
 

Agenda - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a 

Deddfwriaethol 
Lleoliad: 

Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd 

Dyddiad: Dydd Llun, 17 Mehefin 2019 

Amser: 14.45

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Gareth Williams 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6362  

SeneddMCD@cynulliad.cymru
------ 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant 

14.45   

2 Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r 

Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 

14.45-14.55   

Offerynnau'r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol 

2.1 SL(5)415 - Rheoliadau Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol 

(Cymru) 2016 (Diwygiadau Canlyniadol ac Amrywiol) 2019  

 (Tudalennau 1 - 9) 

CLA(5)-19-19 – Papur 1 - Adroddiad 

CLA(5)-19-19 – Papur 2 - Rheoliadau 

CLA(5)-19-19 – Papur 3 - Memorandwm Esboniadol 

 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol 

2.2 SL(5)416 - Rheoliadau Gwasanaethau Eirioli Rheoleiddiedig (Darparwyr 

Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) (Diwygio) 2019  

 (Tudalennau 10 - 19) 

CLA(5)-19-19 – Papur 4 - Adroddiad 

CLA(5)-19-19 – Papur 5 - Rheoliadau 

CLA(5)-19-19 – Papur 6 - Memorandwm Esboniadol 

3 Datganiadau Ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C 

14.55-15.00   

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



3.1 WS-30C(5)132 - Rheoliadau'r Amgylchedd a Materion Gwledig (Diwygio) 

(Ymadael â’r UE) 2019  

 (Tudalennau 20 - 24) 

CLA(5)-19-19 – Papur 7 – Datganiad 

CLA(5)-19-19 – Papur 8 - Sylwebaeth 

4 Papurau i’w nodi 

15.00-15.10   

4.1 Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Cyd-bwyllgor y Gweinidogion (Ewrop)  

 (Tudalen 25) 

CLA(5)-19-19 – Papur 9 - Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 12 Mehefin 

2019 

4.2 Llythyr gan y Llywydd at y Cadeirydd: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)  

 (Tudalennau 26 - 29) 

CLA(5)-19-19 – Papur 10 - Llythyr gan y Llywydd, 13 Mehefin 2019 

4.3 Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Rheoliadau’r 

Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Y Gymraeg mewn Gwasanaethau Gofal Sylfaenol) 

(Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019  

 (Tudalennau 30 - 31) 

CLA(5)-19-19 – Papur 11 - Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol, 13 Mehefin 2019 

5 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 

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

15.10   

6 Blaenraglen waith 

15.10-15.30 (Tudalennau 32 - 37)  

CLA(5)-19-19 – Papur 12 – Papur opsiynau 

7 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil y Cyfrifiad 

(Manylion Ffurflenni a Dileu Cosbau): Adroddiad drafft 

15.30-15.40 (Tudalennau 38 - 39)  

CLA(5)-19-19 – Papur 13 – Adroddiad drafft 



8 Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Adroddiad drafft 

15.40-16.40 (Tudalennau 40 - 178)  

CLA(5)-19-19 – Papur 14 – Adroddiad drafft 

Dyddiad y cyfarfod nesaf - 24 Mehefin 2019  

 



 

SL(5)415 - Rheoliadau Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal 

Cymdeithasol (Cymru) 2016 (Diwygiadau Canlyniadol ac 

Amrywiol) 2019 

Cefndir a Diben 

Mae'r Rheoliadau hyn yn gwneud diwygiadau i Reoliadau Trwyddedu a Rheoli Tai Amlfeddiannaeth a Thai 

Eraill (Darpariaethau Amrywiol) (Cymru) 2006 a Rheoliadau Adolygu Penderfyniadau'n Annibynnol 

(Mabwysiadu a Maethu) (Cymru) 2010 er mwyn cywiro mân wallau a wnaed i'r offerynnau hynny gan 

Reoliadau Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (Diwygiadau Canlyniadol i Is-

ddeddfwriaeth) 2019.  

Mae'r Rheoliadau hyn hefyd yn gwneud mân ddiwygiad i Reoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig 

(Hysbysiadau Cosb) (Cymru) 2019 er mwyn cywiro gwall croesgyfeirio yn rheoliad 8(1) o'r offeryn hwnnw.  

Gweithdrefn 

Negyddol. 

Materion technegol: craffu 

Ni nodwyd unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn perthynas â'r 

offeryn hwn. 

Rhinweddau: craffu  

Nodwyd dau bwynt i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 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 

1. Mae'r Memorandwm Esboniadol i'r Rheoliadau hyn yn hepgor adran 187(1) o Deddf Rheoleiddio 

ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 wrth restru'r pwerau galluogi ar gyfer y Rheoliadau 

hyn. 

2. Mae'r Rheoliadau'n cywiro mân wallau a nodwyd gan y Pwyllgor yn ystod gwaith craffu technegol. 

Disgwylir i’r Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Hysbysiadau Cosb) (Cymru) 2019, a oedd 

yn cynnwys gwall croesgyfeirio, ddod i rym ar 1 Gorffennaf 2019. Mae'r Rheoliadau wedi'u hamseru 

i ddod i rym ar yr un dyddiad. 

Y goblygiadau yn sgil gadael yr Undeb Ewropeaidd   

Ni nodwyd unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â'r 

offeryn hwn. 

Ymateb y Llywodraeth 

Nid oes angen ymateb gan y Llywodraeth. 

Tudalen y pecyn 1

Eitem 2.1



 

Cynghorwyr Cyfreithiol 

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol 

12 Mehefin 2019 

 

Tudalen y pecyn 2



O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2019 Rhif (Cy. ) 

GOFAL CYMDEITHASOL, 

CYMRU  

Rheoliadau Deddf Rheoleiddio ac 

Arolygu Gofal Cymdeithasol 

(Cymru) 2016 (Diwygiadau 

Canlyniadol ac Amrywiol) 2019 

NODYN ESBONIADOL 

(Nid ywʼr nodyn hwn yn rhan oʼr Rheoliadau) 

Gwnaed Rheoliadau Deddf Rheoleiddio ac Arolygu 

Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (Diwygiadau 

Canlyniadol i Is-ddeddfwriaeth) 2019 (O.S. 2019/237 

(Cy. 56)) a Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig 

(Hysbysiadau Cosb) (Cymru) 2019 (O.S. 2019/887 

(Cy. 159)) gan ddefnyddio pwerau yn Neddf 

Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 

2016 (dccc 2) (“Deddf 2016”). 

Mae’r Rheoliadau hyn yn gwneud diwygiadau i 

Reoliadau Trwyddedu a Rheoli Tai Amlfeddiannaeth a 

Thai Eraill (Darpariaethau Amrywiol) (Cymru) 2006 

(O.S. 2006/1715 (Cy. 177)) a Rheoliadau Adolygu 

Penderfyniadau’n Annibynnol (Mabwysiadu a 

Maethu) (Cymru) 2010 (O.S. 2010/746 (Cy. 75)) er 

mwyn cywiro mân wallau a wnaed i’r offerynnau 

hynny gan Reoliadau Deddf Rheoleiddio ac Arolygu 

Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (Diwygiadau 

Canlyniadol i Is-ddeddfwriaeth) 2019.  

Mae’r Rheoliadau hyn hefyd yn gwneud mân 

ddiwygiad i Reoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig 

(Hysbysiadau Cosb) (Cymru) 2019 er mwyn cywiro 

gwall croesgyfeirio yn rheoliad 8(1) o’r offeryn 

hwnnw.  

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar 

gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn 

perthynas âʼr Rheoliadau hyn. O ganlyniad, ystyriwyd 

nad oedd yn angenrheidiol cynnal asesiad effaith 

rheoleiddiol o’r costau a’r manteision sy’n debygol o 

ddeillio o gydymffurfio â’r Rheoliadau hyn. 

Tudalen y pecyn 3
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2019 Rhif (Cy. ) 

GOFAL CYMDEITHASOL, 

CYMRU 

Rheoliadau Deddf Rheoleiddio ac 

Arolygu Gofal Cymdeithasol 

(Cymru) 2016 (Diwygiadau 

Canlyniadol ac Amrywiol) 2019 

Gwnaed 31 Mai 2019 

Gosodwyd gerbron Cynulliad  

Cenedlaethol Cymru                 3 Mehefin 2019 

Yn dod i rym 1 Gorffennaf 2019 

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Rheoliadau a 

ganlyn drwy arfer y pwerau a roddir iddynt gan 

adrannau 52(1), 186 a 187(1) o Ddeddf Rheoleiddio ac 

Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016(1). 

Enwi a chychwyn  

1. Enw’r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau Deddf 

Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 

2016 (Diwygiadau Canlyniadol ac Amrywiol) 2019 a 

deuant i rym ar 1 Gorffennaf 2019. 

Rheoliadau Trwyddedu a Rheoli Tai 

Amlfeddiannaeth a Thai Eraill (Darpariaethau 

Amrywiol) (Cymru) 2006 

2. Yn rheoliad 4(3) o Reoliadau Trwyddedu a Rheoli 

Tai Amlfeddiannaeth a Thai Eraill (Darpariaethau 

Amrywiol) (Cymru) 2006(2), yn lle “cynllun lleoli 

unigolyn” rhodder “cytundeb lleoli unigolyn”.  

                                                                               
(1) 2016 dccc 2; gweler adran 189 am y diffiniad o “a ragnodir” 

a “rhagnodedig”. 
(2) O.S. 2006/1715 (Cy. 177); yr offerynnau diwygio perthnasol 

yw O.S. 2016/216 (Cy. 85), 2019/237 (Cy. 56). 

Tudalen y pecyn 4



 3 

Rheoliadau Adolygu Penderfyniadauʼn Annibynnol 

(Mabwysiadu a Maethu) (Cymru) 2010 

3. Yn rheoliad 4(b) o Reoliadau Adolygu 

Penderfyniadau’n Annibynnol (Mabwysiadu a 

Maethu) (Cymru) 2010(1), yn lle “9(7)(a)” rhodder 

“9(7)”. 

Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig 

(Hysbysiadau Cosb) (Cymru) 2019 

4. Yn rheoliad 8(1) o Reoliadau Gwasanaethau 

Rheoleiddiedig (Hysbysiadau Cosb) (Cymru) 2019(2), 

yn lle “rheoliad 12” rhodder “adran 52(1) o’r Ddeddf”. 

 

 

Julie Morgan 

Y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol, o dan awdurdod y Gweinidog Iechyd a 

Gwasanaethau Cymdeithasol, un o Weinidogion 

Cymru 

31 Mai 2019 

                                                                               
(1) O.S. 2010/746 (Cy. 75); yr offerynnau diwygio perthnasol 

yw O.S. 2016/211 (Cy. 84), 2019/237 (Cy. 56).  
(2) O.S. 2019/887 (Cy. 159). 

Tudalen y pecyn 5
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Explanatory Memorandum to: 

 

The Regulation and Inspection of Social Care (Wales) Act 2016 (Consequential 

and Miscellaneous Amendments) Regulations 2019 

 

This Explanatory Memorandum has been prepared by the Health and Social 

Services Department and 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 Regulation and Inspection of Social Care (Wales) Act 2016 

(Consequential and Miscellaneous Amendments) Regulations 2019.   

 

 

 

 

 

 

 

Julie Morgan 

Deputy Minister for Health and Social Services 

3 June 2019 

 
 
 
 

Tudalen y pecyn 6
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PART 1 
 
1. Description 
 

In 2011 the Welsh Government published the white paper Sustainable Social 

Services: A Framework for Action, which set out an ambitious plan to create a new 

integrated and person-centred approach to social services provision in Wales. To 

achieve this new approach, in the last assembly term, the Welsh Government made 

two pieces of primary legislation: the Social Services and Well-being (Wales) Act 

2014 and the Regulation and Inspection of Social Care (Wales) Act 2016 (‘the 2016 

Act’). 

 

The 2016 Act reforms the regulation and inspection regime for social care in Wales, 

and provides the statutory framework for the regulation and inspection of social care 

services and the social care workforce.  It also enables the Welsh Ministers to put in 

place regulations, publish guidance and issue codes of practice.   

 

This Explanatory Memorandum relates to The Regulation and Inspection of Social 

Care (Wales) Act 2016 (Consequential and Miscellaneous Amendments) Regulations 

2019, which will come into force on 1 July 2019.  These Regulations make 

amendments to The Regulated Services (Penalty Notices) (Wales) Regulations 2019 

and to instruments which were amended by The Regulation and Inspection of Social 

Care (Wales) Act 2016 (Consequential Amendments to Secondary Legislation) 

Regulations 2019 . 

 

2. Matters of special interest to the Constitutional and Legislative Affairs 

Committee 

 

The Regulations make amendments in response to minor errors in some of the 

references within the two sets of regulations identified above, which were identified 

during technical scrutiny by the Constitutional and Legislative Affairs Committee. The 

Regulations are timed to come into effect to coincide with the coming into effect of 

The Regulated Services (Penalty Notices) (Wales) Regulations 2019, which they are 

amending. 

 

3. Legislative background 

 

These Regulations are made using powers under sections 52(1) and 186 of the 2016 

Act and are subject to the National Assembly for Wales’ negative procedure. 

  

Tudalen y pecyn 7

http://www.legislation.gov.uk/wsi/2019/887/pdfs/wsi_20190887_mi.pdf
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4. Purpose and intended effect of the legislation 

 

The purpose of these Regulations is to make the following minor amendments: 

 

The Regulation and Inspection of Social Care (Wales) Act 2016 (Consequential 

Amendments to Secondary Legislation) Regulations 2019 made minor errors in 

relation to the following statutory instruments which need to be addressed:  

 

a) An amendment made to regulation 4(3) of the Licensing and Management of 

Houses in Multiple Occupation and Other Houses (Miscellaneous Provisions) 

(Wales) Regulations 2006 included an erroneous reference to an “individual 

placement plan”; the reference should have been to an “individual placement 

agreement”. 

 

b) An amendment made to regulation 4(b)(ii) of the Independent Review of 

Determinations (Adoption and Fostering) (Wales) Regulations 2010 substituted a 

reference to “9(7)(a)”.  The substitution should be corrected to read “9(7)”. 

 

The Regulated Services (Penalty Notices) (Wales) Regulations 2019 

 

c) Regulation 8(1) of these Regulations (Offences under the Advocacy Services 

Regulations) made a cross-reference to ‘regulation 12’; whereas the correct 

reference is “section 52(1) of the Act”. The corrected text will read: 

 

 ‘The offences under the provisions of the Advocacy Services Regulations 

listed in the first column of the table in Schedule 4 are prescribed as offences for 

the purposes of section 52(1) of the Act.’ 

 

The overall purpose of these amending Regulations is to address the issues raised 

by the Constitutional and Legislative Affairs Committee and to make the minor 

corrections (as listed above) to ensure that the policy aims of the principal 

Regulations are secured.  

  

Tudalen y pecyn 8
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5. Consultation  

 

No consultation has been undertaken on these amending Regulations, which only 

make minor technical corrections to The Regulated Services (Penalty Notices) 

(Wales) Regulations 2019 and to instruments which were originally amended by The 

Regulation and Inspection of Social Care (Wales) Act 2016 (Consequential 

Amendments to Secondary Legislation) Regulations 2019 . 

 

6. Regulatory Impact Assessment (RIA) 

 

A regulatory impact assessment has not been prepared in respect of The Regulation 

and Inspection of Social Care (Wales) Act 2016 (Consequential and Miscellaneous 

Amendments) Regulations 2019 as they simply make minor amendments to correct 

errors in the above regulations and do not impose costs for businesses, charities or 

voluntary bodies or the public sector. 

 

The relevant Explanatory Memoranda can be found via the following links.  

 

The Regulation and Inspection of Social Care (Wales) Act 2016 (Consequential 

Amendments to Secondary Legislation) Regulations 2019: 

http://www.assembly.wales/laid%20documents/sub-ld12157-em/sub-ld12157-em-

e.pdf  

 

The Regulated Services (Penalty Notices) (Wales) Regulations 2019: 

http://www.assembly.wales/laid%20documents/sub-ld12505-em/sub-ld12505-em-

e.pdf  

 

 

Tudalen y pecyn 9

http://www.legislation.gov.uk/wsi/2019/887/pdfs/wsi_20190887_mi.pdf
http://www.legislation.gov.uk/wsi/2019/887/pdfs/wsi_20190887_mi.pdf
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http://www.assembly.wales/laid%20documents/sub-ld12157-em/sub-ld12157-em-e.pdf
http://www.assembly.wales/laid%20documents/sub-ld12505-em/sub-ld12505-em-e.pdf
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SL(5)365 - Rheoliadau Gwasanaethau Eirioli Rheoleiddiedig 

(Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) 

(Diwygio) 2019  

Cefndir a Diben 

Mae'r Rheoliadau hyn yn gwneud mân ddiwygiadau i gywiro cyfeiriadau yn Rheoliadau 

Gwasanaethau Eirioli Rheoleiddiedig (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) 

(Diwygio) 2019 (“Rheoliadau 2019”).  

Mae'r Rheoliadau yn mynd i'r afael â materion technegol y cyflwynodd y Pwyllgor adroddiad 

arnynt yn flaenorol pan oedd yn craffu ar Reoliadau 2019. 

Gweithdrefn 

Cadarnhaol. 

Materion technegol: craffu 

Ni nodwyd unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn perthynas â'r 

offeryn hwn. 

Rhinweddau: craffu  

Nodir un pwynt i gyflwyno adroddiad arno o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â'r offeryn hwn. 

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

materion polisi cyhoeddus sy’n debygol o fod o ddiddordeb i’r Cynulliad. 

Mae'r Memorandwm Esboniadol (uniaith Saesneg) i'r Rheoliadau hyn yn cynnwys y gwallau a ganlyn: 

1. Yn y trydydd paragraff o dan y pennawd “Description” ar dudalen 2, diffinnir Rheoliadau 2019 fel 

“The Regulated Advocacy (Service Providers and Responsible Individuals) (Wales) Regulations 

2019” - y teitl cywir yw “The Regulated Advocacy Services (Service Providers and Responsible 

Individuals) (Wales) Regulations 2019”. 

2. Yn y paragraff o dan y pennawd “Legislative background” ar dudalen 2, mae'r Memorandwm 

Esboniadol yn cyfeirio'n anghywir at wneud y Rheoliadau hyn gan ddefnyddio pwerau o dan 

adrannau 27 a 186 o Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016, ond y 

pwerau galluogi y dibynnir arnynt i wneud y Rheoliadau hyn yw adrannau 27 a 187 o'r Ddeddf 

honno. 

Y goblygiadau yn sgil gadael yr Undeb Ewropeaidd   

Ni nodwyd unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â'r 

offeryn hwn. 

Tudalen y pecyn 10

Eitem 2.2



 

Ymateb y Llywodraeth 

Nid oes angen ymateb gan y Llywodraeth. 

 

 

Cynghorwyr Cyfreithiol 

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol 

11 Mehefin 2019 

 

Tudalen y pecyn 11



Rheoliadau drafft a osodwyd gerbron Cynulliad 

Cenedlaethol Cymru o dan adran 187(2)(f) o Ddeddf 
Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 

2016, i’w cymeradwyo drwy benderfyniad gan 
Gynulliad Cenedlaethol Cymru. 

O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  D R A F F T  

2019 Rhif (Cy. ) 

GOFAL CYMDEITHASOL, 

CYMRU 

Rheoliadau Gwasanaethau Eirioli 

Rheoleiddiedig (Darparwyr 

Gwasanaethau ac Unigolion 

Cyfrifol) (Cymru) (Diwygio) 2019 

NODYN ESBONIADOL 

(Nid ywʼr nodyn hwn yn rhan oʼr Rheoliadau) 

Mae’r Rheoliadau hyn yn gwneud mân ddiwygiadau 

i Reoliadau Gwasanaethau Eirioli Rheoleiddiedig 

(Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) 

(Cymru) 2019 (O.S. 2019/165 (Cy. 41)) (“y 

Rheoliadau Gwasanaethau Eirioli”) er mwyn cywiro 

gwallau yn yr offeryn hwnnw.  

Mae rheoliad 6(4)(c) o’r Rheoliadau Gwasanaethau 

Eirioli yn darparu, pryd bynnag nad yw’r unigolyn 

cyfrifol yn gallu cyflawni ei ddyletswyddau, fod rhaid 

i’r darparwr gwasanaeth sicrhau bod trefniadau yn eu 

lle er mwyn i’r gwasanaeth gydymffurfio â gofynion y 

rheoliadau yn Rhannau 3 i 15. Mae rheoliad 2(a) o’r 

Rheoliadau hyn yn diwygio rheoliad 6(4)(c) o’r 

Rheoliadau Gwasanaethau Eirioli er mwyn ei gwneud 

yn ofynnol i’r darparwr gwasanaeth sicrhau bod 

trefniadau yn eu lle hefyd er mwyn i’r gwasanaeth 

gydymffurfio â gofynion y rheoliadau yn Rhan 2 o dan 

amgylchiadau o’r fath.    

Mae rheoliad 7(3)(c) o’r Rheoliadau Gwasanaethau 

Eirioli yn darparu, pryd bynnag y mae darparwr 

gwasanaeth sy’n unigolyn yn absennol, fod rhaid i’r 

unigolyn hwnnw sicrhau bod trefniadau yn eu lle er 

mwyn i’r gwasanaeth gydymffurfio â gofynion y 
rheoliadau yn Rhannau 3 i 15. Mae rheoliad 2(b) o’r 

Rheoliadau hyn yn diwygio rheoliad 7(3)(c) o’r 

Rheoliadau Gwasanaethau Eirioli er mwyn ei gwneud 
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yn ofynnol i’r unigolyn sicrhau bod trefniadau yn eu 

lle hefyd er mwyn i’r gwasanaeth gydymffurfio â 

gofynion y rheoliadau yn Rhan 2 o dan amgylchiadau 

o’r fath.      

Mae rheoliad 2(c) yn diwygio rheoliad 15(2)(d) o’r 

Rheoliadau Gwasanaethau Eirioli er mwyn rhoi 

“comisiynwyr gwasanaethau” yn lle’r cyfeiriad at 

“awdurdodau comisiynu”.  

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar 

gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn 

perthynas âʼr Rheoliadau hyn. O ganlyniad, ystyriwyd 

nad oedd yn angenrheidiol cynnal asesiad effaith 

rheoleiddiol o’r costau a’r manteision sy’n debygol o 

ddeillio o gydymffurfio â’r Rheoliadau hyn. 
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Rheoliadau drafft a osodwyd gerbron Cynulliad 

Cenedlaethol Cymru o dan adran 187(2)(f) o Ddeddf 
Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 

2016, i’w cymeradwyo drwy benderfyniad gan 
Gynulliad Cenedlaethol Cymru. 

O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  D R A F F T  

2019 Rhif (Cy. ) 

GOFAL CYMDEITHASOL, 

CYMRU 

Rheoliadau Gwasanaethau Eirioli 

Rheoleiddiedig (Darparwyr 

Gwasanaethau ac Unigolion 

Cyfrifol) (Cymru) (Diwygio) 2019 

Gwnaed     *** 

Yn dod i rym 1 Gorffennaf 2019 

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Rheoliadau a 

ganlyn drwy arfer y pwerau a roddir iddynt gan 

adrannau 27 a 187(1) o Ddeddf Rheoleiddio ac 

Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016(1). 

Gosodwyd drafft o’r Rheoliadau hyn gerbron 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac fe’i cymeradwywyd 

ganddo drwy benderfyniad yn unol ag adran 187(2)(f) 

o’r Ddeddf honno.  

Enwi a chychwyn  

1. Enw’r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau 

Gwasanaethau Eirioli Rheoleiddiedig (Darparwyr 

Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) 

(Diwygio) 2019 a deuant i rym ar 1 Gorffennaf 2019. 

                                                                               
(1) 2016 dccc 2.  
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Diwygiadau i Reoliadau Gwasanaethau Eirioli 

Rheoleiddiedig (Darparwyr Gwasanaethau ac 

Unigolion Cyfrifol) (Cymru) 2019 

2. Mae Rheoliadau Gwasanaethau Eirioli 

Rheoleiddiedig (Darparwyr Gwasanaethau ac 

Unigolion Cyfrifol) (Cymru) 2019(1) wedi eu diwygio 

fel a ganlyn— 

(a) yn rheoliad 6(4)(c), yn lle “Rhannau 3 i 15” 

rhodder “Rhannau 2 i 15”; 

(b) yn rheoliad 7(3)(c), yn lle “Rhannau 3 i 15” 

rhodder “Rhannau 2 i 15”; 

(c) yn rheoliad 15(2)(d), yn lle “awdurdodau 

comisiynu” rhodder “gomisiynwyr 

gwasanaethau”. 

 

 

Enw 

Y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol, o dan awdurdod y Gweinidog Iechyd a 

Gwasanaethau Cymdeithasol, un o Weinidogion 

Cymru 

Dyddiad 

                                                                               
(1) O.S. 2019/165 (Cy. 41). 
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Explanatory Memorandum to: 

 

The Regulated Advocacy Services (Service Providers and Responsible 

Individuals) (Wales) (Amendment) Regulations 2019 

 

This Explanatory Memorandum has been prepared by the Health and Social 

Services Department and 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 Regulated Advocacy Services (Service Providers and 

Responsible Individuals) (Wales) (Amendment) Regulations 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Julie Morgan 

Deputy Minister for Health and Social Services 

4 June 2019 
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PART 1 
 
1. Description 
 

In 2011 the Welsh Government published the white paper Sustainable Social 

Services: A Framework for Action, which set out an ambitious plan to create a new 

integrated and person-centred approach to social services provision in Wales. To 

achieve this new approach, in the last assembly term, the Welsh Government made 

two pieces of primary legislation: the Social Services and Well-being (Wales) Act 

2014 and the Regulation and Inspection of Social Care (Wales) Act 2016 (‘the 2016 

Act’). 

 

The 2016 Act reforms the regulation and inspection regime for social care in Wales, 

and provides the statutory framework for the regulation and inspection of social care 

services and the social care workforce.  It also enables the Welsh Ministers to put in 

place regulations, publish guidance and issue codes of practice.   

 

This Explanatory Memorandum relates to The Regulated Advocacy Services 

(Service Providers and Responsible Individuals) (Wales) (Amendment) Regulations 

2019, which will come into force on 1 July 2019.  These Regulations make 

amendments to The Regulated Advocacy (Service Providers and Responsible 

Individuals) (Wales) Regulations 2019 (“the 2019 Regulations”). 

 

2. Matters of special interest to the Constitutional and Legislative Affairs 

Committee 

 

The Regulations make amendments in response to errors in some of the references 

within the above regulations that were identified during technical scrutiny by the 

Constitutional and Legislative Affairs Committee.  The Regulations are timed in order 

to come into effect prior to 31 August 2019, which is the registration deadline for 

providers of advocacy services who were already operating before the requirement to 

register first came into force on 29 April 2019.  

 

3. Legislative background 

 

These Regulations are made using powers under sections 27 and 186 of the 2016 

Act and are subject to the National Assembly for Wales’ affirmative procedure.  The 

Welsh Ministers have not consulted on these regulations because, pursuant to 

section 27(6) of the 2016 Act, these regulations only amend other regulations which 

have been made under that section and do not, in the opinion of the Welsh Ministers, 

effect any substantial changes in the provision made by the regulations to be 

amended.  
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4. Purpose and intended effect of the legislation 

 

The purpose of these Regulations is to make the following minor amendments: 

 
 
The Regulated Advocacy (Service Providers and Responsible Individuals) (Wales) 

Regulations 2019 

 

 Regulation 6(4)(c) of the 2019 Regulations (Requirements in relation to the 

responsible individual) refers incorrectly in the text to ‘Part 3’ instead of ‘Part 2’.  

The correct text should be: 

 

 ‘the compliance of the service with the requirements of the regulations in  

 Parts 2 to 15’ 

 

 Regulation 7(3)(c) of the 2019 Regulations (Requirements in relation to the 

responsible individual where the service provider is an individual) also refers 

incorrectly in the text to ‘Part 3’ instead of ‘Part 2’.  The correct text should be: 

 

 ‘the compliance of the service with the requirements of the regulations in  

 Parts 2 to 15’ 

 

 Regulation 15(1)(d) of the 2019 Regulations (Information about the service) 

erroneously referred to “commissioning authorities”, the correct reference is to 

“service commissioners”.  

 

The overall purpose of these amending Regulations is to address the issues raised 

by the Constitutional and Legislative Affairs Committee and to make the minor 

corrections (as listed above) to ensure that the policy aims of the 2019 Regulations 

are secured.  

 

5. Consultation  

 

No consultation has been undertaken on these amending Regulations, which only 

make minor technical corrections to the above 2019 Regulations. 

 

6. Regulatory Impact Assessment (RIA) 

 

A regulatory impact assessment has not been prepared in respect of these 

consequential amendment regulations as they simply make minor amendments to 

the 2019 Regulations and do not impose costs for businesses, charities or voluntary 

bodies or the public sector. 
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An Explanatory Memorandum to support The Regulated Advocacy (Service 

Providers and Responsible Individuals) (Wales) Regulations 2019 has been 

completed and can be found here for information: 

http://www.assembly.wales/laid%20documents/sub-ld12200-em/sub-ld12200-em-

e.pdf  
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DATGANIAD YSGRIFENEDIG 

GAN 

LYWODRAETH CYMRU 
 

 

TEITL  
Rheoliadau'r Amgylchedd a Materion Gwledig (Diwygio) 
(Ymadael â’r UE) 2019 

DYDDIAD  3 Mehefin 2019 

GAN  Rebecca Evans AC, Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd 

 
Rheoliadau'r Amgylchedd a Materion Gwledig (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019 
("Rheoliadau 2019") 
 
Y Gyfraith sy'n cael ei diwygio 

 Rheoliadau’r Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 
(Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019 (OS   2019/25) (“Rheoliadau EIA (Ymadael â'r UE"). 

 Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 
2019 (OS  2019/39) (“Rheoliadau EPR (Ymadael â'r UE").  

 Rheoliadau Gwastraff (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â'r UE) (Rhif  2) 2019 (OS  
2019/188) (“Rheoliadau Gwastraff (ymadael â’r UE) (Rhif 2)"). 

 Rheoliadau Gwastraff (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â'r UE) 2019 (OS  2019/620) 
(“Rheoliadau Gwastraff (Ymadael â'r UE"). 
 

Diben y diwygiadau  
Mae'r pedwar offeryn a restrir uchod yn cael eu gwneud o dan Adran 8(1) o Ddeddf yr 
Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018. Mae angen gwneud diwygiadau i'r offerynnau hyn i 
unioni man wallau a/neu i sicrhau cysondeb â diwygiadau eraill sy'n gysylltiedig ag ymadael 
â’r UE, er mwyn sicrhau bod y ddeddfwriaeth wedi'i diwygio gan yr offerynnau eraill hynny 
yn gweithio'n briodol ar ôl i'r DU ymadael â’r UE. 
 
Mae'r Rheoliadau EIA (Ymadael â'r UE) yn unioni diffygion sy'n gysylltiedig ag ymadael â’r 
UE yn y rheoliadau domestig a oedd yn gyfrifol am gyflwyno’r  Gyfarwyddeb EIA yn y 
meysydd canlynol: gwaith i wella draenio tir, coedwigaeth, adnoddau dŵr, amaethyddiaeth 
a gwaith morol.  
 
Mae'r Rheoliadau EPR (Ymadael â’r UE) yn unioni diffygion sy'n gysylltiedig ag ymadael â’r 
UE yn Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016, i sicrhau bod y 
gofynion trwyddedu perthnasol yn cael eu cyflawni fel y bwriedir drwy amodau mewn 
trwyddedau amgylcheddol, ac i roi'r pŵer i reoleiddwyr sicrhau cydymffurfiaeth â'r amodau 
hyn. 
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Eitem 3.1



Roedd y Rheoliadau Gwastraff (Ymadael â'r UE) (Rhif 2) a’r Rheoliadau Gwastraff 
(Ymadael â'r UE) yn rhan o dri offeryn Ymadael â'r UE (ynghyd â Rheoliadau Cludo 
Gwastraff yn Rhyngwladol (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2019 (OS 2019/590)), sydd gyda'i 
gilydd yn sicrhau bod deddfwriaeth gwastraff y DU yn parhau i weithio yn unol â'r bwriad ar 
ôl i'r DU ymadael â'r UE.  
 
Mae Rheoliad 2 o’r offeryn hwn yn unioni man wall yn y Rheoliadau EIA (Ymadael â’r UE).  
Yn yr offeryn hwnnw mae'r diffiniad o "public" fel y mae yn y Gyfarwyddeb EIA wedi cael ei 
fewnosod, wedi'i ddiwygio, yn y prif reoliadau sy'n cael eu diwygio gan yr offeryn hwnnw. 
Ers hynny, adroddwyd bod y diffiniad o "public" yn wahanol ar draws y rheoliadau unigol. 
Mae'r diffiniad o "public" yn Rheoliadau 5(2)(a)(ii) (ar gyfer amaethyddiaeth) a 6(2)(b) (ar 
gyfer gwaith morol), felly, yn cael ei ddiwygio i sicrhau ei fod yn gyson â'r diffiniad cliriach yn 
rheoliadau 2(2)(a)(ii) (ar gyfer gwaith gwella draenio tir) a 4(2)(c) (ar gyfer adnoddau dŵr).  
 
Mae Rheoliad 3 o'r offeryn hwn yn gwneud diwygiadau i'r Rheoliadau EPR (Ymadael â'r 
UE.) Mae'n diweddaru croesgyfeiriadau at Reoliadau Dyfeisiau Meddygol 2002 (OS 
2002/618).  Gwnaeth Rheoliadau Dyfeisiau Meddygol (Diwygio etc) (Ymadael â’r UE) 2019 
(OS 2019/791) greu diffiniadau ychwanegol o " medical device", " in vitro diagnostic medical 
device" ac " active implantable medical device" yn Rheoliadau 2002. Mae Rheoliad 3 o'r 
offeryn hwn yn diweddaru'r croesgyfeiriadau yn y diffiniadau hynny yn Atodlen 1A newydd i 
Reoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016, sy'n cael eu mewnosod gan y 
Rheoliadau EPR (Ymadael â'r DU), i sicrhau y cyfeirir at y ddau ddiffiniad yn Rheoliadau 
2002. Mae hyn yn gyson â rheoliad 4T o Reoliadau Dyfeisiau Meddygol 2002 fel y'i 
mewnosodir gan OS 2019/791, sy'n addasu'r un diffiniadau yn Rheoliad 2(1) Rheoliadau 
Offer Trydan ac Electronig Gwastraff 2013 (OS 2013/3113) yn yr un modd. 
 
Mae Rheoliad 4 o'r offeryn hwn yn gwneud man ddiwygiadau i'r Rheoliadau Gwastraff 
(Ymadael â'r UE) (Rhif 2) fel y ganlyn:  

 Mae Rheoliad 4(2) o'r offeryn hwn yn diwygio Rheoliad 9(10) o'r Rheoliadau 
Gwastraff (Ymadael â’r UE) (Rhif 2). Mae Rheoliad 9(10) yn diwygio Rheoliad 33 o 
Reoliadau Cerbydau ar Ddiwedd eu Hoes 2003 (OS 2003/2635). Mae Rheoliadau 
4(2) o'r offeryn hwn yn mewnosod diwygiadau newydd i Reoliad 9(10) i unioni'r 
diffygion ychwanegol o ganlyniad i ymadael â’r UE yn Rheoliad 33 o Reoliadau 2003; 

 Mae Rheoliad 4(3) o'r offeryn hwn yn hepgor Rheoliad 13(3) o Reoliadau Gwastraff 
(Ymadael â’r UE) (Rhif 2). Mae Rheoliad 13(3) yn diwygio Rheoliad 3(1) o Reoliadau 
Batris a Chronaduron (Rhoi ar y Farchnad) 2008 drwy fewnosod cyfeiriad at "Reoliad 
2A". Fodd bynnag, cafodd Rheoliad 13(3) ei gynnwys drwy ddamwain a bydd yn cael 
ei hepgor; 

 Yn yr un modd, mae Rheoliad 4(3) o'r offeryn hwn yn hepgor Rheoliad 14(2)(b) o 
Reoliadau Gwastraff (Ymadael â’r UE) (Rhif 2). Mae Rheoliad 14(2)(b) yn honni ei 
fod yn diwygio'r diffiniad o'r "Gyfarwyddeb Gwastraff" yn Rheoliad 2 o Reoliadau 
Batris a Chronaduron Gwastraff 2009. Fodd bynnag, nid oes diffiniad o'r fath. Cafodd 
Rheoliad 14(2)(b) ei gynnwys drwy ddamwain a bydd yn cael ei hepgor.  

 Mae Rheoliad 4(4)o'r offeryn hwn yn diwygio Rheoliad 16 o'r Rheoliadau Gwastraff 
(Ymadael â’r UE) (Rhif 2). Mae Rheoliad 16 yn diwygio Rheoliadau Gwastraff (Cymru 
a Lloegr) 2011.  
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 Mae Rheoliad 4(4)(b) o’r offeryn hwn yn mewnosod darpariaethau newydd sy'n 
diwygio paragraff 4 o ran Rhan 1 o Atodlen 1 i Reoliadau 2011, i unioni'r diffygion o 
ganlyniad i ymadael â’r UE yn y paragraff hwnnw. Yn dilyn ymadael o'r UE, nid yw 
bellach yn briodol i'r amcanion sy'n gysylltiedig ag egwyddorion hunan-
gynaliadwyedd ag agosrwydd mewn cynlluniau gwastraff cenedlaethol gyfeirio at yr 
UE. Felly, mae'r diwygiadau yn sicrhau y bydd egwyddorion hunan-gynaliadwyedd ac 
agosrwydd yn parhau i fod yn berthnasol ar lefel y DU.   

 Mae Rheoliad 4(4)(a) yn diwygio Rheoliad 16(3) o Reoliadau Gwastraff (Ymadael â’r 
UE) (Rhif 2) drwy ddisodli testun Rheoliad 3D(8)(b)(i) newydd sydd wedi cael ei 
fewnosod yn Rheoliadau 2011. Mae angen y diwygiad hwn i sicrhau dull cyson 
rhwng testun yr addasiad i Erthygl 16 y Gyfarwyddeb Fframwaith Gwastraff (Mae 
Erthygl 16 yn cynnwys egwyddor hunan-gynaliadwyedd ac mae agosrwydd yn deillio 
o'r egwyddor hon) a thestun y diwygiad a wneir gan Reoliad 4(4)(b) o’r offeryn hwn. 

 Mae Rheoliad 4(5) o'r offeryn hwn yn diwygio Rheoliad 18(25)(c) o'r Rheoliadau 
Gwastraff (Ymadael â’r UE) (Rhif 2). Mae 18(25)(c) yn mewnosod Rhan 4 newydd yn 
Atodlen 1 i Reoliadau Cyfyngu ar Sylweddau Peryglus mewn Cyfarpar Trydanol ac 
Electronig 2012. Nid oes angen paragraff 26(c)(vi) o'r Rhan 4 newydd honno yng 
ngoleuni paragraffau 26(c)(iv) a 26(c)(v) o'r Rhan honno. Cafodd paragraff 26(c)(vi) 
newydd ei gynnwys drwy ddamwain a bydd yn cael ei hepgor. 
 

Mae Rheoliad 5 o'r offeryn yn diwygio Rheoliad 17(3) o'r Rheoliadau Gwastraff (Ymadael â’r 
UE). Mae Rheoliad 17(3) yn mewnosod Erthyglau 1A a 1F newydd i Benderfyniad y 
Comisiwn 2009/335/EC ar ganllawiau technegol ar gyfer sefydlu'r gwarant ariannol, yn unol 
â Chyfarwyddeb 2006/21/EC Senedd Ewrop a'r Cyngor ynghylch rheoli gwastraff o 
ddiwydiannau echdynnu. Mae Rheoliad 5 o'r offeryn hwn yn disodli Erthygl 1B(8)(b)(i) 
newydd, sy'n addasu Erthygl 16 y Gyfarwyddeb Fframwaith Gwastraff, i sicrhau dull cyson 
ar gyfer y diwygiadau a wneir o dan Reoliad 4(4) o'r offeryn fel y'i hamlinellir uchod. 
 
Mae Rheoliadau 2019 a'r Memorandwm Esboniadol cysylltiedig sy'n nodi effaith y 
diwygiadau ar gael yma: https://beta.parliament.uk/work-packages/LSVBijTm 
 
Unrhyw effaith y gall yr OS ei chael ar gymhwysedd  gweithredol Gweinidogion 
Cymru 
Nid yw Rheoliadau 2019 yn effeithio ar allu Gweinidogion Cymru i arfer swyddogaethau 
mewn perthynas â Chymru, a bydd hyn yn parhau yn ddilyffethair.   
 
Unrhyw effaith y gall yr OS ei chael ar gymhwysedd gweithredol Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru 
Nid yw Rheoliadau 2019 yn cael unrhyw effaith ar gymhwysedd gweithredol Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru.   
 
Pam y rhoddwyd cydsyniad 
Fel yr eglurwyd uchod, mae Rheoliadau 2019 yn cael eu gwneud er mwyn unioni man 
wallau a/neu i sicrhau cysondeb rhwng yr offerynnau hynny ac offerynnau statudol eraill 
sy'n gysylltiedig ag ymadael â’r UE, ac i sicrhau effeithiolrwydd a pharhad deddfwriaeth y 
DU ar ôl inni ymadael â'r UE.  
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GWEINIDOGION Y DU SY'N GWEITHIO MEWN MEYSYDD 

DATGANOLEDIG   
 
 

132 - Rheoliadau'r Amgylchedd a Materion Gwledig (Diwygio) (Ymadael 
â’r UE) 2019  

Gosodwyd yn Senedd y DU: 23 Mai 2019  
Sifftio  
A fydd angen eu sifftio yn Senedd y DU?  Bydd  
Gweithdrefn:  Negyddol arfaethedig  
Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Ewropeaidd Tŷ'r Cyffredin 

18 Mehefin 2019 

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Craffu ar Is-
ddeddfwriaeth Tŷ'r Arglwyddi 

Anhysbys 

Y dyddiad y daw'r cyfnod sifftio i ben yn 
Senedd y DU  

12 Gorffennaf 2019 

Datganiad ysgrifenedig o dan Reol 
Sefydlog 30C:   

Papur 7 

Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol 
o dan Reol Sefydlog 30A (oherwydd ei fod 
yn diwygio deddfwriaeth sylfaenol) 

Dim angen 

Gweithdrefn graffu  
Canlyniad y broses sifftio    Anhysbys   
Gweithdrefn  Negyddol neu Gadarnhaol  
Dyddiad trafod gan y Cyd-bwyllgor ar 
Offerynnau Statudol 

Anhysbys  

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Tŷ'r Cyffredin 

Anhysbys  

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Craffu ar Is-
ddeddfwriaeth Tŷ'r Arglwyddi 

Anhysbys  

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 hyn yn gwneud nifer o fân newidiadau technegol i 
sicrhau cysondeb rhwng yr offerynnau a restrir isod ac OSau eraill sy'n 
gysylltiedig ag ymadael â'r UE, er mwyn sicrhau effeithiolrwydd a pharhad 
deddfwriaeth y DU, ar ôl i'r DU ymadael â'r UE.  
 

 Rheoliadau’r Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Asesu 
Effeithiau Amgylcheddol) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019 (OS 
2019/25). 

 Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) (Diwygio) 
(Ymadael â’r UE) 2019 (OS 2019/39). 
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 Rheoliadau Gwastraff (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â'r UE) (Rhif 
2) 2019 (OS 2019/188). 

 Rheoliadau Gwastraff (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â'r UE) 2019 
(OS 2019/620). 
 

Mae'r Cynghorwyr Cyfreithiol yn cytuno â'r datganiad a osodwyd gan 
Lywodraeth Cymru, dyddiedig 3 Mehefin 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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Jeremy Miles AC/AM 
Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit  
Counsel General and Brexit Minister  
 
 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

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

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.  
 

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

in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
Mick Antoniw AC 
Cadeirydd, Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru, 
Caerdydd, 
CF99 1NA 
 
 
 

 
 
 

12 Mehefin 2019 
 

Annwyl Mick, 
 
Rwy'n ysgrifennu i roi gwybod i chi y bydd y Cydbwyllgor Gweinidogion (Ewrop) yn cyfarfod 
yn Llundain ar 13 Mehefin. 
 
Bydd yr agenda'n cynnwys y Cyngor Ewropeaidd sydd ar ddod, Llywyddiaeth y Ffindir ar y 
Cyngor Ewropeaidd a chyfarwyddeb arbedion golau dydd. 
 
Byddaf yn adrodd i'r Pwyllgor ar ganlyniad y cyfarfod. 
 
Yr eiddoch yn gywir, 
 
 

 
 
 
Jeremy Miles AM 

Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit  
Counsel General and Brexit Minister  
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Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg / We welcome correspondence in Welsh or English 

 

 

 

 

Mick Antoniw AC 

Cadeirydd, Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Bae Caerdydd 

CF99 1NA 

 

 

Eich cyf: 

Ein cyf: EJ/TJ 

 

 

13 Mehefin 2019 

 

 

Annwyl Mick 

Ariannu’r Comisiwn Etholiadol ac atebolrwydd y sefydliad 

Pan roddais dystiolaeth i’ch pwyllgor ar 7 Mai, addewais y byddwn yn rhoi 

gwybodaeth fanylach i chi am y cyfeiriad polisi arfaethedig o ran ariannu’r 

Comisiwn Etholiadol ac atebolrwydd y sefydliad mewn perthynas ag etholiadau 

datganoledig yng Nghymru. 

Byddwn yn croesawu barn eich Pwyllgor ar y mater hwn, ac edrychaf ymlaen at 

ddarllen, ac ymateb i’ch adroddiad Cyfnod 1 dros yr wythnosau nesaf. 

I’ch cynorthwyo wrth ystyried y mater, mae’r wybodaeth a ganlyn yn ddiweddariad 

ar y gwaith a wnaed gan fy swyddogion, a fu’n trafod â Llywodraeth Cymru, y 

Comisiwn Etholiadol a Swyddfa Archwilio Cymru. 

Ystyriodd Comisiwn y Cynulliad y mater hwn yn ei gyfarfod ar 10 Mehefin.  Er bod 

cytundeb eang ar ddull gweithredu arfaethedig, cydnabu’r Comisiwn hefyd bod 

angen parhau â thrafodaethau â’r Cwnsler Cyffredinol, ac fod angen ystyried 

safbwyntiau eich Pwyllgor chi a’r Pwyllgor Cyllid. 

Nodir y trefniadau presennol ar gyfer ariannu’r Comisiwn Etholiadol a’i 

atebolrwydd a rôl Pwyllgor y Llefarydd yn Neddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a 

Refferenda 2000 (PPERA).  Rwy’n rhagweld y bydd y Cwnsler Cyffredinol yn 

cyflwyno gwelliannau i Fil Senedd ac Etholiadau (Cymru) a fydd, yn eu tro, yn 
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diwygio’r darpariaethau yn Neddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 

2000.  Disgwyliaf y bydd barn y Comisiwn yn llywio’r gwaith o ddatblygu’r 

gwelliannau hyn gan y Cwnsler Cyffredinol.  Mae manylion pellach o ran y modd y 

gweithredir y trefniadau newydd o ran ariannu’r Comisiwn Etholiadol ac 

atebolrwydd y sefydliad yn gweddu’n well i’r Rheolau Sefydlog, felly bydd angen 

i’r Pwyllgor Busnes eu hystyried maes o law.  

Trefniadau o ran atebolrwydd 

Yr opsiwn a ffefrir: ‘Pwyllgor y Llywydd’ 

Mae’r Comisiwn Etholiadol wedi pwysleisio ei fod yn ffafrio bod yn atebol i 

bwyllgor a gaiff ei gadeirio gan ‘gynrychiolydd nad yw’n perthyn i blaid’ sy’n 

wleidyddol ddiduedd (h.y. y Llywydd neu’r Dirprwy Lywydd). 

Rwyf finnau o’r un farn, ac rwy’n rhagweld y byddai’r ‘Pwyllgor y Llywydd’ newydd 

hwn yn cyfarfod ddwywaith neu deirgwaith y flwyddyn, ac y byddai ganddo 

aelodaeth eang a fyddai’n cynnwys cynrychiolwyr o grwpiau gwleidyddol llai yn y 

Cynulliad. 

Yn dilyn ein trafodaeth yn ystod y sesiwn dystiolaeth ar 7 Mai, rwyf o’r farn y 

dylai’r gofyniad am bwyllgor o’r fath, a’r egwyddorion y byddai ei gyfansoddiad i 

gael ei benderfynu ar eu sail, o leiaf, gael ei nodi mewn deddfwriaeth sylfaenol 

drwy ddefnyddio Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) i ddiwygio Deddf Pleidiau 

Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000.  Er enghraifft, byddai’n briodol i 

ddeddfwriaeth ymgorffori’r egwyddor y dylai’r aelodaeth adlewyrchu, cyn belled 

ag y bo modd, gydbwysedd y grwpiau gwleidyddol y mae Aelodau’n perthyn 

iddynt. 

Byddai’n well pe gellid gadael unrhyw ofynion pellach o ran aelodaeth, er 

enghraifft, a ddylai Pwyllgor y Llywydd gynnwys rhai aelodau ex-officio, fel 

cadeiryddion perthnasol y pwyllgorau, i gael eu penderfynu gan y Cynulliad yn y 

Rheolau Sefydlog. 

Ni fyddai sefydlu ‘Pwyllgor y Llywydd’, wrth gwrs, yn atal pwyllgorau eraill y 

Cynulliad rhag craffu ar y Comisiwn Etholiadol ynghylch unrhyw faterion penodol 

sydd o fewn eu cylch gwaith. 
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Yr opsiwn arall: Comisiwn y Cynulliad 

Dewis arall i sefydlu ‘Pwyllgor y Llywydd’ fyddai i’r Comisiwn Etholiadol fod yn 

atebol i Gomisiwn y Cynulliad.  Nid yw o fewn rôl Comisiwn y Cynulliad ar hyn o 

bryd, fodd bynnag, i ddwyn sefydliadau allanol i gyfrif.  Am y rheswm hwnnw, 

sefydlu pwyllgor ar wahân i ymgymryd â’r swyddogaeth hon yw’r opsiwn rwy’n ei 

ffafrio. 

Trefniadau o ran ariannu  

Ar hyn o bryd, mae Trysorlys y DU drwy Bwyllgor y Llefarydd yn talu am waith y 

Comisiwn Etholiadol mewn perthynas ag etholiadau datganoledig yng Nghymru.  

Er mwyn galluogi’r Cynulliad i fod yn gyfrifol am ariannu gwaith y Comisiwn 

Etholiadol yng Nghymru, rwy’n rhagweld y byddai darpariaeth ar gyfer trefniadau 

cyllidebau lefel uchel a threfniadau archwilio yn cael ei nodi mewn deddfwriaeth 

sylfaenol (eto drwy ddiwygiadau i Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a 

Refferenda 2000).  

Ariannu drwy gyllideb Comisiwn y Cynulliad 

Un opsiwn fyddai, y caiff y Comisiwn Etholiadol ei ariannu fel rhan o gyllideb 

Comisiwn y Cynulliad (y creffir arni gan y Pwyllgor Cyllid ac y cytunir arni gan y 

Cynulliad yn ôl y broses arferol).  Deallaf y byddai’r dull gweithredu hwn yn gyson 

â’r dull disgwyliedig o ymdrin â’r mater hwn yn yr Alban.  

Fodd bynnag, os sefydlir ‘Pwyllgor y Llywydd’ ar wahân, rhan o’i rôl fyddai craffu 

ar gyllideb y Comisiwn Etholiadol.  Pe bai cyllideb y Comisiwn Etholiadol wedi’i 

chynnwys yng nghyllideb Comisiwn y Cynulliad, gallai hynny arwain at orgyffwrdd 

â rôl y Pwyllgor Cyllid o ran craffu ar gyllideb Comisiwn y Cynulliad, a allai arwain 

at drefniadau cyllidebu, adrodd a threfniadau archwilio cymhleth, a diffyg eglurder 

posibl ynghylch y corff sy’n bennaf cyfrifol am graffu ar y Comisiwn Etholiadol. 

Yr opsiwn a ffefrir: ariannu o Gronfa Gyfunol Cymru 

O ganlyniad, fy newis gorau yw bod y Comisiwn Etholiadol yn cael ei ariannu’n 

uniongyrchol o Gronfa Gyfunol Cymru, mewn modd tebyg i Swyddfa Archwilio 

Cymru.  Mae Adran 124 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 yn caniatáu i daliadau 

gael eu gwneud o Gronfa Gyfunol Cymru i gyrff ar wahân i’r rhai a nodir yn 

isadran 124(3) os ydynt at ddibenion “gwariant sy’n daladwy yn unol â deddfiad 
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perthnasol”.  Mae "deddfiad perthnasol" yn cyfrif fel deddfiad sy’n darparu ar 

gyfer taliad o Gronfa Gyfunol Cymru. 

O dan yr opsiwn hwn, ‘Pwyllgor y Llywydd’ a fyddai’n craffu ar gyllideb y 

Comisiwn Etholiadol a’i adroddiad archwilio, ac ni fyddai dim gorgyffwrdd â rôl y 

Pwyllgor Cyllid mewn perthynas â chyllideb Comisiwn y Cynulliad. 

Mae fy swyddogion yn edrych yn fanylach ar oblygiadau cyfreithiol a 

chyfansoddiadol yr opsiwn hwn gyda Llywodraeth Cymru, y Comisiwn Etholiadol a 

Swyddfa Archwilio Cymru.  

Trefniadau rhyngsefydliadol 

O ystyried y cymhlethdodau o gadw un corff yn y DU a ariennir ar wahân gan y 

Cynulliad, gan Senedd yr Alban a chan Bwyllgor y Llefarydd, byddai’n bwysig bod 

y darpariaethau deddfwriaethol yn cael eu hategu gan gyd-ddealltwriaeth rhwng y 

tair deddfwrfa a’r Comisiwn Etholiadol ar gyfrifoldebau pob un o ran y trefniadau 

ariannu a dosraniad costau’r Comisiwn Etholiadol sy’n ymwneud â materion 

datganoledig. 

 

Rwy’n ymwybodol bod y Cwnsler Cyffredinol hefyd wedi ymrwymo i ysgrifennu 

atoch i nodi safbwynt Llywodraeth Cymru mewn perthynas â’r materion hyn.  

Rwy’n hyderus bod gennym farn debyg yn gyffredinol ac y byddaf yn parhau i 

weithio gydag ef i sicrhau bod y gwelliannau a gyflwynir yn arwain at gynigion 

deddfwriaethol clir ac effeithiol a fydd yn denu cefnogaeth mwyafrif helaeth o 

Aelodau. 

Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn hefyd at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid a’r Cwnsler 

Cyffredinol. 

Yn gywir 

 

Elin Jones AC 

Llywydd 

Tudalen y pecyn 29



Vaughan Gething AC/AM 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  
Minister for Health and Social Services 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  

0300 0604400 

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

 

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

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 

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

in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
Ein cyf/Our ref MA/L/VG/0479/19 

 
 
Mick Antoniw AC 

Cadeirydd  
Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Bae Caerdydd 
Caerdydd 
CF99 1NA 

13 Mehefin 2019 
 
Annwyl Mick, 
 
Diolch i chi am eich llythyr dyddiedig 29 Mai. 
 
Rwyf wedi nodi eich pryderon a'ch cefnogaeth i'r pwyntiau a godwyd gan y Pwyllgor 
Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu (y Pwyllgor Diwylliant) yn ei lythyr i mi dyddiedig 10 
Mai.  Fe wneuthum ymateb i'r llythyr hwnnw ar 20 Mai, gan gydnabod diddordeb y Pwyllgor 
Diwylliant yn y diwygiadau a chan gynnig sesiwn friffio dechnegol gyda fy swyddogion i'r 
Pwyllgor hwnnw.  Cynhaliwyd y sesiwn friffio dechnegol honno ar 6 Mehefin. Ni chafwyd yr 
un math o ddiddordeb yn y diwygiadau blaenorol i'r Rheoliadau hyn, ac rwyf wedi gofyn i fy 
swyddogion sicrhau yn y dyfodol, os byddant yn ymwneud â'r Gymraeg, ein bod yn 
rhybuddio'r Pwyllgor Diwylliant ac yn ymgysylltu â hwy yn gynharach yn y broses.  
 
O ran eich pryder ynghylch y ffaith bod y Memorandwm Esboniadol a atodir i'r Rheoliadau 
wedi ei osod yn Saesneg yn unig, mae'n flin gen i a fy swyddogion am yr oedi a oedd yn 
golygu nad oedd y fersiwn Gymraeg o'r ddogfen ar gael ar yr un pryd.  Mae’n cwympo o 
dan ein safon uchel arferol ac mae’n edifar gennym os bydd yr amryfusedd hwn yn tynnu 
sylw oddi ar y buddiannau arwyddocaol y bydd y dyletswyddau hyn yn rhoi i gleifion sy’n 
derbyn gofal iechyd mewn lleoliadau gofal sylfaenol. 
O ran eich pwynt pellach ynglŷn â pholisi Llywodraeth Cymru ynghylch cyfieithu Memoranda 
Esboniadol, mae swyddogion eisoes wedi trafod y mater hwn gyda swyddogion Comisiwn y 
Cynulliad ac wedi cytuno mewn egwyddor y byddwn yn cynyddu yn raddol nifer y 
memoranda esboniadol ar gyfer offerynnau statudol sy'n cael eu gosod gerbron y Cynulliad 
yn Gymraeg.  Mae gwaith pellach yn mynd ymlaen ar hyn o bryd i edrych ar arwyddocâd 
hyn o ran yr amser y bydd ei angen i ddarparu'r ddeddfwriaeth a'r dogfennau ategol sydd i'w 
gosod gerbron y Cynulliad yn y ddwy iaith swyddogol.  
 
Yn fy marn i, mae'r dyletswyddau hyn yn gam sylweddol ymlaen o ran hybu a chefnogi 
ymwybyddiaeth o'r Gymraeg a gwasanaethau Cymraeg ym maes gofal sylfaenol. Nid yw 
contractwyr gofal sylfaenol annibynnol wedi bod yn ddarostyngedig i unrhyw fath o 
gynlluniau iaith Gymraeg yn y gorffennol, ac rwy'n falch bod y cyrff cynrychioliadol, er 
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gwaetha'r ffaith eu bod wedi codi rhai materion sy’n peri her, wedi cytuno â'n dull ni o 
weithredu.   
  
Yn gywir,  

 
Vaughan Gething AC/AM 

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  
Minister for Health and Social Services 
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Eitem 7 Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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