
 

 

Agenda - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 

Cyfansoddiad 
Lleoliad: 

Hybrid - Ystafell Bwyllgora 4 Tŷ Hywel a 

fideogynadledda drwy Zoom  

Dyddiad: Dydd Llun, 14 Mawrth 2022 

Amser: 13.30

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

P Gareth Williams 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddDCC@senedd.cymru
------ 

1 Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon 

13.30   

 

2 Sesiwn graffu gyda’r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y 

Cyfansoddiad 

13.30 - 14.30 (Tudalennau 1 - 51)  

Mick Antoniw AS, Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad 

Piers Bisson, Cyfarwyddwr: Pontio Ewropeaidd, Llywodraeth Cymru 

Adam Turbervill, Uwch Gyfreithiwr, Llywodraeth Cymru 

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-09-22 - Papur 1 - Papur briffio 

LJC(6)-09-22 - Papur 2 - Papur briffio Ymchwil y Senedd - Cydsyniad 

deddfwriaethol 

LJC(6)-09-22 - Papur 3 - Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y 

Cyfansoddiad, 1 Mawrth 2022 

LJC(6)-09-22 - Papur 4 - Llythyr at y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y 

Cyfansoddiad, 15 Chwefror 2022 

LJC(6)-09-22 - Papur 5 - Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y 

Cyfansoddiad, 22 Chwefror 2022 

LJC(6)-09-22 - Papur 6 - Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y 

Cyfansoddiad, 28 Chwefror 2022 

LJC(6)-09-22 - Papur 7 - Llythyr at y Prif Weinidog, 10 Rhagfyr 2021 

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



 

 

3 Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad 

arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3. 

14.30 - 14.35 (Tudalennau 52 - 56)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-09-22 - Papur 8 - Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Gwneud Negyddol 

3.1 SL(6)164 - Rheoliadau Llacio’r Gofynion Adrodd mewn Ysgolion (Cymru) 

(Coronafeirws) 2022 

   

 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol 

3.2 SL(6)166 - Gorchymyn Deddf Trosedd ac Anhrefn 1998 (Awdurdod 

Ychwanegol) (Cymru) 2022 

   

 

3.3 SL(6)168 - Rheoliadau Cyd-bwyllgorau Corfforedig (Cyffredinol) (Cymru) 

2022 

 

 

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

Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 

14.35 - 14.40   

 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Gwneud Negyddol 

4.1 SL(6)163 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) 

(Cymru) (Diwygio) (Rhif 6)  

 (Tudalennau 57 - 60) 

Rheoliadau 

Memorandwm Esboniadol 

Dogfennau atodol: 

https://senedd.cymru/media/co2mbfcs/sub-ld14972-w.pdf
https://senedd.cymru/media/rejfbzmg/sub-ld14972-em-w.pdf


 

 

LJC(6)-09-22 - Papur 9 - Adroddiad drafft 

LJC(6)-09-22 - Papur 10 - Llythyr gan y Prif Weinidog at y Llywydd, 24 

Chwefror 2022 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol 

4.2 SL(6)167 - Rheoliadau’r Dreth Gyngor (Anheddau Gwag Hirdymor ac 

Anheddau a Feddiennir yn Gyfnodol) (Cymru) 2022  

 (Tudalennau 61 - 63) 

Rheoliadau 

Memorandwm Esboniadol 

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-09-22 - Papur 11 - Adroddiad drafft 

5 Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad 

arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.7 

14.40 - 14.45 (Tudalen 64)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-09-22 - Papur 12 - Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir 

5.1 SL(6)165 - Cyfarwyddyd Mesurau Diogelwch ac Argyfwng (Ymgymerwyr Dŵr 

a Charthffosiaeth a Thrwyddedeion Cyflenwi Dŵr) 2022 

   

 

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

Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 - trafodwyd yn 

flaenorol 

14.45 - 14.50   

 

6.1 SL(6)126 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol a 

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

2022 

 (Tudalennau 65 - 69)  

Dogfennau atodol: 

https://senedd.cymru/media/u1ildlvw/sub-ld14989-w.pdf
https://senedd.cymru/media/soxjwxrd/sub-ld14989-em-w.pdf


 

 

LJC(6)-09-22 - Papur 13 - Adroddiad 

LJC(6)-09-22 - Papur 14 - Ymateb Llywodraeth Cymru 

6.2 SL(6)157 - Rheoliadau Bwyd (Tynnu Cydnabyddiaeth yn Ôl) (Diwygiadau 

Amrywiol a Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2022 

 (Tudalennau 70 - 72)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-09-22 - Papur 15 - Adroddiad 

LJC(6)-09-22 - Papur 16 - Ymateb Llywodraeth Cymru 

7 Fframweithiau cyffredin 

14.50 - 14.55   

 

7.1 Gohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant at y Pwyllgor 

Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Fframwaith cyffredin dros dro ar gyfer labelu 

cysylltiedig â maeth, cyfansoddiad a safonau 

 (Tudalen 73)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-09-22 - Papur 17 - Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a 

Llesiant at y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol, 18 Chwefror 2022 

7.2 Gohebiaeth gan Bwyllgor Craffu ar Fframweithiau Cyffredin Tŷ’r Arglwyddi at 

yr Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig: 

Fframwaith ar Gymorth Amaethyddol 

 (Tudalennau 74 - 77)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-09-22 - Papur 18 - Gohebiaeth gan Bwyllgor Craffu ar Fframweithiau 

Cyffredin Tŷ’r Arglwyddi at yr Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd, 

Bwyd a Materion Gwledig, 4 Mawrth 2022 [Saesneg yn unig] 

8 Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol 

14.55 - 15.00   

 



 

 

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

Trefnydd: Rheoliadau Gwaharddiadau Ifori (Cosbau Sifil) 2022 a Rheoliadau 

Deddf Ifori 2018 (Cychwyn Rhif 2 a Darpariaeth Drosiannol) 2022 

 (Tudalennau 78 - 79)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-09-22 - Papur 19 - Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a 

Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, 3 Mawrth 2022 

8.2 Gohebiaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Y Grŵp Rhyngweinidogol ar 

Sero Net, Ynni a Newid Hinsawdd 

 (Tudalen 80)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-09-22 - Papur 20 - Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd, 7 

Mawrth 2022 

8.3 Datganiad Ysgrifenedig gan Weinidog yr Economi: Cyfarfod y Grŵp 

Rhyngweinidogol ar gyfer Cysylltiadau rhwng y DU a'r UE 

 (Tudalen 81)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-09-22 - Papur 21 - Datganiad Ysgrifenedig gan Weinidog yr Economi, 

10 Mawrth 2022 

8.4 Gohebiaeth gan y Prif Weinidog: Cytundeb Masnach a Chydweithredu 

 (Tudalennau 82 - 85)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-09-22 - Papur 22 - Gohebiaeth gan y Prif Weinidog, 10 Mawrth 2022 

LJC(6)-09-22 - Papur 23 - Llythyr at y Prif Weinidog, 15 Chwefror 2022 

9 Papurau i'w nodi 

15.00 - 15.10   

 

9.1 Gohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at y 

Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol 

atodol ar gyfer y Bil Iechyd a Gofal (memoranda rhif 2 a rhif 3) 

 (Tudalennau 86 - 88)  



 

 

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-09-22 - Papur 24 - Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol at y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol, 18 Chwefror 2022 

9.2 Gohebiaeth gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Memorandwm Cydsyniad 

Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 3) y Bil Cymwysterau Proffesiynol 

 (Tudalennau 89 - 91)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-09-22 - Papur 25 - Llythyr gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg, 8 

Mawrth 2022 

9.3 Datganiad Ysgrifenedig gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a’r 

Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Ymateb Llywodraeth Cymru 

i Ymgynghoriad Llywodraeth y DU 

 (Tudalennau 92 - 93)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-09-22 - Papur 26 - Datganiad Ysgrifenedig gan y Gweinidog 

Cyfiawnder Cymdeithasol a’r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y 

Cyfansoddiad, 8 Mawrth 2022 

9.4 Gohebiaeth gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Ynni a Strategaeth 

Ddiwydiannol: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Rheoli 

Cymorthdaliadau 

 (Tudalennau 94 - 95)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-09-22 - Papur 27 - Llythyr gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, 

Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol, 9 Mawrth 2022 [Saesneg yn unig] 

LJC(6)-09-22 - Papur 28 - Llythyr ar yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, 

Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol, 17 Rhagfyr 2021 

9.5 Datganiad Ysgrifenedig gan Weinidog yr Economi: Y Diweddaraf am 

Safleoedd Rheoli Ffin 

 (Tudalennau 96 - 97)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-09-22 - Papur 29 - Datganiad Ysgrifenedig gan Weinidog yr Economi, 

10 Mawrth 2022 



 

 

10 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o weddill y cyfarfod 

15.10   

 

11 Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 

3 a Memorandwm Rhif 4) ar y Bil Diogelwch Adeiladau – trafod yr 

adroddiad drafft 

15.10 - 15.20 (To Follow)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-09-22 - Papur 30 - Adroddiad drafft 

12 Trafod cytundebau rhyngwladol 

15.20 - 15.30 (Tudalennau 98 - 101)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-09-22 - Papur 31 - Papur briffio 



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 1

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



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



Mick Antoniw AS/MS 
Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad 
Counsel General and Minister for the Constitution  

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

Gohebiaeth.Mick.Antoniw@llyw.cymru                 
Correspondence.Mick.Antoniw@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 
Senedd Cymru 
 
 
 

1 Mawrth 2022 
 
 
Annwyl Huw, 
 
Diolch ichi am eich llythyr ar 15 Chwefror ynglŷn â chynllunio gwaith y pwyllgor ar gyfer y 
dyfodol mewn perthynas â’r rhaglen ddeddfwriaethol sydd ar ddod gan Lywodraeth y DU.  
 
Gwelwyd nifer digynsail o femoranda cydsyniad deddfwriaethol yn rhaglen ddeddfwriaethol 
bresennol Senedd y DU. Y rheswm dros hyn yw nifer y Biliau sy’n cynnwys darpariaethau o 
fewn cymhwysedd Senedd Cymru yn ogystal â’r nifer fawr o ddiwygiadau i’r Biliau hynny yn 
ystod eu hynt, weithiau o ganlyniad i ddiwygiadau yr ydym ni wedi gofyn amdanynt. Nodais 
hefyd fod nifer o’r heriau y mae’r pwyllgor yn eu hwynebu, yn enwedig o ran rhannu 
gwybodaeth a sicrhau digon o amser ar gyfer ystyried, yn rhai yr ydym yn eu rhannu. 
 
Rydych yn gofyn imi rannu fy nisgwyliadau ynghylch i ba raddau y bydd y nifer presennol o 
femoranda sy’n cael eu gosod yn parhau i’r sesiwn ddeddfwriaethol nesaf. Mae’n rhy 
gynnar i fynegi barn ar y nifer tebygol o femoranda. Ni ellir dechrau ystyried a oes angen 
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil nes ein bod wedi cael testun y Bil ei 
hun. Er y bydd Biliau lle rydym yn ceisio darpariaeth ar eu cyfer, bydd Biliau hefyd lle 
ystyriwn fod darpariaethau o fewn cymhwysedd Senedd Cymru sydd heb fod yn destun 
ceisiadau o’r fath. Hyd yn oed ar ôl i gynlluniau deddfwriaethol Llywodraeth y DU gael eu 
cyhoeddi yn Araith y Frenhines, dim ond ar ôl cyhoeddi rhai o’r Biliau y byddwn yn gallu 
nodi a fydd angen Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol. 
 
Rwy’n rhannu awydd y pwyllgor i fedru sicrhau bod Biliau sy’n effeithio ar y setliad datganoli 
yn cael eu craffu’n effeithiol. Rydym hefyd eisiau gwneud y gorau o allu Senedd Cymru i 
graffu ar ddarpariaethau Cymreig sydd wedi’u cynnwys ym Miliau Llywodraeth y DU ar ein 
cais. Am y rheswm hwn rydym yn gweithio gyda’r Pwyllgor Busnes ar eu hadolygiad o’r 
broses Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol. Bydd hyn yn cynnwys ystyried cynnwys 
ac amseru’r memoranda cydsyniad deddfwriaethol. Tra bydd yr adolygiad yn cael ei gynnal, 
byddwn yn ystyried sut y gallem ni dynnu sylw mor gynnar â phosibl at Filiau sy’n cynnwys 
darpariaethau Cymreig. Rwy’n siŵr y byddwch yn gwerthfawrogi na allwn gyhoeddi 
gwybodaeth sydd wedi’i rhannu gyda ni yn gyfrinachol. Fodd bynnag, lle gallwn ddarparu 
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gwybodaeth ymlaen llaw, yn enwedig pan fyddwn yn gwneud cais am ddarpariaethau 
Cymreig o fewn Bil y DU, byddem yn hapus i wneud hynny. 
 
Yn olaf, rydych yn gofyn imi amlinellu sut rwyf yn bwriadu rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r 
pwyllgor am fy nghyfrifoldebau’n fwy cyffredinol. Byddwn yn hapus i barhau i gysylltu â’r 
pwyllgor yn y modd arferol. Wrth gwrs, byddaf yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r pwyllgor, 
ac i’r Senedd, am ddatblygiadau allweddol o fewn fy meysydd cyfrifoldeb. Yn benodol, 
byddaf yn sicrhau bod y pwyllgor yn cael yr wybodaeth ddiweddaraf ynghylch cyfarfodydd 
rhynglywodraethol yn unol â gofynion y cytundeb rhyng-sefydliadol.  
 
Yn gywir, 
 
 

 
 
 
Mick Antoniw AS/MS 
Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad 
Counsel General and Minister for the Constitution  
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Y Pwyllgor Deddfwriaeth,  
Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
— 
Legislation, Justice and  
Constitution Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddDCC@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddDCC 

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

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

senedd.wales/SeneddLJC 
0300 200 6565 

15 Chwefror 2022 

 

Annwyl Mick 

Cynorthwyo’r Pwyllgor wrth gynllunio ei waith ar gyfer y dyfodol 

Diolch i chi am ymddangos unwaith eto gerbron y Pwyllgor ar 31 Ionawr i drafod fframweithiau 

cyffredin ac adolygiad Llywodraeth y DU o gyfraith yr UE a ddargedwir.  

Mae’r naill fater a’r llall o bwys i’r pwyllgor, ochr yn ochr â’n gwaith craffu ar ddeddfwriaeth sylfaenol 

ac is-ddeddfwriaeth Llywodraeth Cymru, a memoranda cydsyniad deddfwriaethol hefyd. Wrth 

ystyried y nifer mawr o waith craffu deddfwriaethol o dan sylw – sy’n eistedd ochr yn ochr â’n gwaith 

craffu ar feysydd polisi o fewn ein cylch gorchwyl – mae’n hanfodol ein bod ni’n pennu blaenraglen 

waith.  

Fe fyddwch chi’n ymwybodol o’n pryderon mewn perthynas â nifer y memoranda cydsyniad 

deddfwriaethol ar gyfer Biliau’r DU sydd wedi’u gosod gerbron y Senedd gan Lywodraeth Cymru, ac y 

cawsant eu cyfeirio atom ni wedi hynny i gynnal gwaith craffu arnynt. 

Er mwyn cynorthwyo gyda’r broses o gynllunio ar gyfer yr agwedd hon ar ein gwaith craffu yn y 

dyfodol, byddem yn ddiolchgar, felly, pe gallech gymryd y camau canlynol: 

▪ rhannu eich disgwyliad ynghylch i ba raddau y bydd y nifer presennol o femoranda sy’n 

cael eu gosod yn parhau, gan ystyried sesiwn newydd Senedd y DU sydd i ddod ac Araith 

y Frenhines wedi hynny; 

▪ ymrwymo i restru’r Biliau hynny gan Lywodraeth y DU (unwaith y bydd y manylion ar gael 

yn gyhoeddus) y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu eu defnyddio fel cyfrwng 

deddfwriaethol i roi effaith i’w hagenda bolisi, gan gynnwys yn unol â’i Rhaglen 

Lywodraethu;  

▪ esbonio’r modd yr ydych yn bwriadu rhoi gwybod i ni fel mater o drefn am eich 

penderfyniad i ddefnyddio Biliau Llywodraeth y DU yn y dyfodol sy’n debygol o fod yn 

 

Mick Antoniw AS 

Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad 
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destun memoranda cydsyniad deddfwriaethol, ynghyd â’r cam pan fyddwch yn dechrau 

gweithio gyda Llywodraeth y DU. 

Yn yr un modd, byddem yn ddiolchgar pe gallech egluro sut yr ydych yn bwriadu rhoi’r wybodaeth 

ddiweddaraf i’r Pwyllgor am ddatblygiadau eraill sy’n ymwneud â’ch cyfrifoldebau fel Cwnsler 

Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad. 

Byddem yn croesawu ymateb cychwynnol erbyn 2 Mawrth, ond rydym yn cydnabod efallai na 

fyddwch yn gallu darparu manylion penodol ar Filiau yn y dyfodol hyd nes bod Llywodraeth y DU yn 

cyhoeddi ei rhaglen ddeddfwriaethol ar gyfer sesiwn newydd Senedd y DU. 

Edrychwn ymlaen at glywed eich ymateb, ac at barhau i gydweithio'n adeiladol. 

Yn gywir, 

 

Huw Irranca-Davies 

Cadeirydd 
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Mick Antoniw AS/MS 
Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad 
Counsel General and Minister for the Constitution  

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

Gohebiaeth.Mick.Antoniw@llyw.cymru                 
Correspondence.Mick.Antoniw@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 
Senedd Cymru 
 
seneddDCC@senedd.cymru 
 

22 Chwefror 2022 
 
 
Annwyl Huw, 
 
Yn dilyn eich llythyr dyddiedig 10 Rhagfyr at y Prif Weinidog, yn ogystal â’m presenoldeb yn 
y Pwyllgor ar 17 Ionawr, ysgrifennaf atoch i rannu rhagor o wybodaeth â chi mewn 
perthynas â gallu deddfwriaethol Llywodraeth Cymru. 
 
Mae’r pwysau ar ein gallu i ddeddfu yn parhau, ond rydym yn cymryd camau i ddiwallu’r 
galw hwnnw. Rydym yn adolygu ein prosesau ar gyfer llunio deddfwriaeth yn rheolaidd ac 
mae’r Gweinidogion yn cadw golwg agos ar y gwaith o gyflawni’r rhaglen ddeddfwriaethol. 
Maent yn sicrhau bod camau gweithredu yn cael eu cymryd, pan fo angen, i adrefnu 
adnoddau yn unol â blaenoriaethau deddfwriaethol, er enghraifft y nifer fawr o ddarnau o 
ddeddfwriaeth sydd wedi bod yn angenrheidiol er mwyn ymateb i bandemig y coronafeirws. 
 
Ynglŷn â’r cwestiwn ynghylch a oes adnoddau yng nghyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru i 
gynyddu’r gallu deddfwriaethol, mae ein gwaith o gyflawni’r rhaglen ddeddfwriaethol yn 
elfen o waith y Llywodraeth gyfan. O ganlyniad, nid oes dyraniad cyllideb ar wahân i’r 
gwaith hwnnw; caiff y gyllideb ei dyrannu ar sail portffolio. 
 
Mewn perthynas â’r rhaglen i wella hygyrchedd cyfraith Cymru, wrth i’r Bil Deddfwriaeth 
fynd drwy gamau’r Senedd, roedd y Memorandwm Esboniadol yn amlinellu’r costau 
dangosol ar gyfer y staff ychwanegol yr oedd eu hangen er mwyn cynyddu’r gallu i ddrafftio 
a chyfieithu deddfwriaeth, yn ogystal ag aelodau staff eraill i weithio ar y prosiectau nad 
ydynt yn rhai deddfwriaethol. 
 
Ers i’r gwaith ddechrau ar baratoi’r Biliau cydgrynhoi newydd a chyflwyno prosiectau 
hygyrchedd eraill, rydym wedi sefydlu Swyddfa’r Codau Deddfwriaethol. Wrth staffio’r  tîm 
hwnnw, cafodd rhai swyddi eu hariannu o’r newydd ac ad-drefnwyd rhai swyddi a oedd yn 
bodoli eisoes. 
 
O ran gallu Gwasanaethau Cyfreithiol Llywodraeth Cymru i lunio deddfwriaeth, mae proses 
o recriwtio cyfreithwyr wedi’i chynnal yn gyson dros y ddwy flynedd diwethaf er mwyn ceisio 
lleihau’r risg y gallai swyddi gwag ei achosi. Yn ogystal, mae’r Gwasanaethau Cyfreithiol 
wedi mynd ati i recriwtio staff ar secondiad er mwyn ehangu’u hadnoddau pan fo angen i 
gefnogi’r gwaith. 
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Ers nifer o flynyddoedd, rydym wedi bod yn cynnal gweithgareddau dysgu a datblygu 
helaeth ar gyfer staff sy’n gweithio ar lunio deddfwriaeth. Ers dechrau’r pandemig, mae wedi 
bod yn ofynnol inni ailgynllunio'r gweithgareddau dysgu hyn er mwyn cynnig cyfleoedd yn 
rhithwir, yn hytrach nag wyneb yn wyneb. Mae hyn, fodd bynnag, wedi’i gwneud yn haws i 
staff gael gafael ar hyfforddiant ar ddeddfwriaeth ar draws Llywodraeth Cymru waeth ble 
yng Nghymru y maent wedi’u lleoli. 
 
Rydym yn falch o’r modd yr ydym wedi llwyddo i greu corff sylweddol o ddeddfwriaeth 
sylfaenol ac is-deddfwriaeth. Rydym yn symud ymlaen â rhaglen ddeddfwriaethol 
uchelgeisiol y chweched Senedd gan ymrwymo i ddeddfu mewn meysydd sy’n cynnwys 
trethi Cymreig, partneriaeth gymdeithasol a chaffael cyhoeddus, amaethyddiaeth a 
phlastigau untro. 
 
Edrychaf ymlaen at fod yn bresennol unwaith eto yn y Pwyllgor ar 28 Chwefror. 
 
Yn gywir, 
 
 

 
 
 
Mick Antoniw AS/MS 
Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad 
Counsel General and Minister for the Constitution 
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Mick Antoniw AS/MS 
Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad 
Counsel General and Minister for the Constitution  
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Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

Gohebiaeth.Mick.Antoniw@llyw.cymru                 
Correspondence.Mick.Antoniw@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 
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd  
Caerdydd CF99 1SN 
 
 
SeneddDCC@senedd.cymru 
 

28 Chwefror 2022 
 
 
Annwyl Huw, 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 28 Ionawr ataf fi a'r Prif Weinidog yn amlinellu canlyniadau 
gwaith craffu'r Pwyllgor ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022-23, o ran y 
modd y mae’n ymwneud â chyfiawnder a gweithgareddau deddfwriaethol. Rwy’n ymateb ar 
ran y ddau ohonom.  
 
I ddechrau, hoffwn ddiolch i'r Pwyllgor am ei ddiddordeb parhaus yn y ffordd yr ydym yn 
darparu adnoddau ar gyfer gweithgarwch sy'n ymwneud â chyfiawnder a deddfwriaeth. 
Mae'r Prif Weinidog a minnau wedi rhoi gwybodaeth am y mater i'r Pwyllgor drwy lythyrau 
dyddiedig 10 a 17 Ionawr a 22 Chwefror. Ymddangosais gerbron y Pwyllgor ar 17 Ionawr ac 
rwy’n edrych ymlaen at wneud hynny eto ar 28 Chwefror wrth i'r Pwyllgor barhau â'i waith. 
 
Gan droi at yr argymhellion a'r cwestiynau a nodir yn eich llythyr, gallaf ateb fel a ganlyn: 
 
Argymhelliad 1. Dylai Llywodraeth Cymru egluro sut y bydd yn monitro ac yn 
gwerthuso effeithiolrwydd y cyllid a ddyrennir o fewn llinellau gwariant y Comisiwn 
Cyfiawnder yng Nghymru. 
 
Argymhelliad 2. Byddem yn croesawu mwy o eglurder a manylion o ran pa waith a 
gaiff ei gyflawni i ddatblygu a chyhoeddi rhaglen waith ar gyfiawnder o'r tu mewn i 
linell gwariant y Comisiwn Cyfiawnder yng Nghymru yn 2022-23. 
 
Argymhelliad 6: Dylai'r Cwnsler Cyffredinol ymrwymo i adroddiad blynyddol sy'n 
tynnu sylw at y cynnydd o ran cyflawni'r rhaglen waith yn ymwneud â chyfiawnder a 
gwerthuso canlyniadau yn erbyn gwariant mewn perthynas â phob cydran unigol, 
gan dynnu sylw hefyd at gyfraniadau sefydliadau perthnasol fel rhan o'r broses hon. 
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Sefydlwyd Is-bwyllgor y Cabinet ar Gyfiawnder i: 
 

o ddarparu arweinyddiaeth strategol ar swyddogaethau cyfiawnder sydd wedi'u 

datganoli i Gymru ar hyn o bryd;  

o cyfarwyddo'r holl weithgarwch llywodraethol mewn ymateb i adroddiad y Comisiwn ar 

Gyfiawnder yng Nghymru; 

o sicrhau synergedd ar draws portffolios i sicrhau dull cydgysylltiedig o ymdrin â 

materion cyfiawnder;  

o cytuno ar safbwyntiau Llywodraeth Cymru ar fentrau cyfiawnder sy'n deillio o 

Lywodraeth y DU;  

o arwain trafodaethau â Llywodraeth y DU ar ddatganoli cyfiawnder.  

 
Mae Is-adran Polisi Cyfiawnder Llywodraeth Cymru yn cefnogi Is-bwyllgor y Cabinet ym 
mhob un o'r swyddogaethau hyn, gan ganiatáu i'r Is-bwyllgor oruchwylio gweithgarwch ar 
draws Llywodraeth Cymru. O fewn yr adran, mae'r rhan fwyaf o’r staff yn gweithio ar 
weithgarwch sy'n cyfrannu'n uniongyrchol at ymrwymiad y Rhaglen Lywodraethu i fynd ar 
drywydd yr achos dros ddatganoli plismona a chyfiawnder. Y gwaith hwn – sy’n ddilyniant i 
waith y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru – sy'n cael ei ariannu drwy linell wariant y 
Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru.  
 
Mae'r gwaith hwn yn cynnwys creu a monitro'r rhaglen waith gyffredinol, a hefyd arwain ar 
gyflawni elfennau penodol o'r rhaglen. Er enghraifft, mae llawer o weithgarwch Llywodraeth 
Cymru o ran ceisio cryfhau sector cyfreithiol Cymru yn cael ei arwain gan y staff a ariennir 
drwy’r llinell wariant hon, megis y gwaith i sefydlu Cyngor Cyfraith Cymru a gwaith sy'n cael 
ei wneud i ystyried yr achos dros brentisiaethau cyfreithwyr; ond mae'r camau hyn a 
chamau eraill i gryfhau'r sector hefyd yn gofyn am weithio'n agos gyda rhannau eraill o 
Lywodraeth Cymru sy'n gyfrifol am feysydd fel datblygu busnes, addysg bellach ac uwch, 
caffael gwasanaethau cyfreithiol, a mwy. 
 
Fel y nodwyd yn fy ymddangosiad gerbron y Pwyllgor, mae'r llinell wariant hon hefyd yn 
cynnwys y staff sy'n gweithio ar gynigion i ddiwygio'r tribiwnlysoedd, yn dilyn adroddiad 
Comisiwn y Gyfraith. Unwaith eto, mae hyn yn rhan bwysig o'n hymateb i'r Comisiwn ar 
Gyfiawnder yng Nghymru a'n hymdrechion i fynd ar drywydd yr achos dros ddatganoli 
cyfiawnder – sydd, fel y dywedais wrth y Pwyllgor, nid yn unig yn cael ei wneud drwy sôn 
am ddatganoli, ond hefyd drwy ddangos ein dull gweithredu a'n gwerthoedd drwy'r camau yr 
ydym yn eu cymryd. 
 
O ran monitro a gwerthuso, bydd y cyhoeddiad yn y gwanwyn yn nodi ein rhaglen o 
weithgarwch sy'n gysylltiedig â chyfiawnder, gan adeiladu ar y rhaglen waith gychwynnol y 
mae'r Pwyllgor wedi'i gweld o'r blaen. Bydd hyn yn darparu sail ar gyfer monitro cynnydd yn 
fewnol ac yn allanol. Is-bwyllgor y Cabinet fydd yn goruchwylio'r gwaith o fonitro cynnydd yn 
fewnol, gyda chefnogaeth yr Is-adran Polisi Cyfiawnder. Bydd gweinidogion unigol a'u 
swyddogion, wrth gwrs, yn gyfrifol am fonitro a llywio cynnydd ar elfennau unigol o'r rhaglen 
waith gyffredinol, a bydd gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol rôl arbennig o bwysig 
gan fod rhan helaeth o'r gweithgarwch yn perthyn i’w phortffolio neu â chysylltiad agos ag 
ef. 
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Mae gwerthusiad ar y gweill o elfennau unigol y rhaglen gyffredinol, ar y pwyntiau priodol – 
er enghraifft, mae cynlluniau ar waith i werthuso cynllun peilot y Llys Teulu Cyffuriau ac 
Alcohol. Byddwn yn gwerthuso effeithiolrwydd y cyllid penodol yn llinell wariant y Comisiwn 
Cyfiawnder wrth inni fonitro cynnydd yn erbyn yr ymrwymiad yn y Rhaglen Lywodraethu. 
Fodd bynnag, o ran caniatáu ar gyfer monitro cynnydd yn allanol, rwyf yn hapus i wneud yr 
ymrwymiad y byddwn yn cyflwyno adroddiad blynyddol sy'n nodi'r cynnydd yn erbyn yr 
amcanion yn y rhaglen o weithgarwch yr ydym yn bwriadu ei chyflwyno yn ein cyhoeddiad 
yn y gwanwyn. 
 
Argymhelliad 3. Dylai Llywodraeth Cymru roi mwy o fanylion am sut y defnyddir y 
£4.2 miliwn hwn ar gyfer y gwaith hwnnw o weinyddu a chefnogi. Yn benodol, 
byddem yn croesawu gwybodaeth am faint o arian sy'n cael ei ddyrannu neu ei 
neilltuo ar gyfer gwella mynediad o bell i ddinasyddion, buddsoddi mewn technoleg 
newydd a chynnal a gwella seilwaith ffisegol ac adeiledig. 
 
Yn y flwyddyn ariannol gyfredol, mae’r gyllideb o £4.2 miliwn ar gyfer Tribiwnlysoedd 
Cymru wedi’i dyrannu rhwng costau rhedeg y tribiwnlysoedd, gan gynnwys y costau sy'n 
gysylltiedig â gwrandawiadau (£2.9 miliwn), a chyflogau staff sy'n rhoi cefnogaeth 
weinyddol i chwe Thribiwnlys Cymru (£1.2 miliwn). Nid yw dyraniad y gyllideb yn gwneud 
darpariaeth benodol ar gyfer gwella mynediad o bell i ddinasyddion a'r seilwaith ffisegol ac 
adeiledig.  
 
Mae Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru, yn ei Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2020-21 ac mewn 
tystiolaeth i'r Pwyllgor ar 1 Tachwedd 2021, wedi adrodd bod Tribiwnlysoedd Cymru wedi 
gallu gweithredu o bell, a gwneud hynny'n llwyddiannus, wrth ymateb i'r pandemig. Mae'n 
glod i'r Llywydd, arweinwyr barnwrol, aelodau'r tribiwnlys a staff Uned Tribiwnlysoedd 
Cymru eu bod wedi gallu defnyddio technoleg i sicrhau bod achosion wedi gallu symud 
ymlaen yn wyneb amgylchiadau anodd.  

 
Un o flaenoriaethau'r Llywydd, a nodir yn ei Adroddiad Blynyddol, yw ystyried y ffordd y 
dylai Tribiwnlysoedd Cymru weithredu wrth symud ymlaen a'r cydbwysedd o ran sut y 
dylent wneud hynny gan weithio o bell ac wyneb yn wyneb.  
 
Argymhelliad 4: Dylai Llywodraeth Cymru weithio tuag at ddadgyfuno gwariant ar 
gyfiawnder mewn cyllidebau yn y dyfodol. Ar gyfer pob llinell wariant a nodir yn 
llythyr y Prif Weinidog ar 10 Ionawr, dylai Llywodraeth Cymru ganfod cyllid 
perthnasol wedi'i dargedu at waith sy'n ymwneud â chyfiawnder. Credwn y byddai 
hyn o fudd, nid yn unig o ran craffu, tryloywder ac atebolrwydd, ond hefyd i 
Lywodraeth Cymru wrth sicrhau gwell canlyniadau ym maes cyfiawnder. Rydym 
hefyd o'r farn fod y broses hon yn bwysig er mwyn bod yn barod am unrhyw 
swyddogaethau datganoli cyfiawnder yn y dyfodol, pan fyddai dull o'r fath yn 
hanfodol. 
 
Rydym yn cyhoeddi symiau sylweddol o wybodaeth fel rhan o'n cyllideb ddrafft ond rydym 
yn cydnabod bod mwy y gallwn ei wneud bob amser i wella tryloywder, fel y cydnabyddir yn 
ein Cynllun Gwella’r Gyllideb blynyddol. Rydym hefyd yn cydnabod pwynt y Pwyllgor ei bod 
yn ddefnyddiol i Lywodraeth Cymru allu deall yn llawnach faint o'i gwariant ei hun sy'n 
mynd tuag at gefnogi'r gwaith o ddarparu cyfiawnder. Fel rhan o'r rhaglen trawsnewid 
cyfiawnder barhaus, byddwn yn archwilio'r ffyrdd y gallwn wella lefel yr wybodaeth a 
ddarparwn am wariant cyfiawnder. 
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Argymhelliad 5. Dylai'r rhaglen waith ar gyfiawnder gynnwys camau mesuradwy a 
rhaglenni penodol ar gyfer cyflawni, gyda chostau llawn. 
 
Rydym wedi nodi'r argymhelliad hwn a byddwn yn ei gadw mewn cof yng nghyd-destun 
paratoi’r cyhoeddiad cyfiawnder y cyfeirir ato uchod, a’i fonitro yn y dyfodol. 
 
Argymhelliad 7: Dylai Llywodraeth Cymru ddarparu dadansoddiad manwl o'r cyllid ar 
gyfer gwasanaethau cynghori a dylai werthuso canlyniadau yn erbyn gwariant ar 
wasanaethau cynghori fel rhan o'i hadroddiad blynyddol ar gyfiawnder. 
 
Mae ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gefnogi gwasanaethau cynghori yn cael ei gynnal 
drwy'r Gronfa Gynghori Sengl. Cytunwn â'r Pwyllgor ei bod yn bwysig gwerthuso 
effeithiolrwydd y gwariant a wneir drwy'r gronfa hon, a bwriadwn gomisiynu ymchwil 
annibynnol i adolygu ei heffeithiolrwydd fel model cyflawni. Bydd yr ymchwil yn 
canolbwyntio ar ystyried a yw’r Gronfa yn cyflawni ei hamcanion allweddol, gan gynnwys a 
yw’n:  
 

o annog gwell cydweithio ymhlith darparwyr i wella effeithlonrwydd y gwaith o 

gynllunio a darparu gwasanaethau; 

o hyrwyddo mynediad cynnar at wasanaethau cynghori i grwpiau sy'n agored i niwed;  

o sicrhau bod pobl sy'n cael cyngor yn cael cyfle i ddatblygu gwydnwch yn wyneb 

problemau lles cymdeithasol yn y dyfodol. 

Bydd yr adolygiad hwn hefyd yn ystyried canfyddiadau'r Comisiwn ar Gyfiawnder yng 
Nghymru, a holodd a allai dull un gronfa, sy'n seiliedig ar fodel cyflenwi partneriaethau 
cydweithredol, fod yn rhwystr i ddarparwyr cyngor arbenigol gael gafael ar gyllid 
Llywodraeth Cymru; a bydd hefyd, wrth gwrs, yn ystyried effeithiau'r pandemig. Disgwylir i'r 
gwaith hwn ddechrau ym mis Ebrill a chyflwyno adroddiad yn yr hydref er mwyn llywio 
penderfyniadau ariannu yn y dyfodol, a nodwn hefyd argymhelliad y Pwyllgor y dylai 
canlyniad y gwerthusiad hwnnw fod yn rhan o adroddiad blynyddol Llywodraeth Cymru.  
 
Argymhelliad 8: Er mwyn rhoi rhywfaint o ddata sylfaenol i ni, byddai'n ddefnyddiol 
pe gallai Llywodraeth Cymru ddarparu manylion, ar gyfer y flwyddyn ariannol 
gyfredol:  
 

a. nifer y staff cyfwerth ag amser llawn y mae'n eu cyflogi gyda rôl gyfreithiol; 
b. nifer y cyfreithwyr drafftio deddfwriaeth sylfaenol cyfwerth ag amser llawn y 

mae'n eu cyflogi;  
c. nifer y cyfreithwyr adrannol cyfwerth ag amser llawn sy'n gyflogedig ac, o'r 

rheini, faint sy’n drafftio cyfarwyddiadau polisi ar gyfer Biliau neu is-
ddeddfwriaeth ddrafft; 

d. faint o staff cyfwerth ag amser llawn sydd wedi bod yn rhan o’r gwaith o 
ddrafftio is-ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â rheoliadau ymadael â'r UE a'r 
coronafeirws;  

e. faint o staff cyfwerth ag amser llawn eraill, arbenigol neu fel arall, sy'n 
ymwneud â pharatoi cynigion deddfwriaethol;  

f. barn ar sut mae'r wybodaeth a ddarperir mewn perthynas ag e uchod yn 
cymharu â blynyddoedd ariannol blaenorol;  

g. unrhyw ddata sylfaenol eraill y byddai Llywodraeth Cymru yn credu fyddai’n 
ddefnyddiol.  
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Argymhelliad 9: Byddai'n ddefnyddiol pe gallai'r Cwnsler Cyffredinol nodi faint o 
adnoddau a ddyrennir ar hyn o bryd i ymdrin â drafftio deddfwriaeth sy'n ymwneud â 
rheoliadau ymadael â'r UE a'r coronafeirws. 
 
Fel yr eglurais yn fy llythyr dyddiedig 22 Chwefror, mae'r gwaith o gyflawni'r rhaglen 
ddeddfwriaethol yn elfen o waith y Llywodraeth gyfan. O ganlyniad, nid oes dyraniad 
adnoddau ar wahân ar gyfer y gweithgaredd hwnnw: yn hytrach dyrennir adnoddau ar sail 
portffolio. Nid yw'r Llywodraeth yn cadw cofnodion o nifer yr holl staff neu staff cyfwerth ag 
amser llawn sy'n gweithio ar ddeddfwriaeth, ac o gofio bod llawer o staff yn gweithio ar 
ddeddfwriaeth fel rhan o rôl ehangach, ni fyddai hyn yn adlewyrchiad dibynadwy o'r 
adnoddau a ddyrennir i ddeddfwriaeth beth bynnag. 
 
Argymhelliad 10: Yn ogystal â darparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani yn ein 
llythyr at Brif Weinidog Cymru ar 10 Rhagfyr 2021, byddem yn ddiolchgar pe gallai'r 
Cwnsler Cyffredinol fanylu ar yr adnoddau y mae'n bwriadu eu dyrannu a'r rhaglenni 
y bydd yn eu cyflwyno yn y flwyddyn ariannol nesaf a'r blynyddoedd ariannol 
dilynol, er mwyn sicrhau bod gan Lywodraeth Cymru ddigon o adnoddau i gyflawni 
rhaglen ddeddfwriaethol Llywodraeth Cymru ac i fynd i'r afael â'r heriau y mae'n eu 
nodi. 
 
Nodais yn fy llythyr dyddiedig 22 Chwefror y camau y mae'r Llywodraeth yn eu cymryd i 
sicrhau ein bod yn rheoli'r pwysau ar ein gallu i ddeddfu. 
 
 
Yn gywir 
 
 

 
 
Mick Antoniw AS/MS 
Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad 
Counsel General and Minister for the Constitution 
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Y Pwyllgor Deddfwriaeth,  
Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
— 
Legislation, Justice and  
Constitution Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddDCC@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddDCC 

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

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

senedd.wales/SeneddLJC 
0300 200 6565 

10 Rhagfyr 2021 

Annwyl Mark 

Cynigion Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022-23 

Fel rhan o’n gwaith craffu ar weithgareddau polisi cyfiawnder a deddfwriaethol Llywodraeth Cymru, 
byddem yn ddiolchgar pe gallech ddarparu’r wybodaeth a ganlyn i ni, i’n helpu i graffu ar gynigion 
ynghylch cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022-23. 

Cyfiawnder 

Nodwn fod Llywodraeth Cymru wedi ailsefydlu Is-bwyllgor y Cabinet ar Gyfiawnder a’i bod yn dilyn 
rhaglen waith ar argymhellion y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru sydd o fewn ein cymhwysedd 
datganoledig. Mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi dweud wrthym y bydd rhaglen waith ar gyfiawnder yn 
cael ei chyhoeddi yn y dyfodol agos. Hefyd, fe wnaethoch rannu rhaglen waith gyda'r Pwyllgor a’n 
rhagflaenodd y llynedd, yn nodi blaenoriaethau ar draws pum llif gwaith. 

Er bod y Cwnsler Cyffredinol yn cadeirio Is-bwyllgor y Cabinet, rydym yn ymwybodol nad yw'n 
ddeiliad cyllideb ac mae'n ymddangos bod cyllid ar gyfer cyflawni rhaglen gyfiawnder Llywodraeth 
Cymru wedi'i rannu ar draws sawl adran o'r llywodraeth. Felly, rydym yn gofyn am wybodaeth 
gennych ynglŷn â chyllid. 

A allwch ddarparu gwybodaeth am yr hyn a ganlyn i ni: 

Unrhyw adnoddau yn y cynigion ynghylch y gyllideb ddrafft ar gyfer cyflawni'r rhaglen 
waith ar gyfiawnder a gynlluniwyd, pa Brif Grwpiau Gwariant (MEG) adrannol y maent yn 
rhan ohonynt a ffigurau cysylltiedig y Maes Rhaglenni Gwariant (SPA) a'r Llinell Wariant yn 
y Gyllideb (BEL). 

Y Gwir Anrhydeddus Mark Drakeford AS 
Prif Weinidog Cymru 
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Unrhyw adnoddau eraill yn y cynigion ynghylch y gyllideb ddrafft sy'n gysylltiedig â 
blaenoriaethau cyfiawnder Llywodraeth Cymru, gan gynnwys ar fynediad at gyfiawnder; 
cyfiawnder sifil a gweinyddol; cyfiawnder troseddol (gan gynnwys plismona); cyfiawnder 
teuluol; a'r sector cyfreithiol. Mewn perthynas â'r wybodaeth hon, a allech chi ddarparu 
gwybodaeth am ba Brif Grwpiau Gwariant (MEG) adrannol y maent yn rhan ohonynt a'r 
ffigurau SPA a BEL cysylltiedig. 

Capasiti deddfwriaethol  

Wrth roi tystiolaeth i ni, mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi tynnu ein sylw at raddfa'r gofynion 
deddfwriaethol ar Lywodraeth Cymru mewn perthynas â’i rhaglen waith ddeddfwriaethol ei hun, gan 
gynnwys ei rhaglen ar gyfer gwella hygyrchedd cyfraith Cymru; deddfu ar gyfer Brexit; deddfu ar 
gyfer Covid; ac ymateb i raglen ddeddfwriaethol Llywodraeth y DU. Tynnodd y Cwnsler Cyffredinol 
ein sylw hefyd at natur hynod fedrus yr arbenigedd sydd ei angen i gyflawni'r gofynion hyn. Felly, 
byddem yn croesawu gwybodaeth am: 

Unrhyw adnoddau o fewn y gyllideb ddrafft i gynyddu capasiti o fewn Llywodraeth Cymru 
i fodloni'r gofynion deddfwriaethol hyn, gan gynnwys recriwtio staff newydd, cynyddu 
arbenigedd a chadw staff presennol, ac o bosibl prynu, secondio neu gaffael arbenigedd 
ychwanegol mewn modd arall. 
Unrhyw adnoddau o fewn y gyllideb ddrafft i gyflawni rhaglen Llywodraeth Cymru ar gyfer 
gwella hygyrchedd cyfraith Cymru. 

Byddem yn croesawu ymateb gennych erbyn 10 Ionawr 2022 i sicrhau bod gennym amser i drafod y 
wybodaeth, a chodi unrhyw faterion perthnasol, cyn y ddadl a drefnwyd yn y Cyfarfod Llawn ar y 
gyllideb ddrafft.  

Yn gywir, 

 

Huw Irranca-Davies 
Cadeirydd 
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Offerynnau Statudol sydd ag Adroddiadau Clir 

14 Mawrth 2022 

SL(6)164 – Rheoliadau Llacio'r Gofynion Adrodd mewn 

Ysgolion (Cymru) (Coronafeirws) 2022 

Gweithdrefn: Gwneud Negyddol 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio rheoliadau presennol yn ymwneud â’r gofynion adrodd 

mewn ysgolion o ganlyniad i effaith pandemig y coronafeirws ar ysgolion. 

 

Mae'r Rheoliadau’n diwygio: 

 Rheoliadau Adroddiadau Blynyddol Llywodraethwyr Ysgolion (Cymru) 2011 (“y 

Rheoliadau Adroddiadau Blynyddol”); a’r 

 

 Rheoliadau Gwybodaeth Ysgolion (Cymru) 2011 (“y Rheoliadau Gwybodaeth 

Ysgolion”). 

 

Mae’r Rheoliadau Adroddiadau Blynyddol yn rhagnodi’r wybodaeth y mae’n rhaid i gorff 

llywodraethu ysgol ei chyhoeddi mewn adroddiad blynyddol. Mae rheoliad 2(2) o’r 

Rheoliadau hyn yn mewnosod rheoliad newydd yn y Rheoliadau Adroddiadau Blynyddol sy’n 

darparu nad yw’n ofynnol cyhoeddi’r wybodaeth a ganlyn ar gyfer y flwyddyn ysgol 2021-22 

mewn unrhyw adroddiad blynyddol llywodraethwyr— 

 

(a) paragraff 6 o Atodlen 2 i’r Rheoliadau Adroddiadau Blynyddol (y crynodeb o 

berfformiad ysgol uwchradd), 

 

(b) paragraff 7 o Atodlen 2 i’r Rheoliadau Adroddiadau Blynyddol (nifer absenoldebau 

awdurdodedig ac anawdurdodedig disgyblion), ac 

 

(c) paragraff 8(b) o Atodlen 2 i’r Rheoliadau Adroddiadau Blynyddol (gwybodaeth 

bellach yn ymwneud ag absenoldebau awdurdodedig ac anawdurdodedig 

disgyblion). 

 

Mae’r Rheoliadau Gwybodaeth Ysgolion yn rhagnodi’r wybodaeth y mae’n rhaid i 

awdurdodau lleol ac ysgolion ei chyhoeddi mewn prosbectws ysgol.  

 

Nid yw pob plentyn wedi mynychu’r ysgol drwy gydol y flwyddyn ac mae llawer o 

ddisgyblion ac athrawon wedi gweithio ac wedi astudio o bell am gyfnodau estynedig. Mae 

Llywodraeth Cymru o'r farn bod hyn yn debygol o gael effaith negyddol ar ansawdd 

rhywfaint o'r data a reoleiddir gan y Rheoliadau Gwybodaeth Ysgolion. Felly, mae 
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Llywodraeth Cymru o'r farn yr effeithir yn arbennig ar y data ar absenoldebau disgyblion ac 

na ddylid ei gyhoeddi mewn prosbectws ysgol. Mae rheoliad 3 o’r Rheoliadau hyn yn 

datgymhwyso’r rhwymedigaeth ar gorff llywodraethu ysgol i gynnwys mewn unrhyw 

brosbectws ysgol y data sy’n ymwneud ag absenoldebau disgyblion mewn unrhyw 

brospetws ysgol ar gyfer y flwyddyn ysgol 2021-2022. 

 

Rhiant-Ddeddf: Deddf Addysg 1996; Deddf Addysg 2002 

Fe’u gwnaed ar: 23 Chwefror 2022 

Fe’u gosodwyd ar: 25 Chwefror 2022 

Yn dod i rym ar: 01 Ebrill 2022 
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14 Mawrth 2022 

SL(6)166 – Gorchymyn Deddf Trosedd ac Anhrefn 1998 

(Awdurdod Ychwanegol) (Cymru) 2022 

Gweithdrefn: Cadarnhaol 

Mae adran 17(1) o Ddeddf Trosedd ac Anhrefn 1998 (“y Ddeddf”) yn ei gwneud yn ofynnol i 

awdurdodau penodol roi sylw dyladwy i’r effaith debygol yn sgil arfer eu swyddogaethau ar 

yr angen i wneud popeth y gallant yn rhesymol i atal: trosedd ac anhrefn; camddefnyddio 

cyffuriau, alcohol a sylweddau eraill; ac aildroseddu yn eu priod ardaloedd. 

Mae adran 17(2) o'r Ddeddf yn rhestru'r awdurdodau sy'n atebol i gydymffurfio ag adran 

17(1). Mae’r Gorchymyn hwn yn diwygio adran 17(2) i ychwanegu Cyd-bwyllgorau 

Corfforedig a sefydlir o dan Ran 5 o Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 at 

y rhestr o awdurdodau.  

O ganlyniad i’r Gorchymyn hwn, bydd yn ofynnol i Gyd-bwyllgorau Corfforedig roi sylw 

dyladwy i’r effaith debygol yn sgil arfer eu swyddogaethau ar yr angen i wneud popeth y 

gallant yn rhesymol i atal: trosedd ac anhrefn; camddefnyddio cyffuriau, alcohol a sylweddau 

eraill; ac aildroseddu yn eu priod ardaloedd. 

Mae’r Gorchymyn yn rhan o’r gyfres o ddeddfwriaeth a fydd yn sail i bob Cyd-bwyllgor 

Corfforedig ac mae’n rhoi’r fframwaith deddfwriaethol angenrheidiol ar waith ar gyfer 

gweinyddu a llywodraethu Cyd-bwyllgorau Corfforedig yn effeithiol. 

Rhiant-Ddeddf: Ddeddf Trosedd ac Anhrefn 1998 

Fe’u gwnaed ar:  

Fe’u gosodwyd ar:  

Yn dod i rym ar: 25 Mawrth 2022 
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Offerynnau Statudol sydd ag Adroddiadau Clir 

14 Mawrth 2022 

SL(6)168 – Rheoliadau Cyd-bwyllgorau Corfforedig 

(Cyffredinol) (Cymru) 2022 

Gweithdrefn: Cadarnhaol 

Mae'r Rheoliadau hyn yn gwneud nifer o ddarpariaethau mewn perthynas â Chyd-

bwyllgorau Corfforedig a sefydlwyd o dan Ran 5 o Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau 

(Cymru) 2021. Mae’r Rheoliadau hyn yn rhan o becyn o offerynnau sy’n sail i sefydlu Cyd-

bwyllgorau Corfforedig, ac sy’n ceisio sicrhau bod Cyd-bwyllgorau Corfforedig yn 

ddarostyngedig i’r un gofynion gweinyddu a llywodraethu â llywodraeth leol. 

Mae Cyd-bwyllgorau Corfforedig yn gyrff corfforedig, a sefydlwyd drwy reoliadau. Ar hyn o 

bryd, mae pedwar Cyd-bwyllgor Corfforedig wedi’u sefydlu yng Nghymru: Cyd-bwyllgor 

Corfforedig y Canolbarth, Cyd-bwyllgor Corfforedig y Gogledd, Cyd-bwyllgor Corfforedig y 

De-orllewin a Chyd-bwyllgor Corfforedig y De-ddwyrain. 

Dyma'r drydedd set o Reoliadau Cyd-bwyllgorau Corfforedig Cyffredinol.  Gyda’i gilydd, 

mae’r Rheoliadau hyn yn rhan o becyn o ddarpariaeth annibynnol, a diwygiadau i 

ddeddfwriaeth, sy’n sail i’r holl Gyd-bwyllgorau Corfforedig ac sy’n sefydlu’r fframwaith 

deddfwriaethol angenrheidiol ar gyfer gweinyddu a llywodraethu Cyd-bwyllgor Corfforedig 

yn effeithiol. 

Mae’r darpariaethau yn y Rheoliadau hyn yn: 

 

 cymhwyso Rhan 3 o Ddeddf Llywodraeth Leol 2000 i Gyd-bwyllgorau Corfforedig. O 

dan y Rhan hon (a rheoliadau pellach a wneir oddi tani) bydd yn ofynnol i unrhyw 

aelod o Gyd-bwyllgor Corfforedig ac unrhyw berson a benodir i is-bwyllgor o’r Cyd-

bwyllgor Corfforedig ac sydd â hawl i bleidleisio ar faterion i’w penderfynu gan yr is-

bwyllgor hwnnw, gydymffurfio â'r cod ymddygiad a fabwysiadwyd gan y Cyd-

Bwyllgor Corfforedig. Mae’r diwygiadau hefyd yn darparu bod Ombwdsmon 

Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn ymchwilio i honiadau o ddiffyg cydymffurfio â’r 

cod ymddygiad, a bod Panel Dyfarnu Cymru yn penderfynu arnynt.  

 cymhwyso adrannau 92 (taliadau mewn achosion o gamweinyddu ac ati) a 101 

(indemnio aelodau a swyddogion) o Ddeddf Llywodraeth Leol 2000 i Gyd-bwyllgorau 

Corfforedig.  

 diwygio pob set o reoliadau sy’n sefydlu’r pedwar Cyd-bwyllgor Corfforedig 

presennol, er mwyn gwneud darpariaeth ynghylch penodi aelodau dirprwyol, rhag 

ofn na fydd aelod o gyngor neu awdurdod Parc Cenedlaethol yn gallu gweithredu fel 
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aelod am unrhyw reswm (gan gynnwys atal dros dro o dan Ddeddf Llywodraeth Leol 

2000).  

 gwneud darpariaeth ynghylch gweithgareddau masnachol Cyd-bwyllgor Corfforedig. 

 gwneud darpariaeth ynghylch materion ariannol eraill gan gynnwys gofyniad i’r 

pedwar Cyd-bwyllgor Corfforedig presennol gynnal cronfa gyffredinol, 

swyddogaethau mewn perthynas â mathau penodol o gontractau, ac yswiriant a 

roddir i Gyd-bwyllgorau Corfforedig yn gyffredinol. 

 gwneud darpariaeth ynghylch hawliau Cyd-bwyllgor Corfforedig i ddwyn achosion 

cyfreithiol, a’u hamddiffyn. 

 gwneud darpariaeth sy'n rhoi amddiffyniadau rhag atebolrwydd personol i aelodau 

ac aelodau o staff a rhoi pwerau i Gyd-bwyllgor Corfforedig indemnio staff. 

 gwneud darpariaeth ynghylch cadw cofnodion gan Gyd-bwyllgor Corfforedig a 

chyflwyno hysbysiadau a dogfennau i Gyd-bwyllgor Corfforedig, a chanddo. 

 gwneud darpariaeth gyffredinol ynghylch staffio, fel hawliau staff i wyliau a lwfansau 

penodol. 

 gwneud nifer o ddarpariaethau amrywiol a chanlyniadol sydd i raddau helaeth yn 

estyn y ddarpariaeth bresennol mewn perthynas ag awdurdodau lleol, i Gyd-

bwyllgorau Corfforedig: yn benodol, darpariaeth sy’n anghymwyso deiliaid rhai 

swyddi taledig rhag cael eu penodi’n aelodau o Gyd-bwyllgorau Corfforedig a hefyd 

darpariaeth sy’n cymhwyso Rhan 2 o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 (hawliau i 

absenoldeb teuluol) i aelodau Cyd-bwyllgorau Corfforedig. 

 

Rhiant-Ddeddf: Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 

Fe’u gwnaed ar:  

Fe’u gosodwyd ar:  

Yn dod i rym ar: 06 Mai 2022 
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SL(6)163 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau 

Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 6) 

2022 

Cefndir a Diben 

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

(Rhif 5) (Cymru) 2020 (y “prif Reoliadau”), gan gael effaith o 28 Chwefror 2022, i gulhau 

cwmpas rheoliad 20 o’r prif Reoliadau drwy ddarparu rhestr hollgynhwysol o’r mangreoedd y 

mae’r gofyniad i wisgo gorchuddion wyneb yn gymwys iddynt. 

Mae’r gofyniad bellach yn gymwys i’r ardaloedd cyhoeddus o dan do’r mangreoedd a 

ganlyn, pan fydd gan y cyhoedd fynediad iddynt: 

 mangreoedd busnesau sy’n cynnig nwyddau neu wasanaethau i’w gwerthu neu eu 

llogi, gan gynnwys mangreoedd a restrir ym mharagraffau (a) i (m) o baragraff 39 o 

Atodlen 7 i’r prif Reoliadau (gan gynnwys darparwyr gwasanaethau ariannol, 

swyddfeydd post a chanolfannau siopa); 

 mangreoedd milfeddygon a gwasanaethau tocio a golchi anifeiliaid; 

 cyfleusterau storio a dosbarthu, gan gynnwys mannau gollwng danfoniadau; 

 mangreoedd asiantau eiddo neu asiantau gosod eiddo, swyddfeydd gwerthiant 

datblygwyr a chartrefi arddangos; 

 mangreoedd gwasanaethau cysylltiad agos (salonau gwallt a barbwyr, salonau 

ewinedd a harddwch gan gynnwys gwasanaethau lliw haul ac electrolysis, a 

gwasanaethau tyllu’r corff a thatŵio); 

 mangreoedd a ddefnyddir ar gyfer darparu cludfwyd; 

 mangreoedd a ddefnyddir ar gyfer darparu gwasanaethau meddygol neu iechyd; 

 mangreoedd a ddefnyddir ar gyfer darparu gwasanaethau gofal cymdeithasol, gan 

gynnwys gwasanaethau cartrefi gofal, gwasanaethau llety diogel, gwasanaethau 

canolfannau preswyl i deuluoedd a gwasanaethau gofal dydd i oedolion. 

Mae’r diwygiadau yn golygu nad yw’r gofyniad i wisgo gorchudd wyneb yn gymwys mwyach 

i fathau penodol o fangreoedd sydd ar agor i’r cyhoedd megis mangreoedd hamdden ac 

adloniant, ac atyniadau i ymwelwyr. 

Mae’r diwygiadau hefyd yn ei gwneud yn glir nad yw’r gofyniad i wisgo gorchudd wyneb yn 

gymwys i breswylwyr y mangreoedd gofal cymdeithasol a restrir pan fydd y preswylwyr yn y 

fangre 

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 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 tri phwynt a ganlyn i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn 

perthynas â’r offeryn hwn. 

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

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

Rydym yn nodi cyfiawnhad Llywodraeth Cymru dros unrhyw ymyrraeth bosibl â hawliau dynol. 

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

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

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

Dynol, mae’r Llywodraeth o’r farn bod modd eu cyfiawnhau er mwyn atal 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. Mae’r Llywodraeth hefyd o’r farn eu bod yn 

gymesur.  

Mae’r prif Reoliadau yn cyffwrdd ag Erthygl 5 (yr hawl i ryddid), Erthygl 8 (yr hawl i 

barch at fywyd preifat a theuluol), Erthygl 9 (yr hawl i ryddid mynegiant, cydwybod a 

chrefydd), Erthygl 11 (yr hawl i ymgynnull ac ymgysylltu’n rhydd ag eraill) ac Erthygl 1 

o’r Protocol Cyntaf (diogelu eiddo). 

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 dilys, sef 

diogelu iechyd y cyhoedd, a’u bod yn gymesur i’r nod hwnnw. Rhaid hefyd cydbwyso 

unrhyw ymyrraeth â’r hawliau hyn â rhwymedigaethau cadarnhaol y wladwriaeth o 

dan Erthygl 2 (yr hawl i fywyd). Mae addasu’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. 
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Nodwn na fu unrhyw ymgynghori ffurfiol ar y Rheoliadau hyn. Yn benodol, nodwn y paragraff 

a ganlyn yn y Memorandwm Esboniadol: 

“Oherwydd y bygythiad parhaus sy’n deillio o’r coronafeirws a’r angen am ymateb 

iechyd y cyhoedd cymesur a brys, ni chynhaliwyd unrhyw ymgynghoriad cyhoeddus 

mewn perthynas â’r Rheoliadau hyn. Fodd bynnag, ymgysylltwyd ag amrywiol 

randdeiliaid.” 

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 fod y rheol 21 diwrnod wedi’i thorri (h.y. y rheol y dylai 21 diwrnod fynd heibio 

rhwng y dyddiad y gosodir offeryn “gwneud negyddol” gerbron y Senedd a'r dyddiad y 

daw'r offeryn i rym), a nodwn yr esboniad am dorri’r rheol a ddarparwyd gan Mark Drakeford 

AS, y Prif Weinidog, mewn llythyr at y Llywydd, dyddiedig 24 Chwefror 2022. 

Yn benodol, nodwn fod y llythyr yn dweud: 

“Mae hyn yn angenrheidiol er mwyn sicrhau bod cyfyngiadau a gofynion y prif 

Reoliadau yn parhau i fod yn gymesur.” 

Ymateb Llywodraeth Cymru 

Nid oes angen ymateb gan Lywodraeth Cymru. 

 

Cynghorwyr Cyfreithiol 

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 

7 Mawrth 2022 
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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.Drakefordy@gov.wales  

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

 
 
 
Elin Jones AS 
Llywydd 
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd 
CAERDYDD 
CF99 1SN 

 
24 Chwefror 2022 

 
Annwyl Elin,  
 
Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) 
(Rhif 6) 2022 
 
Heddiw, rwyf wedi gwneud y Rheoliadau hyn o dan adrannau 45C(1) a (3)(c) a 45P(2) o 
Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984. Amgaeaf gopi o’r offeryn ac rwy’n bwriadu 
ei osod, ynghyd â Memorandwm Esboniadol cysylltiedig, unwaith y mae’r offeryn statudol 
wedi ei gofrestru.  
 
Yn unol ag adran 11A(4) o Ddeddf Offerynnau Statudol 1946 rwy’n eich hysbysu y bydd yr 
offeryn statudol hwn yn dod i rym ar 28 Chwefror 2022, lai na 21 o ddiwrnodau ar ôl iddo gael 
ei osod. Mae hyn yn angenrheidiol er mwyn sicrhau bod cyfyngiadau a gofynion y prif 
Reoliadau yn parhau i fod yn gymesur. 
 
Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r 
Trefnydd, Huw Irranca-Davies AS, Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 
Cyfansoddiad, Siwan Davies, Cyfarwyddwr Busnes y Senedd, Sian Wilkins, Pennaeth 
Gwasanaeth y Siambr a Phwyllgorau a Julian Luke, Pennaeth Gwasanaeth y Pwyllgorau 
Polisi a Deddfwriaeth. 

 
Yn gywir 

 
MARK DRAKEFORD 
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SL(6)167 – Rheoliadau’r Dreth Gyngor (Anheddau 

Gwag Hirdymor ac Anheddau a Feddiennir yn 

Gyfnodol) (Cymru) 2022 

Cefndir a Diben 

Mae Rheoliadau’r Dreth Gyngor (Anheddau Gwag Hirdymor ac Anheddau a Feddiennir yn 

Gyfnodol) (Cymru) 2022 (“y Rheoliadau”) yn cael eu gwneud gan Weinidogion Cymru drwy 

arfer y pwerau a roddwyd iddynt gan adrannau 12A(13(a), 12B(12) a 113(2) o Ddeddf Cyllid 

Llywodraeth Leol 1992 (“Deddf 1992”) a deuant i rym ar 1 Ebrill 2022. 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio adrannau 12A a12B o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 

i ddarparu, ar gyfer blwyddyn ariannol sy’n dechrau ar neu ar ôl 1 Ebrill 2023, y caiff 

awdurdod bilio yng Nghymru benderfynu mewn perthynas â’i ardal, os yw annedd ar unrhyw 

ddiwrnod yn annedd wag hirdymor neu’n annedd a feddiennir yn gyfnodol, fod swm y dreth 

gyngor sy’n daladwy mewn cysylltiad â’r annedd honno a’r diwrnod hwnnw wedi ei gynyddu 

gan ganran nad yw’n fwy na 300 (yr uchafswm ar hyn o bryd yw 100 y cant). 

Mae'r pŵer i gynyddu'r swm a godir yn bŵer disgresiwn ac mae’n galluogi awdurdodau bilio 

i ystyried y gwahanol amgylchiadau o fewn ardaloedd awdurdodau bilio unigol. Mater i bob 

awdurdod lleol yw’r penderfyniad i godi premiwm a swm y premiwm hwnnw.  Wrth wneud 

penderfyniad o’r fath, bydd awdurdodau lleol yn ystyried amrywiaeth o ffactorau gan 

gynnwys yr angen i sicrhau bod eiddo gwag yn cael ei ddefnyddio eto i ddarparu cartrefi 

saff, diogel a fforddiadwy, cynyddu'r cyflenwad o dai fforddiadwy a gwneud cymunedau lleol 

yn fwy cynaliadwy. 

Y weithdrefn 

Cadarnhaol drafft 

Mae Gweinidogion Cymru wedi gosod drafft o'r Rheoliadau gerbron y Senedd. Ni all 

Gweinidogion Cymru wneud y Rheoliadau oni bai fod y Senedd yn cymeradwyo'r Rheoliadau 

drafft. 

Materion technegol: craffu 

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

perthynas â’r offeryn hwn. 

Rhinweddau: craffu  

Nodwyd y tri phwynt a ganlyn i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn 

perthynas â’r offeryn hwn. 
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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 cynnydd sylweddol iawn yn nisgresiwn yr awdurdod bilio o 100 y cant i 300 y cant yn 

nodedig yn ei rinwedd ei hun ac mae'n ymddangos ei fod hefyd yn ymgysylltu Erthygl 1 o'r 

Protocol Cyntaf i'r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol.  Er y cydnabyddir y gall y 

Wladwriaeth ymyrryd ag eiddo dinesydd, yn yr achos hwn drwy gynyddu ffi’r Dreth Gyngor 

ar anheddau gwag hirdymor neu anheddau a feddiennir yn gyfnodol, nid yw’r Memorandwm 

Esboniadol na’r Nodyn Esboniadol i’r Rheoliadau, nac ychwaith yr ymgynghoriad gwreiddiol 

yn ôl pob golwg, yn nodi unrhyw ystyriaeth benodol o’r effaith ar hawliau o dan Erthygl 1 

Protocol 1, ac a yw’r cynllun a weithredir gan y Rheoliadau yn fodd cymesur o gyflawni nod 

dilys yn hyn o beth. 

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 Rhan 5 o'r Memorandwm Esboniadol yn ymdrin â'r ymgynghoriad a gynhaliwyd mewn 

perthynas â'r Rheoliadau. Mae paragraffau 5.2 a 5.3 yn nodi: 

“5.2 Derbyniwyd 974 o ymatebion i’r ymgynghoriad, a’r rheini’n adlewyrchu sbectrwm 

eang o safbwyntiau.  Roedd yr ymatebwyr yn cynnwys awdurdodau lleol, cynghorau 

tref a chymuned, darparwyr hunanarlwyo, busnesau lleol, cyrff cynrychioliadol, 

cyrff/cymdeithasau proffesiynol ac unigolion preifat. 

5.3 Nid oedd y rhan fwyaf o'r ymatebion i'r ymgynghoriad yn cefnogi cynnydd yn y 

premiwm uchaf. Prin yw'r dystiolaeth o'r ymgynghoriad bod rhanddeiliaid yn credu y 

gallai cynyddu'r ganran uchaf gael effaith gadarnhaol o ran mynd i'r afael â'r materion 

sy’n codi yn sgil ail gartrefi.” 

O ystyried y nifer uchel iawn o ymatebion i’r ymgynghoriad a’r ffaith nad oedd y rhan fwyaf 

o’r ymatebion hynny’n cefnogi’r cynnig i gynyddu’r disgresiwn cyfradd ganrannol, nid yw’n 

glir pam y dilynwyd Opsiwn 2 o’r Asesiad Effaith Rheoleiddiol, yn bennaf gan na ddarperir 

rhagamcan clir ynghylch y cynnydd tebygol mewn refeniw i awdurdodau bilio. Nodir hefyd 

baragraff 6.26 o’r Memorandwm Esboniadol: 

“6.26 Gallai uchafswm uwch arwain at gynnydd yng nghostau casglu a gorfodi'r dreth 

gyngor i awdurdodau lleol os bydd trethdalwyr yn gwrthod talu'r premiwm 

ychwanegol.  Gallai hefyd arwain at berchnogion yn chwilio am ffyrdd o osgoi'r 

premiwm.  Gall cwynion gan dalwyr y dreth gyngor sy'n ystyried bod y premiwm yn 

annheg ac yn wahaniaethol gynyddu.  Byddai'r ffactorau hyn yn cael effaith weinyddol 

ar awdurdodau lleol.  Byddai angen i awdurdodau ystyried ffactorau o'r fath wrth 

benderfynu a ddylid cymhwyso premiwm uwch ai peidio.” 

Un ffordd y gallai perchnogion geisio osgoi’r premiwm yw gael eiddo mewn ardaloedd 

awdurdodau bilio cyfagos, a allai drosglwyddo’r ‘broblem o ail gartrefi’ i rywle arall. 
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3. 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 awdurdod lleol neu gyhoeddus er mwyn 

cydnabod unrhyw drwydded, cydsyniad neu unrhyw wasanaethau sydd i’w rhoi, neu ei 

fod yn rhagnodi swm unrhyw dâl neu daliad o’r fath. 

Nodir y bydd y cynllun a bennir yn y Rheoliadau yn debygol o arwain at fwy o refeniw i 

awdurdodau bilio am ddarparu gwasanaethau sy’n dod o dan ffi’r Dreth Gyngor, a bod y 

Rheoliadau’n rhagnodi, drwy welliant, y mecanwaith ar gyfer cynyddu’r ffi honno. yn ôl 

disgresiwn yr awdurdod bilio.  

Ymateb Llywodraeth Cymru  

Mae angen ymateb gan Lywodraeth Cymru i bwyntiau rhinweddau 1 a 2. 

 

Cynghorwyr Cyfreithiol 

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 

8 Mawrth 2022 
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Offerynnau Statudol sydd ag Adroddiadau Clir o dan 

Reol Sefydlog 21.7 

14 Mawrth 2022 

SL(6)165 – Cyfarwyddyd Mesurau Diogelwch ac Argyfwng 

(Ymgymerwyr Dwr a Charthffosiaeth a Thrwyddedeion 

Cyflenwi Dwr) 2022 

Gweithdrefn: Dim Gweithdrefn 

Mae’n ymddangos i Weinidogion Cymru, mewn perthynas ag ymgymerwyr dŵr a 

charthffosiaeth Cymru a thrwyddedeion cyflenwi dŵr Cymru, ei bod yn angenrheidiol ac yn 

fuddiol, er budd diogelwch gwladol ac at ddiben lliniaru effeithiau unrhyw argyfwng sifil, roi 

cyfarwyddiadau iddynt o dan Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991. 

Mae’r un peth yn berthnasol i’r Ysgrifennydd Gwladol mewn perthynas ag ymgymerwyr dŵr a 

charthffosiaeth Lloegr a thrwyddedeion cyflenwi dŵr Lloegr. 

Ymhlith pethau eraill, cyfarwyddir ymgymerwyr dŵr a charthffosiaeth a thrwyddedeion 

cyflenwi dŵr i wneud y canlynol: 

 gwneud, parhau i adolygu, a diwygio cynlluniau i sicrhau, yn ystod unrhyw argyfwng 

sifil neu ddigwyddiad sy’n bygwth diogelwch gwladol, fod swyddogaethau cyflenwi 

dŵr a charthffosiaeth yn parhau i gael eu harfer, 

 cymryd camau i sicrhau bod ganddynt y gallu, y capasiti a’r cyfleusterau sydd eu 

hangen i roi’r cynlluniau hynny ar waith, 

 nodi ac asesu risgiau i ddarpariaeth swyddogaethau cyflenwi dŵr a charthffosiaeth, a 

rhoi mesurau ar waith i osgoi neu i liniaru’r risgiau hynny, 

 profi effeithiolrwydd mesurau, polisïau ac arferion diogelwch i sicrhau eu bod yn 

parhau i fod yn briodol i reoli risgiau diogelwch, 

 hysbysu’r awdurdod priodol (h.y. Gweinidogion Cymru neu’r Ysgrifennydd Gwladol) am 

unrhyw argyfwng neu ddigwyddiad diogelwch sy’n effeithio ar swyddogaethau 

cyflenwi dŵr a charthffosiaeth. 

Rhiant-Ddeddf: Deddf y Diwydiant Dŵr 1991 

Fe’u gwnaed ar:  

Fe’u gosodwyd ar: 28 Chwefror 2022 

Yn dod i rym ar: 01 Mawrth 2022 
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SL(6)126 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, 

Teithio Rhyngwladol a Gwybodaeth Iechyd y 

Cyhoedd i Deithwyr) (Cymru) (Diwygiadau 

Amrywiol) 2022 

Cefndir a Diben 

Mae’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol1 yn gosod gofynion ar bersonau sy’n dod i Gymru ar 

ôl bod dramor. Maent yn cynnwys gofynion i bersonau sy’n cyrraedd Cymru archebu a 

chymryd profion coronafeirws ac ynysu am gyfnod i’w bennu yn unol â’r Rheoliadau hynny. 

Mae gofynion y Rheoliadau Teithio Rhyngwladol yn ddarostyngedig i eithriadau, ac mae 

categorïau penodol o bersonau wedi eu hesemptio rhag gorfod cydymffurfio.  

 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio’r Rheoliadau Teithio Rhyngwladol drwy wneud y 

newidiadau a ganlyn:  

 

 Dileu’r gofyniad ar gyfer profion cyn ymadael ar gyfer teithwyr sydd wedi’u brechu’n 

llawn a phawb o dan 18 mlwydd oed; 

 Dileu’r gofyniad i ynysu hyd nes y ceir canlyniad negatif mewn prawf diwrnod 2 ar ôl 

cyrraedd ar gyfer teithwyr sydd wedi’u brechu’n llawn a phawb o dan 18 mlwydd oed; 

 Diwygio’r gofyniad i brofion ar ôl cyrraedd fod yn rhai PCR er mwyn caniatáu i 

brofion LFD gael eu defnyddio fel dewis amgen ar gyfer personau sydd wedi’u 

brechu’n llawn a’r rhai o dan 18 oed, a darparu bod rhaid i unrhyw un sy’n 

profi’n bositif mewn prawf LFD ynysu a chymryd prawf PCR dilynol; 

 Ychwanegu 16 o wledydd at y rhestr o raglenni brechu cydnabyddedig; 

 Eithrio plant o dan 5 mlwydd oed o ofynion profi ac ynysu; 

 Gwneud diwygiadau canlyniadol i’r Rheoliadau Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd. 

Mae’r Rheoliadau Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd2 yn gosod gofynion ar weithredwyr 

gwasanaethau teithwyr rhyngwladol sy’n dod o’r tu allan i’r ardal deithio gyffredin i faes 

awyr, maes hofrenyddion neu borthladd môr yng Nghymru i ddarparu gwybodaeth iechyd y 

cyhoedd benodedig i deithwyr. Gwneir newidiadau canlyniadol i’r Rheoliadau Gwybodaeth 

Iechyd y Cyhoedd i sicrhau bod y Rheoliadau hyn yn gyson o ran y derminoleg a ddefnyddir. 

Y weithdrefn 

Negyddol. 

                                                           
1 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020 (S.I. 2020/574) 
2 Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd ar gyfer Personau sy’n Teithio i 
Gymru etc.) 2020 (S.I. 2020/595) 
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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 

Nodir 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(vi) – ei bod yn ymddangos bod y drafft yn ddiffygiol neu ei fod 

yn methu â bodloni gofynion statudol 

Mae rheoliad 13(2) yn mewnosod paragraff 1ZCA newydd yn Atodlen 1C i'r Rheoliadau 

Teithio Rhyngwladol.  

Mae paragraff 1ZCA(1)(h) yn darparu: 

“(h) os yw’n trefnu gyda pherson arall (“X”) i X gyflawni unrhyw elfen o’r un  

gwasanaeth profi o’r dechrau i’r diwedd ar ei ran, pan fo’r darparwr prawf yn sicrhau 

bod X yn cydymffurfio â’r canlynol i’r graddau y maent yn berthnasol i gyflawni’r elfen 

honno - 

(i) paragraff 1ZA(1)(b) i (e) ac (h) fel y’i cymhwysir gan baragraff (a) o’r is-

baragraff hwn; 

(ii) paragraff (c) i (g) o’r is-baragraff hwn; 

    (iii) paragraff 2D(2) a (4).” [ychwanegwyd pwyslais] 

 

Cafodd paragraff 2D o Atodlen 1C ei ddirymu gan reoliad 13(5) o Reoliadau Diogelu Iechyd 

(Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol a Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd i Deithwyr) (Cymru) 

(Diwygio) (Rhif 3) 2021.3 

Rhinweddau: craffu  

Nodir y pwyntiau a ganlyn i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn 

perthynas â'r offeryn hwn. 

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

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

Nodwn y torrir y rheol 21 diwrnod (h.y. y rheol y dylai 21 diwrnod fod rhwng y dyddiad y 

gosodir offeryn negyddol gerbron y Senedd a'r dyddiad y daw'r offeryn i rym), a'r esboniad 

am dorri’r rheol, a ddarparwyd gan Eluned Morgan AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol, mewn llythyr at y Llywydd, dyddiedig 6 Ionawr 2022. 

                                                           
3 RhS 2021/1342 
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Yn benodol, rydym yn nodi'r hyn y mae'r llythyr yn ei ddweud ynghylch pam mae'r rheoliadau 

hyn yn torri'r rheol 21 diwrnod: 

“Yn unol ag adrannau 4(1) ac 11A(4) o Ddeddf Offerynnau Statudol 1946, rwy’n eich 

hysbysu nad yw’r offeryn statudol hwn wedi cadw at y confensiwn 21 diwrnod, ac y bydd 

rhai darpariaethau’n dod i rym cyn y gellir gosod yr offeryn. Bydd y newidiadau i brofion 

cyn ymadael, profion ar ôl cyrraedd a gofynion ynysu, a’r diwygiadau canlyniadol i’r 

Rheoliadau Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd, yn dod i rym o 04:00 ddydd Gwener 7 Ionawr 

ymlaen; bydd newidiadau pellach i brofion ar ôl cyrraedd yn dod i rym o 04:00 ddydd Sul 

9 Ionawr ymlaen a bydd ychwanegu 16 o wledydd at y rhestr o raglenni brechu 

cydnabyddedig yn dod i rym o 04:00 ddydd Llun 10 Ionawr ymlaen. 

... Drwy beidio â chadw at y confensiwn 21 diwrnod gall y Rheoliadau hyn ddod i rym ar 

y cyfle cynharaf a pharhau â’r dull pedair gwlad o ymdrin â theithio rhyngwladol; 

oherwydd y dystiolaeth newidiol ar y risg mewn perthynas â’r afiechyd hwn ystyrir bod 

hyn yn angenrheidiol ac yn gam y gellir ei gyfiawnhau yn yr achos hwn.”    

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

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

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

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

“Nid yw’r diwygiadau yn y Rheoliadau hyn yn newid y ffaith bod y Rheoliadau Teithio 

Rhyngwladol yn cyffwrdd â hawliau unigol o dan Ddeddf Hawliau Dynol 1998 a’r 

Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol; mae’r Llywodraeth o’r farn y gellir eu 

cyfiawnhau at ddiben atal lledaeniad clefydau heintus a/neu y caniateir ymyriad ar y sail 

ei fod yn anelu at gyflawni nod dilys, sef diogelu iechyd y cyhoedd. Mae’r Llywodraeth o’r 

farn hefyd eu bod yn gymesur.” 

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

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

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

paragraff a ganlyn yn y Memorandwm Esboniadol: 

“Oherwydd y bygythiad difrifol ac uniongyrchol sy’n deillio o’r coronafeirws a’r angenam 

ymateb iechyd y cyhoedd brys, ni chynhaliwyd unrhyw ymgynghoriad cyhoeddusmewn 

perthynas â’r Rheoliadau hyn.” 

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 nad oes asesiad effaith rheoleiddiol wedi ei baratoi ar gyfer y 

Rheoliadau hyn a bod y Memorandwm Esboniadol yn nodi’r canlynol: 
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“Ni chynhaliwyd asesiad effaith rheoleiddiol mewn perthynas â’r Rheoliadau hyn 

oherwydd yr angen i’w rhoi ar waith ar frys er mwyn ymdrin â bygythiad difrifol ac 

uniongyrchol i iechyd y cyhoedd.” 

Ymateb Llywodraeth Cymru 

Mae angen ymateb gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â’r pwynt adrodd technegol. 

Trafodaeth y Pwyllgor 

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn yn ei gyfarfod ar 17 Ionawr 2022 ac mae'n cyflwyno 

adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd uchod. 
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Ymateb y Llywodraeth: Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio 

Rhyngwladol a Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd i Deithwyr) (Cymru) 

(Diwygiadau Amrywiol) 2022 

Pwynt Craffu Technegol:  

Nodwyd pwynt craffu technegol mewn perthynas â rheoliad 13(2) yn adroddiad y 

Pwyllgor ar Reoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol a 

Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd i Deithwyr) (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2022. 

Mewnosododd rheoliad 13(2) baragraff newydd, 1ZCA, yn Atodlen 1C i Reoliadau 

Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020 (“Rheoliadau 

2020”) ac roedd y paragraff newydd hwnnw yn cynnwys mân wall croesgyfeirio. 

Fodd bynnag, mae Rheoliadau 2020, gan gynnwys paragraff 1ZCA o Atodlen 1C, 

bellach wedi cael eu dirymu gan Reoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio 

Rhyngwladol) (Cymru) 2022. O’r herwydd, nid yw’r gwall a nodwyd gan y pwynt 

craffu technegol yn cael unrhyw effaith mwyach. 
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SL(6)157 – Rheoliadau Bwyd (Tynnu Cydnabyddiaeth 

yn Ôl) (Diwygiadau Amrywiol a Darpariaethau 

Trosiannol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2022 

Cefndir a diben 

Mae’r Rheoliadau yn diwygio nifer o offerynnau statudol mewn perthynas â chyfansoddiad 

bwyd yn dilyn ymadawiad y DU â’r UE, er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth â rheolau Gwlad a 

Ffefrir Fwyaf Sefydliad Masnach y Byd (WTO). 

Mae’r Rheoliadau hyn yn dileu cymalau cydnabyddiaeth gilyddol a oedd yn caniatáu i 

gynhyrchion bwyd sy'n cael eu cynhyrchu a'u gwerthu’n gyfreithlon yn Aelod-

wladwriaethau'r UE, yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE) neu Weriniaeth Twrci, gael eu 

gwerthu yn y DU, hyd yn oed os nad ydynt yn cydymffurfio â gofynion cyfraith y DU. 

Maent hefyd yn diwygio Rheoliadau Bara a Blawd 1998 i ddarparu esemptiadau ar gyfer bara 

neu flawd heb eu cyfnerthu a gynhyrchir yng Nghymru sydd i'w hallforio i drydedd wlad, ac i 

flawd heb ei gyfnerthu gael ei gynhyrchu yng Nghymru neu ei fewnforio i Gymru, ar yr amod 

ei fod i'w ddefnyddio mewn bwyd sydd i'w allforio i drydedd wlad yn unig. 

Mae’r Rheoliadau’n cyflwyno cyfnod trosiannol sy’n dod i ben ar ddiwedd 30 Medi 2022, pan 

fydd yr esemptiadau sydd wedi eu dileu yn parhau i fod yn gymwys. 

Gweithdrefn 

Negyddol 

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

Caiff y Senedd ddirymu’r Rheoliadau cyn pen 40 diwrnod (ac eithrio unrhyw ddiwrnodau pan 

fo’r Senedd wedi (i) ei diddymu, neu (ii) yn ystod toriad o dros bedwar diwrnod) ar ôl y 

dyddiad y’u gosodwyd gerbron y Senedd. 

Materion technegol: craffu 

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

perthynas â’r offeryn hwn. 

Rhinweddau: craffu  

Nodwyd un pwynt 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 
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Er bod yr esemptiadau sy’n ymwneud â bwydydd penodol a ddaw i Gymru o rannau eraill o’r 

Deyrnas Unedig wedi’u dileu, bydd y Rheoliadau hyn yn ddarostyngedig i brif 

ddarpariaethau Deddf Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig 2020 (“UKIMA”), gan gynnwys yr 

egwyddor cydnabyddiaeth gilyddol ar gyfer nwyddau.  Gan nad yw’r Memorandwm 

Esboniadol yn ymddrin ag effeithiau’r UKIMA ar gyfansoddiad bwyd yng Nghymru, gofynnir i 

Lywodraeth Cymru egluro a yw wedi ystyried effeithiau’r UKIMA ac a allai unrhyw broblemau 

godi mewn perthynas â’r maes pwnc hwn oherwydd gofynion y Ddeddf honno. 

Ymateb Llywodraeth Cymru  

Mae angen ymateb gan Lywodraeth Cymru. 

Trafodaeth y Pwyllgor 

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn yn ei gyfarfod ar 28 Chwefror 2022 ac mae'n cyflwyno 

adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwynt adrodd uchod. 
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Ymateb y Llywodraeth: Rheoliadau Bwyd (Tynnu Cydnabyddiaeth yn Ôl) 

(Diwygiadau Amrywiol a Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 

2022  

 

Pwynt craffu ar Rinweddau: Diben y Rheoliadau hyn yw dileu esemptiadau ar gyfer 

cynhyrchion bwyd perthnasol sy’n cael eu marchnata’n gyfreithlon yn Aelod-

wladwriaethau’r UE, yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE) neu Weriniaeth Twrci. 

Nid yw’r esemptiadau yn briodol mwyach yn dilyn ymadawiad y Deyrnas Unedig â’r 

Undeb Ewropeaidd.    

Mae Llywodraeth Cymru yn cadarnhau yr ystyriwyd cymhwyso Deddf Marchnad 

Fewnol y Deyrnas Unedig 2020 wrth lunio’r Rheoliadau. Nid oedd tynnu 

cydnabyddiaeth yn ôl ar gyfer nwyddau sy’n cael eu marchnata’n gyfreithlon mewn 

rhannau eraill o’r Deyrnas Unedig (“cydnabyddiaeth y DU”) yn rhan o ddiben y 

Rheoliadau. Nid oedd angen cadw effaith darpariaethau datganedig presennol 

cydnabyddiaeth y DU yn yr offerynnau diwygiedig (gydag unrhyw addasiadau 

angenrheidiol gofynnol er mwyn ystyried Protocol Iwerddon/Gogledd Iwerddon) 

oherwydd bydd Deddf Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig 2020 yn gymwys er mwyn 

parhau cydnabyddiaeth y DU o 1 Hydref 2022 ymlaen (pan fydd y darpariaethau 

trosiannol yn peidio â chael effaith). 
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Lynne Neagle AS/MS 
Y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant 
Deputy Minister for Mental Health and Wellbeing 

 

 
 
 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

Gohebiaeth.Lynne.Neagle@llyw.cymru            
  Correspondence.Lynne.Neagle@gov.wales 

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

Ein cyf: MA/LN/3996/21 
 
 
Russell George AS 
Cadeirydd  
Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol  
 
SeneddHealth@senedd.wales 
 
Cc  
Huw Irranca-Davies AS 
Cadeirydd 

Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad  
SeneddLJC@senedd.wales 
 

 
18 Chwefror 2022 

 
Annwyl Russell, 
 
Rwy’n falch o rannu gyda’r Pwyllgor y Fframwaith Safonau Ynghylch Cyfansoddiad a Labelu 
Bwyd dros dro terfynol (y Fframwaith), ynghyd â’r Concordat cysylltiedig.  
 
Food compositional standards and labelling: provisional common framework - GOV.UK 
(www.gov.uk) 
 
Mae’r Fframwaith hwn yn pennu disgwyliadau cyffredin o ran meysydd cydweithredu 
allweddol mewn perthynas â pholisïau safonau cyfansoddiad bwyd yng nghyd-destun 
ymadawiad y Deyrnas Unedig (DU) â’r Undeb Ewropeaidd (UE). Cytunodd pedair 
gweinyddiaeth y DU i weithio gyda’i gilydd i bennu dulliau cyffredin, a elwir yn Fframweithiau 
Cyffredin, mewn meysydd polisi a oedd yn cael eu llywodraethu gan gyfraith yr UE cyn 
hynny, ac sy’n croestorri â meysydd cymhwysedd datganoledig. 
 
Mae swyddogion yn yr Asiantaeth Safonau Bwyd yng Nghymru, ynghyd â’u cymheiriaid 
ledled y DU, wedi bod yn gweithio ar y cyd i ddatblygu’r Fframwaith hwn i’w rannu â’u 
Pwyllgorau craffu priodol er mwyn i Senedd y DU graffu arnynt. 
 
Yn gywir  

 
Lynne Neagle AS 
Y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant 
Deputy Minister for Mental Health and Wellbeing 
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House of Lords  
London 

SW1A 0PW 
Tel: 020 7219 8664 

hlcommonframeworks@parliament.uk  

Common Frameworks Scrutiny Committee 

 

 

4 March 2022 

The Rt Hon George Eustice MP 

Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs 

Department for Environment Food & Rural Affairs  

Seacole Building 

2 Marsham St  

London 

SW1P 4DF 

 

 

Dear George, 

Thank you for your response to our letter of 15 February. It clarified many of the issues the 

Committee were concerned about. We are now writing to provide our final 

recommendations on the Agricultural Support framework. 

Page 25 of the provisional framework states that the PCG would convene every three 

months, yet Annex B states the PCG will “normally meet every month”. Your letter 

confirmed that the PCG meets monthly, but as the framework becomes more embedded, 

meetings might transition to taking place every 6-8 weeks. 

We therefore recommend that the framework is updated to state that PCG 

meetings take place monthly, with an option for this to be less frequent as the 

framework becomes embedded, and that references to it taking place every 

three months are removed. 

The Committee was not clear on who takes on the role of the secretariat for the PCG and 

MMG. On page 25 we read that “The MMG will be supported by a standing DEFRA 

secretariat and the PCG will be supported by a rotating secretariat”. Yet in Annex B, we 

read that the PCG will be “supported by a standing DEFRA secretariat”. You confirmed that 

“both the PCG and the MMG will be supported by a standing Defra Secretariat. The Chair 

of the PCG will rotate among senior officials from Defra and the devolved governments. It 

is intended that the Chair of the MMG will rotate but the devolved governments have 

agreed that, for the present time, Defra will chair”. 

We recommend that the framework is updated to clarify that the PCG and 

MMG will both be supported by a standing DEFRA Secretariat, and that the 

framework is updated to include arrangements about the chair of each of these 

groups. 
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The Committee was not clear on the relationship between the PCG and MMG. Your letter 

gave more information about this relationship, particularly on how the MMG advises the 

PCG. You also provided new information about the meetings of these groups being 

synchronised. 

We recommend that the framework is updated to include the information you 

provided to us about the relationship between the PCG and MMG, including on 

how their monthly meetings are synchronised. 

The Committee was not clear on reference in the framework to the UK Agriculture Market 

Policy Group (UKAMPG) in Annex C. No information was provided in the framework 

about this group. You clarified to us that the UKAMPG was the previous name for the PCG. 

We recommend that the framework is updated to remove reference to the UK 

Agriculture Market Policy Group (UKAMPG). 

The Committee was also not clear on a reference on page 22 to the PCG engaging with the 

proposed ‘Farming Conference UK’, another group which we could find no information 

about. You clarified that this refers to what has now become the UK Agriculture 

Partnership, but that references to specific stakeholder groups are unnecessary. 

We recommend the framework is updated to remove reference to Farming 

Conference UK. 

We were not clear on the difference between senior officials who sat on the PCG and 

SOPB. You told us that “broadly speaking, officials with policy responsibilities for agriculture 

and future farming attend the PCG while officials attending the Senior Officials Programme 

Board have responsibilities for the oversight of relationships across a wider range of 

devolved issues across the Efra portfolio.” 

We recommend that the framework provides this information on the 

membership of the PCG and SOPB. 

We were concerned that the framework was unclear on how often reviews would take 

place. You clarified that reviews would be once a year, unless the reviews agreed a three 

year gap between reviews was appropriate. 

We recommend the framework is updated to make it clear that reviews will 

happen every year until the reviewers agree that a three year period between 

reviews is satisfactory. 

We are disappointed to note the absence in this framework of any commitments on 

ongoing engagement with Parliament. We note the absence of any commitments in the texts 

of these frameworks to publish reviews of the frameworks or to update legislatures on the 

outcomes of reviews. The Government has separately committed to improving 

transparency in Intergovernmental Relations. Transparency in this area should include 

regular statements to legislatures on the functioning of these frameworks. 

We recommend that the framework should be updated to include a 

commitment to update the House of Lords, House of Commons and the three 
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devolved legislatures on the ongoing functioning of these frameworks after the 

conclusion of the scheduled reviews. 

In our previous letter to you, we raised concerns about the impact the Subsidy Control Bill 

could have on the framework. While we appreciate your response that the Bill is intended 

to complement the framework, the Committee remain concerned that there is an 

incompatibility between the Bill and framework. Although you state in your letter that the 

Secretary of State can simply refer subsidies rather than override them, we remain 

concerned about what would happen if the CMA took a different decision to one reached 

through the framework. It appears there is still scope for any proposals made by devolved 

governments to be overruled. In your letter of 15 February, you state that subsidy schemes 

would only be referred to ensure compliance with international obligations. We must point 

out, however, that while the negotiation of international agreements is reserved, as 

according to the devolution settlements (the Scotland Act 1998,1 the Northern Ireland Act 

1998,2 and the Government of Wales Act 20063), the implementation of international 

agreements remains devolved. This suggests there is still a risk that any proposals made by 

the devolved administrations for areas covered by an international agreement, that they are 

responsible for implementing, could be undermined by such action. It is essential to the 

functioning and success of the Union that the powers of the devolved administrations are 

respected, and we are concerned that this issue could further destabilise the devolution 

settlements and impede positive cooperation within common frameworks. 

We recommend that the Government carefully consider how the Subsidy 

Control Bill might contradict the aims of common frameworks and impede 

their successful operation. Decisions made through cooperation between the 

devolved powers via a common framework should take priority in areas where 

the Subsidy Control Bill is relevant. 

We recommend that the framework is updated to include that reviews should 

analyse how the framework is interacting with the Subsidy Control Bill. This 

information should be presented at the regular updates to legislatures we have 

recommended. 

The Committee were disappointed to see that the process for agreeing exclusions from the 

UK Internal Market Act 2020 was not contained in the framework. While we appreciate 

that in a recent letter to us you expressed the view that the UK Internal Market Act 

exclusions process does not need to be provided in the framework, we do not believe this 

stance is satisfactory. The UK Internal Market Act exclusions process must be set out in 

relevant frameworks as paragraph 2b of the exclusions process guidance states. Failure to 

do so jeopardises respecting the autonomy of the devolved administrations within their 

areas of competence. It should be clearly set out in relevant common frameworks as an 

essential process agreed for the wider Programme. We are writing to the devolved 

administrations to seek their views on this matter. 

 
1 Scotland Act 1998, Schedule 5 Scotland Act 1998 (legislation.gov.uk) 
2 Northern Ireland Act 1998, Section 27 Northern Ireland Act 1998 (legislation.gov.uk) 
3 Government of Wales Act 2006, Section 82 Government of Wales Act 2006 (legislation.gov.uk) 
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We recommend that the framework is updated to include text setting out the 

UK Internal Market Act exclusions process. 

 

Yours sincerely,  

  

Baroness Andrews   

Chair of the Common Frameworks Scrutiny Committee  
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Lesley Griffiths AS/MS 
Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 
Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd  

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

Gohebiaeth.Lesley.Griffiths@llyw.cymru 
                Correspondence.Lesley.Griffiths@gov.wales 

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

Ein cyf/Our ref: MA/LG/0612/22 
 
Huw Irranca-Davies AS 
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
 
Huw.irranca-davies@senedd.wales 
 
 
 

3 Mawrth 2022 
 
 
 

 
Annwyl Huw, 
 
Rheoliadau Gwaharddiadau Ifori (Sancsiynau Sifil) 2022 a Rheoliadau Deddf Ifori 2018 
(Cychwyn Rhif 2 a Darpariaeth Drosiannol) 2022. 
 
Rwy’n ysgrifennu atoch er mwyn eich gwneud yn ymwybodol fy mod i'n caniatáu i’r 
Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig osod Rheoliadau 
Gwaharddiadau Ifori (Sancsiynau Sifil) ar 16 Mawrth 2022. Bydd y rheoliadau hyn yn dod i 
rym ar 6 Mehefin 2022. 
 
Ceisiodd Victoria Prentis AS, y Gweinidog dros Ffermio, Pysgodfeydd a Bwyd, am gytundeb 
i wneud y rheoliadau hyn a fydd yn gymwys i’r Deyrnas Unedig. 
 
Mae Rheoliadau Gwaharddiadau Ifori (Sancsiynau Sifil) 2022 (“y Rheoliadau Gorfodi”) yn 

cynnig darpariaeth fanwl ar gyfer gweithredu’r prosesau gorfodi o dan Ddeddf Ifori 2018 a 

bydd yn gymwys i’r DU gyfan. 

Mae Rheoliadau Deddf Ifori (Cychwyn Rhif 2 a Darpariaeth Drosiannol) 2022 yn mynd 

gyda’r Rheoliadau Gorfodi. Bydd y rheoliadau hyn yn cychwyn y rhannau o’r Ddeddf sy’n 

weddill ar 6 Mehefin, pan fydd y gwaharddiad ar werthu ifori yn y DU yn cychwyn.    

Fel arfer, polisi Llywodraeth Cymru yw deddfu dros Gymru mewn perthynas â materion 
cymhwysedd datganoledig. Fodd bynnag, gan fod safbwynt Llywodraeth Cymru ar fasnach 
ifori yn cyd-fynd â safbwynt DEFRA a gweinyddiaethau eraill y DU, rwy’n caniatáu’r 
ddeddfwriaeth arfaethedig a fydd yn fy marn i yn dod â chysondeb i’r broses o gyflwyno 
gwaharddiad ar werthu ifori yn y DU. 
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Heb ganiatâd o’r fath, ni fyddai Cymru’n cyd-fynd â gweinyddiaethau eraill y DU o ran ei 
hymagwedd at wahardd gwerthiannau ifori. Gallai hyn leihau’r effeithiau cadarnhaol o 
wahardd gwerthiannau ifori ledled y DU a chynnal y galw am gynhyrchion sy’n cynnwys ifori 
gan gyfrannu at y bygythiad parhaol i boblogaethau byd-eang eliffantod, sy’n cael eu hela’n 
anghyfreithlon ar gyfer eu hifori.  
 
Rwyf am anfon copi o’r llythyr hwn at y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a 
Seilwaith, a Phwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig er gwybodaeth. 
 
Cofion, 

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

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 
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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 
 
 
 
 

7 Mawrth 2022 
 
Annwyl Gadeiryddion, 
 
Rwy’n ysgrifennu yn unol â’r cytundeb cysylltiadau rhyng-sefydliadol i'ch hysbysu y bydd 
cyfarfod rhithwir o'r Grŵp Rhyngweinidogol ar Sero Net, Ynni a Newid Hinsawdd yn cael ei 
gynnal ar 9 Mawrth. Rwy’n ymddiheuro am gysylltu ar fyr rybudd. Mae’r cyfarfod wedi cael ei 
gadarnhau heddiw. 
 
Byddaf i’n cynrychioli Llywodraeth Cymru. Bydd y cyfarfod yn canolbwyntio ar gynnwys yr 
ymgynghoriad sy’n dod am ddatblygu’r Cynllun Masnachu Allyriadau'r DU. 
 
Bydd yr Awdurdod ETS y DU yn cyhoeddi cyd-hysbysiad ar ôl cyhoeddi’r ymgynghoriad. 
 
Yn gywir, 
 

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

GAN 

LYWODRAETH CYMRU 
 

 

TEITL  

 

Cyfarfod y Grŵp Rhyngweinidogol ar gyfer Cysylltiadau rhwng y 
DU a’r UE, 17 Chwefror 2022 

DYDDIAD  10 Mawrth 2022 

GAN Vaughan Gething, Gweinidog yr Economi  

 

 
Yn unol â’r Cytundeb Cysylltiadau Rhyng-sefydliadol, gallaf hysbysu’r Aelodau y cafodd 
cyfarfod cyntaf y Grŵp Rhyngweinidogol ar Gysylltiadau rhwng y DU a’r UE ei gynnal ar 17 
Chwefror 2022. Ar ôl gohirio cyfarfod a drefnwyd yn gynharach yr oeddwn i fod i'w fynychu, 
cafodd y cyfarfod hwn ei drefnu ar fyr rybudd, mewn tua dwy awr. O ganlyniad, nid oeddwn 
yn gallu cymryd rhan. Nid yw hon yn ffordd dderbyniol o gynnal cysylltiadau 
rhyngweinidogol, ac rwy’n disgwyl cael gwybod am gyfarfodydd y Grŵp Rhyngweinidogol 
ynghynt ac mewn ffordd fwy ystyrlon yn y dyfodol mewn perthynas â chyfarfodydd y Grŵp 
Rhyngweinidogol hwn yn y dyfodol. 
 
Cafodd y cyfarfod ei gadeirio gan y Tâl-feistr Cyffredinol, Michael Ellis AS, a hefyd yn 
bresennol oedd Neil Gray ASA, Gweinidog Llywodraeth yr Alban ar gyfer Diwylliant, Ewrop 
a Datblygu Rhyngwladol; a’r Is-Weinidog Gary Middleton MLA o Weithrediaeth Gogledd 
Iwerddon. Gwnaeth uwch swyddog o Lywodraeth Cymru fynychu’r cyfarfod fel sylwedydd.  
 
Canolbwyntiodd y cyfarfod ar yr agenda ar gyfer Cyd-bwyllgor y Cytundeb Ymadael a 
fyddai’n digwydd ar 21 Chwefror 2022. 
 
Ar hyn o bryd, nid ydynt wedi cytuno ar ddyddiad ar gyfer cyfarfod nesaf y Grŵp 
Rhyngweinidogol. 
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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 
 
SeneddLJC@senedd.wales  
 
 
 
 
 
             10 Mawrth 2022 
 
 
Annwyl Cadeirydd, 
 
Rwy'n ysgrifennu mewn ymateb i'ch llythyr dyddiedig 15 Chwefror 2022 am y Cytundeb 
Masnach a Chydweithredu. 
 
Rwy'n croesawu cefnogaeth y Pwyllgor i'n barn y dylai Gweinidogion Cymru allu cyfrannu ar 
faterion sydd o fewn eu cymhwysedd datganoledig fel cyfranogwyr egnïol ar y Cyngor 
Partneriaeth. Bydd y Pwyllgor yn ymwybodol bod Grŵp Rhyngweinidogol newydd ar y 
Berthynas rhwng y DU a'r UE wedi’i sefydlu ac i Lywodraeth y DU geisio trefnu ei gyfarfod 
cyntaf ym mis Chwefror. Fodd bynnag, byddwch wedi gweld y Datganiad Ysgrifenedig a 
gyhoeddwyd gan Weinidog yr Economi ar yr amgylchiadau anffodus ynghylch y cyfarfod 
hwnnw.  
 
Bydd angen i'r trefniadau wella'n fawr iawn yn y dyfodol – er mwyn adlewyrchu dull mwy 
parchus o weithio gyda'r llywodraethau datganoledig fel y cytunwyd yn yr Adolygiad o 
Gysylltiadau Rhynglywodraethol – os yw'r IMG hwn i weithredu fel y bwriadwyd. Os gellir 
gwneud hyn, prif rôl yr IMG hwn fydd darparu fforwm i'r pedair llywodraeth drafod materion 
sy'n ymwneud â chyfarfodydd y Cyngor Partneriaeth (a'r Cyd-bwyllgor ar y Cytundeb 
Ymadael), a disgwyliaf y byddwn yn defnyddio'r fforwm hwn i bwyso ymhellach am y cyfle i 
gymryd rhan lawn yn y Cyngor Partneriaeth. O ran eich pwynt penodol am gynnal y dull 
pedair gwlad a nodwyd gan yr Arglwydd Frost, disgwyliwn i Lywodraeth y DU gadw at ei 
hymrwymiadau yn hyn o beth, er y newidiadau Gweinidogol sydd wedi digwydd, ac nad 
ydym wedi gweld dim i ddangos bod Llywodraeth y DU yn bwriadu cadw at yr ymrwymiadau 
hyn. 
 
O ran eich pwyntiau am ymwneud Llywodraeth Cymru â'r Pwyllgorau Arbenigol, a'r modd y 
caiff Senedd Cymru’r wybodaeth ddiweddaraf, mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i 
barhau i roi gwybodaeth yn rhagweithiol am ei chyfarfodydd rhynglywodraethol yn unol â'r 
Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol. Rwy'n hapus i ystyried sut y gallwn roi mwy o 
wybodaeth am ein hymwneud ni  â'r strwythurau TCA hyn mewn ffordd gymharus a 
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phragmatig, tra'n parchu cyfrinachedd trafodaethau lle y bo'n briodol a'r ffaith mai’r 
cofnodion y cytunwyd arnynt ac a gyhoeddir yw’r unig gofnod ffurfiol o'r hyn a ddywedwyd 
gan y partïon eraill yn y cyfarfod a pha benderfyniadau a wnaed. Bydd swyddogion 
Llywodraeth Cymru yn trafod hyn gyda swyddogion yn Llywodraeth yr Alban, Gwasanaeth 
Sifil Gogledd Iwerddon a Llywodraeth y DU; ac awgrymaf y dylai swyddogion wedyn 
gyfarfod â Chlerc eich Pwyllgor i’w (d)diweddaru am y trafodaethau hynny. 
 
Ynghylch y Grŵp Cynghori Domestig, mae Llywodraeth y DU wedi dweud wrthym fod 
swyddogion wedi bod yn briffio Gweinidogion FCDO ar yr agweddau newydd ar eu 
portffolios sy'n ymwneud â'r UE. Maent yn gobeithio gallu rhoi gwybod i'r cyrff hynny sydd 
wedi Datgan Diddordeb am ganlyniad eu ceisiadau yn y dyfodol agos. Nid ydym yn gwybod 
pa gyrff sydd wedi Datgan Diddordeb, oherwydd deallwn gan Lywodraeth y DU nad oedd 
nifer ohonynt wedi rhoi caniatâd i'w gwybodaeth gael ei rhannu y tu allan i Lywodraeth y 
DU. Byddaf yn ysgrifennu at y Pwyllgor eto unwaith y bydd rhagor o wybodaeth ar gael am 
y Grŵp Cynghori Domestig.  Mae llai wedi’i wneud o ran aelodaeth y Fforwm Cymdeithas 
Sifig, yn rhannol am fod gan yr UE brosesau mewnol o hyd i’w cwblhau cyn y gall 
benderfynu ar yr aelodaeth.  
 

Yn gywir, 

 
 

MARK DRAKEFORD 
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Y Pwyllgor Deddfwriaeth,  
Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
— 
Legislation, Justice and  
Constitution Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddDCC@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddDCC 

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

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

senedd.wales/SeneddLJC 
0300 200 6565 

15 Chwefror 2022 

 

Annwyl Mark 

Cytundebau rhwng y DU a’r UE: Y Cytundeb Masnach a Chydweithredu 

Diolch i chi am eich ymateb, dyddiedig 18 Ionawr, i fy llythyr dyddiedig 5 Tachwedd 2021 mewn 

perthynas â'r Cytundeb Masnach a Chydweithredu. Trafodwyd eich llythyr yn ein cyfarfod ar 24 

Ionawr. 

Rydym yn rhannu eich siom nad yw Llywodraeth y DU wedi ymateb i gais Gweinidog yr Economi  a 

wnaed ym mis Mehefin 2021, i Weinidogion Cymru gyfrannu ar faterion sy’n syrthio oddi fewn i 

gymhwysedd datganoledig fel cyfranogwyr gweithredol y Cyngor Partneriaeth. Edrychwn ymlaen at 

glywed canlyniad eich trafodaethau gyda’r Ysgrifennydd Tramor a gofynnwn bod y Pwyllgor yn cael 

gwybod cyn gynted â phosibl. At hynny, fe fyddem yn croesawu cadarnhad o ran a fydd trefniadau’r 

pedair gwlad ar gyfer y Cytundeb Masnach a Chydweithredu a’r Cytundeb Ymadael – a gyfathrebwyd 

gan yr Arglwydd Frost ym mis Mai 2021 – yn parhau o dan yr Ysgrifennydd Tramor, ac a yw 

Llywodraeth Cymru wedi gofyn i’r trefniadau gael eu hadolygu er mwyn adlewyrchu’r trefniadau 

hynny’n well.  

Rydym yn croesawu eich ymrwymiad i barhau i gyhoeddi datganiadau gweinidogol ysgrifenedig yn 

dilyn cyfarfodydd y Cyngor Partneriaeth. Yn ein llythyr cyntaf, fe wnaethom ofyn hefyd sut y mae 

Llywodraeth Cymru yn bwriadu cadw’r Senedd i’r funud ynghylch y rhan y mae’n ei chwarae yn y 

cyfarfodydd hyn, a’r materion a drafodir. Mewn ymateb, fe wnaethoch gyfeirio’r Pwyllgor at wefan y 

Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer cofnodion cyfarfodydd.  

Rydym wedi ein siomi gan yr ymateb hwn. Ni ddylai fod yn ddyletswydd ar Aelodau o’r Senedd i 

chwilio cofnodion ar wefan y Comisiwn Ewropeaidd, er mwyn gallu cynnal gwaith craffu ar rôl 

Llywodraeth Cymru yn y cyrff hyn. Er ein bod yn derbyn efallai na fydd adroddiadau ar bob cyfarfod 

unigol yn gymesur, gofynnwn i chi ailystyried eich ymateb i ni, ac ystyried mecanwaith cymesur ond 

mwy tryloyw ar gyfer hysbysu’r Senedd o bresenoldeb Llywodraeth Cymru yn y cyfarfodydd hyn, y 

materion a drafodwyd a’r pwyntiau a wnaed gan Lywodraeth Cymru wrth gynrychioli buddiannau 

Cymru. Bydd llawer o gyfarfodydd y pwyllgorau hyn o gryn bwysigrwydd ac o ddiddordeb i 

 

Y Gwir Anrhydeddus Mark Drakeford AS  

Prif Weinidog  
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randdeiliaid yng Nghymru, a dylai’r wybodaeth hon fod ar gael yn rhwydd – neu’n hawdd i gael 

gafael arni – i randdeiliaid ac Aelodau o’r Senedd.  

Rydym yn ymwybodol bod cydweithwyr seneddol ledled y DU yn rhannu ein pryderon am y diffyg 

tryloywder ynghylch gweithrediad strwythurau llywodraethu y Cytundeb Masnach a Chydweithredu. 

Byddai’n ddefnyddiol pe gallai pedair llywodraeth y DU ystyried y mater hwn ar y cyd, yn ogystal â’r 

modd y gellid mynd i’r afael ag ef.  

Yn olaf, rydym yn croesawu’r ymgysylltiad rhwng Llywodraeth y DU a swyddogion Llywodraeth Cymru 

mewn perthynas â rôl cynrychiolaeth Cymru yn y Fforwm Cymdeithas Sifil a’r Grŵp Cynghori 

Domestig, a sefydlwyd o dan y Cytundeb Masnach a Chydweithredu. Byddem yn ddiolchgar pe 

gallech gadarnhau sawl Datganiad o Ddiddordeb a ddaeth i law gan Gymru o ganlyniad i’r 

ymarferiad, a phryd y mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl gweld cyhoeddi canlyniad y broses 

Datganiadau o Ddiddordeb a gwybodaeth ynghylch cyfarfodydd. 

Yn gywir, 

 

Huw Irranca-Davies 

Cadeirydd 

Tudalen y pecyn 85



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.cymru 
 

 
 
 

18 Chwefror 2022  
 

Annwyl Russell 
 
Diolch ichi am adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol a osodwyd ar 15 
Chwefror ar y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memoranda Rhif 2 a Rhif 3) 
(y SLCMs) ar y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (y Bil). 
 
Rwyf yn nodi sylwadau'r Pwyllgor ar y Bil a'r SLCMs a osodwyd ar 17 Rhagfyr 2021 a 28 
Ionawr yn eu trefn ac yn croesawu cadarnhad y Pwyllgor nad yw'n gwrthwynebu bod y 
Senedd yn rhoi ei chydsyniad i gynnwys y canlynol yn y Bil: 
 

 Cymalau 122–125 a diwygiadau 231H, 231J, 231L, 313ZA, 313ZB, 313ZE, 313ZJ, 
313ZK a 313ZM  (Profion gwyryfdod a Hymenoplasti); 

 Cymal 143 (Archwilwyr Meddygol); 

 Diwygiadau 312B, 312C, 312D, 313C a 314ZB (Adroddiadau Gorfodol); 

 Cymalau 88-94 a diwygiadau 231C, 227A, 231A a 231B (Cyrff Hyd Braich 
(Trosglwyddo Swyddogaethau)) 

 
Gweler fy ymatebion i'ch argymhellion penodol isod. 
 
Argymhelliad 1 – Cymal 135 (Ad-daliad i Fferyllfeydd Cymunedol) 
Cyn y gofynnir i’r Senedd a ddylai roi ei chydsyniad i gymal 135 (ad-daliad i fferyllfeydd 
cymunedol), dylai’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol roi sicrwydd:   na 
ellir ond defnyddio’r pwerau hyn mewn amgylchiadau pan fydd pandemig neu argyfwng 
iechyd cyhoeddus wedi'i ddatgan, ac y gweithredir yn unol â hyn; ac y bydd y defnydd o 
bwerau o'r fath yn cael ei ategu gan dâl ac ad-daliad priodol a digonol i gontractwyr 
fferyllol.  
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Ymateb 
Gellir defnyddio'r pwerau hyn mewn amgylchiadau heblaw pandemig neu argyfwng 
iechyd y cyhoedd, er enghraifft, mewn perthynas â chyffuriau a meddyginiaethau lle mae 
Gweinidogion Cymru o'r farn bod risg y daw clefyd yn glefyd pandemig neu a ddefnyddir i 
frechu neu imiwneiddio pobl rhag clefyd yn gyffredinol.  
 
Er hynny, gall y Pwyllgor fod yn sicr nad yw cymal 135 mewn unrhyw ffordd yn newid y 
trefniadau presennol i fferyllfeydd gael cydnabyddiaeth ariannol am wasanaethau a 
ddarperir. Mae'r cymal yn ymwneud yn unig â chostau a ysgwyddir gan fferyllfeydd wrth 
gaffael cynhyrchion meddyginiaethol i'w defnyddio mewn brechu ac imiwneiddio. Yn y 
sefyllfa y mae'r cymal yn ymwneud â hi ni fydd fferyllfeydd wedi ysgwyddo unrhyw gostau 
wrth gaffael y cynhyrchion meddyginiaethol ac o'r herwydd ni fyddai'n briodol ad-dalu 
costau iddynt.  
 
Hoffwn roi sicrwydd i'r Pwyllgor nad oes unrhyw fwriad i osgoi neu danseilio trefniadau 
presennol ar gyfer cadwyni cyflenwi. Er mai mewn pandemig neu argyfwng iechyd y 
cyhoedd y defnyddir y pwerau hyn yn bennaf ni fyddai'n briodol gwrthod y cyfle i'w 
defnyddio mewn amgylchiadau cyfyngedig eraill.  
 
Yn nau dymor diwethaf y ffliw mae Llywodraeth Cymru  mewn partneriaeth â 
Llywodraethau eraill y DU, wedi sicrhau cyflenwad ychwanegol o frechiadau'r ffliw. Mae'r 
dull gweithredu hwn yn cydnabod bod angen i lywodraethau rannu risgiau caffael â 
chontractwyr annibynnol megis fferyllfeydd ac Ymarferwyr Cyffredinol. Pe na bai 
Llywodraeth Cymru wedi prynu'r cyflenwadau ychwanegol hyn, byddai llai o bobl wedi 
cael eu brechu am nad oedd yr archebion a gafodd eu gosod gan fferyllfeydd ac 
Ymarferwyr Cyffredinol yn ddigon i fodloni'r galw. Yn niffyg y pwerau hyn roedd angen i'r 
stoc ychwanegol gael ei gwerthu i'r gadwyn gyflenwi bresennol ac i fferyllfeydd eu prynu 
gan ysgwyddo'r risg ariannol eu hunain. Gallai'r pwerau a gynhwysir yng nghymal 135 
gael eu defnyddio, felly, i leihau'r risg ariannol i fferyllfeydd a chynyddu cyfraddau brechu 
mewn unrhyw dymor y ffliw. 
 
Argymhelliad 2 - Cymal 87: Systemau Gwybodaeth am Feddyginiaethau 
Dylai’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol nodi’r amserlenni a ragwelir ar 
gyfer datblygu a chytuno ar y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth sy’n ymwneud â 
systemau gwybodaeth am feddyginiaethau, a dylai roi sicrwydd y bydd y Memorandwm 
Cyd-ddealltwriaeth yn weithredol cyn i’r darpariaethau ddod i rym. 
 
Ymateb 
Mae'r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth mewn perthynas â Systemau Gwybodaeth am 
Feddyginiaethau yn cael ei symud ymlaen.  Mae Llywodraeth y DU wedi dweud y bydd 
yn gwneud ei gorau glas i gael y Memorandwm yn ei le cyn i'r darpariaethau gael effaith, 
ond fan bellaf cyn i'r rheoliadau gael eu drafftio.  
 
Argymhelliad 3. - Diwygiadau Canlyniadol (cymalau 91, 144 a 149)  
Cyn y gofynnir i’r Senedd benderfynu a yw am gydsynio i gynnwys cymalau 91, 144 a 
149 yn y Bil, dylai’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol gadarnhau bod 
Gweinidog Gwladol dros Iechyd y DU wedi gwneud y datganiad y cytunwyd arno yn 
siambr Tŷ’r Cyffredin. 
 
Ymateb 
Gallaf gadarnhau bod Edward Argar AS, y Gweinidog Gwladol dros Iechyd, trwy'r 
Arglwydd Kamall, wedi gwneud y datganiad ger bron y blwch dogfennau mewn perthynas 
â chymalau 91 a 149, ar sut y gellid defnyddio'r pwerau hyn. Gwnaed y Datganiad yn 
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Nhŷ'r Arglwyddi ar 9 Chwefror. Bydd y Pwyllgor am nodi, fel y datganwyd yn y LCM a 
osodais ar 1 Medi, nad yw Llywodraeth y DU wedi nodi cymal 144 fel cymal sy'n gofyn 
am gydsyniad deddfwriaethol y Senedd, ac felly, ni chafodd ei gynnwys yn y Datganiad 
ger bron y Blwch Dogfennau. 
 
Yn olaf, nodaf mewn perthynas ag Archwilwyr Meddygol, fod gan y Pwyllgor bryderon am 
y defnydd cynyddol o LCMs fel mecanwaith ar gyfer deddfu ar faterion sydd wedi'u 
datganoli i Gymru (mae paragraff 30 yn cyfeirio at hyn). Hoffwn egluro, mewn perthynas 
ag achos penodol cymal 143 (Archwilwyr Meddygol) na fyddai modd i'r Senedd wneud 
darpariaeth gyfatebol i Gymru yn y maes hwn gan fod pwnc Rhan 1 o Ddeddf Crwneriaid 
a Chyfiawnder 2009 (“Deddf 2009”),  lle y mewnosodir y ddarpariaeth hon, yn cael ei 
gadw yn ôl gan baragraff 167 o atodlen 7A i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. Felly, ni 
allai'r Senedd ddeddfu i fewnosod darpariaeth gyfatebol i'r adran 18B newydd yn Neddf 
2009. 
 
Hyderaf y bydd yr ymateb hwn o gymorth i'r Pwyllgor wrth iddo ystyried y Memoranda 
Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil.  
 
Rwyf yn anfon copi o'r llythyr hwn at Huw Irranca-Davies AS, Cadeirydd y Pwyllgor 
Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad.  
 
Yn gywir 

 
Eluned Morgan AS/MS 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  
Minister for Health and Social Services 
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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 
Correspondence.Jeremy.Miles@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 
Senedd Cymru 
SeneddDCC@senedd.cymru  
 

8 Mawrth 2022 
 
 
Annwyl Huw, 
 
Ysgrifennaf atoch i'ch hysbysu bod Llywodraeth y DU wedi cyflwyno dau welliant i'r Bil 
Cymwysterau Proffesiynol ar 22 Chwefror. 
 
Mae Llywodraeth y DU yn bwriadu cynnal Cyfnod Adrodd Tŷ'r Cyffredin yn fuan. Yn 
anffodus, nid yw hyn yn rhoi cyfle i'r Senedd ystyried y gwelliannau cyn cwblhau'r Cyfnod 
Adrodd. Mae hyn hefyd yn golygu bod Llywodraeth y DU yn bwrw ymlaen â'r Bil heb sicrhau 
cydsyniad deddfwriaethol gan y Senedd, nac yn wir unrhyw un o'r Llywodraethau 
Datganoledig. Mae hyn yn gwbl annerbyniol ac yn torri confensiwn Sewel. Er bod y 
gwelliant ‘torri allan’ i’w groesawu, nid yw'r gwelliannau a gyflwynwyd yn mynd i'r afael yn 
llawn â'm pryderon.  
 
Bydd y gwelliannau’n gofyn am Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol pellach 
(Memorandwm Rhif 3) gael ei osod gerbron y Senedd. Byddaf yn ysgrifennu atoch eto i nodi 
fy safbwynt ar y gwelliannau, sydd wedi'u hatodi isod.  
 
Yn gywir, 
 

 
 
 
Jeremy Miles AS/MS 
Gweinidog y Gymraeg ac Addysg  

Minister for Education and Welsh Language  
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Sub-clause 16 (7) 
 
(7) In Schedule 7B to the Government of Wales Act 2006 (general restrictions on 
legislative competence of Senedd Cymru) in paragraph 11(6)(b) (exceptions to 
restrictions relating to Ministers of the Crown)— 

(a) omit the “or” at the end of paragraph (vi), and 
(b) after paragraph (vii) insert “; or 

(viii) the Professional Qualifications Act 2022”. 
 
 
New Clause 
 
“Consultation with devolved authorities 
 
(1)  Before making regulations under this Act, the Secretary of State or the Lord 

Chancellor must consult— 
(a) the Welsh Ministers, to the extent that the regulations contain provision 
which could also be made by the Welsh Ministers by virtue of section 
16(2) (ignoring any requirement for the consent of a Minister of the Crown 
under section 16(5)); 
(b) the Scottish Ministers, to the extent that the regulations contain provision 
which could also be made by the Scottish Ministers by virtue of section 
16(3); 
(c) a Northern Ireland department, to the extent that the regulations contain 
provision which could also be made by a Northern Ireland department by 
virtue of section 16(4). 
 

(2)  The Northern Ireland department which is to be consulted in accordance with 
subsection (1)(c) is such Northern Ireland department as the Secretary of State or 
(as the case may be) the Lord Chancellor considers appropriate having regard to 
the provision which is to be contained in the regulations concerned. 
 

 (3)  Before making regulations under this Act in relation to which the Secretary of State 
or the Lord Chancellor has consulted a devolved authority (or more than one 
devolved authority) in accordance with subsection (1), the Secretary of State or (as 
the case may be) the Lord Chancellor must publish a report on the consultation. 
 

(4)  But the Secretary of State or (as the case may be) the Lord Chancellor may not 
publish the report unless either— 

(a) the devolved authority concerned (or, if more than one, each of them) has 
agreed to the description included in the report for the purposes of 
subsection (5)(a), or 
(b) there is no such agreement but the period of 30 days, beginning with the 
day on which a draft of the report was first sent to the devolved authority 
concerned (or, if more than one, the last of them), has expired. 
 

(5)  The report on the consultation must include— 
(a) a description of— 

(i) the process undertaken in order to comply with subsection (1), and 
(ii) any agreement, objection or other views expressed as part of that 
process by the devolved authority (or devolved authorities) 
concerned, and 

(b) an explanation of whether and how such views have been taken into 
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account in the regulations (including, in a case where the Secretary of State 
or (as the case may be) the Lord Chancellor proposes to make the 
regulations despite an objection, an explanation of the reasons for doing 
so). 
 

(6)  The duty to consult in subsection (1) does not apply in relation to any revision of 
the regulations which arises from the consultation; and, for the purposes of 
subsection (4)(b), the draft report need not be identical to the published report for 
the period of 30 days to begin. 
 

(7)  In this section “devolved authority” means the Scottish Ministers, the Welsh 
Ministers or a Northern Ireland department.” 
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DATGANIAD YSGRIFENEDIG  

GAN 

LYWODRAETH CYMRU 
 

TEITL  Ymateb Llywodraeth Cymru i Ymgynghoriad Llywodraeth y DU 

DYDDIAD  08 Mawrth 2022 

GAN 
Jane Hutt AS, y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a Mick 

Antoniw AS, y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad 

 

Ym mis Rhagfyr 2021, lansiodd Llywodraeth y DU ymgynghoriad ar gynigion i 

ddisodli Deddf Hawliau Dynol 1998 â Bil Hawliau. Cyflwynodd Llywodraeth Cymru 

ymateb ffurfiol https://llyw.cymru/diwygior-ddeddf-hawliau-dynol-mesur-hawliau-

modern cyn i’r ymgynghoriad gau ar 8 Mawrth.  

Mewn datganiad blaenorol, amlinellwyd ein pryderon cychwynnol ynghylch y prif 

gynnig, i ddisodli Deddf Hawliau Dynol 1998 â “Bil Hawliau”, yn ogystal â sawl elfen 

arall o’r ddogfen ymgynghori. O astudio’r ddogfen ymgynghori yn fanwl wedyn ac 

ymgysylltu’n helaeth â rhanddeiliaid Cymru a Llywodraethau Datganoledig eraill y 

DU, dim ond cynyddu a wnaeth y pryderon hyn, ac maent wedi’u hamlinellu’n fanwl 

yn ein hymateb.  

Cawsom gyfarfod hefyd gyda Dirprwy Brif Weinidog y DU, Dominic Raab AS, ar 10 

Chwefror, ond ni wnaeth hyn leddfu dim ar ein pryderon. Rydyn ni a Gweinidogion yr 

Alban wedi cydlofnodi llythyr a anfonwyd at Mr Raab ar 2 Mawrth, yn codi’r prif 

elfennau o’i gynigion yr ydym yn eu gwrthwynebu. 

Ni fu erioed yn bwysicach i’r Deyrnas Unedig gael ei gweld yn amddiffyn hawliau 

dynol pobl, yn y wlad hon a ledled y byd. Dylai’r DU fod yn sefyll dros hawliau dynol 

ar adeg pan maent dan fygythiad cynyddol mewn rhannau eraill o’r byd, gan 

gynnwys dan law Rwsia yn Wcráin. Yn hytrach, mae Llywodraeth y DU wedi 

cyflwyno cynigion a fyddai, o’u gwneud yn gyfraith, yn gwanhau hawliau holl 

ddinasyddion y DU, yn lleihau mynediad at gyfiawnder, ac yn targedu’r bobl hynny 

sydd fwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas, gan gynnwys pobl anabl a’r rhai sy’n 

byw mewn tlodi. Mae’r cynigion hefyd yn ceisio gwahaniaethu rhwng pobl neu 

achosion “haeddiannol” ac “anhaeddiannol”, sy’n ymosod ar galon yr egwyddor bod 

gan bawb yr un hawliau dynol â’i gilydd. 

Yn ein hymateb, yn ogystal ag amlinellu’r pwyntiau hyn yn fanwl, rydym wedi nodi 

pryderon ehangach am y cynigion; rydym wedi tynnu sylw at y ffaith bod hawliau 
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dynol yn gyffredinol yn ogystal â’r Ddeddf Hawliau Dynol a’r Confensiwn Ewropeaidd 

ar Hawliau Dynol yn gyffredinol wedi bod yn greiddiol i ddatganoli yng Nghymru. I un 

llywodraeth ar ôl y llall yng Nghymru, mae hawliau’r Confensiwn wedi bod yn 

gonglfaen sylfaenol o safbwynt datganoli. Mae newid Deddf Hawliau Dynol 1998 yn 

mynd i galon y setliad datganoli. Lle mae datganoli democrataidd a hawliau dynol 

wedi’u rhyngblethu ers dau ddegawd. 

Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i groesawu, dathlu ac adeiladu ar hawliau a 

mesurau gwarchod y Confensiwn sy’n berthnasol i bob unigolyn yn ddiwahân yng 

Nghymru. Adlewyrchir hyn yn ein deddfwriaeth, megis Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol (Cymru) 2015; Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014; 

a Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011. At hynny, ystod eang o bolisïau 

a rhaglenni sy’n adeiladu ar y seiliau deddfwriaethol hyn. Er enghraifft: 

 Ein Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol – adeiledir Cymru Wrth-hiliol ar sail 

gwerthoedd gwrth-hiliaeth, ac mae’n galw am bolisi dim goddefgarwch o ran 

hiliaeth ar ei holl ffurfiau.   

 Mae Drws ar Glo: Datgloi bywydau a hawliau pobl anabl yng Nghymru ar ôl 

COVID-19 yn adeiladu ar ein fframwaith presennol ar gyfer Gweithredu ar 

Anabledd ac yn tynnu sylw at effaith y pandemig ar bobl anabl. 

 Mae’r Gronfa Mynediad i Swyddi Etholedig yn adlewyrchu ein hymrwymiad i 

gynyddu amrywiaeth ar draws holl elfennau bywyd cyhoeddus. 

 Gweledigaeth Cymru yw bod yn Genedl Noddfa. Mae Llywodraeth Cymru wedi 

ymrwymo i wneud ei gorau glas i roi croeso cynnes i ffoaduriaid a cheiswyr lloches, 

gyda chefnogaeth gref holl awdurdodau lleol Cymru.  

 Mae Gwasanaeth Cyngor ar Bopeth yr UE wedi’i ymestyn tan fis Mawrth 2022. 

 Mae ein Rhaglen Cydlyniant Cymunedol wedi bod yn rhan o’r gwaith o ailsefydlu 

pobl o Affganistan a dod o hyd i leoliadau lloches iddynt dros y misoedd diwethaf.  

 Nod Strategaeth Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 

yw gwneud Cymru y lle mwyaf diogel yn Ewrop i fenywod.  

 

Mae cynigion Llywodraeth y DU yn diystyru’n llwyr, bron, effaith bosibl y fframwaith 

cyfansoddiadol, cyfreithiol a pholisi hwn. Mae’n gwbl annerbyniol cyn lleied o gyfeirio 

at ddatganoli yn gyffredinol sydd yn yr ymgynghoriad, ac at Gymru yn benodol. 

Rydym yn galw ar Lywodraeth y DU i newid cyfeiriad tra mae’n dal yn bosibl gwneud 

hynny, drwy roi’r gorau i’r cynigion presennol ac ailymrwymo nid dim ond i gadw’r 

Ddeddf Hawliau Dynol gyfredol, ond i warantu cydymffurfiaeth lawn y Deyrnas 

Unedig â’r ymrwymiadau y mae wedi addo eu cyflawni fel Gwladwriaeth sy’n Barti i’r 

Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol ac fel aelod o Gyngor Ewrop.  
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Rt Hon Kwasi Kwarteng MP 
Secretary of State 
Department for Business, 
Energy & Industrial Strategy  
1 Victoria Street 
London  
SW1H 0ET 

  

  
 
Huw Irranca-Davies 
Chair of the Legislation, Justice and Constitution Committee 
Cardiff Bay 
Cardiff 
CF99 1SN 

T 
E 
W 

+44 (0) 20 7215 5000 
enquiries@beis.gov.uk   
www.gov.uk  

 
 
 
09 March 2022 

  
 

Dear Huw 

 

Thank you for your letter of 16 December and for drawing my attention to the second 

recommendation in the report on the Welsh Government’s Legislative Consent 

Memorandum on the Subsidy Control Bill.  

 

I agree with the recommendation to publish draft regulations and guidance. That is 

why on 25 January we published some illustrative versions of these:  

https://www.gov.uk/government/publications/subsidy-control-bill-2021-illustrative-

regulations-guidance-and-streamlined-routes. 

 

BEIS ministers and officials will continue their engagement with ministers and 

officials in your Government as well as the other Devolved Administrations 

throughout the Bill’s passage through Parliament and beyond. 

 

 

Yours sincerely, 

 
 
 
 
 

RT HON KWASI KWARTENG MP 
Secretary of State for Business, Energy and Industrial Strategy 
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17 Rhagfyr 2021 

Annwyl Kwasi 

Adroddiad ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Rheoli 

Cymorthdaliadau 

Mae’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad yn y Senedd  wedi bod yn trafod 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Rheoli Cymorthdaliadau.  

Gwnaethom gyhoeddi ein hadroddiad ar y Memorandwm yn gynharach y mis hwn, a hoffwn achub 

ar y cyfle hwn i dynnu eich sylw at yr ail argymhelliad yn yr adroddiad: 

Dylai Llywodraeth y DU gyhoeddi rheoliadau a chanllawiau drafft fel y gall Senedd 

y DU ac Aelodau o'r Senedd drafod manylion y gyfundrefn rheoli cymorthdaliadau 

a deall effeithiau posibl y Bil yn well. 

Byddem yn ddiolchgar o gael eich barn ar yr argymhelliad hwn. 

Yn gywir, 

 

Huw Irranca-Davies  

Cadeirydd  

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddDCC@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddDCC 

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

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

senedd.wales/SeneddLJC 
0300 200 6565 

Y Pwyllgor Deddfwriaeth,  
Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
— 
Legislation, Justice and  
Constitution Committee 

Yr Gwir Anrhydeddus Kwasi Kwarteng AS 

Yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol 
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DATGANIAD YSGRIFENEDIG 

GAN 

LYWODRAETH CYMRU 
 

 

TEITL  

 

Y Diweddaraf am Safleoedd Rheoli Ffin 

DYDDIAD  10 Mawrth 2022 

GAN Vaughan Gething AS, Gweinidog yr Economi   

 

 
Mae ymadael â’r UE wedi rhoi pwysau ychwanegol ar ein porthladdoedd, gan gynnwys y 
gofyniad am seilwaith newydd. Rwyf eisoes wedi cadarnhau ein hymrwymiad i sefydlu 
trefniadau parhaol a threfniadau dros dro ar gyfer Caergybi.   
 
Heddiw, rwy'n cadarnhau cam pellach yn y broses hon gyda phenodi Kier fel y contractwr ar 
gyfer dylunio'r cyfleuster Safle Rheoli Ffin (BCP) arfaethedig sydd i'w leoli yn llain 9, Parc 
Cybi. Yn ystod cam dylunio'r contract bydd Kier yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i 
gynhyrchu dyluniadau manwl ar gyfer y cyfleuster, a fydd wedyn yn caniatáu i'r gost a'r 
amserlen gael eu cadarnhau. 
 
Ni fydd y gwaith adeiladu ar y safle arfaethedig yn dechrau hyd nes y cytunir ar gam 
adeiladu'r contract, a ddisgwylir yn yr haf. Bydd y safle'n parhau i gael ei ddefnyddio fel 
cyfleuster parcio cerbydau nwyddau trwm (HGV) tan hynny. Mae'r cam hwn hefyd yn amodol 
ar roi caniatâd cynllunio drwy Orchymyn Datblygu Arbennig, a disgwylir penderfyniad ym mis 
Mai. Rwy’n disgwyl y bydd y Safle Rheoli Ffin yn weithredol erbyn mis Ebrill 2023. 
 
Gan droi at dde-orllewin Cymru lle y cyhoeddais yn flaenorol mai safle yn Johnston oedd y 
lleoliad a ffefrir gennym ar gyfer Safle Rheoli Ffin i wasanaethu Doc Penfro ac Abergwaun.  
Gallaf gadarnhau yn awr ein bod wedi dod â’n trafodaethau i ben ar gyfer y safle penodol 
hwnnw, yn dilyn arolygon sydd wedi datgelu nifer fawr o rywogaethau ystlumod. Yn ogystal, 
nid yw crynhoi cyfleusterau rheoli ffin ar un llain bellach yn rhagofyniad. Mae hyn yn ehangu'r 
amrywiaeth o opsiynau posibl o ran safle rheoli ffin parhaol ar gyfer de-orllewin Cymru, a allai 
ganiatáu darpariaeth yn nes at y ddau borthladd, neu safle amgen yn ardal Johnston neu 
rywle arall.  
 
O’r dechrau, rwyf wedi bod yn glir yn fy ymrwymiad i ddarparu trefniadau parhaol a thros dro 
yng Nghaergybi. Roedd cymeradwyo contract adeiladu yn rhan bwysig o'r ymrwymiad hwn, 
ac rydym bellach wedi gwneud hynny. Ochr yn ochr â'r gwaith hwn, mae gwaith datblygu 
trefniadau dros dro ar gyfer pob un o'r tri phorthladd a gynlluniwyd i ddod i rym o 1 
Gorffennaf ymlaen. Dyma flaenoriaeth arall inni, a fydd yn sicrhau ein bod yn cynnal llif 
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mewnforion o ynys Iwerddon, ac yn amddiffyn arferion o ran bioddiogelwch a diogelwch 
bwyd.  
 
Rydym yn parhau i ddatblygu'r cynlluniau hyn gyda mewnbwn gan yr awdurdodau lleol, yr 
asiantaethau gorfodi perthnasol (gan gynnwys yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion 
(APHA)), yn ogystal â'r porthladdoedd. Rydym yn mynd i’r afael â’r manylion a’r trefniadau 
ymarferol ar gyfer y safleoedd hyn, gyda phob un o'r tri phorthladd fferi yng Nghymru yn 
cadarnhau bod lle i strwythur dros dro yn y porthladd er mwyn cynnal archwiliadau ar gyfer 
rhai nwyddau. 
 
Mae estyn y mesurau rheoli fesul cam yn ddiweddar ar gyfer yr holl nwyddau sy’n symud o 
ynys Iwerddon i Brydain Fawr y tu hwnt i 1 Ionawr 2022 yn dal i greu ansicrwydd i'r rhai sy'n 
gorfod gwneud paratoadau. Rwyf yn parhau i godi’r pwynt hwn gyda Gweinidogion y DU. 
 
Gwnaeth fy Natganiad Ysgrifenedig ar 19 Ionawr gadarnhau y byddwn yn ystyried y 
trefniadau Safle Rheoli Ffin parhaol ar gyfer Sir Benfro ar ôl mis Gorffennaf, ac nid yw hynny 
wedi newid. Nid wyf yn diystyru unrhyw opsiynau ar hyn o bryd – gan gynnwys safleoedd 
amgen yn Johnston. Mae darparu trefniadau dros dro yn caniatáu mwy o amser i ystyried yr 
holl opsiynau wrth fonitro newidiadau mewn llif masnach. 
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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