
 

MEMORANDWM CYDSYNIO 
 
DEDDF CYRFF CYHOEDDUS 2011: DIDDYMU’R CYNGOR CYFIAWNDER 
GWEINYDDOL A THRIBIWNLYSOEDD 
 
Y Cynnig Cydsynio 
 
1. “Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cytuno, yn unol ag adran 

9(6) o Ddeddf Cyrff Cyhoeddus 2011, bod yr Ysgrifennydd Gwladol yn  
gwneud Gorchymyn y Cyrff Cyhoeddus (Diddymu’r Cyngor Cyfiawnder 
Gweinyddol a Thribiwnlysoedd) 2013, yn unol â’r drafft a osodwyd yn y 
Swyddfa Gyflwyno ar 7 Ionawr 2013.” 

 
Cefndir 
 
2. Mae’r memorandwm hwn wedi ei osod gerbron gan Carwyn Jones AC, y 

Prif Weinidog, yn unol â’r trefniadau a gytunwyd gan y Pwyllgor Busnes ar 
7 Chwefror 2012.  

 
3. Cyflwynir y Cynnig uchod i geisio cael cytundeb Cynulliad Cenedlaethol 

Cymru (y “Cynulliad Cenedlaethol”), yn unol ag adran 9(6) o Ddeddf Cyrff 
Cyhoeddus 2011, i’r Ysgrifennydd Gwladol wneud Gorchymyn ar gyfer 
diddymu’r Cyngor Cyfiawnder Gweinyddol a Thribiwnlysoedd  (“AJTC”). 
Mae adran 9(6) o Ddeddf Cyrff Cyhoeddus 2011 yn gwneud yn ofynnol 
cael cydsyniad y Cynulliad Cenedlaethol yn yr amgylchiadau pan fo 
Gorchymyn a wneir o dan adrannau 1 i 5 o’r Ddeddf honno yn gwneud 
darpariaeth a fyddai o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad 
Cenedlaethol pe bai wedi ei chynnwys mewn Deddf y Cynulliad 
Cenedlaethol.  

 
4. Gosodwyd copi o’r Gorchymyn yn y Swyddfa Gyflwyno ar 7 Ionawr.  
 
Crynodeb o’r Gorchymyn a’i amcanion polisi 
 
5. Mae’r Gorchymyn yn diddymu’r AJTC. Sefydlwyd yr AJTC gan Ddeddf 

Tribiwnlysoedd, Llysoedd a Gorfodaeth 2007.  
 

6. Gellir crynhoi prif swyddogaethau’r AJTC fel a ganlyn: 
 

(a) cadw dan arolwg y system gyfiawnder gweinyddol; 
 
(b) ystyried ffyrdd o wneud y system honno’n hygyrch, teg ac 
effeithlon;  
 
(c) cynghori ynghylch datblygu’r system a gwneud newidiadau 
ynddi; 
 
(d) gwneud cynigion ar gyfer ymchwil i’r system. 

 



 

At y dibenion hyn, ystyr “system gyfiawnder gweinyddol” 
(“administrative justice system”) yw’r system gyffredinol ar gyfer 
gwneud penderfyniadau gweinyddol neu weithredol eu natur mewn 
perthynas  â phersonau penodol, gan gynnwys y gweithdrefnau ar 
gyfer gwneud penderfyniadau o’r fath, y gyfraith y gwneir y cyfryw 
benderfyniadau oddi tani a’r systemau ar gyfer datrys anghydfodau a 
lleisio cwynion ynghylch y cyfryw benderfyniadau. 
 
Mae’r AJTC yn gyfrifol hefyd am gadw dan arolwg ac adrodd ynghylch 
gweithrediad y tribiwnlysoedd rhestredig ac ynghylch ymchwiliadau 
statudol – naill ai o’i wirfodd neu pan atgyfeirir materion ato gan 
Weinidogion Cymru, yr Arglwydd Ganghellor neu Weinidogion yr 
Alban. Ystyr ymchwiliad statudol yw ymchwiliad neu wrandawiad a 
gynhelir yn unol â dyletswydd a osodir gan unrhyw ddarpariaeth 
statudol, neu ymchwiliad a ddynodwyd gan yr Arglwydd Ganghellor a’r 
Ysgrifennydd Gwladol. 

 
7. Mae Pwyllgor Cymreig yr AJTC yn arfer swyddogaethau cyffelyb i’r 
     graddau y maent yn ymwneud â Chymru. 

 

8. Gwnaed y penderfyniad i ddiddymu’r AJTC o ganlyniad i’r adolygiad o gyrff 
cyhoeddus gan Lywodraeth y DU. Mae Llywodraeth y DU o’r farn nad oes, 
bellach, angen corff cynghori yn y maes cyfiawnder gweinyddol. 

 
 
 
Materion cymhwysedd 
 
9.  Bwriad yr Ysgrifennydd Gwladol yw gwneud y Gorchymyn yn unol ag 

adrannau 1, 6 a 35 o Ddeddf Cyrff Cyhoeddus 2011. Byddai’r Gorchymyn 
yn diddymu’r AJTC ac yn gwneud diwygiadau canlyniadol sy’n gysylltiedig 
â’r diddymiad.  

 
10. I’r graddau y mae yna:  

 
(a) systemau cyffredinol ar gyfer gwneud penderfyniadau gweinyddol 
neu weithredol eu natur mewn perthynas â phersonau penodol, sy’n 
dod o fewn meysydd cymhwysedd y Cynulliad  Cenedlaethol, a restrir 
yn Atodlen 7 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006; a  
 
(b) tribiwnlysoedd neu ymchwiliadau statudol yng Nghymru yn ymdrin â 
materion sy’n dod o fewn meysydd cymhwysedd y Cynulliad  
Cenedlaethol, a restrir yn Atodlen 7 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, 
 

mae Llywodraeth Cymru, gan gymryd y materion hyn yn Atodlen 7 gyda’i 
gilydd, o’r farn mai mater o fewn cymhwysedd y Cynulliad Cenedlaethol 
yw diddymu trefn sy’n darparu ar gyfer adolygu ac adrodd ar y cyfryw 
systemau, tribiwnlysoedd ac ymchwiliadau. Ym marn Llywodraeth Cymru, 
mae’r  Gorchymyn, drwy ddiddymu’r AJTC, yn deddfu yn rhannol at 
ddibenion sy’n dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad 



 

Cenedlaethol. Am y rheswm hwn, gofynnir am gydsyniad y Cynulliad 
Cenedlaethol yn unol ag adran 9(6) o Ddeddf Cyrff Cyhoeddus 2011. 

 
11. Er enghraifft, mae pwerau a dyletswyddau awdurdodau lleol a’u haelodau 

a’u swyddogion yn dod o fewn y cymhwysedd yn Atodlen 7 i Ddeddf 2006. 
Mae Panel Dyfarnu Cymru yn clywed atgyfeiriadau ynglŷn ag a yw 
aelodau awdurdod lleol wedi torri cod ymddygiad yr awdurdod ai peidio. 
Gwneir dyfarniadau o’r fath gan dribiwnlysoedd. Byddai’r Gorchymyn hwn 
yn diddymu’r AJTC sy’n adolygu ac yn adrodd ar y cyfryw dribiwnlysoedd, 
ac felly, i’r graddau hynny, byddai ei ddiddymu, ym marn Llywodraeth 
Cymru, hefyd yn dod o fewn cymhwysedd y Cynulliad Cenedlaethol. 

 
12. Fel enghraifft bellach, mae tribiwnlysoedd eraill yng Nghymru sy’n dod o 

fewn cwmpas swyddogaethau’r AJTC ac yn ymdrin â materion addysg. 
Gan fod addysg yn fater sydd o fewn y cymhwysedd yn Atodlen 7, yna, i’r 
graddau hynny, byddai diddymu’r corff sy’n adolygu ac yn adrodd ar y 
cyfryw dribiwnlysoedd, ym marn Llywodraeth Cymru, hefyd o fewn 
cymhwysedd y Cynulliad Cenedlaethol. 

 
Manteision defnyddio’r Gorchymyn hwn 
 
13. Ym marn Llywodraeth  Cymru, mae Llywodraeth y DU wedi ymrwymo’n 

bendant i ddiddymu’r AJTC.  Er bod Llywodraeth Cymru o’r farn bod yr 
AJTC yn cyflawni gwaith pwysig o ran diwygio tribiwnlysoedd yng 
Nghymru, rydym wedi dyfeisio trefniadau amgen i gyflawni rhan o rôl yr 
AJTC ynglŷn â hynny (gweler 15 isod).  Rydym yn fodlon, felly, i’r 
Gorchymyn hwn gael ei wneud, ac mai’r Gorchymyn yw’r cyfrwng 
deddfwriaethol mwyaf priodol a chymesur ar gyfer cyflawni’r bwriad yng 
Nghymru, er mwyn diddymu’r AJTC cyn gynted ag y gellir. 

 
14. Y bwriad, yn dilyn diddymu’r AJTC, yw y bydd Llywodraeth Cymru yn 

sefydlu corff anstatudol i oruchwylio diwygio’r tribiwnlysoedd yr arferir  
pŵer gweithredol drostynt gan Lywodraeth Cymru. Mae’r Weinyddiaeth 
Gyfiawnder hefyd wedi addo cydweithio gyda Llywodraeth  Cymru i gytuno 
ar brotocolau ar gyfer y corff hwnnw, er mwyn sicrhau y bydd yr Arglwydd 
Ganghellor yn rhoi ystyriaeth briodol i argymhellion y corff ynghylch y 
tribiwnlysoedd Cymreig datganoledig, ac yn ymgynghori â’r corff ynghylch 
materion perthnasol mewn cysylltiad â thribiwnlysoedd Cymreig 
datganoledig.  

 
 
 
Goblygiadau ariannol 
 
15. Ar yr amod y bydd Llywodraeth Cymru yn sefydlu corff anstatudol i 

oruchwylio diwygio tribiwnlysoedd yng Nghymru, bydd y Weinyddiaeth 
Gyfiawnder yn ad-dalu costau o hyd at £100,000 y flwyddyn yn 2013/14 a 
2014/15.  Adolygir yr angen i’r corff anstatudol barhau erbyn 2015.   

 
Carwyn Jones  



 

Prif Weinidog 
 


