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3 Gorffennaf 2014: Cyfarfod Swyddogion Comisiynydd y Gymraeg a 

Llywodraeth Cymru 

Presenol: Bethan Webb; Alan Jones; Ll J SJ  

4 Ymchwiliadau Safonau 1 

Cadarnhaodd swyddogion LLC y byddai ymateb i 

adroddiadau ymchwiliad safonau CYG a’i nodyn cyngor 

yn cael ei ryddhau cyn y toriad haf. Byddai’r ymateb yn 

datgan sut y mae LLC eisoes wedi rhoi ystyriaeth deg i’r 

adroddiadau. Prif sylw’r ymateb yw’r penderfyniad i 

ymgynghori ar y rheoliadau drafft am gyfnod o 4 wythnos, 

a hynny yn sgil cyngor CYG. Cadarnhawyd y byddai’r 

ymgynghoriad hynny yn dechrau ym mis Tachwedd. 

Nodwyd yn ogystal y byddai datganiad ysgrifenedig yn 

cael ei ryddhau ar y cyd â’r ymateb, gyda’r datganiad 

hynny yn cadarnhau’r penderfyniad i ymgynghori yn y lle 

cyntaf ond hefyd yn cyflwyno amserlen i orffen cylch 1, ac 

o bosib 2 hefyd. Bydd yr ymgynghoriad yn golygu newid 

i’r amserlen ar gyfer cylch 1, gyda’r dyddiad i wneud 

safonau yn cael ei bennu fel Mawrth 2015. Wedi’u 

cyflwyno i’r Senedd, mi fydd hi’n 28 diwrnod nes bod y 

safonau wedi’u gwneud mewn cyfraith. Mae’n bosib y gall 

y dyddiadau uchod newid i fod yn gynt neu’n hwyrach yn 

ddibynnol ar yr ymateb i’r ymgynghoriad.  

Cafwyd trafodaeth ar yr argymhellion cyd-ddarparu, 

contractio trydydd parti, cyfieithu a chyhoeddiadau.  

Esboniodd swyddogion CYG mai’r syniad y tu ôl i’r 

argymhelliad cyd-ddarparu oedd i sicrhau bod 

gwasanaethau yn cael eu cynllunio gyda’r Gymraeg 

mewn olwg ac mewn partneriaethau, yr angen i gael un 

corff yn arwain. Cynigodd swyddogion CYG i anfon 

dogfennau Bwrdd yr Iaith Gymraeg ar bartneriaethau at 

swyddogion LLC.   

Cytunodd swyddogion LLC gyda’r egwyddor o osod y 

rhestr cyhoeddiadau, a rhestrau yn gyffredinol, mewn 

Côd Ymarfer. Wedi dweud hynny, ni fyddai’n bosib 

cyflwyno rheoliadau yn cynnig cyflwyno rhestrau mewn 

Côd Ymarfer heb fod y ddogfen hynny ar gael. 

Pwysleisiodd swyddogion CYG bod CYG wedi nodi’n 

gyhoeddus na fyddai’r Côd Ymarfer yn cael ei ryddhau 

nes bod y rheoliadau wedi cael eu gwneud.  Cytunwyd 

byddai ystyriaeth bellach yn cael ei roi ar sut i ymdrin â 
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chyhoeddiadau yn y safonau.  

Cytunwyd bod angen penderfyniad ar y rhestrau yn y 

safon cyhoeddiadau er mwyn i swyddogion CYG allu 

cynllunio’r Côd Ymarfer. Cytunodd swyddogion LLC i 

drafod hyn gyda’r cyfreithwyr yn fewnol.  

 

Swyddogion LLC 

i drafod rhestrau 

mewn Côd 

Ymarfer gyda’u 

cyfreithwyr . 

 

Medi 2014: Cyfarfod Swyddogion Comisiynydd y Gymraeg a 

Llywodraeth Cymru 

Presenol: Bethan Webb; Alan Jones; LlJ; SJ (LLC) 

5 Cylch Safonau 1 

Cadarnhaodd LLC fod y cyfarwyddid polisi wedi eu trosglwyddo 

i’r drafftwyr deddfwriaethol i’w drafftio mewn i rheoliadau. Daw 

hyn wedi trafodaethau manwl a chyson gyda chyfreithwyr 

mewnol LLC ers derbyn adroddiadau ymchwiliad 1 CYG.  

Trafodwyd rhai o brif gynigion yn y cyfarwyddid polisi yn 

ymwneud â chyhoeddiadau; cyfarfodydd personol; y cynnig 

Rhagweithiol a phartneriaethau ymysg eraill.  

 

 

16 Mawrth 2015: Cyfarfod Swyddogion Comisiynydd y Gymraeg a 

Llywodraeth Cymru 

Presennol:  

Llywodraeth Cymru: Bethan Webb, Alan Jones, Ll J, ED, LR 

1. Rheoliadau Safonau Cylch 1  

Nododd swyddog CyG  bod rhai o’r safonau, e.e. safonau 23 a 24, yn cynnig 

opsiynau o ran darparu gwasanaeth - h.y. i drefnu cyfarfod gydag chyfieithu ar y 

pryd, neu i drefnu cyfarfod heb ddefnyddio cyfieithu ar y pryd.  Gofynnodd swyddog y 

Comisiynydd os mai’r bwriad polisi oedd i osod un o’r safonau, neu’r llall, neu gosod 

y ddau ac gyfer amgylchiadau gwahanol? Esboniodd swyddogion LlC nad oedd yn 

bosib deddfu ar gyfer pob sefyllfa posib, felly mae’r safonau yn cynnig hyblygrwydd i’r 

Comisiynydd i ddelio ag, er enghraifft, cyfarfodydd lle bod angen i’r corff gael 

arbenigwr mewn (ac mae’n bosib na fyddai arbenigwr ar gael sy’n medru siarad 

Cymraeg).  Dywedodd swyddog y Comisiynydd bod yr eglurhad yn ddefnyddiol. 

Soniodd swyddog LlC am baratoi canllaw anstatudol at y Safonau, efallai gan 

ddefnyddio ymgyrch pethau bychain, yn atgoffa pobl i ofyn am wasanaethau 

Cymraeg, ac i hysbysu pobl o’u hawliau yng nghyd-destun y safonau.  Cytunwyd ei 
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fod yn syniad da bod y Llywodraeth a/neu y Comisiynydd yn cynnal ymgyrch 

farchnata o’r fath i sicrhau cysondeb yn y neges ar raddfa genedlaethol. Dywedodd 

swyddog y Comisiynydd bod potensial i swyddfa’r Comisiynydd wneud rhywbeth i 

godi ymwybyddiaeth a doedd e ddim yn gweld unrhyw broblem gyda’r Llywodraeth 

a’r Comisiynydd yn tynnu sylw at hawliau pobl.   

Dywedodd swyddog y Comisiynydd y byddai’r Comisiynydd yn cyhoeddi cynllun 

strategol newydd ym mis Ebrill a bydd ‘na amcan yn y cynllun i ddylanwadu ar bolisi 

ar lefel strategol.   

 


