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Annwyl Mick 
 
Ysgrifennaf fel ymateb i'ch llythyr dyddiedig 13 Tachwedd 2018 ynglŷn ag offerynnau 
statudol cyfansawdd a chyd-offerynnau statudol sy'n cael eu gosod gerbron Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru a Dau Dŷ'r Senedd ond nad ydynt yn cael eu gosod yn y Gymraeg a'r 
Saesneg, ill dwy. Fel y gofynnwyd, nodais ein safbwynt a rhai arsylwadau isod. 
 
Mae’n bwysig inni gadw mewn cof y gwahaniaeth rhwng dau fath o ddeddfwriaeth:  
 

1. Deddfwriaeth sy'n cynnwys testunau ar wahân yn y Gymraeg a'r Saesneg, lle mae 
gan y ddau destun statws cyfartal yn y gyfraith.   
 

2. Deddfwriaeth sy'n cynnwys un testun Saesneg, ond y mae darpariaethau ynddo sy'n 
cynnwys diwygiadau i destunau deddfwriaeth yn y categori cyntaf uchod; hy i offeryn, 
Deddf neu Fesur sy'n cynnwys y fersiynau Cymraeg a Saesneg, ac sy'n cynnwys 
rhywfaint o destun Cymraeg felly.   

 
Disgrifiwyd y ddau gategori o ddeddfwriaeth fel rhai "dwyieithog" fodd bynnag, mae 
Llywodraeth Cymru yn ystyried mai'r categori cyntaf yn unig sy'n ddwyieithog. Rwy'n credu 
bod y Cynulliad Cenedlaethol yn rhannu'r farn hon, gan fod eich pwyllgor yn adrodd am 
offerynnau statudol cyfansawdd a chyd-offerynnau statudol nad sy'n cael eu gwneud yn 
ddwyieithog, fel sy'n ofynnol gan Reolau Sefydlog y Cynulliad.  
 
Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod yr arfer o ddefnyddio testun Cymraeg lle y bo 
angen yn Senedd y DU, mewn cyfraith sylfaenol ac eilaidd sydd yn uniaith Saesneg fel arall, 
wedi hen fagu plwyf. Rhai enghreifftiau yn unig o achosion o'r fath a ddarperir yn eich llythyr 
chi a llythyr Mr Charles Walker.  
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Fodd bynnag, rydym bob amser wedi deall nad oedd yn bosibl gosod offeryn statudol 
gerbron Senedd y DU pan nad Saesneg oedd y brif iaith – hy ni fyddai'n bosibl gosod 

fersiwn Gymraeg offeryn statudol dwyieithog. O ganlyniad, pe byddai offeryn statudol 
cyfansawdd neu gyd-offeryn statudol yn cael ei ddrafftio yn ddwyieithog, ni ellid gosod y 
testun Cymraeg ac ni fyddai'n ddarostyngedig i weithgarwch craffu felly.  
 
Y ddealltwriaeth hon arweiniodd at y datganiad yn fy llythyr ym mis Tachwedd 2011 ac sy'n 
sail i ymateb arferol Llywodraeth Cymru i adroddiadau eich pwyllgor ynglŷn â chyd-
offerynnau statudol ac offerynnau statudol cyfansawdd uniaith.  
 
Nodaf, mewn trafodaeth ynglŷn â'r mater hwn ar 9 Mawrth 2015, fod eich pwyllgor 
rhagflaenol wedi clywed fod Clerc Tŷ'r Cyffredin wedi dweud y gellid gosod cyfieithiad o 
offeryn statudol, fel Papur Gorchymyn o bosibl, ond ni fyddai’n dechnegol yn rhan o'r 
ddeddfwriaeth. Roedd yn ymddangos bod hyn yn cadarnhau ein dealltwriaeth ninnau.  
 
Mae llythyr Mr Walker yn cyfeirio at y posibilrwydd o osod deddfwriaeth ddwyieithog yn 
Nhŷ'r Cyffredin, fodd bynnag nid yw'n glir pa ddiffiniad o "ddwyieithog" a gymhwysir na pha 
statws a fyddai'n cael ei roi i'r ddogfen.  
 
Gallai fod yn ddeniadol i gychwyn ystyried gosod testun Cymraeg offeryn statudol fel Papur 
Gorchymyn, fodd bynnag byddai hyn yn rhoi iddo statws tebyg i femorandwm esboniadol 
neu asesiad effaith yn hytrach na'r statws cyfartal a roddir iddo gan Ddeddf Llywodraeth 
Cymru. Rwy'n deall y gallai hyn godi cwestiynau ynghylch statws cyfreithiol testun Cymraeg 
yr offeryn, pe byddai Dau Dŷ'r Senedd yn cymeradwyo neu'n diddymu testun Saesneg yr 
offeryn statudol yn unig.   
 
Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried mai cyd-offerynnau statudol ac offerynnau statudol 
cyfansawdd yw'r dull cywir ar gyfer rhai amgylchiadau, er enghraifft lle y bo'n ofynnol inni yn 
ôl y gyfraith wneud offeryn yn y modd hwn, lle nad oes cymhwysedd gennym i wneud 
darpariaeth lawn oherwydd y modd y mae pwerau wedi cael eu datganoli neu lle’r ydym yn 
dymuno sicrhau cysondeb o ran ein dull ac amseru pan fydd cryn gorgyffwrdd rhwng 
materion gweithredol ar draws ffiniau. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod wrth ddilyn y dull 
hwn ein bod yn ymgodymu â'r dasg anodd o daro'r cydbwysedd cywir rhwng hygyrchedd y 
gyfraith o ran y Gymraeg a hygyrchedd y gyfraith o ran cael yr holl ddarpariaethau 
perthnasol ar draws ffiniau tiriogaethol mewn un offeryn. Felly, mewn llawer o achosion, dim 
ond yn Lloegr, neu yn yr Alban neu Ogledd Iwerddon y mae rhai o ddarpariaethau cyd-
offeryn statudol ac offeryn statudol cyfansawdd yn gymwys. Pe byddai offerynnau o'r fath yn 
ddwyieithog, byddai'n ofynnol i'r adran sy'n drafftio deddfwriaeth ei chyfieithu i iaith nad yw'n 
berthnasol i'r diriogaeth y mae'n gymwys ynddi.  
 
Hyderaf y bydd yr arsylwadau hyn o gymorth wrth ichi ystyried y mater hwn. Rwy'n anfon 
copi o'r llythyr hwn at y Cwnsler Cyffredinol. 
 
 

Yn gywir 

 
CARWYN JONES  

 


