
 

 

Dogfennau Ategol - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, 

Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
Lleoliad: 

Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel 

Dyddiad: Dydd Llun, 16 Ionawr 2023 

Amser: 12.15

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 
------ 

4 Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r 

Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3. 

13.55 – 14.00   

 

4.2 SL(6)307 - Rheoliadau Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cyfraddau Treth) (Cymru) 

(Diwygio) 2022  

 (Tudalen 1) 

Rheoliadau 

Memorandwm Esboniadol  

Dogfennau atodol: 

 

LJC(6)-02-23 - Papur 36 - Ymateb Llywodraeth Cymru 

9 Papurau i'w nodi 

14.20 – 14.25   

 

 

9.3 Gohebiaeth gan yr Ysgrifennydd Parhaol: Memoranda Esboniadol ar gyfer is-

ddeddfwriaeth 

 (Tudalennau 2 - 5)  

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

https://senedd.cymru/media/q5lhokj1/sub-ld15561-w.pdf
https://senedd.cymru/media/bemebsge/sub-ld15561-em-w.pdf


 

 

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-02-23 - Papur 37 - Llythyr gan yr Ysgrifennydd Parhaol, 13 Ionawr 

2023 

LJC(6)-02-23 - Papur 38 - Llythyr at yr Ysgrifennydd Parhaol, 19 Rhagfyr 

2022 

14 Bil Amaethyddiaeth (Cymru): Adroddiad drafft 

15.05 – 15.30 (Tudalennau 6 - 65)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-02-23 – Papur 25 – Adroddiad drafft [Saesneg yn unig] 

 

16 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Technoleg 

Genetig (Bridio Manwl): Adroddiad drafft 

15.40 - 15.50 (Tudalennau 66 - 74)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-02-23 – Papur 30 – Adroddiad drafft [Saesneg yn unig] 

 



Ymateb y Llywodraeth: Rheoliadau Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cyfraddau 

Treth) (Cymru) (Diwygio) 2022 

 

Pwynt Craffu ar Rinweddau 3:  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 Weinidogion 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. Yn unol â 

chanllawiau a ddarparwyd gan swyddfa’r Comisiynydd (yn y Cod Ymarfer i Reoliadau 

Safonau’r Gymraeg (Rhif 1) 2015), wrth flaenoriaethu pa ddogfennau i’w cyfieithu ar 

yr adeg hon, gwnaethom 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 gynulleidfa’r dogfennau yn siarad Cymraeg. Gan fod y Rheoliadau yn dechnegol eu 

natur ac y byddant ond yn effeithio ar gyfran hynod fach o’r boblogaeth, nid ystyriwyd 

y dylid rhoi blaenoriaeth i gyfieithu’r Memorandwm Esboniadol ar yr adeg hon.  

 

Tudalen y pecyn 1

Eitem 4.2



 

Ysgrifennydd Parhaol 
Permanent Secretary 
 

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.   

 

 
Parc Cathays ● Cathays Park 

Caerdydd ● Cardiff 
CF10 3NQ  

Gwefan ● website: www.llyw.cymru 
www.gov.wales 

 

 

 
Huw Irranca-Davies 
Cadeirydd 
Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
 
 
 

13 Ionawr 2023 
 
 
Annwyl Mr Irranca-Davies 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 19 Rhagfyr 202 parthed memoranda esboniadol Cymraeg i 
is-ddeddfwriaeth Cymru.  
 
Rwy'n cadarnhau y bydd Llywodraeth Cymru yn llunio memoranda esboniadol i is-
ddeddfwriaeth Cymru yn ddwyieithog wrth inni symud ymlaen. Mae newidiadau eisoes 
wedi'u gwneud i brosesau i sicrhau bod swyddogion y Llywodraeth yn ymwybodol o hyn, 
ond rwy'n awgrymu y daw hyn i rym yn llawn ymhen 6 wythnos i sicrhau bod y broses yn 
cael ei gwreiddio a'i gweithredu'n llawn yn ein hamserlen rhaglen is-ddeddfwriaeth.  
 

 
 
 
 
DR ANDREW GOODALL 
Ysgrifennydd Parhaol 
 
 
  

Tudalen y pecyn 2

Eitem 9.3

http://www.llyw.cymru/
http://www.gov.wales/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y Pwyllgor Deddfwriaeth,  
Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
— 
Y Pwyllgor Deddfwriaeth,  
Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddDCC@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddDCC 

0300 200 6565 

— 
Senedd Cymru 

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

senedd.wales/SeneddLJC 
0300 200 6565 

 19 Rhagfyr 2022  

  

Annwyl Andrew 

Memoranda Esboniadol Cymraeg i Is-ddeddfwriaeth Cymru 

Byddwch yn ymwybodol ein bod, fel rhan o'n rôl o dan Reolau Sefydlog 21.2 a 21.3, yn ystyried a yw 

is-ddeddfwriaeth a osodir gerbron y Senedd yn codi materion o bwysigrwydd gwleidyddol neu ei fod 

yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Senedd. Mater yr ydym wedi ei 

adrodd i'r Senedd ar dri achlysur yn ddiweddar yw'r ffaith nad yw Llywodraeth Cymru wedi gosod 

memoranda esboniadol yn Gymraeg. Nodir yr achosion hyn isod. 

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

▪ Esboniodd ymateb Llywodraeth Cymru i’n hadroddiad ar y Gorchymyn: 

“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 

Dr Andrew Goodall CBE 

Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru 

Tudalen y pecyn 3

https://busnes.senedd.cymru/documents/s125093/LJC6-14-22%20-%20Papur%2022%20-%20Ymateb%20Llywodraeth%20Cymru.pdf
https://busnes.senedd.cymru/documents/s125092/LJC6-14-22%20-%20Papur%2021%20-%20Adroddiad.pdf


 

 

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.”  

Wedi hynny, ysgrifenasom at y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd i ofyn 

am esboniad pellach ynghylch pam nad oedd y Memorandwm Esboniadol wedi cael ei ystyried yn 

flaenoriaeth ar gyfer cyfieithu. Mewn ymateb, cadarnhaodd y Gweinidog ei hymrwymiad i wneud 

memoranda esboniadol i Orchmynion Cyflogau Amaethyddol yn ddwyieithog yn y dyfodol. Yn dilyn 

yr ymrwymiad hwn, rydym yn cydnabod bod y Memorandwm Esboniadol i'r Gorchymyn Cyflogau 

Amaethyddol (Rhif 2) (Cymru) 2022 wedi’i lunio yn Gymraeg ac yn Saesneg. 

SL(6)290 - Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Ymwelwyr Tramor) (Diwygio) (Rhif 4) 

(Cymru) 2022 

Roedd ymateb Llywodraeth Cymru i'n hadroddiad ar y Rheoliadau yn nodi: 

“Rhoddir blaenoriaeth i gyhoeddi Memoranda Esboniadol ar gyfer is-ddeddfwriaeth 

yn Gymraeg (yn unol â Safon 47 o Safonau’r Gymraeg). Cyhoeddir fersiwn 

Gymraeg os bydd pwnc y Memorandwm Esboniadol yn awgrymu y dylai fod ar 

gael yn Gymraeg, neu os bydd y gynulleidfa a ragwelir yn disgwyl gweld fersiwn 

Gymraeg.  Yn yr achos hwn, barnodd Llywodraeth Cymru fod fersiwn Gymraeg o’r 

Memorandwm Esboniadol yn ddiangen oherwydd natur gyfyng a phenodol y 

Rheoliadau a’r gynulleidfa darged fach (h.y. Byrddau Iechyd Lleol Cymru).” 

Ysgrifenasom at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar 9 Rhagfyr 2022 i ofyn am 

eglurder pellach ynghylch pam mae Llywodraeth Cymru o’r farn bod y byrddau iechyd lleol yng 

Nghymru yn "gynulleidfa darged fach". Rydym yn aros am ymateb gan y Gweinidog. 

SL(6)295 - Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu) (Cymru) (Diwygio) 2022 

Nododd ein hadroddiad ar y Rheoliadau hyn y dibynwyd ar Reol Sefydlog 15.4 i gyfiawnhau gosod 

Memorandwm Esboniadol ar gyfer y Rheoliadau yn Saesneg yn unig. Nodwyd gennym, gan y bydd y 

Rheoliadau mewn grym tan 31 Mawrth 2025 ac yn ceisio mynd i'r afael â mater cymhleth, byddai 

fersiwn Gymraeg o'r Memorandwm Esboniadol yn ddefnyddiol i siaradwyr Cymraeg sydd â 

diddordeb yn eu cefndir, eu pwrpas a'u heffaith.  

Nododd ymateb Llywodraeth Cymru nad oedd yn rhesymol ymarferol, o dan yr amgylchiadau, gan 

gynnwys yn benodol y brys yr oedd angen i'r Rheoliadau gael eu gwneud, i Femorandwm Esboniadol 

Cymraeg gael ei osod ochr yn ochr â'r Rheoliadau. 

Ein barn ni 

Wrth ystyried ei bod yn bwysig i bobl allu deall deddfwriaeth, credwn y dylai memoranda esboniadol  

sy'n cyd-fynd ag unrhyw ddeddfwriaeth, waeth beth fo'u pwnc, a'r gynulleidfa ddisgwyliedig o ran y 
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https://busnes.senedd.cymru/documents/s126670/LJC6-20-22%20-%20Papur%2016%20-%20Llythyr%20at%20y%20Gweinidog%20Materion%20Gwledig%20a%20Gogledd%20Cymru%20ar%20Trefnydd%2020%20.pdf
https://busnes.senedd.cymru/documents/s126669/LJC6-20-22%20-%20Papur%2015%20-%20Llythyr%20gan%20y%20Gweinidog%20Materion%20Gwledig%20a%20Gogledd%20Cymru%20ar%20Trefnydd%2027.pdf
https://senedd.cymru/media/thqn41ef/sub-ld15257-em-w.pdf
https://senedd.cymru/media/thqn41ef/sub-ld15257-em-w.pdf
https://busnes.senedd.cymru/documents/s131992/LJC6-32-22%20Papur%205%20Adroddiad%20drafft.pdf
https://busnes.senedd.cymru/documents/s132106/LJC6-33-22%20Papur%203%20Adroddiad%20drafft.pdf


 

 

ddeddfwriaeth o'r fath a'u disgwyliadau, fod ar gael yn Gymraeg bob tro. Credwn y byddai hyn yn 

dilyn ysbryd Rheoliadau Safonau'r Gymraeg (Rhif 1) 2015, sy'n ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion 

Cymru lunio dogfennau esboniadol tebyg megis polisïau, strategaethau, adroddiadau blynyddol a 

chynlluniau corfforaethol, canllawiau a chodau ymarfer yn Gymraeg. 

Rydym yn ymwybodol bod Rheol Sefydlog 15.4 yn darparu bod yn rhaid i Lywodraeth Cymru osod 

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

“rhesymol ymarferol". Rydym hefyd yn nodi nad yw'n darparu ar gyfer senarios lle gallai fod yn 

"ddiangen" gosod dogfennau yn Gymraeg a Saesneg, fel yr awgrymir yn yr ymateb i'n hadroddiad ar 

SL(6)290 fel y dyfynnir uchod. 

Nid ydym wedi'n perswadio y dylid defnyddio Rheol Sefydlog 15.4 fel modd i beidio â chynhyrchu 

memoranda esboniadol Cymraeg, yn enwedig yn sgil ymrwymiad Llywodraeth Cymru i hygyrchedd 

deddfau Cymru.   

Gan ei bod yn ymddangos bod Llywodraeth Cymru wedi penderfynu nad yw'n rhesymol ymarferol 

(neu ei bod yn "ddiangen", hyd yn oed) i lunio memoranda esboniadol yn Gymraeg yn yr achosion 

uchod, rydym yn pryderu y gallai fod materion o ran sicrhau adnoddau sy'n golygu na chânt eu 

cynhyrchu fel mater o drefn. Felly, byddem yn ddiolchgar o gael eich asesiad ynghylch a oes gan 

Lywodraeth Cymru ddigon o gapasiti i lunio'r holl femoranda esboniadol i is-ddeddfwriaeth yn 

Gymraeg, ac os nad oes, yna amlinelliad o'r camau yr ydych yn eu cymryd i sicrhau bod ganddi 

ddigon o gapasiti. Yn ogystal, gan y dyfynnwyd Rheoliadau Cod Ymarfer Comisiynydd y Gymraeg ar 

gyfer Safonau'r Gymraeg (Rhif 1) 2015, byddem yn ddiolchgar i dderbyn arwydd i nodi a yw'r 

Comisiynydd, neu swyddfa'r Comisiynydd, wedi rhoi sicrwydd penodol i Lywodraeth Cymru nad yw'r 

Safonau'n ei gwneud yn ofynnol iddi lunio memoranda esboniadol i ddeddfwriaeth yn Gymraeg fel 

mater o drefn. 

Byddwn yn ddiolchgar o gael ymateb erbyn 19 Ionawr 2023. 

Rwy'n anfon copï o'r llythyr hwn at y Prif Weinidog, y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, 

a’r Trefnydd, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth 

Leol, a'r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad. 

Yn gywir 

 

Huw Irranca-Davies 

Cadeirydd 

Tudalen y pecyn 5

https://www.comisiynyddygymraeg.cymru/media/j3qihkel/cod-ymarfer-rheoliadau-rhif-1.pdf
https://www.comisiynyddygymraeg.cymru/media/j3qihkel/cod-ymarfer-rheoliadau-rhif-1.pdf


Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 6

Eitem 14 Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 66

Eitem 16 Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42
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