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17 Ionawr 2022 
 
 
Annwyl Huw, 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 3 Rhagfyr 2021 ac am ddiddordeb diflino’r Pwyllgor yn ein 
gwaith i wella hygyrchedd cyfraith Cymru.  
 
Galwadau ar y Rhaglen Ddeddfwriaethol 
 
Pan ymddangosais gerbron y Pwyllgor cytunais i ysgrifennu at y Pwyllgor i helpu’r Aelodau i 
ddeall graddau’r galwadau ar y Llywodraeth o ran deddfu ac i egluro effaith y galwadau hyn 
ar allu’r Llywodraeth i ddeddfu.    
 
Mae ymadael â’r UE a’r pandemig, gyda’i gilydd, wedi rhoi pwysau na welwyd eu tebyg ar y 
Llywodraeth ac wedi effeithio ar bron bob rhan o’r sefydliad. Nid yw ein rhaglen 
ddeddfwriaethol yn eithriad i hynny. Mae sawl un a fyddai fel arfer wedi bod yn gweithio ar 
ddatblygu Biliau i’w cynnwys yn y rhaglen ddeddfwriaethol wedi gorfod troi i weithio ar yr 
holl ddeddfwriaeth a wnaed mewn ymateb i’r amgylchiadau hynny.  
 
Mae’r pandemig yn dal i roi pwysau aruthrol ar ein gallu i ddeddfu. Ers dechrau Chwefror 
2020 mae Gweinidogion Cymru wedi gwneud dros 280 darn o is-ddeddfwriaeth mewn 
ymateb i ledaeniad y coronafeirws. Gwnaed dros 60 o’r rheini ers etholiadau’r Senedd ar 5 
Mai 2021.  Mae Gweinidogion Cymru wedi defnyddio pwerau sydd ar gael iddynt nid yn unig 
yn Neddf y Coronafeirws 2020 a Deddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984 ond hefyd 
mewn Deddfau eraill mewn sawl maes. Gwnaed Deddfwriaeth i ymdrin yn uniongyrchol ag 
iechyd a gofal cymdeithasol, fel y byddech yn ei ddisgwyl, ond hefyd i ymdrin ag amrywiaeth 
o faterion eraill, fel yr economi, trafnidiaeth, tai, addysg a llywodraeth leol. Rhaid adolygu’r 
ddeddfwriaeth hon yn gyson er mwyn sicrhau ei bod yn dal yn gymesur a rhaid ei newid yn 
rheolaidd gan ddibynnu ar lefel y risg i’r gwasanaeth iechyd ac i’r cyhoedd yn ehangach. 
Rydym wedi gorfod gwneud Rheoliadau yn gyflymach nag erioed o’r blaen, sydd ynddo’i 
hun yn gwneud defnydd dwys o adnoddau.  
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Mae ein hadnoddau deddfwriaethol eisoes wedi wynebu cryn bwysau o ganlyniad i ymadael 
â’r UE a pharhaodd hyn yn ystod y pandemig. Fel yr amlinellais yn y datganiad ar y rhaglen 
ddeddfwriaethol ym mis Gorffennaf, golygodd hyn fod Gweinidogion Cymru wedi gwneud 
dros 70 o Offerynnau Statudol ac wedi cydsynio i fwy na 200 o Offerynnau Statudol gan 
Lywodraeth y DU mewn meysydd datganoledig, hyd at y pwynt hwnnw. Er nad ydym yn 
ymdrin â’r un swmp o is-ddeddfwriaeth mewn ymateb i ymadael â’r UE bellach, rydym wedi 
gwneud rhai offerynnau eraill ers mis Gorffennaf, fel Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid 
a Chynhyrchion Perthynol (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) (Rhif 3) 2021, Rheoliadau 
Bwyd a Diod (Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2021, a Rheoliadau 
Paratoadau Cig (Diwygio ac Addasiadau Darfodol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) (Diwygio) 
(Rhif 2) 2021. 
 
Yn ystod 2021 gwnaeth Gweinidogion Cymru 384 o Offerynnau Statudol Cymru yn ogystal 
â 5 Gorchymyn yn y Cyfrin Gyngor. Ar ben hynny gwnaed rhyw 100 darn o is-ddeddfwriaeth 
drwy ddulliau heblaw Offeryn Statudol. O’r bron i 500 o offerynnau hyn, roedd 125 eitem yn 
ymwneud â’r coronafeirws, a hynny (fel y soniais uchod) yn ychwanegol at y 155 o 
offerynnau yn ymwneud â’r coronafeirws a wnaed yn 2020. 
 
384 yw’r nifer fwyaf o Offerynnau Statudol Cymru inni eu gwneud erioed mewn un flwyddyn 
(o’i gymharu â chyfartaledd o 310 y flwyddyn yn ystod y 10 mlynedd blaenorol). 
 
Fel arfer mae datblygu deddfwriaeth sylweddol ac arwyddocaol fel hyn yn golygu misoedd 
lawer o waith, neu’n wir flynyddoedd, i staff sy’n fedrus yn dechnegol, cyn y gellir ei dwyn 
gerbron y Senedd. Golygodd galwadau ymadael â’r UE a’r pandemig fod rhaid dargyfeirio 
amryw o’r swyddogion hyn oddi wrth rywfaint o’r gwaith datblygu a fyddai wedi digwydd fel 
arall ar gyfer deddfwriaeth sylfaenol ac is-ddeddfwriaeth. Yn anffodus, mae’r ffaith fod yr 
argyfwng iechyd y cyhoedd yn parhau a’r amser sydd ei angen fel arfer ar gyfer y broses o 
ddatblygu polisi ac ymgynghori ar gynigion deddfwriaeth sylfaenol (yn arbennig), yn golygu 
y byddwn yn dal i brofi’r effeithiau hyn am beth amser eto.  
 
Mae’r angen i ymateb i raglen ddeddfwriaethol Llywodraeth y DU yn dwysáu’r sefyllfa. Fel yr 
eglurais wrth y Pwyllgor, rhaid i Lywodraeth Cymru ystyried pob Bil gan Lywodraeth y DU yn 
ofalus. Rhaid cydbwyso’r angen i amddiffyn y setliad datganoli sydd ohoni, hyd y gellir, a’r 
egwyddor y dylem ddeddfu ein hunain yma yng Nghymru, â’r cyfleoedd a all godi i wella’r 
gyfraith ar gyfer dinasyddion Cymru. Bu pwysau’r broses hon hefyd yn sylweddol, wrth inni 
orfod ystyried 14 o Filiau newydd hyd yn hyn ers Mai 2021, o gymharu â 9 yn 2016/17, 6 yn 
2017/18, 7 yn 2018/19, 4 yn 2019/20 a 19 yn 2020/21. Bu’n anodd rhagweld y gwaith hwn 
ac yn aml roedd rhaid inni ymateb i Filiau’r DU heb fawr o rybudd ymlaen llaw. Serch hynny, 
mae’n werth nodi fod yr effaith gryn dipyn yn llai nag a fyddai pe baem wedi gwneud 
darpariaeth gyfatebol yn ein deddfwriaeth ein hunain.  
 
Dyma’r amgylchiadau sydd wedi cyfyngu ar ein gallu i fwrw ymlaen â’r rhaglen 
ddeddfwriaethol. O ganlyniad, er mwyn bwrw ymlaen â’r rhaglen bu’n rhaid inni wneud mwy 
i nodi ein blaenoriaethau. Rydym wedi blaenoriaethu drwy ganolbwyntio ein hadnoddau ar y 
materion hynny y mae’n hanfodol yn eu cylch gan mai hynny yw’r ffordd fwyaf effeithiol o 
ymdrin â phroblemau. Rydym hefyd wedi ceisio defnyddio dulliau heblaw deddfwriaeth 
sylfaenol lle gallai hynny fod yn ffordd fwy effeithiol neu briodol o gael y maen i’r wal. 
Nodwyd mai dim ond un Bil Llywodraeth oedd gerbron y Senedd adeg gwrandawiad y 
Pwyllgor (mae ail Fil wedi’i gyflwyno ers hynny, ar 13 Rhagfyr), ond mae bwriad i gyflwyno 
nifer o Filiau pwysig eraill yn ystod tymor y gwanwyn a’r haf. Cyfeiriais at y rhain yn fy 
natganiad ym mis Gorffennaf, ac mae ein Rhaglen Lywodraethu’n amlinellu’r ddeddfwriaeth 
y bwriedir ei gwneud yn ystod y Chweched Senedd drwyddi draw. 
 



Yn ychwanegol at hynny, fel yr eglurais yn fy natganiad ym mis Gorffennaf, mae rhaglen 
ddeddfwriaethol y Llywodraeth hefyd yn cynnwys darnau pwysig o is-ddeddfwriaeth sy’n 
cyfrannu’n helaeth at weithredu Deddfau Senedd Cymru. Fel y soniais wrth y Pwyllgor, 
mae’r Llywodraeth yn canolbwyntio’n arbennig ar sicrhau bod deddfwriaeth Rhentu Cartrefi 
yn cael ei gweithredu ar hyn o bryd, yn ogystal â rhaglenni gweithredu Deddfau sy’n ymdrin 
ag adolygu’r cwricwlwm ac asesu, diwygio anghenion dysgu ychwanegol a llywodraeth leol 
ac etholiadau. Gwnaed cyfanswm o 75 darn o is-ddeddfwriaeth ers yr etholiad, heb 
gynnwys y rhai a wnaed mewn ymateb i’r coronafeirws ac ymadael â’r UE.  
 
Dosbarthu cyfraith Cymru 
 
Yn ystod sesiwn y Pwyllgor trafodwyd y prosiect i ddosbarthu cyfraith Cymru hefyd. Mae 
dau ddiben i’r gwaith hwn. Yn y tymor hir bydd yn darparu strwythur enghreifftiol ar gyfer 
Codau cyfraith Cymru, yn enwedig ar y lefel uchaf. Disgwyliwn weld Codau mewn meysydd 
fel tai, addysg a threthi. Ond ymhell cyn hynny dyma’r prif ddull y byddwn ni, ar y cyd â’r tîm 
yn yr Archifau Gwladol, yn ei ddefnyddio i drefnu cyfraith Cymru ar legislation.gov.uk. 
 
Rydym wrthi’n mireinio’r dacsonomeg yr ymgynghorwyd arni yn 2019 (a ddatblygwyd gyda 
golwg ar Godau Cyfraith Cymru yn y dyfodol), fel ei bod yn darparu strwythur addas ar gyfer 
trefnu cyfraith Cymru sydd ohoni. Fel rhan o’r gwaith hwnnw rydym yn ystyried sawl lefel o 
is-bynciau ddylai ffurfio’r model dosbarthu – mewn geiriau eraill, i ba lefel o fanylder y dylid 
ddosbarthu pwnc addysg, er enghraifft? Byddwn hefyd yn edrych ar y derminoleg a 
ddefnyddir er mwyn deall pa dermau sydd fwyaf defnyddiol a naturiol i’r defnyddiwr. Mae 
angen inni gysylltu â phobl y byddem yn disgwyl iddynt ddefnyddio’r gwasanaeth newydd, 
yn ogystal â’r rheini sydd eisoes yn darparu gwybodaeth (fel y rheini sy’n darparu 
gwasanaethau tanysgrifio ar gyfer deddfwriaeth) i ddeall sut y maent wedi datblygu eu 
modelau dosbarthu hwy. Rydym eisoes wedi dechrau gwneud hyn ond rydym yn awyddus i 
ymhelaethu ar y trafodaethau hynny. Rydym hefyd wedi dechrau trafodaethau cychwynnol 
gyda’r Archifau Gwladol, a fydd angen datblygu’r seilwaith technegol y tu cefn i 
legislation.gov.uk i gefnogi’r swyddogaeth newydd hon, yn ogystal â sicrhau nad yw’r 
datblygiadau ar gyfer Cymru yn effeithio ar y ffordd y mae eu system yn gweithredu’n 
ehangach ar gyfer Llywodraethau a defnyddwyr eraill. 
 
Fel yr eglurais wrth y Pwyllgor, disgwyliwn i’r gwaith hwn ddigwydd yn ystod y tri i chwe mis 
nesaf. Ond mae hyn yn dibynnu ar ein gallu i brofi gyda defnyddwyr mewn ffordd ddiogel 
yng ngoleuni risgiau parhaus y pandemig, ac i ba raddau y mae eraill ar gael, sydd hefyd 
angen gweithio’n ddiogel. Byddaf yn rhoi gwybod i’r Pwyllgor sut mae’r gwaith yn dod yn ei 
flaen. 
 
Byddaf hefyd yn ysgrifennu at y Pwyllgor cyn hir gyda mwy o fanylion am ein cyswllt ag 
ymarferwyr ar y cynigion i foderneiddio ffurf a strwythur deddfwriaeth Cymru.  
 
Yn gywir, 
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