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1 Hydref 2019 

Annwyl Aled, 

Adroddiad Blynyddol 2018-19 ac Adroddiad Sicrwydd 2018-19: Hawlio 

Cyfleoedd 

Diolch i chi eto am ddod i’n cyfarfod ar 18 Medi i drafod yr Adroddiad 

Blynyddol a’r Adroddiad Sicrwydd diweddaraf a gyhoeddwyd gan eich 

swyddfa. 

Roedd yn ddefnyddiol clywed mwy am eich dull a’ch uchelgeisiau fel 

Comisiynydd y Gymraeg. Roedd hefyd yn ddefnyddiol clywed sut mae’ch 

swyddfa yn gweithio gyda chyrff cyhoeddus eraill a Llywodraeth Cymru i 

amddiffyn hawliau siaradwyr Cymraeg, a sut y byddwch chi’n cynorthwyo i 

gyflawni strategaeth y Llywodraeth - Cymraeg 2050. 

Roeddwn i eisiau gofyn am ragor o fanylion ynghylch y drefn o ymdrin â 

chwynion gan eich swyddfa, a sut y gellir mesur y defnydd o iaith. 

Mesur y defnydd o Gymraeg 

Yn y cyfarfod, gwnaethoch nodi pa mor anodd yw hi’n gallu bod i fesur a 

chofnodi’r defnydd o Gymraeg. Gwnaethoch ddweud ei bod hi’n anodd 

dweud gyda sicrwydd pa gynnydd sydd wedi bod yn nefnydd yr iaith gyda 

chyrff cyhoeddus.  Gwnaethoch ddweud ei bod hi’n anodd cael data cadarn 

yn absenoldeb unrhyw ofyniad ar sefydliadau i gasglu’r wybodaeth hon. 

Gwnaethoch ddweud eich bod chi’n gobeithio gwneud rhywfaint o waith 

gyda llywodraeth leol i gytuno ar fesur cyson o ddefnydd o’r Gymraeg.  

A allwch chi roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor am y gwaith a 

gynlluniwyd i gasglu data cyson ar y defnydd o’r Gymraeg gyda chyrff 

cyhoeddus? 



 

 

 

 
 

 

Ymdrin â chwynion 

Yn ystod y drafodaeth ar ymdrin â chwynion, gwnaethoch sôn bod eich 

swyddfa wedi bod yn edrych ar y ffordd fwyaf effeithiol y gallwch chi ymdrin 

â chwynion. 

Yn y cyfarfod, eglurodd Gwenith Price y cynhaliwyd adolygiad a arweiniodd at 

10 argymhelliad ar gyfer gwella. Nododd fod system newydd o ddefnyddio 

disgresiwn mewn gweithdrefnau gorfodi wedi cael ei chyflwyno o fis Ebrill 

eleni. 

A allwch chi ddarparu rhagor o fanylion am yr adolygiad mewnol i ymdrin â 

chwynion a’r argymhellion a wnaed yn sgil yr adolygiad hwnnw? 

A allwch chi egluro ar ba sail y mae eich swyddfa yn penderfynu pa gwynion 

a fydd yn arwain at ymchwiliad? Ar beth ydych chi’n seilio’ch penderfyniadau 

wrth ddefnyddio’r dull yn ôl disgresiwn newydd? 

Yn ogystal, yn dilyn eich cyfarfod â’r Gweinidog ar 30 Medi, a allwch chi roi’r 

wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor ar yr amseriad o ran cyflwyno safonau 

sy’n ymwneud â chwmnïau dŵr, cyfleustodau a rheoleiddwyr iechyd? 

A fyddech cystal ag ymateb i’r llythyr hwn erbyn 23 Hydref er mwyn imi 

friffio’r Aelodau? 

 

Yn gywir, 

 

Bethan Sayed 

Cadeirydd y Pwyllgor 


