
 

 

Dogfennau Ategol - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, 

Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
Lleoliad: 

Hybrid - Ystafell Bwyllgora 4 Tŷ Hywel a  

fideogynadledda drwy Zoom 

Dyddiad: Dydd Llun, 4 Gorffennaf 2022 

Amser: 13.30

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

P Gareth Williams 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddDCC@senedd.cymru

Hybrid - Pecyn atodol 
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 
------ 

3.4 SL(6)220 - Rheoliadau Addysg mewn Lleoliadau Lluosog (Cymru) 2022  

 (Tudalen 1) 

Rheoliadau 

Memorandwm Esboniadol  

 

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-20-22 - Papur 6a - Ymateb Llywodraeth Cymru 

4.2 SL(6)207 - Rheoliadau Bwydydd Newydd (Awdurdodiadau) a Chyflasynnau 

Mwg (Addasu Awdurdodiadau) (Cymru) 2022 

 (Tudalennau 2 - 8)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-20-22 - Papur 24 - Adroddiad 

LJC(6)-20-22 - Papur 25 - Ymateb Llywodraeth Cymru 

4.3 SL(6)212 - Rheoliadau Addysg (Gwybodaeth am Ddisgyblion Unigol) (Cymru) 

(Diwygio) 2022 

 (Tudalennau 9 - 11)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-20-22 - Papur 26 - Adroddiad 

LJC(6)-20-22 - Papur 27 - Ymateb Llywodraeth Cymru 

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

https://senedd.cymru/media/ydndinxf/sub-ld15164-w.pdf
https://senedd.cymru/media/uygpvab5/sub-ld15164-em-w.pdf


 

 

5.4 Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Y Pwyllgor Sefydlog 

Rhyngweinidogol ar Gyllid - 15 Mehefin 2022 

 (Tudalennau 12 - 13)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-20-22 - Papur 28 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, 

1 Gorffennaf 2022 

6.5 Gohebiaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd at y Llywydd: Bil Technolegau 

Genetig (Bridio Manwl) 

 (Tudalennau 14 - 16)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-20-22 - Papur 29 - Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd at y 

Llywydd, 27 Mehefin 2022 

6.6 Gohebiaeth gan y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith at y 

Prif Weinidog: Datganiad deddfwriaethol y Prif Weinidog: y Bil llywodraethu 

amgylcheddol 

 (Tudalennau 17 - 18)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-20-22 - Papur 30 - Llythyr gan y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr 

Amgylchedd a Seilwaith at y Prif Weinidog, 1 Gorffennaf 2022 

6.7 Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad a'r 

Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Mesur Hawliau Llywodraeth y DU 

 (Tudalennau 19 - 20)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-20-22 - Papur 34 - Llythyr gan y gan y Cwnsler Cyffredinol a 

Gweinidog y Cyfansoddiad a'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, 1 

Gorffennaf 2022 

9 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Banc Seilwaith y DU 

14.00-14.15 (Tudalennau 21 - 23)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-20-22 - Papur 31 - Llythyr gan Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr 



 

 

Amgylchedd a Seilwaith at y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, 30 Mehefin 

2022 

11 Bil yr Undebau Llafur (Cymru) 

14.30 - 14.45 (Tudalennau 24 - 32)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-20-22 - Papur 32 - Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil 

12 Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru): Dull o graffu (yn amodol 

ar gyflwyno'r Bil) 

14.45 - 15.05 (Tudalennau 33 - 41)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-20-22 - Papur 33 - Papur cwmpas a dull 



Ymateb y Llywodraeth: Rheoliadau Addysg mewn Lleoliadau Lluosog (Cymru) 

2022 

 

Pwynt Craffu ar Rinweddau 1:  

 

Mae Llywodraeth Cymru yn nodi Adroddiad y Pwyllgor ac yn cytuno â’i gasgliad. 

Mae diffiniad rhannol o’r term “head teacher” yn adran 579(1) o Ddeddf Addysg 1996 

i’r perwyl bod “head teacher” yn cynnwys “acting head teacher”. Nid yw’r term “acting 

head teacher” ei hun wedi ei ddiffinio yn Neddf 1996. Mae Llywodraeth Cymru yn 

cytuno y byddai cyfeirio’r darllenydd at y diffiniad rhannol yn adran 579(1) o Ddeddf 

1996 wedi bod yn ddefnyddiol i’r darllenydd. Byddwn yn diwygio Rheoliadau 2022 i 

ymdrin â’r pwynt hwn pan fydd y cyfle nesaf yn codi. 

 

Tudalen y pecyn 1

Eitem 3.4



   
 

 

SL(6)207 - Rheoliadau Bwydydd Newydd 

(Awdurdodiadau) a Chyflasynnau Mwg (Addasu 

Awdurdodiadau) (Cymru) 2022 

Cefndir a Diben 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio deddfwriaeth yr UE a ddargedwir i wneud darpariaeth 

ynghylch awdurdodiadau cynhyrchion bwyd rheoleiddiedig o ran Cymru. 

Mae Rhan 2 a'r Atodlenni i'r Rheoliadau yn diweddaru'r rhestr o fwydydd newydd 

awdurdodedig yn yr Atodiad i Reoliad Gweithredu'r Comisiwn (UE) 2017/2470 sy'n sefydlu 

rhestr yr Undeb o fwydydd newydd ("Rheoliad yr UE 2017").  Mae'r darpariaethau'n 

awdurdodi cyfres o fwydydd newydd i'w defnyddio mewn diodydd sy'n seiliedig ar laeth a 

chynhyrchion tebyg a fwriedir ar gyfer plant ifanc, ychwanegion bwyd, fformiwla fabanod a 

fformiwla ddilynol a chategorïau bwyd penodedig eraill. 

Mae Rhan 3 o'r Rheoliadau yn cynnwys  addasiadau i awdurdodiadau cyfredol ar gyfer pump 

o gynhyrchion cynradd i greu cyflasyn mwg yn yr Atodiad i Reoliad Gweithredu'r Comisiwn 

(UE) 1321/2013 sy'n sefydlu rhestr yr Undeb o gynhyrchion cynradd a awdurdodir i greu 

cyflas mwg i’w defnyddio yn y modd hwnnw mewn bwydydd neu arnynt ("Rheoliad yr UE 

2013"). Mae'r diwygiadau'n newid enwau a chyfeiriadau deiliaid awdurdod yr 

awdurdodiadau cynnyrch perthnasol. 

Gweithdrefn 

Negyddol. 

Gwnaed y Rheoliadau gan Weinidogion Cymru cyn iddynt gael eu gosod gerbron y Senedd.  

Gall y Senedd ddirymu'r Rheoliadau o fewn 40 diwrnod (ac eithrio unrhyw ddyddiau pan fo’r 

Senedd: (i) wedi’i diddymu neu (ii) mewn cyfnod o doriad am fwy na phedwar diwrnod) i'r 

dyddiad y’u gosodwyd gerbron y Senedd. 

Materion technegol: craffu 

Nodwyd y 5 pwynt a ganlyn i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn 

perthynas â’r offeryn hwn. 

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

unrhyw reswm penodol. 

Mae Atodlenni 2 a 3 i'r Rheoliadau hyn yn mewnosod cofnodion newydd yn yr Atodiad i 

Reoliad yr UE 2017, sy'n cael yr effaith (ymhlith pethau eraill) o awdurdodi gosod ar y 

farchnad "Schizochytrium sp. (FCC-3204) oil a "Schizochytrium sp. (WZU477) oil" fel bwydydd 

newydd i'w defnyddio yn y categori bwyd penodedig o laeth fformiwla a fformiwla ddilynol.  

Tudalen y pecyn 2

Eitem 4.2

https://busnes.senedd.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39555
https://busnes.senedd.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39555
https://busnes.senedd.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39555


   
 

 

Ar gyfer y ddau fwyd newydd hynny, mae'r Atodiad i Reoliad yr UE 2017 (fel y'i diwygiwyd 

gan y Rheoliadau hyn) yn pennu "Lefelau uchaf o DHA" yn unol â "Rheoliad (UE) Rhif 

609/2013", ac nid yw ei effaith yn glir ar unwaith.  

Gofynnwn i Lywodraeth Cymru egluro sut y bydd lefelau uchaf y DHA yn cael eu canfod drwy 

gyfeirio at Reoliad (UE) Rhif 600/2013 ar gyfer y categori bwyd penodedig o laeth fformiwla 

a fformiwla ddilynol ar gyfer y bwydydd newydd hyn. 

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

unrhyw reswm penodol. 

Mae paragraff 1 o Atodlen 2 i'r Rheoliadau hyn yn awdurdodi “Food Supplements as defined 

in the Food Supplements (Wales) Regulations 2003, excluding food supplements for infants and 

children under 3 years of age”" [pwyslais wedi'i ychwanegu] fel categori bwyd penodedig ar 

gyfer y bwyd newydd "Schizochytrium sp. (FCC-3204) oil”. 

Yn yr un modd, mae paragraff 1 o Atodlen 4 a pharagraff 1 o Atodlen 5 i'r Rheoliadau hyn yn 

awdurdodi (ymhlith pethau eraill) “Food supplements as defined in the Food Supplements 

(Wales) Regulations 2003, excluding food supplements for infants and young children” 

[pwyslais wedi'i ychwanegu] fel categori bwyd penodedig ar gyfer y bwydydd newydd “3’-

Sialyllactose (3’-SL) sodium salt (microbial source)” a “6’-Sialyllactose (6’-SL) sodium salt 

(microbial source)” yn y drefn honno. 

Gofynnwn i Lywodraeth Cymru egluro'r gwahaniaeth (os o gwbl) rhwng plant o dan 3 oed a 

phlant ifanc yn yr awdurdodiadau hyn. 

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

unrhyw reswm penodol. 

Mae'r penawdau yn Atodlenni 2 a 3 i'r Rheoliadau hyn yn cyfeirio at "Awdurdodi..." bwydydd 

penodol fel bwydydd newydd. Fodd bynnag, mae'r penawdau yn Atodlenni 4 a 5 i'r 

Rheoliadau hyn yn cyfeirio at "Awdurdodi rhoi ar y farchnad ..." bwydydd penodol fel 

bwydydd newydd. 

Gofynnwn i Lywodraeth Cymru egluro'r gwahaniaeth (os o gwbl) rhwng "Awdurdodi" ac 

"Awdurdodi rhoi ar y farchnad" yng nghyd-destun yr Atodlenni i'r Rheoliadau hyn. 

4. Rheol Sefydlog 21.2(vi) – ei bod yn ymddangos bod gwaith drafftio'r offeryn neu’r 

drafft yn ddiffygiol neu ei fod yn methu â bodloni gofynion statudol. 

Mae paragraff 2 o Atodlen 5 i'r Rheoliadau hyn yn mewnosod manyleb ar gyfer y bwyd 

newydd “6’-Sialyllactose (6’-SL) sodium salt (microbial source)” yn Rheoliad yr UE 2017. 

Yn y fanyleb, o dan y pennawd "Description", mae cyfeiriad at y bwyd newydd hwnnw sy'n 

cynnwys “6’-sialy-llactulose”. Fodd bynnag, hefyd yn y fanyleb honno, o dan y pennawd 

“Characteristics/Composition”, cyfeirir at yr un term fel “6’-Sialyl-lactulose”.  

Tudalen y pecyn 3



   
 

 

Mae'r gwall hwn yn ymddangos yn y fersiwn gyfatebol o'r Rheoliadau hyn ar gyfer Lloegr 

(the Novel Foods (Authorisations) and Smoke Flavourings (Modification of Authorisations) 

(England) Regulations 2022 (S.I. 2022/560)) ac fe'i cywirwyd wedyn gan Lywodraeth y DU yn 

unol â’r Novel Foods (Authorisations) and Smoke Flavourings (Modification of 

Authorisations) (Amendment) (England) Regulations 2022 (2022/619), gan ddisodli’r "6'-

sialy-llactulose" â "6'-sialyl-lactulose". 

5. Rheol Sefydlog 21.2(vi) – ei bod yn ymddangos bod gwaith drafftio'r offeryn neu’r 

drafft yn ddiffygiol neu ei fod yn methu â bodloni gofynion statudol. 

Mae rheoliadau 6 a 7 y Rheoliadau hyn yn ceisio diwygio Rheoliad yr UE 2013 mewn 

perthynas â chynhyrchion cynradd i greu cyflasyn mwg "SmokEz C-10" a "SmokEz Enviro-23" 

yn y drefn honno. 

Fodd bynnag: 

• mae rheoliad 6 a'r pennawd cysylltiedig yn cyfeirio at gynnyrch "SmokEz C-10" fel 

"SmokeEz C-10"; ac  

• mae rheoliad 7 a'r pennawd cysylltiedig yn cyfeirio at gynnyrch "SmokEz Enviro-23" 

fel "SmokeEz Enviro-23" [pwyslais wedi'i ychwanegu], 

ac nid yw’r rhain yn adlewyrchu'r termau hynny fel y'u rhestrir yn yr Atodiad i Reoliad yr UE 

2013. 

Rhinweddau: craffu  

Nodir un pwynt ar gyfer adrodd o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â'r offeryn hwn. 

1. 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 paragraffau 11 a 12 y Memorandwm Esboniadol sy'n cyd-fynd â'r Rheoliadau hyn yn 

cyfeirio at benderfyniad gan Weinidogion Cymru “i awdurdodi chwe chais ar gyfer bwydydd 

newydd" – tri "oligosacaridau llaeth dynol-unfath (HiMOs)" a thri "olewydd llawn asid 

docosahecsaëonig (DHA)”.  

Fodd bynnag, mae'n ymddangos bod Rhan 2 a'r Atodlenni i'r Rheoliad hwn yn awdurdodi 

(neu'n diwygio awdurdodiad presennol) 5 bwyd newydd yn unig. Gofynnwn i Lywodraeth 

Cymru egluro a yw'r holl geisiadau y cyfeirir atynt yn y Memorandwm Esboniadol wedi'u 

hawdurdodi gan y Rheoliadau hyn. 

Ymateb Llywodraeth Cymru  

Mae angen ymateb gan Lywodraeth Cymru. 

 

 

Tudalen y pecyn 4

https://www.legislation.gov.uk/id/uksi/2022/560


   
 

 

Trafodaeth y Pwyllgor 

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn yn ei gyfarfod ar 20 Mehefin 2022 ac mae'n cyflwyno 

adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd uchod. 

 

Tudalen y pecyn 5



Ymateb y Llywodraeth: Rheoliadau Bwydydd Newydd (Awdurdodiadau) a 

Chyflasynnau Mwg (Addasu Awdurdodiadau) (Cymru) 2022 

Mae pum pwynt Craffu Technegol wedi cael eu codi, tri yn unol â Rheol Sefydlog 

21.2(v), a dau yn unol â 21.2(vi). Mae un pwynt Craffu ar Rinweddau wedi cael ei 

godi yn unol â Rheol Sefydlog 21.3(ii).  

 

Pwynt Craffu Technegol 1:  

Mae’r lefelau uchaf o asid Docosahecsenoig (DHA) yn y cynhyrchion hyn ar gyfer y 

categori bwyd penodedig o fformiwla babanod a fformiwla ddilynol i’w nodi drwy 

gyfeirio at EUR 2013/609. Mae EUR 2013/609 yn darparu ar gyfer gofynion o ran 

cyfansoddiad a gwybodaeth ar gyfer fformiwla babanod a fformiwla ddilynol. Mae 

Erthygl 4 yn darparu mai dim ond os bydd fformiwla babanod a fformiwla ddilynol yn 

cydymffurfio â’r Rheoliad y caiff ei marchnata. Mae Erthyglau 6, 9 a 10 yn cynnwys 

gofynion cyffredinol. Mae Erthygl 15(6) yn ei gwneud yn ofynnol i sylweddau sy’n 

perthyn i gategorïau nas restrir yn Erthygl 15(1) sy’n cael eu hychwanegu at fwydydd 

o fewn cwmpas Erthygl 1(1) (gan gynnwys fformiwla babanod a fformiwla ddilynol) 

fodloni’r gofynion cyffredinol a nodir yn Erthyglau 6 a 9 a, pan fo’n gymwys, y 

gofynion penodol a sefydlwyd yn unol ag Erthygl 11. Mae EUR 2016/127 yn cynnwys 

y gofynion penodol perthnasol o ran cyfansoddiad a gwybodaeth ar gyfer fformiwla 

babanod a fformiwla ddilynol. Gellir gweld y lefelau uchaf ac isaf ar gyfer DHA yn 

Atodiad 2, paragraff 4.6. Fodd bynnag, rhaid cymhwyso’r lefelau uchaf a nodir yn 

EUR 2016/127 yng nghyd-destun y gofynion cyffredinol ehangach yn EUR 2013/609.  

Defnyddiwyd y dull hwn er mwyn sicrhau cysondeb â darpariaethau cyfatebol yn y 

cofnodion presennol ar gyfer bwydydd newydd awdurdodedig a restrir yn EUR 

2017/2470. Mae hefyd yn gyson ag awdurdodiad y cynhyrchion hyn fel sy’n gymwys 

yng Ngogledd Iwerddon (a’r Undeb Ewropeaidd) fel y nodir yn y cofnodion cyfatebol 

yn y rhestr yn Rheoliad (EU) 2017/2470 fel y mae’r Rheoliad hwnnw yn parhau i fod 

yn gymwys yn yr UE a Gogledd Iwerddon.   

 

Pwynt Craffu Technegol 2:  

At y dibenion hyn, nid yw Llywodraeth Cymru yn ystyried bod gwahaniaeth rhwng 

“infants and children under 3 years of age” ac “infants and young children”.  

Y bwriad yma yw sicrhau bod y gofynion labelu ar gyfer cynhyrchion o dan yr 

awdurdodiadau ledled y Deyrnas Unedig yr un peth â’r gofynion labelu sy’n gymwys 

i’r un cynhyrchion yng Ngogledd Iwerddon (a’r UE) o dan y cofnodion cyfatebol yn 

Rheoliad (EU) 2017/2470 fel y mae’r Rheoliad hwnnw yn parhau i fod yn gymwys yn 

yr UE a Gogledd Iwerddon.  

 

Tudalen y pecyn 6



Pwynt Craffu Technegol 3:  

Mae’r penawdau i’r Atodlenni yn adlewyrchu natur wahanol y darpariaethau a wneir 

ym mhob Atodlen.  

Mae Atodlenni 2 a 3 yn ymwneud â dau straen penodol o “olew Schizochytrium sp.”.  

Mae’r straeniau hynny eisoes wedi eu hawdurdodi i gael eu rhoi ar y farchnad o dan 

y cofnod cyffredinol ar gyfer “Schizochytrium sp. oil” (sy’n gymwys i bob straen). 

Mae’r cofnodion newydd a fewnosodir gan Atodlenni 2 a 3 yn creu cofnodion ar 

wahân ar gyfer y ddau straen, ar gyfer y defnyddiau bwyd penodol a restrir, sydd 

eisoes wedi eu hawdurdodi yn rhannol o dan y cofnod cyffredinol presennol.  

Mae Atodlenni 4 a 5 yn mewnosod cofnodion newydd sy’n awdurdodi rhoi mathau 

newydd o fwydydd newydd ar y farchnad am y tro cyntaf.  

 

Pwynt Craffu Technegol 4:  

Mae’r Llywodraeth yn cytuno mai gwall teipograffyddol yw’r cyfeiriad at “6’-sialy-

llactulose” yn Atodlen 5. Dylai ddarllen “6’-sialyl-lactulose”.  

Mae’r gwall i’w weld dim ond yn nhestun naratif yr adran o dan y pennawd 

‘Description’; mae’r prif gyfeiriad yn yr adran o dan y pennawd ‘Characteristics/ 

Composition’ yn gywir.   

Bydd y Llywodraeth yn ceisio cywiro’r gwall teipograffyddol hwn drwy gyhoeddi slip 

cywiro.  

 

Pwynt Craffu Technegol 5:  

Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn y pwynt.  

Mae’r gwallau teipograffyddol i’w gweld yn y penawdau i reoliadau 6 a 7, ac yn y 

testun agoriadol sy’n nodi lleoliad y diwygiadau arfaethedig i EUR 2013/1321. Nid 

yw’r Llywodraeth o’r farn bod risg o ddrysu o ran pa gofnodion yn EUR 2013/1321 

sy’n cael eu diwygio – nid yw’n bosibl drysu’r cofnodion ag unrhyw gofnodion eraill 

yn y rhestr. At hynny, mae ‘codau unigryw’ y cynhyrchion wedi eu nodi’n gywir.  

Fodd bynnag, gan fod y gwallau’n ymwneud ag enw’r cynhyrchion, mae’r 

Llywodraeth o’r farn ei bod yn briodol eu cywiro – a bydd yn ceisio gwneud hyn drwy 

gyhoeddi slip cywiro.  

 

Pwynt Craffu ar Rinweddau:  

Mae Rhan 2 o’r offeryn hwn yn mewnosod cofnodion newydd yn y rhestr o fwydydd 

newydd awdurdodedig yn EUR 2017/2470. Gwneir y diwygiadau hynny yn unol â’r 

penderfyniadau o ran chwe chais ar wahân a wnaed o dan EUR 2015/2283. Fel y 

nodwyd ym mharagraff 12 o’r Memorandwm Esboniadol – roedd dau o’r ceisiadau 

hynny yn ymwneud â cheisiadau ar wahân am awdurdodiad ar gyfer yr un cynnyrch 

Tudalen y pecyn 7



(“olew Schizochytrium sp. (FCC-3204)”) at ddau ddefnydd bwyd gwahanol. Mae’r 

awdurdodiad yn unol â’r penderfyniad o ran y ddau gais hynny wedi ei gynnwys yn y 

cofnod a fewnosodir gan Atodlen 2 i’r offeryn hwn.  

Tudalen y pecyn 8



   
 

 

SL(6)212 – Rheoliadau Addysg (Gwybodaeth am 

Ddisgyblion Unigol) (Cymru) (Diwygio) 2022 

Cefndir a diben 

O dan bwerau sy’n deillio o adran 537A o Ddeddf Addysg 1996, caiff Gweinidogion Cymru 

wneud rheoliadau sy’n dynodi personau (“Personau Rhagnodedig”) y gallant rannu data am 

ddisgyblion ysgol â hwy.   

Mae’r Personau Rhagnodedig wedi’u rhestru yn rheoliad 5(2) o Reoliadau Addysg 

(Gwybodaeth am Ddisgyblion Unigol) (Cymru) 2007 (“Rheoliadau 2007”)  Mae'r rhestr yn 

cynnwys, ymhlith eraill: awdurdodau lleol, Cymwysterau Cymru a'r Asiantaeth Ariannu 

Addysg a Sgiliau. 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau 2007 i ychwanegu Gwasanaeth Derbyn y 

Prifysgolion a’r Colegau (“UCAS”) at y rhestr o Bersonau Rhagnodedig.   

Mae’r Memorandwm Esboniadol yn darparu mai diben y Rheoliadau yw caniatáu i 

Weinidogion Cymru rannu data prydau ysgol am ddim cysylltiedig â disgyblion sy’n gadael 

yr ysgol gydag UCAS “i gynorthwyo gyda derbyniadau i brifysgolion er mwyn sicrhau bod 

cynigion yn cael eu gwneud i ddysgwyr difreintiedig a bod cyfranogiad mewn Addysg Uwch 

yn cael ei ehangu”.  Mae’n darparu ymhellach fod y diwygiad yn angenrheidiol i sefydlu sail 

gyfreithiol o dan ddeddfwriaeth diogelu data ar gyfer rhannu data o’r fath. 

Gweithdrefn 

Negyddol 

Gwnaed y Rheoliadau gan Weinidogion Cymru cyn iddynt gael eu gosod gerbron y 

Senedd.  Gall y Senedd ddirymu'r Rheoliadau o fewn 40 diwrnod (ac eithrio unrhyw ddyddiau 

pan fo’r Senedd: (i) wedi’i diddymu neu (ii) mewn cyfnod o doriad am fwy na phedwar 

diwrnod) i'r dyddiad y’u gosodwyd gerbron y Senedd.  

Materion technegol: craffu 

Ni nodir unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn 

perthynas â’r offeryn hwn. 

Rhinweddau: craffu  

Nodwyd y pwynt a ganlyn i gyflwyno adroddiad arno o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn 

perthynas â'r offeryn hwn. 
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1. 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 

Nodwn na chynhaliwyd ymgynghoriad ffurfiol ar y Rheoliadau hyn. Yn benodol, nodwn y 

paragraff a ganlyn yn y Memorandwm Esboniadol:  

Bernir bod y gwaith diwygio hwn yn un brys er mwyn cael data yn eu lle ar gyfer ei 

ddefnyddio gan brifysgolion yn y broses glirio a chadarnhau ym mis Awst.  Felly ni fyddai 

unrhyw ymgynghoriad yn cael ei gynnal ar gam ffurfiannol y broses o ddatblygu polisi 

[…] ac felly ni chafodd ei ystyried yn briodol yn yr achos hwn. 

Er bod y Memorandwm Esboniadol yn egluro pam mae’r Rheoliadau’n fater o frys cymharol, 

nid yw’n esbonio pam maent wedi dod yn fater o frys.  Nid yw’r Memorandwm Esboniadol yn 

egluro pam na chafodd y Rheoliadau eu gwneud yn gynt, yn barod ar gyfer proses glirio’r 

prifysgolion ym mis Awst. 

Ymateb Llywodraeth Cymru  

Mae angen ymateb gan Lywodraeth Cymru. 

Trafodaeth y Pwyllgor 

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn yn ei gyfarfod ar 27 Mehefin 2022 ac mae'n cyflwyno 

adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwynt adrodd uchod. 
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Ymateb y Llywodraeth: Rheoliadau Addysg (Gwybodaeth am Ddisgyblion 

Unigol) (Cymru) (Diwygio) 2022 

 

Pwynt Craffu ar Rinweddau 1:  

Nid oes pŵer penodol i ymgynghori mewn perthynas â rheoliadau o’r fath. Ni wnaed 

y rheoliadau yn gynt o ganlyniad i weithredu’r newid o arholiadau i raddau a 

benderfynir gan ganolfannau ar gyfer 2020 a 2021 fel ei gilydd oherwydd Covid. 
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Rebecca Evans AS/MS 
Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol  
Minister for Finance and Local Government 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

                Correspondence.Rebecca.Evans@gov.wales 
Gohebiaeth.Rebecca.Evans@llyw.cymru 

 
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 
Bae Caerdydd 
CF99 1NA 

1 Gorffennaf 2022 
 

 
Annwyl Huw, 
 
 
Yn dilyn fy llythyr diweddar yn rhoi gwybod i chi am Gyfarfod y Pwyllgor Sefydlog 
Rhyngweinidogol ar Gyllid, a gadeiriais ar 15 Mehefin yng Nghaerdydd, hoffwn adrodd yn 
gryno ar y trafodaethau. Cyhoeddwyd datganiad hefyd yn dilyn y cyfarfod: Y Pwyllgor 
Sefydlog Rhyngweinidogol ar Gyllid – 15 Mehefin 2022 - GOV.UK (www.gov.uk). 
 
Yn bresennol roedd Simon Clarke AS, Prif Ysgrifennydd y Trysorlys, Conor Murphy ACD,  
Gweinidog Cyllid (Gogledd Iwerddon), Kate Forbes ASA, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid 
a'r Economi (yr Alban), a minnau. 
 
Canolbwyntiodd y cyfarfod ar yr Argyfwng Costau Byw lle pwysleisiais i Brif Ysgrifennydd y 
Trysorlys (CST) effaith chwyddiant ar gyllidebau craidd, gan dynnu sylw at y ffaith bod cyllideb 
Llywodraeth Cymru bellach yn werth dros £600m yn llai na phan gafodd ei chyhoeddi yr 
hydref diwethaf. Cytunodd y CST y dylai swyddogion weithio gyda'i gilydd i drafod y ffordd 
orau i Lywodraeth y DU roi cymorth i fusnesau drwy'r argyfwng presennol. Codais hefyd fater 
cyflogau'r sector cyhoeddus sy'n gysylltiedig â'r pwysau chwyddiant a'r angen dilynol am arian 
ychwanegol gan Lywodraeth y DU. Cytunodd y Gweinidogion i roi gwybod i'w gilydd am 
ddatblygiadau ar gytundebau cyflogau’r sector cyhoeddus. 
 
Fel rhan o drafodaeth ar gyllidebu a chyfathrebu, sicrhawyd cytundeb rhwng Gweinidogion i 
swyddogion Llywodraeth y DU a'r Llywodraethau Datganoledig lunio cynnig ar y cyd ar 
welliannau i brosesau cyllid diwedd blwyddyn. Disgwylir i hyn gael ei rannu â Gweinidogion 
dros yr haf i gytuno arno yng nghyfarfod nesaf y Pwyllgor Sefydlog Rhyngweinidogol ar Gyllid. 
 
O dan y Diweddariad gan Lywodraethau Datganoledig, rhoddais drosolwg o’r gwaith ar y 
Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru. Cytunodd y CST i ddarparu 
unrhyw ddata a gwybodaeth yr oedd eu hangen ar y Comisiwn. 
 
O dan Unrhyw Fater Arall, cytunodd y Gweinidogion i gynnwys eitem sylweddol ar agenda 
nesaf y Pwyllgor Sefydlog Rhyngweinidogol ar Gyllid ynghylch cyllid i ddisodli cyllid yr UE.  
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Manteisiais hefyd ar y cyfle i godi pryderon ynghylch adfer wedi COVID, yn benodol mewn 
perthynas â phwysau ar y  GIG, gyda chyllid ychwanegol yn angenrheidiol gan Lywodraeth y 
DU. Roedd y CST yn glir na fyddai unrhyw gyllid ychwanegol ar gyfer y Llywodraethau 
Datganoledig ac y byddai angen i'r pwysau hyn, ynghyd â'r rhai sy'n deillio o werth is ein 
cyllideb o ganlyniad i chwyddiant, gael eu hamsugno o fewn y cyllidebau presennol a'u rheoli 
drwy ailflaenoriaethu a dadgwmpasu. 
 
Bydd Llywodraeth yr Alban yn cynnal ac yn Cadeirio'r cyfarfod nesaf ym mis Medi. 
 
 
Yn gywir, 
 

 
 
 
 
Rebecca Evans AS/MS 
Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol  
Minister for Finance and Local Government  
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Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

Gohebiaeth.Julie.James@llyw.cymru                  
Correspondence.Julie.James@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.   

 
 
Elin Jones AS 
Llywydd 
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd 
Caerdydd  
CF99 1SN 
 
Llywydd@senedd.cymru 
 
 

 
27 Mehefin 2022 

 
Annwyl Elin 
 
Cyflwynodd Llywodraeth y DU y Bil Technolegau Genetig (Bridio Manwl) i Dŷ'r Cyffredin ar 
25 Mai. Mae'r Bil yn 30 tudalen o hyd, mae'n cynnwys 48 rhan ac mae'n gymhleth ei natur. 
Mae'r Bil yn gweithredu polisi newydd, gwahanol, a fydd, er ei fod wedi'i gyfyngu'n enwol i 
Loegr, yn effeithio’n arwyddocaol ledled y DU. Mae'n torri ar draws meysydd datganoledig 
gan gynnwys mathau o blanhigion a hadau, addasu genetig ac iechyd a lles anifeiliaid. Mae 
hefyd yn effeithio'n ehangach ar economi Cymru, diogelwch masnach, bwyd a bwyd 
anifeiliaid ac iechyd y cyhoedd.  Mae'n Fil fframwaith sy'n rhoi pwerau is-ddeddfwriaethol 
sylweddol i'r Ysgrifennydd Gwladol. 
 
Ni fu unrhyw ymgysylltiad ystyrlon gan Weinidogion y DU ar lefel Weinidogol, a dim ond yn 
fuan cyn i'r Bil gael ei gyhoeddi y cysylltwyd â fy swyddogion. Hefyd, dim ond hyn a hyn o 
fanylion sydd wedi’u rhoi i’r swyddogion am fwriadau polisi Llywodraeth y DU neu'r 
effeithiau tebygol y bydd y Bil yn eu cael yng Nghymru. 
 
Rwyf yn bryderus iawn bod Llywodraeth y DU wedi dewis peidio â gweithio o fewn y 
Fframweithiau Cyffredin sydd ar waith mewn nifer o'r meysydd polisi hyn. Cytunwyd ar y 
Fframweithiau hyn ar y cyd gan bedair Llywodraeth y DU ac maent yn cael eu harchwilio ar 
hyn o bryd gan ddeddfwrfeydd ledled y DU. Mae'r penderfyniad hwn i beidio â gweithredu o 
fewn ysbryd y Fframweithiau Cyffredin yn golygu nad yw'r canlyniadau ar gyfer meysydd 
sydd wedi'u datganoli yng Nghymru wedi'u hystyried yn briodol. Bydd canlyniadau 
ehangach hefyd i farchnad fewnol y DU, i fasnach ryngwladol ac i'n rhwymedigaethau 
rhyngwladol. 
 
Oherwydd y cyn lleied o ymgynghori ymlaen llaw a fu gan Lywodraeth y DU a chymhlethdod 
y Bil, ni fu'n bosibl eto ystyried y canlyniadau i Gymru yn llawn. Fodd bynnag, unwaith y 
bydd hyn wedi'i wneud a bod gennym ddarlun clir o'r canlyniadau datganoli i Gymru, efallai 
y bydd angen gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol. 
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Rydym eisoes y tu allan i'r terfyn amser arferol o bythefnos o dan Reol Sefydlog 29 ar gyfer 
gosod Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol, yn rhannol oherwydd bod Llywodraeth y DU wedi 
ymgysylltu'n hwyr. Dim ond ar y diwrnod cyn ei gyflwyno y rhannwyd fersiwn drafft o'r Bil 
gyda ni. Disgwylir i'r Mesur symud drwy Senedd y DU yn gyflym gyda'r Ail Ddarlleniad yn 
Nhŷ'r Cyffredin wedi'i gynnal ar 15 Mehefin, a disgwylir i gyfnod Pwyllgor Tŷ'r Cyffredin 
ddechrau ar 28 Mehefin, ac os caiff ei basio, disgwylir i'r Bil gael Cydsyniad Brenhinol erbyn 
mis Rhagfyr 2022. 
 
Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad, Mick 
Antoniw AS, y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd, Lesley Griffiths 
AS a Chadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, Huw Irranca-
Davies AS. 
 
Yn gywir 
 
 

 
 
 
Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change   
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1 Gorffennaf 2022 

Annwyl Mark, 

Datganiad deddfwriaethol y Prif Weinidog: y Bil llywodraethu amgylcheddol 

Yn ei gyfarfod ddoe, clywodd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Seilwaith ('y Pwyllgor') 

dystiolaeth gan Asesydd Interim Diogelu'r Amgylchedd ('yr Asesydd Interim') a rhanddeiliaid ar 

weithrediad parhaus mesurau llywodraethu amgylcheddol interim Cymru ('mesurau interim '). 

 

Mae bron i bedair blynedd ers i Lywodraeth Cymru ymrwymo i ddeddfu i fynd i’r afael ag unrhyw 

fylchau mewn llywodraethiant amgylcheddol ar ôl Brexit yng Nghymru. Fis Mawrth 2021, rhoddwyd 

mesurau interim ar waith yn sgil penodi’r Asesydd Interim. Er ein bod yn cydnabod y gwaith 

gwerthfawr sy'n cael ei wneud gan yr Asesydd Interim, mae'r mesurau interim yn bell o fod yn 

foddhaol. Mae bylchau sylweddol ac annerbyniol yn nhrefniadau llywodraethiant amgylcheddol 

Cymru ac mae'n rhaid mynd i'r afael â hwy fel mater o flaenoriaeth. 

 

Diben y mesurau interim oedd rhoi amser i Lywodraeth Cymru ddatblygu a sefydlu trefniadau 

llywodraethiant parhaol newydd ac yn benodol, Comisiwn yr Amgylchedd i oruchwylio’r broses o roi 

cyfraith amgylcheddol ar waith. Dyma gydnabod yr her o ddatblygu trefniadau llywodraethiant 

cadarn, effeithiol a pharhaus sy’n diwallu anghenion Cymru. Serch hynny, 15 mis ar ôl rhoi’r mesurau 

interim ar waith, nid ydym wedi gweld tystiolaeth o unrhyw gynnydd. Atgyfnerthu hynny wnaeth y 

cyfarfod ddoe. Dywedodd yr Asesydd Interim wrthym mai trafodaethau anffurfiol yn unig y mae hi 

wedi’u cael gyda Llywodraeth Cymru ar ddatblygu cynigion ar gyfer y trefniadau llywodraethiant 

newydd a fydd yn disodli ei rôl. At hynny, cawsom ar ddeall gan randdeiliaid nad oeddent yn 

ymwybodol o unrhyw waith diweddar gan Lywodraeth Cymru ar y mater o dan sylw. Yn eu geiriau 

hwy, “mae’n teimlo fel bod gwaith [ar drefniadau parhaol] wedi’i barcio”.   

 

Rydym yn gynyddol bryderus – gyda threigl amser a chyda mesurau interim ar waith – y gallai unrhyw 

ymdeimlad o frys y mae’n bosibl y bu gan Llywodraeth Cymru o ran deddfu i fynd i'r afael â'r bylchau 

mewn llywodraethiant ar ôl Brexit fod wedi mynd ar gyfeiliorn.  

  

Wrth inni aros i ddeddfwriaeth gael ei chyflwyno yng Nghymru, mae gan bob gwlad arall yn y DU 

drefniadau llywodraethiant amgylcheddol parhaol ar waith erbyn hyn, gyda chyrff llywodraethiant 

Pwyllgor Newid Hinsawdd,  
yr Amgylchedd a Seilwaith 
— 
Climate Change, Environment,  
 and Infrastructure Committee  

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddHinsawdd@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddHinsawdd 

0300 200 6565 

— 
Senedd Cymru     

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

senedd.wales/SeneddClimate 
0300 200 6565 

Y Gwir Anrhydeddus Mark Drakeford AS,  

Prif Weinidog Cymru 
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pwrpasol ar waith. Ni ellir cyfiawnhau’r ffaith bod gan ddinasyddion Cymru lai o fynediad at 

gyfiawnder amgylcheddol na dinasyddion yn rhannau eraill o’r DU. Rhaid inni atal enw da Cymru rhag 

cael ei israddio o fod yn genedl sy'n rhoi'r amgylchedd a datblygu cynaliadwy wrth ei gwraidd, i un 

sydd â'r strwythurau llywodraethiant amgylcheddol gwannaf yng Ngorllewin Ewrop.  

 

Ers dechrau’r Chweched Senedd, rydym wedi bod yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno Bil 

llywodraethiant amgylcheddol. Wrth roi tystiolaeth i’r Pwyllgor hwn ar 15 Mehefin 2022, fe’i gwnaed 

yn glir gan y Gweinidog Newid Hinsawdd mai chi – fel Prif Weinidog – fyddai’n penderfynu ar 

amseriad y Bil. Dyma ysgrifennu, felly – cyn eich datganiad deddfwriaethol arfaethedig ar 5 

Gorffennaf 2022 – i fynegi ein galwadau o’r newydd am gyflwyno’r Bil fel mater o flaenoriaeth.  

 

Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at Julie James AS, y Gweinidog Newid Hinsawdd, a Huw Irranca-

Davies AS, Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad.  

 

Hyderwn y byddwch yn myfyrio ar yr uchod cyn gwneud eich datganiad, ac fe fyddem yn croesawu 

ymateb i'r llythyr hwn maes o law. 

 

Yn gywir, 

 

Llyr Gruffydd AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Yr Amgylchedd a Seilwaith 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg / We welcome correspondence in Welsh or English. 
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Jane Hutt AS/MS 
Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol 
Minister for Social Justice 

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.Jane.Hutt@llyw.cymru 
Correspondence.Jane.Hutt@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.   

Elin Jones AS 
Llywydd 
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd 
Cardiff 
CF99 1SN 

Llywydd@senedd.wales 

01 Gorffennaf 2022 

Annwyl Elin 

Cyflwynodd y Dirprwy Brif Weinidog, y Gwir Anrhydeddus Dominic Raab AS, Bil Hawliau (y 
Bil) yn Nhŷ'r Cyffredin ar 22 Mehefin.  

O'n dadansoddiad cychwynnol, mae'r Bil yn cyfeirio at feysydd lle y mae cymhwysedd wedi’i 
ddatganoli. Mewn llythyr at Brif Weinidog Cymru ar 22 Mehefin, mae Dirprwy Brif Weinidog y 
DU yn gofyn i Lywodraeth Cymru ddechrau'r broses i baratoi ar gyfer cydsyniad 
deddfwriaethol yn Senedd Cymru. Fodd bynnag, o ystyried na fu braidd dim ymgysylltu â 
Llywodraeth Cymru gan Lywodraeth y DU cyn ei gyflwyno er gwaethaf cymhlethdod y 
materion sy’n codi yn y Bil, ni fu’n bosibl inni ystyried yn briodol eto beth fydd effaith yr hyn 

sy’n cael ei gynnig ar y meysydd sydd wedi’u datganoli.  

Bydd angen inni gynnal dadansoddiad manwl o'r Bil hwn. Fodd bynnag, dim ond pump o'r 41 
cymal o'r Bil a rannwyd gyda ni cyn ei gyflwyno. Ac roedd y pum cymal a rannwyd yn ddiystyr 
i raddau helaeth heb weld y cymalau eraill y maent yn berthnasol iddynt. Ni rannwyd dim un 
o'r pum atodlen ymlaen llaw. Mae hwn yn Fil sydd ag arwyddocâd cyfansoddiadol mawr, sy'n 
gymhleth iawn ac sy'n diwygio Deddf Llywodraeth Cymru 2006, felly bydd angen edrych yn 
fanwl iawn ar bob darpariaeth.   

Lansiodd Llywodraeth y DU ymgynghoriad ar y cynnig i ddisodli Deddf Hawliau Dynol 1998 
ar 21 Rhagfyr 2021. Cyflwynwyd ymateb gennym i'r ymgynghoriad hwn, a ddaeth i ben ar 8 
Mawrth, a chafodd Datganiad Ysgrifenedig ei gyhoeddi gennym ar yr un diwrnod. Ar 3 Mai, 
cynhaliwyd dadl gan Lywodraeth Cymru ar Hawliau Dynol yn y Cyfarfod Llawn. Gwnaethom 
hefyd gyhoeddi Datganiad Ysgrifenedig arall ar y diwrnod y cyflwynwyd y Bil. 

Tudalen y pecyn 19

Eitem 6.7

https://bills.parliament.uk/bills/3227
https://gov.wales/written-statement-welsh-government-response-uk-government-consultation
https://record.senedd.wales/Plenary/12837#A71831
https://gov.wales/written-statement-uk-government-bill-rights


 
Rydym yn disgwyl gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol gerbron y Senedd cyn 
gynted ag y bydd gennym ddarlun clir o ganlyniadau darpariaethau datganoledig y 
ddeddfwriaeth arfaethedig. Er y bydd hyn y tu allan i'r terfyn amser arferol o bythefnos ar gyfer 
Rheol Sefydlog 29, gobeithiwn osod y Memorandwm yn gynnar yn ystod toriad haf y Senedd. 
 
Rydym yn anfon copi o'r llythyr hwn at Brif Weinidog Cymru, y Gweinidog Materion Gwledig 
a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, Cadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder 
Cymdeithasol, Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad a 
Chadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Hawliau Dynol. 
 
 
Yn gywir 
 
 

 

 
 
 

 
 

Jane Hutt AS/MS 
Y Gweinidog Cyfiawnder 
Cymdeithasol 
Minister for Social Justice 

Mick Antoniw AS/MS 
Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad 
Counsel General and Minister for the Constitution 
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30 Mehefin 2022 

Annwyl Rebecca 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil Banc Seilwaith y DU 

Fel y gwyddoch, mae’r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio’r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar 

gyfer Bil Banc Seilwaith y DU at nifer o bwyllgorau i’w ystyried, gan gynnwys y Pwyllgor Newid 

Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (‘y Pwyllgor’).  

Yn ei gyfarfod ar 30 Mehefin, cytunodd y Pwyllgor y dylwn ysgrifennu atoch i holi am wybodaeth 

bellach / neu eglurhad ynghylch nifer o faterion sydd o ddiddordeb penodol inni, o ystyried ein cylch 

gwaith Heb ragfarnu safbwynt polisi presennol Llywodraeth Cymru ar y Bil, byddem yn croesawu 

ymateb gennych ar y cwestiynau a ganlyn. 

1. I ba raddau y mae’r Bil, fel y’i drafftiwyd, yn adlewyrchu blaenoriaethau polisi Llywodraeth Cymru 

mewn perthynas â buddsoddi mewn seilwaith?  

2. I ba raddau yr ydych yn fodlon ag 'amcanion' y Banc a nodir yn adran 2(3)? A oes unrhyw 

amcanion eraill y credwch y dylid eu cynnwys, er enghraifft, mynd i’r afael â’r dirywiad mewn 

bioamrywiaeth? 

3. Sut y bydd y Banc yn ystyried deddfwriaeth Cymru, er enghraifft Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol, wrth wneud ei benderfyniadau o ran buddsoddi?  

4. Mae llawer o'r manylion sy'n ymwneud ag egwyddorion craidd y Banc a'r paramedrau y bydd yn 

gweithredu oddi mewn iddynt wedi'u nodi yn Nogfen Fframwaith Banc Seilwaith y DU ('y Ddogfen 

Fframwaith'). I ba raddau yr ydych yn fodlon bod cydbwysedd priodol wedi’i daro rhwng y manylion 

Pwyllgor Newid Hinsawdd,  
yr Amgylchedd a Seilwaith 
— 
Climate Change, Environment,  
 and Infrastructure Committee  

Senedd Cymru  
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddHinsawdd@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddHinsawdd 

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

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

senedd.wales/SeneddClimate 
0300 200 6565  

Rebecca Evans AS 

Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol 
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sydd wedi’u cynnwys yn y Bil a’r hyn a adawyd i’r Ddogfen Fframwaith nad yw’n rhwymol yn 

gyfreithiol, y cytunwyd arni gan Lywodraeth y DU? 

5. Fel y nodwyd yn y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol, mae’r Ddogfen Fframwaith yn nodi 

“where an investment is primarily to support economic growth, the Bank will ensure that it does not 

do significant harm against its climate objective”. A fyddech cystal â nodi eich dealltwriaeth o: 

▪ ystyr 'significant harm' yn y cyd-destun hwn, a  

▪ sut y bydd y Banc yn penderfynu a fydd buddsoddiad yn gwneud niwed sylweddol.  

6. Er ei bod yn bosibl na fyddai penderfyniad buddsoddi penodol yn cyrraedd trothwy ‘niwed 

sylweddol, efallai y byddai cyfres o benderfyniadau yn cael eu hystyried yn rhai a fyddai, ar y cyd, yn 

gwneud niwed sylweddol. Buasem yn ddiolchgar pe gallech nodi eich dealltwriaeth ynghylch i ba 

raddau a sut y bydd y Banc yn ystyried effaith gronnol ei benderfyniadau buddsoddi. 

7. I ba raddau yr ydych yn fodlon ag ystyr 'seilwaith' a nodir yn adran 2(5)? A oes unrhyw 

agweddau/mesurau eraill y credwch y dylid eu cynnwys yn yr ystyr? 

                                                                                                                                                                                                                                  

8. Fel y’i drafftiwyd, byddai’r Bil yn caniatáu i’r Banc ddarparu cymorth ariannol ar gyfer prosiectau 

seilwaith sy’n ymwneud â ffyrdd. I ba raddau y mae hyn yn cyd-fynd â blaenoriaethau trafnidiaeth 

presennol Llywodraeth Cymru a’i hierarchiaeth trafnidiaeth gynaliadwy?  

9. Mae Llywodraeth y DU wedi nodi’n glir ei bwriad y dylid caniatáu i’r Banc ddarparu cymorth 

ariannol / benthyciadau ar gyfer prosiectau sydd â’r nod o wella effeithlonrwydd ynni mewn cartrefi. A 

allwch chi egluro a fydd hyn yn helpu i gefnogi Llywodraeth Cymru i gyflawni ei huchelgeisiau i 

ddatgarboneiddio stoc tai Cymru, a sut y bydd yn helpu? 

10. Mae'r Ddogfen Fframwaith yn nodi mathau o brosiectau na ddylai'r banc eu cefnogi, gan gynnwys 

prosiectau sy'n ymwneud ag echdynnu, cynhyrchu, cludo a mireinio olew crai, nwy naturiol neu lo 

thermol gydag eithriadau cyfyngedig iawn. A fyddech cystal â nodi eich dealltwriaeth o'r 'eithriadau 

cyfyngedig iawn'. 

11. A oes unrhyw fathau eraill o brosiectau y credwch na ddylid caniatau i'r Banc eu cefnogi? 

12. Gan gyfeirio at y polisi y sonnir amdano yng nghwestiwn 8, mae’r Nodiadau Esboniadol yn dweud 

“Caiff y polisi hwn ei ddiweddaru dros amser i adlewyrchu newidiadau ym mholisi a safonau 

rheoleiddio’r llywodraeth”. Sut y bydd Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod y newidiadau hyn yn 

adlewyrchu polisïau neu safonau rheoleiddio sy’n dod o fewn cymhwysedd datganoledig?  

13. Mae’r Bil yn creu pwerau dirprwyedig i alluogi’r Trysorlys i newid gweithgareddau’r Banc neu’r 

diffiniad o seilwaith gan ddefnyddio is-ddeddfwriaeth o dan y weithdrefn gadarnhaol yn Senedd y 
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DU. Pa drefniadau sydd ar waith i sicrhau yr ymgynghorir â Llywodraeth Cymru (a llywodraethau 

datganoledig eraill) cyn unrhyw newidiadau o’r fath? 

14. Pa rôl fydd gan y Senedd o ran ystyried is-ddeddfwriaeth i newid gweithgareddau’r Banc neu’r 

diffiniad o seilwaith? 

Rwyf yn anfon copi o'r llythyr hwn at Huw Irranca-Davies AS, Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, 

Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad; Paul Davies AS, Cadeirydd, Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion 

Gwledig; Peredur Owen Griffiths AS, Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid; a Julie James AS, y Gweinidog Newid 

Hinsawdd. 

Byddwn yn ddiolchgar pe byddech yn ymateb erbyn 28 Gorffennaf 2022 fan bellaf. 

Yn gywir, 

 

Llyr Gruffydd AS, 

Cadeirydd Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg 

We welcome correspondence in Welsh or English  
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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