
Gwybodaeth i’r cyhoedd am sut y bydd y Comisiynydd yn penderfynu  cynnal 
ymchwiliad statudol i gŵyn ai peidio  

 

 
Yma cewch eglurhad cryno o hyd a lled dyletswyddau, hawliau a phwerau’r 
Comisiynydd pan mae’n derbyn cwynion am sefydliadau sydd dan ddyletswydd i 

gydymffurfio â safonau’r Gymraeg.   
 

Mae wedi ei seilio ar ddehongliad y Comisiynydd o ofynion cyfreithiol Mesur y 
Gymraeg, ei bolisi gorfodi, a’r canllawiau a’r cyfarwyddiadau sydd wedi eu rhoi gan 
Dribiwnlys y Gymraeg yn dilyn adolygiad o rhai o benderfyniadau’r Comisiynydd.  

 

 

Os ydy person yn cyflwyno cwyn i’r Comisiynydd am sefydliad sydd dan ddyletswydd 
i gydymffurfio â safonau’r Gymraeg, mae’n rhaid i’r Comisiynydd: 

 
- ystyried a phenderfynu a yw am gynnal ymchwiliad statudol i’r gŵyn ai peidio  

 

- egluro ei benderfyniad i’r person sydd wedi cwyno  

Cyn gwneud ei benderfyniad, mae gan y Comisiynydd yr hawl i: 

 
- gysylltu gyda’r sefydliad y cwynir amdano  

 

- wahodd y sefydliad y cwynir amdano i gyflwyno sylwadau am amgylchiadau’r 
gŵyn (mae’r hawl hwn wedi ei gadarnhau gan Dribiwnlys y Gymraeg yn achos 

TyG/WLT/20/01).  
 

- gysylltu gyda’r person sydd wedi cwyno  er mwyn derbyn mwy o wybodaeth 

 
- wahodd y person sydd wedi cwyno i gyflwyno sylwadau pellach  

 
 
Wrth wneud ei benderfyniad mae’n rhaid i’r Comisiynydd:  

 
- benderfynu pa ffactorau sy’n berthnasol a pha rai sy’n amherthnasol  

 
- ystyried materion perthnasol ac anwybyddu’r rhai amherthnasol 

 

- benderfynu faint o bwysau i’w roi ar y ffactorau perthnasol  

 

- asesu ble mae’r cydbwysedd rhwng y rhai sy’n cefnogi cynnal ymchwiliad a’r 

rhai nad ydynt. 

 

- benderfynu a fydd yn ceisio perswadio’r sefydliad y cwynir amdano, drwy 

ddulliau eraill, i gydymffurfio â’r safonau (ar wahân i agor ymchwiliad os mai 

dyna yw ei benderfyniad) 

 



- os yn ailystyried penderfyniad i beidio cynnal ymchwiliad, mae dyletswydd 
arno i ystyried yr holl faterion perthnasol fel y maent ar yr adeg hynny (nid oes 

dyletswydd i’r ystyriaethau fod yn gyfyngedig i’r amgylchiadau ar yr adeg y 
cyflwynwyd y gŵyn) 

 
 
Mae’r enghreifftiau isod yn rhai o’r ffactorau allai fod yn briodol i’r Comisiynydd eu 

hystyried wrth benderfynu a ddylid cynnal ymchwiliad statudol i gŵyn ai peidio. Dylid 
nodi nad yw’n bosibl darparu rhestr gynhwysfawr o ffactorau oherwydd bod yr 

amgylchiadau yn newid o achos i achos: 
 

 

- difrifoldeb cymharol y methiant honedig  
 

- yr angen am weithredu brys  

 

- ansawdd y dystiolaeth o fethiant 

 
- hanes blaenorol y sefydliad y cwynir amdano o ddiffyg cydymffurfio â safonau  

 

- cymesuredd cynnal ymchwiliad mewn ymateb i’r methiant honedig 

 

- tystiolaeth a gasglwyd gan y Comisiynydd cyn derbyn y gŵyn  

 

- tystiolaeth, neu absenoldeb tystiolaeth, fod y sefydliad y cwynir amdano wedi 

newid ei ymddygiad a’i arferion mewn perthynas â’r mater y cwynir amdano  

 
- mewn perthynas â safonau sy’n ymwneud yn benodol â pheidio â thrin y 

Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg, lleoliad cymharol y ddwy iaith 


