
 

 

Agenda - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 

Cyfansoddiad 
Lleoliad: 

Fideogynhadledd drwy Zoom  

Dyddiad: Dydd Llun, 17 Hydref 2022 

Amser: 13.30

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

P Gareth Williams 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddDCC@senedd.cymru
------ 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

(13.30)   

 

2 Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad 

arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3 

(13.30 - 13.35) (Tudalen 1)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-26-22 - Papur 1 - Adroddiad drafft 

 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Gwneud Negyddol 

2.1 SL(6)265 - Rheoliadau Adeiladu (Diwygio) (Cymru) (Rhif 2) 2022 

 

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

Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 

(13.35 - 13.40)   

 

 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol 

3.1 SL(6)260 - Rheoliadau’r Cynllun Morol, Pysgodfeydd a Dyframaethu (Cymorth 

Ariannol) (Cymru) 2022  

 (Tudalennau 2 - 6) 

Rheoliadau 

Memorandwm Esboniadol  

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

https://senedd.cymru/media/lu2dws4j/sub-ld15333-w.pdf
https://senedd.cymru/media/lu2dws4j/sub-ld15333-w.pdf
https://senedd.cymru/media/vashmnii/sub-ld1333-em-w.pdf


 

 

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-26-22 - Papur 2 - Adroddiad drafft 

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

Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 – trafodwyd yn 

flaenorol 

(13.40 - 13.45)   

 

4.1 SL(6)242 - Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Diwygiadau 

Canlyniadol) 2022 

 (Tudalennau 7 - 11)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-26-22 - Papur 3 - Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd, 7 Hydref 

2022 

LJC(6)-26-22 - Papur 4 - Adroddiad 

4.2 SL(6)266 - Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a 

Ganiateir etc.) (Diwygio) (Cymru) 2022 

 (Tudalennau 12 - 15)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-26-22 - Papur 5 - Adroddiad 

LJC(6)-26-22 - Papur 6 - Ymateb Llywodraeth Cymru 

5 Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol 

(13.45 - 13.50)   

 

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

Trefnydd Rheoliadau Rheoli Mercwri (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2022 

 (Tudalennau 16 - 17)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-26-22 - Papur 7 - Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a 

Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, 10 Hydref 2022 



 

 

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

Trefnydd Rheoliadau Cynhyrchion Bioladdol (Iechyd a Diogelwch) (Diwygio) 

2022 

 (Tudalennau 18 - 19)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-26-22 - Papur 8 - Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a 

Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, 10 Hydref 2022 

6 Papurau i'w nodi 

(13.50 - 13.55)   

 

6.1 Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Y Papur 

Gwyn ar Weinyddu a Diwygio Etholiadol 

 (Tudalen 20)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-14-26 - Papur 9 - Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y 

Cyfansoddiad, 11 Hydref 2022 

6.2 Gohebiaeth gan y Pwyllgor Cyllid at y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y 

Cyfansoddiad: Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 

 (Tudalennau 21 - 22)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-26-22 - Papur 10 - Llythyr gan y Pwyllgor Cyllid at y Cwnsler 

Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad, 13 Hydref 2022 

7 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o weddill y cyfarfod 

(13.55)   

Dogfennau atodol: 

 

8 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Protocol Gogledd 

Iwerddon 

(13.55 – 14.15) (Tudalennau 23 - 52)  



 

 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Bil Protocol Gogledd Iwerddon 

 

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-26-22 - Papur 11 - Nodyn Cyngor Cyfreithiol [Saesneg yn unig] 

LJC(6)-26-22 - Papur 12 - Nodyn briffio [Saesneg yn unig] 

9 Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol (Memorandwm Rhif 1 a 

Memorandwm Rhif 2) ar y Bil Caffael: Adroddiad drafft 

(14.15 - 14.30) (Tudalennau 53 - 74)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-26-22 - Papur 13 - Adroddiad drafft [Saesneg yn unig] 

10 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Masnach 

(Awstralia a Seland Newydd): Adroddiad drafft 

(14.30 – 14.45) (Tudalennau 75 - 93)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-26-22 - Papur 14 - Adroddiad drafft [Saesneg yn unig] 

LJC(6)-26-22 - Papur 15 - Llythyr gan Weinidog yr Economi, 25 Awst 2022 

LJC(6)-22-22 - Papur 16 - Llythyr gan Weinidog yr Economi, 28 Gorffennaf 

2022 

11 Pwyllgor Materion Ewropeaidd Tŷ’r Arglwyddi: Ymchwiliad i 

berthynas y DU a'r UE yn y dyfodol 

(14.45 - 14.55) (Tudalennau 94 - 101)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-26-22 - Papur 17 - Ymateb drafft [Saesneg yn unig] 

12 Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru): Trafod yr ohebiaeth 

(14.55 - 15.00) (Tudalennau 102 - 111)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-26-22 - Papur 18  - Gohebiaeth gan y Gymdeithas Tir a Busnesau 

Cefn Gwlad, 7 Hydref 2022 [Saesneg yn unig] 

LJC(6)-26-22 - Papur 19 - Llythyr at rhanddeiliaid, 15 Gorffennaf 2022 

https://senedd.cymru/media/ttuhxzmk/lcm-ld15360-w.pdf
https://senedd.cymru/media/ttuhxzmk/lcm-ld15360-w.pdf


 

 

 

Offerynnau Statudol sydd ag Adroddiadau Clir 

17 Hydref 2022 

SL(6)265 – Rheoliadau Adeiladu (Diwygio) (Cymru) (Rhif 2) 

2022 

Gweithdrefn: Gwneud Negyddol 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Adeiladu 2010 (“y Rheoliadau Adeiladu”) i 

gymhwyso gofynion sy’n ymwneud â systemau cynhyrchu trydan ar y safle ac yn darparu ar 

gyfer comisiynu trydan ar y safle, mewn adeiladau annomestig o 29 Mawrth 2023 ymlaen. 

Mae’r Rheoliadau hyn hefyd yn diwygio darpariaethau trosiannol Rheoliadau Adeiladu 

(Diwygio) (Cymru) 2022 (“Rheoliadau Diwygio 2022”). Mae’r diwygiadau: 

• yn darparu bod safleoedd sydd wedi cydymffurfio â darpariaethau trosiannol 

blaenorol (fel y rhai sydd wedi’u cynnwys yn Rheoliadau Adeiladu (Diwygio) (Cymru) 

2014) yn cael eu heithrio o’r gofynion newydd a geir yn Rhannau 2 a 3 o Reoliadau 

Diwygio 2022; 

• yn cywiro gwall fel bod y darpariaethau trosiannol ond yn gymwys i geisiadau 

rheoliadau adeiladu a ddaeth i law cyn y dyddiad dod i rym; ac 

• yn cywiro gwall fel nad yw’r darpariaethau trosiannol yn gymwys i reoliadau 14 ac 17 

o Reoliadau Diwygio 2022, sy’n diweddaru enwau cwmnïau sy’n profi pwysau ar gyfer 

aerglosrwydd adeiladau a gweithredwyr cynlluniau personau cymwys awdurdodedig. 

Mae’r Rheoliadau hyn yn rhan o becyn o fesurau. Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu 

cyflawni newidiadau eraill drwy ddulliau anneddfwriaethol ar ffurf newidiadau i Ddogfennau 

Cymeradwy (a gymeradwywyd ac a gyhoeddwyd o dan adran 6 o Ddeddf Adeiladu 1984, at y 

diben o ddarparu canllawiau ymarferol mewn perthynas â gofynion unrhyw ddarpariaeth o 

reoliadau adeiladu) a'r fethodoleg gyfrifo genedlaethol. 

Rhiant-Ddeddf: Ddeddf Adeiladu 1984 

Fe’u gwnaed ar: 26 Medi 2022 

Fe’u gosodwyd ar: 28 Medi 2022 

Yn dod i rym: yn unol â rheoliad 1(3) 

 

 

 

 

Tudalen y pecyn 1

Eitem 2

https://busnes.senedd.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=40010
https://busnes.senedd.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=40010


   
 

 

SL(6)260 - Rheoliadau Cynllun Morol, Pysgodfeydd a 

Dyframaethu (Cymorth Ariannol) (Cymru) 2022 

Cefndir a Diben 

Mae Rheoliadau Cynllun Morol, Pysgodfeydd a Dyframaethu (Cymorth Ariannol) (Cymru) 

2022 (“y Rheoliadau hyn”) yn cael eu gwneud gan Weinidogion Cymru, drwy arfer y pwerau a 

roddwyd iddynt gan baragraff 2 o Atodlen 6 i Ddeddf Pysgodfeydd 2020 (“Deddf 2020”). 

Mae'r Rheoliadau hyn yn sefydlu Cynllun ar gyfer rhoi grantiau a gwneud benthyciadau gan 

Weinidogion Cymru. Mae paragraff 2(1) o Atodlen 6 i Ddeddf 2020 yn pennu’r dibenion y 

caniateir rhoi cymorth ariannol ar eu cyfer. 

Mae Rhan 1 o'r Rheoliadau hyn yn cynnwys darpariaethau rhagarweiniol cyffredinol. Mae 

Rhan 2 yn darparu ar gyfer sefydlu’r Cynllun. Mae Rhan 3 yn cyfansoddi’r Cynllun ac yn 

gwneud darpariaeth i Weinidogion Cymru dalu grantiau a gwneud benthyciadau. Caiff 

Gweinidogion Cymru dalu grantiau neu wneud benthyciadau mewn cysylltiad â’r 

gweithgareddau a restrir yn yr Atodlen i’r Rheoliadau hyn 

Mae’r Rheoliadau hyn yn nodi ar ba sail y caiff Gweinidogion Cymru dalu grantiau a gwneud 

benthyciadau ac maent yn gosod gweithdrefn ar gyfer gwneud ceisiadau. Cyn talu grant neu 

fenthyciad rhaid bod Gweinidogion Cymru yn fodlon ar y gwariant yr aed iddo, neu yr eir 

iddo, ac y cydymffurfir ag unrhyw amodau cymeradwyo 

Mae’r Rheoliadau hyn hefyd yn darparu bod talu grant neu fenthyciad yn amodol ar y 

ceisydd yn cadw cofnodion perthnasol ac yn hysbysu Gweinidogion Cymru am unrhyw newid 

perthnasol mewn amgylchiadau. Gall Gweinidogion Cymru amrywio, atal dros dro a dirymu’r 

penderfyniad i gymeradwyo cais am grant neu fenthyciad a chânt, drwy hysbysiad, ei 

gwneud yn ofynnol i ad-dalu grant neu fenthyciad os na chaiff rhai amodau penodol eu 

bodloni (gydag unrhyw symiau sydd heb eu had-dalu yn cael eu hadennill yn y pen draw fel 

dyled sifil). 

Caniateir cyflwyno sylwadau mewn cysylltiad â phenderfyniadau’n ymwneud â cheisiadau am 

grantiau a benthyciadau a hysbysiadau am amrywiadau, ataliadau dros dro a dirymiadau. 

Rhaid i Weinidogion Cymru hysbysu’r ceisydd am eu penderfyniad yn dilyn sylwadau o’r fath. 

Mae’r Rheoliadau hyn yn rhoi swyddogaeth orfodi i swyddogion gorfodi morol a benodir 

gan Weinidogion Cymru o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009 (“Deddf 2009”). 

Mae a wnelo’r swyddogaeth â gorfodi unrhyw droseddau posibl a gyflawnir mewn perthynas 

â chais am grant neu fenthyciad o dan y cynllun (er enghraifft, trosedd o dan Ddeddf Twyll 

2006). Caiff pwerau gorfodi perthnasol ar gyfer swyddogion gorfodi morol o dan Ran 8 o 

Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009 eu cymhwyso hefyd at ddibenion y swyddogaeth 

hon. 

Tudalen y pecyn 2

Eitem 3.1

https://busnes.senedd.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39999
https://busnes.senedd.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39999


   
 

 

Gweithdrefn 

Cadarnhaol Drafft 

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

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

drafft. 

Materion technegol: craffu 

Nodwyd y pwyntiau a ganlyn i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn 

perthynas â’r offeryn hwn: 

1. Rheol Sefydlog 21.2(vii) – ei bod yn ymddangos bod anghysondebau rhwng ystyr 

testun Cymraeg a thestun Saesneg yr offeryn neu’r drafft. 

Yn y diffiniad o “swyddog gorfodi morol”, mae gwahaniaeth amlwg rhwng testunau’r ddwy 

iaith gan fod y testun Saesneg yn cyfeirio at “section 235(1)(a)”, tra bod y testun Cymraeg yn 

cyfeirio at “adran 235(1)”. 

2. Rheol Sefydlog 21.2(vi) – ei bod yn ymddangos bod gwaith drafftio'r offeryn neu’r 

drafft yn ddiffygiol neu ei fod yn methu â bodloni gofynion statudol 

Yn y fersiwn Saesneg, nodir bod gan y diffiniad o “marine enforcement officer” yn rheoliad 

14(3) yr un ystyr ag adran 235(1)(a) o Ddeddf y Môr a Mynediad i'r Arfordir 2009. Fodd bynnag, 

mae adran 235(1)(a) yn diffinio’r term drwy gyfeirio at, “any person appointed as such an officer 

by the MMO”. Mae’r Rheoliadau hyn yn nodi, “These Regulations confer an enforcement 

function on marine enforcement officers appointed by the Welsh Ministers under the Marine 

and Coastal Access Act 2009 (c. 23).” Fel y cyfryw, ymddengys mai’r cyfeiriad cywir yn rheoliad 

14(3) yw adran 235(1)(b) o Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009, sy’n diffinio’r term drwy 

gyfeirio at, “any person appointed as such an officer by the Welsh Ministers”. 

Fodd bynnag, ynghyd â phwynt adrodd 1, nid yw’n glir ai bwriad y polisi oedd dal yr holl 

swyddogion gorfodi morol fel y’u diffinnir gan adran 235(1), neu’n syml y rhai a ddynodwyd 

gan Weinidogion Cymru o dan adran 235(1)(b). Os mai’r bwriad oedd dal y cyfan, yna mae’r 

testun Cymraeg y cyfeirir ato ym mhwynt adrodd 1 yn gywir a dylid cywiro’r testun Saesneg 

yn unol â hynny. 

3. Rheol Sefydlog 21.2(vi) – ei bod yn ymddangos bod gwaith drafftio'r offeryn neu’r 

drafft yn ddiffygiol neu ei fod yn methu â bodloni gofynion statudol 

Yn nhestun Saesneg rheoliad 14(3), dylai’r termau diffiniedig gael eu dilyn gan y diffiniadau 

Cymraeg cyfatebol mewn cromfachau ac italig gan mai rhestr o ddiffiniadau ydyw, ac i’r 

gwrthwyneb yn y testun Cymraeg (gweler Drafftio Deddfau i Gymru 4.15(6)). 

4. Rheol Sefydlog 21.2(vi) – ei bod yn ymddangos bod gwaith drafftio'r offeryn neu’r 

drafft yn ddiffygiol neu ei fod yn methu â bodloni gofynion statudol 

Tudalen y pecyn 3



   
 

 

Yn ail baragraff y rhagymadrodd, mae’n anghywir dyfynnu’r ddarpariaeth sy’n nodi’r 

weithdrefn y dylai’r Rheoliadau hyn ei dilyn, “a pharagraff 2(8) o Atodlen 6 iddi” (gweler 

Statutory Instrument Practice 3.11.22).  Fel arfer, dim ond y darpariaethau sy’n ei gwneud yn 

ofynnol i unrhyw amodau gael eu cyflawni a ddyfynnir yn y paragraffau ychwanegol hyn o’r 

rhagymadrodd, megis y gofyniad i osod ar ffurf drafft gerbron y Senedd, sef, “Yn unol ag adran 

51(4)(c) o” (gweler Statutory Instrument Practice 3.11.28). 

At hynny, dim ond y ddarpariaeth sy’n ei gwneud yn ofynnol i offeryn gael ei osod ar ffurf 

drafft a ddyfynnir fel arfer yn y prif nodyn ar frig y dudalen mewn offerynnau statudol 

cadarnhaol, ac felly bydd yn cyfateb i’r rhai a ddyfynnir ym mharagraff cyflawni amodau’r 

rhagymadrodd. Ond yn y Rheoliadau hyn, mae’r darpariaethau a ddyfynnir yn y prif nodyn yn 

wahanol i’r rhai a ddyfynnir yn ail baragraff y rhagymadrodd, oherwydd dyfynnu’n ddiangen y 

ddarpariaeth sydd ond yn nodi’r weithdrefn yn y rhagymadrodd. 

5. Rheol Sefydlog 21.2(vii) – ei bod yn ymddangos bod anghysondebau rhwng ystyr 

testun Cymraeg a thestun Saesneg yr offeryn neu’r drafft. 

Yn rheoliad 7(1)(b) a rheoliad 9, yn y testun Cymraeg, mae’r gair “determine(d)” wedi’i 

gyfieithu fel “a bennir” yn y ddau le y mae’n codi. Yn hyn o beth, mae’n wir bod “a bennir” yn 

ymadrodd y gellir ei ddefnyddio i gyfleu ystyr “determine(d)” yn nhestun Cymraeg 

deddfwriaeth ddwyieithog, yn dibynnu ar y cyd-destun.  Fodd bynnag, mae “a bennir” eisoes 

wedi’i ddiffinio i olygu “specified” yn rheoliad 2. Nid oes unrhyw gyfeiriad yn y diffiniad o 

“specified”/“a bennir” i hysbysu’r darllenydd y gall y term ddwyn ystyr gwahanol mewn 

unrhyw ddarpariaethau penodol yn y Rheoliadau hyn (cyfeirir at “achosion neu eithriadau 

penodol”) (gweler Drafftio Deddfau i Gymru 5.3(2)). Nid oes gair gwahanol ychwaith fel “a 

benderfynir” wedi’i ddefnyddio yn y testun Cymraeg a allai fod wedi gwahaniaethu rhwng 

“determine(d)” a “specified”. Felly, gall darllenydd y testun Cymraeg gael ei gamarwain fod “a 

bennir” yn cyfeirio at y term diffiniedig “specified” yn hytrach na “determine(d)” yn rheoliad 

7(1)(b) a rheoliad 9. 

Rhinweddau: craffu  

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

perthynas â’r offeryn hwn: 

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

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

Nodir bod y Memorandwm Esboniadol yn datgan na chynhaliwyd Asesiad Effaith 

Rheoleiddiol oherwydd: 

“Nid oes Asesiad Effaith Rheoleiddiol wedi ei lunio ar gyfer yr offeryn hwn oherwydd 

nid ystyrir ei fod yn newid polisi yn sylweddol. Yn sgil ymadael â'r UE, nid yw'r 

ddeddfwriaeth a oedd yn gweinyddu cymorth ariannol yn unol â Chronfa'r Môr a 

Physgodfeydd Ewrop yn weithredadwy mwyach. Mae'r offeryn hwn yn galluogi 

darparu cymorth cyffelyb y tu allan i'r UE. Felly mae unrhyw ddiwygiadau ymarferol i'r 

Tudalen y pecyn 4



   
 

 

polisi yn deillio'n bennaf o'r newid mewn cyd-destun cyfansoddiadol a 

deddfwriaethol, ac fe'u gwneir er mwyn gwella'r broses o ddarparu cymorth ariannol.  

A: 

“Gan mai'r bwriad yw sicrhau bod y cynllun a gaiff ei greu gan yr offeryn hwn yn 

hyblyg, byddai unrhyw asesiad penodol o gostau neu fuddiannau, neu effeithiau'r 

costau neu'r buddiannau hynny, yn destun dyfalu yn unig ac nid yn rhesymol nac yn 

seiliedig ar dystiolaeth.” 

Fodd bynnag, mae'r Memorandwm Esboniadol hefyd yn egluro bod y Cynllun a grëir gan y 

Rheoliadau hyn “yn sicrhau cryn barhad â chynlluniau cyllido blaenorol ond mae'n cynnig 

mwy o hyblygrwydd o ran y ffordd y caiff y cynllun ei reoli yn y tymor hwy (y tu hwnt i 

fframwaith rheoleiddio'r UE)”, tra'n galluogi “Gweinidogion Cymru i barhau i gyllido 

gweithgareddau penodol er mwyn buddsoddi yn y sector morol, y sector pysgodfeydd a'r sector 

dyframaethu yng Nghymru a darparu cymorth ariannol er mwyn datblygu'r Nodau Llesiant o 

dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015.” 

Mae paragraff 3.2 o god asesiad effaith rheoleiddiol Gweinidogion Cymru ar gyfer is-

ddeddfwriaeth (“y Cod”) yn nodi eithriadau amrywiol i gynnal asesiad effaith rheoleiddiol, a’r 

unig un y gellir ei ystyried yn berthnasol yw: 

“Lle y mae diwygiadau ffeithiol yn cael eu gwneud i ddiweddaru is-ddeddfwriaeth ac 

nad ydynt yn newid y polisi mewn unrhyw ffordd arwyddocaol na sut y caiff ei 

gymhwyso mewn sefyllfa benodol”. 

Fodd bynnag, mae’r Rheoliadau hyn a’r Memorandwm Esboniadol cysylltiedig gyda’i gilydd 

yn awgrymu bod y Cynllun newydd yn golygu mwy na diwygiadau arferol neu ffeithiol, ac nid 

yw’n glir a yw unrhyw un o’r eithriadau eraill yn gymwys fel arall. At hynny, o gofio’r dâl 

bosibl a godir ar y Gronfa Gyfunol, a’r ffaith bod cymharydd parod yn y Cynllun Cronfa 

Pysgodfeydd Morwrol Ewrop blaenorol o ran y niferoedd tebygol, nid yw’n glir pam nad 

oedd yn bosibl cynhyrchu rhagolwg o gost debygol y Cynllun.   

Gofynnir i Lywodraeth Cymru gadarnhau pa eithriad o dan y Cod sy'n gymwys i'r 

penderfyniad i beidio â llunio asesiad effaith rheoleiddiol. 

7. Rheol Sefydlog 21.3(i) - ei fod yn codi tâl ar Gronfa Gyfunol Cymru neu ei fod yn 

cynnwys darpariaethau sy’n ei gwneud yn ofynnol i daliadau gael eu gwneud i’r Gronfa 

honno neu i unrhyw ran o’r llywodraeth neu i unrhyw awdurdod lleol neu gyhoeddus yn 

gydnabyddiaeth am unrhyw drwydded neu gydsyniad neu am unrhyw wasanaethau 

sydd i’w rhoi, neu ei fod yn rhagnodi swm unrhyw dâl neu daliad o’r fath 

Nodir bod y Cynllun o dan y Rheoliadau hyn yn cael ei wneud gan Weinidogion Cymru a bydd 

yn codi tâl ar y Gronfa Gyfunol. 

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

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

Tudalen y pecyn 5



   
 

 

Ni chynhaliwyd unrhyw ymgynghoriad ffurfiol ar y Rheoliadau hyn a nodir y canlynol o’r 

Memorandwm Esboniadol yn hyn o beth: 

“Roedd ymgynghoriad Brexit a'n Moroedd a gynhaliwyd rhwng 1 Mai 2019 a 21 Awst 

2019 yn cynnwys cwestiynau penodol ynghylch trefniadau cyllido ar ôl ymadael â'r UE. 

Cyhoeddwyd crynodeb o'r ymatebion ar 14 Medi 2020.” 

A: 

“Mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu Grŵp Cynghori Rhanddeiliaid ym maes Polisi 

Cyllido i ymgysylltu â'r sector, llywio penderfyniadau gwariant a gwerthuso 

effeithiolrwydd ymyriadau.” 

Ymateb Llywodraeth Cymru 

Mae angen ymateb gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â phwyntiau adrodd 1 i 6. 

 

Cynghorwyr Cyfreithiol 

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 

11 Hydref 2022 
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Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

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

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

Ein cyf/Our ref: MA/JJ/2385/22 
 
Huw Irranca-Davies AS 
Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd  
CF99 1SN 
 
SeneddLJC@senedd.wales 

7 Hydref 2022 
 
Annwyl Huw, 
 
Rwy’n ysgrifennu atoch ynghylch Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Diwygiadau Canlyniadol) 
(Cymru) 2016 drafft (cadarnhaol) (y Rheoliadau).  

Gosodwyd y Rheoliadau gerbron yn wreiddiol ar 21 Mehefin.  Yng ngoleuni’r pwyntiau a 
godwyd gan y Pwyllgor yn yr adroddiad drafft, tynnwyd y Rheoliadau yn ôl a gosodwyd 
fersiwn ddiwygiedig ar 15 Gorffennaf.  
 
Yn dilyn adroddiad drafft defnyddiol y Pwyllgor ar y Rheoliadau diwygiedig, bydd y 
Llywodraeth yn eu tynnu’n ôl eto ac yn gosod set ddiwygiedig arall o’r Rheoliadau sy’n 
ystyried sylwadau’r Pwyllgor.  Caiff y Rheoliadau diwygiedig eu gosod gerbron erbyn 11 
Hydref i roi cymaint o amser â phosibl i’r Pwyllgor a’r rhanddeiliaid allanol ystyried y drafft 
cyn ei drafod yn y Cyfarfod Llawn ar 8 Tachwedd, hynny cyn dyddiad ei roi ar waith ar 1 
Rhagfyr.  
 
Gobeithio ichi weld yn ddefnyddiol.  
 
 
Yn gywir 
 

 
 
 
Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change  
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SL(6)242 – Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 

2016 (Diwygiadau Canlyniadol) 2022 

Cefndir a Diben 

Mae’r Rheoliadau hyn yn gwneud diwygiadau i ddeddfwriaeth sylfaenol o ganlyniad i 

ddarpariaethau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (“Deddf 2016”).  

Yn gyffredinol, mae’r diwygiadau hyn naill ai: 

(a) yn sicrhau bod y ddarpariaeth bresennol mewn deddfwriaeth sylfaenol yn parhau i 

gael effaith briodol drwy gyfeirio at y contractau meddiannaeth perthnasol ochr yn 

ochr â chyfeiriadau at fathau presennol o denantiaethau, neu drwy gynnwys y 

derminoleg a ddefnyddir yn Neddf 2016; neu 

(b) lle bwriedir i ddarpariaethau Deddf 2016 ddisodli elfennau o'r gyfraith bresennol neu 

mae'r gyfraith bresennol yn anghydnaws â'r hyn a nodir yn Neddf 2016, drwy 

ddatgymhwyso’r gyfraith honno.  

Mae’r Memorandwm Esboniadol i’r Rheoliadau hyn yn nodi bod y diwygiadau hyn yn 

angenrheidiol er mwyn gweithredu Deddf 2016, darparu cydlyniad, eglurder a sicrhau 

cysondeb o ran y gyfraith. 

Gosodwyd fersiwn ddrafft o’r Rheoliadau hyn gerbron y Senedd ar 21 Mehefin 2022 ond fe’u 

tynnwyd yn ôl wedi hynny ar 11 Gorffennaf 2022, yn dilyn adroddiad y Pwyllgor hwn. 

Gosodwyd fersiwn ddiwygiedig o’r Rheoliadau drafft gerbron y Senedd ar 15 Gorffennaf 

2022. 

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 bod y Senedd yn cymeradwyo'r 

Rheoliadau drafft. 

Materion technegol: craffu 

Nodir y 7 pwynt a ganlyn i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn 

perthynas â'r offeryn hwn. 

1. Rheol Sefydlog 21.2(v) - bod angen eglurhad pellach ynglŷn â'i ffurf neu ei ystyr am 

unrhyw reswm penodol. 

Mae rheoliad 16(2) yn mewnosod y geiriau “in England” ar ôl “dwelling-house” yn adran 1(1) 

o Ddeddf Tai 1988. Fodd bynnag, mae’r ymadrodd “dwelling-house” yn ymddangos mewn 

dau achos yn 

Tudalen y pecyn 8

https://busnes.senedd.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39803
https://busnes.senedd.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39803


   
 

 

adran 1(1) ac nid yw’n glir a ddylid mewnosod y geiriad “in England” ar ôl un neu’r ddau o’r 

achosion hynny. 

Adroddwyd ar y pwynt hwn yn flaenorol mewn perthynas â drafft cynharach y Rheoliadau 

hyn. Yn ei hymateb ar 18 Gorffennaf 2022, esboniodd Llywodraeth Cymru fod y Rheoliadau 

wedi’u tynnu’n ôl a’u cywiro, gan gynnwys mewn perthynas â’r pwynt penodol hwn. Fodd 

bynnag, mae'n ymddangos nad yw’r pwynt hwn wedi’i unioni. 

2. Rheol Sefydlog 21.2(vi) – ei bod yn ymddangos bod gwaith drafftio'r offeryn neu’r 

drafft yn ddiffygiol neu ei fod yn methu â bodloni gofynion statudol. 

Yn rheoliad 18(5)(c)(iv), cyfeirir at “Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru). 2106” (pwyslais wedi'i 

ychwanegu). Yn lle hynny, dylai hyn gyfeirio at “Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016” 

(pwyslais wedi'i ychwanegu). 

3. Rheol Sefydlog 21.2(vi) – ei bod yn ymddangos bod gwaith drafftio'r offeryn neu’r 

drafft yn ddiffygiol neu ei fod yn methu â bodloni gofynion statudol. 

Mae rheoliad 18(5)(i)(i) yn hepgor ac yn mewnosod geiriad ym mharagraff 12(2) o Atodlen 

10 i Ddeddf Llywodraeth Leol a Thai 1989. Fodd bynnag, nid yw geiriad y diwygiad yn glir 

p’un a yw’r geiriad sy’n cael ei fewnosod yn disodli’r geiriad a hepgorwyd. Nid yw o 

reidrwydd yn dilyn y bydd testun newydd yn cael ei fewnosod yn yr un lle â hen destun sydd 

wedi'i hepgor. 

Yn dilyn canllawiau drafftio Llywodraeth Cymru yn “Drafftio Deddfau i Gymru”, gallai’r 

diwygiad fod wedi’i ddrafftio fel “yn lle “[testun wedi'i hepgor]” rhodder “[testun newydd]””. 

4. Rheol Sefydlog 21.2(vi) – ei bod yn ymddangos bod gwaith drafftio'r offeryn neu’r 

drafft yn ddiffygiol neu ei fod yn methu â bodloni gofynion statudol. 

Mae rheoliad 25(9) yn hepgor geiriad penodol o adran 143E o Ddeddf Tai 1996 (“Deddf 

1996”).  Mae’n ymddangos bod paragraff 9(b) o Atodlen 29 i Ddeddf y Coronafeirws 2020 

(fel y’i diwygiwyd) (“Deddf 2020”) ond yn ei gwneud yn ofynnol i’r darpariaethau hynny gael 

eu darllen yn y ffordd a awgrymir gan reoliad 25(9), yn hytrach na mewnosod y geiriad y mae 

rheoliad 25(9) yn ceisio ei hepgor.  Serch hynny, daeth y ddarpariaeth honno yn Neddf 2020 i 

ben ar 25 Mawrth 2022.  Gofynnir am eglurhad ynghylch pam yr ystyriwyd bod rheoliad 25(9) 

yn angenrheidiol. 

5. Rheol Sefydlog 21.2(v) - bod angen eglurhad pellach ynglŷn â'i ffurf neu ei ystyr am 

unrhyw reswm penodol. 

Mae rheoliad 29(3) yn mewnosod cyfeiriadau at ddeiliaid contract ochr yn ochr â thenantiaid 

mewn dau le yn adran 153 o Ddeddf Tai ac Adfywio 2008.  Mae trydydd cyfeiriad at 

denantiaid yn is-adran (7) nad yw wedi’i ddiwygio.  Mae is-adran (3), sydd wedi’i diwygio, yn 

ei gwneud yn ofynnol i’r Rheoleiddiwr Tai Cymdeithasol wneud trefniadau ar gyfer dwyn 

cynigion penodol i sylw ei denantiaid.  Gan fod is-adran (7) yn ei gwneud yn ofynnol i’r 

Rheoleiddiwr Tai Cymdeithasol hefyd wneud trefniadau ar gyfer dod â chynigion y cytunwyd 
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arnynt i sylw ei denantiaid, mae’n ymddangos bod angen diwygio is-adran (7) hefyd i’w 

gwneud yn ofynnol i gynigion y cytunwyd arnynt gael eu dwyn i sylw ei ddeiliaid contract. 

6. Rheol Sefydlog 21.2(v) - bod angen eglurhad pellach ynglŷn â'i ffurf neu ei ystyr am 

unrhyw reswm penodol. 

Mae rheoliad 32(3) yn diwygio Deddf Ynni 2011 i eithrio eiddo pan fo’r landlord yn landlord 

cymunedol o’r hyn sy’n “eiddo rhentu preifat domestig” o dan adran 42 o’r Ddeddf honno.  

Mae’r ddarpariaeth bresennol yn cyfeirio at landlordiaid cymdeithasol cofrestredig.  Gan fod 

y diffiniad o landlord cymunedol o dan adran 9 o Ddeddf 2016 yn cynnwys cyrff ychwanegol 

megis awdurdodau lleol, mae’n ymddangos bod y ddarpariaeth wedi’i hymestyn i gyrff 

heblaw landlordiaid cymdeithasol cofrestredig.  Gofynnir am eglurhad ynghylch ai dyma yw 

bwriad y diwygiad. 

7. Rheol Sefydlog 21.2(vi) – ei bod yn ymddangos bod gwaith drafftio'r offeryn neu’r 

drafft yn ddiffygiol neu ei fod yn methu â bodloni gofynion statudol. 

Yn rheoliad 34, yn y testun Cymraeg, mae’r rhifo’n anghywir rhwng paragraffau (8) i (12) sydd 

wedi’u rhifo’n anghywir fel paragraffau (7) i (11). 

Yn ogystal, yn y testun Cymraeg, mae’r paragraff cynharach sydd wedi’i rifo’n gywir (7) wedi’i 

fewnoli’n anghywir o ran ei fformatio, ynghyd ag is-baragraffau (a) a (b) o’r paragraff hwnnw. 

Mae is-baragraffau (c) a (d) o’r paragraff hwnnw (7) hefyd wedi’u rhifo’n anghywir fel pâr 

pellach o is-baragraffau (a) a (d) yn y paragraff hwnnw. 

Rhinweddau: craffu  

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

perthynas â'r offeryn hwn. 

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

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

Mae rheoliad 1 yn darparu y nodir bod rhannau amrywiol o reoliad 25 yn dod i rym unwaith 

y daw adran 120 o Ddeddf Tai a Chynllunio 2016 i rym, a pharagraffau amrywiol o Atodlen 8 

iddi. Nid yw’r Memorandwm Esboniadol na’r Nodiadau Esboniadol yn rhoi unrhyw arwydd o 

ba bryd y disgwylir i’r darpariaethau hyn ddod i rym.  

Adroddwyd ar y pwynt hwn yn flaenorol mewn perthynas â drafft cynharach y Rheoliadau 

hyn. Yn ei hymateb ar 18 Gorffennaf 2022, esboniodd Llywodraeth Cymru nad oes ganddi 

unrhyw wybodaeth ynghylch pryd y bydd darpariaethau perthnasol Deddf Tai a Chynllunio 

2016 yn dod i rym. 

9. 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. 

Wrth adolygu’r diwygiadau hyn, mae’r Pwyllgor yn nodi nad yw’n ymddangos bod 

Llywodraeth Cymru, mewn sawl achos, wedi cadw at ei chanllawiau drafftio ei hun, fel y’u 
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nodir yn “Drafftio Deddfau i Gymru”. Mae’r Pwyllgor yn annog Llywodraeth Cymru i gadw at 

ei safonau ei hun wrth ddrafftio deddfwriaeth. 

10. 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. 

Ni chynhaliwyd ymgynghoriad mewn perthynas â'r Rheoliadau hyn. Mae’r Memorandwm 

Esboniadol i’r Rheoliadau yn nodi: 

“Ni chynhaliwyd ymgynghoriad ffurfiol oherwydd mai dim ond diwygiadau technegol 

canlyniadol y mae'r Rheoliadau hyn yn eu gwneud.” 

Ymateb Llywodraeth Cymru 

Mae angen ymateb oddi wrth Llywodraeth Cymru mewn perthynas â phwyntiau 1-7 uchod 

yn unig. 

Trafodaeth y Pwyllgor 

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn yn ei gyfarfod ar 26 Medi 2022 ac mae'n cyflwyno adroddiad 

i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd uchod. 
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SL(6)266 - Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref 

(Datblygu Cyffredinol a Ganiateir etc.) (Diwygio) 

(Cymru) 2022 

Cefndir a Diben 

Mae Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) 1995 (y“GDCG”), 

fel y'i diwygiwyd, yn caniatáu ar gyfer gwneud rhywfaint o waith datblygu,o fewn 

paramedrau penodol, heb fod angen cyflwyno cais cynllunio. Gelwir hyn yn“ddatblygu a 

ganiateir”.  

Mae Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir etc.)(Diwygio) 

(Cymru) 2022 (“Gorchymyn Diwygio GDCG 2022”) yn diwygio'r GDCG. Mae effeithiau’r 

diwygiadau hyn yn cynnwys: 

- caniatáu i awdurdodau cynllunio lleol a Gweinidogion Cymru gyfarwyddo na fydd 

unrhyw ddatblygiad neu ddatblygiad penodol a ganiateir o dan erthygl 3 o'r GDCG 

yn gymwys mewn perthynas ag ardal benodedig; 

- cyflwyno Atodlen 2A newydd. Mae Atodlen 2A yn nodi gweithdrefnau newydd y bydd 

yn rhaid eu dilyn wrth wneud, amrywio neu dynnu'n ôl unrhyw gyfarwyddyd a wneir 

o dan erthygl 4(1) o'r GDCG. Hefyd, mae Atodlen 2A yn cyflwyno dau fath o 

gyfarwyddyd y gellir eu gwneud: cyfarwyddyd a ddaw i rym ar unwaith a 

chyfarwyddyd na ddaw i rym ar unwaith.   

- dileu'r gofyniad i Weinidogion Cymru gadarnhau cyfarwyddyd Erthygl 4, gan ei 

gwneud yn ofynnol, yn hytrach, yn y rhan fwyaf o achosion, i'r awdurdod cynllunio 

lleol roi hysbysiad i Weinidogion Cymru ar ôl cael cadarnhad o gyfarwyddyd. 

- diwygio Rhan 3 (newid defnydd) o Atodlen 2 i Orchymyn 1995 drwy fewnosod dau 

ddosbarth newydd, sef Dosbarth I a Dosbarth J.   

o Mae Dosbarth I yn cyflwyno nifer o hawliau datblygu a ganiateir newydd ar 

gyfer achosion diderfyn o newid defnydd, gan gynnwys defnydd cymysg, 

rhwng Dosbarth Defnydd C3 (Tai Annedd, a ddefnyddir fel unig breswylfeydd 

neu brif breswylfeydd); dosbarth defnydd C5 (Tai annedd, a ddefnyddir fel 

arall heblaw fel unig breswylfa neu brif breswylfa) a dosbarth defnydd C6 

(Llety gosod tymor byr). Mae'r datblygu a ganiateir yn ddarostyngedig i 

gyfyngiadau.   

o Mae Dosbarth J yn cyflwyno nifer o hawliau datblygu a ganiateir newydd o 

ddefnydd fel swyddfa fetio i ddefnydd o fewn Dosbarth A1(siopau); neu 

Ddosbarth A2 (gwasanaethau ariannol a phroffesiynol); neu ddefnydd cymysg 

sy'n perthyn i Ddosbarth A1 neu Ddosbarth A2, yn ogystal ag un fflat.  Mae 

Dosbarth J hefyd yn caniatáu newid defnydd o ddefnydd cymysg fel swyddfa 
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fetio ac un fflat i ddefnydd o fewn Dosbarth A1 neu Ddosbarth A2, neu 

ddefnydd cymysg sy'n perthyn i Ddosbarth A1 neu Ddosbarth A2, yn ogystal 

ag un fflat, a defnydd fel swyddfa fetio. Mae'r datblygu a ganiateir yn 

ddarostyngedig i gyfyngiadau.   

Mae erthygl 3(2) yn diwygio Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Digolledu) (Cymru) (Rhif 2)  

2014 (OS 2014/2693 (Cy.268)) (“Rheoliadau 2014”) drwy ychwanegu dosbarth datblygu 

newydd at y rhestr o hawliau datblygu a ganiateir lle y caiff digollediad ar ôl tynnu'r hawl yn 

ôl ei gyfyngu mewn ffyrdd amrywiol a ddarperir yn Rheoliadau 2014. Gwneir mân 

ddiwygiadau hefyd i Reoliadau 2014. 

Gweithdrefn 

Negyddol. 

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

y Senedd ddirymu'r Gorchymyn 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’i gosodwyd gerbron y Senedd. 

Materion technegol: craffu 

Nodwyd y ddau bwynt a ganlyn i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn 

perthynas â'r offeryn hwn.  

1. Rheol Sefydlog 21.2(v) - bod angen eglurhad pellach ynglŷn â’i ffurf neu ei ystyr am 

unrhyw reswm penodol. 

Mae Erthygl 2(4) yn mewnosod Atodlen 2A newydd yn y GDCG. Mae paragraff 1(12) o'r 

Atodlen 2A newydd yn nodi y caiff awdurdod cynllunio lleol, drwy wneud cyfarwyddyd 

dilynol, dynnu'n ôl unrhyw gyfarwyddyd a wnaed ganddo o dan Erthygl 4(1) y GDCG. Mae 

paragraff 1(14) o Atodlen 2A newydd yn mynd ymlaen i nodi, pan fo'r awdurdod cynllunio 

lleol yn gwneud cyfarwyddyd o dan baragraff 1(12), bydd paragraffau 1(1) i 1(11) o Atodlen 

2A yn gymwys (yn ddarostyngedig i eithriad nad yw'n uniongyrchol berthnasol i'r pwynt 

adrodd hwn). 

Mae paragraffau 1(1) i 1(11) o Atodlen 2A yn nodi amrywiol ofynion y mae’n rhaid eu dilyn 

pan wneir cyfarwyddyd o dan Erthygl 4(1) o’r GDCG. Nid yw'n glir pa un o'r gofynion hyn y 

mae'n rhaid parhau i'w dilyn pan wneir cyfarwyddyd o dan baragraff 1(12) o Atodlen 2A. Mae 

geiriad paragraff 1(14) yn nodi y bydd yr holl ofynion ym mharagraffau 1(1) i 1(11) yn 

gymwys, ond nid yw'n ymddangos bod hyn yn ymarferol. Er enghraifft, mae paragraff 1(4)(c) 

o Atodlen 2A newydd yn ei gwneud yn ofynnodl bod yn rhaid i hysbysiad a roddir o 

gyfarwyddyd ddatgan y rhoddir y cyfarwyddyd o dan Erthygl 4(1), ond ni fyddai hynny'n wir 

os yw'r hysbysiad yn ymwneud â chyfarwyddyd a wneir o dan baragraff 1(12). Felly, gofynnir i 

Lywodraeth Cymru egluro sut y bydd cymhwyso paragraffau 1(1) i 1(11) o'r Atodlen 2A 

newydd i gyfarwyddiadau a wneir o dan baragraff 1(12) yn gweithio'n ymarferol.  

Tudalen y pecyn 13



   
 

 

2. Rheol Sefydlog 21.2(vii) – ei bod yn ymddangos bod anghysondebau rhwng ystyr 

testun Cymraeg a thestun Saesneg yr offeryn neu’r drafft. 

Yn erthygl 2(2), mae'r geiriau agoriadol yn y testun Saesneg yn nodi “For article 4-” ond y 

cyfieithiad Cymraeg o’r testun cyfatebol yw "Yn erthygl 4". Defnyddir “For” fel arfer wrth 

ddisgrifio pa ddarpariaeth neu eiriau sydd i'w rhoi yn eu lle. Mewn gwirionedd, fodd bynnag, 

mae'n disgrifio’r lleoliad y mewnosodir y gwelliannau ac “In” ddylai fod.  

Rhinweddau: craffu  

Ni nodir unrhyw bwyntiau ar gyfer adrodd arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas 

â'r offeryn hwn. 

Ymateb Llywodraeth Cymru 

Mae angen ymateb gan Lywodraeth Cymru. 

Trafodaeth y Pwyllgor 

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

adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd uchod. 

 

 

Tudalen y pecyn 14



Ymateb y Llywodraeth: Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu 

Cyffredinol a Ganiateir etc.) (Diwygio) (Cymru) 2022 

 

Pwynt Craffu Technegol 1: 

Mae paragraff 1(12) o Atodlen newydd 2A yn caniatáu i Awdurdod Cynllunio Lleol 

dynnu’n ôl gyfarwyddyd presennol a wnaed ganddo o dan erthygl 4(1) o’r 

Gorchymyn Datblygu Cyffredinol a Ganiateir. 

Mae paragraff 1(14) yn ei gwneud yn ofynnol i’r Awdurdod Cynllunio Lleol ddilyn yr 

un broses a’r un gofynion wrth dynnu’n ôl gyfarwyddyd o dan erthygl 4(1) â phan fo 

cyfarwyddyd o dan erthygl 4 yn cael ei wneud. Y rheswm dros hyn yw bod 

Llywodraeth Cymru am sicrhau bod unrhyw unigolyn y mae’r cyfarwyddyd dilynol yn 

effeithio arno yn cael ei hysbysu’n briodol; bod yr hysbysiad yn disgrifio’r datblygiad 

a’r ardal yr effeithir arnynt yn gywir ac yn bwysig y caniateir y cyfnod o amser llawn a 

chywir i gyflwyno sylwadau. 

Fodd bynnag, derbynnir y gallai’r geiriad ym mharagraff 1(4)(c) fod yn gliriach. Yn 

ymarferol, byddem yn disgwyl i unrhyw hysbysiad nodi’r pwerau y gwnaed y 

cyfarwyddyd oddi tanynt, yn ogystal â nodi’r cyfarwyddyd erthygl 4 presennol a oedd 

yn cael ei dynnu’n ôl. Byddwn yn achub ar y cyfle i egluro hyn cyn gynted â phosibl. 

 

Pwynt Craffu Technegol 2: 

Nodir a derbynnir y pwynt adrodd hwn. Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried a ellir 

cywiro hyn drwy gyfrwng slip cywiro. 
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Lesley Griffiths AS/MS 
Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 
Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

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

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

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

 
10 Hydref 2022 

Annwyl Huw, 
 

 
Rwy’n ysgrifennu i roi gwybod i’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad am y 
bwriad i roi cydsyniad i Lywodraeth y DU wneud a gosod Rheoliadau Rheoli Mercwri 
(Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2022 erbyn 19 Hydref 2022.  
 
Rwyf wedi cael llythyr oddi wrth y cyn-Weinidog Gwladol dros Ffermio, Pysgodfeydd a Bwyd 

yn gofyn i ni gydsynio i’r Rheoliadau hyn. Bydd y Rheoliadau yn cael eu gwneud gan yr 

Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig, drwy arfer y pwerau a 

roddir gan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018. Mae’r darpariaethau yn y 

Rheoliadau yn gorgyffwrdd â pholisi datganoledig a byddant yn gymwys i Gymru. Gallai 

Gweinidogion Cymru fod wedi gwneud y darpariaethau drwy arfer ein pwerau a roddir gan 

Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018. Bydd y Rheoliadau yn gymwys i Gymru, 

Lloegr a’r Alban ac mae cais tebyg am gydsyniad wedi ei anfon at Weinidogion yr Alban. 

 
Mae’r Offeryn Statudol (OS) yn diwygio’r pennawd yn Atodiad 2 i Benderfyniad Gweithredu’r 
Comisiwn (UE) 2017/2287 a ddargedwir i ddisodli cyfeiriad at “a Member State” gyda 
chyfeiriad at “Great Britain”. 
 
Mae’r OS yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol ac mae disgwyl iddo gael ei osod gerbron 
Senedd y DU ar 19 Hydref 2022. 
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Egwyddor gyffredinol Llywodraeth Cymru yw y dylai’r gyfraith sy’n ymwneud â materion 
datganoledig gael ei gwneud a’i diwygio yng Nghymru. Ystyrir ei bod yn briodol y tro hwn i 
sylwedd y diwygiadau fod yn gymwys i Gymru gan nad oes unrhyw wahaniaeth o ran polisi 
rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU ar y mater hwn. Mae hyn yn sicrhau bod y 
llyfr statud yn gydlynol ac yn gyson a bod y rheoliadau ar gael mewn un offeryn. Rwyf o’r 
farn nad deddfu ar wahân ar gyfer Cymru fyddai’r ffordd orau o weithredu’r newidiadau 
angenrheidiol ac na fyddai hynny’n ddefnydd doeth o adnoddau Llywodraeth Cymru o 
ystyried blaenoriaethau pwysig eraill. 
 
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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Lesley Griffiths AS/MS 
Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 
Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

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

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

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

 
10 Hydref 2022 

 
 
 

 
 
Annwyl Huw,  

 
 

Rwy'n ysgrifennu i hysbysu'r Pwyllgor o'r bwriad i gydsynio i Lywodraeth y DU wneud a gosod 
Rheoliadau Cynhyrchion Bioladdol (Iechyd a Diogelwch) (Diwygio) 2022 erbyn 18 Hydref 
2022. 
 
Derbyniodd fy rhagflaenydd lythyr gan Chloe Smith AS, y Gweinidog Gwladol blaenorol dros 
Bobl Anabl, Iechyd a Lles yn gofyn am ganiatâd ar gyfer y Rheoliadau hyn. Mae'r 
Rheoliadau'n croestorri polisi datganoledig a byddant yn berthnasol i Gymru. Bydd y 
Rheoliadau yn ymestyn i Gymru, Lloegr a'r Alban ac mae cais tebyg am ganiatâd wedi ei 
anfon at Weinidogion yr Alban. 
 
Bydd y Rheoliadau'n cael eu gwneud wrth arfer y pwerau a roddir gan adran 8(1) a pharagraff 
21 o Atodlen 7 o Ddeddf Ewropeaidd (Ymadael) 2018. 
 
Rhaid i gynhyrchion bioladdol gael eu hawdurdodi gan y Gweithgor Iechyd a Diogelwch sy'n 
gweithredu fel yr awdurdod cymwys ar ran Gweinidogion Cymru. Bydd y gwelliannau yn 
gosod terfynau amser cyfreithiol newydd ar gyfer awdurdodi cynhyrchion bioladdol wrth 
brosesu ôl-groniad o geisiadau. Trwy ymestyn y dyddiad cau dros dro am bum mlynedd, gall 
cynhyrchion bioladdol awdurdodedig sy'n bodoli eisoes aros ar y farchnad tan iddynt gael eu 
hawdurdodi o dan Reoliadau Cynnyrch Bioladdol Prydain Fawr. Mae'r Offeryn Statudol yn 
ddarostyngedig i'r weithdrefn gadarnhaol ac mae disgwyl iddo gael ei osod gerbron y Senedd 
ar 18 Hydref 2022 gyda dyddiad cychwyn ar 31 Rhagfyr 2022. 
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Er mai egwyddor gyffredinol Llywodraeth Cymru yw y dylai'r gyfraith sy'n ymwneud â materion 
datganoledig gael ei gwneud a'i diwygio yng Nghymru, y tro hwn, fe'i hystyrir yn briodol i 
sylwedd y gwelliannau fod yn gymwys i Gymru gan fod y Rheoliadau yn dechnegol eu natur 
ac nad ydynt yn cynnwys unrhyw newid polisi. Felly, nid oes unrhyw ymwahaniad polisi rhwng 
Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yn y mater hwn. Mae hyn yn sicrhau llyfr statud 
cydlynol a chyson gyda'r rheoliadau'n hygyrch mewn un offeryn. Rwyf o'r farn na fyddai 
deddfu ar wahân i Gymru y ffordd fwyaf priodol i'r newidiadau angenrheidiol gael effaith nac 
ychwaith yn ddefnydd doeth o adnoddau Llywodraeth Cymru o ystyried blaenoriaethau 
pwysig eraill.  
 
Mae Llywodraeth Cymru yn aelodau craidd o'r Bwrdd Cyflawni Bioladdol (BDB) sy'n rhan o 
strwythurau llywodraethu Fframwaith Gyffredin Cemegau a Phlaladdwyr. Mae'r diwygiadau 
deddfwriaethol arfaethedig wedi eu trafod a'u cymeradwyo gan y BDB.   
 
Nid oes gan y Rheoliadau hyn oblygiadau ar gyfer y Rhaglen Lywodraethu. Mae awdurdodi 
cynhyrchion bioladdol yn cefnogi'r mwyafrif o nodau llesiant "Cymru iachach" a 'Cymru wydn' 
ynghyd ag effeithiau cysylltiedig ar y nod o "Gymru sy'n gyfrifol yn fyd-eang" lle caiff 
cynhyrchion sy'n niweidiol i fywyd dynol neu annynol eu rheoleiddio'n iawn. 
 
Rwyf wedi ysgrifennu llythyr debyg at Llyr Gruffydd AS, Cadeirydd y Pwyllgor Newid 
Hinsawdd, Amgylchedd a Seilwaith. 
 
Yn gywir  
 

 
 
 
Lesley Griffiths AS 
Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 
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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.   
 

 
Eich cyf/Your ref  
Ein cyf/Our ref 11/10/2022 
 
 
Huw Irranca-Davies AS, Cadeirydd,  
y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad  
SeneddDCC@senedd.cymru  
 
cc. David Rees AS, Cadeirydd, Pwyllgor y Llywydd 
 
 

11 Hydref 2022 
 

Annwyl Huw, 
 
Rwy'n ysgrifennu i'ch hysbysu fy mod heddiw wedi cyhoeddi Papur Gwyn sy'n nodi 
agenda hirdymor uchelgeisiol ar gyfer moderneiddio proses gweinyddu etholiadau. 
Dyma ddolen at y ddogfen: https://llyw.cymru/papur-gwyn-ar-weinyddu-diwygio-
etholiadol. 
 
Yn ystod tymor y Senedd hon, bydd yn cyfrannu at gyflawni ymrwymiad ein Rhaglen 
Lywodraethu i leihau'r diffyg democrataidd ym maes llywodraeth leol. Bydd hefyd yn 
cefnogi'r gwaith o gyflawni ein hymrwymiadau o ran diwygio'r Senedd drwy ddarparu 
ar gyfer moderneiddio’r ffordd y bydd etholiadau diwygiedig y Senedd yn 2026 yn 
cael eu gweinyddu.  
 
Mae'r papur yn cynnwys cyfuniad o gynigion anneddfwriaethol i helpu i ymgysylltu 
mewn etholiadau a sicrhau bod sefyll mewn etholiadau’n fwy diogel ac yn fwy syml, 
cynigion deddfwriaethol i foderneiddio proses gweinyddu etholiadau, gwella’r modd y 
cynhelir adolygiadau etholiadol a chymunedol ar gyfer llywodraeth leol a chydgrynhoi 
cyfraith etholiadol, a chynigion tymor hwy ar gyfer diwygio etholiadol i gefnogi 
democratiaeth Cymru. 
 
Os hoffech ragor o wybodaeth am y Papur Gwyn mae fy swyddogion ar gael i 
ddarparu briff technegol i'r Pwyllgor. 
 
Yn gywir, 
 

 
 
Mick Antoniw AS/MS 
Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad 
Counsel General and Minister for the Constitution 
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13 Hydref 2022 

Annwyl Mick 

Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 

Diolch am y wybodaeth ychwanegol a ddarparwyd gennych i’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 
Cyfansoddiad mewn perthynas â goblygiadau ariannol Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) (y Bil).  

Fel y gwyddoch, mae’n arfer safonol i’r Pwyllgor Cyllid graffu ar oblygiadau ariannol yr holl Filiau a 
gyflwynir i’r Senedd. Fodd bynnag, o ystyried mai bil cydgrynhoi yw’r Bil, sy’n ddarostyngedig i 
weithdrefnau penodol, mae’r Pwyllgor wedi mabwysiadu dull gwahanol o graffu ar y darn hwn o 
ddeddfwriaeth. Mae hynny oherwydd, yn unol â Rheol Sefydlog 26C.9(vii), mae'r memorandwm 
esboniadol sy'n cyd-fynd â'r bil wedi cadarnhau nad yw’r darpariaethau ynddo yn arwain at unrhyw 
wariant sylweddol ychwanegol sy'n daladwy o Gronfa Gyfunol Cymru.   

Yn dilyn ein hystyriaeth gychwynnol o’r Bil yn fuan ar ôl iddo gael ei gyflwyno ar 7 Gorffennaf, 
gwnaethom ysgrifennu at y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad yn gofyn a allent 
ystyried goblygiadau ariannol y Bil fel rhan o’i waith craffu. Y rheswm am hyn oedd bod y cwestiwn 
ynghylch a yw'r Bil yn arwain at gostau sylweddol wedi'i gysylltu'n gynhenid ag ystyriaeth y Pwyllgor 
Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ynghylch a allai'r cynnig barhau fel bil cydgrynhoi ai 
peidio. 

Rydym yn ddiolchgar iddynt am rannu eu llythyr a'ch ymateb gyda ni. Maent yn adeiladu ar y 
dadansoddiad defnyddiol o wariant ychwanegol sydd eisoes wedi'i nodi yn rhan 2 o'r Memorandwm 
Esboniadol a, gyda’i gilydd, rydym yn fodlon â'r manylion a ddarparwyd ac yn credu bod yr 
amcangyfrifon yn drylwyr ac yn gadarn. 

Y Pwyllgor Cyllid  
— 
Finance Committee 

Senedd Cymru  
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddCyllid@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddCyllid  

0300 200 6565  

— 
Welsh Parliament 

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

senedd.wales/SeneddFinance  
0300 200 6565  

Mick Antoniw AS 
Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad 
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Rydym yn gwerthfawrogi eich bod yn mabwysiadu'r dull tryloyw hwn ac yn disgwyl y bydd costau'n 
cael eu cyflwyno mewn ffordd debyg yn y dyfodol i ganiatáu i'r Pwyllgor Cyllid ystyried goblygiadau 
ariannol biliau cydgrynhoi yn y dyfodol, os yw'n dymuno gwneud hynny. 

Yn gywir, 

 

Peredur Owen Griffiths 
Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid 

 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Tudalen y pecyn 53

Eitem 9Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Vaughan Gething AS/MS 
Gweinidog yr Economi 
Minister for Economy 
 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

Gohebiaeth.Vaughan.Gething@llyw.cymru 
                Correspondence.Vaughan.Gething@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.   

 

 

 

Cadeirydd  
Pwyllgor Deddfwriaeth, 
Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad  
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd,  
Caerdydd,  
CF99 1SN  
 

Cadeirydd  
Pwyllgor Cyfrifon 
Cyhoeddus a Gweinyddu 
Cyhoeddus  
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd,  
Caerdydd,  
CF99 1SN  
 

 
25 Awst 2022  

  
Annwyl Huw, Mark  
 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 28 Gorffennaf sy’n gofyn imi egluro nifer o bwyntiau am 
Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (y Memorandwm) Llywodraeth Cymru ar y Bil 
Masnach (Awstralia a Seland Newydd) (Bil TANZ). Rwyf wedi ateb pob un o’ch cwestiynau 
isod.  
 
1. Pa newidiadau y byddai angen eu gwneud i'r Bil er mwyn i Lywodraeth Cymru 

argymell bod y Senedd yn rhoi ei chydsyniad iddo?  

Carai Llywodraeth Cymru weld pwerau cyfwerth yn y Bil TANZ a phwerau cydredol plws fan 
leiaf (h.y. pwerau cydredol gyda gofyn statudol ar Weinidogion Llywodraeth y DU i ofyn am 
gydsyniad Gweinidogion Cymru cyn iddynt ddefnyddio’r pwerau hynny i ddeddfu mewn 
meysydd datganoledig) cyn y gallem argymell Senedd Cymru i roi ei chydsyniad i’r Bil TANZ.  
 
2. A allech nodi a ydych wedi cael ymateb i’ch llythyr at Lywodraeth y DU dyddiedig 

16 Mai ac, os ydych, a ellir rhannu copi neu fanylion yr ymateb â’r Pwyllgorau?  

Dwi ddim wedi cael ateb i’m llythyr dyddiedig 16 Mai.  
 
3. A allech egluro a oes trafodaethau’n mynd rhagddynt â Llywodraeth y DU ynghylch 

gwelliannau sy’n cael eu cyflwyno i’r Bil i fynd i’r afael â’ch pryderon?  

Nid yw Llywodraeth y DU wedi cynnig cynnal rhagor o drafodaethau ynghylch unrhyw 
welliannau. Bwriedir cynnal ail ddarlleniad y Bil TANZ yn Nhŷ’r Cyffredin ar 5 Medi.  Mae 
Llywodraeth y DU wedi dweud ei bod wrthi’n ystyried sut i fynd â pethau yn eu blaen yng 
ngoleuni ein pryderon.  
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4. A ydych chi wedi defnyddio’r trefniadau cysylltiadau rhynglywodraethol newydd i 

ddatrys materion sy’n peri pryder?  

Ailadroddais fy mhryderon am y Bil TANZ yn fy nghyfarfod â’r Gweinidog Gwladol dros Bolisi 
Masnach, Penny Mordaunt AS, ar 24 Mai. Rwyf nawr yn aros i glywed oddi wrth Lywodraeth 
y DU sut y mae am fynd i’r afael â ‘mhryderon.  

 
5. A allech amlinellu eich safbwyntiau mewn perthynas ag addasrwydd ac 

anghenrheidrwydd y pwerau gwneud rheoliadau yng nghymal 1 o’r Bil a fyddai’n 

galluogi Llywodraeth y DU i wneud rheoliadau sy’n adlewyrchu cynnwys yr 

Cytundebau Masnach Rhydd gan ei bod yn bosibl y byddant yn cael eu diwygio yn 

y dyfodol, sy’n golygu y gallai pwerau o’r fath gael eu defnyddio yn y dyfodol at 

ddiben sydd ar hyn o bryd yn anhysbys?  

Rwy’n credu y byddai’n ddefnyddiol gallu defnyddio’r pŵer yng nghymal 1 i ymdrin â 
diwygiadau yn y dyfodol i Gytundebau Masnach Rhydd (FTAs).  Mae’n bŵer yn unig i wneud 
rheoliadau ynghylch penodau caffael yr FTAs, felly ni chaiff effaith ar y Cytundeb cyfan.  O 
ystyried hyd a lled yr hyn y mae penodau caffael FTAs ar y cyfan yn delio â nhw, yn ogystal 
ag yn y penodau hyn yn benodol, nid wy’n rhagweld bod fawr o berygl y gallai’r pŵer gael ei 
ddefnyddio mewn ffordd annisgwyl nac mewn ffordd gwbl anrhagweladwy.  Ar sail hynny, 
rwy’n ystyried bod y pŵer yn ychwanegiad addas a defnyddiol at y Bil TANZ.  
 
6. O dan ba amgylchiadau y byddech yn derbyn gweld pwerau gwneud rheoliadau 

cydredol plws yn cael eu cynnwys yn y Bil?  

Mae’r rhannau yn y Bil TANZ y mae angen cydsyniad Senedd Cymru arnynt yn ymwneud â’r 
pwerau sydd eu hangen i roi penodau caffael FTAs y DU-Awstralia a’r DU-Seland Newydd ar 
waith.  Mae cwmpas y pwerau hyn yn gymharol gul a bu trafod helaeth ar y newidiadau fyddai 
eu hangen i roi’r ddau gytundeb ar waith rhwng swyddogion Llywodraeth y DU a swyddogion 
Llywodraeth Cymru cyn penderfynu arnynt yn y negodiadau. Oherwydd cwmpas y pwerau a 
chan y cafwyd trafod digonol yn y negodiadau masnach ar y newidiadau deddfwriaethol yr 
oedd eu hangen i roi’r amodau caffael a gynigiwyd ar waith, byddwn yn barod i dderbyn y 
pwerau gwneud rheoliadau cydredol plws yn y Bil TANZ os nad yw Llywodraeth y DU yn 
fodlon o hyd rhoi pwerau cyfwerth.  
 
7. Rydym yn pryderu bod perygl y bydd y ffordd y mae pwerau cydredol yn cael eu 

defnyddio yn y Bil hwn yn gosod cynsail ar gyfer deddfwriaeth ar gyfer 

cytundebau masnach yn y dyfodol. A allwch gadarnhau a gynhaliwyd unrhyw 

drafodaethau â Llywodraeth y DU yn hyn o beth?  

Rwyf innau hefyd yn bryderus am hyn ac rwy’n pryderu hefyd am y cynnydd yn y defnydd o 
bwerau cydredol ym miliau’r DU. Mae fy swyddogion wedi gwneud hyn yn glir i swyddogion 
Llywodraeth y DU ym mhob cyfarfod â swyddogion Llywodraeth y DU.  Rwyf innau wedi 
esbonio hyn ar lefel Gweinidogol. O ran deddfwriaeth ar gyfer cytundebau masnach yn y 
dyfodol, heblaw am y Bil Caffael, ni fu trafod hyd yma ar sut y byddai Llywodraeth y DU yn 
delio ag unrhyw ddeddfwriaeth y byddai ei hangen.  Ond rydym wedi’i gwneud yn glir yr un 
fydd ein hymateb i bob deddfwriaeth yn y dyfodol fydd â phwerau cydredol ynddi.  
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8. A allwch chi nodi a ydych chi o’r farn bod angen cydsyniad y Senedd ar gymal 4 ac 

Atodlen 2 paragraff 4 y Bil?  

I’r graddau y mae paragraff 4 o Atodlen 2 yn ymwneud â darpariaethau eraill yn y Bil TANZ 
y mae angen cydsyniad Senedd Cymru arnynt rwyf o'r farn bod angen cydsyniad y Senedd 
ar hwnnw hefyd.  
Mae Cymal 4 yn wahanol. Mae'n ddarpariaeth dechnegol nad yw'n amgodio dewisiadau 
polisi o sylwedd. Y mae’n ymwneud â sut mae Bil TANZ yn gweithio yn hytrach na'r hyn y 
mae'r gyfraith yn ei gynnwys ac am y rheswm hwn nid ydym fel mater o arfer yn cynnwys y 
mathau hyn o gymalau o fewn Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol. 
 
9. A allwch gadarnhau a fydd unrhyw oblygiadau ariannol anuniongyrchol i 

Lywodraeth Cymru, y Senedd neu Gymru yn deillio o’r Bil?  

Ar ôl ystyried y Bil TANZ nid ydym o'r farn bod unrhyw oblygiadau ariannol anuniongyrchol i 
Lywodraeth Cymru, y Senedd nac i Gymru yn codi o'r Bil TANZ. Er bod angen y Bil TANZ i 
weithredu cytundebau masnach y DU gydag Awstralia a Seland Newydd, a allai fod â 
goblygiadau anuniongyrchol ar lefel ehangach i gynhyrchwyr a defnyddwyr yng Nghymru, 
mae elfennau datganoledig y Bil TANZ yn ymwneud â'r pwerau sydd eu hangen i weithredu 
penodau caffael y cytundebau. Nid ydym yn credu y bydd gan y darpariaethau penodol hyn 
ar gaffael unrhyw oblygiadau ariannol. 

 
 
10. Mae’r ddeddfwriaeth hon yn amser-gritigol ac rydych wedi dweud nad oes 

digon o amser ar gael i gyflwyno Bil cyfatebol yn y Senedd. Beth oedd y rhwystrau 

rhag cyflwyno Bil Brys, a fyddai wedi goresgyn y ffaith bod pwerau cydredol 

wedi’u cynnwys yn y Bil?  

I ddechrau, roedd yr Adran Fasnach Ryngwladol yn credu y byddai Ail Ddarlleniad y Bil TANZ 
yn Nhŷ'r Cyffredin yn digwydd cyn toriad yr haf ac y byddai angen bwrw ymlaen yn gyflym â’r 
Bil TANZ  pan fyddai dau dŷ Senedd y DU wedi ailymgynnull. Y rheswm am hyn yw bod 
angen i'r ddeddfwriaeth fod yn ei lle er mwyn i'r ddau gytundeb masnach allu dod i rym. Felly, 
nid oeddem yn credu y byddai digon o amser i gyflwyno Bil Brys, nac y byddai’n ddull cymesur 
o ystyried cwmpas y darpariaethau yn y ddeddfwriaeth.  
 
Ni fyddai bil Senedd Cymru ohono'i hun yn goresgyn problem pwerau cydredol yn y Bil TANZ. 
Gallai bil Senedd Cymru roi pwerau i Weinidogion Cymru weithredu yng Nghymru, ac felly ni 
fyddai angen i'r Bil TANZ wneud hynny; ond ni allai bil Senedd Cymru rwystro’r Bil TANZ rhag 
rhoi pwerau i Weinidogion y DU wneud newidiadau deddfwriaethol yng Nghymru. Os mai 
dyna benderfyniad Senedd y DU, y canlyniad terfynol fyddai pwerau cydredol, er mewn 
Deddfau gwahanol.  
 
11. Mae paragraff 10 o’r Memorandwm yn nodi bod y Bil i’w ddiddymu drwy orchymyn o 

dan y Bil Caffael, ond nid felly y mae’n ymddangos. A allwch chi, felly, egluro’r broses a 

ddefnyddir i ddiddymu’r Bil ac a oes rôl gan Lywodraeth Cymru a’r Senedd?  

Mae Cymal 107(1) a pharagraff 3 o Atodlen 11 i'r Bil Caffael fel y'i cyflwynwyd yn cynnwys 
darpariaethau i ddiddymu'r Bil TANZ.  Mae paragraff 1 o Atodlen 11 i'r Bil Caffael fel y'i 
cyflwynwyd yn cynnwys darpariaeth i ddiddymu'r newidiadau i Ddeddf Llywodraeth Cymru 
2006 a wneir gan y Bil TANZ.  Nid wyf yn ymwybodol o unrhyw rôl i Lywodraeth Cymru na 
Senedd Cymru o ran diddymu’r Bil TANZ. 
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Yn gywir,  
 

 
 
Vaughan Gething AS/MS 
Gweinidog yr Economi 
Minister for Economy 
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28 Gorffennaf 2022 

Annwyl Vaughan, 

Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Masnach (Awstralia a Seland Newydd) Llywodraeth y DU 

Yn ein cyfarfodydd ar 6 Gorffennaf a 11 Gorffennaf, gwnaethom drafod Memorandwm Cydsyniad 

Deddfwriaethol (“Memorandwm”) Llywodraeth Cymru ar y Bil Masnach (Awstralia a Seland Newydd) (“y 

Bil”). Cytunodd y Pwyllgorau y dylem ysgrifennu atoch i ofyn am eglurhad ynghylch nifer o faterion. 

Byddem yn gwerthfawrogi cael eich ymateb i’r cwestiynau a ganlyn erbyn 5 Medi 2022. 

 Pa newidiadau y byddai angen eu gwneud i'r Bil er mwyn i Lywodraeth Cymru argymell 

bod y Senedd yn rhoi ei chydsyniad iddo? 

 A allech nodi a ydych wedi cael ymateb i’ch llythyr at Lywodraeth y DU dyddiedig 16 Mai 

ac, os ydych, a ellir rhannu copi neu fanylion yr ymateb â’r Pwyllgorau?  

 A allech egluro a oes trafodaethau’n mynd rhagddynt â Llywodraeth y DU ynghylch 

gwelliannau sy’n cael eu cyflwyno i’r Bil i fynd i’r afael â’ch pryderon?  

 A ydych chi wedi defnyddio’r trefniadau cysylltiadau rhynglywodraethol newydd i ddatrys 

materion sy’n peri pryder? 

 A allech amlinellu eich safbwyntiau mewn perthynas ag addasrwydd ac anghenrheidrwydd 

y pwerau gwneud rheoliadau yng nghymal 1 o’r Bil a fyddai’n galluogi Llywodraeth y DU i 

wneud rheoliadau sy’n adlewyrchu cynnwys yr Cytundebau Masnach Rhydd gan ei bod yn 

bosibl y byddant yn cael eu diwygio yn y dyfodol, sy’n golygu y gallai pwerau o’r fath gael 

eu defnyddio yn y dyfodol at ddiben sydd ar hyn o bryd yn anhysbys? 

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 

Vaughan Gething AS  

Gweinidog yr Economi 

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

Y Pwyllgor Cyfrifon 
Cyhoeddus a 
Gweinyddiaeth Gyhoeddus  
— 
Public Accounts and 
Public Administration 
Committee 
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 O dan ba amgylchiadau y byddech yn derbyn gweld pwerau gwneud rheoliadau cydredol 

plws yn cael eu cynnwys yn y Bil? 

 Rydym yn pryderu bod perygl y bydd y ffordd y mae pwerau cydredol yn cael eu 

defnyddio yn y Bil hwn yn gosod cynsail ar gyfer deddfwriaeth ar gyfer cytundebau 

masnach yn y dyfodol. A allwch gadarnhau a gynhaliwyd unrhyw drafodaethau â 

Llywodraeth y DU yn hyn o beth? 

 A allwch chi nodi a ydych chi o’r farn bod angen cydsyniad y Senedd ar gymal 4 ac 

Atodlen 2 paragraff 4 y Bil?  

 A allwch gadarnhau a fydd unrhyw oblygiadau ariannol anuniongyrchol i Lywodraeth 

Cymru, y Senedd neu Gymru yn deillio o’r Bil? 

 Mae’r ddeddfwriaeth hon yn amser-gritigol ac rydych wedi dweud nad oes digon o amser 

ar gael i gyflwyno Bil cyfatebol yn y Senedd. Beth oedd y rhwystrau rhag cyflwyno Bil Brys, 

a fyddai wedi goresgyn y ffaith bod pwerau cydredol wedi’u cynnwys yn y Bil? 

 Mae paragraff 10 o’r Memorandwm yn nodi bod y Bil i’w ddiddymu drwy orchymyn o dan 

y Bil Caffael, ond nid felly y mae’n ymddangos. A allwch chi, felly, egluro’r broses a 

ddefnyddir i ddiddymu’r Bil ac a oes rôl gan Lywodraeth Cymru a’r Senedd? 

Yn gywir, 

 

Mark Isherwood 

Cadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus 

 

Huw Irranca-Davies 

Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Response
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Historic Environment (Wales) [consolidation] Bill 
Response to the Legislation, Justice and Constitution Committee 

Date:   7 October 2022 

The CLA and the historic environment 

1. The CLA’s c3,000 members in Wales manage at least a quarter of Welsh heritage.
As by far the biggest stakeholder group of those (charitable, commercial, private,
and public) who manage or own heritage, we are one of the half-dozen key
stakeholders in the heritage field.  The CLA believes strongly in effective and
proportionate heritage protection.

2. The CLA’s heritage adviser was a member of the Task & Finish Group set up by
Cadw as a sounding board on this Bill, and has therefore discussed the Bill with
Cadw in some depth.  He was previously a member of the External Review Group
which advised Welsh Government on the 2012-18 Historic Environment Review,
and the CLA therefore contributed to detailed discussions on both the Bill which
became the Historic Environment (Wales) Act 2016, and the new Welsh
Government/Cadw policy and guidance published in 2016-18.

The Historic Environment (Wales) consolidation Bill 

3. We respond to the Committee’s suggested questions as follows:

i. “the scope of the consolidation is appropriate”

4. Yes.

ii. “the relevant enactments have been included within the consolidation”

5. Yes.

iii. “the Bill correctly consolidates the enactments or changes their substantive
legal effect only to the extent allowed by Standing Order 26C.2” 

6. Yes (but see question iv below).
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The Historic Environment (Wales) [consolidation] Bill  

Response to the Legislation, Justice and Constitution Committee 
October 2022 
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iv.  “the Bill consolidates the law clearly and consistently” 
 
7. Yes, we feel that (subject to the points below) this has been done well.  The previous 

legislation had become a forest of hard-to-navigate amendments, and the new Bill 
is undoubtedly a great improvement.  It is also in Welsh as well as English.   

 
8. At the same time, this has not been a costless exercise:  comparing the Bill to the 

legislation it replaces, or reading the tables of origins and destinations, shows that 
this involved not just a simple cutting-and-pasting exercise, but an enormous 
amount of complex editorial work, and we know that the Bill team, including in Cadw, 
has had to put a great number of hours into this. 

 
9. We do have a number of comments, some very significant, which are set out in the 

remainder of this response:    
 
 
‘Conservation’ and ‘preservation’:  the need to update the legislation  
 
10. The primary issue is that there is a fundamental (though we understand unintended) 

conflict between long-established Welsh Government policy and the text of the Bill. 
 
11. Since 2011, Welsh Government historic environment policy has been based on 

‘conservation’, defined in its Conservation Principles as “the careful management of 
change”.  That policy was adopted after extensive public consultation, and has been 
followed through ever since, notably in the major suite of Cadw guidance published 
in 2016-18. 

 
12. The problem is that although the consolidation Bill adopts this ‘conservation’ 

approach initially in its Overview, all subsequent sections (especially the core 
“duties to preserve”) still use a legacy term from the decades-old Westminster 
legislation, ‘preservation’.  That term is emphasised, and seemingly endorsed, 
because it occurs repeatedly in the Bill. 
 

13. This is a fundamental problem, not a semantic point, because these two terms 
represent wholly different approaches to heritage.  Much of the history of heritage 
protection over recent decades, both internationally and in Wales, has been the 
move from ‘preservation’ to ‘conservation’.  That has happened because 
‘conservation’ protects heritage much better:  to remain valued and viable, heritage 
needs to be changed from time to time, and the ‘conservation’ approach looks 
thoroughly at what matters about the building, and at change to it, so as to arrive at 
the best outcomes.  In contrast, ‘preservation’, with its inbuilt presumption against 
change, tends to generate and maximise uncertainty and conflict;  and the obstacles 
it creates to change make heritage less attractive, less viable, and less usable, 
which is not good for its survival.   
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14. Putting this core point into Wellbeing of Future Generations Act terms, the 

‘conservation’ approach directly aligns with the Act’s Resilient Wales Goal, “the 
capacity to adapt to change”.  ‘Preservation’, and the current Bill’s “duties to 
preserve”, do not.   
 

15. The conflict between the two terms would also of course be likely to confuse 
everyone using the new Act. 

 
16. We have been told by the Counsel General and Minister for the Constitution that 

Welsh Government’s policy of ‘conservation’ has not changed, but also that 
standing order 26C prevents the new Bill’s terminology being updated to align with 
it.  

 
17. If that is correct, it is clearly important that Welsh Government (i) uses a clause in a 

subsequent policy Bill to make this change as soon as possible, so that the new Act 
will from then use the term ‘conservation’;  and (ii) in the meantime, mitigates the 
problem by clarifying, in Bill communications and in the key policy document TAN 
24, firstly that ‘conservation’ remains Welsh Government policy, and secondly that 
where the term ‘preservation’ is used in the legislation it should be interpreted as 
not conflicting with that ‘conservation’ approach. 

 
18. We suggest therefore that your Committee should make those recommendations to 

Welsh Government.  It would be regrettable if, after all the hard work put into the 
consolidation Bill, the resulting legislation is fundamentally incompatible with long-
established Welsh Government policy.  Making it compatible would as above not 
involve any change in approach or policy:  ‘conservation’ is well-established policy, 
set out extensively in Welsh Government guidance, on which there were about 10 
public consultations between 2010 and 2018. 

 
 
Technical changes to the Bill 

19. We understand that the Bill is not yet finalised, and that changes to it can still be 
made where there is a good reason to do that, provided of course that these do not 
conflict with Standing Order 26.  There are several places (all of which we have 
discussed with Cadw) where we feel your Committee should recommend that this 
should be done: 

 
Section 20 – compensation for modification or revocation of SMC  

20. Modification or revocation of Scheduled Monument Consent (SMC) is potentially a 
very serious matter – you could spend months or years and thousands of pounds 
getting consent, and then see it suddenly revoked.   
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21. A vital practical check on that is compensation.  There is compensation, but this 
section and the two accompanying schedules are unintentionally misleading 
because, detached from the compensation provision, they give the impression that 
SMC can be modified or revoked without compensation.    

 
22. The solution is a small tweak to the Bill:  Section 20 already cross-refers to 

Schedules 4 and 6;  it should also cross-refer to the compensation provisions 
several pages further on in section 24 (eg by simply adding to subsection (3) “…the 
compensation provisions in section 24 shall apply…”).  This is just signposting;  it 
does not change the legislation or the policy.  Alternatively, section 24 could be 
moved up to immediately follow section 20, as for Listed Building Consent (LBC) 
(see section 108 re compensation, which immediately follows section 107). 

 
Section 76 (5) – what is covered by listing 

23. We welcome the Bill’s clarification and solution in section 76(5) of what was the 
‘1969 problem’, though this is only a problem in small minority of cases.   

 
24. The Bill text should also address a greater problem, the vagueness of 1990 Act 

section 1(5), which is misleading in implying that non-ancillary structures can be 
covered by listing when it is clear from 35 years of case law that they are not.  The 
case law establishes that an attached structure, or an unattached structure within 
the curtilage of a listed building, is only covered by its listing if it is ancillary to it.  
This goes back at least to Debenhams in the House of Lords in 1987, and has been 
endorsed consistently and repeatedly in numerous subsequent cases, including 
most recently by the Court of Appeal in 2021 in Blackbushe Airport (“…in order to 
be treated as if it were part of the listed building, a freestanding structure within the 
curtilage must also be ancillary to that building” [paragraph 110]).  This is long-
established case law, set in the House of Lords (now the Supreme Court) and 
endorsed repeatedly by courts including the Court of Appeal, and thus most unlikely 
to change.   
 

25. This point has already been clarified in the Bill’s Explanatory Notes, but it would 
reduce confusion if the clarification was also brought into the text of the Bill itself.  
That simply requires the word ‘ancillary’ to be inserted before the word ‘structure’ in 
section 76 (5) (a), and in 76 (5) (b).  That is not a change of policy;  its effect is just, 
in the words of Standing Order 26C, to “clarify the application or effect of the existing 
law”.  Historic England uses similar wording in its 2021 Advice note on Listed 
Building Consent (paragraph 26):  “The listing of a building applies protection not 
only to the building, both inside and out, but also to pre-1948 ancillary structures 
within its curtilage, and to ancillary objects or structures fixed to the building”. 

 
Section 90 (4) – applying for LBC should require an ‘assessment’, not ‘statement’  

26. During the Historic Environment Review, its External Review Group had a careful 
policy discussion about information requirements.  It was then decided that (i) 
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applicants should be required to produce proper analysis of heritage significance 
and impact, to be called Heritage Impact Assessments, and (ii) in recognition of the 
resource implications of that for applicants, the requirement for Design & Access 
Statements (D&ASs) added little and should be scrapped for LBC applications 
(except for major development).  That was implemented via Regulations, but was 
not reflected in the 1990 Act, and is not yet fully reflected in the Bill, which uses the 
term “statement”, and implies that D&ASs are required though they usually are not.  

 
27. This suggests two logistically-small but important tweaks to the Bill.  Firstly, the 

words ‘statement about’ in 90(4) (and in 90(5)(a)) should be replaced by 
‘assessment of…’.  That would be consistent with the term ‘Heritage Impact 
Assessment’, which is what the Regulations require.  Much more importantly, the 
term “assessment” was deliberately chosen so as to make it clearer that the 
applicant needs to provide genuine analysis of the building’s significance, and of the 
impact of the proposals on that significance, because evidence suggested that the 
term ‘statement’ led most applicants to provide flannel which merely described the 
building and/or its history and/or the proposals, and did not substantively consider 
significance or impact.    

 
28. This is not a minor point, because an applicant needs to understand significance 

and impact to develop a competent application.  If the applicant has not done that, 
the proposals and application are unlikely to be competent.  Local planning 
authorities do not have the resource to do this themselves, and even if they did, that 
would come undesirably late in the process, after the proposals have been fixed by 
the applicant.  Given that there are thousands of LBC applications each year, the 
local authority (and private) resource wasted by less-than-competent proposals and 
applications is damaging.  This word change, in addition to making the statute 
consistent with current policy, therefore has substantial real-world benefits.   

 
29. Secondly, 90 4(b) needs slight change because it does not apply to all LBC 

applications, only to the minority which still require D&ASs (and in those cases this 
will not be ‘either or both’). 

 
Section 147 – ‘preservation notices’ and protecting buildings or monuments at risk 

30. ‘Preservation notices’ have been carried forward from the 2016 Act, but have never 
been implemented.  They are unlikely to be implemented because they would be 
very harmful to listed building protection, and it would be better if – like Areas of 
Archaeological Importance – they were removed from the Bill.  

 
31. Cadw’s guidance Managing listed buildings at risk in Wales correctly diagnoses the 

problem of heritage at risk as one primarily of use and economics, and in some 
cases ownership.  As it says, the solution is a viable long-term use, because a 
building which is not used, viable, and relevant is unlikely to be put (or kept) in repair.  
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32. In contrast, the traditional approach to heritage at risk mis-diagnosed the problem 
as one solely of disrepair, soluble merely by telling local authorities to use a toolkit 
of aggressive statutory repair powers.  That has not worked, because those powers 
are complex, ineffective, and often disproportionate, so LPAs do not use them, or 
focus them on the wrong targets, or fail.  Even if the building was somehow repaired, 
without a viable use it would inevitably fall back into disrepair.  Either a failure to act, 
or poorly-targeted action, damage both individual historic assets and the reputation 
of the whole heritage protection system.  ‘Preservation notices’ would make this 
worse, by making it even riskier for any rescuing purchaser to acquire a building at 
risk, a dangerous change.  A report for Welsh Government concluded that there 
were extremely few cases where ‘preservation notices’ might make any effective 
contribution, and that other approaches were preferable (Advice to inform the 
development of preservation notices for listed buildings, Arcadis and Holland 
Heritage, 2017, section 4.7). 

 
33. The solution is thus in two parts.  The first, good advice based on a correct diagnosis 

of the problem, already largely exists in the Cadw guidance.  Properly used, this 
provides solutions for heritage already at risk, and (more importantly) encourages 
prevention through viable use, so that buildings do not become at risk. 

 
34. Secondly, in a small minority of often-prominent cases it is clear that there is a use 

and a viable solution, and repairing purchasers, but the owner is refusing to 
implement this.  In these specific situations, the power to change ownership may 
need to be used, more assertively and effectively than now.  It is not realistic to 
expect local authority staff to do that, and it needs to be organised centrally, 
potentially by a specific expert attached to Cadw.  This would require only limited 
resource, and a few successful cases, effectively publicised, would much reduce 
the problem.  If Welsh Government wishes to solve this, it should act on these lines.  
‘Preservation notices’ would make the situation worse, have not been implemented, 
for that reason, and should – like Areas of Archaeological Importance – be removed 
from the Bill. 

 
Schedule 8 – modifying/revoking LBC   
Schedule 10 – orders terminating listed building partnership agreements  
 
35. In both these schedules, it would be highly desirable to include written 

representations as an option as well as a hearing, as elsewhere.  While some 
aggrieved owners may want public hearings, others will feel intimidated by them, 
and (because there is usually a feeling that they require barristers and solicitors to 
be instructed) the costs for all parties are usually considerably higher.   
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For further information please contact:  
 
Jonathan Thompson 
Senior heritage adviser, CLA 
Email:   
www.cla.org.uk 

 
Emily Church 
Policy director, CLA Cymru 
Email:  

 
CLA reference (for internal use only):  
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15 Gorffennaf 2022 

Annwyl gyfaill, 

Craffu ar Fil Cydgrynhoi cyntaf Cymru – Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru). 

Fel y gwyddoch o bosibl, cyflwynodd Llywodraeth Cymru Fil Cydgrynhoi cyntaf Cymru yn y Senedd yn 

ddiweddar – sef Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru). (“y Bil”). Ceir manylion pellach am y broses 

ar gyfer craffu ar Filiau Cydgrynhoi yn Rheol Sefydlog 26C a chanllawiau’r Llywydd i ategu’r drefnu o 

weithredu Rheol Sefydlog 26C. 

Mae cylch gwaith y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad yn cynnwys ystyried pob Bil 

Cydgrynhoi a gyflwynir i’r Senedd, ac rydym newydd ddechrau ein gwaith craffu ar y Bil. 

Ddydd Llun 11 Gorffennaf, cawsom dystiolaeth gan Mick Antoniw AS, y Cwnsler Cyffredinol a 

Gweinidog y Cyfansoddiad, a chan ddrafftwyr o Swyddfa Cwnsleriaid Deddfwriaethol Llywodraeth 

Cymru. Mae recordiad o'r sesiwn, ynghyd â thrawsgrifiad gair am air, ar gael ar ein gwefan.  

Mae gan y Pwyllgor tan 16 Rhagfyr 2022 i gwblhau ei ystyriaeth gychwynnol o’r Bil. Mae’r Pwyllgor 

wedi cytuno i graffu ar y Bil yn unol â Rheol Sefydlog 26C.17, sef y byddwn yn ystyried:  

i. a ydym yn fodlon bod cwmpas y gwaith cydgrynhoi yn briodol;

ii. a ydym yn fodlon bod y deddfiadau perthnasol wedi'u cynnwys wrth gydgrynhoi;

iii. a yw'r Bil yn cydgrynhoi'r deddfiadau yn gywir neu a yw'n newid eu heffaith gyfreithiol o ran

sylwedd i'r graddau a ganiateir gan Reol Sefydlog 26C.2 yn unig;

iv. a yw'r Bil yn cydgrynhoi'r gyfraith yn glir ac yn gyson.

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 
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Bydd y Pwyllgor hefyd yn ystyried unrhyw fater arall y credwn ei fod yn berthnasol i Reol Sefydlog 

26C.  

Rydym yn cysylltu â chi i gynnig cyfle i chi rannu eich barn â ni am y Bil, a byddem yn croesawu cael 

eich barn am yr ymarfer cydgrynhoi hwn. Rydym wedi cysylltu â chi oherwydd bod gennych 

ddiddordeb/rôl o bosibl o ran amgylchedd hanesyddol Cymru; oherwydd bod gennych 

ddiddordeb/rôl o bosibl mewn gwella hygyrchedd cyfraith Cymru; neu oherwydd eich gwaith gyda 

Llywodraeth Cymru wrth iddi gynnal yr ymarfer cydgrynhoi cyn cyflwyno’r Bil.  

Wrth roi eich barn, gofynnwn i chi strwythuro eich ymateb yn unol â'r pedwar pwynt a nodir uchod.  

Wrth gynnal ein gwaith craffu ar y Bil, bydd yn rhaid inni ystyried diben ymarfer cydgrynhoi. Ni all Bil 

Cydgrynhoi ddiwygio’r gyfraith na chyflwyno polisi newydd – ni chaiff ond cydgrynhoi’r gyfraith 

bresennol (fel y nodir yn Rheol Sefydlog 26C.2). Fel y pwyllgor cyfrifol, rydym yn tynnu eich sylw at y 

ffaith na ddylem argymell unrhyw newidiadau i’r Bil a fyddai’n gyfystyr â diwygio’r gyfraith, gan y 

byddai hynny’n mynd â’r Bil y tu allan i gwmpas ymarfer cydgrynhoi.  

I’ch barn lywio ein gwaith craffu ar y Bil yn nhymor yr hydref, byddai’n dda gennym gael unrhyw 

ymateb yr hoffech ei ddarparu erbyn 6 Medi.  

Rydym wedi neilltuo rhywfaint o amser yn ein rhaglen waith ar gyfer tymor yr hydref i glywed, yn 

bersonol, gan y rhai y gallai fod angen trafod eu tystiolaeth ysgrifenedig ymhellach. Gan hynny, 

byddem yn ddiolchgar pe byddech yn nodi 24 Hydref 2022 fel y dyddiad posibl ar gyfer sesiynau 

tystiolaeth o’r fath.  

Edrychwn ymlaen at glywed eich barn.  

Yn gywir,  

  

Huw Irranca-Davies 

Cadeirydd 
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Darparu tystiolaeth ysgrifenedig  

Mae gan y Senedd ddwy iaith swyddogol, sef Cymraeg a Saesneg.  

Yn unol â Chynllun Ieithoedd Swyddogol y Senedd, mae’r Pwyllgor yn gofyn i ddogfennau neu 

ymatebion ysgrifenedig i ymgynghoriadau y bwriedir eu cyhoeddi neu eu defnyddio yn nhrafodion y 

Senedd gael eu cyflwyno yn ddwyieithog. Pan na chaiff dogfennau neu ymatebion ysgrifenedig eu 

cyflwyno yn ddwyieithog, byddwn yn cyhoeddi yn yr iaith a gyflwynwyd, gan ddweud eu bod wedi 

dod i law yn yr iaith honno’n unig.  

Disgwyliwn i sefydliadau eraill weithredu eu safonau neu eu cynlluniau eu hunain a chydymffurfio â’u 

rhwymedigaethau statudol.  

I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch y canllawiau i’r rhai sy’n darparu tystiolaeth ar gyfer 

pwyllgorau.  

Datgelu gwybodaeth  

Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen polisi’r Senedd ar ddatgelu gwybodaeth cyn cyflwyno 

gwybodaeth i’r Pwyllgor. https://senedd.cymru/cymorth/preifatrwydd/hysbysiad-preifatrwydd-

pwyllgorau-r-senedd/ 
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