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Nodyn Cyfarfod 

12 Mawrth 2018, Swyddfa’r Comisiynydd, Caerdydd 

Yn bresennol: 

Eluned Morgan AC (Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes) 

[Enw Swyddog] (Dirprwy Gyfarwyddwr – Y Gymraeg) 

[Enw Swyddog] (Pennaeth Tîm Bil y Gymraeg) 

[Enw Swyddog] (Pennaeth Tîm Safonau) 

Meri Huws (Comisiynydd y Gymraeg) 

[Enw Swyddog] (Cyfarwyddwr Strategol - Comisiynydd y Gymraeg) 

[Enw Swyddog] (Cyfarwyddwr Strategol - Comisiynydd y Gymraeg) 

 

1. Diweddariad ar y Bil 
 

Nododd y Gweinidog bod y gwaith polisi yn parhau ar y Bil, ac na fyddai datganiad 

pellach yn cael ei wneud am y polisi na’r amserlen tan fod y Prif Weinidog wedi 

ystyried y rhaglen ddeddfwriaethol.   

Asesiad effaith Rheoleiddiol (AERh) (RIA) 

Dywedodd y Comisiynydd bod hi bellach wedi ystyried y llythyr wrth y Gweinidog 

sy’n gofyn am wybodaeth ar gyfer yr AERh. Cadarnhaodd y Comisiynydd y bydd hi’n 

darparu gwybodaeth wedi cael ei wirio gan archwilwyr mewnol y Comisiynydd a’r 

Pwyllgor Archwilio a Risg. Croesawodd y Gweinidog hynny gan bwysleisio bod 

Pwyllgorau Craffu yn rhoi sylw cynyddol i AERh felly bod y prosesau gwirio ansawdd 

yn bwysig. 

2. Safonau iechyd: Diweddariad 
 

Nododd y Gweinidog bod y Rheoliadau wedi cael eu gosod yn y Cynulliad ar 27 

Chwefror yn unol â’r amserlen ac y bydd dadl ar lawr y Cynulliad ar 20 Mawrth. Bydd 

y Pwyllgor Craffu hefyd yn trafod y Rheoliadau ar Ddydd Mercher 14 Mawrth. 

Dywedodd y Comisiynydd na fyddai’n gwneud unrhyw sylw am y Rheoliadau yn 

ystod y cyfnod hwn gan nodi nad yw hi wedi gwneud sylw am Reoliadau blaenorol 

yn ystod y cyfnod pan maent wedi’u gosod yn y Cynulliad, gan y bydd rhaid iddi 

weithredu’r Rheoliadau os cânt eu cymeradwyo. Dywedodd y Comisiynydd nad oedd 

y dyddiad dod i rym o ddiwedd Mehefin yn peri gofid iddi hi gan y byddai modd i’w 

staff ddechrau cynllunio’r hysbysiadau cydymffurfio unwaith bydd y Rheoliadau yn 

cael eu cymeradwyo gan y Cynulliad. 
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Gofynnodd y Comisiynydd beth oedd yr amserlen ar gyfer negyddu contractau 

canolog gweithwyr gofal sylfaenol i gynnwys ymrwymiadau am y Gymraeg. 

Dywedodd y Gweinidog mai mater i’r Adran Bolisi Iechyd oedd hynny a bod hi’n falch 

i weld nhw’n arwain o ran prif-ffrydio’r Gymraeg i feysydd polisi arall. Ond 

cadarnhaodd bod y trafodaethau gyda’r cyrff proffesiynol wedi cychwyn gyda’r nod o 

gynnwys ymrwymiadau am y Gymraeg yn y yn y diweddariad nesaf. 

3. Panel Cynghori Comisiynydd y Gymraeg 
 

Dywedodd y Gweinidog bod swyddogion wedi dechrau ar y gwaith o ail benodi’r 

Aelodau presennol o’r Panel Cynghori ac mae’r gobaith yw bydd hynny’n cael ei 

gadarnhau trwy lythyr cyn bod y cyfnod presennol yn dod i ben.  

Diolchodd y Comisiynydd i’r Gweinidog gan ategu bod yr aelodau presennol wedi 

gweithredu’n effeithiol yn ystod eu cyfnod ar y Panel.  

4. Recriwtio Comisiynydd y Gymraeg erbyn Ebrill 2019 
 

Cadarnhaodd y Gweinidog bod y Llywodraeth yn ymwybodol bod cyfnod y 

Comisiynydd yn dod i ben ar 31 Mawrth 2019 ac felly bydd rhaid cael Comisiynydd 

newydd mewn lle erbyn hynny. 

Nododd y Comisiynydd o’i phrofiad hi bod penodiadau cyhoeddus yn cymryd amser 

a bod angen sicrhau bod digon o amser yn cael ei ganiatâi. 

Dywedodd y Gweinidog bod hi’n awyddus i gael yr amseru yn gywir a bod amserlen 

wedi cael ei lunio ar gyfer recriwtio gyda’r nod o benodi yn gynnar yn yr Hydref. 

5. Iaith Gwaith 
 

Nododd y Gweinidog bod y Llywodraeth yn awyddus i ddosbarthu adnoddau Iaith 

Gwaith trwy ei gweithgareddau hybu’r Gymraeg, er enghraifft y Llinell Gymorth a 

swyddogion cymorth busnes. 

Dywedodd swyddogion y Comisiynydd eu bod nhw’n cadw cofnod o bwy sy’n derbyn 

adnoddau ac yn tracio’r defnydd.  

Cytunwyd byddai swyddogion y Comisiynydd a’r llywodraeth yn trafod y mater hwn 

ymhellach gyda’r nod o ddod i gytundeb ynglŷn â dosbarthu’r adnoddau.    

6. Gwefan Legislation.gov.uk 
 

Nododd y Gweinidog bod adran y Cwnsel Cyffredinol yn trafod gyda’r Archifau 

Cenedlaethol ynglŷn â chyhoeddi deddfwriaeth Gymraeg ar wefan 

Legislation.gov.uk. Ar hyn o bryd nid yw deddfwriaeth yn y Gymraeg yn cael ei 

diweddaru pan fod diwygiadau yn digwydd, er bod deddfwriaeth Saesneg yn cael ei 

gadw’n gyfredol. 
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Nododd y Gweinidog bod y Llywodraeth yn awyddus i ddarganfod ffordd yn well o 

weithio. Gofynnodd y Comisiynydd i’r Llywodraeth ddiweddaru hi o’r sefyllfa pan fydd 

rhywbeth wedi’i gadarnhau. 

 


