
 

 

Agenda - Y Pwyllgor Cyllid 
Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3, Senedd 

a fideogynhadledd ar Zoom 

Dyddiad: Dydd Mercher, 5 Hydref 2022 

Amser: 09.30

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Owain Roberts 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6388  

SeneddCyllid@senedd.cymru
------ 

Rhag-gyfarfod preifat - Anffurfiol (09.15-09.30)  

 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

(09.30)   

2 Papur(au) i’w nodi 

(09.30)   

2.1 PTN 1 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Craffu cyn y 

gyllideb - 28 Medi 2022 

 (Tudalennau 1 - 3)  

2.2 PTN 2 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 

Cyfansoddiad: Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) - 30 Medi 2022 

 (Tudalennau 4 - 20)  

3 Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Senedd ar gyfer 2023-24: 

Sesiwn dystiolaeth 

(09.30-10.30) (Tudalennau 21 - 66)  

Ken Skates AS, Comisiynydd y Gyllideb a Llywodraethu 

Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr a Chlerc y Senedd 

Nia Morgan, Cyfarwyddwr Cyllid 

 

Papurau ategol: 

FIN(6)-19-22 P1 – Cyllideb Ddrafft Comisiwn y Senedd 2023-24 

Papur briffio gan Ymchwil y Senedd 

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



 

 

4 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (ix) i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn. 

(10.30)   

5 Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Senedd ar gyfer 2023-24: 

Trafod y dystiolaeth 

(10.30-10.45)   

6 Goblygiadau ariannol Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion 

Plastig Untro) (Cymru): Adroddiad drafft 

(10.45-11.00)   

Dogfennau ategol: 

FIN(6)-19-22 P2 – Adroddiad drafft (I'w gynnwys yn y pecyn atodol) 

7 Goblygiadau ariannol Bil Amaethyddiaeth (Cymru) 

(11.00-11.15) (Tudalennau 67 - 72)  

Dogfennau ategol: 

Bil Amaethyddiaeth (Cymru). (PDF, 375KB) 

Memorandwm Esboniadol (PDF, 3.7MB) 

Papur briffio gan Ymchwil y Senedd 

8 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Banc Seilwaith y 

DU: Adroddiad drafft 

(11.15-11.30) (Tudalennau 73 - 79)  

Dogfennau ategol: 

FIN(6)-19-22 P3 – Adroddiad drafft 

9 Adolygu Protocol y Gyllideb 

(11.30-12.00) (Tudalennau 80 - 85)  

Dogfennau ategol: 

FIN(6)-19-22 P4 – Papur ar Brotocol y Gyllideb 

https://senedd.cymru/media/4j5ilrlx/pri-ld15330-w.pdf
https://senedd.cymru/media/twdpjefd/pri-ld15330-em-w.pdf


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

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

Correspondence.Rebecca.Evans@gov.wales 
Gohebiaeth.Rebecca.Evans@llyw.cymru 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and 
corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Peredur Owen Griffiths AS  
Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid 
Senedd Cymru
Bae Caerdydd 
CF99 1NA 
SeneddCyllid@senedd.cymru 

28 Medi 2022 

 Annwyl Peredur,

Wrth baratoi ar gyfer ein sesiwn ar Gyllideb Ddrafft 2023-24 yn ddiweddarach yr wythnos 
hon, roeddwn yn meddwl y gallai fod yn ddefnyddiol nodi'r sefyllfa bresennol a thynnu sylw 
at yr heriau sylweddol sy'n ein hwynebu wrth baratoi ar gyfer y Gyllideb. 

Fel y gwyddoch, wrth osod Cyllideb aml-flwyddyn y llynedd, roedd Llywodraeth Cymru am 
gynnig sicrwydd i’n rhanddeiliaid a'n partneriaid, gan sicrhau Cyllideb ar gyfer Cymru decach 
a mwy gwyrdd.  Amlinellais ar ddechrau'r haf fod ein Cyllideb eisoes yn werth o leiaf £600m 
yn llai mewn termau real nag y disgwylid yn wreiddiol.  Mae'r sefyllfa hon bellach wedi 
gwaethygu ymhellach. 

Mae gwrthodiad y Canghellor i adael i'r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol ddarparu rhagolwg 
economaidd cyn datganiad cyllidol yr wythnos diwethaf yn gyfan gwbl anghyfrifol. Yn niffyg 
rhagolygon OBR, a seilir ar waith gan y Sefydliad Astudiaethau Cyllidol a rhagolygon 
annibynnol newydd a gyhoeddwyd gan Drysorlys EM, mae gwerth cyllideb Llywodraeth 
Cymru dros y setliad 3 blynedd presennol hyd at £4bn yn llai mewn termau real nag a 
ddisgwylid pan wnaed y setliad hwnnw. Methodd datganiad y Canghellor yn llwyr â 
chydnabod y pwysau hyn.

Ochr yn ochr â gwaddol hir cyni, ymadawiad y DU â’r UE, y pandemig a'n hymdrechion 
parhaus i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd a natur, rydym wedi gweld effeithiau'r argyfwng 
dyngarol yn Wcráin a'r effeithiau cysylltiedig ar chwyddiant. Roedd y mesurau cyllidol a 
gyflwynwyd gan y Canghellor fel rhan o'i ddatganiad yr wythnos diwethaf yn cynnwys 
toriadau treth sydd o fudd anghymesur i bobl gyfoethog; maent yn methu â mynd i'r afael â 
phwysau chwyddiant a phwysau eraill ar gyllidebau'r sector cyhoeddus ac nid ydynt yn 
darparu'r ysgogiad cyfalaf y mae ei angen i hybu twf economaidd. Rydym o’r farn hwn yw'r 
cyd-destun cyllidol mwyaf heriol yr ydym wedi’i wynebu ers datganoli. 

Y Pwyllgor Cyllid / Finance Committee
FIN(6)-19-22 PTN 1

Tudalen y pecyn 1

Eitem 2.1

mailto:Correspondence.Rebecca.Evans@gov.wales
mailto:Gohebiaeth.Rebecca.Evans@llyw.cymru
mailto:SeneddCyllid@senedd.cymru


Bydd Prif Economegydd Llywodraeth Cymru yn ymuno â'r Pwyllgor cyn ein sesiwn ddydd 
Iau 29 Medi i roi trosolwg o sut y mae'r amodau economaidd a chyllidol yn cael effaith ar 
Lywodraeth Cymru, a'n partneriaid, yn y sector cyhoeddus a'r trydydd sector. Bydd hefyd yn 
ystyried y rhagolygon ar gyfer y cyfnod sydd i ddod yng ngoleuni cyhoeddiadau diweddaraf 
Llywodraeth y DU.   
  
Mae cyhoeddiad Llywodraeth y DU am Warant Pris Ynni'n awgrymu y gallai chwyddiant aros 
yn agos at y gyfradd bresennol o 9.9% yn y misoedd i ddod yn hytrach na chynyddu i 15% 
- 20% fel a ddisgwylid cyn y warant.  Er hynny, hyd yn oed ar lefel o tua 10%, bydd 
chwyddiant yn debygol o aros yn llawer uwch na'r twf mewn enillion. Mae aelwydydd  eisoes 
yn cwtogi yn sylweddol ar wario a byddwch yn ymwybodol bod Banc Lloegr wedi asesu'n 
ddiweddar y gallai'r DU fod eisoes mewn dirwasgiad.  
  
Er y bydd cyhoeddiad y Prif Weinidog am ynni yn lleddfu rhai o'r pwysau ychwanegol a 
ragwelir ar aelwydydd, mae'r fenter hon yn methu â thargedu cymorth at y rhai y mae arnynt 
ei angen fwyaf.  Ar ben hynny, mae'r newidiadau treth a nodir yn natganiad cyllidol y 
Canghellor yn anflaengar iawn, gyda'r bobl fwyaf cefnog yn elwa fwyaf.     
  
Mae cyfradd gyfnewid sterling, sydd eisoes wedi dibrisio’n sylweddol eleni, wedi gwanhau 
ymhellach ers i Lywodraeth newydd y DU ddod i rym ac mae wedi bod o dan bwysau 
arbennig ers datganiad cyllidol y Canghellor. Yn ogystal, mae cyfraddau llog y farchnad wedi 
bod yn codi, yn rhannol wrth ddisgwyl symudiadau pellach gan Fanc Lloegr i gynyddu'r 
gyfradd sylfaenol.  
 

Mae'r gyfradd gyfnewid wannach, ynghyd â chyfraddau llog uwch ar ddyled Llywodraeth y 
DU, yn dangos bod buddsoddwyr rhyngwladol yn fwyfwy nerfus ynghylch rhagylygon 
economaidd y DU ac yn amheus ynghylch strategaeth economaidd Llywodraeth y DU.   
  
Mae'r rhagolygon yn llawn ansicrwydd ac er y gallai'r arafwch economaidd brofi nad yw mor 
ddwfn neu mor hir ag y byddai wedi bod pe na bai'r warant pris ynni wedi'i rhoi ar waith, 
disgwylir iddo fod yn niweidiol iawn i incwm a chyflogaeth o hyd. Mae'n ymddangos y bydd  
cynnydd mewn cyfraddau llog bellach yn debygol o ychwanegu at yr heriau sy'n wynebu 
aelwydydd a busnesau.  
  
O ran amseriad Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru, mae Llywodraeth y DU wedi cadarnhau 
y bydd yn cyhoeddi Cynllun Cyllidol Tymor Canolig ar 23 Tachwedd ochr yn ochr â rhagolwg 
OBR wedi'i ddiweddaru. Bydd Cyllideb y DU yn y Gwanwyn gyda rhagolygon pellach gan yr 
OBR. Cadarnhaodd Llywodraeth y DU hefyd nad yw'n bwriadu gwneud newidiadau i'r 
setliadau a gadarnhawyd yn yr Adolygiad o Wariant, 2021. O gofio’r cyd-destun hwn, rwyf 
yn parhau i wneud paratoadau ar gyfer ein Cyllideb Ddrafft 2023-24 yn seiliedig ar gyllid yr 
adolygiad o wariant oddi wrth Lywodraeth y DU.  Dylem gydnabod, er hynny, fod Cyllideb i’r 
DU yn y gwanwyn yn y dyfodol yn effeithio ar ein Cyllideb Derfynol os bydd Llywodraeth y 
DU’n dewis gwneud newidiadau pellach rhwng ein Cyllideb ddrafft a’r Gyllideb derfynol.   
 

Mae risgiau'n gysylltiedig â newidiadau yn yr ardoll Yswiriant Gwladol a allai arwain at 
ostyngiadau i'n setliad. Rydym hefyd wedi gweld Llywodraeth y DU yn newid ei bwriadau 
datganedig ac er bod ymrwymiad i beidio ag ailagor yr Adolygiad o Wariant, ni allwn 
ddiystyru newidiadau sylweddol i'n setliad.  
 
Rwyf wedi codi'r pryderon hyn gyda Thrysorlys EM a byddaf yn parhau i wneud hynny. Ar y 
sail hon, nid wyf yn awgrymu newid i ddyddiad cyhoeddi ein Cyllideb Ddrafft gyda dyddiad  
cyhoeddi o 13 Rhagfyr 2022 wedi’i bennu. Fel bob tro, mae'n bwysig bod cydbwysedd rhwng 
cael digon o amser i ymgymryd â'n paratoadau yn erbyn darparu sefydlogrwydd i'n 
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partneriaid a digon o amser ar gyfer craffu. O gofio’r her sylweddol sydd o'n blaenau, byddwn 
yn croesawu trafodaeth bellach ar hyn yn ystod ein sesiwn.     
   
Cyn datganiad cyllidol y DU, ysgrifennais at y Canghellor newydd a Phrif Ysgrifennydd y 
Trysorlys, ochr yn ochr â Gweinidogion Cyllid eraill y Llywodraeth Ddatganoledig, i bwyso 
ar frys ar Lywodraeth y DU i roi'r cyllid ychwanegol y mae ei angen i ymateb i'r amgylchiadau 
yr ydym yn eu hwynebu, ac i roi gwybodaeth ac eglurder cynnar ynghylch penderfyniadau 
cyllidol Llywodraeth y DU, a fydd â goblygiadau i'n Cyllideb. Gwaetha’r modd, nid yw'r 
galwadau hyn wedi'u hateb eto.  
 
Drwy amlinellu’r cyd-destun hwn, rwyf yn gobeithio hwyluso deialog adeiladol ac agored 
tuag at feithrin dealltwriaeth gyffredin o'r heriau sy'n wynebu Cymru wrth inni baratoi ar gyfer 
cylch nesaf y Gyllideb pan fyddwn yn cyfarfod yn ddiweddarach yr wythnos hon. Byddwn yn 
croesawu myfyrdodau a syniadau’r Pwyllgor ar sut y gallwn baratoi'n well gyda’n gilydd ar 
gyfer Cyllideb Ddrafft 2023-24 yn erbyn cefndir mor heriol.    
 
Byddwn yn croesawu cefnogaeth y Pwyllgor wrth gydweithio i alw ar Lywodraeth y DU i 
ddarparu'r cyllid angenrheidiol ac i barchu rôl y Seneddau datganoledig wrth lwyddo i 
ymgymryd â'u prosesau cyllidebol eu hunain yn effeithiol. Edrychaf ymlaen at drafod hyn 
gyda chi ymhellach pan fyddwn yn cyfarfod ar 29 Medi.  
  

Yn gywir,  

  

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

30 Medi 2022 

Annwyl Peredur, 

Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 

Diolch i chi am eich llythyr dyddiedig 18 Gorffennaf 2022 ynghylch goblygiadau ariannol Bil yr 

Amgylchedd Hanesyddol (Cymru). Buom yn trafod eich llythyr yr wythnos hon, ac rydym yn 

ddiolchgar i chi am amlinellu eich safbwynt o ran ystyried y Bil cydgrynhoi hwn, a oedd yn 

ddefnyddiol.  

Er na all bil cydgrynhoi arwain at wariant sylweddol ychwanegol ac nad oes gofyniad ffurfiol i’r 

Senedd gael ei wahodd i ystyried penderfyniad ariannol ar gyfer Biliau o’r fath, roeddem yn 

ymwybodol ar ddechrau ein hystyriaeth o’r Bil y gall fod rhai costau sy’n gysylltiedig â Biliau 

cydgrynhoi ac, am y rheswm hwnnw, cytunwyd i ymchwilio i’r materion perthnasol hyn yn unol â 

Rheol Sefydlog 26C.17(v). 

Fel y cyfryw yn dilyn ein sesiwn dystiolaeth gyntaf ar 11 Gorffennaf gyda Mick Antoniw AS, y Cwnsler 

Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad, ysgrifenasom ato gyda rhagor o gwestiynau a chwe 

chwestiwn yn ymwneud yn benodol â’r costau trosiannol a amlinellwyd yn y Memorandwm 

Esboniadol sy’n cyd-fynd â’r Bil. Er gwybodaeth, tynnaf eich sylw at gwestiynau 13 i 18 yn fy llythyr at y 

Cwnsler Cyffredinol dyddiedig 19 Gorffennaf, a pharagraffau 45 i 48 yn Ymateb y Cwnsler Cyffredinol 

ar 17 Awst 2022. (Gweler yn atodedig.) 

Yn gywir, 

Huw Irranca-Davies 

Cadeirydd 

Peredur Owen Griffiths AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid 

Y Pwyllgor Cyllid / Finance Committee
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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 

19 Gorffennaf 2022  

 Annwyl Mick   

Yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar Fil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru), 11 Gorffennaf 2022    

Diolch am ymddangos gerbron y Pwyllgor ar 11 Gorffennaf a rhoi tystiolaeth ar Fil yr Amgylchedd 

Hanesyddol (Cymru) (y Bil). Roedd ein trafodaethau ar y Bil cydgrynhoi cyntaf hwn yn gynhyrchiol a 

bydd yn helpu ein hystyriaeth ddilynol o’r Bil. 

Mae nifer o faterion yr hoffem eu trafod ymhellach. Mae rhai materion hefyd na chawsom y cyfle i’w 

codi yn ystod y cyfarfod.  

Byddwn yn ddiolchgar o gael eich ymatebion i’r cwestiynau yn yr Atodiad erbyn 17 Awst 2022 (mae 

cyfeiriadau at Gofnod y Trafodion ar gyfer y sesiwn dystiolaeth wedi’u darparu lle bo angen).  

Rydym hefyd wedi bod yn ystyried y ffordd orau y gallwn, yn ystod ein hystyriaeth o’r Bil, godi unrhyw 

gwestiynau sy’n ymwneud yn benodol ag arddull drafftio a nodiadau’r Drafftwyr sy’n cyd-fynd â’r Bil. 

Gofynnais ichi yn ystod ein cyfarfod a fyddech chi a’r drafftwyr yn Swyddfa’r Cwnsleriaid 

Deddfwriaethol yn fodlon i’r drafftwyr eu hunain siarad â ni pe bai angen. Fel y dywedais yn y 

cyfarfod, byddem, wrth gwrs, yn parchu ffiniau’r hyn sy’n briodol i’w ofyn gan swyddogion y 

llywodraeth. Hoffwn ddiolch ichi eto am eich ymateb cadarnhaol. Bydd y Clercod yn cysylltu â’r 

drafftwyr i nodi dyddiad ac amser addas, os bydd angen. 

A gaf i hefyd achub ar y cyfle i’ch gwahodd yn ffurfiol i’n cyfarfod ddydd Llun 14 Tachwedd (pm).  

Bydd hwn yn gyfle inni drafod y materion sydd wedi codi gyda chi yn ystod ein hystyriaeth lawn o’r 

Bil, gan gynnwys unrhyw fater y mae’r rhanddeiliaid yn ei godi gyda ni. 

 

Mick Antoniw AS  

Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad 
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Yn gywir 

 

Huw Irranca-Davies 

Cadeirydd 
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Atodiad 

1. Yn ystod y sesiwn dystiolaeth gwnaethom ofyn ichi a oedd penderfyniadau wedi’u gwneud i 

eithrio deddfwriaeth berthnasol o’r ymarfer cydgrynhoi ac a oedd unrhyw eithriadau o’r fath 

oherwydd pryderon ynghylch cymhwysedd deddfwriaethol (Cofnod y Trafodion, paragraffau 

14-22). Darparwyd rhai enghreifftiau gennych chi a’ch swyddogion - sef Deddf Diogelu 

Llongddrylliadau 1973, Deddf Eglwysi ac Adeiladau Crefyddol Eraill Diangen 1969, Deddf Diogelu 

Gweddillion Milwrol 1986, a Deddf Henebion Hynafol ac Ardaloedd Archeolegol 1979. Fel y 

trafodwyd yn ystod y sesiwn dystiolaeth, byddem yn ddiolchgar pe baech yn darparu manylion 

ynghylch y rhesymau llawn pam y mae darpariaethau yn y Deddfau hyn wedi’u heithrio o’r 

ymarfer cydgrynhoi, ynghyd â manylion am unrhyw ddeddfwriaeth berthnasol arall sydd wedi’i 

heithrio’n fwriadol o’r fersiwn o’r Bil a gyflwynwyd i’r Senedd. 

2. Yn ystod y sesiwn, gofynnwyd ichi hefyd beth fyddai’n digwydd pe bai Llywodraeth y DU yn 

deddfu mewn maes cyfreithiol datganoledig sydd wedi’i gydgrynhoi. Awgrymwyd inni y 

byddai Llywodraeth Cymru yn disgwyl i Lywodraeth y DU ddiwygio’r gyfraith a’i wneud yn 

ddwyieithog (Cofnod y Trafodion, paragraffau 73-81). Awgrymwyd hefyd y gallai’r sefyllfa hon 

fod yn anodd lle mae Llywodraeth y DU yn paratoi deddf sy’n berthnasol i’r DU gyfan, er 

enghraifft, ar fater penodol ond nad yw Llywodraeth Cymru yn “gweld bod hynny'n debygol o 

ddigwydd.” (Cofnod y Trafodion, paragraff 81). Byddwch yn gwybod bod sawl enghraifft wedi 

codi yn ystod y blynyddoedd diwethaf lle mae Llywodraeth y DU wedi ceisio deddfu ar sail y 

DU gyfan, gyda neu heb fewnbwn Llywodraeth Cymru neu gydsyniad y Senedd. O’r herwydd, 

byddem yn ddiolchgar pe byddech yn ystyried y mater hwn ymhellach ac yn cadarnhau’r 

canlynol:  

▪ a yw trafodaethau eisoes wedi dechrau gyda chymheiriaid perthnasol yn Llywodraeth y 

DU ynghylch rhaglen cydgrynhoi’r gyfraith Llywodraeth Cymru – a’r Bil hwn yn benodol – 

a disgwyliad Llywodraeth Cymru y bydd unrhyw gyfraith a gynigir gan Lywodraeth y DU 

mewn maes sydd wedi bod (neu sy’n cael ei gydgrynhoi) yn cael ei wneud yn ddwyieithog 

ac y bydd unrhyw welliannau gofynnol yn cael eu gwneud i gyfraith Cymru fel y’i 

cydgrynhoir; 

▪ sut y mae Llywodraeth Cymru yn ystyried y gallai sicrhau bod unrhyw welliannau a gynigir 

gan Lywodraeth y DU i gyfraith Cymru sydd wedi’u cydgrynhoi yn cael eu gwneud mewn 

ffordd a fydd yn diogelu’r cydgrynhoi; 

▪ a fydd Llywodraeth Cymru yn ystyried unrhyw effeithiau ar gydgrynhoi cyfraith Cymru 

mewn unrhyw drafodaeth a gaiff â Llywodraeth y DU ar ddarn perthnasol o ddeddfwriaeth 

a sut y byddai’n tynnu sylw’r Senedd at unrhyw effeithiau posibl o’r fath?  

Tudalen y pecyn 7



 

 

3. Gwnaethom hefyd ofyn a fyddech yn darparu rhagor o fanylion am eich cynlluniau ar gyfer 

cod cyfraith Cymru ar yr amgylchedd hanesyddol a nodwyd gennych y bydd y cod yn cynnwys 

y Ddeddf (os a phryd y caiff y Bil ei basio ac yna ei roi ar waith) ac unrhyw is-ddeddfwriaeth 

neu ddeddfwriaeth drydyddol oddi tano (Cofnod y Trafodion, paragraffau 92-95). A allwch 

gadarnhau ein dealltwriaeth o’r canlynol: 

▪ i bob pwrpas, bydd ‘codau cyfraith Cymru’ yn storfeydd cyfraith sy’n dechrau gyda’r un 

darn o ddeddfwriaeth sylfaenol sydd wedi’i chydgrynhoi, ac o fewn y storfa bydd unrhyw 

ddeddfwriaeth ddirprwyedig a wneir o ganlyniad i’r brif ddeddfwriaeth sylfaenol, ynghyd 

â’r holl ganllawiau perthnasol; 

▪ yn ymarferol, bydd gwelliannau yn y dyfodol, i bob pwrpas, yn cael eu gwneud i gyfraith 

benodol o fewn cod. 

4. Pa drafodaethau yr ydych wedi’u cael gyda’r Archifau Gwladol ynghylch arddull deddfwriaeth 

fel codau ar legislation.gov.uk a’r angen i’w diweddaru’n gyflym? 

5. Gwnaethom ofyn ichi ddarparu rhagor o fanylion am eich ffordd o feddwl o ran newidiadau i 

Reolau Sefydlog y Senedd er mwyn sicrhau bod Biliau a gwelliannau yn y dyfodol yn cael eu 

gwneud o fewn cod cyfraith Cymru. Gwnaethoch gadarnhau y byddai newidiadau o’r fath yn 

effeithio ar gynigion preifat Aelodau i gyflwyno Biliau i’r Senedd (Cofnod y Trafodion, 

paragraffau 96-98). O’r herwydd, gwnaethom ofyn a oeddech wedi ystyried ymgynghori’n 

uniongyrchol ag Aelodau’r meinciau cefn o’r Senedd a Grwpiau’r Pleidiau ynghylch eich 

cynigion, yn ogystal ag unrhyw waith casglu tystiolaeth y gallai’r Pwyllgor Busnes ei wneud ei 

hun. Byddem yn ddiolchgar pe baech yn rhoi eglurhad a chadarnhad o'ch bwriadau ar y 

mater hwn. 

6. A oes unrhyw bwerau newydd wedi'u cynnwys yn y Bil sy'n rhoi pwerau i Weinidogion Cymru 

wneud newidiadau polisi? 

7. Mae adran 209 o'r Bil yn ymwneud â rheoliadau y caniateir eu gwneud o dan y Bil, ar ôl ei 

ddeddfu. Mae adran 209(6) yn darparu ar gyfer israddio gweithdrefnau craffu – o gadarnhaol i 

negyddol - ar gyfer rheoliadau penodol sy'n ymwneud â chytundebau partneriaeth. A allwch 

egluro sut, yn eich barn chi, y mae hyn yn cyd-fynd â Rheol Sefydlog 26C.2(iv)? 

8. A allwch egluro beth fu effaith Deddf Dehongli 1978 a Deddf Deddfwriaeth (Cymru) 

2019 - y mae’r ddau yn berthnasol i gyfraith Cymru - ar y Bil?  

9. Mae newidiadau wedi’u gwneud drwy’r Bil i gyd o ran lle mae Deddfau presennol yn 

defnyddio’r geiriau “expedient” ac “appropriate”, ac mae’r rhan fwyaf o’r cyfeiriadau at yr hyn 

sy’n “expedient” neu’n “appropriate” wedi’u hepgor o’r Bil. Yn Nodiadau’r Drafftwyr dywedir 

wrthym fod gan y ddau air yr un effaith, ac yn y rhan fwyaf o achosion nad ydynt yn 

ychwanegu dim at ofynion cyffredinol cyfraith weinyddol i awdurdodau cyhoeddus 

weithredu’n rhesymol. Rydym yn ymwybodol bod Biliau diwygio’r gyfraith diweddar a 
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gyflwynwyd i’r Senedd yn cynnwys y geiriau hyn. A allwch felly gynnig mwy o eglurder ac 

eglurhad ar y mater hwn. 

10. Rydych wedi cydnabod y bydd angen i Wasanaethau Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM wneud 

gwaith i ddiweddaru eu systemau i adlewyrchu’r ddeddfwriaeth newydd. Pa drafodaethau a 

gawsoch gyda Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM ac a yw’n cytuno y bydd 

newidiadau o’r fath yn cael eu gwneud fel rhan o’r busnes arferol? 

11. Mae’r Bil yn gwneud newidiadau i bwerau dedfrydu Llysoedd Ynadon. Yn Nodiadau’r Drafftwyr 

sy'n cyd-fynd â'r Bil rydych yn tynnu sylw at y ffaith bod adran 13 o'r Adolygiad Barnwrol a 

Deddf Llysoedd 2022 yn diwygio ymhellach Ddeddf Dedfrydu 2022 fel y gall yr Arglwydd 

Ganghellor newid y ‘terfyn cymwys’ o 12 mis i 6 mis ac yn ôl eto. Rydych yn nodi bod y cosbau 

am droseddau neillffordd wedi’u hailddatgan i adlewyrchu’r newidiadau hyn ar y 

ddealltwriaeth y bydd adran 13 yn dod i rym cyn y Bil hwn. Beth yw eich dealltwriaeth o ran 

pryd y daw adran 13 o’r Ddeddf honno i rym? Pa effaith a fydd ar y Bil os na fydd adran 13 

mewn grym cyn y Bil hwn, a pha gamau y bydd angen ichi eu cymryd? 

12. Yn y Memorandwm Esboniadol rydych yn nodi bod amrywiaeth o gyngor a chanllawiau yn 

cyd-fynd â'r ddeddfwriaeth bresennol, gan gynnwys Nodyn Cyngor Technegol 24.  

▪ A oes cynlluniau i ddiweddaru’r canllawiau hyn o ganlyniad i’r Bil hwn?  

▪ Pa gynnydd sydd wedi’i wneud gyda gwefan Cyfraith Cymru? 

13. Nid yw’r Rheolau Sefydlog yn ei gwneud yn ofynnol i’r Senedd ystyried na chytuno ar 

benderfyniad ariannol ar gyfer Biliau cydgrynhoi. Amcangyfrifir mai cyfanswm y costau 

trosiannol ar gyfer y Bil yw tua £50,000, i’w lledaenu dros gyfnod gweithredu o dair blynedd. 

Mae’r ffigur hwnnw’n uwch na’r amcangyfrifon cost ar gyfer Biliau diwygio’r gyfraith eraill a 

gyflwynwyd i’r Senedd lle’r oedd angen penderfyniad ariannol, er enghraifft Bil Indemniadau'r 

GIG (Cymru), lle'r oedd y costau amcangyfrifedig yn £30,000. Mae'n bwysig bod yr 

amcangyfrifon cost yn gywir, yn gadarn ac yn gyfiawnadwy. A allwch egluro sut y cyfrifwyd 

costau’r Bil, a darparu manylion am y costau trosiannol penodol dan sylw?  

14. Mae paragraff 43 o’r Memorandwm Esboniadol yn nodi mai’r costau amcangyfrifedig fesul 

awdurdod lleol neu awdurdod Parc Cenedlaethol fydd tua £17,500, tua phedwar diwrnod o 

waith fesul awdurdod. Ar ba sail yr ydych wedi amcangyfrif y bydd yn bedwar diwrnod o waith 

i awdurdodau lleol a pharciau cenedlaethol roi’r ddeddfwriaeth ar waith ac a ymgynghorwyd 

â’r awdurdodau ynghylch yr amcangyfrifon o’r costau posibl? 

15. A allwch egluro na fydd unrhyw gostau i berchnogion tir nac unigolion preifat? 

16. Mae paragraff 44 o’r Memorandwm Esboniadol yn nodi y bydd y costau ar gyfer cyrff y 

trydydd sector a chymdeithasau amwynder yn fach iawn ac yn ôl pob tebyg tua un person am 

un diwrnod ond ni ddarperir unrhyw gostau gwirioneddol. A allwch egluro pam? 
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17. A allwch egluro a yw’r gost o £1,400 a amcangyfrifwyd ar gyfer cynnal gweithdai 

ymgyfarwyddo ar gyfer swyddogion troseddau treftadaeth yn cynnwys y costau i Cadw a’r 

costau i heddluoedd? 

18. Mae paragraffau 50 a 52 o’r Memorandwm Esboniadol yn nodi’r costau ar gyfer 

Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru. Ar ba sail y 

cyfrifwyd y costau hyn ac a ymgynghorwyd â'r Ymddiriedolaethau a'r Comisiwn Brenhinol ar y 

costau hyn? 
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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  
 
 
 
 
Huw Irranca-Davies, Cadeirydd 
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a Chyfansoddiad 
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd 
Caerdydd 
CF99 1SN 
 
 

17th Awst 2022 
 
 
Annwyl Huw 
 
BIL YR AMGYLCHEDD HANESYDDOL (CYMRU) 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 19 Gorffennaf 2022 yn dilyn fy sesiwn rhoi tystiolaeth i’r 
Pwyllgor ar 11 Gorffennaf. Roedd dull y Pwyllgor o ymdrin â’r sesiwn honno yn ddefnyddiol 
iawn ac rwy’n gwerthfawrogi’r cyfle i ddarparu rhagor o wybodaeth a manylion drwy ein 
gohebiaeth. 
 
Deddfwriaeth a eithriwyd o’r Bil 
 
1. Cafodd darpariaeth o adran 53 o Ran 3 o Ddeddf Henebion Hynafol ac Ardaloedd 

Archaeolegol 1979 ei hepgor am resymau cymhwysedd deddfwriaethol. Dyma’r 
ddarpariaeth yn adran 53(4) am gyflwyno achosion mewn mannau eraill ym Mhrydain 
am droseddau a gyflawnwyd yn y môr tiriogaethol cyfagos i Gymru. O ganlyniad i 
gyfyngiadau cymhwysedd y Senedd o ran gweithredu unrhyw newidiadau i’r gyfraith, ni 
fyddem wedi gallu ailddatgan effaith adran 53(4) yn y Bil. 
 

2. Nid yw Rhan 2 o’r Ddeddf Henebion Hynafol ac Ardaloedd Archaeolegol 1979 yn cael ei 
hailddatgan yn y Bil. Gwnaed y penderfyniad i beidio ailddatgan am wahanol resymau o’i 
gymharu â’r enghreifftiau eraill o ddeddfwriaeth y sonioch amdanynt yn eich cwestiwn. 
Mae Rhan 2 o Ddeddf 1979 yn gwneud darpariaeth ar gyfer ardaloedd archaeolegol, 
ond nid yw wedi’i chael ei defnyddio i ddynodi ardaloedd yng Nghymru erioed. Nid oes 
gan y Rhan ddefnydd nac effaith ymarferol, felly mae’r Bil yn cyflwyno diwygiadau i Ran 
2 fel na fydd yn berthnasol mwyach i Gymru. 
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3. Yn y Deddfau eraill sydd wedi’u hailddatgan yn llawn neu’n rhannol yn y Bil, mae 
gwahanol ddarpariaethau wedi’u hepgor o’r cydgrynhoi o dan Reol Sefydlog 26C.2(iii) 
gan nad ydynt yn cael eu hystyried yn angenrheidiol bellach. Mae’r darpariaethau hyn 
wedi’u nodi yn Nodiadau’r Drafftwyr.  
 

4. Fodd bynnag, cafodd un ddarpariaeth o’r math hwn ei hepgor trwy amryfusedd o 
Nodiadau’r Drafftwyr, a hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i gywiro’r diofalwch hwnnw. Mae 
Adran 54 o Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 yn galluogi gorchymyn datblygu o 
dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 i nodi achosion lle mae gofyn i berson yr 
ymgynghorwyd ag ef am gais ddarparu ymateb. Byddai hyn yn cynnwys ceisiadau am 
gydsyniad adeiladau rhestredig a chydsyniad ardaloedd cadwraeth, ond ni 
ddefnyddiwyd y pŵer erioed mewn perthynas â’r ceisiadau hynny ac mae Cadw yn 
ystyried na fydd yn cael ei ddefnyddio yn y dyfodol. Felly, o ganlyniad, gan ddibynnu ar 
Reol Sefydlog 26C.2(iii) nid yw’r Bil yn diwygio adran 54 i gwmpasu ceisiadau o dan y 
Bil, sy’n golygu na fydd yn berthnasol i geisiadau cydsyniad adeiladau rhestredig a 
chydsyniad ardaloedd cadwraeth yng Nghymru. 

 
5. Bydd Nodiadau’r Drafftwyr yn cael eu diweddaru i gynnwys y cyfeiriad hwn pan fydd 

cyfle i wneud hynny. 
 

6. Nid yw Nodiadau’r Drafftwyr yn cynnwys cyfeiriad at adran 49 o Ddeddf Cynllunio 
(Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 ychwaith, gan y bydd yr adran 
honno yn parhau i fod yn berthnasol i Gymru ar ôl y cydgrynhoi. Yn ein barn ni, byddai’n 
fwy priodol i adran 49 fod gyda’r gyfraith gyffredinol am iawndal ar gyfer prynu tir yn 
orfodol, yn hytrach na gyda’r gyfraith ar warchod yr amgylchedd hanesyddol, ac am y 
rheswm hwnnw nid ydym yn credu y dylai gael ei gynnwys yn y Bil hwn. 
 

7. O’r enghreifftiau eraill o ddeddfwriaeth yr ydych yn eu crybwyll yn eich Atodiad, yr unig 
un arall a allai’n realistig gael ei gynnwys yn y Bil oedd y ddarpariaeth am longau 
drylliedig yn Neddf 1973. 
 

8. O ran Deddfau 1969 ac 1986, roeddem o’r farn fod y Deddfau yn ymylol i bwnc y 
cydgrynhoi ac na ddylid eu cynnwys yn y Bil am y rheswm hwnnw. Yn achos Deddf 
1969, mae’r prif ddarpariaethau sy’n dal mewn grym yn ymwneud â phwerau elusennau 
a’r Comisiwn Elusennau mewn cysylltiad â gwaredu tir, yn hytrach nag am warchod yr 
amgylchedd hanesyddol fel y cyfryw. Yn yr un modd, mae Deddf 1986 yn ymwneud ag 
atal ymyriadau ag awyrennau milwrol sydd wedi cwympo a llongau sydd wedi suddo. Pe 
baem wedi cynnwys y ddarpariaeth hon yn y Bil, credwn y byddai wedi cael effaith 
negyddol ar hygyrchedd y ddeddfwriaeth a ailddatganwyd. 
 

9. Fel yr awgrymwyd uchod, roedd y sefyllfa ynghylch Deddf 1973 yn wahanol, ac mae’r 
ddeddfwriaeth yn diogelu rhai llongau drylliedig y credir eu bod o bwys hanesyddol, 
archaeolegol neu artistig. Y drafferth gyda Deddf 1973 yw ei bod wedi’i phasio fel 
deddfwriaeth “llenwi bwlch” ar y pryd hwnnw, gan greu mecanwaith y bwriadwyd iddi fod 
dros dro ar gyfer dynodi a rheoli safleoedd llongau drylliedig. 

 
10. Byddai cynnwys y Ddeddf yn y Bil wedi gofyn am nifer o ddarpariaethau newydd i’w 

chysoni ag arferion modern (nid yw’r ddarpariaeth gyfredol yn cynnwys fawr iawn o 
fanylion am sut mae’r system a sefydlwyd gan y Ddeddf yn gweithredu), ac ni 
ddefnyddiwyd y ddeddfwriaeth ers 20 mlynedd (dim ond chwe safle sydd wedi’u dynodi 
erioed yng Nghymru). Mae’n berthnasol hefyd, wrth gwrs, i safleoedd ar y môr yn 
hytrach nag ar y tir. O ganlyniad, nid oedd Deddf 1973 yn cael ei hystyried yn 
flaenoriaeth, yn rhannol oherwydd y gellid cyfiawnhau ei hepgor ac yn rhannol oherwydd 
nad yw’n rhan arwyddocaol o’r system ar gyfer gwarchod yr amgylchedd hanesyddol. 
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Deddfwriaeth arfaethedig Llywodraeth y DU 
 
11. Rwy’n deall, ac yn rhannu i raddau, bryderon y Pwyllgor – nod yr holl brosiectau 

cydgrynhoi yw gwella hygyrchedd cyfraith Cymru, ac rydym am sicrhau bod popeth yn 
cael ei wneud i gynnal y gwelliant hwnnw. Ond nid yw hynny’n golygu na ellir cyflwyno 
newidiadau dilynol i ddeddfwriaeth sydd wedi’i chydgrynhoi. Yn amlwg, gellir gwneud 
hynny. Yr hyn rydym am ei sicrhau yw bod y newidiadau hynny’n cael eu gwneud fel 
diwygiadau i’r cydgrynhoad, nid fel cynigion deddfwriaeth annibynnol ar wahân. 
 

12. Mae swyddogion yn Swyddfa’r Cwnsleriaid Deddfwriaethol wedi trafod rhaglen y 
Llywodraeth i wella hygyrchedd cyfraith Cymru gyda’u swyddogion cyfatebol yn 
swyddfeydd drafftio eraill y DU. Mae hyn yn cynnwys esbonio ein huchelgeisiau ar gyfer 
cynnal y gyfraith unwaith iddi gael ei chydgrynhoi a’i chodeiddio. Mae’r swyddfeydd 
drafftio hynny eisoes yn ymwybodol o’n polisi sy’n bodoli’n barod bod yn rhaid i 
ddiwygiadau i gyfraith gyfredol Cymru gan ddeddfwriaethau eraill wneud newidiadau yn 
nhestun y ddwy iaith. Mae digon o enghreifftiau o hynny’n digwydd eisoes. 
 

13. Fel yr esboniwyd yn y dystiolaeth i’r Pwyllgor, pe bai Llywodraeth y DU yn deddfu ar 
gyfer Gymru ar fater y cydgrynhowyd y gyfraith arno eisoes yna byddai disgwyl i Fil y DU 
ddiwygio’r gyfraith a gydgrynhowyd. Pe bai’r sefyllfa’n codi o gwbl, y dull o weithio yw y 
byddai ein swyddogion yn esbonio a thrafod â’r swyddogion polisi, cyfreithiol a drafftio 
perthnasol ar y pryd. 
 

14. Pe bai hyn yn digwydd rhywbryd, credaf y byddai’n briodol tynnu sylw’r Senedd i’r dull 
drafftio a fabwysiedir gan Lywodraeth y DU yn eu cynigion deddfwriaethol fel rhan o 
broses y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol. 

 
Codau Cyfraith Cymru 
 
15. Mae’r Pwyllgor wedi deall y bwriadau ar gyfer Codau cyfraith Cymru’n gywir. I addasu’ch 

geiriad chi, dyma storfeydd y gyfraith. Byddant mwy na thebyg yn dechrau gydag un 
darn o ddeddfwriaeth sylfaenol wedi’i chydgrynhoi. Ond gallent hefyd ddechrau gyda’r 
datganiad sylwedd o’r gyfraith a nodwyd drwy Ddeddf a oedd yn diwygio ac ailddatgan y 
gyfraith ar bwnc (felly trwy Fil Seneddol a weithredir drwy Reol Sefydlog 26). Gall 
deddfwriaeth sylwedd sylfaenol ddilynol fod yn rhan o God hefyd. Er enghraifft, yn sgil y 
swm o ddeddfwriaeth sy’n gysylltiedig, gallai Cod cyfraith Cymru ar addysg - fel y 
dywedwyd mewn tystiolaeth flaenorol - gynnwys nifer o Ddeddfau yn ymwneud â 
gwahanol agweddau ar gyfraith addysg (e.e. ysgolion, addysg bellach, addysg uwch). 
Os bwriadwyd i Ddeddf fod yn rhan o God, bydd datganiad i’r diben hwnnw’n cael ei 
gynnwys ynddo - fel y gwnaed yn adran 1(1) o Fil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 
fel rheol. 

 
16. Ni fydd deddfwriaeth sy’n diwygio’r Deddfau sylwedd hynny yn ffurfio rhan o’r Cod nac 

yn cael eu cynnwys yn y datganiad. Eu diben yw bod yn gyfrwng ar gyfer cyflawni’r 
diwygiadau, sef y ddeddfwriaeth a gydgrynhowyd yn yr achos hwn. 
 

17. Mae’r Pwyllgor hefyd yn gywir i ddweud y bydd y Cod (neu’r ‘storfa’) yn cynnwys 
deddfwriaeth a chanllawiau dirprwyedig. Bydd y rheoliadau sylwedd yn cynnwys 
datganiad eu bod yn ffurfio rhan o’r Cod. Ac eto, ni fydd y rheoliadau diwygiedig yn rhan 
o’r Cod ond bydd eu heffeithiau yn digwydd o fewn y Cod. 
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Legislation.gov.uk 
 
18. Er bod yr Archifau Cenedlaethol yn ymwybodol o raglen y Llywodraeth i wella 

hygyrchedd cyfraith Cymru, nid ydym yn gweld bod angen chwilio am arddull 
ychwanegol neu wahanol ar legislation.gov.uk ar gyfer deddfwriaeth sy’n rhan o God. Y 
rheswm am hyn yw nad yw’n fath newydd o ddeddfwriaeth (bydd y Deddfau’n parhau i 
fod yn Ddeddfau Senedd Cymru, er enghraifft). 
 

19. Rydym yn bwriadu defnyddio gwefan Cyfraith Cymru/Law Wales i amlinellu cynnwys 
Codau cyfraith Cymru. Byddwn yn creu tudalen bwrpasol ar gyfer pob Cod, a bydd 
defnyddwyr yn gallu cael gafael ar ddeddfwriaeth sylfaenol ac is-ddeddfwriaeth o’r 
dudalen hon, yn ogystal â dolenni i ganllawiau. Bydd Argraffydd y Frenhines yn parhau i 
fod yn gyfrifol am gyhoeddi’r ddeddfwriaeth (y copïau swyddogol a’r fersiynau 
argraffedig) a bydd legislation.gov.uk yn parhau i gyhoeddi fersiynau digidol o’r 
ddeddfwriaeth (sydd ar gael wedyn o dan y Drwydded Agored y Llywodraeth i 
gyhoeddwyr masnachol ac eraill ei hailddefnyddio). 

  
20. Byddaf yn diweddaru’r Senedd yn ddiweddarach eleni ar y cynnydd rhagorol a wnaed 

gyda legislation.gov.uk ar ehangu swyddogaeth y wefan er mwyn gallu diweddaru 
testunau Cymraeg cyfraith Cymru. Ond cyn hyn gallaf sicrhau’r Pwyllgor bod 
trefniadau’n cael eu gwneud i sicrhau y bydd diwygiadau i Ddeddfau ac OSau sy’n rhan 
o God cyfraith Cymru yn y dyfodol yn cael eu diweddaru’n fuan ar legislation.gov.uk. 

 
Newidiadau posibl i Reolau Sefydlog 
 
21. Mae’r Senedd a’r Pwyllgor hwn wedi cydnabod y risgiau, ac - efallai y gellid dadlau – y 

difrod, i hygyrchedd cyfraith sydd wedi’i chydgrynhoi oherwydd darnio ac ymlediad 
dilynol os na wneir diwygiadau i’r Deddfau sylwedd. Dyna pam mae angen dod o hyd i 
ffordd o helpu i sicrhau bod yn rhaid i’r Senedd ei hun gytuno ar unrhyw gynigion 
deddfwriaethol yn y dyfodol nad ydynt yn gwneud unrhyw beth mwy na diwygio Cod. Nid 
wyf yn meddwl y gallwn ddweud na fyddai byth reswm da pam allai hyn ddigwydd, ond 
rwy’n credu y gallwn ddweud fod yn rhaid i’r Senedd fod yn fodlon pe bai hynny’n cael ei 
gynnig. 
 

22. Mae’n ymddangos i mi mai’r ffordd orau o ddiogelu’r egwyddor hon yw cynnwys 
darpariaeth ar hyn yn y Rheolau Sefydlog perthnasol ar gyfer Biliau (ac is-ddeddfwriaeth 
hefyd efallai pe bai’r Senedd yn ystyried bod angen hynny). 

 
23. Bydd y Trefnydd a minnau’n codi hyn gyda’r Llywydd a’r Pwyllgor Busnes unwaith y 

byddwn yn gwybod beth y bwriadau’r Senedd ar gyfer y Bil hwn, fel y gellir sefydlu dull 
addas o ymgysylltu ag Aelodau a Grwpiau Pleidiau ar y mater hwn. I ailadrodd y pwynt a 
wnes yn y sesiwn dystiolaeth, mae hwn yn fater y dylai pob Aelod ei ystyried a bod yn 
fodlon ag ef - gan fod Pwyllgorau, Aelodau unigol a’r Comisiwn yn gallu cyflwyno 
cynigion deddfwriaethol, nid dim ond y Llywodraeth. 

 
Pwerau newydd Gweinidogion Cymru 
 
24. Mae Adran 2(3) o’r Bil yn cynnwys pŵer newydd i Weinidogion Cymru ddarparu ar gyfer 

eithriadau i’r rheol gyffredinol nad yw adeiladau crefyddol a ddefnyddir at ddibenion 
crefyddol yn henebion at ddibenion Rhan 2 o’r Bil. 
 

25. Mae’r pŵer hwn wedi’i gynnwys oherwydd ansicrwydd am ystyr geiriau agoriadol adran 
61(8) o Ddeddf Henebion Hynafol ac Ardaloedd Archaeolegol 1979. Mae’r adran 
honno’n atal adeiladau eglwysig sy’n cael eu defnyddio at ddibenion eglwysig ar hyn o 
bryd rhag cael eu trin fel “henebion”. 
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26. Wrth ailddatgan y ddarpariaeth hon yn adran 2(3) o’r Bil roeddem yn ansicr a fwriadwyd 

i’r eithriad gwreiddiol fod yn berthnasol i Eglwys Loegr yn unig, ac yn ansicr ynghylch 
ystyr y geiriad yng nghyd-destun gweithredu adran 3 o Ddeddf Hawliau Dynol 1998 
(mae adran 3 yn ei gwneud hi’n ofynnol i ddarllen a gweithredu deddfwriaeth mewn 
ffordd sy’n gydnaws â hawliau Siarter Hawliau Dynol Ewrop, cyn belled ei bod hi’n bosibl 
gwneud hynny). Gweithredwyd y ddarpariaeth i bob rhanbarth ar y dechrau, gan ein bod 
ni’n credu mai dyma’r dehongliad a oedd yn debygol o fod fwyaf cydnaws â’r Siarter, ond 
rydym wedi cadw rhywfaint o hyblygrwydd i ymateb i unrhyw newid mewn amgylchiadau 
yn y dyfodol. 

 
27. Mae yna enghreifftiau eraill yn y Bil lle mae darpariaeth wedi cael ei symud o is-

ddeddfwriaeth i’r Bil ond efallai y bydd rhaid gwneud newidiadau yn y dyfodol. Yn yr 
achosion hynny, mae’r Bil yn cynnwys pwerau i ddiwygio’r darpariaethau. Un enghraifft 
yw’r pŵer yn Atodlen 3 o’r Bil i newid categorïau cydsyniadau dosbarth; mae Deddf 1979 
yn gadael hyn i is-ddeddfwriaeth yn gyfan gwbl. Nid yw’r enghreifftiau hyn yn cynnwys 
rhoi pwerau newydd, maent yn cadw’r hyblygrwydd cyfredol sydd ar gael i Weinidogion 
Cymru wneud addasiadau i’r system a grëwyd gan y Bil. 

 
Adran 209(6) o’r Bil 
 
28. Cyflwynwyd y newid hwn yng nghyd-destun newid yn y dull a fabwysiadwyd gan y Bil i’r 

hyn sy’n cael ei gwmpasu ar wyneb y ddeddfwriaeth sylfaenol. Rydym wedi ailddatgan 
llawer mwy ar wyneb y Bil am faterion allweddol sy’n berthnasol i gytundebau 
partneriaeth na’r hyn sy’n ymddangos ar hyn o bryd ar wyneb Deddf Henebion Hynafol 
ac Ardaloedd Archaeolegol 1979 a Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd 
Cadwraeth) 1990. Er enghraifft, mae darpariaeth am derfynu cytundebau partneriaeth 
wedi’i chwmpasu’n gyfan gwbl gan y Bil ac nid gan reoliadau (fel yw’r achos ar hyn o 
bryd). 
 

29. Mae’r gwahaniaeth hwn mewn dull yn cyfiawnhau gweithdrefn wahanol yn ein barn ni, 
ac rydym yn credu bod hyn wedi’i ganiatáu gan Reol Sefydlog 26C.2. Y materion rydym 
yn eu gadael i reoliadau yn amodol ar weithdrefn negyddol yw’r mathau o faterion 
gweithdrefnol sydd hefyd yn cael eu gadael i reoliadau negyddol mewn mannau eraill o’r 
Bil; er enghraifft, yn y ddarpariaeth ar gyfer ceisiadau am gydsyniad heneb restredig. 

 
30. Mae’n werth nodi y byddai unrhyw reoliadau sy’n addasu effaith Rhan 2 o’r Bil i 

gytundebau partneriaeth yn dal i fod yn destun y weithdrefn gadarnhaol. Mae hyn yn 
gyson â pholisi’r Llywodraeth ar benderfynu ar y weithdrefn addas i’w defnyddio gydag 
is-ddeddfwriaeth. 

 
Effaith Deddf Dehongli 1978 a Deddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 ar y Bil 
 
31. Mae Deddf Dehongli 1978 yn berthnasol i’r holl Ddeddfau sydd wedi’u cydgrynhoi yn y 

Bil a’r is-ddeddfwriaeth a wnaed cyn 2020. Mae Deddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 yn 
berthnasol i is-ddeddfwriaeth fwy diweddar a bydd yn berthnasol i’r Bil. Bydd y Bil felly’n 
destun darpariaethau dehongli ychydig yn wahanol gan bron bob deddfwriaeth y mae’n 
ei chydgrynhoi. 
 

32. Mae prif oblygiadau’r newid hwn wedi’u disgrifio ym mharagraffau 14 i 17 o Nodiadau’r 
Drafftwyr, a rhoir enghreifftiau penodol yn y cofnodion ar gyfer adrannau 2, 3, 74, 160, 
161 a 205 o’r Bil a’r cofnod ar gyfer hepgor adran 91(4) o Ddeddf Adeiladau Rhestredig 
1990. Cyhoeddodd Swyddfa’r Cwnsleriaid Deddfwriaethol ganllawiau cyffredinol hefyd ar 
effaith y newidiadau a gyflwynwyd gan Ddeddf Deddfwriaeth 2020; gweler 
https://llyw.cymru/canllawiau-ar-baratoi-deddfwriaeth-cymru 
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33. Mae’r Atodlenni o ddiffiniadau cymwys cyffredinol yn y ddwy Ddeddf ychydig yn 

wahanol. Yn benodol, nid yw’r diffiniad o “Gymru” yn y Ddeddf Ddehongli’n cynnwys y 
môr tiriogaethol tra bod y Ddeddf Deddfwriaeth yn ei gynnwys. Mae hyn yn golygu 
gwahanol oblygiadau ar gyfer gwahanol Rannau o’r Bil. Yn Rhan 2, rydym wedi hepgor 
darpariaethau o Ddeddf 1979 sy’n rhoi’r ystyr ehangach i “Gymru”, gan nad oes eu 
hangen mewn Bil a fydd yn destun y Ddeddf Ddeddfwriaeth. Yn Rhan 3, rydym wedi 
ychwanegu darpariaeth i roi ystyr y Ddeddf Dehongli i “Gymru”; mae hyn yn cadw’r 
effaith o dawelwch yn Neddf Adeiladau Rhestredig 1990 am ystyr “Cymru” (sy’n golygu 
bod diffiniad y Ddeddf Ddehongli’n berthnasol). 

 
Y defnydd o ‘hwylus’ a ‘priodol’ 
 
34. Ein hagwedd yw na ddylid cynnwys cyfeiriadau at beth sy’n “hwylus” neu’n “briodol” oni 

bai fod hynny’n angenrheidiol. Mae hyn yn adlewyrchu’n dull cyffredinol o hepgor geiriad 
diangen. I’r gwrthwyneb, wrth gwrs, ni ddylid hepgor geiriad pan mae’n angenrheidiol. 
 

35. Pan fydd darpariaeth yn rhoi pŵer ar awdurdod cyhoeddus i wneud rhywbeth, fel arfer 
nid oes angen i’r awdurdod ystyried bod gwneud y peth hwnnw yn “hwylus” neu’n 
“briodol” gan fod y gyfraith eisoes yn gofyn i gyrff cyhoeddus weithredu mewn ffordd 
resymol. Mae’n bosib bod y sefyllfa honno yn llai clir pan gafodd rhai o ddarpariaethau’r 
Bil a ailddatganwyd eu deddfu am y tro cyntaf (amser maith yn ôl mewn rhai achosion), 
a gallai hyn esbonio pam roedd hyn yn cael ei wneud. Ond ni fyddai Bil modern yn 
cynnwys geiriad i ddweud bod rhaid i gorff cyhoeddus weithredu mewn ffordd resymol, 
ac mae’r cyfeiriadau sydd wedi’u hepgor o’r Bil yn rhai o’r math hwn yn bennaf. 
 

36. Mae rhai cyfeiriadau at yr hyn mae awdurdod yn ei ystyried yn “briodol” wedi’u cadw yn y 
Bil. Dyma ble rydym yn credu bod y cyfeiriadau’n angenrheidiol gan na fyddai’r 
darpariaethau dan sylw yn gweithio, neu byddent yn aneglur, hebddynt. Ond rydym yn 
adolygu’r cyfeiriadau hyn a byddem yn fodlon edrych ar unrhyw rai y mae’r Pwyllgor yn 
eu hystyried fel rhai diangen. 

 
37. Pan mae’r Bil yn defnyddio’r gair “priodol”, dylai’r cyfeiriadau berthyn i’r categorïau 

canlynol: 
 

a. Mae darpariaethau am ymgynghori neu hysbysu yn aml yn gofyn i Weinidogion 
hysbysu neu ymgynghori â phersonau penodedig ac unrhyw bersonau eraill y 
maent yn eu hystyried yn briodol. Mae enghreifftiau o hyn yn adrannau 5(3), 
78(2), 194(7) a 196(4) a pharagraff 3(5) o Atodlenni 4 a 5, a darpariaethau tebyg 
am bwy allai fod yn barti i gytundeb partneriaeth yn adrannau 25(2) a 113(2) a (4) 
o’r Bil. Byddai cyfeirio at “bersonau eraill” yn unig yn aneglur ac efallai y byddai’n 
cael effaith wahanol. 
 

b. Mae rhai darpariaethau’n galluogi neu’n gofyn i awdurdod cyhoeddus gymryd 
camau gweithredu y mae’n eu hystyried yn “briodol” at ddibenion penodol neu 
dalu sylw i ystyriaethau penodol. Mae’r cyfeiriadau at yr hyn mae’r awdurdod yn ei 
ystyried yn briodol yn datgan y cysylltiad rhwng y cam gweithredu a’r dibenion 
neu’r ystyriaethau’n glir. Mae enghreifftiau o hyn yn adrannau 35(1), 123(1) a 
134(1) a pharagraff 2(7) o Atodlen 9. 
 

c. Mae rhai darpariaethau’n datgan y gall awdurdod cyhoeddus wneud unrhyw beth 
mae’n ei ystyried yn briodol, er mwyn ei gwneud yn glir bod y pŵer yn un eang 
iawn. Gall hyn fod yn bwysig pe bai’r cyd-destun yn awgrymu fel arall y gallai’r 
pŵer fod yn gulach. Mae enghraifft o hyn yn adran 184(6). 
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d. Mae rhai darpariaethau’n cyfeirio at yr hyn sy’n “briodol” am gymysgedd o 
resymau b. a c., h.y. i’w gwneud yn glir bod gan awdurdod cyhoeddus bŵer 
ehangach i wneud unrhyw beth y mae’n ei ystyried yn briodol at ddiben penodol. 
Mae enghreifftiau o hyn yn 9(5), 42(3), 81(5), 135(3) a 143. 
 

38. Efallai fod yna resymau eraill dros gynnwys y gair “priodol” mewn deddfwriaeth. Er 
enghraifft, mae Deddf Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021 yn Ddeddf ddiweddar sy’n 
cynnwys y gair “priodol” mewn sawl lle. Cafodd rhai o’r cyfeiriadau hyn eu cynnwys am 
resymau nad ydynt yn berthnasol i’r Bil cyfredol: 
 

a. Mae adrannau 12, 14, 16 a 51 o’r Ddeddf honno yn rhoi pwerau i gyrff addysg 
wneud gwahanol bethau os ydynt yn ystyried ei bod yn briodol gwneud hynny. 
Mae’r pwerau hyn yn ymddangos yn syth ar ôl pwerau i wneud pethau eraill dim 
ond os yw’r cyrff yn ystyried bod angen gwneud hynny. Mae angen y cyfeiriadau 
at beth sy’n “briodol” yn y cyd-destunau hyn i’w gwneud yn glir nad y prawf yw’r 
peth angenrheidiol. 
 

b. Mae adrannau 33(4), 45(5) a 46(3) yn rhoi pwerau i gorff gyfeirio person arall i 
gymryd y cam gweithredu y mae’n ei ystyried yn briodol. Mae’r geiriad wedi’i 
gynnwys i’w gwneud yn glir mai’r corff sy’n rhoi’r cyfarwyddyd sy’n penderfynu pa 
gam gweithredu sy’n briodol i’w gymryd. 

 
Ymgysylltu â Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM 
 
39. Mae Llywodraeth Cymru wedi dilyn y gweithdrefnau cytunedig i sicrhau bod Gwasanaeth 

Llysoedd a Thribiwnlysoedd Ei Mawrhydi a’r Weinyddiaeth Gyfiawnder yn ymwybodol o’r 
Bil. Cyflwynwyd ffurflen Nodi’r Effaith ar y System Gyfiawnder i’r Weinyddiaeth 
Gyfiawnder sydd wedi cadarnhau na fydd y Bil yn cael unrhyw effaith neu effaith fach 
iawn ar y system gyfiawnder. Yn ogystal, cyflwynwyd gwybodaeth i’r Arglwydd Brif Ustus 
ac ni nodwyd unrhyw faterion a fydd yn effeithio ar Wasanaeth Llysoedd a 
Thribiwnlysoedd EM na’r Coleg Barnwrol. 

 
Deddf Adolygiad Barnwrol a Llysoedd 2022 
 
40. Daeth Adran 13 o Ddeddf Adolygiad Barnwrol a Llysoedd 2022 i rym yn llawn ar 13 

Gorffennaf 2022 drwy reoliad 3 o Ddeddf Cyfiawnder Troseddol 2003 (Rhif Cychwyn 34) 
a Rheoliadau Deddf Adolygiad Barnwrol a Llysoedd 2022 (Rhif Cychwyn 1) 2022 (OS 
2022/816).  
 

41. Nid yw’r Bil yn gwneud unrhyw newidiadau i bwerau dedfrydu Llysoedd Ynadon ond 
mae’n cynnwys newidiadau gwirioneddol a darpar newidiadau i’r cosbau am droseddau 
amgylchedd hanesyddol sy’n cael eu gwneud gan ddeddfwriaeth arall. Yr unig newid i 
bŵer dedfrydu a wnaed gan y Bil yw yn adran 198, sy’n hepgor y pŵer i gyflwyno 
dedfryd o garchar ar euogfarn ar dditiad sy’n cael ei ddarparu gan adran 330(5) o 
Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 ar hyn o bryd. (Gweler y cofnod ar gyfer adran 
198 yn Nodiadau’r Drafftwyr). 

 
Diweddaru TAN24 
 
42. Fel rhan o’r cam gweithredu a ragwelir mewn perthynas â’r Bil, bydd canllawiau a 

chyngor a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru, yn cynnwys Nodyn Cyngor Technegol 
24, yn cael eu diweddaru. Newidiadau i’r testun fydd y rhain i ddiweddaru’r cyfeiriadau at 
deitl y ddeddfwriaeth neu rifau adrannau – bydd y cyngor polisi yn y dogfennau yn aros 
yr un fath. 
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43. Mae Atodlen 14 i’r Bil yn gwneud darpariaethau trosiannol, fel bod unrhyw gyfeiriad at 
ddarpariaeth neu ddeddf a ddiddymwyd yn cael ei ddarllen fel cyfeiriad at y ddarpariaeth 
gyfatebol yn y Bil. 

 
44. Fel rwy’n ei nodi uchod, byddaf yn diweddaru’r Senedd yn ddiweddarach eleni ar y 

cynnydd o dan raglen hygyrchedd y Llywodraeth, yn cynnwys mewn perthynas â 
Cyfraith Cymru. Ond rwy’n gobeithio bod fy sylwadau cynharach ar fwriadau cyhoeddi’r 
Codau ar y wefan honno yn nodi sut y bydd canllawiau’n cael eu cynnwys. 

 
Costau sy’n gysylltiedig â gweithredu 
 
45. Rwy’n nodi eich sylwadau ar ddeddfwriaeth arall, ond mae’n rhaid i ni fod yn glir nad yw’r 

ffaith nad yw deddfwriaeth arall yn destun costau ar yr un lefel â’r Bil hwn yn golygu bod 
y costau hyn yn sylweddol neu’n ddiffygiol o ran cywirdeb neu gadernid. I gyfrifo costau’r 
Bil hwn, cafodd y rhannau o’r sector amgylchedd hanesyddol a fyddai’n cael eu 
heffeithio gan y ddeddfwriaeth newydd eu nodi gan Cadw, ac ystyriwyd hefyd y gwaith a 
fyddai’n angenrheidiol. Roedd y rhain yn sail i amcangyfrifon costau seiliedig ar 
wybodaeth, a oedd hefyd yn ystyried cymariaethau â deddfwriaeth ddiweddar a graddau 
cyflogau’r gwasanaeth sifil. 

 
46. Roedd mwyafrif llethol y costau a nodwyd yn gostau staff a oedd yn gysylltiedig â 

diweddaru gwefannau, canllawiau a ffurflenni fel eu bod yn cyfeirio at y ddeddfwriaeth 
gywir. Bydd angen amser ar staff i ymgyfarwyddo â’r ddeddfwriaeth newydd hefyd. Fel y 
nodwyd yn y Memorandwm Esboniadol, costau ‘cyfle’ yw’r rhain nid costau 
‘gwirioneddol’ – ychydig iawn o gostau gwirioneddol (wedi’u nodi yn y Memorandwm 
Esboniadol) a nodwyd. 
 

47. Er fy mod yn deall pam mae’r Pwyllgor yn gofyn am esboniad ar unrhyw fater a nodwyd 
yn y Memorandwm Esboniadol, dylwn ddatgan yn glir nad yw’r Llywodraeth yn bwriadu 
cwblhau’r asesiadau effaith rheoleiddiol llawn mewn perthynas â Biliau cydgrynhoi fel 
rydym ni’n ei wneud ar gyfer Biliau diwygio’r gyfraith, lle bo’n berthnasol. Yn unol â 
Rheolau Sefydlog, mae gofyn i’r Llywodraeth nodi’r amcangyfrifon gorau ar gyfer unrhyw 
gostau ychwanegol. Wrth ddatblygu’r rhain, pe bai’n ystyried y byddai’r costau’n 
sylweddol, byddai hyn yn awgrymu na allai’r cynigion barhau fel Bil cydgrynhoi ac y 
dylai’r llywodraeth ystyried a yw am fwrw ymlaen ai peidio drwy gyflwyno Bil diwygio. A 
byddai Asesiad Effaith Rheoleiddiol llawn yn cael ei gynnal ar y pwynt hwn. 
 

48. Ond ar y pwyntiau a godwyd gan y Pwyllgor, gallaf gadarnhau: 
 

a) Costau i Awdurdodau Parc Cenedlaethol ac Awdurdodau Lleol 
 
Mae’r amcangyfrif o amser yn adlewyrchu’r gwaith a ragwelir er mwyn diweddaru 
gwefannau a deunyddiau eraill i gynnwys cyfeiriadau at y ddeddfwriaeth newydd a 
sicrhau bod staff allweddol yn gyfarwydd â’r ddeddfwriaeth. Ni fydd llawer o’r wybodaeth 
y bydd awdurdodau lleol yn ei darparu yn newid gan y bydd effaith y gyfraith yn parhau i 
fod yr un fath. Gallant wirio, er enghraifft, ddolenni sy’n mynd â’r darllenydd i wefan 
Cadw i sicrhau eu bod yn gywir, yn ogystal ag i ddiweddaru cyfeiriadau at y 
ddeddfwriaeth gywir. Mae’n debyg y bydd hyn yn cael ei wneud am gost debyg gan staff 
mewn graddau tebyg i Lywodraeth Cymru ac mae’r costau wedi’u hamcangyfrif ar y sail 
hon. Er na chynhaliwyd ymgynghoriad ffurfiol, mae trafodaethau gydag awdurdodau 
cynllunio ar effaith y Bil a beth fydd angen ei wneud cyn iddo ddechrau, wedi llywio’n 
hamcangyfrifon costau. 
 
b) Costau i dirfeddianwyr ac unigolion preifat 
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Ni fydd unrhyw gostau i dirfeddianwyr nac unigolion preifat gan nad oes unrhyw newid i 
effaith y gyfraith. 
 
c) Costau i gyrff trydydd sector a chymdeithasau amwynder 
 
Mae’n anodd mesur hyn gan y bydd rhai sefydliadau’n cynnwys dolenni ar eu gwefan 
sy’n cyfeirio’r darllenydd i’r ddeddfwriaeth berthnasol neu ddeunydd cysylltiedig a fydd 
yn cymryd ychydig funudau i’w ddiweddaru. Mae sefydliadau eraill yn cynnwys testun 
mwy esboniadol a bydd angen i hwnnw adlewyrchu’r ddeddfwriaeth newydd felly gallai 
hynny gymryd mwy o amser i’w ddiweddaru. Nid yw’n bosibl pennu cost ar yr amser y 
gallai hyn ei gymryd gan y bydd gan bob sefydliad wahanol lefelau tâl. 
 
d) Gweithdai ymgyfarwyddo ar gyfer swyddogion troseddau treftadaeth 
 
Er bod gan awdurdodau heddlu eu mecanweithiau eu hunain ar gyfer nodi deddfwriaeth 
newydd, mae rhwydwaith o swyddogion yn bodoli sy’n ymdrin â throseddau treftadaeth 
yn benodol. Mae gan Gymru bedwar swyddog cyswllt troseddau treftadaeth, un ar gyfer 
pob llu, gydag un ohonynt yn bwynt cyswllt unigol cyffredinol sy’n arwain ar droseddau 
treftadaeth yng Nghymru. Bydd y sesiwn ymgyfarwyddo yn cael ei chynnal fel rhan o 
gyfarfodydd rheolaidd Cadw â’r swyddogion cyswllt troseddau treftadaeth. Mae’r costau 
a nodwyd yn cynnwys costau Cadw, costau cyfleoedd ar gyfer amser y swyddogion 
cyswllt troseddau treftadaeth i fynychu’r sesiwn ac unrhyw amser sydd ei angen i 
ddiweddaru unrhyw lawlyfrau neu gyfarwyddiadau desg. 
 
e) Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru 
 
Mae Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru’n gyfrifol am Gofnodion Amgylchedd 
Hanesyddol Cymru. ‘Archwilio’ yw’r system fynediad ar-lein i’r cofnodion hyn ac mae’n 
cynnwys gwybodaeth ar gyfer Cymru gyfan; bydd gofyn diweddaru rhywfaint i 
adlewyrchu’r ddeddfwriaeth newydd. Mae Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru hefyd 
yn cyflawni rôl allweddol o ran rheoli a hyrwyddo’r amgylchedd hanesyddol ac rydym yn 
disgwyl iddynt ddarparu cymorth gwerthfawr i godi ymwybyddiaeth o’r ddeddfwriaeth 
newydd ac is-ddeddfwriaeth a chanllawiau cysylltiedig. Yn ogystal, bydd angen iddynt 
sicrhau bod eu gwefannau’n cynnwys y wybodaeth ddiwygiedig gywir. 

 
Bydd y prif gostau ar gyfer y Comisiwn Brenhinol yn gysylltiedig â chael staff i 
ymgyfarwyddo â’r Bil. Bydd angen i’r Comisiwn adolygu ei wefannau a chronfeydd data 
hefyd i nodi newidiadau a allai fod yn ofynnol i adlewyrchu’r ddeddfwriaeth newydd. 
 
Nid ydym wedi cynnal ymgynghoriad ffurfiol ar y costau amcangyfrifiedig, ond mae 
trafodaethau ag Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru a’r Comisiwn Brenhinol yn 
awgrymu y bydd y gwaith hwn yn gofyn am isafswm o weithgarwch gan y ddau, ac mae 
hyn wedi’i adlewyrchu yn yr amcangyfrifon costau. 
 

Edrychaf ymlaen at drafodaethau pellach y Pwyllgor ar y Bil, ac rwy’n hapus i gadarnhau y 
byddaf yn dychwelyd i ddarparu rhagor o dystiolaeth ar 14 Tachwedd. 
 
Yn gywir, 
 

 
 
 
Mick Antoniw AS/MS 
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Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad 
Counsel General and Minister for the Constitution  
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Gallwch weld copi electronig o’r ddogfen hon ar wefan y Senedd:  
www.senedd.cymru

Gellir cael rhagor o gopïau o’r ddogfen hon mewn ffurfiau hygyrch, yn cynnwys 
Braille, print bras, fersiwn sain a chopïau caled gan: 
 
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd 
CF99 1SN

Ffôn:  0300 200 6565

© Hawlfraint Comisiwn y Senedd 2022 
Ceir atgynhyrchu testun y ddogfen hon am ddim mewn unrhyw fformat neu 
gyfrwng cyn belled ag y caiff ei atgynhyrchu’n gywir ac na chaiff ei ddefnyddio 
mewn cyd-destun camarweiniol na difrïol. Rhaid cydnabod mai Comisiwn y 
Senedd sy’n berchen ar hawlfraint y deunydd a rhaid nodi teitl y ddogfen.

Senedd Cymru yw’r corff sy’n cael ei ethol yn 
ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru 
a’i phobl. Mae’r Senedd, fel y’i gelwir, yn deddfu ar 
gyfer Cymru, yn cytuno ar drethi yng Nghymru, ac 
yn dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif.
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Cyflwyniad 

Senedd Cymru yw’r corff sy’n cael ei ethol yn 
ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru a’i 
phobl. Mae’r Senedd, fel y’i gelwir, yn deddfu ar gyfer 
Cymru, yn cytuno ar drethi yng Nghymru, ac yn dwyn 
Llywodraeth Cymru i gyfrif.  

Defnyddir cyllideb Comisiwn y Senedd (“y Comisiwn”) i dalu costau cynnal y 
Senedd. Mae hefyd yn talu costau cyflogau a lwfansau’r Aelodau a'u staff fel y’u 
pennir gan y Bwrdd Taliadau annibynnol.  

Mae gan Aelodau o'r Senedd gyfrifoldeb sylweddol. Maent yn deddfu ar gyfer 
Cymru, yn cynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl, yn dwyn Llywodraeth Cymru i 
gyfrif ac yn cytuno ar drethi yng Nghymru. Yn ei dro, mae'r Comisiwn yn darparu'r 
sgiliau arbenigol, y gwasanaethau cymorth a'r adnoddau i gynorthwyo’r Aelodau i 
gyflawni eu gwaith craffu, deddfu a chynrychioli. 
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Y gyllideb 

Cyfanswm y gyllideb ar gyfer 2023-24 yw £67.643 miliwn a bydd yn darparu ar 
gyfer:  

▪ Gwariant sydd dan reolaeth uniongyrchol y Comisiwn, gan gynnwys 
cronfa brosiectau (y gyllideb weithredol);  

▪ Gwariant sy'n ymwneud â gwaith i baratoi ar gyfer Diwygio'r Senedd; 

▪ Dibrisiant (cost nad yw'n arian parod);  

▪ Costau llog ar rwymedigaethau prydles fel sy’n ofynnol gan y Safon 
Adrodd Ariannol Ryngwladol (IFRS) 16 (traul anariannol) 

▪ Y gyllideb a nodwyd ar gyfer Penderfyniad y Bwrdd Taliadau Annibynnol 
ar Gyflogau a Lwfansau'r Aelodau;  

▪ Y gyllideb ar gyfer costau clercio, costau gweinyddol a chostau eraill i 
ddarparu cymorth i'r Bwrdd Taliadau Annibynnol; 

▪ Y gyllideb ar gyfer Swyddfa'r Comisiynydd Safonau; a’r 

▪ Ddarpariaeth gyfrifyddu ar gyfer Cynllun Pensiwn Aelodau o’r Senedd 
dan bennawd Gwariant a Reolir yn Flynyddol (GRF) Trysorlys EM (Cost 
Cyllid Pensiwn). 

Pennwyd cyllideb 2022-23 i roi sefydlogrwydd i'r Comisiwn wrth iddo ddod allan o 
bandemig byd-eang. Bydd y gyllideb ar gyfer 2023-24 a thu hwnt yn cefnogi 
blaenoriaethau’r Comisiwn wrth iddo barhau i addasu ac ymateb i newid a her 
sylweddol.  

Mae’r gyllideb wedi’i phennu ar lefel sy’n ddigonol i alluogi’r Comisiwn i gyflawni ei 
uchelgeisiau a’i ofynion statudol. Mae hefyd wedi’i phennu ar lefel sy’n ystyried y 
cyd-destun ariannu ehangach o ran y sector cyhoeddus a Datganiad o 
Egwyddorion Pwyllgor Cyllid y Senedd. 

Mae cyllideb weithredol y Comisiwn yn cyflwyno cynnydd 5.06 y cant o'i 
chymharu â 2022-23. Mae hyn yn adlewyrchu arbedion a ragwelir drwy ffyrdd 
newydd o weithio, sy’n rhannol yn gwrthbwyso cynnydd mewn chwyddiant ac 
enghreifftiau eraill o gynnydd yn y gyllideb nad yw’n ymwneud â staff, fel cynnydd 
mewn costau cyfleustodau a buddsoddiad cynyddol yn ein gwytnwch 
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seiberddiogelwch. Mae hefyd yn darparu cronfa brosiectau y bydd cynlluniau 
buddsoddi yn cael eu blaenoriaethu yn ôl yr angen a'r adnoddau ariannol a 
phersonél sy'n ofynnol i'w cyflawni.  Bydd hefyd yn ariannu'r dyfarniad cyflog yn y 
gyllideb staffio (2.4 y cant yn 2023-24, gan ddefnyddio'r setliad pum mlynedd 
cyflog cytûn wedi'i gysylltu â mynegai ASHE y cytunwyd arno ag Ochr yr Undebau 
Llafur.  

Mae’r pandemig wedi ysgogi newid yn y ffordd y mae’r Comisiwn yn gweithredu o 
ddydd i ddydd. Mae’r ffordd y mae hyn yn amlygu ei hun, yn ein defnydd tymor 
hwy o'r ystâd, bellach o dan ystyriaeth a dyma fydd ein strategaeth 'Ffyrdd o 
Weithio'. 

Bydd cynnydd tebygol ym maint y Senedd yn 2026, o 60 i 96 Aelod, yn newid 
sylweddol o ran siâp a ffurf y Senedd (Diwygio’r Senedd). Bydd buddsoddiad 
mewn adnoddau staffio a chostau eraill yn dechrau erbyn 2023-24 os yw’r gwaith 
o Ddiwygio’r Senedd am gael ei gyflawni erbyn 2026. 

Mae ffactorau allanol eraill yn effeithio ar gyllideb 2023-24, fel y cynnydd 
sylweddol mewn prisiau cyfleustodau. Y ffactor mwyaf sy'n achosi’r cynnydd 
mewn costau gweithredu nad ydynt yn ymwneud â staff yw’r cynnydd mewn 
costau ynni (tua £700,000). Er mwyn lliniaru hyn yn y dyfodol ac wedi ein hysgogi 
gan ein strategaeth garbon tymor hwy, mae’r Comisiwn yn bwriadu ymuno â 
rhwydwaith Gwresogi Ardal Caerdydd yn ystod 2024, a fydd yn defnyddio gwres 
gwastraff o losgydd Caerdydd i gynhesu ystâd y Senedd ac yn cynnig arbediad o’i 
gymharu â chostau nwy cyfanwerthu. 

 

Tudalen y pecyn 29



Cyllideb Ddrafft: 2023-24 

9 

Diwygio’r Senedd 

Prif swyddogaeth statudol y Comisiwn yw darparu’r eiddo, y staff a’r 
gwasanaethau sydd eu hangen at ddibenion y Senedd. Wrth gyflawni'r 
cyfrifoldebau hyn mae angen i'r Comisiwn gynllunio'n effeithiol ar gyfer gofynion y 
Senedd yn y dyfodol yn ogystal â darparu ar gyfer ei hangen presennol. 

Cyhoeddodd y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio’r Senedd ei adroddiad ar 30 
Mai 2022. Mae cwmpas gwaith Diwygio’r Senedd yn sylweddol, gyda chynnydd 
arfaethedig i 96 Aelod, sef cynnydd o 60 y cant ym maint y Senedd. Ar 8 Mehefin 
2022, ystyriodd y Senedd y cynnig a ganlyn a chytuno arno: 

Cynnig bod y Senedd: 

 Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio’r Senedd, 
‘Diwygio ein Senedd: Llais cryfach i bobl Cymru’. 

 Yn cymeradwyo’r cyfarwyddiadau polisi a argymhellir ynghylch 
deddfwriaeth i Ddiwygio’r Senedd mewn digon o amser ar gyfer 
etholiadau nesaf y Senedd yn 2026. 

 Yn nodi bod yr adroddiad hefyd yn galw ar y Senedd i drafod nifer o 
faterion sy’n gysylltiedig â Diwygio’r Senedd – gan gynnwys nifer y 
deiliaid swyddi, y potensial ar gyfer rhannu swydd a’r gallu i gynyddu 
nifer y Comisiynwyr o’r nifer bresennol o 4. 

Mae goblygiadau Diwygio’r Senedd yn gymhleth, yn heriol ac yn eang eu cwmpas, 
gyda nifer o bartïon yn ymwneud â’r broses. 

Mae’r amserlenni ar gyfer Diwygio’r Senedd unwaith y bydd y ddeddfwriaeth wedi 
ei phasio yn dynn iawn. Gan hynny, mae gwerth mewn dechrau ystyried 
newidiadau strategol yn ystod y Chweched Senedd a fydd yn galluogi’r Senedd i 
weithio’n fwy effeithiol ac effeithlon yn y dyfodol, ac a fydd yn gweithredu fel 
sylfeini ar gyfer newid pellach wrth i benderfyniadau deddfwriaethol gael eu 
gwneud. 

I’r Comisiwn, bydd hyn yn gofyn am ddull a reolir yn ofalus sy’n taro’r cydbwysedd 
cywir, o fewn cyfyngiadau gwleidyddol ac ariannol, rhwng darparu cymorth 
rhagorol i’r Senedd tra hefyd yn dod o hyd i arbedion effeithlonrwydd, newid 
dyraniadau adnoddau i ddiwallu pwysau newydd a sicrhau cynnydd y gellir ei 
gyfiawnhau mewn cyllidebau penodol. 
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Costau Diwygio'r Senedd 

Yn ei gyfarfod ar 11 Gorffennaf 2022, trafododd y Comisiwn y costau sy’n debygol o 
godi yn ystod y Chweched Senedd wrth baratoi ar gyfer Diwygio’r Senedd.  

Mae’r costau’n rhai dangosol ac eto i’w pennu’n llawn, ond mae’r amcangyfrifon 
cynnar fel a ganlyn: 

 2023-24 

£000 

2024-25 

£000 

2025-26 

£000 

Staff y Gyfarwyddiaeth Busnes* £462 £471 £481 

Staff y Gyfarwyddiaeth Ymgysylltu* £0 £0 £0 

Staff y Gyfarwyddiaeth Adnoddau* £74 £75 £76 

Costau nad ydynt yn ymwneud â staff £35 £450 £1,730 

Cyfanswm £571 £996 £2,287 

*Mae’r costau staffio hyn yn ymwneud â’r swyddi ychwanegol hynny sy’n dechrau yn 2023-24 yn 
unig. Mae costau staffio ychwanegol yn debygol, gyda swyddi ychwanegol yn dechrau yn 2024-
25 a 2025-26, ond nid oes rhagamcanion cywir ar gael ar hyn o bryd. 

Mae costau staffio yn debygol o gychwyn yn 2023-24 i ddarparu adnoddau ar 
gyfer ffrydiau gwaith ar waith adolygu gweithdrefnol, cydgysylltu busnes Diwygio’r 
Senedd ac adolygiadau o raglenni busnes. Yn ogystal, bydd angen cymorth 
pellach ar lefel uwch a gweinyddol i alluogi’r staff presennol i ganolbwyntio ar 
Ddiwygio’r Senedd. 

Rhagwelir y bydd angen swydd arall er mwyn darparu adnoddau ar gyfer rheoli’r 
gwaith cyfalaf sy'n gysylltiedig â Diwygio'r Senedd. 

Y costau nad ydynt yn ymwneud â staff yw’r gost ar gyfer addasiadau i'r Siambr 
(gan gynnwys darpariaeth TGCh ychwanegol) ar gyfer 96 o Aelodau. Mae costau 
dangosol hefyd wedi'u cynnwys ar gyfer ad-drefnu gofod swyddfa cynllun agored 
yn Nhŷ Hywel i fod yn swyddfeydd unigol ychwanegol i’r Aelodau. 
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Ffyrdd o weithio 

Ar 14 Mawrth 2022, trafododd y Comisiwn y Strategaeth Ystadau, Dyfodol Hyblyg 
a'r Adolygiadau Capasiti a chytunwyd i'w cyfuno yn Strategaeth 'Ffyrdd o Weithio' 
integredig a rhaglen gyflawni gysylltiedig a fydd: 

▪ yn ymateb i newid yn yr amgylchedd mewnol ac allanol drwy bennu a 
chyflawni ei uchelgais ar gyfer y ffordd y mae staff y Comisiwn yn 
gweithio a'r lleoedd y maent yn gweithio ynddynt; ac 

▪ os oes angen, yn gweithredu fel fframwaith ar gyfer cyflawni mentrau 
cymorth, galluogi a hwyluso, nad ydynt yn ymwneud â busnes y 
Comisiwn mewn ymateb i Ddiwygio’r Senedd. 

Nodwyd bod pum thema yn berthnasol i gyflawni’r uchelgais hwn o ran sut y bydd 
staff y Comisiwn yn gweithio yn y tymor byr, y tymor canolig a’r tymor hwy; 

Lle: yr ystâd a'r amgylchedd gwaith ffisegol; 

Pobl: creu gweithlu ystwyth a’i wella’n barhaus; 

Darparu gwasanaethau: mewn ffordd sy'n parhau i fod yn effeithiol ac yn cynnig 
gwerth am arian wrth i amgylcheddau mewnol ac allanol newid; 

Technoleg: sut mae technoleg yn cael ei defnyddio i gefnogi ffyrdd hybrid a 
ffyrdd eraill o weithio; 

'Dyfodol': uchelgais eang ei gwmpas i gefnogi cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu 
eu hanghenion ac ategu strategaeth Carbon Niwtral 2030 y Comisiwn. 

Bydd y Strategaeth yn rhoi anghenion yr Aelodau a’r Senedd yn gyntaf, ac yn 
cynnwys uchelgeisiau sy’n sicrhau effaith gadarnhaol i’r Aelodau a’u staff cymorth 
drwy ddarparu gwasanaethau mwy ymatebol, effeithlon ac effeithiol. 

Strategaeth Ystadau 

Mae'r Comisiwn yn datblygu ei Strategaeth Ystadau fel rhan o'r rhaglen strategol 
newydd 'Ffyrdd o Weithio', gan ystyried y newidiadau i'n gweithrediadau sy'n 
deillio o'r pandemig Covid. Bydd achos busnes ar gyfer dyfodol swyddfa Bae 
Colwyn, gan gynnwys opsiynau posibl, yn cael ei gyflwyno yn ystod blwyddyn 
ariannol 2022-23 i’w weithredu ym mlwyddyn ariannol 2023-24.  
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Os bydd yr opsiwn a ffefrir yn golygu bod y Comisiwn yn ymrwymo i brydles 
newydd yng Ngogledd Cymru, efallai y bydd angen addasu ffigurau cyfalaf a 
dibrisiant 2023-24, a hynny drwy Gyllideb Atodol, i adlewyrchu gofynion cyfrifyddu 
IFRS 16 – Prydlesi. 

Yn ogystal, mae'r Comisiwn yn disgwyl cael gwybodaeth fanwl am opsiynau 
swyddfeydd ar gyfer Aelodau a'r Comisiwn ym Mae Caerdydd yn y dyfodol gan ein 
hymgynghorwyr eiddo allanol. Bydd gwerth am arian, gofynion gofod yn y dyfodol 
(wedi'u haddasu i adlewyrchu lefelau presenoldeb yn y swyddfa ar ôl y pandemig) 
ac ystyriaeth o faterion seilwaith ffisegol (fel gosod ffenestri newydd) yn ffactorau 
allweddol i’w hystyried fel rhan o'r broses hon.  

Strategaeth Pobl, Amrywiaeth a Chynhwysiant 

Mae ein strategaeth pobl bresennol, a gyhoeddwyd yn 2019, ac sy’n cwmpasu’r 
cyfnod hyd at 2023, yn ganolog i gyflawni nodau strategol y Comisiwn, gan sicrhau 
bod gennym weithlu ystwyth sy’n cynnig y sgiliau, y wybodaeth a’r ymddygiad 
cywir i gyflawni ein nodau presennol, gan baratoi ar gyfer gofynion y dyfodol.  

Mae ein gwerthoedd sefydliadol yn rhai ystyrlon a real; ein hamrywiaeth yw ein 
cryfder, a bydd mwy o amrywiaeth yn ein gwneud yn gryfach fyth. Rydym wedi 
dysgu y gallwn ni wneud pethau'n wahanol iawn. Mae'r gwersi hyn yn darparu'r 
llwyfan angenrheidiol i gynllunio ar gyfer y newid mwyaf y mae'r sefydliad wedi'i 
wynebu hyd yma ac ymateb iddo. Mae ein hymrwymiad i greu gweithlu ystwyth 
a’i wella’n barhaus yn dibynnu ar ein diwylliant o barch, angerdd, balchder a 
chydweithio i ddarparu gwasanaethau effeithiol, arweinyddiaeth gynhwysol, a 
chapasiti a gwytnwch, yn erbyn cefndir o newid mewn ffyrdd o weithio a sefyllfa 
anodd yn y farchnad lafur.  Bydd hyn yn gofyn am gynllunio gweithlu mewn 
ffordd aeddfed a hirdymor. 

Mae canran sylweddol o gyfanswm gwariant gweithredu'r Comisiwn yn ymwneud 
â chostau staffio, gan dynnu sylw at y ffaith bod y Comisiwn yn sefydliad sy'n 
defnyddio llawer o wybodaeth ac sy'n cynnig gwerth i'r Senedd drwy ei bobl a'u 
gwybodaeth, eu sgiliau a'u profiad wrth gefnogi a gwasanaethu Busnes ac 
Aelodau'r Senedd. Dros y deuddeg mis nesaf, byddwn yn ailedrych ar ein 
Strategaeth Pobl a’n cynlluniau gweithredu, gan fireinio ymhellach y 
gweithgareddau blaenoriaeth a fydd yn darparu’r capasiti, y gallu a’r gwytnwch yn 
y modd mwyaf effeithlon i gyflawni ein hymrwymiadau i ffyrdd newydd o weithio.  
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Costau Yswiriant Cenedlaethol  

Ar 23 Medi 2022, cyhoeddodd Llywodraeth Ei Fawrhydi ei bod yn bwriadu 
gostwng cyfradd y cyfraniadau Yswiriant Cenedlaethol y mae cyflogeion a 
chyflogwyr yn eu talu 1.25 y cant o 6 Tachwedd. Mae’r gyfradd is hon ar gyfer 
cyfraniadau cyflogwyr, sef 13.8 y cant, yn cael ei hadlewyrchu yn ffigurau sy’n cael 
eu cyflwyno yn y ddogfen hon ar gyfer cyllideb 2023-24.  

 

Darparu gwasanaethau – Strategaeth Rheoli Adnoddau a Chynllun 
Cyflawni Corfforaethol 

Fe wnaeth adolygiad manwl o’r gyllideb staff a’r gyllideb nad yw’n ymwneud â 
staff ym mis Awst 2022 nodi effeithlonrwydd ac arbedion posibl, a allai wrthbwyso 
rhai o’r costau a ddaw yn sgil twf yn y dyfodol. Mae’r Comisiwn wrthi’n datblygu’r 
opsiynau posibl hyn fel Strategaeth Rheoli Adnoddau, a fydd yn llywio ei ddull o 
ymdrin â gofynion adnoddau ar gyfer gweddill tymor y Chweched Senedd. 

Er mwyn dod â chydlyniant a ffocws i waith y Comisiwn dros y blynyddoedd nesaf, 
cyflwynwyd Cynllun Cyflawni Corfforaethol ym mlwyddyn ariannol 2022-23 i 
gysylltu amcanion strategol, cynlluniau gwasanaeth tîm ac amcanion perfformiad 
unigol.  

Cynaliadwyedd 

Yn sail i’n holl strategaethau a nodau corfforaethol mae ymrwymiad i leihau ein 
hôl troed carbon. 

Nod y Senedd yw dangos arfer gorau o ran cynaliadwyedd yn y ffordd y mae’n 
gweithredu, yn unol â chyfreithiau sy’n cael eu pasio i ddiogelu amgylchedd 
Cymru.  Rydym yn lleihau’r defnydd o adnoddau, yn dargyfeirio gwastraff o 
safleoedd tirlenwi, ac yn annog bioamrywiaeth.  Fel sefydliad sydd wedi’i ardystio 
i’r safon ryngwladol ISO14001, rydym yn cymryd ein cyfrifoldebau cyfreithiol o 
ddifrif hefyd, ac yn cael ein harchwilio’n rheolaidd ar ein gwaith amgylcheddol. 

Fel sefydliad, ein nod yw bod yn garbon niwtral erbyn 2030, a hynny drwy haneru 
ein hallyriadau presennol ac yna gwrthbwyso’r hyn sy’n weddill. 

Mae gennym nodau tymor byr, tymor canolig a thymor hwy, sy'n amrywio o reoli 
tymheredd ar lefel 'parth' ar yr ystâd i'r nod tymor hwy o newid ein polisïau teithio 
a chynhaliaeth mewn ffordd a fydd yn annog teithio mwy cynaliadwy. 
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Ymgysylltu 

Sictrhau bod dinasyddion wrth wraidd yr hyn a wnawn 
yw un o dair prif flaenoriaeth y Comisiwn. Yn ystod y 
pandemig, bu diddordeb digynsail yng 
ngwleidyddiaeth Cymru a gwaith y Senedd, sydd wedi 
arwain at alw cynyddol am straeon newyddion a mwy 
o ymgysylltiad â'n hallbwn digidol.  

Byddwn yn parhau i adeiladu ar y llwyddiant hwn, gan ganolbwyntio adnoddau ar 
greu cynnwys arloesol i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd drwy amrywiaeth o 
lwyfannau a'u cynnwys mewn sgyrsiau gwerthfawr am waith y Senedd a sut y 
mae'n effeithio ar eu bywydau. Byddwn yn manteisio i'r eithaf ar y ffyrdd newydd 
o weithio drwy ddefnyddio technoleg ddigidol i wella cyfranogiad a phrofiad y 
gynulleidfa ymhellach.  

Byddwn yn buddsoddi mewn datblygu rhaglen ymgysylltu dreigl fel rhan o'n 
strategaeth ar gyfer y Chweched Senedd, a fydd yn cynnwys profiadau wyneb yn 
wyneb, rhithwir a hybrid ar yr ystâd ac oddi arni.  

Er mwyn sicrhau ein bod yn cofnodi ymgysylltiad parhaus â’n cynulleidfaoedd yn 
briodol, yn ogystal â’i werthuso a’i yn gynnig, bydd angen buddsoddiad parhaus 
mewn dau brosiect mawr: Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid ac Offer Ymgysylltu Ar-
lein. Bydd y prosiectau hyn yn ychwanegol at ddatblygu meysydd allweddol 
megis mewnwelediad cynulleidfa, cyfryngau cymdeithasol, a gwerthuso cadarn i 
fod yn fwy seiliedig ar ganlyniadau a chael eu sbarduno gan effaith. 

Y Senedd Ieuenctid Cymru 

Cynhaliwyd ail etholiad y Senedd Ieuenctid Cymru ym mis Tachwedd 2021. Bydd 
yr ail dymor yn edrych ar faterion newydd y mae pobl ifanc yng Nghymru yn eu 
hwynebu ac yn sicrhau y bydd gwaith ac argymhellion y Senedd Ieuenctid gyntaf 
yn cael eu dwyn ymlaen.  
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Llywodraethiant a rheolaeth ariannol 

Mae Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y 
Senedd yn cefnogi'r Comisiwn a'r Prif Swyddog 
Cyfrifyddu yng nghyswllt eu cyfrifoldebau o ran rheoli 
risg, rheolaeth fewnol a llywodraethiant corfforaethol.  

Fel rhan o'i rôl, mae’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg yn dangos diddordeb 
mawr yn yr amgylchedd rheoli ariannol mewnol ac yn ei oruchwylio. Mae’r 
Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg yn ystyried y wybodaeth ddiweddaraf am 
bolisïau cyfrifyddu a'r sefyllfa gyllidebol ac mae hefyd yn ymddiddori’n frwd wrth 
archwilio'r Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon. Mae aelodau o'r Pwyllgor hefyd wedi 
goruchwylio a herio'r fframwaith sicrwydd a'r datganiad llywodraethiant.  

Mae’r timau archwilio allanol a mewnol yn ffynonellau sicrwydd pwysig i’r Pwyllgor 
Archwilio a Sicrwydd Risg a'r Swyddog Cyfrifyddu. Archwilydd Cyffredinol Cymru 
yw archwilydd allanol y Comisiwn a chaiff gymorth yn ei waith gan Archwilio 
Cymru. Ar gyfer blwyddyn ariannol 2021-22, cyhoeddwyd barn ddiamod am y 
datganiadau ariannol.  

Yn 2019, cyhoeddodd Pwyllgor Cyllid y Senedd Ddatganiad o Egwyddorion ar 
gyfer Cyrff a Ariennir yn Uniongyrchol i'w hystyried wrth lunio eu hamcangyfrifon 
cyllideb blynyddol. Mae'r Comisiwn wedi cofio'r egwyddorion hyn wrth lunio ei 
amcangyfrif cyllideb ar gyfer 2023-24. Mae'r amcangyfrif yn dryloyw a rhoddir 
tystiolaeth o'r angen am yr adnoddau y gofynnir amdanynt a’r budd ohonynt yn 
naratif y ddogfen hon.  

Mae gan y Bwrdd Gweithredol (y “Bwrdd”) gyfrifoldeb strategol dros sicrhau y caiff 
adnoddau'r Comisiwn eu defnyddio'n effeithiol, mae'n rhoi her i arweinwyr 
gwasanaeth ymdrechu i wella'n barhaus ac yn arwain ymdrechion i sicrhau 
arbedion effeithlonrwydd. Mae’r Bwrdd yn gyfrifol am gymeradwyo cynlluniau 
buddsoddi blynyddol y Comisiwn ac am flaenoriaethu buddsoddiadau yn y ffordd 
orau. Mae’r Bwrdd yn sicrhau bod y gwaith cynllunio capasiti adnoddau yn cyd-
fynd â nodau a blaenoriaethau strategol y Comisiwn ac mae’n darparu gwaith 
llywodraethiant a sicrwydd ar gyfer prosiectau newid o bwys. 
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Y Gyllideb ar gyfer Penderfyniad y Bwrdd 
Taliadau 

Y Bwrdd Taliadau annibynnol yw'r corff sy'n pennu 
cyflogau a thaliadau'r Aelodau a'u staff cymorth, a'r 
system cymorth ariannol sydd ei hangen i'r Aelodau 
gyflawni eu cyfrifoldebau fel cynrychiolwyr etholedig. 

Mae Penderfyniad y Bwrdd Taliadau yn rhoi arian ar gyfer costau sy'n gysylltiedig â 
bod yn Aelod a/neu’n ddeiliad swydd, er enghraifft:  

▪ cynnal swyddfa ac ymgysylltu ag etholwyr;  

▪ cyflogau a chostau teithio staff cymorth;  

▪ llety preswyl yng Nghaerdydd i'r Aelodau y mae eu cartref yn bellter 
sylweddol i ffwrdd o’r Senedd (mae meini prawf cymhwysedd yn 
gymwys);  

▪ chymorth i Grwpiau'r Pleidiau ac ymchwil polisi.  

Mae'r Penderfyniad yn pennu cyflog sylfaenol yr Aelodau a chyflogau deiliaid 
swyddi ychwanegol. Mae'r Penderfyniad hefyd yn pennu’r dull ar gyfer codiadau i'r 
cyflogau hyn; yn 2023-24 disgwylir y bydd cyflogau’r Aelodau yn cynyddu yn unol 
â'r enillion cyfartalog yng Nghymru fel y'u mesurir gan yr Arolwg Blynyddol o Oriau 
ac Enillion (“ASHE”), wedi'i gyfyngu ar 3 y cant. Mae cyflog sylfaenol yr Aelodau 
ddechrau 2022-23 wedi'i gyllidebu ar £69,958 sy'n tybio cynnydd 3 y cant ar y lefel 
bresennol o £67,920.  

Caiff yr Aelodau gyflogi staff i'w cefnogi ym mhob agwedd ar eu rôl. Y gyllideb ar 
gyfer costau staff cymorth ar gyfer 2023-24 yw £9.583 miliwn, sy'n cynnwys codiad 
3 y cant. Mae cynnydd 3 y cant hefyd wedi'i gymhwyso ar gyfer y ddwy flynedd 
ganlynol, gan fod costau staff cymorth hefyd yn dilyn ASHE, wedi'i gyfyngu ar 3 y 
cant.  

Mae'r Penderfyniad yn nodi'r ystod o gostau a lwfansau y gall yr Aelodau eu hawlio 
er mwyn rhedeg eu swyddfeydd a chyflawni eu dyletswyddau.  Y gyllideb ar gyfer 
costau swyddfa yw £2.301 miliwn.  Mae’r Bwrdd Taliadau yn adolygu’r elfennau 
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hyn o'i Benderfyniad yn flynyddol neu'n gyfnodol i sicrhau eu bod yn parhau'n 
briodol.  Nid yw'n bosibl rhagweld penderfyniadau y gallai’r Bwrdd ddewis eu 
gwneud yn y dyfodol.  At ddibenion cyllidebu, y ffactor chwyddiant a ddefnyddir 
ar gyfer 2023-24 yw datchwyddwr y SYG o 2.4 y cant, gyda chynnydd 
chwyddiannol o 2 y cant i roi ffigurau dangosol ar gyfer y ddwy flynedd ganlynol.  

Mae lwfans wedi'i wneud ar gyfer tanwariant o £0.5 miliwn a ragwelir yn erbyn 
cyfanswm y gyllideb ar gyfer Penderfyniad y Bwrdd Taliadau, sy'n dybiaeth 
ddarbodus yn seiliedig ar dueddiadau hanesyddol. Mae'n debygol y caiff swm sy’n 
fwy na'r £0.5 miliwn hwn ei ryddhau o'r gyllideb staff cymorth ac o’r gyllideb 
costau swyddfa.  Mae'r dull gweithredu hwn yn helpu i reoli'r gyllideb, gan 
ganiatáu lefel gymedrol o arian wrth gefn os bydd y Bwrdd yn penderfynu rhoi 
newidiadau ar waith.  Pe bai cyfanswm y gyllideb yn annigonol, e.e. oherwydd 
cynnydd mewn lwfansau yn ystod 2022-23 neu 2023-24, gallai fod angen paratoi 
Cyllideb Atodol. 

Dangosir y gyllideb i ariannu Penderfyniad y Bwrdd Taliadau ar gyfer 2023-24 a'r 
ddwy flynedd ddilynol yn Nhabl 9. 

Y Comisiwn sy’n darparu cymorth i'r Bwrdd Taliadau Annibynnol (ffioedd aelodau'r 
Bwrdd, cymorth clercio ac ati). Ers 2022-23, mae cost y cymorth hwn wedi’i 
neilltuo yng nghyfanswm cyllideb y Comisiwn i wella tryloywder. Ceir manylion yn 
Nhabl 12. 
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Cwmpas y gyllideb 

Gosodir y cyflwyniad cyllidebol hwn yn unol â Rheol 
Sefydlog 20.13 y Senedd i helpu i lunio Cynnig y 
Gyllideb Flynyddol sy'n ofynnol yn ôl Adran 125 o 
Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. Mae'r cyflwyniad yn 
cynnwys gofynion Comisiwn y Senedd o ran 
adnoddau ac arian ar gyfer y flwyddyn a ddaw i ben ar 
31 Mawrth 2024. 

Bydd Cynnig y Gyllideb yn awdurdodi'r adnoddau net i'w defnyddio ar gyfer 
gwasanaethau ac at ddibenion Gwasanaethau'r Aelodau a'r Senedd. Mae'r cynnig 
yn cynnwys yr incwm uchaf (neu'r adnoddau cronnus) y gellir eu cadw i'w 
defnyddio ar y gwasanaethau ac at y dibenion hynny yn lle eu talu i Gronfa 
Gyfunol Cymru. Bydd hefyd yn nodi swm yr arian parod y bydd ei angen o Gronfa 
Gyfunol Cymru i dalu'r symiau net disgwyliedig sy'n ddyledus i'w talu gan y 
Comisiwn.  

Nodir y gyllideb ar gyfer y Senedd yn 2023-24, sy'n mynd i'r afael â'r gofynion hyn 
yn Nhabl 1. 
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Tabl 1: Cyllideb 2023-24 ar gyfer y Senedd yn unol â’r gofynion 

Gofynion y Senedd 2023-24 

£000 

Adnoddau ar wahân i adnoddau cronnus i'w defnyddio gan 
Gomisiwn y Senedd (‘y Comisiwn’) ar gostau adnoddau a chyfalaf sy'n 
gysylltiedig â gweinyddu a gweithredu gwasanaethau i gefnogi’r 
Senedd; hyrwyddo'r Senedd gan gynnwys taliadau i'r Comisiwn 
Etholiadol ac eraill; taliadau mewn perthynas â'r Comisiynydd 
Safonau a'r Bwrdd Taliadau; taliadau eraill sy'n ymwneud â 
swyddogaethau'r Senedd neu’r Comisiwn.  

Adnoddau ar wahân i adnoddau cronnus i'w defnyddio gan y 
Comisiwn mewn perthynas â phenderfyniadau'r Bwrdd Taliadau a 
gwariant mewn perthynas â darparu Cynllun Pensiwn yr Aelodau o'r 
Senedd 

£67,643 

Tabl 2 

Adnoddau cronnus i’w cadw yn unol ag Adran 120(2) o Ddeddf 
Llywodraeth Cymru 2006 a’u defnyddio gan y Comisiwn, o waredu 
asedau sefydlog, ac incwm cyfalaf arall i'w ddefnyddio i brynu neu 
gaffael asedau sefydlog, incwm rhent, rhoddion, grantiau, sieciau, ad-
daliadau ac incwm o werthiannau masnachol a gwasanaethau eraill 
a ddarperir i'r cyhoedd neu eraill i'w defnyddio ar gostau gweinyddol 
y Senedd 

£170 

Tabl 8 

Y swm a ddaw o Gronfa Gyfunol Cymru i dalu am y symiau y 
rhagwelir y bydd angen eu talu yn ystod y flwyddyn mewn perthynas 
â'r gwasanaethau uchod ac at ddibenion namyn derbyniadau 
disgwyliedig a TAW y gellir ei hadennill 

£61,971 

Tabl 3 
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Atodiad 1: Trosolwg o'r Gyllideb 

Tabl 2: Trosolwg o'r gyllideb 

Pennawd y gyllideb 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 

Gwariant sy’n gysylltiedig â’r Comisiwn £000 £000 £000 £000 

Cyflogau staff a chostau cysylltiedig (Tabl 4) £27,416 £28,357 £29,033 £29,628 

Adeiladau a chyfleusterau (Tabl 5) (1) £5,489 £6,069 £6,142 £6,216 

Costau TGCh (Tabl 6) £2,614 £2,801 £2,823 £2,839 

Costau eraill (Tabl 7) £2,002 £1,961 £1,961 £1,961 

Costau Diwygio’r Senedd (Tabl 13) £0 £571 £996 £2,287 

Cyfanswm gwariant refeniw £37,521 £39,759 £40,955 £42,931 

Cyfanswm incwm (Tabl 8) (£220) (£170) (£170) (£170) 

Gwariant cyfalaf (Tabl 10) £516 £500 £500 £500 

Cronfa brosiectau (Tabl 10) £970 £1,000 £1,000 £1,000 

Taliadau llog(1) £880 £866 £852 £838 

Taliadau dibrisiant(1) £5,410 £5,406 £5,406 £5,406 

Cyfanswm gwariant sy’n gysylltiedig â'r 
Comisiwn 

£45,077 £47,361 £48,543 £50,505 

Gwariant sy’n gysylltiedig â’r Aelodau     

Cyflogau'r Aelodau a chostau cysylltiedig 
(Tabl 9)(2) 

£17,552 £17,834 £18,361 £18,903 

Cyllideb ar gyfer Swyddfa'r Comisiynydd 
Safonau (Tabl 11) 

£97 £101 £102 £104 

Cyllideb i gefnogi’r Bwrdd Taliadau 
Annibynnol (Tabl 12) 

£477 £547 £556 £566 

Gwariant sy’n gysylltiedig ag etholiad £0 £0 £0 £500 

Costau cyllid pensiwn yr Aelodau £1,800 £1,800 £1,800 £1,800 

Cyfanswm Cyllideb y Comisiwn £65,003 £67,643 £69,362 £72,378 

(1) Gweler tabl 14.  
(2) Yn unol â Phenderfyniad y Bwrdd Taliadau. 
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Tabl 3: Cysoni'r gofyniad adnoddau newydd â'r gofyniad tynnu arian parod o Gronfa Gyfunol 
Cymru 

Gofyniad arian parod net 2023-24 

£000 

Gofyniad refeniw net yr Aelodau £17,834 

Swyddfa’r Comisiynydd Safonau £101 

Costau cymorth y Bwrdd Taliadau Annibynnol £547 

Costau Diwygio'r Senedd £571 

Gofyniad refeniw net y Comisiwn £46,290 

Gofyniad cyfalaf net £500 

Gwariant a reolir yn flynyddol £1,800 

Is-gyfanswm £67,643 

Addasiadau  

Dibrisiant (£5,406) 

Taliadau llog / addasiadau cyfalaf yn ymwneud ag IFRS 16 (£866) 

Taliadau rhent yn ymwneud ag IFRS 16 £2,300 

Newidiadau mewn darpariaethau (£1,800) 

Newidiadau o ran y dyledwyr a'r credydwyr £100 

Is-gyfanswm (£5,672) 

Gofyniad arian parod net o Gronfa Gyfunol Cymru £61,971 
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Atodiad 2: Manylion y gyllideb 

Tabl 4: Dadansoddiad o gyflogau staff a chostau cysylltiedig 

 2022-23 

£000 

2023-24 

£000 

2024-25 

£000 

2025-26 

£000 

Costau staff y Comisiwn £28,591 £29,357 £30,033 £30,628 

Amcangyfrif swyddi gwag (£1,175) (£1,000) (£1,000) (£1,000) 

Cyfanswm £27,416 £28,357 £29,033 £29,628 

Tabl 5: Dadansoddiad o gostau adeiladau a chyfleusterau 

 2022-23 

£000 

2023-24 

£000 

2024-25 

£000 

2025-26 

£000 

Rhent ac ardrethi yn cynnwys parcio 
ceir 

£2,007 £1,895 £1,923 £1,951 

Cynnal a chadw a gwaith £1,030 £1,035 £1,035 £1,035 

Diogelwch £773 £773 £773 £773 

Cyfleustodau £582 £1,251 £1,276 £1,301 

Glanhau £533 £560 £572 £584 

Arlwyo £399  £430  £438 £447 

Rhentu llungopiwyr £105 £65 £65 £65 

Dodrefn a gosodiadau  £60 £60 £60 £60 

Cyfanswm £5,489 £6,069 £6,142 £6,216 

Tabl 6: Dadansoddiad o gostau TGCh 

 2022-23 

£000 

2023-24 

£000 

2024-25 

£000 

2025-26 

£000 

Gwasanaethau TGCh £571 £704 £704 £704 

Darlledu £682 £766 £788 £804 

Trwyddedu a chynnal a chadw £1,261 £1,231 £1,231 £1,231 

Refeniw a defnyddiau traul £100 £100 £100 £100 

Cyfanswm £2,614 £2,801 £2,823 £2,839 
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Tabl 7: Dadansoddiad o gostau eraill 

 2022-23 

£000 

2023-24 

£000 

2024-25 

£000 

2025-26 

£000 

Gwasanaethau iaith ar gontract 
allanol 

£300 £300 £300 £300 

Codi ymwybyddiaeth a gwella 
dealltwriaeth 

£271 £300 £300 £300 

Hyfforddi a datblygu £374 £344 £344 £344 

Costau adnoddau dynol eraill £166 £166 £166 £166 

Yswiriant a chostau cyfreithiol £141 £141 £141 £141 

Cyhoeddiadau £131 £131 £131 £131 

Teithio a chynhaliaeth staff £127 £108 £108 £108 

Teithio a chynhaliaeth arall £95 £95 £95 £95 

Archwilio £75 £70 £70 £70 

Cyngor arbenigol £46 £46 £46 £46 

Argraffu, deunydd ysgrifennu a 
phostio 

£76 £60 £60 £60 

Ymgysylltu academaidd £40 £30 £30 £30 

Ymgynghori £30 £30 £30 £30 

Lletygarwch £28 £28 £28 £28 

Cyfrifyddu a gwasanaethau ariannol £31 £26 £26 £26 

Gwisgoedd a dillad £15 £15 £15 £15 

Fetio £10 £10 £10 £10 

Eitemau eraill <£20k £46 £61 £61 £61 

Cyfanswm £2,002 £1,961 £1,961 £1,961 

Tabl 8: Dadansoddiad o incwm 

 2022-23 

£000 

2023-24 

£000 

2024-25 

£000 

2025-26 

£000 

Gwerthiannau – siop y Senedd (£20) (£20) (£20) (£20) 

Adeiladau – incwm rhentu (£58) (£58) (£58) (£58) 

Incwm parcio ceir ac incwm arall (£142) (£92) (£92) (£92) 

Cyfanswm (£220) (£170) (£170) (£170) 
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Tabl 9: Dadansoddiad o gyflogau'r Aelodau a'r costau cysylltiedig 

 2022-23 

£000 

2023-24 

£000 

2024-25 

£000 

2025-26 

£000 

Cyflogau Aelodau o’r Senedd ac 
argostau 

£6,343 £6,450 £6,643 £6,843 

Cyflogau Staff Cymorth yr Aelodau 
ac argostau 

£9,468 £9,583 £9,871 £10,166 

Lwfansau a Chostau Swyddfa £2,319 £2,301 £2,347 £2,394 

Tanwariant disgwyliedig (£578) (£500) (£500) (£500) 

Cyfanswm £17,552 £17,834 £18,361 £18,903 

Tabl 10: Prosiectau â blaenoriaeth ar gyfer 2023-24 (gan gynnwys cyfalaf) 

 2023-24 

£000 

Gweithgareddau ymgysylltu ac allgymorth £200 

Gwariant arfaethedig y tîm Rheoli Cyfleusterau ac Ystadau £600 

Gwariant arfaethedig y tîm TGCh £400 

Ffyrdd o weithio yn y dyfodol £300 

Cyfanswm £1,500 

Tabl 11: Cyllideb ar gyfer Swyddfa'r Comisiynydd Safonau 

 2022-23 

£000 

2023-24 

£000 

2024-25 

£000 

2025-26 

£000 

Costau staff £73 £71 £72 £74 

Cyngor Cyfreithiol. £24 £30 £30 £30 

Cyfanswm £97 £101 £102 £104 

Tabl 12: Cyllideb i gefnogi’r Bwrdd Taliadau Annibynnol 

 2022-23 

£000 

2023-24 

£000 

2024-25 

£000 

2025-26 

£000 

Costau staff £394 £462 £471 £481 

Ffioedd a threuliau £47 £47 £47 £47 

Costau a threuliau eraill £36 £38 £38 £38 

Cyfanswm £477 £547 £556 £566 
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Tabl 13: Cyllideb i gefnogi’r gwaith o baratoi ar gyfer Diwygio'r Senedd 

 2022-23 

£000 

2023-24 

£000 

2024-25 

£000 

2025-26 

£000 

Costau staff yn dechrau 2023-24* £0 £536 £546 £557 

Costau staff yn dechrau 2024-25 a 
2025-26* 

£0 £0 £0 £0 

Costau cysylltiedig â chyfalaf £0 £35 £450 £1,730 

Cyfanswm £0 £571 £996 £2,287 

* Mae’r costau staffio hyn yn ymwneud â’r swyddi ychwanegol sy’n dechrau yn 2023-24 yn unig. 

Mae costau staffio pellach yn debygol, gyda swyddi ychwanegol yn dechrau yn 2024-25 a 
2025-26, ond nid oes rhagamcanion cywir ar gael ar hyn o bryd. 

Tabl 14: Addasiad i linellau Cyllideb Atodol 2022-23 (gwybodaeth gymharol). 

Disgrifiad 2022-23 

Cyllideb Atodol 
(gosodwyd) 

Addasiadau Cyfanswm wedi'i 
addasu ar gyfer 

2022-23 

Rhent swyddfeydd £40 £460 £500 

Dibrisiant £5,650 (£240) £5,410 

Llog £1,100 (£220) £880 

Cyfanswm £6,790 £0 £6,790 

Yn dilyn adolygiad ac er mwyn hwyluso cymhariaeth, mae’r tri ffigur a ddangosir 
yn y tabl uchod (fel y’u cyflwynir yn y gyllideb atodol a osodwyd ar gyfer 2022-23) 
wedi’u haddasu i adlewyrchu’r driniaeth gyfrifyddu gywir ar gyfer TAW 
anadferadwy ar daliadau rhent. Dangosir y ffigurau wedi’i haddasu yn Nhabl 2. Yr 
effaith gyffredinol net ar gyllideb weithredol 2022-23 yw £0. 
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Yn rhinwedd paragraff(au) ix o Reol Sefydlog 17.42
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Eitem 7Yn rhinwedd paragraff(au) ix o Reol Sefydlog 17.42
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Eitem 8Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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