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19 Rhagfyr 2022  

 
Annwyl Huw,  
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 9 Rhagfyr 2022 ynglŷn â Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd 
Gwladol (Ffioedd Ymwelwyr Tramor) (Diwygio) (Rhif 4) (Cymru) 2022. 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi’r rhan fwyaf o’i dogfennau yn Gymraeg o dan 
ofynion Safonau’r Gymraeg (“y Safonau”). Yna ceir proses flaenoriaethu ar gyfer nifer 
fach o ddogfennau o dan ofynion y Safonau, er mwyn sicrhau ein bod ni’n rhoi 
blaenoriaeth i’r dogfennau a fydd yn cael yr effaith fwyaf ar ddefnyddwyr. Mae hyn yn 
cynnwys Memoranda Esboniadol sy’n cyd-fynd ag Offerynnau Statudol. O dan ofynion 
Safon 47 caniateir inni ystyried pwnc y ddogfen, ynghyd â’r gynulleidfa a ragwelir ar gyfer 
y ddogfen er mwyn gwneud y defnydd gorau o’n hadnodd cyfieithu, a hynny mewn ffordd 
resymol a chymesur. 
 
Mae swyddfa Comisiynydd y Gymraeg wedi rhoi canllawiau defnyddiol ar ymgymryd â’r 
broses hon i benderfynu a yw dogfen yn ddarostyngedig i Safon 47 yn y Cod Ymarfer i 
Reoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 1) 2015. Mae’r broses yn seiliedig ar y cwestiynau 
canlynol a restrir yn y Cod Ymarfer: 
 

• A yw pwnc y ddogfen yn ymwneud â mater sy’n berthnasol i nifer fawr o 

bersonau?  

• A yw pwnc y ddogfen yn ymwneud â mater sy’n effeithio ar, neu o bwys i, nifer 

fawr o bersonau?  

• A yw pwnc y ddogfen yn ymdrin â materion ynghylch yr iaith Gymraeg (e.e. 

addysg cyfrwng Cymraeg)?  

• A yw pwnc y ddogfen yn ymwneud â maes sydd o ddiddordeb arbennig o ran y 

Gymraeg (e.e. addysg / tai / gofal iechyd / celfyddydau / economi)?  

• A yw’r ddogfen yn un fydd yn cael ei harddangos yn gyhoeddus?  
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• A yw pwnc y ddogfen yn debygol o fod o ddiddordeb cyffredinol i bersonau sy’n 

siarad Cymraeg?  

• A ydych yn gwybod bod canran neu nifer fawr o’r gynulleidfa a ragwelir yn 

siaradwyr Cymraeg?  

• A oes mwy nag un person wedi gofyn bod y ddogfen ar gael yn Gymraeg?  

• A yw’r ddogfen yn un sy’n debygol o ennyn ymateb a sylw cyhoeddus (e.e. ar y 

cyfryngau cymdeithasol)?  

• A yw’r ddogfen yn un y mae gofyn i bersonau ymateb iddi?  

• A yw’r gynulleidfa darged yn cynnwys personau (fel grwpiau a sefydliadau) y 

mae’r Gymraeg yn ystyriaeth bwysig iddynt neu sy’n gweithredu yn Gymraeg?  

• A yw’r gynulleidfa darged o fewn ardal sydd â chanran neu nifer fawr o siaradwyr 

Cymraeg? 

Wrth ystyried y Memorandwm Esboniadol hwn, fe wnaethom hefyd ystyried y cynsail a 
osodwyd gan Femoranda Esboniadol sy’n cyd-fynd â thri diwygiad arall i’r Rheoliadau 
hyn a wnaed yn ystod y flwyddyn ddiwethaf ac na chafodd eu gosod yn Gymraeg. 
Roeddem hefyd o’r farn nad yw’r bobl sy’n cael eu heffeithio gan y diwygiadau a wneir i’r 
Rheoliadau yn debygol o siarad Cymraeg (h.y. ymwelwyr o Malta a Beilïaeth Guernsey 
sy’n defnyddio gwasanaethau’r GIG yng Nghymru). Mae nifer o ddogfennau a gynhyrchir 
gan Lywodraeth Cymru at sylw staff mewn Byrddau Iechyd Lleol yn cael eu cynhyrchu yn 
uniaith Saesneg. Mae hyn oherwydd nad ydynt yn ddogfennau a gynhyrchir i’w trafod 
gyda chleifion / defnyddwyr gwasanaethau, a’u bod yn aml o natur dechnegol, arbenigol 
ac o ddiddordeb i gynulleidfa gyfyng iawn o fewn y sefydliadau hynny.    
 
Ystyrir Byrddau Iechyd Lleol Cymru yn gynulleidfa darged fach, gan mai nifer fach iawn o 
bobl sy’n gweithio ym mhob un o saith Bwrdd Iechyd Lleol Cymru a fyddai’n edrych ar y 
Rheoliadau hyn, yn benodol y rhai sy’n arwain ar broses a pholisi ymwelwyr tramor. 
 
Hyderaf fod hyn yn ateb eich ymholiad ac yn rhoi sicrwydd ein bod yn cymryd agwedd 
resymol a chymesur iawn tuag at ddyrannu ein hadnoddau cyfieithu er mwyn gwneud y 
defnydd gorau o’r adnoddau hynny.   
 
Yn gywir,  
 

 
 
Eluned Morgan AS/MS 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  
Minister for Health and Social Services 
  


