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Rhag-gyfarfod anffurfiol (13.00-13.30)

1

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon
13.30

2

Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r
Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3
13.30-13.35
Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Gwneud Negyddol

2.1 SL(6)049 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol a
Hysbysu) (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2021
(Tudalennau 1 - 3)
LJC(6)-08-21 – Papur 1 – Adroddiad drafft
Rheoliadau
Memorandwm Esboniadol
2.2 SL(6)052 – Rheoliadau Deddf y Coronafeirws (Tenantiaethau Preswyl: Estyn
Cyfnod Gwarchodaeth Rhag Troi Allan) (Rhif 3) (Cymru) 2021
(Tudalennau 4 - 8)
LJC(6)-08-21 – Papur 2 – Adroddiad drafft
Rheoliadau
Memorandwm Esboniadol

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol drafft
2.3 SL(6)050 - Rheoliadau Dyrannu Tai a Digartrefedd (Cymhwystra) (Cymru)
(Diwygio) (Rhif 2) 2021
(Tudalennau 9 - 10)
LJC(6)-08-21 – Papur 3 – Adroddiad drafft
Rheoliadau
Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)
2.4 SL(6)053 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5)
(Cymru) (Diwygio) (Rhif 17) 2021
(Tudalennau 11 - 15)
LJC(6)-08-21 – Papur 4 – Adroddiad drafft
LJC(6)-08-21 – Papur 5 – Llythyr gan y Prif Weinidog at y Llywydd, 24 Medi
2021
Rheoliadau
Memorandwm Esboniadol

3

Papurau i'w nodi
13.35-13.40

3.1 Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Gohirio
cyfarfod y Grŵp Rhyng-Weinidogol i drafod Etholiadau a Chofrestru
(Tudalen 16)
LJC(6)-08-21 – Papur 6 - Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y
Cyfansoddiad, 27 Medi 2021
3.2 Gohebiaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Ymateb i adroddiad y Pwyllgor
ar y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil yr Amgylchedd
(Tudalennau 17 - 20)
LJC(6)-08-21 – Papur 7 – Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd, 28 Medi
2021

3.3 Gohebiaeth gan y Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru: Trydydd Adroddiad
Blynyddol Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru
(Tudalennau 21 - 37)
LJC(6)-08-21 – Papur 8 – Llythyr gan y Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru, 28
Medi 2021
3.4 Datganiad ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru: Diweddariad ar ddatblygu'r
system gyfiawnder a'r sector cyfreithiol yng Nghymru
(Tudalennau 38 - 40)
LJC(6)-08-21 – Papur 9 – Datganiad ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru, 30
Medi 2021

4

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i wahardd y cyhoedd o
weddill y cyfarfod
13.40

5

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol - Bil yr Heddlu,
Troseddu, Dedfrydu a’r Llysoedd - trafod yr adroddiad drafft
13.40-13.55

(Tudalennau 41 - 61)

LJC(6)-08-21 – Papur 10 – Adroddiad drafft
LJC(6)-08-21 – Papur 11 – Llythyr gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol,
28 Mehefin 2021
LJC(6)-08-21 – Papur 12 – Llythyr at y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol,
22 Medi 2021

6

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil yr Asiantaeth
Ymchwil a Dyfeisio Blaengar
13.55-14.05

(Tudalennau 62 - 68)

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil yr Asiantaeth Ymchwil a
Dyfeisio Blaengar
LJC(6)-08-21 – Papur 13 – Nodyn cyngor cyfreithiol

7

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Sgiliau ac
Addysg Ôl-16
14.05-14.15

(Tudalennau 69 - 77)

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Sgiliau ac Addysg Ôl16
LJC(6)-08-21 – Papur 14 – Nodyn cyngor cyfreithiol

8

Nodyn briffio ar gytundebau rhyngwladol
14.15-14.25
LJC(6)-08-21 – Papur 15 – Nodyn briffio

(Tudalennau 78 - 82)

Eitem 2.1
SL(6)049 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws,
Teithio Rhyngwladol a Hysbysu) (Cymru)
(Diwygiadau Amrywiol) 2021
Cefndir a Diben
Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio
Rhyngwladol) (Cymru) 2020 (y “Rheoliadau Teithio Rhyngwladol”) (OS 2020/574) a
Rheoliadau Diogelu Iechyd (Hysbysu) (Cymru) 2010 (OS 2010/1546) (“Rheoliadau Hysbysu”).
Yn benodol, mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol drwy wneud
y newidiadau canlynol:
•

dileu Bangladesh, yr Aifft, Kenya, Maldives, Oman, Pacistan, Sri Lanka a Thwrci oddi ar
y “rhestr goch”; a

•

chaniatáu i brofion diwrnod 2 a diwrnod 8 am y coronafeirws gael eu cynnal gan
ddarparwyr profion preifat, ar yr amod eu bod yn cydymffurfio â gofynion
penodedig, gan gynnwys bod wedi eu hachredu’n briodol, bod â systemau
penodedig ar waith a gwneud datganiad i gadarnhau eu bod yn cydymffurfio.

Mae’r Rheoliadau hefyd yn diwygio’r Rheoliadau Hysbysu drwy wneud y newidiadau
canlynol:
•

gosod gofynion ar labordai diagnostig, labordai dilyniannu genomaidd a darparwyr
profion i hysbysu Iechyd Cyhoeddus Cymru am ganlyniadau profion ar gyfer canfod
COVID-19 neu firws y ffliw y maent yn eu prosesu; a

•

gosod gofyniad ar labordai diagnostig i roi gwybodaeth ychwanegol pan fônt yn
prosesu profion yn unol â’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol.

Mae rheoliad 15 yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru adolygu effeithiolrwydd y
darpariaethau a wneir yn y Rheoliadau Hysbysu gan y Rheoliadau hyn cyn i’r cyfnod o 12 mis
sy’n dechrau â’r diwrnod drannoeth y diwrnod y deuant i rym ddod i ben.

Gweithdrefn
Gwneud Negyddol.
Gwnaed y Rheoliadau gan Weinidogion Cymru cyn iddynt gael eu gosod gerbron y Senedd.
Gall y Senedd ddirymu'r Rheoliadau o fewn 40 diwrnod (ac eithrio unrhyw ddyddiau pan fo’r
Senedd: (i) wedi’i diddymu neu (ii) mewn cyfnod o doriad am fwy na phedwar diwrnod) i'r
dyddiad y’u gosodwyd gerbron y Senedd.
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Materion technegol: craffu
Ni nodir unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn
perthynas â'r offeryn hwn.

Rhinweddau: craffu
Nodwyd y tri phwynt a ganlyn i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn
perthynas â'r offeryn hwn.
1. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod
yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Senedd.
Nodwn gyfiawnhad Llywodraeth Cymru dros unrhyw ymyrraeth bosibl â hawliau dynol. Yn
benodol, nodwn y paragraffau a ganlyn yn y Memorandwm Esboniadol:
“Nid yw’r diwygiadau yn y Rheoliadau hyn yn newid y ffaith bod y Rheoliadau Teithio
Rhyngwladol yn cyffwrdd â hawliau unigol o dan Ddeddf Hawliau Dynol 1998 a’r
Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol; mae’r Llywodraeth o’r farn y gellir eu
cyfiawnhau at ddiben atal lledaeniad clefydau heintus a/neu y caniateir ymyriad ar y
sail ei fod yn anelu at gyflawni nod dilys, sef diogelu iechyd y cyhoedd. Mae’r
Llywodraeth o’r farn hefyd eu bod yn gymesur.”
2. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod
yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Senedd.
Nodwn na fu unrhyw ymgynghori ffurfiol ar y Rheoliadau hyn. Yn benodol, nodwn y
paragraff a ganlyn yn y Memorandwm Esboniadol:
“Oherwydd y bygythiad difrifol ac uniongyrchol sy’n deillio o’r coronafeirws a’r angen
am ymateb iechyd y cyhoedd brys, ni chynhaliwyd unrhyw ymgynghoriad cyhoeddus
mewn perthynas â’r Rheoliadau hyn.”
3. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod
yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Senedd.
Nodwn fod y rheol 21 diwrnod yn cael ei thorri (h.y. y rheol y dylai 21 diwrnod fod rhwng y
dyddiad y gosodir offeryn “gwneud negyddol” gerbron y Senedd a'r dyddiad y daw'r offeryn i
rym), a nodwn yr esboniad am dorri’r rheol a ddarparwyd gan Eluned Morgan AS, y Gweinidog
Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, mewn llythyr at y Llywydd, dyddiedig 20 Medi 2021.
Yn benodol, nodwn yr hyn a ganlyn yn y llythyr:
“Trwy beidio â chydymffurfio â’r confensiwn 21 diwrnod, bydd modd i’r Rheoliadau hyn
ddod i rym cyn gynted ag y bo modd a pharhau â'r dull pedair gwlad o ymdrin â
theithio rhyngwladol; o ystyried y newid yn y dystiolaeth ynglŷn â’r risg mewn
perthynas â'r clefyd hwn, ystyrir bod hyn yn angenrheidiol ac yn gyfiawn yn yr achos
hwn.”
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Ymateb Llywodraeth Cymru
Nid oes angen ymateb gan Lywodraeth Cymru.

Cynghorwyr Cyfreithiol
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad
29 Medi 2021
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Eitem 2.2
SL(6)052 – Rheoliadau Deddf y Coronafeirws
(Tenantiaethau Preswyl: Estyn Cyfnod Gwarchodaeth
Rhag Troi Allan) (Rhif 3) (Cymru) 2021
Cefndir a Diben
Mae Adran 81 o Ddeddf y Coronafeirws 2020 (“Deddf 2020”) ac Atodlen 29 iddi yn darparu
gwarchodaeth rhag troi allan drwy gynyddu’r cyfnod hysbysu y mae’n rhaid i landlord ei roi i
denant wrth geisio adennill meddiant. Mae’r Rheoliadau hyn yn ymestyn tan 31 Rhagfyr 2021
(o'r dyddiad terfynu blaenorol sef 30 Medi 2021) y cyfnod pan fydd yn rhaid rhoi mwy o
hysbysiad i denantiaid, a bydd hyn yn berthnasol i denantiaid sy'n cael tenantiaethau o dan
Ddeddf Rhenti 1977 a Deddfau Tai 1985, 1988 a 1996.
Yn benodol, mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio Atodlen 29 i Ddeddf 2020 ("Atodlen 29"). Mae
Atodlen 29 yn addasu darpariaethau statudol amrywiol, sy'n ymwneud â hysbysiadau y mae
angen eu rhoi er mwyn ceisio adennill meddiant o anheddau, yn ystod "y cyfnod perthnasol".
Roedd y ddarpariaeth a wneir gan Atodlen 29 i ddod i ben yn wreiddiol ar 30 Medi 2020 (ar
ddiwedd y cyfnod perthnasol). Fodd bynnag, oherwydd y pandemig parhaus, mae'r “cyfnod
perthnasol” wedi cael ei ymestyn sawl gwaith gan reoliadau dilynol. Ymestynnodd
rheoliadau'r cyfnod mewn perthynas â Chymru tan 31 Mawrth 2021, tan 30 Mehefin 2021, ac
yna tan 30 Medi 2021. Mae rheoliad 2 o’r Rheoliadau hyn yn diwygio paragraff 1(1)(b)(ii)
ymhellach fel bod Atodlen 29 yn cael effaith, o ran Cymru, hyd at 31 Rhagfyr 2021.

Gweithdrefn
Gwneud Negyddol.
Gall y Senedd ddirymu’r Rheoliadau o fewn 40 diwrnod (ac eithrio unrhyw ddiwrnodau pan
fo’r Senedd: (i) wedi’i diddymu neu (ii) ar doriad am fwy na phedwar diwrnod) i'r dyddiad y
cawsant eu gosod gerbron y Senedd.

Materion technegol: craffu
Ni nodir unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn
perthynas â’r offeryn hwn.

Rhinweddau: craffu
Nodwyd y pwyntiau a ganlyn i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn
perthynas â’r offeryn hwn.
1. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod
yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Senedd.
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Nodwn fod y rheol 21 diwrnod wedi’i thorri (h.y. y rheol y dylai 21 diwrnod fynd heibio
rhwng y dyddiad y gosodir offeryn “gwneud negyddol” gerbron y Senedd a'r dyddiad y
daw'r offeryn i rym), a nodwn yr esboniad am dorri’r rheol a ddarparwyd gan Julie James AS,
y Gweinidog Newid Hinsawdd, mewn llythyr at y Llywydd, dyddiedig 22 Medi 2021. Yn
benodol, nodwn y canlynol yn y llythyr:
"Yng ngoleuni parhad y pandemig, a’r cynnydd yn nifer yr achosion a nifer y
derbyniadau a chyfnodau yn yr ysbyty yn ddiweddar, mae Gweinidogion Cymru wedi
dod i’r casgliad bod angen brys o hyd i sicrhau bod cyn lleied â phosibl o denantiaid
mewn perygl o gael eu troi allan o’u cartrefi. Bydd hyn yn helpu i gyfyngu ar y
Coronafeirws, lleihau’r baich ar staff rheng flaen, a sicrhau bod tenantiaid yn cael
cymorth priodol. Mae’r Rheoliadau’n gwneud cyfraniad pwysig tuag at ddiwallu’r angen
brys hwnnw. Er mwyn sicrhau bod darpariaethau Atodlen 29 yn parhau i fod yn gymwys
ar ôl 30 Medi, daw'r Rheoliadau i rym ar 30 Medi.. Oherwydd y brys, nid yw’r Rheoliadau
wedi bod yn destun ymgynghoriad ac ni chafwyd amser i gynnal Asesiad Effaith
Rheoleiddiol mewn perthynas â nhw."
2. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod
yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Senedd.
Mae hawliau landlordiaid o dan Erthygl 1 o Brotocol 1 o'r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau
Dynol (“A1P1”) yn berthnasol i’r Rheoliadau hyn. Mae'r Pwyllgor yn nodi na fydd y
Rheoliadau ond yn estyn y cyfnod perthnasol am gyfnod penodedig (hyd at 31 Rhagfyr
2021).
Rydym yn nodi cyfiawnhad Llywodraeth Cymru dros unrhyw ymyrraeth bosibl â hawliau
dynol. Yn benodol, nodwn y paragraff a ganlyn yn y Memorandwm Esboniadol:
Mae paragraff 4.4 yn nodi: “Ers i’r cyfnod perthnasol gael ei ymestyn ddiwethaf, gwelwyd
gwelliannau mewn perthynas â’r sefyllfa o ran iechyd y cyhoedd o ganlyniad i lwyddiant
y rhaglen frechu. Fodd bynnag, gwelwyd cynnydd yn ddiweddar yn nifer yr achosion,
sydd wedi arwain at gynnydd yn nifer y derbyniadau a chyfnodau yn yr ysbyty, er eu bod
ar gyfradd lawer is nag a oedd yn wir cyn cyflwyno’r rhaglen frechu. Mae'r
amcanestyniadau diweddaraf ar gyfer y tymor byr i ganolig yn dangos y bydd achosion
yn parhau i godi am beth amser. Felly, gan fod y feirws unwaith eto'n cael ei ledaenu'n
eang yn y gymuned, bydd gohirio troi pobl allan yn parhau i helpu i reoli cyfradd
trosglwyddo’r feirws.
Yn gyffredinol, mae’r feirws yn dal i fod yn fygythiad difrifol i iechyd y cyhoedd, a
fyddai’n cynyddu’n sylweddol pe bai’r don bresennol o achosion yn digwydd ar yr un
pryd â thon sydyn o achosion o droi pobl allan o’u cartrefi, a chynnydd mewn
digartrefedd o ganlyniad i hynny. Bydd hyn yn parhau i fod yn wir wrth inni symud i
fisoedd y gaeaf, lle gall effaith Covid-19, ar y cyd ag achosion newydd posibl o'r ffliw a
phwysau arferol eraill y gaeaf, roi'r gwasanaeth iechyd dan straen sylweddol. O dan yr
amgylchiadau hyn, ystyrir ei bod yn briodol i barhau i gymryd camau i gyfyngu ar y
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perygl o gynnydd sydyn yn yr achosion o droi pobl allan o'u cartrefi er mwyn parhau i
ddiogelu iechyd y cyhoedd."
Gan ystyried y sylwadau uchod, mae'r Pwyllgor yn nodi bod cyfyngiadau eisoes wedi'u gosod
ar Landlordiaid am gyfnod sylweddol o amser. Roedd y cyfyngiadau a gynhwyswyd yn
wreiddiol yn Neddf y Coronafeirws ym mis Ebrill 2020 wedi’u gosod ar landlordiaid hyd at 30
Medi 2020. Er i Lywodraeth Cymru ystyried ei bod yn gymesur ymestyn y "cyfnod perthnasol"
ar dri achlysur blaenorol oherwydd y pandemig, mae'r amgylchiadau wedi newid yn
sylweddol ers hynny ac adlewyrchwyd hyn gan ddeddfwriaeth sydd wedi lleihau'r lefel
rhybudd ledled Cymru gyfan i lefel rhybudd Sero. Mae’r cyfyngiadau wedi'u llacio mewn sawl
sector yn sgil hynny. Hoffai'r Pwyllgor gael tystiolaeth bellach gan Lywodraeth Cymru i
ddangos bod y camau sy'n cael eu cymryd nawr yn parhau i fod yn gymesur ar sail hawliau
dynol.
3. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod
yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Senedd.
Mae'r Pwyllgor yn nodi bod Llywodraeth Cymru wedi ystyried opsiynau eraill cyn penderfynu
estyn y cyfyngiadau presennol am dri mis arall. Mae Opsiwn B yn y Memorandwm
Esboniadol yn ystyried y posibilrwydd o gymryd camau mwy graddol a chymesur mewn
perthynas â landlordiaid o ystyried bod y darlun cyffredinol o ran iechyd y cyhoedd wedi
gwella.
Mae’n nodi "...gan gydnabod yr effaith gadarnhaol y mae’r rhaglen frechu wedi’i chael ar y
sefyllfa o ran iechyd y choedd, gellid dadlau ei bod yn briodol dechrau cwtogi’r cyfnodau
hysbysu yn nes i’r hyn oeddent cyn Covid.”
Mae'r Pwyllgor yn nodi bod Lloegr wedi defnyddio dull mwy graddol (nad yw’n annhebyg i'r
opsiwn uchod) i ystyried y gwelliannau o ran y risgiau i iechyd y cyhoedd ac i gynnig ateb
cymesur i'r ffordd y gall landlordiaid droi eu tenantiaid allan. Mae'r Rheoliadau yn Lloegr
wedi'u drafftio mewn ffordd sy'n lleihau’r cyfnodau rhybudd yn raddol o chwe mis i ddeufis
neu bedwar mis yn dibynnu ar yr amgylchiadau ac a oes bai ar y tenant neu a ydynt yn
achosion o droi allan heb fai. Mae'r Memorandwm Esboniadol ar gyfer y Rheoliadau yn
Lloegr yn nodi “this is to ensure that the measures remain proportionate to the public health
risks.”
Mae'r Pwyllgor yn nodi'r opsiynau a'r rhesymau a roddir yn y Memorandwm Esboniadol a
hoffai i Lywodraeth Cymru ymhelaethu ar y dull deddfwriaethol a gymerir yn y Rheoliadau
hyn a chyfiawnhau’r dull hwnnw. Yn benodol, a all Llywodraeth Cymru egluro pam na
ddefnyddiodd ddull graddol tebyg i'r un a ddefnyddiwyd yn Lloegr, o gofio effaith
gadarnhaol y rhaglen frechu.
4. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod
yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Senedd.
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Nodwn na fu unrhyw ymgynghori ffurfiol ar y Rheoliadau hyn. Yn benodol, nodwn y
paragraff a ganlyn yn y Memorandwm Esboniadol:
“O ganlyniad i'r argyfwng, nid yw wedi bod yn bosibl cynnal unrhyw ymgynghoriad ar y
Rheoliadau hyn ac nid oes gofyniad statudol i wneud hynny. Fodd bynnag, mae gan
Lywodraeth Cymru gysylltiadau cadarn â rhanddeiliaid o bob rhan o’r sector tai; mae
cyrff sy’n cynrychioli landlordiaid wedi ymgysylltu’n anffurfiol ar ddiben ac effaith y
Rheoliadau hyn."
5. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei
fod yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Senedd.
Mae'r Pwyllgor yn nodi nad oes asesiad effaith rheoleiddiol wedi ei baratoi ar gyfer y
Rheoliadau hyn a bod y Memorandwm Esboniadol yn nodi’r canlynol:
“Mae argyfwng COVID-19 a'r brys i baratoi’r Rheoliadau hyn yn golygu nad oedd hi'n
bosibl paratoi Asesiad Effaith Rheoleiddiol meintioledig.”
6. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei
fod yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Senedd.
Mae'r Rheoliadau hyn yn estyn y cyfnod (tua 12 wythnos) pan fydd landlord yn
ddarostyngedig i'r cyfnodau hysbysu estynedig y mae'n rhaid eu rhoi er mwyn ceisio adennill
meddiant o'u heiddo, a bydd y cyfnodau estynedig hynny'n gymwys pan fo landlord yn
dymuno ceisio adennill meddiant am nad yw’r tenant wedi talu’r rhent. Mae'r Rheoliadau
hyn, ynghyd â'r darpariaethau a wnaed gan Reoliadau Iechyd y Cyhoedd (Gwarchodaeth
Rhag Troi Allan) (Cymru) (Coronafeirws*) 2021 a Rheoliadau Iechyd y Cyhoedd
(Gwarchodaeth Rhag Troi Allan) (Rhif 2) (Cymru) (Coronafeirws*) 2021 (sy'n atal, ac eithrio
mewn amgylchiadau penodedig, bod yn bresennol mewn tŷ annedd at ddiben gweithredu
gwarant meddiant neu ddanfon hysbysiad troi allan), yn golygu y bydd landlordiaid wedi
bod yn destun nifer o gyfyngiadau o ran adennill meddiant am gyfnod sylweddol o amser.
Fel y mae’r Pwyllgor wedi nodi’n flaenorol, gall hyn arwain at anawsterau ariannol i rai
landlordiaid yn y sector rhentu preifat, yn enwedig landlordiaid ar raddfa fach a allai
ddibynnu ar eu hincwm rhent i dalu am daliadau morgais neu fel eu hunig ffynhonnell
incwm. Mae'r Pwyllgor yn nodi ymateb Llywodraeth Cymru i’r pryderon a godwyd gan y
Pwyllgor yn hyn o beth o ran Rheoliadau Deddf y Coronafeirws 2020 (Tenantiaethau Preswyl:
Estyn Cyfnod Gwarchodaeth Rhag Troi Allan) (Rhif 2) (Cymru) 2021. Yn yr ymateb hwnnw,
cydnabu Llywodraeth Cymru yr effaith economaidd niweidiol bosibl ar landlordiaid, ond
nododd fod y gefnogaeth a ganlyn wedi cael ei rhoi i landlordiaid a'r sector ehangach:
•

“£4.1 miliwn i ychwanegu at gyllid yr Adran Gwaith a Phensiynau ar gyfer Taliadau
Disgresiwn at Gostau Tai, i helpu'r rhai sy'n cael budd-daliadau tai sydd ag ôlddyledion rhent;
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•

Ariannu Llinell Gymorth Dyledion y Sector Rhentu Preifat i gynghori a chefnogi
tenantiaid y sector preifat sy'n cael trafferth o ran rhent, incwm a budd-daliadau tai –
llinell gymorth a gaiff ei darparu gan Cyngor ar Bopeth Cymru;

•

£166 miliwn o gyllid i awdurdodau lleol yn 2021-22 drwy'r Grant Cymorth Tai i
ddarparu gwasanaethau cymorth sy'n gysylltiedig â thai. Mae'r gwasanaethau'n helpu i
atal pobl rhag dod yn ddigartref, sefydlogi eu sefyllfa o ran tai, neu helpu pobl a allai
fynd yn ddigartref i ddod o hyd i lety a'i gadw.

•

Darparu cyllid ychwanegol trwy'r Gronfa Cymorth Dewisol;

•

Ein cynllun Benthyciad Arbed Tenantiaeth sy'n sicrhau bod benthyciadau cost isel ar
gael i denantiaid yn y sector preifat a ddioddefodd newid incwm dros dro ac a aeth i
ddyled gyda'r rhent;

•

Cyllid ar gyfer Shelter Cymru i gynghori a chefnogi tenantiaid.

•

Bydd ein Grant Caledi Tenantiaeth newydd yn cefnogi tenantiaid y sector rhentu preifat
yng Nghymru sydd ag ôl-ddyledion rhent sylweddol o ganlyniad uniongyrchol i'r
pandemig.”

O ystyried y diffyg ymgynghori, absenoldeb asesiad effaith reoleiddiol a'r ffaith bod y
rheoliadau hyn yn dod i rym ar fyr rybudd, a thrwy hynny’n torri'r rheol 21 diwrnod, pa
gamau, os o gwbl, y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cymryd ymhellach i'r mesurau a restrir
yn yr ymateb blaenorol i liniaru effeithiau economaidd y Rheoliadau hyn ar landlordiaid.

Ymateb Llywodraeth Cymru
Mae angen ymateb gan Lywodraeth Cymru ar gyfer pwyntiau 2, 3 a 6 o ran rhinweddau.

Cynghorwyr Cyfreithiol
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad
29 Medi 2021
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Eitem 2.3
SL(6)050 - Rheoliadau Dyrannu Tai a Digartrefedd
(Cymhwystra) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2021
Cefndir a diben
Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio darpariaethau Rheoliadau Dyrannu Tai a Digartrefedd
(Cymhwystra) (Cymru) 2014 ("Rheoliadau 2014"). Mae Rheoliadau 2014 yn pennu pa
bersonau o dramor sy’n gymwys i gael dyraniad o lety tai o dan Ran 6 o Ddeddf Tai 1996,
neu i gael cymorth tai o dan Atodlen 2 i Ddeddf Tai (Cymru) 2014.
Mae'r Rheoliadau hyn yn estyn cymhwystra o ran dyrannu llety tai a chymorth tai a ddarperir
gan awdurdodau lleol. Mae'r estyniad yn darparu i ddau grŵp newydd o bobl fod yn gymwys
i gael llety tai a chymorth tai, sef:
•

•

pobl â fisa Gwladolyn Prydeinig (Tramor) Hong Kong sy’n mynd yn amddifad ac
sydd wedi cael newid i'w statws mewnfudo sy’n eu galluogi i gael gafael ar arian
cyhoeddus; a
phobl sy'n dod i'r DU o Affganistan o dan gynlluniau neu bolisïau penodol y
Swyddfa Gartref neu sydd wedi gadael Affganistan yn ddiweddar oherwydd
cwymp llywodraeth y wlad (yn ddarostyngedig i rai amodau), ac sydd â chaniatâd
i ddod i mewn i’r DU neu i aros ynddi neu nad oes angen caniatâd o'r fath arnynt.

Mae'r Rheoliadau hyn hefyd yn darparu bod personau nad ydynt yn ddarostyngedig i
reolaeth fewnfudo sydd wedi cyrraedd o Affganistan yn ddiweddar yn gymwys i gael
dyraniad o lety tai a chymorth tai, os gwnaethant adael mewn cysylltiad â chwymp
llywodraeth Affganistan.

Gweithdrefn
Cadarnhaol Drafft.
Mae Gweinidogion Cymru wedi gosod drafft o'r Rheoliadau gerbron y Senedd. Ni all
Gweinidogion Cymru wneud y Rheoliadau oni bai fod y Senedd yn cymeradwyo'r Rheoliadau
drafft.

Materion technegol: craffu
Ni nodwyd unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn
perthynas â'r offeryn hwn.

Rhinweddau: craffu
Nodwyd y pwynt a ganlyn i gyflwyno adroddiad arno o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn
perthynas â'r offeryn hwn.
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1. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod
yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Senedd.
Nodwn na chynhaliwyd ymgynghoriad ffurfiol ar y Rheoliadau hyn. Yn benodol, nodwn y
paragraffau a ganlyn yn y Memorandwm Esboniadol:
“As the Regulations in respect of the Hong Kong BN(O) provide a limited amendment,
affecting a small number of individuals, a formal public consultation was not
considered appropriate. The speed of the restoration of the Taliban regime in
Afghanistan and the development at pace of the UK Government’s settlement schemes
for the Afghan arrivals/returnees cohort also means there has not been time to consult
on this aspect of the Regulations.”

Ymateb Llywodraeth Cymru
Nid oes angen ymateb gan Lywodraeth Cymru.

Cynghorwyr Cyfreithiol
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad
28 Medi 2021
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Eitem 2.4
SL(6)053 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau
Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 17)
2021
Cefndir a Diben
Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws)
(Rhif 5) (Cymru) 2020 (“y prif Reoliadau”).
Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio’r prif Reoliadau (trwy fewnosod rheoliad newydd 16A) er
mwyn ei gwneud yn ofynnol i safleoedd penodol gymryd mesurau rhesymol i sicrhau nad yw
personau 18 oed neu’n hŷn ar y safle onid ydynt yn meddu ar dystiolaeth bod y person:
•
•

•
•

wedi cwblhau cwrs o ddosau o frechlyn awdurdodedig fwy na 14 o ddiwrnodau
cyn i'r person fynd i’r fangre;
wedi cymryd rhan mewn, neu yn cymryd rhan mewn, treial clinigol o frechlyn ar
gyfer brechu yn erbyn y coronafeirws a gynhaliwyd neu a gynhelir yn y Deyrnas
Unedig yn unol â gofynion Rheoliadau Meddyginiaethau i’w Defnyddio gan Bobl
(Treialon Clinigol) 2004;
wedi cael canlyniad negatif o brawf cymhwysol a gymerir gan y person ddim mwy
na 48 awr cyn i’r person fynd i’r fangre; neu
wedi cael canlyniad positif o brawf adwaith cadwynol polymerasau (PCR) a
gymerir gan y person ddim mwy na 180 o ddiwrnodau a ddim llai na 10 niwrnod
cyn i’r person fynd i’r fangre.

Mewn perthynas â pherson sydd wedi cwblhau cwrs o ddosau o frechlyn awdurdodedig,
rhaid i’r dystiolaeth hon gael ei darparu gan neu ar ran Weinidogion Cymru, Llywodraeth y
Deyrnas Unedig, Gweinidogion yr Alban neu un o adrannau Gogledd Iwerddon (yr hyn y
cyfeirir ato’n gyffredin fel “pàs COVID”). Gwneir darpariaeth ar gyfer darparu tystiolaeth
gyfatebol mewn perthynas â brechlynnau a roddir gan wlad berthnasol (gwledydd yr UE a'r
AEE, Andorra, Monaco, San Marino, y Swistir, Unol Daleithiau America a Dinas-wladwriaeth y
Fatican).
Mae’r gofyniad i ddarparu tystiolaeth yn gymwys ar gyfer:
•
•
•

clybiau nos a mannau eraill lle y darperir cerddoriaeth ar gyfer dawnsio os ydynt
yn gweini alcohol ac ar agor ar unrhyw adeg rhwng hanner nos a 5 a.m;
mangreoedd lle y cynhelir digwyddiad â thros 10,000 o bobl yn bresennol os
ydynt i gyd yn eistedd;
mangreoedd lle y cynhelir digwyddiad dan do â thros 500 o bobl yn bresennol os
nad ydynt i gyd yn eistedd; a
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•

mangreoedd lle y cynhelir digwyddiad awyr agored â thros 4,000 o bobl yn
bresennol os nad ydynt i gyd yn eistedd.

Mae rhai eithriadau i'r gofynion yn seiliedig ar y math o ddigwyddiad (er enghraifft,
protestio, picedu a digwyddiadau chwaraeon cyfranogiad torfol) ac eithriadau ar gyfer rhai
personau (er enghraifft, y rheini sy’n gweithio yn y digwyddiad neu sy’n gwirfoddoli ynddo).
Mae’r Rheoliadau hyn hefyd yn diwygio’r prif Reoliadau i greu trosedd newydd o feddu ar
dystiolaeth ffug neu gamarweiniol o statws brechu neu brofi.
Mae’r Rheoliadau hyn hefyd yn diwygio’r prif Reoliadau i ganiatáu i swyddogion gorfodaeth
roi hysbysiadau gwella mangre a hysbysiadau cau mangre os nad yw’r person cyfrifol yn
cydymffurfio â’i rwymedigaeth i gymryd mesurau i wirio tystiolaeth o dan reoliad newydd
16A.

Gweithdrefn
Cadarnhaol drafft.
Mae Gweinidogion Cymru wedi gosod drafft o'r Rheoliadau gerbron y Senedd. Ni all
Gweinidogion Cymru wneud y Rheoliadau oni bai fod y Senedd yn cymeradwyo'r Rheoliadau
drafft.

Materion technegol: craffu
Ni nodwyd unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn
perthynas â'r offeryn hwn.

Rhinweddau: craffu
Mae’r pedwar pwynt canlynol wedi’u nodi i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog
21.3 mewn perthynas â’r offeryn hwn.
1. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod
yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Senedd.
Nodwn gyfiawnhad Llywodraeth Cymru dros unrhyw ymyrraeth bosibl â hawliau dynol. Yn
benodol, nodwn y paragraffau a ganlyn yn y Memorandwm Esboniadol:
“Er bod y prif Reoliadau, fel y’u diwygir gan y Rheoliadau hyn, yn cyffwrdd â hawliau
unigol o dan Ddeddf Hawliau Dynol 1998 a’r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau
Dynol, mae’r Llywodraeth o’r farn bod modd eu cyfiawnhau er mwyn atal lledaenu
clefydau heintus a/neu fod hawl i wneud yr ymyriad ar y sail ei fod yn ceisio cyflawni
nod dilys, sef diogelu iechyd y cyhoedd, a’u bod yn gymesur.
Mae Erthygl 5 (yr hawl i ryddid), Erthygl 8 (yr hawl i barch at fywyd preifat a theuluol),
Erthygl 9 (rhyddid meddwl, cydwybod a chrefydd), Erthygl 11 (rhyddid i ymgynnull a
chymdeithasu) ac Erthygl 1 o’r Protocol Cyntaf (diogelu eiddo) yn cael eu cyffwrdd gan
y prif Reoliadau.
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Mae pob un o’r rhain yn hawliau amodol, sy’n caniatáu i Weinidogion Cymru ymyrryd
ag arfer yr hawliau os oes angen gwneud hynny mewn cymdeithas ddemocrataidd er
budd diogelwch y cyhoedd neu er mwyn diogelu iechyd. Rhaid cyfiawnhau’r holl
gyfyngiadau a gofynion o’r fath ar y sail mai eu bwriad yw cyflawni nod cyfreithlon, sef
diogelu iechyd y cyhoedd, a’u bod yn gymesur. Hefyd, mae angen cydbwyso unrhyw
ymyrraeth â'r hawliau hyn â rhwymedigaethau cadarnhaol y Wladwriaeth o dan
Erthygl 2 (yr hawl i fywyd). Mae addasu’r gofynion o dan y prif Reoliadau drwy’r
Rheoliadau hyn yn ymateb cymesur i ledaeniad y coronafeirws. Mae’n cydbwyso’r
angen i gynnal ymateb priodol i’r bygythiad a berir gan y coronafeirws yn erbyn
hawliau unigolion a busnesau, mewn modd sy’n parhau’n gymesur â’r angen i leihau
cyfradd trosglwyddo’r coronafeirws, gan ystyried y dystiolaeth wyddonol.”
2. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod
yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Senedd.
Nodwn na fu unrhyw ymgynghori ffurfiol ar y Rheoliadau hyn. Yn benodol, nodwn y
paragraff a ganlyn yn y Memorandwm Esboniadol:
“O ystyried y bygythiad sy’n deillio o’r coronafeirws a’r angen am ymateb iechyd
cyhoeddus cyflym, nid oes ymgynghoriad cyhoeddus wedi’i gynnal mewn perthynas â’r
Rheoliadau hyn.”
3. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod
yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Senedd.
Nodwn nad oes asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb ar gyfer y Rheoliadau hyn. Nodwn y
paragraff a ganlyn yn y Memorandwm Esboniadol ynglŷn ag asesiad effaith cryno:
“Nid oes asesiad effaith rheoleiddiol wedi’i lunio mewn perthynas â’r Rheoliadau hyn
oherwydd bod angen eu rhoi ar waith ar fyrder i ddelio â bygythiad difrifol ac
uniongyrchol i iechyd y cyhoedd. Fodd bynnag, paratowyd ac ystyriwyd asesiad effaith
cryno fel rhan o’r broses adolygu 21 diwrnod ar gyfer y coronafeirws er mwyn llywio’r
penderfyniadau a wnaed. Caiff yr asesiad effaith cryno ei gyhoeddi cyn gynted ag y
bo’n ymarferol bosibl.”
4. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod
yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Senedd.
Nodir bod y Memorandwm Esboniadol yn cyfeirio at “ystyried y dystiolaeth wyddonol” a bod
“SAGE wedi cynghori ei bod yn bwysig gweithredu’n fuan er mwyn arafu epidemig cynyddol”.
Fodd bynnag, nid yw’r Memorandwm Esboniadol yn cynnwys unrhyw gyfeiriadau penodol at
y dystiolaeth y mae Llywodraeth Cymru’n dibynnu arni wrth wneud darpariaeth o dan y
Rheoliadau hyn.
Byddem yn ddiolchgar pe gallai Llywodraeth Cymru nodi:
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1.

y dystiolaeth sy'n dangos y bydd ei gwneud yn ofynnol i rai lleoliadau wirio
tystiolaeth o frechu, haint coronafeirws blaenorol neu ganlyniad prawf negyddol
diweddar yn “arafu epidemig cynyddol”; a

2.

sut y bydd Llywodraeth Cymru yn monitro pa mor effeithiol yw ei gwneud yn
ofynnol i rai lleoliadau wirio tystiolaeth o frechu, haint coronafeirws blaenorol
neu ganlyniad prawf negyddol diweddar.

Ymateb Llywodraeth Cymru
Mae angen ymateb gan Lywodraeth Cymru.

Cynghorwyr Cyfreithiol
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad
29 Medi 2021
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Y Gwir Anrh/Rt Hon Mark Drakeford AS/MS
Prif Weinidog Cymru/First Minister of Wales

Elin Jones AS
Llywydd
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
CAERDYDD
CF99 1SN

24 Medi 2021

Annwyl Elin,
Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio)
(Rhif 17) 2021
Rwy’n bwriadu gosod Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5)
(Cymru) (Diwygio) (Rhif 17) 2021 drafft a’r Memorandwm Esboniadol cysylltiedig ar 27
Medi. Bydd y Rheoliadau’n destun y weithdrefn gadarnhaol ddrafft a bydd yn ddefnyddiol
ichi wybod fy mod yn bwriadu trafod yr eitem hon o is-ddeddfwriaeth yn y Cyfarfod Llawn ar
5 Hydref 2021. Rwy’n ddiolchgar i'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad a’i
swyddogion am gytuno i gynnal eu gwaith craffu cyn y ddadl.
Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r
Trefnydd, Huw Irranca-Davies AS, Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r
Cyfansoddiad, Siwan Davies, Cyfarwyddwr Busnes y Senedd, Sian Wilkins, Pennaeth
Gwasanaeth y Siambr a Phwyllgorau a Julian Luke, Pennaeth Gwasanaeth y Pwyllgorau
Polisi a Deddfwriaeth.
Yn gywir

MARK DRAKEFORD

Bae Caerdydd • Cardiff Bay
Caerdydd • Cardiff
CF99 1SN

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:
0300 0604400
Gohebiaeth.Mark.Drakeford@llyw.cymru
Correspondence.Mark.Drakefordy@gov.wales

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.
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We welcome receiving correspondence in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding
in Welsh will not lead to a delay in responding.

Mick3.1
Antoniw AS/MS
Eitem
Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad
Counsel General and Minister for the Constitution

Ein cyf/Our ref 2021/09/29 IGR

Huw Irranca-Davies AS,
Cadeirydd
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad
Senedd Cymru
SeneddDCC@senedd.cymru

27 Medi 2021

Annwyl Huw,
Fe ysgrifennais yn ddiweddar, yn unol â’r cytundeb cysylltiadau rhyng-sefydliadol, i’ch
hysbysu y byddaf yn cynrychioli Llywodraeth Cymru mewn cyfarfod o’r Grŵp
Rhyngweinidogol ar gyfer Etholiadau a Chofrestru ar 29 Medi. Yn dilyn ad-drefniant cabinet
Llywodraeth y DU diweddar, mae’r cyfarfod wedi ei ohirio.
Ysgrifennaf atoch eto unwaith y bydd y cyfarfod wedi ei aildrefnu.
Yn gywir,

Mick Antoniw AS/MS
Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad
Counsel General and Minister for the Constitution

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:
0300 0604400
Gohebiaeth.Mick.Antoniw@llyw.cymru
Correspondence.Mick.Antoniw@gov.Wales

Bae Caerdydd • Cardiff Bay
Caerdydd • Cardiff
CF99 1SN
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.
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We welcome receiving correspondence in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding
in Welsh will not lead to a delay in responding.

Eitem 3.2

Julie James AS/MS
Y Gweinidog Newid Hinsawdd
Minister for Climate Change

Huw Irranca-Davies AS
Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a Chyfansoddiad
28 Medi 2021
Annwyl Huw,
Diolch am eich adroddiad dyddiedig 23 Medi am y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar
gyfer Bil Amgylchedd y DU.
Rwy'n falch o fedru darparu’r wybodaeth ychwanegol y gofynnwyd amdani.
Yn gywir

Julie James AS/MS
Y Gweinidog Newid Hinsawdd
Minister for Climate Change

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:
0300 0604400
Gohebiaeth.Julie.James@llyw.cymru
Correspondence.Julie.James@gov.Wales

Bae Caerdydd • Cardiff Bay
Caerdydd • Cardiff
CF99 1SN
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.
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We welcome receiving correspondence in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding
in Welsh will not lead to a delay in responding.

Argymhelliad

Ymateb

Argymhelliad 1. Dylai Bil amgylcheddol a
gyflwynir gan y Gweinidog yn y dyfodol
ymdrin â materion datganoledig a geir ym
Mil yr Amgylchedd Llywodraeth y DU, yn
dilyn ymgynghoriad priodol â rhanddeiliaid.

Derbyn mewn Egwyddor
Mae mynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd
a’r argyfwng natur yn flaenoriaeth i'r
Llywodraeth hon.
Amlinellodd y Cwnsler Cyffredinol ein
rhaglen ddeddfwriaethol uchelgeisiol ar
gyfer y flwyddyn gyntaf ar 6 Gorffennaf a
bydd y Prif Weinidog yn gwneud
cyhoeddiad maes o law am y rhaglen
ddeddfwriaethol ar gyfer y blynyddoedd
sydd i ddod.

Argymhelliad 2. Dylai Llywodraeth Cymru
ofyn am i’r Bil gael ei ddiwygio er mwyn
dileu’r pwerau gwneud rheoliadau cydredol
plws.

Goblygiadau Ariannol – Nid oes unrhyw
oblygiadau ariannol o ganlyniad i ymateb i'r
argymhelliad hwn.
Gwrthod
Rwyf wedi rhoi esboniad manwl i'r Pwyllgor
ynglŷn â phriodoldeb cymryd pwerau
cydredol plws yn y Bil hwn. Dim ond mewn
meysydd lle y gallai fod angen
mabwysiadu’r un dull gweithredu ledled y
DU yr ydym yn cymryd y pwerau hyn.
Bydd cynnwys yr eithriad o Atodlen 7B i
Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 yn
sicrhau y bydd y Senedd yn gallu dileu
swyddogaethau'r Ysgrifennydd Gwladol
mewn perthynas â materion sydd wedi’u
datganoli i Gymru heb fod angen cydsyniad
yr Ysgrifennydd Gwladol.
Rwyf wedi ymrwymo i wneud rheoliadau yn
y Senedd pryd bynnag y bo modd ac wedi
dangos yr ymrwymiad hwnnw drwy
gynllunio i gyflwyno deddfwriaeth i Gymru
mewn perthynas â'r cynllun Cyfrifoldeb
Estynedig Cynhyrchwyr dros ddeunydd
pacio a Chynllun Dychwelyd Ernes ar gyfer
cynwysyddion diodydd.

Argymhelliad 3. Os na dderbynnir
argymhelliad 2, neu os na chaiff y Bil ei
ddiwygio i ddileu’r pwerau cydredol plws,
rhaid i’r Gweinidog esbonio’r rhesymau
dros beidio â dileu’r pwerau a chadarnhau:

Goblygiadau Ariannol – Nid oes unrhyw
oblygiadau ariannol o ganlyniad i ymateb i'r
argymhelliad hwn.
Derbyn mewn egwyddor
Fel uchod, rwyf eisoes wedi nodi rhesymau
manwl dros briodoldeb cymryd pwerau
cydredol plws yn y Bil hwn.

Tudalen y pecyn 18

-

yr amgylchiadau a’r amserlen
benodol ar gyfer defnyddio pwerau
cydredol plws;

-

pryd y mae’n disgwyl i’r pwerau
cydredol plws gael eu dileu o’r Bil yn
unol ag egwyddor 7 yng nghanllaw
Llywodraeth Cymru y cyfeirir ato ym
mharagraff 35 uchod.

Bydd y pwerau cydredol plws yn cael eu
defnyddio i'r graddau y bydd eu hangen er
mwyn cyflawni nod polisi penodol. Dim ond
os bydd hynny’n gwbl angenrheidiol y
byddwn yn rhoi cydsyniad i'r Ysgrifennydd
Gwladol ddeddfu ar ein rhan. Ym mhob
achos, byddwn yn ystyried y potensial i
gyflawni canlyniadau drwy gyflwyno
rheoliadau gerbron y Senedd yn y lle
cyntaf.
Mae natur y pwerau a geisir yn golygu nad
oes amserlen glir ar gyfer pryd y cânt eu
defnyddio. Rydym wrthi’n gwneud gwaith
datblygu polisi ar amrywiaeth o gynhyrchion
ly gellid defnyddio Cyfrifoldeb Estynedig
Cynhyrchwyr ar eu cyfer, gan gynnwys
deunydd pacio a chynllun dychwelyd
blaendal ar gyfer cynwysyddion diodydd.
Wrth i gynlluniau'r dyfodol gael eu datblygu,
byddwn yn ystyried pa ddull deddfwriaethol
i’w fabwysiadu, gan ystyried yn benodol yr
agweddau ymarferol ar sut y caiff
cynhyrchion penodol eu marchnata a'u
masnachu ledled y DU a Chymru.
O ran ansawdd dŵr, byddwn yn gweithredu
yn ôl yr angen os bydd gofyn rheoleiddio’n
drawsffiniol mewn perthynas ag afonydd
Hafren, Gwy a Dyfrdwy.
O ran REACH, bydd pwerau cydredol plws
yn cael eu defnyddio pan fydd angen newid
y trefniadau gorfodi ar gyfer cemegion
mewn ffordd na ellir ei chyflawni drwy
bwerau Cymru yn unig neu os bydd
rheoleiddio ar y cyd yn fwy effeithlon. Mae
hyn yn ailsefydlu'r pwerau a oedd gan
Weinidogion Cymru mewn perthynas â
phwerau gorfodi REACH cyn i’r DU
Ymadael â'r UE.
Yn unol â'r canllawiau, byddaf yn mynd ati’n
rheolaidd i ystyried yr angen am y
swyddogaethau cydredol plws hyn.

Argymhelliad 4. Cyn y ddadl yn y Senedd
ar y cynnig cydsyniad perthnasol, dylai'r
Gweinidog esbonio pam nad yw’r

Goblygiadau Ariannol – Os gwelir ar ôl
adolygu’r sefyllfa y bydd angen dileu
unrhyw swyddogaethau cydredol plws,
bydd angen adnoddau polisi a chyfreithiol i
wneud unrhyw newidiadau deddfwriaethol
angenrheidiol.
Derbyn
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darpariaethau y cyfeirir atynt ym mharagraff
51 o'r adroddiad hwn wedi eu nodi ym
Memorandwm Rhif 2, a dylai gadarnhau
bod angen cydsyniad y Senedd i'w
cynnwys yn y Bil.

Cyfeiriwyd at Gymal 137 newydd
(Diwygiadau i Atodlen 7B i Ddeddf
Llywodraeth Cymru 2006) (cymal 144 erbyn
hyn) ym Memorandwm 1 er mwyn sicrhau
bod yr Aelodau'n ymwybodol o'r cynnig i'w
gynnwys yn y Bil. Fodd bynnag, nid
ystyriwyd bod angen cydsyniad oherwydd,
yn rhinwedd paragraff 7 o Atodlen 7B i
Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, nid yw’r
Senedd yn cael gwneud diwygiadau i
Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. Felly,
ystyriwyd bod y ddarpariaeth hon y tu allan
i gymhwysedd y Senedd.
Yng ngoleuni adroddiad y Pwyllgor, rwyf
wedi gofyn i swyddogion ailedrych ar y
mater hwn. Gan fod y ddarpariaeth yn dod
o dan is-adran 29.1(ii) yn y Rheol Sefydlog,
sef ei bod yn addasu cymhwysedd
deddfwriaethol y Senedd, rwy’n cytuno bod
angen cydsyniad ac felly dylai'r gwelliant
fod wedi'i gynnwys ym Memorandwm 2.
Mae'r diwygiadau i atodlenni 4, 5, 6, 7 ac
11 yn ymwneud â phwerau i'r awdurdod
cenedlaethol perthnasol wneud rheoliadau.
Nodwyd ym Memorandwm 1 mai
Gweinidogion Cymru yw'r Awdurdod
Cenedlaethol mewn perthynas â Chymru
ac amlinellwyd yr angen am gydsyniad y
Senedd ar gyfer y pwerau yn yr Atodlenni
hyn. Rwyf o’r farn bod y diwygiadau a
ychwanegwyd at y darpariaethau hynny yn
dod o dan yn y gofyniad cyffredinol am
gydsyniad a amlinellir ym Memorandwm 1.
Roedd swyddogion o'r farn bod y
diwygiadau i gymal 68 (gorfodi mewn
perthynas â sbwriel – cymal 67 gynt) yn
ddigon sylweddol i'w cynnwys ym
Memoranda 2 oherwydd eu bod yn
diwygio’r cymal ei hun ac yn gosod
gofynion ychwanegol ar y Senedd.
Mae'r cynnig ar gyfer y Ddadl ar Gydsyniad
Deddfwriaethol ar gyfer y Bil yn cynnwys
unrhyw ddarpariaeth a fyddai'n dod o fewn
cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd, nid
dim ond y rheini sydd wedi’u cynnwys ym
Memoranda 1 a 2. Byddaf yn rhoi gwybod
i’r Senedd am yr angen i gael cydsyniad ar
gyfer Cymal 137 newydd (cymal 144 erbyn
hyn) yn fy sylwadau agoriadol i'r ddadl a
byddaf yn ei hysbysu hefyd am y
diwygiadau i'r atodlenni.
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Eitem 3.3

At:
Huw Irranca-Davies AS, Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

28 Medi 2021

Annwyl Huw Irranca-Davies MS
TRYDYDD ADRODDIAD BLYNYDDOL LLYWYDD TRIBIWNLYSOEDD CYMRU
Mae'n bleser gennyf anfon fy nhrydydd adroddiad blynyddol atoch fel Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru.
Mae'r adroddiad yn ymwneud â’r cyfnod rhwng 1 Ebrill 2020 a 30 Ebrill 2021.
Mae'r adroddiad eleni yn canolbwyntio, yn benodol, ar faterion pwysig sy'n ymwneud â diwygio a sut
mae'r Tribiwnlysoedd wedi delio â'r heriau sylweddol iawn a ddaeth yn sgil lledaeniad y Coronafeirws.
Mae darlun gweddol glir wedi dod i'r amlwg o ran effeithiau'r pandemig ond nid yw hynny'n awgrymu
nad oes angen ymchwil pellach ar ei effeithiau a sut mae'r Tribiwnlysoedd wedi ymateb. At hynny,
mae'r pandemig wedi darparu sbardun ar gyfer asesiad manwl o sut y dylai'r Tribiwnlysoedd weithredu
unwaith y bydd yr argyfwng wedi dod i ben.
Derbyniwch fy ymddiheuriadau am yr oedi wrth anfon yr adroddiad hwn atoch, yn anffodus roedd hwn
yn oruchwyliaeth ar ein rhan.
Os oes unrhyw faterion yr hoffech gael eglurhad neu ragor o wybodaeth arnynt, mae croeso i chi
gysylltu â mi neu Ms Rhian Davies-Rees, Pennaeth Uned Tribiwnlysoedd Cymru.
Yn gywir

Syr Wyn Williams
LLYWYDD TRIBIWNLYSOEDD CYMRU

ebost ● e mail: President.WT.Williams@ejudiciary.net
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1. Cyflwyniad
Dechreuais lunio fy Ail Adroddiad Blynyddol (a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2020 ond
a ysgrifennwyd yn bennaf ym mis Mai) drwy esbonio bod lledaeniad y coronafeirws yn
trawsnewid y swyddogaeth gyfiawnder yn y DU. Fodd bynnag, nid oeddwn yn rhagweld
ym mis Mai 2020 y byddai’r hyn rydym bellach yn ei alw’n “pandemig” yn dal i gael cymaint
o ddylanwad ar y broses o sicrhau cyfiawnder yn y DU flwyddyn yn ddiweddarach. Ond felly
y mae, ac ymddengys yn amlwg y bydd y pandemig yn parhau i gael effaith sylweddol ar
y swyddogaeth gyfiawnder dros y misoedd i ddod. Felly, mae’n anochel y bydd rhan fawr
o’r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar y ffordd mae Tribiwnlysoedd Cymru wedi ymdopi
â’r tarfu a ddeilliodd yn anochel o fygythiad difrifol iawn y coronafeirws i iechyd y cyhoedd,
a’r ffordd y maent yn parhau i addasu eu harferion a’u gweithdrefnau i ddiwallu anghenion
holl ddefnyddwyr y Tribiwnlysoedd, eu haelodau a’r staff cymorth.
Fodd bynnag, yn gryno, mae aelodau’r tribiwnlysoedd a staff Uned Tribiwnlysoedd Cymru
wedi dangos cadernid a hyblygrwydd gwych drwy gydol y flwyddyn ddiwethaf. Maent yn
haeddu canmoliaeth fawr am eu hymrwymiad, eu parodrwydd i addasu i ffyrdd newydd o
weithio, a’u natur benderfynol i sicrhau bod gwaith Tribiwnlysoedd Cymru wedi mynd rhagddo
mor ddidrafferth â phosibl.
Roedd fy Adroddiad Blynyddol cyntaf yn cynnwys cryn dipyn o ddeunydd esboniadol am
Ddeddf Cymru 2017, swydd Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru a’r prosesau a ddefnyddir i
recriwtio a phenodi aelodau o’r Tribiwnlysoedd. Gobeithio y gellir maddau i mi am dybio bod
y rhai a fydd yn darllen yr Adroddiad hwn bellach yn gwbl gyfarwydd â’r rhannau perthnasol
o’r Ddeddf, swydd Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru a’r prosesau a ddefnyddir i recriwtio
a phenodi aelodau o’r Tribiwnlysoedd. Ni fyddaf yn ailadrodd yr hyn a ysgrifennais yn fy
adroddiad cyntaf.
Gallai hwn fod wedi bod yr adroddiad blynyddol olaf imi ei lunio. Mae fy llythyr penodi fel
Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru yn nodi y daw fy nghyfnod yn y swydd i ben ar 13 Awst 2021.
Roedd hynny’n anghyson braidd gan mai’r oedran ymddeol statudol i farnwyr yng Nghymru
a Lloegr yw 70, a chyrhaeddais y garreg filltir honno ar 31 Mawrth 2021. Fodd bynnag, wrth
arfer y pwerau a roddwyd arno gan adran 26 o Ddeddf Pensiynau Barnwrol ac Oedran
Ymddeol 1993, estynnodd yr Arglwydd Brif Ustus fy mhenodiad i 31 Mawrth 2022. Cymerodd
yr Arglwydd Brif Ustus y cam hwnnw ar ôl ymgynghori gyntaf â Phrif Weinidog Cymru a’r
Arglwydd Ganghellor. Roeddwn yn falch o dderbyn y cynnig i estyn fy nghyfnod, ac rwy’n
ddiolchgar i’r Arglwydd Brif Ustus, Prif Weinidog Cymru a’r Arglwydd Ganghellor am eu
cefnogaeth drwy gydol fy nghyfnod yn y swydd. Un peth y mae’r estyniad yn ei olygu yw y
bydd angen i mi lunio adroddiad blynyddol arall y flwyddyn nesaf!
Rwy’n siŵr y bydd darllenwyr yr adroddiad hwn yn gyfarwydd â’r tribiwnlysoedd a gaiff eu
galw ar y cyd yn “Dribiwnlysoedd Cymru”. Fodd bynnag, er mwyn osgoi unrhyw amheuaeth,
rwyf wedi eu nodi fel y cyfeirir atynt yn Neddf Cymru, ynghyd â’r acronymau a ddefnyddir
yn aml i adnabod pob tribiwnlys.
Mae adran 59 o Ddeddf Cymru 2017 yn diffinio’r term ‘Tribiwnlys Cymru’ i olygu:
(a) Tribiwnlys Tir Amaethyddol Cymru (“TTA Cymru”);
(b) Tribiwnlys Adolygu Iechyd Meddwl Cymru (“TAIM Cymru”);
(c) pwyllgor asesu rhent a gyfansoddwyd yn unol ag Atodlen 10 i Ddeddf Rhenti 1977
(gan gynnwys tribiwnlys prisio lesddaliadau a thribiwnlys eiddo preswyl) (“TEP Cymru”);
(d) Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru (“TAAA Cymru”);
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(e) tribiwnlys a gyfansoddwyd yn unol ag Atodlen 3 i Ddeddf Addysg 2005 (cofrestru
arolygwyr yng Nghymru: apeliadau gwrandawiadau tribiwnlysoedd o dan adran 27);
(f) Panel Dyfarnu Cymru (“PDC”);
(g) Tribiwnlys y Gymraeg (“TyG”).
Gweinyddir Tribiwnlysoedd Cymru gan Uned Tribiwnlysoedd Cymru, sy’n rhan o’r gwasanaeth
sifil sy’n cefnogi Llywodraeth Cymru ond sy’n ceisio bod yn annibynnol arni gymaint ag sy’n
ymarferol bosibl, ac ymddangos felly.
Bydd ffurf yr adroddiad hwn yn debyg i adroddiad y llynedd. Byddaf yn rhoi gwybodaeth
ffeithiol (diweddariad) am nifer yr achosion, recriwtio a phenodi, penodi aelodau o
Dribiwnlysoedd Cymru i wasanaethau ar Dribiwnlysoedd Lloegr, neu i’r gwrthwyneb,
Cyfarwyddydau Ymarfer, fy ngwaith ymgysylltu, trefniadau gwaith a chyllideb Uned
Tribiwnlysoedd Cymru a’r defnydd o’r Gymraeg yn y Tribiwnlysoedd. Wedyn, byddaf yn ymdrin
â’r Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru a phrosiect Comisiwn y Gyfraith ar Dribiwnlysoedd
Cymru. Yn olaf, byddaf yn asesu effaith y pandemig ar waith Tribiwnlysoedd Cymru cyn nodi
fy mlaenoriaethau ar gyfer 2021/22.

2. Diweddariadau ar Adroddiadau Blynyddol
blaenorol
Mae’r Tabl isod yn nodi nifer y ceisiadau a dderbyniwyd gan Dribiwnlysoedd Cymru yn ystod
y flwyddyn ariannol ddiwethaf.
Tabl 1: Nifer y ceisiadau fesul tribiwnlys ynghyd â chanran y cynnydd/gostyngiad
Tribiwnlys

Blwyddyn
Ariannol
2018-2019

Blwyddyn
Ariannol
2019-2020

Blwyddyn
Ariannol
2020-2021

%
y cynnydd/
gostyngiad

Ceisiadau a
broseswyd
yn Gymraeg

TTA Cymru

29

22

13

-41

0

TAIM
Cymru

2046

*1943

1790

-8

7

TEP

176

112

106

-5

0

TAAA
Cymru

139

172

116

-34

1

PDC

2

2

4

+100

0

TyG

3

16

13

-35

12

*Yn hanesyddol, byddai data ar TAIM Cymru ar gyfer adroddiadau blynyddol yn cael eu
hallgludo o nifer o ffynonellau (â llaw ac yn electronig). Yn 2019-20, cymerwyd y data
ar nifer y ceisiadau a’r atgyfeiriadau a gafwyd o system rheoli cofnodion cwsmeriaid
TAIM Cymru, gan ddileu’r risg o unrhyw wall dynol. O ganlyniad i’r newid hwn mewn dulliau
adrodd, mae’n ymddangos fel pe bai nifer y ceisiadau a’r atgyfeiriadau at TAIM Cymru
wedi lleihau, ond pe bai’r un fethodoleg wedi cael ei mabwysiadu mewn blynyddoedd
blaenorol, mae’n debyg y byddai nifer y ceisiadau a’r atgyfeiriadau yn debyg i’r rhai dros
y blynyddoedd diwethaf.
4
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Ceir rhagor o wybodaeth am natur y gwaith a wnaed ac aelodaeth y tribiwnlysoedd yn
eu hadroddiadau blynyddol unigol. Caiff pob adroddiad o’r fath ei gyhoeddi ar wefan
pob tribiwnlys.
Ni fu unrhyw ymarferion i benodi aelodau o un tribiwnlys i wasanaethu ar dribiwnlys arall,
h.y. ni chafodd unrhyw aelod o Dribiwnlys yng Nghymru ei awdurdodi i eistedd ar Dribiwnlys
gwahanol yng Nghymru ac ni chafodd unrhyw aelodau o Dribiwnlysoedd Cymru eu
hawdurdodi i eistedd ar Dribiwnlysoedd Lloegr, nac i’r gwrthwyneb. Fodd bynnag, gwnaed
nifer o benodiadau newydd i Dribiwnlysoedd Cymru. Penodwyd tri pherson i TTA, sef dau
ddirprwy gadeirydd ac un aelod lleyg. Penodwyd pum aelod lleyg i TAAA Cymru hefyd.
Gwnaed pob un o’r penodiadau hyn yn dilyn cystadlaethau a drefnwyd gan y Comisiwn
Penodiadau Barnwrol. Lansiwyd cystadlaethau gan y Comisiwn hefyd er mwyn recriwtio
aelodau cyfreithiol o TEP Cymru ac aelodau cyfreithiol, meddygol a lleyg o TAIM Cymru.
Ni chwblhawyd yr ymarferion recriwtio hyn erbyn 30 Ebrill 2021. Nododd Llywyddion y ddau
dribiwnlys fod niferoedd sylweddol o ymgeiswyr wedi enwebu eu hunain i’w penodi.
Mae’n werth nodi bod yr holl benodiadau cyfreithiol i Dribiwnlysoedd Cymru yn agored i
ymarferwyr cyfreithiol sy’n ymarfer yng Nghymru yn ogystal â Lloegr. Yn ei hanfod, mae hynny
am fod pob ymarferydd cyfreithiol yng Nghymru a Lloegr yn gymwys i ymarfer yn y ddwy wlad.
Yn ystod y flwyddyn, cafodd pedwar Cyfarwyddyd Ymarfer eu cymeradwyo gan Brif Weinidog
Cymru yn unol ag adran 61 o Ddeddf Cymru 2017. Cafodd pob un o’r pedwar Cyfarwyddyd
Ymarfer eu cyhoeddi ar y cyd gan Lywydd y Tribiwnlys dan sylw a minnau.
Ym mis Hydref 2020, cyhoeddodd Llywydd TAIM Cymru a minnau Gyfarwyddyd Ymarfer
a oedd yn estyn cyfnod gweithredol y Cyfarwyddyd a gyhoeddwyd gennym ym mis
Ebrill 2020 am gyfnod o chwe mis, h.y. tan fis Ebrill 2021. Prif ddiben y Cyfarwyddyd
Ymarfer a gyhoeddwyd ym mis Ebrill 2020 oedd ategu’r newidiadau a wnaed i’r rheolau
er mwyn darparu ar gyfer newidiadau posibl i arferion gweithio yn sgil y pandemig. Ym
mis Hydref 2020, gwnaethom ei estyn am gyfnod o chwe mis yn wyneb y cynnydd difrifol
iawn yn nifer yr achosion o’r coronafeirws ar y pryd. Daeth y Cyfarwyddyd Ymarfer i ben ym
mis Ebrill 2021; gwnaethom benderfynu peidio ag estyn ei ddarpariaethau ymhellach am
y rhesymau a nodir isod yn Adran 4.
Ym mis Mehefin 2020, cyhoeddodd Llywydd TAAA Cymru a minnau Gyfarwyddyd Ymarfer
y nodwyd y dylai barhau mewn grym am chwe mis. Ni chyhoeddwyd y Cyfarwyddyd
Ymarfer hwn o ganlyniad uniongyrchol i’r pandemig; fe’i cyhoeddwyd i hwyluso gwaith y
Tribiwnlys i reoli’r dystiolaeth a gyflwynwyd ger ei fron. Ym mis Rhagfyr 2020, gwnaethom
adolygu’r Cyfarwyddyd Ymarfer yng ngoleuni sylwadau a gafwyd gan awdurdodau addysg
lleol. Ar 11 Rhagfyr 2020, gwnaethom gyhoeddi Cyfarwyddyd Ymarfer diwygiedig yn nodi y
byddai’n parhau mewn grym am gyfnod o chwe mis ac y byddai’n cael ei adolygu tua diwedd
y cyfnod.
Ym mis Mehefin 2020, cyhoeddodd Llywydd TEP Cymru a minnau Gyfarwyddyd Ymarfer am
gyfnod o chwe mis. Diben y Cyfarwyddyd Ymarfer hwn oedd ateb yr heriau a wynebwyd gan y
Tribiwnlys yn sgil y pandemig. Cafodd ei estyn am gyfnod o chwe mis arall yn dilyn adolygiad,
a chaiff ei adolygu eto ar ôl i’r cyfnod hwnnw ddod i ben.
Drwy gydol y flwyddyn, rwyf wedi mynychu nifer o gyfarfodydd cyrff rwy’n aelod ohonynt
(pob un ohonynt wedi’u cynnal o bell). Yn rhinwedd fy swydd fel Llywydd Tribiwnlysoedd
Cymru, rwy’n aelod o Fwrdd Gweithredol Barnwriaeth y Tribiwnlysoedd, y Cyngor Cyfiawnder
Gweinyddol a Phwyllgor Cyngor Barnwyr Cymru, o dan gadeiryddiaeth yr Arglwydd Brif Ustus.
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Barnwyr yn unig sy’n eistedd ar Fwrdd Gweithredol Barnwriaeth y Tribiwnlysoedd, ac mae’n
cynnwys cynrychiolaeth o bob un o wledydd y Deyrnas Unedig. Mae’n fforwm pwysig iawn
ar gyfer gwneud penderfyniadau barnwrol mewn perthynas â’r prosesau i’w mabwysiadu ym
mhob un o dribiwnlysoedd y DU. Bu’n fforwm amhrisiadwy wrth drafod yr arferion gweithio y
dylai Tribiwnlysoedd eu mabwysiadu er mwyn ystyried y cyfyngiadau a osodwyd i fynd i’r afael
ag effaith y pandemig.
Mae’r Cyngor Cyfiawnder Gweinyddol hefyd yn gorff ar gyfer y DU. Mae ganddo aelodaeth
eang, yn cynnwys barnwyr, cyfreithwyr academaidd, academyddion mewn meysydd sy’n
gysylltiedig â chyfiawnder a gweinyddwyr. Mae pennaeth Uned Tribiwnlysoedd Cymru, un
o gynrychiolwyr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru a minnau yn mynychu
cyfarfodydd y Cyngor yn rheolaidd. Mae’r Cyngor yn darparu fforwm ar gyfer trafodaethau
manwl am bynciau o ddiddordeb sy’n ymwneud â gweithdrefnau’r tribiwnlysoedd, yn ogystal â
rhoi gwybodaeth fanwl am faterion cyfreithiol o sylwedd sy’n codi yn y tribiwnlysoedd.
Corff cynghori yw Pwyllgor Cyngor Barnwyr Cymru, sy’n hysbysu’r Arglwydd Brif Ustus
am faterion sy’n berthnasol i Gymru. Mae ei aelodaeth yn cynnwys barnwyr ar bob lefel
o ynadon lleyg i’r Arglwydd Lloyd-Jones yn y Goruchaf Lys. Materion sy’n codi yn y llysoedd
a’r tribiwnlysoedd yng Nghymru a Lloegr, sy’n cael eu gweinyddu gan Wasanaeth Llysoedd
a Thribiwnlysoedd EM, a drafodir gan y Pwyllgor yn bennaf, wrth reswm, ond rwyf innau
hefyd yn cyflwyno adroddiad iddo ym mhob cyfarfod ar bob mater pwysig sy’n berthnasol i
Dribiwnlysoedd Cymru, sydd weithiau yn ysgogi cryn drafodaeth.
Mae pob un o’r cyrff hyn yn cyfarfod yn chwarterol ac mae aelodaeth pob un ohonynt yn
sicrhau bod Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru mewn sefyllfa dda i gael y wybodaeth ddiweddaraf
am bob datblygiad pwysig yn y tribiwnlysoedd sy’n bodoli ym mhob un
o bedair gwlad y DU.
Rwy’n ymgynghori â Barnwyr Llywyddol Cymru yn ôl yr angen. Er enghraifft, yn gynharach
eleni, ymgynghorais â nhw ar gynllunio ar gyfer olyniaeth mewn perthynas â swydd
Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru a ph’un a ddylwn dderbyn y cynnig i estyn fy nghyfnod
yn y swydd ai peidio.
Drwy gydol y flwyddyn, rwyf wedi cadeirio cyfarfodydd chwarterol arweinwyr barnwrol
Tribiwnlysoedd Cymru. Y bwriad bob amser oedd i’r cyfarfodydd hyn roi’r cyfle i drafod
materion o bryder i arweinwyr barnwrol tribiwnlysoedd unigol a/neu faterion o bryder
i’r holl dribiwnlysoedd. Rwy’n gwbl sicr eu bod wedi llwyddo i gyflawni’r nod hwnnw.
Mae’r cyfarfodydd hefyd yn gyfle i gael cyswllt uniongyrchol rhwng yr arweinwyr barnwrol fel
grŵp ac uwch-aelodau o Uned Tribiwnlysoedd Cymru. Pan wyf wedi cael gwahoddiad, rwyf
hefyd wedi mynychu cyfarfodydd a diwrnodau hyfforddi a drefnwyd gan dribiwnlysoedd unigol.
Ar 13 Gorffennaf 2020, ymddangosais fel tyst gerbron Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r
Cyfansoddiad y Senedd. Gofynnwyd sawl cwestiwn manwl imi a oedd yn gwneud i rywun
feddwl yn ofalus. Wrth gwrs, mae fy atebion i’r gwahanol gwestiynau wedi’u cyhoeddi. Rwy’n
ddiolchgar i’r Pwyllgor am y cyfle i ymddangos ger ei fron a chredaf yn gryf y dylai Llywydd
Tribiwnlysoedd Cymru wneud yr un peth ar gyfnodau priodol er mwyn esbonio’r Adroddiad
Blynyddol ac ymhelaethu arno, yn ogystal ag ateb cwestiynau eraill sy’n berthnasol i waith y
tribiwnlysoedd.
Ychydig fisoedd ar ôl i mi ymddangos gerbron y Pwyllgor, cafodd fy Ail Adroddiad Blynyddol
ei drafod mewn sesiwn lawn o’r Senedd. Roedd y digwyddiad cyntaf hwn, heb amheuaeth,
yn garreg filltir. Yn naturiol ddigon, nid oedd cyfraniadau’r aelodau wedi’u cyfyngu’n gul i
gynnwys fy adroddiad. Roedd y drafodaeth yn amrywio’n fawr ynghylch materion yn ymwneud
â chyfiawnder yng Nghymru.
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Cynhaliwyd fy nghyfarfod blynyddol â Phrif Weinidog Cymru ar 6 Hydref 2020. Fel
mewn blynyddoedd blaenorol, roedd y Cwnsler Cyffredinol a’i ysgrifennydd preifat
hefyd yn bresennol gyda’r Prif Weinidog. Daeth Dirprwy Gyfarwyddwr y Cyfansoddiad a
Thribiwnlysoedd Cymru ac arweinydd Uned Tribiwnlysoedd Cymru gyda mi.
Yn naturiol ddigon, effaith y pandemig ar waith y tribiwnlysoedd a drafodwyd yn bennaf.
Fodd bynnag, gwnaethom hefyd drafod y posibilrwydd o benodi aelodau cyfreithiol cyflogedig
llawn amser i TAIM Cymru, y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru, prosiect Comisiwn y
Gyfraith ar Dribiwnlysoedd Cymru, rôl Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru a chynllunio ar gyfer
olyniaeth mewn perthynas â’r swydd honno.
Mae’n bleser gennyf nodi bod Prif Weinidog Cymru, yn dilyn ein cyfarfod, wedi cymeradwyo,
mewn egwyddor, y cynnig i benodi dau aelod cyfreithiol cyflogedig i TAIM Cymru,
yn ychwanegol at Lywydd y tribiwnlys hwnnw (sydd hefyd yn aelod cyflogedig), a bod yr
Arglwydd Ganghellor, fel yr awdurdod penodi, hefyd wedi cymeradwyo’r cynnig hwnnw.
Fy mwriad i a Llywydd TAIM Cymru yw y bydd y broses recriwtio i benodi’r aelodau cyflogedig
hynny, lle y bo’n bosibl, yn dechrau ym mlwyddyn ariannol 2021/2022.
Yn olaf, dylwn nodi fy mod wedi cael trafodaethau mynych â phennaeth Uned Tribiwnlysoedd
Cymru, trafodaethau mwy achlysurol â gweision sifil eraill a, lle bo angen, cyfarfodydd â’r
ddau gyfreithiwr yn Llywodraeth Cymru sydd â’r rôl benodol o roi cyngor cyfreithiol i mi,
Uned Tribiwnlysoedd Cymru a, lle y bo angen, y tribiwnlysoedd unigol.
Ers dechrau’r flwyddyn ariannol, mae staff Uned Tribiwnlysoedd Cymru wedi bod yn gweithio
gartref yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Cafodd niferoedd bach o’r staff eu dynodi’n
weithwyr allweddol er mwyn ymdrin â phost y swyddfeydd yn ôl yr angen. Er bod modd
gwneud llawer iawn o waith y Tribiwnlysoedd yn electronig, caiff copïau caled o rai dogfennau
eu hanfon i swyddfeydd o hyd. Rwy’n ddiolchgar iawn i’r unigolion sydd wedi gweithio mor
hyblyg er mwyn cynnal holl wasanaethau’r tribiwnlysoedd er gwaethaf yr amgylchiadau anodd.
Ymatebodd Uned Tribiwnlysoedd Cymru yn gyflym i ddod o hyd i ddulliau amgen o gynnal
gwrandawiadau yn lle gwrandawiadau wyneb yn wyneb pan roddwyd y cyfyngiadau ar waith
ym mis Mawrth y llynedd, fel y disgrifiais yn fy ail Adroddiad Blynyddol.
Roedd disgwyl i staff Uned Tribiwnlysoedd Cymru a oedd yn gweithio mewn swyddfeydd yn
Llandrindod gael eu hadleoli i swyddfeydd wedi’u hadnewyddu yn adeilad presennol Cyngor
Sir Powys erbyn diwedd 2020. Oherwydd y risgiau a wynebwyd yn sgil y cyfyngiadau, mae hyn
wedi’i oedi tan fis Gorffennaf 2021.
Defnyddir swyddfeydd presennol Uned Tribiwnlysoedd Cymru fel pencadlys TAAA
Cymru, TTA Cymru a PDC ac mae ystafell o faint digonol yno y gellir ei defnyddio i gynnal
gwrandawiadau. Ni fydd ystafell benodol ar gyfer cynnal gwrandawiadau yn y swyddfeydd
newydd ond ni fyddai’n briodol cynnal gwrandawiadau mewn adeilad y mae Cyngor Sir Powys
yn berchen arno ac yn ei ddefnyddio’n rhannol beth bynnag, o ystyried y gall fod yn rhan
o achosion unigol weithiau.
Bydd ystafelloedd cyfarfod yn y swyddfeydd newydd y gall aelodau’r tribiwnlysoedd eu
defnyddio ar gyfer cyfarfodydd a digwyddiadau hyfforddi ac mae lle priodol ar gyfer staff
Uned Tribiwnlysoedd Cymru. Ar ôl cwblhau’r broses symud, gwrandewir achosion a gyflwynir
gerbron TAAA Cymru, TTA Cymru a PDC lle mae angen cynnal gwrandawiadau wyneb yn
wyneb mewn lleoliadau sy’n diwallu anghenion y partïon ac aelodau’r tribiwnlysoedd.
Caiff y gyllideb ar gyfer Uned Tribiwnlysoedd Cymru ei phennu gan Lywodraeth Cymru.
Ym mlwyddyn ariannol 2020/2021, y dyraniad i Uned Tribiwnlysoedd Cymru oedd
£4,148,000.00. Mae’r gyllideb yn cynnwys darpariaeth ar gyfer costau rhedeg tribiwnlysoedd
a gweinyddol.
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Cyfanswm y gwariant ar gyfer y flwyddyn oedd £3,565,246.00.
Mae’r tanwariant yn y flwyddyn ariannol hon yn cynrychioli tanwariant na welwyd ei debyg
yn ystod fy nghyfnod yn y swydd. Hyd yma, bu gorwariant sylweddol ym mhob blwyddyn
ariannol. Gellir priodoli’r gostyngiad mewn gwariant yn 2020/21 bron yn gyfan gwbl i’r newid
o wrandawiadau wyneb yn wyneb i rai o bell. Nid oedd unrhyw gostau yn gysylltiedig â llogi
ystafelloedd addas ar gyfer gwrandawiadau; nid oedd fawr ddim costau teithio i’w talu i
aelodau a staff tribiwnlysoedd.
Drwy reolaeth ariannol llym yn ystod misoedd cyntaf y flwyddyn ariannol llwyddwyd i adennill
cyllid sylweddol i’r cronfeydd Canolog ar ddechrau 2021.
Mae pob Tribiwnlys yn parhau i gynnig gwasanaeth Cymraeg llawn i’w ddefnyddwyr yn unol
â’r dyletswyddau a osodwyd gan yr hysbysiadau cydymffurfio a gyflwynwyd gan Gomisiynydd
y Gymraeg mewn perthynas â Safonau’r Gymraeg.
Er nad yw PDC yn ddarostyngedig i’r Safonau, mae’n gweithredu yn unol â’r tribiwnlysoedd
eraill ac nid yw’n trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg. Ym mhob un o’m hadroddiadau
blaenorol, rhagfynegais ei bod yn debygol y byddai PDC yn dod yn ddarostyngedig i’r
Safonau, ond nid yw hynny wedi digwydd eto. Serch hynny, disgwylir y bydd hyn yn digwydd
yn y dyfodol agos.
Mae nifer y bobl sy’n manteisio ar y gwasanaeth Cymraeg yn parhau i fod yn isel. Mae
Tabl 1 isod yn dangos i’r Gymraeg gael ei defnyddio mewn 20 o achosion ar draws
holl Dribiwnlysoedd Cymru yn ystod 2020/21.

3. Y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru
a phrosiect Comisiwn y Gyfraith ar
Dribiwnlysoedd Cymru
Yn adroddiad blynyddol y llynedd, tynnais sylw at dri argymhelliad gan y Comisiwn ar
Gyfiawnder yng Nghymru a oedd yn ymwneud yn uniongyrchol â Thribiwnlysoedd Cymru,
swydd Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru a’r cymorth gweinyddol a roddir i’r Tribiwnlysoedd a’r
Llywydd gan Uned Tribiwnlysoedd Cymru. Mae’n debyg y bydd y darllenydd yn ymwybodol
fy mod i yn un o’r Comisiynwyr. Er hwylustod, nodais yr argymhellion hynny eto ynghyd â’m
sylwadau diweddaraf.
Mae Argymhelliad 22 yn darparu y “Dylai’r llysoedd a’r tribiwnlysoedd sy’n dyfarnu
ar anghydfodau ym meysydd cyfraith sifil a gweinyddol fod o dan un system unedig
yng Nghymru”.
Er nad yw’r adroddiad yn dweud hynny’n benodol, mae’n ymhlyg yn yr argymhelliad hwn
mai dim ond os caiff y swyddogaeth gyfiawnder ei datganoli’n sylweddol i Gymru y gellir
cyflawni hyn. Felly, byddai angen deddfwriaeth o sylwedd gan Senedd y DU er mwyn rhoi’r
argymhelliad hwn ar waith. Nid wyf yn ymwybodol o unrhyw beth a fyddai’n awgrymu bod
Senedd y DU yn ystyried deddfwriaeth o’r fath ar hyn o bryd.
Mae Argymhelliad 25 yn darparu y “Dylai pob corff cyhoeddus, ombwdsmon a
thribiwnlys arall a sefydlwyd o dan gyfraith Cymru neu gan Lywodraeth Cymru sy’n
gwneud penderfyniadau barnwrol neu led-farnwrol ac nad yw’n cael ei oruchwylio
gan Lywydd Tribiwnlysoedd Cymru gael ei ddwyn o dan oruchwyliaeth y Llywydd.”
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Mae Argymhelliad 27 yn darparu y “Dylai Uned Tribiwnlysoedd Cymru fod yn annibynnol
yn strwythurol ac y dylid defnyddio Tribiwnlysoedd Cymru i ddatrys anghydfodau ynglŷn â
deddfwriaeth Gymreig yn y dyfodol.”
Mae’n bosibl y byddai’r ddau ddiwygiad hyn yn golygu bod angen rhywfaint o ddeddfwriaeth
gan Senedd y DU neu fod angen diwygio deddfwriaeth a ddeddfwyd eisoes gan Senedd
y DU o leiaf. Nod unrhyw ddeddfwriaeth newydd o’r fath a diwygiadau o’r fath a fyddai’n
angenrheidiol er mwyn rhoi’r argymhellion ar waith fyddai hwyluso gwaith sefydliadau sydd
eisoes yn bodoli ac sy’n gweithredu yng Nghymru yn unig. Wedi dweud hynny, nid wyf mewn
unrhyw sefyllfa i farnu a fyddai gwrthwynebiad i’r ddeddfwriaeth angenrheidiol o fewn Senedd
y DU neu gan bobl eraill ac ni fyddai’n briodol imi ddyfalu ynghylch materion o’r fath. Hyd y
gwn i, nid oes unrhyw arwydd bod Senedd y DU yn ystyried deddfwriaeth yn ymwneud â’r
materion hyn yn y dyfodol agos.
Fodd bynnag, mae argymhelliad 25 a rhan gyntaf argymhelliad 27 o fewn cwmpas prosiect
Comisiwn y Gyfraith ar Dribiwnlysoedd Cymru i raddau helaeth. Comisiynwyd y prosiect hwn
gan Lywodraeth Cymru ac mae wedi bod yn datblygu ers bron i flwyddyn erbyn hyn.
Mae’n amlwg o’r papur ymgynghori a gyhoeddwyd gan Gomisiwn y Gyfraith ym mis
Rhagfyr 2020 bod y Comisiwn wedi cynnal asesiad manwl o nifer o gyrff allanol yng Nghymru
er mwyn dod i gasgliad ynghylch p’un a ddylid eu categoreiddio’n dribiwnlysoedd ai peidio,
ac, os felly, p’un a ddylid eu hychwanegu at y rhestr o Dribiwnlysoedd Cymru yn Neddf
Cymru 2017 a/neu eu gwneud yn destun goruchwyliaeth gan Lywydd Tribiwnlysoedd Cymru.
Mae’r Comisiwn yn argymell dros dro y dylid cyfuno Tribiwnlysoedd presennol Cymru yn
Dribiwnlys Haen Gyntaf ac y dylai Tribiwnlys Prisio Cymru fod yn rhan o’r Haen Gyntaf.
At hynny, mae’r Comisiwn yn argymell dros dro y dylid uno awdurdodaeth paneli apêl
ar gyfer gwaharddiadau o ysgolion yn TAAA Cymru.
Mae papur ymgynghori’r Comisiwn hefyd wedi asesu’r angen i Uned Tribiwnlysoedd Cymru
ddod yn strwythurol annibynnol ar Lywodraeth Cymru. Mae’r Comisiwn yn argymell dros dro
y dylai Uned Tribiwnlysoedd Cymru ddod yn adran anweinidogol. Os caiff argymhelliad o’r
fath ei gynnal yn adroddiad terfynol Comisiwn y Gyfraith, a’i roi ar waith wedi hynny, ni all fod
unrhyw amheuaeth y byddai Uned Tribiwnlysoedd Cymru yn dod yn strwythurol annibynnol
ar Lywodraeth Cymru fel y rhagwelwyd gan y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru. Yn fy
marn i, mae rhesymeg Comisiwn y Gyfraith dros yr argymhelliad hwn yn gymhellol, ac nid wyf
wedi celu fy marn y byddai datblygiad o’r fath yn fuddiol iawn i weithrediad ac annibyniaeth
Tribiwnlysoedd Cymru.
Yn adroddiad y llynedd, nodais y gallai agweddau ar argymhellion 25 a 27 gynyddu gwaith
rhai o Dribiwnlysoedd Cymru yn sylweddol iawn. Byddai hynny’n i’w briodoli’n arbennig i’r
rhan honno o argymhelliad 27 sy’n nodi y dylai’r tribiwnlysoedd ddod yn fforwm ar gyfer
datrys anghydfodau ynghylch deddfwriaeth Gymreig yn y dyfodol. Rwy’n dal i fod o’r farn
honno i raddau helaeth. Mae gan y Senedd gymhwysedd deddfwriaethol ym meysydd
iechyd, addysg, tai ac amaethyddiaeth. Os bydd Tribiwnlysoedd Cymru yn penderfynu ar
yr holl anghydfodau sy’n deillio o ddeddfwriaeth yn y meysydd hyn o’r gyfraith yn y dyfodol,
mae’n anochel y bydd cynnydd mawr yn llwyth gwaith y tribiwnlysoedd a goblygiadau amlwg
ar y gyllideb a strwythur staffio Uned Tribiwnlysoedd Cymru.
Yn adroddiad y llynedd, mynegais hefyd y farn y byddai rôl Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru
yn cael ei thrawsnewid pe bai argymhellion 25 a 27 yn cael eu rhoi ar waith. Nid oes angen
i mi ymhelaethu ymhellach ar b’un a fyddai argymhellion Comisiwn y Gyfraith yn cael yr
effaith honno, oherwydd yn ei bapur ymgynghori, mae Comisiwn y Gyfraith wedi gwneud nifer
o argymhellion dros dro a fyddai, heb amheuaeth, yn cynyddu llwyth gwaith y Llywydd yn
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sylweddol pe baent yn cael eu rhoi ar waith. Mae Comisiwn y Gyfraith yn argymell dros dro
y dylai’r Llywydd ddod yn awdurdod penodi ar gyfer holl aelodau Tribiwnlysoedd Cymru sydd
o fewn cwmpas y Ddeddf ar hyn o bryd ac aelodau cyrff eraill a all ddod yn dribiwnlysoedd
o dan y Ddeddf, y dylai ddod yn awdurdod disgyblu ar gyfer yr aelodau hynny, y dylai fod
yn gyfrifol am ddyrannu categorïau gwaith i Siambrau gwahanol y strwythur Tribiwnlysoedd
Haen Gyntaf newydd a grëwyd yng Nghymru, ac y dylai gadeirio Uned Tribiwnlysoedd Cymru
annibynnol newydd a Phwyllgor Rheolau ar gyfer Tribiwnlysoedd Cymru.
Mae Comisiwn y Gyfraith hefyd yn argymell dros dro y dylid creu dwy rôl farnwrol benodol
ar gyfer Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru. Yn gyntaf, mae’n awgrymu y dylai fod hawl gan y
Llywydd i eistedd ar unrhyw un o Dribiwnlysoedd Cymru. Er fy mod i (a’r Arglwydd Brif Ustus)
bob amser wedi bod o’r farn y dylai fod hawl gan y Llywydd i eistedd ar y Tribiwnlysoedd,
nid oes unrhyw ddarpariaeth statudol benodol i’r perwyl hwnnw. Yn ail, mae Comisiwn
y Gyfraith yn awgrymu, pe bai Tribiwnlys Apêl ar wahân i Gymru yn cael ei greu, lle y
gwrandewid ar yr holl apeliadau gan Dribiwnlysoedd Cymru, y dylai’r Llywydd fod yn aelod
o’r Tribiwnlys Apêl hwnnw.
Rwy’n cefnogi’r holl argymhellion dros dro a wnaed gan Gomisiwn y Gyfraith mewn perthynas
â swydd Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru.
Mae’r sail statudol dros swydd Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru i’w gweld yn adran 60 o
Ddeddf Cymru 2017. Dylid nodi bod yr adran yn darparu’n benodol nad yw’r Llywydd yn
awdurdod datganoledig Cymreig at ddibenion Deddf Llywodraeth Cymru 2006. Yn ddi-os,
mae lle i drafod pa gorff deddfu (Senedd Cymru neu Senedd y DU) a ddylai gyflwyno unrhyw
ddeddfwriaeth yn ymwneud â swydd y Llywydd y gall fod ei hangen i gyflawni argymhellion
terfynol Comisiwn y Gyfraith. Mae rhywfaint o frys yn perthyn i’r mater hwn, oherwydd, yn fy
marn i, mae cwmpas swydd y Llywydd yn elfen hollbwysig i’w hystyried wrth gynllunio ar gyfer
fy olynydd, a’i recriwtio.
Ar hyn o bryd mae dau lwybr i benodi Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru.
Mae’r llwybr cyntaf yn rhagweld y byddai’r Llywydd yn cael ei benodi gan yr Arglwydd
Brif Ustus o blith uwch-aelodau presennol ac ymddeoledig barnwriaeth Cymru a Lloegr.
Mae’r Arglwydd Brif Ustus wedi’i rymuso i benodi’r Llywydd o blith y gronfa hon o ddarpar
lywyddion yn dilyn “mynegiadau o ddiddordeb” ac ar ôl ymgynghori â Phrif Weinidog Cymru
a’r Arglwydd Ganghellor .
Os na ddaw neb i’r amlwg drwy’r broses hon neu os bydd yr Arglwydd Brif Ustus yn
penderfynu peidio â defnyddio’r broses hon, byddai’n penodi’r Llywydd yn dilyn cystadleuaeth
a gynhaliwyd gan y Comisiwn Penodiadau Barnwrol ac ar ôl ymgynghori â Phrif Weinidog
Cymru a’r Arglwydd Ganghellor (Llwybr 2).
Mae Paragraff 3 o Atodlen 5 i Ddeddf Cymru 2017 yn darparu bod unigolyn yn gymwys
i gael ei ddethol os yw wedi cymhwyso’n fargyfreithiwr ers saith mlynedd o leiaf. Nid yw’r
ddarpariaeth hon yn anarferol; defnyddir yr un meini prawf gofynnol ar gyfer penodiadau
i’r Uchel Lys a llawer o swyddi barnwrol eraill. Fodd bynnag, dyma’r meini prawf
gofynnol sylfaenol.
Yn ymarferol, byddwn yn disgwyl mai nod unrhyw ymgyrch recriwtio fyddai dod o hyd i’r
ymgeiswyr gorau posibl. Mae’n rhaid bod dadl gref dros ddisgrifio’r swydd er mwyn denu
ymgeiswyr a fyddai’n meddu ar y priodweddau sydd eu hangen i gael eu penodi i’r Uchel Lys
ond sydd wedi penderfynu, am ba reswm bynnag, nad ydynt am gystadlu am swydd farnwrol
gyflogedig llawn amser.
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Hyd yn oed ar ôl ystyried y llwyth gwaith cynyddol pe bai argymhellion dros dro Comisiwn y
Gyfraith yn dwyn ffrwyth, mae’n annhebygol iawn y bydd Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru yn
benodiad llawn amser cyflogedig am sawl blwyddyn i ddod. Mae’n debygol mai swydd a
delir drwy ffioedd fydd hon am sawl blwyddyn eto. Yn unol â hynny, gall swydd y Llywydd fod
yn ddeniadol i’r rhai sydd wedi’u penodi’n Ddirprwy Farnwyr yr Uchel Lys neu’r rhai sy’n dyheu
am gael eu penodi i’r swydd ohono.
Yn amlwg, os defnyddir Llwybr 2 i benodi fy olynydd, bydd angen pennu’r meini prawf
ychwanegol priodol ar gyfer dethol yn ofalus os bydd cronfa eang ac amrywiol o ymgeiswyr
sydd â’r gallu gofynnol.
Er mwyn rhoi rhywfaint o arweiniad o ran gofynion y rôl ar hyn o bryd, fel Barnwr Uchel Lys
sydd wedi ymddeol, mae dyletswydd arnaf o dan Ddeddf 2017 i neilltuo’r hyn sy’n cyfateb i
20 diwrnod gwaith y flwyddyn i’r Llywyddiaeth o leiaf ac, yn ymarferol hyd yma, bu angen imi
neilltuo’r hyn sy’n cyfateb i 25 i 30 diwrnod y flwyddyn i’r rôl (er bod y gwaith i’w gyflawni wedi’i
rannu mewn ffordd sy’n golygu fy mod yn treulio rhan o sawl diwrnod yn ei wneud y rhan fwyaf
o wythnosau). Os caiff holl argymhellion dros dro Comisiwn y Gyfraith eu mabwysiadu, byddai
rôl y Llywydd yn cael ei hestyn yn sylweddol iawn. Yn fy marn i, mae’n debyg y byddai llwyth
gwaith y Llywydd yn dyblu.

4. Effaith y coronafeirws
Mae Tribiwnlysoedd Cymru wedi dygymod â chyfnod o darfu ar eu harferion gweithio arferol
ar raddfa nas gwelwyd o’r blaen. I bob pwrpas, roedd y cyfyngiadau symud a osodwyd
gan Lywodraeth Cymru ar 23 Mawrth 2020 yn golygu na ellid cynnal gwrandawiadau
traddodiadol lle byddai aelodau’r tribiwnlys a’r partïon yn dod ynghyd mewn un ystafell.
Rhwng 23 Mawrth 2020 a 30 Ebrill 2021, ni chynhaliwyd yr un gwrandawiad o’r fath; yn lle
hynny, mae gwaith y tribiwnlysoedd wedi’i wneud drwy gyfeirio at dystiolaeth ysgrifenedig
a chyflwyniadau ysgrifenedig yn unig neu drwy gynnal gwrandawiadau “o bell”.
Lleihaodd nifer yr achosion a ystyriwyd gan TTA Cymru yn ystod 2020/21 yn sylweddol,
fel y gwelir yn glir yn Nhabl 1 uchod. Ni ellir rhoi esboniad pendant am y lleihad hwn yn y
llwyth gwaith, ond mae’n rhesymol awgrymu bod y pandemig wedi bod yn factor mawr yn
hyn o beth. Bu modd cynnal gwrandawiadau rhagarweiniol a gwrandawiadau cymeradwyo
dros y ffôn ac, yn fwy diweddar, drwy fideo-gynadledda. Fodd bynnag, bu’n anodd trefnu
gwrandawiadau o sylwedd lle bu angen ymweliadau safle hefyd. O blith y 13 o geisiadau a
gafwyd gan TTA Cymru yn 2020/21, roedd pump yn ymwneud ag olyniaeth tenantiaeth yn
dilyn marwolaeth, un yn ymwneud ag olyniaeth tenantiaeth yn dilyn ymddeoliad, pump yn
ymwneud â Hysbysiadau Ymadael a dau yn ymwneud ag achosion draenio tir. Cynhaliwyd
diwrnod hyfforddi TTA Cymru drwy fideo-gynadledda.
Bu tarfu hefyd ar waith TEP Cymru yn ystod wythnosau cyntaf y cyfyngiadau symud ym mis
Mawrth 2020. Mae gan ymweliadau safle ran i’w chwarae mewn rhai o’r penderfyniadau
a wneir gan y Tribiwnlys hwn, ac mewn llawer o’r achosion lle roedd ymweliadau safle yn
angenrheidiol, roedd hi’n anodd iawn, os nad yn amhosibl, cadw pellter cymdeithasol.
Fodd bynnag, ymatebodd TEP Cymru yn gyflym iawn drwy gynnal ei wrandawiadau o bell.
Cynhaliodd ei wrandawiad cyntaf drwy fideo-gynadledda ym mis Mai 2020, ac mae wedi
datblygu ei allu i gynnal pob math o achosion yn y ffordd honno drwy gydol y flwyddyn.
Cyhoeddodd y Llywydd a minnau Gyfarwyddyd Ymarfer ar y cyd ym mis Mehefin 2020,
a fyddai’n hwyluso’r defnydd o wrandawiadau o bell; roedd hyn yn angenrheidiol am fod y
tribiwnlys hwn yn gweithredu o dan dair set o reolau gweithdrefnol ac roedd angen nodi’n
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glir bod pob set o reolau gweithdrefnol yn caniatáu iddo ddefnyddio gwrandawiadau o bell.
Mae TEP Cymru wedi addasu ei weithdrefn yn llwyddiannus iawn i hwyluso gwrandawiadau o
bell – yn bennaf drwy fabwysiadu dull rheoli achosion trwyadl gyda’r bwriad o leihau’r materion
y mae angen penderfynu arnynt mor gynnar â phosibl yn yr achosion.
Mae llwyth gwaith TEP Cymru wedi parhau’n gyson i bob pwrpas rhwng 2019/20 a 2020/21.
Dylid llongyfarch pob un o’i aelodau, ei staff cymorth a’i ddefnyddwyr am ymdopi â llwyth
gwaith o’r fath ar adeg mor heriol. Hefyd, mae’n werth nodi bod TEP Cymru wedi llwyddo
i drefnu dwy gynhadledd hyfforddi ar-lein ar gyfer ei aelodau (ym mis Rhagfyr 2020 a mis
Mawrth 2021).
Nifer bach o achosion y mae PDC yn ymdrin â nhw yn draddodiadol. Fel mae’n digwydd,
gwnaeth ymdrin ag un achos yn fwy yn ystod 2020/21 na’r flwyddyn flaenorol. Llwyddwyd
i leihau’r tarfu ar y tribiwnlys hwn yn sylweddol am fod rheolau llywodraethu’r tribiwnlys
yn caniatáu i rai penderfyniadau gael eu gwneud ar ôl ystyried tystiolaeth ysgrifenedig
a chyflwyniadau ysgrifenedig, ac rwyf ar ddeall gan Lywydd PDC mai ar sail deunydd
ysgrifenedig yr ymdriniwyd â’r pedwar achos y penderfynodd PDC arnynt. Nid yw hynny’n
golygu nad oedd PDC mewn sefyllfa i gynnal gwrandawiadau o bell. Cafodd yr aelodau
hyfforddiant priodol yn fuan ar ôl i’r cyfyngiadau symud gael eu cyflwyno ym mis Mawrth 2020
a byddai gwrandawiadau o bell wedi’u cynnal drwy gydol y flwyddyn pe bai’r partïon wedi
gofyn am hynny.
Lleihaodd llwyth achosion TyG i raddau yn ystod 2020/21.
Er ei bod yn anodd cynnig rheswm dros hynny, mae’n annhebygol ei fod oherwydd effeithiau’r
pandemig.
Dros y blynyddoedd ers iddo ddod i fodolaeth, mae niferoedd achosion y tribiwnlys hwn wedi
amrywio’n sylweddol ac mae’n debygol y byddant yn parhau i wneud hynny.  
Mae’r rheolau sy’n llywodraethu TyG yn caniatáu gwrandawiadau o bell ar sail deunydd
ysgrifenedig. O blith y saith apêl a ystyriwyd yn 2020/21, cafodd tair eu gwrthod, caniatawyd
dwy, ac ni chafodd dwy eu datrys y flwyddyn honno. Penderfynwyd ar bob un o’r apeliadau
drwy gyfeirio at gyflwyniadau ysgrifenedig.
Mae TAAA Cymru yn ymdrin ag achosion sy’n canolbwyntio’n bennaf ar anghenion addysgol
plant sy’n agored i niwed. Pan ddaeth gwrandawiadau wyneb yn wyneb traddodiadol i
ben, dechreuodd ymchwilio i’r ffyrdd gorau o ymdrin ag achosion o bell. Cafodd ei aelodau
hyfforddiant priodol a gwnaethant gynnal gwrandawiadau o bell yn frwdfrydig. Mae’r Llywydd
wedi nodi’n gyson fod gwrandawiadau drwy fideo-gynadledda wedi bod yn llwyddiannus
iawn. Un thema gyson a nodwyd yw bod yn llawer gwell gan rieni plant ag anghenion
addysgol arbennig wrandawiadau o bell am eu bod, yn gyffredinol, yn gallu cymryd rhan
o’u cartrefi eu hunain ac, o ganlyniad, yn gallu ymlacio a chyfrannu’n well. Dylid llongyfarch
pob un o aelodau’r tribiwnlys a’r staff sy’n eu cefnogi am eu hyblygrwydd a’u hymrwymiad
i ddatblygu dulliau gweithio amgen.  
Mae Tabl 1 yn dangos y bu lleihad sylweddol yn nifer yr achosion yr ymdriniwyd â nhw yn
2020/21 o gymharu â 2019/20, er bod nifer yr achosion yr ymdriniwyd â nhw yn 2020/21 yn
agosach o lawer at y niferoedd yr ymdriniwyd â nhw yn 2017/18 a 2018/19 (er eu bod yn llai
na’r naill flwyddyn a’r llall). Nid oes gennyf y sail dystiolaeth i benderfynu a yw’r pandemig
wedi achosi neu gyfrannu at y lleihad yn niferoedd yr achosion yn 2020/21, ond yn fy marn i,
gellir cyfiawnhau rhywfaint o ymchwil i’r mater hwn o ystyried yr angen clir i sicrhau na chaiff
addysg plant sy’n agored i niwed ei rhoi yn y fantol. Byddaf yn gofyn i Lywydd TAAA Cymru
a Phennaeth Uned Tribiwnlysoedd Cymru drefnu’r gwaith angenrheidiol.
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TAIM Cymru sydd â’r nifer mwyaf o achosion o bell ffordd o blith Tribiwnlysoedd Cymru.
Mae’r rhan fwyaf o’r achosion a gyflwynwyd gerbron y tribiwnlys lle mae angen cynnal
gwrandawiad wedi cael eu cynnal mewn ysbyty yn draddodiadol. Ers i’r cyfyngiadau symud
gael eu cyflwyno ym mis Mawrth 2020, ni fu modd cynnal gwrandawiadau wyneb yn wyneb
mewn ysbytai, ac mae hyn wedi golygu bod y Tribiwnlys wedi gorfod addasu i gynnal
gwrandawiadau o bell. Yn ystod y flwyddyn, cafodd pob achos lle roedd angen gwrandawiad
ei gynnal dros y ffôn. Yn ystod dyddiau cynnar lledaeniad y coronafeirws ac, yn arbennig,
ychydig cyn i’r cyfyngiadau symud gael eu cyflwyno, roedd pryder gwirioneddol na fyddai
TAIM Cymru yn gallu ymdopi â llwyth achosion o bron 2000 y flwyddyn. O ganlyniad, roedd
angen gwneud penderfyniadau brys ynghylch a oedd angen diwygio’r rheolau gweithdrefnol
a oedd yn llywodraethu TAIM Cymru.  
Er bod TAIM Cymru yn un o Dribiwnlysoedd Cymru o dan Ddeddf Cymru 2017, cafodd ei greu
sawl blwyddyn yn ôl gan ddeddfwriaeth a ddeddfwyd gan Senedd y DU. Dros y blynyddoedd,
mae’r rheolau gweithdrefnol sy’n gymwys yn Lloegr sy’n llywodraethu’r corff sy’n cyfateb
i TAIM Cymru wedi ymwahanu o’r rheolau sy’n llywodraethu TAIM Cymru.
Yn gryno, mae’r rheolau yn Lloegr wedi cynnig llawer mwy o hyblygrwydd yn y broses o wneud
penderfyniadau. Felly, er enghraifft, am rai blynyddoedd yn Lloegr, bu modd sefydlu tribiwnlys
gydag un neu ddau aelod (yn hytrach na thri) er mwyn gwneud penderfyniadau mewn mathau
penodol o achosion, ond ni fu modd gwneud hynny yng Nghymru.   
At hynny, mae’r tribiwnlys yn Lloegr wedi gallu penderfynu ar achosion drwy gyfeirio at
ddeunydd ysgrifenedig yn unig os bodlonir rhai meini prawf, ond nid felly y bu yng Nghymru.
Pan ddaeth yn hysbys bod Senedd y DU yn bwriadu deddfu Deddf y Coronafeirws 2020,
gwnaed ymdrechion taer i sicrhau bod y ddeddfwriaeth yn cynnwys darpariaethau sy’n
benodol i TAIM Cymru er mwyn sicrhau y gallai weithio mor hyblyg â’i gorff cyfatebol yn Lloegr.
Yn ddi-os o ganlyniad i lawer iawn o waith caled ar ran nifer o bobl ac, at hynny, drwy waith
cydweithredol rhwng gweision sifil yng Nghymru a Lloegr, cafodd darpariaethau addas
sy’n benodol i TAIM Cymru eu drafftio a’u hymgorffori yn y Ddeddf.
O ganlyniad, gallai TAIM Cymru weithio yr un mor hyblyg â’i gorff cyfatebol yn Lloegr cyhyd
ag yr ystyriwyd bod hyn yn briodol gan ddeddfwyr.
Roeddwn yn llwyr o blaid y newidiadau i’r rheolau yng Nghymru (fel yr oedd Llywydd TAIM
Cymru), a gyda chymeradwyaeth Prif Weinidog Cymru, llwyddais i a Llywydd TAIM Cymru
i gyhoeddi Cyfarwyddyd Ymarfer ar y cyd yn ymwneud â gwaith TAIM Cymru, er mwyn ategu’r
newidiadau i’r rheolau yng Nghymru.
Fodd bynnag, wrth i amser fynd rhagddo, bu’r Cyfarwyddyd Ymarfer a’r newidiadau i’r rheolau
yn destun beirniadaeth gan rai o’r cyfreithwyr sy’n ymarfer ym maes iechyd meddwl. At hynny,
bu’r newidiadau i’r rheolau yn destun beirniadaeth gan Bwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth
Leol a Chymunedau’r Senedd yn ei adroddiad “Amlygu’r materion: anghydraddoldeb a’r
pandemig”. Roedd pryderon bod y diogelwch a roddwyd i gleifion gan benderfyniadau a
wnaed gan dri aelod (yn hytrach na nifer llai) ac yn dilyn gwrandawiadau llafar yn crebachu.
Deallaf y rhesymau dros y pryderon hyn. Serch hynny, yn ystod dyddiau cynnar y pandemig
a phan oedd y rheolau o ran cadw pellter cymdeithasol ar eu llymaf wrth i nifer yr achosion
o’r coronafeirws gyrraedd ei anterth, roedd risg wirioneddol y byddai cynnull tri aelod ar gyfer
pob gwrandawiad (er ei fod yn cael ei gynnal o bell) yn amhosibl oherwydd diffyg niferoedd
digonol o aelodau a oedd ar gael, yn barod ac yn gallu gweithio drwy gydol y pandemig.  
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Holl bwrpas y newidiadau i’r rheolau oedd atal sefyllfa lle na fyddai rhai achosion yn cael eu
clywed o gwbl, fel y gallai fod wedi bod yn wir pe bai aelodau o TAIM Cymru eu hunain wedi
mynd yn sâl gyda’r coronafeirws neu anhwylderau eraill. Mae nifer sylweddol o aelodau mwyaf
profiadol TAIM Cymru dros 60 oed, a chyn iddynt gael brechiad, roeddent yn wynebu risg
o salwch difrifol pe baent yn dal y coronafeirws.
Fel mae’n digwydd, ni fu’n rhaid lleihau nifer yr aelodau sy’n gwrando achos o’r nifer llawn o
dri. At hynny, ni fu’n rhaid penderfynu ar achos drwy gyfeirio at ddeunydd ysgrifenedig yn unig.
Mae’r Tribiwnlys wedi cwblhau rhaglen lawn o wrandawiadau ym mhob categori o achosion
gyda phanel llawn a heb oedi nac ôl-groniadau gormodol o achosion. Mae’r ffaith bod hyn
wedi bod yn bosibl yn glod mawr i aelodau TAIM Cymru a’r staff sydd wedi darparu’r cymorth
diflino hwn.
Pan ddaeth y Cyfarwyddyd Ymarfer, a gafodd ei estyn am gyfnod o chwe mis o fis
Hydref 2020, i ben, penderfynodd Llywydd TAIM Cymru na fyddai’n cael ei estyn ymhellach,
a hynny am fod niferoedd y bobl a oedd yn dioddef o’r coronafeirws yn lleihau ac, fel yr
wyf eisoes wedi nodi, oherwydd ymrwymiad aelodau’r Tribiwnlys a’r staff cymorth. Ar adeg
ysgrifennu’r adroddiad hwn, nid wyf yn disgwyl y caiff y Cyfarwyddyd Ymarfer ei adfer.
Serch hynny, dylid nodi nad yw’r darpariaethau yn Neddf y Coronafeirws 2020 y cyfeirir atynt
uchod wedi’u diddymu ac, felly, gellid eu galw i rym pe bai’r angen yn codi.  
Fel y mae Tabl 1 yn ei ddangos, mae’r Tribiwnlys wedi cael llawer iawn o achosion yn ystod
y flwyddyn (er bod y niferoedd yn llai o gymharu â blynyddoedd blaenorol). Mae TAIM Cymru
wedi ceisio deall pam y mae nifer yr achosion a gafwyd yn 2020/21 wedi lleihau tua 8%.
Mae’r lleihad mewn niferoedd i’w briodoli’n bennaf i’r lleihad yn nifer y ceisiadau a wnaed gan
gleifion yn y gymuned neu mewn perthynas â nhw.
O ystyried y cyfyngiadau o ran cadw pellter cymdeithasol a oedd ar waith am y rhan
helaeth o’r flwyddyn, mae’n debyg bod cysylltiad uniongyrchol rhwng y nifer llai o “achosion
cymunedol” a’r pandemig. Nid wyf wedi gweld unrhyw dystiolaeth sy’n awgrymu mai’r ffaith
bod gwrandawiadau, drwy reidrwydd, wedi’u cynnal o bell yw’r prif beth sydd wedi achosi
neu gyfrannu at y lleihad yn nifer yr achosion.
Nid yw hynny’n golygu nad oedd unrhyw anesmwythyd ynghylch gwrandawiadau o bell.
Fel yr wyf wedi esbonio uchod, mae TAIM Cymru wedi cynnal gwrandawiadau dros y ffôn
drwy’r flwyddyn.
Bu rhywfaint o bwysau erioed gan rai cleifion a’u cyfreithwyr i gynnal gwrandawiadau drwy
fideo-gynadledda. Mae Llywydd TAIM Cymru a’i thîm o ddirprwyon wedi bod yn ystyried y
posibilrwydd hwn ers sawl mis, ac rwyf ar ddeall y bydd y gwaith o dreialu gwrandawiadau
drwy fideo-gynadledda yn dechrau yn fuan, os na fydd eisoes wedi dechrau erbyn dyddiad
cyhoeddi’r adroddiad hwn.
Fodd bynnag, ni ddylid tanamcangyfrif anawsterau logistaidd cynnal gwrandawiadau
drwy fideo-gynadledda. Nid oes gan bob ysbyty lle caiff cleifion eu cadw yr adnoddau
i gynnal gwrandawiadau o’r fath. Ni fyddai pob claf yn croesawu gwrandawiadau drwy
fideo‑gynadledda. Mae angen sicrhau, cyn belled ag y bo’n rhesymol ac yn gymesur, y caiff
cleifion eu trin yn deg o ran y ffordd caiff gwrandawiadau eu cynnal.
Yn ddi-os, pan fydd rhai gwrandawiadau wedi’u cynnal drwy fideo-gynadledda, bydd TAIM
Cymru yn cynnal asesiad manwl o’r amgylchiadau lle gellir cynnal mathau gwahanol o
wrandawiadau o bell. Byddaf yn cefnogi TAIM Cymru yn llwyr i ddod i’r casgliadau priodol.
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Nid wyf yn honni bod yr heriau a gyflwynwyd gan y pandemig wedi’u goresgyn heb darfu ym
mhob achos. Rwy’n ddigon parod i dderbyn na fydd rhai achosion wedi mynd rhagddynt mor
ddidrafferth ag y byddent pe bai gwrandawiadau wyneb yn wyneb traddodiadol wedi bod
ar gael.
Serch hynny, gallaf ddweud yn weddol hyderus fod yr hyblygrwydd y mae’r holl
dribiwnlysoedd wedi ei ddangos wrth addasu eu ffyrdd o weithio yn ystod y cyfnod anodd hwn
wedi bod yn hanfodol i sicrhau bod y tribiwnlysoedd wedi gweithredu’n effeithlon ac yn gyflym
ac yn unol â’r nod cyffredinol o sicrhau cyfiawnder i bawb dan sylw.

5. Y blaenoriaethau ar gyfer 2021/22
Yn gyntaf oll, bydd angen asesu a gwerthuso sut y dylai’r tribiwnlysoedd weithredu o’r adeg
pan ddaw’r pandemig i ben. Mae gennyf ddyletswydd statudol o dan Ddeddf Cymru 2017
i ddyfeisio dulliau arloesol o ddatrys anghydfodau a gyflwynir gerbron y tribiwnlysoedd ac,
yn ddi-os, mae’r pandemig wedi gorfodi arweinwyr barnwrol y tribiwnlysoedd a minnau
i ystyried ffyrdd o weithio na allai’r rhan fwyaf o ddefnyddwyr tribiwnlysoedd fod wedi eu
dychmygu cyn mis Mawrth 2020.
Mater hollbwysig y bydd angen ei ystyried yn fanwl yw i ba raddau y bydd gwrandawiadau o
bell yn parhau pan fydd modd cynnal gwrandawiadau wyneb yn wyneb traddodiadol unwaith
eto. Nid oes amheuaeth bod gwrandawiadau o bell yn debygol o fod yn llai costus i’w cynnal.
Nid oes amheuaeth chwaith bod rhai o ddefnyddwyr y tribiwnlysoedd yn teimlo’n llawer mwy
cyfforddus yn cymryd rhan o’u cartrefi eu hunain neu amgylchiadau cyfarwydd eraill nag y
maent mewn lleoliad mwy ffurfiol.
Fodd bynnag, nod cyffredinol pob tribiwnlys yw sicrhau cyfiawnder ac nid oes amheuaeth,
yn fy marn i, bod gwrandawiadau wyneb yn wyneb traddodiadol yn fodel gwell ar gyfer sicrhau
cyfiawnder lle mae materion ffeithiol dadleuol a hollbwysig dan sylw y mae angen tystiolaeth
lafar gan dystion sydd wedi tyngu llw i’w datrys. Mae’n bosibl hefyd y bydd amgylchiadau sy’n
benodol i dribiwnlysoedd unigol lle mae gwrandawiadau wyneb yn wyneb yn angenrheidiol
neu, o leiaf, yn ddymunol iawn.
Dros y misoedd nesaf, bydd yr arweinwyr barnwrol a minnau yn cynnal asesiad manwl o’r
rheolau gweithdrefnol cyfredol sy’n llywodraethu pob tribiwnlys a’r hyn y dylid ei wneud i
ddatblygu meini prawf ar gyfer penderfynu a ddylid cynnal gwrandawiadau o bell neu wyneb
yn wyneb. Bydd ymchwil fanwl sy’n dod i’r amlwg ar y defnydd o wrandawiadau o bell yn
ystod y pandemig yn ddefnyddiol iawn yn hyn o beth. Yn union fel yr oeddwn yn cwblhau’r
adroddiad hwn, cyhoeddodd y Sefydliad Addysg Gyfreithiol ganlyniadau ei ymchwil i
wrandawiadau o bell yn ystod misoedd cynnar y pandemig. Ni allwn wneud cyfiawnder ag
adroddiad hir, manwl a llawn gwybodaeth drwy geisio ei grynhoi mewn adroddiad blynyddol.
Fodd bynnag, bydd yr ymchwil hon, ac adroddiadau tebyg eraill, yn gerrig sylfaen ar gyfer
gwaith tribiwnlysoedd mewn blynyddoedd i ddod.
Mae gennyf dair blaenoriaeth bwysig arall. Yn gyntaf, ymateb yn briodol i’r argymhellion
terfynol ar gyfer Tribiwnlysoedd Cymru sy’n debygol o gael eu cyhoeddi gan Gomisiwn y
Gyfraith yn yr hydref, yn enwedig y rhai sy’n ymwneud â swydd Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru
a statws Uned Tribiwnlysoedd Cymru. Yn ail, rhoi cymorth, lle bo angen, mewn perthynas â’r
broses o bontio o TAAA Cymru i’r “Tribiwnlys Addysg”, a fydd yn digwydd yn nes ymlaen eleni
yn rhinwedd deddfwriaeth a wnaed yng Nghymru, sef Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol
a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018. Yn drydydd, lle bo angen, helpu i lunio’r meini prawf ar
gyfer penodi aelodau cyfreithiol cyflogedig i TAIM Cymru.
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Mae swydd Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru wedi bod yn fwy heriol nag a ragwelais pan
ymgymerais â’r swydd yn ystod hydref 2017. Credaf y byddai hynny wedi bod yn wir hyd
yn oed heb y pandemig. Fodd bynnag, mae wedi bod yn fraint bod yn rhan o gamau cynnar
prosiect i ddatblygu Tribiwnlysoedd Cymru yn gyrff datrys anghydfodau sy’n wirioneddol
addas at y diben yn ystod ail ddegawd yr unfed ganrif ar hugain.

Syr Wyn Williams
Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru
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Eitem 3.4

DATGANIAD YSGRIFENEDIG
GAN
LYWODRAETH CYMRU
TEITL

Diweddariad ar ddatblygu’r system gyfiawnder a’r sector
cyfreithiol yng Nghymru

DYDDIAD

30 Medi 2021

GAN

Mick Antoniw AS, y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y
Cyfansoddiad

Dyma roi’r wybodaeth ddiweddaraf i'r Aelodau am y camau rydym yn eu cymryd i i
wireddu’r ymrwymiad yn ein maniffesto ac yn y Rhaglen Lywodraethu i fwrw ymlaen
â’r achos dros ddatganoli cyfiawnder a phlismona i Gymru.
Ym mis Hydref 2019, cyflwynodd y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru (Comisiwn
Thomas) adroddiad pwysig, Cyfiawnder yng Nghymru dros Bobl Cymru. Roedd yr
adroddiad yn cynnwys cyfres gynhwysfawr o argymhellion a oedd yn gosod
gweledigaeth ar gyfer cyfiawnder yng Nghymru yn y dyfodol. Er bod yr angen brys i
aiflaenoriaethu adnoddau yn ystod y 18 mis diwethaf i ddelio â phandemig Covid-19
wedi arafu ein gwaith ar weithredu’r argymhellion, mae’r gwaith yn mynd rhagddo ar
nifer o agweddau pwysig.
Fis Gorffennaf, cadeiriais gyfarfod cyntaf Is-bwyllgor Cabinet Llywodraeth Cymru ar
Gyfiawnder, sydd wedi ei ailgynnull. Cytunais â'r Prif Weinidog a'r Gweinidog
Cyfiawnder Cymdeithasol ei bod yn adeg briodol, wrth inni symud i gyfnod gwahanol
yn y pandemig, i ailgychwyn y sgyrsiau gyda Llywodraeth y Deyrnas Unedig am
ddyfodol cyfiawnder yng Nghymru. Ysgrifennodd y Prif Weinidog at yr Arglwydd
Ganghellor ar y pryd i fynegi siom ddybryd fod Llywodraeth y DU wedi gwrthod
argymhelliad canolog adroddiad Comisiwn Thomas, gan bwysleisio bod nifer fawr o
argymhellion eraill y gellid eu cyflawni o dan y trefniadau datganoli presennol, neu sy'n
cynnwys rhyw elfen o ddatganoli heb drosglwyddo'r cyfrifoldeb am gyfiawnder yn ei
gyfanrwydd. Er enghraifft, mae dadl gref dros ddatganoli'r system cyfiawnder
ieuenctid, a argymhellwyd gan Gomisiwn Silk hefyd yn 2014.
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Byddwn yn parhau i gyflwyno'r achos dros ddatganoli cyfiawnder a phlismona, ac yn
gweithio gyda rhanddeiliaid i archwilio'r ffordd orau o gyflawni hynny. Rwy'n disgwyl y
bydd y Comisiwn arfaethedig ar y Cyfansoddiad hefyd yn ystyried y materion hyn. Yn
y cyfamser, ar sail yr ohebiaeth â'r Arglwydd Ganghellor blaenorol, rydym yn disgwyl
y bydd y trafodaethau rhwng y ddwy lywodraeth yn dechrau cyn bo hir. Ein bwriad yw
y bydd y rhain yn ymdrin â'r ystod o bynciau sydd yn adroddiad Comisiwn Thomas,
gan gynnwys yr angen am ddata cyfiawnder wedi'u dadgyfuno ar gyfer Cymru, sicrhau
bod pobl yn gallu defnyddio gwasanaethau llysoedd wrth iddynt gael eu digideiddio,
archwilio'r posibilrwydd o lysoedd datrys problemau yng Nghymru, cymorth i
ddarparwyr gwasanaethau cynghori; amrywiaeth yn asiantaethau'r system
gyfiawnder, ansawdd a lleoliad adeiladau llysoedd, darpariaeth Gymraeg yn y system
gyfiawnder, a threfniadaeth yr uwch-farnwriaeth gan gynnwys cynrychiolaeth yng
Ngoruchaf Lys y DU.
Law yn llaw â'r trafodaethau hynny gyda Llywodraeth y DU, bydd yn parhau i fwrw
ymlaen â'r rhaglenni presennol o weithio mewn partneriaeth. Rydym yn gweithio gyda
Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi, y Swyddfa Gartref a Chomisiynwyr yr
Heddlu a Throseddu ar y Glasbrintiau Cyfiawnder Ieuenctid a Throseddwyr
Benywaidd, gan gynnwys sefydlu Canolfan Breswyl i Fenywod yng Nghymru a
datblygu model cyflenwi newydd i ystad ddiogel Cymru ar gyfer cyfiawnder a phlant
sy’n derbyn gofal.
Rydym hefyd yn datblygu ein rhaglen waith ein hunain ar argymhellion Comisiwn
Thomas sydd o fewn maes cyfrifoldeb Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid eraill yng
Nghymru. Un maes allweddol yw cyfiawnder teuluol. Roedd Comisiwn Thomas yn
rhannu ein pryderon ynghylch nifer y plant yng Nghymru sy'n cael eu derbyn i ofal, ac
ystyriodd y rôl bwysig sydd gan bartneriaid yn y system gyfiawnder wrth ofalu am blant
yng Nghymru. Rydym yn cydweithio â phartneriaid yn y maes cyfiawnder yng Nghymru
i fwrw ymlaen ag argymhellion Gweithgor Cyfraith Gyhoeddus yr Is-adran Deulu a
gynlluniwyd i gadw teuluoedd gyda'i gilydd, a disgwylir y bydd Llys Teulu Cyffuriau ac
Alcohol cyntaf Cymru yn cael ei lansio yr hydref hwn drwy gynllun peilot yng
Nghaerdydd. Mae Bwrdd Cyfiawnder Teuluol Lleol Gogledd Cymru yn un o ddwy ardal
fraenaru yng Nghymru a Lloegr sy'n cymryd rhan mewn rhaglen beilot i brofi a
gwerthuso Rhaglen Trefniadau Plant ddiwygiedig ar ran Gweithgor Cyfraith Breifat yr
Is-adran Deulu. Y nod yw hyrwyddo dulliau sy’n datrys problemau a dulliau nad ydynt
yn wrthwynebol wrth ymdrin ag achosion, a sicrhau bod llai o achosion yn cronni drwy
reoli achosion yn well.
Mae'n hanfodol bod gennym sector cyfreithiol egnïol yng Nghymru i sicrhau bod pob
person, busnes a chymuned yn gallu cael gafael yn hawdd ar y cyngor sydd ei angen
arnynt pan fydd ei angen arnynt, ac i gefnogi ein gweledigaeth ar gyfer system
gyfiawnder well i bobl Cymru. Rydym yn gweithio gyda'r sector cyfreithiol ar becyn o
fesurau i gefnogi ei ddatblygiad hirdymor drwy gymorth busnes a digidol,
seiberddiogelwch a chaffael gwasanaethau cyfreithiol, a hynny mewn modd sy’n
gweddu i anghenion penodol cwmnïau cyfraith fasnachol, practisau’r stryd fawr a'r
bar.
2
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Un o argymhellion allweddol Comisiwn Thomas oedd sefydlu Cyngor Cyfraith Cymru
i hyrwyddo buddiannau addysg gyfreithiol ac ymwybyddiaeth o gyfraith Cymru, i
sicrhau darpariaeth briodol o addysg gyfreithiol yn Gymraeg, ac i gynorthwyo myfyrwyr
yn eu haddysg a'u hyfforddiant fel ymarferwyr yn y dyfodol. Rydym wedi bod yn
gweithio gyda'r sector cyfreithiol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf i sefydlu Cyngor y
Gyfraith. Rwy’n falch o ddweud ein bod wedi cael ymateb brwdfrydig o ran cymryd
rhan ynddo. Yn unol â hynny, rwyf bellach wedi gwahodd aelodau arfaethedig ei
Bwyllgor Gweithredol i gyfarfod cychwynnol ym mis Tachwedd, a disgwyliwn y bydd
hynny’n arwain at sefydlu Cyngor y Gyfraith yn ffurfiol yn fuan ar ôl hynny. Er mai
mater i Gyngor y Gyfraith ei hun fydd penderfynu ar ei union gylch gwaith, rhagwelwn
ar sail trafodaethau â’r sector y bydd yn ymestyn y tu hwnt i addysg gyfreithiol a
chyfraith Cymru i gynnwys datblygiad economaidd y sector a thechnoleg ac arloesedd
ym maes y gyfraith.
Rydym yn parhau i weithio i sicrhau'r canlyniadau gorau posibl drwy'r swyddogaethau
cyfiawnder datganoledig presennol. Mae tribiwnlysoedd Cymru wedi addasu'n dda ar
ôl i’r pandemig darfu ar eu harferion gwaith arferol mewn modd na welwyd ei debyg
o’r blaen. Mae’r ffaith eu bod wedi dal i weithredu, gan sicrhau bod defnyddwyr wedi
gallu parhau i gael mynediad at gyfiawnder, yn dangos mor effeithiol y mae
barnwriaeth a gweinyddwyr y tribiwnlysoedd, dan arweiniad Llywydd Tribiwnlysoedd
Cymru Syr Wyn Williams, wedi ymateb i amgylchiadau gwirioneddol eithriadol. Rwy’n
cymeradwyo adroddiad blynyddol diweddaraf Syr Wyn ar gyfer 2020-2021, ac rydym
yn bwriadu trefnu amser i drafod yr adroddiad yn y Cyfarfod Llawn.
Yn ei adroddiad cyntaf hyd at fis Mawrth 2019, cyfeiriodd Syr Wyn at Ddeddf Cymru
2017 a oedd yn sefydlu swydd Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru ac yn diffinio
tribiwnlysoedd Cymru, a disgrifiodd hyn fel "... cychwyn taith tuag at gyflwyno system
dribiwnlysoedd fodern a hyblyg i Gymru - system a fydd yn gallu ymateb i anghenion
rhesymol y rheini sy’n defnyddio’r tribiwnlysoedd.” Mae'r daith honno wedi parhau
gyda phrosiect gan Gomisiwn y Gyfraith i adolygu'r gyfraith sy'n llywodraethu’r ffordd
y mae ein tribiwnlysoedd datganoledig yn gweithredu, ac i argymell diwygiadau i
gryfhau eu hannibyniaeth a'u heffeithiolrwydd. Mae'r prosiect pwysig hwn yn nodi'r
diwygiadau strwythurol y gallwn eu gwneud ar gyfer system dribiwnlysoedd fodern i
Gymru fel cam pwysig arall tuag at adeiladu seilwaith cyfiawnder datganoledig. Daeth
ymgynghoriad Comisiwn y Gyfraith i ben ym mis Mawrth, ac rwy’n rhag-weld y byddaf
yn cael ei adroddiad terfynol yr hydref hwn ac yn ystyried ei argymhellion er mwyn
paratoi'r ffordd ar gyfer Bil a fydd yn rhoi polisi penodol ar waith i Gymru yn y maes
pwysig hwn.
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Eitem 5

Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Jane Hutt AS/MS

Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol
Minister for Social Justice

Ein cyf/Our ref MA-JH-3249/21

Huw Irranca-Davies AS
Cadeirydd
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

28 Medi 2021

Annwyl Huw,
Diolch am eich llythyr dyddiedig 22 Medi ynglŷn â’r Memorandwm Cydsyniad
Deddfwriaethol: Bil yr Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a’r Llysoedd.
Roeddwn yn falch o allu cyflwyno'r Memorandwm i chi ddydd Llun 20 Medi. Rwyf wedi ateb
eich cwestiynau fel y nodir isod.
Cwestiwn 1: Rhoddir cyfiawnhad dros ofyn am gydsyniad y Senedd mewn perthynas â’r
cymalau a ganlyn yn fyr ym mharagraff 9 a pharagraff 10 o’r Memorandwm:
Cymal 1 (Cyfamod yr Heddlu);
Cymal 2 (Cynnydd yn y gosb am ymosodiadau ar weithwyr y gwasanaethau brys);
Cymalau 7-8, 10-16, 19-22 (Swyddogaethau’n ymwneud â thrais difrifol); a Chymalau
23-35 (Adolygiad o laddiad gydag arfau tramgwyddus).
A oes modd i chi ddarparu manylion ychwanegol i roi esboniad, a chadarnhau, pam y dylid
gofyn am gydsyniad y Senedd ar gyfer y darpariaethau hyn?
Cymal 1 - 'Cyfamod yr Heddlu'. Mae hyn yn rhoi dyletswydd ar yr Ysgrifennydd Gwladol i
gyhoeddi adroddiad blynyddol ar Gyfamod yr Heddlu a chyflwyno hon i'r Senedd. Gall yr
adroddiad blynyddol ar hynt y gwaith o ran y Cyfamod ymwneud â materion datganoledig fel
gwasanaethau iechyd a chymorth i deuluoedd. Gall y cymal ei gwneud yn ofynnol i
Weinidogion Cymru, GIG Cymru neu awdurdod Cymreig datganoledig roi gwybodaeth i'r
Ysgrifennydd Gwladol am effeithiau gwasanaeth yn yr heddlu ar faterion fel iechyd a llesiant,
cymorth i deuluoedd ac unrhyw fater arall y mae'r Ysgrifennydd Gwladol yn ei ystyried yn
briodol. Mae Llywodraeth y DU yn cydnabod y gallai rhai o'r materion y bydd angen ymdrin â
hwy yn yr adroddiad blynyddol ar hynt y gwaith o ran y Cyfamod ymwneud â materion sydd
wedi’u datganoli yng Nghymru.
Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:
0300 0604400
Gohebiaeth.Jane.Hutt@llyw.cymru
Correspondence.Jane.Hutt@gov.wales

Bae Caerdydd • Cardiff Bay
Caerdydd • Cardiff
CF99 1SN
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.
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We welcome receiving correspondence in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding
in Welsh will not lead to a delay in responding.

Cymal 2 – Cynyddu’r gosb am ymosod ar weithiwr brys. Mae hwn yn diwygio adran 1 o
Ddeddf Ymosodiadau ar Weithwyr Brys (Troseddau) 2018, gan gynyddu'r gosb o 12 mis i 2
flynedd. Diben cyffredinol cynyddu'r gosb am y drosedd hon yw diogelu gweithwyr y
gwasanaethau brys (drwy atal pobl ymhellach rhag cyflawni'r drosedd) a thrwy hynny
ddiogelu'r gwasanaethau a'r unigolion hynny. Mae'r cymal hwn yn gwneud darpariaeth mewn
perthynas â materion datganoledig gan fod ei nod yn cynnwys amddiffyn gweithwyr y GIG a'r
rhai sy'n gweithio yn y Gwasanaeth Tân ac Achub.
Cymalau 7-8, 10-16, 19-22 (Swyddogaethau sy'n ymwneud â thrais difrifol) – Bydd
dyletswydd newydd yn cael ei rhoi ar gyrff cyhoeddus penodedig i gydweithio a chynllunio i
atal a lleihau trais difrifol, gyda dyletswydd i baratoi a gweithredu strategaeth. Mae'r rhain yn
cynnwys awdurdodau datganoledig yng Nghymru megis Awdurdodau Lleol, Byrddau Iechyd
Lleol ac Awdurdodau Tân ac Achub. Mae Llywodraeth y DU yn cydnabod y dylai'r
darpariaethau sy'n ymwneud â'r ddyletswydd trais difrifol fod yn ddarostyngedig i'r broses
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol.
Cymalau 23-35 (Adolygiad o laddiad gydag arfau tramgwyddus) – Bydd adolygiadau'n dwyn
ynghyd bartneriaid diogelu lleol i gynnal adolygiad ffurfiol o laddiadau lle defnyddiwyd arf
tramgwyddus. Mae'r partneriaid sy'n gyfrifol am yr adolygiad yn cynnwys awdurdodau
Cymreig datganoledig megis Awdurdodau Lleol a Byrddau Iechyd Lleol. Mae Llywodraeth y
DU yn cydnabod y dylai'r darpariaethau sy'n ymwneud ag adolygiad o laddiad gydag arfau
tramgwyddus fod yn ddarostyngedig i'r broses Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol.
Cwestiwn 2: Mae paragraffau 13 a 14 o’r Memorandwm yn nodi y bydd Llywodraeth Cymru
yn argymell bod y Senedd yn gwrthod rhoi cydsyniad i gymal 9, cymal 17 a chymal 18 o’r
Bil. Mae hyn oherwydd pryder y byddai’r darpariaethau’n caniatáu i’r Ysgrifennydd Gwladol
gyhoeddi cyfarwyddiadau at ddibenion gorfodi’r ddyletswydd trais difrifol, a allai o bosibl
gynnwys cyhoeddi cyfarwyddiadau ar faterion datganoledig sy’n dod o fewn cylch gwaith
awdurdodau datganoledig Cymru. A oes modd i chi egluro pa faterion datganoledig yr ydych
yn cyfeirio atynt?
Bydd y ddyletswydd trais difrifol yn rhoi cyfrifoldebau ar nifer o awdurdodau cyhoeddus i
gydweithio a chynllunio i atal a lleihau trais difrifol. Mae rhai o'r cyrff hynny'n dod o fewn
cylch gwaith awdurdodau datganoledig Cymru. Y rhain yw: Awdurdodau Lleol, Byrddau
Iechyd Lleol, ac Awdurdodau Tân ac Achub. Yn ogystal, bydd rhai cyfrifoldebau'n cael eu
rhoi ar sefydliadau addysgol i gydweithio.
Fel y’i darllennir ar hyn o bryd, byddai'r Bil yn caniatáu i'r Ysgrifennydd Gwladol
gyfarwyddo'r awdurdodau hyn i gydweithio heb gydsyniad Gweinidogion Cymru. Mae
Llywodraeth Cymru yn obeithiol y bydd gwelliant yn cael ei osod i rwymo'r Ysgrifennydd
Gwladol i gael cydsyniad Gweinidogion Cymru cyn defnyddio'r pŵer hwn pan fydd hynny ar
gyfer materion datganoledig.

Cwestiwn 3: A oes modd i chi egluro pam mae Llywodraeth Cymru yn credu bod y cymalau
a ganlyn o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd ac, ar ben hynny, egluro pam y
dylai’r Senedd roi ei chydsyniad i’r cymalau hyn:
Cymalau 36-37 a 40-41 (Echdynnu gwybodaeth o ddyfeisiau electronig); a
Cymal 43 (Mechnïaeth cyn cyhuddo).
Gellir dweud mai diben cyffredinol y pŵer i echdynnu gwybodaeth o ddyfais electronig yn y
ddarpariaeth hon yw amddiffyn neu ddiogelu unigolion. Un o'r amgylchiadau lle gellir
defnyddio'r ddarpariaeth hon yw er mwyn amddiffyn plentyn neu oedolyn sy’n wynebu risg.
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Mae materion diogelu yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd ac ymdrinnir â
hwy yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, er enghraifft.

Cwestiwn 4: A oes modd i chi egluro pam na chrybwyllir cymal 38 a chymal 39 yn y
Memorandwm, o ystyried eu bod yn rhan o’r gyfres o ddarpariaethau sy’n ymdrin ag
echdynnu gwybodaeth o ddyfeisiau electronig (y mae Llywodraeth Cymru yn ystyried bod
angen cael cydsyniad ar ei gyfer)?
Yn hytrach na'r cymalau y cyfeirir atynt yng Nghwestiwn 3, nid oes angen Memorandwm
Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer cymalau 38 a 39 gan fod prif ddiben y cymalau hyn yn
ymwneud â'r materion a gadwyd yn ôl o ran atal, canfod ac ymchwilio i droseddau.

Cwestiwn 5: A oes modd i chi egluro pam mae Llywodraeth Cymru yn credu bod cymal 42
(personau awdurdodedig) o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd, ac egluro a yw’n
ystyried y dylai’r Senedd roi ei chydsyniad i’r cymal hwnnw?
O ystyried y diffiniadau eang o bwy y gellir eu henwebu’n bersonau awdurdodedig, swyddog
ymchwilio ac awdurdod erlyn yng nghymal 42 (fel y nodir isod), mae'n debygol y gallai hyn
gynnwys swyddogion ac awdurdodau nad ydynt wedi'u cadw’n ôl, megis Awdurdodau Lleol.
Byddem yn argymell rhoi cydsyniad i gymal 42.

Cwestiwn 6: A oes modd i chi egluro pam mae Llywodraeth Cymru yn ystyried mai effaith
cymal 46 (Difrod troseddol i gofebau: dull y treial) fyddai cynyddu’r ddedfryd bosibl am
ddifrod troseddol i garchar am oes mewn amgylchiadau lle’r oedd y diffynnydd yn bwriadu
peryglu bywyd neu yn gwneud hynny yn ddi-hid? Mae’r Pwyllgor wedi cael cyngor bod y
drosedd hon yn dditiadwy yn unig ac felly ei bod eisoes yn denu’r gosb uchaf o garchar am
oes o dan adran 4(1) o Ddeddf Difrod Troseddol 1971.
Rydym yn cytuno bod trosedd o dan adran1 (2) o Ddeddf Difrod Troseddol 1971 o ddifrodi
eiddo gan beryglu bywyd (yn fwriadol neu'n ddi-hid) yn drosedd dditiadwy yn unig eisoes ac
y gallai arwain at garchar am oes. Fodd bynnag, effaith adran 22 a pharagraff 1 o Atodlen 2
i Ddeddf Llysoedd Ynadon 1971, yw os yw gwerth y difrod i'r eiddo yn is na £5,000, p'un a
oedd bywyd mewn perygl ai peidio oherwydd y difrod/dinistr, mae’r dull o gynnal y treial (ac
felly'r ddedfryd y gellid ei rhoi) yn destun newid. Yr unig droseddau o dan adran 1 o Ddeddf
1971 sydd wedi'u heithrio o effaith Atodlen 2 i Ddeddf 1980 yw troseddau lle mae'r difrod
neu'r dinistr yn cael ei achosi gan dân.
Y diwygiad a wneir gan gymal 46 yw eithrio cymhwyso Atodlen 2 i droseddau pan fo (a) y
difrod/dinistr yn cael ei achosi gan dân a (b) unrhyw droseddau pan fo'r difrod/dinistr i gofeb.

Cwestiwn 7: Yn y Memorandwm, mae Llywodraeth Cymru yn argymell bod y Senedd yn
rhoi ei chydsyniad i gymal 59 (Achosi niwsans cyhoeddus), a’i bod yn dal yn ôl ei
chydsyniad i gymalau 61 i 63 (Gwersylloedd diawdurdod). A allwch chi egluro pam mae
Llywodraeth Cymru yn credu bod angen cydsyniad ar gyfer y pedwar cymal?

Gwersylloedd diawdurdod
Mae'r cymalau hyn yn ymwneud â throseddau o fyw ar dir heb ganiatâd mewn cerbyd neu
gyda cherbyd, ac â phwerau i atafaelu a fforffedu cerbydau. Gan fod y cymalau'n ymwneud
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â defnyddio tir, atal meddiannu tir yn anghyfreithlon ac ymddygiadau cysylltiedig, gellid
dadlau eu bod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd.
Achosi niwsans cyhoeddus
Mae Rhan 3, Adrannau 54-60 o'r Bil yn nodi nifer o ddarpariaethau sy'n ymwneud â
chyfarwyddiadau a throseddau trefn gyhoeddus. Mae’r elfen sŵn yn yr adrannau hyn yn
ymwneud â mater datganoledig, sef diogelu'r amgylchedd.
Mae adran 59 yn darparu ar gyfer trosedd o achosi niwsans cyhoeddus yn fwriadol neu'n
ddi-hid. Mae hon yn disodli'r drosedd cyfraith gyffredin bresennol o niwsans cyhoeddus ac
yn creu trosedd statudol newydd a all gynnwys ystod eang o ymddygiad.
Yr eiddoch,

Jane Hutt AS/MS
Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol
Minister for Social Justice
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Senedd Cymru

Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN

Y Pwyllgor Deddfwriaeth,
Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad
—
Legislation, Justice and
Constitution Committee

SeneddDCC@senedd.cymru
senedd.cymru/SeneddDCC
0300 200 6565

—
Welsh Parliament

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN

SeneddLJC@senedd.wales
senedd.wales/SeneddLJC
0300 200 6565

Jane Hutt AS

Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

22 Medi 2021

Annwyl Jane
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil yr Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a’r Llysoedd
Yn ein cyfarfod ddydd Llun 20 Medi gwnaethom ystyried Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

Llywodraeth Cymru ar Fil yr Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a’r Llysoedd Llywodraeth y DU. Mae angen

rhagor o wybodaeth ar y Pwyllgor am nifer o faterion. O ystyried ein dyddiad cau ar gyfer adrodd, sef
14 Hydref 2021, byddem yn ddiolchgar o gael ymateb gennych erbyn hanner dydd ar 30 Medi 2021.
Cwestiwn 1: Rhoddir cyfiawnhad dros ofyn am gydsyniad y Senedd mewn perthynas â’r cymalau a
ganlyn yn fyr ym mharagraff 9 a pharagraff 10 o’r Memorandwm:
Cymal 1 (Cyfamod yr Heddlu);

Cymal 2 (Cynnydd yn y gosb am ymosodiadau ar weithwyr y gwasanaethau brys);
Cymalau 7-8, 10-16, 19-22 (Swyddogaethau’n ymwneud â thrais difrifol); a
Chymalau 23-35 (Adolygiad o laddiad gydag arfau tramgwyddus).

A oes modd i chi ddarparu manylion ychwanegol i roi esboniad, a chadarnhau, pam y dylid gofyn am
gydsyniad y Senedd ar gyfer y darpariaethau hyn?

Cwestiwn 2: Mae paragraffau 13 a 14 o’r Memorandwm yn nodi y bydd Llywodraeth Cymru yn

argymell bod y Senedd yn gwrthod rhoi cydsyniad i gymal 9, cymal 17 a chymal 18 o’r Bil. Mae hyn
oherwydd pryder y byddai’r darpariaethau’n caniatáu i’r Ysgrifennydd Gwladol gyhoeddi

cyfarwyddiadau at ddibenion gorfodi’r ddyletswydd trais difrifol, a allai o bosibl gynnwys cyhoeddi
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cyfarwyddiadau ar faterion datganoledig sy’n dod o fewn cylch gwaith awdurdodau datganoledig
Cymru. A oes modd i chi egluro pa faterion datganoledig yr ydych yn cyfeirio atynt?

Cwestiwn 3: A oes modd i chi egluro pam mae Llywodraeth Cymru yn credu bod y cymalau a ganlyn

o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd ac, ar ben hynny, egluro pam y dylai’r Senedd roi ei

chydsyniad i’r cymalau hyn:

Cymalau 36-37 a 40-41 (Echdynnu gwybodaeth o ddyfeisiau electronig); a

Cymal 43 (Mechnïaeth cyn cyhuddo).

Cwestiwn 4: A oes modd i chi egluro pam na chrybwyllir cymal 38 a chymal 39 yn y Memorandwm, o

ystyried eu bod yn rhan o’r gyfres o ddarpariaethau sy’n ymdrin ag echdynnu gwybodaeth o

ddyfeisiau electronig (y mae Llywodraeth Cymru yn eu hystyried sy’n gofyn am gydsyniad)?

Cwestiwn 5: A oes modd i chi egluro pam mae Llywodraeth Cymru yn credu bod cymal 42 (personau

awdurdodedig) o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd, ac egluro a yw’n ystyried y dylai’r

Senedd roi ei chydsyniad i’r cymal hwnnw?

Cwestiwn 6: A oes modd i chi egluro pam mae Llywodraeth Cymru yn ystyried mai effaith cymal 46

(Difrod troseddol i gofebau: dull y treial) fyddai cynyddu’r ddedfryd bosibl am ddifrod troseddol i
garchar am oes mewn amgylchiadau lle’r oedd y diffynnydd yn bwriadu peryglu bywyd neu yn

gwneud hynny yn ddi-hid? Mae’r Pwyllgor wedi cael cyngor bod y drosedd hon yn dditiadwy yn unig
ac felly ei bod eisoes yn denu’r gosb uchaf o garchar am oes o dan adran 4(1) o Ddeddf Difrod
Troseddol 1971.

Cwestiwn 7: Yn y Memorandwm, mae Llywodraeth Cymru yn argymell bod y Senedd yn rhoi ei

chydsyniad i gymal 59 (Achosi niwsans cyhoeddus), a’i bod yn dal yn ôl ei chydsyniad i gymalau 61 i
63 (Gwersylloedd diawdurdod). A allwch chi egluro pam mae Llywodraeth Cymru yn credu bod
angen cydsyniad ar gyfer y pedwar cymal?

Rwy’n copïo’r llythyr hwn at sylw Jenny Rathbone AS, Cadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a
Chyfiawnder Cymdeithasol.

Edrychaf ymlaen at gael eich ymateb erbyn 30 Medi.
Yn gywir,

Huw Irranca-Davies
Cadeirydd
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