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Annwyl Gadeirydd, 
 
Hoffwn ddiolch i'r Pwyllgor am y gwaith craffu ar y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb 
Resymol) (Cymru) sy'n parhau i gael ei wneud ganddynt. 
 
Yn ystod proses graffu'r Pwyllgor yng Nghyfnod 2 ar 24 Hydref 2019, cynigiais weithio 
gyda'r Aelodau ar welliannau Cyfnod 3 mewn perthynas ag amseru a chyhoeddi 
adroddiadau'r adolygiad ôl-weithredu.   
 
Roeddwn yn falch o gael trafodaeth gadarnhaol â Suzy Davies AC a Janet Finch Saunders 
AC am yr adolygiad ôl-weithredu. Daethom i gytundeb ar gael adolygiad ôl-weithredu 
interim ac un terfynol. Bydd y ddau adolygiad yn cael eu gosod gerbron y Cynulliad a'u 
cyhoeddi – a chaiff hynny eu cyflwyno fel gwelliant i'r Bil yng Nghyfnod 3. 
 
Cawsom drafodaeth hefyd am welliannau eraill yr Aelodau a gyflwynwyd yng Nghyfnod 2, a 
oedd yn ceisio ychwanegu rhagor o fanylder am yr hyn a ddylai gael ei gynnwys mewn 
adroddiad ar yr adolygiad ôl-weithredu ar wyneb y Bil.   
 
Rwy o'r farn o hyd nad oes angen y lefel honno o fanylder ar gyfer y Bil ei hunan.  Fodd 
bynnag, rwy'n deall pwysigrwydd sicrhau cael adolygiad ôl-weithredu cynhwysfawr sy'n 
adrodd am effeithiolrwydd y ddeddfwriaeth a'i heffaith ar wasanaethau rheng flaen. Byddaf 
yn ysgrifennu at Gadeirydd y Grŵp Gweithredu Strategol, gan anfon copi o'r llythyr at 
Gydgadeiryddion y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Gasglu a Monitro Data. 
 
Gofynnaf i'r Grwpiau drafod cynnwys tebygol yr adolygiad ôl-weithredu ac ystyried pa mor 
ymarferol y mae’n ymdrin â'r materion sy'n codi yng ngwelliannau Cyfnod 2 a gyflwynwyd 
gan Janet Finch Saunders AC.   
 
Er gwybodaeth, fe anfonaf gopi o lythyr y Grŵp Gweithredu Strategol ymlaen i'r Pwyllgor. 
 
Disgwylir cynnal cyfarfodydd nesaf y Grŵp Gweithredu Strategol a'r Grŵp Gorchwyl a 
Gorffen ar Gasglu a Monitro Data ar ddechrau mis Chwefror.  Gofynnaf i'r Grwpiau ymateb, 
ac anfonaf gopi o'r llythyr i'r Pwyllgor, cyn gynted ag sy'n bosibl yn dilyn eu trafodaethau. 
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Edrychaf ymlaen at barhau i weithio gyda'r Aelodau wrth i'r Bil fynd drwy broses graffu'r 
Cynulliad. Byddaf yn darparu rhagor o wybodaeth mewn perthynas â'r adolygiad ôl-
weithredu pan ddaw i law. 
 
Yn gywir, 
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