
 

 

 

 

22 Medi 2021 

Hygyrchedd Cyfraith Cymru 

Annwyl Huw 

Ysgrifennodd y Cwnsler Cyffredinol ataf yn ystod yr haf i nodi ei fwriad i gymryd camau 

yn ystod tymor y Senedd hon i wneud cyfraith Cymru yn fwy hygyrch. Atododd bapur a 

baratowyd gan Swyddfa’r Cwnsleriaid Deddfwriaethol, sef ‘Proposal to modernise the 

structure and presentation of Welsh law’. Mae’r llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol 

dyddiedig 24 Mehefin 2021 a’r papur ynghlwm.  

Fel Llywydd, mae Rheol Sefydlog 26.3 yn gwneud darpariaeth i mi benderfynu ar ffurf 

briodol Biliau’r Senedd. I’m helpu wrth ystyried y penderfyniad nesaf, hoffwn ofyn am 

farn pobl ynghylch y ffordd orau o wneud cyfraith Cymru yn fwy hygyrch, gan gynnwys 

y syniadau a nodwyd ym mhapur Swyddfa’r Cwnsleriaid Deddfwriaethol. Hoffwn ofyn 

am farn y rhai sy’n cymryd rhan yn y broses graffu ddeddfwriaethol a’r rhai a fydd yn 

defnyddio’r ddeddfwriaeth derfynol. Yn ei gyfarfod yr wythnos diwethaf, cytunodd y 

Pwyllgor Busnes y dylid gwahodd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 

Cyfansoddiad i gyflawni’r dasg hon. 

Byddwn yn ddiolchgar pe gallai eich Pwyllgor gynnal ymchwiliad byr i'r mater hwn a 

chyflwyno adroddiad ar eich casgliadau. Nid yw'r Pwyllgor Busnes wedi gosod dyddiad 

cau ar gyfer y gwaith hwn, ond byddai'n ddefnyddiol i'r adroddiad fod ar gael mor 

gynnar yn y tymor hwn â phosibl i lywio fy mhenderfyniad ac i ddrafftio'r rhaglen 

ddeddfwriaethol yn y dyfodol. Byddem yn croesawu awgrym cynnar o'r amserlen ar 

gyfer ymchwiliad y Pwyllgor. 

Y Pwyllgor Busnes 
— 
Business Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddBusnes@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddBusnes  

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddBusiness@senedd.wales  

senedd.wales/SeneddBusiness 
0300 200 6565 

Huw Irranca-Davies AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 

 



 

 

Yn gywir 

 

Elin Jones AS 

Y Llywydd a Chadeirydd y Pwyllgor Busnes 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 



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

 
 

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.  
 
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.   

 

 
Parc Cathays ● Cathays Park 

Caerdydd ● Cardiff 
CF10 3NQ  

 
Ffôn  ● Tel 03000251649 

Dylan.Hughes@llyw.cymru 
Gwefan ● website: www.llyw.cymru 
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Elin Jones AS/MS 
Llywydd Senedd Cymru 
Comisiwn y Senedd 
Bae Caerdydd   
 
 24 Mehefin 2021  
 

 

Hygyrchedd Cyfraith Cymru – Accessibility of Welsh law 

Wrth i ni ddechrau tymor newydd yn y Senedd a pharatoi i fabwysiadu system drafftio a 
rheoli deddfwriaeth newydd, hoffwn awgrymu rhai gwelliannau i'r ffordd y cyflwynir 
deddfwriaeth Cymru. Rwy’n deall fod nifer o ddiwygiadau posib wedi cael eu trafod ar 
adegau dros y blynyddoedd, ond er nad oes neb wedi codi unrhyw wrthwynebiad o sylwedd 
iddynt, nid ydynt wedi'u rhoi ar waith. 
  
Fodd bynnag, mae pasio Deddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 gan y Senedd, a'r 
rhwymedigaeth ar y Llywodraeth o dan Ran 1 i hyrwyddo rhaglen o weithgareddau i wneud 
cyfraith Cymru yn fwy hygyrch, wedi fy ysbrydoli i roi mwy o ystyriaeth i'r materion hyn. 
Rwy’n gobeithio y bydd y Ddeddf hefyd yn rhoi mwy o ysgogiad i sicrhau newid y tro hwn. 
 
Fel yr esbonia'r papur amgaeedig a baratowyd gan Swyddfa'r Cwnsler Deddfwriaethol, mae 
ffurf a strwythur Deddfau'r Senedd wedi'i seilio'n bennaf ar ffurf a strwythur Deddfau Senedd 
y DU, sydd yn ei dro yn deillio o gannoedd o flynyddoedd o hanes. Credaf y dylem 
ailystyried sut i gyflwyno deddfwriaeth Cymru, gan seilio hyn nid ar weithdrefn seneddol, 
ond ar anghenion defnyddwyr deddfwriaeth. Dylem ganolbwyntio, yn bennaf oll, ar wneud 
deddfwriaeth yn haws i'w darllen a'i deall. 
 
Felly, byddwn yn ddiolchgar pe gallech ystyried y cynnig amgaeedig, y byddwn, wrth gwrs, 
yn hapus iawn i'w drafod.   
 
 

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

http://www.llyw.cymru/
http://www.gov.wales/


 
 

Cynnig i foderneiddio strwythur a chyflwyniad cyfraith Cymru 
 
Mae’r ffordd y cyflwynir deddfwriaeth Cymru wedi'i seilio i raddau helaeth ar y ffordd y cyflwynir 
deddfwriaeth y DU. Ac, yn ei dro, mae'r ffordd y cyflwynir deddfwriaeth y DU yn deillio o gannoedd 
o flynyddoedd o hanes. Mae ffurf, strwythur ac iaith deddfwriaeth wedi datblygu'n raddol dros nifer 
o flynyddoedd, yn deillio'n bennaf o'r weithdrefn Seneddol yn hytrach nag ystyried sut y gellid ei 
gwneud yn haws ei darllen a'i deall. Ychydig o ystyriaeth a roddwyd i'r ffordd orau a mwyaf hygyrch 
o gyflwyno a chyhoeddi deddfwriaeth. 
  
Teitlau “hir” a “byr” 
 

Efallai taw’r amlygiad cliriaf o effaith y gorffennol yw'r syniad rhyfedd o gael dau deitl i Ddeddf. Yn 
hanesyddol, nid oedd teitl gwirioneddol i Ddeddf, yn hytrach trefnwyd deddfwriaeth drwy gyfeirio 
at rif a dyddiad ei chyfres. Yn y pen draw, daeth teitl o fath i'r amlwg, ond roedd hwn yn ddisgrifiad 
hir yn aml o gynnwys y Ddeddf dan sylw – yr hyn y cyfeiriwn ato'n awr fel y teitl "hir". Mae'r teitl 
"byr" i Ddeddf yn ddatblygiad cymharol fodern, a ddefnyddiwyd i gyfeirio at ddeddfwriaeth yn 
haws, yn arbennig yn y llys (a dyna pam y defnyddir y geiriau “This Act may be cited as [beth bynnag 
yw'r teitl byr"]). 
 
Yn ein barn ni, mae gwahaniaethu hwn rhwng teitl byr a theitl hir yn gymhlethdod diangen na 
ddylem barhau. Yn hytrach dylai pob Deddf gael un teitl yn unig (sef yr hyn y mae'r rhan fwyaf o 
bobl, mae'n siŵr, yn credu yw'r teitl – y teitl byr i’r Ddeddf). 
  
Darpariaethau “trosolwg” 
 

Mae'n werth cael testun mwy disgrifiadol ar ddechrau Deddf fel y gall y darllenydd ddeall yr hyn y 
mae'n ei gynnwys yn gyflym, ond nid defnydd o deitl hir yw'r ffordd orau o wneud hyn. Mae'r teitl 
hir yn ddiffygiol oherwydd ei fod yn "deitl" arall ac oherwydd y ffordd y mae wedi'i ddrafftio fel un 
frawddeg hir. Byddai trosolwg byr i Ddeddf – wedi'i drafftio a'i strwythuro yn unol ag arfer modern 
– yn ffordd llawer mwy effeithiol o helpu'r darllenydd i ddeall beth sy'n dilyn. 
  
Rydym wedi ymgorffori darpariaethau trosolwg yn rheolaidd yn ein Deddfau am y rheswm hwn. Yn 
gyffredinol, mae'r rhain wedi cael derbyniad da ac, ar y cyfan, maent wedi cyflawni eu diben. Mae'n 
hanfodol, fodd bynnag, eu bod yn cael eu cadw'n fyr, sy'n golygu, yn achos Deddfau hir, ein bod yn 
ystyried mabwysiadu trosolwg ar gyfer pob rhan o ddeddf – rhywbeth sy'n galluogi i ni gadw'r prif 
drosolwg yn gryno iawn. Mae'n hanfodol hefyd mai dyna'n union yw'r trosolwg, ac nad yw'n 
cynnwys darpariaethau cyfreithiol sylweddol. 
  
Yn ddiweddar, rydym wedi defnyddio’r trosolwg cryn dipyn yn llai. Y prif reswm am hyn yw bod 
bodolaeth y teitl hir, yn enwedig mewn Deddf fer, yn gwneud i'r trosolwg ymddangos fel ailadrodd 
diangen. Rydym yn ymwybodol hefyd bod cwnsleriaid seneddol mwy traddodiadol yn 
gwrthwynebu'r defnydd o unrhyw ddeunydd diangen mewn deddfwriaeth am ddau reswm – yn 
gyntaf, oherwydd bydd ychwanegu trosolwg fel adran i Ddeddf yn golygu y bydd defnyddwyr 
deddfwriaeth (gan gynnwys, yn bwysig, y llysoedd) yn dueddol o dybio ei fod yn cael effaith 
sylweddol fel cyfraith (mewn geiriau eraill ei fod yn gwneud rhywbeth), ac yn ail oherwydd y risg y 



bydd y ddarpariaeth yn mynd o’i le os oes methiant i’w ddiwygio i fod yn gyson â gweddill y Bil wrth 
i welliannau eraill gael eu gwneud i Fil. 
  
Am y rhesymau hyn rydym yn awgrymu y dylai trosolwg gael statws tebyg i benawdau. Byddai’r 
trosolwg yn rhan o Fil ond gan taw ei bwrpas yw helpu pobl i ddefnyddio'r ddogfen yn hytrach na 
sicrhau newid yn y gyfraith byddai dim modd ei diwygio wrth basio Bil (ac eithrio, pam fo angen, 
wrth gwneud newidiadau argraffu rhwng camau deddfu). Eto yn yr un ffordd â phenawdau byddai 
modd eu diwygio'n ddiweddarach drwy ddefnyddio deddfwriaeth wahanol (wedi i’r Bil perthnasol 
gael ei basio). 
  
Mae teitlau hir wedi datblygu swyddogaeth benodol yn Senedd San Steffan oherwydd eu cynnwys 
yw'r ddarpariaeth bwysicaf ar gyfer pennu cwmpas Bil. Fodd bynnag, ni fyddai dileu teitlau hir yn 
arwain at broblem yn hyn o beth yn Senedd Cymru. Mae hyn yn rhannol oherwydd bod y prawf yn y 
Senedd (yn synhwyrol) yn un mwy eang sy'n seiliedig ar p'un ai yw’r gwelliant yn "berthnasol", o 
ystyried cynnwys y Bil, ac yn rhannol oherwydd y byddai'r teitl hir, beth bynnag, yn cael ei ddisodli 
gan drosolwg mwy modern ac haws ei ddeall (a fyddai'n helpu i bennu perthnasedd).   
  
Geiriau o ddeddfiad 
 

Mater arall sy’n deillio o hanes arall yw'r geiriau o ddeddfiad a ddefnyddiwn ar ddechrau Bil 
Cymreig. Mae’r rhain yn dilyn y "fformiwla ddeddfu" a gafodd ei mabwysiadu yn San Steffan o'r 
15fed ganrif ymlaen. Mae gan Filiau'r DU 5 fformiwla ddeddfu wahanol yn dibynnu ar eu cynnwys 
a'r broses a fabwysiadwyd ar gyfer pasio'r bil ond yng ngeiriau Halsbury’s Laws “The enacting 
formula is now purely formal”. Yng Nghymru dim ond un fformiwla sydd ond mae'r geiriau hynny 
hefyd yn gwbl seremonïol gan nad ydynt yn angenrheidiol o safbwynt cyfreithiol. Mae'r geiriad a 
ddefnyddir yn ceisio cyfleu'r ffaith bod yn rhaid i Ddeddf, er mwyn dod yn gyfraith, gael ei phasio 
gan y Senedd a chael asesiad Ei Mawrhydi: 
  

Gan ei fod wedi ei basio gan Senedd Cymru ac wedi derbyn cydsyniad gan Ei Mawrhydi, 
deddfir fel a ganlyn: 

  
Ond nid yw'r geiriad hwn yn syml a gellid ei ddrafftio yn fwy syml (gan osgoi'r llais goddefol), er 
enghraifft: 
  

Mae Senedd Cymru, gyda chydsyniad Ei Mawrhydi, yn deddfu fel a ganlyn: 
            
Fodd bynnag, ein dewis fyddai hepgor y geiriau hyn yn gyfan gwbl. 
  
Nid yw Biliau'r Alban yn cynnwys geiriau o ddeddfiad, yn hytrach maent yn dechrau drwy ddarparu 
gwybodaeth bwysicach a nodir yn glir (dyddiadau pasio a Cydsyniad Brenhinol) fel a ganlyn: 
  

The Bill for this Act of the Scottish Parliament was passed by the Parliament on 23rd March 
2021 and received Royal Assent on 5th May 2021     

  
Dyddiadau 
 
Mae Deddfau'r Senedd yn ychwanegu dyddiad y Cydsyniad Brenhinol mewn cromfachau sgwâr (fel 
sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith) ond nid ydynt yn rhoi unrhyw esboniad pellach. Mae'n werth nodi 
hefyd na chyfeirir yn y naill achos na'r llall at y dyddiad pwysicaf, sef y dyddiad y daw'r Ddeddf i rym. 
I ddefnyddwyr deddfwriaeth, mae cyfeirio at y dyddiad y pasiwyd Deddf a dyddiad Cydsyniad 



Brenhinol y Ddeddf heb gyfeirio at y dyddiad y daw i rym yn debygol o’u drysu. Felly rydym 
awgrymu y byddai rhywbeth fel hyn yn well: 
  

Pasiwyd gan Senedd Cymru: 23 Mawrth 2021  Cydsyniad Brenhinol: 5 Mai 2021 
Yn dod i rym: 6 Mai 2021 

  
Pan ddaw'r Ddeddf i rym fesul cam neu drwy Orchymyn gellid cyfeirio at yr adran sy'n gweithredu 
hyn, fel y gwneir eisoes yn achos Offerynnau Statudol. 
  
Ffontiau 
  
Er i benderfyniad gael ei wneud yn 2007 i fabwysiadu ffont wahanol ym Miliau Cymru i'r un a 
ddefnyddiwyd yn Senedd San Steffan, roedd y ffont a ddewiswyd yn ffont debyg, draddodiadol, 
"serif". Mae rhai pobl yn ei chael hi'n anodd darllen ffontiau serif, oherwydd eu bod yn tynnu sylw'r 
llygaid a'r ymennydd o siâp cyffredinol y llythyr – gweler yr linc isod: 
 

https://reciteme.com/uploads/articles/accessible_fonts_guide.pdf 
 
Ystyr "sans serif" yw "heb y llinell addurniadol" ac yn ein barn ni dylem ystyried mabwysiadu ffont 
"sans serif" gan ei fod yn fwy hygyrch ac (fel mater eilradd) yn edrych yn fwy modern. Mae bellach 
yn arferol defnyddio ffontiau "sans serif", yn arbennig ar unrhyw ddeunydd a ddarllenir ar y sgrin, 
sy'n bwysig o gofio nad yw pobl bellach yn prynu copïau papur o ddeddfwriaeth a bod y mwyafrif 
llethol o bobl yn darllen deddfwriaeth ar-lein.  
 
Cymorth llywio  
  
Hoffem hefyd fabwysiadu'r arfer a ddefnyddir yn Neddfau'r Alban (ac yn rhannol yn Neddfau'r DU) o 
gynnwys pennyn ar y ddogfen sy'n eich hysbysu y mha Ran neu Atodlen o’r Ddeddf yr ydych 
ynddynt. Rhywbeth bach a hawdd i’w wneud yw hwn sy'n helpu pobl i lywio deddfwriaeth sydd yn 
ddefnyddiol yn enwedig pan fo’n hir iawn. Gweler yr enghraifft: 
  
https://www.legislation.gov.uk/asp/2021/8/pdfs/asp_20210008_en.pdf 
  
Enghraifft 
 

Ceir enghraifft o'r cynllun presennol yn Atodiad 1 a dewis amgen yn Atodiad 2. 
 
Offerynnau Statudol  
 
Yn olaf, er gwybodaeth rydym hefyd yn ystyried y ffordd y mae Offerynnau Statudol a wneir gan 
Weinidogion Cymru wedi'u gosod allan, yn enwedig y defnydd o fformat y golofn ddeuol. Yn fy marn 
i, hwn oedd peth iawn i'w wneud 20 neu fwy o flynyddoedd yn ôl pan ddechreuon ni wneud is-
ddeddfwriaeth Gymreig am y tro cyntaf ond mewn oes lle mae bron pawb yn darllen deddfwriaeth 
ar-lein, mae'n gymhlethdod diangen a drud yn y broses gyhoeddi. Fy mwriad yw disodli’r golofn 
ddeuol gan ateb technolegol sy'n eich galluogi i ystyried y ddwy iaith ochr yn ochr yn hawdd ar y 
sgrin. 
  
Swyddfa’r Cwnsleriaid Deddfwriaethol  
 

https://reciteme.com/uploads/articles/accessible_fonts_guide.pdf
https://www.legislation.gov.uk/asp/2021/8/pdfs/asp_20210008_en.pdf


ATODIAD 1 
 

Esiampl o’r gosodiad presennol 
 

 
Deddf Rheoli Ceffylau (Cymru) 2014 

 
Deddf gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru i wneud darpariaeth ar gyfer gweithredu mewn 
perthynas â cheffylau sydd mewn mannau cyhoeddus heb awdurdod cyfreithlon neu sydd 
ar dir arall heb ganiatâd, ac mewn cysylltiad â hynny. [27 Ionawr 2014] 
 
Gan ei fod wedi ei basio gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ac wedi derbyn cydsyniad 
Ei Mawrhydi, deddfir fel a ganlyn:  
 
1  Trosolwg 
 
Mae’r Ddeddf hon yn gwneud darpariaeth i awdurdodau lleol ymafael mewn ceffylau, 
cadw ceffylau a gwaredu ceffylau sydd— 

(a)  mewn mannau cyhoeddus heb awdurdod cyfreithlon, neu 
(b)  ar dir arall heb ganiatâd meddiannydd y tir. 

 
2  Pŵer awdurdod lleol i ymafael mewn ceffylau 
 
(1)  Caiff awdurdod lleol ymafael mewn ceffyl a chadw ceffyl sydd ar unrhyw briffordd, 

neu mewn unrhyw fan cyhoeddus arall, yn ardal yr awdurdod lleol os oes gan yr 
awdurdod lleol sail resymol dros gredu bod y ceffyl yno heb awdurdod cyfreithlon. 

(2)  Caiff awdurdod lleol ymafael mewn ceffyl a chadw ceffyl sydd ar unrhyw dir arall 
yn ardal yr awdurdod lleol os oes gan yr awdurdod lleol sail resymol i gredu— 
(a)  yn achos tir y mae’r awdurdod lleol yn feddiannydd arno, bod y ceffyl yno 

heb ganiatâd yr awdurdod lleol, neu 
(b)  yn achos tir arall yn ardal yr awdurdod lleol, bod y ceffyl yno heb ganiatâd 

meddiannydd y tir a bod y meddiannydd yn caniatáu i’r awdurdod lleol 
ymafael ynddo a’i gadw. 

 
... 
 
10 Cychwyn ac enw byr 

 
(1) Daw’r Ddeddf hon i rym y diwrnod ar ôl y diwrnod y caiff Gydsyniad Brenhinol. 
(2) Enw byr y Ddeddf hon yw Deddf Rheoli Ceffylau (Cymru) 2014. 
 



ATODIAD 2 
 
Gosodiad amgen posibl 

 

 
Deddf Rheoli Ceffylau (Cymru) 2014 

 
Pasiwyd gan Senedd Cymru: 10 Rhagfyr 2013 Cydsyniad Brenhinol: 27 Ionawr 2014 
Yn dod i rym: 28 Ionawr 2014 

  
Trosolwg Mae’r Ddeddf hon yn gwneud darpariaeth i awdurdodau lleol ymafael mewn ceffylau, 

cadw ceffylau a gwaredu ceffylau sydd— 
(a)  mewn mannau cyhoeddus heb awdurdod cyfreithlon, neu 
(b)  ar dir arall heb ganiatâd meddiannydd y tir. 

 
 
1  Pŵer awdurdod lleol i ymafael mewn ceffylau  
 
(1)  Caiff awdurdod lleol ymafael mewn ceffyl a chadw ceffyl sydd ar unrhyw briffordd, neu mewn 

unrhyw fan cyhoeddus arall, yn ardal yr awdurdod lleol os oes gan yr awdurdod lleol sail 
resymol dros gredu bod y ceffyl yno heb awdurdod cyfreithlon. 

(2)  Caiff awdurdod lleol ymafael mewn ceffyl a chadw ceffyl sydd ar unrhyw dir arall yn ardal yr 
awdurdod lleol os oes gan yr awdurdod lleol sail resymol i gredu— 
(a)  yn achos tir y mae’r awdurdod lleol yn feddiannydd arno, bod y ceffyl yno heb 

ganiatâd yr awdurdod lleol, neu 
(b)  yn achos tir arall yn ardal yr awdurdod lleol, bod y ceffyl yno heb ganiatâd 

meddiannydd y tir a bod y meddiannydd yn caniatáu i’r awdurdod lleol ymafael ynddo 
a’i gadw 
. 

 
... 
 
9 Cychwyn 
 
Daw’r Ddeddf hon i rym ar 28 Ionawr 2014. 
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