
Bill Deddfwriaeth (Cymru) - Tacsonomeg Ddrafft ar gyfer Codau 
Cyfraith Cymru 

Yn y Dacsonomeg Ddrafft ar gyfer Codau Cyfraith Cymru a gyhoeddwyd 
yn ddiweddar gan Lywodraeth Cymru, mae’r ddeddfwriaeth a sefydlodd 
Gomisiynydd Plant Cymru a Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru wedi cael ei 
chategoreiddio dan y Cod ‘Iechyd a Gofal Cymdeithasol’. 

Fel y byddwch yn ymwybodol, mae pobl iau a phobl hŷn yn defnyddio 
ystod o wasanaethau cyhoeddus eraill y tu hwnt i iechyd a gofal 
cymdeithasol, gan gynnwys addysg, cyfiawnder, cyflogaeth a thai.   Yn 
yr un modd, mae ein swyddfeydd yn gwneud swm sylweddol o waith y tu 
hwnt i iechyd a gofal cymdeithasol.   

Rydym o’r farn y byddai’n fwy priodol ail-ddosbarthu’r ddeddfwriaeth 
a sefydlodd ein swyddi dan y Cod “Gweinyddiaeth Gyhoeddus” ochr yn 
ochr ag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. 

Er nad yw’r cod hwn yn effeithio ar ein gallu i gyflawni ein 
swyddogaethau statudol, mae’n bwysig dangos i’r rhai sy’n defnyddio’r 
Dacsonomeg, gan gynnwys y cyhoedd, bod ein gwaith yn ymestyn y tu 
hwnt i iechyd a gofal cymdeithasol.  
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Rydym yn gobeithio y byddwch yn ystyried ein barn wrth i chi ddatblygu’r 
Bil ymhellach ac edrychwn ymlaen at ei weld yn mynd drwy Gynulliad 
Cenedlaethol Cymru.  

Gan i’r mater gael ei godi gan Suzy Davies AC ym Mhwyllgor Materion 
Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol y Cynulliad, byddwn yn anfon copi o’r 
llythyr hwn at Gadeirydd y Pwyllgor er mwyn taflu goleuni wrth iddynt 
graffu ar y Bil.  

Yn gywir, 

 

Yr Athro Sally Holland 
Comisiynydd Plant Cymru 

Heléna Herklots CBE 
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru 
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