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Annwyl Ann,

Rwy’n ysgrifennu atoch yn dilyn y ddadl a’r bleidlais ddoe ar Rheoliadau Comisiynydd y 
Gymraeg (Penodi) 2011 (“ y rheoliadau”). Rwy’n falch y cymeradwywyd y rheoliadau gan y 
Cynulliad Cenedlaethol ac y gallwn yn awr ganolbwyntio ar wneud y trefniadau ymarferol ar 
gyfer penodi’r Comisiynydd.

Pan fu’r Cynulliad yn craffu ar Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011, mynegwyd dymuniad gan 
Aelodau’r Cynulliad i fod yn rhan o’r broses benodi. Yn unol â hynny, mae’r rheoliadau yn 
caniatáu i Aelod Cynulliad a enwebwyd gan bwyllgor perthnasol i fod yn aelod o’r panel 
dethol a fydd yn cyfweld ag ymgeiswyr ac yn  gwneud argymhellion i’r Prif Weinidog 
ynghylch y penodiad.  Mae’r rheoliadau yn diffinio “pwyllgor perthnasol” i olygu un o 
bwyllgorau Cynulliad Cenedlaethol Cymru yr estynnir gwahoddiad iddo gan Weinidogion 
Cymru i enwebu.  I’r perwyl hwn, ar 20 Mehefin 2011, ysgrifennais at Gadeirydd y Pwyllgor 
Busnes  yn gwahodd enwebiad.  Pan estynnais wahoddiad i’r Pwyllgor Busnes i enwebu, 
nid oedd unrhyw bwyllgor arall wedi’i sefydlu.  Serch hynny, rwyf nawr yn cydnabod ei bod 
hi’n fwy priodol i’r Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol sydd newydd ei 
ffurfio ac sydd â chyfrifoldeb dros faterion polisi y Gymraeg, i gynnig yr enwebiad.

Mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i fwrw ymlaen gyda’r broses benodi a’n dymuniad yw 
cynnull y cyfarfod cyntaf o’r panel dethol yng nghanol Gorffennaf i drafod swydd-ddisgrifiad 
y Comisiynydd a’r trefniadau ar gyfer y broses benodi.  O ystyried nad oes llawer o amser,
Roeddwn wedi gofyn i’r Pwyllgor Busnes enwebu aelod erbyn 5 Gorffennaf, fan hwyraf.  
Byddem yn ddiolchgar pe baech yn medru rhoi gwybod os ydych yn rhagweld anhawster o 
ran cael enwebiad gan eich Pwyllgor erbyn y dyddiad hwn.
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O gofio y bydd gofyn i aelodau’r panel dethol asesu gwybodaeth yr ymgeiswyr o’r Gymraeg 
a’u gallu yn yr iaith, byddai’n ddefnyddiol pe bai modd i’r Aelod Cynulliad a enwebir weithio 
trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.

Rwy’n edrych ymlaen at weithio gydag Aelodau’r Cynulliad wrth inni symud at benodi’r 
Comisiynydd ac i’w cefnogi wrth iddo ef neu hi ymgymryd â’r rôl allweddol hon a fydd yn 
gwneud cyfraniad pwysig o safbwynt hybu’r Gymraeg,
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