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Llŷr Gruffydd AC 

Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

18 Mehefin 2019 
 
Annwyl Llŷr, 
 
BIL DEDDFWRIAETH (CYMRU)  
 
Diben y llythyr hwn yw rhoi gwybod i'r Pwyllgor fy mod i wedi gosod gerbron y Cynulliad 
Cenedlaethol heddiw Femorandwm Esboniadol diwygiedig i'r Bil. Mae'r Memorandwm yn 
adlewyrchu'r newidiadau a wnaed i'r Bil yn ystod y trafodion Cyfnod 2.  
 
Newidiadau i adran 2(7) oedd un o'r newidiadau hynny. Mae'r adran hon yn awr yn darparu 
ar gyfer adroddiad blynyddol i'r Cynulliad Cenedlaethol ar y cynnydd a wnaed o dan 
raglenni i wella hygyrchedd cyfraith Cymru. Mae paragraff 161 o'r Memorandwm Esboniadol 
(a Thabl 6) yn ymdrin â'r adroddiad blynyddol, ond hoffwn dynnu eich sylw hefyd at 
baragraffau newydd 217 a 218 sy'n ymdrin â'r adolygiad ôl-weithredu. Byddwch yn gweld 
bod hyn yn adlewyrchu'r ymrwymiadau a roddwyd eisoes gan y Llywodraeth i adolygu 
effeithiolrwydd y Bil hanner ffordd drwy'r rhaglen gyntaf i gael ei chyflwyno o dan Ran 1 (hy 
yn 2023), ac mae'n rhoi ystyriaeth i'r adroddiad gan y Pwyllgor hwn yng Nghyfnod 1 (yn 
arbennig argymhelliad 2).  
 
Rwy'n cadarnhau hefyd, yn unol ag argymhelliad 3 o adroddiad y Pwyllgor, fod yr Asesiad 
Effaith Rheoleiddiol wedi cael ei ddiweddaru i roi rhagor o wybodaeth am y goblygiadau 
ariannol i staff polisi nad ydynt wedi'u costio yn yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol – gweler 
paragraffau 145 a 146 yn benodol. 
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