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Mae Sefydliad Bevan yn darparu atebion i broblemau mwyaf heriol 

Cymru.  

 

 

Sefyliad Bevan , 145a Stryd Fawr, Merthyr Tudful, CF47 8DP  

info@bevanfoundation.org 

www.bevanfoundation.org 

 

Rydyn ni’n elusen gofrestredig rhif 1104191 ac yn gwmni cyfyngedig drwy warant cofrestredig yng 

Nghymru rhif 4175018.  

 

Rydyn ni’n felin drafod ac elusen sy’n ymfalchïo ein hannibyniaeth.  Does ganddon ni ddim 

cysylltiad ag unrhyw blaid wleidyddol, sy’n golygu gallwn ni fynegi’n barn a chanfod datrysiadau 

gwirioneddol newydd i’r sialensiau sy’n wynebu Cymru.  

Rydyn ni’n ddibynnol ar haelioni cannoedd o bobl yng Nghymru a gweddill y DU i wneud y 

gwahaniaeth. Gallwch fod yn rhan o hyn am cyn lleied a £3.25 y mis drwy https://www. 

bevanfoundation.org/support-us/ neu gallwch cysylltiad â ni drwy ein e-gylchlythyr rhad ac am 

ddim ar https://www.bevanfoundation.org/sign-up  
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Tuag at Gymru gyfiawn 

Araith gan y Cwnsler Cyffredinol, Jeremy Miles AC, i Sefydliad Bevan yn 

yr Eisteddfod Genedlaethol, 4 Awst 2018 

Prynhawn da, mae'n bleser cael bod yma i siarad gyda chi ar ddiwrnod cyntaf yr 

Eisteddfod Genedlaethol yma ym Mae Caerdydd. Fel aelod cynulliad, mae hon yn 

eisteddfod arbennig iawn i mi eleni, wedi'i lleoli yma yng nghartref ein senedd 

genedlaethol. Mae agor y senedd i groesawu'r eisteddfod yn arwydd ein bod ni'n 

sefydliad tryloyw, ac yn ein hatgoffa pa mor bwysig yw bod y sefydliad hwn yn 

hygyrch - yn fan i’r cyhoedd - a'i bwysigrwydd i fywyd diwylliannol Cymru.    

Ein rôl ni yma fel aelodau'r cynulliad o bob plaid yw gweithio yn y ffordd sydd orau, 

yn ein tyb ni, i sicrhau Cymru ffyniannus, Cymru deg, ac yn wir, Cymru gyfiawn.  

Mae'n arbennig o briodol ein bod ni'n trafod Cymru gyfiawn heddiw, wrth i ni gyfarfod 

mewn man sy'n ganolbwynt i fywyd democrataidd Cymru, Bae Caerdydd. Ond ar 

ben hynny, mae dociau Caerdydd hefyd wedi chwarae rhan ei hun yn hanes 

anghyfiawnder yng Nghymru.  

Ganllath neu ddwy o'r fan hon, un noson ym mis Mawrth 1952, roedd Lilly Vospert yn 

cau ei siop yn rhif 203 Stryd Bute. Gwerthu dillad oedd ei busnes hi ac roedd hi 

hefyd yn fenthycwr arian answyddogol i gymunedau Tiger Bay. Bryd hynny, Tiger 

Bay oedd un o'r ardaloedd mwyaf cosmopolitan yn y deyrnas unedig, gyda morwyr o 

bob cwr o'r byd wedi eu denu yma gan eu gwaith ac yna yn ymgartrefu yng 

Nghaerdydd.  

Un o'r rhai oedd wedi symud yma oedd Mahmood Hussein Mattan. Roedd e'n longwr 

masnachol, yn enedigol o Somaliland Brydeinig fel y’i gelwid ar y pryd. Daeth i 

Gymru i fasnachu yn y pedwardegau. Fe wnaeth e gyfarfod Cymraes o'r enw Laura 

Williams, o'r Rhondda, a phenderfynu setlo yn Tiger Bay.  

Gan nad oedd y ddau o'r un hil, fe ddioddefodd y cwpwl hiliaeth aruthrol – ac roedd 

hyn yn rhannol gyfrifol am eu tor-perthynas ymhen ychydig flynyddoedd.  Pan gafodd 

Lilly Vospert ei chanfod yn farw,  y bore ar ôl iddi gau ei siop, ei gwddf wedi'i dorri, 

Mahmood Hussein Mattan gafodd ei arestio a'i gyhuddo o'i llofruddiaeth. 

Fe wrthododd dderbyn gwasanaeth cyfieithydd, ac felly drwy gydol yr achos roedd 

yn straffaglu i ddeall beth oedd yn digwydd. Ar ôl dioddef y fath ragfarn yn ei fywyd 

bob dydd, doedd geiriau ei fargyfreithiwr ei hun fawr gwell. Fe gafodd ei ddisgrifio 

gan ei fargyfreithiwr i'r rheithgor fel "half child of nature, a semi-civilised savage". 

1952 oedd hyn.  Cafodd ei ganfod yn euog ar sail tystiolaeth un dyn – dyn a oedd 

wedi derbyn cyfran o wobr a gynigiwyd gan deulu Lilly, ac a oedd cyn hynny wedi 

rhoi enw dyn arall i'r heddlu. Ac er gwaethaf tystiolaeth tyst arall a oedd yn taeru nad 

Mattan oedd y dyn a welodd yn gadael siop Lilly Vospert ar Stryd Bute y noson cyn 

canfod ei chorff. 
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Gwrthodwyd yr hawl iddo apelio ac, yn 28 oed, cafodd ei grogi yng ngharchar 

Caerdydd - y dyn olaf i gael ei grogi yno. Nid nes iddi ddod draw i'r carchar i ymweld 

ag ef y rhoddwyd gwybod i’w wraig ei fod wedi cael ei grogi. Yn 1998, ei achos ef 

oedd y cyntaf i gael ei wyrdroi gan y Llys Apêl drwy'r comisiwn adolygu achosion 

troseddol.  

Dyma achos clir o unigolyn yn methu ag arfer ei hawliau yn llawn, wyneb yn wyneb â 

system a oedd yn methu darparu cyfiawnder mewn ffordd deg i bawb. System a 

oedd yn ystyried diffynyddion fel Mahmood Mattan – heb lais, a heb safle yn y 

gymdeithas yr oedd y system gyfiawnder yn deillio ohoni – y tu hwnt i gwmpas ei 

chyfrifoldeb. 

Wrth i ni gwrdd yma heddiw i drafod ein taith tuag at Gymru gyfoes, a fedrwn ni 

ddweud â llaw ar ein calon nad yw'r pryderon hyn, efallai mewn ffyrdd gwahanol 

erbyn hyn, dal yn berthnasol i'n system gyfiawnder? 

Ry’n ni’n cyfarfod heddiw yn Senedd Cymru, ond wrth gwrs dydy materion yn 

ymwneud â'r system cyfiawnder troseddol ddim wedi'u datganoli eto i'r Cynulliad.  

Ac eto er iddi gael ei neilltuo i San Steffan, mae'r system gyfiawnder wedi chwarae 

rhan hanfodol ar ein taith ddemocrataidd i gymryd cyfrifoldeb dros ein bywydau a'r 

math o gymdeithas rydyn ni am ei gweld - taith lle'r oedd sefydlu'r cynulliad lle ryn 

ni’n cwrdd heddiw yn garreg filltir mor bwysig. 

Effaith y deddfau uno o'r unfed ganrif ar bymtheg oedd diddymu cyfreithiau hynafol 

Cymru, a’u nod oedd sicrhau unffurfedd ar draws Cymru a Lloegr. Unffurfedd 

gwleidyddol, unffurfedd gweinyddol, unffurfedd ieithyddol ac unffurfedd cyfreithiol. Er 

i lysoedd neilltuol Cymru oroesi nes 1830, roedd y gyfraith a'r system gyfreithiol yr un 

fath ar draws Cymru a Lloegr - hyd at yn ddiweddar hynny yw.  

Roedd y deddfau rheini yn llwyddiannus yn eu nod i bob pwrpas. Goroesodd 

hunaniaeth Cymru yn bennaf fel mynegiant diwylliannol yn hytrach na gwleidyddol 

nac yn sicr gyfreithiol - ac roedd llawer o'r diolch am hynny i sefydliadau fel yr 

Eisteddfod Genedlaethol. 

Yn ystod Eisteddfod 1938, a gynhaliwyd yma yng Nghaerdydd hefyd, lansiwyd 

deiseb gyda chefnogaeth 30 o'r 36 aelod seneddol o Gymru i ddenu sylw at 

anghyfiawnder o fath arall. Doedd y Gymraeg ddim wedi cael unrhyw fath o statws 

mewn gweinyddiaeth gyhoeddus am bedair canrif. Ond roedd y ddeiseb yn gofyn am 

statws cyfartal i'r Gymraeg.  

Llwyddwyd i gasglu dros 250,000 o enwau. Arweiniodd hyn at Ddeddf Llysoedd 

Cymru yn y pendraw, a rhoddodd yr hawliau cyntaf mewn 400 mlynedd i 

ddefnyddio'r Gymraeg mewn llysoedd yma yng Nghymru. A gyda llaw bydd araith ar 

y ddeiseb yn cael ei thraddodi gan Keith Bush CF yma ar y maes ddydd Mercher. 

Yn sgil cefnogaeth y cyhoedd, aeth y bil drwy Senedd y Deyrnas Unedig yn gyflym tu 

hwnt yn 1942, gan adlewyrchu teimladau'r Is-iarll Sankey – un o arglwyddi’r gyfraith 

a'r cyn Arglwydd Ganghellor yn ystod trafodaeth yn Nhŷ'r Arglwyddi. 
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“many Welshmen who speak English think in Welsh. …. No doubt many 

members of this House read French easily and speak it well; many speak it 

perfectly; yet how should we like to be examined and cross-examined in 

French? …those who have heard, as I have heard, hundreds and hundreds of 

cases in Welsh courts will appreciate the position.” 

Ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach, yn y 1960au, daeth rhywfaint o ddatganoli 

gweinyddol i Gymru wrth i Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru gael ei sefydlu. 

Wrth gwrs, roedd yn gyfnod o anghydfod a  phrotest am statws y Gymraeg, ac 

arweiniodd hynny yn y pendraw at Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1967 a ehangodd yn 

raddol eto hawliau i ddefnyddio'r Gymraeg yn y llysoedd. 

Erbyn 1999, gwelsom sefydlu Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn deddfu am y tro 

cyntaf mewn canrifoedd yn y Gymraeg, ac yn 2007 sefydlwyd Llywodraeth Cymru a 

deddfwrfa lawn newydd sydd wrth gwrs wedi cael pwerau deddfu llawn ers 

refferendwm 2011.  

Beth felly yw swyddogaeth y sefydliadau cenedlaethol hyn ar ein taith 'tuag at Gymru 

gyfiawn' – taith i wireddu gweledigaeth am Gymru lle mae cyfiawnder – yn yr ystyr o 

system o hawliau a gorfodaeth – sydd yn adlewyrchu gwerthoedd a nodweddion 

arbennig cymdeithas Cymru, ond hefyd gweledigaeth lawnach o gyfiawnder sydd yn 

cynnwys tegwch cymdeithasol ac economaidd.  

Taith lle bydd datblygu system gyfiawnder neilltuol i Gymru yn rhan flaenllaw o’r 

cyfnod nesaf yn ddi-os. 

Dylwn i ddweud o’r cychwyn bod y daith hon yn fwy na dim ond casglu pwerau er ei 

lles eu hun. Mae'n ymwneud yn gyntaf â'r gallu i fynegi ymrwymiad at werthoedd 

sy’n gynhenid mewn cymdeithas deg, ar adeg pan fo'r gwerthoedd hynny dan 

warchae mewn mannau eraill. Ac yn ail, mae’n ymwneud â’r gallu i adlewyrchu 

gwerthoedd o fewn y sustem sy’n sail i’n hawliau a’n cyfrifoldebau, sydd yn benodol 

ac yn neilltuol i gymdeithas a diwylliant gwleidyddol Cymru, a hyd yn oed yn benodol 

i’n heconomi. 

Ac mae’n amser addas iawn i drafod cyfiawnder a rheolaeth y gyfraith ar hyn o bryd, 

gan eu bod dan fygythiad ar draws y byd.  Fel yr atgoffodd Martin Luther King jr ni:  

“injustice anywhere is a threat to justice everywhere”.  

Mae hawliau dynol sylfaenol yn cael eu herydu mewn bron i ddwy ran o dair o'r 

gwledydd a arolygwyd gan y World Justice Project ar gyfer mynegai rheolaeth y 

gyfraith diweddar. Y gwir poenus yw bod ton o genedlaetholdeb gormesol ar draws y 

byd, a phenderfyniad gwledydd i droi cefn ar rwymedigaethau cyfreithiol 

rhyngwladol, yn peryglu gwerthoedd sylfaenol sydd, er yn ddatblygiadau cymharol 

ddiweddar mewn sawl lle, yn werthoedd yr yn ni wedi eu harddel – ac os ydym am 

fod yn onest – wedi'u cymryd yn ganiataol. 

Mae rheolaeth y gyfraith dan fygythiad - nid yn unig yn sgil y twf mewn ideolegau 

gormesol, ond hefyd yn sgil ffurfiau llai amlwg o ideoleg boblyddol wrth-sefydliadol 
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sy'n tanseilio arferion cymdeithasol a gwleidyddol, hyd yn oed yn tueddu i danseilio 

democratiaeth ei hun. 

Yn yr unol daleithiau, mae'r mecanwaith ar gyfer cydbwyso grym bellach yn cael eu 

portreadu'n aml fel arfau ar gyfer elw bleidiol wleidyddol yn hytrach na’r hyn yw'r 

ydyn nhw – hynny yw ffordd effeithiol, di-duedd o weithredu yn unol â’r cyfansoddiad.  

Hyd yn oed yn y deyrnas unedig, gwelwyd ymosodiad ar y farnwriaeth, wrth i'r Daily 

Mail yn sgil achos llys erthygl 50 yn y broses Brexit, frandio rhai o'n barnwyr mwyaf 

profiadol ac uchel eu parch fel "gelynion y bobl". Hyd yn oed yn fwy brawychus, 

doedd yr Arglwydd Ganghellor ar y pryd yn amlwg ddim yn gweld bod ganddi 

gyfrifoldeb cyfansoddiadol i amddiffyn y barnwyr hynny ac amddiffyn annibyniaeth y 

farnwriaeth yn gyffredinol - egwyddor sylfaenol o reolaeth y gyfraith. 

Yr enghraifft ddiweddaraf o hyn yma yn y Deyrnas Unedig yw methiant cywilyddus yr 

Ysgrifennydd Cartref, Sajid Javid, i fynnu cael sicrwydd gan yr Unol Daleithiau na 

fyddant yn defnyddio'r gosb eithaf cyn estraddodi dau sy'n cael eu hamau o 

derfysgaeth i sefyll eu prawf.  

Mae hynny'n tanseilio un o egwyddorion sylfaenol system gyfiawnder Prydain ers i'r 

gosb eithaf gael ei diddymu yn 1965 ac - efallai mai hyn sydd fwyaf dadlenol – mae 

hefyd yn mynd yn groes i ddegawdau o gonsensws rhwng y pleidiau. 

Ac ar ben hyn oll, mae’r deyrnas unedig mewn creisis wrth i ni edrych ar stad ein 

carchardai. Mae’n sefyllfa  warthus – gyda  carchar Abertawe ymysg y gwaethaf yn y 

Deyrnas Unedig, a charchar Caerdydd a charchar y Parc ym Mhen-y-Bont ar Ogwr 

fawr gwell. 

Mae’r methiannau hyn a dweud y gwir yn herio ein delwedd ni o’n hunain yn y 

deyrnas unedig fel gwlad sydd yn ymfalchïo mewn cynnal rheolaeth y gyfraith. Maent 

hefyd yn ddim llai na brad ar ein hetifeddiaeth fel un o benseiri system rhyngwladol o 

gyfraith sydd yn bodoli i amddiffyn hawliau unigolion. 

Yn 2018, byddwn yn dathlu saith deg mlwyddiant creu'r datganiad cyffredinol o 

hawliau dynol, a sefydlodd y diffiniad rhyngwladol cyntaf o hawliau dynol, wedi'i 

ddrafftio gan gynrychiolwyr o 50 aelod-wladwriaeth y cenhedloedd unedig. Y 

Deyrnas Unedig, oedd y cyntaf i lofnodi'r confensiwn ac roedd ei chyfreithwyr (gan 

gynnwys cyfreithwyr blaenllaw o Gymru) yn allweddol yn drafftio’r datganiad.  

Mae'r Ddeddf Hawliau Dynol – sydd wedi dioddef cymaint o feirniadaethau ac 

ymosodiadau – hefyd yn dathlu ei hugain mlwyddiant eleni. Er gwaetha'r ffordd y 

mae'n cael ei phortreadu weithiau gan rannau o'r cyfryngau, mae’r Ddeddf yn 

ddeddfwriaeth cynhwysol a blaengar. Mae'n amddiffyn pob un o'n dinasyddion ac yn 

caniatáu i bobl herio anghydraddoldeb ac anghyfiawnder, a dal y rhai mewn grym i 

gyfrif.  

Fe welwyd hyn yn ddiweddar yn ystod yr ail gwest i gyflafan Hillsborough, lle'r oedd 

modd i deuluoedd y rhai a ddioddefodd ddefnyddio'r Ddeddf Hawliau Dynol i geisio 

ac ennill y cyfiawnder yr oedden nhw'n ei haeddu cymaint. 
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Felly mae’r syniad y byddai llywodraeth y Deyrnas Unedig yn barod i wanhau 

deddfwriaeth hawliau dynol yn rhybudd i ni gyd.  

Yn ddiweddar wrth gwrs mae llywodraeth y deyrnas unedig wedi cadarnhau ei bod 

yn bwriadu parhau – drwy gydol tymor y Senedd hon – i fod yn rhan o'r Confensiwn 

Ewropeaidd ar Hawliau Dynol. Hynny yw tan i ni adael yr Undeb Ewropeaidd i bob 

pwrpas. Ond rydyn ni fel llywodraeth yn ymwybodol iawn mai ymrwymiad dros dro 

yw hwn.  

Mae Llywodraeth Cymru yn credu y dylai Cymru, a'r Deyrnas Unedig yn ehangach, 

aros ar y blaen i amddiffyn hawliau dynol ar draws y byd.  Ry’n ni wedi dweud ar 

sawl achlysur y byddwn ni'n gwrthwynebu’n ffyrnig unrhyw ymgais i gwtogi'r hawliau 

y mae pobl Cymru'n eu mwynhau ar hyn o bryd - ac rwy'n achub ar y cyfle heddiw i 

bwysleisio hynny unwaith eto.    

Ac un o’r bygythiadau mwyaf i’n hawliau ni wrth gwrs yw ein hymadawiad o’r Undeb 

Ewropeaidd. 

Does dim angen i mi ddweud wrthoch chi mai penderfyniad y deyrnas unedig i 

ymadael â'r Undeb Ewropeaidd yw'r her wleidyddol a chyfansoddiadol fwyaf i'r wlad 

hon ei hwynebu ers degawdau.  

Ond ynghyd a’r bygythiadau economaidd, democrataidd a chyfreithiol, mae Brexit yn 

creu, mae’r Undeb Ewropeaidd wedi chwarae rhan gwbl allweddol yn sicrhau 

cydraddoldeb. Drwy weithio'n agos gyda'n cymdogion Ewropeaidd ry’n ni wedi 

cynnal gwerthoedd cyfiawnder a gytunwyd arnynt yn sgil dinistr y rhyfel. Mae nhw 

wedi bod yn rhan o isadeiledd pethynasau rhyngwladol ers degawdau ac yn 

ffynhonell hawliau sy’n cael eu cydnabod dros ffiniau. Gallwn ni ddim caniatáu i 

ymadawiad y Deyrnas Unedig â'r Undeb Ewropeaidd danseilio hyn. 

Mae Llywodraeth Cymru yn gwasgu ar  lywodraeth y Deyrnas Unedig sicrhau nad 

yw’r penderfyniad i ymadael â'r Undeb Ewropeaidd yn arwain at unrhyw ddirywiad i'r 

dyletswyddau a'r mesurau sy’n amddiffyn cydraddoldeb ry’n ni’n meddu arnyn nhw 

ar hyn o bryd.  

Mae llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi ymrwymo i ymgynghori â'r llywodraethau 

datganoledig ynghylch sut i danategu cydraddoldeb ar ôl Brexit. Bydd hyn yn 

cynnwys, lle bo angen, cytuno ar fframweithiau cyffredin ar draws y Deyrnas Unedig.  

Gallaf eich sicrhau bydd Llywodraeth Cymru yn dal llywodraeth y Deyrnas Unedig at 

yr ymrwymiad hwn.  

Wnaeth pobl Cymru ddim pleidleisio i fod yn llai hafal a dros lai o hawliau 

cydraddoldeb fel rhan o'u penderfyniad i ymadael â'r Undeb Ewropeaidd. Felly fe 

fyddwn ni'n gwneud popeth o fewn ein gallu i amddiffyn yr hawliau hynny. 

Ond mae gwerth yr hawliau hyn i unigolion yn eu bywydau bob dydd yn gwbl 

ddibynnol ar ba mor effeithiol y mae’n nhw'n cael eu hadlewyrchu yn ein system 

gyfiawnder. Gadewch i ni edrych felly ar y rhwystredigaethau sydd yn eu hatal rhag 

chwarae’r ran gyflawn y dylai fod iddyn nhw yn y Gymru gyfiawn. 
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Un o’r sialensau mwyaf i system gyfiawnder deg yw’r pwysau aruthrol sydd ar y 

system oherwydd toriadau cyllid parhaus.  

Yn ddiweddar, bu cymdeithas y cyfreithwyr yn adolygu effaith deddf cymorth 

cyfreithiol, dedfrydu a chosbi troseddwyr 2012. Fe wnaeth y ddeddf hon newidiadau 

mawr i’r system cymorth cyfreithiol ac ariannu systemau cyfreithiol yng Nghymru a 

Lloegr. Daeth yr adolygiad i'r casgliad:  

nad yw cymorth cyfreithiol bellach ar gael i lawer o'r rheini sydd ei angen;  

bod y rheini sy'n gymwys ar ei gyfer yn wynebu trafferthion enbyd wrth geisio 

cael mynediad ato; a  

nad yw'r bylchau mawr yn y ddarpariaeth sydd wedi dod yn amlwg yn cael 

sylw o ran darpariaeth amgen.  

Ac yn bwysig o’n safbwynt ni heddiw, dydy hyn ddim yn unffurf ar draws y deyrnas 

unedig.  Mae’r toriadau i gymorth cyfreithiol wedi cael effaith llawer trymach, effaith 

anghymesur, ar Gymru. Mae gostyngiad o 29 y cant wedi bod yn nifer y darparwyr 

cyfreithiol yng Nghymru o gymharu ag 20 y cant ar gyfer Lloegr  ac 13 y cant ar gyfer 

Llundain.  

Mae'r gwariant ar gymorth cyfreithiol troseddol yng Nghymru yn ddim ond 74 y cant 

o'r ffigur cyfatebol ar gyfer Lloegr, ac yn sgil y toriadau, mae bargyfreithwyr 

cylchdaith Cymru a Chaer wedi penderfynu peidio ag ymgymryd â gwaith cymorth 

cyfreithiol troseddol nes y bydd hyn yn cael ei ddatrys gan lywodraeth y Deyrnas 

Unedig.  

Mae safbwynt yr Adran Gyfiawnder tuag at ariannu yn fygythiad elfennol i 

gynrhychiolaeth gyfreithiol i’r rhai sy’n wynebu cyhuddiadau troseddol – ac yn 

fygythiad felly i system gyfiawnder hafal a theg.  

Mae rhai rhannau o Gymru yn cael trafferthion penodol: mae gan y gogledd-orllewin 

boblogaeth o dros 300,000 ond dim ond un darparwr cymorth cyfreithiol sydd ar 

gyfer achosion yn ymwneud â thai. Yn y canolbarth a'r gorllewin, mae dros 60 y cant 

o'r cyfreithwyr ar ddyletswydd ar gyfer achosion troseddol dros eu hanner cant.  

Mae'r gwasanaethau cyfreithiol sy'n cael eu hariannu gan gymorth cyfreithiol yn 

amlwg yn wynebu argyfwng dirfodol.  

Ond ar ben hyn, ym mis Chwefror 2016, fe wnaeth yr arglwydd ganghellor gau 10 

llys a thribiwnlys yng Nghymru er mwyn arbed costau – sef Dolgellau, Caergybi, 

Llangefni, Caerfyrddin, Prestatyn, Aberhonddu, Pen-y-Bont ar Ogwr, Castell-nedd a 

Phort Talbot, Pontypridd a Wrecsam.  

Roedd y dymuniad i dorri'r cyllidebau yn amlwg yn bwysicach nag anghenion y 

cymunedau hynny, eu daearyddiaeth a'r cysylltiadau trafnidiaeth. Ond mae 

mynediad at y llysoedd yn hanfodol ar gyfer rheolaeth y gyfraith, ac yn nodwedd 

sylfaenol o'r gyfraith gyffredin – a gall rhwystro mynediad i lysoedd amharu â’r hawl i 

achos teg o dan erthygl 6 o'r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol.  
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Mae’r ail brif sialens mae’r system gyfiawnder yn ei wynebu yng Nghymru yn deillio 

o’r angen i integreiddio cyfiawder, sydd ar y cyfan heb ei ddatganoli, gyda’r ystod o 

wasanaethau cyhoeddus eraill sydd wedi eu datganoli. Ac mae’r integreiddio hwnnw 

yn gwbl allweddol i ddarparu system gyfiawnder sydd yn wirioneddol deg, ac yn gam 

pwysig felly ar y daith tuag at Gymru gyfiawn.  

Mae gwerthoedd a blaenoriaethau gwleidyddol amrywiol wastad yn flaenllaw yn y 

drafodaeth ynglyn â’r ffordd gorau i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus, ond mae'n 

amlwg bod gweithredu mewn ffordd resymegol a holistaidd wrth fynd i'r afael â 

gwasanaethau cyhoeddus yn  arwain at ddarpariaeth mwy effeithiol ac at arbedion 

cost, ond yn llawer fwy pwysig na hyn, mae’n arwain hefyd at wella canlyniadau i 

bobl ac i gymunedau – a nhw ddylai fod wrth galon unrhyw system gwasanaethau 

cyhoeddus a system gyfiawnder.  

Felly wrth integreiddio cyfiawnder a chosb gyda gwasanaethau iechyd meddwl, polisi 

teulu, gwasanaethau gofal, sgiliau, gwasanaethau ataliol, a’r ystod o wasanaethau 

eraill sydd wedi eu datganoli, mae sicrhau’r canlyniadau gorau. Dyma’r ateb i’r 

cwestiwn – gyda’r holl sialensau eraill sydd gyda chi i’w hateb, pam poeni am 

bwerau dros cyfiawnder ar ben hyn oll? 

Hynny yw mae sicrhau’r canlyniadau gorau a gwneud hynny'n effeithiol pan nad yw'r 

holl gyfrifoldeb dros rai agweddau ar y gwasanaethau ar y cyd wedi'u datganoli bron 

yn amhosib. 

Ac mae hyn yn ein dwyn at y sialens sydd wrth wraidd y setliad datganoli yng 

Nghymru. 

Mae system lywodraethu Cymru yn gymhleth ac yn ddryslyd ac yn sicr yn anghyson 

â gweddill y Deyrnas Unedig.  

Dywedir yn aml mai'r ffaith bod Cymru a Lloegr yn rhannu un awdurdodaeth 

gyfreithiol yw'r rheswm pam nad yw plismona a'r system gyfiawnder (at ei gilydd) 

wedi eu datganoli i Gymru. 

Wrth i ni symud yn ddiweddar o'r model rhoi pwerau i'r model cadw pwerau yn ôl, 

amlygwyd gwendidau'r setliad datganoli unwaith eto. Ac mae’r gwendidau hyn yn 

deillio'n bennaf o ddymuniad llywodraeth y deyrnas unedig i "ddiogelu" un 

awdurdodaeth  gyfreithiol ar gyfer Cymru a Lloegr a thrwy hynny gyfyngu ar y 

gwahaniaethau yn y gyfraith sy'n berthnasol yng Nghymru a Lloegr.  

Ond mae cyfraith Cymru a chyfraith Lloegr eisoes wedi ymwahanu a bydd hynny yn 

parhau, fel canlyniad naturiol a chwbl anochel o greu deddfwrfa i Gymru. Felly does 

dim un corff unffurf o gyfraith – sy’n un o nodweddion sylfaenol awdurdodaeth 

gyfreithiol – yn bodoli erbyn hyn. Dydy'r awdurdodaeth unigol y mae llywodraeth y 

Deyrnas Unedig yn ceisio'i hamddiffyn ddim yn addas i'r diben bellach. 

Ond dylai penderfyniadau ynghylch yr hyn a ddylid, neu na ddylid eu datganoli i 

Gymru fod yn seiliedig ar weledigaeth o system resymegol o lywodraeth sy’n gallu 

gwella bywydau pobl Cymru. Ddylen nhw ddim bod yn seiliedig ar jyst crynhoi 

pwerau mewn ffordd haniaethol, neu fel sydd wedi digwydd yn rhy aml yn y 
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gorffennol, ac yn achos yr awdurdodaeth gyfun – jyst yn seiliedig ar yr hyn sydd wedi 

digwydd cynt.  Canlyniad digwyddiadau bron i bum can mlynedd yn ôl yw'r diffyg 

awdurdodaeth gyfreithiol i Gymru. Mae’r materion sydd wedi'u datganoli hefyd wedi 

cael eu dylanwadu’n ormodol gan yr hyn a gafodd ei ddatganoli i’r Swyddfa Gymreig 

i gychwyn ryw hanner can mlynedd yn ôl.  

Ynghyd a’r cyfyngiadau hyn – y prif reswm dros gymhlethdod setliad datganoli 

Cymru - yw’r un awdurdodaeth gyfreithiol rhwng Cymru a Lloegr, a’r ffaith gysylltiedig 

nad yw plismona a chyfiawnder wedi’u datganoli. Mae Deddf Llywodraeth Cymru yn 

cynnwys 44 o dudalennau o faterion a gedwir yn ôl a chyfyngiadau.  

Ar y llaw arall, 20 o dudalennau cyfatebol sydd yn Neddf yr Alban. Yr awdurdodaeth 

gyfreithiol, a’r ffaith bod plismona a chyfiawnder yn faterion a gedwir yn ôl, yw’r unig 

reswm, fwy neu lai, am y gwahaniaeth hwn.  

Nid theori gyfansoddiadol yn unig yw hyn – mae iddo goblygiadau ymarferol go iawn. 

Mae’r ffin rhwng yr hyn sydd wedi ei ddatganoli a’r hyn sydd heb ei ddatganoli yn 

croesi pynciau ‘domestig’. Mae hyn yn ddryslyd, yn gymhleth ac yn rhwystr rhag 

gweithio mewn ffordd gyson a llywodraethu da.  

Mae llinell fympwyol wedi'i thynnu rhwng yr hyn y gallwn ddeddfu arno a'r hyn na 

allwn ddeddfu arno.  

Naill ai’n bwrpasol neu yn sgil arfer dros amser, mae egwyddor o sybsidiaredd yn 

gweithredu mewn cyfansoddiadau eraill. Nid oes unrhyw reswm pam y bod angen i'r 

heddlu, ymddygiad gwrthgymdeithasol, trwyddedu alcohol na chyfiawnder troseddol 

a materion perthnasol, er enghraifft, gael eu rheoli'n ganolog. Felly mewn gwledydd 

cyfatebol eraill, ac wrth gwrs, rhannau eraill o’r Deyrnas Unedig, dyw hynny ddim yn 

digwydd.  

Dylwn i hefyd ddweud bod cymhlethdod ein trefniadau cyfansoddiadol, yn enwedig 

awdurdodaeth gyfreithiol gyfun, hefyd yn cael effaith negyddol ar ansawdd y gyfraith 

ei hun.  

Mae mynediad at gyfiawnder yn bryder mawr i mi fel y cwnsler cyffredinol. Un 

agwedd ar fynediad at gyfiawnder, ac yn wir at unrhyw system sy'n cael ei 

llywodraethu gan reolaeth y gyfraith, yw hygyrchedd y gyfraith. Dyw'r gyfraith yn y 

Deyrnas Unedig ddim yn hygyrch o bell ffordd, yn rhannol oherwydd yr holl 

ddeddfwriaeth sydd mewn grym – Dros 5000 o Ddeddfau a thros 100,000 o 

Offerynnau Statudol – ac yn rhannol oherwydd nad yw wedi'i threfnu na'i strwythuro 

mewn ffordd sy'n helpu pobl i'w defnyddio.  

Un o gyfrifoldebau mwyaf sylfaenol llywodraeth yw cynnal a hyrwyddo rheolaeth y 

gyfraith ac er mwyn gwneud hynny mae angen sicrhau bod y gyfraith yn ddealladwy 

ac yn hygyrch.  

Mater o gyfiawnder cymdeithasol yw hygyrchedd y gyfraith. Mae sicrhau bod y 

gyfraith yn hygyrch yn hanfodol er mwyn caniatáu i ddinasyddion ddeall eu hawliau 

a'u cyfrifoldebau dan y gyfraith – rhywbeth sydd wedi dod yn fwyfwy pwysig wrth i 
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doriadau gael eu gwneud dro ar ôl tro i gymorth cyfreithiol a gwasanaethau cyngor 

eraill.  

Felly wrth wraidd fy ngweledigaeth am Gymru gyfiawn, mae’r gallu i ddinasyddion 

Cymru i allu canfod a deall y gyfraith yn hawdd – a deall ffynhonnell eu hawliau a’u 

dyletswyddau. Rwy’n edrych ymlaen at gyflwyno deddfwriaeth yn yr hydref fydd yn 

gosod Cymru ar y ffordd tuag at gyfraith glir, hygyrch wedi ei threfnu mewn codau – 

y rhan gyntaf o’r Deyrnas Unedig i gymryd y cam hwn. 

Rydyn ni'n credu'n gryf y dylai cyfiawnder gael ei ddatganoli yn y dyfodol ac 

oherwydd y sefyllfa gyfansoddiadol anarferol hon, cyhoeddodd y Prif Weinidog y 

llynedd y byddai Comisiwn yn cael ei sefydlu i adolygu'r system gyfiawnder yng 

Nghymru – dan gadeiryddiaeth y cyn Arglwydd Brif Ustus, yr Arglwydd Thomas o 

Gwmgïedd.  

Ond yn y cyfamser, rydyn ni am ddechrau trafodaeth ar sut y gallai polisi cosb a 

chyfiawnder sydd yn gymwys i anghenion Cymru edrych. Ysgrifennydd y Cabinet 

dros Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus (sydd yma heddiw) sydd wedi 

bod yn arwain gwaith ar hyn. 

Rwy am bwysleisio nad jyst crynhoi pwerau er eu mwyn ei hun yw hyn, does gyda ni 

ddim diddordeb gwneud hynny. Ry’n ni’n cydnabod fel llywodraeth bod angen 

disgrifio gweledigaeth amgen ar gyfer cyfiawnder yng Nghymru, a thrwy hynny 

ennyn diddordeb pobl yn y dasg o sefydlu system gyfiawnder tecach a mwy 

effeithlon, wedi ei theilwra ar gyfer anghenion Cymru ac wedi ei gosod yma, drwy 

strwythurau democrataidd neilltuol Cymru. 

Mae'r drafodaeth am batrwm ein system gosb neilltuol eisoes wedi dechrau ac ry’n ni 

hefyd yn ceisio sicrhau bod gan Gymru lais cryf, amlwg yn llywodraeth y Deyrnas 

Unedig.  

Mae'r Arglwydd Ganghellor presennol i’w weld yn llawer mwy goleuedig na'i 

ragflaenwyr ac rydyn ni'n croesawu’r ffaith ei fod nawr yn mynegi rhai o'r safbwyntiau 

rydyn ni yng Nghymru wedi bod yn eu harddel ers amser hir.  

Mae ei alwad i garchardai ganolbwyntio mwy ar adsefydlu yn hytrach na jyst cosbi yn 

rhywbeth rwy'n credu y gall llawer ohonom ni gytuno ag ef. Mae ei sylwadau am yr 

angen i gynnal trafodaeth ddifrifol am bwy ddylai gael eu rhoi dan glo ac am ba hyd 

i'w groesawu. Ac mae ei gydnabyddiaeth bod dedfrydau tymor byr yn gweithredu i'r 

gwrthwyneb o'u bwriad yn amlwg yn gywir.  

Rydyn ni'n gwybod bod dedfrydau tymor byr yn gallu amharu cymaint nes eu bod yn 

cynyddu'r costau i wasanaethau lleol yn fawr, ac yn bwysicach fyth, hefyd yn 

cynyddu pa mor debygol yw pobl o droseddu eto. Ac rydyn ni'n gwybod os mai rhiant 

neu ofalwr yw'r troseddwr, y bydd yr effeithiau a'r costau hynny lawer uwch. 

Mae'r materion hyn lawer gwaeth i fenywod oherwydd nad oes carchar penodol ar 

eu cyfer yng Nghymru. Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio'n agos gyda'r 

weinyddiaeth gyfiawnder ar y strategaeth ar gyfer troseddwyr benywaidd a 

gyhoeddwyd yn ddiweddar, er mwyn ceisio sicrhau bod tirlun deddfwriaethol a 
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pholisi unigryw Cymru yn cael ei barchu. Mae cynnal cysylltiadau â'r teuluoedd yn 

ystod y ddedfryd yn llawer anoddach i fenywod Cymru oherwydd y pellter teithio.  

Mae nifer o enghreifftiau o fenywod yn cael eu hanfon i'r carchar am wythnosau yn 

unig am droseddau fel peidio â thalu dirwyon llys. Yn aml, maent yn riieni sengl i 

blant neu'n gofalu am berthnasau hŷn ac mae hynny'n arwain at gynnydd enfawr yn 

y costau i wasanaethau datganoledig. Ar ben hynny, bydd yn arwain at effaith 

andwyol ar aelodau dibynnol o'r teulu.  

Yn ogystal â'r profiad ysgytwol o gael eu gwahanu'n sydyn oddi wrth eu rhieni, mae'r 

plant sy'n cael eu rhoi mewn gofal yn aml yn wynebu cyfnod heriol yn yr ysgol a 

newid enfawr sy'n cael effaith hirdymor arnyn nhw. Rydyn ni'n deall i’r dim bod 

profiadau plentyndod niweidiol yn gallu arwain at broblemau yn ddiweddarach mewn 

bywyd ac at gamddefnyddio sylweddau a throseddu ieuenctid.  

Felly, bydd yr effaith bob amser yn para am gyfnod llawer hirach na hyd y ddedfryd. 

Bydd dedfryd o garchar yn aml yn arwain at bobl yn colli eu swyddi a'u cartrefi. 

Mae'n debygol iawn y gallai plant sy'n cael eu rhoi mewn gofal dan yr amgylchiadau 

hyn fod yno am fisoedd lawer, ac mewn rhai achosion, mae'n bosibl na fyddan’ 

nhw’n gallu dychwelyd at ofal eu rhieni o gwbl. A hyn i gyd er mwyn ychydig 

wythnosau o ddedfryd o garchar am drosedd a achoswyd yn bennaf gan dlodi.  

Mae hyn yn fwy nag anghyfiawn. Mae’n hollol amhosibl ei gyfiawnhau.  

Rydyn ni eisoes yn gweithredu lle mae modd.  Mae ysgrifennydd y cabinet dros 

gyllid wedi cyhoeddi na fydd modd cael carchar am beidio talu treth gyngor bellach.  

Ac mae fy nghyfeillion yr Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a 

Gwasanaethau Cyhoeddus ac Arweinydd y Tŷ yn gweithio gyda gweinidogion y 

Deyrnas Unedig ac mewn partneriaeth gyda Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid Cymru, y 

carchardai a'r gwasanaeth prawf,  ar bolisi ar droseddau gan fenywod a chyfiawnder 

ieuenctid. 

Ond ar ein taith tuag at Gymru gyfiawn, ddylen ni ddim gorfod gweithio fel hyn. 

Ddylen ni ddim gorfod ymladd i sicrhau bod ein llais yn cael ei glywed. Ddylen ni 

ddim gorfod dygymod â thensiynau ariannol, tensiynau ymarferol a thensiynau polisi 

lle mae hynny’n deillio o’r ffaith for rhai gwasanaethau cyhoeddus wedi'u datganoli a 

rhai wedi’u cadw yn ôl.  

Er mwyn sicrhau Cymru gyfiawn, mae angen newid sylfaenol a radical. 

I ddechrau, mae angen newid cyfansoddiadol. Mae hynny'n golygu cynyddu 

meysydd cyfrifoldeb Senedd a Llywodraeth Cymru dros gyfianwder. Dydy hynny 

ddim yn golygu cymryd pŵer er ei les ei hun. Ond mae'n golygu datblygu system o 

lywodraeth sy'n rhoi'r arfau sydd eu hangen arnom ni i ddarparu gwasanaethau 

mewn ffordd deg, dosturiol ac effeithlon. Mae hyn yn golygu datganoli materion 

plismona a chyfiawnder i Gymru.  

Mae hyn gyda llaw yn unol â'r farn gyhoeddus, gan fod polau piniwn wedi dangos yn 

gyson bod mwyafrif clir o blaid datganoli pellach. Dangosodd dau bôl penodol dros y 
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blynyddoedd diwethaf bod 63 y cant o blaid datganoli plismona i Gymru, a 60 y cant 

naill ai'n "cefnogi'n gryf" neu'n "cefnogi" datganoli cyfiawnder, gyda dim ond 28 y 

cant yn erbyn hynny. 

Mae hefyd yn golygu datblygu system lai cymhleth o lywodraeth lle gall pobl Cymru 

weld yn glir pwy sy'n gyfrifol am beth. Un ffaith anhygoel yw bod y pôl piniwn a 

ddaeth i'r casgliad bod 63 y cant o'r boblogaeth o blaid datganoli plismona hefyd 

wedi dangos bod 48 y cant yn credu bod plismona eisoes wedi ei ddatganoli i 

Gymru.  

Mae cymhlethdod rhaniad y pwerau a'r gyfraith ei hun yng Nghymru yn amharu ar 

atebolrwydd, ac yn y pen draw yn amharu ar ddemocratiaeth ei hun. 

Dylai rhaniad symlach o'r pwerau gael ei ategu gan awdurdodaeth gyfreithiol i Gymru 

a chreu corff ffurfiol o gyfraith Cymru. Dylai'r gyfraith hon yn ei thro gael ei symleiddio 

i greu llyfr statud i Gymru wedi'i godeiddio.  

Ar ôl datganoli, bydd her sylweddol o'n blaen wrth benderfynu sut i ddatblygu ein 

systemau plismona a chyfiawnder. Bydd angen i ni benderfynu beth yw’r ffordd 

mwyaf effeithiol o gosbi ac angen i ni benderfynu sut i weithredu er lles ehangach, 

drwy adsefydlu troseddwyr i'r gymdeithas. Rhaid i ni sicrhau hefyd nad yw pobl ifanc 

yn arbennig yn cael eu dal mewn trobwll o ymddygiad gwrthgymdeithasol, trosedd a 

charchar, sy'n aml yn cael ei achosi gan gamddefnyddio sylweddau a diffyg 

cefnogaeth rhieni neu gefnogaeth o fath arall. 

Yn bwysicach na dim, rhaid i ni ddod o hyd i ffyrdd o integreiddio'r gwasanaethau 

cymorth sy'n cael eu darparu gan awdurdodau lleol gyda'r system gyfiawnder, fel 

bod llai o droseddu a llai o alw am ein carchardai.  

Ac wrth i ni feddwl am gyfiawnder, rydyn ni'n meddwl yn fwyaf amlwg am weinyddu 

cyfiawnder drwy'r llysoedd - cynnal hawliau a chosbi unrhyw dramgwyddo yn unol â'r 

gyfraith. Ond wrth gwrs mae'n gysyniad llawer mwy eang.  

Mae cyfiawnder yn golygu cymdeithas sydd wedi ymrwymo i reolaeth y gyfraith, i 

hawliau dynol ac i gydraddoldeb - yr un statws, hawliau a chyfrifoldebau i bob aelod 

o'r gymdeithas.  

Ond mae elfen gymdeithasol ac economaidd hanfodol hefyd i gyfiawnder. Mae 

cymdeithas gyfiawn yn gymdeithas deg.  

Felly mae ein gweledigaeth o Gymru gyfiawn yn gofyn am agwedd holistaidd. Mae’n 

mynnu gosod pwyslais ar sgiliau, addysg, gwaith da, tegwch a chyfle cyfartal, a thwf 

gynhwysol - fel beth bynnag yw’ch cefndir cymdeithasol ac o ble bynnag yng 

Nghymru yr ydych chi'n dod, dylai fod gyda chi gyfle hafal i ffynnu ac i wireddu eich 

potensial mewn cymdeithas sydd wedi ei hymrwymo i gyfiawnder, tegwch a 

rheolaeth y gyfraith. 

Mae cyfle gyda ni i newid Cymru nawr ac ar gyfer y dyfodol. 
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Mae cyfle gyda ni i gymryd y cam nesaf ar y daith tuag at Gymru gyfiawn yn ei holl 

amlygiadau godidog. Ac wrth i ni gychwyn ar wythnos o ddathlu cenedlaethol 

gadewch i ni gyd ymrwymo i’r dasg o wneud hynny. 

Ac nid yn unig symud tuag at, ond yn y pendraw, o wireddu – gyda’n gilydd – Cymru 

gyfiawn. 

 

- - - - - - -  
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