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2 Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad 

arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3 

 (Tudalennau 1 - 4)  

CLA(5)-20-18 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir 

Offerynnau’r Penderfyniad Negyddol 

 

2.1 SL(5)233 - Gorchymyn Deddf Enillion Troseddau 2002 (Cyfeiriadau at 

Ymchwilwyr Ariannol Awdurdod Cyllid Cymru) (Diwygio) 2018 

   

2.2 SL(5)234 - Rheoliadau Casglu a Rheoli Treth (Cymru) 2016 (Darpariaeth 

Atodol) 2018 

   

2.3 SL(5)235 - Gorchymyn Iechyd Planhigion (Tystysgrifau Allforio) (Cymru) 
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Asesu Athrawon) (Cymru) 2018 
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3.1 Datganiad ysgrifenedig Llywodraeth Cymru: Concordat rhwng y Weinyddiaeth 

Gyfiawnder a Llywodraeth Cymru  

 (Tudalen 5) 

CLA(5)-20-18 – Papur 2 – Datganiad ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru 

 

3.2 Gohebiaeth mewn perthynas â Bil yr UE (Ymadael) a'r Cytundeb 

Rhynglywodraethol  

 (Tudalennau 6 - 7) 

CLA(5)-20-18 – Papur 3 – Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros 

Gyllid, 5 Gorffennaf 2018 

 

4 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn: 

   

5 Blaenraglen waith 

 (Tudalennau 8 - 35)  

CLA(5)-20-18 - Papur 4 - Blaenraglen waith 



  

Offerynnau Statudol sydd ag Adroddiadau Clir 

09 Gorffennaf 2018 

SL(5)233 – Gorchymyn Deddf Enillion Troseddau 2002 

(Cyfeiriadau at Ymchwilwyr Ariannol Awdurdod Cyllid 

Cymru) (Diwygio) 2018 

Gweithdrefn: Negyddol 

Mae’r Gorchymyn hwn yn diwygio Deddf Enillion Troseddau 2002 

(Cyfeiriadau at Ymchwilwyr Ariannol Awdurdod Cyllid Cymru) 2018 (S.I. 

2018/196 (W. 45)) (“y Prif Orchymyn”). Mae angen diwygio’r Ddeddf 

oherwydd diwygiadau a wnaed i Ddeddf Enillion Troseddau 2002 gan Ddeddf 

Cyllid Troseddol 2017. 

O dan Ddeddf Cyllid Troseddol, cyflwynwyd pwerau i’r Ddeddf Enillion 

Troseddau er mwyn atafaelu, cadw a fforffedu rhai eitemau penodol a restrir, 

ac i rewi a fforffedu arian mewn cyfrifon banc a chymdeithas adeiladu ("y 

pwerau fforffedu newydd"). Crëwyd dau gategori newydd o ymchwiliadau yn 

Rhan 8 o’r Ddeddf Enillion Troseddau, sef ymchwiliadau i eiddo sydd wedi’u 

cadw ac ymchwiliadau i gronfeydd sydd wedi’u rhewi  ("yr ymchwiliadau 

newydd").  

Mae'r Gorchymyn hwn yn diwygio'r Prif Orchymyn i alluogi ymchwilwyr 

ariannol achrededig yr Awdurdod Refeniw i ddefnyddio’r pwerau fforffedu 

newydd a'r ymchwiliadau newydd. Mae'r diwygiadau hefyd yn pennu pa 

ymchwilwyr ariannol achrededig sy'n uwch swyddogion at ddibenion y 

darpariaethau hynny. Yn ogystal â hyn, mae'r Gorchymyn hwn yn gwneud 

darpariaeth mewn perthynas â defnyddio pwerau chwilio yn adrannau 352 a 

353 o’r Ddeddf Enillion Troseddau. Caiff cwmpas y ddarpariaeth yn y Prif 

Orchymyn ei ehangu i gynnwys yr ymchwiliadau newydd. 

Mae'r Ddeddf Cyllid Troseddol yn mewnosod darpariaethau yn Rhan 7 o’r 

Ddeddf Enillion Troseddau  sy'n caniatáu i’r ymchwilwyr ariannol achrededig 

sy'n uwch swyddogion wneud cais i'r llys ynadon am orchymyn o dan adran 
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336A o’r Ddeddf Enillion Troseddau i ymestyn cyfnod y moratoriwm. Cyfnod 

o 31 diwrnod yw hwn sy'n codi pan fydd amheuon o wyngalchu arian wedi 

dod i’r amlwg, ac yn ystod y cyfnod hwn, ni ellir tybio y bydd asiantau 

gorfodi'r gyfraith yn caniatáu i drafodion penodol fynd rhagddynt.  

Mae'r Gorchymyn hwn hefyd yn mewnosod darpariaeth yn y Prif Orchymyn i 

nodi pa ymchwilwyr ariannol achrededig sy'n uwch swyddogion at ddibenion 

gorchymyn o dan adran 336A o’r Ddeddf Enillion Troseddau. 

Rhiant-Ddeddf: Ddeddf Enillion Troseddau 2002; Ddeddf Cyllid Troseddol 

2017 

Fe’u gwnaed ar: 24 Mehefin 2018 

Fe’u gosodwyd ar: 28 Mehefin 2018 

Yn dod i rym ar: 20 Gorffennaf 2018  

SL(5)234 – Rheoliadau Deddf Casglu a Rheoli Trethi 

(Cymru) 2016 (Darpariaeth Atodol) 2018 

Gweithdrefn: Negyddol 

Mae’r Rheoliadau hyn wedi eu gwneud o dan adran 188 o Ddeddf Casglu a 

Rheoli Trethi (Cymru) 2016 (“Deddf 2016”). 

Mae rheoliad 2 yn diwygio Deddf Enillion Troseddau 2002 (POCA 2002) er 

mwyn gwneud darpariaeth atodol mewn cysylltiad ag adran 186 (enillion 

troseddau) Deddf 2016 ac ymchwilwyr ariannol achrededig Awdurdod Cyllid 

Cymru yn arfer y pwerau sydd wedi eu cynnwys yn Neddf 2016. 

Mae’r Rheoliadau hyn yn sicrhau bod pob pŵer a nodir yn yr Atodlen i 

Orchymyn Deddf Enillion Troseddau 2002 (Cyfeiriadau at Ymchwilwyr 

Ariannol Awdurdod Cyllid Cymru) (Diwygio) 2018 ar gael i ymchwilwyr 

ariannol achrededig ACC a nodir, trwy fewnosod “or the Welsh Ministers” ar 

ôl “Secretary of State” mewn gwahanol adrannau POCA 2002. 

Rhiant-Ddeddf: Ddeddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016 
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Fe’u gwnaed ar: 24 Mehefin 2018 

Fe’u gosodwyd ar: 28 Mehefin 2018 

Yn dod i rym ar: 20 Gorffennaf 2018             

SL(5)235 – Gorchymyn Iechyd Planhigion (Tystysgrifau 

Allforio) (Cymru) (Diwygio) 2018 

Gweithdrefn: Negyddol 

Mae’r Gorchymyn hwn yn diwygio Gorchymyn Iechyd Planhigion (Tystysgrifau 

Allforio) (Cymru) 2006 er mwyn darparu ar gyfer cynnydd yn y ffioedd sy’n 

daladwy ar gyfer gwasanaethau mewn cysylltiad â cheisiadau am 

dystysgrifau ffytoiechydol (gan gynnwys tystysgrifau ffytoiechydol ar gyfer 

ailallforio) a gwasanaethau cyn-allforio cysylltiedig. 

Rhiant-Ddeddf: Ddeddf Iechyd Planhigion 1967 

Fe’u gwnaed ar: 27 Mehefin 2018 

Fe’u gosodwyd ar: 29 Mehefin 2018 

Yn dod i rym ar: 25 Gorffennaf 2018 

SL(5)236 – Rheoliadau Addysg (Diwygiadau sy’n 

Ymwneud â Gwybodaeth Asesiadau Athrawon) (Cymru) 

2018 

Gweithdrefn: Negyddol 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio nifer o ddarnau o is-ddeddfwriaeth, ac yn 

gwneud newidiadau sy’n unol â diwygio’r cwricwlwm yng Nghymru fel a 

gymeradwywyd yn Adolygiad Annibynnol o'r Cwricwlwm a'r Trefniadau Asesu 

yng Nghymru gan yr Athro Graham Donaldson, a elwir fel arall yn Dyfodol 

Llwyddiannus. 

Rhiant-Ddeddf: Ddeddf Addysg 1996; Ddeddf Addysg 1997; Ddeddf Addysg 

2002; Fesur Addysg (Cymru) 2011; Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion 

(Cymru) 2013 
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Fe’u gwnaed ar: 26 Mehefin 2018 

Fe’u gosodwyd ar: 29 Mehefin 2018 

Yn dod i rym ar: 31 Gorffennaf 2018 
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DATGANIAD YSGRIFENEDIG  

GAN 

LYWODRAETH CYMRU 
 

 

TEITL  

 

Concordat rhwng y Weinyddiaeth Gyfiawnder a Llywodraeth 
Cymru 

DYDDIAD  02 Gorffennaf 2018 

GAN 
Alun Davies, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a 
Gwasanaethau Cyhoeddus 

 

 
Mae'n bleser gennyf gyhoeddi ein bod wedi cytuno ar Goncordat rhwng Llywodraeth Cymru 
a'r Weinyddiaeth Gyfiawnder,  yn nodi'r trefniadau gweithio rhwng y ddau sefydliad.  
 
Yn bwysig iawn, ond heb fod yn gyfyngedig i’r isod, mae'r Concordat yn ceisio sicrhau bod:   
 

 Y Weinyddiaeth Gyfiawnder yn ystyried buddiannau a chyfrifoldebau Llywodraeth 
Cymru wrth gynllunio a gweithredu polisi Cyfiawnder y DU a gweithgareddau sy'n 
debygol o gael effaith yng Nghymru;  

 

 Llywodraeth Cymru yn ystyried buddiannau a chyfrifoldebau'r Weinyddiaeth 
Gyfiawnder wrth arfer swyddogaethau datganoledig; ac  

 

 Eglurder ac atebolrwydd, sy'n galluogi cysylltiadau gwaith cynhyrchiol a gwell 
canlyniadau ar gyfer cyfiawnder yng Nghymru a Lloegr.        

 
Mae’r Concordat yn gam pwysig ymlaen ar gyfer gwell arferion gweithio, cysylltiadau 
rhynglywodraethol, a chanlyniadau cyfiawnder i’r ddwy weinyddiaeth.      
 
Rhaid nodi ei bod yn hanfodol bod y ddwy lywodraeth yn parchu ysbryd a sylwedd y 
Concordat, yn enwedig mewn perthynas ag ymgynghori yn amserol ar faterion sy'n effeithio 
ar y naill weinyddiaeth a’r llall. 
 
 
https://gov.wales/about/organisationexplained/intergovernmental/concordindex/ministry-of-
justice/?skip=1&lang=cy 
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Mark Drakeford AM/AC 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid  
Cabinet Secretary for Finance  

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 

Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

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

Gohebiaeth.Mark.Drakeford@llyw.cymru                 
Correspondence.Mark.Drakeford@gov.wales 

 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding.  

 
Mick Antoniw AM 
Chair, Constitutional and Legislative Affairs Committee 
National Assembly for Wales  
Cardiff Bay 
CF99 1NA 
 
 
 

                                                                                                                          5 July 2018 
 

 
Dear Mick, 
 

I am writing in response to your letter of 21 June about the Letwin amendment to the EU 
(Withdrawal) Bill which is now Section 16 of the EU (Withdrawal) Act. 
 
You are of course right that if the UK Government were to introduce a Bill which related only 
to England but dealt with matters which were both otherwise devolved and were subject to 
section 12 regulations, then this would be a violation of the Intergovernmental Agreement 
(IGA). To clarify therefore, my letter did not seek to suggest that the single fact that a UK Bill 
was to relate only to England is a reason why there would be no potential breach of the 
IGA. That is plainly not the case.  
 
But at the root of your question is, I believe, a misunderstanding of the terms of the IGA, in 
particular in relation to the list of policy areas annexed to the IGA. These are policy areas, 
which both Governments agree, require further work and analysis to identify if, and where, 
legislative frameworks, and therefore section 12 regulations may be required. They are 
therefore not areas over which section 12 regulations will apply, but areas within which 
section 12 regulations may be brought forward. Further work may in fact indicate that no 
legislative underpinning is required at all and therefore no section 12 regulations will be 
required at all in respect of some of the policy areas.  
 
The discussion of frameworks which is underway between the UK Government and the 
devolved administrations in each of these areas is a process of narrowing down within these 
areas to identify those elements where frameworks will need legislative underpinning, if any 
are required at all. Only in respect of these elements will section 12 regulations be required.  
We do not believe the likely scope of the draft Bill, insofar as it applies only to  England but 
in areas of devolved competence, is likely to be ‘caught’ by any potential section 12 
regulations in respect of environmental quality. 
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I hope this clarifies matters. 
 
 
Yours sincerely 

 
 
Mark Drakeford AM/AC     

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid    
Cabinet Secretary for Finance   
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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