
 

 

Agenda - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 

Cyfansoddiad 
Lleoliad: 

Fideogynhadledd drwy Zoom 

Dyddiad: Dydd Llun, 14 Chwefror 2022 

Amser: 13.30

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

P Gareth Williams 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddDCC@senedd.cymru
------ 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon 

(13.30)   

Dogfennau atodol: 

 

2 Bil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu) - Sesiwn dystiolaeth 

gyda’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol 

(13.30-14.30) (Tudalennau 1 - 32)  

Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol 

Andrew Hewitt, Trysorlys Cymru 

Anna Adams, Trysorlys Cymru 

Lynsey Edwards, Gwasanaethau Cyfreithiol, Llywodraeth Cymru 

 

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-06-22 – Papur 1 – Papur briffio 

LJC(6)-06-22 - Papur 2 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, 

14 Rhagfyr 2021 

LJC(6)-06-22 – Papur 3 – Datganiad ar fwriad polisi 

LJC(6)-06-22 - Papur 4 - Datganiad drafft ar ôl-weithredu 

LJC(6)-06-22 - Papur 5 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, 

24 Ionawr 2022 

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



 

 

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

Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 

(14.30-14.35) (Tudalen 33)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-06-22 - Papur 6 - Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol 

 

3.1 SL(6)149 - Rheoliadau Wyau (Cymru) 2020  

  

Rheoliadau 

Memorandwm Esboniadol 

 

Dogfennau atodol: 

 

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

Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 

(14.35-14.45)   

Dogfennau atodol: 

 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Gwneud Negyddol 

 

4.1 SL(6)148 - Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) 

(Cymru) 2022  

 (Tudalennau 34 - 37) 

Rheoliadau 

Memorandwm Esboniadol 

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-06-22 – Papur 7 – Adroddiad drafft 

https://senedd.cymru/media/yl3b0nde/sub-ld14901-w.pdf
https://senedd.wales/media/2snd5qm5/sub-ld14901-em-e.pdf
https://senedd.cymru/media/x4yplims/sub-ld14433-w.pdf
https://senedd.cymru/media/434fre3l/sub-ld14433-em-w.pdf


 

 

4.2 SL(6)150 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Ymwelwyr 

Tramor) (Diwygio) (Cymru) 2022  

 (Tudalennau 38 - 40) 

Rheoliadau 

Memorandwm Esboniadol 

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-06-22 – Papur 8 – Adroddiad drafft 

4.3 SL(6)152 - Rheoliadau Gofal a Chymorth (Gosod Ffioedd) ac (Asesiad 

Ariannol) (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2022  

 (Tudalennau 41 - 43) 

Rheoliadau 

Memorandwm Esboniadol 

 

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-06-22 – Papur 9 – Adroddiad drafft 

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

Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 - trafodwyd yn 

flaenorol 

(14.45-14.55)   

Dogfennau atodol: 

 

5.1 SL(6)118 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) 

(Cymru) (Diwygio) (Rhif 23) 2021 

 (Tudalennau 44 - 49)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-04-22 - Papur 10 - Adroddiad 

LJC(6)-06-22 - Papur 11 - Llythyr oddi wrth y Prif Weinidog, 8 Chwefror 

2022 

6 Fframweithiau cyffredin 

(14.55-15.00)   

Dogfennau atodol: 

https://senedd.cymru/media/pxafgmav/sub-ld14912-w.pdf
https://senedd.cymru/media/bujlqonw/sub-ld14912-em-w.pdf
https://senedd.cymru/media/px2dztlc/sub-ld14917-w.pdf
https://senedd.wales/media/f5zlcuav/sub-ld14917-em-e-docx.pdf


 

 

 

6.1 Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Fframwaith Cyffredin 

ar gyfer Caffael Cyhoeddus 

 (Tudalennau 50 - 55)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-06-22 - Papur 12 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, 

17 Ionawr 2022 

7 Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol 

(15.00-15.05)   

Dogfennau atodol: 

 

7.1 Gohebiaeth gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r 

Trefnydd ynghylch y Grŵp  Rhyng-Weinidogol: yr Amgylchedd, Bwyd a 

Materion Gwledig 

 (Tudalennau 56 - 57)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-06-22 - Papur 13 - Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a 

Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, 9 Chwefror 2022 

7.2 Gohebiaeth gan Weinidog yr Economi: y Fforwm Gweinidogol ar gyfer 

Masnach 

 (Tudalennau 58 - 59)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-06-22 - Papur 14 - Llythyr gan Weinidog yr Economi ynghylch y 

Fforwm Gweinidogol, 9 Chwefror 2022 

7.3 Gohebiaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: COP26 rhwng Llywodraeth y 

DU a'r Gweinyddiaethau Datganoledig 

 (Tudalen 60)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-06-22 - Papur 15 - Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd, 9 

Chwefror 2022 



 

 

7.4 Gohebiaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: y Gr?p Rhyngweinidogol ar 

Sero Net, Ynni a Newid Hinsawdd 

 (Tudalennau 61 - 62)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-06-22 - Papur 16 - Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd, 9 

Chwefror 2022 

8 Papurau i’w nodi 

(15.05-15.10)   

Dogfennau atodol: 

 

8.1 Gohebiaeth gan Weinidog y Gymraeg ac Addys: Memorandwm Cydsyniad 

Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2) ar y Bil Cymwysterau 

Proffesiynol 

 (Tudalennau 63 - 65)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-06-22 - Papur 17 - Llythyr gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg, 10 

Chwefror 2022 

9 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o weddill y cyfarfod 

(15.10)   

Dogfennau atodol: 

 

10 Bil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu) - trafod y 

dystiolaeth 

(15.10-15.30)   

Dogfennau atodol: 

 

11 Trafod cytundebau rhyngwladol 

(15.30-15.40) (Tudalennau 66 - 68)  

Dogfennau atodol: 



 

 

LJC(6)-06-22 - Papur 18 - Papur briffio [Saesneg yn unig] 

12 Y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil 

Diogelwch Adeiladau (Memorandwm Rhif 3) - trafod y nodyn 

cyngor cyfreithiol 

(15.40-15.55) (Tudalennau 69 - 79)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-06-22 – Papur 19 – Nodyn cyngor cyfreithiol [Saesneg yn unig] 

13 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Rheoli 

Cymorthdaliadau (Memorandwm Rhif 2) - trafod yr adroddiad 

drafft 

(15.55-16.15) (Tudalennau 80 - 86)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-06-22 – Papur 20 – Adroddiad drafft [Saesneg yn unig] 



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 1

Eitem 2Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



 

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

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

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.  

Eich cyf/Your ref   
Ein cyf/Our ref: MA/RE/4055/21 

 
Peredur Owen Griffiths, AS 
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Cyllid  
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd 
CF99 1SN 
 

 
 
 

  

 
 
Y BIL DEDDFAU TRETHI CYMRU etc. (PŴER I ADDASU) 
 
Yn dilyn cyflwyno’r Bil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu) i’r Senedd ar 13 Rhagfyr, 
ynghlwm mae copi o’r datganiad o fwriad y polisi, yn ogystal â datganiad ar y defnydd o 
ddeddfwriaeth ôl-weithredol. Darperir y dogfennau hyn i helpu’r Pwyllgor i graffu ar y Bil. 
 
Edrychaf ymlaen at ddarparu tystiolaeth i’r Pwyllgor maes o law. 
 
Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 
Cyfansoddiad. 
 
Yn gywir 
 
 

 
 
 
Rebecca Evans AS/MS 
Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol 
Minister for Finance and Local Government 
 
 
CC: Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
 
 

14 Rhagfyr 2021 

Tudalen y pecyn 22



1 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i 
Addasu) (“y Bil”) 

 
 
 

Bwriad polisi ar gyfer is-ddeddfwriaeth i'w 
gwneud o dan y Bil hwn  

 
 
 
 
 
 

 Rhagfyr 2021 
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BIL DEDDFAU TRETHI CYMRU ETC. (PŴER I ADDASU) (“Y BIL”) BWRIAD 
POLISI AR GYFER IS-DDEDDFWRIAETH  
 
Mae'r ddogfen hon yn rhoi syniad o'r bwriad polisi presennol ar gyfer yr is-
ddeddfwriaeth y mae gan Weinidogion Cymru y pŵer neu y mae'n ofynnol iddynt ei 
gwneud o dan ddarpariaethau Deddfau Treth Cymru etc. (Pŵer i Addasu) Bil (“y 
Bil”). Fe'i cyhoeddwyd er mwyn cynorthwyo'r Pwyllgor cyfrifol wrth graffu ar y Bil a 
dylid ei darllen ar y cyd â Phennod 5 o'r Memorandwm Esboniadol a'r Nodiadau 
Esboniadol. 
 
Mae Bil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu) (“Y Bil”) yn rhoi pŵer i wneud 
rheoliadau i Weinidogion Cymru (sy'n arferadwy naill ai trwy'r weithdrefn gadarnhaol 
ddrafft neu'r weithdrefn gadarnhaol “gwnaed”) i wneud newidiadau i Ddeddfau Trethi 
Cymru lle mae digwyddiad allanol yn effeithio ar y trethi datganoledig a'u refeniw 
cysylltiedig. Gellir defnyddio'r pŵer pan fo Gweinidogion Cymru o'r farn ei bod yn 
angenrheidiol neu'n briodol gwneud newidiadau mewn ymateb i'r digwyddiad hwnnw.  
Gellir defnyddio'r pŵer at y dibenion canlynol: 
 

 sicrhau nad yw'r dreth gwarediadau tirlenwi a'r dreth trafodiadau tir yn cael eu 
gorfodi lle y byddai gwneud hynny yn anghydnaws ag unrhyw 
rwymedigaethau rhyngwladol; 
 

 diogelu rhag osgoi trethi mewn perthynas â'r dreth gwarediadau tirlenwi a'r 
dreth trafodiadau tir;  
 

 ymateb i newidiadau a wneir i drethi ‘rhagflaenol’ y DU (hynny yw, treth dir y 
dreth stamp neu'r dreth dirlenwi) sy'n effeithio, neu a allai effeithio ar y swm a 
delir i Gronfa Gyfunol Cymru, a   
 

 ymateb i benderfyniadau'r llysoedd/tribiwnlysoedd sy'n effeithio ar Ddeddfau 
Trethi Cymru neu a allai effeithio arnynt, neu reoliadau a wneir odanynt 

 
 
Mae angen yr ymyriad hwn yn bennaf i ddiogelu refeniw sydd ar gael ar gyfer 
gwasanaethau cyhoeddus hanfodol yng Nghymru. Ar hyn o bryd, er enghraifft, bob 
tro y bydd cylch cyllideb y DU,  Llywodraeth Cymru yn cymryd y risg y gallai fod 
newid sy'n effeithio ar dreth ddatganoledig ac sy'n cael effaith gyllidebol uniongyrchol 
ar adnoddau ac na all Gweinidogion Cymru ymateb iddo mewn modd amserol. Gall 
ymyriad o'r math hwn fod yn briodol hefyd pan fo angen i Drysorlys Cymru ac 
Awdurdod Cyllid Cymru 'gau' cynlluniau osgoi trethi yn brydlon neu gynnal 
cydymffurfiad â rhwymedigaethau rhyngwladol.  
 
Mae'r Bil hefyd yn gosod dyletswydd ar Weinidogion Cymru i gyhoeddi datganiad o'u 
polisi mewn perthynas ag arfer y pŵer i wneud rheoliadau i wneud rheoliadau sy'n 
cael effaith ôl-weithredol. 
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Adran Disgrifiad  Bwriad y polisi 

Adran 1:  Pŵer i addasu Deddfau Trethi Cymru 

Adran 1 
(1a-d) 

Gall Gweinidogion Cymru, trwy reoliadau, addasu 
Deddfau Trethi Cymru a rheoliadau a wneir o dan y 
Deddfau hynny os ydynt o'r farn bod yr 
addasiadau'n angenrheidiol neu'n briodol ar gyfer 
neu mewn cysylltiad â'r dibenion canlynol:  
 

a) sicrhau nad yw'r dreth gwarediadau tirlenwi 
a'r dreth trafodiadau tir yn cael eu gorfodi lle y 
byddai gwneud hynny yn anghydnaws ag 
unrhyw rwymedigaethau rhyngwladol 

b) diogelu rhag osgoi trethi mewn perthynas â'r 
dreth gwarediadau tirlenwi a'r dreth 
trafodiadau tir;  

c) ymateb i newid i dreth ragflaenol sy'n 
effeithio, neu a allai effeithio ar y symiau a 
delir i Gronfa Gyfunol Cymru o dan adran 
118(1) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (c. 
32); 

d) ymateb i benderfyniad unrhyw lys neu 
dribiwnlys sy'n effeithio, neu a allai effeithio ar 
weithrediad unrhyw rai o Ddeddfau Trethi 
Cymru neu reoliadau a wneir o dan y 
Deddfau hynny. 

Mae'r pŵer hwn yn galluogi Gweinidogion Cymru i 
ymateb trwy reoliadau i nifer o amgylchiadau allanol sy'n 
effeithio ar drethi datganoledig Cymru. 
 
Mae arfer y pŵer i wneud rheoliadau yn ddarostyngedig i 
brofion diben y bwriedir iddynt gyfyngu ar y defnydd o'r 
pŵer.  Mae’r profion diben yn targedu'r meysydd hynny 
lle y rhagwelir y bydd angen i Weinidogion Cymru 
ymateb i ddigwyddiadau allanol er mwyn diogelu refeniw 
Llywodraeth Cymru a threthdalwyr. Mae'r effaith fwriedig 

fel a ganlyn:  
 

- Diben (a) – efallai y bydd Gweinidogion Cymru am 
wneud newidiadau ar fyr rybudd er mwyn sicrhau 
nad yw'r trethi datganoledig yn cael eu gorfodi lle 
byddai hyn yn arwain at ddiffyg cydymffurfio â 
rhwymedigaethau rhyngwladol penodol  megis, er 
enghraifft, pan fo cytundeb masnach newydd neu 
gytundeb trethiant dwbl yn dod i ben gyda gwlad 
arall sydd â goblygiadau i'r trethi datganoledig.     

 
- Diben (b) – caiff Gweinidogion Cymru wneud 

newidiadau deddfwriaethol i ddiogelu rhag 
gweithgarwch osgoi y gellir ei atal wedyn ar 
unwaith.   Mae hyn yn cynnwys achosion lle mae 
Awdurdod Cyllid Cymru a/neu Lywodraeth Cymru 
o'r farn y bydd mwy o eglurder yn y ddeddfwriaeth 
yn dileu unrhyw amheuaeth am y bwriad i 
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gymhwyso'r darpariaethau deddfwriaethol ac fe 
fydd o fudd i drethdalwyr, o bosibl, drwy atal 
hyrwyddo cyfleoedd osgoi trethi nad ydynt yn 
bodoli mewn gwirionedd. Cymerwyd camau o'r fath 
gan lywodraeth y DU i ddiogelu cyfundrefnau treth 
a threthdalwyr yn y gorffennol ac mae 
Gweinidogion Cymru am allu cymryd camau tebyg.    

 
- Diben (c) – caiff Gweinidogion Cymru wneud 

newidiadau mewn ymateb i newidiadau mewn a 
wneir gan lywodraeth y DU i drethi rhagflaenol y 
DU a fydd yn effeithio ar yr addasiad i grant bloc 
Cymru a thrwy hynny'r refeniw sydd ar gael ar gyfer 
gwasanaethau cyhoeddus hanfodol.        
 

- Diben (d) – caiff Gweinidogion Cymru wneud 
newidiadau os  nododd penderfyniad llys neu 
dribiwnlys fater a allai elwa o newid deddfwriaethol 
ym marn y Gweinidogion (gan gynnwys 
penderfyniadau sy'n ymwneud â threthi 
rhagflaenol y DU, trethi eraill, neu ddeddfau eraill 
sy'n effeithio ar y trethi datganoledig), neu i egluro'r 
gyfraith yn helaethach.   

 

Bydd y Bil yn caniatáu i Weinidogion Cymru wneud 
rheoliadau gan ddefnyddio naill ai'r weithdrefn gadarnhaol 
ddrafft neu'r weithdrefn gadarnhaol “gwnaed”. Bydd 
Gweinidogion Cymru yn ceisio defnyddio'r weithdrefn 
gadarnhaol ddrafft lle bo modd, sy'n golygu na all y 
rheoliadau ddod i rym ond pan fo'r Senedd wedi 
cymeradwyo eu gwneud.  Bydd Gweinidogion Cymru yn 
defnyddio'r rheoliadau hyn pan fo angen llai o frys a lle 
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mae amser i'r Senedd gymeradwyo'r rheoliadau cyn 
iddynt gael eu gwneud.    

 
Er hynny, caiff Gweinidogion Cymru ddefnyddio'r 
weithdrefn gadarnhaol “gwnaed” lle maent o'r farn ei bod 
yn angenrheidiol oherwydd brys (er enghraifft, lle bydd 
angen i'r rheoliadau gael effaith ar unwaith neu'n fuan 
wedi hynny, ac felly cyn y gallai'r Senedd gymeradwyo set 
gadarnhaol ddrafft o reoliadau). Bydd hyn yn sicrhau y gall 
newidiadau, lle y bo'n briodol, ddod i rym cyn gynted ag y 
gwneir y rheoliadau, wrth aros am gymeradwyaeth y 
Senedd.  Rhaid rhoi'r gymeradwyaeth honno o fewn 
uchafswm cyfnod o 60 o ddiwrnodau calendr y Senedd, 
heb gynnwys unrhyw gyfnod pan fo'r Senedd yn cael ei 
diddymu neu pan fo mewn toriad am fwy na phedwar 
diwrnod i alluogi'r rheoliadau hynny i barhau mewn grym.   
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DRAFFT – SENSITIF A CHYFRINACHOL 
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Datganiad polisi mewn perthynas ag arfer y pŵer i wneud 

deddfwriaeth ôl-weithredol yn Neddf Deddfau Trethi Cymru etc. 

(Pŵer i Addasu) 20XX  

 

1. Cefndir  

 

Cyffredinol 

 

1.1  Mae Deddf Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu) 20XX ("y Ddeddf") yn 

gweithredu er mwyn bod modd gwneud newidiadau i Ddeddfau Trethi Cymru1, 

drwy reoliadau pan fo Gweinidogion Cymru yn ystyried bod newidiadau o’r fath 

yn angenrheidiol neu’n briodol a phan fydd yn ofynnol iddynt gael effaith ar 

unwaith neu'n fuan iawn wedi hynny. Bydd y newidiadau hynny yn cael eu 

caniatáu er mwyn ymateb i nifer o amgylchiadau allanol. Yn gryno:  

 

i. er mwyn sicrhau nad yw trethi datganoledig Cymru yn cael eu gorfodi pan 
fyddai gwneud hynny yn anghydnaws ag unrhyw rwymedigaethau 
rhyngwladol 

ii. er mwyn diogelu rhag achosion o osgoi trethi mewn perthynas â threthi 
datganoledig Cymru 

iii. er mwyn ymateb i newidiadau a wnaed gan Lywodraeth y DU i 'drethi 
rhagflaenol'2 y DU (hynny yw, unrhyw dreth y mae gennym dreth 
ddatganoledig gyfatebol iddi) sy’n effeithio, neu a allai effeithio ar y swm a 
delir i mewn i Gronfa Gyfunol Cymru3 

iv. er mwyn ymateb i benderfyniadau’r llysoedd/tribiwnlysoedd sy’n effeithio, 
neu a allai effeithio ar weithredu Deddfau Trethi Cymru, neu unrhyw 
reoliadau a wneir oddi tanynt.   

 

1.2 Y prif effaith y bwriedir i’r Ddeddf ei chael yw darparu mecanwaith cymesur i 

Weinidogion Cymru ar gyfer diogelu refeniw trethi Cymru a godir drwy drethi 

datganoledig, ac i osgoi goblygiadau niweidiol i fusnesau, y farchnad eiddo a’r 

amgylchedd. 

 

1.3 Ni fydd y pwerau gwneud rheoliadau yn cael eu defnyddio i wneud newidiadau 

polisi arferol i'r trethi datganoledig. Ar gyfer newidiadau o'r fath, bydd Llywodraeth 

                                                           
1 Diffinnir “Deddfau Trethi Cymru” fel Deddf Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi 
Datganoledig (Cymru) 2017 (“LTTA”), Deddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017 (“LDT”) a  
Deddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016 (“TCMA”). 
2 Ar hyn o bryd, mae 'trethi rhagflaenol' yn cyfeirio at Dreth Dir y Dreth Stamp a’r Dreth Tirlenwi – trethi 

cyfatebol y DU i’r trethi sydd bellach wedi'u datganoli yng Nghymru. 
3 O dan adran 118(1) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. 
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Cymru yn defnyddio pwerau sy’n bodoli eisoes yn Neddfau Trethi Cymru neu, 

pan fo angen, ddeddfwriaeth sylfaenol.   

 

2. Y Datganiad - Deddfwriaeth ôl-weithredol 

 
2.1 Fel arfer, ni fydd newidiadau i ddeddfwriaeth trethi yn dod i effaith cyn y dyddiad y 

caiff y rheoliadau eu gwneud. Fodd bynnag, bydd hefyd yn bosibl i newid gael 

effaith o ddyddiad sydd cyn y dyddiad gwneud ar gyfer rheoliadau a wneir gan 

ddefnyddio'r Ddeddf4, er mai’r bwriad yw mai dim ond mewn amgylchiadau 

eithriadol y gwneir hyn. Penderfynir fesul achos, gan ddibynnu ar yr 

amgylchiadau penodol, wrth ystyried a ddylid gwneud rheoliadau sy'n rhoi effaith 

ôl-weithredol. Yn yr holl amgylchiadau o'r fath, fodd bynnag, bydd y rheoliadau yn 

ddarostyngedig i gymeradwyaeth y Senedd – waeth a ydynt yn ddarostyngedig i'r 

weithdrefn gadarnhaol ddrafft neu’r weithdrefn gadarnhaol ‘gwnaed’5. 

 

2.2 Mae enghreifftiau o sefyllfaoedd pan gaiff Gweinidogion Cymru ystyried gwneud 

rheoliadau gydag effaith ôl-weithredol yn cynnwys: 

 pan fydd newid yn cael ei wneud gan Lywodraeth y DU sy'n cael effaith 
ar unwaith ac sy'n darparu mantais o ran trethi, a masnachol felly, i 
endidau sy'n agored i'r dreth ragflaenol 

 pan fydd newid yn cael ei wneud gan Lywodraeth y DU sy'n cael effaith 
ar unwaith ac sy’n codi symiau sylweddol o dreth gan dreth ragflaenol a 
fydd yn cael effaith sylweddol ar yr addasiad i’r grant bloc 

 pan fydd rhaid atal unrhyw achos o osgoi trethi 

 pan fydd penderfyniad llys yn golygu efallai na chaiff y ddeddfwriaeth ei 
dehongli fel y bwriadwyd gan y Senedd pan gafodd ei deddfu 

 pan fydd rheoliadau wedi cael eu gwneud gan ddefnyddio pwerau yn y 
Ddeddf (naill ai yn ddarostyngedig i’r weithdrefn gadarnhaol ddrafft neu’r 
weithdrefn gadarnhaol ‘gwnaed’) ac mae Gweinidogion Cymru yn 
dymuno diwygio effaith y rheoliadau, er mwyn i’r newidiadau gael effaith 
o’r un dyddiad ag y cafodd y rheoliadau gwreiddiol effaith.  

2.3 Bydd Gweinidogion Cymru yn sicrhau bod y rheoliadau a wneir yn gymesur ac yn 

gydnaws â’r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol6.  

 

 

 

                                                           
4 Gweler adran 2(1)(c) o’r Ddeddf.  
5 Rhaid i reoliadau sy’n ddarostyngedig i’r weithdrefn gadarnhaol ddrafft gael eu gosod ar ffurf drafft 

am 20 diwrnod o leiaf cyn y gellir cynnal pleidlais yn y Senedd i’w cymeradwyo. Gall rheoliadau sy’n 
ddarostyngedig i’r weithdrefn gadarnhaol ‘gwnaed’ ddod i rym ar unwaith pan gânt eu gwneud gan 
Weinidogion Cymru. Rhaid i reoliadau o’r fath gael eu cymeradwyo drwy bleidlais yn y Senedd cyn 
pen cyfnod o 60 diwrnod ar y mwyaf er mwyn iddynt barhau mewn effaith.  
6 “Hawliau’r Confensiwn” sydd wedi’u hymgorffori yng nghyfraith y DU drwy gyfrwng Deddf Hawliau 
Dynol 1998. 
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3. Hysbysu ynghylch y Newidiadau a’u Hamseriad  

 

3.1 Bydd Gweinidogion Cymru fel arfer yn ceisio gwneud cyhoeddiadau am drethi fel 

rhan o ddatganiad y Gyllideb Ddrafft pan fo’n bosibl, ond rhaid cydnabod hefyd 

fod y pŵer a ddarperir gan y Ddeddf wedi cael ei gynllunio i gael ei ddefnyddio ar 

gyfer ymateb i ddigwyddiadau allanol. O ganlyniad, mae’n debygol y bydd y 

defnydd o’r pŵer hwn yn digwydd y tu allan i’r cyfnod amser a fyddai’n caniatáu i 

gyhoeddiad gael ei wneud fel rhan o Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru. Mae’n 

fwy tebygol felly na fydd unrhyw newidiadau a fydd yn digwydd wedi eu cynnwys 

yn natganiad cyntaf y Gyllideb Ddrafft. Pan fydd yn bosibl, bydd Llywodraeth 

Cymru ac Awdurdod Cyllid Cymru yn defnyddio eu sianeli cyfathrebu a 

rhanddeiliaid sy’n hysbys iddynt i godi ymwybyddiaeth o’r newidiadau ymlaen 

llaw (yn benodol yn y Datganiad Ysgrifenedig a’r manylion a’r Atodiadau fydd yn 

rhan ohono).  

 

4. Gweithdrefn 

 

4.1 Wrth gyflwyno deddfwriaeth ôl-weithredol, bwriad Gweinidogion Cymru yw cadw 

at y weithdrefn a ganlyn:  

 

- bod manylion cyffredinol y newidiadau arfaethedig yn fanwl gywir ac yn 
cael eu darparu drwy gyfrwng y Datganiad Ysgrifenedig 

- bod y Datganiad Ysgrifenedig yn nodi'r weithdrefn a ddefnyddir a bod y 
rheoliadau yn cael eu gwneud cyn gynted â phosibl yn unol â’r 
weithdrefn berthnasol a pholisïau Llywodraeth Cymru  

- bod Gweinidogion Cymru yn ysgrifennu at Gadeiryddion y Pwyllgor 
Cyllid a'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gan roi 
manylion cyffredinol y newidiadau arfaethedig a gwahodd y Pwyllgorau 
i ystyried diben ac effaith y ddeddfwriaeth ôl-weithredol. Bydd copïau 
o’r llythyrau yn cael eu hanfon at y Llywydd 

- bod y rheoliadau yn cael eu cyhoeddi (a, phan fo’n briodol, yn cael eu 
gwneud) cyn gynted ag sy’n bosibl.   

 

4.2 Pan fo'n bosibl gwneud hynny yn yr amser a ganiateir gan amgylchiadau unigol, 

bydd Llywodraeth Cymru yn ceisio barn ar effaith y rheoliadau, naill ai drwy 

ymgynghoriad ffurfiol pan fo hynny'n bosibl, neu yn anffurfiol gyda phartïon 

allanol dibynadwy sydd â buddiant. Fodd bynnag, o ystyried natur y rheoliadau, 

yn enwedig mewn achosion pan fo angen diwygio ar frys, efallai na fydd bob 

amser yn bosibl, er enghraifft pan fo risg o ragflaenu. 
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Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol  
Minister for Finance and Local Government 
 
 
 

 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

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/0094/22 
 
 
Peredur Owen Griffiths, AS 
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Cyllid 
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd 
CF99 1SN 

24 Ionawr 2022 
 
 
BIL DEDDFAU TRETHI CYMRU etc. (PŴER I ADDASU) 
 
 
Annwyl Peredur,  
 
Diolch am eich llythyr diweddar yn dilyn sesiwn dystiolaeth y Pwyllgor Cyllid ar 22 Rhagfyr 
2021 mewn perthynas â Bil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu) (“y Bil”) lle’r ydych 
yn gofyn am wybodaeth am y canlynol: 

 Y costau posibl sydd ynghlwm â gweithredu unrhyw is-ddeddfwriaeth a fydd yn codi 
yn sgil y Bil, megis diweddaru systemau, ffurflenni, canllawiau a chyfathrebu unrhyw 
newidiadau;  

 Y costau gwirioneddol sy’n gysylltiedig â gweithredu Rheoliadau Treth Trafodiadau 
Tir (Amrywio Dros Dro Gyfraddau a Bandiau ar gyfer Trafodiadau Eiddo Preswyl) 
(Cymru) 2020. 

 

Fel y gwyddoch, nod y ddeddfwriaeth hon yw darparu system i alluogi Gweinidogion Cymru 
i ymateb i ddigwyddiadau allanol, gan gynnwys y rhai sy’n effeithio ar gyllideb Cymru – 
amgylchiadau sydd y tu hwnt i’n rheolaeth. Heb y ddeddfwriaeth hon, byddai angen inni 
ganfod ffordd o ymateb o hyd. Yn y rhan fwyaf o senarios, byddai hyn yn debygol o olygu 
ymateb gan ddefnyddio deddfwriaeth frys neu, lle bo’n bosibl, ein pwerau gwneud 
rheoliadau presennol. Byddai’r costau gweithredu’r un fath ni waeth pa system 
ddeddfwriaethol a ddefnyddid i weithredu’r newid hwnnw. Yr opsiwn arall fyddai byw gydag 
effaith y digwyddiad allanol, gan gynnwys gostyngiadau posibl yng nghyllidebau Cymru. Prif 
nod y ddeddfwriaeth hon yw diogelu refeniw Cymru. 

 
Heb y Bil hwn, mae perygl y byddwn yn wynebu costau ariannol yn y dyfodol os, er 
enghraifft, codir tâl newydd am dreth dir y dreth stamp ac ni allwn ymateb yn gyflym. Er, 
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efallai na fydd hyn yn digwydd yn y dyfodol agos, mae’n sicr yn bosibl yn y blynyddoedd 
nesaf – gan fod trethi trafodiadau tir yn parhau i fod yn fywiog. 
 
Mae swyddogion Trysorlys Cymru, ar y cyd â swyddogion o Awdurdod Cyllid Cymru (ACC), 
wedi ystyried costau gweinyddol posibl unrhyw newidiadau yn y dyfodol – sy’n cynnwys, er 
enghraifft, diweddaru canllawiau a ffurflenni, profi neu ofynion cyfathrebu ychwanegol. Ar 
gyfer y rhan fwyaf o newidiadau, mae’n rhesymol tybio y bydd y costau yn cael eu talu o 
gyllidebau presennol. Fodd bynnag, bydd y costau i ACC yn dibynnu i raddau helaeth ar 
union natur y newid na ellir ei ragweld heddiw gydag unrhyw sicrwydd, a bydd angen 
ystyried y costau hyn fesul achos. 
 
O ran gweithredu Rheoliadau Treth Trafodiadau Tir (Amrywio Dros Dro Gyfraddau a 
Bandiau ar gyfer Trafodiadau Eiddo Preswyl) (Cymru) 2020, ysgwyddodd ACC gostau o 
oddeutu £1,200 ar weithredu’r newidiadau dros dro yng nghyfradd y dreth trafodiadau tir ar 
27 Gorffennaf 2020. Roedd hyn yn cynnwys ffi fechan a dalwyd i’w cyflenwr TG, fodd 
bynnag, gwnaethpwyd y rhan fwyaf o’r newidiadau technegol, gan gynnwys profi, yn fewnol. 
Nid yw’r gost hon yn cynnwys cost isel dychwelyd at y cyfraddau gwreiddiol ar gyfer y dreth 
trafodiadau tir (a ddaeth i rym ar 1 Gorffennaf 2021) na chost amser staff ar ddiweddaru 
canllawiau a chyfathrebiadau ACC. Cafodd y costau hyn eu cynnwys yng ngweithgareddau 
busnes fel arfer. Rhagwelwyd y newidiadau yn eang yn dilyn fy nghyhoeddiad ar 14 
Gorffennaf 2020 ac felly roedd y gofynion a’r costau o ran codi ymwybyddiaeth yn isel. 
 
Rhagwelwyd y gofyniad i wneud newidiadau i gyfraddau’r dreth wrth ddylunio system rheoli 
treth ACC, ac adeiladwyd systemau ymarferol sy’n golygu bod gwneud newidiadau o’r fath 
yn weddol hawdd. Helpodd hyn i gadw’r costau’n isel ar gyfer newidiadau Gorffennaf 2020. 
 

Rwy’n gobeithio y bydd yr wybodaeth hon yn helpu’r Pwyllgor Cyllid yn ei waith o graffu ar y 
Bil, ond os oes angen unrhyw wybodaeth arall arnoch cyn imi ddod ger eich bron unwaith 
eto, mae croeso i chi ysgrifennu ataf. 
 
Yn gywir, 
 

 
 
Rebecca Evans AS/MS 
Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol 
Minister for Finance and Local Government 
 
Copi at: Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
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Offerynnau Statudol sydd ag Adroddiadau Clir 

14 Chwefror 2022 

SL(6)149 – Rheoliadau Wyau (Cymru) 2022 

Gweithdrefn: Cadarnhaol 

Gwneir y Rheoliadau hyn o dan adran 50(3) o Ddeddf Amaethyddiaeth 2020 a pharagraff 

16(1) o Atodlen 5 iddi. 

Mae'r Rheoliadau'n diwygio cyfraith yr UE a ddargedwir, yn benodol Rheoliad y Comisiwn 

(EC) Rhif 589/2008 (“y Rheoliad a Ddargedwir”), sy’n gwneud darpariaeth o ran safonau 

marchnata ar gyfer wyau. Mae'r Rheoliadau yn caniatáu i wiriadau safonau marchnata barhau 

i gael eu cynnal ar wyau Dosbarth A a fewnforiwyd mewn safle ar ben y daith. Safleoedd ar 

ben y daith yw lleoliadau megis canolfannau pecynnu wyau a mangreoedd cyfanwerthwyr, lle 

cynhelir gwiriadau gan arolygwyr marchnata wyau'r Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a 

Phlanhigion (APHA), cyn rhyddhau’r  wyau i'w gwerthu mewn siopau neu i’w defnyddio gan 

arlwywyr mawr.  

Mae'r diwygiad a wneir gan y Rheoliadau hyn yn ofynnol oherwydd, o dan y Rheoliad a 

Ddargedwir, mae’n ofynnol i wiriadau safonau marchnata gael eu cynnal mewn Safleoedd 

Rheoli Ffiniau cyn cliriad tollau o 1 Gorffennaf 2022. Gan fod arolygwyr a gweithdrefnau 

gorfodi sy’n cydymffurfio â’r gofynion hyn yn bodoli eisoes, o dan y drefn bresennol, mewn 

safleoedd ar ben y daith (y canolfannau pecynnu a mangreoedd cyfanwerthwyr lle caiff wyau 

eu gwirio cyn eu rhyddhau i'w gwerthu), mae'r Memorandwm Esboniadol i'r Rheoliadau yn 

nodi y byddai’n fwy effeithlon ac ymarferol parhau â'r gwiriadau yn y lleoliadau hyn. Drwy 

barhau i gynnal gwiriadau marchnata wyau mewn safleoedd ar ben y daith, megis 

canolfannau pecynnu wyau a mangreoedd cyfanwerthwyr yn hytrach na’r pwynt mynediad, 

bydd modd cynnal y gwiriadau hyn gan ddefnyddio’r adnoddau sefydledig sy’n bodoli eisoes 

cyn i'r wyau gyrraedd y farchnad. 

Rhiant-Ddeddf: Ddeddf Amaethyddiaeth 2020 

Fe’u gwnaed ar:  

Fe’u gosodwyd ar:  

Yn dod i rym ar: 04 Mawrth 2022 
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SL(6)148 - Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) 

(Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2022 

Cefndir a Diben 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio'r rheoliadau cymorth i fyfyrwyr a ganlyn: 

• Rheoliadau Addysg (Ffioedd a Dyfarniadau) (Cymru) 2007; 

• Rheoliadau Addysg (Athrofa Brifysgol Ewropeaidd) (Cymru) 2014; 

• Rheoliadau Addysg Uwch (Cyrsiau Cymhwysol, Personau Cymhwysol a 

Darpariaeth Atodol) (Cymru) 2015; 

• Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) 2017; a 

• Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) 2018. 

Yn benodol, mae’r diwygiadau a wnaed gan y Rheoliadau hyn yn: 

• sicrhau bod unigolion, sy’n cael caniatâd i ddod i’r wlad neu i aros fel dinasyddion 

perthnasol Affganistan ac aelodau o'u teulu o dan gynlluniau mewnfudo’r Polisi 

Adleoli a Chymorth i Affganiaid (ARAP) a Chynllun Adsefydlu Dinasyddion 

Affganistan (ACRS), yn gymwys i gael cymorth i fyfyrwyr, statws ffioedd cartref a’r 

cap ar ffioedd dysgu; 

• sicrhau bod myfyrwyr o Diriogaethau Dibynnol ar y Goron sy’n astudio cwrs 

addysg uwch yng Nghymru yn gymwys ar gyfer statws ffioedd cartref a’r cap ar 

ffioedd dysgu; 

• cynyddu maint y cymorth i israddedigion (grant myfyrwyr anabl, grantiau i 

ddibynyddion (gan gynnwys grant gofal plant) a benthyciad cynhaliaeth); 

• lleihau swm y grant ffioedd dysgu a chynyddu swm y benthyciad ar gyfer ffioedd 

dysgu i'r myfyrwyr hynny a ddechreuodd eu cyrsiau ar 1 Medi 2012 neu ar ôl y 

dyddiad hwnnw, ond cyn 1 Awst 2018, yn ôl y gyfradd chwyddiant a ragwelir, fel 

nad yw'r cymorth cyffredinol ar gyfer ffioedd dysgu yn newid; 

• sicrhau y bydd myfyrwyr ar y Rhaglen Gyfnewid Ryngwladol ar gyfer Dysgu yn 

cael yr un cymorth â'r rhai ar gynllun Erasmus+ a’r Cynllun Turing a sefydlwyd gan 

yr Ysgrifennydd Gwladol dros Addysg; 

• dileu cyfeiriadau at y 'cyfnod gras' mewn perthynas â’r Cynllun Preswylio'n 

Sefydlog i Ddinasyddion yr UE yn y rheoliadau cymorth i fyfyrwyr israddedig; a 

• sicrhau bod myfyrwyr sy’n astudio cwrs ôl-raddedig mewn gwaith cymdeithasol 

ac yn cael bwrsariaeth gwaith cymdeithasol yn gymwys i wneud cais am Grant i 

Fyfyrwyr Anabl os yw’r cwrs yn dechrau ar 1 Awst 2022 neu ar ôl y dyddiad 

hwnnw. 

Gweithdrefn 

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

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

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

dyddiad y’u gosodwyd gerbron y Senedd. 

Materion technegol: craffu 

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

perthynas â’r offeryn hwn: 

1. Rheol Sefydlog 21.2 – ei bod yn ymddangos bod y gwaith drafftio yn ddiffygiol neu 

ei fod yn methu â bodloni gofynion statudol. 

Mae rheoliad 18(b) yn ceisio diwygio rheoliad 27(9)(a) o Reoliadau Addysg (Cymorth i 

Fyfyrwyr) (Cymru) 2017 drwy amnewid uchafswm y ffioedd gofal plant wythnosol a 

ddefnyddir i gyfrifo swm y grant gofal plant a delir i fyfyriwr cymwys.  Y ffigur y mae’r 

Rheoliadau hyn yn nodi y dylid ei amnewid yw “£138.31”, ond y ffigur sydd wedi’i gynnwys 

yn Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) 2017 yw “£138.81”. 

Rhinweddau: craffu 

Nodwyd y 3 pwynt a ganlyn i gyflwyno adroddiad arno o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn 

perthynas â’r offeryn 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. 

Mae Pennod 2 o Rannau 2 a 4 yn diwygio rheoliadau cymorth i fyfyrwyr er mwyn darparu 

bod dinasyddion Affganistan y rhoddwyd caniatâd iddynt ddod i mewn neu i aros yn y 

Deyrnas Unedig yn cael eu trin fel myfyrwyr cartref at ddibenion ffioedd a godir gan 

sefydliadau addysg uwch.  Mae Pennod 2 o Rannau 3 a 6 yn diwygio rheoliadau cymorth i 

fyfyrwyr er mwyn darparu bod yr un dinasyddion o Affganistan yn gymwys i gael cymorth i 

fyfyrwyr.  Mae'r diwygiadau hefyd yn gymwys mewn perthynas â phartneriaid a phlant 

dibynnol y dinasyddion hynny o Affganistan. 

Mae'r diffiniad a ganlyno o “bartner” dinesydd perthnasol o Affganistan wedi'i gynnwys yn y 

rheolau mewnfudo: 

“276BK1. For the purposes of rules 276BA1-276BS5 a partner of a relevant Afghan 

citizen, including where the relevant Afghan citizen has already been granted entry 

clearance, leave to enter or remain or indefinite leave to enter or remain, is a person 

who: 

(i)is the relevant Afghan citizen’s spouse; or 

(ii)is the relevant Afghan citizen’s civil partner; or 
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(iii)has been living together with the relevant Afghan citizen in a relationship akin to a 

marriage or civil partnership for at least two years prior to the date of application. 

Mae'r diffiniad hwn yn gymwys mewn perthynas â darpariaethau perthnasol y rheolau 

mewnfudo (paragraffau 276BA2, 276BS2, 276BJ2 a 276BO2) y cyfeirir atynt yn y diwygiadau a 

wnaed gan y Rheoliadau hyn. 

Mae rheoliadau 4(b), 7, 11(b) a 38(b) yn cyflwyno pedwar categori o ddinasyddion perthnasol 

o Affganistan sydd o fewn cwmpas y darpariaethau perthnasol.  Y pedwerydd o'r rhain yw 

unigolyn sy’n cael: 

“indefinite leave to enter or remain in the United Kingdom outside the immigration rules 

as the spouse, civil partner or dependent child of a person falling into paragraph (g)* or 

dependent child of such a spouse or civil partner;” 

* “paragraph (g)” is replaced with “paragraph (c)” in regulation 7 and “paragraph (iii)” in relation 

to regulation 38(b). 

Mae’r ddarpariaeth yn berthnasol i briod neu bartner sifil yn unig ac nid oes cyfeiriad at 

unigolyn sydd â statws tebyg i baragraff 276BK1(iii) o’r rheolau mewnfudo (h.y. byw gyda’r 

dinesydd perthnasol o Affganistan mewn perthynas sy’n debyg i briodas neu bartneriaeth 

sifil am o leiaf ddwy flynedd cyn dyddiad y cais).  Nid yw’n glir o Gynllun Adsefydlu 

Dinasyddion Affganistan a fyddai unigolyn o’r fath yn gymwys i gael caniatâd amhenodol i 

ddod i mewn neu i aros yn y Deyrnas Unedig. 

A yw’n fwriad polisi bod unigolyn sy’n byw gyda dinesydd perthnasol o Affganistan mewn 

perthynas sy’n debyg i briodas neu bartneriaeth sifil am o leiaf ddwy flynedd cyn dyddiad y 

cais y tu allan i’r cwmpas lle mae gan ei bartner ganiatâd amhenodol i ddod i mewn neu aros 

yn y Deyrnas Unedig, y tu allan i'r rheolau mewnfudo ar sail Cynllun Adsefydlu Dinasyddion 

Affganistan? 

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. 

Mae rheoliad 39 yn diwygio Atodlen 4 i Reoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) 2018 

drwy fewnosod paragraff 13F newydd.  Ym mharagraff newydd 13F(2) mae cyfeiriad at 

“fyfyriwr cymwys”, tra bod pob cyfeiriad arall ym mharagraff 13F(1) yn gyfeiriadau at “fyfyriwr 

ôl-raddedig cymwys”.  Defnyddir y ddau derm diffiniedig mewn cyd-destunau gwahanol yn 

Rheoliadau 2018. 

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’r Pwyllgor yn nodi ei fod wedi adrodd yn flaenorol ar ddiwygiadau i Reoliadau Addysg 

(Athrofa Brifysgol Ewropeaidd) (Cymru) 2014 a wnaed gan Reoliadau Addysg (Athrofa 

Brifysgol Ewropeaidd) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2021. 
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Nododd adroddiad y Pwyllgor ar y Rheoliadau 2021 hynny bwynt rhinwedd mewn perthynas 

â’r diffiniad o “person granted leave to remain as a protected partner”.  Cafwyd ymateb gan y 

Llywodraeth mewn perthynas â’r pwynt rhinwedd hwnnw ar 3 Rhagfyr 2021.  Roedd yr 

ymateb yn nodi fel a ganlyn: 

“The first sub-paragraph of the definition of “person granted leave to remain as a 

protected partner” should have included reference to paragraph 289D of the immigration 

rules.  The Government will look to schedule an amendment in an appropriate future 

instrument.” 

Gan fod y Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Addysg (Athrofa Brifysgol Ewropeaidd) 

(Cymru) 2014, efallai eu bod wedi bod yn offeryn priodol yn y dyfodol ar gyfer dwyn y 

cywiriad ymlaen. 

Ymateb Llywodraeth Cymru 

Mae angen ymateb gan Lywodraeth Cymru. 

 

Cynghorwyr Cyfreithiol 

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 

8 Chwefror 2022 
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SL(6)150 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol 

(Ffioedd Ymwelwyr Tramor) (Diwygio) (Cymru) 2022 

Cefndir a Diben 

Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd 

Ymwelwyr Tramor) 1989 (“y Prif Reoliadau”). 

Mae'r Prif Reoliadau yn caniatáu i Fyrddau Iechyd Lleol, Ymddiriedolaethau’r GIG ac 

Ymddiriedolaethau Sefydledig y GIG (fel y bo’n berthnasol) yng Nghymru godi ac adennill 

ffioedd am wasanaethau perthnasol a ddarperir i ymwelwyr tramor nad ydynt yn preswylio 

fel arfer yn y Deyrnas Unedig (DU), oni bai bod yr ymwelydd tramor, neu'r gwasanaeth y 

mae’n ei gael, yn destun esemptiad rhag ffioedd. 

Mae’r Rheoliadau hyn yn cael eu gwneud er mwyn: 

 sicrhau bod y Prif Reoliadau yn adlewyrchu’r Confensiwn rhwng y DU a’r Swistir ar 

Gyd-drefnu Nawdd Cymdeithasol;  

 cynnwys Rheoliad 4F newydd, sy’n darparu esemptiad rhag ffioedd ar gyfer 

ymwelydd tramor sydd wedi talu’r Ffi Iechyd Mewnfudo o dan Ddeddf Mewnfudo 

2014, neu pan fo person yn esempt rhag talu’r ffi honno neu, mewn amgylchiadau 

penodol, pan fo’r Ysgrifennydd Gwladol wedi arfer disgresiwn i leihau, ad-dalu neu 

hepgor y Ffi Iechyd Mewnfudo;  

 cynnwys Rheoliad 4G newydd sy’n darparu esemptiad rhag ffioedd i’r ymwelwyr 

tramor hynny a wnaeth gais am ganiatâd i ddod i mewn neu i aros yn y Deyrnas 

Unedig cyn i’r gofyniad i dalu’r Ffi Iechyd Mewnfudo ddod i rym ac na fyddant, o 

ganlyniad, wedi cael cyfle i dalu'r ffi honno hyd nes eu bod yn gwneud y cais nesaf i 

ddod i mewn i’r Deyrnas Unedig neu i aros ynddi; 

 cynnwys esemptiad rhag ffioedd ar gyfer plentyn a enir yn y Deyrnas Unedig i riant 

sy’n esempt rhag talu ffioedd o dan Reoliad 4F neu Reoliad 4G, tra bo’r plentyn yn 

iau na thri mis oed ar yr amod nad yw wedi ymadael â’r Deyrnas Unedig ers iddo 

gael ei eni; 

 diweddaru Atodlen 1 i newid y cyfeiriad at y coronafeirws a ddefnyddiwyd ar adeg 

diwygiad Chwefror 2020 i’r enw presennol a gadarnhawyd am y feirws; a 

 chynnwys diwygiadau technegol yn dilyn diweddariadau blaenorol i'r Prif Reoliadau. 

 

 

Gweithdrefn 
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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. 

Materion technegol: craffu 

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

perthynas â’r offeryn hwn. 

Rhinweddau: craffu 

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

perthynas â'r offeryn hwn:- 

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

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

Mae’r Rheoliadau hyn yn cynnwys cywiriadau a amlygwyd yn flaenorol gan y Pwyllgor mewn 

perthynas â Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Ymwelwyr Tramor) (Diwygio) 

(Cymru) 2020 a 2021. 

Mae manylion y newidiadau technegol, fel y’u nodir isod, wedi’u cynnwys yn adroddiad yr y 

Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad SL(5)707 – Rheoliadau’r Gwasanaeth 

Iechyd Gwladol (Ffioedd Ymwelwyr Tramor) (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2020 ac 

SL(5)780 a Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Ymwelwyr Tramor) (Diwygio) 

(Cymru) (Ymadael â’r UE) 2021. 

Y newidiadau:  

• diwygio Rheoliad 2(2)(h) i fewnosod diffiniad newydd ar gyfer “gwasanaethau 

perthnasol”, sy’n cyfeirio at ddarpariaethau yn Neddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 

2006. Mae'r diwygiad yn dileu cyfeiriad at 'gwasanaethau offthalmig sylfaenol' ac yn rhoi yn 

lle hynny 'gwasanaethau offthalmig cyffredinol', i gyd-fynd â'r diffiniad a ddefnyddir yn 

Neddf 2006. 

• dileu’r cyfeiriad at Sweden o Atodlen 2, gan fod Sweden yn dod o dan 

ddarpariaethau Protocol Cyd-drefnu Nawdd Cymdeithasol Cytundeb Masnach a 

Chydweithredu’r DU ac felly nid oes angen ei rhestru ar wahân yn Atodlen 2. 

• dileu’r cyfeiriad at Liechtenstein o Atodlen 2 hyd nes bod cytundebau gofal iechyd 

cilyddol newydd â’r wlad hon yn cael eu rhoi ar waith gan Lywodraeth y DU. 

 

 

Tudalen y pecyn 39



   
 

 

 

Ymateb Llywodraeth Cymru 

Nid oes angen ymateb gan Lywodraeth Cymru. 

 

Cynghorwyr Cyfreithiol 

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 

8 Chwefror 2022 
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SL(6)152 - Rheoliadau Gofal a Chymorth (Gosod 

Ffioedd) ac (Asesiad Ariannol) (Cymru) (Diwygiadau 

Amrywiol) 2022 

Cefndir a Diben 

Mae Rheoliadau Gofal a Chymorth (Gosod Ffioedd) ac (Asesiad Ariannol) (Cymru) 

(Diwygiadau Amrywiol) 2022 ("y Rheoliadau") yn cael eu gwneud gan Weinidogion Cymru, 

drwy arfer y pwerau a roddwyd gan adrannau 50, 52, 53(3), 61, 64(1), 64(2)(b), 66, 69 a 196(2) 

o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ("Deddf 2014"). 

Mae’r Rheoliadau yn diwygio Rheoliadau Gofal a Chymorth (Gosod Ffioedd) (Cymru) 2015 (“y 

Rheoliadau Gosod Ffioedd”) a Rheoliadau Gofal a Chymorth (Asesiad Ariannol) (Cymru) 2015 

(“y Rheoliadau Asesiad Ariannol”).  

Mae'r Rheoliadau Gosod Ffioedd yn llywodraethu awdurdodau lleol wrth gyflawni eu 

disgresiwn i osod ffi, cyfraniad neu ad-daliad o dan Ran 4 (diwallu anghenion) a Rhan 5 (codi 

ffioedd ac asesiadau ariannol) o Ddeddf 2014. Mae’r Rheoliadau Asesiad Ariannol yn nodi’r 

dull y mae’n rhaid i awdurdodau lleol ei ddefnyddio i gynnal asesiad o adnoddau ariannol 

person er mwyn pennu ffi pan fo hynny’n briodol. Daeth y ddwy gyfres o reoliadau i rym ar 6 

Ebrill 2016. 

Bydd y newidiadau sy’n diwygio’r Rheoliadau Gosod Ffioedd yn codi lefel yr isafswm incwm a 

gymhwysir wrth osod ffi am ofal preswyl o £33.00 yr wythnos i £35.00, neu wrth bennu 

cyfraniad neu ad-daliad am daliadau uniongyrchol i sicrhau gofal preswyl, drwy ddiwygio 

rheoliadau 13 a 28. Yr isafswm incwm yw swm yr arian y mae person mewn gofal preswyl, ac 

sy'n cael ei gefnogi'n ariannol gan ei awdurdod lleol, yn gallu cadw o'i incwm wythnosol i'w 

wario ar eitemau personol yn ôl ei ddewis. Caiff y swm ei adolygu'n flynyddol yng ngoleuni'r 

codiadau wythnosol a gymhwysir i bensiynau a budd-daliadau lles y DU. 

Bydd y newidiadau sy'n diwygio'r Rheoliadau Asesiad Ariannol yn cydnabod nifer o 

gynlluniau iawndal a ddyfernir i bobl sydd wedi cael eu niweidio, eu cam-drin, neu eu hanafu 

ac sydd i dderbyn taliadau i gydnabod eu dioddefaint. Mae cynlluniau fel arfer yn ddarnau 

newydd o ddeddfwriaeth a gyflwynir gan lywodraethau eraill y DU, neu gan Lywodraeth 

Cymru. Cyflawnir hyn drwy ddiwygio Atodlen 1 ac Atodlen 2 i'r Rheoliadau Asesiad Ariannol i 

gynnwys taliadau a wneir o dan:  

 Ddeddf Camdriniaeth Sefydliadol Hanesyddol (Gogledd Iwerddon) 2019; 

 Deddf Darparu Iawn i Oroeswyr (Camdriniaeth Hanesyddol Plant mewn Gofal) (Yr 

Alban) 2021; 

 Rheoliadau Taliadau Dioddefwyr 2020; a 
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 Thaliadau a wneir o dan y cynllun taliadau ar gyfer cyn-blant mudol Prydeinig a 

sefydlwyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol.   

Yn ogystal, mae nifer o gynlluniau iawndal gwaed heintiedig a chynhyrchion gwaed 

heintiedig a gymhwysir i berson sydd wedi’i heintio gan gynhyrchion gwaed heintiedig y 

mae angen eu cydnabod o dan Atodlen 1 ac Atodlen 2 i’r Rheoliadau Asesiad Ariannol. Mae 

cynllun cymorth gwaed heintiedig cymeradwy a Chynllun Cymorth Gwaed Heintiedig yr 

Alban eisoes yn cael eu cydnabod o dan Atodlen 1 ac Atodlen 2. Mae Rheoliadau 2022 yn 

diwygio'r Rheoliadau Asesiad Ariannol i gynnwys y canlynol hefyd: 

 Cynllun Cymorth Gwaed Heintiedig Cymru; a 

 Chynllun Cymorth Gwaed Heintiedig Gogledd Iwerddon. 

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 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. 

Materion technegol: craffu 

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

perthynas â'r offeryn hwn.  

1. Rheol Sefydlog 21.2(i) – ei bod yn ymddangos bod amheuaeth a yw intra vires 

Mae'r rhagair i'r Rheoliad yn nodi pwerau galluogi Deddf 2014 y mae Gweinidogion Cymru 

yn dibynnu arnynt. Fodd bynnag, nid yw'n glir pam mae adran 64(2)(b) wedi'i chynnwys yn 

benodol, ond nid 64(2)(a). Mae'r ddarpariaeth flaenorol yn ei gwneud yn ofynnol i reoliadau 

sy'n ymdrin ag asesiadau ariannol wneud darpariaeth ar gyfer asesu cyfalaf, a'r olaf ar gyfer 

asesu incwm. Nodir bod rheoliad 3(a) o'r Rheoliadau yn diwygio Rhan 1 o Atodlen 1 (symiau 

sydd i'w diystyru wrth gyfrifo incwm) i'r Rheoliadau Asesiad Ariannol mewn perthynas ag 

incwm sydd i'w ddiystyru wrth gynnal asesiad ariannol. Oherwydd hyn, nid yw'n glir pam nad 

yw rheoliad 64(2)(a) hefyd yn cael ei ddyfynnu fel pŵer galluogi, ac a yw ei absenoldeb yn 

effeithio ar vires yn hyn o beth. 

At hynny, mae'r Memorandwm Esboniadol, ym mharagraff 3, yn honni ei fod yn dyfynnu'r 

pwerau galluogi yn y Rheoliadau. Er bod rhai wedi'u hepgor, mae hefyd yn cynnwys adran 65 

o Ddeddf 2014, nad yw’n cael ei dyfynnu yn y Rheoliadau. Mae'r gwahaniaeth hwn rhwng y 

Rheoliadau a'r Memorandwm Esboniadol, ynddo'i hun, o bosibl yn ddryslyd i'r dinesydd. 

Ond, ymhellach, mae Adran 65 yn bŵer penodol i ddatgymhwyso'r ddyletswydd i gynnal 

asesiad ariannol. Oherwydd hyn, nid yw’n glir pam nad yw’r pŵer galluogi hwn wedi’i 

gynnwys yn y Rheoliadau, a pha effaith y gallai hyn ei chael ar vires, o gofio’r newidiadau a 
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wnaed i’r Rheoliadau Asesiad Ariannol o ran diystyru taliadau o dan y cynlluniau iawndal 

penodedig wrth gynnal asesiad ariannol. 

Rhinweddau: craffu  

Nodwyd y ddau bwynt a ganlyn i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn 

perthynas â’r offeryn hwn: 

2. Rheol Sefydlog 21.3 (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. 

Nodir, yn ôl yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol a nodir yn Rhan 2 o'r Memorandwm Esboniadol, 

y bydd y diwygiadau a wneir gan y Rheoliadau yn arwain at gynnydd posibl mewn incwm 

taliadau i awdurdodau lleol yn y swm o £1.9 miliwn y flwyddyn. 

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 

Nodir nad yw'r Memorandwm Esboniadol wedi'i osod yn Gymraeg. Mae'r ffurflen Hysbysiad 

o Osod berthnasol yn nodi, “This document is laid in English only, in accordance with 

Standing Order 15.4, as it is not considered appropriate in the circumstances or reasonably 

practicable to lay it in English and Welsh.” Byddai'r Pwyllgor yn croesawu eglurhad ar y 

rheswm hwn, yn enwedig o ran ai’r rheswm dros beidio â chynhyrchu fersiwn ddwyieithog 

oedd diffyg adnoddau. 

Ymateb Llywodraeth Cymru 

Mae angen ymateb gan Lywodraeth Cymru. 

Cynghorwyr Cyfreithiol 

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 

8 Chwefror 2022 
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SL(6)118 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau 

Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 23) 

2021 

Cefndir a Diben 

Mae Rhan 2A o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984 (“Deddf 1984”) yn galluogi 

Gweinidogion Cymru, drwy reoliadau, i wneud darpariaeth at ddiben atal, diogelu rhag, 

rheoli neu ddarparu ymateb iechyd y cyhoedd i nifer neu ledaeniad haint neu halogiad yng 

Nghymru.  

Gwneir Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) 

(Rhif 23) 2021 (“y Rheoliadau”) drwy arfer y pwerau a roddir gan adrannau 45C(1) a (3)(c) a 

45F(2) o Ddeddf 1984 mewn ymateb i'r bygythiad i iechyd y cyhoedd a achosir gan nifer a 

lledaeniad COVID-19. 

Mae’r Rheoliadau’n diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) 

(Cymru) 2020 (“y prif Reoliadau”), gan gael effaith o 20 Rhagfyr 2021, er mwyn: 

 rhestru’n benodol yn caniatáu neu'n ei gwneud yn ofynnol i gyflogeion weithio 

gartref fel mesur rhesymol y gall fod yn ofynnol i gyflogeion ei gymryd yn unol â'r 

ddyletswydd o dan Gam 3 o reoliad 16; 

 gosod dyletswydd newydd, o dan reoliad 18B, ar unigolion i weithio, neu ddarparu 

gwasanaethau gwirfoddol neu elusennol, o'u cartref lle mae'n rhesymol ymarferol 

iddynt wneud hynny; 

 creu trosedd o dan reoliad 42A pan fo person, heb esgus rhesymol, yn mynd yn groes 

i'r gofyniad yn rheoliad 18B. 

Gweithdrefn 

Rheoliadau a wnaed yn gadarnhaol. 

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. 
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Rhinweddau: craffu  

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

benodol, nodwn y canlynol 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 

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 parhaus sy’n deillio o’r coronafeirws a’r angen am ymateb 

iechyd cyhoeddus prydlon, nid oes ymgynghoriad cyhoeddus wedi’i gynnal mewn 

perthynas â’r Rheoliadau hyn. Serch hynny, ymgysylltwyd â rhanddeiliaid amrywiol gan 

gynnwys Is-adran Cydraddoldebau Llywodraeth Cymru.” 
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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 oes asesiad o’r effaith ar gydraddoldeb ar gyfer y Rheoliadau a gofynnwn i 

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

Rheoliadau, 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. 

Er y nodir bod y Memorandwm Esboniadol yn nodi bod asesiadau cryno o'r effaith yn cael eu 

paratoi a fydd yn cynnwys effeithiau sy'n ymwneud â gweithio gartref, nid yw'n eglur a fydd 

y rhain yn cynnwys asesiad o effaith ar gydraddoldeb ac, beth bynnag, nid ydynt ar gael i'r 

dinesydd ar hyn o bryd at ddibenion asesu effaith y darpariaethau newydd sy'n cael eu 

cyflwyno gan y Rheoliadau ar gydraddoldeb.   

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  

Y tu hwnt i’r datganiad a ganlyn, nid yw’r Memorandwm Esboniadol yn nodi nac yn cynnwys 

unrhyw gyfeiriadau penodol at y dystiolaeth y mae Llywodraeth Cymru yn dibynnu arni wrth 

wneud darpariaeth o dan y Rheoliadau: 

“Mae Gweinidogion Cymru o’r farn bod y cyfyngiadau a’r gofynion sydd wedi’u nodi yn 

y prif Reoliadau, fel y’u diwygir gan y Rheoliadau hyn, yn angenrheidiol ac yn gymesur 

fel ymateb iechyd y cyhoedd i’r bygythiad presennol a berir gan y coronafeirws, yn 

enwedig y cynnydd cyflym mewn achosion Omicron.” 

Nodwn, fodd bynnag, y canlynol yn natganiad ysgrifenedig y Prif Weinidog, Mark Drakeford 

AS ar 17 Rhagfyr 2021: 

“Yn yr adolygiad diwethaf o’r rheoliadau coronafeirws ar 9 Rhagfyr, dywedais y byddwn 

yn newid o drefn adolygu bob tair wythnos i drefn wythnosol i fod yn siŵr fod gennym 

y mesurau cywir yn eu lle i gadw Cymru’n ddiogel wrth i’r amrywiolyn omicron ddod ar 

ein gwarthaf. 

Mae’r amrywiolyn wedi cyrraedd Cymru. Mae’n fwy heintus ac yn lledaenu’n gyflym. 

……… 

Mae’r nifer sydd wedi’u heintio gan yr amrywiolyn omicron yn cynyddu bob dydd yng 

Nghymru – ac yng ngweddill y Deyrnas Unedig. Erbyn diwedd y mis, fwy na thebyg, 

omicron fydd y ffurf fwyaf cyffredin ar y feirws. Rydym yn dal i ddysgu amdano. Ond 

mae popeth rydym yn ei wybod yn awgrymu bod sefyllfa ddifrifol iawn o’n blaenau.” 

O gofio'r ddyletswydd statudol ychwanegol y mae'r Rheoliadau yn ei gosod o dan reoliad 

newydd 18B, yn enwedig creu trosedd yn rheoliad 42A newydd, byddem yn ddiolchgar pe 

gallai Llywodraeth Cymru nodi'r dystiolaeth berthnasol sy'n cefnogi'r tynhau sylweddol o ran 

y cyfyngiad ar weithio gartref ar hyn o bryd.  
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Ymateb Llywodraeth Cymru 

Mae angen ymateb oddi wrth Llywodraeth Cymru mewn perthynas â phwyntiau 3 a 4 uchod 

yn unig. 

Trafodaeth y Pwyllgor 

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn yn ei gyfarfod ar 10 Ionawr 2022 ac mae'n cyflwyno 

adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd uchod. 
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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.Mark.Drakeford@llyw.cymru 
               Correspondence.Mark.Drakeford@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 
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad  
Y Senedd 
 
SeneddDCC@senedd.cymru   
 
 
 

          8 Chwefror 2022 
 
 
Annwyl Cadeirydd, 
 
Ysgrifennaf fel ymateb i'ch llythyr dyddiedig 21 Ionawr mewn perthynas ag ystyriaeth y 
Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad o Reoliadau Diogelu Iechyd 
(Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 23) 2021 (y Rheoliadau).  
 
Eir i’r afael â’r effaith ar gydraddoldeb yn yr Asesiadau Effaith Cryno sy'n ymwneud â 
newidiadau i Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) 2020 
(y prif Reoliadau).  
 
Wrth ystyried tynhau mesurau diogelu, a gyflawnir drwy ddiwygio'r prif Reoliadau, cynhelir 
Asesiad Effaith Cryno. Bydd Asesiad Effaith Cryno newydd yn cael ei lunio pan fydd 
mesurau newydd yn cael eu cyflwyno. Pan fo mesurau wedi cael eu defnyddio o'r blaen, 
rydym yn adolygu’r Asesiad Effaith Cryno presennol, ac yn ei ddiweddaru o bosibl. 
 
Pan fyddwn yn llacio mesurau diogelu, byddai asesiad newydd neu wedi'i ddiweddaru yn 
cael ei gyhoeddi pe bai’r effeithiau'n wahanol i'r rhai a nodwyd yn flaenorol. Os disgwylir i'r 
effeithiau fod yr un fath, mae'r asesiad effaith a gyhoeddwyd yn flaenorol yn parhau'n ddilys. 
 
Gwneir pob ymdrech i gyhoeddi Asesiadau Effaith Cryno cyn gynted ag y bo'n ymarferol 
bosibl wedi i'r Rheoliadau diwygio gael eu gwneud. Fodd bynnag, rwy'n gobeithio eich bod 
yn deall, o ystyried natur y pandemig sydd wedi symud yn gyflym ar adegau, yr amserlenni 
byr ar gyfer gwneud y Rheoliadau diwygio, y broses sicrhau ansawdd hirach a natur 
gymhleth a sylweddol y deunydd a gynhwysir yn yr Asesiad Effaith Cryno, y gellir profi oedi 
yn aml rhwng cyhoeddi'r Rheoliadau diwygio a'r Asesiad Effaith Cryno. 
 
Ar hyn o bryd, mae swyddogion yn adolygu proses yr Asesiad Effaith Cryno ar gyfer 
newidiadau a wneir i'r prif Reoliadau a byddant yn ystyried sylwadau gan y Pwyllgor.  
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Mae'r adolygiad hwn eisoes wedi nodi tri Asesiad Effaith Cryno nad ydynt, er eu bod wedi'u 
cwblhau, wedi cael eu cyhoeddi eto. Mae'r Asesiadau hyn bellach yn mynd drwy broses 
sicrhau ansawdd terfynol, ac yn cael eu cyfieithu, a bwriedir eu cyhoeddi yn ystod yr 
wythnosau nesaf. Mae'r tri Asesiad Effaith Cryno yn ymwneud â:  
 

 Adolygiad 3 Mehefin 2021 (gan gynnwys caniatáu i chwe unigolyn o chwe aelwyd 
gymysgu o dan do; hyd at 30 o bobl yn yr awyr agored; ymestyn 'aelwydydd 
estynedig' ac agor canolfannau sglefrio iâ)   

 Adolygiad 15 Gorffennaf 2021 (gan gynnwys y rheol chwe pherson i gyfarfod dan do 
mewn anheddau preifat, digwyddiadau dan do; canolfannau sglefrio iâ; clybiau nos a 
chanolfannau adloniant i oedolion; ymweliadau preswyl ac ymgynnull yn yr awyr 
agored) 

 Awst 2021 – mesurau sylfaenol Lefel Rhybudd Sero 
 
Rwy'n gobeithio bod hwn yn esboniad defnyddiol o'r dull yr ydym yn ei ddilyn i ganfod effaith 
y camau pwysig yr ydym wedi eu cymryd, yn aml ar fyr rybudd, a chyhoeddi’r effaith hynny, 
wrth inni ymateb i'r pandemig. 

 
Yn gywir, 

 
 

MARK DRAKEFORD  
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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.   

 
 
 
Russell George AS 
Cadeirydd  
Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol  
SeneddHealth@senedd.wales 
 
cc Huw Irranca-Davies, Cadeirydd 
Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad  
 

17 Ionawr 2022 
  
Annwyl Russell, 
 
Diolch am eich llythyr ar 26 Tachwedd am y Fframwaith Cyffredin dros dro ar gyfer Diogelu 
Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Iechyd. Rwyf am ateb eich cwestiynau yn y drefn y 
gwnaethoch eu gofyn.  
 
Cyffredinol 
 

1. Pam mae angen fframwaith cyffredin ar gyfer y maes polisi hwn?  

Yn ystod ymarfer gan Lywodraeth y DU ar fframweithiau cyffredin, a gynhaliwyd yn 2017, 
nodwyd bod diogelu iechyd y cyhoedd yn faes lle'r oedd cryn dipyn o gydlynu eisoes rhwng 
Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon a bod y cydlynu hwnnw, yn rhannol, yn 
seiliedig ar berthynas y DU â'r UE a'i hasiantaethau, gan gynnwys y Ganolfan Ewropeaidd 
ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau (ECDC).  
 
Pan oedd y DU yn un o Aelod-wladwriaethau'r UE, roedd pedair gwlad y DU yn cydlynu ac 
yn rhannu gwybodaeth am ddiogelu iechyd y cyhoedd gydag Iechyd Cyhoeddus Lloegr, 
awdurdod cymwys cenedlaethol y DU ar y pryd, a’r canolbwynt ar gyfer cyfathrebu â'r 
Undeb Ewropeaidd. Roedd yr wybodaeth honno’n cynnwys gwybodaeth am fygythiadau 
iechyd trawsffiniol difrifol, bygythiadau newydd,  bygythiadau a oedd yn dechrau dod i’r 
amlwg, a gwybodaeth am wyliadwriaeth, ac arferid mynd ati hefyd i gydlynu ymatebion. 
Roedd system yr UE hefyd yn helpu’r DU i gydymffurfio â'r Rheoliadau Iechyd Rhyngwladol 
(2005) (IHR) 1. 
 

                       
1 Y Rheoliadau Iechyd Rhyngwladol (2005) (IHR) yw’r prif fframwaith cyfreithiol sy’n diffinio hawliau a 

rhwymedigaethau gwledydd wrth ymdrin â digwyddiadau ac argyfyngau iechyd cyhoeddus sydd â’r potensial i groesi 

ffiniau.  Mae’r IHR yn erfyn cyfraith ryngwladol sy’n rhwymo 196 o wledydd gan gynnwys y 194 o wledydd sy’n 

aelodau o’r WHO.  
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Mae Llywodraeth y DU, y Llywodraethau Datganoledig ac asiantaethau iechyd cyhoeddus y 
DU oll yn cytuno bod angen fframwaith er mwyn sicrhau bod modd parhau i gydweithredu ar 
fygythiadau iechyd trawsffiniol difrifol, gan gydnabod pwysigrwydd cydweithredu o'r fath o 
ran rhoi lefel uchel o ddiogelwch iechyd i bobl ledled y DU. Aseswyd hefyd fod angen 
fframwaith er mwyn sicrhau bod y DU yn y sefyllfa orau i fedru cyflawni’r rhwymedigaethau 
rhyngwladol sydd arni o dan y Rheoliadau Iechyd Rhyngwladol. 
 

2. Sut y bydd y fframwaith cyffredin hwn yn cysylltu â fframweithiau mewn 
meysydd polisi cysylltiedig, megis diogelwch a hylendid bwyd a bwyd 
anifeiliaid ac iechyd a lles anifeiliaid?  

 
Bydd cysylltiadau rhwng y Fframwaith Diogelu Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Iechyd a 
meysydd polisi cysylltiedig eraill drwy raglen waith sylfaenol a ddatblygwyd gan Grŵp 
Goruchwylio Diogelu Iechyd y Pedair Gwlad ac y cytunwyd arni gan Bwyllgor Diogelu 
Iechyd y DU (mae Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cael eu cynrychioli 
ar y ddau ohonynt). 
 

3. Mae'r fframwaith dros dro yn nodi y bydd y partïon yn datblygu rhaglen waith 

ar y cyd. A fydd y rhaglen waith hon yn cael ei chyhoeddi? 

Mae'r rhaglen waith ar y cyd yn cael ei datblygu gan Grŵp Goruchwylio Diogelu Iechyd y 
Pedair Gwlad, a chafodd Pwyllgor Diogelu Iechyd y DU raglen waith ddrafft gychwynnol yn 
ei gyfarfod cyntaf ym mis Hydref 2021. Mae'r rhaglen waith wrthi’n cael ei rhoi ar ei gwedd 
derfynol ar hyn o bryd ar ôl i’r Pwyllgor gyflwyno sylwadau arni ac mae trafodaethau ar 
gydweithredu ar faterion cyffredinol sy’n gysylltiedig â chyfathrebu a chyhoeddi yn parhau i 
fynd rhagddynt. Yn ogystal, bydd sut y caiff y Fframwaith, gan gynnwys y rhaglen waith, eu 
gweithredu yn cael ei ystyried yn unol â'r mecanwaith adolygu a diwygio a amlinellir. Bydd 
ystyriaeth yn cael ei rhoi hefyd i sut i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i bob un o'r 4 deddfwrfa 
yn y DU ar sut y bydd y fframwaith hwn yn cael ei weithredu ar ôl i'r broses adolygu hon 
ddod i ben.  
 

4. Mae'r fframwaith yn nodi mai rhan o'i ddiben yw rheoli gwahaniaeth posibl 

rhwng gwahanol rannau o'r DU. Bydd partïon yn ceisio cytuno ar ddulliau 

cyffredin 'lle y gellir cytuno’. Sut y bydd y partïon yn penderfynu pryd y byddai 

gwahaniaeth yn dderbyniol?  

Mae’r fframwaith yn ei gwneud yn ofynnol i bob Llywodraeth ystyried sut y gallai unrhyw 
newidiadau yn ei gwlad hi effeithio ar y tair gwlad arall, a lle medrir, i gytuno ar ddull 
gweithredu cyffredin. Mae’r fframwaith yn derbyn na fyddai dull cyffredin bob tro’n addas ac 
felly nid yw’n newid gallu Llywodraeth i ystyried ac ymateb i ffactorau a blaenoriaethau 
unigol.  Mae hwn yn gam angenrheidiol sydd i’w groesawu i sicrhau bod y pedair gwlad yn 
siarad yn agored â’i gilydd.  
 

5. Sut y byddai'r fframwaith hwn yn effeithio ar yr ymdriniaeth ag unrhyw 

bandemig yn y dyfodol? 

Mae'r Fframwaith yn sefydlu disgwyliadau cyffredin o ran meysydd cydweithredu allweddol 
ac yn diffinio ffyrdd o weithio er mwyn sicrhau eu bod yn gogwyddo tuag at gryfhau’r gallu 
sydd gennym ar y cyd i fynd i’r afael â bygythiadau trawsffiniol difrifol i iechyd.  
 
Yn benodol, mae'r Fframwaith yn ceisio:  
 

a) gwella effeithiolrwydd y trefniadau sydd gan y DU ar gyfer polisïau diogelu iechyd y 
cyhoedd a diogelwch iechyd, a gwella’r ffordd y cydlynir y polisïau hynny, gan 
gynnwys parodrwydd ar gyfer argyfyngau a chynllunio ymatebion;  
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b) lleihau nifer yr achosion o fygythiadau iechyd trawsffiniol difrifol yn y DU a lleihau 
effaith y bygythiadau hynny; a 

 
c) cyn belled ag y bo modd, rhagweld, nodi, paratoi ar gyfer bygythiadau trawsffiniol 

difrifol i iechyd y cyhoedd yn y DU ac ymateb iddynt. 
 
Y DU a'r UE 
 

6. Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi mynegi pryderon o’r blaen ynghylch y 

peryglon o adael sefydliadau'r UE ar gyfer diogelu iechyd y cyhoedd a 

diogelwch iechyd. Sut mae Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru 

yn lliniaru'r risgiau hyn?  

Bwriedir i'r Fframwaith gyd-fynd â Rheoliadau Diogelwch Iechyd (Ymadael â'r UE) 2021, a'u 
hategu. Bwriad y Rheoliadau hynny, yn eu tro, yw helpu i weithredu’r trefniadau rhwng y DU 
a'r UE ar gyfer cydweithredu ar ddiogelwch iechyd o dan y Cytundeb Masnach a 
Chydweithredu. Mae Teitl 1 o Ran 4 (Cydweithredu Thematig) yn y Cytundeb hwnnw’n 
cefnogi trefniadau effeithiol a rhannu gwybodaeth rhwng y DU a'r UE os bydd bygythiad 
trawsffiniol difrifol i iechyd yn lledaenu, neu os bydd risg iddo ledaenu, ar draws ffiniau o 
leiaf un o Aelod-wladwriaethau'r UE a'r DU. 
 
I grynhoi, mae'r Cytundeb Masnach a Chydweithredu yn gwneud darpariaeth i’r DU, 
sefydliadau'r UE ac Aelod-wladwriaethau'r UE : 

 gyfnewid gwybodaeth;  

 asesu risgiau iechyd y cyhoedd; a 

 chydlynu mesurau y gallai fod eu hangen er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd.  
 
Er mai Asiantaeth Diogelwch y DU (UKSHA) yw Canolbwynt dynodedig y DU o dan 
delerau'r Cytundeb Masnach a Chydweithredu, mae Llywodraeth Cymru ac Iechyd 
Cyhoeddus Cymru yn cael eu cynrychioli ar Grŵp Goruchwylio Diogelu Iechyd y Pedair 
Gwlad ac ar Bwyllgor Diogelu Iechyd y DU. Gan Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
Llywodraeth y DU y mae cadeiryddiaeth  Pwyllgor Diogelu Iechyd y DU yn y flwyddyn 
gyntaf. Bydd cadeiryddiaeth y Pwyllgor a Grŵp Goruchwylio Diogelu Iechyd y 4 Gwlad yn 
cylchdroi bob blwyddyn, gan sicrhau bod y pedair llywodraeth yn cael gwybod am y gwaith 
a fydd yn mynd rhagddo ac yn cymryd rhan lawn ynddo.    

 

7. O dan Reoliadau Diogelwch Iechyd (Ymadael â'r UE) 2021, mae Iechyd 

Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru wedi ysgwyddo rhai cyfrifoldebau a 

wnaed yn flaenorol ar lefel yr UE, fel cynrychioli Cymru ar Bwyllgor Diogelu 

Iechyd newydd y DU. A allech chi gadarnhau pa gyfrifoldebau newydd y bydd 

Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru yn eu hysgwyddo a pha 

adnoddau sydd wedi'u dyrannu ar gyfer hyn? Sut mae'r trefniadau newydd yn 

wahanol i'ch trefniadau blaenorol pan oedd y DU yn Aelod-wladwriaeth o'r UE?  

Mae Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru ill dau yn cael eu cynrychioli ar Grŵp 
Goruchwylio Diogelu Iechyd y Pedair Gwlad a Phwyllgor Diogelu Iechyd y DU. Nodwyd bod 
cymorth ar gael ar gyfer y swyddogaethau hyn o gyllidebau sy’n bodoli eisoes. Yn y 
gorffennol, Iechyd Cyhoeddus Cymru oedd yn darparu cadeirydd/arweinydd Gweithgor 
Trefniadau Pontio'r UE y Pedair Gwlad ar Ddiogelu Iechyd (a oedd yn canolbwyntio ar 
drefniadau pontio'r UE) ac mae wedi cadw rôl y cadeirydd ar gyfer blwyddyn gyntaf Grŵp 
Goruchwylio Diogelu Iechyd y Pedair Gwlad. Gan Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
Llywodraeth y DU y mae cadeiryddiaeth Pwyllgor Diogelu Iechyd y DU yn y flwyddyn gyntaf. 
Bydd swyddi cadeirydd y Pwyllgor a chadeirydd Grŵp Goruchwylio Diogelu Iechyd y 4 
Gwlad yn cylchdroi bob blwyddyn. 
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Bydd angen adnoddau ar gyfer rhaglen waith sylfaenol y DU er mwyn sicrhau y bydd Cymru 
yn gallu gwneud cyfraniad llawn a pharhaus, ac mae asesiad o'r adnoddau sydd eu hangen 
wrthi’n cael ei gynnal ar hyn o bryd.  

 

8. Bydd Asiantaeth Diogelwch Iechyd y DU (UKHSA) yn cyflawni rhai 

swyddogaethau cydlynu a wnaed yn flaenorol ar lefel yr UE. A yw Llywodraeth 

Cymru yn fodlon bod gan Asiantaeth Diogelwch Iechyd y DU ddigon o 

adnoddau i gyflawni'r swyddogaethau hyn? 

Mae UKHSA wedi etifeddu cyfrifoldebau ac adnoddau a arferai gael eu dynodi i Iechyd 
Cyhoeddus Lloegr, y canolbwynt cenedlaethol blaenorol ar gyfer y DU. Roedd y 
cyfrifoldebau a'r adnoddau hynny’n cwmpasu cyfrifoldebau parhaus o dan Reoliadau Iechyd 
Rhyngwladol. Nid oes gennym unrhyw reswm dros gredu nad oes gan UKHSA ddigon o 
adnoddau i gyflawni'r swyddogaethau angenrheidiol ar ran y DU.  
 
Rhyngwladol  

 

9. A yw Llywodraeth Cymru yn fodlon bod y fframwaith yn ystyried ei 

hymrwymiadau rhyngwladol presennol? 

Mae'r Fframwaith yn ystyried y rhwymedigaethau o dan IHR a'r TCA ac nid yw'n effeithio ar 
ymrwymiadau rhyngwladol eraill Llywodraeth Cymru. 
 

10. Darparwch asesiad Llywodraeth Cymru o sut mae'r fframwaith yn darparu ar 
gyfer gwahaniaeth ac alinio rhwng ymrwymiadau a gweithgaredd iechyd 
rhyngwladol y pedair gwlad, er enghraifft Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth 
Llywodraeth Cymru gyda Sefydliad Iechyd y Byd ar degwch iechyd neu ei 
chymorth diogelu iechyd y cyhoedd i genhedloedd Affrica yn ystod y 
pandemig.  

 
Mae'r fframwaith yn fecanwaith i wledydd y DU allu cydweithredu ar faterion sy'n ymwneud 
â diogelu iechyd a diogelwch iechyd, a llunio safbwyntiau a dulliau cyffredin lle y bernir ar y 
cyd bod hynny'n briodol.  Bydd y pedair gwlad yn cadw golwg ar y risgiau a bydd hynny’n 
dylanwadu ar y rhaglen waith.   
 
Gall aelodau’r fframwaith gryfhau'r cydweithio mewn meysydd eraill hefyd, gan gynnwys:  

 

a) Datblygu ffyrdd ar lefel y DU o ymdrin â materion diogelu iechyd y cyhoedd sy'n 

gofyn am ymgysylltu â phartneriaid rhyngwladol, gan gynnwys Sefydliad Iechyd y 

Byd (WHO), y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau (ECDC) ac 

Aelod-wladwriaethau'r UE.  

 

b) Nodi cyfleoedd pellach i ymgysylltu â phartneriaid rhyngwladol, gan gydnabod a 

lle y bo'n briodol, gan adeiladu ar unrhyw ymrwymiadau presennol a allai fod gan 

y Partïon. 

Fodd bynnag, nid yw'r cydweithio hwn yn golygu na chaiff gwledydd unigol drefnu eu 
hymrwymiadau a’u cytundebau iechyd rhyngwladol dwyochrol eu hunain. 
 

11. Cadarnhewch sut yr ystyriwyd ac yr ymgorfforwyd rhwymedigaethau 
rhyngwladol presennol yn y fframwaith ac eglurwch sut y bydd 
rhwymedigaethau’r dyfodol yn cael eu hymgorffori.  

 
Mae’r Fframwaith yn ystyried y rhwymedigaethau o dan IHR a'r TCA. Nid yw'r Fframwaith 
yn effeithio ar ymrwymiadau rhyngwladol eraill Llywodraeth Cymru. 
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12. Rhowch ragor o wybodaeth am rôl Llywodraeth Cymru neu gyrff Cymreig o ran 

cyflawni agweddau rhyngwladol y fframwaith. Er enghraifft, a yw'r fframwaith 
yn rhoi cyfleoedd ar gyfer rôl ddatganoledig yn natblygiad polisi tramor y DU, 
fel y darperir mewn fframweithiau eraill.  
 

Y DU yw llofnodwr yr IHR a’r TCA. Gan fod cysylltiadau rhyngwladol yn hyn o beth yn fater 
sydd wedi’i neilltuo i Lywodraeth y DU, yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol sydd â’r 
cyfrifoldeb cyffredinol am lunio polisi'r DU. Fodd bynnag, gan fod diogelu iechyd yn 
gyfrifoldeb datganoledig, rhaid wrth gydgysylltu rhwng y pedair gwlad o ran rhoi’r 
rhwymedigaethau rhyngwladol yn y maes hwn ar waith ledled y DU ac adlewyrchir hynny yn 
Rheoliadau Diogelwch Iechyd (Ymadael â'r UE) 2021, y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth 
ac wrth ddatblygu meysydd perthnasol y rhaglen waith. 
 

13. Cadarnhewch a yw'r fframwaith yn rhoi cyfleoedd ar gyfer cynrychiolaeth o 
Gymru mewn fforymau rhyngwladol, naill ai gan Lywodraeth Cymru neu gyrff 
Cymreig.  

 
Yr Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd Llywodraeth y DU sy'n gyfrifol am drafod â gwledydd 
eraill sut i gydweithredu ar ddigwyddiadau iechyd cyhoeddus difrifol (gan fodloni gofynion y 
TCA a'r IHR). Bydd Gweinidogion Iechyd y Llywodraethau Datganoledig a'u hasiantaethau 
iechyd cyhoeddus priodol yn gyfrifol am gydlynu a rhannu gwybodaeth â'i gilydd at y 
dibenion hyn. 
 
Anghydfodau  
 

14. A yw Llywodraeth Cymru yn fodlon bod y dull o ddatrys anghydfodau ar gyfer 
y fframwaith yn addas i’r diben?  

 
Ydw, rwy’n credu fod y mecanweithiau'n gadarn ac yn gymesur. Cawsant eu datblygu gan 
bedair gwlad y DU a chafwyd eu cytundeb arnynt.  
 

15. Pwy fydd y canolwr terfynol os bydd anghydfod, ac a fydd hawl i apelio os 
bydd un o'r partïon yn anfodlon â’r modd y cafodd yr anghydfod ei ddatrys?  

 
Y nod yw y datrys unrhyw faterion trwy drafodaeth a thrwy ddilyn proses o gamau. Nodir 
hynny yn nogfennau’r fframwaith. Yn ôl ein profiad ni o ddelio â llywodraethau eraill y DU 
ynghylch materion deddfwriaethol yn y meysydd polisi hyn, ceir lefel uchel o barodrwydd ar 
y cyfan i chwilio am atebion sy'n dderbyniol i'r ddwy ochr. Dylid nodi hefyd y bydd y 
Pwyllgor Sefydlog Rhyngweinidogol, a sefydlwyd o dan yr Adolygiad o Gysylltiadau 
Rhynglywodraethol, yn monitro'r rhaglen fframweithiau gan gynnwys unrhyw rwystrau i’w 
cynnydd.  
 

16. A fydd Llywodraeth Cymru yn rhoi gwybod i'r Senedd am anghydfodau a godir 
drwy'r fframwaith?  

 
Ydw, rwy'n fodlon ymrwymo i ysgrifennu at y pwyllgor(au) priodol os codir unrhyw 
anghydfodau ffurfiol o dan y fframwaith gan Gymru neu mewn perthynas â Chymru. 
 
Tryloywder ac atebolrwydd 
 

17. A wnaeth Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru ymgysylltu ag 
unrhyw randdeiliaid yng Nghymru wrth ddatblygu'r fframwaith dros dro? Sut 
mae'r fframwaith dros dro yn adlewyrchu ymateb rhanddeiliaid?  
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Ymgynghorwyd a thrafodwyd yn eang â’r Llywodraethau Datganoledig ac asiantaethau 
iechyd cyhoeddus y DU wrth ddatblygu’r Fframwaith (a Rheoliadau Diogelwch Iechyd 
(Ymadael â'r UE) 2021). Defnyddiwyd Grŵp Pontio'r UE ar  Ddiogelu Iechyd y Pedair 
Gwlad, a oedd yn cynnwys cynrychiolwyr o Lywodraeth y DU, y Llywodraethau 
Datganoledig ac asiantaethau iechyd cyhoeddus y DU, fel y prif fforwm i drafod polisi. 
Cynhaliwyd tri gweithdy undydd, yn Llundain, Caerdydd a Belfast, yn ogystal â chyfarfodydd 
bob pythefnos i ddatblygu’r Fframwaith gydol 2020 a 2021.  
 
Trafodwyd datblygiad y Fframwaith yng Ngrŵp Cynghori'r Prif Swyddog Meddygol ar 
Ddiogelu Iechyd. Mae'r grŵp aml-asiantaeth hwn yn cynnwys cynrychiolwyr rhanddeiliaid 
allweddol yn y sector cyhoeddus megis Byrddau Iechyd a Llywodraeth Leol.  
 
Roedd sylwadau Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru ar y cyfan yn gefnogol i 
gynnwys y Fframwaith drafft a chafodd y newidiadau a’r ychwanegiadau y gwnaethom eu 
hawgrymu naill ai eu derbyn neu cawsom esboniad llawn pam y cawsant eu gwrthod. 
 

18. Sut y bydd y Senedd a rhanddeiliaid yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am 
weithrediad parhaus y fframwaith?  

 
Bydd swyddogion yn monitro gweithrediad y fframweithiau penodol sy'n berthnasol i'w 
meysydd polisi ac yn gofyn am fewnbwn gan randdeiliaid yn ôl y gofyn. A siarad yn fwy 
cyffredinol, bydd y Pwyllgor Sefydlog Rhyngweinidogol yn monitro cynnydd y rhaglen 
fframweithiau fel rhan o’r rôl a roddwyd iddo o dan yr Adolygiad o Gysylltiadau 
Rhynglywodraethol.  Disgrifir y rôl honno yn adroddiad cynnydd Llywodraeth y DU ym mis 
Mawrth 2021, sef 'Goruchwylio’r rhaglen fframweithiau cyffredin a'i threfniadau 
llywodraethu’. Y disgwyl yw y bydd adroddiadau ar fframweithiau yn ddogfennau cyhoeddus 
pan fydd y Gweinidogion portffolio wedi'u cymeradwyo a byddant ar gael i'r pwyllgorau 
perthnasol yn y pedair gwlad yn ogystal â rhanddeiliaid perthnasol eu gweld. 
 

19. Sut y bydd y Senedd a rhanddeiliaid yn gallu cyfrannu at y broses o adolygu a 
diwygio’r fframwaith?  

 

Yn ôl yr amserlen, mae gofyn adolygu’r fframwaith chwe mis, blwyddyn, a thair blynedd ar ôl 
ei ddechrau. Wedi hynny, cynhelir adolygiad cyfnodol bob tair blynedd. Caiff unrhyw aelod 
o’r Fframwaith ddefnyddio trydydd parti i roi cyngor unrhyw adeg yn y broses ac felly 
byddwn yn gofyn am farn rhanddeiliaid perthnasol yn ystod y broses adolygu neu ddiwygio 
yn ôl y gofyn.  
 
Os caiff y Fframweithiau eu newid, rhoddir gwybod i bwyllgorau Senedd Cymru er mwyn 
iddynt allu craffu ar y newidiadau ar lefel sy’n briodol ac yn ofynnol.   
 

Yn gywir 

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

 

 

 

Huw Irranca-Davies AS 

Cadeirydd 

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 

Huw.Irranca-Davies@senedd.wales  

 

9 Chwefror 2022 

 

Annwyl Huw, 

 

Yn dilyn fy llythyr dyddiedig 4 Ionawr, ac yn unol â'r cytundeb ar gysylltiadau 

rhyngsefydliadol, cynhaliwyd cyfarfod o Grŵp Rhyng-Weinidogol yr Amgylchedd, 

Bwyd a Materion Gwledig ar 31 Ionawr. 

 

Yn bresennol yn y cyfarfod roedd Mairi Gougeon ASA, Ysgrifennydd y Cabinet dros 

Faterion Gwledig a'r Ynysoedd, Llywodraeth yr Alban; Lorna Slater ASA (Cadeirydd), 

y Gweinidog dros Sgiliau Gwyrdd, yr Economi Gylchol a Bioamrywiaeth, Llywodraeth 

yr Alban; Edwin Poots ACD, y Gweinidog Amaethyddiaeth, yr Amgylchedd a Materion 

Gwledig, Gweithrediaeth Gogledd Iwerddon; a George Eustice AS, yr Ysgrifennydd 

Gwladol dros yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig, Llywodraeth y DU. Roedd yr 

Arglwydd Malcom Offord, Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol yr Alban a David TC 

Davies AS, Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol Cymru hefyd yn bresennol. 

 

Yn y cyfarfod trafodwyd cais Llywodraeth yr Alban am eithriad i Ddeddf y Farchnad 

Fewnol ar gyfer plastigau untro, lle y pwysais ar Lywodraeth y DU i roi amserlen ar 

gyfer penderfyniadau ynghylch y mater hwn. Rhoddodd Gweithrediaeth Gogledd 

Iwerddon gyflwyniad ar eu hymgynghoriad ar gyfer eu polisïau amaethyddol yn y 

dyfodol.  
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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.   

 

 

Trafodwyd cadwyni cyflenwi a phrinder llafur o fewn sectorau’r Amgylchedd, Bwyd a 

Materion Gwledig, lle yr ailadroddais fy mhryderon ynghylch prinder staff milfeddygol 

ac yn enwedig y rhai sydd eu hangen ar APHA ac ar gyfer archwiliadau ar y ffin ym 

mhorthladdoedd Cymru yn y dyfodol a hefyd Brotocol Gogledd Iwerddon, lle roeddwn 

yn pwyso am eglurder ynghylch a fyddai angen mesurau dros dro mewn 

porthladdoedd sy’n gwneud busnes ag Iwerddon neu beidio.  

 

Roedd nifer o faterion eraill i’w trafod, gan gynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am yr 

amserlen ar gyfer cyhoeddi Fframweithiau Cyffredin, Adroddiad Dimbleby, cynigion 

Coleg Brenhinol y Milfeddygon ynghylch diwygio milfeddygol, tatws hadyd a'r Mesur 

Rhyddid Brexit. Bydd y ddau fframwaith a'r Mesur Rhyddid Brexit ar brif agenda 

cyfarfod nesaf y Grŵp Rhyng-Weinidogol a fydd yn cael ei gynnal ar 21 Mawrth 2022. 

 

Bydd neges yn cael ei chyhoeddi ar wefan Llywodraeth y DU yn 

https://www.gov.uk/government/publications/communique-from-the-inter-ministerial-

group-for-environment-food-and-rural-affairs. 

 

Rwy’n anfon copi o'r llythyr hwn at y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a 

Seilwaith, ac at Bwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig. 

 

Dymuniadau gorau, 

Lesley Griffiths AS 
Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 
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Vaughan Gething AS/MS 
Gweinidog yr Economi 
Minister for Economy 
 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

YPCCGB@llyw.cymru PSCGMET@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.   

 
 
Paul Davies AS 
Cadeirydd Pwyllgor yr Economi, 
Masnach a Materion Gwledig 
 
SeneddEconomy@senedd.wales 
 

Huw Irranca-Davies AS  
Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, 
Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad  
 
SeneddLJC@assembly.wales   
 

 
9 Chwefror 2022 

 
Annwyl Paul, Huw 
 
Yr wyf yn ysgrifennu atoch yn dilyn fy llythyr dyddiedig 21 Ionawr ac yn unol â'r cytundeb 
cysylltiadau rhyngsefydliadol, i'ch hysbysu fy mod wedi mynychu cyfarfod y Fforwm 
Gweinidogol ar gyfer Masnach ar 26 Ionawr. 
 
Mynychwyd y cyfarfod gan Penny Mordaunt, y Gweinidog Gwladol dros Bolisi Masnach; 
Ivan McKee, Gweinidog yr Alban dros Fusnes, Masnach, Twristiaeth a Menter; a Gordon 
Lyons, Gweinidog yr Economi Gweithrediaeth Gogledd Iwerddon. 
 
Yn ystod y cyfarfod, trafodwyd ffyrdd o wella trefniadau gweithio yn dilyn yr adolygiad o 
gysylltiadau rhynglywodraethol (IGR). Mae Cylch Gorchwyl y fforwm yn cael ei adolygu ar 
hyn o bryd a thynnais sylw at yr angen i sicrhau ei fod yn cyd-fynd â strwythur y cysylltiadau 
rhynglywodraethol. 
 
Cafwyd yr wybodaeth ddiweddaraf am drafodaethau parhaus y Cytundeb Masnach Rydd 
(FTAs), gan gynnwys Canada a'r Unol Daleithiau. Codais y pwynt bod gennym bryderon o 
hyd ynghylch lefel y Cwotâu Cyfradd Tariffau a nodwyd mewn Cytundebau Masnach Rydd 
yn ddiweddar, yn ogystal â safonau lles anifeiliaid, a gofynnais am eglurhad ynghylch sut y 
bydd mesurau diogelu yn diogelu diwydiannau Cymru. Gwnes bwysleisio eto fod yn rhaid 
ystyried y pryderon hyn wrth i gytundebau yn y dyfodol gael eu trafod. 
  
Trafodwyd y broses ar gyfer ymdrin ag anghydfodau masnach Sefydliad Masnach y Byd yn 
ystod y cyfarfod. Cytunwyd y byddai trafodaethau'n parhau i ddatblygu dull sy'n amlinellu 
sut y gellid ymdrin â chyfrifoldeb am unrhyw anghydfod masnach Sefydliad Masnach y Byd, 
yn unol â rhwymedigaethau’r DU o ran Sefydliad Masnach y Byd a Chytundebau Masnach 
Rydd. 
 
Byddaf yn ysgrifennu atoch eto i'ch hysbysu o ddyddiad y cyfarfod nesaf. 
 
Yn gywir, 
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Vaughan Gething AS/MS 
Gweinidog yr Economi 
Minister for Economy 
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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 
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
 
Llyr Gruffydd AS 
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith  
 
 

9 Chwefror 2022 
 
Annwyl Gadeiryddion, 
 
Ysgrifennaf yn unol â’r cytundeb cysylltiadau rhyngsefydliadol i roi gwybod ichi y cynhelir 
cyfarfod rhithiol ar COP26 rhwng Llywodraeth y DU a’r Gweinyddiaethau Datganoledig ar 9 
Chwefror. Ymddiheuraf nad wyf yn rhoi llawer o rybudd, dim ond yr wythnos hon y 
cadarnhawyd y cyfarfod. 
 
Byddaf i yn cynrychioli Llywodraeth Cymru. Bydd y cyfarfod yn canolbwyntio ar y gwaith 
sy’n mynd rhagddo i gyflawni nodau COP26 a’r hyn sy’n digwydd cyn COP27, a gynhelir ym 
mis Tachwedd 2022. 
 
Bydd y Grŵp yn cyhoeddi cyd-hysbysiad ar ôl y cyfarfod. Byddaf hefyd yn cyhoeddi Datganiad 
Ysgrifenedig. 
 
Yn gywir 
 
 

 
 
 
Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change 
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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 
 
Llyr Gruffydd AS 
Cadeirydd 
Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith 
 
 
 
 

9 Chwefror 2022 
 
Annwyl Gadeiryddion, 
 
Ysgrifennaf ymhellach at fy llythyr dyddiedig 14 Ionawr 2022, ac yn unol â’r cytundeb 
cysylltiadau rhyng-sefydliadol, i adrodd ar gyfarfod diweddaraf y Grŵp Rhyngweinidogol ar 
Sero Net, Ynni a Newid Hinsawdd, ar 17 Ionawr 2022, ac yn gadeirydd arno.  Y prif bwnc 
trafod oedd Cynllun Masnachu Allyriadau'r DU (ETS y DU). 
 
Hefyd yn bresennol yn y cyfarfod yr oedd Michael Matheson ASA, Ysgrifennydd y Cabinet 
dros Sero Net, Ynni a Thrafnidiaeth, Edwin Poots ACD, y Gweinidog Amaeth, Amgylchedd a 
Materion Gwledig, Greg Hands AS y DU, y Gweinidog Gwladol dros Fusnes, Ynni a Thwf 
Glân, a Lucy Frazer AS y DU, Ysgrifennydd Ariannol y Trysorlys.  
 
Fel Awdurdod ETS y DU, trafodwyd cychwyn Mecanwaith Rheoli Costau (CCM) ETS y DU  
ddechrau mis Ionawr. I weld y cyd-ddatganiad gan Awdurdod ETS y DU – sydd â Llywodraeth 
Cymru, Llywodraeth y DU, Llywodraeth yr Alban a Gweithrediaeth Gogledd Iwerddon yn 
aelodau ohono – ar Fecanwaith Rheoli Costau'r cynllun, cliciwch ar y ddolen isod: 
 
 
https://www.gov.uk/government/publications/uk-emissions-trading-scheme-ets-authority-
cost-containment-mechanism-decisions/uk-ets-authority-statement-cost-containment-
mechanism-decision-january-2022  
   
Pwnc trafod arall yn y cyfarfod oedd yr ymgynghoriad arfaethedig ar gynigion i ddatblygu ETS 
y DU. Roeddwn yn falch clywed bod swyddogion Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU, 
Llywodraeth yr Alban a Gweithrediaeth Gogledd Iwerddon i gyd yn bwrw ymlaen â’r gwaith 
hwn a phwysleisiais yr angen i gynnal yr ymgynghoriad cyn gynted â phosibl.  
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Yn gywir, 
 

 
Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change  
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Jeremy Miles AS/MS 
Gweinidog y Gymraeg ac Addysg  

Minister for Education and Welsh Language  

 
 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

Gohebiaeth.Jeremy.Miles@llyw.cymru 
Gohebiaeth.Jeremy.Miles@llyw.cymru 

Rydym yn croesawu 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/JMEWL/0491/22   
 
 
 
 
Huw Irranca-Davies AS,  
Cadeirydd  
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
Senedd Cymru 
SeneddLJC@senedd.cymru  
 

10 Chwefror 2022 
 
 
Annwyl Huw , 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 28 Ionawr ac am adroddiad y Pwyllgor ar y Memorandwm 
Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2) ar y Bil Cymwysterau Proffesiynol.  
 
Unwaith eto, rwy’n diolch i'r Pwyllgor am eu sylwadau manwl ac am rannu'r adroddiad. 
Rwy'n falch o ddarparu’r wybodaeth ychwanegol y gofynnwyd amdani isod.  
 
Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at Paul Davies AS, Cadeirydd Pwyllgor yr Economi, 
Masnach a Materion Gwledig. 
 
Yn gywir, 

 
Jeremy Miles AS/MS 
Gweinidog y Gymraeg ac Addysg  

Minister for Education and Welsh Language   
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Argymhellion 
 
 
Argymhelliad 1. Er ein bod yn croesawu camau’r Gweinidog i geisio gwelliant i’r Bil i’r 
perwyl na all Gweinidogion y DU ddefnyddio’r pwerau yn y Bil i wneud rheoliadau sy’n 
diwygio Deddf Llywodraeth Cymru 2006, dylai’r Gweinidog – ar y cyfle cyntaf a chyn dadl y 
Senedd ar gynnig cydsyniad perthnasol – roi’r wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw gamau 
gweithredu perthnasol gan Lywodraeth y DU, neu drafodaethau â hi, ar y mater penodol 
hwn. 
 
Ymateb – Derbyn 
 
 
Ar 12 Hydref 2021, cynigiodd Llywodraeth y DU gyflwyno gwelliant i'r Bil a fyddai'n ei gwneud 
yn ofynnol i'r Ysgrifennydd Gwladol neu'r Arglwydd Ganghellor ymgynghori â Gweinidogion 
Cymru cyn gwneud deddfwriaeth mewn meysydd datganoledig. 
 
Gwrthodais y cynnig hwn gan ei gwneud yn glir nad oedd yn ddigonol i fynd i'r afael â'n 
pryderon ac nad oedd yn parchu'r setliad datganoli. Nid oedd y gofyniad i ymgynghori yn 
rhoi unrhyw sicrwydd na allai'r Ysgrifennydd Gwladol neu'r Arglwydd Ganghellor 
ddefnyddio'r pwerau yn y Bil i orfodi rheoliadau ar Gymru, gan y byddai Llywodraeth y DU 
yn parhau i fod yn rhydd i ddiystyru unrhyw bryderon neu wrthwynebiad gan Weinidogion 
Cymru yn ystod yr ymgynghoriad. Roedd fy ymateb hefyd yn nodi pryderon y Pwyllgor mewn 
perthynas â'r cyfuniad o bwerau cydredol a phwerau Harri VIII yn y Bil, a gofynnais i 
Lywodraeth y DU gyflwyno gwelliant i sicrhau na allai Gweinidogion y DU ddefnyddio'r 
pwerau yn y Bil i wneud rheoliadau sy'n diwygio Deddf Llywodraeth Cymru 2006.  
 
Ar 2 Rhagfyr, cynigiodd Llywodraeth y DU gyflwyno gwelliant i'r Bil i ddarparu ar gyfer 
gweithdrefn ymgynghori fanylach. Fodd bynnag, methodd y gwelliant hwn eto â pharchu'r 
setliad datganoli a bodloni ein gofyniad bod Llywodraeth y DU yn cael cydsyniad 
Gweinidogion Cymru cyn gwneud rheoliadau mewn meysydd datganoledig. 
 
Ar 9 Rhagfyr, cynigiodd Llywodraeth y DU gyflwyno gwelliant i'r Bil ar gyfer cyflwyno eithriad 
penodol o ofynion cydsyniad Gweinidog y Goron ym mharagraff 11 o Atodlen 7B i Ddeddf 
Llywodraeth Cymru. Byddai'r gwelliant wedi golygu na fyddai angen cydsyniad yr 
Ysgrifennydd Gwladol er mwyn i Senedd Cymru allu dileu'r pwerau cydredol sydd gan yr 
Ysgrifennydd Gwladol a'r Arglwydd Ganghellor o dan y Bil i wneud rheoliadau sydd o fewn 
cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd. 
 
Fodd bynnag, eglurodd Llywodraeth y DU mai dim ond pe byddwn yn cytuno i argymell y 

dylai’r Senedd gydsynio i'r Bil y byddai'r gwelliant hwn yn cael ei gyflwyno.    
 
Er bod y gwelliant hwn i’w groesawu, fy ymateb i'r cynigion hyn oedd nad oeddwn yn gallu 
argymell i'r Senedd gydsynio i'r Bil hwn heb welliant pellach i'w gwneud yn ofynnol i 
Lywodraeth y DU sicrhau cydsyniad llywodraethau datganoledig cyn gwneud rheoliadau 
mewn meysydd datganoledig. 
 
Cefais gyfarfod gyda Gweinidog Llywodraeth y DU dros Fuddsoddi, yr Arglwydd Grimstone, 
a'r Gweinidog dros Fusnesau Bach, Defnyddwyr a Marchnadoedd Llafur a Gweinidog dros 
Lundain, Paul Scully AS, ar 6 Ionawr 2022 i egluro fy mhryderon ymhellach, ac i ailadrodd 
fy safbwynt y dylai'r pwerau yn y Bil hwn gyd-fynd â'r setliad datganoli. Yn dilyn hynny, 
ceisiodd Llywodraeth y DU roi sicrwydd drwy nodi rhai sefyllfaoedd posibl lle'r oeddent o'r 
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farn y gallai fod yn briodol defnyddio'r pwerau cydredol yn y Bil i ddeddfu ar sail y DU gyfan, 
gan gynnwys mewn meysydd datganoledig, ond methwyd â darparu dadansoddiad manwl, 
yn seiliedig ar dystiolaeth, ynghylch pam na ellid gwneud y pwerau hynny yn amodol ar 
ofyniad i gael cydsyniad gan Weinidogion Cymru.    
 
 
Argymhelliad 2. Dylai’r Gweinidog – ar y cyfle cyntaf a chyn y ddadl yn y Senedd ar gynnig 
cydsyniad perthnasol – roi rhagor o wybodaeth ynghylch sut a phryd y gwnaeth Llywodraeth 
y DU ei safbwynt yn glir mewn perthynas â chymal 16(5) (cymal 14(5) yn flaenorol) a rhoi 
mwy o fanylion am y sicrwydd, a sut y mae sicrwydd o'r fath wedi lleddfu pryderon blaenorol 
y Gweinidog. 
 
Ymateb – derbyn 
 
Ym mharagraff 6 o'm llythyr dyddiedig 10 Medi 2021 at y Pwyllgor, nodais esboniad 
Llywodraeth y DU o gymal 14(5) (16(5) erbyn hyn).   
 
Roeddem yn pryderu bod Llywodraeth y DU wedi rhagdybio y dylai Biliau'r DU sy'n rhoi 
pwerau gwneud rheoliadau i Weinidogion Cymru gael eu drafftio bob amser mewn ffordd 
sy'n sicrhau bod cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd a chymhwysedd gweithredol 
Gweinidogion Cymru yn cyd-fynd. 
 
Ar 29 Medi ysgrifennodd Llywodraeth y DU i gadarnhau eu safbwynt bod achosion lle nad 
yw cymhwysedd gweithredol a deddfwriaethol yn cyd-fynd.  
 
Er fy mod yn fodlon â'r canlyniad hwn, fy mhryder yn gyffredinol yw bod y pwerau cydredol 
yn y Bil yn annerbyniol, am y rhesymau a amlinellir uchod.  
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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