
 

 

 

                                                                                                    6 Hydref 2016 

Annwyl Arglwydd Lang 

Bil Cymru Llywodraeth y DU  

Fel y gwyddoch mae'n siŵr, cyhoeddodd Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a 

Deddfwriaethol y Cynulliad Cenedlaethol ei adroddiad heddiw ar Fil Cymru 

Llywodraeth y DU.  

Anfonwyd copïau o'r adroddiad a llyfryn tystiolaeth atoch chi heddiw mewn amlen 

ar wahân, yn ogystal ag at aelodau'r Pwyllgor Cyfansoddiad ac Arglwyddi eraill 

sy'n debygol o fod â diddordeb mewn craffu ar y Bil.   

Cyn ein cyfarfod yr wythnos nesaf, ac i helpu gyda thrafodaethau, amgaeaf 

enghraifft ddamcaniaethol o'r camau y byddai angen eu cymryd, o ganlyniad i'r 

Bil, er mwyn trosi cynigion polisi yn ddarn effeithiol o gyfraith. Credaf ei fod yn 

dangos rhai o'r anawsterau a'r cymhlethdodau posibl yn eithaf da.    

Edrychaf ymlaen at eich cyfarfod yr wythnos nesaf  

Yn gywir 

 

Huw Irranca-Davies 
Cadeirydd  
 

Y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Lang o Monkton  

Pwyllgor Cyfansoddiad 
Tŷ’r Arglwyddi 



 

Amg.  

Gweithio drwy brofion cymhwysedd deddfwriaethol ar Fil damcaniaethol  

Cefndir  

1. Pwrpas yr enghraifft ddamcaniaethol a ganlyn yw dangos rhai o'r 

cymhlethdodau ym Mil Cymru ac egluro pam y gallai fod yn anodd i'r Cynulliad 

Cenedlaethol wneud cyfraith gydgysylltiedig sydd wedi'i llunio'n dda.   

 

2. Yn y sefyllfa hon, cynigir Bil a fyddai'n ei gwneud yn ofynnol i bob awdurdod 

cyhoeddus (h.y. corff sy'n cyflawni swyddogaethau cyhoeddus) yng Nghymru 

gyflogi Swyddog Cymorth Iechyd Meddwl (“MHSO”). Mae gan bob MHSO bŵer i 

wneud beth bynnag sy'n briodol ym marn yr MHSO er mwyn helpu cyflogeion y 

corff a allai fod yn dioddef salwch meddwl.  

 

3. At ddibenion yr enghraifft hon, mae'r Bil yn cynnwys: 

 

- atal, trin a lleddfu salwch meddwl; 

- diogelu cyflogeion rhag eu niweidio eu hunain; a 

- diogelu cyflogeion rhag niweidio pobl eraill. 

4. Rhaid i'r MHSO gynnig cymorth yn Gymraeg a Saesneg. 

 

5. Mae'r Bil yn nodi cyflogau a hawliau gwyliau MHSOs. 

 

Ystyriaethau  

6. Byddai angen ystyried y materion a ganlyn wrth benderfynu sut i drosi'r 

cynigion polisi yn gyfraith effeithiol. Mae'r cyfeiriadau at brofion yn gyfeiriadau 

at y profion cymhwysedd deddfwriaethol a nodir ym Mhennod 6 adroddiad y 

Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol.    

 

Prawf 8 

- Mae'r Bil yn gosod dyletswydd ar awdurdodau cyhoeddus yng Nghymru. 

Mae hyn yn cynnwys awdurdodau a gedwir yn ôl fel yr heddlu, Gwasanaeth 

Erlyn y Goron, y Goron, y DVLA, y Gofrestfra Tir, llysoedd a thribiwnlysoedd 

ac ati. Felly, mae'n rhaid i Lywodraeth y DU gydsynio cyn y gellir gosod y 

dyletswyddau hyn ar yr awdurdodau hyn a gedwir yn ôl. Os nad yw 

Llywodraeth y DU yn cydsynio, yna mi fyddai'r ddyletswydd ond yn gymwys i 

Awdurdodau Cyhoeddus Cymru (fel awdurdodau lleol, byrddau iechyd lleol, 

Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, Comisiwn y Cynulliad, Gweinidogion 

Cymru ac ati). Mae hyn yn golygu na ellid cymhwyso'r ddyletswydd yn gyson 

ar draws awdurdodau cyhoeddus yng Nghymru. 

 



 

 

Prawf 3 

- Ond, hyd yn oed os yw Llywodraeth y DU yn cydsynio, os yw'r ddyletswydd i 

gael MHSO yn gymwys i'r heddlu (fel awdurdod cyhoeddus) yna mae'n rhaid 

cael asesiad i benderfynu p'un a yw'r Bil yn ymwneud â'r mater ‘plismona’ a 

gedwir yn ôl. Os oes gan y Bil gysylltiad mwy na llac neu ganlyniadol (‘loose 

or consequential’) â phlismona, yna byddai'r Bil y tu allan i gymhwysedd 

(hyd yn oed os yw hefyd yn ymwneud ag iechyd meddwl, nad yw'n fater a 

gedwir yn ôl, a hyd yn oed pe byddai Llywodraeth y DU yn fodlon cydsynio i 

osod y ddyletswydd ar yr heddlu). Os yw'r Bil yn ymwneud â mater a gedwir 

yn ôl, fel plismona, yna mae y tu allan i gymhwysedd, heb ystyried unrhyw 

beth arall. 

- Nid ‘plismona’ yw'r unig fater perthnasol a gedwir yn ôl. Rhaid ystyried pob 

mater arall a gedwir yn ôl, rhag ofn bod gan y Bil gysylltiad fwy na llac neu 

ganlyniadol ag unrhyw un ohonynt. Er enghraifft, os mai un o ddibenion y 

Bil yw atal person sy'n dioddef salwch meddwl rhag niweidio pobl eraill, 

gallai hyn ymwneud â'r mater ‘atal trosedd’ a gedwir yn ôl.  

- O ran unrhyw swyddogaethau'r Gymraeg a osodir ar awdurdodau 

cyhoeddus, ni fyddai'r Bil yn ymwneud ag unrhyw fater a gedwir yn ôl dim 

ond am ei fod yn gosod swyddogaethau'r Gymraeg ar gorff a gedwir yn ôl. 

(Ond byddai Prawf 8 yn dal i fod yn gymwys). 

- O ran y darpariaethau yn ymwneud â chyflogau a hawliau gwyliau MHSO, 

mae'r darpariaethau hyn y tu allan i gymhwysedd gan y byddent yn debygol 

iawn o ymwneud â'r mater cyflogaeth a gedwir yn ôl. Unwaith eto, ni 

fyddai'n gwneud gwahaniaeth pe byddent yn ymwneud ag iechyd meddwl 

hefyd. 

Prawf 4 

- Hyd yn oed os nad yw'r Bil yn ymwneud â mater a gedwir yn ôl fel plismona 

(oherwydd bod y Bil, o ystyried ei ddiben a'i effaith yn ymwneud ag iechyd 

meddwl mewn gwirionedd) byddai'r Bil yn dal i fod yn addasu'r gyfraith ar y 

mater plismona a gedwir yn ôl. Mae'r gyfraith ar y mater plismona a gedwir 

yn ôl yn cynnwys yr holl gyfraith sy'n ymwneud â phlismona. Mae hyn yn 

golygu na fydd y Bil ond yn gallu addasu unrhyw ran o'r gyfraith sy'n 

ymwneud â phlismona os yw gwneud hynny yn ategol ac nad yw'n cael 

effaith fwy na sydd angen ar y gyfraith ar blismona. 

- Unwaith eto, mae'r prawf hwn yn gymwys i bob mater a gedwir yn ôl. Felly 

byddai angen asesu'r holl gyfraith sy'n gysylltiedig â phob mater a gedwir 

yn ôl, rhag ofn y bydd unrhyw ran ohono yn cael ei haddasu. Ac os oedd yn 

cael ei haddasu, byddai'n rhaid i'r addasiad hwnnw fod yn ategol a pheidio â 

chael effaith fwy nag sydd angen ar y gyfraith sy'n gysylltiedig â'r mater a 



 

gedwir yn ôl. Er enghraifft, os nad yw'r Bil yn ymwneud ag ‘atal trosedd’ 

efallai ei fod yn dal i addasu'r gyfraith sy'n ymwneud at atal trosedd, ac yn 

yr achos hwnnw, byddai'n rhaid bodloni'r elfennau ategol ac angenrheidiol. 

Prawf 6 

- Os yw'r Bil, mewn unrhyw ffordd, yn darparu ar gyfer trosedd rywiol yn 

erbyn person sy'n dioddef o salwch meddwl, yna mae'r ddarpariaeth honno 

o'r Bil yn awtomatig y tu allan i gymhwysedd. Mae hyn oherwydd bod Prawf 

6 yn atal deddfwriaeth y Cynulliad rhag creu nac addasu unrhyw droseddau 

rhywiol. 

Is-ddeddfwriaeth 

- Mae'r Bil yn dweud y gall yr MHSO wneud beth bynnag sy'n briodol ym marn 

yr MHSO. Os yw Gweinidogion Cymru yn gwneud rheoliadau sy'n rhoi mwy o 

fanylion ynghylch hyn, yna mae'r holl brofion cymhwysedd yn parhau i fod 

yn berthnasol. Er enghraifft, ni allai'r rheoliadau ddweud y gallai'r MHSO atal 

pasbort person dros dro gan fod ‘dogfennau teithio’ wedi'u cadw'n ôl. Felly, 

ni all y pŵer sy'n galluogi Gweinidogion Cymru i wneud rheoliadau gynnwys 

pŵer i ganiatáu i'r rheoliadau ymwneud â phasbortau. 

- Os yw'r rheoliadau yn dweud bod unrhyw ymosodiad yn erbyn MHSO mor 

ddifrifol fel y dylai fod yn drosedd dditiadwy yn unig, yna byddai'r 

rheoliadau ultra vires gan na all y pŵer sy'n galluogi Gweinidogion Cymru i 

wneud rheoliadau gynnwys pŵer sy'n creu neu'n addasu trosedd yn erbyn y 

person sy'n drosedd dditiadwy yn unig.  


