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------ 
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Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 

13.30 – 13.35   

 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol ‘Gwnaed’ 

2.1 SL(6)313 - Rheoliadau Addysg (Y Diwrnod Ysgol a’r Flwyddyn Ysgol) (Cymru) 

(Diwygio) 2023  

 (Tudalennau 1 - 2) 

Rheoliadau 
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Dogfennau atodol: 

LJC(6)-05-23 - Papur 1 - Adroddiad drafft 

4 Papurau i'w nodi 
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4.2 Gohebiaeth gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus: 

Y Bil Caffael 
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Gweinyddiaeth Gyhoeddus at y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, 30 
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4.6 Datganiad Ysgrifenedig gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y 
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4.7 Datganiad Ysgrifenedig gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, 
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 (Tudalennau 7 - 8)  
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7 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Cyfraith yr UE a 
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SL(6)313 – Rheoliadau Addysg (Y Diwrnod Ysgol a’r 

Flwyddyn Ysgol) (Cymru) (Diwygio) 2023 

Cefndir a diben 

Mae Rheoliadau Addysg (Y Diwrnod Ysgol a’r Flwyddyn Ysgol) (Cymru) 2003 ("Rheoliadau 

2003") yn gwneud darpariaeth ynghylch hyd y diwrnod ysgol, sydd fel arfer yn cael ei rannu 

yn ddwy sesiwn, ac i ysgolion gyfarfod am o leiaf 380 o sesiynau yn ystod unrhyw flwyddyn 

ysgol.  

Mae'r Rheoliadau Addysg (Y Diwrnod Ysgol a’r Flwyddyn Ysgol) (Cymru) (Diwygio) 2023 yn 

diwygio Rheoliadau 2003.  Yn benodol, mae'r Rheoliadau hyn yn: 

 Diwygio’r diffiniad o “ysgol” i adlewyrchu nad oes mwyach unrhyw ysgolion arbennig 

nad yw awdurdod lleol yn eu cynnal yng Nghymru; 

 Lleihau’r nifer lleiaf o sesiynau ysgol y mae’n rhaid eu cynnal yn ystod y flwyddyn ysgol 

2022-2023 er mwyn ystyried y gwyliau banc ychwanegol i nodi Angladd Gwladol Ei 

Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II a Choroni Ei Fawrhydi Brenin Siarl III; a 

 Darparu ar gyfer diwrnod Hyfforddiant mewn Swydd ychwanegol ym mhob un o’r 

blynyddoedd ysgol 2022-2023, 2023-2024 a 2024-2025. 

Mae’r Rheoliadau’n mynnu bod y diwrnod HMS ychwanegol yn cael ei ddefnyddio at ddiben 

dysgu proffesiynol mewn perthynas ag un neu fwy o’r canlynol: 

 Lleihau effaith tlodi ar ddilyniant a chyrhaeddiad disgyblion yn yr ysgol; 

 Gweithredu Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 

ar gyfer disgyblion yn yr ysgol; 

 I ddarparu’r cwricwlwm yn yr ysgol o dan Ran 2 o Ddeddf Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 

2021. 

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. 
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Rhinweddau: craffu  

Nodir y pwynt a ganlyn i gyflwyno adroddiad arno 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 paragraff 6.15 o’r Asesiad Effaith Rheoleiddiol yn y Memorandwm Esboniadol yn nodi 

effaith bosibl diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd ychwanegol ar blant a theuluoedd:  

6.15 Credwn y bydd y brif effaith ar blant a theuluoedd, yn enwedig y rhai ar incwm is.  

Wrth ystyried yr opsiynau, rydym wedi cymryd i ystyriaeth y cyd-destun economaidd 

presennol, a’r disgwyliad y bydd costau byw cynyddol a rhewi trothwyon treth incwm 

yn arwain at ostyngiad yn incwm gwario aelwydydd dros y blynyddoedd nesaf.   Mae 

ein penderfyniad i gyfyngu’r diwrnodau HMS ychwanegol i un yn rhannol o ganlyniad i 

gynnal yr asesiad o’r effaith ar gydraddoldeb, oherwydd gallwn liniaru rhywfaint ar yr 

effaith drwy wneud hyn. Bydd yr effaith ar blant fel grŵp yn un tymor byr gan y bydd 

pob plentyn a pherson ifanc yn colli diwrnod o ysgol ar y cyd.  Fodd bynnag, yn y tymor 

hir bydd y diwrnod HMS ychwanegol hwn yn galluogi gweithredu’r cwricwlwm newydd 

a diwygiadau eraill yn llwyddiannus, gan wella safon ac ehangder yr addysg a gânt. 

Mae paragraffau 6.26 a 6.29 o’r Asesiad Effaith Rheoleiddiol yn nodi na fydd plant cymwys yn 

gallu cael prydau ysgol am ddim ar y diwrnod HMS ychwanegol, ac y gallai plant ysgolion 

cynradd hefyd golli’r cyfle i gael y ddarpariaeth brecwast am ddim. Daw paragraff 6.30 i’r 

casgliad: 

6.30 Fodd bynnag, mae'r effaith a geir o fethu â chael mynediad at ddarpariaeth bwyd 

ar 1 o 190 o ddiwrnodau tymor (yn ychwanegol at y 5 diwrnod HMS presennol) yn cael 

ei orbwyso gan y manteision i addysg y dysgwyr o gyflwyno'r diwrnod HMS 

ychwanegol. 

Ymateb Llywodraeth Cymru 

Nid oes angen ymateb gan Lywodraeth Cymru. 

Cynghorwyr Cyfreithiol 

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 

1 Chwefror 2023 
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Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 
We welcome correspondence in Welsh or English. 

 

 

 

 

 

30 Ionawr 2023 

Annwyl Rebecca 

Bil Caffael Llywodraeth y DU –memoranda cydsyniad deddfwriaethol atodol 

Yn ein cyfarfod ar 26 Ionawr 2023, fe wnaethom ni drafod y memoranda cydsyniad 

deddfwriaethol atodol (Memorandwm Rhif 3 a Memorandwm Rhif 4) yr ydych wedi’i osod 

mewn perthynas â Bil Caffael Llywodraeth y DU. 

Nodwn fod Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad wedi ysgrifennu atoch 
ar 26 Ionawr 2023 i ofyn am eglurder ar nifer o faterion y cyfeirir atynt yn y memoranda. Hoffem 
hefyd gael eglurder ar y materion hynny ac rydym yn cymeradwyo’r llythyr hwnnw’n llawn. Byddem 
yn ddiolchgar pe gallech anfon copi atom o'ch ymateb i'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 
Cyfansoddiad. 

Yn ogystal â’r materion y mae’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad wedi’u codi, 

hoffem hefyd gael eglurhad ar bwynt ychwanegol. 

Ym Memorandwm Rhif 4, rydych yn nodi’r ddyletswydd ar yr Ysgrifennydd Gwladol i gyhoeddi 
amserlen ar gyfer atal technoleg ffisegol neu offer gwyliadwriaeth o gadwyn gyflenwi caffael y 
Llywodraeth (lle mae’r Ysgrifennydd Gwladol yn fodlon bod tystiolaeth sefydledig bod darparwr wedi 
bod yn gysylltiedig â chaethwasiaeth fodern, hil-laddiad, neu droseddau yn erbyn dynoliaeth). 
Rydych yn datgan, gan nad yw Llywodraeth wedi’i diffinio, nad yw hyn wedi’i gyfyngu i Lywodraeth y 

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a 
Gweinyddiaeth Gyhoeddus  
— 
Public Accounts and Public 
Administration Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddCCGG@Senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddCCGG 

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

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

senedd.wales/SeneddPAPA 
0300 200 6565 
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DU. Rydych yn datgan eich bod yn ystyried bod hyn yn golygu y bydd yr amserlen hefyd yn ymdrin 
ag atal cyflenwyr o gadwyn gyflenwi caffael Llywodraeth Cymru. 

A fyddech cystal â rhoi eglurhad ar y canlynol: 

cyfraniad Llywodraeth Cymru, os o gwbl, at y gwaith o ddatblygu’r amserlen y mae’n 
rhaid i’r Ysgrifennydd Gwladol ei gosod gerbron Senedd y DU; a’r effaith y gallai hyn ei 
chael ar fusnesau yng Nhymru a chyflenwad caffael Llywodraeth Cymru, gan gynnwys 
manylion y goblygiadau ymarferol yn sgil atal cyflenwyr. 

Gan mai 2 Mawrth yw’r dyddiad cau ar gyfer adrodd ar y ddau femoranda, byddem yn ddiolchgar pe 

gallech ymateb i’r cwestiynau hyn erbyn hanner dydd ar 13 Chwefror. Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn 

at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad. 

 

Yn gywir 

 

Mark Isherwood AS 
Cadeirydd y Pwyllgor 
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DATGANIAD YSGRIFENEDIG  

GAN 

LYWODRAETH CYMRU 
 

 

TEITL  

 

Safbwynt Llywodraeth Cymru ar y Bil Streiciau (Lefelau 
Gwasanaeth Gofynnol) 

DYDDIAD  03 Chwefror 2023 

GAN 
Mick Antoniw, y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y 
Cyfansoddiad 

 

 
Ar 10 Ionawr cyflwynodd Llywodraeth y DU y Bil Streiciau (Lefelau Gwasanaeth Gofynnol), 
ar 16 Ionawr pasiodd y Bil ei ail ddarlleniad, ac ar 30 Ionawr cwblhaodd ei daith drwy Dŷ'r 
Cyffredin. Mae wedi gwneud hynny heb i asesiad effaith gael ei gyhoeddi a fyddai’n ei 
gwneud yn bosibl craffu’n briodol arno. Ar 16 Ionawr ysgrifennodd Prif Weinidog Cymru at 
Lywodraeth y DU yn amlinellu safbwynt Llywodraeth Cymru, ac rydym yn cyhoeddi'r llythyr 
hwnnw heddiw.      
 
Mae Llywodraeth Cymru yn gwrthwynebu'r Bil niweidiol a diangen hwn – niweidiol am fod y 
Bil yn cael ei ruthro, yn ddiffygiol o ran manylion, ac yn ymyrryd â gwasanaethau cyhoeddus 
datganoledig; diangen am fod y Bil yn ymosodiad ar hawliau gweithwyr ac undebau llafur ac 
nad yw’n gwneud dim i ddatrys anghydfodau diwydiannol. Mae perygl y bydd y 
ddeddfwriaeth hon yn gwneud streic yn fwy tebygol yn hytrach na llai tebygol wrth i'r lle ar 
gyfer trafodaethau diffuant gael ei danseilio.   
 
Mae’r Bil yn cwmpasu nifer o wasanaethau cyhoeddus datganoledig y mae Gweinidogion 
Cymru yn gyfrifol ac yn atebol amdanynt. Os caiff ei basio, bydd y Bil yn rhoi pwerau 
ysgubol i Weinidog yn y DU wneud rheoliadau sy'n gosod lefelau gwasanaeth gofynnol yn 
ystod streiciau mewn meysydd sy'n cael eu hystyried yn rhai a ddatganolwyd yn llawn - fel 
iechyd ac addysg. Ni ddylai Gweinidogion y DU allu arfer pwerau o'r fath dros wasanaethau 
nad oes ganddynt fandad etholiadol yn eu cylch. Gweinidogion Cymru sy'n gyfrifol am 
oruchwylio'r gwasanaethau hyn mewn ffordd strategol, ac maent yn atebol i Senedd Cymru 
am y penderfyniadau a gymerant wrth arfer eu pwerau. Nid oes gan Weinidogion y DU 
unrhyw rôl yn y penderfyniadau hyn ac maent wedi’u datgysylltu'n llwyr oddi wrth y 
swyddogaethau strategol a gweithredol y mae'r Bil hwn yn ymyrryd yn uniongyrchol â nhw.  
Mae'r tresmasu di-hid hwn ar feysydd cyfrifoldeb datganoledig yn gyfystyr â diystyru'r 
pryderon hyn.    
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Ni ymgynghorwyd cyn cyhoeddi'r Bil, gyda Llywodraeth Cymru nac undebau llafur a 
chyflogwyr. Cynhaliwyd y trafodaethau cyntaf gyda Llywodraeth Cymru ar yr un diwrnod ag 
y cyhoeddodd Gweinidogion y DU ddatganiad i'r wasg yn cyhoeddi eu bwriad. Mae'r diffyg 
ymgysylltu hwn cyn cyflwyno'r Bil yn annerbyniol, a gellid bod wedi’i osgoi yn gyfan gwbl.             
 
Rydym yn ymchwilio i’n holl opsiynau i ddiogelu Cymru a'n gwasanaethau cyhoeddus 
datganoledig rhag canlyniadau niweidiol a difrifol y Bil andwyol hwn. Byddwn yn gwneud 
rhagor o ddatganiadau cyhoeddus ar ein safbwynt dros yr wythnosau nesaf, a byddwn yn 
parhau i roi gwybodaeth reolaidd i Aelodau'r Senedd.     

Tudalen y pecyn 6



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

DATGANIAD YSGRIFENEDIG 

GAN 

LYWODRAETH CYMRU 
 

TEITL       Gwelliannau’r Llywodraeth i Fil Amaethyddiaeth (Cymru) 

DYDDIAD  03 Chwefror 2023 

GAN  
Lesley Griffiths AS, y Gweinidog Materion Gwledig a 

Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 

 

Mae gan ffermwyr Cymru swyddogaeth bwysig yn ein cymdeithas. Cânt eu cydnabod 
nid yn unig am eu rôl o gynhyrchu cyflenwad o fwyd diogel ac o ansawdd da, ond 
hefyd am y cyfleoedd sydd ganddynt i fynd i’r afael â rhai o’r heriau mwyaf dybryd y 
mae ein gwlad yn wynebu. 

Mae’n rhaid i ni gyd ymateb i’r argyfyngau hinsawdd a natur. Mae’r angen i weithredu 
yn eang a chyflawni canlyniadau yn ddi-oed yn hanfodol os ydyn ni am sicrhau sector 
amaethyddol sy’n gynaliadwy a chadarn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Rydym i gyd 
yn ymwybodol o ymrwymiad Llywodraeth Cymru tuag at ‘bontio teg’ i ddyfodol carbon 
isel newydd. Mae ffermwyr a’r cymunedau y maent yn gweithredu ynddynt yn chwarae 
rhan hollbwysig o ran cyflawni’r pontio teg hwnnw ac o ran symud tuag at sero net. 

Mae Bil Amaethyddiaeth (Cymru) yn sefydlu Rheoli Tir yn Gynaliadwy yn fframwaith 
gan ddangos ymrwymiad y Llywodraeth tuag at gefnogi ffermwyr. Cânt eu cefnogi i 
leihau eu hôl troed carbon a chyflawni er budd natur gan barhau, ar yr un pryd, i 
gynhyrchu bwyd yn gynaliadwy drwy fusnesau amaethyddol cadarn. 

Yn fy Natganiad Deddfwriaethol ar 27 Medi 2022, amlygais y trafodaethau cynhyrchiol 
â Phlaid Cymru, a hynny yn rhan o’r Cytundeb Cydweithio, ar welliannau i Fil 
Amaethyddiaeth (Cymru) a gyhoeddwyd gennym ar y cyd yn ystod Cyfnod 1 o’r broses 
ddeddfwriaethol. 

Rwy’n falch felly o amlinellu gwelliannau’r Llywodraeth, y cytunwyd arnynt ag Aelod 
Dynodedig Plaid Cymru, Cefin Campbell AS ac y bwriedir eu symud ymlaen yng 
Nghyfnod 2 ar yr amod bod Aelodau yn cytuno ag Egwyddorion Cyffredinol y Bil. 

Mae busnesau amaethyddol cadarn yn hollbwysig i Gymru er mwyn cyfrannu at ein 
cymunedau gwledig sy’n ffynnu a chynnal tir amaethyddol Cymru am genedlaethau i 
ddod. Mae busnesau sy’n gadarn ac sy’n gallu addasu yn fwy tebygol o ffynnu a 
goroesi ergydion i’r sector megis y rheini sy’n cael eu hachosi gan bandemigau, 
gwrthdaro, materion sy’n ymwneud â chadwyni cyflenwi a newid hinsawdd. 
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 Er mwyn adlewyrchu ein hymrwymiad ar y cyd, rydym yn cynnig cyflwyno 
testun ychwanegol i’r Amcan Rheoli Tir yn Gynaliadwy cyntaf: 

At ddibenion yr amcan cyntaf, mae’r ffactorau sy’n berthnasol i ba un a yw 
bwyd a nwyddau eraill yn cael eu cynhyrchu mewn modd cynaliadwy yn 
cynnwys gwytnwch busnesau amaethyddol o fewn y cymunedau y maent yn 
gweithredu ynddynt, ymysg pethau eraill 

Yn ogystal, mae tri diben ychwanegol i’r pŵer i ddarparu cymorth (adran 8 o’r Bil) 
wedi’u drafftio. Bwriedir eu mewnosod yn is-adran (2) ar ôl y diben cyntaf sy’n 
ymwneud ag annog y gwaith o gynhyrchu bwyd mewn modd sy’n amgylcheddol 
gynaliadwy: 

(b) helpu cymunedau gwledig i ffynnu a chryfhau’r cysylltiadau rhwng 
busnesau amaethyddol a’u cymunedau; 

 (c) gwella gwytnwch busnesau amaethyddol; 
 (d) cynnal y Gymraeg a hyrwyddo a hwyluso ei defnydd; 
 

Mae’r gwelliannau yn cefnogi cadernid busnesau amaethyddol a hynny drwy alluogi 
sylfaen gynhyrchu a chadwyni cyflenwi sy’n effeithiol, yn effeithlon, yn gynaliadwy ac 
o ganlyniad, yn rhai sy’n creu elw ac yn cysylltu’n ôl â’r ffermwr. Mae cefnogi 
ffermwyr â’u llesiant eu hunain, cefnogi’r modd y maent yn meithrin cysylltiadau â’u 
cymunedau eu hunain, cynnal a hyrwyddo’r Gymraeg ac arallgyfeirio busnesau i gyd 
yn agweddau sy’n allweddol i gadw ffermwyr ar eu tir a symud ymlaen at ddyfodol 
sero net.  
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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