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Annwyl David,

CLA200 – Gorchymyn Cynlluniau Iaith Gymraeg (Cyrff Cyhoeddus) 2012 a gweithredu 
Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 24 Ionawr ar ran y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a 
Deddfwriaethol ynglŷn â’r amserlen ar gyfer creu safonau mewn perthynas â’r Gymraeg. 

Heddiw, rwyf wedi cyflwyno Datganiad Ysgrifenedig i Aelodau’r Cynulliad sy’n esbonio fy 
mhenderfyniad ynglŷn â chynigion Comisiynydd y Gymraeg ynghylch safonau mewn 
perthynas â’r Gymraeg. Mae’r Datganiad yn esbonio fy mod wedi hysbysu Comisiynydd y 
Gymraeg nad wyf yn gallu cefnogi’r safonau na’r fethodoleg a gyflwynwyd ganddi yn ei 
hadroddiad. Rwyf wedi dod i’r penderfyniad hwn am nifer o resymau, fel yr wyf wedi esbonio 
yn y Datganiad Ysgrifenedig ac yn fy llythyr at y Comisiynydd, a gyhoeddwyd gyda’r 
Datganiad Ysgrifenedig. 

Rwy'n bwriadu datblygu cyfres o safonau, yn seiliedig ar ymgynghoriad Comisiynydd y 
Gymraeg, a fydd yn bodloni'r nodau polisi a adlewyrchir ym Mesur y Gymraeg (Cymru) 
2011 a'r ymrwymiadau a wnaed i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, er mwyn cyflawni hawliau 
ieithyddol ar gyfer dinasyddion. Byddaf yn cadw mewn cysylltiad agos â’r Comisiynydd wrth 
wneud hyn. 

Mae’r camau sydd angen eu cymryd er mwyn datblygu’r safonau yn cynnwys: 

 datblygu cyfres ddiwygiedig o safonau ar gyfer ymgynghori;
 cynnal ymgynghoriad cynhwysfawr gyda’r cyhoedd a’r sefydliadau hynny yr effeithir 

arnynt gan y safonau;
 ar ôl ystyried canlyniadau’r ymgynghoriad, paratoi rheoliadau ar gyfer gwneud y

safonau, ynghyd â rheoliadau fydd yn gwneud y safonau hynny’n benodol gymwys i 
bersonau, i’w cymeradwyo gan y Cynulliad;  

 paratoi asesiad effaith rheoleiddiol i’w gyflwyno i’r Cynulliad ynghyd â’r rheoliadau. 

25 Chwefror 2013



Rwy’n amcangyfrif y bydd modd gwneud y rheoliadau i wneud y safonau, ynghyd â’r 
rheoliadau i wneud y safonau’n benodol gymwys i bersonau, erbyn diwedd 2014. 
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