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Annwyl Guto, 
 
Y Bil Cymru Arfaethedig 
 
Diolch am eich llythyr diweddar ynghylch y Bil Cymru ac am ateb y cwestiynau a godais. 
 
Nodwyd gennych yn ystod ein cyfarfod ddoe eich bod eisiau sicrhau na fydd y Bil Cymru, 
o’i basio, yn effeithio mewn unrhyw ffordd ar weithrediad Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011. 
Hoffwn ofyn un cwestiwn arall yn ymwneud â hynny. 
 
Byddwn yn ddiolchgar pe byddech yn cadarnhau na fydd pasio’r Bil Cymru yn golygu y 
bydd angen cydsyniad Gweinidog o Lywodraeth y DU i enwi Adrannau’r Llywodraeth ac 
awdurdodau heb eu datganoli o fewn rheoliadau i’w pasio gan y Cynulliad yn unol â Mesur 
y Gymraeg (Cymru) 2011. Mae’r Mesur yn caniatáu i Weinidogion Cymru wneud Safonau’r 
Gymraeg yn benodol gymwys i berson neu grŵp o bersonau sy’n gynwysedig o fewn 
atodlenni 5 – 8 y Mesur, gan gynnwys Adrannau’r Llywodraeth a nifer o awdurdodau heb 
eu datganoli. Mae hynny yn ei dro yn caniatáu i mi gyflwyno Hysbysiadau Cydymffurfio i’r 
personau hynny yn nodi’r Safonau y disgwylir iddynt gydymffurfio â hwy a’r amserlen ar 
gyfer cydymffurfio. 
 
Mae Atodlen 6 y Bil Cymru, ‘Transitional Provisions’, yn nodi 
 
‘1 The amendments made by this Act do not affect 

(a) The validity of an Act of the National Assembly for Wales passed before the 
amendments came into force 

(b) The previous or continuing operation of such an Act of the Assembly’. 
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Byddwn yn ddiolchgar am dderbyn cadarnhad bod y cymal uchod neu ran arall o’r Bil yn 
sicrhau na fydd y gofyniad am gydsyniad Gweinidog dan Atodlen 2, paragraff 8 y Bil yn 
berthnasol wrth gyflwyno rheoliadau dan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn y dyfodol, yn 
sgil pasio Bil Cymru. 
 
Er gwybodaeth, deallaf bod Gweinidogion Cymru wrthi ar hyn o bryd yn gwneud gwaith 
paratoi ar gyfer Rheoliadau dan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011 fydd yn berthnasol i rai 
Adrannau’r Llywodraeth ac awdurdodau heb eu datganoli, er enghraifft Cyllid a Thollau 
EM, Gwasanaeth Erlyn y Goron, yr Asiantaeth Safonau Bwyd a’r Awdurdod Iechyd a 
Diogelwch.  
 
Byddem yn gwerthfawrogi derbyn eich ymateb i’r cwestiwn yma gynted â phosibl, a chyn 
dyddiad y cam adrodd ar y Bil Cymru yn San Steffan ar 12 Medi, os yn bosibl. 
 
Yr eiddoch yn gywir, 

 
Meri Huws 
Comisiynydd y Gymraeg  
 
  




