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Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

2

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 9
(10.00-11.00)

(Tudalennau 1 - 33)

Amanda Bebb, Dirprwy Gadeirydd Cymru, Cymdeithas y Gweinyddwyr
Etholiadol
Peter Stanyon, Prif Weithredwr, Cymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol
Rhys George, Rheolwr Gwasanaethau Etholiadol, Cymdeithas y Gweinyddwyr
Etholiadol
Professor Elan Closs Stephens, Comisiynydd Etholiadol Cymru
Bob Posner, Prif Weithredwr, Comisiwn Etholiadol
Rhydian Thomas, Pennaeth Y Comisiwn Etholiadol, Cymru
CLA(5)-13-19 – Papur briffio 1
CLA(5)-13-19 – Papur 1 – Tystiolaeth ysgrifenedig (Cymdeithas y
Gweinyddwyr Etholiadol)
CLA(5)-13-19 – Papur 2 – Tystiolaeth ysgrifenedig (Comisiwn Etholiadol)
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Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 10
(11.00-12.30)

(Tudalennau 34 - 51)

Jeremy Miles AC, y Cwnsler Cyffredinol
Chris Warner, Dirprwy Gyfarwyddwr, Cyfansoddiad a Chyfiawnder
Bethan Roberts, Cyfreithiwr

Lisa James, Dirprwy Gyfarwyddwr, Yr Is-adran Democratiaeth Llywodraeth
Leol
CLA(5)-13-19 – Papur briffio 2

Egwyl
(12.30-14.00)
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Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan
Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3
(14.00)

(Tudalennau 52 - 53)

CLA(5)-13-19 – Papur 3 - Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir
Offerynnau'r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol
4.1 SL(5)406 - Rheoliadau Materion Gwledig (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru)
2019
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Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r
Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3
(14.05)
Offerynnau'r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

5.1 SL(5)409 - Rheoliadau Atal Llygredd Nitradau (Cymru) (Diwygio) 2019
(Tudalennau 54 - 62)
CLA(5)-13-19 – Papur 4 – Adroddiad
CLA(5)-13-19 – Papur 5 - Rheoliadau
CLA(5)-13-19 – Papur 6 – Memorandwm Esboniadol
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Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r
Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 – offerynnau a
drafodwyd yn flaenorol
(14.10)

6.1 SL(5)398 – Rheoliadau Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid (Archwilio am
Weddillion a Therfynau Uchaf Gweddillion) (Cymru) 2019
(Tudalennau 63 - 65)
CLA(5)-13-19 – Papur 7 – Adroddiad
CLA(5)-13-19 – Papur 8 – Ymateb y Llywodraeth
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Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r
Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.7
(14.15)

7.1 C(5)032 - Gorchymyn Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol
(Cymru) 2016 (Cychwyn Rhif 6, Arbedion a Darpariaethau Trosiannol) 2019
(Tudalennau 66 - 82)
CLA(5)-13-19 – Papur 9 - Adroddiad
CLA(5)-13-19 – Papur 10 – Gorchymyn
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Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C
(14.20)

8.1 WS-30C(5)128 - Rheoliadau Cystadleurwydd Mentrau a Mentrau Bach a
Chanolig (Dirymu) (Ymadael â’r UE) 2019
(Tudalennau 83 - 86)
CLA(5)-13-19 – Papur 11 – Datganiad
CLA(5)-13-19 – Papur 12 – Sylwebaeth
8.2 WS-30C(5)129 - Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin a Mesurau'r
Farchnad (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2019
(Tudalennau 87 - 91)
CLA(5)-13-19 – Papur 13 – Datganiad
CLA(5)-13-19 – Papur 14 – Sylwebaeth
8.3 WS-30C(5)130 - Rheoliadau’r Cynllun Masnachu Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr
(Diwygio) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2019
(Tudalennau 92 - 95)
CLA(5)-13-19 – Papur 15 – Datganiad
CLA(5)-13-19 – Papur 16 – Sylwebaeth
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Papurau i'w nodi
(14.25)

9.1 Llythyr gan Robin Walker AS, Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol yn yr Adran
dros Ymadael â'r Undeb Ewropeaidd: Rheoliadau a wneir o dan Ddeddf yr
Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018
(Tudalennau 96 - 97)
CLA(5)-13-19 – Papur 17 - Llythyr gan Robin Walker AS, 1 Ebrill 2019
9.2 Llythyr gan y Llywydd: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)
(Tudalennau 98 - 139)
CLA(5)-13-19 – Papur 18 – Llythyr gan y Llywydd, 2 Ebrill 2019
9.3 Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Rheoliadau Datblygiadau o Arwyddocâd
Cenedlaethol (Cymru) (Diwygio) 2019
(Tudalennau 140 - 141)
CLA(5)-13-19 – Papur 19 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 4 Ebrill 2019
9.4 Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd: Diwygio is-ddeddfwriaeth amserlenni
(Tudalennau 142 - 143)
CLA(5)-13-19 – Papur 20 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, 4
Ebrill 2019
9.5 Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd: Datganiadau ysgrifenedig o dan
Reol Sefydlog 30C
(Tudalennau 144 - 145)
CLA(5)-13-19 – Papur 21 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, 4
Ebrill 2019
9.6 Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Drafftio rheoliadau
(Tudalennau 146 - 147)
CLA(5)-13-19 – Papur 22 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 9 Ebrill 2019
9.7 Llythyr gan y Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Y
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Awdurdodau Afonydd
a Draenio Tir
(Tudalennau 148 - 149)

CLA(5)-13-19 – Papur 23 - Llythyr gan y Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a
Materion Gwledig, 18 Ebrill 2019
9.8 Llythyr gan y Parchedig Gethin Rhys, Cytûn, at y Prif Weinidog: Trefniadau ar
gyfer deddfwriaeth ddatganoledig cyn ac ar ôl Brexit
(Tudalennau 150 - 151)
CLA(5)-13-19 – Papur 24 - Llythyr gan y Parchedig Gethin Rhys, Cytûn, at y
Prif Weinidog, 18 Ebrill 2019
9.9 Llythyr gan y Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol: Bil Masnach
y DU - Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar y Memorandwm
Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol
(Tudalennau 152 - 156)
CLA(5)-13-19 – Papur 25 - Llythyr gan y Gweinidog y Gymraeg a
Chysylltiadau Rhyngwladol, 25 Ebrill 2019
9.10 Llythyr gan y Cyfreithiwr Cyffredinol at y Cwnsler Cyffredinol: Bil
Deddfwriaeth (Cymru)
(Tudalennau 157 - 158)
CLA(5)-13-19 – Paper 26 - Llythyr gan y Cyfreithiwr Cyffredinol at y Cwnsler
Cyffredinol, 25 Ebrill 2019

10 Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 11
(14.30-15.00)

(Tudalennau 159 - 164)

Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad
Nia Morgan, Cyfarwyddwr Cyllid
CLA(5)-13-19 – Papur briffio 3

11 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y
cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

12 Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Trafod y dystiolaeth
(15.00)

13 Gorchymynion Cychwyn
(15.15)

(Tudalennau 165 - 167)

CLA(5)-13-19 – Papur 27 – C(5)031 Gorchymyn Deddf Iechyd y Cyhoedd
(Cymru) 2017 (Cychwyn Rhif 4) 2019

Dyddiad y cyfarfod nesaf - 7 Mai 2019

Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 1

Eitem 2

Cynulliad Cenedlaethol Cymru / National Assembly for Wales
Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol / Constitutional and Legislative Affairs Committee
Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) / Senedd and Elections (Wales) Bill
CLA(5) SE14
Ymateb gan Cymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol / Evidence from the Association of Electoral
Administrators (AEA)

Response to the Senedd and Elections (Wales) Bill
Explanatory Memorandum: Incorporating the
Regulatory Impact Assessment and Explanatory
Notes - February 2019
1.

Organisation: Association of Electoral Administrators (AEA).

A

joint response from the National AEA and the Wales Branch of the AEA.

2.

Summary of Organisation: The AEA was founded in 1987

3.

Contact Details:

and is the professional body representing the interests of electoral
administrators in the United Kingdom. It is a non-governmental and nonpartisan body and has 1,917 members, the majority of whom are
employed by local authorities to provide electoral registration and election
services. There are eleven regional branches of the Association covering
the United Kingdom, one of which is Wales.

National AEA:
Peter Stanyon, Chief Executive

Wales Branch of the AEA:
Rhys George, Chair of Wales AEA branch

4.

Comments:

We have noted that the consultation on the Senedd and Elections (Wales)
Bill Explanatory Memorandum has no specific questions to respond to. As
a result, we have linked our comments to themes and provided end notes
as references throughout our response.
There are four specific areas outlined in the Bill that we have chosen not to
comment on as they are not relevant to the objectives of the Association,
namely:
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Renaming of the Welsh Assembly to Senedd and associated other
costs, for example signage, and members costs etc.;



Disqualifications from being an Assembly member;



Extension of the deadline for the first meeting of the Assembly after
an election; and



Assembly Commission powers to charge for goods and services.

4.1 Funding
Local Authority Finance
The Association notes that throughout the document, reference is made to
local authorities being expected to meet the costs of the proposed
changes. As examples, the transitional costs quoted for local authorities
being £1,582,500i with the website update costs being £20,000ii. We
have highlighted other costs throughout our response.
The Association has significant concerns that local authorities are to be
expected to meet the additional costs outlined in the Bill especially at a
time when their budgets have been significantly reduced over recent
years. We are concerned that funding may not be available to meet these
additional costs.
Changes to the franchise are as a result of changes proposed by the Welsh
Assembly and therefore, we believe the additional costs should be fully
met by the Welsh Assembly by providing ring-fenced grant funding to each
local authority.
By way of background, in Scotland all costs relating to changes to the
franchise were fully funded with local authorities not being expected to
bear the responsibility of the additional costs.
Costs relating to changing the attainment age
The figures quoted in Table 25iii do not provide a breakdown of how the
costs to introduce provisions to reduce the voting age for Assembly
elections to 16 were calculated. It is assumed the costs are based on the
additional costs to the Electoral Registration Officer (ERO) in registering 16
and 17-year-old electors including attainers. However, it is not just the
costs of registering these electors that needs to be consider but others
such as the issue and processing of absent vote applications for those
eligible as requested.
Throughout the report, there is no mention of Canvass Reform, which is
proposed to be introduced for the annual registration canvass taking place
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in 2020. The UK Government’s funding for registration will be reduced in
2020 as a result of the savings arising from the introduction of Canvass
Reform. However, if EROs in Wales cannot fully implement Canvass
Reform and achieve the full savings because of the need to register 16 and
17-year olds, along with 14 and 15-year old attainers, the proposed
savings will not be achieved in Wales. As a result, not only do the
additional costs of registering 14 to 17-year olds need to be considered
but also the financial impact of Canvass Reform not being implemented
fully in Wales.
In addition, the Bill outlines that the cost of registering 16 and 17-year
olds would increase annual registration costs for Wales by approximately
£84,200iv. There would also be significant additional costs in registering
attainers i.e. 14 and 15-year olds, which do not appear to have been
factored in to any calculations.
Cost assumptions
The Association also has significant concerns regarding the calculations
provided in the Bill as the figures used relate to costs before the
introduction of Individual Electoral Registration (IER). The Bill states that
the costs used to calculate the average cost per voter as being taken from
financial information surveys dated 2009-10 and 2010-11 plus inflationv.
However, these costs are significantly underestimated and out of date due
to the introduction of IER from 10 June 2014 through provisions in the
Electoral Registration and Administration Act 2013.
IER introduced a two-stage registration process, with the completion of
the Household Enquiry Form (HEF) by each household followed by the
completion of an Invitation to Register (ITR) by each eligible applicant,
plus reminders and follow up (including personal canvassing) as required
for both processes.
In addition, online registration, which was introduced at the same time as
IER, makes registration easier and more accessible but has other
implications such as increased volume of registrations, often immediately
before election registration deadlines ahead of elections, and applications
from existing electors, i.e. duplicates. The current true costs of
registration therefore need to be identified. The UK Government’s Cabinet
Office should be able to assist in providing the average cost per elector
under IER.
Engagement
The Bill also highlights that the forthcoming Local Government and
Elections (Wales) Bill includes provisions to place a duty on local
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authorities to promote awareness among relevant young people of the
arrangements for electoral registration that apply to them and to assist
them to register. The Welsh Government are exploring whether any
additional funding could be made available for this purpose and it has
been estimated that each local authority would deploy one half time officer
for this purpose and allocate a modest working budget of £10,000vi.
Subject to the support received from local authority education
departments, it is likely that a full-time officer would be required as they
will not only be required to register students but also undertake a
programme of education with 13-year olds on the importance of
registering, how to register and how to vote. This is in addition to working
with other sections of the community, including students over the age of
18, nursing homes and, if Local Government Reform proposals are
implemented, nationalities who have previously not been able to register.
Consideration must also be made for those students who are ‘home
tutored’ and outside the scope of formal education.
Engagement for the under 16-year olds is even more vital due to the
proposal outlined in the Bill for the removal of the ERO requirement to
carry out house to house enquiries in relation to under 16-year oldsvii,
which could lead to further difficulties in registering young people.
Electoral Management Software
The Bill refers to the 22 local authorities using three different Electoral
Management Systems (EMS) to maintain the electoral register. It should
be remembered that changes to Returning Officer (RO) functionality will
also be required, for example in order to produce poll card data and
polling station registers.
The Bill states that the necessary one-off costviii of changes to the EMS
would need to be funded by local authorities. We believe the Welsh
Assembly should scope, commission, oversee, monitor and pay each EMS
supplier directly for the software changes, much in the same way the UK
Government did for IER.
In light of the onus being placed on local authorities throughout the Bill,
the Association has concerns as to whether the Welsh Assembly has
contacted the EMS suppliers to discuss the extent of the software changes
required and timescales for development, testing and software release to
ensure there is sufficient time to implement the changes especially as we
are aware their workload already involves significant work to prepare for
Canvass Reform over the same timeframe.
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Election Costs
The Bill outlines that the additional costs for the 2021 Assembly elections
is estimated at ix£153,900. However, it is imperative that these estimated
costs consider the likely increase in postal votes, poll cards and other
election costs as a result of 16 and 17-year olds being included in the
process.

4.2 Votes for 16 and 17-year olds
Whilst the Bill outlines that the registration drive may be easier for this
age group because local authorities have data on the potential electorsx, it
is essential that the Bill makes statutory provision that relevant data is
supplied to the relevant ERO on a regular basis and in a suitable format.
Upon the ERO receiving data of anyone who they believe should be
registered, an ITR can be issued. However, legislation does not allow for
the name of any potential electors to be included on registration
communications to a property. At the start of the initial Welsh Assembly
proposals, there was mention that the education lists could be used to
register on block from the education records, including consideration of
automatic registration in Wales – we would ask whether this has been
given any further consideration? Also, as these registrations would not
apply to UK Parliamentary elections, we remain concerned regarding the
confusion for both voters and electoral administrators.
The Association notes that the Bill refers to the Welsh Government
indicating its intention to make legislative changes such that 16 and17year olds can vote only in Welsh Assembly and local government elections.
We welcome the Welsh Government considering the Assembly franchise by
extending it to 16 and 17-year olds because divergences between the local
government and Assembly franchises would create the potential for
confusion, both amongst the electorate and those responsible for
administering elections, which in turn could impact on voter engagementxi.
The Association supports this approach as it provides consistency for the
citizen and the electoral community.
The Bill highlights the intention that information about the changes to the
voting age will be provided in enough time to ensure that 16 and 17-year
olds are informed of which elections they have the right to vote inxii. It is
imperative that this campaign is conducted to ensure that 16 and 17-year
olds are fully aware.
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4.3 Timing
The Bill highlights that all the provisions in the Bill relating to the franchise
for Assembly elections will commence on Royal Assent of the Bill.
However, the Bill specifies that they will have effect for the purposes of an
election for membership of the Senedd at which the poll is held on or after
5 April 2021. Is there a reason for the date of 5 April 2021xiii and not the
date of the elections in May 2021 as is usually the case with other
legislative changes relating to elections?

4.4 Canvass Reform
It is assumed that the Welsh Government will enact the Canvass Reform
legislative changes proposed by the UK Government. It is also worth
noting that the Welsh electoral administrators are keen that Canvass
Reform changes are implemented in Wales at the same time as the rest of
the UK during the canvass of 2020. However, throughout the Billxiv
Canvass Reform is not mentioned, and neither are the costing calculations
taking Canvass Reform into account when calculating the costs of
registering the 16 and 17-year olds and attainers during the same canvass
of 2020.
The proposal outlined in the Bill is to extend the franchise for the
Assembly elections in May 2021xv. 16 and 17-year olds including attainers
(14 and 15-year olds) will generally have to be included on the revised
register that is published on 1 December 2020 following the 2020
canvassxvi. Canvass Reform will include a national data match and any
households where the ERO believes all occupiers are still resident will
follow a light touch canvass with households receiving a communication
which does not require a response. At present all households are required
to respond to a canvass communication. Under Canvass Reform
legislation the ERO will have discretion on which route to send each
property and all households could be directed to conduct a full canvass as
normal whilst still complying with the new requirements of Canvass
Reform. The light touch canvass approach may reduce the number of 16
and 17-year olds and attainers registering and Welsh EROs would need to
be mindful of this. Additional funding may as a result be required as the
UK Government’s funding will be reduced.
The Bill refers to concerns being raised that one group who may not be
captured as part of a local registration campaign would be young people
from the Gypsy, Roma and Traveller communitiesxvii which is supported.
However, it is also worth noting that serious consideration needs to be
given in relation to Canvass Reform by all EROs to avoid any group being
adversely affected.
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The Bill outlines that EROs have a duty to compile the electoral register
and ensure that it is as up to date as possible. Currently, a HEF is issued
annuallyxviii to every property to collect information to ensure anyone living
at the property who is eligible to be registered is on the register. There is
a legal requirement to respond, and ITRs will be sent to anyone
responding to the canvass who is not registered. However, the
Association has significant concerns as there is no reference made in the
Bill to the introduction of Canvass Reform which is being introduced for the
canvass conducted in 2020. Households sent via the light touch canvass
after the national data matching exercise will not receive a HEF as outlined
in the Bill and will not have a legal requirement to respond.

4.5 Other Registration Issues
Publication of personal details
The Bill outlines the changes that will be introduced in preparation for the
franchise changes at the 2020 annual canvassxix. It is imperative that the
provisions outlined in the Bill mirror the provisions in Scotland regarding
attainers (14 and 15-year olds) and 16 and 17-year olds including in
relation to supplying information from the register. Our understanding is
that they do regarding 14 and 15-year olds being on the Local
Government register as attainers, but their details are not published or
supplied except in very strict circumstances. However, it is unclear from
the Bill what the situation is in relation to the monthly updates and the
polling station register. In Scotland attainers do not appear on the
monthly updates. In relation to the polling station copy of the register for
Local Government and Scottish Parliamentary Elections, there are no
attainment ages shown and the only 15-year olds who appear are those
who will be 16 on polling day.
The Bill makes provision preventing EROs from providing the date of birth
of any person aged under 16 on pre-printed canvass forms. However,
there is no provision made on other communications, for example canvass
communications and the ITRxx. We believe this provision should be
consistent across all ERO and RO communications.
The Bill has removed the requirement on EROs to provide applicants with
an explanation of the edited register where the applicant is under the age
of 16, as no details of 14 or 15-year-olds will be included in the edited
registerxxi. However, communications sent as part of Canvass Reform will
need to include a note to this effect, as well as a note in relation to which
elections 16 and 17-year olds can vote in. Consideration will also need to
be given as to the content of all communications required in Wales in
order to cover all the additional information required whilst still ensuring
clarity for electors.
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Consideration will also need to be given to the collation of RPF statistics
(for the Office for National Statistics) in Wales in relation to 14 and 15year olds and 16 and 17-year olds.

4.6 Electoral Commission
The Bill outlines that it may be appropriate for the Electoral Commission to
be funded by the Assembly for its work on Welsh devolved elections and
become accountable to the Assembly for such work. However, the Bill
does not explain how this arrangement would work in practice to ensure
the ongoing impartiality and independence of the role of the Electoral
Commission. If the Electoral Commission were to report to the Welsh
Assembly, the Bill does not explain how this arrangement would work in
relation to funding arrangements towards their role in respect of UK
Parliamentary elections and national referendums not related to the Welsh
Assemblyxxii. This position should be clarified.
The Bill highlights that a separate campaign will be necessary to raise
awareness of the increase in the franchise, much like the campaign in
Scotlandxxiii. Consideration may also be required for a separate campaign
in relation to Canvass Reform for Wales.
The Bill highlights that the Electoral Commission spent in the region of
£120,000 in awareness raising to accommodate the changes to the
franchise arising from the Scottish Elections (Reduction of Voting Age) Act
2015). Considering inflation this is now estimated to be £127,300 xxiv. In
relation to Wales, the Electoral Commission costs will not only need to be
for a registration campaign relating to the new franchise but also a
separate election campaign specifically for Wales, replacing the usual joint
campaign for both England and Wales. This will result in additional costs,
which appear not to have been considered in the Bill.
Whilst the design of new registration forms has been considered in the Bill,
the redesign of postal vote and proxy voting application forms will also be
needed to make it clear the different voting franchise for each type of
election.
In addition, revised Electoral Commission guidance for the various polls
will need to be considered, for example polling station handbooks and
candidate and agent guidance, which will need to be specifically written for
Wales. Previously these materials would have covered local government
elections for both England and Wales and these additional costs need to be
considered.
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4.7 Other Comments
Voting rights for prisoners and qualifying foreign nationals
It is noted that the Bill does not address the issue of voting rights for
prisoners or qualifying foreign nationals as outlined in the draft Local
Government and Elections (Wales) Bill (Part 1 – Elections). However, the
AEA believes there needs to be a consistent approach in Wales for both
Assembly and local government elections to avoid both voter and electoral
administrator confusion.
Law Commission
The Bill enables the Welsh Ministers to make orders to ensure that
elections in Wales are administered in a way that is compliant with the
recommendations for electoral administration made by the Law
Commissionxxv. The AEA supports the Law Commission recommendations.
Legislation concerns
Following on from our comments regarding the Law Commission
recommendations, which are in themselves designed to simplify electoral
matters, it should be recognised that the proposals outlined will actually
introduce further complexity into already complex electoral legislation
which has the potential to create both voter and administrator confusion
and increase risk.
Timing
We ask that the Welsh Assembly ensure that any changes in legislation
relating to elections are made well in advance of the polls in which the
changes will take effect. In our 2016 report: “Pushed to the absolute
limit: 2016 – the electoral year never to forget”, we made the following
recommendation:
“Except in cases of unforeseen emergencies and proportionate to the
need, changes to election law should not be applicable to any elections
within a six-month period from the date the legislation comes into effect.”
In relation to any proposals to changes relating to electoral registration,
we would ask that a minimum of 12 months is given prior to the new
provisions coming into force.
We therefore ask for the details of the proposed timings for the legislation
and EMS software development be shared with us.
Peter Stanyon
Chief Executive of the AEA

Rhys George
Chair of Wales AEA Branch
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15 April 2019
Page 96 – Paragraph 345 - The Bill is also expected to result in transitional costs for the
following organisations:
▪ Local authorities: £1,582,500; …
i

Page 120 – Table 14 - Option 3 (legislate to change the name of the Assembly) Total
Costs
Website update – all local authorities £20,000
ii

Page 143 – Table 25 Option 2 – Introduce provisions to reduce the voting age for
Assembly elections to 16 Total costs:
Costs to local authorities – Registering 16 and 17-year-old electors
iii

Page 146 – Paragraph 537 - According to the Office of National Statistics Population
Estimates (2017) there were 69,029 16- and 17-year olds in Wales in mid-year 2017.145
For the purpose of this RIA, it is assumed that there would be a similar number of 16and 17-year olds in Wales when the provisions of this Bill take effect. Registration of this
newly enfranchised group would therefore increase annual registration costs for Wales by
approximately £84,200.146 Over five years, this would be a total additional cost of
£421,000.
v
Page 146 – Paragraph 536 - Registration costs are ongoing, year on year costs. The
cost of electoral administration in Great Britain: Financial information surveys 2009–10
and 2010–11 indicates that registration spend per elector, split during canvass and
outside of canvass for 2010-11 was £1.17 and £0.96 per voter respectively. This figure
includes a wide range of costs such as the core registration team, design and printing,
mail costs, canvassing and compilation of the register. More up to date figures are not
available, therefore after accounting for inflation the average cost of £1.07 is uprated to
£1.22.
iv

Page 147 – Paragraph 532 and 544
543. The forthcoming Local Government and Elections (Wales) Bill includes provisions to
place a duty on local authorities to promote awareness among relevant young people of
the arrangements for electoral registration that apply to them and to assist them to
register.
544. It is understood that the Welsh Government is exploring whether any additional
funding could be made available for this purpose. However, for the purposes of this RIA,
it has been estimated that each local authority would deploy one half time officer for this
purpose and allocate a modest working budget of £10,000 (see Table 26).
vi

Page 44 – Paragraph 159 – Further changes are introduced in preparation for the
annual canvass that will take place in 2020 so that young people may be included in that
process, including:
 removing a requirement for a registration officer to carry out house to house
enquiries in relation to the registration of a person under the age of 16;
vii

Page 147 – Paragraph 539 - Each local authority contracts a software company to
provide the software for the Electoral Register. This is referred to as the Electoral
Management System (EMS). The 22 local authorities work with three software companies,
all of which would need to introduce changes to their software necessary for registration
officers to meet the new responsibilities introduced by this Bill. The updating of the EMS
systems would incur a one-off cost to local authorities which would be accommodated by
local authorities.
ix
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Page 149 – Paragraph 551 - The total additional cost for the 2021 Assembly election is
therefore estimated to be £153,900.
ix

Page 21 – paragraph 55 - The lowering of the voting age would require a drive for
maximum rates of registration. This might be easier for this age group than for those a
couple of years older because most of them are still at home and attending school. Every
local authority will have a list of those who are home schooled and will be able to
incorporate those who are attainers or 16- and 17-years old into the annual canvass
considerations.
x

Page 234 – Paragraph 9.51 - It may also be noted that such persons will be able to
vote in elections to the Welsh Youth Parliament, and that the Welsh Government has
indicated its intention to make legislative changes such that such persons can vote in
local government elections. Different persons are currently enfranchised to vote in UK
general elections compared to those enfranchised to vote in local government and
Assembly elections. Nevertheless, it would be administratively more convenient for the
same people to be able to vote in local government and Assembly elections. Divergences
between the local government and Assembly franchises create the potential for confusion,
both amongst the electorate and those responsible for administering elections, which in
turn could impact on voter engagement.
xi

Page 251 – Paragraph 1047 - However, this risk is believed to be mitigated by the
intention that information about the changes to the voting age will be provided in
sufficient time to ensure that 16- and 17-year olds are informed of which elections they
have the right to vote in.
xii

Page 47 – Paragraph 176, Page 54 - 207, 208 –
176. All of provisions in the Bill relating to the franchise for Assembly elections will
commence on Royal Assent of the Bill. However, the Bill specifies that they will have
effect for the purposes of an election for membership of the Senedd at which the poll is
held on or after 5 April 2021.
207…. the Bill specifies that its provisions on disqualification will only have effect for the
purposes of an Assembly election at which the poll is held on or after 5 April 2021 (i.e.
the earliest date of the next ordinary Assembly general election and onwards).
208 … All provisions on disqualification will commence on Royal Assent of the Bill but will
have effect specifically for the purposes of an Assembly election at which the poll is held
on or after 5 April 2021 (i.e. the earliest date of the next ordinary Assembly general
election and onwards).
xiii

xiv

Page 274 – Section 12 – Annual Canvass

Page 19 – paragraph 46 - …..Expert Panel concluded that extending the franchise to
16- and 17-year olds with effect from 2021 ….
xv

Page 20 – paragraph 50 - Extending the franchise to 16- and 17-year olds necessitates
other changes in relation to: the legislation around the electoral register, the annual
canvass and the protection of young people’s information.
xvi

Page 21 – paragraph 56 - Concerns may be raised that one group who may not be
captured as part of a local registration campaign would be young people from the Gypsy,
Roma and Traveller communities.
xvii

Page 42 – paragraph 147 - EROs have a duty to compile the electoral register and
ensure that it is as up to date as possible. EROs will send an Invitation to Register (ITR)
to any individual they become aware of who is not registered to vote. Currently, a
Household Enquiry Form is issued annually to every property to collect information
to ensure anyone living at the property who is eligible to be registered is on the register.
There is a legal requirement to respond, and ITRs will be sent to anyone responding
to the canvass who is not registered.
xviii
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Page 42 – Paragraph 159 and 160 – 159. Further changes are introduced in
preparation for the annual canvass that will take place in 2020 so that young people may
be included in that process, including:
▪ removing a requirement for a registration officer to carry out house to house enquiries
in relation to the registration of a person under the age of 16;
▪ not printing the date of birth of a person under the age of 16; and
▪ ensuring explanation is given as to how young people’s information will be stored and
used.
160. The Bill also provides that the civil penalty which could be applied in the case of an
elector repeatedly not responding to an invitation to register does not apply to a person
under the age of 16.
xix

Page 275 – Paragraph 25 - Section 12(2)(b) prevents registration officers from
providing the date of birth of any person aged under 16 on pre-printed canvass forms.
xx

Page 276 – Paragraph 37 - It also removes the requirement on registration officers to
provide applicants with an explanation of the edited register where the applicant is under
the age of 16 and the registration officer has authorised the applicant to provide the
information required by telephone or in person. This is because no details of 14 or 15year-old persons will be included in the edited register.
xxi

Page 55 – Paragraph 213 - It may therefore be considered appropriate for the
Electoral Commission, as the regulator of elections, to be funded by the Assembly for its
work on Welsh devolved elections and become accountable to the Assembly for such
work.
xxii

Page 150 – Paragraph 556 - The Electoral Commission has responsibilities around
promoting awareness of elections. It is anticipated that a separate campaign like the one
developed in Scotland will be necessary to raise awareness of the increase in the
franchise. These would be costs incurred in 2021.
xxiii

Page 150 – Paragraph 557 - The Electoral Commission indicated in their responses to
the Expert Panel in 2017 that the Electoral Commission spent in the region of £120,000 in
awareness raising to accommodate the changes to the franchise arising from the Scottish
Elections (Reduction of Voting Age) Act 2015. Taking account of inflation, it is assumed
that this cost would now be estimated to be £127,300.
xxiv

Page 25 – paragraph 70 - Reflecting this majority view, the Bill enables the Welsh
Ministers to make orders to ensure that elections in Wales are administered in a way that
is compliant with the recommendations for electoral administration made by the Law
Commission.
xxv
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Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a
Deddfwriaethol
Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

National Assembly for Wales
Constitutional and Legislative Affairs
Committee
Senedd and Elections (Wales) Bill

CLA(5) SE12
Ymateb gan y Comisiwn Etholiadol

Evidence from Electoral Commission

Mae’r ymateb hwn yn nodi ein barn ar dri maes allweddol yn y Bil Senedd ac
Etholiadau (Cymru) sy’n berthnasol i gylch gwaith y Comisiwn: goblygiadau estyn
yr hawlfraint i bobl ifanc 16 a 17 oed; anghymhwyso a bod yn gymwys i sefyll
mewn etholiadau; a threfniadau ariannol a throsolwg y Comisiwn.
Mae’n adeiladu ar ein hymatebion blaenorol i ymgynghoriad "Creu Senedd i
Gymru" Comisiwn y Cynulliad ym mis Ebrill 2018, cwestiynau’r Panel Arbenigol ar
ddiwygio etholiadol y Cynulliad ym mis Ebrill a mis Mai 2017 ac ymgynghoriad
Llywodraeth Cymru ynghylch diwygio etholiadol yn 2017.
Rydym yn barod i barhau i weithio gyda’r Cynulliad wrth iddo gyflwyno’r
diwygiadau hyn.
Negeseuon allweddol


Dylai deddfwriaeth sy’n diwygio’r etholfraint fod yn glir o leiaf chwe mis cyn y
disgwylir i Swyddogion Cofrestru Etholiadol ddechrau gweithgareddau
canfasio arfaethedig fel y gall y rhai sydd newydd ddod yn gymwys i
bleidleisio gymryd y camau angenrheidiol i gofrestru i bleidleisio.



Dylai unrhyw newidiadau i’r gyfraith ynglŷn â’r adeg y bydd person yn
anghymwys i fod yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru neu i sefyll
etholiad fel ymgeisydd i’r Cynulliad gael eu datgan yn glir fel y gall darpar
ymgeiswyr wybod yn hawdd p’un a ydynt yn anghymwys o bosibl.



Rydym yn croesawu’r cynigion yn y Bil i roi’r pŵer i Weinidogion Cymru
wneud darpariaethau ynglŷn ag etholiadau yng Nghymru er mwyn
gweithredu’r newidiadau i gyfraith etholiadol a argymhellwyd gan Gomisiwn
y Gyfraith dros Gymru a Lloegr. Gallai hyn gael effaith gadarnhaol sylweddol i
bawb sy’n ymwneud â’r broses etholiadol, am fod corff cyfraith etholiadol y
DU yn helaeth, yn gymhleth ac wedi dyddio erbyn hyn.
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Estyn yr hawlfraint i bobl ifanc 16 a 17 oed


Dylai deddfwriaeth sy’n diwygio’r etholfraint fod yn glir o leiaf chwe mis cyn
y disgwylir i Swyddogion Cofrestru Etholiadol ddechrau gweithgareddau
canfasio arfaethedig fel y gall y rhai sydd newydd ddod yn gymwys i
bleidleisio gymryd y camau angenrheidiol i gofrestru i bleidleisio.



Mae newidiadau i ganiatáu i bobl ifanc 16 a 17 oed bleidleisio eisoes wedi
cael eu rhoi ar waith yn effeithiol yn yr Alban. Mae’r prosesau a’r trefniadau a
ddefnyddiwyd yno yn cynnig gwersi pwysig i Gymru.



Byddai angen gwneud newidiadau sylweddol i ganllawiau, ffurflenni a
systemau meddalwedd rheoli etholiadol er mwyn sicrhau y gallant gefnogi’r
broses o roi’r newidiadau i’r etholfraint ar waith yn effeithiol.



Byddai’r Comisiwn Etholiadol yn disgwyl ymgymryd â gweithgarwch addysg
a chodi ymwybyddiaeth yn targedu pobl ifanc 16 a 17 oed yn benodol, gan
eu hysbysu eu bod yn gymwys i bleidleisio a rhoi gwybodaeth am sut i
gofrestru a phleidleisio.

1.1 Nid yw’r Comisiwn Etholiadol yn arddel barn ar ba oedran y dylid cael yr hawl
i bleidleisio yn etholiadau’r Cynulliad. Mae’r etholfraint yn benderfyniad
cyfansoddiadol pwysig, ac mae’n briodol mai’r ddeddfwrfa ddylai benderfynu pwy
sy’n gymwys i bleidleisio. Felly, mae ein hymateb yn canolbwyntio ar oblygiadau
ymarferol unrhyw newidiadau, a’r hyn y byddai angen ei wneud er mwyn sicrhau
bod digon o adnoddau ar gael ac y gellir eu rhoi ar waith er budd pennaf
pleidleiswyr.
1.2 Dylai deddfwriaeth sy’n gwneud unrhyw newidiadau i’r etholfraint fod yn glir
chwe mis cyn y disgwylir i Swyddogion Cofrestru Etholiadol ddechrau unrhyw
weithgarwch canfasio arfaethedig. Bydd hyn yn golygu bod Swyddogion Cofrestru
Etholiadol, ymgyrchwyr a’r Comisiwn yn cael amser i gymryd y camau
angenrheidiol i sicrhau y gall pawb sydd newydd ddod yn gymwys i bleidleisio
gofrestru’n llwyddiannus a chymryd rhan mewn etholiadau yn y dyfodol.
1.3 Yn ymarferol, byddai hyn yn golygu y dylai’r ddeddfwriaeth sy’n diwygio’r
etholfraint fod yn glir erbyn dechrau 2020, a hynny am y bydd y canfasiad
blynyddol o gartrefi yn dechrau yn haf 2020 i gasglu’r wybodaeth y byddai ei
hangen er mwyn sicrhau bod pobl ifanc 16 a 17 oed ar y gofrestr etholwyr ar gyfer
yr etholiad arfaethedig i’r Cynulliad ym mis Mai 2021.
1.4 Yn yr Alban, roedd pobl ifanc 16 a 17 oed yn cael pleidleisio am y tro cyntaf yn
Refferendwm Annibyniaeth yr Alban yn 2014 ac maent wedi cael pleidleisio
mewn etholiadau llywodraeth leol ac etholiad Senedd yr Alban ers mis Mai 2016.
Mae’r prosesau a’r trefniadau a ddefnyddiwyd yn cynnig gwersi pwysig i Gymru o
ran rhoi’r newidiadau ar waith yn ymarferol.
1.5 Rydym yn ymwybodol bod Llywodraeth Cymru yn cynnig y dylid cynnwys
darpariaethau yn y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) sydd yn yr arfaeth i
ostwng yr isafswm oedran pleidleisio mewn etholiadau llywodraeth leol i 16 oed.
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Dylai Comisiwn y Cynulliad barhau i weithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru er
mwyn sicrhau bod unrhyw ddiwygiadau i etholfraint etholiadau’r Cynulliad yn
cael eu rheoli’n gyson â’r rhai ar gyfer etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru.
Cofrestru
1.6 Mae’r Bil yn gwneud darpariaethau ar gyfer gostwng yr oedran pleidleisio
mewn etholiadau i Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn y dyfodol ac yn gwneud
diwygiadau i’r gyfraith etholiadol bresennol o ran y ffordd y mae’r system gofrestru
yn gweithredu. Rydym wedi nodi isod beth y bydd y newidiadau hyn yn ei olygu’n
ymarferol i Swyddogion Cofrestru Etholiadol a’r Comisiwn Etholiadol, a beth y
bydd angen ei wneud i’w cyflwyno.
1.7 Ar hyn o bryd, yr isafswm oedran pleidleisio yng Nghymru yw 18 oed. Mae hyn
yn golygu bod gan bobl ifanc 17 oed a rhai pobl ifanc 16 oed yr hawl i gael eu
cynnwys ar y gofrestr fel cyrhaeddwyr – os byddant yn cael eu pen-blwydd yn 18
oed tra bo’r gofrestr honno mewn grym. Mae ymestyn yr hawl i bleidleisio i bobl
ifanc 16 a 17 oed yn golygu y byddai pobl ifanc 15 oed a rhai pobl ifanc 14 oed yn
cael yr hawl i gael eu cynnwys ar y gofrestr fel cyrhaeddwyr.
Y canfasiad blynyddol ac anfon Gwahoddiadau i Gofrestru
1.8 Mae’r Bil yn darparu rheolau newydd i ddiogelu gwybodaeth am bobl o dan
16 oed. Mae hyn yn cynnwys atal Swyddogion Cofrestru Etholiadol rhag argraffu
dyddiad geni unrhyw un o dan 16 oed ar y ffurflen ganfasio ragargraffedig neu
wneud ymholiadau o dŷ i dŷ mewn perthynas ag unrhyw un o dan 16 oed.
Byddem yn croesawu cadarnhad bod Comisiwn y Cynulliad wedi ceisio cyngor
gan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth er mwyn sicrhau bod y trefniadau
ymarferol a gynigir ynglŷn â gostwng yr oedran pleidleisio yn adlewyrchu safonau
diogelu data priodol.
1.9 Bydd angen i Swyddogion Cofrestru Etholiadol yng Nghymru ddod o hyd i
ffyrdd amgen o roi gwybodaeth am sut i gofrestru i bobl ifanc 14 a 15 oed. Yn yr
Alban, er enghraifft, gall Swyddogion Cofrestru Etholiadol anfon e-bost at bobl
ifanc 14 a 15 oed, yn hytrach na chynnal ymweliad personol os nad ydynt yn
ymateb i’r canfasiad blynyddol o gartrefi nac unrhyw weithgarwch canfasio arall
yn ystod y flwyddyn.
1.10 Yn ddiweddar, mae Llywodraeth Cymru wedi ymgynghori ar y cyd â
Llywodraeth y DU a Llywodraeth yr Alban ar gynigion i ddiwygio’r broses ganfasio
flynyddol. Os caiff cynigion i ddiwygio’r broses ganfasio eu rhoi ar waith ar gyfer
cofrestrau etholwyr Cymru, bydd angen i Lywodraeth Cymru a Chomisiwn y
Cynulliad sicrhau eu bod yn ystyried goblygiadau’r newidiadau pellach hyn i
gyrhaeddwyr 14 a 15 oed. Rydym ar ddeall bod Llywodraeth yr Alban hefyd yn
ystyried goblygiadau ymarferol diwygiadau i’r canfasiad ar gyfer cyrhaeddwyr 14 a
15 oed yn yr Alban.
Etholwyr categori arbennig: datganiad o gysylltiad lleol

Tudalen y pecyn 26

1.11 Pe bai’r amgylchiadau lle y caniateir i rywun wneud datganiad o gysylltiad
lleol yn cael eu diwygio yn y ffordd a nodwyd yn y Bil, byddai angen i Swyddogion
Cofrestru Etholiadol ystyried sut y byddent yn ymgysylltu â’r canlynol:


plant sy’n derbyn gofal neu sy’n cael eu goruchwylio gan yr awdurdod



plant sy’n cael eu cadw mewn llety diogel



plant y mae’r awdurdod lleol yn gyfrifol amdanynt o dan orchymyn cyfreithiol
a roddwyd gan lys.

1.12 Yn yr Alban, mae dyletswydd ar awdurdodau lleol i godi ymwybyddiaeth o
sut i gofrestru fel etholwyr llywodraeth leol ymhlith plant sy’n "derbyn gofal" gan y
cyngor hwnnw (a all fod hyd at 18 oed) a rhoi cymorth i helpu pobl ifanc o’r fath i
gofrestru. Er mwyn gwneud hyn, mae angen i Swyddogion Cofrestru Etholiadol
fynd ati i ymgysylltu ag adrannau eraill a’r staff mewn awdurdodau lleol a chyrff
eraill sydd â chyfrifoldebau gofal. Byddem yn annog gofyniad tebyg i Swyddogion
Cofrestru Etholiadol yng Nghymru.
Gwasanaeth Digidol, cytundebau rhannu data a Systemau Rheoli Etholiadol
1.13 Os bydd yr oedran pleidleisio yn gostwng bydd goblygiadau i Swyddogion
Cofrestru Etholiadol y bydd angen iddynt ddilysu manylion adnabod etholwyr o
dan 16 oed nad ydynt o bosibl wedi cael eu rhif Yswiriant Gwladol a’u hawl i
gofrestru. Mae’r profiad o ostwng yr oedran pleidleisio yn yr Alban yn awgrymu y
gallai cytundebau rhannu gwybodaeth â sefydliadau addysg helpu Swyddogion
Cofrestru Etholiadol gyda’r gwaith o gofrestru pobl ifanc o dan 16 oed ac y gallent
gael eu defnyddio fel adnodd i annog cofrestru.
1.14 At hynny, bydd angen i Swyddogion Cofrestru Etholiadol drafod y
newidiadau y bydd angen eu gwneud i’w Systemau Rheoli Etholiad gyda
chyflenwyr er mwyn bodloni gofynion y newidiadau i’r etholfraint. Gallai Bwrdd
Cydlynu Etholiadol Cymru chwarae rhan bwysig yn hyn o beth, ond byddai angen
digon o amser i gydlynu’r gwaith hwn.
Ffurflenni a chanllawiau i Swyddogion Cofrestru Etholiadol
1.15 Mae’r Bil yn gosod gofyniad ar y Comisiwn Etholiadol i ddatblygu ffurflenni
cofrestru sy’n ystyried newidiadau deddfwriaethol ynglŷn â phobl ifanc 16 a 17 oed.
Er mwyn datblygu ffurflenni cofrestru newydd bydd angen digon o amser i’w profi
gyda defnyddwyr, eu cyfieithu, eu dylunio a’u cynhyrchu, yn ogystal â chael eu
cymeradwyo gan Weinidog.
1.16 Bydd angen newid ffurflenni cofrestru hefyd o ganlyniad i’r newidiadau
arfaethedig i’r broses ganfasio flynyddol.
1.17 Byddem yn croesawu’r cyfle i drafod y broses o ddylunio’r ffurflenni
diwygiedig gyda swyddogion Comisiwn y Cynulliad cyn gynted ag y bo modd.
1.18 Byddwn hefyd yn diweddaru ein canllawiau i adlewyrchu’r newidiadau i’r
etholfraint er mwyn sicrhau bod Swyddogion Cofrestru Etholiadol yn cael y
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wybodaeth sydd ei hangen arnynt i ymgymryd â gweithgarwch cofrestru a
chynnal cofrestrau etholwyr cywir a chyflawn.
Codi ymwybyddiaeth y cyhoedd er mwyn hysbysu pobl am y newid i’r
etholfraint
1.19 Cyn unrhyw etholiad i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, byddai’r Comisiwn
Etholiadol yn disgwyl cynnal ymgyrch codi ymwybyddiaeth y cyhoedd er mwyn
annog etholwyr cymwys yng Nghymru i gofrestru i bleidleisio.
1.20 Os bydd yr isafswm oedran pleidleisio yn gostwng, rydym yn rhagweld y
byddem yn cynnal gweithgareddau penodol ychwanegol i godi ymwybyddiaeth y
cyhoedd gan dargedu pobl ifanc 15, 16 a 17 oed er mwyn sicrhau eu bod yn
ymwybodol eu bod bellach yn gymwys i gofrestru i bleidleisio. Byddem hefyd yn
rhoi gwybodaeth ynglŷn â sut i bleidleisio i’r rhai a fyddai’n cyrraedd yr oedran
pleidleisio erbyn dyddiad y bleidlais.
1.21 Byddem yn disgwyl i’n gwaith i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd gynnwys:


ymgymryd â hysbysebion penodol i dargedu’r grŵp hwn, ochr yn ochr â’n
hymgyrch hysbysebu ar y cyfryngau torfol i etholwyr yn fwy cyffredinol cyn
unrhyw bleidlais fawr berthnasol;



gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau ieuenctid sydd â sianeli
cyfathrebu effeithiol eisoes i gyrraedd y gynulleidfa darged;



rhoi adnoddau cost isel i bartneriaid, gan gynnwys Swyddogion Cofrestru
Etholiadol, er mwyn hyrwyddo negeseuon ynglŷn â chofrestru a gwybodaeth
i bleidleiswyr ymhlith eu cynulleidfaoedd;



ymgymryd â gweithgarwch cysylltiadau cyhoeddus a phartneriaeth yn y
cyfnod cyn unrhyw bleidlais fawr berthnasol er mwyn sicrhau bod y grwpiau
hyn yn cael y wybodaeth sydd ei hangen arnynt i fwrw eu pleidlais;

1.22 Byddem am adeiladu ar ein profiad yn yr Alban sy’n ei gwneud yn glir pa mor
bwysig ydyw ymgysylltu â phobl ifanc tra byddant yn dal yn yr ysgol er mwyn
sicrhau eu bod yn ymwybodol eu bod bellach yn gymwys i gofrestru i bleidleisio.
Byddem am weithio gyda phartneriaid addysgol ac awdurdodau lleol yng
Nghymru er mwyn nodi cyfleoedd i gefnogi llythrennedd gwleidyddol parhaus
mewn ysgolion ac annog pobl ifanc i gofrestru pan fyddant yn cyrraedd yr oedran
i wneud hynny.
1.23 Rydym hefyd yn bwriadu paratoi deunyddiau addysg i’w defnyddio gyda
phobl ifanc 15 i 17 oed gyda’r nod o’u helpu i ddeall y broses ddemocrataidd yn
well a chymryd rhan ynddi.
Gwaith codi ymwybyddiaeth y cyhoedd yn yr Alban


Yn yr Alban, aethom ati i weithio gydag amrywiaeth o bartneriaid er mwyn
cynnal gweithgareddau codi ymwybyddiaeth y cyhoedd a oedd wedi’u
hanelu at bobl ifanc 15 i 17 oed. Roedd y rhain yn cynnwys Education

Tudalen y pecyn 28

Scotland, School Leaders Scotland, Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg yr
Alban ynghyd ag amrywiaeth o sefydliadau ieuenctid megis Young Scot a
Senedd Ieuenctid yr Alban.


Gan weithio gyda phartneriaid addysg yn yr Alban, lluniwyd pecyn briffio
llythrennedd gwleidyddol gennym a oedd yn cynnig arweiniad a ffynonellau
o wybodaeth i ysgolion, colegau, prifysgolion a phob sefydliad arall a oedd
yn awyddus i feithrin llythrennedd gwleidyddol ymhlith pobl ifanc.



Gwnaethom hefyd ddatblygu ymgyrch o’r enw ‘ReadyToVote’ a gynhaliwyd
cyn etholiad Senedd yr Alban yn 2016 ac etholiadau cynghorau’r Alban yn
2017. Roedd yr ymgyrch yn annog ysgolion ledled yr Alban i gynnal
digwyddiadau cofrestru pleidleiswyr gyda’r holl ddisgyblion cymwys ac yn
rhoi adnodd addysgu digidol i ysgolion er mwyn eu helpu i wneud hyn.
Cytunodd dros 80% o ysgolion uwchradd yn yr Alban i gymryd rhan yn yr
ymgyrch hon.

Goblygiadau o ran costau
1.24 Mae’r Comisiwn yn fodlon ar y costau dangosol sydd wedi’u cynnwys yn yr
asesiad effaith rheoleiddiol ar gyfer y maes gwaith hwn yng Nghymru. Mae’n
adlewyrchu ein hasesiad o oblygiadau gostwng yr isafswm oedran pleidleisio ar
gyfer etholiadau’r Cynulliad o ran costau yn ein hymateb i’r Panel Arbenigol ym
mis Mai 2017.
Anghymhwyso - pwy sy’n gymwys i sefyll etholiad


Dylai unrhyw newidiadau i’r gyfraith ynglŷn â’r adeg y bydd person yn
anghymwys i fod yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru neu sefyll
etholiad fel ymgeisydd i’r Cynulliad gael eu datgan yn glir fel y gall darpar
ymgeiswyr sydd am sefyll etholiad wybod yn hawdd p’un a ydynt yn
anghymwys o bosibl.



Dylid rhoi gwybod am unrhyw newidiadau chwe mis cyn y dyddiad cau ar
gyfer enwebiadau fel y gall unrhyw newidiadau gael eu deall.

1.25 Rydym yn croesawu’r hyn a gynigir yn y Bil i newid y gyfraith ynglŷn â’r adeg y
bydd person yn anghymwys i fod yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru neu
sefyll etholiad fel ymgeisydd i’r Cynulliad. Mae hyn yn adlewyrchu’r hyn a
argymhellwyd gennym yn ein hadroddiad yn 2015 ar Sefyll Etholiad, y dylid newid
y gyfraith yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon er mwyn gwahaniaethu’n glir
rhwng swyddi neu gyflogaeth a fyddai’n atal rhywun rhag sefyll etholiad, a’r rhai a
fyddai’n atal rhywun rhag dal swydd pe byddai’n cael ei ethol.
1.26 Mae’n bwysig bod y newidiadau hyn yn cael eu nodi’n glir o dan y gyfraith fel
y gall darpar ymgeiswyr sydd am sefyll etholiad wybod yn hawdd os ydynt yn
anghymwys o bosibl. Mae’n bwysig hefyd roi gwybod am unrhyw newidiadau
chwe mis cyn y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau fel y gall unrhyw newidiadau
gael eu deall.
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1.27 Rydym yn parhau i argymell y dylai unrhyw ddeddfwriaeth fod yn ei lle o leiaf
chwe mis cyn y dyddiad y daw’n ofynnol ei rhoi ar waith neu y daw’n ofynnol i
ymgyrchwyr, Swyddogion Canlyniadau neu Swyddogion Cofrestru Etholiadol
gydymffurfio â hi. Bydd hyn yn ein galluogi i ddiwygio ein canllawiau i
Swyddogion Cofrestru Etholiadol, Swyddogion Canlyniadau ac ymgeiswyr ac
asiantiaid, yn ogystal â diwygio’r ffurflenni enwebu sydd wedi’u rhagnodi mewn
deddfwriaeth, gan gynnwys y datganiad cydsynio ag enwebiad. Bydd angen i’r
ffurflen cydsynio ag enwebiad hefyd adlewyrchu’r newidiadau yn y Gorchymyn
Anghymhwyso.
1.28 Bydd angen i Orchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Anghymhwyso) 2015
gael ei ddiwygio er mwyn adlewyrchu’r newidiadau a gynigir o ran anghymhwyso
cyn etholiadau nesaf y Cynulliad. Dylai Gweinidogion ystyried y cwestiynau a
nodwyd gennym yn ein hadroddiad Sefyll Etholiad er mwyn helpu i bennu p’un a
ddylai deiliaid swydd penodol gael sefyll etholiad:


Yn gyntaf, a oes gwrthdaro buddiannau gwirioneddol rhwng y swydd
benodedig a’r swydd etholedig? Os felly, byddai’n rhaid i ddeiliad y swydd
ymddiswyddo cyn derbyn swydd etholedig.



Yn ail, a oes angen i ddeiliad y swydd fod wedi ymddiswyddo a gweithio ei
gyfnod o rybudd erbyn enwebiad neu etholiad, er enghraifft:
o

A yw rôl deiliad y swydd yn gofyn am fod yn ddiduedd yn wleidyddol yn
ystod yr ymgyrch etholiadol?

o

A oes gan ddeiliad y swydd fynediad at wybodaeth freintiedig a fyddai’n
rhoi mantais iddo dros ymgeiswyr eraill?

o

A allai deiliad y swydd gael gormod o ddylanwad dros etholwyr drwy
rinwedd ei rôl?

o

A yw deiliad y swydd ynghlwm wrth weinyddu’r etholiad?

Trefniadau trosolwg y Comisiwn Etholiadol mewn perthynas ag etholiadau
datganoledig a refferenda datganoledig


Er mwyn diogelu egwyddor sylfaenol ein hannibyniaeth, rhaid i’r Comisiwn
gael ei gyllido gan y ddeddfwrfa berthnasol yn hytrach na’r llywodraeth.



Rydym yn croesawu’n frwd unrhyw graffu ac atebolrwydd ar y ffordd rydym
yn gwario cyllid cyhoeddus i’r ddeddfwrfa sy’n ei ddarparu.

1.29 Mae’r Bil yn gosod gofyniad ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i ystyried y
trefniadau ariannol a throsolwg ar gyfer gwaith y Comisiwn Etholiadol mewn
perthynas ag etholiadau datganoledig yng Nghymru a refferenda datganoledig.
Mae’r Bil hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i’r Comisiwn Etholiadol ymateb i unrhyw
argymhellion sy’n berthnasol iddo drwy osod adroddiad gerbron Cynulliad
Cenedlaethol Cymru.
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1.30 Ers mis Mehefin 2017, mae’r Comisiwn Etholiadol wedi bod yn gweithio gyda
Chomisiwn y Cynulliad ar y manylion ynglŷn â sut y byddai’r Comisiwn Etholiadol
yn atebol i’r Cynulliad a sut y câi ei gyllido. Ar 12 Mawrth cyflwynwyd tystiolaeth i
Ymchwiliad y Pwyllgor Cyllid fel rhan o’i waith craffu ar oblygiadau ariannol y Bil
Senedd ac Etholiadau (Cymru).
1.31 Ers sefydlu’r Comisiwn Etholiadol, rydym wedi adrodd i Gynulliad
Cenedlaethol Cymru mewn perthynas â materion craffu ar bolisi ac mae gennym
hanes hir o roi tystiolaeth a chyngor. Rydym yn disgwyl parhau â’r trefniant hwn o
adrodd i Bwyllgorau’r Cynulliad ar bolisi.
1.32 Rydym yn croesawu’n frwd brosesau craffu ac atebolrwydd am y ffordd
rydym yn gwario cyllid cyhoeddus i’r ddeddfwrfa sy’n ei ddarparu.
1.33 Yn ein barn ni, dylai’r corff rydym yn rhoi cyfrif iddo yn y Cynulliad:


Fod yn annibynnol ar unrhyw adran yn Llywodraeth Cymru;



Adrodd yn uniongyrchol i’r Cynulliad;



Cael ei gadeirio gan gynrychiolydd nad yw cynrychioli plaid (Llywydd neu
Ddirprwy Lywydd).

1.34 Mae trafodaethau blaenorol gyda Chomisiwn y Cynulliad wedi nodi y gallai
rhai o’r trefniadau presennol sydd ar waith gael eu defnyddio er mwyn i’r
Comisiwn Etholiadol adrodd i Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae’r rhain yn
cynnwys panel presennol Comisiynwyr y Cynulliad yn sefydlu Pwyllgor Llywydd ar
wahân - model a fyddai’n debyg i Bwyllgor y Llefarydd ar y Comisiwn Etholiadol yn
Senedd y DU.
1.35 Byddai swyddogaethau’r corff hwn yn cynnwys:


Trosolwg cyffredinol o’r modd y mae’r Comisiwn Etholiadol yn arfer ei
swyddogaethau sy’n deillio o’r ddeddfwrfa honno;



Adolygu amcangyfrif blynyddol o adnoddau’r Comisiwn sy’n ofynnol er mwyn
cyflawni’r swyddogaethau o dan ei gyfrifoldeb deddfwriaethol;



Ei gwneud yn ofynnol i’r Comisiwn baratoi adroddiad blynyddol er mwyn
hwyluso’r gwaith o graffu ar weithgareddau’r Comisiwn;



Cael adroddiadau gan Swyddfa Archwilio Cymru / Swyddfa Archwilio
Cenedlaethol a Swyddog Cyfrifyddu y Comisiwn.

1.36 Nodir y cylch cynllunio busnes ac atebolrwydd presennol ar gyfer y Comisiwn
yn Neddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000 (PPERA). Mae’n
ofynnol i’r Comisiwn gyflwyno Cynllun Corfforaethol newydd ar ôl pob un o
Etholiadau Cyffredinol Senedd y DU ar gyfer y pum mlynedd nesaf. Mae hyn yn
cynnwys cyllidebau dangosol ar gyfer y pum mlynedd. Yna byddwn yn cyflwyno
cynllun busnes a chyllideb flynyddol ar y cyd â’r prif amcangyfrif ar gyfer pob
blwyddyn ynghyd â chyllideb pob blwyddyn. Mae PPERA hefyd yn cadarnhau mai
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Rheolwr ac Archwilydd Cyffredinol y DU sy’n gyfrifol am archwilio cyfrifon y
Comisiwn a gwerth am arian.
1.37 Mae cylchoedd etholiadol y DU, Lloegr, Cymru a’r Alban i gyd yn wahanol.
Hefyd, caiff llawer o weithgarwch y Comisiwn ei gyflawni’n fwyaf effeithlon ar
draws y Comisiwn cyfan. Felly, byddai’n anodd llunio cynlluniau corfforaethol
daearyddol-benodol ar adegau gwahanol. Gallai’r rhain orgyffwrdd a dyblygu
llawer o’r deunydd neu gallent ymddangos fel petaent yn gwrthddweud ei gilydd
wrth i amgylchiadau newid.
1.38 Felly, rydym yn cynnig parhau â’n cylchoedd cynllunio busnes presennol.
Rydym eisoes yn cynnwys rhywfaint o ddeunydd ar weithgarwch daearyddolbenodol. Fodd bynnag, byddwn yn anelu at fod hyd yn oed yn gliriach yn y dyfodol
ynghylch pa weithgarwch sydd yn yr arfaeth a beth yw’r manteision i’r pleidleiswyr
ym mhob rhan o’r DU.
1.39 Ar hyn o bryd mae PPERA yn penodi Rheolwr ac Archwilydd Cyffredinol y DU
fel Archwilydd y Comisiwn. Y cynnig presennol yw y dylai’r Rheolwr ac Archwilydd
Cyffredinol barhau fel archwilydd y Comisiwn, gan adrodd hefyd i’r deddfwrfeydd
datganoledig. Rydym yn trafod â Thrysorlys EM y ffordd orau o gyflawni hyn, yn
benodol p’un a fydd angen cyfarwyddyd newydd o ran cyfrifon.
1.40 Rydym yn cydnabod y bydd deddfwrfeydd am gael pŵer wrth gefn hefyd i
ddefnyddio archwilwyr mewn ymateb i bryderon a theimlwn y gellid cyflawni hyn
drwy bŵer i’w gwneud yn ofynnol i’r Comisiwn gydweithredu ag unrhyw
archwiliad o’r fath.
1.41 Wrth baratoi ein cynlluniau byddem yn parhau i ymgynghori â swyddogion
yng Nghomisiwn y Cynulliad fel y bo angen, yn ogystal â San Steffan a’r
deddfwrfeydd a’r llywodraethau eraill. Byddem hefyd yn disgwyl bodloni’r
amserlenni gofynnol er mwyn cyd-fynd â’r gwaith craffu ym mhob rhan o’r DU.
Wrth gwrs, bydd hyn yn gwneud y broses o gynllunio busnes yn fwy cymhleth i’r
Comisiwn ond croesawn y cyfle i sicrhau bod blaenoriaethau wedi’u cysoni’n well
ym mhob rhan o’r DU ac rydym yn disgwyl gallu darparu ar gyfer y broses o fewn
yr adnoddau a gynlluniwyd.
1.42 Nid ydym yn rhagweld unrhyw anawsterau mawr yn ymarferol, ond gallwn
weld bod dadl dros sicrhau bod swyddogion yn y rhannau gwahanol o’r DU yn
meithrin cydberthnasau rhwng y deddfwrfeydd er mwyn sicrhau bod y gwaith
craffu mor gydgysylltiedig â phosibl.
Pwyntiau eraill a gafodd eu cynnwys yn y Cylch Gorchwyl
1.43 Rydym yn croesawu’r cynigion yn y Bil i roi’r pŵer i Weinidogion Cymru
wneud darpariaethau ynglŷn ag etholiadau yng Nghymru er mwyn gweithredu’r
newidiadau i gyfraith etholiadol a argymhellwyd gan Gomisiwn y Gyfraith dros
Gymru a Lloegr.
1.44 Mae corff cyfraith etholiadol y DU yn helaeth, yn gymhleth ac wedi dyddio
erbyn hyn. Teimlir effaith hyn gan y rhai sy’n cynnal etholiadau a’r rhai sydd am
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sefyll etholiad ac ymgyrchu. Mae cyfraith etholiadol symlach a mwy cyfoes yn sail i
hyder pleidleiswyr mewn trefniadau gweinyddu etholiadol a chyllid gwleidyddol,
ac mae’n sylfaen angenrheidiol hefyd dros ddiwygio prosesau etholiadau a
chofrestru etholiadol ymhellach.
1.45 Rydym yn parhau i gefnogi’n gryf argymhellion cynhwysfawr Comisiynau’r
Gyfraith yn 2016 i symleiddio, rhesymoli a chydgrynhoi cyfraith etholiadol. Mae
argymhellion Comisiynau’r Gyfraith wedi cael eu cefnogi’n gyffredinol gan y
mwyafrif llethol o randdeiliaid etholiadol, gan gynnwys Swyddogion Canlyniadau
a Swyddogion Cofrestru Etholiadol, pleidiau gwleidyddol ac ymgyrchwyr,
heddluoedd ac erlynwyr.
1.46 Ar gyfer etholiadau yng Nghymru yn y dyfodol, dylai Comisiwn y Cynulliad
barhau i weithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru er mwyn sicrhau na chaiff
unrhyw ddiwygiadau i drefniadau etholiadol y Cynulliad eu gwneud ar wahân,
ond eu bod yn ystyried y gwaith sy’n mynd rhagddo ar ddiwygio etholiadau
llywodraeth leol. Bydd hyn yn ein helpu i symud tuag at fwy o gysondeb rhwng y
gyfraith ar gyfer etholiadau’r Senedd yn y dyfodol ac etholiadau llywodraeth leol
yng Nghymru.
1.47 Byddem yn croesawu’r cyfle i gefnogi a chynorthwyo gyda’r gwaith o roi
argymhellion Comisiynau’r Gyfraith ar waith ar gyfer etholiadau yng Nghymru.

Tudalen y pecyn 33

Eitem 3

Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Eitem 4
Offerynnau Statudol sydd ag Adroddiadau Clir
29 Ebrill 2019
SL(5)406 – Rheoliadau Materion Gwledig (Diwygiadau
Amrywiol) (Cymru) 2019
Gweithdrefn: Negyddol
Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Cynlluniau Cymorth y Polisi
Amaethyddol Cyffredin nad ydynt yn rhai IACS (Apelau) (Cymru) 2004
(“Rheoliadau 2004”) a Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion
Perthynol (Cymru) 2011 (“Rheoliadau 2011”) drwy arfer y pwerau yn adran
2(2) o Ddeddf y Cymunedau Ewropeaidd 1972 (p. 68).
Mae Rheoliadau 2004 yn galluogi Gweinidogion Cymru i sefydlu gweithdrefn
apelau os gwneir apêl yn dilyn penderfyniad cychwynnol a wnaed o dan
unrhyw un neu ragor o gynlluniau cymorth y Polisi Amaethyddol Cyffredin
(“PAC”) a restrir yn yr Atodlen i’r Rheoliadau hynny.
Mae rheoliad 2 yn diweddaru’r cynlluniau y caniateir sefydlu gweithdrefn
apelau ar eu cyfer gan Weinidogion Cymru er mwyn sicrhau eu bod yn gyson
â Rheoliadau cyfredol yr UE. Mae hefyd yn dirymu’r Atodlen i Reoliadau 2004
sy’n rhestru cynlluniau unigol, y mae llawer ohonynt wedi darfod erbyn hyn
neu wedi eu diweddaru yn neddfwriaeth yr UE.
Mae rheoliad 3 yn ddarpariaeth arbed sy’n darparu, pan fo Gweinidogion
Cymru yn gwneud neu wedi gwneud penderfyniad cychwynnol ynghylch
cynllun a restrir yn yr Atodlen i Reoliadau 2004 cyn i’r Rheoliadau hyn ddod i
rym, fod y weithdrefn apelau a sefydlwyd o dan Reoliadau 2004 yn parhau i
fod yn gymwys.
Mae Rheoliadau 2011 yn sefydlu system ar gyfer y fasnach mewn anifeiliaid
byw a deunydd genetig ac ar gyfer mewnforio anifeiliaid byw, deunydd
genetig a chynhyrchion sy’n dod o anifeiliaid.
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Mae rheoliad 4 yn cywiro diwygiad a wnaed i reoliad 28 o Reoliadau 2011
gan reoliad 12(9) o Reoliadau Materion Gwledig, yr Amgylchedd,
Pysgodfeydd a Bwyd (Diwygiadau a Dirymiadau Amrywiol) (Cymru) 2019
(“Rheoliadau 2019”).
Mae Rheoliadau 2019 yn diweddaru cyfeiriadau at amryw o ddarnau o
ddeddfwriaeth y DU ac Ewrop mewn deddfwriaeth ddomestig sy’n ymwneud
ag amaethyddiaeth, iechyd anifeiliaid, lles anifeiliaid, addysg, diogelu’r
amgylchedd, bwyd, iechyd planhigion, pysgodfeydd môr a dŵr.

Rhiant-Ddeddf: Deddf y Cymunedau Ewropeaidd 1972
Fe’u gwnaed ar: 01 Ebrill 2019
Fe’u gosodwyd ar: 05 Ebrill 2019
Yn dod i rym ar: 29 Ebrill 2019
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Eitem
5.1
SL(5)409
– Rheoliadau Atal Llygredd Nitradau (Cymru) (Diwygio)
2019
Cefndir a Diben
Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Atal Llygredd Nitradau (Cymru) 2013 (O.S. 2013/2506(Cy.
245)) (“Rheoliadau 2013”) sy’n ymwneud â monitro llygredd nitradau a dynodi parthau perygl nitradau.
Mae rheoliad 5 yn diwygio rheoliad 7 o Reoliadau 2013 i ddiweddaru’r broses y caiff Gweinidogion Cymru
ei defnyddio i ddynodi ardaloedd yn barthau perygl nitradau. Mae’r broses ddynodi gyfredol yn dibynnu
ar adran 2(2) o Ddeddf y Cymunedau Ewropeaidd 1972 a gaiff ei diddymu unwaith y mae’r Deyrnas Unedig
yn gadael yr Undeb Ewropeaidd.
Mae rheoliad 4 yn diwygio rheoliad 6 o Reoliadau 2013 i gyflwyno diffiniad ar gyfer “daliad newydd” yn
sgil y broses ddynodi newydd.
Mae rheoliad 3 yn diwygio rheoliad 4 o Reoliadau 2013 er mwyn darparu trefniadau trosiannol ar gyfer
daliadau newydd.
Mae rheoliadau 6 i 8 yn gwneud darpariaeth ganlyniadol bellach gan gynnwys cyflwyno gofynion adrodd
mewn perthynas â daliadau newydd.

Gweithdrefn
Negyddol

Materion technegol: craffu
Nodwyd dau bwynt i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn perthynas â'r offeryn
hwn.
1. Rheol Sefydlog 21.2(vi) – ei bod yn ymddangos bod gwaith drafftio’r offeryn neu’r drafft yn
ddiffygiol neu ei fod yn methu â bodloni gofynion statudol
Mae rheoliad 3(b) yn darparu nad yw rheoliadau penodol yn gymwys tan “ar ôl y flwyddyn y mae
Gweinidogion Cymru yn diwygio’r dynodiad o barthau perygl nitradau o dan reoliad 11(2) [o Reoliadau
2013], neu’n ychwanegu ato, er mwyn cynnwys y daliad newydd”.
Mae Rheoliad 11(2) o Reoliadau 2013 yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru fonitro'r crynodiad
nitrad mewn dyfroedd croyw; nid yw'n rhoi pŵer iddynt adolygu nac ychwanegu at ddynodi parthau perygl
nitradau. Dylai'r cyfeiriad cywir fod at reoliad 11(3) o Reoliadau 2013 sy'n rhoi pŵer i Weinidogion Cymru
adolygu neu ychwanegu at ddynodi parthau perygl nitradau.
2. Rheol Sefydlog 21.2(v) - bod angen eglurhad pellach ynglŷn â'i ffurf neu ei ystyr am unrhyw
reswm penodol
Rydym yn cwestiynu a oes angen mewnosod rheoliadau 36(3) a 37(4) yn Rheoliadau 2013.
Mae rheoliad 3(b) yn mewnosod rheoliad newydd 4(2) yn Rheoliadau 2013. Effaith rheoliad 4(2) newydd
yw gwneud Rhannau 3-8 o Reoliadau 2013 yn gymwys “Mewn perthynas â daliad newydd”.
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Gan ddefnyddio rheoliad 12 o Reoliadau 2013 fel enghraifft, “mewn perthynas â daliad newydd… nid yw
rheoliadau 12 i 22…yn gymwys hyd ddechrau’r ail flwyddyn galendr ar ôl y flwyddyn y mae Gweinidogion
Cymru yn diwygio’r dynodiad o barthau perygl nitradau…”
Mae rheoliad 12 yn darparu “…rhaid i feddiannydd daliad sicrhau, yn ystod unrhyw flwyddyn sy’n dechrau
ar 1 Ionawr, na fydd cyfanswm y nitrogen mewn tail da byw a ddodir ar y daliad, boed yn uniongyrchol gan
anifail neu drwy daenu, yn fwy na 170kg wedi’i luosi ag arwynebedd y daliad mewn hectarau.”
Wrth ddarllen rheoliad 4(2) newydd, bydd y cyfeiriad at 'ddaliad' yn rheoliad 12 o Reoliadau 2013, yn y
dyfodol, yn cynnwys 'daliad newydd'.
Byddem yn ddiolchgar felly am eglurhad ynghylch pam mae angen mewnosod rheoliadau 36(3) a 37(4) yn
Rheoliadau 2013, pan ddylai'r cyfeiriad at 'ddaliad' yn rheoliadau 36(1) a 37(1) gofnodi 'daliad newydd' yn
rhinwedd rheoliad 4(2) newydd. Mewn geiriau eraill, ymddengys y bydd y gofynion sy'n gymwys i ddaliadau
newydd o dan reoliadau 36(3) a 37(4) yn cael eu cofnodi mewn unrhyw achos yn rhinwedd rheoliad 4(2)
newydd a rheoliadau 36(1) a 37(1).

Rhinweddau: craffu
Ni nodwyd unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â'r
offeryn hwn.

Y goblygiadau yn sgil gadael yr Undeb Ewropeaidd
Ar ôl i'r DU adael yr Undeb Ewropeaidd, bydd yr offeryn hwn yn dod yn rhan o gyfraith yr UE a
ddargedwir.

Ymateb y Llywodraeth
Rydym yn cydnabod bod y cyfeiriadau sydd yn rheoliad 3(b) at “reoliad 11(2)” o Reoliadau Atal Llygredd
Nitradau (Cymru) 2013 yn anghywir. Dylai’r cyfeiriadau cywir fod at “reoliad 11(3)”. Camgymeriad o ran
rheoli fersiynau yw hyn, ac fe ddylid ei gywiro er mwyn osgoi camarwain darllenwyr. Bwriadwn gywiro
hyn drwy slip cywiro. Bydd y cywiriad yn rhoi cyfeiriadau at “reoliad 11(3)” yn lle’r cyfeiriadau at “reoliad
11(2)” yn rheoliad 3(b).
Mae’r ail bwynt adrodd yn ymwneud â’r angen i fewnosod rheoliadau 36(3) a 37(4) yn Rheoliadau 2013.
Er ein bod yn cytuno bod y cyfeiriad at ‘daliad’ yn rheoliadau 36(1) a 37(1) yn cynnwys ‘daliad newydd’ yn
rhinwedd y rheoliad 4(2) newydd, bwriadwn osgoi unrhyw amheuaeth a gosod rhwymedigaeth y tro
cyntaf i gofnodi’r materion yn y lle cyntaf ar gyfer daliad sydd newydd ei ddynodi neu ddaliadau sydd
newydd eu dynodi.
Cynghorwyr Cyfreithiol
Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol
17 Ebrill 2019
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OFFERYNNAU STATUDOL
CYMRU

2019 Rhif 863 (Cy. 155)
AMAETHYDDIAETH, CYMRU
DŴR, CYMRU
Rheoliadau Atal Llygredd Nitradau
(Cymru) (Diwygio) 2019
NODYN ESBONIADOL
(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Rheoliadau)
Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Atal
Llygredd Nitradau (Cymru) 2013 (O.S. 2013/2506
(Cy. 245)) (“Rheoliadau 2013”) sy’n ymwneud â
monitro llygredd nitradau a dynodi parthau perygl
nitradau.
Mae rheoliad 5 yn diwygio rheoliad 7 o Reoliadau
2013 i ddiweddaru’r broses y caiff Gweinidogion
Cymru ei defnyddio i ddynodi ardaloedd yn barthau
perygl nitradau. Mae’r broses ddynodi gyfredol yn
dibynnu ar adran 2(2) o Ddeddf y Cymunedau
Ewropeaidd 1972 a gaiff ei diddymu unwaith y mae’r
Deyrnas Unedig yn ymadael â’r Undeb Ewropeaidd.
Mae rheoliad 4 yn diwygio rheoliad 6 o Reoliadau
2013 i gyflwyno diffiniad ar gyfer “daliad newydd” yn
sgil y broses ddynodi newydd.
Mae rheoliad 3 yn diwygio rheoliad 4 o Reoliadau
2013 er mwyn darparu trefniadau trosiannol ar gyfer
daliadau newydd.
Mae rheoliadau 6 i 8 yn gwneud darpariaeth
ganlyniadol bellach gan gynnwys cyflwyno gofynion
adrodd mewn perthynas â daliadau newydd.
Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar
gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn
perthynas â’r Rheoliadau hyn. O ganlyniad, nid oes
unrhyw asesiad effaith wedi ei lunio ar gyfer y
Rheoliadau hyn gan nad oes unrhyw newid i bolisïau,
nac unrhyw effaith ar fusnesau na’r sector gwirfoddol
yn cael ei rhagweld.
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OFFERYNNAU STATUDOL
CYMRU

2019 Rhif 863 (Cy. 155)
AMAETHYDDIAETH, CYMRU
DŴR, CYMRU
Rheoliadau Atal Llygredd Nitradau
(Cymru) (Diwygio) 2019
Gwnaed

10 Ebrill 2019

Gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol
Cymru
12 Ebrill 2019
Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1
Mae Gweinidogion Cymru wedi eu dynodi(1) at
ddibenion adran 2(2) o Ddeddf y Cymunedau
Ewropeaidd 1972(2) mewn perthynas â materion sy’n
ymwneud â diogelu dyfroedd rhag llygredd a achosir
gan nitradau o ffynonellau amaethyddol ac yn gwneud
y Rheoliadau hyn drwy arfer y pwerau a roddir gan yr
adran honno.
Enwi a chychwyn
1. Enw’r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau Atal
Llygredd Nitradau (Cymru) (Diwygio) 2019 a deuant i
rym 21 o ddiwrnodau ar ôl y dyddiad y’u gosodir.
Diwygio Rheoliadau
(Cymru) 2013

Atal

Llygredd

Nitradau

2. Mae Rheoliadau Atal Llygredd Nitradau (Cymru)
2013(3) wedi eu diwygio yn unol â rheoliadau 3 i 8.
(1)

(2)

(3)

Gweler O.S. 2001/2555 ar gyfer y dynodiad a roddir i
Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Yn rhinwedd adrannau 59 a
162 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (p. 32), a pharagraff
28 o Atodlen 11 iddi, mae’r dynodiad hwnnw bellach wedi
ei roi i Weinidogion Cymru.
1972 p. 68; diwygiwyd adran 2(2) gan adran 27(1)(a) o
Ddeddf Diwygio Deddfwriaethol a Rheoleiddiol 2006 (p. 51)
a Rhan 1 o’r Atodlen i Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd
(Diwygio) 2008 (p. 7).
O.S. 2013/2506 (Cy. 245), a ddiwygiwyd gan O.S.
2015/2020 (Cy. 308) ac O.S. 2018/1216 (Cy. 249). Mae
offerynnau diwygio eraill ond nid oes yr un ohonynt yn
berthnasol.

2
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Diwygio rheoliad 4 (mesurau trosiannol ar gyfer
daliadau nad oeddent gynt mewn parth perygl
nitradau)
3. Yn rheoliad 4—
(a) ailrifer y paragraff presennol yn baragraff
(1) o’r rheoliad hwnnw;
(b) ar ôl paragraff (1) (fel y’i hailrifwyd)
mewnosoder—
“(2) Mewn perthynas â daliad newydd—
(a) nid yw rheoliadau 12 i 22, 23(3), 24,
25, 30 i 33 a 36 i 46 yn gymwys hyd
ddechrau’r ail flwyddyn galendr ar ôl y
flwyddyn y mae Gweinidogion Cymru
yn diwygio’r dynodiad o barthau
perygl nitradau o dan reoliad 11(2),
neu’n ychwanegu ato, er mwyn
cynnwys y daliad newydd;
(b) nid yw rheoliadau 23(1) a (2), 26 i 29,
34 a 35 yn gymwys hyd nes 31
Gorffennaf yn y drydedd flwyddyn
galendr ar ôl y flwyddyn y mae
Gweinidogion Cymru yn diwygio’r
dynodiad o barthau perygl nitradau o
dan reoliad 11(2), neu’n ychwanegu
ato, er mwyn cynnwys y daliad
newydd.”
Diwygio rheoliad 6 (dehongli)
4. Yn rheoliad 6, yn y lle priodol, mewnosoder—
“ystyr “daliad newydd” (“new holding”) yw
tir ynghyd â’i adeiladau cysylltiedig sy’n
dod yn ddaliad o ganlyniad i Weinidogion
Cymru yn diwygio’r dynodiad o barthau
perygl nitradau yn dilyn adolygiad o dan
reoliad 11(3), neu’n ychwanegu ato, ac nad
oeddent yn ddaliad yn union cyn dyddiad y
diwygio neu’r ychwanegu hwnnw;”.
Diwygio rheoliad
nitradau)

7

(dynodi

parthau

perygl

5. Yn rheoliad 7—
(a) yn lle paragraffau (2) a (3) rhodder—
“(2) Mae ardal wedi ei dynodi yn barth perygl
nitradau at ddibenion y Rheoliadau hyn os
ydyw, fel ardal o dir sy’n draenio i ddyfroedd
llygredig ac yn cyfrannu at lygru’r dyfroedd
hynny, wedi ei marcio yn barth o’r fath ar fap
perthnasol.
(3) At ddibenion y rheoliad hwn—
(a) ar gyfer y cyfnod sy’n dechrau â 25
Hydref 2013 ac sy’n dod i ben â’r

3
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diwrnod y mae Gweinidogion Cymru
yn diwygio’r dynodiad o barthau
perygl nitradau o dan reoliad 11(3)
neu’n ychwanegu ato nesaf, ystyr
“map” yw’r map sydd wedi ei farcio
“Parthau Perygl Nitradau Map
Mynegai 2013” ac a adneuwyd yn
swyddfeydd Llywodraeth Cymru ym
Mharc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ;
(b) yn dilyn unrhyw adolygiad dilynol o
dan reoliad 11(3), ystyr “map” yw map
a
adneuwyd
yn
swyddfeydd
Llywodraeth Cymru ym Mharc
Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ ac—
(i) sydd wedi ei farcio “Mae’r map
hwn yn nodi’r ardaloedd hynny o
Gymru sydd wedi eu dynodi gan
Weinidogion Cymru yn Barth
Perygl Nitradau at ddibenion
Rheoliadau
Atal
Llygredd
Nitradau (Cymru) 2013”; a
(ii) sy’n pennu’r cyfnod y mae’n
ymwneud ag ef.”;
(b) ym mharagraff (4), yn lle “phob pedair
blynedd fan hwyraf wedi hynny” rhodder
“chyn 1 Ionawr bob pedwaredd flwyddyn
wedi hynny”.
Diwygio rheoliad 11 (adolygu parthau perygl
nitradau)
6. Yn rheoliad 11(2), yn lle “ac o leiaf bob pedair
blynedd ar ôl hynny” rhodder “a chyn 1 Ionawr bob
pedwaredd flwyddyn wedi hynny”.
Diwygio rheoliad 36 (cofnodi maint y daliad)
7. Yn rheoliad 36, ar ôl paragraff (2), mewnosoder—
“(3) Rhaid i feddiannydd daliad newydd
gofnodi maint cyfan y daliad wedi’i gyfrifo’n
unol â rheoliad 12(3).”
Diwygio rheoliad 37 (cofnodion ynglŷn â storio tail
yn ystod y cyfnod storio)
8. Yn rheoliad 37, ar ôl paragraff (3), mewnosoder—
“(4) Rhaid i feddiannydd daliad newydd
gyfrifo a chofnodi’r materion a restrir ym
mharagraff (1)(a) i (c).”

Lesley Griffiths
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig,
un o Weinidogion Cymru
10 Ebrill 2019

4
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Explanatory Memorandum to The Nitrate Pollution Prevention (Wales)
(Amendment) Regulations 2019
This Explanatory Memorandum is laid before the National Assembly for Wales in
conjunction with the above subordinate legislation and in accordance with Standing
Order 27.1.
Minister’s Declaration
In my view, this Explanatory Memorandum gives a fair and reasonable view of the
expected impact of The Nitrate Pollution Prevention (Wales) (Amendment)
Regulations 2019.

Lesley Griffiths
Minister for Environment, Energy and Rural Affairs
12 April 2019
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PART 1
1. Description
These Regulations amend the Nitrate Pollution Prevention (Wales) Regulations 2013
(S.I. 2013/2506 (W.245)) (“the 2013 Regulations”) relating to monitoring of nitrate
pollution and designation of nitrate vulnerable zones and ensure they will continue to
be operable in Wales after the UK leaves the EU. The purpose of the instrument is to
preserve and protect existing policy, it will not introduce any new policy.
2. Matters of special interest to the Constitutional and Legislative Affairs
Committee
These Regulations are made under section 2(2) of the European Communities Act
1972 and as the instrument makes minor and technical changes the negative
procedure is considered appropriate.

3. Legislative background

The Welsh Ministers are designated(1) for the purposes of section 2(2) of the
European Communities Act 1972(2) in relation to measures relating to water
resources and make these Regulations in exercise of the powers conferred by that
section.
The current designation process is reliant on section 2(2) of the European
Communities Act 1972 which will be repealed once the UK leaves the EU.

4. Purpose and intended effect of the legislation
These Regulations amend the 2013 Regulations. The purpose of these regulations is
to prevent nitrates from agricultural sources polluting ground and surface waters and
promoting the use of good farming practices.
This instrument makes several minor and technical amendments to deficiencies in
the existing legislation described above. It updates the process by which the Welsh
Ministers may designate areas as nitrate vulnerable zones. It also introduces a new
definition for “new holdings” in light of the new designation process along with
providing transitional arrangements for new holdings and further consequential
provision including introducing reporting requirements in relation to new holdings.
(1)
(2)

See S.I. 2001/2555 for the designation conferred on the National Assembly for Wales. By virtue of sections 59 and 162 of, and
paragraph 28 of Schedule 11 to, the Government of Wales Act 2006 (c. 32), that designation is now conferred on the Welsh
Ministers.
1972 c. 68; section 2(2) was amended by section 27(1) (a) of the Legislative and Regulatory Reform Act 2006 (c. 51) and Part 1
of the Schedule to the European Union (Amendment) Act 2008 (c. 7).
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The instrument will ensure that the EU derived law in this area continues to operate
effectively in Wales following exiting the EU. By making the proposed statutory
instrument, the existing policy regime will be maintained, thereby providing
businesses, environmental NGOs and the public with maximum certainty as the UK
leaves the EU.

5. Consultation
No public consultation was undertaken. The purpose of the instrument is solely to
enable the current legislative and policy framework to remain operable by the
withdrawal of the United Kingdom from the European Union.

6. Regulatory Impact Assessment (RIA)
An RIA has not been conducted as the amendments are minor technical changes
that are necessary as a result of the UK’s withdrawal from the EU. A public
consultation was not required because no policy changes are being made via this
statutory instrument.
The statutory instrument has no impact on the statutory duties provided in sections
77 -79 GOWA 2006. In addition the statutory instrument has no impact on the
statutory partners provided in sections 72-75 GOWA 2006.
As this instrument relates to maintaining existing legislation after EU Exit there is no,
or no significant, impact on business, charities or voluntary bodies. There is no, or no
significant, impact on the public sector.
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SL(5)398 - Rheoliadau Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid
Eitem
(Archwilio am Weddillion a Therfynau Uchaf Gweddillion)
(Cymru) 2019

6.1

Cefndir a Diben
Mae'r Rheoliadau yn darparu diweddariad technegol, gan sicrhau bod cynnyrch anifeiliaid yn parhau i
fod yn ddiogel i ddefnyddwyr o ran y perygl o ddod i gysylltiad â gweddillion cyffuriau milfeddygol, ac
yn gwahardd defnyddio rhai cyffuriau anghyfreithlon. Mae'r Rheoliadau hefyd yn sicrhau bod
deddfwriaeth filfeddygol Cymru yn gyfoes, ochr yn ochr â deddfwriaeth gymharol y DU a'r UE.
Mae'r Rheoliadau yn cynnwys manylion ynghylch sylweddau gwaharddedig; samplu a dadansoddi; a
throseddau, cosbau a chamau gorfodi dilynol.

Gweithdrefn
Negyddol.

Materion technegol: craffu
Nodwyd un pwynt i gyflwyno adroddiad arno o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn perthynas â'r offeryn hwn.
Rheol Sefydlog 21.2 (vii) - ei bod yn ymddangos bod anghysondebau rhwng ystyr testun Cymraeg
a thestun Saesneg yr offeryn neu’r drafft
Mae Rheoliad 2(1) yn nodi nifer o ddehongliadau ar gyfer termau yn y Rheoliadau hyn. Mae'r testun
Cymraeg yn nodi'n anghywir: “mae i “awdurdodiad marchnata” (“marketing authorisation”) yr un ystyr ag
sydd i yn Erthygl 5.” Dylai ddarllen: “mae i “awdurdodiad marchnata” yr un ystyr ag sydd i (“marketing
authorisation yn Erthygl 5…”.

Craffu ar y rhinweddau
Nodwyd un pwynt i gyflwyno adroddiad arno o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn perthynas â'r offeryn hwn.
Rheol Sefydlog 21.3(ii) - ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod yn codi
materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Cynulliad
Daw'r Rheoliadau i rym ar 28 Mawrth 2019, a chawsant eu gosod ar 14 Mawrth. Felly, maent yn torri'r
rheol 21 diwrnod yn adran 11A(4) o Ddeddf Offerynnau Statudol 1946.
Mae'r Memorandwm Esboniadol yn nodi fel a ganlyn, ym mharagraff 2:
“The SI is being laid under the ‘Negative Procedure’ with deviation from the standard 21 day laying
period. Breaching the 21 day rule will allow the Regulations to come into force before the 29th March
when the UK withdraws from the EU, and on which date the Animals and Animal Products (Examination
for Residues and Maximum Residue Limits) (Wales) Regulations 2019 will also be subject to amendment
by the Rural Affairs (Miscellaneous Amendments) (Wales) (EU Exit) Regulations 2019 in order to ensure
the effective operation of the Regulations following withdrawal of the UK from the EU. A breach of the 21
day rule is therefore thought necessary and justifiable in this case.”
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Nodwn eglurhad y Llywodraeth ynghylch torri'r rheol 21 diwrnod yn yr achos hwn. Ar y cyfan, rydym o'r
farn ei bod yn bwysig sicrhau bod y Rheoliadau hyn yn dod i rym cyn y diwrnod arfaethedig ar gyfer
ymadawiad y DU â'r Undeb Ewropeaidd, sef 29 Mawrth 2019.

Y goblygiadau yn sgil gadael yr Undeb Ewropeaidd
Gwneir rhannau o'r Rheoliadau hyn wrth arfer y pwerau sydd wedi'u cynnwys yn adran 2(2) o Ddeddf y
Cymunedau Ewropeaidd 1972, a byddant yn dod yn rhan o gyfraith yr UE a ddargedwir ar y diwrnod
ymadael.

Ymateb y Llywodraeth
Mae angen ymateb gan y Llywodraeth.

Trafodaeth y Pwyllgor
Trafododd y Pwyllgor yr offeryn yn ei gyfarfod ar 1 Ebrill 2019 ac mae'n cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad
yn unol â'r pwyntiau adrodd uchod.
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The contents of the Report are noted and the inconsistency between the Welsh and
English texts will be remedied by a correction slip
Nodir cynnwys yr Adroddiad, a bydd yr anghysondeb rhwng y testun Cymraeg a’r
testun Saesneg yn cael ei gywiro drwy slip cywiro.
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Eitem
7.1
C(5)032
– Gorchymyn Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal
Cymdeithasol (Cymru) 2016 (Cychwyn Rhif 6, Arbedion a
Darpariaethau Trosiannol) 2019
Cefndir a Diben
Hwn yw’r chweched Gorchymyn Cychwyn a wneir gan Weinidogion Cymru o dan Ddeddf
Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (“y Ddeddf”). Mae erthygl 2 a’r
Atodlen yn dwyn i rym ddarpariaethau yn y Ddeddf sy’n ymwneud â rheoleiddio darparwyr
gwasanaethau gofal cymdeithasol penodol.
Mae adran 6 o’r Ddeddf yn cael ei dwyn i rym ar 29 Ebrill 2019 er mwyn caniatáu i geisiadau i
gofrestru gael eu gwneud mewn cysylltiad â gwasanaeth mabwysiadu, gwasanaeth maethu,
gwasanaeth lleoli oedolion neu wasanaeth eirioli. 29 Ebrill 2019 yw’r dyddiad dod i rym ar gyfer
y darpariaethau yn Rhan 1 fel y maent yn gymwys i bersonau sy’n darparu gwasanaeth
mabwysiadu, gwasanaeth maethu, gwasanaeth lleoli oedolion neu wasanaeth eirioli. Mae
erthygl 2 hefyd yn cychwyn diwygiadau canlyniadol perthnasol yn Rhan 1 o Atodlen 3 i’r
Ddeddf.
Mae erthyglau 3 i 13 yn gwneud arbedion a darpariaethau trosiannol er mwyn ymdrin â’r
cyfnodau y mae rhaid i berson sydd wedi ei gofrestru o dan Ran 2 o Ddeddf Safonau Gofal 2000
(“Deddf 2000”) wneud cais i Weinidogion Cymru i gofrestru ynddynt a’r cyfnodau y bydd yn
esempt rhag y gofyniad i fod wedi ei gofrestru o dan y Ddeddf ac yn parhau i gael ei reoleiddio
o dan Ran 2 o Ddeddf 2000 ynddynt.

Gweithdrefn
Gwneir y Gorchymyn Cychwyn hwn o dan adrannau 188(1) a (3) o'r Ddeddf. Yn unol â'r drefn arferol ar
gyfer gorchmynion cychwyn, nid yw adran 188 yn ei gwneud yn ofynnol i'r gorchymyn fod yn
ddarostyngedig i'r weithdrefn negyddol na'r weithdrefn gadarnhaol yn y Cynulliad Cenedlaethol. Mae
hyn oherwydd y bydd y gyfraith bresennol a'r hyn a fydd yn ei disodli wedi bod yn destun i'r gwaith
craffu llawn a roddir i ddeddfwriaeth sylfaenol. Nid oes angen gosod Gorchmynion Cychwyn gerbron y
Cynulliad, ond cânt eu cyhoeddi bob amser ar y wefan www.legislation.gov.uk.
Yn yr achos hwn, roedd adran 186(1) o'r Ddeddf yn cynnwys pŵer eang1 i wneud darpariaeth drosiannol
ac arbed (ymhlith pethau eraill) a fyddai wedi bod yn destun y weithdrefn negyddol neu'r weithdrefn
gadarnhaol, yn dibynnu a oedd yn diwygio deddfwriaeth sylfaenol ai peidio.

Caiff Gweinidogion Cymru drwy reoliadau wneud unrhyw ddarpariaeth ganlyniadol, gysylltiedig, drosiannol,
ddarfodol neu arbed sy’n briodol yn eu barn hwy at ddibenion y Ddeddf hon neu mewn cysylltiad â hi.
1
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Gwaith craffu o dan Reol Sefydlog 21.7
Nodir y pwynt a ganlyn i gyflwyno adroddiad arno o dan Reol Sefydlog 21.7 mewn perthynas â'r
Gorchymyn hwn.
Nodir y darpariaethau cychwyn yn erthygl 2 a'r Atodlen i'r Gorchymyn hwn. Mae erthyglau 3-12 yn
cynnwys darpariaethau trosiannol ac arbed manwl. Felly tynnir sylw'r Pwyllgor at y Gorchymyn hwn
oherwydd ei fod yn dangos maint y darpariaethau hynny a allai fod yn angenrheidiol wrth newid o un
fframwaith deddfwriaethol i un arall. Yna gall y Pwyllgor ystyried a yw'n briodol cynnwys darpariaethau
o'r fath mewn offeryn statudol nad yw'n destun craffu gan y Cynulliad yn gyffredinol ac a ddylid cynnwys
pwerau o'r fath yn Neddfau'r Cynulliad yn y dyfodol.

Y goblygiadau yn sgil gadael yr Undeb Ewropeaidd
Nid oes goblygiadau i'r Gorchymyn hwn yn sgil gadael yr Undeb Ewropeaidd.

Ymateb y Llywodraeth
Mae angen ymateb gan y Llywodraeth.
Cynghorwyr Cyfreithiol
Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol
Ebrill 2019
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OFFERYNNAU STATUDOL
CYMRU

2019 Rhif 864 (Cy. 156) (C. 21)
GOFAL CYMDEITHASOL,
CYMRU
Gorchymyn Deddf Rheoleiddio ac
Arolygu Gofal Cymdeithasol
(Cymru) 2016 (Cychwyn Rhif 6,
Arbedion a Darpariaethau
Trosiannol) 2019
NODYN ESBONIADOL
(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Gorchymyn)
Hwn yw’r chweched Gorchymyn Cychwyn a wneir
gan Weinidogion Cymru o dan Ddeddf Rheoleiddio ac
Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (“y
Ddeddf”).
Mae erthygl 2 a’r Atodlen yn dwyn i rym
ddarpariaethau yn y Ddeddf sy’n ymwneud â
rheoleiddio
darparwyr
gwasanaethau
gofal
cymdeithasol penodol.
Mae adran 6 o’r Ddeddf yn cael ei dwyn i rym ar 29
Ebrill 2019 er mwyn caniatáu i geisiadau i gofrestru
gael eu gwneud mewn cysylltiad â gwasanaeth
mabwysiadu, gwasanaeth maethu, gwasanaeth lleoli
oedolion neu wasanaeth eirioli. 29 Ebrill 2019 yw’r
dyddiad dod i rym ar gyfer y darpariaethau yn Rhan 1
fel y maent yn gymwys i bersonau sy’n darparu
gwasanaeth mabwysiadu, gwasanaeth maethu,
gwasanaeth lleoli oedolion neu wasanaeth eirioli. Mae
erthygl 2 hefyd yn cychwyn diwygiadau canlyniadol
perthnasol yn Rhan 1 o Atodlen 3 i’r Ddeddf.
Mae erthyglau 3 i 13 yn gwneud arbedion a
darpariaethau trosiannol er mwyn ymdrin â’r cyfnodau
y mae rhaid i berson sydd wedi ei gofrestru o dan Ran
2 o Ddeddf Safonau Gofal 2000 (“Deddf 2000”)
wneud cais i Weinidogion Cymru i gofrestru ynddynt
a’r cyfnodau y bydd yn esempt rhag y gofyniad i fod
wedi ei gofrestru o dan y Ddeddf ac yn parhau i gael ei
reoleiddio o dan Ran 2 o Ddeddf 2000 ynddynt.
Mae erthygl 3 yn darparu diffiniad o “gwasanaeth
trosiannol” i ddisgrifio asiantaeth berthnasol sydd wedi
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ei chynnwys mewn cais i gofrestru o dan y Ddeddf.
Asiantaeth berthnasol yw asiantaeth fabwysiadu
wirfoddol, asiantaeth cymorth mabwysiadu, cynllun
lleoli oedolion neu asiantaeth faethu a gynhelir gan
berson sydd wedi ei gofrestru o dan Ran 2 o Ddeddf
2000 yn union cyn y diwrnod penodedig (29 Ebrill
2019). Mae “gwasanaeth trosiannol” hefyd yn
cynnwys asiantaeth berthnasol y mae ei darparwr
eisoes wedi ei gofrestru o dan y Ddeddf yn wasanaeth
cartref gofal, gwasanaeth llety diogel, gwasanaeth
canolfan breswyl i deuluoedd neu wasanaeth cymorth
cartref. Yn yr achos hwnnw, bydd angen i’r darparwr
sydd eisoes wedi ei gofrestru o dan y Ddeddf wneud
cais i amrywio ei gofrestriad er mwyn darparu
gwasanaeth mabwysiadu, gwasanaeth maethu,
gwasanaeth lleoli oedolion neu wasanaeth eirioli.
Mae erthygl 4 yn datgymhwyso, am gyfnod
trosiannol, adran 5 o’r Ddeddf. Mae adran 5 yn ei
gwneud yn drosedd darparu gwasanaeth rheoleiddiedig
heb fod wedi ei gofrestru o dan y Ddeddf. Ni fydd
person sy’n cynnal asiantaeth berthnasol yn atebol o
dan adran 5 tan y dyddiad perthnasol (31 Awst 2019)
ond, ar yr amod ei fod wedi cyflwyno cais i gofrestru,
neu i amrywio ei gofrestriad, o dan y Ddeddf cyn y
dyddiad perthnasol, mae’r cyfnod trosiannol yn cael ei
estyn i’r amser pan benderfynir ar y cais hwnnw.
Mae erthygl 5 yn darparu, pan fo asiantaeth
berthnasol yn ddarostyngedig i ganslo o dan Ddeddf
2000 ond na phenderfynir ar y broses ar y dyddiad
erbyn pryd y byddai rhaid gwneud cais i gofrestru fel
arfer o dan adran 6 o’r Ddeddf, yna y caiff y dyddiad
ei ohirio i ddyddiad sydd 6 wythnos ar ôl penderfynu
ar y broses ganslo. Yr effaith felly yw estyn y cyfnod
trosiannol. Gwneir darpariaeth debyg yn erthygl 6
mewn perthynas â gwasanaeth perthnasol sy’n
ddarostyngedig i ganslo o dan y Ddeddf. Mae
gwasanaeth perthnasol yn wasanaeth cartref gofal,
gwasanaeth llety diogel, gwasanaeth canolfan breswyl
i deuluoedd neu wasanaeth cymorth cartref, a ddarperir
gan berson sydd hefyd yn darparu asiantaeth
berthnasol.
Mae erthygl 7 yn arbed darpariaethau perthnasol yn
Rhan 2 o Ddeddf 2000 fel bod y darpariaethau yn
Rhan 2, a rheoliadau a wneir o dan Ran 2, yn parhau i
fod yn gymwys i’r rheini y mae eu gweithgaredd wedi
ei lywodraethu ganddynt yn ystod y cyfnod trosiannol.
Mae’r arbedion yn gymwys i ddarparwyr, i’r
awdurdod cofrestru, i’r Tribiwnlys Haen Gyntaf ac i
Lysoedd Ynadon ond nid i reolwyr. Mae cofrestriad
rheolwr sydd wedi ei gofrestru o dan Ran 2 o Ddeddf
2000 yn dod i ben felly ar 29 Ebrill 2019.
Mae erthygl 8 yn caniatáu i Weinidogion Cymru
ohirio ystyried cais i gofrestru o dan y Ddeddf pan fo’r
gwasanaeth trosiannol yn un sy’n ddarostyngedig i un
o’r mesurau gorfodi penodedig o dan Ddeddf 2000, tan
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ar ôl canlyniad y broses sy’n ymwneud â’r mesur
gorfodi. Gwneir darpariaeth debyg yn erthygl 9 mewn
perthynas â gwasanaeth perthnasol (pan fo darparwr y
gwasanaeth perthnasol hefyd yn darparu gwasanaeth
trosiannol) sy’n ddarostyngedig i un o’r mesurau
gorfodi penodedig o dan y Ddeddf.
Mae erthygl 10 yn caniatáu i Weinidogion Cymru
drin cais i gofrestru o dan Ddeddf 2000 na
phenderfynwyd arno fel pe bai’n gais i gofrestru o dan
adran 6 o’r Ddeddf, neu gais i amrywio cofrestriad o
dan adran 11(1)(a) o’r Ddeddf, a gofyn am unrhyw
wybodaeth ychwanegol i’w galluogi i wneud hynny.
Mae erthygl 11 yn caniatáu i Weinidogion Cymru
beidio â phenderfynu ar gais i amrywio neu ddileu
amodau cofrestru a wneir gan ddarparwr sydd, yn y
cyfnod trosiannol, yn dal i gael ei reoleiddio o dan
Ddeddf 2000 ac yn lle hynny, cânt ei ystyried fel rhan
o gais y darparwr i gofrestru o dan y Ddeddf.
Mae erthygl 12 yn darparu, os yw rheolwr asiantaeth
yn ddarostyngedig i hysbysiad o benderfyniad i ganslo
ei gofrestriad a bod y rheolwr, cyn i’r cyfnod
trosiannol ddod i ben, wedi cyflwyno apêl i’r
Tribiwnlys Haen Gyntaf, yna y bydd cofrestriad y
rheolwr yn parhau hyd nes y penderfynir ar yr apêl neu
y rhoddir y gorau iddi.
Mae erthygl 13 yn gwneud darpariaeth ar gyfer
personau sydd wedi bod yn darparu gwasanaethau
mabwysiadu, gwasanaethau maethu, gwasanaethau
lleoli oedolion neu wasanaethau eirioli yng Nghymru
cyn 29 Ebrill 2019 ond nad ydynt wedi gallu cofrestru
o dan Ddeddf 2000 naill ai am fod eu busnes yn
gangen o asiantaeth sydd wedi ei chofrestru yn Lloegr
ond sydd yng Nghymru (yn achos asiantaeth
fabwysiadu wirfoddol); eu bod wedi eu rhagwahardd
rhag cofrestru’n gyrff anghorfforedig (yn achos
asiantaeth cymorth mabwysiadu anghorfforedig); nad
yw’n ofynnol iddynt gofrestru ar hyn o bryd (yn achos
gwasanaeth eirioli); neu fod eu busnes wedi ei leoli y
tu allan i Gymru (yn achos asiantaeth faethu,
asiantaeth cymorth mabwysiadu neu gynllun lleoli
oedolion). Pan fo’r darparwyr hyn yn gwneud cais i
gofrestru o dan adran 6 o’r Ddeddf erbyn 31 Awst
2019 byddant yn gallu parhau i ddarparu gwasanaethau
ac ni fyddant yn agored i’w herlyn o dan adran 5 o’r
Ddeddf.
NODYN AM Y GORCHMYNION CYCHWYN
CYNHARACH
(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Gorchymyn)
Mae’r darpariaethau a ganlyn o’r Ddeddf wedi eu
dwyn i rym drwy Orchymyn Cychwyn a wnaed cyn
dyddiad y Gorchymyn hwn:

3
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Y Ddarpariaeth
Rhan 1
Adran 1

Y
Dyddiad
Cychwyn

Rhif O.S.

2 Ebrill 2018

2017/1326 (Cy.
299) (C. 121)
2017/1326 (Cy.
299) (C. 121)

Adran 2, (ac
eithrio
paragraffau (d) i
(g) o is-adran
(1), a
pharagraffau 1 i
3 ac 8 o Atodlen
1)
Adrannau 3 i 5

2 Ebrill 2018

Adrannau 7 i 31

2 Ebrill 2018

Adrannau 32 i
55
Adran 56(1) (yn
rhannol)
Adran 56(2)

2 Ebrill 2018

Adran 58

2 Ebrill 2018

Adran 64

2 Ebrill 2018

Rhan 2
(adrannau 65 a
66)
Rhan 3
Adran 67 (yn
rhannol)
Adran 68 (yn
rhannol)
Adran 73(1) a
(2) (yn rhannol)
Adran 75 (yn
rhannol)
I’r graddau nad
ydynt eisoes
mewn grym,
Rhan 3 ac
Atodlen 2
Rhan 4
(adrannau 79 i
111)
Rhan 5
(adrannau 112 i
116)
Rhan 6
(adrannau 117 i

3 Ebrill 2017

2 Ebrill 2018

4 Medi 2017
4 Medi 2017

2017/1326 (Cy.
299) (C. 121)
2017/1326 (Cy.
299) (C. 121)
2017/1326 (Cy.
299) (C. 121)
2017/846 (Cy.
206) (C. 71)
2017/846
(Cy. 206) (C.
71)
2017/1326 (Cy.
299) (C. 121)
2017/1326 (Cy.
299) (C. 121)
2017/309 (Cy.
80) (C. 29)

11 Gorffennaf
2016
11 Gorffennaf
2016
11 Gorffennaf
2016
11 Gorffennaf
2016
3 Ebrill 2017

2016/713 (Cy.
191) (C. 51)
2016/713 (Cy.
191) (C. 51)
2016/713 (Cy.
191) (C. 51)
2016/713 (Cy.
191) (C. 51)
2017/309 (Cy.
80) (C. 29)

3 Ebrill 2017

2017/309 (Cy.
80) (C. 29)

3 Ebrill 2017

2017/309 (Cy.
80) (C. 29)

3 Ebrill 2017

2017/309 (Cy.
80) (C. 29)
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164)
Rhan 7
(adrannau 165 i
173)
Rhan 8
(adrannau 174 a
175)
Rhan 9
(adrannau 176 i
182)
Rhan 10
(adrannau 183 a
184)
Rhan 11
Adran 185 ac
Atodlen 3 i’r
graddau y maent
yn ymwneud â
Rhan 1 o
Atodlen 3
Adran 185 ac
Atodlen 3 i’r
graddau y maent
yn ymwneud â
Rhan 2 o
Atodlen 3
Adran 185 ac
Atodlen 3 i’r
graddau y maent
yn ymwneud â
Rhan 3 o
Atodlen 3

3 Ebrill 2017

2017/309 (Cy.
80) (C. 29)

3 Ebrill 2017

2017/309 (Cy.
80) (C. 29)

3 Ebrill 2017

2017/309 (Cy.
80) (C. 29)

3 Ebrill 2017

2017/309 (Cy.
80) (C. 29)

2 Ebrill 2018

2017/1326 (Cy.
299) (C. 121)

3 Ebrill 2017

2017/309 (Cy.
80) (C. 29)

6 Ebrill 2016

2016/467 (Cy.
149) (C. 28)

Gweler hefyd adran 188(2) o’r Ddeddf am
ddarpariaethau a ddaeth i rym ar 19 Ionawr 2016
(drannoeth dyddiad y Cydsyniad Brenhinol).
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OFFERYNNAU STATUDOL
CYMRU

2019 Rhif 864 (Cy. 156) (C. 21)
GOFAL CYMDEITHASOL,
CYMRU
Gorchymyn Deddf Rheoleiddio ac
Arolygu Gofal Cymdeithasol
(Cymru) 2016 (Cychwyn Rhif 6,
Arbedion a Darpariaethau
Trosiannol) 2019
Gwnaed

10 Ebrill 2019

Mae Gweinidogion Cymru, drwy arfer y pwerau a
roddir gan adran 188(1) a (3) o Ddeddf Rheoleiddio ac
Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016(1), yn
gwneud y Gorchymyn a ganlyn.
Enwi a dehongli
1.—(1) Enw’r Gorchymyn hwn yw Gorchymyn
Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol
(Cymru) 2016 (Cychwyn Rhif 6, Arbedion a
Darpariaethau Trosiannol) 2019.
(2) Yn y Gorchymyn hwn—
o ran “asiantaeth
agency”)—

berthnasol”

(“relevant

(a) ei ystyr yw asiantaeth o un o’r disgrifiadau a
ganlyn—
(i) asiantaeth fabwysiadu wirfoddol;
(ii) asiantaeth cymorth mabwysiadu;
(iii) asiantaeth faethu, a
(b) mae’n cynnwys, at ddibenion y Gorchymyn
hwn, gynllun lleoli oedolion(2);

(1)
(2)

2016 dccc 2.
Mae Rheoliadau Cynlluniau Lleoli Oedolion (Cymru) 2004
(“Rheoliadau 2004”) yn addasu Deddf 2000 er mwyn
cymhwyso Rhan 2 o’r Ddeddf honno i gynlluniau lleoli
oedolion ac yn gwneud darpariaeth mewn perthynas â
chynlluniau o’r fath.
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mae i “cyfnod trosiannol” (“transition period”) yr
ystyr a roddir yn erthygl 4(2);
mae i “darpariaethau Rhan 2” (“the Part 2
provisions”) yr ystyr a roddir yn erthygl 7(4);
ystyr “darparwr DSG” (“CSA provider”) yw
person sydd, yn union cyn y diwrnod penodedig,
wedi ei gofrestru â Gweinidogion Cymru o dan
Ran 2 o Ddeddf 2000 yn berson sy’n cynnal
asiantaeth berthnasol;
ystyr “Deddf 2000” (“the 2000 Act”) yw Deddf
Safonau Gofal 2000(1);
mae i “diwrnod penodedig” (“appointed day”) yr
ystyr a roddir yn erthygl 2(4);
ystyr “y Ddeddf” (“the Act”) yw Deddf
Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol
(Cymru) 2016;
o ran “gwasanaeth
service”)—

perthnasol”

(“relevant

(a) ei ystyr yw gwasanaeth o un o’r disgrifiadau a
ganlyn y mae person wedi ei gofrestru mewn
cysylltiad ag ef o dan Bennod 2 o Ran 1 o’r
Ddeddf—
(i) gwasanaeth cartref gofal;
(ii) gwasanaeth llety diogel;
(iii) gwasanaeth
canolfan
deuluoedd; neu

breswyl

i

(iv) gwasanaeth cymorth cartref, a
(b) mae’r person hwnnw hefyd yn ddarparwr
DSG;
mae i “gwasanaeth trosiannol” (“transition
service”) yr ystyr a roddir yn erthygl 3.
(3) Yn y Gorchymyn hwn, mae i’r termau
“asiantaeth fabwysiadu wirfoddol”, “asiantaeth
cymorth mabwysiadu” ac “asiantaeth faethu” yr
ystyron a roddir i “voluntary adoption agency”,
“adoption support agency” a “fostering agency” yn
adran 4 o Ddeddf 2000 ac mae i’r term “cynllun lleoli
oedolion” yr ystyr a roddir yn rheoliad 2 o Reoliadau
Cynlluniau Lleoli Oedolion (Cymru) 2004(2).
Diwrnodau
penodedig ar
darpariaeth sy’n ymwneud
rheoleiddiedig

gyfer cychwyn
â gwasanaethau

2.—(1) 29 Ebrill 2019 yw’r diwrnod penodedig i
adran 6 o’r Ddeddf ddod i rym i’r graddau a nodir ym
mharagraff (2).
(2) Mae adran 6 o’r Ddeddf wedi ei chychwyn i’r
graddau y mae’n gymwys i berson sydd am ddarparu
(1)
(2)

2000 c. 14.
O.S. 2004/1756 (Cy. 188).
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un o’r gwasanaethau a bennir ym mharagraffau (d) i
(g) o adran 2(1) o’r Ddeddf.
(3) 29 Ebrill 2019 yw’r diwrnod penodedig i’r
darpariaethau a ganlyn o’r Ddeddf ddod i rym—
(a) paragraffau (1)(d) i (g) o adran 2, a
pharagraffau 4 i 7 a 9 o Atodlen 1;
(b) adran 56(1) (adroddiadau gan awdurdodau
lleol a dyletswydd gyffredinol Gweinidogion
Cymru) i’r graddau y mae’n mewnosod adran
144C (dyletswydd gyffredinol Gweinidogion
Cymru) yn Neddf 2014(1);
(c) adran 57 (adolygiadau, ymchwiliadau ac
arolygiadau), a
(d) adran 185 a Rhan 1 o Atodlen 3 (mân
ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol) i’r
graddau a nodir yn yr Atodlen i’r Gorchymyn
hwn.
(4) Cyfeirir at 29 Ebrill 2019 yn y Gorchymyn hwn
fel “y diwrnod penodedig”.
Ystyr gwasanaeth trosiannol
3.—(1) Yn ddarostyngedig
“gwasanaeth trosiannol” yw—

i

baragraff

(2),

(a) asiantaeth berthnasol y mae person wedi ei
gofrestru mewn cysylltiad â hi o dan Ran 2 o
Ddeddf 2000 yn union cyn y diwrnod
penodedig ac—
(i) yn
achos
asiantaeth
fabwysiadu
wirfoddol neu asiantaeth cymorth
mabwysiadu, mae’r ardal y mae’r
asiantaeth yn darparu gwasanaethau
mabwysiadu ynddi wedi ei phennu mewn
cais a wneir cyn y dyddiad perthnasol o
dan adran 6(2) neu 11(1)(a)(i)(3) o’r
Ddeddf yn fan y mae gwasanaeth
mabwysiadu i’w ddarparu mewn
perthynas ag ef;
(ii) yn achos asiantaeth faethu, mae’r ardal y
mae’r
asiantaeth
yn
darparu
(1)
(2)
(3)

Diffinnir yr ymadrodd “Deddf 2014” yn adran 189 o’r
Ddeddf fel Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant
(Cymru) 2014 (dccc 4).
Mae adran 6 o’r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i berson
sydd am ddarparu gwasanaeth rheoleiddiedig wneud cais i
gofrestru i Weinidogion Cymru.
Mae adran 11(1)(a)(i) o’r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i
berson sydd eisoes wedi ei gofrestru’n ddarparwr
gwasanaeth rheoleiddiedig, o fewn ystyr y Ddeddf, wneud
cais i Weinidogion Cymru i amrywio cofrestriad y darparwr
hwnnw os yw’r darparwr am ddarparu gwasanaeth
rheoleiddiedig nad yw eisoes wedi ei gofrestru i’w ddarparu.
Yn achos y Gorchymyn hwn, mae person o’r fath yn
cynnwys darparwr gwasanaeth cartref gofal, gwasanaeth
llety diogel, gwasanaeth canolfan breswyl i deuluoedd neu
wasanaeth cymorth cartref.
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gwasanaethau maethu ynddi wedi ei
phennu mewn cais a wneir cyn y dyddiad
perthnasol o dan adran 6 neu 11(1)(a)(i)
o’r Ddeddf yn fan y mae gwasanaeth
maethu i’w ddarparu mewn perthynas ag
ef;
(iii) yn achos cynllun lleoli oedolion, mae’r
ardal y mae’r cynllun yn darparu
gwasanaethau ynddi wedi ei phennu
mewn cais a wneir cyn y dyddiad
perthnasol o dan adran 6 neu 11(1)(a)(i)
o’r Ddeddf yn fan y mae gwasanaeth
lleoli oedolion i’w ddarparu mewn
perthynas ag ef.
Datgymhwysiad trosiannol o adran 5 o’r Ddeddf
4.—(1) Nid yw adran 5 o’r Ddeddf (gofyniad i
gofrestru) yn gymwys i ddarparwr DSG yn ystod y
cyfnod trosiannol.
(2) Yn ddarostyngedig i baragraff (3), y “cyfnod
trosiannol” ar gyfer darparwr DSG yw’r cyfnod sy’n
dechrau â’r diwrnod penodedig ac sy’n gorffen ar ba
ddyddiad bynnag yw’r cynharaf o—
(a) y dyddiad perthnasol fel y’i pennir ym
mharagraff (4); neu
(b) y dyddiad y penderfynir yn derfynol ar gais i
gofrestru neu i amrywio cofrestriad mewn
cysylltiad â gwasanaeth trosiannol.
(3) Pan fo asiantaeth y mae darparwr DSG wedi ei
gofrestru mewn cysylltiad â hi yn dod yn wasanaeth
trosiannol am ei bod wedi ei phennu mewn cais i
gofrestru o dan adran 6, neu i amrywio o dan adran
11(1)(a)(i), mae’r cyfnod trosiannol y cyfeirir ato ym
mharagraff (2) wedi ei estyn i’r dyddiad pan
benderfynir yn derfynol ar y cais.
(4) Yn ddarostyngedig i erthyglau 5 a 6, y dyddiad
perthnasol yw 31 Awst 2019.
(5) Mae cyfeiriad yn yr erthygl hon at yr amser pan
benderfynir yn derfynol ar gais o dan adran 6 neu
11(1)(a)(i) yn cynnwys—
(a) pa bryd y daw unrhyw amser i ben a ganiateir
ar gyfer dwyn apêl o dan adran 26(1) o’r
Ddeddf yn erbyn hysbysiad a ddyroddir o dan
adran 19(4) o’r Ddeddf;
(b) penderfynu ar unrhyw apêl neu roi’r gorau i
unrhyw apêl.
Gohirio’r dyddiad perthnasol ar gyfer asiantaeth
berthnasol sy’n ddarostyngedig i broses ganslo
5.—(1) Pan fo asiantaeth berthnasol, ar y dyddiad
perthnasol a bennir yn erthygl 4(4), yn ddarostyngedig
i broses ganslo, caiff y dyddiad perthnasol ei ohirio tan
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y dyddiad sydd 6 wythnos ar ôl y dyddiad pan
benderfynir yn derfynol ar y broses ganslo.
(2) Mae asiantaeth berthnasol yn ddarostyngedig i
broses ganslo os yw hysbysiad o gynnig i ganslo o dan
adran 17(4)(a) o Ddeddf 2000 wedi ei roi i’r darparwr
DSG cyn y dyddiad perthnasol a bennir yn erthygl 4(4)
ac na phenderfynir yn derfynol ar y broses erbyn y
dyddiad hwnnw.
(3) Penderfynir yn derfynol ar broses ganslo—
(a) pan benderfynir ar unrhyw apêl i’r Tribiwnlys
Haen Gyntaf yn erbyn y canslo neu pan roddir
y gorau i unrhyw apêl o’r fath;
(b) pan yw hysbysiad o benderfyniad o dan adran
19(3) o Ddeddf 2000 wedi ei gyflwyno a bod
y cyfnod o 28 o ddiwrnodau y caniateir i apêl
gael ei gwneud i’r Tribiwnlys Haen Gyntaf
ynddo wedi dod i ben; neu
(c) pan hysbysir y darparwr DSG nad yw’r
hysbysiad o gynnig wedi ei gadarnhau neu
fod yr hysbysiad wedi ei dynnu’n ôl.
Gohirio’r dyddiad perthnasol ar gyfer gwasanaeth
perthnasol sy’n ddarostyngedig i broses ganslo
6.—(1) Pan fo gwasanaeth perthnasol, ar y dyddiad
perthnasol a bennir yn erthygl 4(4), yn ddarostyngedig
i broses ganslo, caiff y dyddiad perthnasol ei ohirio tan
y dyddiad sydd 6 wythnos ar ôl y dyddiad pan
benderfynir yn derfynol ar y broses ganslo.
(2) Mae gwasanaeth perthnasol yn ddarostyngedig i
broses ganslo os yw hysbysiad gwella o dan adran
16(2) o’r Ddeddf wedi ei roi i ddarparwr y gwasanaeth
perthnasol, cyn y dyddiad perthnasol a bennir yn
erthygl 4(4), gyda golwg ar ganslo’r cofrestriad o dan
adran 15 ac na phenderfynir yn derfynol ar y broses
erbyn y dyddiad hwnnw.
(3) Penderfynir yn derfynol ar broses ganslo—
(a) pan benderfynir ar unrhyw apêl i’r Tribiwnlys
Haen Gyntaf yn erbyn y canslo neu pan roddir
y gorau i unrhyw apêl o’r fath;
(b) pan yw hysbysiad o benderfyniad o dan adran
17(2), (3)(a) neu (5) o’r Ddeddf wedi ei
gyflwyno a bod y cyfnod o 28 o ddiwrnodau y
caniateir i apêl gael ei gwneud i’r Tribiwnlys
Haen Gyntaf ynddo wedi dod i ben; neu
(c) pan hysbysir darparwr y gwasanaeth
perthnasol o dan adran 17(1) neu (4) o’r
Ddeddf.
Arbedion yn ystod y cyfnod trosiannol
7.—(1) Yn ystod y cyfnod trosiannol, bydd
cofrestriad darparwr DSG o dan Ddeddf 2000 yn
parhau ac, er gwaethaf unrhyw ddiwygiadau
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canlyniadol i Ddeddf 2000 a wneir gan Ran 1 o
Atodlen 3 i’r Ddeddf a fyddai fel arall yn eithrio ei
gais, bydd darpariaethau Rhan 2 yn parhau i fod yn
gymwys i—
(a) darparwr DSG;
(b) Gweinidogion Cymru;
(c) y Tribiwnlys Haen Gyntaf;
(d) Llys Ynadon,
fel pe na bai’r diwygiadau canlyniadol hynny wedi
cael eu gwneud.
(2) Mae adran 16 o Ddeddf Dehongli 1978(1)
(arbedion cyffredinol) yn gymwys mewn cysylltiad â
datgymhwyso’r darpariaethau yn Neddf 2000 i
sefydliadau neu asiantaethau perthnasol fel y byddai pe
bai Rhan 2 o Ddeddf 2000 wedi ei diddymu.
(3) Pan fo cofrestriad darparwr DSG yn
ddarostyngedig i amodau yn union cyn y diwrnod
penodedig, bydd yr amodau hynny yn gymwys i’r
cofrestriad yn ystod y cyfnod trosiannol.
(4) Darpariaethau Rhan 2 yw—
(a) adrannau 14, 14A, 15, 17(4) i (6), 18, 19(3) i
(6), 20A, 20B, 21, 23(1), 23(4), 24, 24A,
25(2), 26, 28, 29, 30, 30A, 31, 32, 36 a 37 o
Ddeddf 2000;
(b) unrhyw un neu ragor o’r rheoliadau a ganlyn
sy’n gymwys i’r asiantaeth y mae cofrestriad
y darparwr DSG wedi ei gynnal mewn
cysylltiad â hi—
(i) Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu
Gwirfoddol ac Asiantaethau Mabwysiadu
(Diwygiadau Amrywiol) 2003(2);
(ii) Rheoliadau
Asiantaethau
Cymorth
Mabwysiadu (Cymru) 2005(3);
(iii) Rheoliadau
Gwasanaethau
(Cymru) 2003(4);

Maethu

(iv) Rheoliadau Cynlluniau Lleoli Oedolion
(Cymru) 2004(5);

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

1978 p. 30.
O.S. 2003/367 fel y’i diwygiwyd gan O.S. 2005/3341, O.S.
2007/603 ac O.S. 2013/235.
O.S. 2005/1514 (Cy. 118) fel y’i diwygiwyd gan O.S.
2006/3251 (Cy. 295) ac O.S. 2013/235.
O.S. 2003/237 (Cy. 35) fel y’i diwygiwyd gan O.S.
2004/1016 (Cy. 113), O.S. 2005/3302, O.S. 2006/3251 (Cy.
295), O.S. 2010/746 (Cy. 75), O.S. 2012/2404, O.S.
2016/216 (Cy. 85) ac O.S. 2016/481.
O.S. 2004/1756 fel y’i diwygiwyd gan O.S. 2005/3302, O.S.
2006/3251 (Cy. 295), O.S. 2006/878 (Cy. 83), O.S.
2010/2585 (Cy. 217), O.S. 2012/2404, O.S. 2014/107 ac
O.S. 2016/481. Dylid darllen cyfeiriadau at gynlluniau lleoli
oedolion, a chymhwysiad y darpariaethau yn Neddf 2000 i’r
cynlluniau hynny, ar y cyd â’r addasiadau a gynhwysir yn
Rheoliadau 2004.
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(v) Rheoliadau Deddf Safonau Gofal 2000
(Hysbysu) (Cymru) 2011(1);
(c) unrhyw un neu ragor o’r Safonau Gofynnol
Cenedlaethol a wneir yn unol ag adran 23(1) o
Ddeddf 2000 sy’n gymwys i’r asiantaeth o
dan sylw.
Addasiadau trosiannol i’r Ddeddf mewn perthynas
â darparwyr DSG y mae rheoleiddio yn parhau ar
eu cyfer o dan Ddeddf 2000
8.—(1) Pan fo Gweinidogion Cymru yn defnyddio
mesurau gorfodi yn erbyn darparwr DSG mewn
cysylltiad â gwasanaeth trosiannol o dan Ddeddf 2000
yn ystod y cyfnod trosiannol, mae gofynion adran 7(1)
a (2) o’r Ddeddf, yn ôl y digwydd, mewn perthynas â’r
cais wedi eu haddasu fel nad yw’n ofynnol i
Weinidogion Cymru ganiatáu neu wrthod y cais mewn
cysylltiad â’r man sy’n destun y mesurau gorfodi hyd
nes bod unrhyw broses sy’n ymwneud â’r mesur
gorfodi wedi ei chwblhau.
(2) At ddibenion paragraff (1), mae cwblhau mesur
gorfodi yn cynnwys—
(a) pa bryd y daw unrhyw amser i ben a ganiateir
ar gyfer dwyn apêl o dan adran 21 o Ddeddf
2000; neu
(b) y cyfnod hyd nes y penderfynwyd ar unrhyw
apêl o’r fath neu y rhoddwyd y gorau iddi.
(3) Yn yr erthygl hon, ystyr “mesurau gorfodi” yw—
(a) dyroddi hysbysiad o gynnig o dan adran
17(4)(a) o Ddeddf 2000 neu hysbysiad o
benderfyniad yn dilyn cynnig o dan yr adran
honno;
(b) atal dros dro o dan adran 14A neu ddyroddi
hysbysiad i atal dros dro ar frys o dan adran
20B o Ddeddf 2000;
(c) cais i ganslo ar frys o dan adran 20A o
Ddeddf 2000.
Addasiadau trosiannol i’r Ddeddf mewn perthynas
â darparwyr gwasanaethau perthnasol sy’n
ddarostyngedig i fesurau gorfodi
9.—(1) Mae’r erthygl hon yn gymwys i ddarparwr
gwasanaeth perthnasol pan fo’r darparwr hefyd yn
ddarparwr gwasanaeth trosiannol, ar ôl cyflwyno cais
o dan adran 11(1)(a) o’r Ddeddf cyn y dyddiad
perthnasol mewn cysylltiad ag asiantaeth berthnasol.
(2) Pan fo Gweinidogion Cymru yn defnyddio
mesurau gorfodi yn erbyn darparwr gwasanaeth
perthnasol o dan y Ddeddf, mae’r swyddogaeth o
(1)

O.S. 2011/105 (Cy. 24).
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benderfynu ar y cais a nodir yn adran 12(1) o’r Ddeddf
wedi ei haddasu fel y caiff Gweinidogion Cymru
ohirio penderfynu ar y cais hyd nes bod unrhyw broses
sy’n ymwneud â’r mesur gorfodi wedi ei chwblhau.
(3) At ddibenion paragraff (1), mae cwblhau mesur
gorfodi yn cynnwys—
(a) pa bryd y daw unrhyw amser i ben a ganiateir
ar gyfer dwyn apêl o dan adran 26 o’r
Ddeddf; neu
(b) y cyfnod hyd nes y penderfynwyd ar unrhyw
apêl o’r fath neu y rhoddwyd y gorau iddi.
(4) Yn yr erthygl hon, ystyr “mesurau gorfodi” yw—
(a) dyroddi hysbysiad gwella o dan adran 16(2)
o’r Ddeddf neu hysbysiad o benderfyniad yn
dilyn cynnig o dan yr adran honno;
(b) cais i ganslo neu amrywio ar frys o dan adran
23 o’r Ddeddf; neu
(c) dyroddi hysbysiad o benderfyniad o dan adran
25 o’r Ddeddf.
Darpariaeth ar gyfer ceisiadau o dan Ddeddf 2000
sydd wrthi’n cael eu penderfynu ar y diwrnod
penodedig
10. Pan na fo Gweinidogion Cymru, ar y diwrnod
penodedig, wedi cwblhau’r penderfyniad ar gais i
gofrestru o dan adran 12 o Ddeddf 2000 yn ddarparwr
asiantaeth berthnasol a chafwyd y cais cyn 29
Chwefror 2019, cânt drin y cais fel pe bai’n un a
wnaed o dan adran 6 neu 11(1)(a) o’r Ddeddf, yn ôl y
digwydd, a chânt ofyn am unrhyw wybodaeth bellach
sy’n ofynnol gan adran 6 neu 11(1)(a), yn ôl y
digwydd, neu gan Reoliadau Gwasanaethau
Rheoleiddiedig (Cofrestru) (Cymru) 2017(1), er mwyn
eu galluogi i benderfynu ar y cais.
Darpariaeth drosiannol mewn perthynas â
cheisiadau gan ddarparwyr DSG i amrywio neu
ddileu amodau cofrestru yn y cyfnod trosiannol
11.—(1) Mae’r paragraff hwn yn gymwys pan fo
darparwr DSG, yn ystod y cyfnod trosiannol, yn
gwneud cais o dan adran 15(1)(a) o Ddeddf 2000 i
amrywio neu ddileu amod cofrestru ar gyfer asiantaeth
sy’n wasanaeth trosiannol.
(2) Pan fo paragraff (1) yn gymwys, er gwaethaf
gofynion adran 15(4) (gofyniad i hysbysu ceisydd am
benderfyniad i ganiatáu cais) ac adran 17(5) (gofyniad
i hysbysu ceisydd am benderfyniad i wrthod cais) o
Ddeddf 2000, nid yw’n ofynnol i Weinidogion Cymru
benderfynu ar y cais o dan adran 15(1)(a) o Ddeddf
2000 a chânt yn lle hynny ei ystyried fel rhan o gais y
(1)

O.S. 2017/1098 (Cy. 278).
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darparwr DSG o dan adran 6 o’r Ddeddf neu adran
11(1)(a) yn ôl y digwydd.
Darpariaeth
ynghylch
rheolwyr
sy’n
ddarostyngedig i hysbysiad o benderfyniad i ganslo
a ddyroddir cyn y diwrnod penodedig
12. Pan fo Gweinidogion Cymru wedi dyroddi
hysbysiad o benderfyniad i ganslo cofrestriad rheolwr
asiantaeth o dan adran 19(3) o Ddeddf 2000 a bo’r
rheolwr, cyn y diwrnod penodedig, wedi dwyn apêl yn
erbyn y penderfyniad o dan adran 21 (apelio i’r
Tribiwnlys) o Ddeddf 2000, bydd cofrestriad y rheolwr
yn parhau, at ddibenion yr apêl, hyd nes y penderfynir
ar yr apêl neu y rhoddir y gorau iddi.
Datgymhwysiad trosiannol o adran 5 o’r Ddeddf ar
gyfer darparwyr presennol gwasanaethau
13.—(1) Mae’r erthygl hon yn gymwys i berson
sydd, yn union cyn y diwrnod penodedig—
(a) yn darparu gwasanaeth yng Nghymru o fath
sy’n ei gwneud yn ofynnol, ar ôl y diwrnod
penodedig, i’r person fod wedi ei gofrestru’n
ddarparwr gwasanaeth mabwysiadu ond nad
yw wedi ei gofrestru o dan Ran 2 o Ddeddf
2000 yn berson sy’n cynnal cymdeithas
fabwysiadu dim ond am fod yr ymgymeriad
sy’n darparu’r gwasanaethau, neu’n trefnu
bod y gwasanaethau yn cael eu darparu, yn
gangen o gymdeithas fabwysiadu, sydd wedi
ei chofrestru o dan Ran 2 o Ddeddf 2000 ac
sydd wedi ei lleoli yn Lloegr;
(b) yn darparu gwasanaeth yng Nghymru o fath
sy’n ei gwneud yn ofynnol, ar ôl y diwrnod
penodedig, i’r person fod wedi ei gofrestru’n
ddarparwr gwasanaeth mabwysiadu ond nad
yw wedi ei gofrestru o dan Ran 2 o Ddeddf
2000 yn berson sy’n cynnal asiantaeth
cymorth mabwysiadu dim ond am fod yr
asiantaeth cymorth mabwysiadu yn gorff
anghorfforedig;
(c) yn darparu gwasanaeth yng Nghymru o fath
sy’n ei gwneud yn ofynnol, ar ôl y diwrnod
penodedig, i’r person fod wedi ei gofrestru’n
ddarparwr gwasanaeth eirioli ond nad oedd yn
ofynnol iddo fod wedi ei gofrestru felly yn
union cyn y diwrnod penodedig;
(d) yn darparu gwasanaeth yng Nghymru o fath
sy’n ei gwneud yn ofynnol, ar ôl y diwrnod
penodedig, i’r person fod wedi ei gofrestru’n
ddarparwr
gwasanaeth
mabwysiadu,
gwasanaeth maethu neu wasanaeth lleoli
oedolion ond nad yw wedi ei gofrestru o dan
Ran 2 o Ddeddf 2000 yn berson sy’n cynnal
asiantaeth cymorth mabwysiadu, asiantaeth
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faethu neu gynllun lleoli oedolion dim ond am
nad yw’r person sy’n darparu’r gwasanaeth
wedi ei leoli yng Nghymru.
(2) Pan fo person y mae paragraff (1) yn gymwys
iddo yn gwneud cais i gofrestru’n ddarparwr
gwasanaeth mabwysiadu, gwasanaeth maethu,
gwasanaeth eirioli neu wasanaeth lleoli oedolion, yn ôl
y digwydd, o dan adran 6 o’r Ddeddf cyn 31 Awst
2019, nid yw adran 5 o’r Ddeddf yn gymwys i’r person
hwnnw o ran darparu’r gwasanaeth mabwysiadu, y
gwasanaeth maethu, y gwasanaeth eirioli neu’r
gwasanaeth lleoli oedolion mewn perthynas â’r
mannau a bennir yn y cais hyd nes y penderfynir yn
derfynol ar y cais.
(3) Mae i’r cyfeiriad ym mharagraff (2) at
benderfynu’n derfynol ar gais yr un ystyr ag yn erthygl
4(3) a (5).

Julie Morgan
Y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau
Cymdeithasol, o dan awdurdod y Gweinidog Iechyd a
Gwasanaethau Cymdeithasol, un o Weinidogion
Cymru
10 Ebrill 2019

YR ATODLEN

Erthygl 2(3)(d)

Daw’r darpariaethau a ganlyn o Ran 1 o Atodlen 3
i’r Ddeddf i rym yn unol ag erthygl 2(3)—
(a) paragraff 4(c), (e) ac (f),
(b) paragraff 5,
(c) paragraffau 12 i 15,
(d) paragraffau 17 i 20,
(e) paragraffau 21 i 23,
(f) paragraff 24,
(g) paragraff 28(b) ac (c).
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Eitem 8.1

DATGANIAD YSGRIFENEDIG
GAN
LYWODRAETH CYMRU
TEITL

Rheoliadau Cystadleurwydd Mentrau a Mentrau Bach a Chanolig
(Dirymu) (Ymadael â’r UE) 2019

DYDDIAD

8 Ebrill 2019

GAN

Rebecca Evans AC, Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

Rheoliadau Cystadleurwydd Mentrau a Mentrau Bach a Chanolig (Dirymu) (Ymadael
â’r UE) 2019 ("Rheoliadau 2019”)
Y gyfraith sy'n cael ei diwygio
Offerynnau Ewropeaidd sy'n Uniongyrchol Gymwys
.
 Mae Rheoliad yr (UE) 1287/2013 Senedd Ewrop a'r Cyngor o'r 11 Rhagfyr 2013 sy'n
sefydlu Rhaglen ar gyfer Cystadleurwydd Mentrau a mentrau bach a chanolig (COSME)
(2014-2020) a diddymu Penderfyniad Rhif 1639/2006/EC.
Unrhyw effaith y gall yr OS ei chael ar gymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad a/neu
ar gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru
Nid oes unrhyw effaith ar gymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru nac
ar gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru.
Diben y diwygiadau
Mae Rheoliadau 2019 yn dirymu deddfwriaeth uniongyrchol bresennol yr UE sy'n llunio
deddf y DU sy'n gysylltiedig â'r Rhaglen Cystadleurwydd Mentrau a mentrau bach a
chanolig (COSME) 2014-2020).
Mewn sefyllfa o 'ddim cytundeb', ni fydd Rheoliad yr UE bellach yn effeithio ar gyfraith y DU
ac nid yw Llywodraeth y DU yn bwriadu cyflwyno deddfwriaeth newydd er mwyn darparu
cyllid ar gyfer rhaglen COSME wedi ymadael.
Os na fydd cytundeb, mae y DU wedi datgan y bydd yn gwarantu cyllid yr UE ar gyfer
sefydliadau'r DU sydd wedi gwneud cais llwyddiannus i'r Comisiwn Ewropeaidd yn
uniongyrchol, ble y gallant gymryd rhan fel trydydd gwledydd, a pharhau i gystadlu ar gyfer
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cyllid, a'i ennill, tan ddiwedd 2020. Mae hyn yn cynnwys prosiectau UK COSME, ble y mae'r
prosiectau hyn yn parhau yn hyfyw wedi ymadael Heb Gytundeb.
Ar gyfer elfen Rhwydwaith Menter Ewrop (EEN) y gweithgarwch COSME yn Lloegr, Cymru
a Gogledd Iwerddon, mae gan Lywodraeth y DU drefniant i ddarparu gwarant drwy UKRI, y
prif bartner cyflenwi presennol.
Mae pwerau deddfwriaethol cyfredol ar gyfer y tanysgrifennu gan Drysorlys EM drwy Adran
8 Deddf Datblygu Diwydiannol (1982) i gyflawni prosiectau sydd ddim yn dod o dan
Rwydwaith Menter Ewrop (EEN) ac ar gyfer prosiectau UK EEN sy'n derbyn cefnogaeth
COSME, y Ddeddf Addysg Uwch ac Ymchwil (HERA) sydd â phwerau digonol ar gyfer
cyflenwi.
Mae'r Rheoliadau a'r Memorandwm Esboniadol cysylltiedig i'w gweld yma:
https://beta.parliament.uk/work-packages/75gQyf3H
Pam y rhoddwyd cydsyniad
Rhoddwyd cydsyniad i Lywodraeth y DU wneud y cywiriadau hyn o ran, ac ar ran, Cymru
am resymau'n ymwneud ag effeithlonrwydd, hwylustod ac oherwydd natur dechnegol y
diwygiadau. Mae’r diwygiadau wedi cael eu hystyried yn llawn; ac nid oes unrhyw
wahaniaeth o ran polisi. Diben y diwygiadau hyn yw sicrhau bod y llyfr statud yn parhau i
weithio ar ôl i’r DU ymadael â’r UE.
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GWEINIDOGION Y DU SY’N GWEITHIO MEWN MEYSYDD DATGANOLEDIG
128 - Rheoliadau Cystadleurwydd Mentrau a Mentrau Bach a Chanolig
(Dirymu) (Ymadael â’r UE) 2019
Dyddiad gosod yn Senedd y DU: 4 Ebrill 2019
Sifftio
A fydd angen eu sifftio yn Senedd y DU?
Bydd
Gweithdrefn:
Negyddol arfaethedig
Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau
24 Ebrill 2019
Statudol Ewropeaidd Tŷ’r Cyffredin
Dyddiad trafod gan Bwyllgor Craffu ar Is8 Ebrill 2019
ddeddfwriaeth Tŷ’r Arglwyddi
Y dyddiad y daw’r cyfnod sifftio i ben yn
2 Mai 2019
Senedd y DU
Datganiad ysgrifenedig o dan Reol
Papur 11
Sefydlog 30C:
Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol Dim angen
o dan Reol Sefydlog 30A (oherwydd ei fod
yn diwygio deddfwriaeth sylfaenol)
Gweithdrefn graffu
Canlyniad y broses sifftio
Anhysbys
Gweithdrefn
Negyddol neu Gadarnhaol
Dyddiad trafod gan y Cyd-bwyllgor ar
Anhysbys
Offerynnau Statudol
Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau
Anhysbys
Statudol Tŷ’r Cyffredin
Dyddiad trafod gan Bwyllgor Craffu ar IsAnhysbys
ddeddfwriaeth Tŷ’r Arglwyddi
Sylwadau
Bwriedir i’r Rheoliadau hyn gael eu gwneud gan Lywodraeth y DU yn unol
ag adran 8(1) o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018.
Mae’r Rheoliadau yn dirymu deddfwriaeth uniongyrchol bresennol yr UE
sy’n ffurfio cyfraith y DU sy’n ymwneud â’r Rhaglen ar gyfer
Cystadleurwydd Mentrau a mentrau bach a chanolig (2014-2020).
Mewn senario ‘dim cytundeb’, byddai Rheoliad yr UE yn peidio â chael
effaith yng nghyfraith y DU, ac mae Llywodraeth y DU yn bwriadu peidio â
chyflwyno deddfwriaeth newydd i ddarparu cyllid ar gyfer rhaglen
Cystadleurwydd Mentrau a mentrau bach a chanolig ar ôl ymadael.
Os na fydd cytundeb, mae Llywodraeth y DU wedi datgan y bydd yn
gwarantu cyllid yr UE ar gyfer sefydliadau yn y DU sydd wedi cyflwyno cais
yn llwyddiannus yn uniongyrchol i’r Comisiwn Ewropeaidd, pan fyddai
modd iddynt gymryd rhan fel trydydd gwledydd, fel y gallant barhau i
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gystadlu am, a sicrhau , cyllid tan ddiwedd 2020. Mae hyn yn cynnwys
prosiectau Cystadleurwydd Mentrau a mentrau bach a chanolig y DU, pan
fo’r prosiectau hynny yn parhau’n hyfyw ar ôl ymadael heb gytundeb.
Mae’r Cynghorwyr Cyfreithiol yn cytuno â’r datganiad a osodwyd gan
Lywodraeth Cymru dyddiedig 8 Ebrill 2019 ynghylch effaith y Rheoliadau
hyn.
Mae’r crynodeb uchod a chynnwys Memorandwm Esboniadol y
Rheoliadau hyn yn cadarnhau eu heffaith.
Nid yw’r Cynghorwyr Cyfreithiol o’r farn bod unrhyw faterion arwyddocaol
yn codi o dan baragraff 8 o’r Memorandwm ar Fil yr Undeb Ewropeaidd
(Ymadael) a Sefydlu Fframweithiau Cyffredin mewn perthynas â’r
Rheoliadau hyn.
Nid yw’r Cynghorwyr Cyfreithiol wedi nodi unrhyw reswm cyfreithiol i
geisio cynnig cydsyniad o dan Reol Sefydlog 30A.10 mewn perthynas â’r
Rheoliadau hyn.
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Eitem 8.2

DATGANIAD YSGRIFENEDIG
GAN
LYWODRAETH CYMRU
TEITL

Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin a Mesurau'r Farchnad
(Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2019

DYDDIAD

10 Ebrill 2019

GAN

Rebecca Evans AC, Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin a Mesurau'r Farchnad (Diwygiadau
Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2019
Y gyfraith sy'n cael ei diwygio
Mae Rheoliadau y Polisi Amaethyddol Cyffredin a Mesurau'r Farchnad (Diwygiadau
Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2019 ("Rheoliadau 2019") yn diwygio'r offerynnau domestig
canlynol:






Rheoliadau yPolisi Amaethyddol Cyffredin (Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr) (Diwygio)
(Ymadael â’r UE) 2019 ("Rheoliadau Taliadu Uniongyrchol”);
Rheoliadau y Polisi Amaethyddol Cyffredin (Cyllido, Rheoli a Monitro) (Diwygiadau
Amrywiol) (Ymadael â'r UE) 2019 ("y Rheoliadau Cyllido");
Rheoliadau Cyd-drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd mewn Fframwaith Cynhyrchion
Amaethyddol (Diwygiadau Amrywiol etc.) Rheoliadau (ymadael â’r UE) 2019 ("y
Rheoliadau Cynnyrch Amaethyddol");
Rheoliadau Mesurau’r Farchnad (Safonau Marchnata) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019
("Safonau Marchnata"); a
Mesurau’r Farchnad (Darpariaethau Amrywiol) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019
("Rheoliadau Mesurau'r Farchnad”).

Er nad yw Rheoliadau Mesurau'r Farchnad yn diwygio deddfwriaeth sy'n berthnasol i
Gymru, mae'r diwygiadau sy'n cael eu gwneud i Reoliadau Mesurau'r Farchnad gan
Reoliadau 2019 yn gysylltiedig â Rheoliadau Marchnata Cynnyrch Garddwriaethol Ffres
2009 a'r Rheoliadau Llaeth a Chynnyrch Llaeth (Disgyblion mewn Sefydliadau Addysgol)
(Lloegr a Gogledd Iwerddon) 2017, a'r un ohonynt yn berthnasol i Gymru. Dyma'r rheswm
pam na gyfeirir at Reoliadau Mesurau'r Farchnad eto mewn rhan arall yn y datganiad hwn.

Unrhyw effaith y gall yr OS ei chael ar gymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad a/neu
ar gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru
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Mae'r diwygio i'r Rheoliadau Cyllido gan reoliad 3(2)(b) o Reoliadau 2019 yn cael yr effaith o
ddisodli y cyfeiriad at "Aelod-wladwriaeth" yn Erthygl 90(2) o Reoliad (UE) 1306/2013 gyda
chyfeiriad at yr "awdurdod perthnasol". Yr awdurdod perthnasol at ddibenion Rheoliad (UE)
1306/2013 yw Gweinidogion Cymru.
Mae'r diwygiad hwn, yn ei dro felly'n trosglwyddo swyddogaeth weinyddol i Weinidogion
Cymru yn ddi-rwystr. Canlyniad y trosglwyddo hwnnw yw gosod dyletswydd ar Weinidogion
Cymru i ddynodi'r awdurdod cymwys sy'n gyfrifol am gynnal gwiriadau o'r ymrwymiadau a
osodir gerbron yn Adran 2 o Bennod 1 o Deitl 2 o Ran 2 o Reoliad (UE) 1308/2013 yn unol
â'r meini prawf a osodir yn Erthygl 4 o Reoliad (EC) 882/2004. Mae hefyd yn gosod
dyletswydd i sicrhau bod gan unrhyw weithredwr sy'n cydymffurfio â'r ymrwymiadau hynny
yr hawl i gael ei gynnwys mewn cyfres o wiriadau.
Diben y diwygiadau
Mae Rheoliadau 2019 yn gwneud diwygiadau o dan adran 8(1) Deddf yr Undeb Ewropeaidd
(Ymadael) 2018 i fynd i'r afael â methiannau cyfraith yr UE sy'n cael ei chadw i weithredu'n
effeithiol, a diffygion eraill (yn benodol o dan adran 8(2)(b) a (g) sy'n codi o'r ymadawiad â'r
Undeb Ewropeaidd.
Mae'r diwygiadau sy'n cael eu gwneud i'r Rheoliadau Taliadau Uningyrchol yn ystyried y
newidiadau dilynol i Reoliad (UE) 1307/2013 gan Reoliad (UE) 1305/2013 a 1307/2013.
Mae'r diwygiadau i Reoliadau Taliadau Uniongyrchol yn arwain at newidiadau gweithredu i'r
fersiwn sy'n cael ei chadw o gyfraith yr UE o Reoliad 1307/2013.
Mae'r diwygiadau sy'n cael eu gwneud i'r Rheoliadau Cyllido yn arwain at gywiro a
gweithredu newidiadau i fersiwn cyfraith yr UE sy'n cael ei chadw o Reoliad (UE)
1306/2013.
Mae'r diwygiadau sy'n cael eu gwneud i'r Rheoliadau Cynnyrch Amaethyddol hefyd yn
arwain at newidiadau o ran cywiro a gweithredu fersiwn cyfraith yr UE sy'n cael ei chadw o
Reoliad (UE) 1308/2013.
Mae'r diwygiadau sy'n cael eu gwneud i'r Rheoliad Safonau Marchnata yn ystyried y
diwygio dilynol a wnaethpwyd i Reoliad (UE) 543/2011 gan Reoliad (UE) 543/2011, neu ond
yn eu cywiro. Mae'r diwygiadau i'r Rheoliadau Safonau Marchnata wedi arwain at
newidiadau gweithredu i'r fersiwn o fewn cyfraith yr UE sy'n cael ei chadw o Reoliad (UE)
543/2011.
Mae'r Rheoliadau 2019 a'r Memorandwm Esboniadol cysylltiedig sy'n nodi effaith y
diwygiadau ar gael yma: https://beta.parliament.uk/work-packages/DjwMqkoD
Pam y rhoddwyd cydsyniad
Rhoddwyd cydsyniad i Lywodraeth y DU wneud y cywiriadau hyn o ran, ac ar ran, Cymru
am resymau'n ymwneud ag effeithlonrwydd, hwylustod ac oherwydd natur dechnegol y
diwygiadau. Mae’r diwygiadau wedi eu hystyried yn llawn; ac nid oes unrhyw wahaniaeth o
ran polisi. Diben y diwygiadau hyn yw sicrhau bod y llyfr statud yn parhau i weithio ar ôl i’r
DU ymadael â’r UE.
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GWEINIDOGION Y DU SY'N GWEITHIO MEWN MEYSYDD
DATGANOLEDIG
129 - Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin a Mesurau'r Farchnad
(Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019
Gosodwyd yn Senedd y DU: 5 Ebrill 2019
Sifftio
A fydd angen eu sifftio yn Senedd y DU?
Na fydd
Gweithdrefn:
Cadarnhaol
Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau
Amherthnasol
Statudol Ewropeaidd Tŷ'r Cyffredin
Dyddiad trafod gan Bwyllgor Craffu ar IsAnhysbys
ddeddfwriaeth Tŷ'r Arglwyddi
Y dyddiad y daw'r cyfnod sifftio i ben yn
Amherthnasol
Senedd y DU
Datganiad ysgrifenedig o dan Reol
Papur 13
Sefydlog 30C:
SICM o dan Reol Sefydlog 30A (oherwydd
Dim angen
ei fod yn diwygio deddfwriaeth sylfaenol)
Gweithdrefn graffu
Canlyniad y broses sifftio
Amherthnasol
Gweithdrefn
Cadarnhaol
Dyddiad trafod gan y Cyd-bwyllgor ar
Anhysbys
Offerynnau Statudol
Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau
Anhysbys
Statudol Tŷ'r Cyffredin
Dyddiad trafod gan Bwyllgor Craffu ar IsAnhysbys
ddeddfwriaeth Tŷ'r Arglwyddi
Sylwadau
Gwneir y Rheoliadau hyn gan Lywodraeth y DU yn unol ag adran 8(1) o
Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018.
Mae taliadau a wneir o dan y Polisi Amaethyddol Cyffredin yn perthyn i
ddwy elfen: Colofn 1 (taliadau uniongyrchol i ffermwyr) a Cholofn 2 (cyllid
datblygu gwledig). Gweinidogion Cymru sy'n gyfrifol am bolisi yng
Nghymru. Roedd cyfraith yr UE yn caniatáu i Weinidogion Cymru wneud
trosglwyddiadau rhwng y ddwy golofn o hyd at 15 y cant o'r cronfeydd. O
dan y gyfraith bresennol (Rheoliad Rhif 1307/2013 yr UE), daeth y gallu i
wneud hynny i ben ddiwedd mis Awst 2018. Gwnaed diwygiadau i'r
Rheoliad UE hwn gan Reoliad 2019/288 yr UE. Mae'r cyfnod bellach wedi'i
ymestyn i 31 Rhagfyr 2019.
Mae'r Rheoliadau a restrir yn natganiad Llywodraeth Cymru eisoes wedi eu
gwneud i roi effaith barhaus i'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (fel cyfraith yr
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UE a gedwir) ar ôl ymadawiad y DU â'r Undeb Ewropeaidd. Fodd bynnag,
ers y gwnaed y Rheoliadau hynny, mae'r newidiadau i Reoliad 1307/2013 yr
UE a nodwyd uchod hefyd wedi dod i rym.
Erbyn hyn, mae angen adlewyrchu'r newidiadau hynny hefyd yn y DU.
Mae'r offeryn hwn yn gwneud y newidiadau angenrheidiol i'r
ddeddfwriaeth berthnasol. Mae hefyd yn dileu rhai gwallau mân yn y
gyfraith bresennol.
Mae'r Cynghorwyr Cyfreithiol yn cytuno â'r datganiad a osodwyd gan
Lywodraeth Cymru, dyddiedig 10 Ebrill 2019, ynghylch effaith y
Rheoliadau hyn.
Mae'r crynodeb uchod a chynnwys Memorandwm Esboniadol y
Rheoliadau hyn yn cadarnhau eu heffaith. Nid yw'r Cynghorwyr Cyfreithiol
o'r farn bod unrhyw faterion arwyddocaol yn codi o dan baragraff 8 o'r
Memorandwm ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) a Sefydlu
Fframweithiau Cyffredin mewn perthynas â'r Rheoliadau hyn.
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Eitem 8.3

DATGANIAD YSGRIFENEDIG
GAN
LYWODRAETH CYMRU
TEITL

Rheoliadau’r Cynllun Masnachu Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr
(Diwygio) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2019

DYDDIAD

11 Ebrill 2019

GAN

Rebecca Evans AC, Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

Rheoliadau’r Cynllun Masnachu Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr (Diwygio) (Ymadael â’r
UE) (Rhif 2) 2019
Mae Rheoliadau 2019 yn diwygio'r canlynol:
Diwygiadau i Ddeddfwriaeth yr UE sy'n uniongyrchol gymwys
 Rheoliad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) 2018/2067
 Rheoliad y Comisiwn (EU) Rhif 601/2012
Dirymu
 Rheoliad Dirprwyedig y Comisiwn (EU) 2019/331
Diwygio Deddfwriaeth Ddomestig
 Rheoliadau'r Cynllun Masnachu Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr 2012
 Rheoliadau’r Cynllun Masnachu Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr (Diwygio) (Ymadael â’r
UE) 2019
Unrhyw effaith y gall yr OS ei chael ar gymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad a/neu
gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru
Mae'r OS yn rhan o becyn o fesurau i fynd i'r afael â diffygion yn system Cynllun Masnachu
Allyriadau'r UE. Mae'r OS hwn yn diwygio deddfwriaeth ddomestig a deddfwriaeth
uniongyrchol yr UE a ddargedwir sydd, yn bennaf, yn dod o dan gymhwysedd datganoledig
Cynulliad Cenedlaethol Cenedlaethol Cymru a phwerau gweithredol Gweinidogion Cymru o
ran masnachu carbon.
Diben y diwygiadau
Gwneir y Rheoliadau hyn wrth arfer y pwerau a roddir gan adran 8 o Ddeddf yr Undeb
Ewropeaidd (Ymadael) 2018 er mwyn mynd i'r afael â methiannau cyfraith yr UE a
ddargedwir i weithredu'n effeithiol a gwendidau eraill sy'n deillio o ymadawiad y Deyrnas
Unedig â'r Undeb Ewropeaidd.

Tudalen y pecyn 92
1

Roedd Rheoliadau’r Cynllun Masnachu Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr (Diwygio) (Ymadael â’r
UE) 2019 (Rheoliadau Ymadael Cynllun Masnachu Allyriadau cyntaf yr UE) yn ymwneud â
sicrhau bod rhwymedigaethau monitro, adrodd, achredu a gwirio'r Cynllun Masnachu
Allyriadau'r UE yn parhau os na fydd cytundeb ac roeddent yn dirymu deddfwriaeth sy'n
uniongyrchol gymwys mewn perthynas â'r cap ac elfennau masnach y cynllun. Mae'r
Rheoliadau hyn yn mynd i'r afael â diffygion pellach o ran gweithredu'r rhwymedigaethau
hynny o ganlyniad i ddatblygiadau yn yr UE ddiwedd 2018.
Mae'r rheoliadau hyn yn adlewyrchu'r ffaith bod rheoliad monitro newydd yr UE (Rheoliad
Gweithredu gan y Comisiwn (EU) 2018/2066) a rheoliad gwirio (Rheoliad Gweithredu gan y
Comisiwn (EU) 2018/2067) ar lefel yr UE wedi'u cyflwyno, ac yn cywiro diffygion newydd yn
rheoliad monitro presennol yr UE (Rheoliad y Comisiwn (EU) Rhif 601/2012). Maent yn
benodol yn:
 Diweddaru diffiniad "y Rheoliad Dilysu" yn rheoliad 3 o Reoliadau'r Cynllun
Masnachu Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr 2012.
 Gwneud mân ddiwygiadau i Reoliadau Ymadael y Cynllun Masnachu Allyriadau
cyntaf o ganlyniad i'r diwygiadau a wnaed i'r dulliau monitro presennol drwy'r rheoliad
monitro newydd.
 Diwygio'r rheoliad gwirio newydd i sicrhau bod y gofynion gwirio yn dal i weithio ar ôl
ymadael â'r UE.
 Diwygio'r rheoliad gwirio newydd i beidio â chynnwys darpariaethau sy'n ymwneud â
dyraniadau am ddim oherwydd ar ôl ymadael â'r UE, os na fydd cytundeb, ni fydd y
DU yn parhau i gymryd rhan yn y broses dyraniadau am ddim sy'n gysylltiedig â
Chynllun Masnachu Allyriadau'r UE.
 Diwygio rheoliad monitro presennol yr UE, i fynd i'r afael â diffygion a gyflwynwyd i'r
rheoliad hwnnw gan reoliad monitro newydd yr UE.
 Dirymu Rheoliad yr UE sy'n ymwneud â'r broses dyraniadau am ddim honno ar ôl
ymadael â'r UE (Rheoliad Dirprwyedig y Comisiwn (EU) 2019/331 oherwydd ar ôl y
diwrnod ymadael, os na fydd cytundeb, ni fydd y DU yn parhau i fod yn rhan o
Gynllun Masnachu Allyriadau'r UE ac felly ni fydd y broses honno sy'n ymwneud â'r
cynllun hwnnw yn gymwys bellach.
Mae'r OS a'r Memoranda Esboniadol cysylltiedig sy'n nodi effaith pob un o'r diwygiadau i'w
gweld yma: https://beta.parliament.uk/work-packages/X2gK9S1i
Pam y rhoddwyd cydsyniad
Rhoddwyd cydsyniad i Lywodraeth y DU wneud y cywiriadau hyn o ran, ac ar ran Cymru,
am resymau’n ymwneud ag effeithlonrwydd a hwylustod. Diben y diwygiadau hyn yw
sicrhau bod y llyfr statud yn parhau i weithio ar ôl i’r DU ymadael â’r UE, drwy ddiwygio neu
ddirymu darpariaethau a fyddai, fel arall, yn rhai na fyddai modd eu gweithredu.
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GWEINIDOGION Y DU SY'N GWEITHIO MEWN MEYSYDD
DATGANOLEDIG
130 - Rheoliadau’r Cynllun Masnachu Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr
(Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019
Gosodwyd yn Senedd y DU: 5 Ebrill 2019
Sifftio
A fydd angen eu sifftio yn Senedd y DU?
Na fydd
Gweithdrefn:
Negyddol arfaethedig
Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau
24 Ebrill 2019
Statudol Ewropeaidd Tŷ'r Cyffredin
Dyddiad trafod gan Bwyllgor Craffu ar IsAnhysbys
ddeddfwriaeth Tŷ'r Arglwyddi
Y dyddiad y daw'r cyfnod sifftio i ben yn
2 Mai 2019
Senedd y DU
Datganiad ysgrifenedig o dan Reol
Papur 15
Sefydlog 30C:
SICM o dan Reol Sefydlog 30A (oherwydd
Dim angen
ei fod yn diwygio deddfwriaeth sylfaenol)
Gweithdrefn graffu
Canlyniad y broses sifftio
Anhysbys
Gweithdrefn
Negyddol neu Gadarnhaol
Dyddiad trafod gan y Cyd-bwyllgor ar
Anhysbys
Offerynnau Statudol
Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau
Anhysbys
Statudol Tŷ'r Cyffredin
Dyddiad trafod gan Bwyllgor Craffu ar IsAnhysbys
ddeddfwriaeth Tŷ'r Arglwyddi
Sylwadau
Cynigir gwneud y Rheoliadau hyn gan Lywodraeth y DU
yn unol ag adran 8(1) o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018.
Os bydd y DU yn ymadael â'r UE heb gytundeb ('Dim Cytundeb'), ni fyddai
gan y DU gytundeb ar waith i barhau i gymryd rhan yn System Masnachu
Allyriadau'r UE, a fyddai'n creu elfennau yn y ddeddfwriaeth bresennol na
fyddai modd eu gweithredu. Diddymodd Rheoliadau Cynllun Masnachu
Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2019 (OS 2019/107)
ddarpariaethau penodol a fydd yn peidio â bod yn gymwys ar y diwrnod
ymadael a diwygiodd eraill i fynd i'r afael â'r elfennau na fyddai modd eu
gweithredu.
Mae'r offeryn hwn yn gwneud rhagor o ddiwygiadau at yr un diben, yn
dilyn diwygiadau i gyfraith yr UE sy'n llywodraethu System Masnachu
Allyriadau'r UE (yn ymwneud yn bennaf â gwirio allyriadau, ac achredu
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gwirwyr). Byddai'r diwygiadau hyn i gyfraith yr UE yn arwain at fwy o
elfennau na fyddai modd eu gweithredu pe bai ymadawiad dim
cytundeb. Esboniwyd yr angen am yr offeryn arall hwn yn y Memorandwm
Esboniadol a oedd yn cyd-fynd ag OS 2019/107.
Yn dilyn y diwygiadau hyn i gyfraith yr UE, mae'r darpariaethau a wnaed
gan OS 2019/107 yn dal i ddarparu rheoliadau monitro ac adrodd
gweithredol i weithredwyr y DU, gan fod y diwygiadau i gyfraith yr UE yn
cael eu gwneud yn bennaf i ofynion achredu a gwirio. Mae'r offeryn hwn
yn cyfrif am y newidiadau hynny a bydd mewn grym cyn i weithredwyr y
DU ddechrau'r prosesau achredu a gwirio. Ni fydd yr elfennau na fyddai
modd eu gweithredu a gyflwynir gan y diwygiadau i gyfraith yr UE yn cael
effaith berthnasol ar y gweithredwyr ar y diwrnod ymadael.
Mae'r Cynghorwyr Cyfreithiol yn cytuno â'r datganiad a osodwyd gan
Lywodraeth Cymru, dyddiedig 11 Ebrill 2019, ynghylch effaith y Rheoliadau
hyn.
Mae'r crynodeb uchod a chynnwys Memorandwm Esboniadol y
Rheoliadau hyn yn cadarnhau eu heffaith.
Nid yw'r Cynghorwyr Cyfreithiol o'r farn bod unrhyw faterion arwyddocaol
yn codi o dan baragraff 8 o'r Memorandwm ar Fil yr Undeb Ewropeaidd
(Ymadael) a Sefydlu Fframweithiau Cyffredin mewn perthynas â'r
Rheoliadau hyn.
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Eitem 9.1

Robin Walker MP
Parliamentary Under Secretary of State for
Exiting the European Union
9 Downing Street
SW1A 2AG

correspondence@dexeu.gov.uk

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

1 April 2019

Dear Mr Antoniw,
Thank you for your letter of 22 March asking for my views on a number of regulations
to be made under the European Union (Withdrawal) Act 2018.
The approaches taken reflect the UK and Welsh Governments’ agreement to the
content of the regulations and are consistent with long-standing arrangements for
how the two Governments work together on issues in which both have a legitimate
interest, as set out in the Memorandum of Understanding and Supplementary
Arrangements. I would like to reassure you that it is not the intention for such
arrangements to affect the boundaries of devolution in any way, as these continue to
be defined by the Government of Wales Act 2006.
As you note, the new reserved powers model of devolution for Wales establishes a
clearer boundary between devolved and reserved matters. The devolution
settlements have, however, evolved in the context of the UK’s membership of the
European Union. Detailed consideration has therefore been necessary to determine
the extent to which areas of EU law intersect with devolved competence. There are a
small number of areas which the UK Government believes are reserved but are
subject to discussions with the devolved administrations. Given the need to ensure a
functioning statute book in time for exit day it has been necessary for us to bring
forward SIs to correct deficiencies in retained EU law in these areas whilst these
discussions continue. These discussions are without prejudice to any future
discussions to resolve disagreements around their reserved status.
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I am copying this letter to the Secretary of State for Wales, the Minister for the
Constitution and the Counsel General.

ROBIN WALKER MP
PARLIAMENTARY UNDER SECRETARY OF STATE FOR
EXITING THE EUROPEAN UNION
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Eitem 9.2

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol
Cynulliad Cenedlaethol Cymru

2 Ebrill 2019
Ein cyf: EJ/HG

Annwyl Mick

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)
Yn ystod ein sesiwn dystiolaeth ar y Bil uchod ar 11 Mawrth, addewais roi rhagor o
wybodaeth i'r Pwyllgor ynghylch rhai o'r materion a drafodwyd yn ystod y sesiwn. Rwyf
wedi tynnu sylw at adrannau perthnasol o Femorandwm Esboniadol y Bil a allai fod o
ddiddordeb i'r Pwyllgor wrth iddo ystyried y materion hyn (atodiad 1). Gobeithiaf y bydd
hyn o gymorth i'r Pwyllgor wrth iddo lywio ei waith craffu ar y Bil.
Addewais hefyd ddarparu copïau o ohebiaeth â Gweinidogion Cymru mewn perthynas â'r
Bil. Mae'r ohebiaeth honno wedi'i hamgáu (atodiad 2).
Rhowch wybod i mi am unrhyw wybodaeth bellach y mae'r Pwyllgor yn dymuno ei chael
am y Bil.
Edrychaf ymlaen at drafod y Bil eto gyda'r Pwyllgor maes o law.
Yn gywir

Elin Jones AC
Llywydd

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu’n Saesneg.
We welcome correspondence in Welsh or English
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Atodiad 1 - Rhagor o wybodaeth
Enw Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Yn ystod ein trafodaeth ar newid enw'r Cynulliad, gofynnodd y Pwyllgor a fyddai newid yr
enw i 'Senedd', sef enw uniaith, yn “creu problem ynglŷn â'r ddyletswydd sydd ar y
Cynulliad i drin y ddwy iaith yn gyfartal?”
Eir i'r afael â'r cwestiwn hwn yn adrannau 906-909 o'r Memorandwm Esboniadol i'r Bil, a
ailadroddir isod er hwylustod:
906. Yn unol â gofynion Deddf Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Ieithoedd Swyddogol) 2012
mae'r Comisiwn yn gweithredu Cynllun Ieithoedd Swyddogol. Cytunodd y Comisiwn
ar y cynllun presennol ddechrau'r Pumed Cynulliad ym mis Gorffennaf 2017.1 Mae'r
cynllun yn nodi sut y bydd Comisiwn y Cynulliad yn darparu gwasanaethau yn
Gymraeg ac yn Saesneg i adlewyrchu statws cyfartal ieithoedd swyddogol y Cynulliad.
Mae Adran 13.2 o’r cynllun yn nodi’r canlynol:
“Mae ein hunaniaeth gorfforaethol yn un ddwyieithog. Fodd bynnag,
adnabyddir rhai termau gan un enw yn y ddwy iaith swyddogol, gan gynnwys y
rhai a ganlyn:
− Llywydd
− Senedd, Neuadd, Cwrt, Oriel, Siambr;
− Tŷ Hywel; Siambr Hywel; a
− Pierhead.”
907. Byddai mabwysiadu’r enw “Senedd” yn darparu un enw newydd ar gyfer y
Cynulliad i’w ddefnyddio yn nwy iaith swyddogol y Cynulliad yn yr un modd â’r
enwau uchod.

1

Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, y Cynllun Ieithoedd Swyddogol ar gyfer y Pumed

Cynulliad, Gorffennaf 2017
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908. Caiff y dull hwn ei ddefnyddio mewn deunydd brandio sy’n gysylltiedig â’r newid
enw ac ar wybodaeth gyhoeddus megis arwyddion, gan ddangos bod y term
“Senedd” yn adlewyrchu rôl y sefydliad fel Senedd Cymru.
909. Gellir dadlau nad yw mabwysiadu term Cymraeg (h.y. Senedd) fel enw newydd i'r
Cynulliad yn adlewyrchu statws cyfartal ieithoedd swyddogol y Cynulliad. Fodd
bynnag, nid yw’r gofyniad i adlewyrchu statws cyfartal y ddwy iaith yn ei gwneud
yn ofynnol i’r ddwy iaith gael eu trin yn union yr un ffordd, fel y dangosir gan y
rhestr o enwau uchod sy’n ymwneud â’r Cynulliad. Ystyrir y bydd mabwysiadu term
Cymraeg fel enw newydd y Cynulliad, i'w ddefnyddio yn nwy iaith swyddogol y
Cynulliad, yn helpu i sicrhau statws mwy cyfartal ar gyfer y ddwy iaith dros amser,
o ran y defnydd ohonynt a'u proffil. Mae'r Bil hefyd yn darparu y bydd y Senedd
hefyd yn cael ei galw'n Welsh Parliament, sy'n lliniaru effeithiau'r ddadl hon
ymhellach.
Etholiadau
Gofynnodd y Pwyllgor pam na allai rhywun sefyll etholiad yn 16 oed os yw'n gallu
pleidleisio yn 16 oed. Yn ogystal â'r rhesymeg a ddarparwyd yn ystod y sesiwn dystiolaeth,
tynnaf sylw'r Pwyllgor at y rhan berthnasol o'r Memorandwm Esboniadol lle rhoddir
ystyriaeth i ostwng oedran isaf yr ymgeiswyr a'r eglurhad dros beidio â mynd i'r afael â hyn
yn y Bil (paragraffau 996 - 1000 o'r Memorandwm Esboniadol):
996.

Ni fydd newidiadau i’r gyfraith ar anghymhwyso person rhag bod yn Aelod
Cynulliad yn effeithio’n uniongyrchol ar blant a phobl ifanc. Yn lle hynny, bydd
angen i ddarpar Aelodau’r Cynulliad, fel ar hyn o bryd, fod yn 18 oed ar y
diwrnod y cânt eu henwebu er mwyn sefyll etholiad.

997.

Felly, yn ddamcaniaethol, gellir cyflwyno dadl bod hyn yn gwahaniaethu yn erbyn
plant a phobl ifanc ar sail oedran, ac y dylid gostwng yr oedran ymgeisyddiaeth.
Yn wir, yn yr Alban, mae Alex Cole-Hamilton ASA, Aelod o'r Democratiaid
Rhyddfrydol, wedi cyflwyno cynnig, a gafodd gefnogaeth drawsbleidiol, yn galw
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i'r oedran isaf i ymgeiswyr sy'n sefyll yn etholiadau seneddol yr Alban gael ei
ostwng i 16.2
998.

Fodd bynnag, ni chodwyd y mater hwn fel pryder yn ymgynghoriad Comisiwn y
Cynulliad, ac mae ymchwil wedi nodi nad oes gan yr un wlad yn y byd oedran
ymgeisyddiaeth sy’n is na 18 ar hyn o bryd. Byddai angen ystyried hefyd sut y
byddai cynnig o'r fath yn rhyngweithio â chyfreithiau amddiffyn plant (er
enghraifft, terfynau ar oriau gwaith).

999.

Mae'n bosibl hefyd nodi bod yr holl bobl 11 i 17 oed sy'n byw 3neu'n cael addysg
yng Nghymru yn gymwys i sefyll fel ymgeisydd mewn etholiadau etholaethol i
Senedd Ieuenctid Cymru. Mae cyfleoedd hefyd i sefyll fel ymgeisydd mewn
cynghorau ysgol ac ieuenctid.

1000. O ganlyniad, nid ystyrir bod y penderfyniad i beidio â gostwng oedran
ymgeisyddiaeth etholiadau i’r Cynulliad yn torri hawl plant i fod yn rhydd rhag
gwahaniaethu.

Senedd yr Alban, Cynnig S5M-11890: Alex Cole-Hamilton, Gorllewin Caeredin, Democratiaid
Rhyddfrydol yr Alban, Dyddiad Rhoi: 26/04/2018
2

3

Yn unol â diffiniad preswylydd yn barhaol neu fel arfer yng Nghymru.
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Atodiad 2 - gohebiaeth ar y Bil gyda Gweinidogion Cymru a'r
DU
Darperir copïau o'r llythyrau canlynol isod:
A. Llythyr at y Llywydd gan Brif Weinidog Llywodraeth Cymru ynghylch ei ymateb i
ymgynghoriad Comisiwn y Cynulliad ar newid enw'r Cynulliad - 16 Chwefror 2017
B. Llythyr gan y Llywydd at Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros Lywodraeth
Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus ynghylch diwygio'r Cynulliad a diwygio etholiadol
llywodraeth leol: cydweithio a rhannu gwybodaeth - 2 Chwefror 2018
C. Llythyr at y Llywydd gan Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros Lywodraeth
Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus ynghylch cydweithio a rhannu gwybodaeth - 21
Chwefror 2018
D. Llythyr gan y Llywydd at Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros Lywodraeth
Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus ynghylch trefniadau ariannu ac atebolrwydd y
Comisiwn Etholiadol - 20 Mawrth 2018
E. Llythyr at y Llywydd gan Brif Weinidog Llywodraeth Cymru ynglŷn â'r trefniadau
cydweithio rhwng Comisiwn y Cynulliad a Llywodraeth Cymru - 30 Awst 2018 (mae’r
atodiad i’r llythyr hwn ar gael yn Saesneg yn unig)
F. Llythyr at y Llywydd gan Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros Lywodraeth
Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus ynghylch trefniadau ariannu ac atebolrwydd y
Comisiwn Etholiadol - 20 Medi 2018 (derbyniwyd y llythyr hwn yn Saesneg yn unig)
G. Llythyr gan y Llywydd at Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros Lywodraeth
Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus ynglŷn â gostwng yr oedran pleidleisio i 16 oed:
goblygiadau i'r cwricwlwm addysg - 12 Hydref 2018
H. Llythyr gan y Llywydd at Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros Addysg
ynglŷn â gostwng yr oedran pleidleisio i 16 oed: y goblygiadau i'r cwricwlwm
addysg - 12 Hydref 2018
I.

Llythyr at y Llywydd gan Brif Weinidog Llywodraeth Cymru ynghylch newid enw'r
Cynulliad - 10 Rhagfyr 2018

J. Llythyr ar y cyd at y Llywydd gan Weinidog Addysg a Gweinidog Tai a Llywodraeth
Leol Llywodraeth Cymru ynglŷn â'r gwaith paratoi i newid yr etholfraint ar gyfer
etholiadau'r Cynulliad ac etholiadau llywodraeth leol - 30 Ionawr 2019 (derbyniwyd
y llythyr hwn yn Saesneg yn unig)
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Jeremy
Eitem
9.3Miles AC/AM
Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit
Counsel General and Brexit Minister

Mick Antoniw AC
Cadeirydd, y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol
Cynulliad Cenedlaethol Cymru,

4 Ebrill 2019

Annwyl Mick,
Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 21 Mawrth 2019 ynglŷn â Rheoliadau Datblygiadau o
Arwyddocâd Cenedlaethol (Cymru) (Diwygio) 2019, a drafodwyd gan y Pwyllgor yn ei
gyfarfod ar 18 Mawrth 2019.
Roedd ymateb y Llywodraeth i adroddiad y Pwyllgor yn cychwyn drwy ddweud:
______________________________________________________________
“Fel y nodir yn adroddiad y Pwyllgor, mae rheoliad 2(13)(b) yn mewnosod paragraff
8A newydd yn Atodlen 1 i Reoliadau Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol
(Cymru) 2016. Mae’r geiriau a ddefnyddir yn y paragraff 8A newydd yn dilyn yr hyn a
ddefnyddiwyd yn y Atodlen 1, lle mae “fel a ganlyn” wedi’i ddefnyddio yn y testun
Cymraeg i gyfleu “as if” yn y testun Saesneg, pan fo hynny’n briodol.
Yn yr un modd, mae rheoliad 2(14)(b) yn mewnosod paragraff (8) newydd yn Atodlen
8 i Reoliadau 2016. Mae’r geiriau a ddefnyddir yn y paragraff (8) newydd yn dilyn yr
hyn a ddefnyddiwyd yn Atodlen 8, lle mae “fel a ganlyn” wedi’i ddefnyddio yn y testun
Cymraeg i gyfleu “as if” yn y testun Saesneg, pan fo hynny’n briodol.”
______________________________________________________________
Bwriad hyn oedd esbonio bod y diwygiadau dan sylw, sy’n cynnwys yr ymadrodd “fel a
ganlyn”, wedi eu geirio felly er mwyn bod yn gyson â geiriad ac arddull y Rheoliadau
gwreiddiol sy’n cael eu diwygio (sef Rheoliadau Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol
(Cymru) 2016). Ein harfer wrth ddiwygio testun yw dilyn ieithwedd ac arddull y testun
gwreiddiol. Byddai mynd yn groes i hynny yn creu testun diwygiedig anghyson. Ein nod bob
amser yw sicrhau bod y testun yn glir a hygyrch i’r defnyddiwr, ac un ffordd o wneud hynny
yw adlewyrchu geirfa ac ieithwedd y testun sy’n cael ei ddiwygio yn y testun sy’n diwygio.
Derbyniwn mai “fel petai” (neu “fel pe bai”) yw’r cyfieithiad arferol neu lythrennol o’r
ymadrodd “as if” ac yn wir, fe welwch mai “fel pe bai” a ddefnyddir gennym i gyfleu “as if”
mewn deddfwriaeth fel arfer.

Bae Caerdydd • Cardiff Bay
Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:
Caerdydd • Cardiff
0300 0604400
CF99 1NA
PSCGBM@gov.wales/YPCCGB@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.
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Rydym wedi dechrau edrych ar ffordd rydym yn drafftio addasiadau yn y testun Cymraeg
(sef pan gyflwynir diwygiadau ar ffurf testun sydd i’w ddarllen mewn ffordd arbennig (“as if”)
dan rai amgylchiadau), mewn ymateb i bryderon y Pwyllgor. Byddwn yn diwygio ein
canllawiau arddull i’r perwyl hwn er mwyn sicrhau ein bod yn parhau i ddefnyddio iaith glir a
syml yn ein deddfwriaeth.
Er gwaethaf sylw’r Pwyllgor nad yw “fel a ganlyn” yn gyfieithiad llythrennol o “as if”, rydym
yn dal o’r farn bod cyfiawnhad i’r defnydd o “fel a ganlyn” i gyfleu “as if” yn yr achos penodol
hwn, er mwyn sicrhau cysondeb â Rheoliadau 2016. Gallaf eich sicrhau y byddwn yn cadw
sylwadau’r Pwyllgor mewn cof ac yn parhau i wneud pob ymdrech i ddefnyddio iaith glir a
syml mewn deddfwriaeth, er mwyn sicrhau ei bod yn hygyrch i bawb.
Yn gywir

Jeremy Miles AM
Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit
Counsel General and Brexit Minister
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Evans AC/AM
EitemRebecca
9.4
Y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd
Minister for Finance and Trefnydd

Eich cyf/Your ref
Ein cyf/Our ref
Mick Antoniw
Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol,
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd,
CAERDYDD
CF99 1NA

04 Ebrill 2019

Annwyl
Diolch ichi am eich llythyr ynghylch dull gweithredu Llywodraeth Cymru o ran diwygio
offerynnau statudol (OSau) lle y mae materion technegol wedi'u nodi. Pan fydd hyn yn
digwydd mae opsiynau ar agor i Lywodraeth Cymru, gan gynnwys
•
•
•

gwneud OS diwygio i fynd i'r afael â'r mater hwn yn benodol,
gwneud y diwygiadau angenrheidiol y tro nesaf y caiff y prif OS ei ddiwygio, neu
ddefnyddio OS arall mewn maes cysylltiedig fel y cyfrwng ar gyfer gwneud y
diwygiadau.

Mae nifer o ffactorau'n dylanwadu ar y dewis rhwng yr opsiynau hyn, gan gynnwys
arwyddocâd cyfreithiol y mater, faint o frys sydd o safbwynt mynd i'r afael â'r mater, ei
flaenoriaeth mewn perthynas â deddfwriaeth arall sydd wedi’i chynllunio, ac argaeledd
cyfrwng deddfwriaethol priodol ar gyfer gwneud y diwygiadau. Er enghraifft, mae rhai OSau
yn cael eu diweddaru yn rheolaidd, gan gynnig cyfle parod ar gyfer diwygiadau nad ydynt yn
rhai brys, tra na fydd eraill yn gorfod cael eu hadolygu am rai blynyddoedd. Os yw hyn yn wir
byddai angen dull gweithredu arall er mwyn sicrhau bod y llyfr statud yn cael ei gywiro.
Tynnodd eich llythyr sylw at ddau OS yr oeddech wedi'u hystyried yn ddiweddar lle'r oedd
ymatebion y Llywodraeth i'ch adroddiadau yn wahanol. Mae'r rhain yn darlunio'r gwahanol
sefyllfaoedd a dewisiadau yn dda iawn. Rydych yn nodi y byddai OS sy'n diwygio Gorchymyn
Pysgota Môr (Hysbysiadau Cosb) (Cymru) 2019 yn cael ei wneud “cyn gynted â phosibl.”
Yn yr achos hwn, oni bai yr elid i'r afael â'r mater byddai'r OS yn ultra vires pan ddeuai i rym.
Bu rhaid gwneud OS diwygio i gywiro'r sefyllfa hon ar unwaith. Yn achos Rheoliadau Clefydau
Egsotig mewn Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019, Er hynny,
nododd ein hymateb i un pwynt adrodd gan y Pwyllgor y caiff diwygiad ei wneud “pan fydd
y cyfle nesaf yn codi.” Y mater a oedd o dan sylw yn yr achos hwnnw oedd bod yr OS yn
dirymu darpariaeth a oedd eisoes wedi cael ei dirymu. Er bod angen mynd i'r afael â'r mater
Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:
0300 0604400
Correspondence.Rebecca.Evans@gov.wales
Gohebiaeth.Rebecca.Evans@llyw.cymru

Bae Caerdydd • Cardiff Bay
Caerdydd • Cardiff
CF99 1NA
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.
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hwn o safbwynt cywirdeb, nid yw yn yr un cae â'r mater yn yr OS ar Bysgota Môr. O ganlyniad,
mae Llywodraeth Cymru wedi cydnabod y diwygiadau y mae eu hangen ac fe fydd yn nodi'r
cyfrwng deddfwriaethol priodol nesaf a fydd ar gael ar gyfer eu hymgorffori.
Gobeithio bod hyn yn helpu i egluro'r ffactorau sy'n cael eu cymryd i ystyriaeth yn y materion
hyn.
Yn gywir

Rebecca Evans AC/AM
Y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd
Minister for Finance and Trefnydd
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Rebecca
Evans AC/AM
Eitem
9.5
Y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd
Minister for Finance and Trefnydd

Eich cyf/Your ref
Ein cyf/Our ref

Mick Antoniw AC
Cadeirydd
Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
SeneddCLA@assembly.wales

04 Ebrill 2019

Annwyl Mick,
Diolch am eich llythyr ynghylch y datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C a'r
effaith ar gymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad Cenedlaethol.
Fel y gwyddoch, ac fel y cadarnhawyd yn llythyr y Prif Weinidog atoch dyddiedig 11 Mawrth,
mae swyddogion Llywodraeth Cymru mewn cysylltiad â Swyddfa Cymru a bu cyfnewid
gohebiaeth Gweinidogol ynghylch Gorchymyn adran 109. Mae'r Llywodraethau yn ystyried
sut y gall swyddogaethau cydredol sydd wedi eu creu gan ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â
Brexit sy'n arferadwy gan Weinidogion Cymru a Gweinidogion y DU ill dau gael ei diddymu
gan y Cynulliad heb fod angen cydsyniad Gweinidogion y DU. Mae'r ddwy Lywodraeth yn
cytuno bod angen ystyried y cyfyngiadau presennol sy'n gwneud cydsyniad o'r fath yn
ofynnol er mwyn sicrhau bod y trefniadau yn gweithio mor ddidrafferth â phosibl ar ôl Brexit,
gyda'r nod o gynnwys newidiadau mewn Gorchymyn yn y Cyfrin Gyngor sydd ar fin cael ei
wneud o dan adran 109. Bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i'r
Cynulliad Cenedlaethol, gan gynnwys y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a
Deddfwriaethol, am hynt y trafodaethau hynny.
Gallaf eich sicrhau chi bod i ‘gallai’ a ‘byddai’ yr un ystyr i bob pwrpas yn y cyd-destun y
maent yn ymddangos yn natganiadau ysgrifenedig RhS30C.Yn amlwg, ni fyddai unrhyw
gynnydd neu leihad o ran cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad yn cael effaith ymarferol
tan y pwynt y byddai’r Cynulliad yn ceisio deddfu. Gan hynny, mae'r adran hon o'r
datganiadau RhS30C wedi ei drafftio mewn cyd-destun damcaniaethol lle y mae'r Cynulliad
yn ceisio deddfu ynghylch y swyddogaethau hynny. Wrth ddrafftio datganiadau
ysgrifenedig, mae rhai swyddogion wedi mabwysiadu'r safbwynt damcaniaethol bod y
Cynulliad yn ystyried y ddeddfwriaeth ddamcaniaethol hon yn y dyfodol agos iawn, lle
byddai angen cydsyniad yr Ysgrifennydd Gwladol (neu ymgynghori ag ef, yn ôl y digwydd,
Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:
0300 0604400
Correspondence.Rebecca.Evans@gov.wales
Gohebiaeth.Rebecca.Evans@llyw.cymru

Bae Caerdydd • Cardiff Bay
Caerdydd • Cardiff
CF99 1NA
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.
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fel y “Gweinidog priodol”1). Mae swyddogion eraill wedi ystyried y gwaith sy'n mynd
rhagddo gyda Swyddfa Cymru wrth fynegi'r effaith ar allu'r Cynulliad i ddeddfu, lle gallai bod
angen cydsyniad yr Ysgrifennydd Gwladol (neu ymgynghori ag ef, yn ôl y digwydd) pe bai’r
bil damcaniaethol hwnnw i gael ei osod i’w ystyried cyn cwblhau'r gwaith hwn sy'n mynd
rhagddo.
Yn y cyd-destun hwn, nid yw'r defnydd o'r gair “gallai” a nodir yn eich llythyr yn adlewyrchu
diffyg eglurder o ran pa un a yw'r swyddogaethau a drosglwyddwyd i'r Ysgrifennydd
Gwladol yn swyddogaethau Gweinidogion y Goron sydd o fewn paragraff 11(2) o Atodlen
7B. Mae ond yn nodi bod pa un a fyddai Bil gan y Cynulliad sy'n ceisio dileu neu newid y
swyddogaethau hyn yn y dyfodol yn golygu ei bod yn ofynnol ymgynghori â'r Ysgrifennydd
Gwladol yn dibynnu ar ganlyniad y trafodaethau â Swyddfa Cymru.
Hyderaf y bydd hyn yn darparu'r eglurder yr ydych chi wedi gofyn amdano.

Yn gywir

Rebecca Evans AC/AM
Y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd
Minister for Finance and Trefnydd
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Jeremy
Eitem
9.6Miles AC/AM
Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit
Counsel General and Brexit Minister

Mick Antoniw AC
Cadeirydd, y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol
Cynulliad Cenedlaethol Cymru

09 Ebrill 2019

Annwyl Mick,
Rwyf yn ysgrifennu mewn ymateb i’ch llythyrau dyddiedig 14 Mawrth a 21 Mawrth 2019,
ynghylch Rheoliadau Difrod Amgylcheddol (Atal ac Adfer) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019;
Rheoliadau Trydan (Gorsafoedd Cynhyrchu Alltraeth) (Amrywio Cydsyniadau) (Cymru)
2019; a Rheoliadau Trydan (Gorsafoedd Cynhyrchu Alltraeth) (Ceisiadau am Gydsyniad)
(Cymru) 2019.
Codwyd dau brif bwynt gan y Pwyllgor mewn perthynas â’r Rheoliadau hyn. Yn gyntaf, bod
y gwahaniaeth yn y defnydd o’r gair ‘cenedlaethol’ ar draws gwahanol offerynnau statudol
yn ddryslyd ac yn rhwystr i’r darllenydd. Yn ail, nad yw dehongli’r gair ‘cenedlaethol’ i olygu’r
Deyrnas Unedig yn parchu datganoli mewn modd digonol neu ystyriol.
Rwyf yn cydnabod y pwyntiau hyn a hoffwn roi sicrwydd i’r Pwyllgor y bydd Llywodraeth
Cymru yn cymryd camau er mwyn sicrhau eglurder a chysondeb yn ei harferion yn y
dyfodol. Weithiau, bydd rhaid i is-ddeddfwriaeth a wneir gan Weinidogion Cymru
ddefnyddio’r geiriau ‘cenedlaethol’ neu ‘gwladol’ i olygu’r Deyrnas Unedig, er enghraifft i fod
yn gyson â’r ddeddfwriaeth bresennol, ond mae’n bwysig bod ystyr y geiriau yn glir ym
mhob achos lle y maent yn cael eu defnyddio.
Mae Swyddfa’r Cwnsleriaid Deddfwriaethol yn diwygio Canllawiau Drafftio Deddfwriaethol
Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd, er mwyn cyhoeddi fersiwn newydd yn nes ymlaen eleni.
Bydd hyn yn ystyried Bil Deddfwriaeth (Cymru) os caiff ei basio gan y Cynulliad, yn ogystal
â phrofiad ers cyhoeddi’r fersiwn ddiwethaf o’r canllawiau. Bydd y canllawiau diwygiedig yn
cynnwys pwyntiau a godwyd gan y Pwyllgor ac eraill, gan gynnwys materion a all godi o ran
y geiriau ‘cenedlaethol’ neu ‘gwladol’. Yn y cyfamser, bydd swyddogion yn cael gwybod am
y materion a godwyd gan y Pwyllgor er mwyn codi ymwybyddiaeth a sicrhau eglurder yn y
dyfodol.
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Yn gywir,

Jeremy Miles AC
Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit
Counsel General and Brexit Minister
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Lesley
Griffiths AC / AM
Eitem
9.7
Gweinidog yr Amgylchedd a Materion Gwledig
Minister for Environment, Energy and Rural Affairs

Eich cyf/Your ref
Ein cyf/Our ref
Mick Antoniw AC
Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA
SeneddCLA@assembly.wales

18 Ebrill 2019

Annwyl Mick,
Ar 15 Mawrth 2019, gosodais Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol gerbron y Cynulliad
ynghylch Bil yr Awdurdodau Afonydd a Draenio Tir (y Bil) sydd bellach yn destun tair
wythnos o graffu gan y Pwyllgor. O failystyried y Bil, rwy'n ysgrifennu atoch i ddweud ei bod
yn fwriad gennyf gyflwyno Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol diwygiedig ar y mater
hwn. Roedd y Memorandwm gwreiddiol yn gofyn am gydsyniad ar gyfer Cymal 2 a Chymal
4 y Bil, ond bydd y fersiwn ddiwygiedig yn gofyn am gydsyniad hefyd ar gyfer Cymal 3 a
Chymal 5. Bydd y Memorandwm yn disgrifio pwrpas y darpariaethau hyn ac rwy'n esbonio
pam mae angen diwygio'r Memorandwm isod.
Mae Llywodraeth y DU yn cyhoeddi canllawiau ar agweddau ar ddatganoli ar gyfer ei
swyddogion ar ffurf Canllawiau ar Ddatganoli (DGN). Yn dilyn Deddf Cymru 2017,
edrychodd Swyddfa Cymru o'r newydd ar y canllawiau hyn er mwyn ystyried y model cadw
pwerau a'u diwygio yn unol â hynny. Er sicrhau cysondeb, mae swyddogion Llywodraeth
Cymru hefyd wedi adolygu'r ffordd y maen nhw'n asesu pa ddarpariaethau mewn Bil gan y
DU y bydd angen cydsyniad Cynulliad Cenedlaethol Cymru arnyn nhw. Mae'r angen i
adolygu'r Memorandwm yn ganlyniad i'r newid hwn. Bydd y newid hwn yn cael ei gofnodi yn
ein canllawiau ni. Byddwn yn eu rhannu â'r Pwyllgor cyn gynted ag y byddwn wedi creu
fersiwn derfynol.
O dan y drefn flaenorol, wrth asesu pa ddarpariaethau mewn Bil gan y DU a fyddai'n dod o
dan gymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad ac felly angen cydsyniad y Cynulliad arnyn
nhw, byddem wedi diystyru darpariaethau y byddai angen cydsyniad Gweinidog y Goron
arnyn nhw os mai'r bwriad oedd eu cynnwys ym Mil gan y Cynulliad. Fodd bynnag, mae'r
Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:
0300 0604400
Gohebiaeth.Lesley.Griffiths@llyw.cymru
Correspondence.Lesley.Griffiths@gov.wales
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DGN newydd yn gofyn i swyddogion Llywodraeth y DU ofyn am gydsyniad ar gyfer
darpariaethau o'r fath.
O ganlyniad i'r DGN newydd, rydyn ni o'r farn bod Cymalau 3 a 5 o fewn ein cymhwysedd
deddfwriaethol ac y bydd felly angen cydsyniad y Cynulliad. Byddaf felly yn cyflwyno
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol diwygiedig sy'n disgrifio'r darpariaethau y bydd
gofyn i'r Cynulliad eu hystyried.
Rwyf wedi anfon copïau o'r llythyr hwn at y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a
Materion Gwledig a wnaeth ystyried y Memorandwm gwreiddiol.
Cofion,

Lesley Griffiths AC / AM
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig
Minister for Environment, Energy and Rural Affairs
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Y Gwir Anrh. Mark Drakeford AC
Prif Weinidog Cymru
YP.PrifWeinidog@llyw.cymru
18 Ebrill 2019.
Annwyl Dr Drakeford,
Trefniadau deddfu datganoledig cyn ac ar ôl Brexit
Ysgrifennaf ar gais Gweithgor Cymru ac Ewrop Cytûn, a gyfarfu yn ddiweddar, ynghylch materion sy’n ein
gofidio ynghylch y trefniadau deddfu sy’n deillio o ymadawiad y Deyrnas Unedig â’r Undeb Ewropeaidd.
Mae’r Gweithgor yn cynnwys cynrychiolaeth (personol neu yn electronig) o bob enwad Cristnogol sy’n aelod
o Cytûn a chan nifer o fudiadau Cristnogol eraill sy’n ymwneud â’r maes. Mae gan yr enwadau hyn ryw
150,000 o aelodau mewn oed ymhob cymuned yng Nghymru, ac maent yn ymwneud â llawer mwy o
oedolion, plant a phobl ifainc ledled y wlad.
Rydym yn croesawu penderfyniad y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig i ymgynghori’n
gyhoeddus am rai o’r rheoliadau dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 mae hi wedi eu cyflwyno
gerbron y Cynulliad yn ei maes gwaith hi. Er bod y cyfnod amser ymgynghori yn fyr dros ben, credwn fod
hynny yn arfer da – ac yn rhywbeth na welwyd yn San Steffan.
Ar y llaw arall, rydym wedi darllen adroddiad diweddar Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol
y Cynulliad am “Craffu ar reoliadau a wnaed o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018” (Chwefror
2019), a hefyd wedi dilyn hynt y Bil Amaeth a’r Bil Pysgodfeydd a gyflwynwyd i Senedd San Steffan, sy’n
dyrannu pwerau sylweddol i Weinidogion Cymru heb unrhyw derfyn amser penodedig. Yn wyneb hyn, ni
allwn lai na chytuno â sylw’r Pwyllgor, “Er ein bod yn derbyn bod Llywodraeth Cymru o dan bwysau o ran
amser ac adnoddau, nid ydym yn credu ei bod wedi dod o hyd i’r cydbwysedd priodol rhwng caniatáu i
Weinidogion y DU weithredu ar ran Gweinidogion Cymru a gwneud ei deddfwriaeth ei hun.” (para 19).
Byddem yn nodi:
1. Bod y dull hwn o weithredu yn groes i’r dyheadau a fynegwyd gan Lywodraeth Cymru yn ystod cyfnod
trafod maith Deddf Ymadael 2018 ei bod yn awyddus iawn i sicrhau cadw hawliau deddfu’r Cynulliad
ymhob maes datganoledig yn ystod y broses o drosglwyddo deddfwriaeth Ewropeaidd i’r DU. Yn
benodol, pan gyfarfuom â’ch rhagflaenydd, Carwyn Jones AC, ym Mehefin 2017, roedd ef, fel ninnau,
yn awyddus iawn i weld parchu canlyniad refferendwm 2011 a’r geiriau ar y papur pleidleisio y byddai
pleidlais gadarnhaol yn golygu y gallai’r Cynulliad ddeddfu yn y meysydd datganoledig “heb orfod
cael cytundeb Senedd y DU.”
2. Mae’n anochel na fydd deddfwriaeth sy’n ymwneud â materion datganoledig yn cael llawer o graffu
yn San Steffan, gan nad dyna briod waith Aelodau Seneddol yno, tra na all y Cynulliad graffu ar y fath
ddeddfwriaeth. O ganlyniad, mae’r ddwy lywodraeth yn gallu cytuno â’i gilydd i ddeddfu heb unrhyw
graffu gan y naill senedd na’r llall, sy’n groes i draddodiad seneddol y Deyrnas Unedig yn gyfan yn
ogystal ag yn groes i’r setliad datganoli.
3. Rydym yn deall y pwysau amser ar y Llywodraeth, yn enwedig pan oedd ymadael ar 29 Mawrth 2019
heb gytundeb yn ymddangos yn debygol, ond fel y mae pethau wedi troi allan ni lwyddodd San
Steffan i gwblhau’r Bil Amaeth na’r Bil Pysgodfeydd erbyn y dyddiad hwnnw, ac fe gredwn y gallai’r
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atodlenni perthnasol i Gymru fod wedi cael eu cyflwyno ar ffurf Biliau Cymru, eu craffu ac efallai eu
cymeradwyo yn y Cynulliad o fewn yr amser y maent wedi treulio yn San Steffan.
4. Mae deddfau ac is-ddeddfau San Steffan ar gael yn Saesneg yn unig, tra bod y Cynulliad yn deddfu’n
ddwyieithog. Mae’r defnydd hwn o San Steffan i ddeddfu mewn meysydd datganoledig yn golygu
bellach fod bylchau sylweddol yn y ddeddfwriaeth sydd ar gael yn Gymraeg.
5. At ei gilydd, fe ymddengys fod y camau hyn wedi golygu trosglwyddo grym sylweddol o’r ddeddfwrfa
i’r Llywodraeth, a hynny ar adeg dyngedfennol yn ein hanes.
Rydym yn fwy pryderus fyth am y penderfyniad i argymell (a derbyn) Cydsyniad Deddfwriaethol y Cynulliad
i ddwy o ddeddfau’r DU ynghylch ymadael â’r UE ar sail cyd-ddealltwriaeth rhyng-lywodraethol ynghylch
gweithredu’r deddfau hyn ar ôl i ni ymadael â’r UE. Fe wnaed hynny trwy “ymrwymiadau anneddfwriaethol”
yn Senedd y DU (MCD atodol i’r Bil Masnach, Chwef 2019, para 8) yn achos y Bil Masnach a thrwy
femorandwm cyd-ddealltwriaeth yn achos y Bil Gofal Iechyd (Trefniadau Rhyngwladol). Mae’r naill a’r llall yn
golygu y bydd trefniadau ynghylch y materion pwysig a gwmpesir gan y ddau fil yma yn cael eu cyd-drafod
gan y ddwy lywodraeth, ond nid o reidrwydd gan y ddwy senedd. Gellir disgwyl i weithdrefnau’r ddwy ddeddf
yma, o’u gweithredu, fod mewn grym am flynyddoedd i ddod, gan amddifadu’r Cynulliad o hawl i graffu
mewn da bryd ar benderfyniadau a fyddai fel arall wedi gofyn am is-ddeddfwriaeth yn y Cynulliad i’w
gweithredu. Credwn fod hyn yn golygu y bydd yna drosglwyddiad grym o’r Cynulliad i Lywodraeth yn
barhaus, nid dim ond dros gyfnod fel yn achos yr is-ddeddfwriaeth dan Ddeddf Ymadael 2018.
Credwn y dylid ystyried gofyn am drefniadau statudol, wedi eu cytuno gan y ddwy senedd, ar gyfer cydberthynas y ddwy lywodraeth, i gymryd lle trefniadau ar hap y JMC. Credwn y byddai argymhellion rhan 2
adroddiad Comisiwn Silk yn fan cychwyn da ar gyfer trefniadau o’r fath, er bod y newidiadau yn sgîl Deddf
Cymru 2017 ac ymadael â’r Undeb Ewropeaidd yn golygu y gallai fod angen ailystyried ambell agwedd
ohonynt erbyn hyn.
Byddem yn diolchgar pe gallech roi esboniad i ni o bolisi Llywodraeth Cymru yn hyn o beth, ac yn enwedig a
ydych yn rhagweld y bydd y trefniadau ynghylch is-ddeddfwriaeth, deddfwriaeth sylfaenol, memoranda cydddealltwriaeth neu ymrwymiadau anneddfwriaethol yn gosod cynsail ar gyfer gweithredu mewn meysydd
datganoledig eraill yn y dyfodol.
Yr eiddoch yn gywir,

Gethin Rhys (Parch.)
ar ran Gweithgor Cymru ac Ewrop Cytûn
Cc: Mick Antoniw AC, Cadeirydd, Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol
David Melding AC
Elin Jones AC (y Llywydd)
Jeremy Miles AC (Cwnsler Cyffredinol Cymru a Gweinidog Brexit)
David T C Davies AS (Cadeirydd Pwyllgor Materion Cymreig Tŷ’r Cyffredin)
Yr Arglwyddes Taylor o Bolton (Cadeirydd, Pwyllgor Cyfansoddiadol Tŷ’r Arglwyddi)
Yr Arglwydd Llysfaen
Fforwm Cymdeithas Sifil Cymru ar Brexit
Cynghrair Cymdeithas Sifil (y DU) ar Brexit
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Ein cyf: EM/0263/19
Mr Mick Antoniw AC
Cadeirydd Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1NA
SeneddCLA@assembly.wales
25 Ebrill 2019

Annwyl Mick,
Bil Masnach y DU − Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol
ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol
Hoffwn ddiolch ichi, ac i holl aelodau'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol,
am roi o'ch amser, am yr eildro, i ystyried y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol
ar Fil Masnach y DU.
Rwyf wedi cael cyfle bellach i ystyried eich adroddiad. Ymatebais i sawl pryder oedd
gennych yn ystod y drafodaeth ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol, ond mae dal
ychydig o bwyntiau yr hoffwn eu trafod ymhellach.
Dywedoch y byddech yn croesawu ymrwymiad gennym naill ai i gyhoeddi dogfen yn nodi'r
holl ymrwymiadau a wnaed gan Lywodraeth y DU neu ymrwymiad gennym i sicrhau
diwygiad i'r Cytundeb Rhynglywodraethol presennol. Fe welwch ynghlwm wrth y ddogfen
hon restr o'r ymrwymiadau a wnaed wrth y blwch dogfennau. Mae'r rhain yn ychwanegol i
Ohebiaeth Weinidogol sy'n nodi'r ymrwymiadau a ddisgrifiais yn flaenorol o ran yr Awdurdod
Rhwymedïau Masnach.
Rydych wedi argymell hefyd y dylid diwygio Rheol Sefydlog 30C fel ei bod yn gymwys i'r Bil
Masnach, unwaith y bydd yn ddeddf. Er fy mod yn deall y sail resymegol dros wneud hyn,
credaf, yng ngoleuni profiadau o'r rhaglen cywiro Offerynnau Statudol, y byddai'n
ddefnyddiol ystyried adolygu Rheol Sefydlog 30C yn fwy cyffredinol. Rwyf wedi gofyn i’m
swyddogion ystyried hyn ymhellach.
Hoffwn achub ar y cyfle hwn hefyd i roi gwybod ichi am ddatblygiadau pellach o ran Bil
Masnach y DU. Fel y gwyddoch mae'n siŵr, mae'r Bil Masnach wedi cael ei ddarllen am y
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tro olaf bellach yn Nhŷ'r Arglwyddi. Mae sawl gwelliant wedi'i wneud iddo, a hoffwn dynnu
eich sylw at ambell un. Dyma'r gwelliannau sydd, yn fy marn i, o fewn cymhwysedd y
Cynulliad ac maent wedi'u nodi yn yr Atodiad.
Nid yw gwelliannau 1, 4, 5 a 15 yn newid dim yn gyfreithiol ond yn hytrach maent yn egluro'r
hyn a awgrymwyd yn y cymalau fel y'u drafftiwyd yn wreiddiol, neu maent yn symud
darpariaethau o un man i'r llall. Am y rheswm hwn credaf, wrth iddo roi ei gydsyniad i'r
cymalau gwreiddiol, mae'r Cynulliad hefyd wedi cydsynio i'r newidiadau hyn.
Mae gwelliannau 2, 3, 11 a 13 naill ai'n cyfyngu ar bwerau neu'n dileu pwerau a nodwyd yn
y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol gwreiddiol ac nid ydynt yn gwneud darpariaeth
berthnasol am y tro cyntaf. Felly, nid wyf yn ystyried bod angen Memorandwm Cydsyniad
Deddfwriaethol Atodol ar gyfer y gwelliannau hyn.
Un o effeithiau gwelliant 14 yw ehangu pwerau datganoledig dan y Bil ac felly nid wyf yn
meddwl bod y Cynulliad wedi cydsynio i'r newid hwn wrth iddo roi ei gydsyniad gwreiddiol.
Fel arfer, byddwn yn gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer gwelliant o'r
math hwn ond yn realistig nid wyf yn rhagweld y byddai amser i gydymffurfio â
gweithdrefnau'r Memorandwm. Nid wyf, felly, yn bwriadu gwneud hynny.
Mae gwelliant 16 yn ychwanegu cymal newydd at y Bil sy'n golygu na all Rhannau 1 i 3
ddod i rym oni bai bod Tŷ'r Cyffredin yn cymeradwyo cytundeb ymadael a fframwaith ar
gyfer meithrin cysylltiadau yn y dyfodol o dan Adran 13 o'r Ddeddf Ymadael, neu'n
cymeradwyo ymadael heb gytundeb na fframwaith. Dyma welliant gan yr wrthblaid ac felly
mae'n bosibl y bydd Llywodraeth y DU am ei wrthdroi pan fydd yn dychwelyd i'r Tŷ'r
Cyffredin. Byddaf yn parhau i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Aelodau am y gwelliant hwn.
Yn olaf, yn ystod y drafodaeth cadarnheais y byddwn yn fodlon cyhoeddi datganiad
ysgrifenedig ar rôl yr Awdurdod Rhwymedïau Masnach. Byddaf yn cyhoeddi'r datganiad
hwn yn fuan.
Yr eiddoch,

Eluned Morgan AC/AM
Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol
Minister for International Relations and the Welsh Language
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Eluned Morgan AC/AM
Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol
Minister for International Relations and the Welsh Language

Atodiad 1 - Gwelliannau'r Tŷ'r Arglwyddi yn ystod y cyfnod adrodd yr ystyrir eu bod o fewn cymhwysedd
Sylwadau

1

Nid yw hyn newid dim yn gyfreithiol ond yn hytrach mae'n egluro'r hyn
a awgrymwyd yn y drafft gwreiddiol.
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Rhif Esboniad

2

3

4

5

Yn newid pwerau cymal 1 fel y gellir eu
defnyddio i addasu deddfwriaeth sylfaenol
uniongyrchol yr UE a ddargedwir, yn hytrach
na deddfwriaeth uniongyrchol yr UE a
ddargedwir.
Yn ei gwneud yn ofynnol i reoliadau cymal 1
fodloni'r gofynion o ran safonau (gweler
gwelliant 3).
Yn ei gwneud yn ofynnol i reoliadau cymal 1
sy'n cynnwys darpariaeth mewn amryfal
feysydd i gyd-fynd â mesurau diogelu
statudol yn y meysydd hynny, ee lles
anifeiliaid.
Yn newid pwerau cymal 2 fel y gellir eu
defnyddio i addasu prif ddeddfwriaeth
uniongyrchol yr UE a ddargedwir, yn hytrach
na deddfwriaeth uniongyrchol yr UE a
ddargedwir.
Yn datgan mai dim ond i wneud darpariaeth
ar gyfer cosbau sifil y gellir defnyddio pwerau
cymal 2.

Gweler isod.
Yn cyfyngu ar gwmpas pŵer cymal 1 fel mai dim ond darpariaeth sy'n
bodloni'r amod newydd hwn y gellir ei gwneud.

Nid yw hyn newid dim yn gyfreithiol ond yn hytrach mae'n egluro'r hyn
a awgrymwyd yn y drafft gwreiddiol.

Nid yw hyn newid unrhyw beth yn gyfreithiol ond mae'n egluro'r hyn
fyddai'r sefyllfa wedi bod dan y drafft gwreiddiol.
Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:
0300 0604400
Gohebiaeth.Lesley.Griffiths@llyw.cymru
Correspondence.Lesley.Griffiths@gov.wales

Bae Caerdydd • Cardiff Bay
Caerdydd • Cardiff
CF99 1NA
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.

11

13

14
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Yn dileu cymal 6 (Cyfranogiad y DU yn
rhwydwaith rheoleiddio meddyginiaethau
Ewrop).
Yn ychwanegu cymal yn ei le.
Yn dileu awdurdod i reoliadau dan gymalau 1
a 2 gael eu gwneud cyn y diwrnod ymadael
os ydynt yn addasu mathau penodol o
gyfraith yr UE a ddargedwir, cyhyd â'u bod yn
dod i rym ar ôl y diwrnod ymadael.
Mae hyn yn newid y diffiniad o 'isddeddfwriaeth' a ddefnyddir yn y Bil fel ei fod
yn cynnwys is-ddeddfwriaeth a wneir dan
Ddeddf neu Fesur gan y Cynulliad.

Yn dileu pŵer a nodwyd yn y memoranda gwreiddiol. Nid yw'n gwneud
darpariaeth berthnasol am y tro cyntaf.
Yn dileu pŵer a nodwyd yn y memoranda gwreiddiol. Nid yw'n gwneud
darpariaeth berthnasol am y tro cyntaf.

Y brif effaith yw datgymhwyso rhai o'r cyfyngiadau ar bwerau
Gweinidogion Cymru os oes ganddynt bŵer dan Ddeddf neu Fesur
gan y Cynulliad i fod yn gallu gwneud yr un peth heb fod yn gaeth i'r
cyfyngiadau hynny (yn fras).
At ei gilydd, ymddengys yn debygol bod gan y Cynulliad gymhwysedd
i'w gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru ymgynghori â Llywodraeth
y DU cyn gwneud rheoliadau, ond nid yw'n ofynnol iddo geisio
cydsyniad y DU cyn gwneud rheoliadau nac i arfer pwerau ar y cyd
gyda Llywodraeth y DU. Mae hynny ar y sail bod y modd o gael
cydsyniad ac arfer pwerau ar y cyd yn debygol o gynnwys gosod
swyddogaeth ar Weinidogion y DU, pan fo ymgynghoriad yn llai
tebygol o gynnwys hynny. O ystyried hynny, gellir dadlau bod y
gwelliant o fewn cymhwysedd i'r graddau ei fod yn datgymhwyso'r
gofyniad i ymgynghori â Llywodraeth y DU cyn gwneud rheoliadau sy'n
ymwneud â'r Bil Masnach os gallai Gweinidogion Cymru wneud yr un
peth mewn rheoliadau dan Ddeddf neu Fesur gan y Cynulliad.
Mae hyn yn ehangu pwerau Gweinidogion Cymru dan y Bil ac felly nid
yw'n cael ei gynnwys yn y memoranda blaenorol.

15

16

Yn symud y diffiniad o gyfraith ddomestig o'r
Nid yw'r newid hwn yn newid dim yn gyfreithiol.
Atodlen sy'n ymdrin â phwerau datganoledig i
brif adran ddehongli'r Bil.
Yn ychwanegu cymal newydd fel nad yw
Nid yw'n welliant gan Lywodraeth y DU. Monitro wrth fynd nôl ac
Rhannau 1 i 3 yn dod i rym oni bai bod Tŷ'r
ymlaen rhwng y dau Dŷ.

Cyffredin yn cymeradwyo cytundeb ymadael
a fframwaith ar gyfer meithrin cysylltiadau yn
y dyfodol dan Adran 13 o'r Ddeddf Ymadael,
neu'n cymeradwyo ymadael heb gytundeb na
fframwaith.
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Eitem 9.10

Robert Buckland QC MP
Solicitor General
Attorney General’s Office
5-8 The Sanctuary
London
SW1P 3JS
Tel: 0207 271 2432
Jeremy Miles AC/AM
Counsel General
Cardiff Bay
Cardiff
CF99 1NA

www.gov.uk/ago

25 April 2019

Dear Jeremy,

Legislation (Wales) Bill
In December the Secretary of State wrote to the First Minister to flag that the UK Government has
concerns regarding an aspect of the Legislation (Wales) Bill. Since that letter was sent, further work has
been carried out to understand the implications of the Bill and assess its legislative competence.
It is the view of the UK Government that the application of the Bill to subordinate legislation made by
Welsh Ministers under Acts of Parliament is outwith the competence of the Assembly. Furthermore,
including such legislation within the scope of the Bill has the potential to cause confusion and legal
uncertainty as to how that legislation should be interpreted. This would frustrate a key aim of the Welsh
Government in promoting the Bill, which is to simplify the understanding and interpretation of laws that
apply in Wales.
In view of these concerns I would ask that the Welsh Government amend the Bill to remove from its
scope subordinate legislation made by Welsh Ministers under Acts of Parliament. This would be
consistent with the approach taken by the Scottish Parliament when it passed the Interpretation and
Legislative Reform (Scotland) Act 2010 and would avoid the unwelcome implications for legal certainty
that may otherwise arise.
I have set out below the specific concerns that the UK Government has in relation to competence. I
would ask that you reflect on these and recommend to your Ministerial colleagues that a simple
amendment be made to the Bill. I am of course happy to discuss these concerns with you at any point.
Concerns of the UK Government
Our concerns with the approach of the Bill go to its legislative competence in three respects. First,
Section 3 applies the rules in Part 2 of the Bill to all legislation within its scope. This includes, under
subsection (1)(c), subordinate legislation made by Welsh Ministers where the enabling power is
contained in primary legislation made by the UK Parliament.
Officials from the Welsh Government have set out the position that because the interpretation of
legislation is not a reserved matter under GoWA 2006, it follows that the Assembly has competence to
legislate with regard to the interpretation of all legislation that applies as regards Wales. I do not share
this view. It is my view, and the position of the UK Government, that the interpretation of legislation does
not form a distinct subject matter for the purposes of GoWA 2006. The interpretation of legislation is not
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properly divisible from the legislation being interpreted and therefore whether the interpretation of a
particular piece of legislation is devolved or reserved will depend on the subject matter of that legislation.
As you are aware, the competence of the Welsh Ministers is wider than the legislative competence of the
Assembly in that powers, including powers to make subordinate legislation, are conferred on the Welsh
Ministers in relation to some matters that are reserved. As drafted the Bill would affect the interpretation
of such legislation despite it being outwith the competence of the Assembly to legislate with regard to the
underlying subject matter. Therefore it can be said that the Bill relates to those relevant reserved
matters and is outside the legislative competence of the Assembly.
So far as section 3(1)(c) of the Bill applies to subordinate instruments which form part of the law on
reserved matters, the Bill is an impermissible modification of the law on reserved matters contrary to
paragraph 1(1) of Schedule 7B and outside of legislative competence by reason of section 108A(2)(d) of
GOWA. This again is because the interpretation of legislation on reserved matters is indivisible from the
legislation on reserved matters itself. As such, the interpretation of subordinate legislation made under
an Act of Parliament, the subject matter of which is a reserved matter, also forms part of the law on
reserved matters within the meaning of paragraph 1(1) of Schedule 7B.
Finally, the UK Government is of the view that section 3(2)(b) of the Bill modifies section 107(5) GOWA,
contrary to paragraph 7(1) of Schedule 7B, and so is outside legislative competence by reason of section
108A(2)(d) GOWA. Imposing rules of interpretation places a limit on the full scope of Parliament’s lawmaking powers in respect of Wales. All Welsh subordinate instruments made under an Act of Parliament
(as opposed to under an Act of the Assembly) will, without more, be subjected to different rules of
interpretation to those of their parent Act, thereby qualifying the power of Parliament to make laws for
Wales and for those laws to mean what Parliament intended that they ought to mean.
The drafting and interpretation of provision made under a power, and how it will fit with the wider legal
landscape, is something that is considered carefully by those who draft legislation when deciding how to
frame an enabling power in a Bill; particularly where the substantive provision in a Bill is to be fleshed out
by regulations. It would, for example, be both inconvenient and a source of legal uncertainty if the effect
of the law on a person can only be determined by reading both the primary and the secondary legislation
but different interpretation legislation applies to each and it is not entirely clear as to which applies.
Considering the above concerns, I would request that subordinate legislation that is made under an Act
of the Parliament of the United Kingdom be excluded from the scope of this Bill.
I am copying this letter to the Chair of the Constitutional and Legislative Affairs Committee, as I
understand that the Committee will be giving further consideration to the Bill in the near future.

ROBERT BUCKLAND QC MP
SOLICITOR GENERAL
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Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Eitem 13
OFFERYNNAU STATUDOL
CYMRU

2019 Rhif 829 (Cy. 152)
IECHYD Y CYHOEDD,
CYMRU
Gorchymyn Deddf Iechyd y
Cyhoedd (Cymru) 2017 (Cychwyn
Rhif 4) 2019
NODYN ESBONIADOL
(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Gorchymyn)
Mae’r Gorchymyn hwn, sydd wedi ei wneud gan
Weinidogion Cymru, yn dwyn i rym ddarpariaethau
penodedig o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017
(“y Ddeddf”).
Mae erthygl 2 yn dwyn i rym ddarpariaethau o’r
Ddeddf sy’n ymwneud â gwasanaethau fferyllol ar 1
Ebrill 2019.
NODYN AM Y GORCHMYNION CYCHWYN
CYNHARACH
(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Gorchymyn)
Mae’r darpariaethau a ganlyn o’r Ddeddf wedi eu
dwyn i rym drwy Orchymyn Cychwyn a wnaed cyn
dyddiad y Gorchymyn hwn:
Y Ddarpariaeth Y
Dyddiad Rhif O.S.
Cychwyn
Adran 2
4 Hydref 2017
2017/949
(Cy. 237)
Adran 3
4 Hydref 2017
2017/949
(Cy. 237)
Adran 94
1 Chwefror
2018/1
2018
(Cy. 1)
Rhan 5
1 Chwefror
2018/1
2018
(Cy. 1)
Rhan 8
31 Mai 2018
2018/605
(Cy. 116)
Adran 119
4 Hydref 2017
2017/949
(Cy. 237)
Atodlen 4
31 Mai 2018
2018/605
(Cy. 116)
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Gweler hefyd adran 126(1) o’r Ddeddf ar gyfer y
darpariaethau a ddaeth i rym ar 3 Gorffennaf 2017
(dyddiad
y
Cydsyniad
Brenhinol).

2
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OFFERYNNAU STATUDOL
CYMRU

2019 Rhif 829 (Cy. 152)
IECHYD Y CYHOEDD,
CYMRU
Gorchymyn Deddf Iechyd y
Cyhoedd (Cymru) 2017 (Cychwyn
Rhif 4) 2019
Gwnaed

25 Mawrth 2019

Mae Gweinidogion Cymru, drwy arfer y pwerau a
roddir gan adran 126(2) o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd
(Cymru) 2017(1), yn gwneud y Gorchymyn a ganlyn:
Enwi a dehongli
1.—(1) Enw’r Gorchymyn hwn yw Gorchymyn
Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017 (Cychwyn
Rhif 4) 2019.
(2) Yn y Gorchymyn hwn, ystyr “y Ddeddf” yw
Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017.
Y darpariaethau sy’n dod i rym ar 1 April 2019
2. Y diwrnod penodedig i Ran 7 (gwasanaethau
fferyllol) o’r Ddeddf ddod i rym yw 1 April 2019.

Vaughan Gething
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol,
un o Weinidogion Cymru
25 Mawrth 2019

(1)

2017 dccc 2.

3

Tudalen y pecyn 167

