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Annwyl Meri,

Diolch am y llythyr dyddiedig 28 Tachwedd at y Gweinidog dros Addysg a Sgiliau, Leighton 
Andrews, yn amgáu eich adroddiad yn dilyn yr ymgynghoriad anstatudol ar safonau iaith. Mae’r 
Gweinidog wedi gofyn i mi ymateb.

Yn y lle cyntaf, hoffwn nodi y byddai’r Gweinidog wedi gwerthfawrogi derbyn y llythyr a’r
argymhellion mewn da bryd cyn iddynt gael eu cyhoeddi ar y we. Buaswn yn ddiolchgar petai modd 
dilyn yr egwyddor hynny yn y dyfodol, yn unol â’r hyn a gytunwyd hefo Emyr Roberts yn y Cynllun 
Fframwaith.

I droi at yr argymhellion, byddwn yn cyfarfod efo’ch swyddogion ym Mroneirion yn nes ymlaen yn yr 
wythnos, sef Dydd Mercher 19 Rhagfyr, er mwyn ystyried yr argymhellion yn fwy manwl, a thrafod y 
camau nesaf. Yn y cyfamser, fodd bynnag, rwy’n meddwl y byddai’n ddefnyddiol i mi amlinellu rhai 
materion yr hoffwn eu trafod.  Mae’r materion hyn yn adlewyrchu cynnwys llythyr Emyr Roberts 
atoch (dyddiedig 9 Awst) a chynnwys y Memorandwm Esboniadol a gyflwynwyd i Gynulliad 
Cenedlaethol Cymru yn 2010, gyda’r Mesur arfaethedig, ac fel y’i diwygiwyd ar ôl cam 2 o’r broses 
graffu. Gellir gweld copi o’r Memorandwm Esboniadol yma: http://www.assemblywales.org/cy/bus-
home/bus-third-assembly/bus-guide-docs-pub/bus-business-documents/bus-business-documents-
doc-laid.htm?act=dis&id=204445&ds=12/2010.

Mae’r Gweinidog yn awyddus i sicrhau bod unrhyw safonau a gyflwynir i’r Cynulliad yn adlewyrchu
‘Amcanion y Mesur’, fel a nodir ym mharagraffau 3.7 i 3.10 o’r Memorandwm. Mae’r amcanion yn 
cynnwys:

 sefydlu hawliau ieithyddol o safbwynt darparu gwasanaethau;
 cynnig mwy o eglurder a chysondeb i siaradwyr Cymraeg o ran y gwasanaethau y gallant 

ddisgwyl eu derbyn yn Gymraeg;
 lleihau'r baich gweinyddol ar y rheini sy'n destun dyletswyddau drwy symud y ffocws oddi ar 

baratoi cynlluniau;



 sefydlu system a fydd yn sicrhau bod y dyletswyddau sy'n cael eu gosod ar gyrff yn rhesymol 
ac yn gymesur;

 o fewn sectorau penodol, sicrhau bod mwy o gysondeb o ran y cyrff hynny sy'n 
ddarostyngedig i ddyletswyddau, gyda'r nod o sicrhau chwarae teg i bawb;

 datblygu trefn orfodi fwy effeithiol mewn perthynas ag unrhyw ddyletswyddau a gaiff eu 
gosod.

Dyma’r amcanion a gytunwyd gan y Cynulliad. Bydd yn bwysig, felly, i ni eu gwireddu wrth 
ddatblygu’r safonau.

‘Rwyf yn awyddus i drafod sut y gellir datblygu ymhellach y safonau drafft sydd wedi eu cyflwyno i’r 
Gweinidog ddiwedd mis Tachwedd, er mwyn sicrhau eu bod yn adlewyrchu amcanion y Mesur.
Rydym ni o’r farn fod y model a gynigir yn fwy cymhleth na’r system bresennol o ran datblygu 
cynlluniau iaith. Yn benodol, hoffwn drafod y canlynol:

i. Yng nghyswllt y model a gynigir, a fydd modd i’r cyhoedd ddeall yn hawdd pa wasanaethau 
Cymraeg y gellir eu disgwyl. Hefyd, a fydd y model yn arwain at hawliau ieithyddol clir. Yn yr 
un modd, a fydd y disgwyliadau ‘ymarferol’ yn amlwg i’r cyrff a fydd yn ddarostyngedig i’r 
safonau;

ii. Nid yw’n glir i ni eich bod wedi ystyried a fyddai’n rhesymol neu’n gymesur i berson 
gydymffurfio a’r safonau a gynigir (yn ogystal â hyn, mae rhai safonau drafft yn cynnwys y 
geiriau “rhesymol a phriodol”, sydd yn wahanol i’r geiriad yn y Mesur);

iii. Os mai’r bwriad fydd i ddwyn i fewn, drwy hysbysiadau cydymffurfio, yr angen i 
ddyletswyddau fod yn rhesymol neu’n gymesur, yna nid yw’n glir i ni beth fydd ffurf a 
chynnwys yr hysbysiadau hynny, a beth fydd eu heffaith yng nghyswllt y berthynas rhwng 
codau ymarfer a safonau;

iv. Mae’r Mesur yn darparu y gallai’r Gweinidog, yn sgil adroddiad safonau a chyda 
chymeradwyaeth y Cynulliad, pennu’r ystod o ddyletswyddau y gellid ei gwneud yn ofynnol i 
gorff gydymffurfio â hwy, tra fod eich model, drwy bennu safonau llydan eu cwmpas yn 
gadael manylion yr hyn y disgwylir i gyrff ei wneud i’r Comisiynydd drwy gyfrwng yr
hysbysiad cydymffurfio. Mae hynny’n newid y pwyslais o ran atebolrwydd democrataidd o’r 
hyn a ragwelwyd pan basiwyd y Mesur.

v. Nid ydym yn sicr y bydd y model a gynigir gennych yn arwain at fwy o gysondeb yng 
nghyswllt y gwasanaethau a fydd i’w darparu gan gyrff sy’n ddarostyngedig i 
ddyletswyddau. Credwn y bydd y broses o ofyn i gyrff i lunio strategaethau cydymffurfio yn 
milwrio yn erbyn hyn;

vi. Mae yna risg y bydd y broses o ofyn i gyrff lunio strategaethau cydymffurfio, gan adlewyrchu 
hysbysiadau cydymffurfio a fydd, yn eu tro, yn cyflwyno’r angen i ddyletswyddau i fod yn 
rhesymol neu’n gymesur, yn arwain at fwy o gyfleodd i chi a’r cyrff sy’n ddarostyngedig i 
ddyletswyddau i ddod i farn wahanol ynglŷn â’r disgwyliadau ymarferol arnynt. Mae yna risg 
y bydd hyn, yn ei dro, yn arwain at fwy o gyrff yn apelio i’r Tribiwnlys, yn dilyn eich 
penderfyniadau;

vii. Nid yw’n eglur sut y bydd modd i chi a chorff a fydd yn ddarostyngedig i ddyletswyddau 
ddatrys unrhyw anghytundeb rhyngoch ynghylch cynnwys strategaeth cydymffurfio; 

viii. Credwn nad yw’r safonau, yn eu ffurf presennol, yn ei gwneud yn bosib i’r cyrff a all fod yn 
ddarostyngedig i ddyletswyddau i baratoi amcangyfrif manwl o’r gost o gydymffurfio â hwy
neu ystod posib y gost o  gydymffurfio â hwy. Fe fyddai hyn yn creu anawsterau sylweddol 
yng nghyswllt paratoi Asesiad Effaith Rheoleiddio i gyd-fynd â’r offerynnau statudol sydd i’w
gwneud o dan Adran 26 y Mesur;

ix. Mae’n bosib y byddai’r broses ‘rydych yn ei argymell yn ehangu cwmpas y cwestiynau fydd 
yn cael eu hystyried gan y Tribiwnlys.

Mae ganddom hefyd faterion i’w trafod gyda chi ynglŷn â chynnwys a geiriad rhai o’r safonau 
drafft,.ond byddai’n well gen i ganolbwyntio ar yr egwyddorion ar hyn o bryd yn hytrach na’r 
manylion.



‘Rwyf yn croesawu’n fawr y deialog o ran safonau sydd wedi ei gychwyn gennych. Rydym hefyd yn 
gefnogol i’r egwyddorion a’r dyheadau sydd tu cefn i nifer helaeth o’r safonau a gynigir gennych. 
Credaf y gall yr egwyddorion a’r dyheadau hynny fod yn sail i waith pellach ar y safonau – ac yn sail 
i ddatblygu model a fydd yn adlewyrchu’n llawn amcanion a chynnwys y Mesur. 

Edrychaf ymlaen i drafod yr uchod yn ystod ein cyfarfod efo’ch swyddogion ar Ddydd Mercher.  Yn 
ystod y cyfarfod hwnnw fe fyddaf hefyd yn awyddus i drafod y camau nesaf. Mae Llywodraeth 
Cymru o’r farn mai’r cam priodol nesaf fydd i chi gynnal ymchwiliad safonau statudol, yn unol â
Phennod 8 o Ran 4 y Mesur, gyda’r cyrff fydd yn ddarostyngedig i’r set cyntaf o safonau (a, thrwy 
hynny, gasglu tystiolaeth ynglŷn â rhesymoldeb a chymesuredd y safonau arfaethedig – a’r gost o’u 
gwireddu, fydd yn ein cynorthwyo i baratoi Asesiad Effaith Rheoleiddio – gweler paragraff 8.31 o’r 
Memorandwm). Bydd hynny’n adlewyrchu’r broses a ddisgrifiwyd mewn llythyr at Gadeirydd 
Pwyllgor Deddfu Rhif 2 y Cynulliad  ar 14 Mehefin 2010. Gellir disgwyl, felly, y bydd Aelodau’r
Cynulliad yn disgwyl i’r broses hwnnw fod wedi digwydd cyn i’r Gweinidog gyflwyno safonau i’w 
cymeradwyo ganddynt.

‘Rwyf yn edrych ymlaen i drafod ym mhellach.

Yn gywir

Dr Caroline Turner 
Dirprwy Gyfarwyddwr, Isadran y Gymraeg


