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Annwyl William, 
 
Rwy’n ysgrifennu atoch mewn ymateb i’ch llythyr dyddiedig 2 Mawrth 2016 ynglŷn â deiseb 
P-04-655 “Mynnu ein hawliau i’r Gymraeg yn y sector breifat”.  
 
Rwyf wedi darllen y sylwadau ychwanegol yn sgil  ystyriaeth y deisebydd o fy llythyr 
blaenorol yn ddyddiedig 11 Ionawr 2016,  a’r sylwadau yn sgil yr ohebiaeth a dderbyniodd y 
Pwyllgor gan Gomisiynydd y Gymraeg. Does dim materion i mi ateb yn y llythyr cyntaf wrth 
y deisebydd yn ddyddiedig 17 Rhagfyr 2015. Fel i mi nodi yn fy llythyr cyntaf ynglŷn â’r 
ddeiseb hwn ar 14 Hydref 2015, mater i Gomisiynydd y Gymraeg yw pennu pa gyrff i 
gynnwys mewn ymchwiliadau safonau. 
 
Mewn ymateb i lythyr y deisebydd yn ddyddiedig 28 Ionawr 2016, gallaf gadarnhau nad oes 
dealltwriaeth anysgrifenedig rhwng Gweinidogion Cymru a’r Comisiynydd i beidio â 
gweithredu’r Mesur yn llawn. Rwy’n ymwybodol bod y Comisiynydd wedi cyhoeddi’i 
bwriadau ar gyfer cynnal ymchwiliadau safonau yn 2016, ac mae'r rheiny’n cynnwys cyrff 
sector preifat. Bydd yr ymchwiliadau hynny yn arwain at ddatblygu safonau ar gyfer cyrff o 
fewn y sectorau trafnidiaeth, trydan, a nwy. Bydd hynny’n gam sylweddol ymlaen o ran 
gweithredu’r Mesur ac yn gynnydd sylweddol o’r hyn a gyflawnwyd o dan yr hen drefn 
Cynlluniau Iaith.     
 

Yn gywir 

 
CARWYN JONES

 


