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Annwyl Mick, 
 
Rwyf yn ysgrifennu mewn ymateb i’ch llythyrau dyddiedig 14 Mawrth a 21 Mawrth 2019, 
ynghylch Rheoliadau Difrod Amgylcheddol (Atal ac Adfer) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019; 
Rheoliadau Trydan (Gorsafoedd Cynhyrchu Alltraeth) (Amrywio Cydsyniadau) (Cymru) 
2019; a Rheoliadau Trydan (Gorsafoedd Cynhyrchu Alltraeth) (Ceisiadau am Gydsyniad) 
(Cymru) 2019. 
 
Codwyd dau brif bwynt gan y Pwyllgor mewn perthynas â’r Rheoliadau hyn. Yn gyntaf, bod 
y gwahaniaeth yn y defnydd o’r gair ‘cenedlaethol’ ar draws gwahanol offerynnau statudol 
yn ddryslyd ac yn rhwystr i’r darllenydd. Yn ail, nad yw dehongli’r gair ‘cenedlaethol’ i olygu’r 
Deyrnas Unedig yn parchu datganoli mewn modd digonol neu ystyriol. 
 
Rwyf yn cydnabod y pwyntiau hyn a hoffwn roi sicrwydd i’r Pwyllgor y bydd Llywodraeth 
Cymru yn cymryd camau er mwyn sicrhau eglurder a chysondeb yn ei harferion yn y 
dyfodol. Weithiau, bydd rhaid i is-ddeddfwriaeth a wneir gan Weinidogion Cymru 
ddefnyddio’r geiriau ‘cenedlaethol’ neu ‘gwladol’ i olygu’r Deyrnas Unedig, er enghraifft i fod 
yn gyson â’r ddeddfwriaeth bresennol, ond mae’n bwysig bod ystyr y geiriau yn glir ym 
mhob achos lle y maent yn cael eu defnyddio. 
 
Mae Swyddfa’r Cwnsleriaid Deddfwriaethol yn diwygio Canllawiau Drafftio Deddfwriaethol 
Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd, er mwyn cyhoeddi fersiwn newydd yn nes ymlaen eleni. 
Bydd hyn yn ystyried Bil Deddfwriaeth (Cymru) os caiff ei basio gan y Cynulliad, yn ogystal 
â phrofiad ers cyhoeddi’r fersiwn ddiwethaf o’r canllawiau. Bydd y canllawiau diwygiedig yn 
cynnwys pwyntiau a godwyd gan y Pwyllgor ac eraill, gan gynnwys materion a all godi o ran 
y geiriau ‘cenedlaethol’ neu ‘gwladol’. Yn y cyfamser, bydd swyddogion yn cael gwybod am 
y materion a godwyd gan y Pwyllgor er mwyn codi ymwybyddiaeth a sicrhau eglurder yn y 
dyfodol.  
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Yn gywir, 
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