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Presennol 

Alun Davies AC – Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes 

[Enw Swyddog] – Swyddfa’r Gweinidog, Llywodraeth Cymru 

[Enw Swyddog] – is-adran y Gymraeg, Llywodraeth Cymru 

[Enw Swyddog]  – is-adran y Gymraeg, Llywodraeth Cymru 

[Enw Swyddog] – is-adran y Gymraeg, Llywodraeth Cymru 

[Enw Swyddog] – is-adran y Gymraeg, Llywodraeth Cymru (cofnodydd) 

Meri Huws – Comisiynydd y Gymraeg 

[Enw Swyddog]  – Cyfarwyddwr Polisi ac Ymchwil, Comisiynydd y Gymraeg 

 

1 Diwygio Mesur y Gymraeg a chamau nesaf 

1.1 Cyflwynodd [Enw Swyddog] brif negeseuon y cyfnod ymgysylltu anffurfiol a 

gynhaliwyd yn ddiweddar gyda’r cyrff sy’n dod o dan gyfundrefn Safonau’r 

Gymraeg. Ymhlith y negeseuon oedd:  

 bod cyrff yn gweld budd yn y gyfundrefn a’u bod yn gwneud gwahaniaeth; 

 bod cymhlethdodau’n deillio o’r safonau eu hunain a’r nifer sydd ohonynt; 

 bod y broses gwyno ffurfiol yn peri gofid i’r cyrff o ran effaith creu gofid 

ymhlith staff a chreu effaith negyddol ar eu morale; 

 bod y cyrff yn gweld eisiau’r cyfle i ddatrys problemau’n lleol cyn bod 

achwynwyr yn symud at y broses gwyno drwy’r Comisiynydd; 

 bod dehongli’r safonau’n broblematig, yn enwedig heb godau ymarfer. 

 

1.2 Penderfynodd y Gweinidog y byddai’n cyhoeddi Papur Gwyn ar Fil y Gymraeg yn 

yr Haf ac, i gyd-fynd â hyn, y byddai’n gwneud datganiad i ddarparu canllaw ar 

sut y gwelai ef y dylai’r system weithio yn y cyfnod rhwng nawr a diwygio’r 

Mesur. Eglurodd ei fod yn awyddus i leddfu baich y biwrocratiaeth nawr.  

 

1.3 Trafodwyd effaith y safonau ar ddefnydd y cyhoedd o wasanaethau Cymraeg. Yn 

y cyd-destun yma, trafodwyd yr angen am ddata gan y cyrff i ddangos bod y 

gyfundrefn yn cynyddu’r defnydd o wasanaethau. Cydnabuwyd bod angen 

sicrhau ymwybyddiaeth ymysg pobl o’r gwasanaethau yn gyntaf.  

 

2 Safonau – diweddariad 

Cyflwynodd [Enw Swyddog] ddiweddariad ar y rhaglen dreigl o greu Rheoliadau 

Safonau’r Gymraeg. Ymdriniwyd â’r Rheoliadau canlynol: 

 Cwmnïau dŵr: trafodwyd y gwaith sydd wedi mynd rhagddi ers diwedd yr 

ymgynghoriad. 

 Sector iechyd: trafodwyd yr angen i sicrhau ffordd ymlaen ar gyfer y sector gofal 

sylfaenol cyn gallu cyflwyno’r Rheoliadau. Rhoddwyd sylw i’r opsiynau posib a’r 

angen am ragor o waith polisi a chyfreithiol er mwyn darganfod y ffordd ymlaen. 



 

Mynegodd y Gweinidog nad oedd yn fodlon creu Rheoliadau oedd yn rhoi 

hawliau nad oedd modd eu diwallu.  

    

2.1 Cafwyd diweddariad gan [Enw Swyddog] ar greu Hysbysiadau Cydymffurfio yn 

seiliedig ar y Rheoliadau addysg. Nodwyd bod ymgysylltu rhwng y Comisiynydd 

a’r cyrff a’u bod yn bwriadu ymgynghori ar yr Hysbysiadau dros yr Haf, ac yna’u 

rhoi i’r cyrff yn derfynol erbyn diwedd Medi.  

 

3 Monitro asesiadau risg ieithyddol TAN20 

3.1 Croesawyd y fframwaith gan Meri Huws. Trafodwyd rôl arfaethedig swyddfa 

Comisiynydd y Gymraeg yn monitro gweithredu’r fframwaith. Cofnodwyd y 

byddai trafodaethau’n mynd rhagddi dros y mis nesaf i bennu union rôl y 

Comisiynydd. Cadarnhaodd Meri Huws ei bod yn agored i rôl. Ategodd [Enw 

Swyddog]  eu bod yn dweud hyn o ystyried mai nifer fach o brosiectau fyddai’n 

debygol o ddefnyddio’r fframwaith. Cadarnhawyd nad oedd amserlen bendant i 

gyhoeddi’r fframwaith.  

 

4 Cynlluniau Strategol y Gymraeg Mewn Addysg – diweddariad  

4.1 Cadarnhaodd y Gweinidog ei fod yn disgwyl adroddiad Aled Roberts mewn mis 

ac na fyddai’n gwneud dim cyn derbyn yr adroddiad.  

 

5 Unrhyw fater arall 

5.1 Trafodwyd geiriadura a nododd Meri Huws ei dymuniad i weld y Llywodraeth yn 

trefnu’r maes. Nododd [Enw Swyddog] bod y gwaith yma’n mynd rhagddi. 

 

5.2 Holodd Meri Huws am amserlen cyhoeddi strategaeth y Gymraeg. Nododd y 

Gweinidog y byddai’r strategaeth yn cael ei chyhoeddi yn bendant yn ystod tymor 

nesaf y Cynulliad.  

  


