
 

 

Agenda - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 

Cyfansoddiad 
Lleoliad: 

Fideogynhadledd drwy Zoom 

Dyddiad: Dydd Llun, 13 Rhagfyr 2021 

Amser: 13.30

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

P Gareth Williams 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddDCC@senedd.cymru
------ 

Rhag-gyfarfod anffurfiol (13.00-13.30) 

 

Yn ei gyfarfod ar 6 Rhagfyr 2021, penderfynodd y Pwyllgor wahardd y 

cyhoedd ar gyfer eitem 1 o'r cyfarfod a gynhelir ar 13 Rhagfyr 2021, o dan 

Reol Sefydlog 17.42(vi).  

1 Bil Deddfau Trethi Cymru ac ati (Pŵer i Addasu) Sesiwn friffio 

dechnegol gan Lywodraeth Cymru (yn amodol ar gyflwyno'r Bil) 

13.30 - 14.15   

 

2 Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon 

14.15   

 

3 Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan 

Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 

 

14.15 - 14.20 (Tudalen 1)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-17-21 - Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Gwneud Negyddol 

3.1 SL(6)098 - Rheoliadau Cyfraniadau Ardrethu Annomestig (Cymru) (Diwygio) 

2021  

  

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



 

 

Rheoliadau 

Memorandwm Esboniadol 

 

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

Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 

14.20 - 14.25   

 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Gwneud Negyddol 

4.1 SL(6)099 - Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Cynigion Cyllidebol a 

Chyrff Dynodedig) (Diwygio) 2021  

 (Tudalennau 2 - 3) 

Rheoliadau 

Memorandwm Esboniadol 

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-17-21- Papur 2 -  Adroddiad drafft 

4.2 SL(6)103 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) 

(Cymru) (Diwygio) (Rhif 17) 2021  

 (Tudalennau 4 - 8) 

Rheoliadau 

Memorandwm Esboniadol 

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-17-21 – Papur 3 – Adroddiad drafft 

LJC(6)-17-21 – Papur 4 – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol at y Llywydd, 5 Rhagfyr 2021 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Gwneud Cadarnhaol 

4.3 SL(6)101 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) 

(Cymru) (Diwygio) (Rhif 21) 2021  

 (Tudalennau 9 - 12) 

Rheoliadau 

Memorandwm Esboniadol 

 

https://senedd.cymru/media/uvxbdnrg/sub-ld14703-w.pdf
https://senedd.cymru/media/x2kl0k0s/sub-ld14703-em-w.pdf
https://senedd.cymru/media/hlool3cg/sub-ld14706-w.pdf
https://senedd.cymru/media/qjgecyus/sub-ld14706-em-w.pdf
https://senedd.cymru/media/b0ujtnwq/sub-ld14721-w.pdf
https://senedd.cymru/media/ippokfad/sub-ld14721-em-w.pdf
https://senedd.cymru/media/raffdeqk/sub-ld14712-w.pdf
https://senedd.cymru/media/epkitd3g/sub-ld14712-em-w.pdf
https://senedd.cymru/media/epkitd3g/sub-ld14712-em-w.pdf


 

 

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-17-21 – Papur 5 – Adroddiad drafft 

LJC(6)-17-21 - Papur 6 - Llythyr gan y Prif Weinidog at y Llywydd, 2 Rhagfyr 

2021 

5 Papurau i’w nodi 

14.25 - 14.30   

 

5.1 Gohebiaeth gan Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid: Cyllideb Ddrafft Llywodraeth 

Cymru 2022-23 

 (Tudalennau 13 - 15)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-17-21- Papur 7 - Llythyr gan Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid, 7 Rhagfyr 

2021 

5.2 Gohebiaeth gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r 

Trefnydd: Rheoliadau Pysgodfeydd Môr (Diwygio etc.) (Rhif 2) 2021 

 (Tudalennau 16 - 17)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-17-21 - Papur 8 - Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a 

Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, 8 Rhagfyr 2021  

5.3 Gohebiaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Rheoliadau Plaladdwyr 

(Dirymu) (Ymadael â’r UE) 2022 

 (Tudalennau 18 - 19)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-17-21 - Papur 9 - Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd, 9 

Rhagfyr 2021 

5.4 Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Ymateb Llywodraeth 

Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar 

Fil Ardrethu (Coronafeirws) ac Anghymhwyso Cyfarwyddwyr (Cwmnïau a 

Ddiddymwyd) 

 (Tudalennau 20 - 22)  

Dogfennau atodol: 



 

 

LJC(6)-17-21- Papur 10 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, 

9 Rhagfyr 2021 

6 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o weddill y cyfarfod. 

14.30   

 

7 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm 

Rhif 3) ar y Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir) 

14.30 - 14.40 (Tudalennau 23 - 28)  

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 3) - Y Bil 

Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir) 

Adroddiadau ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol a Memorandwm Rhif 

2 Llywodraeth Cymru ar y Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir) 

 

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-17-21 - Papur 11 - Nodyn cyngor cyfreithiol 

8 Nodyn briffio ar gytundebau rhyngwladol 

14.40 - 14.50 (Tudalennau 29 - 31)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-17-21 - Papur 12 - Nodyn briffio 

9 Fframweithiau cyffredin 

14.50 - 15.00   

 

10 Materion yn ymwneud â chyfiawnder o fewn cylch gwaith y 

Pwyllgor – diweddariad 

15.00 - 15.10 (Tudalennau 32 - 38)  

Dogfennau atodol: 

https://senedd.cymru/media/hg2gj1xn/slcm-ld14717-w.pdf
https://senedd.cymru/media/hg2gj1xn/slcm-ld14717-w.pdf
https://senedd.cymru/media/hg2gj1xn/slcm-ld14717-w.pdf
https://busnes.senedd.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37540
https://busnes.senedd.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37540


 

 

LJC(6)-17-21 - Papur 13 - Briff 

LJC(6)-14-21 - Papur 14 - Datganiad ysgrifenedig gan y Cwnsler Cyffredinol 

a Gweinidog y Cyfansoddiad, 9 Rhagfyr 2021 



 

 

 

Offerynnau Statudol sydd ag Adroddiadau Clir 

13 Rhagfyr 2021 

SL(6)098 – Rheoliadau Cyfraniadau Ardrethu Annomestig 

(Cymru) (Diwygio) 2021 

Gweithdrefn: Gwneud Negyddol 

Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Cyfraniadau Ardrethu Annomestig (Cymru) 

(Diwygio) 1992 ("Rheoliadau 1992").  

O dan Ran 2 o Atodlen 8 i Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1988, mae'n ofynnol i awdurdodau 

bilio (yng Nghymru, cynghorau sir a chynghorau bwrdeistref sirol) wneud cyfraniadau 

ardrethu annomestig i Weinidogion Cymru. Mae Rheoliadau 1992 yn cynnwys rheolau ar 

gyfer cyfrifo'r cyfraniadau hynny ar gyfer awdurdodau bilio Cymru. 

Mae'r Rheoliadau hyn yn rhoi Atodlen 4 newydd (Ffigyrau Poblogaeth Oedolion) yn lle’r un 

presennol yn Rheoliadau 1992 ar gyfer cyfrifiadau mewn perthynas â’r blynyddoedd ariannol 

sy'n dechrau ar 1 Ebrill 2014, neu ar ôl hynny. 

 

Rhiant-Ddeddf: Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1988 

Fe’u gwnaed ar: 29 Tachwedd 2021 

Fe’u gosodwyd ar: 30 Tachwedd 2021 

Yn dod i rym ar: 31 Rhagfyr 2021 

 

 

 

 

 

 

Tudalen y pecyn 1

Eitem 3

https://busnes.senedd.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=38436


   
 

 

SL(6)099 - Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 

2006 (Cynigion Cyllidebol a Chyrff Dynodedig) 

(Diwygio) 2021 

Cefndir a Diben 

Mae’r Gorchymyn hwn yn diwygio Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Cynigion 

Cyllidebol a Chyrff Dynodedig) 2018 sy’n dynodi cyrff penodedig mewn perthynas â 

Gweinidogion Cymru er mwyn cynnwys, o fewn cynnig cyllidebol, yr adnoddau y disgwylir i’r 

cyrff hynny eu defnyddio. 

Mae'r Gorchymyn hwn yn mewnosod tri deg wyth corff newydd yn y rhestr o gyrff 

dynodedig sydd wedi'u cynnwys yn yr Atodlen i Orchymyn 2018. 

Gweithdrefn 

Negyddol. 

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

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

fo’r Senedd: (i) wedi’i diddymu neu (ii) ar doriad am fwy na phedwar diwrnod) i'r dyddiad y 

cafodd ei osod gerbron y Senedd. 

Materion technegol: craffu 

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

perthynas â’r offeryn hwn. 

Rhinweddau: craffu  

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

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

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

Gallai Gweinidogion Cymru ddewis pa weithdrefn yw defnyddio ar gyfer yr offeryn hwn yn 

unol ag adrannau 126A(9) ac 126A(1) o Ddeddf Llywodraeth Cymru, a dewisiwyd y 

weithdrefn negyddol sydd,fe ymddengys, yn briodol.  

Ymateb Llywodraeth Cymru 

Nid oes angen ymateb gan Lywodraeth Cymru. 

Cynghorwyr Cyfreithiol 

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 

Tudalen y pecyn 2

Eitem 4.1



   
 

 

8 Rhagfyr 2021 

Tudalen y pecyn 3



   
 

 

SL(6)103 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, 

Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 17) 

2021 

Cefndir a Diben 

Mae Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Rhif 17) 2021 

(“y Rheoliadau”) yn diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) 

(Cymru) 2020 (y “Rheoliadau Teithio Rhyngwladol”). Mae Deddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli 

Clefydau) 1984, a’r rheoliadau a wnaed oddi tani, yn darparu fframwaith deddfwriaethol ar 

gyfer diogelu iechyd yng Nghymru a Lloegr, ac fe wneir y Rheoliadau drwy ddibynnu ar y 

pwerau yn adrannau 45B a 45P(2) o’r Ddeddf honno.     

Mae’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol yn gosod gofynion ar bersonau sy’n dod i Gymru ar 

ôl bod dramor. 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 (gwledydd a 

thiriogaethau sy’n ddarostyngedig i fesurau ychwanegol) i’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol 

o fewn 10 niwrnod i gyrraedd, yn unol â rheoliad 12E (mesurau ychwanegol sy’n gymwys i 

bersonau sy’n teithio o wlad neu diriogaeth a restrir yn Atodlen 3A) o’r Rheoliadau Teithio 

Rhyngwladol.            

Mae rheoliad 2 o'r Rheoliadau hyn yn diwygio Atodlen 3A er mwyn ychwanegu Nigeria at y 

rhestr o wledydd neu diriogaethau y mae rheoliad 12E yn gymwys iddynt. 

Bydd hyn yn golygu na fyddai teithwyr o'r gyrchfan honno yn cael caniatâd i ddod i mewn i 

Gymru ond bod yn rhaid iddynt gyrraedd drwy borth mynediad yn Lloegr neu'r Alban a 

mynd i gyfleuster cwarantin wedi’i reoli, a chymryd profion PCR ar ôl cyrraedd ar ddiwrnod 2 

a diwrnod 8.                 

Y weithdrefn 

Negyddol. 

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

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

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

dyddiad y’u gosodwyd gerbron y Senedd. 

Materion technegol: craffu 

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

perthynas â'r offeryn hwn. 

 

Tudalen y pecyn 4

Eitem 4.2

https://senedd.cymru/media/b0ujtnwq/sub-ld14721-w.pdf


   
 

 

Rhinweddau: craffu  

Nodir y tri phwynt 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 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 Eluned Morgan AS, y Gweinidog Iechyd a 

Gwasanaethau Cymdeithasol, mewn llythyr at y Llywydd, dyddiedig 5 Rhagfyr 2021.  Yn 

benodol, nodwn y canlynol yn y llythyr: 

“Trwy beidio â chydymffurfio â’r confensiwn 21 diwrnod, bydd modd i’r Rheoliadau hyn 

ddod i rym ar y cyfle cynharaf a pharhau â’r dull pedair gwlad o ymdrin â theithio 

rhyngwladol; oherwydd y dystiolaeth newidiol ar risg mewn perthynas â’r afiechyd hwn 

ystyrir bod hyn yn angenrheidiol a bod modd ei gyfiawnhau yn yr achos hwn.”    

Nodwn ymhellach yr esboniad a ganlyn yn y Memorandwm Esboniadol: 

“Oherwydd bod y nifer cynyddol o achosion amrywiolion Omicron COVID-19 yn cael eu 

canfod yn Nigeria, ac yng ngoleuni nifer y teithwyr sy’n teithio rhwng y wlad honno a’r 

DU, mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol trwy ychwanegu 

Nigeria at y rhestr goch.”  

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 ymyrraeth bosibl â hawliau dynol. Yn 

benodol, nodwn y paragraff 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.” 

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.” 

Tudalen y pecyn 5



   
 

 

Ymateb Llywodraeth Cymru 

Nid oes angen ymateb gan Lywodraeth Cymru. 

 

Cynghorwyr Cyfreithiol 

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 

8 Rhagfyr 2021 

 

 

Tudalen y pecyn 6



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, MS 
Llywydd 
Senedd Cymru 
Cardiff Bay 
CF99 1SN 
 

5 Rhagfyr 2021 
 

 
 
 
Annwyl Elin 
 
Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 
(Diwygio) (Rhif 17) 2021 
 
Yn unol ag adrannau 4(1) a 11A(4) o Ddeddf Offerynnau Statudol 1946 rwy’n eich 
hysbysu nad yw’r Offeryn Statudol hwn wedi cydymffurfio â’r confensiwn 21 diwrnod ac 
y bydd yn dod i rym am 04:00 o’r gloch ar 6 Rhagfyr 2021, cyn y gellir ei osod. Rwy’n 
bwriadu ei osod, ynghyd â’r Memorandwm Esboniadol cysylltiedig, ar 6 Rhagfyr.  
 
Mae’r offeryn statudol hwn yn diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, 
Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020, fel bod Nigeria yn cael ei ychwanegu at y ‘Rhestr 
Goch’ o wledydd.  

Trwy beidio â chydymffurfio â’r confensiwn 21 diwrnod, bydd modd i’r Rheoliadau hyn 
ddod i rym ar y cyfle cynharaf a pharhau â’r dull pedair gwlad o ymdrin â theithio 
rhyngwladol; oherwydd y dystiolaeth newidiol ar risg mewn perthynas â’r afiechyd hwn 
ystyrir bod hyn yn angenrheidiol a bod modd ei gyfiawnhau yn yr achos hwn.   
 
Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, 
a’r Trefnydd, Huw Irranca-Davies AS, Cadeirydd 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. 
 
 
 
 
 
 

Tudalen y pecyn 7

mailto:Gohebiaeth.Eluned.Morgan@llyw.cymru
mailto:Correspondence.Eluned.Morgan@gov.wales


Yn gywir 

 
Eluned Morgan AS/MS 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  
Minister for Health and Social Services 
 

Tudalen y pecyn 8



   
 

 

SL(6)101 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau 

Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 21) 

2021 

Cefndir a Diben 

Mae’r Rheoliadau hyn yn cael eu gwneud mewn ymateb i’r bygythiad i iechyd y cyhoedd a 

berir gan nifer achosion a lledaeniad COVID-19.  

Mae’r Rheoliadau hyn yn gwneud darpariaeth benodol i ymateb i ymddangosiad yr 

amrywiolyn Omicron o COVID-19, a ddynodwyd yn amrywiolyn sy’n peri pryder gan 

Sefydliad Iechyd y Byd ar 26 Tachwedd.  

Mae'r Rheoliadau hyn yn galluogi swyddogion olrhain cysylltiadau Profi, Olrhain, Diogelu GIG 

Cymru i’w gwneud yn ofynnol i bobl hunanynysu o ganlyniad i gysylltiad agos ag achos 

wedi’i gadarnhau o’r amrywiolyn Omicron, neu ag achos lle y mae amheuaeth o’r amrywiolyn 

hwnnw.  

Mae’r darpariaethau ar gyfer hunanynysu domestig wedi’u diweddaru i adlewyrchu’r sefyllfa 

sy’n datblygu ac i arafu trosglwyddiad y clefyd yn y gymuned. Mae’r Rheoliadau yn 

adlewyrchu newidiadau sy’n cael eu cyflwyno gan Lywodraeth y DU ar gyfer Lloegr. Ni fydd y 

ddarpariaeth bresennol sy’n eithrio cysylltiadau agos rhag hunanynysu cyhyd â’u bod wedi 

cwblhau cwrs llawn o frechlyn wedi’i awdurdodi, wedi cymryd rhan mewn treial brechlyn, yn 

methu â chael eu brechu am reswm meddygol neu o dan 18 mlwydd oed, yn gymwys os yw’r 

person yn cael gwybod ei fod wedi dod i gysylltiad agos ag achos wedi’i gadarnhau o’r 

amrywiolyn Omicron, neu ag achos lle y mae amheuaeth o’r amrywiolyn hwnnw.  

Effaith hyn yw y bydd unrhyw un yng Nghymru sy’n cael ei hysbysu gan wasanaeth Profi, 

Olrhain, Diogelu GIG Cymru (neu gyrff penodedig eraill) ei fod wedi dod i gysylltiad agos ag 

achos wedi’i gadarnhau o’r amrywiolyn Omicron, neu ag achos lle y mae amheuaeth o’r 

amrywiolyn hwnnw, yn gorfod hunanynysu ni waeth beth fo’i oedran na’i statws brechu.  

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) 

(Rhif 5) (Cymru) 2020 (“y prif Reoliadau”), gan gael effaith o ddechrau 3 Rhagfyr 2021 

ymlaen, er mwyn darparu’r hyn a ganlyn:  

 

• pan fo oedolyn wedi’i hysbysu ei fod wedi dod i gysylltiad agos â pherson sydd 

wedi cael canlyniad positif am y coronafeirws sy’n amrywiolyn Omicron, neu a all fod 

yn amrywiolyn Omicron, rhaid i’r oedolyn hunanynysu am 10 diwrnod (oni bai bod 

rheoliad 10 o’r prif Reoliadau yn gymwys) ni waeth beth fo’i statws brechu.   

• pan fo oedolyn wedi’i hysbysu bod plentyn y mae gan yr oedolyn gyfrifoldeb drosto 

wedi dod i gysylltiad agos â pherson sydd wedi cael canlyniad positif am y 
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coronafeirws sy’n amrywiolyn Omicron, neu a all fod yn amrywiolyn Omicron, rhaid i’r 

plentyn ynysu am 10 diwrnod (oni bai bod rheoliad 10 o’r prif Reoliadau yn gymwys).  

Mae’r prif Reoliadau hefyd yn cael eu diwygio i egluro bod “swyddog olrhain cysylltiadau” yn 

cynnwys Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru a’r Ysgrifennydd Gwladol fel y cânt 

hysbysu pobl am ganlyniadau profion positif. 

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 niwrnod (ac eithrio unrhyw 

ddiwrnodau pan fo’r Senedd wedi’i diddymu neu 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. 

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 gyfiawnhad Llywodraeth Cymru dros unrhyw ymyrraeth bosibl â hawliau dynol. Yn 

benodol, nodwn y paragraff 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 lledaeniad 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 
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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.” 

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 fu unrhyw ymgynghori ffurfiol ar y Rheoliadau hyn. Yn benodol, nodwn y 

paragraffau 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 ar fyrder, nid oes ymgynghoriad cyhoeddus wedi’i gynnal 

mewn perthynas â’r Rheoliadau hyn.”  

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 oes asesiad o’r effaith ar gydraddoldeb ar gyfer y Rheoliadau hyn a gofynnwn i 

Lywodraeth Cymru esbonio pa drefniadau y mae wedi eu gwneud, mewn perthynas â'r 

Rheoliadau hyn, i gyhoeddi adroddiadau o’r 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 

Mae angen ymateb Llywodraeth Cymru i bwynt 3, uchod. 

Cynghorwyr Cyfreithiol 

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 

8 Rhagfyr 2021 
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Y Gwir Anrh/Rt Hon Mark Drakeford AS/MS 
Prif Weinidog Cymru/First Minister of Wales 

 

 

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  
Llywydd  
Senedd Cymru  
Bae Caerdydd  
CAERDYDD 
CF99 1SN 
 
 

2 Rhagfyr 2021 
 
 
Annwyl Elin 
 
Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) 
(Diwygio) (Rhif 21) 2021 

 
Rwyf heddiw wedi gwneud y Rheoliadau hyn o dan adrannau 45C(1) a (3)(c), 45F(2) a 
45P(2) o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984, a ddaw i rym ar ddechrau 3 
Rhagfyr 2021. Rwy’n amgáu copi o’r offeryn statudol ac rwy’n bwriadu gosod yr offeryn 
hwn a Memorandwm Esboniadol cysylltiedig cyn gynted ag y bydd yr offeryn statudol 
wedi’i gofrestru.  
 
Yn unol â’r weithdrefn a amlinellwyd yn adran 45R o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli 
Clefydau) 1984, rhaid i’r Senedd gymeradwyo’r offeryn hwn erbyn 19 Ionawr 2022 er 
mwyn iddo barhau i fod grym. Yn yr amgylchiadau hyn rwy’n deall bod Rheol Sefydlog 
21.4A yn berthnasol ac y caiff y Pwyllgor Busnes sefydlu a chyhoeddi amserlen i’r 
pwyllgor cyfrifol neu bwyllgorau cyfrifol gyflwyno adroddiad arno. Gall fod yn ddefnyddiol 
ichi wybod fy mod yn bwriadu cynnal y ddadl ar yr eitem hon o is-ddeddfwriaeth yn y 
cyfarfod llawn ar 14 Rhagfyr 2021.  
 
Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, 
a’r Trefnydd, Huw Irranca-Davies AS, Cadeirydd 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. 

 
MARK DRAKEFORD 
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Cadeirydd, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg  
Cadeirydd, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol  
Cadeirydd, Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion 
Gwledig  
Cadeirydd, Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr 
Amgylchedd a Seilwaith  
Cadeirydd, Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder 
Cymdeithasol  
Cadeirydd, Y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y 
Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol  
Cadeirydd, Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai 
Cadeirydd, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 
Cyfansoddiad 

 

 

 

 

       

 

 

 

07 Rhagfyr 2021 

 

Annwyl Gadeiryddion y Pwyllgorau 

 

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23 

Ar 16 Gorffennaf 2021, ysgrifennais atoch i rannu syniadau’r Pwyllgor Cyllid 
ynghylch ein rhaglen ymgysylltu ar gyfer Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru sydd 
ar y gweill a sut byddwn yn gwneud y gwaith craffu. Rwyf yn ysgrifennu nawr i roi’r 
diweddaraf am y gwaith hwn.  

Ymgysylltu 

Rhwng 17 Medi a 26 Tachwedd 2021, cynhaliodd y Pwyllgor Cyllid ymgynghoriad 
yn ceisio gwybodaeth am y Gyllideb Ddrafft ar ran yr holl Bwyllgorau. Mae’r 
ymatebion i’r ymgynghoriad ar gael ar dudalen y Pwyllgor Cyllid. 
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Yn ogystal, cynhaliwyd cyfres o grwpiau ffocws i gasglu safbwyntiau a phrofiadau 
dinasyddion Cymru sy’n ddefnyddwyr gwasanaethau mewn meysydd penodol, 
neu mae penderfyniadau’r gyllideb ddrafft yn effeithio arnynt yn uniongyrchol.  

Bydd adroddiad yn crynhoi’r materion a themâu allweddol o’r grwpiau ffocws hyn 
ar gael ganol mis Rhagfyr a bydd eich clercod yn anfon y linc i hwn atoch.  

Ffocws y Gyllideb 

Mae’n debygol y bydd adferiad Covid-19 yn parhau i effeithio ar Gyllideb Ddrafft 
2022-23. Hefyd, mae’r Pwyllgor Cyllid wedi nodi nifer o feysydd yr hoffem weld 
gwaith craffu yn canolbwyntio arnynt, sef: 

- Sut dylid targedu adnoddau i gefnogi adferiad economaidd a pha 
sectorau y mae angen eu blaenoriaethu’n arbennig; 

- I ba raddau y dylid blaenoriaethu lleddfu newid hinsawdd wrth gefnogi 
adferiad economaidd; 

- Sut mae dyraniadau’r gyllideb yn cefnogi dyheadau cynllun Sero Net 
Cymru; 

- Polisïau Llywodraeth Cymru i leihau tlodi ac anghydraddoldeb rhwng 
dynion a menywod; 

- Sut i wario i atal problemau a sut caiff hyn ei gynrychioli yn 
nyraniadau’r gyllideb (gwariant sy’n canolbwyntio ar atal problemau 
ac yn lleddfu galw ar wasanaethau yn y dyfodol drwy ymyrryd yn 
gynnar); 

- Cynaliadwyedd gwasanaethau cyhoeddus, arloesi a thrawsnewid 
gwasanaethau; 

- Sut mae tystiolaeth yn llywio proses Llywodraeth Cymru o bennu 
blaenoriaethau a dyrannu’r gyllideb; 

- Sut dylai Llywodraeth Cymru ddefnyddio pwerau trethiant a benthyca; 
- Cymorth ar gyfer busnesau, twf economaidd ac amaethyddiaeth ar ôl 

cyfnod pontio yr UE; 
- Beth yw’r cyfleoedd allweddol ar gyfer buddsoddiad gan y Llywodraeth 

i gefnogi 'ailadeiladu’n well' (e.e. cefnogi economi a gwasanaethau 
cyhoeddus sy’n gwneud yn well o ran cyflawni nodau Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol). 

 

Rydym yn gobeithio y bydd y gwaith ymgynghori ac ymgysylltu yn ategu ac yn 
llywio gwaith y Pwyllgorau polisi, a hoffwn eich annog i ddefnyddio rhai o’r 
meysydd a amlinellir uchod fel ffocws eich gwaith o graffu ar y gyllideb. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am unrhyw agwedd ar broses y Gyllideb 
Ddrafft, mae croeso i chi gysylltu â mi neu Owain Roberts, Clerc y Pwyllgor Cyllid, 
ar 0300 200 6388 neu seneddcyllid@senedd.cymru.  

Yn gywir 
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Peredur Owen Griffiths AS 
Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 
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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 MA-LG-3874-21 
  
Huw Irranca-Davies, AS 
Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
 
Cc: Y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog dros y Cyfansoddiad  

 
8 Rhagfyr 2021 

 
 
Annwyl Huw,  
 
Rheoliadau Pysgodfeydd Môr (Diwygio etc.) (Rhif 2) 2021 
 
Mae'r rheoliadau a enwir uchod ("Rheoliadau 2021”) yn ymwneud â mesurau sy'n 
berthnasol i bysgodfeydd, stociau pysgod a materion technegol sy'n ymestyn y tu hwnt i 
Barth Cymru. Er mwyn iddynt fod yn effeithiol, mae angen iddynt fod yn berthnasol o fewn y 
DU ac i bob cwch sy'n gweithredu yn nyfroedd y DU. 
 
Yn benodol, mae rheoliadau 2021: 
 
• Yn gwneud diwygiadau i'r rhwymedigaethau glanio yr UE a ddargedwir a'r pedwar cynllun 
gwaredu sy'n pennu esemptiadau o'r rhwymedigaeth glanio ("esemptiadau gwaredu"). Mae 
rheoliadau 2021 yn gwneud diwygiadau i'r eithriadau gwaredu unigol ac yn ymestyn eu cais 
o fis Ionawr 2022 am dair blynedd arall; 
 
• Ymestyn y defnydd o'r Rhaglen Amlflwydd ar gyfer casglu a rheoli data pysgodfeydd 
(Penderfyniad Gweithredu'r Comisiwn (UE) 2019/909 a Phenderfyniad Dirprwyedig y 
Comisiwn (UE) 2019/910 (fel y'i diwygiwyd yng nghyfraith yr UE a ddargedwir)) am dair 
blynedd arall hyd at ddiwedd Rhagfyr 2024; 
 
• Gwneud diwygiadau i ddarpariaethau sy'n rheoleiddio pysgodfeydd y môr, gan ymestyn a 
chynyddu lefel draenogod y môr Ewropeaidd y gellir eu dal fel sil-ddalfa i barthau'r Alban a 
Gogledd Iwerddon o derfynau pysgodfeydd Prydain. Bydd hyn yn caniatáu i bysgod gael eu 
glanio a oedd gynt yn cael eu taflu. Mae maint y rhwyll y gellir ei ddefnyddio mewn rhwydi 
statig i gymryd draenogod y môr yn Sianel Lloegr hefyd yn cael ei gynyddu; 
 
• Yn dirymu erthygl 12a sydd bellach wedi dod i ben o Reoliad y Cyngor a ddargedwir (UE) 
2020/123 (gosod cyfleoedd pysgota yn nyfroedd yr Undeb a dyfroedd nad ydynt yn rhan o'r 
Undeb) sy'n ymwneud â'r tymor caeedig ar gyfer pysgota llymrïaid yn nyfroedd y DU. Bydd 
pysgodfeydd llymrïaid yn cael eu rheoli  gan amodau trwyddedau cychod pysgota yn y 
dyfodol; 
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• Diweddaru Rhestr Cychod Pysgota Anghyfreithlon ac Anrheoleiddiedig nas Hysbysir 
amdano (IUU) y DU i gyd-fynd â phenderfyniadau a wnaed gan Sefydliadau Rheoli 
Pysgodfeydd Rhanbarthol (RFMOs) y mae'r DU bellach yn aelod ohonynt fel Gwladwriaeth 
Arfordirol annibynnol. 
 
Ysgrifennaf atoch i roi gwybod ichi fy mod wedi rhoi fy nghydsyniad i'r Ysgrifennydd Gwladol 
wneud Rheoliadau 2021 fel bod y darpariaethau ynddo yn gymwys yng Nghymru. Deallaf y 
bydd Rheoliadau 2021 yn cael eu gosod gerbron y Senedd ar 9 Rhagfyr a bydd yr OS yn 
ddarostyngedig i'r weithdrefn negyddol.  
 
O dan yr amgylchiadau hyn pan fo angen cynnal fframweithiau pysgodfeydd rheoleiddiol 
ledled y DU, mae'n briodol fy mod yn cydsynio i Lywodraeth y DU ddeddfu ar ein rhan ar y 
nifer o faterion o fewn Rheoliadau 2021. Pe bawn yn atal cydsynio, byddai angen gwneud y 
materion hyn drwy ddeddfwriaeth gan Lywodraeth Cymru.  
 
Rwyf yn anfon copi o'r llythyr hwn at y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog dros y 
Cyfansoddiad ac yn ysgrifennu mewn termau tebyg i Gadeirydd Pwyllgor yr Amgylchedd, 
Masnach a Materion Gwledig. 
 
 
Yn gywir, 
 

 
 
Lesley Griffiths AS 
Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 
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Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

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

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
 
Huw Irranca-Davies AS Cadeirydd,  
Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad  
Senedd Cymru  
SeneddLJC@senedd.wales  
 
 
 
 

09 Rhagfyr 2021 
 
 
Annwyl Huw, 
 
Rwy’n ysgrifennu atoch i hysbysu’r Pwyllgor am y bwriad i roi ein cydsyniad i Lywodraeth y 
DU wneud a chyflwyno Rheoliadau Plaladdwyr (Dirymu) (Ymadael â’r UE) 2022 erbyn 18 
Ionawr.  
 

Mae llythyr wedi cyrraedd oddi wrth Victoria Prentis AS, y Gweinidog Gwladol dros Ffermio, 
Pysgodfeydd a Bwyd yn gofyn am ein cydsyniad ar gyfer y ddeddfwriaeth hon.  Mae’r 
Rheoliad yn ymdrin â pholisi datganoledig ac yn effeithio ar Gymru. Gallai’r Rheoliad gael ei 
wneud gan Weinidogion Cymru wrth arfer eu pwerau.  Bydd y Rheoliad yn effeithio ar 
Gymru, Lloegr a’r Alban ac mae cais tebyg wedi’i anfon i Weinidogion yr Alban am eu 
cydsyniad.  
 
Caiff y Rheoliadau eu gwneud gan arfer y pwerau a roddir gan adran 8(1) Deddf Undeb 
Ewropeaidd (Ymadael) 2018 (c.16) i unioni diffygion yng nghyfraith yr UE a gedwir i 
weithredu’n effeithiol a diffygion eraill (yn arbennig o dan adran 8(2)(a) yn sgil ymadawiad y 
DU â’r Undeb Ewropeaidd.  
 

Mae’r Rheoliadau hyn yn dirymu deddfwriaeth uniongyrchol ddiangen yr UE sydd wedi’i 
dargadw sy’n rhan o’r drefn ar gyfer rheoleiddio cynnyrch amddiffyn planhigion (“PPP”) a’r 
lefel gweddillion uchaf (“MRL”), fel y gall y trefniadau hyn barhau i weithredu’n effeithiol ar ôl 
diwedd y cyfnod gweithredu. Mae’r dirymiadau hyn yn ymdrin â deddfwriaeth uniongyrchol 
yr UE a ddaeth i rym tuag at ddiwedd y cyfnod gweithredu (nad oedd OSau Ymadael 
cynharach yr UE yn ymdrin â nhw). Dônt i rym ym Mhrydain Fawr trwy ddarpariaethau 
pontio yn OSau Ymadael cynharach yr UE a’r cofrestrau statudol cenedlaethol. O’r 
herwydd, nid oes angen mwyach y ddeddfwriaeth uniongyrchol yr UE a gedwir a gaiff ei 
dirymu.  
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Er mai egwyddor cyffredinol Llywodraeth Cymru yw y dylai cyfraith sy’n ymwneud â materion 
datganoledig gael eu gwneud a’u diwygio yng Nghymru, y tro hwn oherwydd aliniad polisïau 
y tair llywodraeth a manteision amlwg, o gofio’r pwnc, gwneud y gyfraith sy’n ymwneud â 
Chymru, Lloegr a’r Alban o fewn un offeryn, rwyf o’r farn nad deddfu ar wahân ar gyfer Cymru 
fyddai’r ffordd fwyaf priodol o sicrhau’r newidiadau angenrheidiol na chwaith y defnydd 
doethaf o adnoddau Llywodraeth Cymru o gofio’i blaenoriaethau eraill pwysig.   
 
Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Seilwaith 
SeneddClimate@senedd.wales a Phwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig 
SeneddEconomy@senedd.wales er eu gwybodaeth. 

 
Yn gywir  
 
 

 
 

 
Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change  
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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.   

 
 
 
 
Ein cyf/Our ref: MA/RE/2314/21 
 
 
Huw Irranca-Davies AS 
Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd 
Caerdydd 
CF99 1SN 
SeneddDCC@senedd.cymru 
Swyddfa.breifat@senedd.cymru 
 
 
 

9 Rhagfyr 2021 
 
 
Annwyl Huw  
 
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil Ardrethu 
(Coronafeirws) ac Anghymhwyso Cyfarwyddwyr (Cwmnïau a Ddiddymwyd) 2021 
 
Ysgrifennaf mewn ymateb i'ch llythyr dyddiedig 1 Rhagfyr i ddarparu ymateb ffurfiol i 
adroddiad y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (y Pwyllgor) ar 17 
Tachwedd ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Ardrethu 
(Coronafeirws) ac Anghymhwyso Cyfarwyddwyr (Cwmnïau a Ddiddymwyd) (y Bil). 
 
Hoffwn ymddiheuro am unrhyw ddiffyg eglurder sydd wedi digwydd wrth ymdrin â'r 
ddeddfwriaeth hon a byddaf yn cywiro'r cofnod ar gyfer 23 Tachwedd i egluro bod y llythyr a 
anfonwyd at y Pwyllgor ar 20 Tachwedd yn ymwneud â materion a godwyd mewn perthynas 
â Rheoliadau Prisio ar gyfer Ardrethu (Cymru) (Coronafeirws) 2021 (y Rheoliadau) ac nad 
oedd y Pwyllgor wedi cael ymateb ffurfiol i'w adroddiad ar y Cydsyniad Deddfwriaethol 
Memorandwm ar gyfer y Bil cyn dadl y Cyfarfod Llawn ar y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol 
ar gyfer y Bil ar 23 Tachwedd.  Roeddwn wedi bwriadu ymateb i faterion a godwyd gan y 
Pwyllgor a Phwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig yn eu hadroddiadau priodol 
drwy ysgrifennu at yr holl Aelodau cyn y ddadl yn unol â’r cais.  Wedi hynny, ysgrifennais at 
yr holl Aelodau ar 22 Tachwedd yn egluro'r materion a godwyd yn y ddau adroddiad ac rwyf 
yn cydnabod nad oedd hyn yn ymateb ffurfiol i adroddiad y naill Bwyllgor na'r llall.   
 
Ysgrifennais at yr holl Aelodau ar 22 Tachwedd, cyn y ddadl berthnasol, yn nodi sut, pryd a 
pham y gwnaed ceisiadau i ymestyn cymhwysiad y Bil i Gymru. Roedd y llythyr yn rhoi 
manylion am amseru - yn gyntaf mewn perthynas â chyhoeddi ein bwriad polisi ar 7 
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Gorffennaf ac ysgrifennu at Lywodraeth y DU ar 27 Gorffennaf, ac yn ail wrth wneud y 
Rheoliadau a osodwyd ar 1 Tachwedd.  Roedd fy llythyr hefyd yn nodi, cyn belled ag y bo 
modd, fanylion am oblygiadau ariannol yr amseriadau hynny. 
 
Argymhelliad 1. Cyn y ddadl ar y cynnig cydsyniad perthnasol, dylai’r Gweinidog roi’r 
manylion llawn i holl Aelodau'r Senedd ynghylch sut, pryd a pham y gofynnodd y 
Gweinidog i'r Bil Lloegr yn unig, a gyflwynwyd i Senedd y DU, gael ei ddiwygio fel bod 
ei gymhwysiad yn cael ei ymestyn i Gymru. Dylai manylion o’r fath gynnwys esboniad 
o’r oedi rhwng hysbysu Aelodau o’r Senedd ar 7 Gorffennaf am ei bwriad i geisio 
gwelliannau i’r Bil ac ysgrifennu’n ffurfiol at Lywodraeth y DU ar 27 Gorffennaf. 
 
Mae fy llythyr ar 22 Tachwedd yn berthnasol. 
Ar 7 Gorffennaf, cyhoeddais ein cynlluniau ar gyfer apelau NPA Covid-19,  gan nodi y byddem 
yn ceisio cynnwys darpariaethau yn y Bil a mynd ar drywydd is-ddeddfwriaeth i atal apelau 
yn y dyfodol tra bod y Bil yn mynd rhagddo. Yn dilyn 7 Gorffennaf, cysylltodd fy swyddogion 
â chymheiriaid Llywodraeth y DU i osod sylfeini ar gyfer cynnwys darpariaethau i Gymru yn y 
Bil.  
 
Yn dilyn hynny, ysgrifennais at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Dai, Cymunedau a Llywodraeth 
Leol ar y pryd ar 27 Gorffennaf yn gofyn am gynnwys darpariaethau perthnasol i Gymru yn y 
Bil. Cafwyd ymateb ar 3 Medi gan y Gweinidog Twf Rhanbarthol a Llywodraeth Leol ar y pryd, 
yn cadarnhau y byddai darpariaethau perthnasol ar gyfer Cymru yn cael eu cyflwyno fel 
gwelliant yng Nghyfnod Adrodd Tŷ'r Cyffredin ar 9 Medi.  
 
Argymhelliad 2. Cyn y ddadl ar y cynnig cydsyniad perthnasol, dylai’r Gweinidog roi 
manylion llawn i Aelodau o'r Senedd am y rhesymau dros yr oedi hwn ac unrhyw effaith 
andwyol gysylltiedig ar gyllid cyhoeddus Cymru. 
 
Fel y soniwyd, cyhoeddais safbwynt polisi Llywodraeth Cymru ar 7 Gorffennaf. 
 
Ochr yn ochr â datblygu darpariaethau i'w cynnwys yn y Bil, fe wnaeth Llywodraeth Cymru 
gydnabod hefyd yr angen i wneud rheoliadau i ddiogelu cyllid cyhoeddus tra bod y Bil yn 
mynd rhagddo drwy Senedd y DU ac fel mesur lliniaru yn erbyn y risg y bydd y Bil yn methu. 
 
Er na wnaeth Llywodraeth y DU ymgynghori cyn gwneud ei rheoliadau, roeddem o'r farn ei 
bod yn briodol cynnal ymgynghoriad technegol ar ein rheoliadau drafft. Daeth yr 
ymgynghoriad chwe wythnos i ben ar 27 Medi, a chyhoeddwyd crynodeb o’r ymatebion ar 21 
Hydref. 
 
Yn dilyn canlyniad yr ymgynghoriad, cafodd y rheoliadau drafft eu cwblhau a'u gosod ar y 
dyddiad cynharaf posibl.  Gosodwyd y Rheoliadau ar 1 Tachwedd a daethant i rym yn 
ddiweddarach y diwrnod hwnnw. O 1 Tachwedd, roedd y Rheoliadau yn atal apelau sy'n 
ceisio dibynnu ar faterion sy'n ymwneud â Covid-19. Nid oes gwybodaeth ar gael eto i 
ddangos effaith lawn Rheoliadau Cymru: mae hyn yn cynnwys data am y risg i gyllid 
cyhoeddus Cymru a allai fod wedi digwydd rhwng 25 Mawrth, pan osodwyd rheoliadau ar 
gyfer Lloegr, ac 1 Tachwedd, pan gafodd y Rheoliadau ar gyfer Cymru eu gwneud. Fodd 
bynnag, mae’r Rheoliadau wedi diogelu rhag unrhyw apelau perthnasol a gyflwynwyd ers 1 
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Tachwedd a byddant yn parhau i wneud hynny tra bo'r Bil yn mynd drwy'r Senedd neu os 
bydd y Bil yn methu. 
 
At hynny, rwy’n nodi sylwadau'r Pwyllgor yn ei gasgliadau am wybodaeth nad yw wedi'i 
chynnwys yn y Memorandwm Esboniadol, y rhyngweithio rhwng y systemau ardrethu yng 
Nghymru a Lloegr, ac eglurder ynghylch y dull a fyddai wedi'i fabwysiadu pe bai wedi bod yn 
bosibl gwneud darpariaeth mewn Bil Cymreig.   
 
Rwyf yn anfon copi o'r llythyr hwn at Paul Davies AS, Cadeirydd Pwyllgor yr Economi, 
Masnach a Materion Gwledig er gwybodaeth, a byddwn yn hapus i ysgrifennu ato ar wahân 
pe bai angen eglurhad pellach. 
 
Yn gywir 
 

 
 
 
Rebecca Evans AS/MS 
Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol  
Minister for Finance and Local Government 
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DATGANIAD YSGRIFENEDIG 

GAN 

LYWODRAETH CYMRU 
 

 

TEITL  Tribiwnlysoedd Datganoledig yng Nghymru 

DYDDIAD  09 Rhagfyr 2021 

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

 

Rwy’n falch o allu cadarnhau bod adroddiad prosiect Comisiwn y Gyfraith i adolygu’r gyfraith 
sy’n llywodraethu sut mae’r tribiwnlysoedd datganoledig yng Nghymru yn gweithredu, gan 
wneud awgrymiadau perthnasol, wedi cael ei gyhoeddi. Gosodwyd yr adroddiad gerbron y 
Senedd, ac mae ar gael yn: Adroddiad Tribiwnlysoedd Datganoledig yng Nghymru. 
 
Man cychwyn gwaith Comisiwn y Gyfraith oedd datblygiad tameidiog y tribiwnlysoedd 
datganoledig yng Nghymru. Mae pob tribiwnlys yn parhau i gael ei lywodraethu gan y 
ddeddfwriaeth a’i sefydlodd, sef deddfwriaeth y DU gyfan, deddfwriaeth Cymru a Lloegr neu 
ddeddfwriaeth Cymru yn unig. Ar ben hynny, mae’r ddeddfwriaeth yn gallu mynd yn ôl dros 
gyfnod o flynyddoedd, ac mae’n cynnwys deddfwriaeth a wnaed cyn datganoli pan oedd 
tribiwnlysoedd yn cael eu gweld fel rhan o swyddogaethau gweithredol yn hytrach na 
swyddogaethau barnwrol y wladwriaeth. Erbyn heddiw, rydym i gyd yn cydnabod 
pwysigrwydd yr egwyddor o annibyniaeth farnwrol o ran sut mae tribiwnlysoedd yn 
gweithredu, ac rydym hefyd yn cydnabod uniondeb barnwriaeth Tribiwnlysoedd Cymru wrth 
iddynt gyflawni eu cyfrifoldebau cyhoeddus yma yng Nghymru. 
 
Oherwydd y fframwaith statudol tameidiog sy’n sail i’r tribiwnlysoedd yng Nghymru, mae’r 
rheolau a’r gweithdrefnau presennol ar gyfer y tribiwnlysoedd datganoledig yn gymhleth ac 
yn anghyson, ac mae’r sefyllfa hon yn parhau er gwaethaf y newidiadau a wnaed gan Ddeddf 
Cymru 2017, a greodd rôl Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru. Fodd bynnag, nid oes amheuaeth 
nad yw creu swydd y Llywydd a diffinio Tribiwnlysoedd Cymru mewn statud wedi nodi cam 
ymlaen tuag at sefydlu system dribiwnlysoedd fodern i Gymru. Mae’r daith honno bellach yn 
parhau gyda’r newidiadau strwythurol a nodwyd gan Gomisiwn y Gyfraith, sy’n darparu llwybr 
tuag at ddatblygu seilwaith cyfiawnder datganoledig Cymru.  
 
Mae argymhellion Comisiwn y Gyfraith yn bellgyrhaeddol, ac maent yn cynnwys: 
 

 creu un system unedig a chydlynol ar gyfer tribiwnlysoedd datganoledig, sef 
Tribiwnlys Haen Gyntaf i Gymru, ochr yn ochr â chorff apeliadol uwch i Gymru er 
mwyn darparu llwybr apelio unffurf; 
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 ymgorffori tribiwnlysoedd Cymru gyda thribiwnlysoedd datganoledig eraill yng 
Nghymru yn y Tribiwnlys Haen Gyntaf, wedi eu trefnu mewn siambrau priodol; 

 

 ymestyn rôl oruchwylio Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru i gynnwys yr holl 
dribiwnlysoedd o fewn yr un system sengl, a rhoi rôl farnwrol i’r Llywydd eistedd fel 
barnwr yn Nhribiwnlys Haen Gyntaf Cymru ac yn y corff apeliadol; 

 

 safoni penodiadau, cwynion, a phrosesau disgyblu;  
 

 creu annibyniaeth strwythurol ar gyfer gweinyddu’r tribiwnlysoedd yng Nghymru, er 
mwyn cynnal yr egwyddor o annibyniaeth farnwrol, a sicrhau bod hynny’n weladwy.  

 
Mae Llywodraeth Cymru yn gryf ei chymeradwyaeth o egwyddor sylfaenol yr argymhellion a 
wnaed gan Gomisiwn y Gyfraith, sef y dylid gweithredu un system sy’n annibynnol yn 
strwythurol ar gyfer tribiwnlysoedd yng Nghymru. Mae’r newidiadau a nodir gan y Comisiwn 
yn darparu ar gyfer creu strwythur syml, modern, a theg i’n tribiwnlysoedd. Mae cynigion y 
Comisiwn yn rhoi sylw i’r diffygion yn y strwythurau ad hoc sydd ar waith yng Nghymru ar hyn 
o bryd, ac maent hefyd yn paratoi’r system tribiwnlysoedd ar gyfer y dyfodol, drwy sicrhau y 
bydd modd i swyddogaethau newydd gael eu rhoi drwy ddeddfwriaeth heb orfod creu cyrff a 
threfniadau gweinyddu cwbl newydd. Yn fyr, mae cynigion Comisiwn y Gyfraith yn mynd yn 
bell o ran creu’r gallu i ddeddfwriaeth Cymru gael ei gorfodi drwy sefydliadau Cymreig. Drwy 
wneud hynny, maent yn gydnaws â chasgliadau’r Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru o 
ran pwysigrwydd adeiladu capasiti yn ein system gyfiawnder. 
 
Hoffwn ddiolch i dîm Comisiwn y Gyfraith, o dan arweinyddiaeth y Comisiynydd Nicholas 
Paines CF, am y gwaith y mae wedi ei gyflawni. Byddwn nawr yn ystyried manylion cynigion 
Comisiwn y Gyfraith, gan ymgysylltu’n llawn â’r rhanddeiliaid hynny y maent yn effeithio 
arnynt, wrth inni fynd ati i ddatblygu a gweithredu polisi unigryw i Gymru ar gyfer gwasanaeth 
tribiwnlys modern a newydd a fydd yn gonglfaen i’n system gyfiawnder yn y dyfodol. 
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