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Eluned Morgan AC  
Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes  
Llywodraeth Cymru,  
Parc Cathays  
Caerdydd,  
CF10 3NQ  
 
6 Mehefin 2018 
 
Annwyl Weinidog, 
  
Rheoliadau Safonau’r Gymraeg  
 
Cysylltaf yn dilyn eich datganiad yr wythnos hon ynghylch Bil y Gymraeg er mwyn ceisio 
sicrwydd mewn perthynas â chyfundrefn safonau’r Gymraeg. 
 
Rydych wedi cadarnhau yn eich datganiad nad oes bwriad parhau â’r rhaglen dreigl o fod 
yn cyflwyno rhagor o reoliadau safonau hyd nes y bydd Bil y Gymraeg yn weithredol. 
Golyga hynny ei bod yn ymddangos na fydd rheoliadau pellach yn cael eu cyflwyno tu 
hwnt i Reoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 7) 2018 a fydd yn dod i rym ar 29 Mehefin. 
 
Fel y gwyddoch, bydd y rheoliadau hynny yn gymwys i nifer helaeth o sefydliadau o fewn y 
sector iechyd gan gynnwys y byrddau iechyd lleol, y cynghorau iechyd cymuned, Bwrdd 
Cynghorau Iechyd Cymuned ac ymddiriedolaethau’r GIG. Mae’r rheoliadau hynny hefyd yn 
gwneud darpariaeth i ychwanegu Gofal Cymdeithasol Cymru i Reoliadau Safonau’r 
Gymraeg (Rhif 4) 2016.  
 
Er yr ymgynghorwyd1 ar y bwriad o ychwanegu’r holl gyrff rheoleiddio proffesiynau iechyd i 
Reoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 4) 2016, nid oes darpariaeth pellach wedi’i wneud er 
mwyn galluogi hynny ddigwydd. Gan ystyried eich datganiad felly a’r ffaith ei bod yn 
debygol na fydd rhagor o reoliadau safonau yn cael eu cyflwyno am gyfnod estynedig o 
amser, hoffwn dderbyn cadarnhau o’r bwriadau i wneud safonau’n benodol gymwys i’r 
sefydliadau canlynol: 
 Cyngor Ceiropractig Cyffredinol 
 Cyngor Deintyddol Cyffredinol 
 Cyngor Meddygol Cyffredinol 
 Cyngor Optegol Cyffredinol 

                                            
1
 Cynhaliodd Gweinidogion Cymru ymgynghoriad cyhoeddus llawn ar reoliadau drafft oedd yn cynnwys y 

bwriad hwn rhwng mis Gorffennaf a mis Hydref 2016. 
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 Cyngor Osteopathig Cyffredinol 
 Cyngor Fferyllol Cyffredinol 
 Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal 
 Awdurdod Safonau Proffesiynol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
 Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth. 

Fel y gallwch ddychmygu, fy nyhead yw gweld safonau yn cael eu gwneud yn benodol 
gymwys i’r holl sector iechyd ar y cyfle cyntaf er mwyn sicrhau cysondeb o fewn y sector 
cyfan heb oedi pellach. 
 
Yn sgil y datganiad hwn, credaf hefyd y byddai’n ddefnyddiol i ddefnyddwyr sectorau eraill 
megis cymdeithasau tai a chwmnïau dŵr ddeall pryd bydd ganddynt hawliau i ddefnyddio’r 
Gymraeg a croesawn ddatganiad pellach yn egluro amserlen cyflwyno Bil y Gymraeg i’r 
perwyl hwnnw. 
 
Yn ogystal, mae’n debygol eich bod yn ymwybodol y bu imi ohebu gyda’r Gweinidog 
blaenorol ynghylch ychwanegu sefydliadau eraill i reoliadau safonau a basiwyd eisoes 
drwy orchymyn. Ar 21 Chwefror y llynedd awgrymais restr o sefydliadau perthnasol y gellid 
eu hychwanegu i reoliadau cysylltiedig. Mae cynsail i hyn yn sgil y ffaith bod rheoliadau 
wedi gwneud safonau yn benodol gymwys i rai cyrff na chynhaliwyd ymchwiliadau safonau 
penodol iddynt (e.e. Prif Gwnstabl Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig a Phrif Gwnstabl Heddlu 
Niwclear Sifil).  
 
Ar y pryd, cytunodd y Gweinidog ei fod yn cytuno bod ychwanegu cyrff i reoliadau sydd 
eisoes wedi dod i rym yn “ymddangos fel dull ymarferol i ddod â mwy o gyrff dan y drefn 
safonau” a nodwyd fod gwaith eisoes ar y gweill i lunio gorchymyn i ddiwygio Atodlen 6 y 
Mesur. Cadarnhawyd fod gweision sifil wedi derbyn cais ganddo i ystyried fy argymhellion 
ynghylch pa reoliadau fyddai fwyaf priodol i ba gyrff.      
 
Gyda’r uchod mewn golwg, dyma ailgyflwyno rhestr o sefydliadau yr awgrymaf y dylid 
gwneud safonau yn benodol gymwys iddynt (Atodiad 1). Mae’r rhestr yn addasiad o’r un 
anfonwyd y llynedd ac yn cadarnhau fy nealltwriaeth ynghylch y cofnod(ion) priodol ar 
gyfer y sefydliadau o fewn Atodlenni’r Mesur, ynghyd â’r camau yr wyf fel Comisiynydd yn 
cynghori Gweinidogion Cymru i’w cymryd.  
 
Hyderaf y bydd y dull hwn o weithredu yn cynorthwyo Gweinidogion Cymru i sicrhau nad 
yw unrhyw newidiadau arfaethedig yn arwain at golli momentwm. 
 
Mae fy swyddogion yn fodlon iawn trafod cynnwys y rhestr hwn ymhellach gyda’ch 
swyddogion wedi ichi gael cyfle i ystyried y cynnwys, ond byddwn yn gwerthfawrogi eich 
ymateb i’r llythyr hwn cyn hynny.  
 
Yn gywir 

  
Meri Huws  
Comisiynydd y Gymraeg   
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Atodiad 1 

Enw’r Person 
Perthnasol  

Cofnod y daw’r 
Person o fewn 
Atodlenni’r 
Mesur  

Argymhelliad  

Comisiynydd 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol  

Atodlen 5(2) – 
Personau sy’n 
darparu 
gwasanaethau i’r 
cyhoedd ac a 
gafodd eu sefydlu 
drwy ddeddfiad.  

Pennwyd safonau gan Weinidogion Cymru, a 
hynny mewn perthynas â Chomisiynwyr eraill 
Cymru yn Rheoliadau Safonau’r Gymraeg 
(Rhif 2) 2016.  
 
Rwyf yn ystyried bod ystod y safonau 
cyflenwi gwasanaethau a bennwyd yn y 
rheoliadau hynny’n ddigonol ar gyfer 
swyddogaethau’r corff dan sylw.  
 
Dylai Gweinidogion Cymru enwi’r person 
perthnasol yn uniongyrchol drwy orchymyn 
gan ddiwygio’r tabl yn Atodlen 6 y Mesur a 
gan wneud y safonau a bennwyd yn 
Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 2) yn 
benodol gymwys iddynt.  

Cymwysterau 
Cymru  

Wedi eu henwi yn 
uniongyrchol yn 
Atodlen 6 ers 
Chwefror 2016  

Pennwyd safonau gan Weinidogion Cymru, a 
hynny mewn perthynas â chyrff sydd yn 
gyfrifol am swyddogaethau arolygu neu 
reoleiddio yn Rheoliadau Safonau’r Gymraeg 
(Rhif 2) 2016.  
 
Rwyf yn ystyried bod y safonau cyflenwi 
gwasanaethau, ynghyd â’r dosbarthiadau 
eraill sydd yn gymwysadwy i bersonau 
Atodlen 6 yn ddigonol ar gyfer 
swyddogaethau’r corff dan sylw.  
 
Dylai Gweinidogion Cymru enwi’r person 
perthnasol drwy orchymyn gan wneud y 
safonau a bennwyd yn Rheoliadau Safonau’r 
Gymraeg (Rhif 2) yn benodol gymwys iddynt.  
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Enw’r Person 
Perthnasol  

Cofnod y daw’r 
Person o fewn 
Atodlenni’r 
Mesur  

Argymhelliad  

Ombwdsmon 
Gwasanaethau 
Cyhoeddus Cymru  

Atodlen 6 – 
Personau sy’n 
arfer ar ran y 
Goron, 
swyddogaethau a 
roddir gan 
Ddeddf neu 
Fesur.  

Pennwyd safonau gan Weinidogion Cymru, a 
hynny mewn perthynas â chyrff sydd yn 
gyfrifol am swyddogaethau tebyg yn 
Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 2) 
2016.  
 
Rwyf yn ystyried bod y safonau cyflenwi 
gwasanaethau, ynghyd a’r dosbarthiadau 
eraill sydd yn gymwysadwy i bersonau 
Atodlen 6 yn ddigonol ar gyfer 
swyddogaethau’r corff dan sylw.  
 
Dylai Gweinidogion Cymru enwi’r person 
perthnasol yn uniongyrchol drwy orchymyn 
gan ddiwygio’r tabl yn Atodlen 6 y Mesur a 
gan wneud y safonau a bennwyd yn 
Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 2) yn 
benodol gymwys iddynt.  

Cyngor 
Defnyddwyr Dŵr  

Wedi eu henwi yn 
uniongyrchol yn 
Atodlen 6 ers 
cymeradwyo’r 
Mesur  

Pennwyd safonau gan Weinidogion Cymru, a 
hynny mewn perthynas â chyrff sy’n gyfrifol 
am swyddogaethau tebyg yn Rheoliadau 
Safonau’r Gymraeg (Rhif 2) 2016.  
 
Rwyf yn ystyried bod y safonau cyflenwi 
gwasanaethau, ynghyd â’r dosbarthiadau 
eraill sydd yn gymwysadwy i bersonau 
Atodlen 6 yn ddigonol ar gyfer 
swyddogaethau’r corff dan sylw.  
 
Dylai Gweinidogion Cymru enwi’r person 
perthnasol drwy orchymyn gan wneud y 
safonau a bennwyd yn Rheoliadau Safonau’r 
Gymraeg (Rhif 2) yn benodol gymwys iddynt. 

British Council  Wedi eu henwi yn 
uniongyrchol yn 
Atodlen 6 ers 
cymeradwyo’r 
Mesur  

Rwyf yn ystyried bod y safonau cyflenwi 
gwasanaethau, ynghyd â’r dosbarthiadau 
eraill sydd yn gymwysadwy i bersonau 
Atodlen 6 yn ddigonol ar gyfer 
swyddogaethau’r corff dan sylw.  
 
Dylai Gweinidogion Cymru enwi’r person 
perthnasol drwy orchymyn gan wneud y 
safonau a bennwyd yn Rheoliadau Safonau’r 
Gymraeg (Rhif 2) yn benodol gymwys iddynt.  
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Enw’r Person 
Perthnasol  

Cofnod y daw’r 
Person o fewn 
Atodlenni’r 
Mesur  

Argymhelliad  

Awdurdod 
Gwasanaethau 
Busnes y GIG 
 
Gwasanaeth 
Gwaed a 
Thrawsblaniadau’r 
GIG  
 
Addysg a Gwella 
Iechyd Cymru 

Atodlen 6 – 
Awdurdodau 
Iechyd Arbennig  

Cyflwynwyd ymateb i’r ymgynghoriad ar 
reoliadau Iechyd drafft gennyf ar 14 Hydref 
2016.  
 
Ers hynny, pennwyd safonau gan 
Weinidogion Cymru, a  hynny mewn 
perthynas â nifer o sefydliadau o’r sector 
iechyd yn Rheoliadau Safonau’r Gymraeg 
(Rhif 7) 2018. 
 
Rwyf yn ystyried bod y safonau cyflenwi 
gwasanaethau, ynghyd â’r dosbarthiadau 
eraill sydd yn gymwysadwy i bersonau 
Atodlen 6 yn ddigonol ar gyfer 
swyddogaethau’r cyrff dan sylw.  
 
Dylai Gweinidogion Cymru enwi’r personau 
perthnasol drwy orchymyn gan wneud y 
safonau a bennwyd yn Rheoliadau Safonau’r 
Gymraeg (Rhif 7) yn benodol gymwys iddynt. 

Comisiynydd 
Traffig Cymru  

Atodlen 5(6) – 
Personau sy’n 
goruchwylio 
rheoleiddiad 
proffesiwn, 
diwydiant neu 
gylch cyffelyb o 
weithgaredd  

Pennwyd safonau gan Weinidogion Cymru, a 
hynny mewn perthynas â Chomisiynwyr eraill 
Cymru yn Rheoliadau Safonau’r Gymraeg 
(Rhif 2) 2016.  
 
Rwyf yn ystyried bod ystod y safonau 
cyflenwi gwasanaethau a bennwyd yn y 
rheoliadau hynny’n ddigonol ar gyfer 
swyddogaethau’r corff dan sylw. 
  
Ni fyddai’n briodol i Weinidogion Cymru 
bennu safonau mewn perthynas a chyflenwi 
gwasanaethau a chadw cofnodion yn unig, a 
hynny oherwydd bod y person yn dod o fewn 
un neu fwy o gofnodion Atodlen 5 y Mesur.  
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Enw’r Person 
Perthnasol  

Cofnod y daw’r 
Person o fewn 
Atodlenni’r 
Mesur  

Argymhelliad  

 
Dylai Gweinidogion Cymru enwi’r person 
perthnasol yn uniongyrchol drwy orchymyn 
gan ddiwygio’r tabl yn Atodlen 6 y Mesur a 
gan wneud y safonau a bennwyd yn 
Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 2) yn 
benodol gymwys iddynt.  

Coleg Plismona 
Cenedlaethol  

Atodlen 5(5) – 
Personau sy'n 
darparu 
gwasanaethau i'r 
cyhoedd ac sy'n 
derbyn cyfanswm 
o £400,000 neu 
fwy o arian 
cyhoeddus mewn 
blwyddyn 
ariannol 

Mewn gorchymyn diweddar, fe hepgorwyd 
cofnod yr Asiantaeth Genedlaethol er  
Gwella Plismona o Atodlen 6 y Mesur.  
 
Mae’r Coleg Plismona Cenedlaethol bellach 
wedi cymryd cyfrifoldeb dros nifer o 
swyddogaethau’r corff blaenorol. Pennwyd 
safonau gan Weinidogion Cymru, a hynny 
mewn perthynas â phrif gwnstabliaid ac 
awdurdodau’r heddlu sy’n gweithredu yng 
Nghymru a chyrff cysylltiedig yn Rheoliadau 
Safonau’r Gymraeg (Rhif 5) 2016. 
  
Rwyf yn ystyried bod y safonau cyflenwi 
gwasanaethau, ynghyd â’r dosbarthiadau 
eraill sydd yn gymwysadwy i bersonau 
Atodlen 6 yn ddigonol ar gyfer 
swyddogaethau’r corff dan sylw.  
 
Dylai Gweinidogion Cymru enwi’r person 
perthnasol drwy orchymyn yn uniongyrchol 
gan ddiwygio’r tabl yn Atodlen 6 y Mesur a 
gan wneud y safonau a bennwyd yn 
Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 5) yn 
benodol gymwys iddynt.  
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Enw’r Person 
Perthnasol  

Cofnod y daw’r 
Person o fewn 
Atodlenni’r 
Mesur  

Argymhelliad  

Comisiwn Ffiniau i 
Gymru  

Atodlen 6 – 
Personau sy'n 
arfer, ar ran y 
Goron, 
swyddogaethau a 
roddir gan neu o 
dan Ddeddf neu 
Fesur  

Pennwyd safonau gan Weinidogion Cymru, a 
hynny mewn perthynas â Chomisiwn Ffiniau 
a Democratiaeth Leol Cymru yn Rheoliadau 
Safonau’r Gymraeg (Rhif 2) 2016.  
 
Rwyf yn ystyried bod y safonau cyflenwi 
gwasanaethau, ynghyd â’r dosbarthiadau 
eraill sydd yn gymwysadwy i bersonau 
Atodlen 6 yn ddigonol ar gyfer 
swyddogaethau’r corff dan sylw.  
 
Dylai Gweinidogion Cymru enwi’r person 
perthnasol yn uniongyrchol drwy orchymyn 
gan ddiwygio’r tabl yn Atodlen 6 y Mesur a 
gan wneud y safonau a bennwyd yn 
Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 2) yn 
benodol gymwys iddynt.  

Transport Focus  Wedi eu henwi yn 
uniongyrchol yn 
Atodlen 6 ers 
Chwefror 2016 
(disodli cofnod 
Ffocws ar 
Deithwyr)  

Pennwyd safonau gan Weinidogion Cymru, a 
hynny mewn perthynas â chyrff sy’n gyfrifol 
am swyddogaethau tebyg yn Rheoliadau 
Safonau’r Gymraeg (Rhif 2) 2016.  
 
Rwyf yn ystyried y gall y safonau cyflenwi 
gwasanaethau, ynghyd â’r dosbarthiadau 
eraill sydd yn gymwysadwy i bersonau 
Atodlen 6 fod yn ddigonol ar gyfer 
swyddogaethau’r corff dan sylw ac rwyf felly’n 
agored i drafodaeth pellach i’r perwyl hwnnw.  
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Enw’r Person 
Perthnasol  

Cofnod y daw’r 
Person o fewn 
Atodlenni’r 
Mesur  

Argymhelliad  

Awdurdod Cyllid 
Cymru 

Atodlen 5(2) – 
Personau sy’n 
darparu 
gwasanaethau i’r 
cyhoedd ac a 
gafodd eu sefydlu 
drwy ddeddfiad. 

Pennwyd safonau gan Weinidogion Cymru, a 
hynny mewn perthynas â swyddogaethau 
Gweinidogion Cymru yn Rheoliadau 
Safonau’r Gymraeg (Rhif 1) 2015.  
 
Rwyf yn ystyried bod y safonau cyflenwi 
gwasanaethau, ynghyd â’r dosbarthiadau 
eraill sydd yn gymwysadwy i bersonau 
Atodlen 6 yn ddigonol ar gyfer 
swyddogaethau’r corff dan sylw.  
 
Dylai Gweinidogion Cymru enwi’r person 
perthnasol yn uniongyrchol drwy orchymyn 
gan ddiwygio’r tabl yn Atodlen 6 y Mesur a 
gan wneud y safonau a bennwyd yn 
Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 1) yn 
benodol gymwys iddynt. 

Panel Dyfarnu 
Cymru 

Atodlen 5(2) – 
Personau sy’n 
darparu 
gwasanaethau i’r 
cyhoedd ac a 
gafodd eu sefydlu 
drwy ddeddfiad. 

Pennwyd safonau gan Weinidogion Cymru, a 
hynny mewn perthynas â swyddogaethau 
tribiwnlysoedd Cymru yn Rheoliadau 
Safonau’r Gymraeg (Rhif 4) 2016.  
 
Rwyf yn ystyried bod y safonau cyflenwi 
gwasanaethau, ynghyd â’r dosbarthiadau 
eraill sydd yn gymwysadwy i bersonau 
Atodlen 6 yn ddigonol ar gyfer 
swyddogaethau’r corff dan sylw.  
 
Dylai Gweinidogion Cymru enwi’r person 
perthnasol yn uniongyrchol drwy orchymyn 
gan ddiwygio’r tabl yn Atodlen 6 y Mesur a 
gan wneud y safonau a bennwyd yn 
Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 4) yn 
benodol gymwys iddynt. 

Darparwyr 
cymwysterau 

Atodlen 5(3)(a) – 
Personau wedi 
eu sefydlu... i 
ddatblygu neu 
ddyfarnu 
cymwysterau  
 
neu 
 

Pennwyd safonau gan Weinidogion Cymru, a  
hynny mewn perthynas â chyrff sydd yn 
darparu gwasanaethau i fyfyrwyr yn 
Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 6) 
2017.  
 
Rwyf yn ystyried bod y safonau cyflenwi 
gwasanaethau, ynghyd â’r dosbarthiadau 
eraill sydd yn gymwysadwy i bersonau 
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Enw’r Person 
Perthnasol  

Cofnod y daw’r 
Person o fewn 
Atodlenni’r 
Mesur  

Argymhelliad  

Atodlen 5(5) – 
Personau sy'n 
darparu 
gwasanaethau i'r 
cyhoedd ac sy'n 
derbyn cyfanswm 
o £400,000 neu 
fwy o arian 
cyhoeddus mewn 
blwyddyn 
ariannol. 

Atodlen 6 yn ddigonol ar gyfer 
swyddogaethau’r corff dan sylw.  
 
Dylai Gweinidogion Cymru enwi’r personau 
perthnasol yn uniongyrchol drwy orchymyn 
gan ddiwygio’r tabl yn Atodlen 6 y Mesur a 
gan wneud y safonau a bennwyd yn 
Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 6) yn 
benodol gymwys iddynt. 
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