
 

 

Agenda - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 

Cyfansoddiad 
Lleoliad: 

Fideogynhadledd drwy Zoom 

Dyddiad: Dydd Llun, 12 Gorffennaf 

2021 

Amser: 10.00

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

P Gareth Williams 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddDCC@senedd.cymru
------ 

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, penderfynodd y Cadeirydd y caiff y cyhoedd 

eu gwahardd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y 

cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv 

 

 

Rhag-gyfarfod anffurfiol (09.30-10.00) 

 

 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

10.00   

2 Cylch gorchwyl y Pwyllgor 

10.00 (Tudalennau 1 - 19)  

LJC(6)-01-21 – Papur 1 – Cylch gorchwyl y Pwyllgor 

3 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil yr 

Amgylchedd:  Sesiwn dystiolaeth 

10.00-11.00 (Tudalennau 20 - 100)  

Julie James AS, y Gweinidog Newid Hinsawdd 

Bernadette Payne, Gwasanaethau Cyfreithiol 

Eifiona Williams, Pennaeth Dŵr 

Howard Davies, Rheolwr Economi Gylchol 

Jayne Anstee, Rheolwr Polisi Rheoliadau Gwastraff 

Olwen Spiller, Pennaeth Ansawdd yr Amgylchedd 

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

http://www.senedd.tv/


 

 

 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol 

 

LJC(6)-04-21 – Briff  

LJC(6)-04-21 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol 

LJC(6)-04-21 - Papur briffio’r Gwasanaeth Ymchwil 

LJC(6)-04-21 – Papur 2 – Llythyr gan y Pwyllgor Busnes, 7 Gorffennaf 2021 

LJC(6)-04-21 – Papur 3 – Llythyr at y Pwyllgor Busnes, 2 Gorffennaf 2021 

4 Offerynnau negyddol arfaethedig nad ydynt yn cynnwys materion i 

gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3B. 

11.00-11.05 (Tudalen 101)  

LJC(6)-04-21 – Papur 4 – Offerynnau statudol negyddol arfaethedig sydd ag 

adroddiadau clir 

4.1 pNeg(6)001 - Rheoliadau Bwyd a Diod (Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) 

(Ymadael â'r UE) 2021 

   

5 Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad 

arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3 

11.05-11.10 (Tudalennau 102 - 104)  

LJC(6)-04-21 – Papur 5 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol drafft 

5.1 SL(6)016 – Rheoliadau Deddf y Coronafeirws 2020 (Dod i Ben yn Gynnar: 

Gofal a Chymorth gan Awdurdodau Lleol) (Cymru) 2021 

   

5.2 SL(6)017 – Rheoliadau Cynllunio Gofal, Lleoli ac Adolygu Achosion (Cymru) 

(Diwygio) 2021 

   

6 Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r 

Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 

11.10-11.15   

https://senedd.cymru/media/pvamwnqz/lcm-ld14385-w.pdf


 

 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Gwneud Negyddol 

6.1 SL(6)019 – Rheoliadau Tenantiaethau Busnes (Estyn Gwarchodaeth rhag 

Fforffediad etc.) (Cymru) (Coronafeirws) (Rhif 2) 2021  

 (Tudalennau 105 - 122) 

LJC(6)-04-21 – Papur 6 – Adroddiad drafft 

LJC(6)-04-21 – Papur 7 – Rheoliadau 

LJC(6)-04-21 – Papur 8 – Memorandwm Esboniadol 

LJC(6)-04-21 – Papur 9 – Llythyr gan Weinidog yr Economi, 28 Mehefin 2021 

6.2 SL(6)020 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol a 

Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd i Deithwyr) (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 

2021  

 (Tudalennau 123 - 138) 

LJC(6)-04-21 – Papur 10 – Adroddiad drafft 

LJC(6)-04-21 – Papur 11 – Rheoliadau 

LJC(6)-04-21 – Papur 12 – Memorandwm Esboniadol 

LJC(6)-04-21 – Papur 13 – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol, 28 Mehefin 2021 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol drafft 

6.3 SL(6)018 - Rheoliadau Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a Thribiwnlys 

Addysg (Cymru) 2018 (Diwygiadau Canlyniadol) 2021  

 (Tudalennau 139 - 151) 

LJC(6)-04-21 – Papur 14 – Adroddiad drafft 

LJC(6)-04-21 – Papur 15 – Rheoliadau 

LJC(6)-04-21 – Papur 16 – Memorandwm Esboniadol 

7 Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r 

Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 - trafodwyd yn 

flaenorol 

11.15-11.20   

7.1 SL(6)009 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) 

(Cymru) (Diwygio) (Rhif 11) 2021  

 (Tudalennau 152 - 155) 



 

 

LJC(6)-04-21 – Papur 17 – Adroddiad y Pwyllgor 

LJC(6)-04-21 – Papur 18 – Ymateb pellach Llywodraeth Cymru 

7.2 SL(6)013 - Rheoliadau Deddf y Coronafeirws 2020 (Tenantiaethau Preswyl: 

Estyn Cyfnod Gwarchodaeth Rhag Troi Allan) (Rhif 2) (Cymru) 2021  

 (Tudalennau 156 - 163) 

LJC(6)-04-21 – Papur 19 – Adroddiad y Pwyllgor 

LJC(6)-04-21 – Papur 20 – Ymateb Llywodraeth Cymru 

8 Adroddiad Rheol Sefydlog 30B: Deddf yr Undeb Ewropeaidd 

(Ymadael) a Fframweithiau Cyffredin 

11.20-11.25 (Tudalennau 164 - 181)  

LJC(6)-04-21 – Papur 21 – Datganiad ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru, 2 

Mehefin 2021 

LJC(6)-04-21 – Papur 22 – Adroddiad Llywodraeth y DU: Deddf yr Undeb 

Ewropeaidd (Ymadael) a Fframweithiau Cyffredin 

9 Papur(au) i'w nodi 

11.25-11.30   

9.1 Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Cod Asesiad Effaith 

Rheoleiddiol ar gyfer Is-ddeddfwriaeth  

 (Tudalennau 182 - 187) 

LJC(6)-04-21 - Papur 23 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, 

1 Gorffennaf 2021 

LJC(6)-04-21 - Papur 24 - Cod Asesiad Effaith Rheoleiddiol ar gyfer Is-

ddeddfwriaeth 

9.2 Llythyr gan Bennaeth Swyddfa Cymru, Coleg Brenhinol y Therapyddion Iaith a 

Lleferydd: Ymchwiliad posibl  

 (Tudalennau 188 - 189) 

LJC(6)-04-21 – Papur 25 – Llythyr gan Pippa Cotterill, Pennaeth Swyddfa 

Cymru, Coleg Brenhinol y Therapyddion Iaith a Lleferydd, 5 Gorffennaf 2021 

9.3 Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd: 

Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Estyn Cyfnodau Trosiannol) 2021  

 (Tudalennau 190 - 191) 



 

 

LJC(6)-04-21 – Papur 26 – Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a 

Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, 7 Gorffennaf 2021 

10 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o weddill y cyfarfod 

11.30   

11 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil yr 

Amgylchedd:  Trafod y dystiolaeth 

   

12 Gweithdrefnau’r Pwyllgor a ffyrdd o weithio 

 (Tudalennau 192 - 245)  

LJC(6)-04-21 – Papur 27 – Ffyrdd o weithio 

LJC(6)-04-21 – Papur 28 – Gweithgarwch cynnar y pwyllgor 

LJC(6)-04-21 – Papur 29 – Adroddiad Rhinweddau ar gyfer Offerynnau 

Statudol a osodwyd ond na chraffodd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder 

a’r Cyfansoddiad arnynt yn ffurfiol yn y Bumed Senedd 

LJC(6)-04-21 – Papur 30 - Hyfforddiant a Datblygu 
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Diben 

1. Mae'r papur yn nodi cylch gorchwyl a chyfrifoldebau'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder 
a’r Cyfansoddiad. 

Argymhellion 

2. Gwahoddir y Pwyllgor i nodi ei gylch gorchwyl. 

Cefndir 

3. Mae rheolau a gweithdrefnau'r Senedd wedi'u nodi yn y Rheolau Sefydlog. Mae Rheol 
Sefydlog 16.1 yn ei gwneud yn ofynnol i'r Senedd sefydlu pwyllgorau a chanddynt bŵer yn eu 
cylch gorchwyl i: 

“(i) archwilio gwariant, trefniadau cyllido, gweinyddiaeth a pholisi’r 
llywodraeth a’r cyrff cyhoeddus sy’n gysylltiedig â hi; 

(ii) archwilio deddfwriaeth; 

(iii) ymgymryd â swyddogaethau eraill a bennir yn y Rheolau Sefydlog; ac 

(iv) ystyried unrhyw fater sy’n effeithio ar Gymru.” 

4. Drwy wneud hyn, mae'n rhaid i'r Pwyllgor Busnes sicrhau bod pob un o feysydd 
cyfrifoldeb Llywodraeth Cymru a'r cyrff cyhoeddus cysylltiedig, ynghyd â phob mater sy’n 
ymwneud â chymhwysedd deddfwriaethol y Senedd a swyddogaethau Gweinidogion Cymru a’r 
Cwnsler Cyffredinol, yn destun gwaith craffu gan bwyllgorau.  

Senedd Cymru  
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 

 

Cylch gorchwyl y Pwyllgor 
Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 
Cyfansoddiad 
Gorffennaf 2021   

www.senedd.cymru Tudalen y pecyn 1
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Cylch gorchwyl y Pwyllgor 

5. Cylch gorchwyl y Pwyllgor hwn, fel y cytunodd y Senedd arno ar 23 Mehefin 2021, yw: 

“cyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol fel y'u nodir yn Rheol Sefydlog 21, 
a Rheol Sefydlog 26C, ac i ystyried unrhyw fater arall yn ymwneud â 
deddfwriaeth sydd o fewn cymhwysedd y Senedd neu Weinidogion Cymru, 
neu sy'n gysylltiedig â chymhwysedd y Senedd neu Weinidogion Cymru, gan 
gynnwys ansawdd deddfwriaeth, datganoli, y cyfansoddiad (gan gynnwys 
dyfodol cyfansoddiadol Cymru), cyfiawnder, a materion allanol, gan gynnwys 
(ond heb fod yn gyfyngedig i) newidiadau i’r setliad datganoli, a chysylltiadau 
rhynglywodraethol.” 

 

6. Mae Rheolau Sefydlog 21 a 26C wedi eu hatodi yn Atodiadau 1 a 2.  

Tudalen y pecyn 2
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Atodiad 1: Rheol Sefydlog 21 – Materion Cyfansoddiadol a 
Deddfwriaethol 

Y Pwyllgor neu Bwyllgorau 

21.1 Wrth gynnig cylchoedd gorchwyl pwyllgorau o dan Reol Sefydlog 16.2 neu 16.3, rhaid i’r 
Pwyllgor Busnes sicrhau bod y cyfrifoldeb dros y swyddogaethau a ragnodir yn Rheol Sefydlog 
21 yn cael ei aseinio i bwyllgor neu bwyllgorau (y cyfeirir ato neu atynt yn Rheol Sefydlog 21 fel 
“pwyllgor cyfrifol”). 

Swyddogaethau 

21.2 Rhaid i bwyllgor cyfrifol ystyried pob offeryn statudol neu offeryn statudol drafft y mae 
unrhyw ddeddfiad yn ei gwneud yn ofynnol iddo gael ei osod gerbron y Senedd a chyflwyno 
adroddiad ar a ddylai’r Senedd roi sylw arbennig i'r offeryn neu’r drafft ar unrhyw un o'r seiliau 
canlynol:  

i. ei bod yn ymddangos bod amheuaeth a yw ‘intra vires’; 

ii. ei bod yn ymddangos ei fod yn gwneud defnydd anarferol neu annisgwyl ar y pwerau a 
roddwyd gan y deddfiad y mae wedi’i wneud neu y mae i'w wneud odano;  

iii. bod y deddfiad sy'n rhoi'r pŵer i’w wneud yn cynnwys darpariaethau penodol sy'n ei eithrio 
rhag cael ei herio yn y llysoedd;  

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;  

v. bod angen eglurhad pellach ynglŷn â’i ffurf neu ei ystyr am unrhyw reswm penodol; 

vi. ei bod yn ymddangos bod gwaith drafftio’r offeryn neu’r drafft yn ddiffygiol neu ei fod yn 
methu â bodloni gofynion statudol; 

vii. ei bod yn ymddangos bod anghysondebau rhwng ystyr testun Cymraeg a thestun Saesneg 
yr offeryn neu’r drafft; 

viii. bod yr offeryn neu’r drafft yn defnyddio iaith ryw-benodol; 

ix. nad yw wedi’i wneud neu i’w wneud yn Gymraeg ac yn Saesneg; 

x. ei bod yn ymddangos bod oedi na ellir ei gyfiawnhau wedi bod wrth ei gyhoeddi neu wrth ei 
osod gerbron y Senedd; neu 

Tudalen y pecyn 3
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xi. ei bod yn ymddangos bod oedi na ellir ei gyfiawnhau wedi bod wrth anfon hysbysiad o dan 
adran 4(1) o Ddeddf Offerynnau Statudol 1946, (fel y’i haddaswyd). 

21.3 Caiff pwyllgor cyfrifol ystyried a chyflwyno adroddiad ar a ddylai’r Senedd roi sylw arbennig 
i unrhyw offeryn statudol neu offeryn statudol drafft y mae unrhyw ddeddfiad yn ei gwneud yn 
ofynnol iddo gael ei osod gerbron y Senedd ar unrhyw un o’r seiliau canlynol:  

i. ei fod yn codi tâl ar Gronfa Gyfunol Cymru neu ei fod yn cynnwys darpariaethau sy’n ei 
gwneud yn ofynnol i daliadau gael eu gwneud i’r Gronfa honno neu i unrhyw ran o’r 
llywodraeth neu i unrhyw awdurdod lleol neu gyhoeddus yn gydnabyddiaeth am unrhyw 
drwydded neu gydsyniad neu am unrhyw wasanaethau sydd i’w rhoi, neu ei fod yn rhagnodi 
swm unrhyw dâl neu daliad o’r fath; 

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;      

iii. ei fod yn amhriodol oherwydd newid yn yr amgylchiadau ers i’r deddfiad y mae wedi’i wneud 
neu y mae i’w wneud odano gael ei basio neu ei wneud ei hun; neu 

iv. [Dilëwyd y Rheol Sefydlog drwy benderfyniad yn y Cyfarfod Llawn ar 24 Mawrth 2021] 

v. nad yw’n gwireddu ei amcanion polisi yn berffaith. 

21.3A Nid yw Rheolau Sefydlog 21.2 na 21.3 yn gymwys i unrhyw offeryn statudol drafft a osodir 
gerbron y Senedd y mae paragraff 4 o Atodlen 7 i Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 
2018 neu baragraff 9 o Atodlen 5 i Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Perthynas yn y Dyfodol) 2020 
yn gymwys iddo. 

21.3B Rhaid i bwyllgor cyfrifol gyflwyno adroddiad ar y weithdrefn briodol i'w chymhwyso i 
unrhyw offeryn statudol drafft a osodir gerbron y Senedd y mae paragraff 4 o Atodlen 7 i 
Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 neu baragraff 9 o Atodlen 5 i Ddeddf yr Undeb 
Ewropeaidd (Perthynas yn y Dyfodol) 2020 yn gymwys iddo. 

21.3C Rhaid i'r pwyllgor cyfrifol o dan Reol Sefydlog 21.3B gyflwyno adroddiad ar y weithdrefn 
briodol gan ddefnyddio'r meini prawf a ganlyn: 

i. a yw'r memorandwm yn ddigon clir a thryloyw ynghylch pam y mae'r llywodraeth o'r farn y 
dylai'r weithdrefn penderfyniad negyddol fod yn gymwys; 

ii. a yw'r memorandwm yn ddigon clir a thryloyw ynghylch y newidiadau sy'n cael eu gwneud 
gan y rheoliadau; 

Tudalen y pecyn 4
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iii. a fu ymgynghoriad digonol ar y rheoliadau; 

iv. a yw'r memorandwm yn ddigon clir a thryloyw ynghylch effaith bosibl y rheoliadau ar 
gydraddoldeb a hawliau dynol;  

v. a yw'r rheoliadau'n codi materion o bwys cyhoeddus, gwleidyddol neu gyfreithiol; ac 

vi. unrhyw fater arall sy’n briodol ym marn y pwyllgor. 

21.4 Rhaid i bwyllgor cyfrifol gyflwyno unrhyw adroddiad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 
mewn perthynas ag unrhyw offeryn statudol neu offeryn statudol drafft heb fod yn fwy nag 20 
diwrnod ar ôl i'r offeryn neu'r drafft gael ei osod. 

21.4A Os bydd y deddfiad sy'n ei gwneud yn ofynnol i'r offeryn statudol neu'r offeryn statudol 
drafft gael ei osod gerbron y Senedd yn pennu amserlen mewn perthynas ag ystyriaeth y 
Senedd o'r offeryn statudol neu'r offeryn statudol drafft, yna: 

i. ni fydd y terfyn amser yn Rheol Sefydlog 21.4 yn gymwys; 

ii. caiff y Pwyllgor Busnes sefydlu a chyhoeddi amserlen i'r pwyllgor cyfrifol neu'r pwyllgorau 
cyfrifol gyflwyno adroddiad arno. 

21.4B Rhaid i bwyllgor cyfrifol gyflwyno unrhyw adroddiad o dan Reol Sefydlog 21.3B mewn 
perthynas ag unrhyw offeryn statudol drafft heb fod yn hwyrach na 14 diwrnod ar ôl i'r offeryn 
drafft gael ei osod.  Nid yw Rheol Sefydlog 21.4A(ii) yn gymwys i'r offerynnau statudol drafft 
hynny. 

21.5 Wrth gyfrifo unrhyw gyfnod o ddyddiau at ddibenion Rheol Sefydlog 21.4 neu 21.4B, rhaid 
peidio â chymryd i ystyriaeth unrhyw amser pryd y bydd y Senedd wedi'i ddiddymu neu ar 
doriad am fwy na 4 diwrnod. 

21.6 Nid yw Rheolau Sefydlog 21.2 a 21.3 yn gymwys i Orchmynion arfaethedig na drafft yn y 
Cyfrin Gyngor i’w gwneud, yn unol â Rheol Sefydlog 25, o dan adran 109 o’r Ddeddf nac i is-
ddeddfwriaeth sy’n ddarostyngedig i Weithdrefn Arbennig y Senedd o dan Reol Sefydlog 28. 

21.7 Caiff pwyllgor cyfrifol ystyried y canlynol a chyflwyno adroddiadau arnynt:  

i. unrhyw is-ddeddfwriaeth arall a osodir gerbron y Senedd ac eithrio is-ddeddfwriaeth sy’n 
ddarostyngedig i Weithdrefn Arbennig y Senedd o dan Reol Sefydlog 28; 

Tudalen y pecyn 5
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ii. pa mor briodol yw darpariaethau mewn Biliau’r Senedd ac mewn Biliau ar gyfer Deddfau 
Senedd y Deyrnas Unedig sy’n rhoi pwerau i wneud is-ddeddfwriaeth i Weinidogion Cymru, Prif 
Weinidog Cymru neu’r Cwnsler Cyffredinol; 

iii. unrhyw femorandwm cydsyniad offeryn statudol a osodir mewn perthynas ag offeryn 
statudol perthnasol o dan Reol Sefydlog 30A;  

iv. defnydd Gweinidogion Cymru o bwerau cychwyn;   

v. unrhyw fater deddfwriaethol cyffredinol ei natur sy’n ymwneud â chymhwysedd y Senedd neu 
gymhwysedd Gweinidogion Cymru; neu 

vi. ddeddfwriaeth ddrafft sy'n destun ymgynghoriad. 

21.8 [Dilëwyd y Rheol Sefydlog hon drwy benderfyniad yn y Cyfarfod Llawn ar 24 Mawrth 2021] 

21.9 [Dilëwyd y Rheol Sefydlog hon drwy benderfyniad yn y Cyfarfod Llawn ar 24 Mawrth 2021] 

21.10 [Dilëwyd y Rheol Sefydlog hon drwy benderfyniad yn y Cyfarfod Llawn ar 24 Mawrth 2021] 

21.11 [Dilëwyd y Rheol Sefydlog hon drwy benderfyniad yn y Cyfarfod Llawn ar 24 Mawrth 2021] 
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Atodiad 2: Rheol Sefydlog 26C – Deddfau Cydgrynhoi’r Senedd 

Ffurf Biliau Cydgrynhoi a Sut i’w Cyflwyno  

26.1 Bil a gyflwynwyd gan aelod o'r llywodraeth at ddibenion cydgrynhoi deddfwriaeth sylfaenol 
bresennol, is-ddeddfwriaeth a’r gyfraith gyffredin yw Bil Cydgrynhoi. 

26C.2 Caiff Bil Cydgrynhoi:  

(i) ailddatgan deddfwriaeth bresennol gydag unrhyw newidiadau o ran strwythur, iaith neu 
fformat sy'n briodol at ddibenion gwella cyflwyniad y gyfraith a sicrhau cysondeb â'r arfer 
drafftio cyfredol; 

(ii) egluro effaith y gyfraith bresennol neu sut i’w chymhwyso; 

(iii) dileu neu hepgor darpariaethau anarferedig, darfodedig neu rai nad ydynt yn ymarferol 
ddefnyddiol neu’n ymarferol effeithiol bellach; 

(iv) gwneud mân newidiadau i'r gyfraith bresennol at ddibenion sicrhau bod y gwaith o 
gydgrynhoi’r gyfraith yn foddhaol; a 

(v) gwneud newidiadau eraill i'r gyfraith y mae Comisiwn y Gyfraith yng Nghymru a Lloegr yn 
argymell y byddai’n briodol eu cynnwys mewn Bil Cydgrynhoi; 

(vi) cynnwys darpariaethau trosiannol a darpariaethau arbed priodol, diwygiadau a diddymiadau 
canlyniadol i ddeddfwriaeth bresennol (gan gynnwys diwygiadau i sicrhau bod y ddeddfwriaeth 
bresennol yn parhau i weithredu'n gywir mewn perthynas â Lloegr). 

26C.3 Ar ôl ymgynghori â’r Pwyllgor Busnes, caiff y Llywydd roi canllawiau ysgrifenedig i 
Aelodau ynglŷn â dehongli Rheolau Sefydlog 26C.1 a 26C.2, a sut y mae Rheol Sefydlog 26C yn 
gweithredu’n gyffredinol. 

26C.4 Caniateir i Fil Cydgrynhoi gael ei gyflwyno ar ddiwrnod gwaith mewn wythnos eistedd.  

26C.5 Rhaid i Fil Cydgrynhoi gael ei gyflwyno drwy gael ei osod. 

26C.6 Rhaid peidio â gosod Bil Cydgrynhoi oni bai ei fod ar y ffurf briodol yn unol ag unrhyw 
benderfyniadau a wnaed gan y Llywydd.  

26C.7 Pan gyflwynir Bil Cydgrynhoi, rhaid cael datganiad Cymraeg a Saesneg gan y Llywydd i 
gyd-fynd ag ef a rhaid i’r datganiad hwnnw: 
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(i) nodi a fyddai darpariaethau’r Bil Cydgrynhoi, ym marn y Llywydd, o fewn cymhwysedd 
deddfwriaethol y Senedd; a 

(ii) nodi unrhyw ddarpariaethau na fyddent, ym marn y Llywydd, o fewn cymhwysedd 
deddfwriaethol y Senedd a’r rhesymau dros y farn honno.  

26C.8 Rhaid i Fil Cydgrynhoi gael ei gyflwyno yn Gymraeg a Saesneg. 

Dogfennau i Gyd-fynd â Bil Cydgrynhoi 

26C.9 Ar yr un pryd ag y bydd yr Aelod sy’n gyfrifol yn cyflwyno Bil Cydgrynhoi, rhaid iddo osod 
Memorandwm Esboniadol y mae’n rhaid iddo: 

(i) ddatgan y byddai darpariaethau’r Bil Cydgrynhoi, ym marn yr Aelod, o fewn cymhwysedd 
deddfwriaethol y Senedd; 

(ii) nodi'r rhesymau dros gyflwyno'r Bil Cydgrynhoi; 

(iii) datgan nad yw'r Bil Cydgrynhoi yn cynnwys unrhyw ddarpariaethau ac eithrio’r rhai a 
ganiateir o dan Reol Sefydlog 26C.2; 

(iv) cynnwys tablau sy'n dangos tarddiad y darpariaethau yn y Bil Cydgrynhoi, a ble yn y Bil 
Cydgrynhoi y cynhwysir y darpariaethau presennol sy’n cael eu cydgrynhoi; 

(v) esbonio sut y mae'r Bil Cydgrynhoi yn gwneud unrhyw newidiadau o'r math a ganiateir o 
dan Reol Sefydlog 26C.2 (ii) hyd at (v); 

(vi) crynhoi yn wrthrychol yr hyn y bwriedir i bob un o ddarpariaethau’r Bil Cydgrynhoi ei wneud 
(i’r graddau y mae angen esbonio hynny neu y mae angen cyflwyno sylwadau ar hynny) a rhoi’r 
wybodaeth arall sy’n angenrheidiol i esbonio effaith y Bil Cydgrynhoi; 

(vii) cadarnhau nad yw darpariaethau'r Bil Cydgrynhoi yn arwain at unrhyw wariant sylweddol 
ychwanegol sy'n daladwy o Gronfa Gyfunol Cymru, ac os yw’n arwain at wariant ychwanegol, 
nodi’r amcangyfrifon gorau ar gyfer hyn; 

(viii) nodi'r effaith bosibl (os o gwbl) ar y system gyfiawnder yng Nghymru a Lloegr yn sgil 
darpariaethau'r Bil Cydgrynhoi ("asesiad effaith ar gyfiawnder"), yn unol ag adran 110A o'r 
Ddeddf; ac 

(ix) os yw’r Bil Cydgrynhoi yn cynnwys unrhyw ddarpariaeth sy'n codi gwariant ar Gronfa 
Gyfunol Cymru, ymgorffori adroddiad gan yr Archwilydd Cyffredinol yn nodi ei farn ef ar a yw'r 
tâl yn briodol neu beidio. 
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26C.10 Rhaid i'r Memorandwm Esboniadol i'r Bil Cydgrynhoi ddatgan lle ynddo yn union y gellir 
dod o hyd i bob un o ofynion Rheol Sefydlog 26C.9, drwy gyfrwng mynegai neu mewn rhyw 
ffordd arall. 

26C.11 Pan gyflwynir y Bil Cydgrynhoi, rhaid cael datganiad gan yr Aelod sy’n gyfrifol amdano i 
gyd-fynd ag ef, yn seiliedig ar gyngor y Cwnsler Cyffredinol (os nad yr Aelod sy’n gyfrifol yw'r 
Cwnsler Cyffredinol) a, lle y bo'n berthnasol, Comisiwn y Gyfraith, yn cymeradwyo cywirdeb y 
Memorandwm Esboniadol ac yn ardystio bod y Bil, ym marn yr Aelod sy’n gyfrifol amdano, yn 
Fil Cydgrynhoi o fewn ystyr Rheol Sefydlog 26C.1 a 26C.2. 

Y Pwyllgor Cyfrifol  

26C.12 Wrth gynnig cylchoedd gorchwyl pwyllgorau o dan Reol Sefydlog 16.2 neu 16.3, rhaid i'r 
Pwyllgor Busnes sicrhau bod pwyllgor (y cyfeirir ato yn Rheol Sefydlog 26C fel “y pwyllgor 
cyfrifol”) sydd â chyfrifoldeb dros y swyddogaethau a ragnodir yn Rheol Sefydlog 26C. 

Amserlen ar gyfer Trafod Bil Cydgrynhoi 

26C.13 Rhaid i’r Pwyllgor Busnes sefydlu a chyhoeddi amserlen ar gyfer ystyried Bil Cydgrynhoi, 
ac eithrio unrhyw gyfnod a gymerir yn y cyfarfod llawn (y mae’n rhaid ei drefnu o dan 
ddarpariaethau Rheol Sefydlog 11.12). 

26C.14 Caiff y Pwyllgor Busnes wneud unrhyw newidiadau dilynol mewn amserlen a sefydlwyd o 
dan Reol Sefydlog 26C.13 ag y gwêl yn dda ond rhaid iddo roi rhesymau dros y newidiadau 
hynny. 

Yr Ystyriaeth Gychwynnol  

26C.15 Pan fydd Bil Cydgrynhoi wedi’i gyflwyno, rhaid i'r Pwyllgor Busnes gyfeirio'r Bil 
Cydgrynhoi at y pwyllgor cyfrifol ar gyfer yr ystyriaeth gychwynnol. 

26C.16 Pan fydd y Pwyllgor Busnes yn cyfeirio'r Bil Cydgrynhoi at y pwyllgor cyfrifol o dan Reol 
Sefydlog 26C.15, rhaid i'r pwyllgor cyfrifol hwnnw ystyried a ddylai'r Bil fynd rhagddo fel Bil 
Cydgrynhoi a chyflwyno adroddiad ar hynny. 

26C.17 Wrth ystyried a ddylai Bil fynd rhagddo fel Bil Cydgrynhoi, caiff y pwyllgor cyfrifol 
ystyried: 

(i) a yw'r Pwyllgor yn fodlon bod cwmpas y gwaith cydgrynhoi yn briodol; 

(ii) a yw'r Pwyllgor yn fodlon bod y deddfiadau perthnasol wedi'u cynnwys wrth gydgrynhoi; 
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(iii) a yw'r Bil yn cydgrynhoi'r deddfiadau yn gywir neu a yw'n newid eu heffaith gyfreithiol o ran 
sylwedd i'r graddau a ganiateir gan Reol Sefydlog 26C.2 yn unig; 

(iv) a yw'r Bil yn cydgrynhoi'r gyfraith yn glir ac yn gyson; 

(v) unrhyw faterion eraill y mae’n barnu eu bod yn berthnasol i Reol Sefydlog 26C. 

26C.18 Heb fod yn gynharach na phum diwrnod gwaith ar ôl naill ai: 

(i) i’r pwyllgor cyfrifol gyflwyno adroddiad sy’n trafod a ddylai'r Bil fynd rhagddo fel Bil 
Cydgrynhoi; neu 

(ii) y dyddiad cau erbyn pryd y mae’n ofynnol i’r pwyllgor cyfrifol gyflwyno adroddiad, 

(iii) caiff yr Aelod sy'n gyfrifol am y Bil gynnig bod y Senedd yn cytuno y dylai'r Bil fynd rhagddo 
fel Bil Cydgrynhoi. 

26C.19 Os bydd y Senedd yn cytuno y dylai’r Bil fynd rhagddo fel Bil Cydgrynhoi, mae’r Bil yn 
symud ymlaen i Ystyriaeth Fanwl y Pwyllgor.  

26C.20 Os na fydd y Senedd yn cytuno y dylai'r Bil fynd rhagddo fel Bil Cydgrynhoi, mae’r Bil yn 
methu. 

26C.21 Mae’r Ystyriaeth Gychwynnol ar ben pan fydd y Senedd yn cytuno y dylai'r Bil fynd 
rhagddo fel Bil Cydgrynhoi neu pan fydd y Bil Cydgrynhoi yn methu adeg yr Ystyriaeth 
Gychwynnol. 

Ystyriaeth Fanwl y Pwyllgor  

26C.22 Rhaid i'r pwyllgor cyfrifol ymgymryd ag Ystyriaeth Fanwl y Pwyllgor. 

26C.23 Mae Ystyriaeth Fanwl y Pwyllgor yn dechrau ar y diwrnod gwaith cyntaf ar ôl i'r 
Ystyriaeth Gychwynnol ddod i ben. 

26C.24 Rhaid i 15 diwrnod gwaith o leiaf fynd heibio rhwng dechrau Ystyriaeth Fanwl y Pwyllgor 
a dyddiad y cyfarfod cyntaf y bydd y pwyllgor cyfrifol yn ystyried gwelliannau i’r Bil Cydgrynhoi. 

26C.25 Caniateir i Fil Cydgrynhoi gael ei ddiwygio yn nhrafodion Ystyriaeth Fanwl y Pwyllgor. 

26C.26 Caniateir i welliannau sydd i’w hystyried yn nhrafodion Ystyriaeth Fanwl y Pwyllgor gael 
eu cyflwyno gan unrhyw Aelod o’r diwrnod cyntaf y bydd Ystyriaeth Fanwl y Pwyllgor yn 
dechrau.  
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26C.27 Mae’r gwelliannau i’w gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn 
cyfeirio atynt yn codi yn y Bil Cydgrynhoi, oni bai bod y pwyllgor sy’n ymgymryd â thrafodion 
Ystyriaeth Fanwl y Pwyllgor wedi penderfynu fel arall.  

26C.28 Dim ond Aelod sy’n aelod o’r pwyllgor sy’n ymgymryd â thrafodion Ystyriaeth Fanwl y 
Pwyllgor a gaiff gymryd rhan yn y trafodion hynny er mwyn:  

(i) cynnig gwelliant neu ofyn am gytundeb i dynnu gwelliant yn ôl; neu  

(ii) bleidleisio. 

26C.29 Caniateir i welliant a gyflwynir gan Aelod nad yw’n aelod o’r pwyllgor sy’n ymgymryd â 
thrafodion Ystyriaeth Fanwl y Pwyllgor gael ei gynnig gan aelod o’r pwyllgor.  

26C.30 Pan fydd yr holl welliannau a ddetholwyd yn nhrafodion Ystyriaeth Fanwl y Pwyllgor 
wedi’u gwaredu, caiff unrhyw aelod o’r pwyllgor gynnig, heb hysbysiad, fod y pwyllgor yn 
ystyried rhagor o welliannau yn nhrafodion Ystyriaeth Fanwl Bellach y Pwyllgor. Ni chaniateir 
trafod cynnig o’r fath na’i ddiwygio. 

26C.31 Os derbynnir cynnig o dan Reol Sefydlog 26C.30, caiff unrhyw aelod o’r llywodraeth 
gyflwyno gwelliannau i’r Bil Cydgrynhoi i’w cynnig yn nhrafodion Ystyriaeth Fanwl Bellach y 
Pwyllgor.  

26C.32 Yn ychwanegol at feini prawf Rheol Sefydlog 26C.85, dim ond os ydynt wedi’u bwriadu i 
egluro darpariaeth mewn Bil Cydgrynhoi (gan gynnwys sicrhau cysondeb rhwng y testun 
Cymraeg a’r testun Saesneg) neu i weithredu ymrwymiadau a roddwyd yn nhrafodion 
cynharach Ystyriaeth Fanwl y Pwyllgor y mae gwelliannau o dan Reol Sefydlog 26C.31 yn 
dderbyniadwy. 

26C.33 Os cyflwynir gwelliant i adran o’r Bil Cydgrynhoi neu atodlen iddo, pan fydd y gwelliant 
olaf i’r adran neu’r atodlen honno wedi’i waredu, bernir bod y pwyllgor wedi derbyn yr adran 
neu’r atodlen honno fel y’i diwygiwyd, neu fel arall, at ddibenion trafodion Ystyriaeth Fanwl y 
Pwyllgor.  

26C.34 Os na chyflwynir gwelliant i adran o’r Bil Cydgrynhoi neu atodlen iddo, bernir bod y 
pwyllgor wedi derbyn yr adran neu’r atodlen honno at ddibenion trafodion Ystyriaeth Fanwl y 
Pwyllgor.  

26C.35 Mae Ystyriaeth Fanwl y Pwyllgor ar ben pan fydd y gwelliant olaf wedi’i waredu neu pan 
fernir bod yr adran neu’r atodlen olaf wedi’i derbyn, pa un bynnag yw’r olaf.  
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26C.36 Ar ôl cwblhau trafodion Ystyriaeth Fanwl y Pwyllgor, rhaid i'r pwyllgor cyfrifol gyflwyno 
adroddiad ar ganlyniadau ei ystyriaeth fanwl, ac a ddylai'r Bil Cydgrynhoi symud ymlaen i 
Ystyriaeth Fanwl y Senedd neu i'r Cyfnod Terfynol yn ei farn ef. 

26C.37 Os caiff Bil Cydgrynhoi ei ddiwygio yn nhrafodion Ystyriaeth Fanwl y Pwyllgor, rhaid i’r 
Aelod sy’n gyfrifol amdano baratoi Memorandwm Esboniadol diwygiedig, oni bai bod y 
pwyllgor sy'n ystyried trafodion Ystyriaeth Fanwl y Pwyllgor yn penderfynu nad oes angen 
Memorandwm Esboniadol diwygiedig. 

26C.38 Rhaid i unrhyw Femorandwm Esboniadol diwygiedig a gaiff ei baratoi o dan Reol 
Sefydlog 26C.37 gael ei osod o leiaf pum niwrnod gwaith cyn dyddiad trafodion y Cyfnod 
Terfynol neu, lle bo’n berthnasol, trafodion cyntaf Ystyriaeth Fanwl y Senedd. 

Ystyriaeth Fanwl y Senedd 

26C.39 Os bydd y pwyllgor cyfrifol yn adrodd adeg Ystyriaeth Fanwl y Pwyllgor y dylai'r Senedd 
ystyried gwelliannau adeg Ystyriaeth Fanwl y Senedd, bydd y Bil Cydgrynhoi yn symud ymlaen i 
Ystyriaeth Fanwl y Senedd, oni bai bod y Senedd yn derbyn cynnig y dylai'r Bil Cydgrynhoi 
symud yn syth i'r Cyfnod Terfynol. 

26C.40 Os bydd y pwyllgor cyfrifol wedi cyflwyno adroddiad ar Ystyriaeth Fanwl y Pwyllgor ar y 
Bil Cydgrynhoi ac wedi argymell y dylai’r Bil Cydgrynhoi symud ymlaen i'r Cyfnod Terfynol, neu 
os bydd y dyddiad cau erbyn pryd y mae’n rhaid i’r pwyllgor gyflwyno adroddiad wedi mynd 
heibio, bydd y Bil Cydgrynhoi yn symud ymlaen i'r Cyfnod Terfynol, oni bai bod y Senedd yn 
derbyn cynnig bod y Senedd yn ystyried gwelliannau yn nhrafodion Ystyriaeth Fanwl y Senedd. 

26C.41 Rhaid i'r Senedd ystyried cynnig a gyflwynir o dan Reol Sefydlog 26C.39 neu 26C.40. 
Caiff unrhyw Aelod gyflwyno cynnig o'r fath, a chaniateir ei drafod ond ni chaniateir ei ddiwygio. 

26C.43 Mae Ystyriaeth Fanwl y Senedd yn dechrau naill ai: 

(i) dwy wythnos eistedd ar ôl i’r pwyllgor cyfrifol adrodd adeg Ystyriaeth Fanwl y Pwyllgor y 
dylai'r Senedd ystyried gwelliannau adeg Ystyriaeth Fanwl y Senedd (ac nad yw’r Senedd yn 
derbyn cynnig y dylai'r Bil Cydgrynhoi symud ymlaen yn syth i'r Cyfnod Terfynol yn y cyfamser); 
neu 

(ii) y diwrnod ar ôl i’r Senedd dderbyn cynnig o dan Reol Sefydlog 26C.40 y dylai’r Senedd 
ystyried gwelliannau adeg Ystyriaeth Fanwl y Senedd. 

26C.43 Rhaid i 15 diwrnod gwaith o leiaf fynd heibio rhwng dechrau Ystyriaeth Fanwl y Senedd a 
dyddiad cyfarfod cyntaf y Senedd sy’n ystyried trafodion Ystyriaeth Fanwl y Senedd.  
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26C.44 Rhaid i drafodion Ystyriaeth Fanwl y Senedd ar Fil Cydgrynhoi gael eu hystyried gan y 
Senedd mewn cyfarfod llawn.  

26C.45 Caniateir i Fil Cydgrynhoi gael ei ddiwygio yn nhrafodion Ystyriaeth Fanwl y Senedd. 

26C.46 Caniateir i welliannau sydd i’w hystyried yn nhrafodion Ystyriaeth Fanwl y Senedd gael 
eu cyflwyno gan unrhyw Aelod o’r diwrnod cyntaf y bydd Ystyriaeth Fanwl y Senedd yn dechrau.  

26C.47 Caiff y Llywydd ddethol y gwelliannau hynny yr ymdrinnir â hwy yn nhrafodion Ystyriaeth 
Fanwl y Senedd. 

26C.48 O dan amgylchiadau eithriadol, caiff y Llywydd dderbyn gwelliant yn nhrafodion 
Ystyriaeth Fanwl y Senedd y rhoddwyd llai o hysbysiad ohono na’r hyn sy’n ofynnol o dan Reol 
Sefydlog 26C.83.  Cyfeirir at welliant o’r fath fel “gwelliant hwyr”. 

26C.49 Mae’r gwelliannau i gael eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent 
yn cyfeirio atynt yn codi yn y Bil Cydgrynhoi, oni bai bod y Senedd wedi penderfynu fel arall 
drwy gynnig gan y Gweinidog sy’n gyfrifol am fusnes y llywodraeth. 

26C.50 Drwy gynnig heb hysbysiad gan y Gweinidog sy’n gyfrifol am fusnes y llywodraeth, caiff 
y Senedd gytuno ar un neu fwy o derfynau amser sydd i fod yn gymwys mewn dadleuon ar 
welliannau (fel y maent wedi’u grwpio gan y Llywydd). 

26C.51 Os derbynnir cynnig o dan Reol Sefydlog 26C.50, rhaid i’r dadleuon ar y grwpiau hynny 
o welliannau gael eu gorffen erbyn y terfynau amser a bennwyd yn y cynnig, ac eithrio i’r 
graddau y mae’r Llywydd yn barnu eu bod yn angenrheidiol: 

(i) am fod peidio â chynnig gwelliant wedi arwain at newid trefn trafod y grwpiau; neu  

(ii) i atal unrhyw ddadl ar grŵp o welliannau sydd eisoes wedi dechrau pan gyrhaeddir y terfyn 
amser rhag cael ei chwtogi’n afresymol. 

26C.52 Pan fydd yr holl welliannau a ddetholwyd yn nhrafodion Ystyriaeth Fanwl y Senedd 
wedi’u gwaredu, caiff unrhyw aelod o’r llywodraeth, heb hysbysiad, gynnig bod y Senedd yn 
ystyried rhagor o welliannau mewn trafodion Ystyriaeth Fanwl Bellach y Senedd.  Ni chaniateir 
trafod cynnig o’r fath na’i ddiwygio. 

26C.53 Os derbynnir cynnig o dan Reol Sefydlog 26C.52, caiff unrhyw aelod o’r llywodraeth 
gyflwyno gwelliannau i’r Bil Cydgrynhoi i’w cynnig yn nhrafodion Ystyriaeth Fanwl Bellach y 
Senedd.  
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26C.54 Yn ychwanegol at feini prawf Rheol Sefydlog 26C.85, dim ond os ydynt wedi’u bwriadu i 
egluro darpariaeth mewn Bil Cydgrynhoi (gan gynnwys sicrhau cysondeb rhwng y testun 
Cymraeg a’r testun Saesneg) neu i weithredu ymrwymiadau a roddwyd yn nhrafodion 
cynharach Ystyriaeth Fanwl y Senedd y mae gwelliannau o dan Reol Sefydlog 26C.53 yn 
dderbyniadwy. 

26C.55 Os cyflwynir gwelliant i adran o’r Bil Cydgrynhoi neu atodlen iddo, pan fydd y gwelliant 
olaf i’r adran neu’r atodlen honno wedi’i waredu, bernir bod y Senedd wedi derbyn yr adran 
neu’r atodlen honno fel y’i diwygiwyd, neu fel arall, at ddibenion trafodion Ystyriaeth Fanwl y 
Senedd.  

26C.56 Os na chyflwynir gwelliant i adran o’r Bil Cydgrynhoi neu atodlen iddo, bernir bod y 
Senedd wedi derbyn yr adran neu’r atodlen honno at ddibenion trafodion Ystyriaeth Fanwl y 
Senedd.  

26C.57 Mae Ystyriaeth Fanwl y Senedd ar ben pan fydd y gwelliant olaf wedi’i waredu neu pan 
fernir bod yr adran neu’r atodlen olaf wedi’i derbyn, pa un bynnag yw’r olaf.  

Y Cyfnod Terfynol 

26C.58 Caiff unrhyw Aelod gyflwyno cynnig i basio Bil Cydgrynhoi, ond ni chaiff ei ystyried hyd 
nes naill ai:  

(i) dwy wythnos eistedd o leiaf naill ai: 

(a) ar ôl i’r pwyllgor cyfrifol gyflwyno adroddiad ar Ystyriaeth Fanwl y Pwyllgor o ran y Bil 
Cydgrynhoi a’i fod wedi argymell y dylai'r Bil Cydgrynhoi symud ymlaen i'r Cyfnod Terfynol; neu 

(b) ar ôl i’r dyddiad cau erbyn pryd y mae’n ofynnol i'r pwyllgor cyfrifol gyflwyno adroddiad 
wedi mynd heibio; 

(ac nad yw’r Senedd wedi derbyn cynnig o dan Reol Sefydlog 26C.40 y dylai’r Senedd ystyried 
gwelliannau yn nhrafodion Ystyriaeth Fanwl y Senedd yn y cyfamser); neu 

(ii) o leiaf pum diwrnod gwaith naill ai; 

(a) ar ôl i’r Senedd dderbyn cynnig y dylai'r Bil Cydgrynhoi symud ymlaen yn syth i'r Cyfnod 
Terfynol o dan Reol Sefydlog 26C.39; neu 

(b) ar ôl cwblhau trafodion Ystyriaeth Fanwl y Senedd, os cawsant eu cynnal. 
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26C.59 Rhaid i gynnig o dan Reol Sefydlog 26C.58 gael ei gyflwyno o leiaf un diwrnod gwaith 
cyn y caiff ei drafod. 

26C.60 Ni chaniateir gwneud gwelliannau i gynnig y dylai Bil Cydgrynhoi gael ei basio. 

26C.61 Ni chaniateir gwneud cynnig bod Bil Cydgrynhoi yn cael ei basio oni bai bod testun y Bil 
Cydgrynhoi ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg. 

26C.62 Ni chaniateir gwneud cynnig bod Bil Cydgrynhoi yn cael ei basio nes y bydd y Llywydd 
wedi datgan, yn unol ag adran 111A(3) o'r Ddeddf, a oes unrhyw un o ddarpariaethau’r Bil 
Cydgrynhoi, ym marn y Llywydd, yn ymwneud â phwnc gwarchodedig. 

26C.63 Pan fo'r Llywydd wedi gwneud datganiad bod unrhyw ddarpariaeth yn y Bil Cydgrynhoi, 
ym marn y Llywydd, yn ymwneud â phwnc gwarchodedig, ni chaiff y Bil ei basio oni bai bod y 
nifer sy'n pleidleisio o'i blaid yn cyfateb i o leiaf ddwy ran o dair o gyfanswm seddau'r Senedd. 

26C.64 Rhaid cynnal pleidlais wedi'i chofnodi ar gynnig bod Bil Cydgrynhoi yn cael ei basio. 

26C.65 Ni chaniateir gwneud cynnig o dan Reol Sefydlog 12.31(ii) mewn unrhyw drafodion 
Cyfnod Terfynol.  

Ailystyried Biliau Cydgrynhoi a Basiwyd 

26C.66 Caiff unrhyw Aelod wneud cynnig y dylai'r Senedd ailystyried y Bil Cydgrynhoi: 

(i) os bydd y Goruchaf Lys yn penderfynu ynglŷn â chyfeiriad a wnaed mewn perthynas â’r Bil 
Cydgrynhoi o dan adran 112 o’r Ddeddf na fyddai'r Bil Cydgrynhoi neu unrhyw ddarpariaeth 
ynddo o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd; neu 

(ii) os gwneir gorchymyn mewn perthynas â'r Bil Cydgrynhoi  o dan adran 114 o'r Ddeddf. 

26C.67 Os bydd y Senedd yn derbyn cynnig o dan Reol Sefydlog 26C.66, mae'r Cyfnod 
Ailystyried yn dechrau ar y diwrnod gwaith cyntaf ar ôl i'r cynnig hwnnw gael ei dderbyn gan y 
Senedd.  

26C.68 Mae Rheolau Sefydlog 26C.43 i 26C.47 a 26C.49 i 26.57 yn gymwys i drafodion y Cyfnod 
Ailystyried.  Dylid dehongli cyfeiriadau at “Ystyriaeth Fanwl y Senedd” ac “Ystyriaeth Fanwl 
Bellach y Senedd” yn gyfeiriadau at “y Cyfnod Ailystyried” a’r “Cyfnod Ailystyried pellach” yn 
unol â hynny.  
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26C.69 Ni chaniateir gwneud gwelliannau i Fil Cydgrynhoi yn y Cyfnod Ailystyried oni bai bod y 
gwelliannau, yn ychwanegol at feini prawf Rheol Sefydlog 26C.85(i), (ii) a (iv), ac ym marn y 
Llywydd, wedi'u bwriadu dim ond i ddatrys y mater sy'n destun y canlynol: 

(i) penderfyniad y Goruchaf Lys; neu 

(ii) y Gorchymyn o dan adran 114 o'r Ddeddf. 

26C.70 Ar ôl gwaredu'r holl welliannau yn nhrafodion y Cyfnod Ailystyried, ac yn 
ddarostyngedig i Reol Sefydlog 26C.71, caiff unrhyw Aelod gynnig heb hysbysiad fod y Senedd 
yn cymeradwyo Bil Cydgrynhoi a ddiwygiwyd wrth gael ei ailystyried.  Ni chaniateir gwneud 
gwelliannau i gynnig o'r fath a rhaid cynnal pleidlais wedi'i chofnodi ar y cynnig. 

26C.71 Ni chaniateir gwneud cynnig bod Bil Cydgrynhoi a ailystyriwyd yn cael ei gymeradwyo 
nes y bydd y Llywydd wedi datgan, yn unol ag adran 111A(3) o'r Ddeddf, a oes unrhyw un o 
ddarpariaethau'r Bil Cydgrynhoi, ym marn y Llywydd, yn ymwneud â phwnc gwarchodedig. 

26C.72 Pan fo'r Llywydd wedi gwneud datganiad bod unrhyw ddarpariaeth yn y Bil Cydgrynhoi, 
ym marn y Llywydd, yn ymwneud â phwnc gwarchodedig, ni chaiff y Bil Cydgrynhoi hwnnw ei 
gymeradwyo oni bai bod y nifer sy'n pleidleisio o'i blaid yn cyfateb i o leiaf ddwy ran o dair o 
gyfanswm seddau'r Senedd. 

Ailystyried Biliau a wrthodwyd 

26C.73 Caiff unrhyw Aelod wneud cynnig bod y Senedd yn ailystyried Bil Cydgrynhoi os bydd y 
Goruchaf Lys yn penderfynu ynglŷn â chyfeiriad a wnaed o da nadran 111B(2)a o'r Ddeddf mewn 
perthynas â Bil Cydgrynhoi a wrthodwyd gan y Senedd, nad oes unrhyw ddarpariaeth yn y Bil 
Cydgrynhoi sy'n destun y cyfeiriad yn ymwneud â phwnc gwarchodedig. 

26C.74 Os bydd y Senedd yn derbyn cynnig o dan Reol Sefydlog 26C.73, mae'r Cyfnod 
Ailystyried yn dechrau ar y diwrnod gwaith cyntaf ar ôl i'r cynnig hwnnw gael ei dderbyn gan y 
Senedd.  

26C.75 Ni chaniateir gwneud gwelliannau i Fil Cydgrynhoi a ailystyriwyd yn unol â Rheol 
Sefydlog 26C.73. 

26C.76 Yn y Cyfnod Ailystyried yn unol â Rheol Sefydlog 26C.73, caiff unrhyw Aelod gyflwyno 
cynnig i gymeradwyo'r Bil Cydgrynhoi.  Ni chaniateir gwneud gwelliannau i gynnig o'r fath a 
rhaid cynnal pleidlais wedi'i chofnodi ar y cynnig. 
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26C.77 Ni chaniateir gwneud cynnig o dan Reol Sefydlog 26C.76 nes y bydd y Llywydd wedi 
datgan, yn unol ag adran 111A(3) o'r Ddeddf, a oes unrhyw un o ddarpariaethau'r Bil 
Cydgrynhoi, ym marn y Llywydd, yn ymwneud â phwnc gwarchodedig. 

Darpariaethau Cyffredinol mewn Perthynas â Gwelliannau i Filiau Cydgrynhoi 

26C.78 Mae Rheolau Sefydlog 26C.79 i 26C.87 yn gymwys i welliannau yn nhrafodion Ystyriaeth 
Fanwl y Pwyllgor, Ystyriaeth Fanwl y Senedd neu yn y Cyfnod Ailystyried, ac eithrio nad yw Rheol 
Sefydlog 26C.82(iii) yn gymwys i welliannau yn y Cyfnod Ailystyried.  

26C.79 Rhaid i'r Llywydd benderfynu ar ffurf briodol gwelliannau i Fil Cydgrynhoi. 

26C.80 Ni chaniateir ystyried gwelliant, ac eithrio gwelliant hwyr, oni bai ei fod wedi’i gyflwyno o 
leiaf bum diwrnod gwaith cyn iddo gael ei ystyried.  

26C.81 Caiff unrhyw Aelod ychwanegu ei enw i welliant (ac eithrio gwelliant hwyr) drwy 
hysbysu’r Clerc ar unrhyw adeg hyd at ddiwedd y diwrnod gwaith cyn bod y gwelliant i fod i 
gael ei ystyried.  

26C.82 Nid yw gwelliant yn dderbyniadwy: 

(i) os nad yw ar ei ffurf briodol yn unol â Rheol Sefydlog 26C; 

(ii) os nad yw’n berthnasol i’r Bil Cydgrynhoi neu ddarpariaethau’r Bil Cydgrynhoi y byddai’n ei 
ddiwygio; 

(iii) os byddai'n achosi i'r Bil beidio â bod yn Fil Cydgrynhoi fel y'i diffinnir yn Rheolau Sefydlog 
26C.1 a 26C.2; neu 

(iv) os yw’n anghyson â phenderfyniad sydd eisoes wedi’i wneud yn y Cyfnod pryd y mae’r 
gwelliant yn cael ei gynnig. 

26C.83 Caniateir cyflwyno gwelliant i welliant ac, o’i ddethol, rhaid iddo gael ei waredu cyn y 
gwelliant y byddai’n ei ddiwygio, a rhaid i Reolau Sefydlog 26C.78 i 26C.87 fod yn gymwys yn 
unol â hynny. 

26C.84 Yn ddarostyngedig i Reol Sefydlog 26C.28, caniateir i welliant (ac eithrio gwelliant hwyr) 
gael ei dynnu'n ôl gan yr Aelod a’i cyflwynodd ar unrhyw adeg cyn y diwrnod y mae’n cael ei 
ystyried ond dim ond gyda chytundeb unfrydol unrhyw Aelodau sydd wedi ychwanegu eu 
henwau i’r gwelliant.  Os na sicrheir cytundeb o’r fath, daw’r gwelliant yn welliant yn enw’r Aelod 
cyntaf a ychwanegodd ei enw i’r gwelliant ac nad yw’n cytuno i’r gwelliant gael ei dynnu'n ôl. 
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26C.85 Caiff cadeirydd pwyllgor sy’n ystyried trafodion Ystyriaeth Fanwl y Pwyllgor neu’r 
Llywydd, yn ôl fel y digwydd, grwpio gwelliannau at ddibenion dadleuon fel y gwêl yn dda. Ni 
chaniateir i welliant a drafodwyd fel rhan o grŵp gael ei drafod eto pan ddaw’n amser ei 
waredu. 

26C.86 Os na fydd Aelod a gyflwynodd welliant yn cynnig y gwelliant pan ddaw’n amser trafod 
y gwelliant hwnnw, caniateir i’r gwelliant gael ei gynnig: 

(i) yn ystod trafodion Ystyriaeth Fanwl y Pwyllgor, gan aelod o’r pwyllgor hwnnw; neu 

(ii) yn ystod trafodion Ystyriaeth Fanwl y Senedd neu yn y Cyfnod Ailystyried, gan unrhyw Aelod 
arall. 

26C.87 Caniateir i welliant sydd wedi’i gynnig gael ei dynnu'n ôl gan yr Aelod a’i cynigiodd, ond 
dim ond: 

(i) mewn pwyllgor sy’n ystyried trafodion Ystyriaeth Fanwl y Pwyllgor, os na fydd aelod o’r 
pwyllgor hwnnw yn gwrthwynebu; neu 

(ii) yn ystod trafodion Ystyriaeth Fanwl y Senedd neu yn y Cyfnod Ailystyried, os na fydd Aelod 
yn gwrthwynebu. 

Cydsyniad Ei Mawrhydi a Dug Cernyw 

26C.88 Os yw Bil Cydgrynhoi yn cynnwys unrhyw ddarpariaeth, neu’n cael ei ddiwygio i 
gynnwys unrhyw ddarpariaeth a fyddai, pe bai’n cael ei chynnwys mewn Bil ar gyfer Deddf 
Senedd y Deyrnas Unedig, yn gofyn cydsyniad Ei Mawrhydi neu gydsyniad Dug Cernyw, rhaid i’r 
Senedd beidio â thrafod y cwestiwn a ddylai’r Bil Cydgrynhoi gael ei basio (neu ei gymeradwyo 
yn dilyn y Cyfnod Ailystyried) nes bod y cydsyniad hwnnw ar gyfer y ddarpariaeth honno wedi’i 
ddynodi gan aelod o’r llywodraeth mewn cyfarfod o’r Senedd. 

Hysbysu ynghylch Cydsyniad Brenhinol i Ddeddfau’r Senedd 

26C.89 Rhaid i’r Clerc hysbysu’r Senedd ynglŷn â’r dyddiad y bydd Deddf y Senedd yn cael y 
Cydsyniad Brenhinol.  

Biliau yn Methu, yn Cael eu Gwrthod neu’n Cael eu Tynnu’n ôl  

26C.90 Yn ddarostyngedig i Reol Sefydlog 26C.73, os bydd Bil Cydgrynhoi yn methu neu’n cael 
ei wrthod gan y Senedd, rhaid peidio â chymryd dim trafodion pellach ar y Bil Cydgrynhoi 
hwnnw a rhaid peidio â chyflwyno Bil Cydgrynhoi sydd, ym marn y Llywydd, yn yr un telerau 
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neu delerau tebyg, o dan y Rheol Sefydlog hon yn yr un Senedd o fewn y cyfnod o chwe mis ar 
ôl y dyddiad y methodd y Bil Cydgrynhoi neu y cafodd ei wrthod. 

26C.91 Mae Bil Cydgrynhoi yn methu os nad yw wedi’i basio neu wedi’i gymeradwyo gan y 
Senedd cyn diwedd y Senedd y’i cyflwynwyd ynddi.  

26C.92 Caniateir i Fil Cydgrynhoi gael ei dynnu'n ôl ar unrhyw adeg gan yr Aelod sy’n gyfrifol 
amdano ond rhaid peidio â’i dynnu'n ôl ar ôl yr Ystyriaeth Gychwynnol ac eithrio gyda 
chytundeb y Senedd. 
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Offerynnau Statudol Negyddol Arfaethedig sydd ag 
Adroddiadau Clir - 12 Gorffennaf 2021 

Pn(6)001 – Rheoliadau Bwyd a Diod (Darpariaethau 
Trosiannol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2021 

Y weithdrefn: Negyddol arfaethedig 
Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio’r offerynnau statudol a ganlyn mewn perthynas â safonau a 
labeli bwyd a diod:  

• Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) 2014; a 

• Rheoliadau Gwlad Tarddiad Cigoedd Penodol (Cymru) 2015 

Mae angen y diwygiadau hyn i fynd i'r afael â diffygion sy'n deillio o ymadael â’r Undeb 
Ewropeaidd a sicrhau y gall y llyfr statud weithredu'n effeithiol ar ôl i'r Deyrnas Unedig ymadael 
â’r Undeb Ewropeaidd. 

Cafodd y Rheoliadau hyn eu gosod at ddibenion sifftio o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd 
(Ymadael) 2018 ac yn unol â Rheol Sefydlog 27.9A. 

 
Y Ddeddf wreiddiol: Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018  
Gofynion sifftio wedi’u bodloni: Ydyn 
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Offerynnau Statudol sydd ag Adroddiadau Clir 
12 Gorffennaf 2021 

SL(6)016 – Rheoliadau Deddf y Coronafeirws 2020 (Dod i 
Ben yn Gynnar: Gofal a Chymorth gan Awdurdodau Lleol) 
(Cymru) 2021 

Gweithdrefn: Cadarnhaol 

Gwneir Rheoliadau Deddf y Coronafeirws 2020 (Dod i Ben yn Gynnar: Gofal a Chymorth gan 
Awdurdodau Lleol) (Cymru) 2021 o dan adran 90 (1) o Ddeddf y Coronafeirws 2020 (“Deddf 
2020”).  

Mae Rhan 2 o Atodlen 12 i Ddeddf 2020, ac adran 15 o Ddeddf 2020 (i'r graddau y mae'n 
ymwneud â Rhan 2 o Atodlen 12), yn galluogi awdurdodau lleol yng Nghymru i symleiddio 
trefniadau asesu a blaenoriaethu gofal cymdeithasol oedolion, lle bo angen, yn fwy effeithiol 
nag y gallent ei wneud o dan eu dyletswyddau presennol o dan Ddeddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (“Deddf 2014”) ar ei ffurf heb ei haddasu. Bwriad yr 
addasiadau oedd galluogi awdurdodau lleol i ddarparu gofal brys ac acíwt yn ddi-oed yn 
ystod amseroedd eithriadol. Er gwaethaf yr addasiadau a wnaed gan Ddeddf 2020, roedd 
amryw o fesurau diogelwch yn parhau i fod ar waith o fewn Deddf 2014. Dechreuwyd y 
darpariaethau perthnasol ar 1 Ebrill 2020 ac fe'u hataliwyd dros dro ar 22 Mawrth 2021 gan 
Reoliadau Deddf y Coronafeirws 2020 (Atal Dros Dro: Gofal a Chymorth gan Awdurdodau 
Lleol) (Cymru) 2021.   

Diben y Rheoliadau yw dod â gweithrediad y darpariaethau perthnasol yn Neddf 2020 i ben 
yn gynnar, i'r graddau y maent yn ymwneud ag oedolion ac oedolion sy'n ofalwyr sy'n cael 
gofal cymdeithasol yng Nghymru.   

Mae adran 89 o Ddeddf 2020 yn darparu ar gyfer y darpariaethau perthnasol yn dod i ben yn 
awtomatig ar 25 Mawrth 2022, oni bai eu bod yn cael eu hymestyn neu bod Gweinidogion 
Cymru yn eu dirwyn i ben yn gynnar.  Effaith y Rheoliadau yw dileu'r opsiwn i dynnu ar yr 
addasiadau (sydd wedi'u hatal dros dro beth bynnag).   

Mae'r Memorandwm Esboniadol i'r Rheoliadau yn nodi fydd y Rheoliadau'n cael unrhyw 
effaith ymarferol ar awdurdodau lleol, oedolion sy'n derbyn gofal neu ofalwyr sy'n oedolion 
gan nad oes unrhyw awdurdod lleol yng Nghymru wedi darparu gwasanaethau yn unol â 
darpariaethau addasedig Deddf 2014 pan oedd darpariaethau perthnasol Deddf 2020 mewn 
grym.  

Y bwriad yw y bydd y Rheoliadau yn dod i rym ar 1 Awst 2021 fel y bydd Rhan 2 o Atodlen 
12 yn dod i ben ar y dyddiad hwnnw, ac eithrio paragraffau 30 a 33 a 35.  Mae adran 89 (2) o 
Ddeddf 2020 yn darparu'n benodol na ellir dod â'r paragraffau hyn i ben yn gynnar.  Mae 
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hyn yn adlewyrchu'r natur drosiannol y gall y darpariaethau ei chwarae ar ôl unrhyw “gyfnod 
brys”, gan gynnwys ar ôl i Ddeddf 2020 beidio â bod yn effeithiol.   

Mae paragraff 31(1) yn egluro mai “cyfnod brys” yw unrhyw gyfnod pan fydd yr addasiadau a 
ddarperir gan Ran 2 o Atodlen 12 yn cael effaith. Mae'r Memorandwm Esboniadol i'r 
Rheoliadau yn nodi bod awdurdodau lleol yng Nghymru i gyd wedi cadarnhau nad oeddent 
mewn gwirionedd yn gweithredu yn unol â'r darpariaethau addasedig yn ystod y “cyfnod 
brys” 

Mae paragraff 30 yn darparu y caiff awdurdod lleol gynnal asesiad ariannol a chodi ffi yn ôl-
weithredol am anghenion a ddiwellir gan ddefnyddio'r darpariaethau addasedig yn ystod y 
“cyfnod brys” lle na chafodd ffi ei chodi, neu lle cafodd ffi ostyngol ei chodi.  Mae paragraff 
33 yn gwneud darpariaeth debyg ar gyfer camau ôl-weithredol mewn perthynas â 
dyletswyddau o dan Ddeddf 2014 sy'n ymwneud â throsglwyddo gofal a chymorth.    

Mae paragraff 35 yn darparu y gall Gweinidogion Cymru gyhoeddi canllawiau statudol a 
chyfarwyddo awdurdodau lleol i roi sylw i'r canllawiau hynny ynghylch sut y maent i arfer 
swyddogaethau o dan Ddeddf 2014 pan fo addasiadau Deddf 2020 i'r dyletswyddau gofal 
cymdeithasol presennol o dan Ddeddf 2014 ar waith. 
Mae'r Memorandwm Esboniadol yn nodi gan na ddarparwyd unrhyw wasanaethau o dan y 
dyletswyddau addasedig pan oedd y darpariaethau perthnasol mewn grym, ni ddisgwylir 
unrhyw effaith andwyol nac anfantais i unigolion sy'n derbyn gofal a chymorth o ganlyniad i 
eithrio paragraffau 30, 33 a 35 o'r cam i ddod i ben y mae'r Rheoliadau hyn yn effeithio arno.  

Rhiant-Ddeddf: Deddf y Coronafeirws 2020 
Fe’u gwnaed ar:  
Fe’u gosodwyd ar: 22 Mehefin 2021 
Yn dod i rym ar: 31 Gorffennaf 2021 
 

 

SL(6)017 – Rheoliadau Cynllunio Gofal, Lleoli ac Adolygu 
Achosion (Cymru) (Diwygio) 2021 

Gweithdrefn: Cadarnhaol 
Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Cynllunio Gofal, Lleoli ac Adolygu Achosion 
(Cymru) 2015 (“Rheoliadau 2015”) yng ngoleuni diwygiadau i adran 83 o Ddeddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (“Deddf 2014”) a wnaed gan Ddeddf 
Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018.  

Effaith y Rheoliadau hyn fydd parhau â'r sefyllfa fel y mae mewn perthynas ag (a) y plant sy'n 
derbyn gofal y mae'n ofynnol iddynt gael cynllun addysg personol, a (b) y rhestr o 
wybodaeth y mae'n rhaid ei chynnwys mewn cynllun addysg personol. 
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Mae rheoliad 6 yn dileu’r gofyniad yn Rheoliadau 2015 fod cynllun gofal a chymorth yn 
cynnwys cynllun addysg personol, oherwydd bod y gofyniad hwnnw wedi ei fewnosod yn 
adran 83 o Ddeddf 2014. 

Mae rheoliad 5 yn rhagnodi’r categorïau o blant sy’n derbyn gofal nad oes cynllun addysg 
personol i gael ei lunio ar eu cyfer fel rhan o’u cynllun gofal a chymorth. Y categorïau a 
ragnodir yw’r rheini nad oedd cynllun addysg personol yn ofynnol ar eu cyfer gan Reoliadau 
2015. Dyma nhw: 

• unrhyw blentyn sydd wedi cael ei leoli ar gyfer mabwysiadu o dan Ddeddf 
Mabwysiadu a Phlant 2002, oni bai bod rheoliad 56 yn gymwys i'r plentyn (hynny yw 
os yw plentyn (i) ar remánd i lety awdurdod lleol, (ii) ar remánd i lety cadw ieuenctid, 
neu (iii) wedi'i gadw'n gaeth); 

• unrhyw blentyn sy'n derbyn gofal gan yr awdurdod lleol am seibiannau byr (dan yr 
amgylchiadau a nodir yn rheoliad 62(2));    

• unrhyw blentyn sy'n derbyn gofal dim ond am iddo fod ar remánd i lety cadw 
ieuenctid.     

Daw'r rheoliadau newydd hyn i rym ar 1 Medi 2021.    

 
Rhiant-Ddeddf: Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 
Fe’u gwnaed ar:  
Fe’u gosodwyd ar: 22 Mehefin 2021 
Yn dod i rym ar: 01 Medi 2021
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SL(6)019 – Rheoliadau Tenantiaethau Busnes (Estyn 
Gwarchodaeth rhag Fforffediad etc.) (Cymru) 
(Coronafeirws) (Rhif 2) 2021 

Cefndir a diben 

Mae adran 82 o Ddeddf y Coronafeirws 2020 yn sicrhau na chaniateir gorfodi ailfynediad neu 
fforffediad am beidio â thalu rhent mewn perthynas â thenantiaethau busnes perthnasol yn 
ystod y “cyfnod perthnasol”.  

Mae adran 82(12) o’r Ddeddf yn diffinio’r “cyfnod perthnasol” fel cyfnod sy’n dechrau ar 26 
Mawrth 2020, ac yn dod i ben ar 30 Mehefin 2020, neu ar unrhyw ddyddiad diweddarach a 
bennir mewn rheoliadau a wneir gan yr awdurdod cenedlaethol perthnasol. Gweinidogion 
Cymru yw’r awdurdod cenedlaethol perthnasol o ran Cymru.  

Mae Gweinidogion Cymru wedi estyn y cyfnod perthnasol fel a ganlyn: 

• Estynnodd Rheoliadau Tenantiaethau Busnes (Estyn Gwarchodaeth rhag Fforffediad 
etc.) (Cymru) (Coronafeirws) 2020 (O.S. 2020/606 (C. 140)) y “cyfnod perthnasol” o 30 
Mehefin 2020 hyd 30 Medi 2020; 

• Estynnodd Rheoliadau Tenantiaethau Busnes (Estyn Gwarchodaeth rhag Fforffediad 
etc.) (Cymru) (Coronafeirws) (Rhif 2) 2020 (O.S. 2020/960 (C. 214)) y “cyfnod 
perthnasol” ymhellach tan 31 Rhagfyr 2020; 

• Estynnodd Rheoliadau Tenantiaethau Busnes (Estyn Gwarchodaeth rhag Fforffediad 
etc.) (Cymru) (Coronafeirws) (Rhif 3) 2020 (O.S. 2020/1456 (C. 314)) y “cyfnod 
perthnasol” ymhellach tan 31 Mawrth 2021; ac 

• Estynnodd Rheoliadau Tenantiaethau Busnes (Estyn Gwarchodaeth rhag Fforffediad 
etc.) (Cymru) (Coronafeirws) 2021 (O.S. 2021/253 (C. 66)) y “cyfnod perthnasol” 
ymhellach tan 30 Mehefin 2021. 

Mae’r Rheoliadau hyn yn estyn y moratoriwm a ddarperir gan adran 82 o’r Ddeddf ymhellach 
tan 30 Medi 2021. 

Gweithdrefn 

Gwneud 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 ddiwrnodau pan 
fo’r Senedd: (i) wedi’i diddymu neu (ii) ar doriad am fwy na phedwar diwrnod) i'r dyddiad y 
cawsant eu gosod gerbron y Senedd. 
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Materion technegol: craffu 

Ni nodwyd unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn 
perthynas â’r offeryn hwn. 

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 

Nodwn y torrir y rheol 21 diwrnod (h.y. y rheol y dylai 21 diwrnod fod rhwng y dyddiad y 
gosodir offeryn “gwneud negyddol” gerbron y Senedd a'r dyddiad y daw'r offeryn i rym), a'r 
esboniad am dorri’r rheol a ddarparwyd gan Vaughan Gething AS, Gweinidog yr Economi, 
mewn llythyr at y Llywydd, dyddiedig 28 Mehefin 2021.   

Yn benodol, nodwn yr hyn y mae'r llythyr yn ei ddweud ynghylch estyn y cyfnod perthnasol: 

“Mae angen dybryd i sicrhau bod y cyfnod perthnasol yn cael ei estyn ar ôl 30 Mehefin. 
Rhaid cadw nifer y busnesau sydd o dan fygythiad byw o gael eu troi allan o’u heiddo 
yn fach, fel cyfraniad at yr amrywiaeth o fesurau sy’n ymateb i effeithiau parhaus y 
pandemig. Daw’r Rheoliadau hyn felly i rym ar 30 Mehefin 2021 i sicrhau nad oes 
bwlch yn y warchodaeth i denantiaid. Mae hyn yn golygu na fydd y Rheoliadau’n dilyn 
y confensiwn na fydd llai na 21 diwrnod o fwlch rhwng gosod y Rheoliadau a’u dyddiad 
dod i rym. Mae’r penderfyniad i estyn y cyfnod perthnasol wedi’i wneud fel ymateb i 
sefyllfa sy’n newid beunydd a chan fod ansicrwydd o hyd ynghylch effaith amrywiolion 
newydd y feirws. Roedd yn hanfodol gwneud y penderfyniad hwn i sicrhau bod 
mesurau priodol yn cael eu cymryd i filwrio yn erbyn effeithiau’r pandemig.” 

Ymateb Llywodraeth Cymru  

Nid oes angen ymateb gan Lywodraeth Cymru. 

 

Cynghorwyr Cyfreithiol 
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
7 Gorffennaf 2021 
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2021 Rhif 759 (Cy. 186) 

LANDLORD A THENANT, 

CYMRU 

Rheoliadau Tenantiaethau Busnes 

(Estyn Gwarchodaeth rhag 

Fforffediad etc.) (Cymru) 

(Coronafeirws) (Rhif 2) 2021 

NODYN ESBONIADOL 

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Rheoliadau) 

Mae adran 82 o Ddeddf y Coronafeirws 2020 yn 

sicrhau na chaniateir gorfodi ailfynediad neu 

fforffediad am beidio â thalu rhent mewn perthynas â 

thenantiaethau busnes perthnasol yn ystod y cyfnod 

perthnasol (“relevant period”). Mae adran 82(12) o’r 

Ddeddf yn diffinio’r “relevant period” fel cyfnod sy’n 

dechrau ar 26 Mawrth 2020, ac sy’n dod i ben ar 30 

Mehefin 2020, neu ar unrhyw ddyddiad diweddarach a 

bennir mewn rheoliadau a wneir gan yr awdurdod 

cenedlaethol perthnasol.  

Gweinidogion Cymru yw’r awdurdod cenedlaethol 

perthnasol o ran Cymru.  

Estynnodd Rheoliadau Tenantiaethau Busnes (Estyn 

Gwarchodaeth rhag Fforffediad etc.) (Cymru) 

(Coronafeirws) 2020 (O.S. 2020/606 (Cy. 140)) y 

cyfnod perthnasol hyd 30 Medi 2020. 

Estynnodd Rheoliadau Tenantiaethau Busnes (Estyn 

Gwarchodaeth rhag Fforffediad etc.) (Cymru) 

(Coronafeirws) (Rhif 2) 2020 (O.S. 2020/960 (Cy. 

214)) y cyfnod perthnasol ymhellach hyd 31 Rhagfyr 

2020. 

Estynnodd Rheoliadau Tenantiaethau Busnes (Estyn 

Gwarchodaeth rhag Fforffediad etc.) (Cymru) 

(Coronafeirws) (Rhif 3) 2020 (O.S. 2020/1456 (Cy. 

314)) y cyfnod perthnasol ymhellach hyd 31 Mawrth 

2021. 

Estynnodd Rheoliadau Tenantiaethau Busnes (Estyn 

Gwarchodaeth rhag Fforffediad etc.) (Cymru) 

(Coronafeirws) 2021 (O.S. 2021/253 (Cy. 66)) y 

cyfnod perthnasol ymhellach hyd 30 Mehefin 2021. 
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O ganlyniad i’r Rheoliadau hyn, mae’r moratoriwm 

a ddarperir gan adran 82 o’r Ddeddf wedi ei estyn 

ymhellach hyd 30 Medi 2021. 

Mae rheoliad 2 o’r Rheoliadau hyn yn estyn y 

cyfnod perthnasol hyd 30 Medi 2021.  

Mae rheoliad 3 o’r Rheoliadau hyn yn dirymu 

Rheoliadau Tenantiaethau Busnes (Estyn 

Gwarchodaeth rhag Fforffediad etc.) (Cymru) 

(Coronafeirws) 2021. 

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar 

gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn 

perthynas â’r Rheoliadau hyn. O ganlyniad, lluniwyd 

asesiad effaith rheoleiddiol o’r costau a’r manteision 

sy’n debygol o ddeillio o gydymffurfio â’r Rheoliadau 

hyn. Gellir cael copi oddi wrth: Llywodraeth Cymru, 

Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ ac ar wefan 

Llywodraeth Cymru ar www.llyw.cymru. 

Certified copy from legislation.gov.uk Publishing
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2021 Rhif 759 (Cy. 186) 

LANDLORD A THENANT, 

CYMRU 

Rheoliadau Tenantiaethau Busnes 

(Estyn Gwarchodaeth rhag 

Fforffediad etc.) (Cymru) 

(Coronafeirws) (Rhif 2) 2021 

Gwnaed 24 Mehefin 2021 

Gosodwyd gerbron  

Senedd Cymru  28 Mehefin 2021 

Yn dod i rym 30 Mehefin 2021 

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Rheoliadau a 

ganlyn drwy arfer y pŵer a roddir iddynt gan adran 

82(12) o Ddeddf y Coronafeirws 2020(1).  

Enwi a chychwyn 

1.—(1) Enw’r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau 

Tenantiaethau Busnes (Estyn Gwarchodaeth rhag 

Fforffediad etc.) (Cymru) (Coronafeirws) (Rhif 2) 

2021.  

(2) Daw’r Rheoliadau hyn i rym ar 30 Mehefin 

2021.  

Estyn y cyfnod perthnasol sy’n darparu 

gwarchodaeth rhag fforffediad etc. 

2. At ddibenion adran 82 (tenantiaethau busnes yng 

Nghymru a Lloegr: gwarchodaeth rhag fforffediad 

etc.) o Ddeddf y Coronafeirws 2020, mae’r “relevant 

period”, fel y’i diffinnir yn is-adran (12) o’r adran 

honno yn gorffen, o ran Cymru, â 30 Medi 2021.  

                                                                               
(1) 2020 p. 7.  
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Dirymu  

3. Mae Rheoliadau Tenantiaethau Busnes (Estyn 

Gwarchodaeth rhag Fforffediad etc.) (Cymru) 

(Coronafeirws) 2021(1) wedi eu dirymu.  

 

 

Vaughan Gething 

Gweinidog yr Economi, un o Weinidogion Cymru 

24 Mehefin 2021 

 

                                                                               
(1) O.S. 2021/253 (Cy. 66). 

Certified copy from legislation.gov.uk Publishing
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Memorandwm Esboniadol i Reoliadau Tenantiaethau Busnes (Estyn 

Gwarchodaeth rhag Fforffediad etc.) (Cymru) (Coronafeirws) (Rhif 2) 2021 

 

Lluniwyd y Memorandwm Esboniadol hwn gan Grŵp yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth 

Naturiol ac fe’i gosodir gerbron Senedd Cymru ar y cyd â’r is-ddeddfwriaeth uchod ac 

yn unol â Rheol Sefydlog 27.1.  

 

Datganiad y Gweinidog  

 

Yn fy marn i, mae'r Memorandwm Esboniadol hwn yn rhoi darlun teg a rhesymol o 

effaith ddisgwyliedig Rheoliadau Tenantiaethau Busnes (Estyn Gwarchodaeth rhag 

Fforffediad etc.) (Cymru) (Coronafeirws) (Rhif 2) 2021. Rwyf wedi fy modloni bod y 

manteision yn cyfiawnhau’r costau tebygol.  

 

Vaughan Gething AS 

Gweinidog yr Economi 

28 Mehefin 2021 
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RHAN 1 

 

1. Disgrifiad  

 

Mae’r Rheoliadau hyn yn gwneud darpariaeth i ymestyn hyd y moratoriwm a ddarperir 

gan adran 82 o Ddeddf y Coronafeirws (2020) (“y Ddeddf”), lle na chaniateir gorfodi, 

drwy weithred neu fel arall, hawl i ailfynediad neu fforffediad, dan denantiaeth busnes 

berthnasol, am beidio â thalu rhent.  

 

2. Materion o ddiddordeb arbennig i’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 

Cyfansoddiad 

 

Mae gan Weinidogion Cymru gymhwysedd gweithredol I lunio’r Rheoliadau hyn yn ôl 

adran 82 Deddf Coronafeirws 2020 (“y Ddeddf”).  Mae Adran 82(12) y Ddeddf yn 

diffinio y “cyfnod perthnasol” fel un “a ddaw I ben ar 30 Mehefin 2020 neu ddyddiad 

hwyrach fel a nodir gan yr awdurdod cenedlaethol yn y rheoliadau a wnaethpwyd gan 

offeryn statudol (a gellir defnyddio’r pŵer hwnnw ar fwy nag un achlysur fel bod y 

cyfnod yn cael ei ymestyn ymhellach)”.  Mae Adran 82(12) o’r Ddeddf yn cadarnhau 

ymhellach bod yr “awdurdod cenedlaethol perthnasol” yn golygu Gweinidogion Cymru, 

yng nghyd-destun Cymru.   

 

Yn ôl Llywodraeth y DU, mae’r data diweddaraf ar gyfer y DU yn dangos bod achosion 
o fethu talu rhent yn y sector lletygarwch gryn dipyn yn uwch na’r cyfartaledd, gyda 
dim ond 44.1% o’r rhent yn cael ei dalu yn dilyn y dyddiad talu ym mis Mawrth (o’i 
gymharu â  71.8% ar draws pob sector). Mae hyn yn ostyngiad o 2% o’i gymharu â’r 
un cyfnod yn dilyn y dyddiad talu rhent ym mis Rhagfyr.  
 
Yn ôl amcangyfrifon Ffederasiwn Eiddo Prydain (BPF), erbyn 30 Mehefin 2021 bydd 
£7.5bn o rent masnachol ledled y DU heb ei dalu. Mae Remit Consulting yn 
amcangyfrif ar 30 Mawrth fod £5.3bn o rent masnachol ers mis Mawrth 2020 heb ei 
dalu – gyda hanner y diffyg hwn (£2.8bn) yn y sector lletygarwch.  
 
Yn ôl Llywodraeth y DU, mae’r data diweddaraf ar gyfer y DU yn dangos bod achosion 
o fethu talu rhent yn y sector lletygarwch yn parhau i fod gryn dipyn yn uwch na’r 
cyfartaledd, gyda dim ond 23.6% o’r rhent yn y sector tafarndai, bariau a bwytai wedi’i 
dalu 35 diwrnod ar ôl y dyddiad talu ym mis Mawrth. 
 
Er bod yr ystadegau ar gyfer y DU gyfan, mae cyfran o’r data hyn yn ymwneud â 
Chymru. 
 
Mae angen gweithredu ar frys i sicrhau bod y cyfnod perthnasol yn cael ei estyn y tu 

hwnt i 30 Mehefin. Mae’n rhaid cadw nifer y busnesau y mae perygl uniongyrchol y 

byddant yn cael eu troi allan yn isel, er mwyn parhau i gyfrannu at yr amrediad o 

fesurau sydd ar waith i fynd i’r afael ag effeithiau parhaus y pandemig. Felly, mae’r 

Rheoliadau hyn yn dod i rym ar 30 Mehefin 2021 i sicrhau nad oes bwlch yn y 

warchodaeth a roddir i denantiaid – o ganlyniad nid ydynt yn dilyn y confensiwn y dylai 

fod 21 diwrnod o leiaf rhwng gosod y Rheoliadau a’r Rheoliadau’n dod i rym. Gwnaed 

y penderfyniad i estyn y cyfnod perthnasol mewn ymateb i sefyllfa sy’n datblygu’n 
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gyflym, ac yng ngoleuni’r ansicrwydd parhaus sy’n gysylltiedig ag effeithiau 

amrywiolynnau newydd o’r feirws.  Mae gwneud y penderfyniad hwn wedi bod yn 

hanfodol i sicrhau bod y mesurau’n cael eu halinio’n briodol i fynd i’r afael ag 

effeithiau’r pandemig. Felly, nid oedd yn ymarferol cydymffurfio â’r confensiwn 21 

diwrnod yn yr achos hwn.  

 

3. Cefndir deddfwriaethol  

 

Mae adran 82 o'r Ddeddf yn gwneud darpariaeth na chaniateir gorfodi, drwy achos 

neu fel arall, hawl i ailfynediad neu fforffediad, o dan denantiaeth fusnes berthnasol, 

am beidio â thalu rhent, yn ystod y “cyfnod perthnasol”.  Mae adran 82(12) o’r Ddeddf 

yn diffinio bod y “cyfnod perthnasol” yn dechrau y diwrnod ar ôl y diwrnod y pasiwyd y 

Ddeddf, ac yn gorffen ar 30ain Mehefin 2020, neu ddyddiad diweddarach a bennir gan 

yr awdurdod cenedlaethol perthnasol mewn rheoliadau.  Gellir arfer y pŵer i bennu 

dyddiad diweddarach ar fwy nag un achlysur er mwyn ymestyn y “cyfnod perthnasol” 

ymhellach.  

 

Gweinidogion Cymru yw’r “awdurdod cenedlaethol perthnasol” mewn perthynas â 

Chymru, a gallant felly wneud rheoliadau i ymestyn y “cyfnod perthnasol” i 

warchodaeth y tu hwnt i 30ain Mehefin 2020, a thrwy hynny gadw’r warchodaeth a 

ddarperir gan adran 82 y Ddeddf i’r ddyddiad diweddarach a nodir yn y rheoliadau. 

 

Mae’r Rheoliadau sydd mewn grym ar hyn o bryd, Y Rheoliadau Tenantiaethau 

Busnes (Estyn Gwarchodaeth rhag Fforffediad etc.) (Cymru) (Coronafeirws) (Rhif 3) 

2021 yn ymestyn y “cyfnod perthnasol” tan 31 Mehefin 2021.   

 

Mae’r Rheoliadau hyn yn dilyn gweithdrefn penderfyniad negyddol y Senedd. 

 

4. Pwrpas a’r effaith a fwriedir ar y ddeddfwriaeth 

 

Pwrpas y Rheoliadau yw i nodi bod y “cyfnod perthnasol”, fel a ddiffinir gan adran 

82(12) y Ddeddf, yn dod i ben ar 30 Medi 2021 yng Nghymru.  

 

Effaith y Rheoliadau yw ymestyn y “cyfnod perthnasol” pryd na fydd hawl ailfynediad 

a fforffediad, o dan y denantiaeth fusnes berthnasol, ar gyfer peidio talu rhent yn cael 

ei orfodi, drwy unrhyw gamau neu fel arall am 3 mis arall hyd at 30 Medi 2021. 
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RHAN 2 – ASESIAD EFFAITH RHEOLEIDDIOL  

 

5. Opsiynau   

 

Mae pum opsiwn wedi cael eu hystyried:   

 

Opsiwn 1: Gwneud dim – Caniatáu i’r ddarpariaeth sy’n diogelu tenantiaid masnachol 

rhag cael eu troi allan oherwydd peidio â thalu rhent i ddod i ben ar 30 Mehefin 2021.   

 

Opsiwn 2: Gwneud Rheoliadau i ymestyn y warchodaeth am 1 mis arall hyd at 31 

Gorffennaf 2021.  

 

Opsiwn 3: Gwneud Rheoliadau i ymestyn y warchodaeth am 3 mis arall hyd at 30 Medi 

2021.  Dyma’r opsiwn a ffefrir. 

 

Opsiwn 4: Gwneud Rheoliadau i ymestyn y warchodaeth am 6 mis arall hyd at 31 

Rhagfyr 2021. 

 

Opsiwn 5: Gwneud Rheoliadau i estyn y warchodaeth am bron 9 mis arall hyd at 25 

Mawrth 2022 

 

Costau a buddiannau  

 

 Mae goblygiadau ariannol posibl yn gysylltiedig â’r ddau opsiwn. Gydag opsiwn 2, 3, 

4 a 5 efallai y bydd pwysau cynyddol ar i Weinidogion Cymru ddarparu cymorth 

ariannol ychwanegol i landlordiaid masnachol yn ystod y cyfnod hwn i wrthweithio’r 

warchodaeth a ddarperir i denantiaid. Y bwriad wrth ymestyn y warchodaeth yw 

hwyluso ailddechrau’r economi drwy geisio sicrhau bod busnesau yn dal mewn sefyllfa 

i weithredu pan gaiff y cyfyngiadau presennol eu codi.   

 

Fodd bynnag, caiff yr asesiad ei atodi gan ddata o Arolwg o Ddealltwriaeth ac Amodau 

Busnes (BICS) gwirfoddol bob pythefnos.  Caiff ei gynnal gan y Swyddfa Ystadegau 

Gwladol, sy’n casglu barn busnesau am effaith y coronafeirws (COVID-19) ar drosiant, 

prisiau’r gweithlu, cadernid masnach a busnes. 

 

Mae’r atodiad yn cynnwys rhagor o wybodaeth am yr a dylid edrych ar y canfyddiadau 

yng nghyd-destun yr wybodaeth hon.  Dylid nodi bod yr arolwg yn wirfoddol ac efallai 

mai adlewyrchu nodweddion y rheini a ymatebodd yn unig y bydd ef; mae’r 

canlyniadau yn arbrofol. Hefyd nid yw’r arolwg yn ystyried y dyfodol, felly nid ymdrinnir 

ag amodau ac effeithiau ar fusnesau yn y dyfodol. 

 

Opsiwn 1: Gwneud dim – Caniatáu i’r ddarpariaeth sy’n diogelu tenantiaid 

masnachol rhag achosion fforffedu oherwydd peidio â thalu rhent i ddod i ben 

ar 30 Mehefin 2021.  

 Heb lunio Rheoliadau diwygio, daw’r warchodaeth i ben ac o ganlyniad mae mwy o 

risg y gallai tenantiaid masnachol gael eu troi allan o’u heiddo am beidio â thalu rhent. 
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Gan mai prif nod y ddeddfwriaeth wreiddiol oedd diogelu tenantiaid masnachol a 

swyddi, byddai dileu’r warchodaeth bresennol yn golygu bod y tenantiaid masnachol 

hynny - rhai ohonynt efallai wedi cael cymorth ariannol gan Lywodraethau Cymru a’r 

DU - mewn perygl eto wrth i’r economi wella.  

 

 Un o ganlyniadau’r opsiwn hwn yw y bydd landlordiaid masnachol yn rhydd i gymryd 

camau oherwydd peidio â thalu rhent. Bydd hyn yn arwain un ai at dalu rhywfaint o’r 

rhent neu’r holl rent sy’n ddyledus gan denantiaid masnachol, neu achosion fforffedu. 

Fodd bynnag, oherwydd ansicrwydd yr hinsawdd economaidd bresennol, byddai 

angen i landlordiaid ystyried yn ofalus a fyddent yn elwa’n ariannol gan na fyddai 

tenantiaid efallai yn gallu gwneud y taliadau angenrheidiol beth bynnag. Gallai fod yn 

anodd dod o hyd i denant arall, neu werthu’r eiddo, gan fod y galw am ofod masnachol 

mewn rhai sectorau (e.e. hamdden, adwerthu a lletygarwch) yn debygol o fod wedi 

lleihau, o leiaf yn y tymor byr.   

 

Mae’r canlyniadau o Don 30 o ONS BICS yn cynnwys y cyfnod 19 Ebrill hyd at 2 Mai 

2021.  Mae’n dangos, o’r busnesau oedd heb roi’r gorau i fasnachu yn gyfan gwbl, 

roedd 61% o fusnesau yng Nghymru wedi gwneud cais ar gyfer y Cynllun Cadw 

Swyddi o ganlyniad i’r Coronafeirws, o gymharu gydag 62% o fusnesau yn yr Alban, 

54% yng Ngogledd Iwerddon ac 56% yn Lloegr. 

 

Mae busnesau yng Nghymru hefyd wedi defnyddio ystod eang o gynlluniau’r 

llywodraeth yn ystod yr argyfwng.  Mae’r rhain yn cynnwys: 

 

• Grantiau busnes wedi’u hariannu gan y DU a llywodraethau datganoledig; 

• Benthyciadau achrededig neu gytundebau cyllidol wedi’u cefnogi gan y 

Llywodraeth; a 

• Cynllun Swyddi Kickstart ar gyfer pobl ifanc yn ogystal â’r Cynllun Cadw Swyddi 

o ganlyniad i’r Coronafeirws. 

 

O’r busnesau sydd heb roi’r gorau i fasnachu yn gyfan gwbl, nid oedd 61% o’r rhai 

hynny oedd yn gweithredu yng Nghymru wedi gwneud cais am unrhyw un o’r 

benthyciadau neu’r cynlluniau cyllid wedi’u cefnogi gan y llywodraeth, mae hyn yn 

cymharu â 63% yn Lloegr a Gogledd Iwerddon a 66% yn Yr Alban.  Hefyd, o’r 

busnesau sydd heb roi’r gorau i fasnachu yn barhaol, ac sydd wedi gwneud cais am 

grant gan y llywodraeth yng Nghymru, ni dderbyniodd 4% mohono.  Mae hyn yn 

cymharu ag 8% yng Ngogledd Iwerddon a 6% yn yr Alban a Lloegr. 

 

Y casgliad yw na fyddai Opsiwn 1 yn cyflawni’r amcan polisi o gefnogi busnesau a 

diogelu tenantiaid masnachol rhag fforffediad yn ystod pandemig y Coronafeirws.  

 

Opsiwn 2 - Gwneud Rheoliadau i ymestyn y warchodaeth am 1 mis arall hyd at 

31 Gorffennaf 2021 
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Byddai ymestyn y ddarpariaeth am gyfnod byr – sef mis – yn lleihau’r baich ar 

landlordiaid, ac nid yw’r opsiwn hwn yn debygol o fod yn ddigon i ddangos i economi 

Cymru bod fframwaith sylweddol ar gael i ganiatáu i fusnesau addasu.   

 

Hefyd, byddai ymestyn y cyfnod hwn yn lleihau’r gallu i Lywodraeth Cymru ddatblygu 

cyfres mwy cynaliadwy o gynigion.    

 

Opsiwn 3: Gwneud Rheoliadau i ymestyn y warchodaeth am 3 mis arall hyd at 

30 Medi 2021. 

 

Mae’r Coronafeirws wedi lleihau gweithgarwch economaidd, gan arwain at ostyngiad 

mewn incwm i lawer o fusnesau.  Mae BICS yr ONS yn dangos: 

 

• Bod 28% o’r busnesau yng Nghymru a ymatebodd wedi nodi gostyngiad mewn 

trosiant o hyd at 50%, yr uchaf o holl wledydd y DU ac unrhyw ranbarth yn 

Lloegr. Nododd 8% arall ostyngiad o dros 50%. Ar draws pob busnes sy’n 

masnachu ar hyn o bryd yng Nghymru, dywedodd 10% fod elw wedi gostwng 

dros 50%. Dywedodd 9% fod elw wedi gostwng 20–50% a dywedodd 15% fod 

elw wedi gostwng hyd at 20%. 

• O’r busnesau yng Nghymru nad yw eu masnachu wedi dod i ben yn gyfan gwbl, 

mae 40% yn credu y bydd yr arian parod wrth gefn sydd ganddynt yn para am 

6 mis. Dyma’r isaf o holl wledydd y DU ac unrhyw ranbarth yn Lloegr. 

• Roedd gan 43% o fusnesau yng Nghymru gronfa arian parod ar gyfer llai na 6 

mis, yn debyg i’r ffigur cyffredinol ar gyfer y DU o 44%.  Roedd oddeutu 3% o 

fusnesau Cymru yn nodi nad oedd ganddynt gronfa arian parod o gwbl. 

 

Ansolfedd:  
 
Yng Nghymru, o fusnesau sydd heb roi’r gorau i fasnachu yn barhaol, roedd: 

• 11% mewn risg cymedrol o ansolfedd 

• 55% mewn risg isel o ansolfedd 

• 24% heb unrhyw risg o ansolfedd 
 

Hyder yn y busnes: 

 

Yng Nghymru, o’r busnesau sy’n masnachu ar hyn o bryd mae: 

• 65% yn hyderus iawn y byddant yn goroesi yn y tri mis nesaf; 

• 28% yn weddol hyderus y byddant yn goroesi yn y tri mis nesaf;  

• 2% ddim yn hyderus iawn y byddant yn goroesi yn y tri mis nesaf. 
 

Cau safleoedd: 

 

Yng Nghymru, o’r busnesau sy’n masnachu ar hyn o bryd: 

• Mae 2% yn bwriadu cau rhai safleoedd busnes yn barhaol yn y tri mis nesaf; 

• Nid oedd 86% yn bwriadu cau unrhyw safleoedd busnes yn barhaol yn y tri mis 
nesaf; 

• Nid oedd 13% arall yn ‘sicr’. 
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Gwariant cyfalaf1 

 

Mae’n ymddangos bod busnesau yng Nghymru hefyd wedi gweld effaith y 

Coronafeirws ar eu gwariant cyfalaf. 

 

Yn nhon 27 o’r BICS (8 Mawrth tan 21 Mawrth 2021), o’r holl fusnesau sy’n parhau i 

fasnachu yng Nghymru, roedd 10% yn nodi bod eu gwariant cyfalaf wedi dod i ben, 

tra oedd 22% yn nodi bod gwariant cyfalaf wedi bod yn is na’r arferol.  

 

Bydd yr opsiwn hwn yn galluogi Llywodraeth Cymru i barhau i ddiogelu tenantiaid 

masnachol yn ystod y cyfnod hwn o ansicrwydd, ond nid yw ychwaith yn dileu gormod 

ar yr hawliau a’r rhwymedigaethau sy’n galluogi landlordiaid i weithredu mewn 

achosion o beidio â thalu rhent.    

 

Mae’r sector a’r farchnad eiddo masnachol yn chwarae rhan bwysig yn yr economi ac 

o ran gwireddu a darparu seilwaith hanfodol i fusnesau ar ffurf adeiladau masnachol 

lle gall busnesau weithredu a thyfu. Felly, mae’n bwysig cydnabod anghenion 

busnesau landlordiaid a thenantiaid.   

 

Nid yw’r warchodaeth hon yn dileu’r gofyniad i dalu rhent, ond yn gohirio hawl landlord 

i gymryd camau fforffedu am beidio â thalu rhent. Bydd tenantiaid yn dal i fod yn atebol 

am unrhyw ôl-ddyledion, a bydd rhaid iddynt dalu unrhyw rent sy’n ddyledus unwaith 

y caiff y warchodaeth ei chodi neu wynebu camau fel fforffedu. Ni fydd gweithredoedd 

y landlord yn ei atal rhag arfer hawl i fforffediad yn y dyfodol, ar ôl i’r moratoriwm ddod 

i ben, oni bai fod y landlord a’r tenant wedi cytuno fel arall drwy gytundeb gohirio rhent 

neu gytundeb tebyg mewn perthynas â thalu rhent.  

 

Wrth argymell Opsiwn 3, mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod sefyllfa landlordiaid, 

fel buddsoddwyr mewn seilwaith busnes hollbwysig a darparwyr. Bydd darpariaethau 

Opsiwn 3 yn parhau i roi landlordiaid o dan anfantais wrth negodi trefniadau gohirio 

rhent er mwyn lliniaru helyntion presennol tenantiaid wrth geisio diogelu eu hasedau. 

Yn flaenorol ystyrid y byddai estyn y warchodaeth hyd at 30 Medi 2021 yn dangos 

diffyg hyder yn yr ymdrechion i adfer yr economi. Ar yr adeg honno ni wyddid beth 

oedd yr effeithiau arwyddocaol parhaus ar fusnesau na’u sefyllfa o ran llif arian. Yng 

ngoleuni’r ffaith bod y pandemig wedi parhau, a’r tonnau pellach rydym yn eu disgwyl 

o ganlyniad i amrywiolynnau newydd, ystyrir mai estyn y warchodaeth am dri mis yw’r 

opsiwn gorau i roi amser i fusnesau adfer ac i Lywodraeth Cymru asesu ymhellach y 

sefyllfa mewn perthynas ag iechyd y cyhoeddus.    

 

Opsiwn 4: Gwneud Rheoliadau i ymestyn y warchodaeth am 6 mis arall hyd at 

31 Rhagfyr 2021. 

 

 
1 Mae’r ffigurau sy’n gysylltiedig â nifer y cwsmeriaid o BICS Ton 23 (i gynnwys y cyfnod rhwng 25 
Ionawr a 7 Chwefror) gan nad yw Ton 24 yn cynnwys y ffigurau hyn. 
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Byddai Opsiwn 4 yn rhoi mwy o amser i fusnesau yng Nghymru adfer a gwella eu gallu 

i dalu rhent.  Mae Llywodraeth Cymru wedi amlinellu dull gofalus ac ystyriol o lacio 

cyfyngiadau ar yr economi  Er bod hyn yn edrych yn opstimistaidd, mae’n cael ei 

gydnabod y byddai gallu o’r fath i dalu rhent yn cael ei gyfyngu nes bod busnesau’n 

llawn weithredol ac mae’n bosibl y bydd nifer yn parhau i weld heriau o ran llif arian.  

O ystyried hyn, byddai Opsiwn 4 yn caniatâu cyfnod i fusnesau ddod atynt eu hunain. 

 

Nid yw’r warchodaeth hon yn dileu’r gofyniad i dalu rhent, ond yn gohirio hawl landlord 

i gymryd camau fforffedu am beidio â thalu rhent. Bydd tenantiaid yn dal i fod yn atebol 

am unrhyw ôl-ddyledion, a bydd rhaid iddynt dalu unrhyw rent sy’n ddyledus unwaith 

y caiff y warchodaeth ei chodi neu wynebu camau fel fforffedu. Ni fydd gweithredoedd 

y landlord yn ei atal rhag arfer hawl i fforffediad yn y dyfodol, ar ôl i’r moratoriwm ddod 

i ben, oni bai fod y landlord a’r tenant wedi cytuno fel arall drwy gytundeb gohirio rhent 

neu gytundeb tebyg mewn perthynas â thalu rhent. 

 

Fodd bynnag, gallai’r opsiwn hwn roi pwysau cynyddol ar landlordiaid a buddsoddwyr 

ar yr adeg hon.  

 

Opsiwn 5: Gwneud rheoliadau i estyn y warchodaeth am 9 mis arall hyd at 31 

Mawrth 2022. 

 

Byddai Opsiwn 5 yn rhoi rhagor o amser i fusnesau yng Nghymru adfer a chynyddu 

eu gallu i dalu eu rhent. Yn ddiweddar mae Llywodraeth Cymru wedi amlinellu dull 

gofalus ac ystyrlon ar gyfer llacio’r cyfyngiadau ar yr economi. Er bod hyn yn rheswm 

dros fod yn optimistaidd, cydnabyddir y byddai gallu o’r fath i dalu rhent yn cael ei 

gyfyngu nes bod busnesau’n llawn weithredol, ac mae’n bosibl y bydd llawer o 

fusnesau’n parhau i brofi heriau o ran llif arian, Yn hyn o beth byddai Opsiwn 5 yn 

lleihau’r pwysau sydd ar fusnesau am gyfnod.  

 

Nid yw’r warchodaeth hon yn cael gwared ar y gofyniad i dalu rhent, ond mae’n gohirio 

hawl y landlord i gymryd camau fforffedu am beidio â thalu rhent. Bydd tenantiaid yn 

dal i fod yn atebol am unrhyw ôl-ddyledion, a bydd rhaid iddynt dalu unrhyw rent sy’n 

ddyledus unwaith y caiff y warchodaeth ei chodi neu wynebu camau fel fforffedu. Ni 

fydd gweithredoedd y landlord yn ei atal rhag arfer hawl i fforffediad yn y dyfodol, ar ôl 

i’r moratoriwm ddod i ben, oni bai bod y landlord a’r tenant wedi cytuno fel arall drwy 

gytundeb gohirio rhent neu gytundeb tebyg mewn perthynas â thalu rhent. 

 

Fodd bynnag, mae’n debygol iawn y bydd yr opsiwn hwn yn rhoi pwysau cynyddol ar 

landlordiaid a buddsoddwyr ar yr adeg hon.   

 

Am y rhesymau a amlinellir uchod, mae Llywodraeth Cymru o’r farn mai Opsiwn 3 yw’r 

opsiwn mwyaf priodol i’w ddefnyddio ar yr adeg hon.  

 

6. Ymgynghoriad 
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Cafodd ymarfer cysylltu gyda prif randdeiliaid i ddeall yr effaith a gafodd Rheoliadau 

Tenantiaethau Busnes (Estyn Gwarchodaeth rhag Fforffediad etc.) (Cymru) 

(Coronafeirws) 2021 ar denantiaid a landlordiaid masnachol yng Nghymru ei gynnal, 

gan ddod i ben ym mis Mai 2021.   

 

Cawsom nifer o sylwadau gan randdeiliaid ac i grynhoi y prif bwyntiau a wnaethpwyd 

oedd:  

 

• Bwriad y darpariaethau oedd bod yn fesur brys, tymor byr.   

• Mae’r moratoriwm yn dechrau cael effaith negyddol ar landlordiaid masnachol.   

• Mae’n debygol y bydd estyn y moratoriwm yn cael canlyniadau anfwriadol 
mewn perthynas ag ôl-ddyledion rhent, gan arwain at gryn ddyled ar gyfer 
busnesau – dyled y gellid mynnu ei dalu ar fyr rybudd. 

• Ni waeth a yw’r gwarchodaethau’n dod i ben neu’n cael eu hadnewyddu, mae’n 
bwysig y gwneir hynny fel pecyn wedi’i ategu â thrafodaethau agos ar draws 
Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU. 

• Gellir disgwyl i landlordiaid fod yn llym mewn perthynas â rhent nas talwyd os 
yw’r moratoriwm yn cael ei godi ar 30 Mehefin 2021. Ar gyfer busnesau sydd 
wedi gorfod cau nad ydynt yn gallu cynhyrchu incwm mae talu rhent yn mynd 
yn gynyddol anodd 

• Mae’n rhesymol parhau i gefnogi busnesau yr effeithir arnynt nes eu bod yn 
gallu ailddechrau masnachu fel arfer.   

• Mae’n debyg mai ôl-ddyledion rhent masnachol yw’r broblem arwyddocaol olaf 
ar gyfer busnesau, nad yw wedi cael ei datrys, sydd wedi deillio o’r pandemig.  

• Y canlyniad gwaethaf fyddai ‘argyfwng’ ar 1 Gorffennaf 2021 pan fydd yr holl 
warchodaethau ar gyfer tenantiaid yn cael eu dileu’n sydyn gyda dim byd yn eu 
lle. 

 

Bydd y pryderon sy’n cael eu codi gan randdeiliaid yn ganolog i ddatblygu safbwyntiau 

o ran polisi ac yn llywio trafodaethau gyda Llywodraeth Cymru ar y mater hwn. 

 

7. Asesiad o’r Gystadleuaeth  

 

 Ar ôl cwblhau’r prawf Hidlo Cystadleuaeth, penderfynwyd nad oes unrhyw effeithiau 

ar gystadleuaeth.    

 

 8. Adolygiad ôl-weithredu   

 

 Mae effaith y Rheoliadau hyn yn gyfyngedig o ran amser a bydd y sefyllfa’n cael ei 

hadolygu cyn dyddiad terfyn arfaethedig yr estyniad, sef 30 Medi 2021.   
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9.  Atodiad 

 

Mesur y data 

Mae’r Arolwg o Ddealltwriaeth ac Amodau Busnes (BICS) yn wirfoddol a dim ond 

nodweddion y rhai hynny a ymatebodd sy’n cael eu hadlewyrchu; mae’r canlyniadau 

yn arbrofol. 

 

Tabl 6: Y sampl a chyfraddau ymateb ar gyfer Tonnau 28, 29 a 30 o’r Arolwg o 

Ddealltwriaeth ac Amodau Busnes 

Ton Cyhoeddiad  
22 Ebrill 2021  

Ton 28 

Cyhoeddiad 
6 Mai 2021  

Ton 29 

Cyhoeddiad 
20 Mai 2021  

Ton 30 

Sampl 
 

39,002  38,919  38,834  

Ymateb 
 

9,857  9,744  9,547  

Cyfradd 
 

25.3% 25.0%  24.6%  

Ffynhonnell: Y Swyddfa Ystadegau Gwladol – Yr Arolwg o Ddealltwriaeth ac Amodau Busnes   

 
Nodiadau 
 
1. Canlyniadau terfynol wedi’u pwysoli ar gyfer Ton 30 o Arolwg o Ddealltwriaeth ac 

Amodau Busnes y Swyddfa Ystadegau Gwladol (BICS). 
 

Mae'r canlyniadau'n seiliedig ar ymatebion gan y BICS gwirfoddol, bob pythefnos, sy'n 

casglu barn busnesau ar berfformiad ariannol, gweithlu, prisiau, masnach a gwydnwch 

busnes. Roedd arolwg Ton 30 yn fyw ar gyfer y cyfnod rhwng 4 a 16 2021. Ar gyfer 

cwestiynau ynglŷn â'r pythefnos diwethaf, gofynnwyd i fusnesau am eu profiad ar gyfer 

y cyfnod cyfeirio rhwng 19 Ebrill ac 2 Mai. Mae cwestiynau’r arolwg ar gael.  

 

Mae amcangyfrifon wedi'u pwysoli ar gyfer y BICS bellach wedi'u datblygu ar gyfer 

pob newidyn a gesglir ar lefel y DU. Mae disgrifiad manwl o'r fethodoleg bwysoli a'i 

gwahaniaethau i amcangyfrifon heb eu pwysoli ar gael yn Arolwg Effaith Busnes 

Coronafeirws (COVID-19): canlyniadau rhagarweiniol wedi'u pwysoli. 

 

Ar hyn o bryd mae ONS yn darparu amcangyfrifon heb eu pwyso gyda rhaniad gwlad 

a rhanbarthol ar gyfer newidynnau dethol yn y set ddata ategol. Dylid trin y rhain yn 

ofalus gan mai dim ond y rhai sydd wedi ymateb i'r arolwg sy'n cael eu cynrychioli, ac 

felly nid yw'r rhain yn gwbl gynrychioliadol o'r DU gyfan. Pan nad yw'n cael ei bwysoli, 

mae pob busnes yn cael yr un pwysau waeth beth fo'i drosiant, ei faint neu ei 

ddiwydiant, ac nid yw busnesau nad ydynt wedi ymateb i'r arolwg neu nad ydynt yn 

cael eu samplu yn cael eu hystyried. 
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Vaughan Gething AS/MS 
Gweinidog yr Economi  
Minister for Economy  
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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.  
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in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
 
Ein cyf/Our ref: MA-VG-1744-21 
 
 
Elin Jones AS  
Llywydd  
Senedd Cymru  
Bae Caerdydd  
Caerdydd  
CF99 1SN 

28 Mehefin 2021 
 
Annwyl Elin, 
 
Rheoliadau Tenantiaethau Busnes (Estyn Gwarchodaeth rhag Fforffediad etc.) 
(Cymru) (Coronafeirws) (Rhif 2) 2021  
 
Yn unol ag adran 11A(4) o Ddeddf Offerynnau Statudol 1946, rwy’n eich hysbysu y bydd yr 
offeryn statudol hwn yn dod i rym ar 30 Mehefin 2021, lai na 21 diwrnod ar ôl ei osod. Mae 
copi o’r offeryn a’r Memorandwm Esboniadol ynghlwm er gwybodaeth ichi. 
 
Mae’r Rheoliadau yn gwneud darpariaeth i estyn y moratoriwm a gyflwynwyd gan adran 82 
o Ddeddf Coronafeirws 2020 (“y Ddeddf”), sy’n gwahardd arfer yr hawl ailfynediad neu 
fforffediad o dan denantiaeth busnes berthnasol am fethu talu rhent, drwy gymryd camau 
gorfodi neu fel arall. Yn wreiddiol roedd y Ddeddf yn ymdrin â’r cyfnod a ddaeth i ben ar 30 
Mehefin 2020 ond mae wedi cael ei hestyn nifer o weithiau (ar hyn o bryd, tan 30 Mehefin 
2021) oherwydd natur barhaus y problemau a wynebir oherwydd y pandemig. Mae’r offeryn 
statudol hwn yn estyn y warchodaeth am dri mis arall, tan 30 Medi 2021.   
 
Mae angen dybryd sicrhau bod y cyfnod perthnasol yn cael ei estyn ar ôl 30 Mehefin.  
Rhaid cadw nifer y busnesau sydd o dan fygythiad byw o gael eu troi allan o’u heiddo yn 
fach, fel cyfraniad at yr amrywiaeth o fesurau sy’n ymateb i effeithiau parhaus y pandemig. 
Daw’r Rheoliadau hyn felly i rym ar 30 Mehefin 2021 i sicrhau nad oes bwlch yn y 
warchodaeth i denantiaid.  Mae hyn yn golygu na fydd y Rheoliadau’n dilyn y confensiwn na 
fydd llai na 21 diwrnod o fwlch rhwng gosod y Rheoliadau a’u dyddiad dod i rym.  Mae’r 
penderfyniad i estyn y cyfnod perthnasol wedi’i wneud fel ymateb i sefyllfa sy’n newid 
beunydd a chan fod ansicrwydd o hyd ynghylch effaith amrywiolion newydd y feirws.  Roedd 
yn hanfodol gwneud y penderfyniad hwn i sicrhau bod mesurau priodol yn cael eu cymryd i 
filwrio yn erbyn effeithiau’r pandemig.  
 
Mae’r Memorandwm Esboniadol ynghlwm er gwybodaeth ichi; Mae Asesiad Effaith 
Rheoleiddiol wedi cael ei baratoi ar gyfer y Rheoliadau hyn, ac mae hefyd wedi cael ei 
gynnwys yn y Memorandwm Esboniadol. Mae’r ddau yn cael eu gosod gyda’i gilydd, 
ynghyd â’r Rheoliadau, yn y Swyddfa Gyflwyno. 
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Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at y Gweinidog Materion Gwledig, y Gogledd a’r Trefnydd, y 
Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, Siwan Davies, Cyfarwyddwr Busnes y 
Senedd, Siân Wilkins, Pennaeth Gwasanaeth y Siambr a Phwyllgorau a Julian Luke, 
Pennaeth Gwasanaeth y Pwyllgorau Polisi a Deddfwriaeth.      
 
Yn gywir, 
 

 
Vaughan Gething AS/MS 
Gweinidog yr Economi  
Minister for Economy  
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SL(6)020 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, 
Teithio Rhyngwladol a Gwybodaeth Iechyd y 
Cyhoedd i Deithwyr) (Cymru) (Diwygiadau 
Amrywiol) 2021 

Cefndir a diben 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio 
Rhyngwladol) (Cymru) 2020 (“y Rheoliadau Teithio Rhyngwladol”), a Rheoliadau Diogelu 
Iechyd (Coronafeirws, Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd ar gyfer Personau sy’n Teithio i Gymru 
etc.) 2020 (“Rheoliadau Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd”). 

Mae’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol yn gosod gofynion ar bersonau sy’n dod i Gymru ar 
ôl bod dramor. Maent yn cynnwys gofyniad i bersonau sy’n cyrraedd Cymru ynysu am 
gyfnod i’w bennu yn unol â’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol. Mae gofynion y Rheoliadau 
Teithio Rhyngwladol yn ddarostyngedig i eithriadau, ac mae categorïau penodol o bersonau 
wedi eu hesemptio rhag gorfod cydymffurfio.  

Nid yw’n ofynnol i bersonau sy’n dod i Gymru ynysu ar ôl bod mewn un neu ragor o’r 
gwledydd a’r tiriogaethau a restrir yn Atodlen 3 i’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol 
(“gwledydd a thiriogaethau esempt”). Mae Rheoliad 3 o'r Rheoliadau hyn yn diwygio'r rhestr 
o wledydd a thiriogaethau esempt. Mae Rheoliad 3 yn ychwanegu Anguilla, Antigua a 
Barbuda, Ynysoedd Balearig, Barbados, Bermuda, Tiriogaeth Antarctig Prydain, Tiriogaeth 
Cefnfor India Prydain, Ynysoedd Virgin Prydain, Ynysoedd Cayman, Dominica, Grenada, 
Madeira, Malta, Montserrat, Pitcairn, ac Ynysoedd Turks a Caicos i’r “rhestr werdd” o wledydd 
a thiriogaethau. 

Gwaherddir personau nad ydynt wedi'u hesemptio rhag dod i mewn i Gymru os ydynt wedi 
bod mewn gwlad neu diriogaeth a restrir yn Atodlen 3A o’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol 
o fewn y 10 diwrnod olaf ar ôl cyrraedd. Mae Rheoliad 4 o’r Rheoliadau hyn yn ychwanegu 
Gweriniaeth Dominica, Eritrea, Haiti, Mongolia, Tiwnisia ac Uganda at y “rhestr goch” o 
wledydd a thiriogaethau. 

Mae Rheoliad 5 yn diwygio'r Rheoliadau Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd i ddiwygio testun 
rhagnodedig y cyhoeddiad gwybodaeth iechyd cyhoeddus wrth deithio y mae'n ofynnol i 
weithredwyr ei ddarparu i deithwyr sy'n cyrraedd Cymru ar wasanaethau perthnasol i 
gyfeirio'n benodol at y gofynion profi ar ôl cyrraedd sy'n gymwys. 

Gweithdrefn 

Gwneud Negyddol. 

Tudalen y pecyn 123

Eitem 6.2



   
 

 

Gwnaed y Rheoliadau hyn gan Weinidogion Cymru cyn iddynt gael eu gosod gerbron y 
Senedd. Gall y Senedd ddirymu'r Gorchymyn cyn pen 40 diwrnod (ac eithrio unrhyw 
ddiwrnodau pan fydd y Senedd: (i) wedi'i diddymu, neu (ii) ar doriad sy’n fwy na phedwar 
diwrnod) o'r dyddiad y cafodd ei osod gerbron y Senedd. 

Materion technegol: craffu 

Ni nodwyd unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn 
perthynas â’r offeryn hwn. 

Rhinweddau: Craffu  

Nodwyd y pum pwynt a ganlyn i gyflwyno adroddiad arnynt 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 

Nodwn fod y rheol 21 diwrnod yn cael ei thorri (h.y. y rheol y dylai 21 diwrnod fod rhwng y 
dyddiad y gosodir offeryn “gwneud negyddol” gerbron y Senedd a'r dyddiad y daw'r offeryn 
i rym), a nodwn yr esboniad am dorri’r rheol a ddarparwyd gan Eluned Morgan AS, y 
Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, mewn llythyr at y Llywydd, dyddiedig 28 
Mehefin 2021. 

Mae’r llythyr yn esbonio: 

“Trwy beidio â chydymffurfio â’r confensiwn 21 diwrnod, bydd modd i’r Rheoliadau hyn 
ddod i rym cyn gynted ag y bo modd a pharhau â'r dull pedair gwlad o ymdrin â 
theithio rhyngwladol; o ystyried y newid yn y dystiolaeth ynglŷn â’r risg mewn 
perthynas â'r clefyd hwn, ystyrir bod hyn yn angenrheidiol ac yn gyfiawn yn yr achos 
hwn.” 

2. 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 gyfiawnhad Llywodraeth Cymru dros unrhyw ymyriad posibl â hawliau dynol. Yn 
benodol, nodwn y paragraffau a ganlyn yn y Memorandwm Esboniadol: 

“Nid yw’r diwygiadau yn y Rheoliadau hyn yn newid y ffaith bod y Rheoliadau Teithio 
Rhyngwladol yn cyffwrdd â hawliau unigol o dan Ddeddf Hawliau Dynol 1998 a’r 
Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol; mae’r Llywodraeth o’r farn y gellir eu 
cyfiawnhau at ddiben atal lledaeniad clefydau heintus a/neu y caniateir ymyriad ar y 
sail ei fod yn anelu at gyflawni nod dilys, sef diogelu iechyd y cyhoedd. Mae’r Llywodraeth 
o’r farn hefyd eu bod yn gymesur. 

Mae'r Llywodraeth o'r farn nad yw'r Rheoliadau Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd yn 
cyffwrdd ag unrhyw un o'r hawliau unigol o dan Ddeddf Hawliau Dynol 1998 a'r 
Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol.  Ac, i'r graddau y gellir cyffwrdd ag unrhyw 
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hawliau o'r fath, mae'r Llywodraeth o'r farn bod yr ymyrraeth yn fach iawn ac y gellir ei 
chyfiawnhau fel bod yn angenrheidiol ac yn gymesur i gyflawni nod dilys.  Nid yw'r 
diwygiadau i'r Rheoliadau Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd a wneir gan y Rheoliadau hyn 
yn newid y ffordd y maent yn cyffwrdd â hawliau unigol.”  

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  

Nodwn na fu unrhyw ymgynghori ffurfiol ar y Rheoliadau hyn. Yn benodol, nodwn y paragraff 
a ganlyn yn y Memorandwm Esboniadol: 

“Oherwydd y bygythiad difrifol ac uniongyrchol sy’n deillio o’r coronafeirws a’r angen 
am ymateb iechyd y cyhoedd brys, ni chynhaliwyd unrhyw ymgynghoriad cyhoeddus 
mewn perthynas â’r Rheoliadau hyn.” 

Nodir bod y Rheoliadau hyn yn diwygio'r gofynion i ddarparu gwybodaeth i deithwyr sy'n 
cyrraedd Cymru. Yn absenoldeb ymgynghoriad cyn gwneud y Rheoliadau hyn, gofynnir i'r 
Llywodraeth egluro pa gamau, os o gwbl, a gymerwyd i wneud gweithredwyr yn ymwybodol 
o'r newidiadau hyn cyn iddynt ddod i rym, i sicrhau y gallai gweithredwyr gydymffurfio â'r 
gyfraith, fel y'i diwygiwyd. . 

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 Rheoliad 5 yn diwygio'r Rheoliadau Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd i ddiwygio testun 
rhagnodedig y cyhoeddiad gwybodaeth iechyd cyhoeddus wrth deithio y mae'n ofynnol i 
weithredwyr ei ddarparu i deithwyr sy'n cyrraedd Cymru. Roedd y cyhoeddiad blaenorol wrth 
deithio ynghylch gwybodaeth iechyd y cyhoedd, fel y nodwyd yn flaenorol yn Atodlen 1 i'r 
Rheoliadau Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd, yn cynnwys y testun a ganlyn: 

 “Camau syml y gallwch eu cymryd i helpu i'ch diogelu chi eich hun a'ch teulu yw: 

Gwisgo mwgwd; golchi eich dwylo; osgoi cyffwrdd eich wyneb â'ch dwylo; cadw pellter 
cymdeithasol; dal peswch a thisian mewn hances bapur a'i gwaredu ar unwaith.” 

Mae Rheoliad 5 o'r Rheoliadau hyn yn dileu'r testun hwn o'r Atodlen ddiwygiedig i'r 
Rheoliadau Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd. Gofynnir i'r Llywodraeth egluro pam na fydd y 
testun hwn bellach yn rhan o'r cyhoeddiad iechyd y cyhoedd y mae'n ofynnol i weithredwyr ei 
roi i deithwyr sy'n cyrraedd Cymru ar wasanaethau perthnasol, yn enwedig gan fod gwisgo 
gorchuddion wyneb mewn mannau cyhoeddus dan do (gan gynnwys trafnidiaeth gyhoeddus) 
yn ofyniad cyfreithiol yng Nghymru.  

5. 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 Memorandwm Esboniadol yn esbonio na chynhaliwyd unrhyw asesiad effaith 
rheoleiddiol mewn perthynas â’r Rheoliadau hyn oherwydd yr angen i’w rhoi ar waith ar fyrder 
i ymdrin â bygythiad difrifol ac uniongyrchol i iechyd y cyhoedd.  
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Ymateb Llywodraeth Cymru  

Mae angen ymateb gan Lywodraeth Cymru i'r trydydd a’r pedwerydd pwynt rhinweddau. 

 
 
Cynghorwyr Cyfreithiol 
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
6 Gorffennaf 2021 
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2021 Rhif 765 (Cy. 187) 

IECHYD Y CYHOEDD, 

CYMRU 

Rheoliadau Diogelu Iechyd 

(Coronafeirws, Teithio 

Rhyngwladol a Gwybodaeth Iechyd 

y Cyhoedd i Deithwyr) (Cymru) 

(Diwygiadau Amrywiol) 2021 

NODYN ESBONIADOL 

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Rheoliadau) 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau 

Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) 

(Cymru) 2020 (O.S. 2020/574 (Cy. 132)) (y 

“Rheoliadau Teithio Rhyngwladol”) a Rheoliadau 

Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Gwybodaeth Iechyd y 

Cyhoedd ar gyfer Personau sy’n Teithio i Gymru etc.) 

2020 (O.S. 2020/595 (Cy. 136)) (y “Rheoliadau 

Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd”). 

Mae’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol yn gosod 

gofynion ar bersonau sy’n dod i Gymru ar ôl bod 

dramor. Maent yn cynnwys gofyniad i bersonau sy’n 

cyrraedd Cymru ynysu am gyfnod a bennir yn unol â’r 

Rheoliadau hynny. Mae’r gofynion a osodir gan y 

Rheoliadau Teithio Rhyngwladol yn ddarostyngedig i 

eithriadau, ac mae categorïau penodol o berson wedi 

eu hesemptio rhag gorfod cydymffurfio. Nid yw’n 

ofynnol i bersonau sy’n dod i Gymru ynysu ar ôl bod 

mewn un neu ragor o’r gwledydd a’r tiriogaethau a 

restrir yn Atodlen 3 i’r Rheoliadau Teithio 

Rhyngwladol. Cyfeirir at y gwledydd a’r tiriogaethau a 

restrir yn Atodlen 3 fel “gwledydd a thiriogaethau 

esempt”. 

Mae rheoliad 3 o’r Rheoliadau hyn yn diwygio 

Atodlen 3 i’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol er 

mwyn ychwanegu’r canlynol at y rhestr o wledydd a 

thiriogaethau esempt y tu allan i’r ardal deithio 

gyffredin: Anguilla, Antarctica/Tiriogaeth Brydeinig 

yr Antarctig, Antigua a Barbuda, Barbados, Bermuda, 

Dominica, Grenada, Madeira, Malta, Montserrat, 

Tiriogaeth Brydeinig Cefnfor India, Ynysoedd 
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Baleares, Ynysoedd Cayman, Ynysoedd Pitcairn, 

Ynysoedd Prydeinig y Wyryf ac Ynysoedd Turks a 

Caicos. 

Mae personau nad ydynt yn esempt wedi eu 

gwahardd rhag dod i Gymru pan fônt wedi bod mewn 

gwlad neu diriogaeth a restrir yn Atodlen 3A i’r 

Rheoliadau Teithio Rhyngwladol o fewn 10 niwrnod i 

gyrraedd, yn unol â rheoliad 12E o’r Rheoliadau 

Teithio Rhyngwladol. Mae rheoliad 4 o’r Rheoliadau 

hyn yn diwygio Atodlen 3A er mwyn ychwanegu 

Eritrea, Gweriniaeth Dominica, Haiti, Mongolia, 

Tunisia ac Uganda at y rhestr o wledydd a 

thiriogaethau sy’n ddarostyngedig i fesurau 

ychwanegol. 

Mae’r Rheoliadau Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd 

yn gosod gofynion ar weithredwyr gwasanaethau 

teithwyr rhyngwladol sy’n dod o’r tu allan i’r ardal 

deithio gyffredin i faes awyr, maes hofrenyddion neu 

borthladd môr yng Nghymru i ddarparu gwybodaeth 

iechyd y cyhoedd benodedig i deithwyr. Mae rheoliad 

5 yn diwygio cynnwys y cyhoeddiad iechyd y cyhoedd 

ar y llestr neu’r awyren y mae’n ofynnol i weithredwyr 

ei ddarparu i deithwyr sy’n cyrraedd Cymru ar 

wasanaethau perthnasol. 

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar 

gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn 

perthynas â’r Rheoliadau hyn. O ganlyniad, ni luniwyd 

asesiad effaith rheoleiddiol o’r costau a’r manteision 

sy’n debygol o ddeillio o gydymffurfio â’r Rheoliadau 

hyn. 
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2021 Rhif 765 (Cy. 187) 

IECHYD Y CYHOEDD, 

CYMRU 

Rheoliadau Diogelu Iechyd 

(Coronafeirws, Teithio 

Rhyngwladol a Gwybodaeth Iechyd 

y Cyhoedd i Deithwyr) (Cymru) 

(Diwygiadau Amrywiol) 2021 

Gwnaed 25 Mehefin 2021 

Gosodwyd gerbron Senedd 

 Cymru  28 Mehefin 2021 

Yn dod i rym  am 4.00 a.m. ar 30 Mehefin 2021 

Mae Gweinidogion Cymru, drwy arfer y pwerau a 

roddir iddynt gan adrannau 45B a 45P(2) o Ddeddf 

Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984(1), yn 

gwneud y Rheoliadau a ganlyn. 

Enwi a dod i rym 

1.—(1) Enw’r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau 

Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol a 

Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd i Deithwyr) (Cymru) 

(Diwygiadau Amrywiol) 2021. 

(2) Daw’r Rheoliadau hyn i rym am 4.00 a.m. ar 30 

Mehefin 2021. 

                                                                               
(1) 1984 p. 22. Mewnosodwyd Rhan 2A gan adran 129 o 

Ddeddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2008 (p. 14). Mae’r 
swyddogaeth o wneud rheoliadau o dan Ran 2A wedi ei rhoi 
i “the appropriate Minister”. O dan adran 45T(6) o Ddeddf 
1984 y Gweinidog priodol, o ran Cymru, yw Gweinidogion 
Cymru. 
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Diwygiadau i Reoliadau Diogelu Iechyd 

(Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 

2020 

2. Mae Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, 

Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020(1) wedi eu 

diwygio fel a ganlyn. 

Diwygiad i Atodlen 3 

3. Yn Atodlen 3 (gwledydd a thiriogaethau esempt y 

tu allan i’r ardal deithio gyffredin)— 

(a) yn Rhan 1, yn y lleoedd priodol 

mewnosoder— 

“Antigua a Barbuda 

Barbados 

Dominica 

Grenada 

Madeira 

Malta 

Ynysoedd Baleares”; 

(b) yn Rhan 2, yn y lleoedd priodol 

mewnosoder— 

“Anguilla 

Antarctica/Tiriogaeth Brydeinig yr 

Antarctig 

Bermuda 

Montserrat 

Tiriogaeth Brydeinig Cefnfor India 

Ynysoedd Cayman 

Ynysoedd Pitcairn  

Ynysoedd Prydeinig y Wyryf 

                                                                               
(1) O.S. 2020/574 (Cy. 132), a ddiwygiwyd gan O.S. 2020/595 

(Cy. 136), O.S. 2020/714 (Cy. 160), O.S. 2020/726 (Cy. 
163), O.S. 2020/804 (Cy. 177), O.S. 2020/817 (Cy. 179), 
O.S. 2020/840 (Cy. 185), O.S. 2020/868 (Cy. 190), O.S. 
2020/886 (Cy. 196), O.S. 2020/917 (Cy. 205), O.S. 
2020/942, O.S. 2020/944 (Cy. 210), O.S. 2020/962 (Cy. 
216), O.S. 2020/981 (Cy. 220), O.S. 2020/1015 (Cy. 226), 
O.S. 2020/1042 (Cy. 231), O.S. 2020/1080 (Cy. 243), O.S. 
2020/1098 (Cy. 249), O.S. 2020/1133 (Cy. 258), O.S. 
2020/1165 (Cy. 263), O.S. 2020/1191 (Cy. 269), O.S. 
2020/1223 (Cy. 277), O.S. 2020/1232 (Cy. 278), O.S. 
2020/1237 (Cy. 279), O.S. 2020/1288 (Cy. 286), O.S. 
2020/1329 (Cy. 295), O.S. 2020/1362 (Cy. 301), O.S. 
2020/1477 (Cy. 316), O.S. 2020/1521 (Cy. 325), O.S. 
2020/1602 (Cy. 332), O.S. 2020/1645 (Cy. 345), O.S. 
2021/20 (Cy. 7), O.S. 2021/24 (Cy. 8), O.S. 2021/46 (Cy. 
10), O.S. 2021/48 (Cy. 11), O.S. 2021/50 (Cy. 12), O.S. 
2021/66 (Cy. 15), O.S. 2021/72 (Cy. 18), O.S. 2021/95 (Cy. 
26), O.S. 2021/154 (Cy. 38), O.S. 2021/305 (Cy. 78), O.S. 
2021/361 (Cy. 110), O.S. 2021/454 (Cy. 144), O.S. 2021/500 
(Cy. 149), O.S. 2021/568 (Cy. 156), O.S. 2021/584 (Cy. 
161), O.S. 2021/646 (Cy. 166) ac O.S. 2021/669 (Cy. 170). 

Certified copy from legislation.gov.uk Publishing

Tudalen y pecyn 130



 5

Ynysoedd Turks a Caicos”. 

Diwygiadau i Atodlen 3A 

4. Yn Atodlen 3A (gwledydd a thiriogaethau sy’n 

ddarostyngedig i fesurau ychwanegol), yn y lleoedd 

priodol mewnosoder— 

“Eritrea 

Gweriniaeth Dominica 

Haiti 

Mongolia 

Tunisia 

Uganda”. 

Diwygiad i Reoliadau Diogelu Iechyd 

(Coronafeirws, Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd ar 

gyfer Personau sy’n Teithio i Gymru etc.) 2020 

5. Yn lle Rhan 2 o’r Atodlen i Reoliadau Diogelu 

Iechyd (Coronafeirws, Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd 

ar gyfer Personau sy’n Teithio i Gymru etc.) 2020(1) 

(gwybodaeth a ddarperir yn ystod taith), rhodder— 

“Rhan 2 

Y datganiad sydd i’w ddarparu at ddibenion rheoliad 4 

yw— 

(a) y fersiwn Gymraeg— 

 

 “Dyma neges iechyd y cyhoedd ar ran 

asiantaethau iechyd y cyhoedd y 

Deyrnas Unedig. 

 

 Pa mor hir bynnag yr ydych yn 

bwriadu aros yn y Deyrnas Unedig, 

rhaid i bawb gymryd prawf COVID-19 

a archebwyd ymlaen llaw o fewn y 

ddau ddiwrnod cyntaf ar ôl ichi 

gyrraedd. Os ydych wedi bod mewn 

unrhyw wledydd ar y rhestr goch neu 

oren, neu wedi tramwyo drwy unrhyw 

wledydd o’r fath, rhaid ichi hefyd 

gymryd prawf arall a archebwyd 

ymlaen llaw 8 niwrnod ar ôl ichi 

gyrraedd. 

 

 Os ydych wedi bod mewn gwlad oren 

neu goch o fewn y 10 niwrnod 

                                                                               
(1) O.S. 2020/595 (Cy. 136), a ddiwygiwyd gan O.S. 2020/714 

(Cy. 160), O.S. 2020/1118 (Cy. 253), O.S. 2020/1521 (Cy. 
325), O.S. 2021/72 (Cy. 18), O.S. 2021/171 (Cy. 39), O.S. 
2021/457 (Cy. 145), O.S. 2021/584 (Cy. 161) ac O.S. 
2021/646 (Cy. 166). 
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diwethaf, neu wedi tramwyo drwy 

wlad o’r fath, rhaid ichi fynd i 

gwarantin am y 10 niwrnod cyntaf ar ôl 

ichi gyrraedd. 

 

 Symptomau’r coronafeirws yw peswch 

cyson newydd, tymheredd uchel neu 

golli eich synnwyr blasu neu arogli 

arferol, neu newid yn eich synnwyr 

blasu neu arogli arferol. Os ydych yn 

profi unrhyw un o’r symptomau hyn, ni 

waeth pa mor ysgafn ydynt, fe’ch 

cynghorir i wneud eich hunan yn 

hysbys i’r criw. 

 

 Dilynwch y canllawiau Iechyd y 

Cyhoedd ar gyfer yr ardal yr ydych yn 

byw ynddi neu’n teithio ynddi. 

 

 Ewch i gov.uk/coronavirus i gael 

rhagor o gyngor.”; 

 

(b) y fersiwn Saesneg— 

 

 “The following is a public health 

message on behalf of the UK’s public 

health agencies. 

 

 However long you intend to stay in the 

UK, everyone must take a pre-booked 

COVID-19 test within the first two 

days after you arrive. If you have been 

in or transited through any countries on 

the red or amber list you must also take 

another pre-booked test 8 days after 

arrival. 

 

 If you have been in or transited through 

an amber or red country within the 

previous 10 days you must quarantine 

for the first 10 days after you arrive. 

 

 The symptoms of coronavirus are a 

new continuous cough, a high 

temperature or a loss of, or change in, 

normal sense of taste or smell. If you 

experience any of these symptoms, 

however mild, you are advised to make 

yourself known to the crew. 

 

 Please follow the Public Health 

guidance for the area you are living or 

travelling in. 
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 Visit gov.uk/coronavirus for more 

advice.”; 

 

(c) y datganiad sydd ym mharagraff (a) 

neu (b) wedi ei gyfieithu i iaith a 

gydnabyddir yn swyddogol yn y wlad 

yr ymadawyd â hi.” 

 

Eluned Morgan 

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 

un o Weinidogion Cymru 

25 Mehefin 2021 
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Memorandwm Esboniadol ar gyfer Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, 
Teithio Rhyngwladol a Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd i Deithwyr) (Cymru) 
(Diwygiadau Amrywiol) 2021 
 
Lluniwyd y Memorandwm Esboniadol hwn gan Lywodraeth Cymru ac fe’i gosodir 
gerbron Senedd Cymru ar y cyd â’r is-ddeddfwriaeth uchod ac yn unol â Rheol 
Sefydlog 27.1.  
 
Datganiad y Gweinidog 
 
Yn fy marn i, mae’r Memorandwm Esboniadol hwn yn rhoi darlun teg a rhesymol o 
effaith ddisgwyliedig Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol 
a Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd i Deithwyr) (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2021. 
 
 
 
Eluned Morgan AS 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
 
28 Mehefin 2021 
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1. Disgrifiad 
 
Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio 
Rhyngwladol) (Cymru) 2020 (“y Rheoliadau Teithio Rhyngwladol”) a Rheoliadau 
Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd ar gyfer Personau 
sy’n Teithio i Gymru etc.) 2020 (y “Rheoliadau Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd”). 
 
2. Materion o ddiddordeb arbennig i’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 

Cyfansoddiad 
 
Dod i rym 
 
Yn unol ag adran 11A(4) o Ddeddf Offerynnau Statudol 1946, hysbyswyd y Llywydd 
nad yw’r Rheoliadau yn cydymffurfio â’r confensiwn 21 o ddiwrnodau. Mae hyn yn 
angenrheidiol oherwydd y risg a berir mewn perthynas â’r coronafeirws ac yn 
enwedig straeniau sy’n amrywiolion o'r feirws hwnnw, oddi wrth deithwyr sy'n teithio 
i'r DU. Mae’r newidiadau a wneir gan y Rheoliadau hyn yn parhau â’r ymagwedd 
gyffredin ar draws y pedair gwlad mewn perthynas â theithio rhyngwladol, ac yn 
sicrhau bod y cysondeb â Lloegr a’r gwledydd eraill yn parhau.  
 
Y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol 
 
Nid yw’r diwygiadau yn y Rheoliadau hyn yn newid y ffaith bod y Rheoliadau Teithio 
Rhyngwladol yn cyffwrdd â hawliau unigol o dan Ddeddf Hawliau Dynol 1998 a’r 
Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol; mae’r Llywodraeth o’r farn y gellir eu 
cyfiawnhau at ddiben atal lledaeniad clefydau heintus a/neu y caniateir ymyriad ar y 
sail ei fod yn anelu at gyflawni nod dilys, sef diogelu iechyd y cyhoedd. Mae’r 
Llywodraeth o’r farn hefyd eu bod yn gymesur.  
 
Mae’r Llywodraeth o’r farn nad yw’r Rheoliadau Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd yn 
cyffwrdd â hawliau unigol o dan Ddeddf Hawliau Dynol 1998 a’r Confensiwn 
Ewropeaidd ar Hawliau Dynol. I’r graddau y gallant o bosibl gyffwrdd ag unrhyw 
hawliau o’r fath, mae’r Llywodraeth o’r farn bod yr ymyrraeth yn fach iawn ac y gellir 
ei chyfiawnhau fel ymyrraeth angenrheidiol a chymesur i gyflawni nod dilys. Nid yw’r 
diwygiadau i’r Rheoliadau Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd a wneir gan y Rheoliadau 
hyn yn newid y ffordd y maent yn cyffwrdd â hawliau unigol. 
 
3. Y cefndir deddfwriaethol 
 
Mae Deddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984 (“Deddf 1984”), a rheoliadau a 
wnaed oddi tani, yn darparu fframwaith deddfwriaethol ar gyfer diogelu iechyd yng 
Nghymru a Lloegr. Gwneir y Rheoliadau hyn drwy ddibynnu ar y pwerau yn 
adrannau 45B a 45P(2) o Ddeddf 1984. Mae'r Memoranda Esboniadol ar gyfer y 
Rheoliadau Teithio Rhyngwladol a’r Rheoliadau Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd yn 
rhoi rhagor o wybodaeth am y pwerau hyn. 
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4. Diben y ddeddfwriaeth a’r effaith y bwriedir iddi ei chael 
 
Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol er mwyn: 
 

• Ychwanegu Eritrea, Gweriniaeth Dominica, Haiti, Mongolia, Tunisia ac 
Uganda at y “rhestr goch” o wledydd a thiriogaethau 

• Ychwanegu Anguilla, Antigua a Barbuda, Barbados, Bermuda, Dominica, 
Grenada, Madeira, Malta, Montserrat, Tiriogaeth Brydeinig yr Antarctig, 
Tiriogaeth Brydeinig Cefnfor India, Ynysoedd Baleares, Ynysoedd Cayman, 
Ynysoedd Pitcairn, Ynysoedd Prydeinig y Wyryf ac Ynysoedd Turks a Caicos 
at y “rhestr werdd” o wledydd a thiriogaethau 

 
Mae’r Rheoliadau hyn hefyd yn diwygio’r Rheoliadau Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd 
er mwyn diwygio testun rhagnodedig y cyhoeddiad gwybodaeth iechyd y cyhoedd ar 
y llong neu’r cwch (sef “llestr” yn y Rheoliadau) neu’r awyren y mae’n ofynnol i 
weithredwyr ei ddarparu i deithwyr sy’n cyrraedd Cymru ar wasanaethau perthnasol. 
Diben y diwygiad yw cyfeirio’n benodol at y gofynion perthnasol o ran profion ar ôl 
cyrraedd. 
 
Mae Gweinidogion Cymru o’r farn bod y diwygiadau hyn yn gymesur â’r hyn y maent 
yn ceisio ei gyflawni, sef ymateb i fygythiad difrifol ac uniongyrchol i iechyd y 
cyhoedd. 
 
5. Ymgynghori  
 
Oherwydd y bygythiad difrifol ac uniongyrchol sy’n deillio o’r coronafeirws a’r angen 
am ymateb iechyd y cyhoedd brys, ni chynhaliwyd unrhyw ymgynghoriad cyhoeddus 
mewn perthynas â’r Rheoliadau hyn.  
 
6. Asesiad Effaith Rheoleiddiol  
 
Ni chynhaliwyd unrhyw asesiad effaith rheoleiddiol mewn perthynas â’r Rheoliadau 
hyn oherwydd yr angen i’w rhoi ar waith ar fyrder i ymdrin â bygythiad difrifol ac 
uniongyrchol i iechyd y cyhoedd. 
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Eluned Morgan AS/MS 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  
Minister for Health and Social Services 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

Gohebiaeth.Eluned.Morgan@llyw.cymru 
               Correspondence.Eluned.Morgan@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  
Y Llywydd  
Senedd Cymru  
Bae Caerdydd  
CF99 1SN 
 
 

28 Mehefin 2021 
 
 
Annwyl Elin 
 
Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol a Gwybodaeth 
Iechyd y Cyhoedd i Deithwyr) (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2021 

Yn unol ag adran 11A(4) o Ddeddf Offerynnau Statudol 1946 rwy’n eich hysbysu y 
bydd yr Offeryn Statudol hwn yn dod i rym am 04:00 a.m. ar 30 Mehefin 2021, lai na 21 
diwrnod ar ôl iddo gael ei osod. Mae copi o’r offeryn a’r Memorandwm Esboniadol sy’n 
cyd-fynd ag ef ynghlwm er gwybodaeth ichi.    
 
Mae’r offeryn statudol hwn yn diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, 
Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020.  
 
Mae’r Rheoliadau hyn yn gwneud y diwygiadau a ganlyn: 
 

 Ychwanegu Eritrea, Gweriniaeth Dominica, Haiti, Mongolia, Tunisia ac 
Uganda at y “rhestr goch” o wledydd a thiriogaethau 
 

 Ychwanegu Anguilla, Antigua a Barbuda, Barbados, Bermuda, Dominica, 
Grenada, Madeira, Malta, Montserrat, Tiriogaeth Brydeinig yr Antarctig, 
Tiriogaeth Brydeinig Cefnfor India, Ynysoedd Baleares, Ynysoedd 
Cayman, Ynysoedd Pitcairn, Ynysoedd Prydeinig y Wyryf ac Ynysoedd 
Turks a Caicos at y “rhestr werdd” o wledydd a thiriogaethau 
 

Mae’r Rheoliadau hefyd yn diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, 
Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd ar gyfer Personau sy’n Teithio i Gymru etc.) 2020 er 
mwyn diwygio testun rhagnodedig y cyhoeddiad gwybodaeth iechyd y cyhoedd y mae’n 
ofynnol i weithredwyr ei ddarparu i deithwyr sy’n cyrraedd Cymru ar wasanaethau 
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perthnasol. Diben y diwygiad yw cyfeirio’n benodol at y gofynion perthnasol o ran 
profion ar ôl cyrraedd. 
 
Trwy beidio â chydymffurfio â’r confensiwn 21 diwrnod, bydd modd i’r Rheoliadau hyn 
ddod i rym cyn gynted ag y bo modd a pharhau â'r dull pedair gwlad o ymdrin â theithio 
rhyngwladol. O ystyried y newid yn y dystiolaeth ynglŷn â’r risg mewn perthynas â'r 
clefyd hwn, ystyrir bod hyn yn angenrheidiol ac yn gyfiawn yn yr achos hwn. 
 
Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, 
a’r Trefnydd, David Rees AS, y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, 
Siwan Davies, Cyfarwyddwr Busnes y Senedd, Sian Wilkins, Pennaeth 
Gwasanaethau’r Siambr a Phwyllgorau a Julian Luke, Pennaeth Gwasanaeth y 
Pwyllgorau Polisi a Deddfwriaeth. 
 
Yn gywir, 

 
Eluned Morgan AS/MS 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  
Minister for Health and Social Services 
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SL(6)018 – Rheoliadau Deddf Anghenion Dysgu 
Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 
(Diwygiadau Canlyniadol) 2021 

Cefndir a diben 

Cynigir bod y Rheoliadau hyn yn cael eu gwneud gan Weinidogion Cymru yn unol ag adran 
97(1) a (2) o Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 
("Deddf 2018"). 

Mae’r Ddeddf honno’n diwygio’r gyfraith ar addysg a hyfforddiant ar gyfer plant a phobl 
ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol ac yn ailenwi Tribiwnlys Anghenion Addysgol 
Arbennig Cymru yn Dribiwnlys Addysg Cymru. 

Mae'r Rheoliadau hyn yn gwneud diwygiadau canlyniadol i gyfeiriadau mewn deddfwriaeth 
sylfaenol i adlewyrchu'r newidiadau hyn. 

Gweithdrefn 

Cadarnhaol drafft. 

Mae Gweinidogion Cymru wedi gosod drafft o'r Rheoliadau gerbron y Senedd. Ni all 
Gweinidogion Cymru wneud y Rheoliadau oni bai fod y Senedd yn cymeradwyo'r Rheoliadau 
drafft. 

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(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 7(1)(a) yn Rhan 1 o Atodlen 17 i Ddeddf y Coronafeirws 2020 yn darparu y 
caiff Gweinidogion Cymru, drwy hysbysiad, wneud darpariaeth mewn perthynas â Chymru yn 
datgymhwyso, am gyfnod penodedig, unrhyw ddeddfiad a restrir yn is-baragraff (5) o'r 
paragraff hwnnw. 

Mae rheoliad 11(2) o'r Rheoliadau pwnc yn cynnig mewnosod paragraff newydd "(ga)" ym 
mharagraff 7(5) i gynnwys nifer o gyfeiriadau at ddarpariaethau yn Neddf 2018 yn ymwneud 
â chynlluniau datblygu unigol y caiff Gweinidogion Cymru wedyn eu datgymhwyso yn unol â 
pharagraff 7(1)(a). Fodd bynnag, mae paragraff (ga) newydd yn cynnwys cyfeiriad at "section 
13(7)", nad yw'n ymddangos yn Neddf 2018.  

Rhinweddau: craffu  

Tudalen y pecyn 139

Eitem 6.3



   
 

 

Ni nodwyd unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn 
perthynas â'r offeryn hwn. 

Ymateb Llywodraeth Cymru  

Pwynt Craffu Technegol 1: Gwall teipio yw hwn. Dylai’r cyfeiriad fod yn gyfeiriad at adran 
13(1) o Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018, yn 
hytrach nag at adran 13(7). Bydd y cyfeiriad yn cael ei gywiro pan gyhoeddir yr OS. 

Bydd y Pwyllgor yn dymuno nodi hefyd fod y Memorandwm Esboniadol wedi cael ei 
ddiwygio i gywiro cyfeiriadau anghywir y sylwyd arnynt ar ôl ei osod. 

 

Cynghorwyr Cyfreithiol 
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
5 Gorffennaf 2021 
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Rheoliadau drafft a osodwyd gerbron Senedd Cymru o 

dan adran 98(3)(c) o Ddeddf Anghenion Dysgu 

Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018, i’w 

cymeradwyo drwy benderfyniad gan Senedd Cymru. 

O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  D R A F F T  

2021 Rhif (Cy. ) 

ADDYSG, CYMRU 

Rheoliadau Deddf Anghenion 

Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys 

Addysg (Cymru) 2018 (Diwygiadau 

Canlyniadol) 2021 

NODYN ESBONIADOL 

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Rheoliadau) 

Mae’r Rheoliadau hyn wedi eu gwneud o ganlyniad i 

Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys 

Addysg (Cymru) 2018. Mae’r Ddeddf honno’n 

diwygio’r gyfraith ar addysg a hyfforddiant ar gyfer 

plant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol ac 

yn ailenwi Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig 

Cymru yn Dribiwnlys Addysg Cymru. 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diweddaru cyfeiriadau 

mewn deddfwriaeth sylfaenol i adlewyrchu’r 

newidiadau hyn. 

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar 

gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn 

perthynas â’r Rheoliadau hyn. O ganlyniad, ystyriwyd 

nad oedd yn angenrheidiol cynnal asesiad effaith 

rheoleiddiol o’r costau a’r manteision sy’n debygol o 

ddeillio o gydymffurfio â’r Rheoliadau hyn.
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Rheoliadau drafft a osodwyd gerbron Senedd Cymru o 

dan adran 98(3)(c) o Ddeddf Anghenion Dysgu 
Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018, i’w 

cymeradwyo drwy benderfyniad gan Senedd Cymru. 

O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  D R A F F T  

2021 Rhif (Cy. ) 

ADDYSG, CYMRU 

Rheoliadau Deddf Anghenion 

Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys 

Addysg (Cymru) 2018 (Diwygiadau 

Canlyniadol) 2021 

Gwnaed *** 

Yn dod i rym 1 Medi 2021 

Mae Gweinidogion Cymru drwy arfer y pwerau yn 

adran 97(1) a (2) o Ddeddf Anghenion Dysgu 

Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018(1) 

yn gwneud y Rheoliadau a ganlyn. 

Yn unol ag adran 98(3)(c)(2) o’r Ddeddf honno, 

gosodwyd drafft o’r Rheoliadau hyn gerbron Senedd 

Cymru ac fe’i cymeradwywyd ganddi drwy 

benderfyniad. 

RHAN 1 

Cyflwyniad 

Enwi a chychwyn 

1. Enw’r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau Deddf 

Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg 

(Cymru) 2018 (Diwygiadau Canlyniadol) 2021 a 

deuant i rym ar 1 Medi 2021. 

 
(1) 2018 dccc 2. 
(2) Mae’r cyfeiriadau yn adran 98(3) at Gynulliad Cenedlaethol 

Cymru bellach yn cael effaith fel cyfeiriadau at Senedd Cymru yn 
rhinwedd adran 150A(2) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (p. 
32). 
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RHAN 2 

Diwygiadau i Ddeddfwriaeth Sylfaenol 

Deddf Llywodraeth Leol 1974 

2.—(1) Mae Deddf Llywodraeth Leol 1974(1) wedi 

ei diwygio fel a ganlyn. 

(2) Yn Atodlen 5, ym mharagraff 5(2)(b)(2), ar ôl 

“special educational needs (within the meaning given 

by section 579(1) of the Education Act 1996)” 

mewnosoder “or additional learning needs (within the 

meaning given by section 2 of the Additional Learning 

Needs and Education Tribunal (Wales) Act 2018)”. 

Deddf Addysg 1997 

3.—(1) Mae Deddf Addysg 1997(3) wedi ei diwygio 

fel a ganlyn. 

(2) Yn adran 32(6)(a)(4), yn lle “special educational 

needs (as defined in section 312 of the Education Act 

1996)” rhodder “additional learning needs (as defined 

in section 2 of the Additional Learning Needs and 

Education Tribunal (Wales) Act 2018)”. 

Deddf Anghenion Addysgol Arbennig ac Anabledd 

2001 

4.—(1) Mae Deddf Anghenion Addysgol Arbennig 

ac Anabledd 2001(5) wedi ei diwygio fel a ganlyn. 

(2) Yn Atodlen 8, Rhan 1, hepgorer paragraff 12. 

Deddf Addysg 2002 

5.—(1) Mae Deddf Addysg 2002(6) wedi ei diwygio 

fel a ganlyn. 

(2) Yn adran 1(3)(7), ym mharagraff (g) o’r diffiniad 

o “qualifying body”, hepgorer “or the National 

Assembly for Wales”. 

(3) Yn adran 2(5)(8), yn lle “children with special 

educational needs” rhodder— 

 
(1) 1974 p. 7. 
(2) Diwygiwyd paragraff 5 o Atodlen 5 gan baragraff 63 o Atodlen 3 i 

Ddeddf Plant a Theuluoedd 2014 (p. 6). Mae paragraff 5 hefyd yn 
cynnwys diwygiadau eraill nad ydynt yn berthnasol i’r Rheoliadau 
hyn. 

(3) 1997 p. 44. 
(4) Mae diwygiadau i adran 32 nad ydynt yn berthnasol i’r Rheoliadau 

hyn. 
(5) 2001 p. 10. 
(6) 2002 p. 32. 
(7) Diwygiwyd adran 1 gan baragraff 1 o Atodlen 16 i Ddeddf Addysg 

ac Arolygiadau 2006 (p. 40). Mae adran 1 hefyd yn cynnwys 
diwygiadau eraill nad ydynt yn berthnasol i’r Rheoliadau hyn. Mae 
paragraff (g) o’r diffiniad wedi ei amnewid gan Ddeddf Addysg a 
Sgiliau 2008 (p. 25) ond nid yw’r amnewidiad mewn grym eto. 

(8) Mae diwygiadau i adran 2 nad ydynt yn berthnasol i’r Rheoliadau 
hyn. 
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“— 

(a) in relation to England, children with 

special educational needs, or 

(b) in relation to Wales, persons under 25 

with special educational needs.” 

(4) Ar ôl adran 92 (disgyblion â chynlluniau AIG) 

mewnosoder— 

“Pupils with Individual Development Plans 

92A. The additional learning provision 

described in an individual development plan 

prepared or maintained by a local authority in 

Wales under Part 2 of the Additional Learning 

Needs and Education Tribunal (Wales) Act 

2018 may include provision— 

(a) excluding the application of the 

National Curriculum for England, or 

(b) applying the National Curriculum for 

England with such modifications as 

may be specified in the plan.” 

Deddf Cenedligrwydd, Mewnfudo a Lloches 2002 

6.—(1) Mae Deddf Cenedligrwydd, Mewnfudo a 

Lloches 2002(1) wedi ei diwygio fel a ganlyn. 

(2) Yn adran 36— 

(a) yn is-adran (3)(b), yn lle “a statement in 

respect of the child under section 324 of the 

Education Act 1996 (c. 56) (special 

educational needs)” rhodder “an individual 

development plan maintained for the child 

under section 14 or 19 of the Additional 

Learning Needs and Education Tribunal 

(Wales) Act 2018”; 

(b) hepgorer is-adran (5)(d) ac (e); 

(c) ar ôl is-adran (5)(f) hepgorer “and”; 

(d) ar ôl is-adran (5)(g) mewnosoder “, and”; 

(e) ar ôl is-adran (5)(g) mewnosoder— 

“(h) section 51 of the Additional Learning 

Needs and Education Tribunal (Wales) 

Act 2018 (duty to favour education for 

children at mainstream maintained 

schools).”; 

(f) yn lle is-adran (6) rhodder— 

“(6) The power of the Education Tribunal for 

Wales under section 71(1) of the Additional 

Learning Needs and Education Tribunal 

(Wales) Act 2018 (decisions on appeals under 

section 70) is subject to subsection (2) above.”; 

 
(1) 2002 p. 41. 

Tudalen y pecyn 144



 5 

(g) yn is-adran (7)— 

(i) yn y geiriau o flaen paragraff (a), ar ôl 

“Children and Families Act 2014” 

mewnosoder “, Part 2 of the Additional 

Learning Needs and Education Tribunal 

(Wales) Act 2018” ac ar ôl “special 

educational needs” mewnosoder “or 

additional learning needs”; 

(ii) ar ôl paragraff (a) mewnosoder— 

“(aa) the child receiving the additional 

learning provision called for by the 

child’s additional learning needs,”; 

(h) yn lle is-adran (9)(b) rhodder— 

“(b) the person responsible for education at 

an accommodation centre may refer a 

case to a local authority under section 

12(2)(a) of the Additional Learning 

Needs and Education Tribunal (Wales) 

Act 2018 as though— 

 (i) a child for whom education is 

provided at the centre under 

section 29(1)(f) were a child who 

is a registered pupil at a school, 

and 

 (ii) that person were the governing 

body of the school.”; 

(i) hepgorer is-adran (9)(c). 

Deddf Addysg 2005 

7.—(1) Mae Deddf Addysg 2005(1) wedi ei diwygio 

fel a ganlyn. 

(2) Yn adran 28(2), hepgorer is-adrannau (2)(d) a 

(4)(d). 

Deddf Addysg ac Arolygiadau 2006 

8.—(1) Mae Deddf Addysg ac Arolygiadau 2006(3) 

wedi ei diwygio fel a ganlyn. 

(2) Yn adran 16(1)(c)(4), ar ôl “section 324 of EA 

1996 (statement of special educational needs)” 

mewnosoder “or an individual development plan under 

section 14 or 19 of the Additional Learning Needs and 

Education Tribunal (Wales) Act 2018”. 

(3) Yn adran 88(5), hepgorer “or the Assembly” yn y 

ddau le y mae’n digwydd. 

 
(1) 2005 p. 18. 
(2) Mae diwygiadau i adran 28 nad ydynt yn berthnasol i’r Rheoliadau 

hyn. 
(3) 2006 p. 40. 
(4) Diwygiwyd adran 16 gan baragraff 81 o Atodlen 3(2) i Ddeddf 

Plant a Theuluoedd 2014. Mae diwygiadau eraill i adran 16 nad 
ydynt yn berthnasol i’r Rheoliadau hyn. 
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Deddf Cymwysterau Cymru 2015 

9.—(1) Mae Deddf Cymwysterau Cymru 2015(1) 

wedi ei diwygio fel a ganlyn. 

(2) Yn adran 57(5)(a), ar ôl “anghenion addysgol 

arbennig” mewnosoder “neu anghenion dysgu 

ychwanegol”. 

Deddf Cymru 2017 

10.—(1) Mae Deddf Cymru 2017(2) wedi ei 

diwygio fel a ganlyn. 

(2) Yn adran 59(1), yn lle paragraff (d) rhodder— 

“(d) the Education Tribunal for Wales or 

Tribiwnlys Addysg Cymru;”. 

(3) Hepgorer adran 62(4). 

Deddf y Coronafeirws 2020 

11.—(1) Mae Deddf y Coronafeirws 2020(3) wedi ei 

diwygio fel a ganlyn. 

(2) Yn Atodlen 17, Rhan 1, paragraff 7(5)(4), ar ôl 

paragraff (g) mewnosoder— 

“(ga) sections 13(7), 14(10), 19(7), 23(1) 

and 24(1) of the Additional Learning 

Needs and Education Tribunal (Wales) 

Act 2018 (provisions relating to 

individual development plans);”. 
 

 

Enw 

Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, un o Weinidogion 

Cymru 

Dyddiad 
 

 
(1) 2015 dccc 5. 
(2) 2017 p. 4. 
(3) 2020 p. 7. 
(4) Mae diwygiadau i baragraff 7 nad ydynt yn berthnasol i’r 

Rheoliadau hyn. 
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Memorandwm Esboniadol ar gyfer Rheoliadau Deddf Anghenion Dysgu 
Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (Diwygiadau Canlyniadol) 
2021 

Lluniwyd y Memorandwm Esboniadol hwn gan Adran Addysg Llywodraeth Cymru ac 
fe’i gosodir gerbron Senedd Cymru ar y cyd â’r rheoliadau uchod ac yn unol â Rheol 
Sefydlog 27.1. 

 

Datganiad y Gweinidog 

Yn fy marn i, mae’r Memorandwm Esboniadol hwn yn rhoi darlun teg a rhesymol o 
effaith ddisgwyliedig Rheoliadau Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys 
Addysg (Cymru) 2018 (Diwygiadau Canlyniadol) 2021. 

 

Jeremy Miles AS/MS 
Gweinidog y Gymraeg ac Addysg  
Minister for Education and Welsh Language  

8 Gorffennaf 2021 
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1. Disgrifiad 
 

1.1 Mae Rheoliadau Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg 
(Cymru) 2018 (Diwygiadau Canlyniadol) 2021 yn gwneud diwygiadau 
angenrheidiol i ddeddfwriaeth sylfaenol o ganlyniad i gychwyn darpariaethau 
o fewn Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 
2018 (“Deddf 2018”).  

 
 
2. Materion o ddiddordeb arbennig i Senedd Cymru  
 

2.1 Ni nodwyd unrhyw faterion penodol. 
 

2.2 Mae diwygiadau pellach i Rheoliadau Cynllunio Gofal, Lleoli ac Adolygu 
Achosion (Cymru) 2015, a diwygiadau i is-ddeddfwriaeth arall, yn debygol o 
gael eu gwneud o ganlyniad i Ddeddf 2018. 

 

3. Y cefndir deddfwriaethol 
 

3.1 Mae’r pwerau perthnasol i ddiwygio deddfwriaeth arall drwy offeryn statudol 
wedi’u cynnwys o dan adrannau 97(1) a (2) o Ddeddf 2018. Mae'r offeryn hwn 
yn dilyn gweithdrefn gadarnhaol ddrafft y Senedd.  

 

4. Diben y ddeddfwriaeth a’r effaith y bwriedir iddi ei chael 
 

4.1 Diben yr Offeryn Statudol hwn yw gwneud y diwygiadau canlyniadol 
angenrheidiol i ddeddfwriaeth sylfaenol berthnasol er mwyn sicrhau y gall y 
system ADY ddechrau cael effaith lawn o 1 Medi 2021 mewn perthynas â sut 
mae Deddf 2018 yn cyfateb i ddeddfiadau eraill.  
 

4.2 Mân ddiwygiadau yw’r rhain ac maent yn dechnegol eu natur. Ceir disgrifiad 
byr o bob diwygiad canlyniadol isod, o dan deitl pob Deddf yr ydym yn ceisio ei 
diwygio.    

 

Deddf Llywodraeth Leol 1974  
 
4.3 Mae Adran 26 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1974 yn nodi’r hyn y caiff 

Comisiynydd Lleol (fel yr Ombwdsmon Llywodraeth Leol), sy’n aelod o gorff o 
Gomisiynwyr o’r enw y Comisiwn dros Weinyddu Lleol yn Lloegr, ymchwilio 
iddo a’r hyn na chaiff ymchwilio iddo.   
 

4.4 Ar hyn o bryd, mae Deddf Llywodraeth Leol 1974 yn darparu y gallai materion 
sy’n ymwneud ag Anghenion Addysgol Arbennig (AAA), na all Tribiwnlys eu 
hystyried, gael eu hystyried gan y Comisiynydd Lleol. Er mai dim ond i 
awdurdodau lleol yn Lloegr y mae’r pwerau hyn ar gael, mae’n debygol y bydd 
rhai plant neu bobl ifanc yn byw yng Nghymru ond yn cael eu haddysg yn 
Lloegr.  
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4.5 Byddai’r diwygiad arfaethedig yn galluogi Comisiynwyr Lleol (yn Lloegr) i 

ymchwilio i weithredoedd awdurdod yn Lloegr wrth ddarparu Darpariaeth 
Ddysgu Ychwanegol (DDdY) i blentyn o Gymru, yn yr un modd ag y gallant 
ymchwilio i ddarpariaeth AAA i blant o Loegr. 
 
 

Deddf Addysg 1997 
 
4.6 Mae Rhan V o Ddeddf Addysg 1997 yn ymwneud â goruchwylio’r cwricwlwm 

ar gyfer ysgolion a chymwysterau allanol mewn perthynas â Chymru. Mae 
adran 32 yn ymwneud â swyddogaethau Gweinidogion Cymru mewn 
perthynas â hyrwyddo addysg a hyfforddiant a hyrwyddo ansawdd a 
chydlyniad, ac y byddant yn rhoi sylw i ofynion rhesymol personau a 
chanddynt anawsterau dysgu.   
 

4.7 Bydd y diwygiadau arfaethedig yn diweddaru’r diffiniad o “learning difficulties” 
a ddefnyddir yn adran 32 i sicrhau bod y swyddogaethau hyn yn berthnasol i 
blant a phobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY).  

 
 
Deddf Anghenion Addysgol Arbennig ac Anabledd 2001  
 
4.8 Yn Atodlen 8 (Mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol) o’r Ddeddf uchod, 

bydd paragraff 12 yn cael ei hepgor. Mae hyn er mwyn sicrhau nad yw 
terminoleg hen ffasiwn (“special educational needs”) yn cael ei defnyddio 
mwyach yn Neddf Addysg 1996.  

 
 
Deddf Addysg 2002  
 
4.9 Mae adran 1(3)(7) yn cynnwys “the proprietor of any special school that is not 

maintained by a local authority but is for the time being approved by the 
Secretary of State or the National Assembly for Wales under section 342 of the 
Education Act 1996” fel corff cymwys. Bydd y diwygiad yn hepgor y cyfeiriad i 
“National Assembly for Wales” er mwyn sicrhau nad yw terminoleg hen ffasiwn 
yn cael ei defnyddio mwyach. 
  

4.10 Mae adran 2(5) yn darparu y caiff Gweinidogion Cymru lacio neu eithrio 
unrhyw un neu ragor o ddarpariaethau Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol 
a’r Tribiwnlys Addysg 2018 am hyd at 3 blynedd. Fodd bynnag, caiff 
Gweinidogion Cymru wrthod cais neu orchymyn o’r fath os yw’n debygol o gael 
effaith ar addysg plant ag anghenion addysgol arbennig. Bydd y diwygiadau’n 
diweddaru’r derminoleg er mwyn sicrhau bod y pwerau’n briodol ar gyfer y 
system ADY.  
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Deddf Cenedligrwydd, Mewnfudo a Lloches 2002  
 
4.11 Mae Adran 36 o Ddeddf Cenedligrwydd, Mewnfudo a Lloches 2002 yn 

datgymhwyso dyletswydd gyffredinol ar awdurdodau lleol (o dan Ddeddf 
Addysg 1996) i gyfrannu at ddatblygiad ysbrydol, moesol, meddyliol a 
chorfforol y gymuned drwy sicrhau’r addysg gynradd ac addysg uwchradd 
effeithlon honno mewn cysylltiad â phersonau sy’n byw mewn canolfan llety.   
 

4.12 Nid yw’r adran hon wedi’i chychwyn eto ac nid oes unrhyw gynlluniau ar hyn o 
bryd gan Lywodraeth y DU i’w chychwyn. Fodd bynnag, os caiff yr adran ei 
chychwyn yn y dyfodol, bydd angen diwygio’r derminoleg mewn sawl cyfeiriad 
drwy’r adran gyfan, megis hepgor “special educational needs” a mewnosod 
“additional learning needs” yn ei le. Bydd y diwygiadau canlyniadol a gynigir yn 
diweddaru’r derminoleg berthnasol o dan yr adran rhag ofn i’r darpariaethau 
hynny gael eu cychwyn yn ddiweddarach.  

 
 
Deddf Addysg 2005   
 
4.13 Mae adran 28 o Ddeddf Addysg 2005 yn ymwneud â’r ddyletswydd i drefnu 

arolygiadau rheolaidd o ysgolion penodol. Er mwyn adlewyrchu newidiadau a 
wnaed i’r system addysg yng Nghymru, bydd y diwygiad yn hepgor “special 
schools which are not community or foundation special schools but are for the 
time being approved by the Assembly under section 342 of the Education Act 
1996” o’r rhestr o ysgolion y gellir eu harolygu.   

 
 
Deddf Addysg ac Arolygiadau 2006  
 
4.14 Mae adran 16 o Ddeddf Addysg ac Arolygiadau 2006 yn ymwneud ag 

ymgynghoriadau ar gynigion i gau ysgolion a gynhelir gan awdurdod lleol. Mae 
diwygiadau yn ofynnol i ddiweddaru’r cyfeiriad at awdurdod lleol sy’n cynnal 
“statement of special educational needs” i un sydd hefyd yn cynnal “individual 
development plan”.   
 

4.15 Mae adran 88 yn ymwneud â chyfrifoldeb corff llywodraethu o ran disgyblaeth; 
bod polisïau wedi’u llunio i hyrwyddo ymddygiad a disgyblaeth dda ar ran ei 
disgyblion yn cael eu dilyn yn yr ysgol. Yn yr adran hon, mae angen 
diwygiadau i hepgor y geiriau “or the Assembly” wrth restru “relevant schools” 
neu “governing bodies” a gymeradwyir gan yr Ysgrifennydd Gwladol neu’r 
Cynulliad o dan adran 342 o Ddeddf Addysg 1996.  

 
 
Deddf Cymwysterau Cymru 2015 
 
4.16 Mae adran 57 (Dehongli cyffredinol a mynegai o ymadroddion wedi eu diffinio) 

angen diwygio ei therminoleg i gynnwys “anghenion dysgu ychwanegol” wrth 
ddiffinio “anhawster dysgu” mewn perthynas â Deddf Cymwysterau Cymru 
2015.  
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Deddf Cymru 2017 
 
4.17 Mae adran 59 o Ddeddf Cymru 2017 yn ymwneud â thribiwnlysoedd Cymru. 

Mae angen diwygiad i ychwanegu “the Education Tribunal for Wales” at y 
rhestr o dribiwnlysoedd yng Nghymru yn lle “the Special Educational Needs 
Tribunal for Wales”.   
 

4.18 Hefyd, mae adran 62 (Cross-deployment of members of the Welsh tribunals) 
angen ei diwygio i hepgor “Special Educational Needs Tribunal for Wales” o'r 
adran. 

 
 
Deddf y Coronafeirws 2020 
 
4.19 Mae Atodlen 17 i Ddeddf y Coronafeirws 2020 angen ei diwygio i fewnosod 

Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 
(darpariaethau sy’n ymwneud â chynlluniau datblygu unigol) i alluogi 
datgymhwyso neu addasu’r system ADY dros dro pe byddai’r pandemig sy’n 
parhau yn gorfodi cyfnod arall o gyfyngiadau symud.  
 
 

5. Ymgynghori 
 

5.1 Nid oes ymgynghoriad ffurfiol wedi’i gynnal gan mai dim ond diwygiadau 
technegol canlyniadol y mae’r rheoliadau’n eu gwneud. 

 
 
6.  Asesiad Effaith Rheoleiddiol 

 
6.1 Ni pharatowyd asesiad effaith rheoleiddiol mewn perthynas â’r rheoliadau 

diwygio canlyniadol hyn gan eu bod yn gwneud diwygiadau technegol i statud 
ac nad ydynt yn gosod nac yn lleihau costau i fusnesau, elusennau na chyrff 
gwirfoddol nac i’r sector cyhoeddus.   
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SL(6)009 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau 

Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 11) 

2021 

Cefndir a diben 

Mae'r Rheoliadau hyn yn darparu bod Cymru gyfan yn symud i Lefel Rhybudd 1. Mae hyn yn 

golygu bod y cyfyngiadau a'r gofynion yn Atodlen 1 i Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau 

Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) 2020 (fel y'u diwygiwyd gan y Rheoliadau hyn) yn gymwys yng 

Nghymru o 6.00am ar 7 Mehefin 2021. 

Mae Atodlen 1 yn nodi cyfyngiadau a gofynion sy'n ymwneud, er enghraifft, â: 

• chynulliadau yng nghartrefi pobl; 

• cynulliadau yn yr awyr agored; 

• cynulliad mewn llety gwyliau; 

• presenoldeb mewn priodasau, angladdau ac addoldai; 

• cymryd rhan mewn cynulliadau a drefnir gan glybiau ac elusennau; 

• trefnu digwyddiadau; 

• awdurdodi digwyddiadau gan Weinidogion Cymru; 

• cau rhai busnesau fel clybiau nos a rinciau sglefrio iâ. 

Mae Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) 2020, gan 

gynnwys Atodlen 1, ar gael yma: 

https://www.legislation.gov.uk/cy/wsi/2020/1609/contents/2021-05-17. 

Gweithdrefn 

Gwneud cadarnhaol. 

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

Rhaid i'r Senedd gymeradwyo'r Rheoliadau o fewn 28 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’u gwnaed er mwyn iddynt barhau i gael effaith. 

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 tri pwynt a ganlyn i gyflwyno adroddiad arnynt 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. 

Nodwn gyfiawnhad Llywodraeth Cymru dros unrhyw ymyriad posibl â hawliau dynol. Yn 

benodol, nodwn y paragraffau a ganlyn yn y Memorandwm Esboniadol: 

 “Er bod y prif Reoliadau, fel y’u diwygir gan y Rheoliadau hyn, yn cyffwrdd â hawliau 

unigol o dan Ddeddf Hawliau Dynol 1998 a’r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau 

Dynol, mae’r Llywodraeth o’r farn bod modd eu cyfiawnhau er mwyn atal lledaenu 

clefydau heintus a/neu fod hawl i wneud yr ymyriad ar y sail ei fod yn ceisio cyflawni 

nod dilys, sef diogelu iechyd y cyhoedd, a’u bod yn gymesur.    

 Mae Erthygl 5 (yr hawl i ryddid), Erthygl 8 (yr hawl i barch at fywyd preifat a theuluol), 

Erthygl 9 (rhyddid meddwl, cydwybod a chrefydd), Erthygl 11 (rhyddid i ymgynnull a 

chymdeithasu) ac Erthygl 1 o’r Protocol Cyntaf (diogelu eiddo) yn cael eu cyffwrdd gan 

y prif Reoliadau.  

 Mae pob un o’r rhain yn hawliau amodol, sy’n caniatáu i Weinidogion Cymru ymyrryd 

ag arfer yr hawliau os oes angen gwneud hynny mewn cymdeithas ddemocrataidd er 

budd diogelwch y cyhoedd neu er mwyn diogelu iechyd.  Rhaid cyfiawnhau’r holl 

gyfyngiadau a gofynion o’r fath ar y sail mai eu bwriad yw cyflawni nod cyfreithlon, sef 

diogelu iechyd y cyhoedd, a’u bod yn gymesur.  Hefyd, mae angen cydbwyso unrhyw 

ymyrraeth â'r hawliau hyn â rhwymedigaethau cadarnhaol y Wladwriaeth o dan 

Erthygl 2 (yr hawl i fywyd).  Mae addasu’r cyfyngiadau a’r gofynion o dan y prif 

Reoliadau drwy’r Rheoliadau hyn yn ymateb cymesur i ledaeniad y coronafeirws.  

Mae’n cydbwyso’r angen i gynnal ymateb priodol i’r bygythiad a berir gan y 

coronafeirws yn erbyn hawliau unigolion a busnesau, mewn modd sy’n parhau’n 

gymesur â’r angen i leihau cyfradd trosglwyddo’r coronafeirws, gan ystyried y 

dystiolaeth wyddonol.  

 Mae’r Rheoliadau diwygio hyn yn lleihau ymyrraeth y cyfyngiadau a’r gofynion o dan y 

prif Reoliadau â’r hawliau unigol hynny.”   

2. 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: 

 ““O ystyried y bygythiad difrifol ac uniongyrchol sy’n deillio o’r coronafeirws a’r angen 

am ymateb iechyd cyhoeddus brys, nid oes ymgynghoriad cyhoeddus wedi’i gynnal 

mewn perthynas â’r Rheoliadau hyn.” 
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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. 

Nodwn nad yw'r Memorandwm Esboniadol i'r Rheoliadau hyn yn cyfeirio at asesiad o’r 

effaith ar gydraddoldeb. Gofynnwn i Lywodraeth Cymru esbonio pa drefniadau y mae wedi 

eu gwneud, mewn perthynas â'r Rheoliadau hyn, i gyhoeddi adroddiadau ar yr asesiadau o’r 

effaith ar gydraddoldeb yn unol â rheoliad 8(1)(d) o Reoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 

(Dyletswyddau Statudol) (Cymru) 2011. 

Ymateb Llywodraeth Cymru  

Pwynt Craffu ar Rinweddau 3: 

Ar ôl pob cyfnod adolygu, caiff Asesiad Effaith Cryno ei lunio, ei gyfieithu a’i gyhoeddi. Mae 

hwn yn ymdrin â’r meysydd a ganlyn: 

• Effaith ar Lesiant 

• Asesiad o’r Effaith ar yr Economi 

• Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb 

• Asesiad o’r Effaith ar Hawliau Plant (os yw’n gymwys ac os nad yw’r Asesiad o’r Effaith 

ar Gydraddoldeb yn ymdrin â hyn yn llawn) 

• Asesiad o’r Effaith ar Hawliau Dynol 

• Asesiad o’r Effaith ar y Gymraeg 

Gellir dod o hyd i’r holl Asesiadau Effaith Cryno ac Asesiadau Effaith unigol ad-hoc 

ychwanegol ar https://llyw.cymru/asesiadau-o-effaith-coronafeirws.  

Bydd yr Asesiad Effaith Cryno sy’n ymdrin â’r Rheoliadau hyn yn cael ei gyhoeddi erbyn 

diwedd y cyfnod adolygu hwn ar 24 Mehefin.  

Trafodaeth y Pwyllgor 

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn gydag ymateb y Llywodraeth yn ei gyfarfod ar 14 Mehefin 

2021 ac mae'n cyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd uchod. 
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Ymateb y Llywodraeth: Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau 
Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 11) 2021 
 
Roedd ymateb y Llywodraeth i adroddiad y Pwyllgor ar Reoliadau Diogelu Iechyd 
(Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 11) 2021 yn nodi y 
byddai'r Asesiadau Effaith Cryno yn cael eu cyhoeddi ar 24 Mehefin. Dyma roi 
gwybod i’r pwyllgor na fydd modd inni fodloni’r dyddiad cyhoeddi, sef 24 Mehefin,  a 
nodwyd ar gyfer adolygiad 14 Mai ond y byddwn yn cyhoeddi’r asesiad effaith cyn 
gynted ag y bo modd.   
 

Tudalen y pecyn 155



   
 

 

SL(6)013 – Rheoliadau Deddf y Coronafeirws 2020 
(Tenantiaethau Preswyl: Estyn Cyfnod Gwarchodaeth 
Rhag Troi Allan) (Rhif 2) (Cymru) 2021 

Cefndir a Diben 

Mae Adran 81 o Ddeddf y Coronafeirws 2020 (“Deddf 2020”) ac Atodlen 29 iddi yn darparu 
gwarchodaeth rhag troi allan drwy gynyddu’r cyfnod hysbysu y mae’n rhaid i landlord ei roi i 
denant wrth adennill meddiant. Mae’r Rheoliadau hyn yn estyn tan 30 Medi 2021 (o'r terfyn 
amser blaenorol sef 30 Mehefin 2021) y cyfnod pan fydd yn rhaid rhoi mwy o hysbysiad i 
denantiaid, a bydd hyn yn berthnasol i  denantiaid sy'n cael tenantiaethau o dan Ddeddf 
Rhenti 1977 a Deddfau Tai 1985, 1988 a 1996.  

Yn benodol, mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio Atodlen 29 i Ddeddf 2020 ("Atodlen 29"). Mae 
Atodlen 29 yn addasu darpariaethau statudol amrywiol, sy'n ymwneud â hysbysiadau y mae 
angen eu rhoi er mwyn ceisio adennill meddiant o anheddau, yn ystod "y cyfnod perthnasol" 
(fel y diffinnir “the relevant period” ym mharagraff 1(1) o'r Atodlen honno). Roedd 
Rheoliadau Deddf y Coronafeirws 2020 (Tenantiaethau Sicr a Thenantiaethau Byrddaliadol 
Sicr, Estyn Cyfnodau Hysbysu) (Diwygio) (Cymru) 2020 (O.S. 2020/778 (Cy. 172)) ac yn 
rhannol, Reoliadau Deddf y Coronafeirws 2020 (Tenantiaethau Preswyl: Gwarchodaeth Rhag 
Troi Allan) (Cymru) 2020 (O.S. 2020/1044 (Cy. 233)), yn diwygio’r addasiadau a wneir gan 
Atodlen 29.  Roedd y ddarpariaeth a wneir gan Atodlen 29 i ddod i ben yn wreiddiol ar 30 
Medi 2020 (ar ddiwedd y cyfnod perthnasol). Roedd rheoliad 3 o O.S. 2020/1044 (Cy. 233) yn 
diwygio paragraff 1(1)(b)(ii) o’r diffiniad o’r cyfnod perthnasol fel bod Atodlen 29 yn cael 
effaith o ran Cymru hyd at 31 Mawrth 2021. Roedd rheoliad 2 o Reoliadau Deddf y 
Coronafeirws 2020 (Tenantiaethau Preswyl: Estyn Cyfnod Gwarchodaeth Rhag Troi Allan) 
(Cymru) 2021 (O.S. 2021/377 (Cy. 118)) yn diwygio paragraff 1(1)(b)(ii) o’r diffiniad o’r cyfnod 
perthnasol ymhellach fel bod Atodlen 29 yn cael effaith, o ran Cymru, hyd at 30 Mehefin 
2021. Mae rheoliad 2 o’r Rheoliadau hyn yn diwygio paragraff 1(1)(b)(ii) ymhellach fel bod 
Atodlen 29 yn cael effaith, o ran Cymru, hyd at 30 Medi 2021.  

Gweithdrefn 

Penderfyniad negyddol.   

Gall y Senedd ddirymu’r Rheoliadau 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 
cawsant eu gosod gerbron y Senedd. 
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Materion technegol: craffu 

Ni nodwyd unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn 
perthynas â'r offeryn hwn. 

Rhinweddau: craffu  

Nodwyd y pwyntiau a ganlyn i gyflwyno adroddiad arnynt 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 

Nodwn fod y rheol 21 diwrnod wedi’i thorri (h.y. y rheol y dylai 21 diwrnod fynd heibio 
rhwng y dyddiad y gosodir offeryn “gwneud negyddol” gerbron y Senedd a'r dyddiad y 
daw'r offeryn i rym), a nodwn yr esboniad am dorri’r rheol a ddarparwyd gan Julie James AS, 
y Gweinidog Newid Hinsawdd, mewn llythyr at y Llywydd, dyddiedig 17 Mehefin 2021.  Yn 
benodol, nodwn yr hyn a ganlyn yn y llythyr: 

"Yng ngoleuni parhad y pandemig, a’r ansicrwydd sydd hefyd yn parhau o ran effaith yr 
amrywiolion newydd sydd wedi dod i’r amlwg yn ddiweddar, mae Gweinidogion Cymru 
wedi dod i’r casgliad bod angen brys o hyd i sicrhau bod cyn lleied â phosibl o denantiaid 
mewn perygl o gael eu troi allan o’u cartrefi.  Bydd hyn yn helpu i gyfyngu ar y 
Coronafeirws, lleihau’r baich ar staff rheng flaen, a sicrhau bod tenantiaid yn cael 
cymorth priodol. Mae’r Rheoliadau’n gwneud cyfraniad pwysig tuag at ddiwallu’r angen 
brys hwnnw. Er mwyn sicrhau bod darpariaethau Atodlen 29 yn parhau i fod yn gymwys 
ar ôl 30 Mehefin, daw'r Rheoliadau i rym ar 30 Mehefin.” 

2. 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 hawliau landlordiaid o dan Erthygl 1 o Brotocol 1 o'r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau 
Dynol (“A1P1”) yn berthnasol i’r Rheoliadau hyn. Mae'r Pwyllgor yn nodi na fydd y 
Rheoliadau ond yn estyn y cyfnod perthnasol am gyfnod penodedig (hyd at 30 Medi 2021). 

Rydym yn nodi cyfiawnhad Llywodraeth Cymru dros unrhyw ymyrraeth bosibl â hawliau 
dynol. Yn benodol, nodwn y paragraff a ganlyn yn y Memorandwm Esboniadol: 

Ym mharagraff 4.4, nodir: “dylai parhau â’r cyfnodau hysbysu hirach olygu bod llai o 
bobl yn cael eu troi allan a dod yn ddigartref, neu fod llai o bobl mewn perygl o gael eu 
troi allan a dod yn ddigartref. Os daw rhywun yn ddigartref, mae’n bosibl y bydd yn fwy 
agored i niwed o ganlyniad i’r feirws ac y bydd yn fwy tebygol o’i ledaenu (“cyfyngu ac 
arafu’r feirws”).  

Ers i’r cyfnod perthnasol gael ei ymestyn ddiwethaf, gwelwyd gwelliannau sylweddol a 
chyson mewn perthynas â’r feirws, ac nid yw’r sefyllfa o ran iechyd y cyhoedd yn 
parhau i fod yn argyfyngus yn yr un ffordd bellach.  Mae cyfradd y feirws o fewn y 

gymuned erbyn 
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hyn yn golygu bod gohirio troi pobl allan yn annhebygol ar hyn o bryd o chwarae rôl 
fawr yn nhrosglwyddiad y feirws. Fodd bynnag, ar yr un pryd, mae cryn ansicrwydd o 
hyd o ran y llwybr y mae’r pandemig am ei gymryd ac, yn benodol, o ran yr 
amrywiolion newydd.  A chyfraddau’r achosion yn cynyddu yn yr Alban ac yn Lloegr, 
ymddengys bod trydedd don yn bosibl yng Nghymru gan fod y dystiolaeth gyfredol yn 
awgrymu bod yr amrywiolyn Delta diweddaraf yn fwy trosglwyddadwy nag amrywiolyn 
Alpha, sef y prif amrywiolyn cyn hynny. 

Mae’r ansicrwydd hwn yn ymwneud â throsglwyddadwyedd yr amrywiolion newydd, 
ond yn bwysicach, effeithiolrwydd tebygol y brechlynnau cyfredol o ran atal salwch 
difrifol a’r nifer a gymerir i’r ysbyty yn eu sgil. Er bod lefel uchel o optimistiaeth ar hyn 
o bryd ynghylch effeithiolrwydd y brechlynnau o hyd, ni fydd modd bod yn sicr am beth 
amser eto. Ymddengys bod dau ddos yn diogelu yn erbyn amrywiolyn Delta lawer yn 
well nag un dos, ac felly, i lawer o’r boblogaeth ar hyn o bryd, dim ond i ryw bwynt y 
maent wedi’u diogelu rhag yr haint. Yn y cyfamser, mae’r feirws yn dal i fod yn 
fygythiad i iechyd y cyhoedd, a fyddai’n cynyddu’n sylweddol pe bai ton sydyn o 
achosion o droi pobl allan o’u cartrefi, a chynnydd mewn digartrefedd o ganlyniad i 
hynny, yn digwydd ar yr un pryd â thon newydd o achosion o’r feirws, neu glystyrau 
mewn ardaloedd penodol. O dan yr amgylchiadau hyn, ystyrir ei bod yn gymesur 
parhau i weithredu i gyfyngu ar y perygl o gynnydd sydyn yn yr achosion o droi pobl 
allan o’u cartrefi er mwyn parhau i ddiogelu iechyd y cyhoedd." 

Gan ystyried y sylwadau uchod, mae'r Pwyllgor yn nodi bod cyfyngiadau eisoes wedi'u gosod 
ar Landlordiaid am gyfnod sylweddol o amser. Roedd y cyfyngiadau a gynhwyswyd yn 
wreiddiol yn Neddf y Coronafeirws ym mis Ebrill 2020 wedi’u gosod ar landlordiaid hyd at 30 
Medi 2020. Er yr ystyriwyd ei bod yn gymesur ymestyn y "cyfnod perthnasol" ar ddau 
achlysur blaenorol oherwydd y pandemig, mae'r amgylchiadau wedi newid yn sylweddol ers 
hynny ac adlewyrchwyd hyn gan ddeddfwriaeth sydd wedi lleihau'r lefel rhybudd ledled 
Cymru gyfan i lefel rhybudd 2. Mae’r cyfyngiadau wedi'u llacio mewn sawl sector yn sgil 
hynny. Er enghraifft, yn y diwydiant hamdden, mae sinemâu yn cael agor erbyn hyn. Mae 
canolfannau chwarae meddal a champfeydd ar agor. A all Llywodraeth Cymru gyfiawnhau'r 
cyfyngiadau estynedig ar Landlordiaid, tra bod y cyfyngiadau wedi'u codi mewn meysydd 
eraill? Yn y Memorandwm Esboniadol, mae Llywodraeth Cymru yn nodi: “Mae cyfradd y 
feirws o fewn y gymuned erbyn hyn yn golygu bod gohirio troi pobl allan yn annhebygol ar 
hyn o bryd o chwarae rôl fawr yn nhrosglwyddiad y feirws.”  Yn sgil y sylwadau hyn yn y 
Memorandwm Esboniadol, a all Llywodraeth Cymru roi unrhyw dystiolaeth i'r Pwyllgor sy'n 
dangos bod troi tenantiaid allan yn peri mwy o risg i iechyd na chaniatáu i ddinasyddion 
gymryd rhan a mynychu lleoliadau eraill lle y mae’r cyfyngiadau wedi'u codi. Mae'r Pwyllgor 
o'r farn bod angen tystiolaeth o'r fath i ddangos bod y dull a gymerir yn parhau i fod yn 
gymesur ar sail hawliau dynol. 

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 

Tudalen y pecyn 158



   
 

 

Mae'r Pwyllgor yn nodi bod Llywodraeth Cymru wedi ystyried opsiynau eraill cyn penderfynu 
estyn y cyfyngiadau presennol am dri mis arall. Mae Opsiwn B yn y Memorandwm 
Esboniadol yn ystyried y posibilrwydd o gymryd camau mwy graddol a chymesur mewn 
perthynas â landlordiaid o ystyried bod y darlun cyffredinol o ran iechyd y cyhoedd wedi 
gwella. 

Ym mharagraff 6.7, nodir fel a ganlyn:  

 "...gan gydnabod bod y sefyllfa o ran iechyd y cyhoedd wedi gwella, gellid dadlau ei 
bod yn briodol dechrau cwtogi’r cyfnodau hysbysu yn nes i’r hyn oeddent cyn Covid. O 
dan yr opsiwn hwn, felly, byddai’r rheoliadau sy’n ymestyn y cyfnod perthnasol hefyd yn 
cwtogi’r cyfnodau hysbysu o’r chwe mis presennol i bedwar mis. Yn achos hysbysiadau a 
roddir o dan adran 21 o Ddeddf Tai 1988, y man canol rhwng y cyfnod hysbysu 
presennol o chwe mis a’r cyfnod cyn y coronafeirws o ddau fis fyddai hyn.  Er y byddai 
hyn yn dal i olygu bod hysbysiad a roddid ym mis Mehefin yn dod i ben ar ôl hysbysiad a 
roddid ym mis Gorffennaf, byddai’n lleihau graddau’r gwahaniaeth yn sylweddol ac yn 
golygu bod y broses o fynd yn ôl i gyfnodau hysbysu cyn Covid o fis Medi ymlaen yn 
digwydd yn fwy graddol." 

Mae'r Pwyllgor yn nodi bod Lloegr wedi defnyddio dull mwy graddol (nad yw’n annhebyg i'r 
opsiwn uchod) i ystyried y gwelliannau o ran y risgiau i iechyd y cyhoedd ac i gynnig ateb 
cymesur i'r ffordd y gall landlordiaid droi eu tenantiaid allan. Mae'r ddeddfwriaeth 
(Rheoliadau Deddf y Coronafeirws 2020 (Tenantiaethau Preswyl: Gwarchodaeth Rhag Troi 
Allan) (Diwygio) (Lloegr) (Rhif 2) 2021) yn cyflwyno dull graddol. Mae'r Rheoliadau yn Lloegr 
wedi'u drafftio mewn ffordd sy'n lleihau’r cyfnodau rhybudd yn raddol o chwe mis i ddeufis 
neu bedwar mis yn dibynnu ar yr amgylchiadau ac a oes bai ar y tenant neu a ydynt yn 
achosion o droi allan heb fai. Nodir yn y Memorandwm Esboniadol ar gyfer y Rheoliadau yn 
Lloegr: “this is to ensure that the measures remain proportionate to the public health risks, and 
to mitigate the risk of a cliff-edge in protections that could encourage a spike in possession 
claims and create pressures for public services.” 

Mae'r Pwyllgor yn nodi'r opsiynau a'r rhesymau a roddir yn y Memorandwm Esboniadol a 
hoffai i Lywodraeth Cymru ymhelaethu ar y dull deddfwriaethol a gymerir yn y Rheoliadau 
hyn a chyfiawnhau’r dull hwnnw. Yn benodol, a all Llywodraeth Cymru egluro pam na wnaeth 
ddefnyddio dull graddol tebyg i'r un yn Lloegr. 

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 

Nodwn na chynhaliwyd ymgynghoriad ffurfiol ar y Rheoliadau hyn. Yn benodol, nodwn y 
paragraff a ganlyn yn y Memorandwm Esboniadol: 

“O ganlyniad i'r argyfwng, nid yw wedi bod yn bosibl cynnal unrhyw ymgynghoriad ar 
y Rheoliadau hyn ac nid oes gofyniad statudol i wneud hynny.  Fodd bynnag, mae gan 
Lywodraeth Cymru gysylltiadau cadarn â rhanddeiliaid o bob rhan o’r sector tai; mae 
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cyrff sy’n cynrychioli landlordiaid wedi ymgysylltu’n anffurfiol ar ddiben ac effaith y 
Rheoliadau hyn." 

5. 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 Pwyllgor yn nodi nad oes asesiad effaith rheoleiddiol wedi ei baratoi ar gyfer y 
Rheoliadau hyn a bod y Memorandwm Esboniadol yn nodi’r canlynol: 

“Mae argyfwng COVID-19 a'r brys i baratoi’r Rheoliadau hyn yn golygu nad oedd hi'n 
bosibl paratoi Asesiad Effaith Rheoleiddiol meintioledig.” 

6. 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 Rheoliadau hyn yn estyn y cyfnod o amser (tua 12 wythnos) pan fydd landlord yn 
ddarostyngedig i'r cyfnodau hysbysu estynedig y mae'n rhaid eu rhoi er mwyn ceisio adennill 
meddiant o'u heiddo, a bydd y cyfnodau estynedig hynny'n gymwys pan fo landlord yn 
dymuno ceisio adennill meddiant am nad yw’r tenant wedi talu’r rhent. Mae'r Rheoliadau 
hyn, ynghyd â'r darpariaethau a wnaed gan Reoliadau Iechyd y Cyhoedd (Gwarchodaeth 
Rhag Troi Allan) (Cymru) (Coronafeirws*) 2021 a Rheoliadau Iechyd y Cyhoedd 
(Gwarchodaeth Rhag Troi Allan) (Rhif 2) (Cymru) (Coronafeirws*) 2021 (sy'n atal, ac eithrio 
mewn amgylchiadau penodedig, bod yn bresennol mewn tŷ annedd at ddiben gweithredu 
gwarant meddiant neu ddanfon hysbysiad troi allan), yn golygu y bydd landlordiaid wedi 
bod yn destun nifer o gyfyngiadau o ran adennill meddiant am gyfnod sylweddol o amser. 
Gall hyn arwain at anawsterau ariannol i rai landlordiaid yn y sector rhentu preifat, yn 
enwedig landlordiaid ar raddfa fach a allai ddibynnu ar eu hincwm rhent i dalu am daliadau 
morgais neu fel eu hunig ffynhonnell incwm. O ystyried na fu ymgynghoriad ffurfiol nac 
asesiad effaith rheoleiddiol trylwyr, pa gamau, os o gwbl, y mae Llywodraeth Cymru wedi'u 
cymryd i liniaru effeithiau economaidd y Rheoliadau hyn ar Landlordiaid? 

Ymateb Llywodraeth Cymru 

Mae angen ymateb gan Lywodraeth Cymru ar gyfer pwyntiau 2, 3 a 6 o ran rhinweddau. 

Trafodaeth y Pwyllgor 

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn yn ei gyfarfod ar 28 Mehefin 2021 ac mae'n cyflwyno 
adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd uchod. 
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Ymateb y Llywodraeth: Rheoliadau Deddf y Coronafeirws 2020 (Tenantiaethau 
Preswyl: Estyn Cyfnod Gwarchodaeth Rhag Troi Allan) (Rhif 2) (Cymru) 2021  

 

 
Pwynt Craffu ar Rinweddau 2:  
 
Mae’r Nodiadau Esboniadol i Ddeddf y Coronafeirws 2020 yn nodi nodau cyffredin y 
Ddeddf. Tri o’r nodau hyn yw: 

 
• cyfyngu ar y feirws a’i arafu 
• lleihau’r baich ar staff rheng flaen; a 
• rhoi cymorth i bobl. 
 

Mae adran 4.4 o’r Memorandwm Esboniadol sy’n mynd gyda’r Rheoliadau yn nodi 
manylion sut y bydd estyn y cyfnod perthnasol y mae Atodlen 29 yn gymwys iddo yn 
cefnogi’r tri nod hyn  – yn benodol drwy leihau digartrefedd, lleihau pwysau ar 
wasanaethau, gwella sicrwydd a lleihau pryder, a mwy o allu i gynorthwyo unigolion 
sy’n wynebu’r risg o gael eu troi allan. Bydd y darpariaethau a nodir yn Atodlen 29 yn 
parhau i fod yn gymwys am y rhesymau hynny. 

 
Mae’r Memorandwm Esboniadol yn cydnabod, fel y mae’r Pwyllgor wedi nodi, bod 
gohirio troi pobl allan yn annhebygol o chwarae rôl sylweddol o ran rheoli 
trosglwyddiad y feirws ar adeg y mae’r gyfradd drosglwyddo yn y gymuned yn isel 
iawn. Fodd bynnag, mae’r Memorandwm Esboniadol hefyd yn nodi bod cryn 
ansicrwydd o hyd o ran y llwybr y mae’r pandemig am ei gymryd ac yr ymddengys bod 
trydedd don yn bosibl yng Nghymru gan fod y dystiolaeth gyfredol yn awgrymu bod yr 
amrywiolyn Delta diweddaraf yn fwy trosglwyddiadwy na’r amrywiolyn Alpha, sef y prif 
amrywiolyn cyn hynny. Mae’r Memorandwm Esboniadol yn nodi ymhellach y byddai 
effaith unrhyw don newydd yn cynyddu’n sylweddol pe bai ton sydyn o achosion o droi 
pobl allan o’u cartrefi, a chynnydd mewn digartrefedd o ganlyniad i hynny, ac, o dan 
yr amgylchiadau hynny, ystyrir ei bod yn gymesur parhau i weithredu i gyfyngu ar y 
perygl o gynnydd sydyn yn yr achosion o droi pobl allan o’u cartrefi er mwyn parhau i 
ddiogelu iechyd y cyhoedd.  

 
Bydd y Pwyllgor yn ymwybodol y daeth y cyfyngiadau presennol ar orfodi achosion o 
droi pobl allan i ben pan ddaeth Rheoliadau Iechyd y Cyhoedd (Diogelu Rhag Troi 
Allan) (Cymru) (Coronafeirws) 2021 i ben ar 30 Mehefin. Bydd hyn yn anochel yn 
arwain at gynnydd yn nifer yr achosion o droi pobl allan. Bydd y Rheoliadau hyn yn 
lliniaru ac yn gwastatáu’r cynnydd posibl yn nifer yr achosion o droi pobl allan yn 
ngoleuni’r perygl i iechyd y cyhoedd a berir gan hynny.  

 
Mae’r Pwyllgor wedi gofyn am dystiolaeth bod troi tenantiaid allan yn peri mwy o risg 
i iechyd y cyhoedd na meysydd eraill lle y mae’r cyfyngiadau wedi eu codi. Yn ogystal 
â’r pwyntiau a godwyd uchod eisoes, mae hefyd yn werth nodi y gallai’r cyfyngiadau 
eraill hynny gael eu hailosod yng ngoleuni gwaethygiad sydyn o ran y pandemig ac y 
byddai hynny’n cael effaith uniongyrchol ar drosglwyddiad y feirws. Fodd bynnag, pe 
bai’r trefniadau ar gyfer cyfnodau rhybudd yn dychwelyd i’r gofynion a oedd yn bodoli 
cyn y pandemig, ni fyddai unrhyw achosion dilynol o ailosod cyfnodau rhybudd wedi 
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eu cynyddu yn cael effaith uniongyrchol ar nifer y tenantiaid sydd ar fin wynebu’r perygl 
o gael eu troi allan o ganlyniad i rhybudd a roddwyd eisoes. O ran hyn, mae cyfnodau 
rhybudd hwy yn fath wahanol iawn o gyfyngiad i’r cyfyngiadau eraill y mae’r Pwyllgor 
yn cyfeirio atynt.  
 
 
Pwynt Craffu ar Rinweddau 3:  
 
Fel y bydd y Pwyllgor yn ymwybodol, drwy gydol y pandemig mae Llywodraeth Cymru 
wedi gwneud penderfyniadau yng ngoleuni’r cyd-destun yng Nghymru, ar sail y 
dystiolaeth sydd ar gael i ni, gyda’r nod o gadw pobl yn ddiogel yng Nghymru. Fel y 
nodwyd yn y Memorandwm Esboniadol, ystyriwyd yr opsiwn o barhau â’r cynnydd 
mewn cyfnodau rhybudd ar raddfa lai, ac ystyriwyd manteision posibl hynny. Fodd 
bynnag, yng ngoleuni’r pryderon o ran y posibilrwydd o drydedd don yn codi o 
ganlyniad i drosglwyddadwyedd uwch yr amrywiolyn Delta, a’r gyfran sylweddol o’r 
boblogaeth nad ydynt wedi derbyn y ddau ddos o’r brechlyn hyd yma ac sydd felly dim 
ond i ryw raddau wedi eu diogelu rhag yr haint, y dull gweithredu mwy gochelgar a 
gymerir yn y Rheoliadau yw’r ffordd orau o adlewyrchu ein hamcan o gadw pobl yn 
ddiogel.  
 
 
Pwynt Craffu ar Rinweddau 6:  
 
Mae’r Memorandwm Esboniadol yn cydnabod y gallai estyn y cyfnod perthnasol, fel 
bod y cyfnod rhybudd estynedig yn parhau, arwain at denantiaid yn cronni lefelau 
uwch o ôl-ddyledion rhent, gan arwain at galedi ariannol i landlordiaid yn y sector 
rhentu preifat – yn enwedig landlordiaid ar raddfa fach a allai ddibynnu ar eu hincwm 
rhent i dalu am daliadau morgais neu fel eu hunig ffynhonnell incwm. Fodd bynnag, 
mae hefyd yn nodi y bydd landlordiaid yn gallu adennill meddiant o hyd os yw tenant 
yn methu â thalu rhent, neu fel arall yn torri telerau ei denantiaeth. Fel y mae’r 
Memorandwm Esboniadol yn nodi, gan fod Rheoliadau Iechyd y Cyhoedd 
(Gwarchodaeth Rhag Troi Allan) (Cymru) (Coronafeirws) 2021 wedi dod i ben ar 30 
Mehefin, ni fydd unrhyw gyfyngiad parhaus ar landlordiaid yn cymryd camau i droi 
tenantiaid allan oherwydd ôl-ddyledion rhent ar ôl i’r cyfnod rhybudd ddod i ben.  
Ar yr un pryd rydym wedi darparu pecyn cymorth ar gyfer y diwydiant, gan gynnwys:  

• £4.1 miliwn o gyllid atodol i’r Adran Waith a Phensiynau ar gyfer Taliadau 
Disgresiwn at Gostau Tai i helpu’r rheini sy’n derbyn budd-daliadau tai sydd 
mewn ôl-ddyledion rhent, 

• cyllido Llinell Gymorth Dyledion y Sector Rhentu Preifat i roi cyngor a chymorth 
i denantiaid sector preifat sy’n cael anawsterau o ran rhent, incwm a budd-
daliadau tai; darperir y gwasanaeth gan Gyngor ar Bopeth Cymru, 

• cyllid o £166 miliwn i awdurdodau lleol yn 2021-22 drwy’r Grant Cymorth Tai i 
ddarparu gwasanaethau cymorth sy’n ymwneud â thai. Mae’r gwasanaethau 
yn helpu i atal pobl rhag mynd yn ddigartref, yn sefydlogi eu sefyllfa o ran tai, 
neu’n helpu pobl sy’n wynebu’r perygl o ddigartrefedd i ddod o hyd i lety a’i 
gadw, 

• darparu cyllid ychwanegol drwy’r Gronfa Cymorth Dewisol,  
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• ein cynllun Benthyciad Arbed Tenantiaeth a oedd yn cynnig benthyciadau cost 
isel i denantiaid sector preifat a oedd yn wynebu newid dros dro o ran incwm 
ac wedi mynd i ôl-ddyledion rhent; 

• cyllid i Shelter Cymru i gynghori a chynorthwyo tenantiaid; 
• y Grant Caledi i Denantiaid, sef ein grant newydd i gynorthwyo tenantiaid y 

sector rhentu preifat yng Nghymru sydd mewn ôl-ddyledion rhent sylweddol o 
ganlyniad uniongyrchol i’r pandemig. 
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DATGANIAD YSGRIFENEDIG  
GAN  

LYWODRAETH CYMRU 
 

TEITL Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) a Fframweithiau 
Cyffredin  

DYDDIAD  2 Mehefin 2021 

GAN Mick Antoniw AS, Gwnsler Cyffredinol a Gweinidog y 
Cyfansoddiad  

 
 
Mae Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 yn ei gwneud yn ofynnol i Lywodraeth y 
DU gyflwyno adroddiad i Senedd y DU o bryd i'w gilydd ar faterion sy'n ymwneud â 
Fframweithiau Cyffredin a’r defnydd y mae Llywodraeth y DU yn ei wneud, os o gwbl, o 
bwerau o dan adran 12 o'r Ddeddf (y 'pwerau rhewi' fel y'u gelwir) dros dro i gynnal 
cyfyngiadau presennol cyfraith yr UE ar gymhwysedd datganoledig. Rwy'n hysbysu'r 
Aelodau bod yr unfed adroddiad ar ddeg o'r fath wedi'i osod yn Senedd y DU ar 20 Mai 
2021, ar gyfer y cyfnod rhwng 26 Rhagfyr 2020 a 25 Mawrth 2021. 
 
Mae'r adroddiad yn dweud bod gwaith cadarnhaol yn parhau ar Fframweithiau Cyffredin, ac 
yn cadarnhau nad yw Llywodraeth y DU wedi defnyddio'r 'pwerau rhewi'. Yn ystod y cyfnod 
adrodd hwn, daeth y Cytundeb Masnach a Chydweithredu a Phrotocol Gogledd Iwerddon i 
rym. Mae gwaith ar y gweill i ymdrin â'r materion sy'n codi o'r rhyngweithio rhwng y 
cytundebau hyn a Fframweithiau Cyffredin y DU. 
 
Cafodd Deddf Marchnad Fewnol y DU ei deddfu'n fuan cyn i'r cyfnod adrodd ddechrau. Mae 
Llywodraeth Cymru yn dal i bryderu'n fawr am botensial y Ddeddf hon i danseilio'r rhaglen 
Fframweithiau Cyffredin gydweithredol. 
 
Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) a Fframweithiau Cyffredin: 26 Rhagfyr 2020 a 25 
Mawrth 2021 (Saesneg yn unig) 
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Foreword
Since 2017, the UK Government and devolved administrations have been working together
to develop agreements covering a range of policy areas that have returned from the
European Union and that intersect with devolved competence. The development of UK
Common Frameworks is guided by principles agreed at the Joint Ministerial Committee (EU
Negotiations) (JMC(EN)) in October 2017 between the UK Government and Scottish and
Welsh Governments, and, later on 15 June 2020, endorsed by the Executive Committee of
the Northern Ireland Executive.

Under Schedule 3 of the European Union (Withdrawal) Act 2018, the UK Government has a
statutory requirement to report to UK Parliament every three months on the progress made
on the development of UK Common Frameworks. This eleventh European Union Withdrawal
and Common Frameworks report details progress from 26 December 2020 to 25 March
2021. In addition to progress made, the report details that the UK Government did not make
use of powers under Section 12 of the European Union (Withdrawal) Act 2018 to temporarily
limit devolved competence in any policy areas.

The UK Government and devolved administrations have remained committed to progressing
UK Common Frameworks. By the end of this reporting period, eight Common Frameworks
achieved provisional confirmation status. The UK, Scottish and Welsh Governments
provisionally agreed a further 15 frameworks and the UK Government also approved six
frameworks that only apply to Northern Ireland. Work has been ongoing to secure
provisional approval for all 21 frameworks, whilst they have been operating on an interim
basis across the UK at official level, reflecting established ways of working between the
administrations.

Parliamentary engagement progressed well in this reporting period, with four provisional
frameworks - Public Procurement, Food Compositional Standards and Labelling, Blood
Safety and Quality, and Organs, Tissues and Cells - being laid in UK Parliament. UK
Parliament and devolved legislatures also provided their remaining recommendations on the
three provisional frameworks that were submitted for parliamentary scrutiny in 2020:
Nutrition Labelling, Composition and Standards; Hazardous Substances (Planning); and
Food and Feed Safety and Hygiene Law. Work progressed to prepare the remaining
provisional frameworks for scrutiny in 2021, and, where appropriate, preparations were
initiated to plan any future technical engagement with stakeholders.

Progress has been made in preparing UK Government departments for their greater role in
the future oversight of Frameworks falling within their purview and ensuring that operating
within Common Frameworks becomes 'business as usual' and a standard way of working for
the relevant UK Government departments, as noted in the recent progress update on the
review of intergovernmental relations.

During this reporting period, the Trade and Cooperation Agreement and the Northern Ireland
Protocol came into force and the UK Internal Market Act was enacted shortly before the
reporting period began. Work to resolve any issues arising from the interaction between
these policy areas and UK Common Frameworks is well underway, in order to make
regulation within the UK work for all of its citizens and businesses.
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Implementation of Common Frameworks
1.1. Part 2 of Schedule 3 to the European Union (Withdrawal) Act 2018 requires that a

Minister of the Crown report to Parliament at three month intervals on various matters
pertaining to Common Frameworks, and the use of the powers in Section 12 of, and
Schedule 3 to, the 2018 Act to temporarily maintain EU law limits on devolved
competence. Reports are shared with the devolved administrations to enable them to
maintain a concurrent level of scrutiny. The last report was published on 18 March
2021 and covered the reporting period 26 September to 25 December 2020.1

1.2. The purpose of these reports is to ensure that the process of developing Common
Frameworks, in collaboration with the devolved administrations, is transparent and
subject to robust parliamentary scrutiny.

Principles for Common Frameworks

1.3. Under the Withdrawal Agreement, EU law continued to apply to and in the UK during
the Transition Period which ended on 31 December 2020. Under the devolution
settlements and until the end of the Transition Period, the devolved legislatures and
administrations could not act incompatibly with EU law. The EU laws created
common UK-wide approaches even where those policy areas were otherwise within
devolved competence. The UK Government and devolved administrations have
agreed that common approaches will continue to be required in some areas now the
UK has left the EU and the Transition Period has ended.

1.4. In October 2017, the Joint Ministerial Committee (EU Negotiations) agreed upon
principles to guide the work to create Common Frameworks.2 These principles are
set out below:

1. Common Frameworks will be established where they are necessary in order
to:

● enable the functioning of the UK internal market, while acknowledging
policy divergence;

● ensure compliance with international obligations;
● ensure the UK can negotiate, enter into and implement new trade

agreements and international treaties;
● enable the management of common resources;
● administer and provide access to justice in cases with a cross-border

element;
● safeguard the security of the UK.

2. Frameworks will respect the devolution settlements and the democratic
accountability of the devolved legislatures, and will therefore:

2https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/65
2285/Joint_Ministerial_Committee_communique.pdf

1https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/96
8066/2021-01-04-OFF-SEN-Tenth-EUWA-and-Common-Frameworks-Report-1.pdf
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● be based on established conventions and practices, including that the
competence of the devolved institutions will not normally be adjusted
without their consent;

● maintain, as a minimum, equivalent flexibility for tailoring policies to
the specific needs of each territory, as is afforded by current EU rules;

● lead to a significant increase in decision-making powers for the
devolved administrations.

3. Frameworks will ensure recognition of the economic and social linkages
between Northern Ireland and Ireland and that Northern Ireland will be the
only part of the UK which shares a land frontier with the EU. They will also
adhere to the Belfast Agreement.

1.5. The Northern Ireland Executive endorsed the JMC(EN) principles in June 2020.
These principles continue to guide all discussions between the UK Government and
the devolved administrations on Common Frameworks. Details of how these
principles have been taken into account are included in this report, and will be
included in future iterations of this publication.

Progress Towards Establishing Frameworks

1.6. The following section sets out the steps taken during this reporting period by the UK
Government, in collaboration with the devolved administrations, towards
implementing long-term Common Frameworks. It also outlines how the frameworks
principles have been taken into account.

Frameworks Delivery

1.7. The work to establish Common Frameworks has five phases. The delivery plan
below illustrates how a framework moves through these five phases of development.
Each framework moves through this process at a different pace.

● Phase 1: Principles and proof of concept: consists of engagement
between UK Government and devolved administration officials (also referred
to as multilateral deep dives) to focus on legislative and key non-legislative
frameworks, as well as to establish some of the interdependencies that affect
multiple frameworks.

● Phase 2: Policy development: detailed policy development takes place,
including joint work between UK Government and devolved administration
officials to agree policy approaches and operational and governance
arrangements for each policy area. Initial stakeholder engagement also takes
place, where appropriate. This results in jointly drafted and agreed outline
frameworks.

● Phase 3: Review and consultation: UK Government and devolved
administrations collaborate to further develop and finalise policy approaches,
explore interactions with cross-cutting workstreams, and agree operational
and governance arrangements. Technical engagement takes place with
sector-specific stakeholders. Towards the end of Phase 3, in-depth review
and assessment takes place, conducted jointly at official level. This phase
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results in cross-departmental collective agreement on the policy approach
within the UK Government, and provisional confirmation of frameworks by
members of JMC(EN). This in-depth review and joint confirmation ensures
that a minimally operable framework, recognised as a ‘provisional framework’,
is developed.

● Phase 4: Preparation and implementation: after JMC(EN) ministerial
confirmation of a provisional framework, provisional frameworks are shared
with legislatures to enable parliamentary scrutiny. UK Government and
devolved administration officials work jointly on any ongoing reappraisals of
cross-cutting issues, and review parliamentary recommendations in order to
finalise individual frameworks. At the end of this phase, the provisional
framework receives ministerial approval from the intergovernmental forum
responsible for the Common Frameworks programme and the successor to
JMC(EN) (which is being agreed through the review of intergovernmental
relations).

● Phase 5: Post-implementation: post-implementation arrangements take
place, including regular cycles of review and, if appropriate, amendment.
These vary between frameworks and details continue to be developed as the
Common Frameworks programme progresses.

1.8. Frameworks have continued to be developed in 2021, depending on the
requirements of the particular policy area. This may require a combination of
legislative and non-legislative measures. A detailed overview of which frameworks
fall into legislative or non-legislative categories can be found in the Frameworks
Analysis 2020 published on 24 September 2020.3 A further analysis will be published
later in 2021.

1.9. The delivery process detailed above accounts for the need for frameworks to be
implemented in different ways, with some activities undertaken concurrently, to
ensure that all of the necessary steps have been completed. As a result, frameworks
will move forward and be finalised at different points in time, depending on their
individual requirements.

Delivery Plan

1.10. Following the capacity pressures on officials working across the UK Common
Frameworks programme as a result of the COVID-19 outbreak in 2020, the UK
Government and the devolved administrations have remained committed to
delivering Common Frameworks and the programme continued to make progress in
early 2021.

1.11. Work on individual frameworks during 2021 has been ongoing, to take account of the
cross-cutting issues that apply to those frameworks and the likelihood of them
benefitting from any further technical stakeholder engagement. Delivery timelines for
each framework will vary according to the cross-cutting issues that apply, any further

3https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/91
9729/Frameworks-Analysis-2020.pdf
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stakeholder engagement and whether the framework intersects with the devolved
competence of one or all devolved administrations.

1.12. The pre-election period for the election to the Senedd and Scottish Parliament began
on the last day of this reporting period (25 March 2021). During this reporting period,
the Cabinet Office liaised with the devolved administrations to coordinate the
continued progression of the programme during the pre-election period while
respecting the guidance for civil servants of all administrations to maintain impartiality
during the period. Both the Scottish Government and Welsh Government have
committed to continuing to participate in meetings between officials, through the
Frameworks Project Team and Frameworks Project Board meetings and will seek to
make progress on frameworks where possible and appropriate.

Framework Coordination

1.13. Common Frameworks are being developed through constructive discussions
between the UK Government and devolved administrations. This has continued
during the latest reporting period.

1.14. During this reporting period, there were two meetings of the UK
Government-devolved administrations Frameworks Project Board, involving Cabinet
Office senior officials and their counterparts in the devolved administrations. The
Project Board monitors progress and facilitates agreement on the direction of the
Common Frameworks programme.

1.15. At an operational level, there have been weekly Frameworks Project Team meetings
between officials in the UK Government and the devolved administrations, where
productive, collaborative work has been undertaken to support the detailed
development of frameworks by policy officials.

1.16. Multiple meetings have taken place between officials in the Cabinet Office, other
government departments and the devolved administrations. These include working
group meetings on individual frameworks across the Common Frameworks
programme.

1.17. Cabinet Office, as programme coordinator, has continued to engage with
departments across the UK Government during this reporting period. This has been
done via the fortnightly Frameworks Deputy Director Group on strategic policy
development and planning, and the monthly Frameworks Working Group to provide
policy leads with updates, discuss barriers and drive progress.

Programme Development

Provisional Confirmation

1.18. During this reporting period, JMC(EN) ministers agreed five further provisional
frameworks, bringing the total of provisionally confirmed frameworks to eight. A
provisional framework is an outline framework which has been agreed by JMC(EN)
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having first undergone collaborative policy development, testing of policy
conclusions, peer review and, where appropriate, external sector-specific
engagement.

1.19. Additionally, the UK Government, Scottish Government and Welsh Government had
provisionally agreed a further 15 frameworks and the UK Government had also
provisionally approved six frameworks that only intersect with Northern Ireland.
These 21 frameworks have been operating on an interim basis across the UK at
official level while their provisional confirmation is awaited. The operation of these
frameworks reflects established ways of working between the administrations.

Phase 4 Development

1.20. All provisional frameworks continued to undergo development towards their
finalisation, which requires conclusion of:

a) Any remaining framework-specific policy development, including the resolution
of cross-cutting issues;

b) Any further technical stakeholder engagement required; and
c) Parliamentary scrutiny by the legislatures of each administration with an

interest in the framework.

1.21. The UK Government and devolved administrations developed a Phase 4 review
process that will prepare provisional frameworks for full implementation. Once the
framework has been fully developed and parliamentary scrutiny has been completed,
a final official-level review at the end of Phase 4 will precede final ministerial
confirmation by each administration as full frameworks.

1.22. Whilst the steps towards final agreement are the same across the programme as a
whole, each framework will follow an individual timeline depending on the level of
further policy development required and the timing of scrutiny by different committees
across UK Parliament, Scottish Parliament, Welsh Parliament (Senedd Cymru) and
the Northern Ireland Assembly.

Hazardous Substances

1.23. The scrutiny of the Hazardous Substances (Planning) Framework continued with
recommendations being issued by the Scottish and Welsh Parliaments and the
Northern Ireland Assembly on 13 and 21 January and 4 February respectively. The
relevant House of Lords and House of Commons Committees had previously
provided recommendations in December 2020.

1.24. The UK Government and devolved administrations agreed amendments to the
framework to take account of these recommendations. The amended framework was
subsequently agreed by the Frameworks Project Board on 16 March and Portfolio
Ministers completed their clearance on 22 March. The framework was submitted for
final approval by the ministers responsible for intergovernmental relations from each
administration, at the end of the reporting period.
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Transparency

1.25. The UK Government is committed to transparency in the UK Common Frameworks
programme. The European Union (Withdrawal) Act and Common Frameworks report,
detailing programme delivery and individual framework development, will continue to
be laid quarterly, as per statutory requirements. These reports, alongside a number of
provisional frameworks and associated publications can be accessed on the UK
Government’s UK Common Frameworks webpage on gov.uk.4

Parliamentary Engagement

1.26. On 23 March, four provisional frameworks were laid in UK Parliament and published
on gov.uk. UK Government departments advised chairs of their respective UK
Parliament committees of the update, and similar steps were taken across the
devolved administrations prior to the Scottish and Welsh pre-election period. The four
provisional frameworks are: Public Procurement, Food Compositional Standards and
Labelling, Blood Safety and Quality, and Organs, Tissues and Cells (apart from
embryos and gametes).

1.27. The Public Health Protection and Health Security Framework was also provisionally
confirmed during this reporting period. It is intended that this framework will be laid
before Parliament and published, once the UK Government and devolved
administrations have further updated it to reflect recent public health developments
across the UK and the impact of the operation of the UK-EU Trade and Cooperation
Agreement.

1.28. During this reporting period, UK Parliament and devolved legislatures submitted
recommendations arising from parliamentary scrutiny conducted on Hazardous
Substances (Planning); Nutrition Labelling, Composition and Standards; and Food
and Feed Safety and Hygiene Law. The UK Government and devolved
administrations began jointly considering the parliamentary recommendations for all
three frameworks, and during this reporting submitted a revised Hazardous
Substances (Planning) Framework for Ministerial approval.

1.29. At an official level, the UK Government and UK Parliament have worked closely to
prepare for formal scrutiny of UK Common Frameworks. As a result, the majority of
UK Government departments have now sent summaries of their provisional
frameworks committees to UK Parliamentary committees. Framework summaries
shared with UK Parliament in this reporting period include: Company Law, Late
Payments, Radioactive Substances, and Specified Quantities and Packaged Goods
Legislation.

1.30. The UK Government has continued to engage constructively with the House of Lords
Common Frameworks Scrutiny Committee (CFSC). On 23 February, the Minister for
the Constitution and Devolution, Chloe Smith MP, gave evidence to the CFSC by
providing an update and answering committee questions on the Common
Frameworks programme. The Committee has continued to take a close interest in the

4 https://www.gov.uk/government/collections/uk-common-frameworks
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programme and has issued 10 letters to UK Government ministers during the
reporting period, including providing recommendations on the Food and Feed Safety
and Hygiene Law Framework.

1.31. The UK Government continues to engage with the House of Commons. The
Parliamentary Secretary at the Cabinet Office, Julia Lopez MP, attended the House of
Commons Public Administration and Constitutional Affairs Committee on 2 March to
give evidence on the Public Procurement Framework and wider programme. The
Minister for the Constitution and Devolution corresponded with Bernard Jenkin MP,
Chair of the House of Commons Liaison Committee, on matters including programme
progress, parliamentary scrutiny, and intergovernmental relations.

Stakeholder Engagement

1.32. The UK Government and devolved administrations work collaboratively to conduct a
programme of engagement with sector-specific experts at various points in the
development of each framework. This engagement is conducted jointly across all
administrations, where possible; the process updates stakeholders on the
development of specific frameworks and affords stakeholders an opportunity to input
their views and expertise.

1.33. In this reporting period, provisional frameworks were reviewed by the Cabinet Office
and policy-owning departments, taking account of discussions with the devolved
administrations, to determine what additional technical stakeholder engagement may
be required, if any. Where appropriate, preparations were initiated to plan any future
engagement with stakeholders.

Cross-Cutting Issues

1.34. Work was carried out with UK Government policy-owning departments and devolved
administrations to ascertain and swiftly address the range of cross-cutting issues
within individual frameworks. The Frameworks Project Board has now established a
joint sub-group to facilitate this.

Northern Ireland and the Ireland/Northern Ireland Protocol

1.35. The principles for Common Frameworks agreed at JMC(EN) on 16 October 2017
state that “frameworks will ensure recognition of the economic and social linkages
between Northern Ireland and Ireland and that Northern Ireland will be the only part
of the UK that shares a land border with the EU. They will also adhere to the Belfast
Agreement”.

1.36. The Protocol on Ireland/Northern Ireland to the Withdrawal Agreement, including the
Unilateral Declaration on Consent made by the UK Government, avoids a hard
border on the island of Ireland, whilst ensuring that the UK, including Northern
Ireland, could leave the EU as a whole. As long as the Protocol is in force, special
provisions apply in Northern Ireland. These include (but are not exhausted by)
Northern Ireland remaining within the UK’s customs territory but aligning with the EU
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on goods (including certain laws for VAT on goods), and EU tariffs applying in
Northern Ireland except for movements within the single customs territory of the UK.
A number of pieces of EU legislation will continue to apply directly in Northern Ireland
by virtue of the Protocol, in certain policy areas. These are set out in the Annexes to
the Protocol.

1.37. The Protocol came into force during this reporting period. The operation of Common
Frameworks will not have any adverse consequences for the implementation of the
Protocol, and Common Frameworks contain the governance structures needed to
manage divergence arising from the Protocol.

Trade and Cooperation Agreement

1.38. The UK-EU Trade and Cooperation Agreement (TCA) came into force during this
reporting period. The TCA changes the basis of the UK’s relationship with the EU and
many of the provisions of this agreement overlap with policy areas that intersect with
Common Frameworks.

1.39. The UK Government and the devolved administrations are currently considering how
the TCA should best be referenced within the Common Frameworks.

UK Internal Market

1.40. The UK Internal Market Act came into force in this reporting period, establishing the
UK’s internal market regime by placing in legislation the market access principles of
mutual recognition and non-discrimination.

1.41. The UK Government began work on implementing the provisions within the Act,
including those which relate to Common Frameworks. Discussions on this are
progressing at official level between UK Government and the devolved
administrations.

Intergovernmental Review

1.42. In this reporting period, the UK Government published an update on the
Intergovernmental Relations Review, alongside the Dunlop Review and the first
iteration of the Intergovernmental Relations Quarterly Report.

1.43. The revised intergovernmental relations structures agreed through the review will
likely form much of the context in which Common Frameworks will operate, as well as
providing part of the route for dispute resolution within Common Frameworks.

Legislation Relating to Retained EU Law
Restrictions

1.44. Section 12 of the European Union (Withdrawal) Act 2018 removed the requirements
in each of the devolution statutes that the devolved legislatures could only legislate in
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ways that were compatible with EU law. The Act then replaced those requirements
with powers for the UK Government to apply, by regulations, a temporary ‘freeze’ on
devolved competence in specified areas, subject to the approval of the UK
Parliament, via the draft affirmative scrutiny procedure. These provisions came fully
into force at the end of the Transition Period.

1.45. The process for making, agreeing and revoking these regulations can be found in the
first European Union (Withdrawal) Act and Common Frameworks report.

Regulations to ‘Freeze’ Devolved Competence

Retained EU law restrictions applied during reporting period

1.46. No regulations have been made to apply retained EU law restrictions under these
powers during the reporting period.

Progress towards removal of retained EU law restrictions

1.47. No retained EU law restrictions made under the powers in Sections 30A and 57(4) of
the Scotland Act 1998, Sections 80(8) and 109A of the Government of Wales Act
2006, or Sections 6A and 24(3) of the Northern Ireland Act 1998 had effect at the end
the reporting period.

Regulations to Repeal the ‘Freezing’ Powers

1.48. In addition to the ‘freezing’ powers inserted into the devolution statutes by the
European Union (Withdrawal) Act, Section 12(9) confers a power on UK Ministers to
repeal, by regulations, the new provisions containing those powers.

Powers to apply retained EU law restrictions repealed during reporting period

1.49. No regulations have been made under Section 12(9) of the European Union
(Withdrawal) Act to repeal the powers to apply retained EU law restrictions during the
reporting period.

Progress required in order to repeal the powers to apply retained EU law
restrictions

1.50. The UK Government has not sought to make use of the powers to apply retained EU
law restrictions at this juncture. As outlined earlier in this report, significant progress
is being made across policy areas to establish Common Frameworks in collaboration
with the devolved administrations.

1.51. The ‘freezing’ powers provide a mechanism to give certainty across those areas
where common rules do need to be maintained, by ensuring that there will not be
substantive policy change in different parts of the UK until those future arrangements
are in place. In order to remove those powers from the statute book, further progress
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towards the implementation of Common Frameworks would be needed. The UK
Government will keep this position under review, in line with the statutory duty in
Section 12(10) of the European Union (Withdrawal) Act.
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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/MS 
Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd 
CF99 1SN 
 
 

01/07/2021 
 

 
Annwyl Huw, 
 
Ysgrifennaf i roi gwybod i chi bod Cod Asesiad Effaith Rheoleiddiol diwygiedig ar gyfer Is-
ddeddfwriaeth wedi cael ei osod yn y Senedd yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus, ac wedi’i 
gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru. Penderfynwyd cynnal adolygiad o’r Cod yn dilyn 
ymholiad gan y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad yn ystod tymor 
diwethaf y Senedd. 
 
Gallwch weld y Cod diwygiedig drwy’r ddolen ganlynol: 
 
https://llyw.cymru/cod-asesiad-effaith-rheoleiddiol-gweinidogion-cymru-ar-gyfer-is-
ddeddfwriaeth-2021-html 
 
Rwyf wedi anfon copi o’r llythyr hwn at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid. 
 

 
Yn gywir, 
 

 
 
 
 
Rebecca Evans AS/MS 
Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol  
Minister for Finance and Local Government 
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Cod Asesiad Effaith Rheoleiddiol Gweinidogion Cymru ar gyfer Is-

ddeddfwriaeth 

1. Cyflwyniad 
 

1.1 Diben y Cod hwn yw nodi polisi Gweinidogion Cymru ar gynnal asesiadau 

effaith rheoleiddiol (RIAs) mewn perthynas ag is-ddeddfwriaeth berthnasol y 

maent yn bwriadu ei gwneud.  Er y defnyddir y term “Gweinidogion Cymru” yn 

y Cod hwn, cymerir ei fod, oni nodir yn wahanol, yn cynnwys hefyd y Prif 

Weinidog a'r Cwnsler Cyffredinol yn unol ag adran 76(2)(b) o Ddeddf 

Llywodraeth Cymru 2006. 

 

1.2      Mae'r Cod hefyd yn ailddatgan ymrwymiad Gweinidogion Cymru i ystyried 

effaith is-ddeddfwriaeth ar fusnes, y trydydd sector, llywodraeth leol ac eraill; 

ac ar ei ddyletswyddau statudol, a nodir isod.    

1.3      Mae manylion ynglŷn â'r hyn a olygir wrth is-ddeddfwriaeth ar gael ar 

wefan Senedd Cymru. 

2. Cynnwys y Cod hwn 

2.1      Gwneir y Cod hwn o dan Adran 76 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 sy’n 

darparu bod rhaid i Weinidogion Cymru lunio cod ymarfer yn nodi sut ac o dan 

ba amgylchiadau y maent yn bwriadu cynnal asesiad effaith rheoleiddiol wrth 

wneud is-ddeddfwriaeth Gymreig berthnasol. 

2.2      Mae Adran 76(2)(a) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 yn darparu'r diffiniad 

canlynol ar gyfer Asesiad Effaith Rheoleiddiol: 

“a regulatory impact assessment is an assessment as to the likely costs and 

benefits of complying with relevant Welsh subordinate legislation”. 

2.3     Mae adran 76(2)(b) o Ddeddf Llywodraeth Cymru'n darparu'r diffiniad canlynol 

mewn perthynas â “relevant Welsh subordinate legislation”:  

“subordinate legislation is relevant Welsh subordinate legislation if it is made 

by the Welsh Ministers, the First Minister or the Counsel General and the 
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statutory instrument (or a draft of the statutory instrument) containing it is 

required to be laid before the Senedd”. 

2.4      Mae paragraff 3.3 o'r Cod hwn hefyd yn nodi o dan ba amgylchiadau y bydd 

Gweinidogion Cymru yn llunio Asesiad Effaith Rheoleiddiol yn wirfoddol ar 

gyfer is-ddeddfwriaeth sydd y tu allan i'r diffiniad o “relevant Welsh 

subordinate legislation”. 

3. Y polisi o ran cynnal Asesiad Effaith Rheoleiddiol 

3.1     Mae RIAs yn rhoi gwybodaeth i Weinidogion Cymru, y Swyddog Cyfrifyddu, 

Senedd Cymru a rhanddeiliaid am y costau, y manteision a'r risgiau tebygol 

sy'n gysylltiedig ag opsiynau polisi amgen. Mae hyn yn cynnwys ystyried sut y 

byddai’r newidiadau arfaethedig yn effeithio ar wahanol unigolion, grwpiau a 

sefydliadau ac ati. Bwriedir i bob asesiad helpu Gweinidogion Cymru i nodi'r 

opsiwn a ffefrir o safbwynt gwerth am arian a'i nod yw cyflwyno'r wybodaeth y 

mae ei hangen er mwyn i Senedd Cymru a rhanddeiliaid allu craffu ar y 

penderfyniad hwnnw'n effeithiol. 

3.2      Polisi Gweinidogion Cymru fydd cynnal Asesiad Effaith Rheoleiddiol bob 

amser ar gyfer is-ddeddfwriaeth berthnasol Gymreig (fel y'i diffinnir) - yn 

ddarostyngedig i'r eithriadau canlynol: 

 Lle bo’r is-ddeddfwriaeth, yn syml, yn cynyddu ffi statudol, cyfradd treth, 

taliad, grant neu lwfans yn unol â fformiwla a bennwyd ymlaen llaw (er 

enghraifft, cyfradd chwyddiant). 

 Lle bo angen diwygiadau technegol i newid geiriad y gyfraith yn hytrach na'i 

diben neu ei heffaith. 

 Lle y mae diwygiadau ffeithiol yn cael eu gwneud i ddiweddaru is-

ddeddfwriaeth ac nad ydynt yn newid y polisi (na’i effaith) mewn unrhyw 

ffordd arwyddocaol na sut y caiff ei gymhwyso mewn sefyllfa benodol.    

 Lle bo'r is-ddeddfwriaeth yn Orchymyn Cychwyn neu'n Rheoliadau 

Cychwyn neu Reoliadau sydd hefyd yn gwneud darpariaeth neu arbedion 

canlyniadol (cyn belled nad yw’r arbedion hyn wedi’u gwneud drwy osod 

costau ychwanegol ar barti arall), etc. 

 Lle byddai'r oedi a fyddai'n cael ei achosi drwy gynnal Asesiad Effaith 

Rheoleiddiol yn trechu'r nod o wneud y ddeddfwriaeth dan sylw. 

 Lle bo angen yr is-ddeddfwriaeth ar fyrder er mwyn: 

i. negyddu neu leddfu bygythiad difrifol i iechyd pobl, planhigion neu 

anifeiliaid neu ddifrod difrifol i eiddo; NEU 
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ii. ymateb yn briodol i amgylchiadau sy'n deillio o fygythiad o'r fath. 

 Lle bo'r is-ddeddfwriaeth Gymreig berthnasol yn cael ei gwneud wrth arfer 

pwerau statudol a roddir gan Ddeddf neu Fesur nad ydynt mewn unrhyw 

fodd yn rhoi disgresiwn i Weinidogion Cymru ynghylch sut y dylai’r pwerau 

hynny gael eu harfer. 

3.3     Os nad oes angen Asesiad Effaith Rheoleiddiol o dan y Cod hwn mewn 

perthynas â darn o is-ddeddfwriaeth (naill ai am ei fod y tu allan i gwmpas 

adran 76(2)(b) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 neu am ei fod yn dod o 

fewn un o'r eithriadau) caiff Gweinidogion Cymru gynnal Asesiad Effaith 

Rheoleiddiol yn wirfoddol. Bydd pob darn o is-ddeddfwriaeth nad yw'n gofyn 

am Asesiad Effaith Rheoleiddiol yn cael ei asesu'n unigol i benderfynu a fydd  

Asesiad Effaith Rheoleiddiol ynghlwm wrtho, serch hynny. Fel rheol, po fwyaf 

yw effaith darn o is-ddeddfwriaeth, mwyaf tebygol yn y byd ydyw y caiff 

Asesiad Effaith Rheoleiddiol ei gynnal mewn perthynas ag ef.  

3.4     Mae datblygu Asesiad Effaith Rheoleiddiol yn rhan o broses barhaus sy'n 

dechrau gydag asesiad a oes angen deddfwriaeth i roi polisi newydd ar waith.    

Rhaid asesu effaith is-ddeddfwriaeth pan fydd y dewisiadau ar gyfer datblygu 

polisi’n cael eu hystyried. Mae ymgysylltu'n effeithiol â rhanddeiliaid yn 

hanfodol er mwyn datblygu Asesiad Effaith Rheoleiddiol cadarn ac mae'r dull 

yn gyson â pholisi Llywodraeth Cymru o ymgynghori a chynnwys eraill (gan 

gynnwys busnes, llywodraeth leol a'r sector gwirfoddol) wrth ddatblygu 

polisïau cyn gynted â phosibl. 

3.5     Datblygir yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol ochr yn ochr ag Asesiad Effaith 

Integredig (IIA).  Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn 

darparu'r fframwaith ar gyfer yr IIA, sy'n asesu effeithiau cymdeithasol, 

diwylliannol, economaidd ac amgylcheddol cynigion polisi (cadarnhaol a 

negyddol.    

3.6     Mae a wnelo is-ddeddfwriaeth fel arfer â newidiadau manwl i’r gyfraith a wneir 

fel arfer o dan bwerau sy’n deillio o Ddeddf Seneddol, Deddf gan Senedd 

Cymru neu Fesur gan y Cynulliad. Gall y newidiadau a wneir gan is-

ddeddfwriaeth amrywio'n sylweddol o'r technegol, fel uwchraddio ffigurau yn 

unol â chwyddiant; at ddarparu rheolau manwl sy'n angenrheidiol ar gyfer 

gweithredu Deddf neu Fesur.  Ym mhob achos, dylai lefel y manylder a 
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dyfnder y dadansoddiad yn yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol fod yn gymesur â 

maint yr effaith debygol. 

3.7     Yn unol â gofynion Rheolau Sefydlog, caiff yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol 

wedi'i gwblhau ei gynnwys fel rhan o'r Memorandwm Esboniadol sy'n cyd-fynd 

â darn o is-ddeddfwriaeth pan gaiff ei osod gerbron y Senedd   

3.8     Lle bo cysylltiad agos rhwng dau ddarn neu fwy o is-ddeddfwriaeth ac y gallai 

un Asesiad Effaith Rheoleiddiol fynd i'r afael yn ddigonol â phob un ohonynt, 

gellir paratoi un Asesiad Effaith Rheoleiddiol mewn perthynas â'r holl ddarnau 

hynny o is-ddeddfwriaeth.  Lle mae hyn yn wir, bydd yr Asesiad Effaith 

Rheoleiddiol (neu ddolen rhyngrwyd i'r Asesiad Effaith Rheoleiddiol) yn cael ei 

gynnwys ym mhob Memorandwm Esboniadol. 

4. Ymgynghori mewn perthynas ag Asesiadau Effaith Rheoleiddiol ar gyfer is-

ddeddfwriaeth 

Cynlluniau a swyddogaethau statudol Gweinidogion Cymru 

 4.1    Fel rhan o’r broses reoleiddio a’r gwaith o wneud Asesiad Effaith Rheoleiddiol, 

bydd Gweinidogion Cymru yn dilyn y camau cywir a phriodol er mwyn 

ymgynghori â’r rhai y mae'n debygol yr effeithir arnynt a’r rhai sydd â buddiant 

o ran effaith gyffredinol y ddeddfwriaeth. Bydd ymgynghori o’r fath yn gyson â 

darpariaethau’r cynlluniau partneriaeth statudol y ceir darpariaeth ar eu cyfer 

yn Neddf Llywodraeth Cymru 2006: 

 Adran 73 – Cynllun Partneriaeth Llywodraeth Leol (Pennod 8) 

 Adran 74 – Cynllun y Trydydd Sector (Pennod 3), a 

 Adran 75 – Cynllun ar gyfer Busnes (paragraffau 17 – 23) 

 4.2    Wrth lunio Asesiad Effaith Rheoleiddiol, bydd Gweinidogion Cymru yn rhoi 

sylw dyledus i'w dyletswyddau statudol gan gynnwys y rhai a nodir yn Neddf 

Llywodraeth Cymru 2006.    

4.3     Mae'n bolisi gan Lywodraeth Cymru ymgynghori am 12 wythnos ar gynigion 

polisi newydd oni bai bod rheswm cryf dros wneud fel arall.  Mae pob 

ymgynghoriad cyhoeddus ar gael ar-lein.    
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4.4     Mae Ymgyngoriadau presennol Llywodraeth Cymru ar gael ar wefan 

LLYW.CYMRU. 

5. Diwygio ac ail-lunio 

5.1     Mae adran 76(3)(a) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 yn ei gwneud yn 

ofynnol i Weinidogion Cymru barhau i adolygu'r Cod hwn. 

5.2     Os bydd Gweinidogion Cymru yn penderfynu eu bod am ddiwygio neu ail-

lunio'r Cod, mae adran 76(4) i (6) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 yn 

darparu bod rhaid iddynt: 

 ymgynghori â’r cyfryw bobl a fydd yn eu tyb hwy yn briodol 

 cyhoeddi’r Cod pan fyddant yn ei ail-lunio 

 cyhoeddi unrhyw ddiwygiadau (naill ai’r diwygiadau eu hunain neu’r Cod 

diwygiedig yn ei gyfanrwydd), ac 

 Os caiff y Cod ei ail-lunio neu ei ddiwygio, yna gosod copi gerbron y 

Senedd. 

6. Ymgynghori ar y Cod 

6.1     Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus ar fersiwn ddrafft y Cod diwygiedig 

rhwng 08 Rhagfyr 2020 a 04 Mawrth 2021. Gofynnodd yr ymgynghoriad am 

ystyried cwmpas y Cod drafft a’r eithriadau arfaethedig. 

    

6.2     Gosodwyd y Cod hwn gerbron y Senedd ar 29 Mehefin 2021. 
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Huw Irranca Davies MS, 

Chair, 

Legislation, Justice and Constitution Committee 

Senedd Cymru 

Cardiff Bay 

CF99 1SN 

5 July 2021 

Dear Mr Irranca-Davies, 

 

Many congratulations on your appointment as chair of the new Legislation, Justice and Constitution 
Committee.  I am writing as Head of Wales Office for the Royal College of Speech and Language 
Therapists.  I appreciate the wide-ranging remit of the committee and the many calls on the 
committee’s time but wanted to take an early opportunity to raise the possibility of a short inquiry 
into the speech, language and communication needs of young people in the youth justice estate.  As 
the facts below highlight, this is a significant issue which could benefit from a timely, focused review.  

 

Key facts 

• Up to 60% of young people in the youth justice estate have speech, language & 
communication needs (Bryan et al, 2007). 

• 66%-90% of young offenders have low language skills.  46-67% of these are in the 
poor or very poor range (Bryan et al, 2007). 

• Around 40% of young offenders find it difficult or are unable to access and benefit 
from rehabilitation programmes that are delivered verbally, such as drug 
rehabilitation courses (Bryan et al, 2004). 
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To our knowledge, this issue was last reviewed by the Senedd over ten years ago when the then 
Communities and Culture Committee report ‘Youth justice: the experience of Welsh children in the 
secure estate’ (2010) highlighted a lack of provision in Wales for young and adult offenders who 
have speech language and communication needs and recommended the Welsh Government enable 
pilot work to be done in Wales on the potential benefits of speech and language therapy for juvenile 
offenders both in custody and on release.  Despite evidence from the pilots, provision remains 
extremely patchy over a decade later.  This was briefly touched upon by the recent Health 
Committee inquiry on the provision of health and social care in the adult prison estate in Wales in 
which the governor of HMP Parc acknowledged that there was unmet need for speech and language 
therapy among the prison population.  

 

We believe a potential short inquiry by the committee could be extremely helpful in shining a light 
on this key area and would be happy to provide further information to the committee should you 
wish to explore this possibility further. 

 

Yours sincerely, 

 

 

Pippa Cotterill, 

Head of Wales Office  
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Lesley Griffiths AS/MS 
Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 
Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd  

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

Gohebiaeth.Lesley.Griffiths@llyw.cymru 
                Correspondence.Lesley.Griffiths@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.   

 

Ein cyf/Our ref: MA/LG/2120/21 
 
Huw Irranca-Davies AS 
Cadeirydd  
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad  
 
 

7 Gorffennaf 2021 
 
Annwyl Huw, 
 
Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Estyn Cyfnodau Trosiannol) 2021 
 
Mae'r Ysgrifennydd Gwladol yn bwriadu gwneud yr Offeryn Statudol (OS) uchod o dan 
bwerau a roddwyd gan:  
 

 Erthygl 144(6) o, a pharagraff 2 o Atodiad 6 i Reoliad (UE) 2017/625 Senedd Ewrop 
a'r Cyngor ar reolaethau swyddogol a gweithgareddau swyddogol eraill a gyflawnir er 
mwyn sicrhau bod cyfraith ar fwyd a bwyd anifeiliaid, rheolau ar iechyd a lles anifeiliaid, 
iechyd planhigion a chynhyrchion diogelu planhigion, yn cael ei chymhwyso,;  

 Rheoliad 71(1) o Reoliadau Mewnforio a Masnachu Anifeiliaid a Chynhyrchion 
Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2020; a   

 Rheoliad 33(2) o Reoliadau Rheolaethau Swyddogol (Anifeiliaid, Bwyd Anifeiliaid a 
Bwyd, Iechyd Planhigion etc.) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) (Rhif 2) 2020.  

 
Er mwyn cefnogi masnach drwy sicrhau bod mesurau rheoli iechydol a ffytoiechydol (SPS) 
yn parhau i gael eu gweithredu rhwng Prydain Fawr a'r Undeb Ewropeaidd (UE) ar ôl diwedd 
y Cyfnod Pontio. 
 
Mae offerynnau statudol a wnaed gan Lywodraeth y DU (gyda chydsyniad Gweinidogion 
Cymru) ac a ddaeth i rym ddiwedd 2020 / dechrau 2021, o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd 
(Ymadael) 2018, yn gwneud darpariaeth ar gyfer penderfyniad Llywodraeth y DU ar gyfnod 
trosiannol, lle byddai gwiriadau ar fewnforion SPS o’r UE yn cael eu cyflwyno’n raddol, gan 
ddechrau ar ôl i’r Cyfnod Trosiannol ddod i ben.   
 
Mae Rheoliadau 2021 yn diwygio'r ddeddfwriaeth a ganlyn, a byddant bellach yn estyn y 
cyfnod graddoli trosiannol o 31 Gorffennaf 2021 tan 28 Chwefror 2022: 
 

 Rheoliad (UE) 2017/625 Senedd Ewrop a'r Cyngor ar reolaethau swyddogol a 
gweithgareddau swyddogol eraill a gyflawnir er mwyn sicrhau bod cyfraith ar fwyd a 
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bwyd anifeiliaid, rheolau ar iechyd a lles anifeiliaid, iechyd planhigion a chynhyrchion 
diogelu planhigion yn cael ei chymhwyso; 

 Rheoliadau Masnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Cysylltiedig 2011 (yn gymwys 
i Loegr yn unig); 

 Rheoliadau Mewnforio a Masnachu Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid (Diwygiadau 
Amrywiol) (Ymadael â'r UE) 2020; a 

 Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Anifeiliaid, Bwyd Anifeiliaid a Bwyd, Iechyd 
Planhigion etc.) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) (Rhif 2) 2020. 
 

Heb y diwygiadau hyn, bydd yn ofynnol, o ddiwedd mis Gorffennaf 2021 ymlaen, i fusnesau 
mewnforio ac allforio ym Mhrydain Fawr a'r UE gydymffurfio â gofynion y rheolaethau SPS 
fel y’u nodir ar hyn o bryd mewn deddfwriaeth.  
 
Bydd yr estyniad yn caniatáu i fusnesau yng Nghymru yr effeithir arnynt gan y pandemig 
ymgyfarwyddo â gofynion cydymffurfio a systemau TG newydd y SPS a sicrhau bod y 
seilwaith a'r prosesau angenrheidiol ar waith mewn Mannau Rheoli Ffiniau, gan leihau mwy 
ar y risg o unrhyw darfu ar fasnach. 
 
Rwy’n ysgrifennu atoch i roi gwybod ichi fy mod yn rhoi fy nghysyniad i'r Ysgrifennydd Gwladol 
wneud yr offeryn statudol hwn mewn perthynas â Chymru. Deallaf y bydd yr OS yn cael ei 
osod gerbron Dau Dŷ Senedd y DU ar 8 Gorffennaf o dan y weithdrefn negyddol. 
 
O dan yr amgylchiadau eithriadol hyn pan fo gofyn inni ystyried a chywiro swm digynsail o 
ddeddfwriaeth o fewn amserlen dynn a chydag adnoddau prin, egwyddor gyffredinol 
Llywodraeth Cymru yw ein bod, os yw hynny'n briodol, yn caniatáu i Lywodraeth y DU ddeddfu 
ar ein rhan. Pe bai cydsyniad yn cael ei wrthod, bydd angen gwneud y cywiriadau hyn drwy 
ddeddfwriaeth a wneir gan Lywodraeth Cymru. Nid oes digon o amser ac adnoddau i fedru 
drafftio a gosod rheoliadau o'r fath ac iddynt ddod i rym. Os na roddir cydsyniad, yna mae 
mwy o risg na fydd llyfr statud Cymru yn weithredadwy. 
 
Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad, y 
Gweinidog Newid Hinsawdd, y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant a Chadeirydd 
Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig. 
 
Yn gywir, 
 

 
 

Lesley Griffiths AS/MS 
Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 
Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd 
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Senedd Cymru  
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

 

Adroddiad Rhinweddau ar gyfer 
Offerynnau Statudol a osodwyd 
ond na chraffodd y Pwyllgor 
Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 
Cyfansoddiad arnynt yn ffurfiol yn 
y Bumed Senedd 
 
Ebrill 2021 

www.senedd.cymru 

Gosodwyd pob un o'r offerynnau statudol a ganlyn gerbron y Senedd yn rhy hwyr i 
ganiatáu iddynt gael eu hystyried yn llawn gan y Pwyllgor Deddfwriaeth, 
Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad yn y Bumed Senedd.   

Mae Rheolau Sefydlog yn cynnwys gofyniad i sefydlu "pwyllgor cyfrifol" ac i'r 
pwyllgor hwnnw gyflwyno adroddiad ar Offerynnau Statudol o fewn 20 diwrnod 
iddynt gael eu gosod.   

Yn y Chweched Senedd, mae'n annhebygol y bydd y Pwyllgor cyfrifol yn cael ei 
sefydlu mewn pryd i ystyried yr holl Offerynnau Statudol a osodwyd (ac na 
chyflwynwyd adroddiad arnynt) ar ddiwedd y Bumed Senedd o fewn y terfyn 
amser o 20 diwrnod ar gyfer cyflwyno adroddiad. Mae’n bosibl y bydd y terfyn 
amser o 40 niwrnod, pan gaiff y Senedd ddirymu’r offerynnau sy’n ddarostyngedig 
i’r weithdrefn negyddol, hefyd wedi mynd heibio cyn y caiff y Pwyllgor cyfrifol 
newydd gyfle i ystyried yr offerynnau hyn.   
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O dan yr amgylchiadau hynny, ni fyddai’r offerynnau wedi bod yn ddarostyngedig 
i unrhyw un o weithdrefnau craffu’r Senedd, a gall y cyfle i Aelodau o’r Senedd  
gyflwyno cynigion i ddirymu unrhyw un o’r offerynnau gael ei golli.    

Felly, mae’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad wedi cytuno i 
gyflwyno adroddiad, o dan Reol Sefydlog 21.3, yn nodi y dylai’r Senedd roi sylw 
arbennig i'r Offerynnau Statudol hyn am eu bod yn ymwneud â materion polisi 
cyhoeddus sy’n debygol o fod o ddiddordeb i’r Senedd (hynny yw, mae’n bosibl y 
byddant yn osgoi’r trefniadau craffu arferol ar gyfer Offerynnau Statudol). 

SL(5)797 - Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) (Diwygio) 2021 

Gweithdrefn:  Negyddol 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 
("Rheoliadau 2014").  

Gwnaeth Rheoliadau 2014 ddarpariaeth ynghylch archwilio a chyfrifon cyrff 
llywodraeth leol yng Nghymru y mae'n ofynnol i Archwilydd Cyffredinol Cymru eu 
harchwilio yn unol ag adran 13 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.  

Mae'r Rheoliadau hyn yn darparu bod cyd-bwyllgorau corfforaethol a sefydlwyd 
gan Reoliadau a wneir o dan Ran 5 o Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau 
(Cymru) 2021 yn ddarostyngedig i ddarpariaethau Rheoliadau 2014 lle bo hynny'n 
berthnasol.  

Fe’u gwnaed ar: 17 Mawrth 2021 
Fe'u gosodwyd ar: 18 Mawrth 2021 
Yn dod i rym ar: 8 Ebrill 2021 
20 niwrnod yn dod i ben: 16 Mai 2021 
40 niwrnod yn dod i ben:  4 Mehefin 2021 
 

SL(5)800 - Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Trefniadau 
Gweithrediaeth) (Penderfyniadau, Dogfennau a Chyfarfodydd) 
(Cymru) (Diwygio) 2021 

Gweithdrefn:  Negyddol 

Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Trefniadau 
Gweithrediaeth) (Penderfyniadau, Dogfennau a Chyfarfodydd) (Cymru) 2021 ("y prif 
Reoliadau"). Mae'r prif Reoliadau yn gymwys i gyfarfodydd gweithrediaethau 
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cynghorau sir a chynghorau bwrdeistref sirol yng Nghymru sy'n gweithredu 
trefniadau gweithrediaeth o dan Ran 2 o Ddeddf Llywodraeth Leol 2000. 

Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio'r prif Reoliadau i adlewyrchu'r ffaith y gellir 
cynnal cyfarfodydd gweithrediaethau a'u pwyllgorau yn rhannol neu'n gyfan gwbl 
drwy ddulliau o bell. Maent hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i hysbysiadau ac 
agendâu ar gyfer cyfarfodydd gweithrediaethau, adroddiadau sy'n gysylltiedig â'r 
cyfarfodydd hynny, datganiadau ysgrifenedig o benderfyniadau gweithrediaethau, 
adroddiadau a ystyrir wrth wneud penderfyniadau gweithrediaethau a phapurau 
cefndir gael eu cyhoeddi ar wefan awdurdod, er nad yw'n ofynnol cyhoeddi 
papurau cefndir ar wefan awdurdod pe na fyddai'n rhesymol ymarferol gwneud 
hynny. 

Fe’u gwnaed ar: 18 Mawrth 2021 
Fe'u gosodwyd ar: 19 Mawrth 2021 
Yn dod i rym ar: 1 Mai 2021 
20 niwrnod yn dod i ben: 17 Mai 2021 
40 niwrnod yn dod i ben:  5 Mehefin 2021 
 

SL(5)801 - Gorchymyn Rheoli Clefydau a Phlâu Gwenyn (Cymru) 
(Diwygio) 2021 

Gweithdrefn:  Negyddol 

Mae'r Gorchymyn hwn yn diwygio Gorchymyn Rheoli Clefydau a Phlâu Gwenyn 
(Cymru) 2006 ("Gorchymyn 2006") sy'n gwneud darpariaeth ar gyfer rheoli plâu a 
chlefydau sy'n effeithio ar wenyn.  

Mae erthygl 2 yn mewnosod erthygl 2A yng Ngorchymyn 2006. Mae erthygl 2 A yn 
ei gwneud yn ofynnol i bersonau sy'n berchen ar gwch gwenyn neu sy'n gyfrifol 
am gwch adrodd am bresenoldeb unrhyw rywogaeth o’r gwiddon Varroa yn y 
cwch hwnnw i Weinidogion Cymru. 

Fe’u gwnaed ar: 17 Mawrth 2021 
Fe'u gosodwyd ar: 19 Mawrth 2021 
Yn dod i rym ar: 21 Ebrill 2021 
20 niwrnod yn dod i ben: 17 Mai 2021 
40 niwrnod yn dod i ben:  5 Mehefin 2021 
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SL(5)802 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio 
Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 4) 2021 

Gweithdrefn:  Negyddol 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, 
Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020 (y “Rheoliadau Teithio Rhyngwladol)”. Mae’r 
Rheoliadau Teithio Rhyngwladol yn gosod gofynion ar bersonau sy’n dod i Gymru 
ar ôl bod dramor.  

O 15 Chwefror 2021, cyflwynodd Llywodraeth Cymru waharddiad ar deithwyr sy’n 
cyrraedd Cymru os ydynt wedi bod i “wlad ar y rhestr goch” (y rhai a restrir yn 
Atodlen 3A o'r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol) yn y 10 diwrnod blaenorol. Mae’n 
rhaid i deithwyr ddod i’r wlad drwy un o’r pyrth mynediad dynodedig yn Lloegr 
(neu’r Alban) a chwblhau cyfnod cwarantin wedi’i reoli yno am 10 diwrnod cyn 
teithio ymlaen i Gymru. Yn ogystal, o ran y rhai sy’n cyrraedd o "wledydd rhestr 
oren" (y rhai nad ydynt o fewn yr Ardal Deithio Gyffredin, sef Iwerddon, Ynys 
Manaw neu Ynysoedd y Sianel, neu nad ydynt ar y rhestr goch o wledydd), cafodd 
eithriadau eu gwneud yn fwy cyfyngol fel bod angen ynysu am 10 diwrnod ond y 
gall person adael am gyfnod cyfyngedig at ddibenion gwaith. 

Mae'r Rheoliadau hyn yn:  

 hepgor Portiwgal a Mauritius o'r rhestr goch, ond yn ychwanegu Oman, 
Qatar, Ethiopia a Somalia.  

 diwygio'r rhestr o resymau dros adael mangre ynysu ar gyfer y rhai a 
gyrhaeddodd o wlad ar y rhestr oren;  

 cynyddu'r gofynion i ynysu ar gyfer pobl sy’n cyrraedd o wledydd ar y 
rhestr goch;  

 diwygio’r darpariaethau gorfodi ar gyfer swyddogion mewnfudo a'r 
heddlu mewn perthynas â phobl sydd wedi bod mewn gwledydd ar y 
rhestr goch. 

Fe’u gwnaed ar: 19 Mawrth 2021 
Fe'u gosodwyd ar: 19 Mawrth 2021 
Yn dod i rym ar: 20 Mawrth 2021 
20 niwrnod yn dod i ben: 17 Mai 2021 
40 niwrnod yn dod i ben:  5 Mehefin 2021 
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SL(5)803 - Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu 
Strategol) (Cymru) 2021 

Gweithdrefn:  Negyddol 

Mae adran 60M(1) o Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 yn ei gwneud yn 
ofynnol i gyd-bwyllgor corfforedig, y mae Rhan 6 o’r Ddeddf honno yn gymwys 
iddo yn rhinwedd rheoliadau a wnaed o dan Ran 5 o Ddeddf Llywodraeth Leol ac 
Etholiadau (Cymru) 2021, lunio cynllun datblygu strategol (“CDS”) ar gyfer ei ardal.  

Rhennir y Rheoliadau hyn yn 6 rhan ac maent yn gwneud y darpariaethau a 
ganlyn:   

 Mae Rhan 1 yn ymdrin â materion cyffredinol;  

 Mae Rhan 2 yn ymdrin â llunio a diwygio CDS; 

 Mae Rhan 3 yn ymdrin â’r camau y mae rhaid eu cymryd ar ôl i CDS gael 
ei ddirymu;  

 Mae Rhan 4 yn gwneud darpariaeth ar gyfer adolygu CDS bob chwe 
blynedd;  

 Mae Rhan 5 yn ymdrin â chynnwys adroddiad monitro blynyddol a’i 
gyhoeddi.  

 Mae Rhan 6 yn darparu ar gyfer gofynion o ran argaeledd dogfennau.  

Fe’u gwnaed ar: 18 Mawrth 2021 
Fe'u gosodwyd ar: 22 Mawrth 2021 
Yn dod i rym ar: 28 Chwefror 2022 
20 niwrnod yn dod i ben: 20 Mai 2021 
40 niwrnod yn dod i ben:  8 Mehefin 2021 
 

SL(5)804 - Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) 
(Cymru) 2021 

Gweithdrefn:  Negyddol 

Mae'r Gorchymyn hwn yn rhagnodi unedau cynhyrchu ar gyfer asesu gallu 
cynhyrchiol tir amaethyddol a leolir yng Nghymru, ac yn nodi'r swm sydd i'w 
ystyried yn incwm blynyddol net o bob uned o'r fath am y flwyddyn o 12 Medi 
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2019 i 11 Medi 2020, at ddibenion penodol yn Neddf Daliadau Amaethyddol 
1986.  

Fe’i gwnaed ar: 19 Mawrth 2021 
Fe'i gosodwyd ar: 22 Mawrth 2021 
Yn dod i rym ar: 12 Ebrill 2021 
20 niwrnod yn dod i ben: 20 Mai 2021 
40 niwrnod yn dod i ben: 8 Mehefin 2021 
 

SL(5)805 - Gorchymyn Pysgota Môr (Hysbysiadau Cosb) (Cymru) 
(Diwygio) 2021 

Gweithdrefn:  Negyddol 

Mae’r Gorchymyn hwn yn diwygio Gorchymyn Pysgota Môr (Hysbysiadau Cosb) 
(Cymru) 2019 (“Gorchymyn 2019”) o ganlyniad i ddiwygiadau a wnaed gan Ddeddf 
Pysgodfeydd 2020 (“Deddf 2020”).  

Mae Gorchymyn 2019 yn creu cynllun ar gyfer dyroddi a thalu hysbysiadau cosb 
ynglŷn â throseddau penodol yn ymwneud â physgota môr (“troseddau cosb”).  

Mae Deddf 2020 yn gwneud darpariaeth ar gyfer mynediad llestrau tramor i 
bysgodfeydd yng Nghymru ac ym mharth Cymru, ac ar gyfer trwyddedu llestrau 
pysgota gan Weinidogion Cymru. Mae hefyd yn dirymu darpariaethau mewn 
deddfwriaeth arall a oedd yn llywodraethu’r materion hynny. Mae’r Gorchymyn 
hwn felly yn diweddaru’r rhestr o droseddau cosb sydd wedi ei chynnwys yng 
Ngorchymyn 2019 drwy ddileu cyfeiriadau at ddarpariaethau trosedd sydd wedi 
eu dirymu gan ddarpariaethau yn Neddf 2020 a chynnwys cyfeiriadau at y 
darpariaethau newydd perthnasol.  

Mae Deddf 2020 hefyd yn darparu pwerau i Weinidogion Cymru i wneud 
gorchmynion sy’n ymwneud â manteisio ar adnoddau pysgodfeydd môr ac mae’n 
darparu ei bod yn drosedd torri’r gorchmynion hynny. Mae’r Gorchymyn hwn felly 
yn ychwanegu’r drosedd honno at y rhestr o droseddau cosb a bennir yng 
Ngorchymyn 2019.  

Fe’i gwnaed ar: 22 Mawrth 2021 
Fe'i gosodwyd ar: 23 Mawrth 2021 
Yn dod i rym ar: 14 Ebrill 2021 
20 niwrnod yn dod i ben: 21 Mai 2021 
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40 niwrnod yn dod i ben: 9 Mehefin 2021 
 

SL(5)806 - Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Gofynion 
Hyfforddi ar gyfer Llywodraethwyr) (Cymru) (Diwygio) 2021 

Gweithdrefn:  Negyddol 

Mae Rheoliadau Llywodraethu Ysgolion a Gynhelir (Gofynion Hyfforddi ar gyfer 
Llywodraethwyr) (Cymru) 2013 (“Rheoliadau 2013”) yn nodi’r gofynion hyfforddi ar 
gyfer llywodraethwyr mewn ysgolion a gynhelir yng Nghymru. O dan Reoliadau 
2013, rhaid i bob llywodraethwr sydd newydd ei benodi, ei ail-benodi, ei ethol neu 
ei ailethol fynychu hyfforddiant ar ddata perfformiad ysgolion o fewn blwyddyn 
iddo gael ei benodi neu ei ethol. Byddai peidio â chwblhau'r hyfforddiant yn 
arwain at gyfnod atal o chwe mis, ac os na fyddai'r hyfforddiant wedi'i gwblhau o 
fewn y cyfnod atal hwnnw o chwe mis, yn y pen draw, byddai'r llywodraethwr yn 
cael ei anghymwyso. 

Diben y Rheoliadau yw diwygio'r diffiniad o "hyfforddiant ar ddata perfformiad 
ysgolion" yn Rheoliadau 2013 fel ei fod yn cyfeirio at y ddogfen hyfforddi 
ddiweddaraf a gyhoeddwyd gan Weinidogion Cymru ar gyfer llywodraethwyr 
ynghylch deall data perfformiad ysgolion. Mae'r Rheoliadau hefyd yn darparu’r 
hyn a ganlyn:  

 caiff unrhyw lywodraethwr sydd wedi cwblhau'r hyfforddiant gan 
ddefnyddio dogfen hyfforddi ddiwygiedig 2020 cyn i'r Rheoliadau hyn 
ddod i rym ei drin fel pe bai’n bodloni’r gofynion o ran hyfforddiant ar 
ddeall data perfformiad ysgolion o dan Reoliadau 2013;   

 nid oes rhaid i unrhyw lywodraethwr sydd wedi cwblhau'r hyfforddiant 
data gorfodol a nodir o dan Reoliadau 2013 cyn i’r rheoliadau hyn ddod i 
rym ail-wneud yr hyfforddiant yn unol â’r Rheoliadau hyn. 

Fe’u gwnaed ar: 19 Mawrth 2021 
Fe'u gosodwyd ar: 23 Mawrth 2021 
Yn dod i rym ar: 14 Ebrill 2021 
20 niwrnod yn dod i ben: 21 Mai 2021 
40 niwrnod yn dod i ben: 9 Mehefin 2021 
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SL(5)807 - Cod Ymarfer ar Gyflenwi Gwasanaethau Awtistiaeth 

Gweithdrefn:  Drafft negyddol. 

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ('Deddf 2014') 
yn darparu'r fframwaith cyfreithiol i wella llesiant pobl y mae angen gofal a 
chymorth arnynt, a gofalwyr y mae angen cymorth arnynt.  

Gosodwyd y cod drafft gerbron y Senedd ar 24 Mawrth 2021. Yn unol ag adran 146 
o Ddeddf 2014, os, cyn diwedd y cyfnod o 40 niwrnod, bydd y Senedd yn 
penderfynu peidio â chymeradwyo’r drafft, ni chaniateir i Weinidogion Cymru 
ddyroddi’r cod (neu’r cod diwygiedig) ar ffurf y drafft hwnnw. Os na wneir 
penderfyniad o’r fath cyn diwedd y cyfnod hwnnw, rhaid i Weinidogion Cymru 
ddyroddi’r cod (neu’r cod diwygiedig) ar ffurf y drafft, a daw’r cod (neu’r cod 
diwygiedig) i rym ar y dyddiad a bennir drwy orchymyn Gweinidogion Cymru. Yn 
ôl y Memorandwm Esboniadol, y bwriad yw y daw’r Cod i rym ar 1 Medi 2021. 

Mae'r cod yn disgrifio sut y mae'n rhaid i awdurdodau lleol arfer eu 
swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol (a ddiffinnir yn Atodlen 2 i Ddeddf 
2014) yn unol â'r gofynion yn y cod mewn perthynas â phobl awtistig a'u rhieni a'u 
gofalwyr y mae angen gofal a chymorth arnynt.  

Mae'r cod hefyd yn gymwys i arfer swyddogaethau gwasanaethau iechyd gan 
fyrddau iechyd lleol ac ymddiriedolaethau'r GIG yn unol â Deddf y Gwasanaeth 
Iechyd Gwladol (Cymru) 2006 ac mae'n disgrifio sut y mae'n rhaid i'r cyrff iechyd 
perthnasol arfer eu priod swyddogaethau wrth ddarparu gwasanaethau i bobl 
awtistig, eu rhieni a'u gofalwyr.  

Fe’i gwnaed ar:  
Fe’i gosodwyd ar: 24 Mawrth 2021 
Yn dod i rym ar: y dyddiad a bennir drwy orchymyn Gweinidogion Cymru 
20 niwrnod yn dod i ben: 22 Mai 2021 
40 niwrnod yn dod i ben: 10 Mehefin 2021 
 

SL(5)808 - Rheoliadau Deddf y Coronafeirws 2020 (Tenantiaethau 
Preswyl: Estyn Cyfnod Gwarchodaeth Rhag Troi Allan) (Cymru) 2021 

Gweithdrefn:  Negyddol 

Mae Adran 81 ac Atodlen 29 i Ddeddf y Coronafeirws 2020 (“Deddf 2020”) yn 
darparu amddiffyniad rhag troi allan o denantiaeth breswyl.  
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Mae'r Rheoliadau yn diwygio paragraff 1(1) o Atodlen 29 i Ddeddf 2020 drwy estyn 
y cyfnod perthnasol y mae Atodlen 29 yn gymwys iddo i 30 Mehefin 2021. 

Effaith y newidiadau hyn fydd estyn, am dri mis arall, y cyfnod pryd y bydd angen i 
landlordiaid, yn y rhan fwyaf o amgylchiadau, roi rhagor o rybudd i denantiaid cyn 
dechrau achos meddiannu yn y llysoedd. 

Fe’u gwnaed ar: 22 Mawrth 2021 
Fe'u gosodwyd ar: 24 Mawrth 2021 
Yn dod i rym ar: 31 Mawrth 2021 
20 niwrnod yn dod i ben: 22 Mai 2021 
40 niwrnod yn dod i ben: 10 Mehefin 2021 
 

SL(5)809 - Rheoliadau Paratoadau Cig (Diwygio ac Addasiadau 
Darfodol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) (Diwygio) 2021 

Gweithdrefn:  Negyddol 

Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Paratoadau Cig (Diwygio ac 
Addasiadau Darfodol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2021 i ymestyn y cyfnod atal dros 
dro ar gyfer y gofyniad i baratoadau cig a fewnforir i Gymru o sefydliadau yn 
Aelod-wladwriaethau'r AEE, Ynysoedd Ffaröe, Greenland neu'r Swistir fod wedi'u 
rhewi'n ddwfn, drwy newid y dyddiad 31 Mawrth 2021, a'i ymestyn i 30 Medi 2021. 
Mae hyn yn cyd-fynd â dull gweithredu Defra a Llywodraeth yr Alban.  

Fe’u gwnaed ar: 22 Mawrth 2021 
Fe'u gosodwyd ar: 24 Mawrth 2021 
Yn dod i rym ar: 30 Mawrth 2021 
20 niwrnod yn dod i ben: 22 Mai 2021 
40 niwrnod yn dod i ben: 10 Mehefin 2021 

 

SL(5)810 - Rheoliadau'r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion 
Perthynol (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2021 

Gweithdrefn:  Gwneud Cadarnhaol 

Mae Rheoliadau 2021 yn diwygio’r dyddiad 1 Ebrill 2021 ym mharagraffau 5(3) a 
6(1)(c) o Atodlen 5 i Reoliadau'r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion 
Perthynol (Cymru) 2011 (“Rheoliadau 2011”), ac yn rhoi 1 Gorffennaf 2021 yn ei le. 
Cafodd Atodlen 5 ei mewnosod yn Rheoliadau 2011 gan reoliad 32 o Reoliadau'r 
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Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Cymru) (Diwygio) (Ymadael 
â’r UE) 2020.  

Mae paragraff 5(3) o Atodlen 5 i Reoliadau 2011 yn ymwneud â'r gofyniad 
rhaghysbysu ar gyfer nwyddau perthnasol sy'n cynnwys cynhyrchion sy'n dod o 
anifeiliaid. 

Mae paragraff 6(1)(c) o Atodlen 5 yn ymwneud â'r gofyniad bod yn rhaid i 
nwyddau perthnasol sy'n cynnwys cynhyrchion sy'n dod o anifeiliaid gael tystysgrif 
iechyd briodol ar gyfer mewnforion o drydedd wlad ar y ffurf a gyhoeddwyd gan 
Weinidogion Cymru neu'r Ysgrifennydd Gwladol. 

Mae angen y diwygiadau hyn er mwyn sicrhau cysondeb â newidiadau a gyflwynir 
yn fuan gan Lywodraeth y DU ar draws Prydain gyfan i Reoliad (UE) 2017/625 
Senedd Ewrop a’r Cyngor dyddiedig 15 Mawrth 2007 ar reolaethau swyddogol a 
gweithgareddau swyddogol eraill a gyflawnir i sicrhau bod cyfraith bwyd a bwyd 
anifeiliaid, rheolau ar iechyd a lles anifeiliaid, iechyd planhigion, a chynhyrchion 
diogelu planhigion yn cael eu rhoi arwaith. Bydd y newidiadau arfaethedig hyn yn 
arwain at oedi wrth gyflwyno archwiliadau dogfennol a ffisegol mewn Safleoedd 
Rheoli dynodedig ar y Ffin. 

Fe’u gwnaed ar: 22 Mawrth 2021 
Fe'u gosodwyd ar: 24 Mawrth 2021 
Yn dod i rym ar: 31 March 2021 
Cyfnod cymeradwyo o 28 diwrnod yn dod i ben: 27 Mai 2021 
 

SL(5)811 - Rheoliadau Bwyd, Bwyd Anifeiliaid a Hadau (Diwygiadau 
Amrywiol a Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2021 

Gweithdrefn:  Negyddol 

Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio'r Offerynnau Statudol a ganlyn sy'n ymwneud â 
hylendid a diogelwch bwyd a bwyd anifeiliaid, safonau cyfansoddiadol bwyd a 
labelu a hadau:   

 Rheoliadau Hylendid Bwyd (Cymru) 2006; 

 Rheoliadau Deunyddiau Bwyd sydd wedi'u Rhewi'n Gyflym (Cymru) 
2007; 

 Rheoliadau Marchnata Hadau (Cymru) 2012; 
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 Rheoliadau Ychwanegion, Cyflasynnau, Ensymau a Thoddyddion 
Echdynnu Bwyd (Cymru) 2013; 

 Rheoliadau Mêl (Cymru) 2015; 

 Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid (Cyfansoddiad, Marchnata a Defnydd) 
(Cymru) 2016;  

 Rheoliadau Caseinau a Chaseinadau (Cymru) 2016.  

Mae angen y diwygiadau er mwyn mynd i'r afael â diffygion sy'n deillio o Ymadael 
â'r UE a sicrhau y gall y llyfr statud weithredu'n effeithiol ar ôl i'r DU ymadael â’r 
UE. 

Fe’u gwnaed ar: 23 Mawrth 2021 
Fe'u gosodwyd ar: 24 Mawrth 2021 
Yn dod i rym ar: 14 Ebrill 2021 
20 niwrnod yn dod i ben: 22 Mai 2021 
40 niwrnod yn dod i ben: 10 Mehefin 2021 
 

SL(5)812 - Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a 
Ganiateir) (Diwygio) (Rhif 2) (Cymru) 2021 

Gweithdrefn:  Negyddol 

Mae Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) 1995 (y 
“GDCG”), fel y'i diwygiwyd, yn caniatáu ar gyfer gwneud rhywfaint o waith 
datblygu, o fewn paramedrau penodol, heb fod angen cyflwyno cais cynllunio. 
Gelwir hyn yn "ddatblygiad a ganiateir".  

Mae'r Gorchymyn hwn yn diwygio'r GDCG i lacio rheolaeth gynllunio dros dro ar 
gyfer datblygiad penodedig. Mae'r Memorandwm Esboniadol yn nodi bod hyn yn 
cael ei wneud er mwyn cefnogi busnesau i ailagor a’u hymdrechion i greu 
amgylcheddau diogel yn sgil pandemig Covid-19.  

Fe’u gwnaed ar: 23 Mawrth 2021 
Fe'u gosodwyd ar: 24 Mawrth 2021 
Yn dod i rym ar: 30 Ebrill 2021 
20 niwrnod yn dod i ben: 22 Mai 2021 
40 niwrnod yn dod i ben: 10 Mehefin 2021 
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SL(5)813 - Rheoliadau Mynediad i Gefn Gwlad (Fforymau Mynediad 
Lleol) (Cymru) (Coronafeirws) 2021 

Gweithdrefn:  Negyddol 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Mynediad i Gefn Gwlad (Fforymau 
Mynediad Lleol) (Cymru) (Coronafeirws) 2021 i wneud darpariaeth dros dro mewn 
perthynas â gweinyddu Fforymau Mynediad Lleol er mwyn sicrhau eu bod yn 
gallu parhau i gyfarfod a gwneud penderfyniadau yn ystod y cyfnod o amhariad a 
achosir gan bandemig y coronafeirws.  

Fe’u gwnaed ar: 24 Mawrth 2021 
Fe'u gosodwyd ar: 26 Mawrth 2021 
Yn dod i rym ar: 1 Mai 2021 
20 niwrnod yn dod i ben: 24 Mai 2021 
40 niwrnod yn dod i ben: 12 Mehefin 2021 
 

SL(5)814 - Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Datganiadau 
Blynyddol) (Cymru) (Diwygio) (Coronafeirws) 2021 

Gweithdrefn:  Negyddol 

Mae Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (‘Deddf 
2016’) yn nodi'r fframwaith statudol ar gyfer rheoleiddio ac arolygu gwasanaethau 
gofal cymdeithasol a rheoleiddio’r gweithlu gofal cymdeithasol yng Nghymru.  

Mae'r Rheoliadau hyn, a wnaed o dan Ddeddf 2016, yn gwneud newidiadau i 
Reoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Datganiadau Blynyddol) (Cymru) 2017. 
Eu diben yw gohirio, tan 26 Mai 2022, y gofyniad i ddarparwyr gwasanaethau 
rheoleiddiedig gyflwyno datganiad blynyddol i Weinidogion Cymru (yn ymarferol, i 
Arolygiaeth Gofal Cymru), mewn perthynas ag unrhyw un o flynyddoedd ariannol 
2018-19, 2019-20 a 2020-21 pan fyddant wedi'u cofrestru o dan Ddeddf 2016. Mae'r 
Rheoliadau hefyd yn lleihau'r cynnwys gofynnol ar gyfer y datganiadau blynyddol 
ym mlynyddoedd ariannol 2018-19, 2019-20 a 2020-21.    

Fe’u gwnaed ar: 24 Mawrth 2021 
Fe'u gosodwyd ar: 26 Mawrth 2021 
Yn dod i rym ar: 16 Ebrill 2021 
20 niwrnod yn dod i ben: 24 Mai 2021 
40 niwrnod yn dod i ben: 12 Mehefin 2021 
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SL(5)815 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) 
(Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 6) 2021 

Gweithdrefn:  Gwneud Cadarnhaol 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau 
Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) 2020 (“y prif Reoliadau”) i symud Cymru gyfan i Lefel 
Rhybudd 3 ac addasu dros dro sut y mae Lefel Rhybudd 3 yn gweithredu (tan 
ddiwedd y diwrnod ar 11 Ebrill 2021). Cyflawnir hyn drwy fewnosod Atodlen 3A 
newydd i’r prif Reoliadau, a gwneud diwygiadau angenrheidiol i’r prif Reoliadau i 
sicrhau bod cyfeiriadau at Atodlen 3 yn cael eu trin fel pe bai Atodlen 3A wedi ei 
rhoi yn lle Atodlen 3. 

Yr effaith yw y bydd Cymru gyfan yn ardal Lefel Rhybudd 3 yn union cyn dechrau’r 
diwrnod ar 27 Mawrth 2021.  

Mae’r cyfyngiadau Lefel Rhybudd 3 dros dro o dan Atodlen 3A yn wahanol mewn 
sawl ffordd i’r cyfyngiadau Atodlen 3 a fyddai fel arfer mewn grym mewn ardal 
Lefel Rhybudd 3. Mae'r cyfyngiadau Lefel Rhybudd 3 sydd wedi’u haddasu dros 
dro yn darparu (ymhlith pethau eraill) tan ddiwedd y diwrnod ar 11 Ebrill 2021: 

 Bydd y cyfyngiadau aros yn lleol yn cael eu codi yng Nghymru ac, yn eu 
lle, bydd cyfyngiadau mewn grym ar ddod i Gymru neu adael Cymru 
heb esgus rhesymol. 

 Caiff llety hunangynhwysol ailagor. Dim ond i aelodau o’r un aelwyd a’u 
swigen gefnogaeth y gellir gosod llety. 

 Caiff hyd at chwech o bobl (heb gynnwys plant o dan 11 oed neu ofalwyr) 
o ddwy aelwyd yn unig gwrdd yn yr awyr agored. Mae hyn yn cynnwys 
mewn gerddi preifat. 

 Caniateir gweithgareddau awyr agored wedi’u trefnu ar gyfer plant o 
dan 18 oed.  

 Caiff mannau awyr agored lle y mae heneb gofrestredig neu barc neu 
ardd hanesyddol gofrestredig ailagor. 

 Caiff llyfrgelloedd ac archifau ailagor. 

Mae’r Rheoliadau hefyd yn diwygio Atodlen 5 i’r prif Reoliadau i wneud 
addasiadau dros dro i alluogi’r cyfyngiadau yn Atodlen 3A i gael eu gorfodi. 
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Fe’u gwnaed ar: 26 Mawrth 2021 
Fe'u gosodwyd ar: 26 Mawrth 2021 
Yn dod i rym ar: 27 Mawrth 2021 
Cyfnod cymeradwyo o 28 diwrnod yn dod i ben: 31 Mai 2021 
 

SL(5)817 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio 
Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 5) 2021 

Gweithdrefn:  Negyddol 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, 
Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020 (y “Rheoliadau Teithio Rhyngwladol)”. Mae’r 
Rheoliadau Teithio Rhyngwladol yn gosod gofynion ar bersonau sy’n dod i Gymru 
ar ôl bod dramor. 

O 15 Chwefror 2021, cyflwynodd Llywodraeth Cymru waharddiad ar deithwyr sy’n 
cyrraedd Cymru os ydynt wedi bod i “wlad ar y rhestr goch” (y rhai a restrir yn 
Atodlen 3A o'r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol) yn y 10 diwrnod blaenorol.  Mae’n 
rhaid i deithwyr ddod i’r wlad drwy un o’r pyrth mynediad dynodedig yn Lloegr 
(neu’r Alban) a chwblhau cyfnod cwarantin wedi’i reoli yno am 10 diwrnod cyn 
teithio ymlaen i Gymru. Yn ogystal, o ran y rhai sy’n cyrraedd o "wledydd rhestr 
oren" (y rhai nad ydynt o fewn yr Ardal Deithio Gyffredin, sef Iwerddon, Ynys 
Manaw neu Ynysoedd y Sianel, neu nad ydynt ar y rhestr goch o wledydd), cafodd 
eithriadau eu gwneud yn fwy cyfyngol fel bod angen ynysu am 10 diwrnod ond y 
gall person adael am gyfnod cyfyngedig at ddibenion gwaith. 

Mae'r Rheoliadau hyn yn:  

 ychwanegu Bangladesh, Kenya, Pacistan ac Ynysoedd Philippines at y 
"rhestr goch" o wledydd;   

 caniatáu i gludwyr sydd wedi bod mewn gwlad "rhestr goch" ddod i 
mewn i Gymru;  

 cyflwyno trefniant profi pwrpasol ar gyfer cludwyr o’r DU ac o’r tu allan i'r 
DU; 

 caniatáu i fyfyrwyr ysgol breswyl ynysu mewn ysgol os ydynt wedi 
cyrraedd o wlad ar y “rhestr goch”; 

 caniatáu i berson adael ei fan ynysu ar ôl 14 diwrnod os nad yw 
canlyniad prawf wedi'i ddychwelyd o’r labordy.  
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Fe’u gwnaed ar: 8 Ebrill 2021 
Fe'u gosodwyd ar: 8 Ebrill 2021 
Yn dod i rym ar: 9 Ebrill 2021 
20 niwrnod yn dod i ben: 26 Mai 2021 
40 niwrnod yn dod i ben: 15 Mehefin 2021 
 

SL(5)818 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) 
(Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 7) 2021 

Gweithdrefn:  Gwneud Cadarnhaol 

Mae'r Rheoliadau yn diwygio   

 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) 
2020 (“y prif Reoliadau”);  

 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Gwybodaeth Iechyd y 
Cyhoedd ar gyfer Personau sy’n Teithio i Gymru etc.) 2020 (“Rheoliadau 
Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd”).  

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio’r prif Reoliadau i addasu dros dro sut y mae Lefel 
Rhybudd 3 yn gweithredu yng Nghymru. Mae cyfnod yr addasiadau dros dro sydd 
eisoes mewn grym (gweler SL(5)815 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau 
Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 6) 2021) yn awr wedi’i estyn tan 
ddiwedd y dydd ar 25 Ebrill 2021. 

Yn benodol, mae’r Rheoliadau hyn yn gwneud addasiadau dros dro pellach: 

 dileu’r cyfyngiadau ar ganfasio ar gyfer etholiadau, ond mae dyletswydd 
ar ganfaswyr i gymryd pob mesur rhesymol i leihau’r risg o ddod i 
gysylltiad â’r coronafeirws, a’r risg o’i drosglwyddo, pan fyddant yn 
cyflawni’r gweithgaredd hwn, a phan fyddant yn cymryd y mesurau 
hynny rhaid iddynt ystyried canllawiau a ddyroddir gan Weinidogion 
Cymru;  

 galluogi siopau nad ydynt yn hanfodol i ailagor;  

 caniatáu i wasanaethau cysylltiad agos ailagor, gan gynnwys 
gwasanaethau symudol yng nghartrefi pobl megis trinwyr gwallt yn y 
cartref (mae diffiniad newydd o wasanaethau cysylltiad agos wedi’i 
gynnwys yn rheoliad 57(1)(da)); 
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 dileu’r cyfyngiadau er mwyn caniatáu i bobl nawr ymweld drwy 
apwyntiad â safleoedd a ddefnyddir ar gyfer priodas, partneriaeth sifil 
neu seremoni briodas arall, neu ar gyfer dathlu digwyddiad o’r fath, y 
mae’n ofynnol iddynt gau fel arall; 

 dileu’r cyfyngiadau er mwyn caniatáu i amlosgfeydd agor yn llawn. 

Mae’r Rheoliadau hyn yn dileu’r cyfyngiadau presennol ar deithio o fewn y DU ac 
i/o’r ardal deithio gyffredin, ac yn gosod cyfyngiadau a gofynion newydd ar deithio 
rhyngwladol (a fydd mewn grym ym mhob Lefel Rhybudd). Mae hyn yn cynnwys:  

 cyfyngiadau i wahardd teithio rhyngwladol heb esgus rhesymol. Mae 
person sy’n ceisio teithio i gyrchfan y tu allan i’r ardal deithio gyffredin 
heb esgus rhesymol yn euog o drosedd ac mae’n bosibl y bydd yn 
wynebu Cosb Benodedig o £5,000;  

 rhaid i unrhyw berson sydd mewn man cychwyn (er enghraifft, maes 
awyr) ac sy’n ceisio ymadael â’r ardal deithio gyffredin ac sydd ag esgus 
rhesymol dros wneud hynny, nawr, os gofynnir iddo, ddarparu ffurflen 
datganiad teithio rhyngwladol wedi’i chwblhau, gan nodi’r rhesymau 
dros deithio. Mae’n bosibl y dyroddir Cosb Benodedig o £60 i berson sy’n 
methu â chwblhau ffurflen datganiad (neu sy’n darparu gwybodaeth 
anwir neu gamarweiniol ar y ffurflen). 

Mae’r Rheoliadau hyn hefyd yn gwneud diwygiadau technegol, mân ddiwygiadau 
a diwygiadau canlyniadol eraill, gan gynnwys i ddarparu ar gyfer gorfodi’r 
darpariaethau newydd ar deithio rhyngwladol. 

O ganlyniad i’r diwygiadau a ddisgrifir sy’n ymwneud â theithio rhyngwladol, mae’r 
Rheoliadau hefyd yn diwygio’r Rheoliadau Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd. Mae’r 
Rheoliadau Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd yn sicrhau bod teithwyr yn cael 
gwybod am y gofynion teithio a’r canllawiau iechyd y cyhoedd sydd mewn grym 
yng Nghymru. Diwygir y Rheoliadau Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd i’w gwneud 
yn ofynnol i weithredwyr gwasanaethau perthnasol sy’n ymadael â Chymru i fynd i 
gyrchfan y tu allan i’r ardal deithio gyffredin ddarparu gwybodaeth i deithwyr 
ynghylch y cyfyngiad ar ymadael â Chymru i fynd i gyrchfan o’r fath, a’r gofyniad i 
gwblhau ffurflen datganiad teithio rhyngwladol. Mae’r wybodaeth hon i’w darparu 
ar yr adeg archebu ac o leiaf 24 awr cyn yr amser y disgwylir i’r gwasanaeth 
ymadael. 

Fe’u gwnaed ar: 9 Ebrill 2021 
Fe'u gosodwyd ar: 9 Ebrill 2021 
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Yn dod i rym ar: 12 Ebrill 2021 
Cyfnod cymeradwyo o 28 diwrnod yn dod i ben: 3 Mehefin 2021 

 

SL(5)819 - Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau 
Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2021 

Gweithdrefn: Negyddol 

Mae'r Rheoliadau hyn ("Rheoliadau 2021") yn diwygio: 

 Rheoliadau Addysg (Ffioedd a Dyfarniadau) (Cymru) 2007; 

 Rheoliadau Addysg Uwch (Cyrsiau Cymhwysol, Personau Cymhwysol a 
Darpariaeth Atodol) (Cymru) 2015; 

 Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) 2017; 

 Rheoliadau Addysg (Benthyciadau at Radd Feistr Ôl-raddedig) (Cymru) 
2017 

 Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) 2018; 

 Rheoliadau Addysg (Benthyciadau at Radd Ddoethurol Ôl-raddedig) 
(Cymru) 2018; 

 Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Graddau Meistr Ôl-raddedig) 
(Cymru) 2019. 

Mae'r rheoliadau a grybwyllir uchod yn sail ar gyfer y system cymorth ariannol i 
fyfyrwyr sy'n preswylio fel arfer yng Nghymru ac sy'n dilyn cyrsiau addysg uwch 
dynodedig, yn nodi’r categorïau o bersonau sy'n gymwys i gael statws ffioedd 
cartref, yn awdurdodi rheolau cymhwystra mewn perthynas â dyfarniadau 
penodedig mewn cysylltiad ag addysg a hyfforddiant, ac yn nodi’r categorïau o 
bersonau sy'n gallu manteisio ar ffioedd dysgu wedi'u capio. 

Mae Rheoliadau 2021 yn gwneud diwygiadau sy'n ymwneud ag Ymadael â'r UE 
sy'n angenrheidiol o ganlyniad i'r Cytundebau Ymadael ac i weithredu polisi 
Llywodraeth Cymru ar gyllid myfyrwyr ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/22.  

Fe’u gwnaed ar: 19 Ebrill 2021 
Fe'u gosodwyd ar: 22 Ebrill 2021 
Yn dod i rym ar: 25 Ebrill 2021 
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20 niwrnod yn dod i ben: 26 Mai 2021 
40 niwrnod yn dod i ben: 15 Mehefin 2021 

 

SL(5)820 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio 
Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 6) 2021 

Gweithdrefn: Negyddol 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, 
Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020 (y “Rheoliadau Teithio Rhyngwladol)”. Mae’r 
Rheoliadau Teithio Rhyngwladol yn gosod gofynion ar bersonau sy’n dod i Gymru 
ar ôl bod dramor. 

O 15 Chwefror 2021, cyflwynodd Llywodraeth Cymru waharddiad ar deithwyr sy’n 
cyrraedd Cymru os ydynt wedi bod i “wlad ar y rhestr goch” yn y 10 diwrnod 
blaenorol. Mae’n rhaid i deithwyr ddod i’r wlad drwy un o’r pyrth mynediad 
dynodedig yn Lloegr (neu’r Alban) a chwblhau cyfnod cwarantin wedi’i reoli yno 
am 10 diwrnod cyn teithio ymlaen i Gymru.  

Mae'r Rheoliadau hyn yn ychwanegu India at y "rhestr goch" o wledydd. Mae’r 
Rheoliadau hyn hefyd yn caniatáu i gludwyr gwaed dynol, meinweoedd ac 
organau sydd wedi bod mewn gwlad "rhestr goch" ddod i mewn i Gymru a 
chaniatáu i weithwyr iechyd neu ofal proffesiynol sydd wedi bod mewn gwlad 
"rhestr goch" ddod i mewn i Gymru ac ynysu yng Nghymru. 

Fe’u gwnaed ar: 22 Ebrill 2021 
Fe'u gosodwyd ar: 22 Ebrill 2021 
Yn dod i rym ar: 23 Ebrill 2021 
20 niwrnod yn dod i ben: 26 Mai 2021 
40 niwrnod yn dod i ben: 15 Mehefin 2021 

SL(5)821 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) 
(Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 8) 2021 

Gweithdrefn: Gwneud Cadarnhaol 

Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau 
Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) 2020 (“y prif Reoliadau”) i addasu dros dro sut y 
mae Lefel Rhybudd 3 yn gweithredu yng Nghymru. Mae cyfnod yr addasiadau 
dros dro sydd eisoes mewn grym (gweler SL(5)818 - Rheoliadau Diogelu Iechyd 
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(Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 7) 2021) yn awr wedi’i 
estyn i ddiwedd y diwrnod ar 2 Mai 2021. 

Mae’r Rheoliadau hyn yn gwneud addasiadau dros dro pellach: 

O 24 Ebrill 2021 ymlaen: 

 Caiff y cyfyngiadau ar ymgynnull ag eraill yn yr awyr agored eu llacio er 
mwyn caniatáu i hyd at 6 o bobl (heb gynnwys plant o dan 11 oed na 
gofalwyr) ymgynnull o ddim mwy na 6 aelwyd. 

O 26 Ebrill 2021 ymlaen: 

 Caiff pobl ymgynnull yn yr awyr agored at ddibenion cymryd rhan 
mewn gweithgareddau sydd wedi’u trefnu’n ffurfiol sy’n cynnwys hyd at 
30 o bobl (mae hyn yn golygu bod person dynodedig yn gyfrifol am y 
gweithgaredd, bod pob mesur rhesymol yn cael ei gymryd i leihau 
lledaeniad y coronafeirws wrth ymgymryd â’r gweithgaredd ac nad yw 
alcohol yn cael ei yfed). Gall gweithgareddau sydd wedi’u trefnu’n ffurfiol 
gynnwys protestio a phicedu, a all ddigwydd heb gyfyngu ar nifer y bobl 
sy’n bresennol ar bob Lefel Rhybudd ac eithrio Lefel Rhybudd 4. 

 Caniateir i fusnesau penodol, gan gynnwys atyniadau i ymwelwyr a 
phyllau nofio, ailagor eu mangreoedd ar gyfer gweithgareddau yn yr 
awyr agored, gan gynnwys bwyta ac yfed bwyd a diod yn yr awyr agored 
(o 6.00 am ymlaen y diwrnod hwnnw). 

 Cyhyd ag i’r weithred ddigwydd ar neu ar ôl 26 Mawrth 2020, caniateir i 
grwpiau o hyd at 30 o bobl ymgynnull yn yr awyr agored i ddathlu 
gweinyddiad priodas, ffurfiad partneriaeth sifil neu seremoni briodas 
arall, neu fywyd person ymadawedig. 

 Caniateir i bobl ymgynnull pan gynhelir gwaith yng nghartrefi pobl, er 
enghraifft gan grefftwyr, heb fod angen i’r gwaith hwnnw fod yn 
angenrheidiol neu heb fod angen “dewis arall sy’n rhesymol” (ac eithrio 
ar Lefel Rhybudd 4).  

 Gellir trefnu digwyddiadau “peilot” yn awr â chaniatâd Gweinidogion 
Cymru.  

Fe’u gwnaed ar: 23 Ebrill 2021  
Fe’u gosodwyd ar: 23 Ebrill 2021 
Yn dod i rym ar: 24 a 26 Ebrill 2021 (gweler uchod) 
Cyfnod cymeradwyo o 28 diwrnod yn dod i ben: 3 Mehefin 2021 
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