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O bell - Dogfennau Ategol 
Noder bod y dogfennau a ganlyn yn ychwanegol i’r dogfennau a gyhoeddwyd yn y 

prif becyn Agenda ac Adroddiadau ar gyfer y cyfarfod hwn 
------ 

4 Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r 

Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 – trafodwyd yn 

flaenorol 

13.40-13.45   

 

4.2 SL(6)190 - Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 2022 

 (Tudalennau 1 - 5)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-14-22 - Papur 21 - Adroddiad 

LJC(6)-14-22 - Papur 22 - Ymateb Llywodraeth Cymru 

6 Papurau i'w nodi 

13.50-13.55   

 

6.6 Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Araith y 

Frenhines 2022 

 (Tudalennau 6 - 13)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-14-22 – Papur 23 - Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y 

Cyfansoddiad, 13 Mai 2022 

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



 

 

LJC(6)-14-22 - Papur 24 – Datganiad ysgrifenedig gan y Cwnsler Cyffredinol 

a Gweinidog y Cyfansoddiad, 13 Mai 2022 

LJC(6)-14-22 - Papur 25 - Llythyr at y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y 

Cyfansoddiad, 12 Mai 2022 



   
 

 

SL(6)190 – Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol 

(Cymru) 2022 

Cefndir a Diben 

Mae Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 2022 (“Gorchymyn 2022”) yn gwneud 

darpariaeth ynghylch y cyfraddau tâl isaf a'r telerau a'r amodau cyflogaeth eraill i weithwyr 

amaethyddol.  

Mae Gorchymyn 2022 yn dirymu ac yn disodli Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 

2020 (“Gorchymyn 2020”) gyda newidiadau sy'n cynnwys strwythur graddio newidd, a’r 

cyfraddau tâl isaf fesul awr ar gyfer gweithwyr amaethyddol.   

Gweithdrefn 

Negyddol. 

Gwnaed y Gorchymyn gan Weinidogion Cymru cyn iddo gael ei osod gerbron y 

Senedd.  Caiff y Senedd ddirymu’r Gorchymyn o fewn 40 diwrnod (ac eithrio unrhyw 

ddiwrnodau pan fo’r Senedd: (i) wedi’i diddymu neu (ii) ar doriad am fwy na phedwar 

diwrnod) i'r dyddiad y cafodd ei osod gerbron y Senedd.  

Materion technegol: craffu 

Nodwyd y pwyntiau a ganlyn i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn 

perthynas â’r offeryn hwn. 

1. Rheol Sefydlog 21.2(iv) - ei bod yn ymddangos bod iddo effaith ôl-weithredol lle nad 

yw'r deddfiad sy’n ei awdurdodi yn rhoi awdurdod pendant ar gyfer hyn 

Gwnaed y Gorchymyn ar 31 Mawrth 2022 a daw i rym ar 22 Ebrill 2022. Fodd bynnag, mae 

darpariaethau’r Gorchymyn yn cymhwyso’n ôl-weithredol o 1 Ebrill 2021 ymlaen. Nid yw’n 

ymddangos bod Deddf Sector Amaethyddol (Cymru) 2014 yn rhoi awdurdod penodol ar 

gyfer hyn. Mae Memorandwm Esboniadol Llywodraeth Cymru yn nodi fel a ganlyn:  

 

The provisions within the Order are intended to apply retrospectively to 1 April 2021. 

The Panel were of the view this would recompense those agricultural workers who had 

expected an increase in their hourly wage from 1 April 2021, as was proposed in the 

Panel’s targeted consultation of autumn 2020.  

 

Safbwynt Llywodraeth Cymru yw mai diben cymwhyso ôl-weithredol o ddarpariaethau’r 

Gorchymyn yw cynyddu cyflogau gweithwyr a oedd wedi disgwyl cynnydd ym mis Ebrill 

2021. Fodd bynnag, nid oes unrhyw esboniad yn y Memorandwm Esboniadol am yr oedi 

rhwng y Panel yn cyflwyno Gorchymyn drafft diwygiedig ar 21 Rhagfyr 2021, a gwneud a 

gosod y Gorchymyn (ar 31 Mawrth ac 1 Ebrill 2022 yn y drefn honno). Cynhaliwyd ail 
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ymgynghoriad cyhoeddus cyn cyflwyno’r drafft diwygiedig, a hynny ym mis Hydref a mis 

Tachwedd 2021. Aeth rhyw dri mis heibio rhwng cyflwyno’r drafft diwygiedig a gwneud y 

Gorchymyn.  

 

Mewn perthynas ag ôl-gymhwyso’r Gorchymyn, mae’r Memorandwm Esboniadol yn nodi fel 

a ganlyn: 

 

The intention of the Panel was to have the new Order in force on 1 April 2021, to 

coincide with increases to the National Living Wage (NLW) and National Minimum 

Wage (NMW) and avoid a transitional period during which the NLW/NMW would 

override the Agricultural Minimum Wage (AMW) levels. However, the scale and nature 

of the changes necessitated referral back to the Panel for clarification of a number of 

policy and legal matters. In response, the Panel made changes to their draft proposals. 

Some of these changes were sufficiently different so as to require a second public 

consultation. This took place between 20 October and 19 November 21. The Panel 

subsequently submitted a revised draft Order on 21 December 2021 and requested that 

the Order be made with retrospective effect to recompense those agricultural workers 

who had expected an increase in their hourly wage from 1 April 2021, as was proposed 

in the Panel’s targeted consultation of autumn 2020. 

 

Following careful consideration, Welsh Ministers approved the draft Order and request 

for retrospective effect. At present, agricultural workers’ wages in Wales are subject to 

the minimum rates specified by the Agricultural Wages (Wales) Order 2020, except for 

minimum rates in the Order which fall below the NMW and NLW.     

 

2. Rheol Sefydlog 21.2(v) - bod angen eglurhad pellach ynglŷn â’i ffurf neu ei ystyr am 

unrhyw reswm penodol. 

Mae adran 3 o Ddeddf Sector Amaethyddol (Cymru) 2014 yn ymwneud â gorchmynion 

cyflogau amaethyddol. Mae adran 3(5) yn darparu “ni chaniateir pennu cyfradd tâl isaf mewn 

gorchymyn o dan yr adran hon sy’n llai na’r isafswm cyflog cenedlaethol”. Gwnaed y Gorchymyn 

ar 31 Mawrth 2022, daeth i rym ar 22 Ebrill 2022, ond cafodd effaith ar 1 Ebrill 2021. Ar 1 Ebrill 

2022, cafodd yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol a’r Cyflog Byw Cenedlaethol eu cynyddu. Mae’r 

cyfraddau tâl isaf a bennir yn Atodlen 1 i’r Gorchymyn mewn rhai achosion yn is na’r cyfraddau 

isafswm cyflog cenedlaethol o 1 Ebrill 2022 ymlaen, er eu bod yn gyfartal â’r cyfraddau isafswm 

cyflog cenedlaethol sy’n gymwys ar 1 Ebrill 2021, neu’n uwch na hwy. Nid yw’r Memorandwm 

Esboniadol sy’n cyd-fynd â’r Gorchymyn yn esbonio rhesymeg Llywodraeth Cymru dros gredu 

y cydymffurfiwyd ag adran 3(5) o’r Ddeddf, gan fod y Gorchymyn yn pennu cyfraddau tâl isaf 

sy’n llai na’r isafswm cyflog cenedlaethol o 1 Ebrill 2022. Byddai gwybodaeth bellach yn 

ddefnyddiol er mwyn deall safbwynt Llywodraeth Cymru.  

Rhinweddau: craffu  

Nodir y pwyntiau a ganlyn i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn 

perthynas â'r offeryn hwn. 
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3. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu 

ei fod yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r 

Senedd. 

Mae’r Gorchymyn yn cyflwyno strwythur graddio newydd ar gyfer gweithwyr amaethyddol. 

Mae’r cyfraddau tâl isaf ar gyfer gweithwyr amaethyddol, yn ôl gradd, wedi’u nodi yn 

Atodlen 1 i’r Gorchymyn. Mae’r rhain yn cael effaith o 1 Ebrill 2021. Mae’r Isafswm Cyflog 

Cenedlaethol a’r Cyflog Byw Cenedlaethol wedi cynyddu, gydag effaith o 1 Ebrill 2022.  Mae’r 

codiadau hyn mewn rhai achosion yn uwch na’r cyfraddau isaf y mae’r Gorchymyn yn 

darparu ar eu cyfer. Mewn rhai achosion, canlyniad hyn yw dileu neu leihau effaith y 

cyfraddau tâl graddedig, sy'n gwobrwyo gweithwyr mwy profiadol neu gymwys. Er enghraifft, 

yn unol ag Atodlen 1 i’r Gorchymyn, byddai gweithiwr Datblygu Amaethyddol Gradd A4 23 

oed neu’n hŷn yn cael £8.91 yr awr. Fodd bynnag, o 1 Ebrill 2022, byddai’r Cyflog Byw 

Cenedlaethol yn codi’r swm hwn i £9.50 yr awr. Byddai gweithiwr amaethyddol Gradd B4 23+ 

oed yn cael lleiafswm o £9.19, eto wedi’i godi i £9.50 yr awr. Byddai gweithiwr Amaethyddol 

Gradd C 23+ oed hefyd cael y gyfradd Cyflog Byw Cenedlaethol o £9.50, gan fod ei dâl isaf 

Atodlen 1 o £9.47 hefyd yn codi. Fel y cyfryw, nid oes gwobr ariannol ar hyn o bryd i weithiwr 

yn y categori oedran hwn o fod yn Radd C4, yn hytrach nad bod yn weithiwr A4. Mae'n 

ymddangos bod hyn yn rhwystr i ddilyniant yn y tymor byr. Mae’n bosibl y bydd rhai 

gweithwyr amaethyddol ar gyfradd uwch o dâl os cânt eu hamddiffyn gan y darpariaethau 

diogelu tâl yn erthygl 15, yn dilyn cyflwyno’r strwythur graddio newydd.  Nid yw’r 

Memorandwm Esboniadol yn egluro pryd y bwriedir gwneud Gorchymyn pellach. Fel y 

cyfryw, mae'n anodd gweld pryd y bydd modd datrys y broblem hon.  

4. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei 

fod yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r  Senedd 

Mae Rheol Sefydlog 15.4 yn darparu: 

"Rhaid i unrhyw ddogfen a osodir neu unrhyw fusnes a gyflwynir gan y Llywydd, y 

Comisiwn, y llywodraeth, unrhyw bwyllgor neu’r Clerc gael ei gosod neu ei gyflwyno yn 

Gymraeg a Saesneg, cyn belled ag y bo’n briodol o dan yr amgylchiadau ac yn 

rhesymol ymarferol." 

 

Nid yw'r Memorandwm Esboniadol ar gael yn Gymraeg. A all Llywodraeth Cymru esbonio'r 

rheswm am hyn? 

Ymateb Llywodraeth Cymru 

Mae angen ymateb gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â phwyntiau 1 i 4 uchod. 

Trafodaeth y Pwyllgor 

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn yn ei gyfarfod ar 9 Mai 2022 ac mae'n cyflwyno adroddiad i'r 

Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd uchod. 
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Ymateb y Llywodraeth: Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 2022 

 

Pwyntiau Adrodd Craffu Technegol 1:    Mae Gweinidogion Cymru wedi eu bodloni 

bod effaith ôl-weithredol Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 2022 yn 

gyfreithlon. Mae Gweinidogion Cymru wedi eu bodloni bod yr offeryn yn gydnaws ag 

Erthygl 1 o Brotocol 1 o’r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol. Ystyrir bod yr 

offeryn yn taro cydbwysedd teg rhwng hawliau unigolion a’r budd cyffredinol a’i fod yn 

gymesur. 

Mae Gweinidogion Cymru yn ystyried bod yr amserlen rhwng cyflwyno’r Gorchymyn 

drafft diwygiedig gan y Panel ar 20 Rhagfyr 2021 a gwneud a gosod y Gorchymyn (ar 

31 Mawrth a 1 Ebrill 2022 yn y drefn honno) yn rhesymol ac nad oedd angen esbonio 

hynny yn y Memorandwm Esboniadol.  

 

Pwyntiau Adrodd Craffu Technegol 2:    Ceir nodyn cyfarwyddyd ar wefan 

Llywodraeth Cymru sy’n esbonio bod cyfraddau’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol/Cyflog 

Byw Cenedlaethol wedi cynyddu o 1 Ebrill 20221. Mae’r nodyn cyfarwyddyd yn 

cynnwys tabl sy’n nodi’r cyfraddau uwch hyn ac yn esbonio y bydd y cyfraddau uwch 

hyn yn gymwys i’r pum gradd newydd o weithwyr amaethyddol ac y byddant yn parhau 

i fod yn gymwys hyd nes y gwneir Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol newydd neu hyd 

nes iddynt gael eu disodli gan newidiadau pellach i’r Isafswm Cyflog 

Cenedlaethol/Cyflog Byw Cenedlaethol. Ceir hefyd dogfen ganllawiau manwl sy’n 

esbonio’r pwynt hwn ymhellach2. 

 

Pwynt Adrodd Craffu ar Rinweddau 3:    Nodir mewn rhai achosion fod y cyfraddau 

uwch ar gyfer yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol/Cyflog Byw Cenedlaethol a ddaeth i 

rym o 1 Ebrill 2022 yn fwy na’r cyfraddau isafswm cyflog a nodir yn y Gorchymyn ac 

felly maent wedi eu disodli. Nodir yn y byr-dymor fod y cyfraddau isafswm cyflog ar 

gyfer Graddau A4, B4 a C yr un faint.     

 

Mae’r Panel wrthi’n llunio ei gynigion terfynol ar gyfer Gorchymyn 2022/23 a bydd yn 

cyflwyno Gorchymyn drafft i’w ystyried gan Weinidogion Cymru yn fuan. Bydd y 

cyfraddau isafswm cyflog arfaethedig yng Ngorchymyn 2022/23, fel yr ymgynghorwyd 

arnynt ym mis Ionawr 20223, yn datrys y mater hwn, oherwydd y cynigir y bydd 

cyfraddau tâl gwahanol yn gymwys i Raddau A4, B4 ac C. 

 

 

                                                           
1 https://llyw.cymru/cyflogau-amaethyddol-cyfraddau-tal-isaf 
2 https://llyw.cymru/cyflogau-amaethyddol-canllawiau 
3 https://llyw.cymru/telerau-ac-amodau-ar-gyfer-gweithwyr-amaethyddol-2022 
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Pwynt Adrodd Craffu ar Rinweddau 4:    Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i 

gynyddu nifer y Memoranda Esboniadol a’r Asesiadau Effaith Rheoleiddiol ar gyfer 

Offerynnau Statudol a osodir yn ddwyieithog gerbron y Senedd.  

Mae Rheol Sefydlog 15.4 o’r Senedd yn ei gwneud yn ofynnol i bob dogfen gael ei 

gosod yn ddwyieithog cyn belled ag y bo’n briodol o dan yr amgylchiadau ac yn 

rhesymol ymarferol, ac mae Safon 47 o Safonau’r Gymraeg (y dyletswyddau statudol 

a osodir ar Lywodraeth Cymru gan Gomisiynydd y Gymraeg) yn ei gwneud yn ofynnol 

inni ystyried y pwnc a’r gynulleidfa a ragwelir ar gyfer dogfennau penodol wrth 

flaenoriaethu eu cyfieithu. O dan ganllawiau a ddarparwyd gan swyddfa’r Comisiynydd 

(yn ei Chod Ymarfer ar Reoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 1) 2015), wrth 

flaenoriaethu’r dogfennau hyn i’w cyfieithu ar yr adeg hon fe wnaethom ystyried 

materion megis a oedd y Rheoliadau yn ymwneud â materion sy’n effeithio ar y 

Gymraeg yn uniongyrchol, a oedd y Rheoliadau o ddiddordeb mawr i grwpiau o 

siaradwyr Cymraeg yn benodol, ac a fyddai cyfran uchel o’r gynulleidfa ar gyfer y 

dogfennau yn siarad Cymraeg. Am fod y Gorchymyn o natur dechnegol ac yn effeithio 

dim ond canran fach iawn o’r boblogaeth, barnwyd nad oedd yr ME yn flaenoriaeth i’w 

gyfieithu y tro hwn.   
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Mick Antoniw AS/MS 

Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad 
Counsel General and Minister for the Constitution  
 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

Gohebiaeth.Mick.Antoniw@llyw.cymru                 
Correspondence.Mick.Antoniw@gov.Wales 

 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

 

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 

 

 
 
Huw Irranca-Davies AS 
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
Senedd Cymru 

 

 

13 Mai 2022 

 

 

Annwyl Huw, 

 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 12 Mai. Fel yr ydych yn ymwybodol, ar 10 Mai 2022, 

agorodd Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru sesiwn newydd Senedd y DU yn ffurfiol ar 

ran Ei Mawrhydi y Frenhines, gan amlinellu hefyd ddeddfwriaeth arfaethedig Llywodraeth y 

DU ar gyfer y sesiwn newydd.  

 

Rwyf wedi cyhoeddi heddiw ddatganiad ysgrifenedig ynglŷn â’r goblygiadau disgwyliedig i’r 

Senedd yn deillio o’r rhaglen ddeddfwriaethol arfaethedig, ac i roi'r wybodaeth ddiweddaraf 

am ein trefniadau ymgysylltu â Llywodraeth y DU. 

 

Rwy’n awyddus i sicrhau ein bod yn parhau i gydweithio â’r Senedd ar faterion cydsyniad 

deddfwriaethol, a hyderaf y byddwch yn croesawu'r llythyr cynnar hwn a’r Datganiad 

Ysgrifenedig cysylltiedig yn yr ysbryd hwnnw. Gallaf gadarnhau y byddaf yn bresennol yn y 

cyfarfod o’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ar 20 Mehefin. Rwy’n 
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gobeithio y bydd gen i ragor o wybodaeth am y biliau y cyfeirir atynt yn y Datganiad 

Ysgrifenedig erbyn hynny ac edrychaf ymlaen at drafod ymhellach yn y cyfarfod hwnnw.  

 

Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at y Llywydd a chadeiryddion pwyllgorau eraill. 

 

 

 

Mick Antoniw AS/MS 

Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad 
Counsel General and Minister for the Constitution 
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DATGANIAD YSGRIFENEDIG  

GAN 

LYWODRAETH CYMRU 
  

 

TEITL  Rhaglen Ddeddfwriaethol Llywodraeth y DU 

DYDDIAD   13 Mai 2022 

GAN 
Mick Antoniw AS, y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y 
Cyfansoddiad  

 

 
Ar 10 Mai 2022, agorodd Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru sesiwn newydd Senedd y 
DU yn ffurfiol ar ran Ei Mawrhydi y Frenhines. Amlinellodd ddeddfwriaeth arfaethedig 
Llywodraeth y DU ar gyfer y sesiwn newydd.  
 
Dylai deddfwriaeth sylfaenol mewn meysydd sydd wedi’u datganoli gael ei deddfu fel arfer 
gan Senedd Cymru (‘y Senedd’) – dyna ein safbwynt sylfaenol. Fodd bynnag, gall fod rhai 
amgylchiadau pan fo’n synhwyrol bod darpariaeth, sydd o fewn cymhwysedd deddfwriaethol 
y Senedd, yn cael ei chynnwys mewn Biliau gan Senedd y DU, gyda chaniatâd penodol y 
Senedd.  
 
Ym mis Hydref 2021, ysgrifennais i’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
yn y Senedd yn amlinellu ein hegwyddorion ar gyfer ystyried caniatâd i ddarpariaethau 
datganoledig ym Miliau’r DU. Er enghraifft, byddwn yn ystyried defnyddio Bil gan Senedd y 
DU pan fydd hynny’n golygu y gellid newid y gyfraith yn gyflymach nag y gallem gyflawni 
newid o’r fath drwy ein rhaglen ddeddfwriaethol ein hunain, neu pan fo’n synhwyrol bod y 
gyfundrefn reoleiddio yn cydweddu yng Nghymru a Lloegr. Byddwn yn parhau i ddilyn yr 
egwyddorion hyn. 
 
Mae unrhyw gynnig a allai beri bod un o Filiau Senedd y DU yn deddfu mewn maes sydd 
wedi’i ddatganoli yn cael ei ystyried yn ofalus iawn gan Lywodraeth Cymru. Er mwyn gallu 
ystyried fel hyn, mae’n hanfodol sicrhau bod trefniadau ymgysylltu cynnar ac effeithiol ar 
waith rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU. Yn ei dro, golyga hyn hefyd fod modd 
llunio memoranda cydsyniad deddfwriaethol amserol, sy’n seiliedig ar y ffeithiau llawn, i’w 
cyhoeddi i alluogi'r Senedd i graffu ar gynigion o’r fath.  
 
Yn dilyn trafodaethau yng nghyfarfod cyntaf y Pwyllgor Sefydlog Rhyngweinidogol ar 23 
Mawrth, rwyf wedi fy nghalonogi gan y ffaith y cafwyd ymgysylltu cadarnhaol rhwng 
swyddogion Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru ar nifer o Filiau yn rhaglen 
ddeddfwriaethol Llywodraeth y DU. Croesawaf hefyd yr ymgysylltu cadarnhaol sy'n parhau 
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rhwng fy swyddogion i a Chomisiwn y Senedd ar y broses cydsyniad deddfwriaethol – 
hyderaf y bydd hyn o gymorth wrth graffu ar Filiau gan Senedd y DU. 
 
Rwy'n ymwybodol, fodd bynnag, yn ystod sesiwn ddiwethaf Senedd y DU, y gwelwyd nifer o 
achosion pan na chafodd Confensiwn Sewel ei barchu. Mae’r diffyg ymgysylltu mewn 
perthynas â rhai Biliau yn parhau’n destun pryder imi. Rwy’n dal i gredu hefyd y dylid gosod 
Confensiwn Sewel ar sail statudol a thraddodadwy – dyma’r ffordd fwyaf priodol o ddiogelu 
ein setliad datganoli a diogelu’r Deyrnas Unedig. Rwy’n parhau i alw ar Lywodraeth y DU a’r 
llywodraethau datganoledig i weithio tuag at y nod hwnnw.       
 
O’r 38 o Filiau newydd y mae Llywodraeth y DU yn bwriadu bwrw ymlaen â hwy yn ystod 
Trydedd Sesiwn Senedd y DU, mae rhai eisoes wedi'u cyflwyno, tra bydd rhai eraill wedi 
cyrraedd amrywiol gamau datblygu. Mae’r hyn yr ydym yn ei wybod am y darpariaethau 
arfaethedig – a’n hymgysylltu â Llywodraeth y DU – yn amrywio o Fil i Fil, fel y mae’r 
graddau y mae darpariaethau yn dod o fewn meysydd lle y mae cymhwysedd wedi’i 
ddatganoli neu'n codi materion trawsffiniol.  
 
Roedd Llywodraeth y DU wedi tynnu sylw’r llywodraethau datganoledig eisoes at gyfres o 
12 o feysydd polisi lle y gallai deddfwriaeth yn ei rhaglen ddeddfwriaethol sydd o 
berthnasedd arbennig i fuddiannau datganoledig gael ei chynnwys. Rydym wedi disgwyl, 
felly, y gallai fod angen cynnig cydsyniad deddfwriaethol ar gyfer Biliau yn y meysydd hyn – 
naill ai am eu bod yn cynnwys, neu'n debygol o gynnwys, darpariaeth sydd o fewn 
cymhwysedd y Senedd, neu am eu bod yn addasu cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd. 
Mae gwybodaeth am y Biliau hyn i'w chael isod.  
 
Yn dilyn cyhoeddi rhaglen ddeddfwriaethol Llywodraeth y DU, gwnaeth Ysgrifennydd 
Gwladol Cymru Ddatganiad Ysgrifenedig ar 11 Mai yn cyfeirio at gyfanswm o 27 o Filiau 
sy’n debygol o ymestyn i Gymru a bod yn gymwys iddi. Gwybodaeth gyfyngedig yn unig yr 
ydym wedi’i chael am y 15 o Filiau eraill yn y gyfres hon.  
 
Mae Llywodraeth Cymru yn ceisio gwybodaeth bellach am y gyfres ehangach hon o Filiau, 
ac yn wir am raglen ddeddfwriaethol Llywodraeth y DU yn ei chyfanrwydd. Pan fydd yr 
wybodaeth ar gael, bydd yr holl Filiau yn cael eu hasesu i weld a oes angen cydsyniad y 
Senedd. 
 
Edrychaf ymlaen at rannu rhagor o wybodaeth am Filiau perthnasol a gweithio gyda’r 
Senedd ar y broses cydsyniad deddfwriaethol drwy gydol sesiwn newydd Senedd y DU.  
 
Mae’r wybodaeth am ddarpariaethau’r Biliau sydd i’w gweld isod wedi’i llywio gan 
wybodaeth a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y DU. 
 
1. Y Bil Lles Anifeiliaid (Anifeiliaid a Gedwir)  
Cafodd y Bil hwn ei gyflwyno yn sesiwn ddiwethaf Senedd y DU ac mae’n gwneud 
darpariaeth sy’n ymwneud â lles anifeiliaid a gedwir gan gynnwys anifeiliaid fferm, anifeiliaid 
anwes ac anifeiliaid gwyllt a gedwir.  
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Cafodd memorandwm cydsyniad deddfwriaethol ei osod mewn perthynas â’r Bil hwn ar 22 
Mehefin 2021, a gosodwyd cynnig cydsyniad deddfwriaethol atodol ar 7 Ionawr 2022 (a 
ddiwygiwyd wedi hynny ar 3 Mawrth 2022).    
  
2. Y Bil Rhyddid yn sgil Brexit 
Bydd y Bil yn cynnwys darpariaeth sy’n ymwneud â chyfraith yr UE a ddargedwir, gan 
gynnwys gweithdrefnau ar gyfer newid y gyfraith hon. Disgwylir y bydd y Bil yn cynnwys 
cynigion ar gyfer diwygiadau rheoleiddiol ar draws ystod eang o feysydd polisi. 
 
3. Y Bil Ardrethu Annomestig 
Defnyddir y Bil i ddiwygio ac egluro’r pwerau presennol a pharamedrau penodol yn y system 
ardrethi annomestig.  
 
4. Y Bil Diogeledd Ynni 
Bydd y Bil yn ymdrin â nifer o faterion gan gynnwys dal a storio carbon, cyflenwi tanwydd, 
tariffau prisiau a materion pellach sy’n ymwneud ag ynni.  
 
5. Y Bil Hawliau 
Mae’r Bil yn debygol o gynnwys cynigion i ddirymu agweddau ar Ddeddf Hawliau Dynol 
1998 a chael Bil Hawliau yn eu lle, ac i leihau rôl Llys Hawliau Dynol Ewrop.  
 
Mae’r Ddeddf Hawliau Dynol yn agwedd sylfaenol ar gymhwysedd deddfwriaethol y Senedd 
oherwydd rhaid i ddeddfwriaeth a gaiff ei phasio yn y Senedd fod yn gydnaws â’r Ddeddf.   
 
6. Y Bil Masnach (Awstralia a Seland Newydd) 
Bydd y Bil yn cynnwys darpariaeth sy’n gysylltiedig â gweithredu cytundebau masnach y DU 
ag Awstralia a Seland Newydd, gan gynnwys mewn perthynas â rheolau caffael.  
 
7. Bil Banc Seilwaith y DU 
Bydd y Bil yn cynnwys darpariaeth sy’n ymwneud â llywodraethu Banc Seilwaith y DU.  
 
8. Y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio  
Bydd y Bil yn cynnwys darpariaeth eang ynghylch amryw o faterion, gan gynnwys 
llywodraeth leol a chynllunio.  
 
9. Y Bil Diwygiadau Iechyd Meddwl  
Bydd y Bil yn diwygio Deddf Iechyd Meddwl 1983 o ran materion sy’n cynnwys prosesau a 
thriniaeth.  
 
10. Y Bil Diogelwch Ar-lein 
Cyflwynwyd y Bil hwn yn sesiwn ddiwethaf Senedd y DU ac mae’n gwneud darpariaeth ar 
gyfer trefniadau OFCOM i reoleiddio rhai gwasanaethau rhyngrwyd, troseddau cyfathrebu a 
dibenion cysylltiedig, ac mewn cysylltiad â’r rhain. Gosodwyd memorandwm cydsyniad 
deddfwriaethol mewn perthynas â’r Bil hwn ar 30 Mawrth 2022. 
 
11. Y Bil Caffael 
Bwriad y Bil hwn yw diwygio’r drefn gaffael bresennol.  Tudalen y pecyn 10
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Cyhoeddodd y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol Ddatganiad Ysgrifenedig ar ein dull o 
gydweithio â Llywodraeth y DU yn y maes hwn ar 18 Awst 2021.  
 
12. Y Bil Trafnidiaeth 
Bydd y Bil hwn yn cynnwys darpariaeth sy’n ymwneud â rheilffyrdd, mannau gwefru 
cerbydau trydan, a safonau cerbydau.  
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Y Pwyllgor Deddfwriaeth,  
Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
— 
Legislation, Justice and  
Constitution Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddDCC@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddDCC 

0300 200 6565  

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddLJC@senedd.wales  

senedd.wales/SeneddLJC 
0300 200 6565  

12 Mai 2022 

Annwyl Mick, 

Gwahoddiad i roi tystiolaeth - 20 Mehefin 2022 

Byddwch yn cofio y cawsom drafodaeth addysgiadol iawn fis Medi diwethaf a roddodd gyfle cynnar i glywed 

gennych ynghylch materion o fewn eich portffolio ac i helpu i osod y cyd-destun wrth i fy Mhwyllgor ddechrau 

ar ei waith yn y Chweched Senedd hon. 

Wrth i flwyddyn lawn gyntaf y Chweched Senedd ddod i ben, hoffem eich gwahodd i ddod i'n cyfarfod ar 20 

Mehefin, rhwng 13.00 a 14.30, fel y gallwn drafod datblygiadau a materion allweddol o fewn eich maes 

cyfrifoldeb ers i ni gyfarfod ddiwethaf. Cynhelir y cyfarfod hwn ar ystâd y Senedd, a byddwn yn cadarnhau 

lleoliad yr ystafell. 

Byddwn yn ddiolchgar pe gallech gadarnhau a fyddwch yn gallu dod i’r cyfarfod, a hynny cyn gynted ag y bo 

modd.  Bydd y sesiwn hon yn helpu i lywio adroddiad blynyddol, yr ydym yn bwriadu ei osod gerbron y 

Senedd yn gynnar yn ystod toriad yr haf. 

Yn ogystâl, byddwch yn gwybod, yr wythnos hon yn Senedd y DU cafodd rhaglen ddeddfwriaethol 

Llywodraeth y DU ar gyfer y sesiwn sydd ar ddod ei chyhoeddi yn Araith y Frenhines. Yn dilyn eich llythyr a 

anfonwyd atom ar 1 Mawrth 2022, byddem yn ddiolchgar pe gallech ddarparu eich asesiad cychwynnol o'r 

Biliau sydd wedi'u cynnwys yn y cyhoeddiad a fydd, yn eich barn chi, yn ei gwneud yn ofynnol i femoranda 

cydsyniad deddfwriaethol gael eu gosod gerbron y Senedd. At hynny, byddai'n ddefnyddiol pe gallech, fel 

rhan o'r asesiad hwnnw, gadarnhau pa Filiau y mae Llywodraeth Cymru yn ceisio, neu y gallai geisio, 

darpariaeth yn eu cylch ar gyfer Cymru mewn meysydd datganoledig. Byddem yn falch iawn pe baech yn 

anfon y wybodaeth hon erbyn 25 Mai fel y gellir ei defnyddio i lywio ein gwaith cynllunio. 

 

 

Yn gywir 

 

Mick Antoniw AS 

Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad 
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https://busnes.senedd.cymru/ieListDocuments.aspx?CId=725&MId=12425&Ver=4
https://business.senedd.wales/documents/s123041/LJC6-08-22%20-%20Paper%2015%20-%20Letter%20from%20the%20Counsel%20General%20and%20Minister%20for%20the%20Constitution%201%20March.pdf


 

 

Huw Irranca-Davies 

Cadeirydd 
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