
 

Agenda - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a 

Deddfwriaethol 
Lleoliad: 

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd 

Dyddiad: Dydd Llun, 6 Ionawr 2020 

Amser: 14.30

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Gareth Williams 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6362  

SeneddMCD@cynulliad.cymru
------ 

1 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.22 i ethol Cadeirydd dros dro 

14.30   

2 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau. 

14.30   

3 Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad yn eu cylch i'r 

Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 

14.35-14.40   

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol 

3.1 SL(5)482 - Rheoliadau Cynrychiolaeth y Bobl (Canfasiad Blynyddol) (Diwygio) 

(Cymru) 2020  

 (Tudalennau 1 - 47) 

CLA(5)-01-20 – Papur 1 – Adroddiad 

CLA(5)-01-20 – Papur 2 – Rheoliadau 

CLA(5)-01-20 – Papur 3 – Memorandwm Esboniadol 

CLA(5)-01-20 – Papur 4 – Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol 

3.2 SL(5)478 – Rheoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg (Cymru) 

2019  

 (Tudalennau 48 - 82) 

CLA(5)-01-20 – Papur 5 – Adroddiad 

CLA(5)-01-20 – Papur 6 – Rheoliadau 

CLA(5)-01-20 – Papur 7 – Memorandwm Esboniadol 

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



3.3 SL(5)481 - Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Blaendal Cadw) 

(Gwybodaeth Benodedig) (Cymru) 2019  

 (Tudalennau 83 - 95) 

CLA(5)-01-20 – Papur 8 – Adroddiad 

CLA(5)-01-20 – Papur 9 – Rheoliadau 

CLA(5)-01-20 – Papur 10 – Memorandwm Esboniadol 

CLA(5)-01-20 – Papur 11 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd at y 

Llywydd, 6 Rhagfyr 2019 

Offerynnau Dim Gweithdrefn 

3.4 SL(5)484 - Gorchymyn Pysgota am Gregyn Moch (Cymru) (Diwygio) 2019  

 (Tudalennau 96 - 105) 

CLA(5)-01-20 – Papur 12 – Adroddiad 

CLA(5)-01-20 – Papur 13 – Gorchymyn 

CLA(5)-01-20 – Papur 14 – Memorandwm Esboniadol 

4 Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad yn eu cylch i'r 

Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 - wedi’u trafod yn 

flaenorol 

14.40-14.45   

4.1 SL(5)476 – Rheoliadau Cig (Ffioedd Rheolaethau Swyddogol) (Cymru) 

(Diwygio) 2019  

 (Tudalennau 106 - 111) 

CLA(5)-01-20 – Papur 15 – Adroddiad 

CLA(5)-01-20 – Papur 16 - Ymateb Llywodraeth Cymru 

5 Is-ddeddfwriaeth nad yw’n cynnwys materion i gyflwyno 

adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.7 

14.45-14.50 (Tudalennau 112 - 114)  

CLA(5)-01-20 – Papur 17 – Is-ddeddfwriaeth sydd ag adroddiadau clir 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol 

5.1 SL(5)479 – Cod Ymarfer ar gyfer Lles Ieir Bwyta ac Ieir Bwyta at Fridio 

   



5.2 SL(5)480 – Cod Ymarfer ar gyfer Lles Ieir Dodwy a Chywennod 

   

6 Offerynnau statudol y mae angen i’r Cynulliad gydsynio â nhw 

(Memoranda Cydsyniad Offeryn Statudol) 

14.50-14.55   

6.1 SICM(5)27 - Rheoliadau Deddf Peilotiaeth 1987 (Diwygio) 2019  

 (Tudalennau 115 - 126) 

CLA(5)-01-20 – Papur 18 – Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol 

CLA(5)-01-20 – Papur 19 – Memorandwm Esboniadol 

CLA(5)-01-20 – Papur 20 – Rheoliadau 

CLA(5)-01-20 – Papur 21 – Llythyr gan y Gweinidog yr Economi a 

Thrafnidiaeth, 17 Rhagfyr 2019 

CLA(5)-01-20 – Papur 22 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol 

7 Papur(au) i'w nodi 

14.55-15.00   

7.1 Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol at Gadeirydd y 

Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol. Gwaith craffu gan y 

Cynulliad ar gytundebau rhyngwladol  

 (Tudalennau 127 - 128) 

CLA(5)-01-20 – Papur 23 – Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau 

Rhyngwladol at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth 

Ychwanegol, 9 Rhagfyr 2019 

7.2 Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig at y Llywydd: 

Tynnu Gorchymyn Draenio Cynaliadwy (Gorfodi) (Cymru) (Diwygio) 2019 yn ôl  

 (Tudalennau 129 - 130) 

CLA(5)-01-20 – Papur 24 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a 

Materion Gwledig at y Llywydd, 11 Rhagfyr 2019 

7.3 Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd: Rheoliadau’r DU sy’n ymdrin ag 

ymadael â'r Undeb Ewropeaidd  

 (Tudalennau 131 - 142) 



CLA(5)-01-20 – Papur 25 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 17 

Rhagfyr 2019 

CLA(5)-01-20 – Papur 26 – Llythyr at Glerc y Pwyllgor Materion 

Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, 2 Rhagfyr 2019 

CLA(5)-01-20 – Papur 27 – Llythyr at y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 22 

Tachwedd 2019 

CLA(5)-01-20 – Papur 28 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 11 

Tachwedd 2019 

CLA(5)-01-20 – Papur 29 – Llythyr at y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 18 

Hydref 2019 

7.4 Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: 

Rheoliadau’r Rhaglen Ewrop Greadigol a’r Rhaglen Ewrop i Ddinasyddion 

(Dirymu) (Ymadael â’r UE) 2019  

 (Tudalennau 143 - 146) 

CLA(5)-01-20 – Papur 30 – Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, 

Chwaraeon a Thwristiaeth, 19 Rhagfyr 2019 

7.5 Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd: Rheoliadau Cynlluniau 

Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (Gofynion Rhagnodedig a’r Cynllun Diofyn) 

(Cymru) (Diwygio) 2020  

 (Tudalen 147) 

CLA(5)-01-20 – Papur 31 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 20 

Rhagfyr 2019 

8 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 

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

15.00   

9 Bil yr Undeb Ewropeaidd (Cytundeb Ymadael) - briff 

15.00-15.10 (Tudalennau 148 - 168)  

CLA(5)-01-20 – Papur briffio 

Dyddiad y cyfarfod nesaf - 13 Ionawr  

 



 

SL(5)482 – Rheoliadau Cynrychiolaeth y Bobl (Canfasiad 
Blynyddol) (Diwygio) (Cymru) 2020 

Cefndir a Phwrpas 
Mae’r Rheoliadau hyn (a’r Rheoliadau Cynrychiolaeth y Bobl (Canfasiad Blynyddol) (Diwygio) 2019) yn 
gwneud darpariaeth i’r canfasiad blynyddol diwygiedig fod yn gymwys i gofrestr o etholwyr llywodraeth 
leol yng Nghymru.  

Mae'r Rheoliadau hyn yn rhan o becyn o offerynnau statudol a fydd yn sicrhau bod yr un newidiadau i'r 
canfasiad blynyddol yn cael eu cyflwyno ledled Prydain. 

Yn ôl y Memorandwm Esboniadol i’r Rheoliadau hyn: 

“Yn ei ffurf bresennol, mae'r canfasiad blynyddol a bennir mewn deddfwriaeth yn canolbwyntio ar 
broses (e.e. nifer y ffurflenni canfasio sydd i'w hanfon i bob aelwyd) yn hytrach na chanlyniadau (e.e. 
pa mor gywir a chyflawn yw’r gofrestr). Mae'n seiliedig ar bapur i raddau helaeth, mae’n aneffeithlon 
ac yn hen ffasiwn, ac nid oes llawer o le i arloesi digidol.” 

Bwriedir bod y canfasiad diwygiedig yn llai rhagnodol ac felly'n fwy caniataol na’r sefyllfa ar hyn o bryd. 
Amcanion diwygio’r canfasiad yw:  

• gwneud y broses yn symlach ac yn gliriach ar gyfer dinasyddion;  

• rhoi mwy o ddisgresiwn i Swyddogion Cofrestru Etholiadol gynnal canfasiad wedi'i deilwra sy'n 
fwy addas i'w hardal leol; 

• lleihau'r baich gweinyddol ar Swyddogion Cofrestru Etholiadol a'r baich ariannol ar drethdalwyr; 

• diogelu cyflawnder a chywirdeb y cofrestri;  

• cynnal diogelwch ac uniondeb y cofrestri;  

• cynnwys y gallu i arloesi a gwella, gyda model y gellir ei addasu ar gyfer newid yn y dyfodol. 

Gweithdrefn 
Cadarnhaol. 

Craffu Technegol 
Ni nodwyd unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn perthynas â’r 
offeryn hwn. 

Craffu ar rinweddau 
Nodwyd 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 debyg o fod o ddiddordeb i’r Cynulliad 

 

Tudalen y pecyn 1

Eitem 3.1



 

 

Rydym yn nodi, ac yn croesawu, yr wybodaeth gynorthwyol a thrylwyr a ddarparwyd yn y Memorandwm 
Esboniadol i’r Rheoliadau hyn, gan gynnwys y rhestr fanwl o “Materion o ddiddordeb arbennig i’r 
Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol” ym mharagraff 2. 

Nodwn fod y Rheoliadau hyn yn dibynnu ar Orchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Diwygio) 2019 (y 
Gorchymyn adran 109). Nodwn hefyd fod y Gorchymyn adran 109 yn awr wedi cael ei wneud a'i fod wedi 
dod i rym ar 18 Rhagfyr 2019. Er hynny, cytunwn fod amseriad gosod y Rheoliadau hyn yn briodol (h.y. 
cyn bod y Gorchymyn adran 109 wedi cael ei wneud), er mwyn rhoi digon o amser craffu i’r Cynulliad. 

Y goblygiadau yn sgil gadael yr Undeb Ewropeaidd 
Dim. 

Ymateb y Llywodraeth 
Nid oes angen ymateb gan y Llywodraeth. 

 
Cynghorwyr Cyfreithiol 
Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol 
20 Rhagfyr 2019 
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Rheoliadau drafft a osodwyd gerbron Cynulliad 

Cenedlaethol Cymru o dan adran 201(2) o Ddeddf 
Cynrychiolaeth y Bobl 1983 ac adran 11(2) o Ddeddf 

Cofrestru a Gweinyddu Etholiadol 2013, 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. ) 

CYNRYCHIOLAETH Y BOBL, 

CYMRU 

Rheoliadau Cynrychiolaeth y Bobl 

(Canfasiad Blynyddol) (Diwygio) 

(Cymru) 2020 

NODYN ESBONIADOL 

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Rheoliadau) 

Mae Rheoliadau Cynrychiolaeth y Bobl (Canfasiad 

Blynyddol) (Diwygio) 2019 (O.S. 2019/1451) 

(“Rheoliadau 2019”) yn gwneud darpariaeth ynghylch 

y canfasiad blynyddol diwygiedig mewn cysylltiad â 

chofrestr seneddol o etholwyr a chofrestr llywodraeth 

leol o etholwyr yn Lloegr. Mae’r Rheoliadau hyn a 

Rheoliadau 2019 yn gwneud darpariaeth i’r canfasiad 

blynyddol diwygiedig fod yn gymwys i gofrestr o 

etholwyr llywodraeth leol yng Nghymru. 

Mae rheoliadau 4 i 6 yn diwygio Deddf 

Cynrychiolaeth y Bobl 1983 (“Deddf 1983”). Mae 

rheoliad 4 yn diwygio adran 9A(2) i ddiwygio’r 

ddarpariaeth mewn cysylltiad â’r camau y caiff 

swyddog cofrestru eu cymryd mewn cysylltiad â 

chofrestr o etholwyr llywodraeth leol yng Nghymru at 

ddibenion cydymffurfio â’r ddyletswydd i gadw 

cofrestrau o dan adran 9 o Ddeddf 1983. Mae rheoliad 

5 yn diwygio adran 9D o Ddeddf 1983 i roi pŵer i 

Weinidogion Cymru drwy reoliadau i’w gwneud yn 

ofynnol i’r Comisiwn Etholiadol lunio un ohebiaeth 

ganfasio neu ragor. Bydd rheoliad 5 hefyd yn galluogi 

swyddog cofrestru sy’n cynnal y canfasiad mewn 

cysylltiad â chofrestr o etholwyr llywodraeth leol yng 

Nghymru i wneud ymholiadau o dŷ i dŷ i gael yr 

wybodaeth sydd ei hangen ar gyfer ffurflen ganfasio. 
Mae rheoliad 6 yn diwygio paragraff 3C o Atodlen 2 i 

Ddeddf 1983 i roi pŵer i Weinidogion Cymru i wneud 
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darpariaeth drwy reoliadau i awdurdodi swyddog 

cofrestru ar gyfer cofrestr llywodraeth leol yng 

Nghymru i gymryd camau penodedig at ddiben cael 

gwybodaeth wrth gynnal y canfasiad, neu i’w gwneud 

yn ofynnol iddo wneud hynny. 

Mae rheoliadau 8 i 19 yn diwygio Rheoliadau 

Cynrychiolaeth y Bobl (Cymru a Lloegr) 2001 (O.S. 

2001/341) (“Rheoliadau 2001”). 

Mae rheoliad 8 yn diwygio’r diffiniad o “digital 

service” yn rheoliad 3(1) (dehongli) o Reoliadau 2001 

i estyn cymhwysiad y diffiniad i gofrestr o etholwyr 

llywodraeth leol yng Nghymru. 

Mae rheoliad 9 yn dirymu rheoliad 26(3)(eb) 

(ceisiadau i gofrestru) yn Rheoliadau 2001. 

Mae rheoliadau 10 ac 11 yn dirymu rheoliadau 32ZA 

(y canfasiad blynyddol: cofrestr o etholwyr 

llywodraeth leol yng Nghymru) a 32ZB (camau i’w 

cymryd gan swyddog cofrestru pan na cheir unrhyw 

wybodaeth mewn perthynas ag ymateb i ffurflen y 

canfasiad blynyddol mewn cysylltiad â chyfeiriad 

penodol) yn Rheoliadau 2001. 

Mae rheoliad 12 yn diwygio rheoliad 32ZBA (y 

canfasiad blynyddol) yn Rheoliadau 2001 er mwyn 

iddo fod yn gymwys i gofrestr o etholwyr llywodraeth 

leol yng Nghymru. Mae rheoliad 32ZBA yn ei gwneud 

yn ofynnol i swyddog cofrestru gynnal y canfasiad 

blynyddol yn unol â rheoliad 32ZBD, oni bai bod yr 

amgylchiadau a bennir yn rheoliad 32ZBA(4) a (5) yn 

codi. Mae’r rhain yn caniatáu i’r swyddog cofrestru 

gynnal y canfasiad yn unol â rheoliadau 32ZBE neu 

32ZBF. 

Mae rheoliad 13 yn diwygio rheoliad 32ZBB (paru 

data’r canfasiad blynyddol) o Reoliadau 2001 fel bod y 

ddyletswydd ym mharagraff (1) yn gymwys i swyddog 

cofrestru mewn cysylltiad â chofrestr o etholwyr 

llywodraeth leol yng Nghymru. Mae rheoliad 32ZBB 

yn ei gwneud yn ofynnol i swyddogion cofrestru 

ddatgelu data penodol mewn cysylltiad ag etholwyr 

cofrestredig ac yn awdurdodi cymharu’r wybodaeth 

honno â data a gedwir gan yr Ysgrifennydd Gwladol 

dros Waith a Phensiynau. 

Mae rheoliad 14 yn diwygio rheoliad 32ZBC 

(prosesu gwybodaeth mewn cysylltiad â pharu data’r 

canfasiad blynyddol) i gymhwyso’r darpariaethau 

ynghylch prosesu gwybodaeth a ddatgelwyd i 

ganfasiad o etholwyr llywodraeth leol yng Nghymru. 

Mae rheoliad 15 yn diwygio rheoliad 32ZBD 

(canfasiad blynyddol ar gyfer eiddo pan allai fod 

angen ychwanegu gwybodaeth at gofrestr etholiadol, 

neu ddileu gwybodaeth ohoni, a’r camau i’w cymryd 
pan na cheir ymateb). Cam cyntaf y broses yw i’r 

swyddog cofrestru gysylltu â pherson sydd yn gymwys 
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i’w gofrestru, neu a allai fod yn gymwys i’w gofrestru, 

naill ai drwy anfon gohebiaeth bapur neu drwy 

ymweld â’r cyfeiriad (gweler rheoliad 32ZBD(1)). 

Mae rheoliad 15(a) yn diwygio rheoliad 32ZBD(1) fel 

bod y gofyniad yn gymwys i ganfasiad o etholwyr 

llywodraeth leol yng Nghymru. Mae rheoliad 

32ZBD(4) yn pennu sut y gall y swyddog cofrestru 

fynd ati i gydymffurfio â’r gofynion yn is-baragraffau 

(2) a (3) i geisio cysylltu â pherson yn y cyfeiriad. Mae 

rheoliad 32ZBD(4)(b) yn caniatáu i’r swyddog 

cofrestru roi galwad ffôn i bersonau sy’n 18 oed neu’n 

hŷn yn y cyfeiriad lle y mae gan y swyddog cofrestru 

etholiadol rifau ffôn ar eu cyfer. Mae rheoliad 

32ZBD(4)(c) yn caniatáu i’r swyddog cofrestru anfon 

gohebiaeth drwy ddulliau electronig at bersonau sy’n 

18 oed neu’n hŷn yn y cyfeiriad lle y cedwir manylion 

cyswllt perthnasol ar eu cyfer. Mae rheoliad 15(b) yn 

mewnosod is-baragraffau (ba) ac (ca) newydd i wneud 

darpariaeth sy’n caniatáu i’r swyddog cofrestru wneud 

galwad ffôn a/neu anfon gohebiaeth drwy ddulliau 

electronig at bersonau sy’n 16 oed neu’n hŷn yn y 

cyfeiriad lle y cedwir manylion cyswllt perthnasol ar 

eu cyfer mewn cysylltiad â chofrestr o etholwyr 

llywodraeth leol yng Nghymru. Mae rheoliad 15(c) yn 

diwygio rheoliad 32ZBD(9) i’w gwneud yn ofynnol i 

swyddog cofrestru sy’n gyfrifol am gofrestr o etholwyr 

llywodraeth leol yng Nghymru lenwi’r ffurflen 

ganfasio ymlaen llaw ag unrhyw wybodaeth a ddelir 

eisoes gan y swyddog cofrestru mewn cysylltiad â 

pherson sydd ar y gofrestr. Mae rheoliad 15(d) yn 

mewnosod paragraff (9A) newydd i wahardd y 

swyddog cofrestru sy’n gyfrifol am gofrestr o etholwyr 

llywodraeth leol yng Nghymru rhag argraffu dyddiad 

geni unrhyw berson sy’n iau nag 16 mlwydd oed ar y 

ffurflen ganfasio. 

Mae rheoliad 16 yn diwygio rheoliad 32ZBE 

(canfasiad blynyddol ar gyfer eiddo pan fo’r swyddog 

cofrestru’n fodlon nad oes angen dileu unrhyw 

wybodaeth o gofrestr o etholwyr a phan na fo ganddo 

reswm i gredu y bydd angen gwneud unrhyw 

ychwanegiadau i gofrestr o etholwyr) yn Rheoliadau 

2001 er mwyn iddo fod yn gymwys i gofrestr o 

etholwyr llywodraeth leol yng Nghymru. Mae rheoliad 

16(c) yn diwygio rheoliad 32ZBE(3) i ganiatáu i’r 

swyddog cofrestru sy’n cynnal canfasiad mewn 

cysylltiad â chofrestr o etholwyr llywodraeth leol yng 

Nghymru anfon gohebiaeth drwy ddulliau electronig at 

un neu ragor o bersonau sy’n 16 oed neu’n hŷn sydd 

wedi ei gofrestru neu wedi eu cofrestru yn y cyfeiriad 

ar gofrestr o etholwyr llywodraeth leol yng Nghymru 

lle y cedwir manylion cyswllt perthnasol. Mae rheoliad 

16(e) yn mewnosod paragraff (4A) sy’n pennu’r 

gofynion ar berson yr anfonir gohebiaeth ato yn unol â 

rheoliad 32ZBE(3). Mae rheoliad 16(g) yn mewnosod 

paragraff (5A) sy’n nodi’r amgylchiadau pan fo rhaid i 

swyddog cofrestru anfon gohebiaeth ganfasio A 

(gweler rheoliad 32ZBG(1)(a)(i) o Reoliadau 2001) i 
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gyfeiriad ar gofrestr o etholwyr llywodraeth leol yng 

Nghymru. Mae rheoliad 16(h) yn diwygio rheoliad 

32ZBE(6) sy’n gosod dyletswydd ar y swyddog 

cofrestru i argraffu gwybodaeth benodol ar ohebiaeth 

ganfasio A fel bod y ddarpariaeth yn gymwys i 

swyddog cofrestru ar gyfer cofrestr o etholwyr 

llywodraeth leol yng Nghymru. Mae rheoliad 16(i) yn 

diwygio rheoliad 32ZBE(7) i’w gwneud yn ofynnol i 

swyddog cofrestru sy’n cynnal canfasiad mewn 

cysylltiad â chofrestr o etholwyr llywodraeth leol yng 

Nghymru gynnal y canfasiad yn unol â rheoliad 

32ZBD os oes gan swyddog cofrestru, ar ôl 

cydymffurfio â’r broses a nodir yn is-baragraffau (3) i 

(6), reswm i gredu y gallai fod angen tynnu person 

oddi ar y gofrestr neu bod person yn y cyfeiriad a allai 

fod yn gymwys i’w gofrestru ond nad yw’n gwybod 

enw’r person. 

Mae rheoliad 17 yn diwygio rheoliad 32ZBF (y 

canfasiad blynyddol mewn cysylltiad â mathau 

penodol o eiddo) yn Rheoliadau 2001. Mae rheoliad 

17(a) yn diwygio rheoliad 32ZBF(4) fel bod y 

ddarpariaeth yn gymwys i swyddog cofrestru sy’n 

cynnal canfasiad mewn cysylltiad â chofrestr o 

etholwyr llywodraeth leol yng Nghymru. Mae rheoliad 

17(b) yn mewnosod paragraff (5A) newydd sy’n ei 

gwneud yn ofynnol i swyddog cofrestru mewn 

cysylltiad â chofrestr o etholwyr llywodraeth leol yng 

Nghymru gysylltu â’r person cyfrifol (a ddiffinnir yn 

rheoliad 32ZBF(8)) a gofyn am wybodaeth mewn 

perthynas â phob person sy’n 14 oed neu’n hŷn sy’n 

preswylio yn y cyfeiriad ac sy’n gymwys i bleidleisio, 

a bydd yn gymwys i gofrestr o etholwyr llywodraeth 

leol yng Nghymru. Mae rheoliad 17(c) yn gwneud 

darpariaeth sy’n ganlyniadol i fewnosod paragraff 

(5A) newydd. 

Mae rheoliad 18 yn diwygio rheoliad 32ZBG 

(gofynion y Comisiwn Etholiadol) yn Rheoliadau 

2001. Mae rheoliad 32ZBG(1)(a) yn gosod dyletswydd 

ar y Comisiwn Etholiadol i lunio ffurflenni cyfathrebu 

papur ar gyfer y canfasiad blynyddol diwygiedig. Mae 

rheoliad 32ZBG(4) yn gwneud darpariaeth ynghylch 

yr wybodaeth y mae rhaid ei chynnwys yng 

ngohebiaeth ganfasio A. Mae rheoliad 18(a) yn 

diwygio rheoliad 32ZBG(4)(a), (b) a (d)(ii) er mwyn i 

ohebiaeth ganfasio A gael ei llunio fel ei bod yn ei 

gwneud yn ofynnol darparu gwybodaeth sy’n benodol 

i’r canfasiad o etholwyr llywodraeth leol yng 

Nghymru. Mae rheoliad 18(b) yn mewnosod paragraff 

(4)(d)(iii) newydd i’w gwneud yn ofynnol, mewn 

perthynas â chofrestru etholwyr llywodraeth leol yng 

Nghymru, i’r ohebiaeth ganfasio ei gwneud yn ofynnol 

darparu gwybodaeth ychwanegol. Mae rheoliad 

32ZBG(5) yn gwneud darpariaeth ynghylch yr 

wybodaeth y mae rhaid ei chynnwys yn y ffurflen 

ganfasio. Mae rheoliad 18(c) yn diwygio rheoliad 

32ZBG(5)(a), (b) a (d) fel bod y gofynion ym 
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mharagraff (5) yn gymwys i gofrestr o etholwyr 

llywodraeth leol yng Nghymru. Mae rheoliad 18(e) yn 

mewnosod paragraff (f) newydd i’w gwneud yn 

ofynnol, mewn perthynas â chofrestru etholwyr 

llywodraeth leol yng Nghymru, i’r ffurflen ganfasio ei 

gwneud yn ofynnol darparu gwybodaeth ychwanegol. 

Mae rheoliad 19 yn dirymu rheoliad 93A(3) yn 

Rheoliadau 2001. 

Mae rheoliad 21 yn diwygio rheoliad 20(1) o 

Reoliadau 2019 fel bod y ddyletswydd ym mharagraff 

(1) yn gymwys i swyddog cofrestru mewn perthynas â 

chofrestr o etholwyr llywodraeth leol yng Nghymru. 

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar 

gynnal asesiadau effaith rheoleiddiol mewn perthynas 

â’r Rheoliadau hyn. O ganlyniad, lluniwyd asesiad 

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

debygol o ddeillio o gydymffurfio â’r Rheoliadau hyn. 

Gellir cael copi oddi wrth: Yr is-adran Democratiaeth 

Llywodraeth Lleol, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, 

Caerdydd, CF10 3NQ. 
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Rheoliadau drafft a osodwyd gerbron Cynulliad 

Cenedlaethol Cymru o dan adran 201(2) o Ddeddf 
Cynrychiolaeth y Bobl 1983 ac adran 11(2) o Ddeddf 

Cofrestru a Gweinyddu Etholiadol 2013, 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. ) 

CYNRYCHIOLAETH Y BOBL, 

CYMRU 

Rheoliadau Cynrychiolaeth y Bobl 

(Canfasiad Blynyddol) (Diwygio) 

(Cymru) 2020 

Gwnaed *** 

Yn dod i rym yn unol ag erthygl 2 

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Rheoliadau 

hyn drwy arfer y pwerau a roddir i’r Ysgrifennydd 

Gwladol gan adrannau 53(1) a (3) a 201(3) o Ddeddf 

Cynrychiolaeth y Bobl 
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1983(1) (“Deddf 1983”), a pharagraffau 1(2), 1A a 

13(1ZB) o Atodlen 2 iddi, ac adrannau 7(1) a (2) ac 

11(3), (4) a (5) o Ddeddf Cofrestru a Gweinyddu 

Etholiadol 2013(2) (“Deddf 2013”) ac a freiniwyd 

bellach ynddynt hwy. 

Mae Gweinidogion Cymru wedi ymgynghori â’r 

Comisiwn Etholiadol yn unol ag adran 53(5) o Ddeddf 

1983(3), adran 7(1) a (2)(e) o Ddeddf Pleidiau 

Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000(4), ac 

maent wedi ymgynghori â’r Comisiynydd Gwybodaeth 

ac ag unrhyw bersonau eraill y maent yn ystyried ei 

bod yn briodol ymgynghori â hwy yn unol ag adran 

53(5) o Ddeddf 1983. 

Yn unol ag adran 201(2) o Ddeddf 1983(5) ac adran 

11(2) o Ddeddf 2013, gosodwyd drafft o’r offeryn hwn 

gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac fe’i 

cymeradwywyd drwy benderfyniad ganddo. Yn unol 

ag adran 8(6) o Ddeddf 2013, cyflwynwyd adroddiad 

gan y Comisiwn Etholiadol gyda’r offeryn drafft. 

                                                                               
(1) 1983 p. 2 (“Deddf 1983”). Diwygiwyd adran 53(1) gan 

adran 24 o Ddeddf Cynrychiolaeth y Bobl 1985 (“Deddf 
1985”), a pharagraff 13(b) o Atodlen 4 iddi, a chan baragraff 
13(b) o Atodlen 1, a Rhan 1 o Atodlen 7, i Ddeddf 
Cynrychiolaeth y Bobl 2000 (p. 2) (“Deddf 2000”). 
Mewnosodwyd adran 201(3) gan baragraff 21 o Atodlen 1 i 
Ddeddf 2000. Mewnosodwyd paragraff 1A o Atodlen 2 gan 
baragraff 2 o Atodlen 2 i Ddeddf Cofrestru a Gweinyddu 
Etholiadol 2013 (p. 6) (“Deddf 2013”) ac fe’i diwygiwyd 
gan baragraffau 18(1) a (2) o Atodlen 19 i Ddeddf Diogelu 
Data 2018 (p. 12). Mewnosodwyd paragraff 13(1ZB) gan 
baragraff 4 o Atodlen 2 i Ddeddf 2013. Ystyr “prescribed” 
ym mharagraff 13(1ZB), fel y’i diffinnir yn adran 202(1) o 
Ddeddf 1983, yw wedi ei bennu mewn Rheoliadau. I’r 
graddau y mae swyddogaethau’r Ysgrifennydd Gwladol a’r 
Gweinidog dros Swyddfa’r Cabinet yn arferadwy o fewn 
cymhwysedd datganoledig, trosglwyddwyd y 
swyddogaethau hynny i Weinidogion Cymru yn rhinwedd 
erthygl 45 o O.S. 2018/644, a pharagraff 1 o Atodlen 1 iddo. 

(2) 2013 p. 6. I’r graddau y mae pwerau’r Gweinidog o dan 
adrannau 7 ac 11 o Ddeddf Cofrestru a Gweinyddu 
Etholiadol 2013 (“Deddf 2013”) yn arferadwy o fewn 
cymhwysedd datganoledig, trosglwyddwyd y 
swyddogaethau hynny i Weinidogion Cymru yn rhinwedd 
erthygl 45 o Orchymyn Gweinidogion Cymru (Trosglwyddo 
Swyddogaethau) 2018 (O.S. 2018/644), ac Atodlen 1 iddo. 
Caniateir arfer y pŵer i wneud gorchymyn o dan adran 7 o 
Ddeddf 2013 i wneud rheoliadau yn rhinwedd adran 39 o 
Ddeddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 (dccc 4). 

(3) Mewnosodwyd adran 53(5) gan baragraff 5 o Atodlen 2 i 
Ddeddf 2013. 

(4) 2000 p. 41. 
(5)  Amnewidiwyd adran 201(2) gan adran 24 o Ddeddf 1985, a 

pharagraff 69 o Atodlen 4 iddi, ac fe’i diwygiwyd gan 
erthygl 5(b) o O.S. 1991/1728, paragraff 6(1) a (7)(b) o 
Atodlen 21 i Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a 
Refferenda 2000 ac adran 13(2) o Ddeddf Gogledd Iwerddon 
(Darpariaethau Amrywiol) 2014 (p. 13) (“Deddf Gogledd 
Iwerddon 2014”). 

Tudalen y pecyn 9



 8 

Enwi a chychwyn 

1. Enw’r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau 

Cynrychiolaeth y Bobl (Canfasiad Blynyddol) (Diwygio) 

(Cymru) 2020. 

2. Daw’r Rheoliadau hyn i rym drannoeth y diwrnod 

y’u gwneir. 

Diwygiadau i Ddeddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983 

3. Mae Deddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983(1) wedi ei 

diwygio yn unol â rheoliadau 4 i 6. 

4. Yn adran 9A (swyddogion cofrestru: dyletswydd i 

gymryd camau angenrheidiol), yn is-adran (2)— 

(a) ym mharagraff (za), ar ôl “a register of local 

government electors in England” mewnosoder 

“or Wales”; 

(b) ym mharagraff (a) hepgorer “or in Wales”; 

(c) ym mharagraff (ba), ar ôl “register of local 

government electors in England,” 

mewnosoder “or in Wales”. 

5. Yn adran 9D (cadw cofrestrau: dyletswydd i gynnal 

canfasiad ym Mhrydain Fawr)— 

(a) yn is-adran (4) hepgorer “or Wales ”; 

(b) yn is-adran (5)(aa) hepgorer “or Wales,”. 

6. Ym mharagraff 3C o Atodlen 2 (darpariaethau y 

caniateir eu cynnwys mewn rheoliadau ynghylch 

cofrestru etc.)— 

(a) yn is-baragraff (1), hepgorer “or Wales”; 

(b) yn is-baragraff (1A), ar ôl “a register of local 

government electors in England” mewnosoder 

“or in Wales”. 

Diwygiadau i Reoliadau Cynrychiolaeth y Bobl 

(Cymru a Lloegr) 2001 

7. Mae Rheoliadau Cynrychiolaeth y Bobl (Cymru a 

Lloegr) 2001(2) wedi eu diwygio yn unol â rheoliadau 8 

i 19. 

                                                                               
(1) Mewnosodwyd adran 9A(2) gan adran 9(1) o Ddeddf 

Gweinyddu Etholiadol 2006 (p. 22) ac fe’i diwygiwyd gan 
baragraffau 1, 6(1) a (3) o Atodlen 4 i Ddeddf 2013; 
mewnosodwyd adran 9D gan adran 4 o Ddeddf 2013; 
mewnosodwyd paragraff 1B o Atodlen 2 gan baragraff 20(3) 
o Atodlen 4 i’r Ddeddf honno, a mewnosodwyd paragraff 3C 
o Atodlen 2 gan baragraffau 20(1) a (5) o Atodlen 4 i’r 
Ddeddf honno. Diwygiwyd pob un o’r darpariaethau hyn gan 
O.S. 2019/1451. Mae diwygiadau eraill ond nid yw’r un 
ohonynt yn berthnasol i’r offeryn hwn. 

(2) O.S. 2001/341. Gwnaed diwygiadau perthnasol i reoliad 3 
gan O.S. 2013/3198 a 2019/1451. Mewnosodwyd rheoliad 
26(3)(eb) gan O.S. 2016/694 ac fe’i diwygiwyd gan O.S. 
2019/1451. Mewnosodwyd rheoliad 32ZA gan O.S. 
2013/3198 ac fe’i diwygiwyd wedi hynny gan O.S. 
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8. Yn rheoliad 3(1) (dehongli), yn y diffiniad o “digital 

service”, ar ôl “register of local government electors in 

England” mewnosoder “or in Wales”. 

9. Mae rheoliad 26(3)(eb) (ceisiadau i gofrestru) wedi 

ei ddirymu. 

10. Mae rheoliad 32ZA (y canfasiad blynyddol: 

cofrestr o etholwyr llywodraeth leol yng Nghymru) wedi 

ei ddirymu. 

11. Mae rheoliad 32ZB (camau i’w cymryd gan 

swyddog cofrestru pan na cheir unrhyw wybodaeth 

mewn ymateb i ffurflen y canfasiad blynyddol mewn 

cysylltiad â chyfeiriad penodol) wedi ei ddirymu. 

12. Yn rheoliad 32ZBA (y canfasiad blynyddol)— 

(a) ym mharagraff 1 hepgorer “of parliamentary 

electors in England or Wales, or a register of 

local government electors in England”; 

(b) ym mharagraff 2 hepgorer “of parliamentary 

electors in England or Wales, or a register of 

local government electors in England”; 

(c) ym mharagraff 4— 

(i) yn is-baragraff (a)(i) yn lle “a register of 

parliamentary electors in England or 

Wales, or a register of local government 

electors in England” rhodder “a register”; 

(ii) ar ddiwedd is-baragraff (a)(ii) hepgorer 

“such”; 

(iii) yn is-baragraff (b)(ii)(aa) yn lle “a 

register of parliamentary electors in 

England or Wales, or a register of local 

government electors in England” rhodder 

“a register”; 

(d) ym mharagraff 5, yn is-baragraff (b)(ii), ar ôl 

“regulation 32ZBF(5)” mewnosoder “or 

(5A)”; 

(e) ym mharagraff 6 hepgorer “in respect of a 

register of parliamentary electors in England 

or Wales, or a register of local government 

electors in England”; 

(f) ym mharagraff 8 hepgorer “in respect of a 

register of parliamentary electors in England 

or Wales, or a register of local government 

electors in England,”. 

                                                                               
2015/467, 2015/1971, 2016/694, 2016/997, 2018/644 a 
2019/1451. Diwygiwyd rheoliad 32ZA(3)(f) hefyd gan 
baragraffau 252 a 256 o Atodlen 19 i Ddeddf Diogelu Data 
2018 (p. 12). Mewnosodwyd rheoliad 32ZB gan O.S. 
2013/3198 ac fe’i diwygiwyd wedi hynny gan O.S. 2016/694 
a 2019/1451. Mewnosodwyd rheoliadau 32ZBA i 32ZBG 
gan O.S. 2019/1451. Mewnosodwyd rheoliad 93A gan O.S. 
2013/3198 ac fe’i diwygiwyd wedi hynny gan O.S. 2018/312 
ac O.S. 2019/1451. Mae diwygiadau eraill ond nid yw’r un 
ohonynt yn berthnasol i’r offeryn hwn. 
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13. Yn rheoliad 32ZBB(1) (paru data’r canfasiad 

blynyddol) hepgorer “of parliamentary electors in 

England or Wales, or a register of local government 

electors in England”. 

14. Yn rheoliad 32ZBC(1)(a) (prosesu gwybodaeth 

mewn cysylltiad â pharu data’r canfasiad blynyddol) 

hepgorer “in respect of a register of parliamentary 

electors in England or Wales, or a register of local 

government electors in England”. 

15. Yn rheoliad 32ZBD (canfasiad blynyddol ar gyfer 

eiddo pan allai fod angen ychwanegu gwybodaeth at 

gofrestr etholiadol, neu ddileu gwybodaeth ohoni, a’r 

camau i’w cymryd pan na cheir ymateb)— 

(a) ym mharagraff 1 hepgorer “of parliamentary 

electors in England or Wales, or a register of 

local government electors in England,”; 

(b) ym mharagraff 4— 

(i) ar ôl is-baragraff (b) mewnosoder— 

“(ba) where the registration officer holds a 

telephone number for one or more 

persons aged 16 or over who are 

registered in the register of local 

government electors in Wales, at the 

address, and whom the registration 

officer believes are resident at that 

address, by means of a telephone call 

to each of those persons;”; 

(ii) ar ddiwedd is-baragraff (c) hepgorer 

“or”; 

(iii) ar ôl is-baragraff (c) mewnosoder— 

“(ca) where the registration officer holds 

relevant contact details for one or more 

persons aged 16 or over who are 

registered in the register of local 

government electors in Wales, at the 

address, and whom the registration 

officer believes are resident at that 

address, by sending a communication 

by electronic means to each of those 

persons; or”; 

(c) ym mharagraff 9— 

(i) yn is-baragraff (a)(i) hepgorer “in a 

register of parliamentary electors in 

England or Wales, or a register of local 

government electors in England,”; 

(ii) ar ddiwedd is-baragraff (a)(ii) hepgorer 

“and”; 

(iii) ar ôl is-baragraff (a)(iii) mewnosoder— 

 “(iv) the full name, date of birth and 

nationality of each person whose 
application to be registered at the 

address in a register of local 
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government electors in Wales, 

under section 10ZC(1) or 10ZD(1) 

of the 1983 Act has been 

successfully determined, where 

the date on which the applicant’s 

name will be published in a notice 

of alteration under section 13A(2) 

of the 1983 Act is after the date on 

which the form will be sent, with 

the exception of persons registered 

as mentioned in section 9D(6) of 

the 1983 Act; and”; 

(d) ar ôl paragraff 9 mewnosoder— 

“9A In relation to a register of local 

government electors in Wales, the registration 

officer must not, under paragraph 9, print on 

the form the date of birth of any person aged 

under 16.” 

16. Yn rheoliad 32ZBE (canfasiad blynyddol ar gyfer 

eiddo pan fo’r swyddog cofrestru’n fodlon nad oes angen 

dileu unrhyw wybodaeth o gofrestr o etholwyr a phan na 

fo ganddo reswm i gredu y bydd angen gwneud unrhyw 

ychwanegiadau i gofrestr o etholwyr)— 

(a) ym mharagraff 1(a) a (b) hepgorer “of 

parliamentary electors in England or Wales, 

or a register of local government electors in 

England”; 

(b) ym mharagraff 2 hepgorer “of parliamentary 

electors in England or Wales, or a register of 

local government electors in England,”; 

(c) ym mharagraff 3, yn lle is-baragraff (b) 

rhodder— 

“(b) where— 

 (i) the registration officer holds 

relevant contact details for one or 

more persons aged 18 or over who 

are registered at the address in a 

register of parliamentary electors 

in England or Wales, or a register 

of local government electors in 

England; or 

 (ii) the registration officer holds 

relevant contact details for one or 

more persons aged 16 or over who 

are registered at the address in a 

register of local government 

electors in Wales, 

a communication by electronic means to each of 

those persons.” 

(d) ym mharagraff (4), yn lle “(3)(b)” rhodder 

“(3)(b)(i)”; 

(e) ar ôl paragraff 4 mewnosoder— 
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“(4A) Any communication sent under 

paragraph 3(b)(ii) must require the recipient 

to— 

(a) confirm to the registration officer 

whether the information it contains in 

respect of persons who are registered at 

the address in a register of local 

government electors in Wales, with the 

exception of persons falling within 

section 9D(6) of the 1983 Act, is 

complete and accurate;  

(b) provide to the registration officer, 

except where it is already included in 

the communication, the full name and 

nationality of each person aged 14 or 

over who is residing at the address and 

who is eligible to be registered in a 

register of local government electors in 

Wales, including an indication as to 

whether any of those persons is aged 

76 or over; and 

(c) provide to the registration officer the 

date of birth of each person aged 14 or 

15 who is residing at the address and 

who is eligible to be registered in a 

register of local government electors in 

Wales.” 

(f) ym mharagraff (5)(b), yn lle “(3)(b)” rhodder 

“(3)(b)(i)”; 

(g) ar ôl paragraff 5 mewnosoder— 

“(5A) In circumstances where a registration 

officer for a register of local government 

electors in Wales— 

(a) does not hold relevant contact details 

for one or more persons aged 16 or 

over who are registered at the address; 

or 

(b) has sent a communication by electronic 

means under paragraph (3)(b)(ii) to one 

or more persons in respect of the 

address and has not, within a 

reasonable time of sending the 

communication, received the required 

information from at least one person in 

respect of the address, 

the registration officer must send a canvass 

communication A to the address.” 

(h) ym mharagraff 6— 

(i) yn is-baragraff (a)(i) hepgorer “in a 

register of parliamentary electors in 

England or Wales, or a register of local 
government electors in England,”; 
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(ii) yn is-baragraff (a)(ii) hepgorer “in a 

register of parliamentary electors in 

England or Wales, or a register of local 

government electors in England”; 

(i) ym mharagraff 7— 

(i) yn is-baragraff (a) hepgorer “of 

parliamentary electors in England or 

Wales, or a register of local government 

electors in England”; 

(ii) yn is-baragraff (b) hepgorer “in a register 

of parliamentary electors in England or 

Wales, or a register of local government 

electors in England”. 

17. Yn rheoliad 32ZBF (y canfasiad blynyddol mewn 

cysylltiad â mathau penodol o eiddo)— 

(a) ym mharagraff 4— 

(i) hepgorer “in respect of a register of 

parliamentary electors in England or 

Wales, or a register of local government 

electors in England”; 

(ii) ar ôl “paragraph 5” mewnosoder “or 

(5A)”; 

(b) ar ôl paragraff (5) mewnosoder— 

“(5A) The registration officer for a register of 

local government electors in Wales must 

attempt to make contact with the responsible 

person and must request the following 

information in respect of each person aged 14 or 

over who is residing at that property and is 

eligible to be registered in a register of local 

government electors in Wales— 

(a) full name; 

(b) date of birth; 

(c) nationality; 

(d) an indication as to whether that person 

is aged 76 or over.” 

(c) ym mharagraffau 6, 7 ac 8, ar ôl “paragraph 

(5)” mewnosoder “or (5A)”. 

18. Yn rheoliad 32ZBG (gofynion y Comisiwn 

Etholiadol)— 

(a) ym mharagraff 4(a), (b) a (d)(ii) hepgorer “in 

a register of parliamentary electors in England 

or Wales, or a register of local government 

electors in England,”; 

(b) ar ôl paragraff 4(d)(ii) mewnosoder— 

“(iii) to provide the registration officer with 

the full name, date of birth and nationality of 

each person aged 14 or 15 who is eligible to be 

registered in a register of local government 

electors in Wales, and is residing at the address 

to which the communication relates, where that 
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information is not included in the 

communication;”; 

(c) ym mharagraff 5(a), (b) a (d) hepgorer “in a 

register of parliamentary electors in England 

or Wales, or a register of local government 

electors in England,”; 

(d) ym mharagraff 5(e), ar y diwedd hepgorer “.” 

a mewnosoder “;”; 

(e) ar ôl paragraff 5(e) mewnosoder— 

“(f) require the recipient to provide the full 

name, date of birth and nationality of each 

person aged 14 or 15 who is eligible to be 

registered in a register of local government 

electors in Wales, and is residing at the address 

to which the form is given.”. 

19. Yn rheoliad 93(A) (hysbysu swyddog cofrestru am 

newid i ddewisiadau ynghylch y gofrestr wedi ei 

golygu), hepgorer paragraff (3). 

Diwygiad i Reoliadau Cynrychiolaeth y Bobl 

(Canfasiad Blynyddol) (Diwygio) 2019 

20. Mae Rheoliadau Cynrychiolaeth y Bobl (Canfasiad 

Blynyddol) (Diwygio) 2019(1) wedi eu diwygio yn unol 

â rheoliad 21. 

21. Yn rheoliad 20(1) (cadarnhau paru data), ar ôl “a 

register of local government electors in England” 

mewnosoder “or Wales”. 

 

 
 

 
Enw 

Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Lleol, un o 

Weinidogion Cymru 

Dyddiad  

                                                                               
(1) O.S. 2019/1451.  
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MEMORANDWM ESBONIADOL AR GYFER 

RHEOLIADAU CYNRYCHIOLAETH Y BOBL (CANFASIAD BLYNYDDOL) 
(DIWYGIO) (CYMRU)  2020 

 
Lluniwyd y Memorandwm Esboniadol hwn gan yr Is-adran Democratiaeth 
Llywodraeth Leol ac fe’i gosodir gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar y 
cyd â’r is-ddeddfwriaeth uchod ac yn unol â Rheol Sefydlog 27.1.   
 
Datganiad y Gweinidog 
 
Yn fy marn i, mae'r Memorandwm Esboniadol hwn yn rhoi darlun teg a 
rhesymol o effaith ddisgwyliedig Rheoliadau Cynrychiolaeth y Bobl (Canfasiad 
Blynyddol) (Diwygio) (Cymru) 2019 a’r Asesiad Effaith Rheoleiddiol Rwyf wedi 
fy modloni bod y manteision yn cyfiawnhau'r costau tebygol. 
 
Julie James  
Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol  
10 Rhagfyr 2019 
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RHAN 1 
 
1. Disgrifiad 
 
1.1. Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio Deddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983 
(“Deddf 1983”), Rheoliadau Cynrychiolaeth y Bobl (Cymru a Lloegr) 2001 
("RPR 2001 E&W") a Rheoliadau Cynrychiolaeth y Bobl (Canfasiad Blynyddol) 
(Diwygio) 2019. 
 
1.2. Mae'r diwygiadau hyn yn ymwneud â diwygio'r canfasiad blynyddol. Mae'r 
newidiadau’n dileu'r gofyniad presennol i ganfasio pob aelwyd yn yr un ffordd, 
sydd ar hyn o bryd yn cynnwys anfon hyd at dair ffurflen ganfasio lawn gydag 
amlenni wedi'u rhagdalu a chyfeiriad arnynt, ynghyd ag ymweliad â'r aelwyd os 
nad yw'r eiddo wedi ymateb.  

 
1.3. Bydd y newidiadau hyn yn caniatáu i Swyddogion Cofrestru Etholiadol 
ganolbwyntio eu hadnoddau ar aelwydydd lle mae newidiadau mewn 
cyfansoddiad yn fwy tebygol, h.y. lle mae angen ychwanegu neu ddileu 
gwybodaeth yn y gofrestr. Bydd y Rheoliadau’n gosod dyletswydd ar 
Swyddogion Cofrestru Etholiadol i ymgymryd â cham paru data gan ddefnyddio 
gwasanaeth paru data cenedlaethol sydd wedi’i sefydlu gan y Gweinidog dros 
Swyddfa'r Cabinet.  Bydd sefydlu'r cam newydd hwn yn y broses yn golygu bod 
gan Swyddogion Cofrestru Etholiadol rywfaint o ddisgresiwn dros gynnal eu 
canfasiad blynyddol o'r etholwyr sydd ar eu cofrestri etholwyr. Mae'n cyflwyno 
llwybrau eiddo newydd wedi’u paru a heb eu paru, ac mae'n rhaid i 
Swyddogion Cofrestru Etholiadol ddilyn un ohonynt ar sail canlyniadau eu cam 
paru data, yn ogystal â phroses eithrio ar gyfer eiddo penodol. 
  
 
2. Materion o ddiddordeb arbennig i’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a 
Deddfwriaethol  

 

Gorchymyn Adran 109  
 
2.1. Bydd y Pwyllgor yn ymwybodol o'r Gorchymyn Adran 109 drafft a 
gymeradwywyd gan Senedd y DU ar 28 Hydref 2019 a chan y Cynulliad ar 6 
Tachwedd.  Diben y Gorchymyn hwn yw ymdrin â dau fater. Yn gyntaf, galluogi 
cynnwys darpariaeth yn ymwneud â Swyddogion Cofrestru Etholiadol yn 
neddfwriaeth y Cynulliad heb yr angen i sicrhau cydsyniad Gweinidog y Goron, 
ac yn ail, darparu eglurder ynglŷn â chymhwysedd gweithredol mewn perthynas 
â Swyddogion Cofrestru Etholiadol yng nghyd-destun trosglwyddo 
swyddogaethau etholiadol o dan Orchymyn Gweinidogion Cymru (Trosglwyddo 
Swyddogaethau) 2018.   
 
Y Gorchymyn Trosglwyddo Swyddogaethau a pharagraff 12 o Atodlen 7B 
 
2.2. Mae Erthygl 45 o Orchymyn Gweinidogion Cymru (Trosglwyddo 
Swyddogaethau) 2018 yn trosglwyddo swyddogaethau Gweinidogol presennol o 
dan ddarnau penodol o ddeddfwriaeth etholiadol i Weinidogion Cymru. Y 
swyddogaethau sy'n cael eu trosglwyddo yw'r rhai sydd o fewn "cymhwysedd 
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datganoledig" fel y'u diffinnir gan Erthygl 45 o'r Gorchymyn hwnnw (hynny yw, o 
fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad).’ 
 
2.3 Mae paragraff 12 o Atodlen 7B i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 yn 
darparu nad yw cyfeiriad at gymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad mewn 
unrhyw ddeddfiad yn cynnwys darpariaeth y gellid ei gwneud mewn Deddf 
Cynulliad â chydsyniad Gweinidog y Goron yn unig (o dan baragraffau 8-11 o 
Atodlen 7B). 
 
2.4. Mae paragraff 8 o Atodlen 7B i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 yn 
darparu na all darpariaeth mewn Deddf Cynulliad roi na gosod unrhyw 
swyddogaeth ar awdurdod a gadwyd yn ôl; ni all addasu cyfansoddiad 
awdurdod a gadwyd yn ôl; ac ni all roi, gosod, addasu na dileu swyddogaethau 
sy'n arferadwy yn benodol mewn perthynas ag awdurdod a gadwyd yn ôl; heb 
gydsyniad Gweinidog y Goron.  Mae paragraff 10 o'r Atodlen hon yn darparu na 
all darpariaeth Deddf y Cynulliad ddileu nac addasu unrhyw swyddogaeth 
awdurdod cyhoeddus (ac eithrio awdurdod Cymreig sydd wedi’i ddatganoli), oni 
bai bod Gweinidog priodol y DU yn cydsynio. 
 
2.5 Mae Swyddogion Cofrestru Etholiadol a benodir o dan adran 8 o Ddeddf 
Cynrychiolaeth y Bobl 1983 yn cael eu hystyried yn awdurdod a gadwyd yn ôl 
at ddibenion y Ddeddf ac nid ydynt wedi'u cynnwys ym mharagraffau 9 na 10, 
sy'n rhestru'r awdurdodau a gadwyd yn ôl y mae gofynion cydsyniad penodedig 
yn berthnasol iddynt. 
 
2.6. O ganlyniad, er bod gan y Cynulliad gymhwysedd deddfwriaethol mewn 
perthynas ag etholiadau'r Cynulliad ac etholiadau llywodraeth leol yng 
Nghymru, nid yw’n gallu deddfu ar gyfer newidiadau penodol i brosesau 
cofrestru etholiadol yng Nghymru ar gyfer etholiadau datganoledig os yw 
newidiadau o'r fath yn gysylltiedig â swyddogaethau Swyddogion Cofrestru 
Etholiadol, heb gydsyniad Gweinidog y Goron. 
 
2.7. Ar sail effaith gyfunol y gofynion cydsyniad ym mharagraffau 8 a 10 o 
Atodlen 7B, dull y Gorchymyn Trosglwyddo Swyddogaethau o drosglwyddo 
swyddogaethau yn ymwneud â deddfwriaeth etholiadol, a’r broses o weithredu 
paragraff 12 o Atodlen 7B, ystyrir nad oedd y swyddogaethau etholiadol sy’n 
ymwneud â Swyddogion Cofrestru Etholiadol wedi’u trosglwyddo ac na all 
Gweinidogion Cymru eu harfer ar hyn o bryd o dan y Gorchymyn. 
 
2.8. Bydd y Gorchymyn adran 109 yn ychwanegu at yr eithriadau ym 
mharagraff 9(6) a 10(2) o Atodlen 7B "swyddogion cofrestru etholiadol (yn unol 
â’r ystyr a nodir yn adran 8 o Ddeddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983)”. Bydd y 
Gorchymyn hefyd yn darparu ar gyfer ystyried bod swyddogaethau penodol 
swyddogion cofrestru etholiadol yng Nghymru wedi’u trosglwyddo i Weinidogion 
Cymru o dan Erthygl 45 o'r TFO o'r dyddiad y daw'r Gorchymyn 109 i rym. 
 
Amseru Gorchymyn adran 109 
 
2.9 Caiff yr offeryn hwn ei osod cyn i'r Cyfrin Gyngor gymeradwyo Gorchymyn 
adran 109.  Fodd bynnag, cymeradwyodd Senedd y DU y Gorchymyn ar 28 
Hydref 2019 a chymeradwyodd y Cynulliad y Gorchymyn ar 6 Tachwedd. Ni 
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fydd y cynnig i gymeradwyo'r offeryn hwn yn cael ei amserlennu ar gyfer dadl 
gan y Cynulliad tan y bydd y Gorchymyn adran 109 yn cael ei wneud.  
 
Adran 39 o Ddeddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 
 
2.10. Gwneir yr offeryn statudol hwn gan ddibynnu ar adran 53 o Ddeddf 1983 
ac adran 7 o Ddeddf 2013.  Mae'r pŵer yn adran 53 o Ddeddf 1983 yn bŵer i 
wneud darpariaeth mewn is-ddeddfwriaeth ar ffurf Rheoliadau.  Mae'r pŵer yn 
adran 7 o Ddeddf 2013 yn bŵer i wneud darpariaeth drwy Orchymyn.  Dibynnir 
ar adran 39 o Ddeddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 er mwyn gwneud darpariaeth 
gydlynus mewn perthynas â'r canfasio blynyddol diwygiedig ar ffurf rheoliadau. 

Dull yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol 
 
2.11. Arweiniwyd y polisi a'r broses o'i weithredu er mwyn diwygio canfasio gan 
Lywodraeth y DU sydd wedi ariannu'r canfasiad blynyddol mewn perthynas â'r 
DU gyfan ers 2014.  Mae Llywodraeth y DU wedi cynhyrchu a rheoli'r polisi, y 
cynlluniau peilot, yr ymgynghori a'r prosesau gweithredu gyda mewnbwn gan 
Weinidogion Cymru. O ran yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol sy'n cyd-fynd â'r 
Memorandwm Esboniadol hwn, rydym wedi mewnosod yr asesiad effaith 
ariannol a baratowyd ar gyfer y DU gyfan gan Lywodraeth y DU.  Nid yw'n bosibl 
dadgyfuno'r wybodaeth hon i lefel Cymru.   
 
3. Y Cefndir Deddfwriaethol  
 
3.1. Mae'r Rheoliadau hyn yn rhan o becyn o offerynnau statudol a fydd yn 
sicrhau bod yr un newidiadau i'r canfasiad blynyddol yn cael eu cyflwyno ledled 
Prydain. Mae cymhwysedd deddfwriaethol mewn perthynas â chofrestr 
Seneddol y DU wedi'i gadw.  Cafodd cymhwysedd deddfwriaethol mewn 
perthynas â'r gofrestr llywodraeth leol yng Nghymru ei ddatganoli i Gynulliad 
Cenedlaethol Cymru gan Ddeddf Cymru 2017.  Roedd Gorchymyn 
Gweinidogion Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) 2018 fel y'i haddaswyd 
gan Orchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Diwygio) 2019 yn trosglwyddo i 
Weinidogion Cymru swyddogaethau sy’n arfer cael eu cyflawni gan Weinidog y 
Goron mewn perthynas â'r gofrestr llywodraeth leol yng Nghymru, i’r graddau ei 
bod hi’n bosibl cyflawni’r swyddogaethau hynny o fewn cymhwysedd 
datganoledig y Cynulliad. 
 
3.2 Mae'r Rheoliadau Diwygio RPR 2019 yn gwneud darpariaeth ar gyfer 
diwygio canfasio mewn perthynas â'r gofrestr Seneddol a chofrestr llywodraeth 
leol yn Lloegr. Hefyd, mae Gweinidogion yr Alban yn cyflwyno newidiadau 
cyfatebol mewn perthynas â'r gofrestr llywodraeth leol yn yr Alban, gyda'r 
bwriad y bydd y newidiadau ar gyfer Prydain gyfan yn dod i rym ar yr un pryd.  
 
3.3. Er mwyn gwerthfawrogi'n llawn y newidiadau a gyflwynwyd gan Reoliadau 
Cynrychiolaeth y Bobl (Canfasiad Blynyddol) (Diwygio) (Cymru) 2020, dylid eu 
darllen ar y cyd â'r Rheoliadau UKG, Rheoliadau RPR 2019 a wnaed ar 4 
Tachwedd 2019. 
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3.4. Nodir y gofyniad i gael canfasio blynyddol yn adrannau 9A- EROs: duty to 
take necessary steps a 9D Maintenance of registers: duty to conduct canvass 
in Great Britain of the 1983 Act. 
 
3.5. Mae  Adran 9A o Ddeddf 1983 yn rhoi dyletswydd ar Swyddogion Cofrestru 
Etholiadol i gymryd yr holl gamau sydd eu hangen i gynnal eu cofrestri a 
sicrhau, lle bo hynny'n rhesymol ymarferol, bod pob person sydd â hawl i gael 
ei gofrestru wedi’i gofrestru. Mae’r camau’n cynnwys anfon y ffurflen ganfasio 
ac ymweld ag aelwydydd unwaith neu fwy.  
 
3.6. Mae Adran 9D yn gosod dyletswydd ar Swyddogion Cofrestru Etholiadol i 
gynnal canfasiad blynyddol yn yr ardal lle maent yn gweithredu. Diben y 
canfasiad yw canfod enwau a chyfeiriadau pobl sydd â hawl i gael eu cofrestru 
a'r rhai sydd wedi cofrestru ond nad oes ganddynt hawl i hynny. Mae’n rhaid 
cynnal y canfasiad yn unol â'r rheoliadau perthnasol, ac mae'n rhoi'r pŵer i'r 
ERO ymweld ag aelwydydd at ddibenion y canfasiad.  
 
3.7. Nodwyd y broses ganfasio yn flaenorol yn Rheoliadau 32ZA (Annual 
Canvass) a 32ZB (Steps to be taken by a registration officer where no 
information in response to an annual canvass form is received in respect of a 
particular address) o RPR 2001 E&W.  

3.8. Mae'r pŵer i wneud y newidiadau i'r darpariaethau uchod i'w gael yn adran 
53 o Ddeddf 1983 - Power to make regulations as to registration etc ac Atodlen 
2 i'r Ddeddf honno – Provisions which may be made in regulations as to 
registration etc ac yn Adran 7 o Ddeddf Cofrestru a Gweinyddu Etholiadol 2013 
- Power to amend or abolish the annual canvass. 

3.9. Mae'r pŵer yn adran 53 o'r Ddeddf 1983 yn bŵer i wneud darpariaeth 
mewn is-ddeddfwriaeth ar ffurf Rheoliadau.  Mae'r pŵer yn adran 7 o Ddeddf 
2013 yn bŵer i wneud darpariaeth drwy Orchymyn.  Dibynnir ar adran 39 o 
Ddeddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 er mwyn gwneud darpariaeth gydlynus 
mewn perthynas â'r canfasiad blynyddol diwygiedig ar ffurf Rheoliadau. 

4. Diben y ddeddfwriaeth a’r effaith y bwriedir iddi ei chael 
 
4.1. Mae'r canfasiad presennol yn casglu gwybodaeth am ychwanegiadau 
posibl i'r gofrestr, newidiadau iddi a gwybodaeth i’w dileu ohoni. Ers cyflwyno 
Cofrestru Etholiadol Unigol (IER) yn 2014, mae’n rhaid i Swyddogion Cofrestru 
Etholiadol wahodd darpar etholwyr newydd yn unigol i wneud cais i gofrestru i 
bleidleisio, a gwirio eu hunaniaeth, cyn y gellir eu hychwanegu at y gofrestr. 
Mae'r broses hon ar wahân i'r canfasiad blynyddol ond mae’n gallu digwydd ar 
yr un pryd, a dyna sy’n digwydd fel arfer.  

4.2. Yn ei ffurf bresennol, mae'r canfasiad blynyddol a bennir mewn 
deddfwriaeth yn canolbwyntio ar broses (e.e. nifer y ffurflenni canfasio sydd i'w 
hanfon i bob aelwyd) yn hytrach na chanlyniadau (e.e. pa mor gywir a chyflawn 
yw’r gofrestr). Mae'n seiliedig ar bapur i raddau helaeth, mae’n aneffeithlon ac 
yn hen ffasiwn, ac nid oes llawer o le i arloesi digidol.  
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4.3. Cynhaliwyd cynlluniau peilot o fodelau amgen ar gyfer cynnal y canfasiad 
blynyddol yn 2016 a 2017 yng Nghymru, Lloegr a'r Alban – a Blaenau Gwent a 
Thorfaen oedd yr ardaloedd peilot yng Nghymru. Mae gwerthusiad o'r 
cynlluniau peilot yn dangos yn glir ei bod yn fanteisiol galluogi Swyddogion 
Cofrestru Etholiadol i ganolbwyntio eu hadnoddau'n fwy effeithiol ar eiddo lle 
mae'r meddianwyr wedi newid a bod angen diweddaru'r gofrestr etholwyr. Mae 
model canfasio newydd wedi’i ddatblygu ar sail tystiolaeth o'r cynlluniau peilot, 
adborth o'n hymgynghoriad ac ymgysylltu helaeth â rhanddeiliaid allweddol.  
 
4.4. Bydd diben y canfasiad cartrefi o dan y model diwygiedig yr un fath ag o 
dan y model presennol, sef cael gwybod;  
 

 enwau a chyfeiriadau personau sydd â hawl i gael eu cofrestru ond nad 
ydynt wedi'u cofrestru eisoes;  

 y personau hynny sydd ar y gofrestr ond nad oes ganddynt hawl bellach 
i gael eu cofrestru mewn cyfeiriad penodol (fel arfer am eu bod wedi 
symud). 

 
4.5. Y bwriad yw sicrhau bod y ddeddfwriaeth sy'n berthnasol i’r canfasiad 
blynyddol diwygiedig yn llai rhagnodol ac felly'n fwy caniataol na’r sefyllfa ar 
hyn o bryd. Dyma amcanion diwygio’r canfasiad:  
 

 gwneud y broses yn symlach ac yn gliriach ar gyfer dinasyddion;  

 rhoi mwy o ddisgresiwn i Swyddogion Cofrestru Etholiadol gynnal 
canfasiad wedi'i deilwra sy'n fwy addas i'w hardal leol;  

 lleihau'r baich gweinyddol ar Swyddogion Cofrestru Etholiadol a'r baich 
ariannol ar drethdalwyr; 

 diogelu cyflawnder a chywirdeb y cofrestri;  

 cynnal diogelwch ac uniondeb y cofrestri;  

 cynnwys y gallu i arloesi a gwella, gyda model y gellir ei addasu ar gyfer 
newid yn y dyfodol.  

 
4.6. Gan fod y canfasiad blynyddol yn parhau i fod yn bwysig, mae'r model 
newydd yn sicrhau cysylltiad â phob eiddo preswyl o leiaf unwaith yn ystod 
cyfnod y canfasiad er mwyn sicrhau bod yna gyfle i roi gwybod am newidiadau 
os oes angen.  
 
4.7. Nid ydym yn bwriadu gwneud unrhyw newidiadau i amseriad y canfasiad. 
Rydym am i Swyddogion Cofrestru Etholiadol barhau i benderfynu ar amser i 
gychwyn eu canfasiad. Bydd y gofyniad i gyhoeddi'r gofrestr ddiwygiedig erbyn 
1 Rhagfyr bob blwyddyn yn parhau, felly hefyd y gallu i ohirio cyhoeddi'r 
gofrestr ddiwygiedig tan 1 Chwefror os oes etholiad yn cael ei gynnal yn yr 
ardal yn ystod cyfnod y canfasiad.  
 
4.8. Fel y nodwyd uchod, bydd Rheoliadau Cynrychiolaeth y Bobl (Canfasiad 
Blynyddol) (Diwygio) (Cymru) 2020 yn cael eu gosod a'u gwneud ar ôl y 
Rheoliadau sy'n rheoli’r gofrestr Seneddol nad yw wedi'i datganoli – Rheoliadau 
Cynrychiolaeth y Bobl (Canfasiad Blynyddol) (Diwygio) 2019.  Er mwyn 
gwerthfawrogi'n llawn y newidiadau a gyflwynwyd gan Reoliadau Cymru, dylid 
eu darllen ar y cyd â Rheoliadau'r DU.  
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Effaith Rheoliadau 

4.9. Mae Rheoliadau 3 i 6 yn cynnwys diwygiadau i Ddeddf Cynrychiolaeth y 
Bobl 1983 sy'n angenrheidiol er mwyn sicrhau ei bod yn cydymffurfio â'r 
gofynion canfasio newydd a fydd yn berthnasol i gofrestr o etholwyr llywodraeth 
leol yng Nghymru. Mae adran 9A o Ddeddf 1983 yn rhoi dyletswydd ar 
swyddogion cofrestru i gymryd y camau sydd eu hangen i gydymffurfio â'r 
ddyletswydd i gynnal cofrestri o dan adran 9 o Ddeddf 1983. Mae Rheoliad 4 yn 
diwygio adran 9A (2) i ddiwygio'r camau y caiff swyddog cofrestru eu cymryd 
mewn perthynas â chofrestr o etholwyr llywodraeth leol yng Nghymru. Mae 
Rheoliad 5 yn diwygio adran 9D o Ddeddf 1983 er mwyn rhoi pŵer i 
Weinidogion Cymru, trwy reoliadau, roi swyddogaeth i'r Comisiwn Etholiadol 
lunio un ohebiaeth ganfasio neu fwy. Hefyd, bydd y diwygiadau i adran 9D yn 
galluogi swyddog cofrestru sy'n cynnal y canfasiad ar gyfer cofrestr o etholwyr 
llywodraeth leol yng Nghymru i wneud ymholiadau o dŷ i dŷ er mwyn cael y 
wybodaeth sy’n ofynnol gan ffurflen ganfasio.  Mae Rheoliad 6 yn diwygio 
paragraff 3C o Atodlen 2 i Ddeddf 1983 er mwyn rhoi’r pŵer i Weinidogion 
Cymru wneud darpariaeth bellach trwy reoliadau sy'n awdurdodi neu'n ei 
gwneud yn ofynnol i swyddog cofrestru ar gyfer cofrestr llywodraeth leol yng 
Nghymru gymryd camau penodedig er mwyn cael gwybodaeth wrth gynnal y 
canfasiad.  

4.10. Mae Rheoliadau 7 i 20 yn diwygio Rheoliadau Cynrychiolaeth y Bobl 
(Cymru a Lloegr) 2001. 

4.11. Mae rheoliad 8 yn diwygio'r diffiniad o "wasanaeth digidol" yn rheoliad 3 
(1) (dehongli) o Reoliadau 2001. Diwygiodd Rheoliadau Diwygio RPR 2019 y 
diffiniad i gynnwys diben paru data ynghyd â dibenion presennol prosesu 
ceisiadau ar-lein o dan adrannau 2019ZC a 10ZD o Ddeddf 1983 a dilysu 
gwybodaeth o dan reoliad 29ZA o Reoliadau 2001.  Mae rheoliad 8 yn ymestyn 
cymhwysiad y diffiniad i gofrestr o etholwyr llywodraeth leol yng Nghymru.  

4.12. Mae Rheoliad 9 yn dirymu rheoliad 26(3)(eb) (ceisiadau i gofrestru) yn 
Rheoliadau 2001 er mwyn dileu'r gofyniad am yr hyn y cyfeirir ato fel y "blwch 
ticio meddiannaeth unigol" mewn perthynas â chofrestr llywodraeth leol yng 
Nghymru. Cyflwynwyd hyn yn 2016 fel rhan o gyfres o fesurau lleihau costau 
cyn diwygio’r canfasiad yn ehangach. Os yw etholwr wedi nodi mai ef yw unig 
feddiannydd yr eiddo, ac os nad oes unrhyw wybodaeth arall ar gael sy’n 
awgrymu fel arall, gall yr ERO ddewis eithrio'r eiddo o'r canfasiad nesaf (neu'r 
canfasiad presennol, os yw eisoes ar waith). Yn wreiddiol, credwyd y byddai 
hyn yn lleihau costau’r canfasiad gan y byddai'n caniatáu i Swyddogion 
Cofrestru Etholiadol hepgor cyfran o eiddo o'r cylch canfasio. Fodd bynnag, yn 
ymarferol, roedd llawer o etholwyr wedi'u drysu gan y blwch ticio, a nodwyd ei 
fod wedi arwain at gofnodion anghywir. O ganlyniad, nid oedd Swyddogion 
Cofrestru Etholiadol yn fodlon dibynnu ar y wybodaeth o’r blwch ticio, ac maent 
yn parhau i anfon y Ffurflen Ymholiad Aelwyd. 

4.13. Mae Rheoliadau 10 ac 11 yn dirymu Rheoliadau 32ZA (y canfasiad 
blynyddol: cofrestr o etholwyr llywodraeth leol yng Nghymru) a 32ZB (camau i'w 
cymryd gan swyddog cofrestru os nad oes gwybodaeth mewn perthynas ag 
ymateb i ffurflen ganfasio flynyddol yn cael ei derbyn gan gyfeiriad penodol) yn 
Rheoliadau 2001 sy'n gwneud darpariaeth mewn perthynas â'r canfasiad 
blynyddol cyfredol. Mae dirymu'r darpariaethau hyn yn ganlyniadol i 
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ddefnyddio'r canfasiad newydd ar gyfer cofrestr o etholwyr llywodraeth leol yng 
Nghymru. 

4.14. Mae Rheoliad 13 o Reoliadau Cynrychiolaeth y Bobl (Cymru a Lloegr) 
(Canfasiad Blynyddol) (Diwygio) 2019 yn mewnosod Rheoliadau 32ZBA i 
32ZBF i Reoliadau Cynrychiolaeth y Bobl (Cymru a Lloegr) 2001 sy'n gwneud 
darpariaeth ar gyfer canfasiad blynyddol diwygiedig fel y mae'n berthnasol i 
gofrestr Seneddol y DU a chofrestr o etholwyr llywodraeth leol yn Lloegr. 

4.15. Mae Rheoliadau 12 i 18 o'r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau 
32ZBA i 32ZBG yn Rheoliadau 2001 fel y byddant yn berthnasol, gyda rhai 
amrywiadau, i gofrestr o etholwyr llywodraeth leol yng Nghymru. Mae'r testun 
isod yn disgrifio'r broses fel y mae'n berthnasol i gofrestr o etholwyr llywodraeth 
leol yng Nghymru.   

32ZBA Canfasiad Blynyddol  

4.16. Mae'r rheoliad hwn yn nodi camau'r canfasiad newydd.  Yn gyntaf, rhaid 
i'r swyddogion hyn gwblhau'r paru data a bennir ym Mharagraff (1).  

4.17. Yn ail, maent wedyn yn dilyn y llwybr priodol ar gyfer yr eiddo.  Mae 
paragraff (2) yn ei gwneud yn glir mai'r canfasio rhagosodedig yw'r llwybr eiddo 
heb ei baru. Fodd bynnag, mae paragraff (3) yn darparu ar gyfer dwy broses 
arall, (y llwybr eiddo wedi'i baru a'r llwybr eiddo diffiniedig), fel eithriadau sy’n 
cael eu disgrifio ym mharagraffau (4) a (5). 

4.18. Mae Paragraff (6) yn atal ERO rhag defnyddio'r llwybr eiddo wedi’i baru os 
oes gan yr ERO wybodaeth sy'n nodi mai dim ond pobl o dan 18 oed sy'n 
preswylio yn yr eiddo. 

4.19. Mae Paragraff (7) yn diffinio'r wybodaeth y mae'n ofynnol i Swyddogion 
Cofrestru Etholiadol ei hystyried wrth benderfynu a ddylid defnyddio'r llwybr 
eiddo wedi’i baru yn hytrach na'r llwybr eiddo nad yw wedi’i baru. Dyma'r 
canlyniadau paru data a’r data y mae'r ERO yn ei gadw yn ymwneud â darpar 
etholwyr ac etholwyr diweddar. Ceir gwybodaeth lawn am y rhain yn 32ZBD. 

4.20. Mae Paragraff (8) yn gwneud darpariaeth i Swyddogion Cofrestru 
Etholiadol ystyried unrhyw ddata arall (a geir yn lleol fel arfer) sydd ar gael 
iddynt wrth benderfynu pa broses i’w dewis. 

32ZBB Paru Data’r Canfasiad Blynyddol 

4.21. Fel yr esboniwyd uchod, bydd y canfasiad blynyddol newydd yn 
ymgorffori 'paru data' gorfodol ar y dechrau a fydd yn galluogi swyddogion 
cofrestru etholiadol i baru enwau a chyfeiriadau eu hetholwyr cofrestredig â 
ffynonellau data eraill.  Mae'r paru data, a nodir ym mharagraffau (1) i (9) yn 
cynnwys cofnodion paru data ar y gofrestr etholwyr gyda set ddata 
genedlaethol sy’n cael ei chadw yn warws data'r Adran Gwaith a Phensiynau.    

4.22. Mae'n ofynnol i'r ERO anfon y wybodaeth ragnodedig sydd ganddo am yr 
etholwyr sydd ar y gofrestr o etholwyr seneddol yng Nghymru a Lloegr a’r 
gofrestr o etholwyr llywodraeth leol yng Nghymru i'r Gwasanaeth Digidol 
Cofrestru Etholwyr Unigol ("IER DS") sy'n un o wasanaethau Swyddfa’r 
Cabinet. Wedyn, anfonir y wybodaeth hon i Adran Ddata a Dadansoddeg yr 
Adran Gwaith a Phensiynau i'w pharu yn erbyn set ddata a dynnwyd yn 
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rheolaidd yn ei Warws Data. Yna, caiff y canlyniadau eu hanfon yn ôl i'r IER 
DS, sydd yn ei dro yn datgelu'r canlyniadau i'r ERO.  

4.23. Er mai cyfrifoldeb y gweinyddiaethau datganoledig yw datgelu 
gwybodaeth i'r gwasanaeth digidol yn y lle cyntaf mewn perthynas â'r 
cofrestrau Llywodraeth Leol yng Nghymru a'r Alban, mae'r darpariaethau sy'n 
weddill, sy'n nodi'r camau sy'n ofynnol ar gyfer cymharu data, gan gynnwys y 
fformat a'r seilwaith sydd i'w ddefnyddio, wedi'u cynnwys yn OS y DU. Bydd 
canlyniadau'r paru data, a ddatgelir i'r swyddogion cofrestru etholiadol yn unol â 
pharagraff (6), yn ymwneud â'r gofrestr etholwyr seneddol yng Nghymru neu 
Loegr a'r gofrestr llywodraeth leol yng Nghymru. Lle mae'r canlyniadau hynny'n 
berthnasol i gofrestrau llywodraeth leol, mae unrhyw brosesu pellach o'r 
canlyniadau hyn gan swyddogion cofrestru etholiadol Cymru wedi'i ddatganoli. 

4.24. Mae eiddo ac etholwyr penodol wedi'u heithrio o'r cam paru data. Mae'r 
rhain yn cynnwys is-baragraffau (7)(a) a (b) o etholwyr a nodwyd yn 
llwyddiannus yn ddiweddar (am gyfnod o hyd at 90 diwrnod ar ôl eu nodi), a 
pharagraff (8) etholwyr categori arbennig, fel pleidleiswyr tramor a 
chofrestriadau dienw.   

4.25. Yr etholwyr penderfynol yw'r rhai y mae eu cais i gofrestru i bleidleisio 
wedi'i benderfynu'n llwyddiannus gan y swyddog cofrestru etholiadol, ond ni 
fyddant yn cael eu hychwanegu at y gofrestr tan y caiff y newid misol nesaf ei 
gyhoeddi.  Gan na fyddant yn ymddangos yn y gofrestr adeg paru’r data, ni 
fydd y Swyddogion Cofrestru Etholiadol yn cyflwyno eu manylion ar gyfer paru.   
Yn ymarferol, bydd gan yr ERO ddisgresiwn i bennu ei gyfnod amser ei hun ar 
gyfer eithrio etholwyr a nodwyd yn ddiweddar. Byddant yn gallu gosod y cyfnod 
amser o sero hyd at 90 diwrnod. 

32ZBC Prosesu gwybodaeth mewn cysylltiad â pharu data’r canfasiad blynyddol 

4.26. Mae (1) yn ei gwneud yn glir mai dim ond at ddibenion cofrestru y gellir 
defnyddio canlyniadau'r broses paru data, neu yn sgil cais yn ymwneud ag 
achos cyfreithiol, ac mae (2) yn nodi trosedd newydd ar gyfer camddefnyddio 
data a rennir o dan y cam paru data newydd. Mae'r drosedd hon yn debyg iawn 
i'r un sydd eisoes ar waith mewn perthynas â chamddefnyddio data sydd wedi’i 
drosglwyddo yn ystod y cam dilysu data ar gyfer cofrestru (e.e. ym mharagraff 
(6) o reoliad 29ZB (6) o Reoliadau Cynrychiolaeth y Bobl 2001).  

4.27. Mae Paragraff (3) yn nodi bod y Gweinidog dros Swyddfa'r Cabinet yn 
gallu gosod gofynion ar unrhyw Swyddog Cofrestru Etholiadol neu berson sy'n 
datgelu gwybodaeth i Swyddfa'r Cabinet fel rhan o'r cam paru data. 

4.28 Gall y gofynion hyn gynnwys prosesu data, gan gynnwys trosglwyddo, 
storio a diogelu'r wybodaeth hon. Mae paragraff (4) yn egluro y gall y gofynion 
hyn ar gyfer prosesu data fod mewn perthynas â chofrestr yr etholwyr seneddol 
yng Nghymru a Lloegr a'r gofrestr llywodraeth leol yng Nghymru.   

4.29. Mae paragraff (5) yn nodi lle mae'r Gweinidog dros Swyddfa'r Cabinet yn 
bwriadu gosod gofynion yn ymwneud â phrosesu gwybodaeth ar gyfer y cam 
paru data cenedlaethol, ac mae'n rhaid sicrhau bod y gwaith hwn wedi’i wneud 
cyn bod y cam paru data’n dechrau.  
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32ZBD Canfasiad Blynyddol ar gyfer eiddo pan allai fod angen ychwanegu 
gwybodaeth at gofrestr o etholwyr, neu ddileu gwybodaeth ohoni, a'r camau i'w 
cymryd pan na cheir ymateb 

4.30. Mae paragraffau (1) i (9) yn nodi'r llwybr eiddo heb ei baru, a ddisgrifir yn 
yr adran bolisi o'r Asesiad Effaith Rheoleiddiol.   

4.31. Bydd canllawiau ar yr opsiynau amrywiol sydd ar gael i swyddogion 
cofrestru etholiadol fel rhan o'r llwybr eiddo heb ei baru yn cael eu darparu gan 
y Comisiwn Etholiadol yn eu Canllawiau ar gyfer Gweinyddwyr Etholiadol.  
Bydd hyn yn cynnwys y dewis i ddefnyddio gohebiaeth electronig megis 
negeseuon e-bost a negeseuon testun i geisio cynyddu cyfraddau ymateb a 
chau'r cylch gan ddefnyddio dulliau llai drud a mwy arloesol na ffurflen y 
canfasiad yn unig.  Bydd Rheoliad 15 (d) o’r Rheoliadau hyn yn gosod paragraff 
9 i’w gwneud yn glir, os oes dyddiad geni yn cael ei gadw gan y swyddog 
cofrestru etholiadol ar gyfer person o dan 16 oed, na ddylai'r ffurflen gael ei 
llenwi ymlaen llaw gyda'r dyddiad geni hwnnw.    

   

32ZBE Canfasiad blynyddol ar gyfer eiddo pan fo’r swyddog cofrestru’n 
fodlon nad oes angen dileu unrhyw wybodaeth o gofrestr o etholwyr a phan 
nad oes ganddo reswm i gredu y bydd angen gwneud unrhyw 
ychwanegiadau i gofrestr o etholwyr 

4.32 Mae paragraff (1) yn gwneud darpariaeth i'r Swyddog Cofrestru Etholiadol  
ddefnyddio'r broses ganfasio paru a ddisgrifir yn yr adran bolisi o'r Asesiad 
Effaith Rheoleiddiol.  Nodir hyn ym mharagraffau (2)-(6) o'r rheoliad. Mae 
paragraff (3) yn rhoi'r dewis i'r swyddog cofrestru etholiadol o ran anfon 
gohebiaeth ganfasio A i’r eiddo neu anfon gohebiaeth electronig i'r eiddo lle 
mae gan y swyddog cofrestru etholiadol fanylion cyswllt perthnasol ar gyfer o 
leiaf un etholwr llywodraeth leol cofrestredig dros oedran 16 yn yr eiddo lle 
maent yn gymwys i bleidleisio mewn etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru.   
Mae is-baragraff (4A) yn ei gwneud yn ofynnol i'r sawl sy'n derbyn yr ohebiaeth 
i ddarparu dyddiad geni'r rhai sy'n 14 ac yn 15 oed ac sy'n gymwys i gael eu 
cofrestru ar y gofrestr o etholwyr llywodraeth leol yng Nghymru i’r Swyddog 
Cofrestru Etholiadol  hefyd.      

4.33. Mae paragraff (7) yn nodi bod yn rhaid i'r swyddog cofrestru etholiadol 
newid y dull o ganfasio eiddo o'r broses eiddo a barwyd os oes ganddynt 
reswm i gredu y gall fod newidiadau y mae angen eu cofnodi.  Y nod yw 
sicrhau bod hyn yn ymdrin â sefyllfaoedd lle mae'r Swyddog Cofrestru 
Etholiadol  wedi dod yn ymwybodol o angen tebygol i newid y gofrestr ond nad 
yw wedi derbyn digon o wybodaeth i'w alluogi i fwrw ymlaen â'r prosesau 
arferol ar gyfer ychwanegu neu ddileu gwybodaeth.  

 

32ZBF Canfasiad blynyddol ar gyfer eiddo penodol 

4.34. Mae rhai mathau o gyfeiriad preswyl yn llai addas i ddulliau canfasio 
traddodiadol a ddisgrifir yn adran bolisi yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol ac felly 
mae 32ZBF yn nodi'r broses amgen hon ar gyfer eiddo penodol.   Caiff eiddo 
sy'n gymwys ar gyfer y broses hon ei nodi ar ddechrau'r broses ganfasio. 
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4.35. Mae paragraff (1) yn gwneud darpariaeth ar gyfer y broses ar wahân – 
gan wneud yn glir mai dim ond pan fyddant wedi llwyddo i ddod o hyd i berson 
cyfrifol mewn eiddo sy'n dod o fewn cwmpas yr eiddo a restrir ym mharagraff 
(2) y gall y swyddog cofrestru etholiadol ddilyn y broses hon.   

4.36. Mae is-baragraffau (2) (a) i (e) yn rhestru mathau penodol o eiddo sy'n 
addas ar gyfer y broses hon.   

4.37. Gallai eiddo â'r mathau hyn o nodweddion gynnwys barics y fyddin, llety 
staff ysbyty neu gymuned grefyddol. Y gofyniad ar ddiwedd is-baragraff (2) (dd) 
yw bod yn rhaid i'r swyddog cofrestru etholiadol gredu'n rhesymol bod 
defnyddio'r broses eithriad hon yn fwy tebygol o'u galluogi i gyflawni diben y 
canfasio blynyddol na'r naill neu'r llall o'r ddwy broses ganfasio arall. 

4.38. Mae paragraff (3) yn ei gwneud yn glir na fyddai bloc cyffredin o fflatiau, 
oni bai ei fod yn dod o dan y diffiniad o dŷ amlfeddiannaeth (HMO) o dan adran 
254 o Ddeddf Tai 2004 ac felly o fewn is-baragraff 2 (c), yn gymwys ar gyfer y 
broses hon.  Gwneir hyn er mwyn osgoi defnyddio'r llwybr hwn yn rhy eang ar 
gyfer eiddo y dylid eu canfasio'n briodol gan ddefnyddio'r naill neu'r llall o'r 
ddwy broses arall a ddisgrifir uchod. 

4.39. Mae paragraff (5) yn nodi'r wybodaeth y mae'n rhaid i'r Swyddog 
Cofrestru Etholiadol  ofyn i'r person cyfrifol amdani.  Mae'r Swyddog Cofrestru 
Etholiadol  yn gallu casglu'r wybodaeth trwy ddefnyddio unrhyw ddull sy'n 
briodol yn ei farn ef, sy’n rhoi'r rhyddid iddo ddefnyddio pa ddull bynnag y 
mae'n teimlo sydd fwyaf effeithiol. Mae hyn yn cyd-fynd â'r bwriad polisi i roi 
mwy o ddisgresiwn i Swyddogion Cofrestru Etholiadol gwblhau’r broses 
ganfasio er mwyn eu galluogi i ddefnyddio'r dull gorau ar gyfer yr eiddo 
perthnasol.  

4.40. O dan baragraff (7), os nad yw'r Swyddog Cofrestru Etholiadol  yn gallu 
casglu'r wybodaeth ofynnol o fewn cyfnod rhesymol, mae’n rhaid iddo 
ddychwelyd i'r llwybr eiddo nad yw wedi’i baru ar gyfer yr eiddo perthnasol. 

 

32ZBG Gofynion y Comisiwn Etholiadol 

4.41. Mae'r ddyletswydd a grëwyd gan reoliad 32ZA wedi cael ei hehangu i roi 
dyletswydd ar y Comisiwn Etholiadol i lunio tri math o ohebiaeth canfasio 
papur. Mewn ymateb i adborth o'r ymgynghoriad cyhoeddus, mae'r wybodaeth 
sydd ei hangen ar y ffurflen wedi ei symleiddio ac mae gan y Comisiwn 
Etholiadol fwy o ddisgresiwn i'w llunio.   O ganlyniad, dim ond gwybodaeth sydd 
â chysylltiad uniongyrchol â'r canfasiad sy'n cael ei rhagnodi bellach. Bydd hyn 
yn helpu i wneud diben y ffurflenni’n gliriach a chael gwared ar rywfaint o'r 
dryswch sy’n wynebu dinasyddion ar hyn o bryd. 

4.42. Mae is-baragraff (1) (a) yn rhestru'r ddau fath o ohebiaeth a'r ffurf:  

 
(i) gohebiaeth ganfasio A. Gohebiaeth bapur fydd hon i'w defnyddio yn 
ystod y canfasiad wedi’i baru. Ni fydd angen ymateb iddi oni bai bod 
angen i’r derbynnydd roi gwybod am newidiadau mewn perthynas â'r 
aelwyd. 
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(ii) ffurflen ganfasio (gan amgáu amlen ragdaledig â’r cyfeiriad arni) ar 
gyfer y llwybr eiddo nad yw wedi’i baru. 

(iii) gohebiaeth cyfathrebu B. Gohebiaeth bapur amgen i'w defnyddio yn 
lle’r ffurflen ganfasio ar gyfer y llwybr eiddo nad yw wedi’i baru. 

 

4.43. Fel sy’n digwydd ar hyn o bryd, bydd y Comisiwn Etholiadol yn darparu'r 
ffurflenni hyn i swyddogion cofrestru, ac fel sy'n digwydd ar hyn o bryd, bydd 
rhaid i’r swyddogion hyn ddefnyddio'r fersiynau safonedig. Fel sy’n digwydd ar 
hyn o bryd gyda'r ffurflen ganfasio ragnodedig, bydd Gweinidog Swyddfa'r 
Cabinet yn cymeradwyo'r ohebiaeth ragnodedig yma. Bydd gofyn i'r Gweinidog 
dros Swyddfa'r Cabinet ymgynghori â Gweinidogion Cymru ynghylch y 
ffurflenni a gaiff eu defnyddio yng Nghymru. 

4.44. Mae’n rhaid defnyddio Gohebiaeth Ganfasio bapur A ar gyfer y canfasiad 
wedi’i baru yn unig. Y Comisiwn Etholiadol a fydd yn penderfynu a ddylai'r 
ohebiaeth hon fod ar ffurf llythyr neu ffurflen. Bwriad y polisi yw rhoi rhywfaint o 
hyblygrwydd i'r Comisiwn ac osgoi bod yn rhy ragnodol. Bydd yr ohebiaeth hon 
wedi’i llenwi ymlaen llaw, ac er nad yw'n rhagnodi y dylid cynnwys amlen 
ragdaledig â’r cyfeiriad arni gyda’r ohebiaeth hon, nid yw’r gyfraith yn atal 
Swyddog Cofrestru Etholiadol  rhag gwneud hynny os yw'n dymuno. Nodir y 
gofynion sylfaenol ar gyfer yr ohebiaeth hon ym mharagraff (4).  

4.45. Dylid defnyddio’r ffurflen ganfasio ar gyfer y llwybr eiddo nad yw wedi’i 
baru, a’i hanfon at unrhyw eiddo lle disgwylir newid. Felly, bydd yn debyg i'r 
ffurflen a ddefnyddir ar hyn o bryd, ffurflen Ymholiadau'r Cartref, ond unwaith 
eto rydym wedi dileu cymaint o'r elfennau rhagnodedig presennol ag sy'n 
bosibl.   Mae hyn yn rhoi'r hyblygrwydd mwyaf posibl i'r Comisiwn Etholiadol 
lunio ffurflen sy'n ennyn ymateb ac yn casglu cymaint o wybodaeth am newid 
ag sy'n bosibl. Mae'r gofynion sylfaenol ar gyfer y ffurflen wedi'u nodi yn is-
baragraffau (5) (a) i (d) a (5A). Bydd (5A) hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i'r 
ffurflen ganfasio ofyn am fanylion y rhai sy'n 14 ac yn 15 oed ac sy'n gymwys i 
gael eu cofnodi ar y gofrestr o etholwyr llywodraeth leol yng Nghymru ynghyd 
â'u dyddiad geni. 

4.46. Defnyddir gohebiaeth ganfasio B ar gyfer y llwybr eiddo heb ei baru 
hefyd. Nid oes unrhyw gyfeiriad yn y ddeddfwriaeth at yr ohebiaeth hon ac 
eithrio’r ffaith y gall y Swyddog Cofrestru Etholiadol   ei hanfon fel unrhyw un 
(neu fwy) o gamau cyswllt y broses ganfasio lawn a bod yn rhaid i'r Swyddog 
Cofrestru Etholiadol  ddefnyddio'r ohebiaeth sydd wedi'i llunio a'i darparu gan y 
Comisiwn Etholiadol. Bwriad hyn yw rhoi hyblygrwydd i'r Comisiwn arloesi. 

4.47. Mae Rheoliad 19 yn dirymu Rheoliad 93A(3) yn Rheoliadau 2001.  Mae'r 
gofrestr etholwyr yn rhestru enwau a chyfeiriadau pawb sydd wedi cofrestru i 
bleidleisio mewn etholiadau cyhoeddus. Defnyddir y gofrestr at ddibenion 
etholiadol, er enghraifft sicrhau mai dim ond pobl gymwys sy’n gallu pleidleisio. 
Fe'i defnyddir hefyd at ddibenion cyfyngedig eraill a bennir yn y gyfraith, megis: 
canfod troseddau (e.e. twyll), galw pobl ar gyfer gwasanaeth rheithgor, a gwirio 
ceisiadau credyd.  Mae’r gofrestr agored yn ddarn o’r gofrestr etholwyr, ond nid 
yw'n cael ei defnyddio ar gyfer etholiadau. Gall unrhyw unigolyn, cwmni neu 
sefydliad ei phrynu. Mae'r Offeryn Statudol hwn yn dileu'r gofyniad i gynnwys 
manylion am y gofrestr agored/wedi’i golygu yn y ffurflen ganfasio.  Bydd 
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unigolyn wedi derbyn gwybodaeth berthnasol i gefnogi'r penderfyniad hwn adeg 
cofrestru i bleidleisio.  

4.48. Mae Rheoliad 21 yn diwygio Rheoliad 20(1) o Reoliadau 2019 fel bod y 
ddyletswydd ym mharagraff (1) yn gymwys i swyddog cofrestru mewn perthynas 
â chofrestr o etholwyr llywodraeth leol yng Nghymru. Cyn cyflwyno’r canfasiad 
diwygiedig ym mis Gorffennaf 2020, mae cynlluniau gweithredu yn cynnwys 
profi'r cam paru data. Prawf untro fydd hwn, ac i bob diben bydd yn fodd o 
ymarfer yr hyn a fydd yn digwydd ar ôl diwygio’r canfasiad. Diben cynnal prawf 
o’r cam paru data yw helpu i ddiwygio’r canfasiad yn llwyddiannus, trwy alluogi 
Swyddogion Cofrestru Etholiadol i wella eu dealltwriaeth o'r canlyniadau paru y 
maent yn debygol o'u cyflawni yn eu hardal, ac felly faint o eiddo sy’n debygol o 
gael eu canfasio trwy ddefnyddio'r llwybr eiddo wedi’i baru a’r llwybr eiddo nad 
yw wedi’i baru. 

4.49. Gwneir darpariaeth ar gyfer y prawf yn Rheoliad 20(1) i (8) o Reoliadau 
2019 ac mae bron yn union yr un fath â'r darpariaethau sydd wedi’u gwneud ar 
gyfer y cam paru data ei hun. Yr unig wahaniaeth yw bod angen cynnal y prawf 
"o fewn y cyfnod penodedig", sef ar ddyddiad neu ddyddiadau penodol a bennir 
gan y Gweinidog dros Swyddfa'r Cabinet.  Ar hyn o bryd, bwriedir ei gynnal yn 
gynnar yn 2020 ar ôl llunio Offerynnau Statudol Llywodraeth Cymru a 
Llywodraeth yr Alban. Mae Rheoliadau Llywodraeth y DU eisoes wedi'u gwneud.  
 
Risgiau 
 
4.50. Os na fydd yr is-ddeddfwriaeth hon yn cael ei gwneud yn unol â’r 
amserlen a nodir, mae yna berygl na fydd y canfasiad yn gadarn oherwydd y 
posibilrwydd y bydd Swyddogion Cofrestru Etholiadol yn cynnal dau ganfasiad 
ar yr un pryd, y naill ar gyfer cofrestr etholwyr etholiad Senedd y DU, a'r llall ar 
gyfer cofrestr etholwyr etholiad y Cynulliad/llywodraeth leol. Y rheswm am hyn 
yw y byddai'r canfasio presennol yn berthnasol i gofrestr llywodraeth leol yng 
Nghymru, a fyddai'n wahanol i'r canfasio newydd a fyddai'n cael ei gynnal 
mewn perthynas â chofrestr o etholwyr seneddol. Mae hyn yn risg sylweddol i 
amcanion polisi Llywodraeth Cymru a bydd yn arwain at gostau ar gyfer cynnal 
dau ganfasiad ochr yn ochr.  
 
5. Ymgynghori 
 
5.1. Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus 8 wythnos ymhob ardal o’r DU ar y 
Datganiad Polisi rhwng 5 Hydref a 30 Tachwedd 2018. Cafwyd 82 o ymatebion 
gan weinyddwyr etholiadol ledled y DU a rhanddeiliaid fel Cymdeithas y 
Gweinyddwyr Etholiadol, y Comisiwn Etholiadol a Chymdeithas Aseswyr yr 
Alban. Gofynnwyd i'r ymatebwyr ateb 19 o gwestiynau yn ymwneud ag 
agweddau gwahanol ar y polisi. Roedd yr ymatebion i'r cynigion polisi yn hynod 
gadarnhaol.   
 
5.2. Mae Adran 8 o Ddeddf Cofrestru a Gweinyddu Etholiadol 2013, Adran 
53(5) o Ddeddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983 ac Adran 7(1) a (2) (e) o Ddeddf 
Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000 yn ei gwneud yn ofynnol i'r 
Ysgrifennydd Gwladol ymgynghori â’r Comisiwn Etholiadol, y Comisiynydd 
Gwybodaeth ac unrhyw berson arall sy'n briodol ym marn yr Ysgrifennydd 
Gwladol. Mae Adran 8 o Ddeddf Cofrestru a Gweinyddu Etholiadol 2013 yn 
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nodi'r gofynion ar gyfer ymgynghori â'r Comisiwn – am gyfnod o ddim llai na thri 
mis sy'n cynnwys y Comisiwn Etholiadol yn paratoi adroddiad sy'n cyd-fynd â'r 
Offeryn Statudol drafft.  

5.3. Dechreuodd yr ymgynghoriad â'r Comisiwn Etholiadol ar yr Offeryn Statudol 
ar 23 Gorffennaf 2019, a derbyniwyd yr ymateb gan y Comisiwn Etholiadol ar 18 
Tachwedd 2019.  Gweithiodd cyfreithwyr a swyddogion polisi Llywodraeth Cymru 
gyda'r Comisiwn Etholiadol i nodi a mynd i'r afael ag unrhyw faterion a godwyd 
lle y bo'n briodol.     
 
5.4. Ymgynghorwyd â Swyddfa Ranbarthol Cymru Swyddfa’r Comisiynydd 
Gwybodaeth ar 23 Gorffennaf a derbyniwyd ymateb ar 2 Hydref. Roedd yr 
ymateb yn argymell y dylid cynnal DPIA llawn mewn perthynas â Chymru, yn 
ogystal â'r DPIA a gynhaliwyd ledled y DU gan Swyddfa'r Cabinet.     
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6. RHAN 2 – ASESIAD EFFAITH RHEOLEIDDIOL 
 
 
Cefndir  
 
6.1. Nododd Swyddogion Cofrestru Etholiadol o bob rhan o Brydain fod y 
canfasiad blynyddol presennol o etholwyr yn hen ffasiwn ac yn feichus. Mae'r 
dull ‘un ateb sy’n addas i bawb’ yn seiliedig ar bapur i raddau helaeth, mae’n 
ddrud ac mae’n gymhleth i'w weinyddu, gan beri dryswch i'r dinesydd.  
 
6.2. Felly, cytunodd yr holl lywodraethau i foderneiddio a symleiddio proses y 
canfasiad blynyddol er mwyn sicrhau ei fod yn addas i'r diben.  
 
6.3. Cynhaliwyd cynlluniau peilot o bedwar model gwahanol ar gyfer cynnal y 
canfasiad blynyddol yn 2016 a 2017 yng Nghymru, Lloegr a'r Alban. Roedd 
Blaenau Gwent a Thorfaen yn ardaloedd peilot yng Nghymru.  

6.4. Ar sail tystiolaeth y cynlluniau peilot, awgrymwyd mai model hybrid, sy’n 
cynnwys elfennau llwyddiannus o bob cynllun peilot, oedd y ffordd orau ymlaen. 
Byddai gan Swyddogion Cofrestru Etholiadol fwy o ddisgresiwn i lunio 
gweithgareddau ar gyfer gwaith canfasio sy'n gweddu i'w hamgylchiadau lleol 
ac i'w galluogi i dargedu unrhyw eiddo y mae angen diweddaru ei fanylion ar y 
gofrestr etholwyr. 

6.5. Rhannwyd y cynigion hyn mewn datganiad polisi ymgynghori ar y cyd ar 
Ddiwygio’r Canfasiad, a gynhaliwyd gan Lywodraethau Cymru, y DU a'r Alban 
ac a ddaeth i ben ar 30 Tachwedd 2018. 
 
6.6. O dan y canfasiad presennol, mae'n rhaid i Swyddogion Cofrestru 
Etholiadol anfon Ffurflen Ymholiad Aelwyd i bob cyfeiriad preswyl yn eu hardal. 
Hefyd, mae'n rhaid iddynt anfon dau nodyn atgoffa i’r rhai nad ydynt yn ymateb 
ac, os oes angen, ymweld â'r aelwyd. Er nad yw’r rhan fwyaf o aelwydydd 
angen rhoi gwybod am newid yng nghyfansoddiad yr aelwyd, mae angen 
ymateb gan bob aelwyd. Os oes newid, anfonir Gwahoddiad i Gofrestru unigol, 
sy’n peri rhywfaint o ddryswch i etholwyr oherwydd y broses dau gam.   
 
6.7. Dyma amcanion diwygio’r canfasiad: 

 sicrhau bod y broses yn symlach ac yn gliriach i ddinasyddion; 

 sicrhau bod gan Swyddogion Cofrestru Etholiadol fwy o ddisgresiwn i 
gynnal canfasiad wedi'i deilwra sy'n gweddu'n well i'w hardal leol; 

 lleihau'r baich gweinyddol ar Swyddogion Cofrestru Etholiadol a'r baich 
ariannol ar drethdalwyr; 

 diogelu natur gyflawn a chywirdeb y cofrestri; 

 cynnal diogelwch ac uniondeb y cofrestri; a 

 cynnal diogelwch ac uniondeb y cofrestri; cynnwys y gallu i arloesi a 
gwella, gyda model y gellid ei addasu ar gyfer newid yn y dyfodol. 
 

6.8. Bydd y model canfasio newydd yn cynnwys 'cam dirnadaeth data’. Bydd 
hyn yn hysbysu'r Swyddog Cofrestru Etholiadol  am unrhyw eiddo lle nad yw 
cyfansoddiad yr aelwyd wedi newid, yn seiliedig ar ddata sydd ar gael iddynt. 
Wedyn bydd y Swyddog Cofrestru Etholiadol yn gallu dilyn un o ddau lwybr.  
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A: Y broses eiddo wedi'i baru: 

 Mae'r llwybr hwn ar gyfer eiddo lle mae'r etholwyr cofrestredig wedi paru 
â data arall, sy'n dangos bod cyfansoddiad yr aelwyd yn debygol o fod 
wedi aros yr un fath ers cynnal canfasiad y blynyddoedd blaenorol. 

 Mae'r swyddogion cofrestru etholiadol yn gallu anfon e-ohebiaeth (fel e-
bost neu neges destun) at yr etholwyr a gofrestrwyd yn yr eiddo i 
gadarnhau pwy sy'n byw yn yr eiddo.  

 Mae'r e-ohebiaeth yn gofyn am ymateb fel y mae i etholwr unigol yn 
hytrach nag i'r eiddo. 

 Os na dderbynnir ymateb neu os na fydd e-ohebiaeth yn cael ei hanfon 
(er enghraifft oherwydd nad oes gan y Swyddog Cofrestru Etholiadol   y 
manylion cyswllt perthnasol) yna mae'n ofynnol i'r swyddog cofrestru 
etholiadol anfon Gohebiaeth Canfasio papur A i'r eiddo. Bydd yn 
cynnwys holl fanylion presennol yr etholwyr a ddelir gan y swyddog 
cofrestru etholiadol yn y cyfeiriad hwnnw. Os nad oes unrhyw 
newidiadau i adrodd amdanynt mewn cyfeiriad, nid oes angen ymateb 
ac nid yw'n ofynnol i'r preswylydd ymateb. 

 Mae'r llwybr hwn yn symlach ac yn rhatach na'r broses ganfasio 
bresennol gan ei fod yn lleihau nifer yr ohebiaeth bapur a anfonir gan y 
swyddog cofrestru etholiadol. 

 
B: Y broses eiddo heb ei baru: 

 Mae hyn ar gyfer eiddo lle mae canlyniadau'r paru data yn dangos bod 
cyfansoddiad yr aelwyd yn debygol o fod wedi newid ers cynnal y 
canfasiad blaenorol. 

 Ystyrir mai dyma'r broses ddiofyn, ac mae gofyn i'r Swyddog Cofrestru 
Etholiadol  wneud o leiaf 3 cyswllt gyda'r eiddo er mwyn cael ymateb 
gan y preswylwyr i ddiweddaru eu manylion. Os ydyn nhw'n cael y 
wybodaeth ar unrhyw gam yn y cylch, maen nhw'n gallu stopio cysylltu 
â'r eiddo. 

 Mae cylch chwilio 3 cam yn debyg i'r canfasio presennol. Fodd bynnag, 
mae nifer o ffyrdd gwahanol y gall swyddogion cofrestru etholiadol 
gysylltu â'r eiddo, gan gynnwys defnyddio'r llythyr papur, y ffurflen 
ganfasio ar bapur, e-ohebiaeth, galwadau ffôn ac ymweliadau â'r eiddo. 

 Bydd y ffurflen ganfasio ar bapur yn debyg i'r Ffurflen Ymholiadau 
Cartref gyfredol a bydd yn cynnwys yr holl wybodaeth sydd gan y 
swyddog cofrestru etholiadol ar bob etholwr sydd wedi'i gofrestru yn yr 
eiddo. Bydd yn nodi'r ffyrdd y gall etholwyr ymateb, er enghraifft drwy 
wasanaeth ar-lein, dros y ffôn neu drwy eu dychwelyd i'r Swyddog 
Cofrestru Etholiadol . Mae'n gofyn am ymateb ac mae'n cael ei anfon 
gydag amlen ragdaledig gyfeiriedig. 

 Ni chaniateir i swyddogion cofrestru etholiadol gau'r cylch chwilio os nad 
yw'r ffurflen hon wedi cael ei hanfon fel un o'r cysylltiadau. 

 Yn unol â'r polisi o ganiatáu disgresiwn mawr i swyddogion rheoli 
etholiadol o ran y ffordd y maent yn cynnal y canfasio yn eu hardal, gall 
swyddogion cofrestru etholiadol hefyd ddewis anfon Gohebiaeth 
Ganfasio B (CCB) fel un o'r opsiynau cyswllt. Nid yw cynnwys y CCB 
wedi'i ragnodi yn y ddeddfwriaeth ac mae'r Comisiwn Etholiadol yn 
gyfrifol am ddylunio ffurflenni diwygio a gohebiaeth y canfasio, ac mae'n 
bosibl bod y CCB wedi'i gynllunio fel llythyr yn hytrach na ffurflen. Yn yr 
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achos hwn, efallai y bydd swyddogion cofrestru etholiadol yn dewis 
anfon CCB i geisio lleihau nifer y ffurflenni canfasio y mae angen iddynt 
eu hanfon, sy'n gofyn am gynnwys amlen ragdaledig, neu annog 
etholwyr i gwblhau eu hymateb ar-lein. 
 

C: Y broses eiddo diffiniedig, rheoliad 32ZBFnewydd: 

 Mae hyn ar gyfer eiddo megis cartrefi gofal a hostelau lle gellir cael y 
wybodaeth ofynnol gan berson cyfrifol (hynny yw, person sy'n dal 
gwybodaeth yn gyfreithlon am breswylwyr yr eiddo ac sy'n gallu ei 
rhannu'n gyfreithlon) gan ddefnyddio pa bynnag ddull sy’n briodol ym 
marn y Swyddog Cofrestru Etholiadol  . Gall hyn gynnwys defnyddio 
gohebiaeth bapur, ymweliad â'r eiddo, galwad ffôn neu ddull electronig. 
Mae'r math o eiddo y gellir eu cynnwys o fewn y broses hon wedi'u nodi 
yn y ddeddfwriaeth. 

 
6.9 O dan y canfasiad diwygiedig, bydd pob eiddo yn dal i dderbyn gohebiaeth 
ysgrifenedig os na chafwyd ymateb i ohebiaeth unigol ac os nad yw'r swyddog 
cofrestru etholiadol wedi llwyddo i ddiweddaru'r wybodaeth sydd ganddo mewn 
perthynas â'r eiddo hwnnw ar y gofrestr (au). Mae hyn i ddiogelu cyflawnder a 
chywirdeb y gofrestr. Fodd bynnag, y prif wahaniaeth o dan y canfasiad 
diwygiedig yw nad oes angen i'r eiddo lle mae'r Swyddog Cofrestru Etholiadol  
yn fodlon nad oes newidiadau i'w gwneud, ymateb i'r ohebiaeth ganfasio bapur, 
ac ni fydd yna broses ddilynol. 
 
Yr Opsiynau 
 
6.10. Wrth ddrafftio'r asesiad effaith rheoleiddiol hwn, ystyriwyd dau opsiwn: 
 

 Opsiwn 1 – Busnes fel Arfer 
 

 Opsiwn 2 – Moderneiddio a symleiddio proses y canfasiad blynyddol er 
mwyn sicrhau ei fod yn addas i'r diben. 

 
Opsiwn 1: Busnes fel arfer  
 
Disgrifiad 
 
6.11. Ni fyddai opsiwn 1 yn cyflwyno unrhyw newid ychwanegol. Yn ei ffurf 
bresennol, mae'r canfasiad blynyddol a ragnodir mewn deddfwriaeth yn 
canolbwyntio ar broses (e.e. nifer y Ffurflenni Canfasiad i'w hanfon i bob 
aelwyd) yn hytrach na chanlyniadau (e.e. cywirdeb a chyflawnrwydd y gofrestr). 
Mae'n seiliedig ar bapur i raddau helaeth, mae’n aneffeithlon ac yn hen ffasiwn, 
ac nid oes llawer o le i arloesi digidol.  

6.12. Mae'n rhaid i Swyddogion Cofrestru Etholiadol anfon Ffurflen Ymholiad 
Aelwyd i bob cyfeiriad preswyl yn eu hardal. Hefyd, mae'n rhaid iddynt anfon 
dau nodyn atgoffa i’r rhai nad ydynt yn ymateb ac, os oes angen, ymweld â'r 
aelwyd. Er nad yw’r rhan fwyaf o aelwydydd angen rhoi gwybod am newid yng 
nghyfansoddiad yr aelwyd, mae angen ymateb gan bob aelwyd.  
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6.13. Mae'n debygol y bydd Llywodraeth y DU yn bwrw ymlaen â'r broses o 
ddiwygio’r canfasiad, waeth a yw Cymru’n gwneud hynny ai peidio.  Pe na bai 
Cymru’n cyflwyno newidiadau wedyn, byddai'n golygu bod dau ganfasiad yn 
cael eu cynnal ar yr un pryd – y naill ar gyfer y gofrestr Seneddol nad yw wedi’i 
datganoli a’r llall ar gyfer y gofrestr llywodraeth leol sydd wedi’i datganoli. 
Hefyd, bydd hyn yn golygu bod etholwyr yn derbyn gwybodaeth am y ddau 
ganfasiad, gan achosi dryswch mawr ynglŷn â phleidleisio.  Yn 2018/19, 
rhoddodd Swyddfa Cabinet Llywodraeth y DU £ 0.7M i awdurdodau lleol yng 
Nghymru i dalu am gostau ychwanegol Cofrestru Etholiadol Unigol.  Os na fydd 
y broses o ddiwygio yn mynd yn ei blaen yng Nghymru, gallai hyn fod yn gost 
ychwanegol i Lywodraeth Cymru.  
 
Opsiwn 2: Moderneiddio a symleiddio proses y canfasiad blynyddol er 
mwyn sicrhau ei fod yn addas i'r diben. 
 
Disgrifiad 
 
6.14. Bydd y model canfasio newydd yn cynnwys 'cam dirnadaeth data’. Bydd 
hyn yn hysbysu'r Swyddog Cofrestru Etholiadol  am unrhyw eiddo lle nad yw 
cyfansoddiad yr aelwyd wedi newid, yn seiliedig ar ddata o ffynonellau eraill. 
Wedyn bydd y Swyddog Cofrestru Etholiadol   yn gallu dilyn un o ddau lwybr. 
Llwybr 1, ar gyfer eiddo lle mae'r data’n awgrymu nad oes unrhyw newid yng 
nghyfansoddiad yr aelwyd, a Llwybr 2 ar gyfer eiddo lle nad yw'r data’n ategu'r 
wybodaeth sydd gan y Swyddog Cofrestru Etholiadol   ar hyn o bryd ar gyfer yr 
eiddo.  
 
6.15. Bydd eiddo lle mae'r data'n dangos nad oes unrhyw newidiadau yn 
parhau i dderbyn cyswllt gan y Swyddog Cofrestru Etholiadol  , ond un 
gwahaniaeth sylfaenol yw’r ffaith nad oes angen ymateb, gan hepgor prosesau 
dilynol sy’n defnyddio llawer o adnoddau. Bydd hyn yn golygu bod modd 
symleiddio’r broses ar gyfer aelwydydd nad ydynt yn newid bob blwyddyn, gan 
alluogi'r Swyddog Cofrestru Etholiadol  i ganolbwyntio ei adnoddau ar 
aelwydydd y mae angen ymateb ganddynt, ac ar ddiweddaru'r gofrestr o 
etholwyr. 
 
Costau a manteision 
6.16. Arweiniwyd y polisi a’r gwaith o weithredu’r newid i’r canfasiad gan 
Lywodraeth y DU sydd wedi ariannu'r canfasio blynyddol mewn perthynas â'r 
DU gyfan ers 2014. Mae Llywodraeth y DU wedi cynhyrchu a rheoli'r polisi, y 
cynlluniau peilot, yr ymgynghori a'r prosesau gweithredu gyda mewnbwn gan 
Weinidogion Cymru. O ran yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol sy'n cyd-fynd â'r 
Memorandwm Esboniadol hwn, rydym wedi rhoi isod, crynodeb o'r asesiad 
effaith ariannol a gymerwyd yn uniongyrchol o'r asesiad effaith a baratowyd ar 
gyfer y DU gyfan gan Lywodraeth y DU ac a gyhoeddwyd ar wefan 
legislation.gov.uk.  Nid yw'n bosibl dadgyfuno'r wybodaeth hon i lefel Cymru am 
y rhesymau a nodir isod yn 6.17 i 6.19. Yr amcangyfrif gorau ar gyfer y budd 
net ledled y DU yw £ 170.9 M dros y cyfnod o ddeng mlynedd o 2020/21 i 
2029/30 
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Crynodeb 
 

Teitl: Rheoliadau Cynrychiolaeth y Bobl 
(Canfasiad Blynyddol) (Diwygio) 2019 

Rhif Cyfeirnod RPC: amherthnasol 

Adran neu asiantaeth arweiniol: 
Swyddfa'r Cabinet         

Adrannau neu asiantaethau eraill: 
amherthnasol   

Rhif IA: CO2018 

Asesiad effaith (IA) 

Dyddiad: 01 Hydref 2019 

Cam: Terfynol 

Ffynhonnell yr ymyriad: Domestig 

Math o fesur: Is-ddeddfwriaeth 

Cyswllt ar gyfer ymholiadau : 
Dadansoddiad Grŵp y Cyfansoddiad, 
Swyddfa'r Cabinet 
cg-analysis@cabinetoffice.gov.uk  
 

 

 

 

 

 

 

 

Crynodeb: Ymyriad ac Opsiynau  

 

Barn RPC: Ddim yn berthnasol 

 
Cost yr opsiwn a ffefrir (neu sy’n fwy tebygol: Opsiwn 1 – Diwygio’r Canfasiad 

Cyfanswm net  
presennol 

Gwerth presennol 
net y busnes 

Cost net i fusnes bob flwyddyn  Statws Targed Effaith 
Busnes 
Darpariaeth nad yw'n 
gymwys £170.9 m amherthnasol amherthnasol 

Beth yw'r broblem sy'n cael ei hystyried? Pam y mae angen i'r Llywodraeth 
ymyrryd? 

Mae'r canfasio yn casglu gwybodaeth am ychwanegiadau, newidiadau a diddymiadau 
posibl i'r gofrestr etholiadol. Mae'n seiliedig ar bapur yn helaeth ac yn hen ffasiwn. Rhaid 
i bob eiddo ymateb i'r canfasio hyd yn oed os nad oes ganddo unrhyw newidiadau i'w 
nodi. Os methant ag ymateb, maent yn mynd i mewn i gylch o atgoffa a chnocio drws 
personol cynhwysfawr. Mae hyn yn gostus, yn aneffeithlon, ac yn ddryslyd yn aml i 
etholwyr pan fyddant yn wynebu'r canfasio blynyddol a'r cofrestriad etholiadol unigol 
(IER). Mae angen ymyrryd er mwyn diwygio'r canfasio drwy ddiwygio'r ddeddfwriaeth.  

 
 
 

 

Beth yw'r amcanion polisi a'r effeithiau a fwriedir?  

Mae'r diwygiadau hyn yn parhau i weithio tuag at system gofrestru etholiadol sy'n fodern 
ac wedi'i galluogi'n ddigidol. Bydd y diwygiadau yn lleihau rheoleiddio rhagnodol a fydd 
yn grymuso swyddogion cofrestru etholiadol i deilwra eu gwasanaethau i'w hetholwyr 
lleol, gwneud y mwyaf o'r cofrestru etholiadol – yn enwedig ymhlith grwpiau sydd wedi'u 
tangofrestru – ac, yn y pen draw, lleihau os nad yw'n gwrthbwyso'n llawn y costau 
ychwanegol a gynhyrchir gan IER. Mae'r diwygiadau wedi'u cynllunio i gynnal cywirdeb 
a chyflawnrwydd y gofrestr etholiadol fel ag y mae ar hyn o bryd.  
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Pa opsiynau polisi sydd wedi'u hystyried, gan gynnwys unrhyw ddewisiadau 
amgen i reoleiddio? Cyfiawnhewch yr opsiwn a ffefrir (manylion pellach yn y 
Sylfaen Dystiolaeth) 

Cynhaliwyd cynlluniau peilot o fodelau amgen ar gyfer cynnal y canfasiad yn 2016 a 2017 a 
threialwyd y pedwar model ar draws 27 ardal awdurdod lleol yng Nghymru, Lloegr a'r Alban fel 
rhan o hapdreial rheoli, a adeiladodd sail dystiolaeth gadarn ar gyfer diwygio y canfasiad 
blynyddol. Mae’r sylfaen dystiolaeth yn dangos y dull un-maint-i-bawb sy'n bodoli ar hyn o bryd, 
sy'n cynnwys nifer o gamau rhagnodedig, nad yw'n rhoi fawr o ystyriaeth i wahaniaethau o fewn 
a rhwng ardaloedd cofrestru. Mae'n drwm ar bapur, yn ddrud ac yn gymhleth i'w weinyddu. Yn 
olaf, mae'n broses sy'n arwain at ddryswch i'r dinesydd. Mae pob awdurdod sy'n cymryd rhan yn 
credu y dylid moderneiddio'r canfasio presennol. Yn seiliedig ar y dystiolaeth o'r cynlluniau peilot, 
credwn mai model hybrid, sy'n cymryd elfennau llwyddiannus pob un o'r prosesau hyn ac yn eu 

mireinio, yw'r ffordd orau ymlaen, Diwygio Canfasio, opsiwn 2-ein opsiwn a ffefrir.  
 

 

A fydd y polisi'n cael ei adolygu?  Bydd yn cael ei adolygu.  Os yn berthnasol, 
dyddiad adolygu penodedig: 2022 

A yw'r gweithredu'n mynd y tu hwnt i ofynion sylfaenol yr UE? Amherthnasol 

A yw'r Mesur hwn yn debygol o effeithio ar fasnach a buddsoddi?  Amherthnasol 

A oes unrhyw rai o'r sefydliadau hyn o fewn 
cwmpas? 

Micro:  
Nac oes 

Bach: 
Nac 
oes 

Canolig: 
Nac oes 

Mawr: 
Nac 
oes 
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Crynodeb: Dadansoddiad a Thystiolaeth 
Opsiwn Polisi 1 – parhau â'r canfasiad presennol 

Disgrifiad: ASESIAD ECONOMAIDD LLAWN 

Sylfaen 
prisiau 
FY20/21 

Sylfaen 
PV  
FY20/21 

Cyfnod 
amser 10 
mlynedd 

Budd net (gwerth presennol (PV)) (£ m) 

Isel: Amh. Uchel: 
Amh. 

Amcangyfrif gorau: 
Amherthnasol 

 

COSTAU 
(£ m) 

Cyfanswm pontio  
 (Pris cyson) 

Blynyddoedd 

 
 

Blynyddol 
cyfartalog  

(heb gynnwys. 
Pontio) (pris cyson) 

Cyfanswm y gost  
(Gwerth presennol) 

Isel  Amherthnasol 

10 

Amherthnasol Amherthnasol 

Uchel  Amherthnasol Amherthnasol Amherthnasol 

Gorau 

 

Amherthnasol Amherthnasol Amherthnasol 

Disgrifiad a graddfa'r costau allweddol yn ariannol yn ôl 'prif grwpiau yr effeithir 
arnynt’  

Ni roddwyd gwerth ar y costau uchod gan mai dyma'r llinell sylfaen ar gyfer asesu 
opsiynau eraill. 
Mae dau fath o gost ynghlwm wrth y broses ganfasio bresennol: 

 Gohebiaeth allanol: cost cyhoeddi ffurflenni ymholiadau cychwynnol a nodiadau 
atgoffa am aelwydydd (HEFs) a chynnal ymweliadau â'r cartref sy'n gysylltiedig 
â HEF fel rhan o'r cylch HEF; a 

 Prosesu mewnol: cost derbyn a phrosesu ymatebion HEFs. 
Y prif grŵp yr effeithir arno yw'r swyddogion cofrestru etholiadol sydd â dyletswydd 
gyfreithiol i gadw'r gofrestr, felly effeithir ar awdurdodau lleol a byrddau prisio ar y cyd.  
 Costau allweddol eraill nad ydynt yn ariannol yn ôl 'prif grwpiau yr effeithir 
arnynt’  - Ddim yn berthnasol.  

 
 
MANTEISION 
(£ m) 

Cyfanswm pontio  
 (Pris cyson)  

Blynyddoedd 

 
 

Blynyddol 
cyfartalog  

(heb gynnwys. 
Pontio) (pris cyson) 

Cyfanswm y budd  
(Gwerth presennol) 

Isel  Amherthnasol 

10 

Amherthnasol Amherthnasol 

Uchel  Amherthnasol Amherthnasol Amherthnasol 

Gorau 

 

Amherthnasol Amherthnasol Amherthnasol 

Disgrifiad a graddfa'r buddion allweddol yn nhermau ariannol yn ôl 'prif grwpiau 
yr effeithir arnynt’  

Amherthnasol - dyma'r llinell sylfaen ar gyfer asesu opsiynau eraill  

Buddion eraill allweddol nad ydynt yn ariannol yn ôl 'prif grwpiau yr effeithir 
arnynt’  

Ddim yn berthnasol. 

Tybiaethau allweddol/sensitifrwydd/risgiau     cyfradd ddisgowntio (%) 

 

3.5 
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Mae'r canfasio presennol wedi parhau ar ei ffurf bresennol ers 2014. Mae gennym 
wybodaeth dda i amcangyfrif y rhannau o'r canfasio presennol sydd o fewn cwmpas y 
diwygiadau. Disgrifir rhagdybiaethau, lle y'u defnyddir yn y modelu, drwyddi draw.  
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Crynodeb: Dadansoddiad a Thystiolaeth  
Opsiwn polisi 2 – gweithredu canfasio wedi'i ddiwygio 

Disgrifiad: ASESIAD ECONOMAIDD LLAWN 

Sylfaen 
prisiau 
FY20/21 

Sylfaen PV  
FY20/21 

Cyfnod 
amser 
10 ml. 

Budd net (gwerth presennol (PV)) (£ m) 

Isel: £ 90.3 m 

 

Uchel:  

£262.5 m 

Amcangyfrif 
gorau: £170.9 m 

 

 

COSTAU 
(£ m) 

Cyfanswm pontio  
(Pris cyson) 

Blynyddoedd  

 
 

Blynyddol cyfartalog  
(heb gynnwys pontio) 

(pris cyson) 

Cyfanswm y gost  
(Gwerth presennol) 

Isel  0 

10 

- £10.9 m -   £90.3m 

Uchel  0 - £30.9 m - £262.5m 

Gorau 

 
0 - £20.3 m 

 

- £170.9m 

Disgrifiad a graddfa'r costau allweddol yn ariannol yn ôl 'prif grwpiau yr effeithir 
arnynt’  

Bydd diwygio'r Rheoliadau yn caniatáu ar gyfer model canfasiad newydd. Mae'r costau 
uchod yn cynrychioli'r arbedion o'u cymharu â'r gwrthffeithiol. 
Bydd y canfasiad diwygiedig yn rhoi cam paru data ar ddechrau'r canfasiad sy'n pennu 
pa "lwybr" y dylai eiddo ei ddilyn, ond yn gyffredinol bydd amrywiaeth o ddulliau 
cyfathrebu, megis drwy bapur, e-ohebiaeth, a ffôn yn cael eu hanfon i gartrefi. 
Swyddogion cofrestru lleol sydd i benderfynu ar y cyfuniad priodol o ohebiaeth. Bydd y 
cam paru data yn arwain at arbedion cost oherwydd dim ond un darn o ohebiaeth y 
bydd aelwydydd a barwyd yn ei dderbyn. Mae Diwygio’r Canfasiad yn golygu bod y 
ddeddfwriaeth sy'n rheoli'r canfasio blynyddol yn mynd yn llai rhagnodol, gan alluogi 
swyddogion cofrestru etholiadol i arloesi ac addasu eu canfasio i gydweddu ag 
anghenion eu trigolion lleol gan gynnwys e-ohebiaeth rhatach.  
 
 Costau allweddol eraill nad ydynt yn ariannol yn ôl 'prif grwpiau yr effeithir 
arnynt’  

Anhysbys MANT-
EISION 
(£ m) 

Cyfanswm pontio  
(Pris cyson) 

Blynyddoedd 

 
 

Blynyddol cyfartalog  
(heb gynnwys pontio) 

(pris cyson) 

Cyfanswm y budd  
(Gwerth presennol) 

Isel  Anhysbys 

10 

Anhysbys Anhysbys 

Uchel  Anhysbys Anhysbys Anhysbys 

Gorau 

 
Anhysbys Anhysbys Anhysbys 

Disgrifiad a graddfa'r buddion allweddol yn nhermau ariannol yn ôl 'prif grwpiau 
yr effeithir arnynt’  

Gan mai amcan y polisi arfaethedig yw cynnal cywirdeb a chyflawnrwydd y gofrestr 
etholiadol o leiaf, mae'r manteision o Ddiwygio’r Canfasiad ar gyfer symlrwydd a 
phwrpas yr asesiad effaith hwn wedi'i bennu'n sero. 

Buddion eraill allweddol nad ydynt yn ariannol yn ôl 'prif grwpiau yr effeithir 
arnynt’  Anhysbys 

Ddim yn hysbys. 
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Tybiaethau allweddol/sensitifrwydd/risgiau cyfradd ddisgowntio (%) 

 

3.5 

 
Nid yw'r canfasiad diwygiedig, Diwygio’r Canfasiad, wedi cael ei dreialu yn yr union ffurf sy’n 
cael ei gynnig. Er mwyn llywio ein hamcangyfrifon, rydym wedi defnyddio gwybodaeth o'r data 
mewnol a gasglwyd gan yr awdurdodau lleol yn 2019 yn ogystal â gwybodaeth ar lawr gwlad a 
data heb ei gyhoeddi gan y Comisiwn Etholiadol. Mae tybiaethau sy'n cael llawer o effaith ar yr 
amcangyfrifon cost ac felly’r arbedion cost arfaethedig o Ddiwygio’r Canfasiad yn cael eu trafod 
yn fanwl. Disgrifir tybiaethau eraill, lle cânt eu defnyddio yn y modelu, drwyddo draw. 

 

 

6.17 Mae'r dadansoddiad yn egluro'r modelu sy'n sail i'r arbedion cost 
disgwyliedig a ddeilliodd o Ddiwygio’r Canfasiad. Mae ein cyfrolau a'n 
cyfrifiadau o gostau yn yr isadrannau canlynol wedi'u talgrynnu i'r deg, cant, mil 
neu filiwn agosaf. Mae'n bosibl na fydd rhai ffigurau'n dod i’r union gyfanswm 
cywir oherwydd talgrynnu. Oni sonnir am hynny, mae'r holl gostau a grybwyllir 
yn gysylltiedig â llywodraeth leol (awdurdodau lleol a chyd-fyrddau prisio). 

 
6.18. Fel yr amlinellwyd uchod, mae Diwygio’r Canfasiad yn cyflwyno 
ymreolaeth yn y system. Mae hyn yn ei gwneud hi'n anodd i ragweld sut y bydd 
awdurdodau lleol unigol a chyd-fyrddau prisio yn ymateb i'r cyfleoedd a 
gyflwynir gan Ddiwygio’r Canfasiad. Yn ei dro, mae hyn yn golygu na allwn 
ddweud â sicrwydd pendant faint o arbedion a gaiff eu creu ar lefel awdurdod 
lleol neu ar lefel y cyd-fyrddau prisio.  

 
6.19. O ganlyniad, yn y dadansoddiad hwn, rydym yn gwneud tybiaethau a 
gymhwysir at awdurdodau lleol er mwyn amcangyfrif yr arbedion cost a geir ar 
lefel macro, Prydain Fawr i gyd. Rydym yn cyflwyno amrywiaeth o senarios, 
gan ddechrau gyda senarios pesimistaidd (er enghraifft, lle nad yw awdurdodau 
lleol yn mabwysiadu mesurau arbed costau ar unwaith) i rai uchelgeisiol (lle 
maent yn defnyddio mesurau mwy cost-effeithlon o gyflwyno'r diwygiad).   
 

                                                 
1 Defnyddir hwn fel yr amcangyfrif gorau yn y taflenni crynodeb ar ddechrau'r asesiad effaith hwn.  

Crynodeb o senarios arbedion   Tabl 1: Crynodeb o’r senarios arbed costau 

 
Senario arbed 

isel 

Senario arbed 

isel canolig1 

Senario arbed 
uchel canolig 

Senario arbed 
uchel iawn 

Blynyddoedd ariannol 2020/21 – 2029/30 

Arbedion cost (cyfartaledd 
blynyddol canfasiad cyfredol 
– cyfartaledd blynyddol 
canfasiad diwygiedig) 

£10,900,000 £20,300,000 £20,600,000 £30,900,000 

Blwyddyn ariannol 2020/21 

 £4,100,000 £10,400,000 £10,700,000 £17,300,000 
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Tabl 1: Amcangyfrifon cost gwerth presennol, blynyddoedd ariannol 2020/21 – 2029/30 (blwyddyn 
sylfaen: 2020/21 prisiau) 

 
Senario arbed 

isel mewn 
dadansoddiad 

canfasiad 
diwygiedig  

Senario arbed 
isel canolig 

mewn 
dadansoddiad 

canfasiad 
diwygiedig 

Senario arbed 
uchel canolig 

mewn 
dadansoddiad 

canfasio 
diwygiedig 

Senario arbed 
uchel mewn 

dadansoddiad 
canfasio 

diwygiedig 

Opsiwn cyffredinol 1:  
Canfasiad diwygiedig  

£427,100,000 £360,900,000 £358,100,000 £283,800,000 

Cymharu â’r gwrthffeithiol: 
canfasiad cyfredol  

- £90,300,000 - £170,900,000 - £173,700,000 - £262,500,000 

 
 
 
 
 
7. Ymgynghori 
 
7.1. Gweler adran 5 o Ran I am gefndir yr ymgynghoriad.  
 
8. Crynodeb o'r Asesiad Polisi 
  
8.1. Mae'r canfasiad blynyddol yn casglu gwybodaeth am ychwanegiadau 
posibl i'r gofrestr etholiadol, newidiadau iddi a gwybodaeth i’w dileu ohoni. 
Mae'r newidiadau i'r canfasio yn cynnwys cam paru data ar ddechrau'r canfasio 
a fydd yn hysbysu'r swyddogion cofrestru etholiadol pa eiddo sydd wedi newid 
cyfansoddiad yr aelwyd ac sydd heb wneud hynny, yn seiliedig ar ddata a ddelir 
gan ffynonellau eraill.  Ni fydd y diwygiadau i'r canfasiad blynyddol yn effeithio 
ar y broses o gofrestru fel etholwr ond yn hytrach bydd yn canolbwyntio ar y 
cam casglu gwybodaeth cychwynnol.  

8.2. Mae newidiadau i'r canfasio blynyddol o fewn yr asesiad hwn yn digwydd 
ar yr un pryd â'r llall gan ddiwygiadau etholiadol eraill y mae'n bosibl y bydd 
angen eu hystyried wrth ochr ei gilydd. 

Blwyddyn 1 arbediad cost 
(canfasiad cyfredol – 
canfasiad diwygiedig) 
 

Blwyddyn 1 cost y canfasiad 
cyfredol 

£53,800,000 £55,300,000 £55,300,000 £56,800,000 

Ffactorau allweddol:     

Cost uned cyflog staff (y funud) 
 

£0.24 £0.27 £0.27 £0.30 

Blwyddyn 1 cost y canfasiad 
diwygiedig 

£49,700,000 £44,900,000 £44,600,000 £39,600,000 

Ffactorau allweddol:     

Senario a ddefnyddir yn llwybr 1 a 
llwybr 2 

Yn seiliedig ar 
bapur yn bennaf – 

yn unol â'r 

Yn seiliedig ar 
bapur yn bennaf – 

yn unol â'r 

Digidol – gwneud 
defnydd o 

gyfleoedd newydd 

Digidol – gwneud 
defnydd o 

gyfleoedd newydd 
Sensitifrwydd-cyfradd paru data 55% 65% 65% 75% 
% yr eiddo yn llwybr 3 2.00% 1.00% 1.00% 0.13% 
Cost uned cyflog staff (y funud) £0.24 £0.27 £0.27 £0.30 
Amser a gymer i wireddu costau 
staff 

3 + blynedd 2 + blynedd 2 + blynedd 1 flwyddyn 
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8.3. Un o'r newidiadau hyn yw'r cynnydd yn y fasnachfraint drwy'r Bil Senedd 
ac Etholiadau (Cymru) a'r Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) a 
gyflwynwyd yn ddiweddar, a fydd yn gostwng yr oedran pleidleisio i 16 ar gyfer 
etholiadau'r Senedd a Llywodraeth Leol.  Bydd hyn yn golygu y bydd yr holl 
bobl ifanc 16 ac 17 oed sy'n preswylio yng Nghymru a rhai pobl ifanc 14 a 15 
oed (os byddant yn cyrraedd 16 oed yn ystod y cyfnod y mae'r gofrestr mewn 
grym) yn cael eu hychwanegu at y gofrestr etholiadol.  Mae Rheoliad 
Cynrychiolaeth y Bobl (Canfasiad Blynyddol) (Diwygio) (Cymru) 2020 yn 
rhagweld y newid hwn yn oedran y rhai a gaiff eu rhyddfreinio fel bod y 
canfasiad newydd yng Nghymru yn gweithio i'r holl etholwyr.   

8.4. Os derbyniwn y diffiniad o blentyn fel person nad yw eto wedi cyrraedd 18 
oed (yn ôl Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ac 
Erthygl 1 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn), yna bydd 
y newidiadau i'r canfasiiad blynyddol yn effeithio’n uniongyrchol ar grŵp 
penodol o blant: y gyfran fawr o bobl ifanc 16 a 17 oed a fydd yn cael eu 
cynnwys ar y gofrestr etholiadol ac a fydd yn gallu pleidleisio. 

8.5. Er i holl erthyglau CCUHP gael eu hystyried wrth wneud newidiadau i'r 
canfasiad blynyddol, mae'r ddwy erthygl isod wedi bod ar frig y dadansoddiad.  
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Erthygl 12 
8.6. Mae gan blant yr hawl i ddweud eu barn ynghylch yr hyn a ddylai ddigwydd 
pan fo oedolion yn gwneud penderfyniadau sy'n effeithio arnyn nhw, ac i'w barn 
gael ei hystyried. 
 
Erthygl 16 
8.7. Mae gan blant yr hawl i breifatrwydd. Dylai'r gyfraith eu diogelu rhag 
ymosodiadau yn erbyn eu ffordd o fyw, eu henw da, eu teuluoedd a'u cartrefi. 

Effeithiau cadarnhaol  

8.8.Er mwyn arfer eu hawliau i ddweud beth ddylai ddigwydd yn eu barn nhw 
ac i'w barn gael ei hystyried (h.y. i bleidleisio), bydd angen ychwanegu pobl 16 
ac 17 oed at y gofrestr etholiadol ac mae diwygio’r canfasiad yn hwyluso’r 
broses honno drwy ddiwygio’r canfasiad cyfan fel bod y swyddogion cofrestru 
etholiadol yn gallu treulio llai o amser ar ganfasio aelwydydd lle nad oes newid 
a chanolbwyntio eu hadnoddau ar nodi'r rhai nad ydynt wedi'u cofrestru eto er 
mwyn iddynt gael eu gwahodd i gofrestru.    

Effaith negyddol a chamau lliniaru posibl 

8.9. Mae'n ofynnol i'r swyddogion hyn sicrhau cyflawnder a chywirdeb y 
cofrestri etholiadol.    Mewn perthynas ag oedran, gallai effaith negyddol bosibl 
y llwybr 1 newydd (Llai Manwl) i'r rhai sydd wedi troi'n 16 yn ddiweddar ac sydd 
heb gofrestru eto gael eu colli yn y canfasio blynyddol. Y rheswm am hyn yw 
nad oes angen ymateb ar ohebiaeth babur llwybr 1 os nad oes gan yr aelwyd 
unrhyw newidiadau mewn cyfansoddiad i adrodd amdanynt a hefyd mai dim 
ond gwybodaeth am y rhai sydd eisoes wedi cofrestru a anfonir o baru data.   

8.10.Er mwyn lliniaru hyn, bydd cynllunio gohebiaeth fel rhan o'r diwygiadau yn 
cynnwys datblygu negeseuon clir.  Fodd bynnag, bydd yr ohebiaeth hefyd yn 
cynnwys ysgogiad i hysbysu'r swyddog cofrestru etholiadol os oes person a 
ddylai fod wedi'i gofrestru yn preswylio yn yr eiddo, sydd heb gofrestru eto. Y 
Comisiwn Etholiadol (CE) sy'n gyfrifol am gynllunio'r ohebiaeth a bydd y CE yn 
gyfrifol am roi prawf ar gynllun a negeseuon pob gohebiaeth newydd er mwyn 
sicrhau eglurder a dealltwriaeth.  

8.11. Bydd y CE hefyd yn lunio cyfres o ganllawiau arfer da i gefnogi'r broses 
ganfasio ddiwygiedig.  Bydd hyn yn cynnwys camau y gallai'r swyddog 
cofrestru etholiadol eu cymryd i nodi cyrhaeddwyr, er enghraifft drwy gloddio 
data gan ddefnyddio setiau data sydd ar gael yn lleol megis data addysg.  Bydd 
annog technegau cloddio data gwell fel rhan o'r model canfasio diwygiedig yn 
helpu swyddogion cofrestru etholiadol i fanteisio ar yr arbedion sydd ar gael 
drwy ddiwygio’r canfasiad gan sicrhau hefyd fod llwybr pellach i swyddogion 
cofrestru etholiadol nodi unigolion y dylid eu hychwanegu at y gofrestr ac sydd 
heb gofrestru eto trwy wasanaeth digidol IER.     

8.12. Effaith negyddol bosibl arall y mae'n rhaid ei hystyried yw cynnwys 
gwybodaeth am bobl ifanc o dan 18 oed ar y gofrestr etholiadol.    

Cynnwys rhai o dan 18 oed ar y Gofrestr 

8.13. Mae dwy fersiwn o'r gofrestr. Defnyddir y gofrestr etholiadol/gaeedig ar 
gyfer y dibenion sy'n gysylltiedig ag etholiadau a chan awdurdodau lleol ar 
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gyfer eu dyletswyddau'n ymwneud â diogelwch a gorfodi'r gyfraith.  Fe'i 
defnyddir gellir hefyd at ddibenion cyfyngedig eraill a bennir yn y gyfraith, megis 
atal trosedd.  

8.14. Ni ddefnyddir y gofrestr wedi'i golygu/agored ar gyfer etholiadau. Gall 
etholwyr ddewis a ddylid cynnwys eu henwau ar y gofrestr a olygwyd. Dyma'r 
fersiwn o'r gofrestr y gellir ei gwerthu i unrhyw berson, sefydliad neu gwmni at 
ystod eang o ddibenion. Mae defnyddwyr y gofrestr yn cynnwys busnesau ac 
elusennau ar gyfer gwirio enwau a manylion cyfeiriadau, cwmnïau marchnata.  

8.15.Er mwyn lliniaru'r effaith bosibl o fod ar y gofrestr etholiadol, bydd gan 
etholwyr newydd (16 ac 17 oed) yr opsiwn i ddewis peidio â chael eu cynnwys 
yn y gofrestr a olygwyd a rhoddir gwybodaeth iddynt sy'n eu helpu i wneud y 
dewis hwnnw. Ni fydd gwybodaeth am bobl ifanc (o dan 16 oed) yn cael ei 
chynnwys yn y gofrestr a olygwyd. 

Cyrhaeddwyr – pobl ifanc dan 16 oed 

8.16. Er mwyn lliniaru unrhyw effaith negyddol bosibl, ni fydd gwybodaeth am 
bobl ifanc (o dan 16 oed) yn cael ei chynnwys yn y gofrestr wedi'i golygu (sef y 
fersiwn o'r gofrestr sydd ar gael ar gyfer ystod eang o ddibenion). 

8.17. At hynny, yn y Bil Senedd ac Etholiadau, mae trosedd ddiannod newydd 
wedi’i chreu, sef datgelu gwybodaeth am bobl ifanc dan 16 oed heb awdurdod 
statudol. Unwaith eto, mae'r offeryn statudol hwn yn gweithio ar y cyd â 
darpariaethau'r Bil hwnnw.   

8.18.Yn ogystal, mae rheoliad 14 o'r offeryn statudol hwn yn diwygio Rheoliad 
32ZBC (Prosesu gwybodaeth mewn cysylltiad â pharu data y canfasiad 
blynyddol) fel bod effaith diriogaethol y darpariaethau yn cynnwys Cymru. Mae 
rheoliad 32ZBC (1) yn gwahardd datgelu gwybodaeth a ddatgelir o dan 
ddarpariaethau paru data ac eithrio mewn dau amgylchiad. Yn gyntaf, fel y gall 
y swyddog cofrestru ei hystyried at ddibenion penderfynu a ellir cynnal y 
canfasio blynyddol heblaw yn unol â Rheoliad 32ZBD. Yn ail, at ddibenion 
unrhyw achos sifil a throseddol. Mae Rheoliad 14 (a) yn diwygio Rheoliad 
32ZBC i gymhwyso'r darpariaethau ar ddatgelu gwybodaeth i ganfasiad o 
etholwyr llywodraeth leol yng Nghymru.   

8.19. Mae gan Fil Senedd ac Etholiadau (Cymru) a gyflwynwyd ar 12 Chwefror 
ddarpariaethau caeth ynghylch diogelu gwybodaeth y bobl ifanc hynny sydd o 
dan 16 oed, sy'n gweithio ar y cyd â'r offeryn statudol hwn. Er enghraifft, mae'r 
canlynol yn y Bil Senedd ac Etholiadau:  

 Ni fydd gwybodaeth am y rhai o dan 16 oed yn ymddangos ar gofrestr 
etholiadol agored y cyhoedd.  

 Ni fydd angen ymweld ag eiddo os yw'r swyddogion cofrestru etholiadol 
yn chwilio am wybodaeth mewn perthynas â rhai o dan 16 oed.   

 Ni fydd swyddogion cofrestru yn rhoi dyddiad geni unrhyw berson o dan 
16 oed ar ffurflenni canfasio a argraffwyd ymlaen llaw   

 Ni fydd swyddog cofrestru yn gosod cosb sifil ar berson sy'n methu â 
chydymffurfio â gofyniad i wneud cais i gofrestru os yw'r person hwnnw 
o dan 16 oed.  
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Effeithiau Negyddol Posibl a chamau lliniaru 
 
8.20 Ni fydd etholwyr yn cael eu paru yn ystod y cam paru data os ydynt wedi 
newid eu henw trwy briodas/partneriaeth sifil/gweithred newid enw, neu os ydynt 
wedi cwblhau proses Ailbennu Rhywedd ac yn dymuno cael eu hadnabod o dan 
enw arall. Er mwyn lliniaru hyn, bydd yr etholwyr hyn yn dilyn Llwybr 2, ac ni fydd 
hyn yn arwain at eu difreinio na’u tynnu oddi ar y gofrestr etholwyr. 
 
8.21 Mae yna berygl y bydd etholwyr hŷn, sy'n debygol o fod yn llai llythrennog 
mewn TG, yn cael eu cau allan o’r gwaith o foderneiddio'r canfasiad blynyddol. 
Bydd cadw dulliau gohebu papur traddodiadol yn y diwygiadau yn lleihau'r risg i 
unigolion sy'n llai llythrennog mewn TG. O dan Lwybr 1, y llwybr syml, bydd 
gohebiaeth bapur orfodol yn cael ei hanfon i'r eiddo os na fydd gohebiaeth 
electronig yn derbyn ymateb neu os nad yw’n cael ei defnyddio. 
 
8.22 Gall y dulliau canfasio amgen arfaethedig effeithio ar etholwyr anabl. 
Rydym yn ymwybodol o drafodaethau gyda rhanddeiliaid, er enghraifft, y gall 
dull canfasio personol fod yn fuddiol iawn i'r rhai ag anableddau corfforol a 
meddyliol. Mae gan Swyddogion Cofrestru Etholiadol ddisgresiwn dros ddewis 
dulliau canfasio personol (ymweliad â'r cartref) neu ganfasio dros y ffôn er 
mwyn cyflawni'r ddyletswydd hon.  
 
9. Adolygu ar ôl gweithredu 
 
9.1 Bydd Llywodraeth y DU yn cwblhau profion byw o'r cam paru data gyda 
chyflenwyr EMS rhwng mis Chwefror a mis Mawrth 2020. 
 
9.2 Mae metrigau wedi’u datblygu i'w defnyddio gan Swyddogion Cofrestru 
Etholiadol at y dibenion canlynol: 
 

 Monitro effeithiolrwydd eu strategaeth ganfasio 

 Monitro cydymffurfiaeth â deddfwriaeth Diwygio’r Canfasiad 

 Nodi gwelliannau posibl i'w Canfasiad  

9.3 Bydd pob Swyddog Cofrestru Etholiadol  yn cael ei fonitro gan y systemau 
EMS a bydd gwybodaeth am bob ardal awdurdod lleol ar gael ar ôl y canfasiad. 
 
9.4. Bydd effaith y cynnig yn cael ei gwerthuso ar ôl y canfasiad blynyddol 
cyntaf yn 2020.  
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Julie James AC/AM 
Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol 
Minister for Housing and Local Government  
 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  

0300 0604400 

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

 

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

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 

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

in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Eich cyf/Your ref  
Ein cyf/Our ref JJ/03366/19 
 
Mick Antoniw 
Cadeirydd 

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol 
 
 

10 Rhagfyr 2019 
 
 
Annwyl Mick, 
 
Yn fuan byddaf yn gosod Offeryn Statudol gerbron y Cynulliad, sef Rheoliadau 
Cynrychiolaeth y Bobl (Canfasiad Blynyddol) (Diwygio) (Cymru) 2020 sy'n cyflwyno 
Rheoliadau newydd a fydd yn rheoli'r canfasiad etholiadol blynyddol o 2020 ymlaen.  Bydd yr 
Offeryn Statudol hwn yn dilyn y weithdrefn gadarnhaol.   
 
Lluniwyd y Rheoliadau newydd o ganlyniad i raglen waith ar y cyd â Llywodraeth yr Alban a 
Llywodraeth y DU i foderneiddio a diwygio'r canfasiad blynyddol.  Bydd y Rheoliadau yn cadw 
elfennau cadarn y canfasiad cyfredol ond byddant yn caniatáu mwy o hyblygrwydd i 
Swyddogion Cofrestru Etholiadol deilwra'r canfasiad ar gyfer yr aelwydydd yn eu hardal.   
 
Gan fod y cyfrifoldeb am faterion etholiadol sy'n ymwneud ag etholiadau llywodraeth leol yng 
Nghymru ac etholiadau'r Cynulliad bellach wedi ei ddatganoli, bu'n rhaid cyflwyno 
deddfwriaeth ym mhob un o'r tair gweinyddiaeth er mwyn diwygio'r canfasiad. Mae 
Llywodraeth y DU eisoes wedi gwneud hynny drwy gyflwyno Rheoliadau Cynrychiolaeth y 
Bobl (Canfasiad Blynyddol) (Diwygio) 2019 a wnaed ar 4 Tachwedd 2019.   
 
Byddwch yn cofio bod y Pwyllgor wedi cyflwyno adroddiad yn ddiweddar ar ddrafft o 
Orchymyn yn y Cyfrin Gyngor: Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Diwygio) 2019 
ac roedd angen y Gorchymyn hwnnw yn y Cyfrin Gyngor er mwyn gallu diwygio'r Rheoliadau 
Canfasiad yng Nghymru.  Cymeradwywyd y Gorchymyn yn y Cyfrin Gyngor gan y Cynulliad 
a chan Dŷ'r Cyffredin, ac roedd disgwyl i'r Gorchymyn gael ei wneud yn y Cyfrin Gyngor ar 
13 Tachwedd.  Fodd bynnag, nid oedd yn bosibl gwneud y Gorchymyn yn ôl y disgwyl 
oherwydd yr Etholiad Cyffredinol, ac rwyf wedi cael sicrwydd mai'r bwriad yw y caiff y 
Gorchymyn ei wneud yng nghyfarfod cyntaf y Cyfrin Gyngor yn dilyn yr etholiad cyffredinol.   
 
Mae angen gosod Rheoliadau Cynrychiolaeth y Bobl (Canfasiad Blynyddol) (Diwygio) 
(Cymru) 2020 ar frys er mwyn gallu cynnal profion pwysig ar y systemau digidol newydd 
ddechrau mis Chwefror. Er mwyn cyflawni'r amserlen heriol hon, caiff Rheoliadau 
Cynrychiolaeth y Bobl (Canfasiad Blynyddol) (Diwygio) (Cymru) 2020 eu gosod ar adeg pan 
fydd rhai o'r darpariaethau ynddynt y tu hwnt i gymhwysedd y Cynulliad. Fodd bynnag, ni 
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chaiff y drafodaeth ar yr Offeryn Statudol ei chynnal hyd nes bod y Gorchymyn yn y Cyfrin 
Gyngor wedi ei gymeradwyo gan y Cyfrin Gyngor. 
    
Rwy'n deall nad yw hyn yn ddull gweithredu delfrydol, ond diben gosod yr offeryn yn awr yw 
caniatáu digon o amser i'r Cynulliad graffu arno.  Rwy'n gobeithio y byddwch yn gwerthfawrogi 
bod angen i Swyddogion Cofrestru Etholiadol yng Nghymru gymryd rhan yn y gwaith 
angenrheidiol o brofi systemau newydd ar yr un pryd ag yn Lloegr a'r Alban.   
 
 
 
 
Yn gywir  
 
 

 
 
 
 
Julie James AC/AM 
Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol 
Minister for Housing and Local Government  
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SL(5)478 – Rheoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn 
Addysg (Cymru) 2019 

Cefndir a Diben 
Caiff Rheoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg (Cymru) 2019 (“y Rheoliadau”) eu gwneud 
gan ddefnyddio pwerau a roddir gan adrannau 84, 87 a 97 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion 
(Cymru) 2013 (“y Ddeddf”).   

Mae adran 84 o'r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdod lleol lunio cynllun strategol Cymraeg 
mewn addysg, y mae'n rhaid iddo gael ei gyflwyno i'w gymeradwyo gan Weinidogion Cymru yn unol ag 
adran 85 o'r Ddeddf. 

Mae'r Rheoliadau'n gwneud darpariaeth i awdurdod lleol baratoi cynllun 10 mlynedd, y cyntaf i gael 
effaith o 1 Medi 2021. Mae’r Rheoliadau hefyd yn gwneud darpariaeth ar gyfer y materion a ganlyn: 

- ffurf a chynnwys y cynllun; 

- cyfnod para’r cynllun; 

- y dyddiad erbyn pryd y mae rhaid cyflwyno’r cynllun i Weinidogion Cymru i’w gymeradwyo; 

- cymeradwyo’r cynllun; 

- trefniadau ar gyfer diwygio’r cynllun; 

- amserlenni ar gyfer cyflwyno adroddiad adolygu; 

- trefniadau ar gyfer diwygio’r cynllun; 

- y personau a’r cyrff y mae rhaid i awdurdod lleol ymgynghori â hwy ynghylch y cynllun drafft; 

- y dyddiad erbyn pryd y mae rhaid cyhoeddi’r cynllun; 

- dull cyhoeddi’r cynllun; a 

- dirymu, gydag arbedion, Reoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg ac Asesu’r Galw 
am Addysg Cyfrwng Cymraeg (Cymru) 2013. 

Gweithdrefn 
Negyddol. 

Materion technegol: craffu 
Nodwyd un pwynt i gyflwyno adroddiad arno o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn perthynas â'r offeryn hwn. 

1. Ei bod yn ymddangos bod gwaith drafftio’r offeryn neu’r drafft yn ddiffygiol neu ei fod yn 
methu â bodloni gofynion statudol. 

Mae paragraff 7 yn yr Atodlen yn cyfeirio at “hwyrddyfodiaid”. Caiff y term hwn ei ddiffinio mewn 
troednodyn. Dylai'r holl ddiffiniadau gael eu cynnwys yn y rheoliad sy'n ymdrin â dehongli, sef rheoliad 2 
yn yr achos hwn, ac nid mewn troednodyn. 
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Rhinweddau: craffu  
Nodwyd un pwynt i gyflwyno adroddiad arno o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â'r offeryn hwn. 

2. 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. 

Mae’r llinell gyntaf ar dudalen 8 y Memorandwm Esboniadol yn nodi: “Yn ddarostyngedig i safbwyntiau'r 
Cynulliad, daw'r Rheoliadau i rym ar 1 Ionawr 2020”. Mae'r Rheoliadau yn ddarostyngedig i'r weithdrefn 
negyddol, felly maent yn dod i rym cyn diwedd y cyfnod o 40 diwrnod pan gall y Cynulliad ddirymu 
rheoliadau yn sgil cynnig ganddo. Oherwydd toriad y Nadolig, byddant mewn gwirionedd yn dod i rym 
cyn iddynt gael eu trafod gan y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol. Nid oes unrhyw 
beth yn y Rheoliadau, nac yn adrannau 84, 87 neu 97 o'r Ddeddf, sy'n ei gwneud yn ofynnol i'r Cynulliad 
roi ei “safbwyntiau” ar y Rheoliadau. Felly, hoffem wybod pam mae'r geiriau “Yn ddarostyngedig i 
safbwyntiau’r Cynulliad” wedi'u cynnwys yn y Memorandwm Esboniadol. 

Y goblygiadau yn sgil ymadael â’r 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 
Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi’r pwynt ac yn cadarnhau bod y geiriau “Yn ddarostyngedig i 
safbwyntiau’r Cynulliad” wedi eu cynnwys drwy gamgymeriad. Bydd y Memorandwm Esboniadol yn cael 
ei dynnu’n ôl a’i gywiro cyn cael ei ailosod. 
 
Cynghorwyr Cyfreithiol 
Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol 
11 Rhagfyr 2019 
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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 1489 (Cy. 269) 

ADDYSG, CYMRU 

Rheoliadau Cynlluniau Strategol 

Cymraeg mewn Addysg (Cymru) 

2019 

NODYN ESBONIADOL 

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Rheoliadau) 

Mae adran 84 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth 

Ysgolion (Cymru) 2013 (“Deddf 2013”) yn ei gwneud 

yn ofynnol i awdurdod lleol lunio cynllun strategol 

Cymraeg mewn addysg (“cynllun”). Mae adran 85 o 

Ddeddf 2013 yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdod 

lleol gyflwyno ei gynllun i Weinidogion Cymru i’w 

gymeradwyo cyn i’r cynllun hwnnw gael ei gyhoeddi. 

Mae’r Rheoliadau hyn wedi eu gwneud o dan 

adrannau 84, 87 and 97 o Ddeddf 2013. Maent yn 

gwneud darpariaeth i awdurdod lleol lunio cynllun 

deng mlynedd, y cyntaf i gael effaith o 1 Medi 2021, 

yn ddarostyngedig i gymeradwyaeth Gweinidogion 

Cymru. Maent hefyd yn gwneud darpariaeth ar gyfer y 

materion a ganlyn: 

(a) ffurf a chynnwys y cynllun (rheoliad 3); 

(b) cyfnod para’r cynllun (rheoliad 4); 

(c) y dyddiad erbyn pryd y mae rhaid cyflwyno’r 

cynllun i Weinidogion Cymru i’w 

gymeradwyo (rheoliad 5); 

(d) cymeradwyo cynllun (rheoliad 6); 

(e) amserlenni ar gyfer cyflwyno adroddiad 

adolygu (rheoliad 7); 

(f) trefniadau ar gyfer diwygio’r cynllun 

(rheoliad 8); 

(g) y personau a’r cyrff y mae rhaid i awdurdod 

lleol ymgynghori â hwy ynghylch y cynllun 

drafft (rheoliad 9); 

(h) y dyddiad erbyn pryd y mae rhaid cyhoeddi’r 

cynllun (rheoliad 10); 

(i) dull cyhoeddi cynllun (rheoliad 11); 

(j) dirymu, gydag arbedion, Reoliadau 

Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg 

Certified copy from legislation.gov.uk Publishing
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ac Asesu’r Galw am Addysg Cyfrwng 

Cymraeg (Cymru) 2013 (rheoliad 12). 

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar 

gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn 

perthynas â’r Rheoliadau hyn. O ganlyniad, lluniwyd 

asesiad effaith rheoleiddiol o’r costau a’r manteision 

sy’n debygol o ddeillio o gydymffurfio â’r Rheoliadau 

hyn. Gellir cael copi oddi wrth: Y Gangen Lles 

Disgyblion, Yr Is-adran Cymorth i Ddysgwyr, 

Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 

3NQ. 

Certified copy from legislation.gov.uk Publishing
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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 1489 (Cy. 269) 

ADDYSG, CYMRU 

Rheoliadau Cynlluniau Strategol 

Cymraeg mewn Addysg (Cymru) 

2019 

Gwnaed 4 Rhagfyr 2019 

Gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol 

Cymru 5 Rhagfyr 2019 

Yn dod i rym 1 Ionawr 2020 

Mae Gweinidogion Cymru, drwy arfer y pwerau a 

roddir iddynt gan reoliadau 84, 87 a 97 o Ddeddf 

Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013(1), 

yn gwneud y Rheoliadau a ganlyn: 

Enwi, cychwyn a chymhwyso 

1.—(1) Enw’r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau 

Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg (Cymru) 

2019 a deuant i rym ar 1 Ionawr 2020. 

(2) Mae’r Rheoliadau hyn yn gymwys o ran Cymru. 

Dehongli 

2. Yn y Rheoliadau hyn— 

ystyr “athro neu athrawes ysgol” (“school 

teacher”) yw person sydd wedi ei gofrestru â 

Chyngor y Gweithlu Addysg yng nghategori athro 

neu athrawes ysgol fel y’i disgrifir yn nhabl 1 o 

Atodlen 2 i Ddeddf 2014; 

ystyr “blwyddyn 1” (“year 1”) yw grŵp blwyddyn 

y bydd mwyafrif y plant, yn ystod y flwyddyn 

ysgol, yn cyrraedd 6 oed; 

ystyr “blwyddyn 10” (“year 10”) yw grŵp 

blwyddyn y bydd mwyafrif y plant, yn ystod y 

flwyddyn ysgol, yn cyrraedd 15 oed; 

                                                                               
(1) 2013 dccc 1. Gweler adran 98 am y diffiniad o 

“rhagnodedig”. 
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ystyr “blwyddyn derbyn” (“reception”) yw grŵp 

blwyddyn y bydd mwyafrif y plant, yn ystod y 

flwyddyn ysgol, yn cyrraedd 5 oed; 

ystyr “blwyddyn ysgol” (“school year”) yw’r 

cyfnod sy’n dechrau â’r tymor ysgol cyntaf i 

ddechrau ar ôl Gorffennaf ac sy’n dod i ben â 

dechrau’r tymor cyntaf o’r fath i ddechrau ar ôl y 

Gorffennaf canlynol; 

ystyr “cynllun” (“plan”) yw cynllun strategol 

Cymraeg mewn addysg fel y’i disgrifir gan adran 

84(1) o Ddeddf 2013; 

ystyr “darparwr hyfforddiant cychwynnol 

athrawon ysgol” (“provider of initial school 

teacher training”) yw darparwr cwrs neu raglen 

hyfforddiant cychwynnol athrawon ysgol wedi ei 

achredu gan Gyngor y Gweithlu Addysg o dan 

erthygl 3(1)(a) o Orchymyn Cyngor y Gweithlu 

Addysg (Achredu Hyfforddiant Cychwynnol 

Athrawon) (Swyddogaethau Ychwanegol) 

(Cymru) 2017(1); 

ystyr “Deddf 1998” (“the 1998 Act”) yw Deddf 

Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998(2); 

ystyr “Deddf 2013” (“the 2013 Act”) yw Deddf 

Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013; 

ystyr “Deddf 2014” (“the 2014 Act”) yw Deddf 

Addysg (Cymru) 2014(3);  

ystyr “fforwm cynllunio Cymraeg mewn addysg” 

(“Welsh in education planning forum”) yw corff a 

sefydlir gan awdurdod lleol at ddiben gwella 

darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg, y mae ei 

aelodau yn swyddogion i’r awdurdod lleol ac 

unrhyw bersonau eraill y mae’r awdurdod lleol yn 

ystyried eu bod yn briodol; 

ystyr “grŵp blwyddyn” (“year group”) yw grŵp o 

blant mewn ysgol y bydd y mwyafrif ohonynt, 

mewn blwyddyn ysgol benodol, yn cyrraedd yr un 

oedran; 

ystyr “gweithiwr cymorth dysgu mewn ysgol” 

(“school learning support worker”) yw person 

sydd wedi ei gofrestru â Chyngor y Gweithlu 

Addysg yng nghategori gweithiwr cymorth dysgu 

mewn ysgol fel y’i disgrifir yn nhabl 1 o Atodlen 2 

i Ddeddf 2014; 

ystyr “SAB” (“FEI”) yw sefydliad o fewn y sector 

addysg bellach yng Nghymru fel y diffinnir 

“institutions within the further education sector” 

gan adran 91(3) o Ddeddf Addysg Bellach ac 

Uwch 1992(4). 

                                                                               
(1) O.S. 2017/154 (Cy. 45), fel y’i diwygiwyd gan O.S. 

2017/1023 (Cy. 261). 
(2) 1998 p. 31. 
(3) 2014 dccc 5. 
(4) 1992 p. 13. 
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Ffurf a chynnwys 

3. Rhaid i bob cynllun gynnwys darpariaeth sy’n 

ymdrin â’r materion a nodir yn yr Atodlen. 

Cyfnod para cynlluniau deng mlynedd 

4.—(1) Mae cynllun awdurdod lleol yn cael effaith 

am y cyfnod sy’n dechrau ar 1 Medi 2021 ac sy’n dod 

i ben ar 31 Awst 2031 (“y cynllun deng mlynedd 

cyntaf”). 

(2) Mae pob cynllun deng mlynedd dilynol yn cael 

effaith am y cyfnod o ddeng mlynedd sy’n dechrau ar 

1 Medi yn y flwyddyn pan fydd y cynllun deng 

mlynedd blaenorol yn dod i ben. 

(3) Mae paragraffau (1) a (2) yn ddarostyngedig i 

reoliadau 6 (cynlluniau deng mlynedd nad ydynt wedi 

eu cymeradwyo erbyn 1 Medi) ac 8 (diwygio 

cynlluniau). 

Cyflwyno cynlluniau deng mlynedd i Weinidogion 

Cymru 

5.—(1) Rhaid i awdurdod lleol gyflwyno ei gynllun 

deng mlynedd cyntaf i Weinidogion Cymru i’w 

gymeradwyo heb fod yn hwyrach na 31 Ionawr 2021. 

(2) Rhaid i awdurdod lleol gyflwyno pob cynllun 

deng mlynedd dilynol i Weinidogion Cymru i’w 

gymeradwyo heb fod yn hwyrach na 31 Mawrth yn y 

flwyddyn y bydd y cynllun yn cymryd effaith. 

Cynlluniau deng mlynedd nad ydynt wedi eu 

cymeradwyo erbyn 1 Medi 

6.—(1) Os nad yw Gweinidogion Cymru yn 

cymeradwyo cynllun deng mlynedd erbyn 1 Medi yn y 

flwyddyn y mae’r cynllun hwnnw i gael effaith ynddi, 

yna mae’r cynllun hwnnw yn cael effaith un mis 

calendr ar ôl i Weinidogion Cymru gymeradwyo’r 

cynllun. 

(2) Nid yw paragraff (1) yn effeithio ar y dyddiad y 

bydd y cynllun deng mlynedd yn dod i ben arno (fel 

y’i hamlinellir o dan reoliad 4), oni bai bod y cynllun 

yn cael ei ddisodli gan gynllun diwygiedig yn unol â 

rheoliad 8. 

Adroddiad adolygu blynyddol  

7.—(1) Rhaid i awdurdod lleol bob blwyddyn, gan 

ddechrau yn 2022, gyflwyno adroddiad adolygu i 

Weinidogion Cymru sy’n amlinellu’r cynnydd a 

wnaed i gyflawni’r targedau sydd wedi eu cynnwys 

yn ei gynllun a’r camau y mae wedi eu cymryd o 

ganlyniad i’r datganiadau yn ei gynllun. 

(2) Rhaid cyflwyno’r adroddiad adolygu cyntaf i 

Weinidogion Cymru heb fod yn hwyrach na 31 
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Gorffennaf 2022 a bydd yn amlinellu’r cynnydd a 

wnaed a’r camau a gymerwyd gan yr awdurdod lleol 

yn y cyfnod ers i’r cynllun deng mlynedd cyntaf gael 

effaith. 

(3) Rhaid cyflwyno adroddiadau adolygu dilynol i 

Weinidogion Cymru  fesul ysbaid  nad yw’n hwy na 

12 mis ers cyflwyno yr adroddiad blaenorol a byddant 

yn amlinellu’r cynnydd a wnaed a’r camau a 

gymerwyd gan yr awdurdod lleol yn y cyfnod ers i’r 

adroddiad blaenorol gael ei gyflwyno. 

Diwygio cynlluniau 

8.—(1) Wrth lunio’r adroddiad neu ar ôl llunio’r 

adroddiad adolygu o dan reoliad 7, os yw’r awdurdod 

lleol yn penderfynu diwygio ei gynllun, rhaid iddo 

gyflwyno’r cynllun diwygiedig i Weinidogion Cymru 

i’w gymeradwyo heb fod yn hwyrach na 6 mis 

calendr ar ôl i’r adroddiad adolygu gael ei gyflwyno. 

(2) Mae’r cynllun sy’n cael ei ddisodli gan y cynllun 

diwygiedig yn peidio â chael effaith un mis calendr ar 

ôl cymeradwyo’r cynllun diwygiedig. 

(3) Mae’r cynllun diwygiedig yn cael effaith un mis 

calendr ar ôl cymeradwyo’r cynllun diwygiedig, ac yn 

cael effaith am weddill y cyfnod yr oedd y cynllun 

sy’n cael ei ddisodli ganddo yn cael effaith yn 

wreiddiol. 

Llunio ac ymgynghori 

9. Y personau rhagnodedig at ddibenion adran 

84(4)(f) o Ddeddf 2013 (personau y mae rhaid i 

awdurdod lleol ymgynghori â hwy wrth lunio cynllun 

deng mlynedd neu gynllun diwygiedig(1)) yw— 

(a) Comisiynydd y Gymraeg (o fewn ystyr adran 

2 o Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011(2)); 

(b) Partneriaeth Datblygu’r Blynyddoedd Cynnar 

a Gofal Plant (o fewn ystyr “Early Years 

Development and Childcare Partnership” yn 

adran 119 o Ddeddf 1998); 

(c) Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a 

Hyfforddiant yng Nghymru; 

(d) darparwyr hyfforddiant cychwynnol athrawon 

ysgol; 

(e) unrhyw sefydliadau sy’n darparu 

gwasanaethau i blant a phobl ifanc y mae’r 

awdurdod lleol yn ystyried eu bod yn briodol; 

ac 

                                                                               
(1) Mae’r personau hyn yn ychwanegol at y rheini a restrir yn 

adran 84(4) o Ddeddf 2013. 
(2) 2011 mccc 1. 
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(f) unrhyw bersonau neu gyrff eraill yr 

ymddengys i’r awdurdod lleol eu bod yn 

briodol. 

Amseriad cyhoeddi 

10. Rhaid i awdurdod lleol gyhoeddi ei gynllun 

(neu ei gynllun diwygiedig) ar neu cyn y dyddiad y 

mae’r cynllun yn cymryd effaith. 

Dull cyhoeddi 

11. Rhaid i awdurdod lleol gyhoeddi ei gynllun 

(neu ei gynllun diwygiedig) drwy— 

(a) ei roi ar ei wefan; a 

(b) rhoi copïau o’r cynllun ar gael i’r cyhoedd 

edrych arnynt yn— 

(i) pob un o’i swyddfeydd sydd ar agor i’r 

cyhoedd; 

(ii) unrhyw le arall y mae’n ystyried ei fod 

yn briodol. 

Dirymu ac arbedion 

12.—(1) Yn ddarostyngedig i baragraff (2), mae 

Rheoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn 

Addysg ac Asesu’r Galw am Addysg Cyfrwng 

Cymraeg (Cymru) 2013(1) wedi eu dirymu. 

(2) Bydd cynllun awdurdod lleol sy’n cael effaith yn 

union cyn i’r Rheoliadau hyn ddod i rym yn parhau i 

gael effaith hyd nes y bydd cynllun deng mlynedd 

cyntaf yr awdurdod lleol yn cael effaith. 

 

 

Kirsty Williams 

Y Gweinidog Addysg, un o Weinidogion Cymru 

4 Rhagfyr 2019 

 

                                                                               
(1) O.S. 2013/3048 (Cy. 307). 
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YR ATODLEN Rheoliad 3 

1.—(1) Targed sy’n amlinellu’r cynnydd 

disgwyliedig mewn plant Blwyddyn 1 a addysgir 

drwy gyfrwng y Gymraeg yn ardal yr awdurdod lleol 

yn ystod oes y cynllun. 

(2) Wrth gyfrifo’r targed, rhaid i awdurdodau lleol 

roi sylw i ganllawiau a ddyroddir gan Weinidogion 

Cymru o dan adran 87(4) o Ddeddf 2013. 

2. Datganiad sy’n nodi sut y bydd yr awdurdod 

lleol yn cyflawni’r cynnydd disgwyliedig mewn plant 

Blwyddyn 1 a addysgir drwy gyfrwng y Gymraeg yn 

ystod oes y cynllun. 

3. Datganiad sy’n nodi sut y bydd yr awdurdod 

lleol yn defnyddio data sy’n deillio o’i adolygiad o 

ddigonolrwydd darpariaeth gofal plant ar gyfer ei 

ardal (o dan ddyletswyddau a nodir yn rheoliad 3 o 

Rheoliadau Deddf Gofal Plant 2006 (Asesiadau 

Awdurdodau Lleol) (Cymru) 2016(1)) er mwyn 

cynllunio addysg cyfrwng Cymraeg. 

4.—(1) Targed sy’n amlinellu’r cynnydd 

disgwyliedig yn nifer y plant yn y flwyddyn derbyn a 

addysgir drwy gyfrwng y Gymraeg yn ardal yr 

awdurdod lleol yn ystod oes y cynllun. 

(2) Datganiad sy’n nodi sut y bydd yr awdurdod 

lleol yn cyflawni’r cynnydd disgwyliedig yn nifer y 

plant yn y flwyddyn derbyn a addysgir drwy gyfrwng 

y Gymraeg yn ystod oes y cynllun. 

5. Datganiad sy’n nodi sut y bydd ceisiadau y 

mae’r awdurdod lleol yn eu gwneud am gyllid grant 

gan Weinidogion Cymru mewn cysylltiad ag 

ysgolion a gynhelir ganddo yn ystyried y targed i 

gynyddu nifer y plant Blwyddyn 1 a addysgir drwy 

gyfrwng y Gymraeg yn ystod oes y cynllun. 

6. Datganiad sy’n nodi sut y bydd yr awdurdod 

lleol yn cydweithio ag awdurdodau lleol eraill drwy 

arfer eu swyddogaethau ar y cyd er mwyn sicrhau 

parhad mewn trefniadau ar gyfer personau sy’n cael 

addysg cyfrwng Cymraeg y tu allan i’w ardal. 

7. Datganiad sy’n nodi trefniadau’r awdurdod lleol 

o ran ei ddarpariaeth ar gyfer hwyrddyfodiaid(2) i 

addysg cyfrwng Cymraeg, gan gynnwys sut a phryd y 

mae gwybodaeth yn cael ei rhoi i rieni a 

gwarcheidwaid. 

                                                                               
(1) O.S. 2016/88 (Cy. 42). 
(2)  Plant (sy’n 7 oed neu drosodd) nad ydynt yn siarad Cymraeg 

ond sy’n dymuno cael addysg cyfrwng Cymraeg ar ôl 
diwedd y cyfnod sylfaen. 
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8. Datganiad sy’n nodi sut y mae’r awdurdod lleol 

wedi gweithio mewn partneriaeth â’i fforwm 

cynllunio Cymraeg mewn addysg (os yw wedi ei 

sefydlu yn ardal yr awdurdod lleol) i lunio cynllun yr 

awdurdod a sut y bydd y fforwm yn goruchwylio ei 

weithredu a’i werthuso. 

9. Datganiad sy’n nodi— 

(a) sut y bydd yr awdurdod lleol yn rhoi 

gwybodaeth i rieni a gwarcheidwaid o ran 

argaeledd addysg cyfrwng Cymraeg a’r math 

o addysg cyfrwng Cymraeg a gynigir; 

(b) sut y bydd yn rhoi gwybodaeth i rieni a 

gwarcheidwaid sy’n datgan bod addysg 

cyfrwng Cymraeg yn opsiwn i bersonau ni 

waeth beth fo’u cefndir ieithyddol; 

(c) sut y bydd yn gwneud y defnydd gorau o 

wybodaeth ynghylch y manteision a all ddaw 

yn sgil dwyieithrwydd ac amlieithrwydd. 

10. Datganiad sy’n nodi sut y bydd yr awdurdod 

lleol yn sicrhau bod personau a addysgir yn Gymraeg 

yn parhau i gael eu haddysgu felly wrth drosglwyddo o 

un grŵp blwyddyn i grŵp blwyddyn arall, a chynllunio 

yn unol â hynny os yw’r cyfraddau cadw yn destun 

pryder i’r awdurdod. 

11.—(1) Targed sy’n amlinellu’r cynnydd 

disgwyliedig yn ystod oes y cynllun yn yr addysg 

cyfrwng Cymraeg a ddarperir yn ei ysgolion a gynhelir 

sy’n darparu addysg drwy gyfrwng y Gymraeg a’r 

Saesneg. 

(2) Datganiad sy’n nodi sut y bydd yr awdurdod 

lleol yn cyflawni’r cynnydd disgwyliedig yn ystod oes 

y cynllun yn yr addysg cyfrwng Cymraeg a ddarperir 

yn ei ysgolion a gynhelir sy’n darparu addysg drwy 

gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg. 

12.—(1) Targed sy’n amlinellu’r cynnydd 

disgwyliedig yn ystod oes y cynllun yn nifer a chanran 

y personau ym mlwyddyn 10 ac uwch yn ei ysgolion 

uwchradd a gynhelir sy’n astudio am gymwysterau ac 

sy’n cael eu hasesu drwy gyfrwng y Gymraeg. 

(2) Datganiad sy’n nodi sut y bydd yr awdurdod 

lleol yn cyflawni’r cynnydd disgwyliedig yn ystod oes 

y cynllun yn nifer a chanran y personau ym mlwyddyn 

10 ac uwch yn ei ysgolion uwchradd a gynhelir sy’n 

astudio am gymwysterau ac sy’n cael eu hasesu drwy 

gyfrwng y Gymraeg. 

13. Datganiad sy’n nodi sut y bydd yr awdurdod 

lleol yn rhoi cymorth i barhau â’r addysg cyfrwng 

Cymraeg a ddarperir ar gyfer personau ym mlwyddyn 

10 ac uwch drwy gydweithio ag ysgolion eraill a 

SABau eraill os bydd angen. 

14. Datganiad sy’n nodi sut y bydd yr awdurdod 

lleol yn cydweithio a’i ysgolion a SABau (os bydd 
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angen) i gyd-drefnu darpariaeth Gymraeg fel pwnc i 

bersonau sydd ym mlwyddyn 10 ac uwch yn ei 

ysgolion uwchradd a gynhelir.  

15. Datganiad sy’n nodi sut y bydd yr awdurdod 

lleol yn gwella sgiliau Cymraeg personau sy’n cael 

addysg cyfrwng Cymraeg mewn unrhyw ysgol a 

gynhelir ganddo er mwyn gwella safonau addysg 

cyfrwng Cymraeg. 

16. Datganiad sy’n nodi sut y bydd yr awdurdod 

lleol yn defnyddio canfyddiadau ei adolygiadau o dan 

adran 63 o Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol 

a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018(1) er mwyn 

gwella darpariaeth Gymraeg ar gyfer personau ag 

anghenion dysgu ychwanegol ac ar gyfer cynllunio’r 

gweithlu o fewn y sector anghenion dysgu 

ychwanegol. 

17. Datganiad sy’n nodi ymrwymiad yr awdurdod 

lleol i adnabod y gweithlu y mae ei angen arno er 

mwyn darparu addysg cyfrwng Cymraeg yn ystod 

oes y cynllun yn unol â thargedau’r cynllun, ac i 

gyfrifo unrhyw ddiffyg disgwyliedig yn ei weithlu. 

18. Datganiad sy’n nodi ymrwymiad yr awdurdod 

lleol i gydweithio ag awdurdodau lleol eraill drwy 

arfer eu swyddogaethau ar y cyd wrth gynllunio a 

darparu cymorth er mwyn gwella sgiliau Cymraeg 

athrawon ysgol a gweithwyr cymorth dysgu mewn 

ysgolion, mewn ysgolion a gynhelir yn ei ardal. 

19. Datganiad sy’n nodi ymrwymiad yr awdurdod 

lleol, gan gydweithio ag awdurdodau lleol eraill ac 

asiantaethau eraill, i sicrhau bod y cynllun yn cael ei 

ystyried yn ystod ystyriaethau ynghylch safonau 

addysgol cyfrwng Cymraeg ysgolion a gynhelir yn ei 

ardal. 

20. Datganiad sy’n nodi sut y bydd yr awdurdod 

lleol, gan gydweithio ag awdurdodau lleol eraill fel y 

bo angen, yn hybu mynediad i addysg a hyfforddiant 

drwy gyfrwng y Gymraeg mewn perthynas â chludiant 

i ddysgwyr yn unol â’r ddyletswydd a nodir o dan 

adran 10 o Fesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 

2008(2). 

 

                                                                               
(1) 2018 dccc 2. 
(2) 2008 mccc 2.  
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Memorandwm Esboniadol ar gyfer Rheoliadau Cynlluniau Strategol 
Cymraeg mewn Addysg (Cymru) 2019  
 
Lluniwyd y Memorandwm Esboniadol hwn gan Is-adran y Gymraeg ac fe'i 
gosodir gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar y cyd â'r is-ddeddfwriaeth 
uchod ac yn unol â Rheol Sefydlog 27.  
 
Datganiad y Gweinidog 
 
Yn fy marn i, mae’r Memorandwm Esboniadol hwn yn rhoi darlun teg a 
rhesymol o effaith ddisgwyliedig Rheoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg 
mewn Addysg (Cymru) 2019. Rwy’n fodlon bod y manteision yn cyfiawnhau'r 
costau tebygol. 
 
Kirsty Williams 
Y Gweinidog Addysg  
18 Rhagfyr 2019 
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RHAN 1 
 

Disgrifiad 
 

Mae Rheoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg (Cymru) 2019 
("Rheoliadau 2019") yn gwneud darpariaeth mewn perthynas â:  
  

 Hyd y Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg ("y Cynllun")  

 Ffurf a chynnwys y Cynllun 

 Cyflwyno'r Cynllun i Weinidogion Cymru  

 Cymeradwyo’r Cynllun 

 Amseriad cyhoeddi'r Cynllun a sut i'w gyhoeddi 

 Ymgynghori ar y Cynllun  

 Adolygu'r Cynllun  

 Diwygio’r Cynllun 

 Dirymu, gydag arbedion, Reoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn 
Addysg ac Asesu'r Galw am Addysg Cyfrwng Cymraeg (Cymru) 2013. 
 

  
Materion o ddiddordeb arbennig i’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a 
Deddfwriaethol 
 

Nid oes gwybodaeth benodol y mae'r Gweinidog am ddod â hi i sylw'r Pwyllgor. 
 

 
Cefndir deddfwriaethol 
 
Gwneir y rheoliadau hyn o dan adrannau 84, 87 a 97 o Ddeddf Safonau a 
Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 ("Deddf 2013").  
  
Mae adran 84 o Ddeddf 2013 yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdod lleol baratoi 
Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (“y cynllun”), ac mae'n nodi y dylai 
Cynllun o'r fath gynnwys:  
 

a. cynigion awdurdod lleol ynghylch sut y bydd yn cyflawni ei 
swyddogaethau addysg er mwyn: 

 
i. gwella'r broses o gynllunio'r modd y mae addysg drwy gyfrwng y 

Gymraeg ("addysg cyfrwng Cymraeg") yn cael ei darparu yn ei ardal; 
 

ii. gwella safonau addysg cyfrwng Cymraeg a safonau addysgu 
Cymraeg yn ei ardal; 

 
b. targedau'r awdurdod lleol ar gyfer gwella'r broses o gynllunio'r modd y 

mae addysg cyfrwng Cymraeg yn cael ei darparu yn ei ardal ac ar gyfer 
gwella safonau'r addysg honno ac addysgu Cymraeg yn ei ardal; 

 
c. adroddiad ar y cynnydd a wnaed i fodloni'r targedau a gynhwyswyd yn y 

cynllun blaenorol neu'r cynllun diwygiedig blaenorol. 
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Mae adran 84 hefyd yn nodi pwy y mae'n ofynnol i awdurdod lleol ymgynghori â 
nhw wrth baratoi neu ddiwygio ei Gynllun, ac mae'n darparu pŵer i Weinidogion 
Cymru i ragnodi unigolion eraill y mae'n rhaid i'r awdurdod lleol ymgynghori â 
nhw. 
 
O dan adran 85 o Ddeddf 2013, mae'n ofynnol i bob awdurdod lleol gyflwyno ei 
Gynllun i Weinidogion Cymru ei gymeradwyo. Caiff Gweinidogion Cymru 
gymeradwyo, addasu neu wrthod Cynllun (gan osod eu cynllun eu hunain yn ei 
le). Mae is-adran (6) yn gosod dyletswydd ar awdurdod lleol i gymryd pob cam 
rhesymol i weithredu Cynllun a gymeradwywyd.  
 
Mae adran 87 yn rhoi pwerau i Weinidogion Cymru wneud rheoliadau a fydd yn 
gwneud darpariaethau pellach ar faterion fel ffurf a chynnwys Cynllun, ei 
amseriad a'i hyd, cadw golwg ar Gynllun, ymgynghori arno, ei gyflwyno i 
Weinidogion Cymru ei gymeradwyo a'i gyhoeddi. Caiff y rheoliadau hefyd 
wneud darpariaeth sy'n galluogi dau neu fwy o awdurdodau lleol i lunio 
cydgynllun. 
 
Mae adran 87 hefyd yn darparu pŵer i Weinidogion Cymru gyhoeddi canllawiau 
y mae'n rhaid i awdurdodau lleol roi sylw iddynt wrth gyflawni eu 
swyddogaethau. 
 

Mae adran 97 o Ddeddf 2013 yn darparu bod pŵer Gweinidogion Cymru i 
wneud gorchymyn neu reoliadau o dan y Ddeddf yn cynnwys pŵer— 
 
(a) i wneud darpariaeth wahanol ar gyfer achosion gwahanol neu ddosbarthau 
gwahanol ar achos, gwahanol ardaloedd neu ddibenion gwahanol; 
 
(b) i wneud darpariaeth wahanol yn gyffredinol neu'n ddarostyngedig i 
esemptiadau neu eithriadau penodedig neu mewn perthynas ag achosion 
penodol neu ddosbarthau penodol ar achos yn unig; 
 
(c) i wneud unrhyw ddarpariaethau cysylltiedig, atodol, canlyniadol, dros dro, 
trosiannol neu ddarpariaethau arbed ag y gwêl Gweinidogion Cymru yn dda. 
 
Gwneir Rheoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg (Cymru) 2019 
o dan y weithdrefn Negyddol. 
 
Diben y ddeddfwriaeth a’r effaith y bwriedir iddi ei chael 
 
Mae'r Rheoliadau yn gwneud darpariaeth i awdurdod lleol baratoi Cynllun deng 
mlynedd, y gyntaf i ddod yn weithredol o 1 Medi 2021, yn amodol ar 
gymeradwyaeth Gweinidogion Cymru. Maent hefyd yn gwneud darpariaeth ar 
gyfer y materion canlynol: 
 

a) Ffurf a chynnwys Cynllun (rheoliad 3) 
b) Hyd Cynllun (rheoliad 4) 
c) Erbyn pryd y bydd yn rhaid cyflwyno'r Cynllun i Weinidogion Cymru ei 

gymeradwyo (rheoliad 5) 
d) Cymeradwyo Cynllun (rheoliad 6) 
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e) Amserlenni ar gyfer cyflwyno adroddiad adolygu (rheoliad 7) 
f) trefniadau diwygio Cynllun (rheoliad 8) 
g) Y personau a'r cyrff y mae'n rhaid i awdurdod lleol ymgynghori â nhw 

ynghylch y Cynllun drafft (rheoliad 9) 
h) Erbyn pryd y bydd yn rhaid cyhoeddi'r Cynllun (rheoliad 10)   
i) Sut i gyhoeddi Cynllun (rheoliad 11)  
j) Dirymu, gydag arbedion, Reoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn 

Addysg ac Asesu'r Galw am Addysg Cyfrwng Cymraeg (Cymru) 2013 
(rheoliad 12) 

 
Diben y rheoliadau hyn yw gwella'r ffordd y mae awdurdodau lleol yn cynllunio 
darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg er mwyn cyfrannu at gyflawni'r disgwyliad 
o ran twf addysg cyfrwng Cymraeg, nawr ac yn y dyfodol.  Bydd gwella'r ffordd 
y caiff addysg cyfrwng Cymraeg ei chynllunio hefyd yn cyfrannu at gyflawni'r 
uchelgais genedlaethol hirdymor ar gyfer y Gymraeg a amlinellir yn strategaeth 
Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr Llywodraeth Cymru a'r gwaith o gyflwyno 
cwricwlwm newydd i Gymru.  
 
Rheoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg ac Asesu'r Galw 
(Cymru) 2013 ("Rheoliadau 2013") oedd y Rheoliadau cyntaf i'w gwneud o dan 
y pwerau yn Neddf 2013.  Mae'r rhain, ynghyd â Deddf 2013, yn darparu'r 
fframwaith statudol ar gyfer sut y dylai awdurdodau lleol gynllunio darpariaeth 
addysg cyfrwng Cymraeg.  Roedd y Cynlluniau statudol cyntaf yn cwmpasu'r 
cyfnod tair blynedd o 2014 i 2017. Rydym bellach yng nghyfnod 2017-2020. 
 

Er bod Rheoliadau 2013 wedi gwella'r ffordd y mae addysg cyfrwng Cymraeg 
yn cael ei chynllunio drwy alluogi awdurdodau lleol i'w chynllunio o fewn 
fframwaith strwythuredig, daeth ymchwiliad Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac 
Addysg y Cynulliad yn 2015, yn ogystal ag adolygiad thematig Estyn o 
Gynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg i gasgliadau tebyg, sef nad oedd 
y Cynlluniau yn ddigon cydnaws â gweledigaeth hirdymor genedlaethol 
Llywodraeth Cymru ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg. 
 
Roedd Adolygiad Brys o Gynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2017-
2020, a gomisiynwyd yn 2017 yn cydnabod yr angen am newid, nid yn unig o 
ran uchelgeisiau Cynlluniau awdurdodau lleol unigol ond hefyd o ran y 
fframwaith deddfwriaethol a amlinellwyd gan y Llywodraeth. Roedd yr adolygiad 
yn pwysleisio'r angen i newid y rheoliadau.   
 
Sefydlwyd Bwrdd Cynghori annibynnol rhwng Mai 2018 a Mawrth 2019. 
Rhoddodd y Bwrdd sylw i'r newidiadau yr oedd angen eu gwneud i Reoliadau 
2013, yng nghyd-destun argymhellion yr Adolygiad Brys a'r datblygiadau polisi 
ehangach ym myd addysg (ee diwygio'r cwricwlwm, Deddf ADY, dynodiadau 
ysgolion yn ôl darpariaeth Gymraeg, gofal plant a threfniadau teithio dysgwyr). 
Yng ngoleuni'r uchod, daeth y Bwrdd i'r casgliad nad oedd y strwythur 
deddfwriaethol presennol bellach yn cefnogi cynllunio addysg cyfrwng Cymraeg 
gan awdurdodau lleol i’r graddau sydd ei hangen i ymateb i’r uchelgais 
genedlaethol hirdymor ar gyfer y Gymraeg. Mae'r adroddiad a gyhoeddwyd gan 
y Bwrdd Cynghori ym mis Mai 2019 yma: https://llyw.cymru/gwellar-broses-
cynllunio-addysg-gymraeg 
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Sut y bydd yr is-ddeddfwriaeth yn gwella'r sefyllfa bresennol 
 
 
Ymestyn hyd y Cynllun o'i gylch 3 blynedd presennol i 10 mlynedd.  

Galwodd yr Adolygiad Brys o Gynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg am 
ymestyn yr amserlen ar gyfer cyflawni'r Cynlluniau, ac argymhellodd y dylai'r 
amserlen fod yn debycach i gynlluniau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru. Hefyd, 
caiff y Cyfrifiad, sef ein ffynhonnell ddata fwyaf dibynadwy o hyd i asesu 
hyfywedd y Gymraeg a’r prif ddangosydd cynnydd o ran trywydd Cymraeg 
2050, ei gynnal bob 10 mlynedd. Mae ystyriaethau cynllunio eraill sy'n 
berthnasol i'r Cynlluniau yn gweithredu dros gyfnod hirach, ee Cynlluniau 
Datblygu Lleol (10 mlynedd) ac Asesiadau o Ddigonolrwydd Gofal Plant (5 
mlynedd) sy’n ofynnol o dan Rheoliadau Deddf Gofal Plant 2006 (Asesiadau 
Awdurdodau Lleol) (Cymru) 2016, a chynlluniau datblygu unigol i blant a phobl 
ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol a gyflwynwyd gan Ddeddf 
Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (5 
mlynedd). Y nod yw bod y Cynlluniau yn arwain at broses gynllunio well ar 
gyfer darpariaeth cyfrwng Cymraeg a chynnydd yn y nifer sy'n manteisio ar 
addysg cyfrwng Cymraeg. Fodd bynnag, gall gymryd nifer o flynyddoedd i greu 
proses gynllunio effeithiol, mwy yn aml na chyfnod tair blynedd Cynllun o dan y 
system bresennol.  

Mae'r Rheoliadau hyn yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdod lleol baratoi Cynllun 
sy'n para 10 mlynedd. Bydd y Cynlluniau yn effeithiol o 1 Medi 2021 tan 31 Awst 
2031 (yn achos y Cynllun cyntaf). Bydd yr amserlen hon yn gydnaws â charreg 
filltir 2031 Cymraeg 2050. Mae'r Rheoliadau hyn yn gwneud darpariaeth hefyd 
ar gyfer amgylchiad lle, am ba reswm bynnag, os na all Weinidogion Cymru 
gymeradwyo Cynllun erbyn 1 Medi yna bydd y Cynllun hwnnw yn cael effaith un 
mis calendr ar ôl i Weinidogion Cymru gymeradwyo'r cynllun hwnnw. Fodd 
bynnag, bydd y Cynllun yn dal i ddod i ben ar yr un pryd (31 Awst 2031) â'r holl 
Gynlluniau sy'n weithredol o 1 Medi. 
 
Dileu'r ddyletswydd i gynnal asesiad o'r galw am addysg cyfrwng Cymraeg 
ymhlith rhieni a chyflwyno targedau 10 mlynedd sy'n benodol i bob awdurdod 
lleol, a'r rheiny'n gydnaws â cherrig milltir targed cenedlaethol Cymraeg 2050 o 
ran addysg 

Ers cyflwyno Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg yn 2013, mae'r rhan 
fwyaf o awdurdodau lleol wedi cynnal o leiaf un asesiad o'r galw am addysg 
cyfrwng Cymraeg ymhlith rhieni. Bwriad gwreiddiol yr asesiadau oedd rhoi 
cyfeiriad a gwell dealltwriaeth i awdurdodau lleol o’r angen am ddarpariaeth 
cyfrwng Cymraeg, ble roedd ei hangen, ac erbyn pryd. Serch hynny, yn 
gyffredinol nid yw asesiadau o'r galw ymhlith rhieni wedi arwain at welliant 
sylweddol yn y ffordd y mae awdurdodau lleol yn cynllunio eu darpariaeth 
cyfrwng Cymraeg. Gan mai'r duedd yn y rhan fwyaf o awdurdodau lleol yw 
cynnal asesiad unwaith bob tair blynedd, nid yw'r asesiadau yn para'n gyfoes 
am yn hir iawn ac ni allant adlewyrchu'r newidiadau ieithyddol cyflym a welir 
mewn rhai cymunedau.  
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Mae'r Rheoliadau hyn yn disodli'r ddyletswydd i asesu'r galw gan rieni gyda 
gofyniad ar awdurdodau lleol i amlinellu yn eu Cynllun y cynnydd disgwyliedig yn 
nifer y plant blwyddyn 1 a addysgir drwy gyfrwng y Gymraeg yn ardal yr 
awdurdod lleol yn ystod oes y Cynllun.  Bydd cynllunio ar sail targed hirdymor 
trosfwaol yn annog cynllunio gwell, mwy strategol ac uchelgeisiol. Gyda tharged 
i anelu ato dros gyfnod penodol o amser, mae gan awdurdod lleol gyfle i ystyried 
y llwybrau a'r opsiynau amrywiol sydd ar gael iddo i gyrraedd y targed hwnnw a 
barnu’r dull a ffafrir. Y bwriad yw y bydd mesur nifer a chanran y dysgwyr sy'n 
mynd i addysg cyfrwng Cymraeg o'r flwyddyn flaenorol 1 (sef newid o'r 
dangosydd presennol o blant 7 oed) yn galluogi awdurdod lleol i ymateb yn 
brydlon ac yn fwy effeithlon i'r galw am lleoedd ysgol cyfrwng Cymraeg. Dyma 
un o'r argymhellion a wnaed yn yr Adolygiad Brys o'r Cynlluniau.  
 

Cynnwys darpariaeth yn y rheoliadau sy'n ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau 
lleol roi sylw dyledus i ganllawiau Llywodraeth Cymru wrth gyfrifo eu targedau. 

O ran targedau yr awdurdodau lleol unigol, mae Llywodraeth Cymru wedi 
cyflwyno methodoleg ar gyfer pennu targedau.  Caiff hyn ei gynnwys yn y 
ddogfen ganllawiau i Reoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg 
(Cymru) 2019 i'w dyroddi gan Weinidogion Cymru o dan adran 87 (4) o Ddeddf 
2013. Mae'r fethodoleg yn gyson â'r cerrig milltir yn Cymraeg 2050 sy'n 
ymwneud â'r cynnydd yn y dysgwyr mewn addysg cyfrwng Cymraeg sydd ei 
angen er mwyn cyrraedd y targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. 
Mae'r broses cyfrifo niferoedd wedi'i seilio ar nifer y dysgwyr Blwyddyn 1 (5/6 
oed) a addysgir drwy gyfrwng y Gymraeg, yn ôl gwybodaeth Cyfrifiad Ysgolion 
Blynyddol ar Lefel Disgyblion (CYBLD). Yn ogystal, mae'r awdurdodau wedi'u 
grwpio i wahanol gategorïau sy'n dangos y gwahaniaethau (a chan gydnabod 
yr elfennau tebyg) rhwng y 22 awdurdod lleol. 

Rydym yn disgwyl i awdurdodau lleol bennu eu targed 10 mlynedd ar sail y 
fethodoleg yng nghanllawiau statudol Rheoliadau Cynlluniau Strategol 
Cymraeg mewn Addysg (Cymru) 2019, y mae'n rhaid i awdurdod lleol roi sylw 
dyledus iddynt.  Cyhoeddir y canllawiau yn gynnar ym mis Chwefror 2020. 

Mynd i'r afael â materion sy'n ymwneud â ffurf a chynnwys y Cynllun  

Mae Atodlen y rheoliadau hyn yn nodi'r union faterion sydd i'w cynnwys yn y 
Cynllun, sydd i'w gosod ar ffurf targedau a datganiadau penodol. Mae'r 
datganiadau yn cwmpasu sbectrwm eang o ystyriaethau sy'n angenrheidiol er 
mwyn gallu cynllunio addysg cyfrwng Cymraeg yn strategol. Mae Atodlen y 
rheoliadau hyn yn cynnwys llai o ddatganiadau na Rheoliadau 2013 (20 yn lle 
25). Mae'r datganiadau yn Atodlen y Rheoliadau hyn hefyd yn gwneud defnydd 
gwell o ddata a gwybodaeth i'w chasglu drwy ddeddfwriaeth eraill fel sail i'r 
gwaith o gynllunio addysg cyfrwng Cymraeg. Rhaid i'r Cynllun, er enghraifft, 
gynnwys datganiad sy'n nodi sut y bydd yr awdurdod lleol yn defnyddio 
gwybodaeth a gaiff drwy'r Asesiadau o Ddigonolrwydd Gofal Plant, sy'n ofynnol 
o dan ddyletswyddau a nodir yn rheoliad 3 Rheoliadau Deddf Gofal Plant 2006 
(Asesiadau Awdurdodau Lleol) (Cymru) 2016.  Mae'n ofynnol hefyd i'r Cynllun 
ddefnyddio gwybodaeth a gaiff drwy adolygiadau sy'n ofynnol o dan adran 63 o 
Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018. 

Tudalen y pecyn 66



 

 7 

  
Er bod y gofyniad statudol i baratoi a gweithredu Cynllun yn cael ei roi i'r 
awdurdod lleol, mae profiad wedi dangos bod cydweithredu cryf ar lefel leol, 
rhanbarthol a chenedlaethol yn cynyddu'r budd. Rhoddwyd pwyslais, felly, ar 
ddatblygu partneriaethau effeithiol i gefnogi awdurdodau lleol i wneud y 
newidiadau sydd eu hangen i'w darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg dros y 
cyfnod 10 mlynedd.  
 
Er bod rhai o ddatganiadau Rheoliadau 2013 wedi'u dileu, mae eraill wedi'u 
cyfuno a datganiadau newydd wedi'u cyflwyno. Ymhlith y datganiadau newydd 
mae: 
 

• datganiadau sy'n delio'n benodol â chyflwyno targedau 10 mlynedd  
• datganiadau am ddefnyddio data asesu digonolrwydd gofal plant fel 

sail i gynllunio darpariaeth feithrin cyfrwng Cymraeg a gynhelir yn 
gynnar  

• datganiadau am ystyried sut y bydd awdurdod lleol yn cynyddu nifer 
y plant oedran derbyn a addysgir drwy gyfrwng y Gymraeg 

• datganiadau am ganolbwyntio'n fwy ar gydweithio a gwaith 
partneriaeth gydag awdurdodau lleol eraill a chonsortia addysg 
rhanbarthol. 
 

Adolygu a diwygio'r Cynllun 

O ran cadw golwg ar y Cynllun, rydym yn cyflwyno gofyniad i awdurdodau lleol 
ddarparu diweddariad blynyddol ar ffurf adroddiad adolygu cryno, ac rydym o'r 
farn bod hyn yn rhesymol ac yn gymesur. Nod y strwythur adrodd newydd hwn 
yw lleihau biwrocratiaeth, a chanolbwyntio'n glir ar weithredu. Hwn yw'r unig 
adroddiad blynyddol y byddai angen ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru. 

O ran cyflwyno Cynllun diwygiedig, mae darpariaethau yn Rheoliadau 2019 i 
ddiwygio'r Cynllun dim ond os, ar ôl cyflwyno'r adroddiad adolygu blynyddol, 
mae'n glir i’r awdurdodau lleol bod angen Cynllun diwygiedig.  

Newid gofynion sy'n ymwneud ag unrhyw wybodaeth ategol sydd i'w chynnwys 
mewn cynllun 

Nid yw'r Rheoliadau hyn yn nodi'n benodol bellach pa wybodaeth ategol y 
mae'n rhaid i awdurdodau lleol ei chynnwys yn eu Cynlluniau, fel yn y 
Rheoliadau cyfredol. Yn hytrach, yn y canllawiau statudol, byddwn yn nodi 
manylion yr wybodaeth ategol y dylid ei chynnwys yng Nghynllun yr awdurdod 
lleol.  Rydym am sicrhau bod y Rheoliadau hyn yn parhau i fod mor berthnasol 
â phosibl, yn ogystal ag yn ddigon hyblyg i ymateb i newidiadau a allai effeithio 
ar gynnwys Cynlluniau wrth i'r cwricwlwm newydd gael ei gyflwyno. Mae 
Rheoliadau Addysg (Diwygiadau sy'n Ymwneud â Gwybodaeth Asesiadau 
Athrawon) (Cymru) 2018 yn un enghraifft o ddeddfwriaeth a gyflwynwyd fel 
rhan o'r broses o ddiwygio'r cwricwlwm sy'n gwahardd cyhoeddi data ysgol 
penodol o dan drefniadau adrodd cyfredol Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn 
Addysg.  
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Dirymu Rheoliadau 2013 ac arbed y Cynlluniau a wnaed o dan Reoliadau 2013 
 
Daw'r Rheoliadau i rym ar 1 Ionawr 2020.  Bydd yn ofyniad statudol i 
awdurdodau lleol gyflwyno Cynlluniau drafft i Weinidogion Cymru eu 
cymeradwyo y flwyddyn gyntaf ar 31 Ionawr 2021, ac wedi hynny bob 10 
mlynedd yn unol â'r Rheoliadau.   
 
Bydd cynlluniau a gymeradwyir, ac a fydd yn weithredol cyn i'r Rheoliadau hyn 
ddod i rym, yn parhau i fod yn weithredol hyd nes y bydd Cynllun 10 mlynedd 
cyntaf yr awdurdod lleol yn weithredol. 
 

 
Risgiau peidio â gwneud Rheoliadau 
 

Byddai peidio â newid y fframwaith deddfwriaethol cyfredol sy'n sail i'r broses o 
gynllunio addysg cyfrwng Cymraeg yn effeithio'n andwyol ar allu awdurdodau 
lleol i gyflawni prif nod Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg, sef gwella'r 
ffordd y caiff darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg ei chynllunio a safon y 
ddarpariaeth. 
 
Mae profiad Llywodraeth Cymru o fonitro Cynlluniau, ynghyd ag adborth cyson 
gan awdurdodau lleol a rhanddeiliaid allanol, yn ogystal â'r adolygiadau 
amrywiol o Gynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg y soniwyd amdanynt 
eisoes, yn cadarnhau o'r newydd y farn gyffredinol nad yw Rheoliadau 2013 yn 
ategu bellach yr uchelgais genedlaethol o ehangu'r ddarpariaeth addysg 
cyfrwng Cymraeg. Mae angen inni fod mewn sefyllfa lle mae mynediad mwy 
cyfartal i ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg, fel bod mwy o ddysgwyr nid 
dim ond yn cael dewis darpariaeth addysg o'r radd flaenaf, ond hefyd y cyfle i 
ddatblygu eu sgiliau ieithyddol, fel y gallant fod yn hyderus a rhugl yn y 
Gymraeg a Saesneg o leiaf. 
 
Ystyrir y gofynion presennol o ran cadw golwg ar Gynllun yn hynod fiwrocrataidd, 
heb adael fawr o amser i ganolbwyntio ar weithredu'r ymrwymiadau a nodir 
ynddo. Mae rhai gofynion, ee yr asesiadau o'r galw am addysg cyfrwng Cymraeg 
ymhlith rhieni, wedi bod yn aneffeithiol. Nid oedd yr asesiadau yn para'n gyfoes 
am yn hir iawn ac roedd yr wybodaeth ynddynt yn annibynadwy. Nid ydym wedi 
gweld awdurdodau lleol yn mabwysiadu gwell dulliau o gynllunio darpariaeth 
cyfrwng Cymraeg o ganlyniad, fel y'i bwriadwyd. Os dewisir dilyn y drefn 
bresennol o ran y rheoliadau, bydd y gofyniad penodol hwn yn gweithio'n 
uniongyrchol yn erbyn yr uchelgais a nodir yn Cymraeg 2050 i ymateb yn gryf ac 
yn rhagweithiol i ddatblygu darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg.  
 
Mantais symud i fframwaith sydd, fel man cychwyn, gyda tharged clir i gynllunio, 
yw bod mwy o gyfleoedd i awdurdodau lleol fynd ati mewn ffordd hyderus ac 
uniongyrchol i dyfu a gwella'r ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg yn eu 
hardal. Rhoddir yr amser i awdurdodau ystyried materion trefniadaeth ysgolion 
ar draws yr awdurdod addysg yn ei chyfanrwydd, neu gydgysylltu darpariaeth ag 
awdurdodau lleol ac asiantaethau eraill. Mae hyn oll yn cefnogi dull cynllunio fydd 
yn y pen draw yn arwain at fwy o ddewis, a gwell safon o ddarpariaeth drwy 
gyfrwng y Gymraeg i bob dysgwr. 
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Mae yna risg y caiff cyfle ei golli i wneud cyfraniad sylweddol a phwysig yn y 
modd y mae awdurdodau lleol yn cynllunio darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg 
os na chaiff y Rheoliadau hyn eu gwneud. Nid oes amheuaeth bod uchelgais 
Llywodraeth Cymru i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 yn newid 
y drafodaeth o gwmpas y Gymraeg, gan ddod ag gwell ymwybyddiaeth o 
fanteision bod yn ddwyieithog ac yn amlieithog yng Nghymru a thu hwnt. Mae 
adeiladu ar seiliau addysg cyfrwng Cymraeg sefydledig yn hanfodol i sicrhau bod 
y cyfleoedd ar gael i blant, pobl ifanc a'u teuluoedd i ddatblygu'r sgiliau ieithyddol 
y bydd eu hangen arnynt mewn Cymru ddwyieithog. 
 
 
Ymgynghori  
 
Rhwng 30 Mai ac 13 Medi 2019, cynhaliodd Llywodraeth Cymru ymgynghoriad 
15 wythnos er mwyn holi barn pobl am Reoliadau Cynlluniau Strategol 
Cymraeg mewn Addysg (Cymru) 2019 a'r Canllawiau (drafft).  
  
Yn ystod y cyfnod ymgynghori hwn, cynhaliodd Llywodraeth Cymru hefyd 
bedwar digwyddiad ymgynghori cyhoeddus mewn ysgolion yng Ngheredigion, 
Conwy, Casnewydd a Rhondda Cynon Taf. Daeth tua 100 o bobl i'r rhain, gan 
gynnwys penaethiaid; cynrychiolwyr awdurdodau addysg lleol; unigolion sydd â 
diddordeb yn y Gymraeg; cynrychiolwyr undebau athrawon; colegau addysg 
bellach a chynrychiolwyr prifysgolion. Fel rhan o'r digwyddiadau, cafwyd 
trafodaethau ar hyrwyddo addysg cyfrwng Cymraeg a manteision 
dwyieithrwydd.  Cynhaliwyd sesiwn i bobl ifanc hefyd ar 1 Mehefin 2019 yn 
ystod Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd gydag aelodau Bwrdd Syr IfanC, 
(pwyllgor ieuenctid cenedlaethol yr Urdd).  
  
Yn ogystal â'r rhanddeiliaid a nodwyd eisoes uchod, derbyniwyd ymatebion 
ysgrifenedig gan gyrff addysg fel Estyn, CLlLC, consortia rhanbarthol; 
Cymwysterau Cymru a Chymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru; yn ogystal 
â Chomisiynydd y Gymraeg, y Comisiynydd Plant, a chyrff ac unigolion eraill. 
Derbyniodd Llywodraeth Cymru gyfanswm o 72 o ymatebion ysgrifenedig i'r 
ymgynghoriad hwn. 
 
Rydym yn fodlon bod y newidiadau arfaethedig yn Rheoliadau drafft 2019 
wedi'u croesawu'n gyffredinol yn yr ymatebion i'r ymgynghoriad. Yn gyffredinol, 
mae'r ymatebion wedi bod o blaid y ddau newid mwyaf sylweddol, sef ymestyn 
amserlen Cynllun i 10 mlynedd a dileu'r gofyniad i gynnal asesiad o'r galw 
ymhlith rhieni, gan ei ddisodli â tharged a bennir gan bob awdurdod unigol i'w 
gyrraedd erbyn diwedd y cyfnod 10 mlynedd newydd.  
 
Cadarnhaodd yr ymatebion ein safbwynt bod cylch cynllunio 3 blynedd a'r 
ddyletswydd i gynnal asesiad costus ac aneffeithiol o'r galw yn andwyol i'n 
hymrwymiad cenedlaethol i ddatblygu darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg a 
dinasyddion dwyieithog ar gyfer y dyfodol. Fel y mae ar hyn o bryd, nid yw'r 
fframwaith rheoleiddio yn darparu'r seilwaith angenrheidiol i gyflawni ein 
huchelgeisiau ar gyfer y Gymraeg. Mynegodd sawl un rwystredigaeth, er 
enghraifft, ynghylch yr amser a dreulir ar hyn o bryd yn diweddaru'r Cynllun tair 
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blynedd yn lle datblygu a gweithredu'r ymrwymiadau o'i fewn. Cyfeiriodd eraill 
at y cyfle y byddai Cynllun 10 mlynedd yn ei greu o ran gwella'r broses 
gynllunio strategol a manteision gweithio tuag at nod a gweledigaeth hirdymor.     
 
Roedd ymatebion ynghylch y gofyniad i awdurdodau lleol amlinellu yn eu Cynllun 
y cynnydd disgwyliedig yn nifer y plant Blwyddyn 1 a addysgir drwy gyfrwng y 
Gymraeg yn ardal yr awdurdod lleol dros oes y Cynllun, yn awgrymu fod 
cyflwyno'r targedau hyn yn cael ei ystyried yn gam synhwyrol a rhesymol. Mae'r 
fethodoleg arfaethedig i gyfrifo'r targedau hyn, a ffurfiodd ran o'r ymgynghoriad 
ar y Rheoliadau 2019 drafft ac a groesawyd yn gyffredinol gan ymatebwyr a 
rhanddeiliaid, yn dangos cysylltiad clir rhwng y targedau unigol fesul ardal ac 
uchelgais Cymraeg 2050.   
 
Yn gyffredinol, roedd yr ymatebion yn cefnogi gweld awdurdodau lleol yn 
cynllunio eu darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg mewn modd llawer mwy 
rhagweithiol.  Serch hynny, roedd ambell un am nodi bod yn rhaid cydnabod 
ffactorau sydd y tu hwnt i reolaeth awdurdod lleol, ee yr hinsawdd wleidyddol, 
capasiti'r gweithlu ac ansicrwydd ariannol.  

Rydym yn sylweddoli na all awdurdod lleol ymateb i holl elfennau'r broses o 
gynllunio Cymraeg mewn addysg ar ei ben ei hun, a bod angen rhanddeiliaid 
eraill i gefnogi'r gwaith hwn. Mae'r newid yn ffocws rhai datganiadau (a nodir yn 
Atodlen rheoliad 3), sy'n cyfeirio at awdurdodau yn gweithio mewn partneriaeth 
yn hytrach na gweithredu'n annibynnol, yn cydnabod hyn. 

Rydym yn glir mai cyfrifoldeb Llywodraeth Cymru yw arwain yr ymateb 
cenedlaethol i faterion fel addysg gychwynnol i athrawon, trefniadau teithio 
dysgwyr, y gweithlu ac adnoddau. Fodd bynnag, mae angen i awdurdodau lleol 
a rhanddeiliaid eraill ein helpu i amlygu’r bylchau y mae angen rhoi sylw iddynt. 
Dyna pam mae'r gofynion o ran Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg 
yn dal i gynnwys y materion hyn.  

Mae rhai mân-newidiadau wedi'u gwneud i Reoliadau 2019 ers yr 
ymgynghoriad. Mae rheoliad 7 wedi'i ailddrafftio i sicrhau eglurder ynghylch y 
trefniadau adrodd blynyddol. Rhoddwyd ystyriaeth benodol hefyd i'r Atodlen i'r 
Rheoliadau oherwydd, er bod llawer yn cytuno â geiriad y datganiadau, roedd 
ambell un yn feirniadol, gan nodi bod angen targedau clir yn lle datganiadau, yn 
enwedig ynghylch materion yn ymwneud â dilyniant dysgwyr. Mae mân-
newidiadau wedi'u gwneud a thargedau wedi'u hymgorffori, lle bo hynny'n 
ymarferol.   

Mae crynodeb o'r ymatebion i'r ymgynghoriad ar gael yn:  
https://llyw.cymru/rheoliadau-cynlluniau-strategol-cymraeg-mewn-
addysg-cymru-2019-ar-canllawiau-drafft  
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RHAN 2 – ASESIAD EFFAITH RHEOLEIDDIOL 
 
1. Opsiynau 
 

1.1 Mae'r Asesiad Effaith Rheoleiddiol hwn yn ystyried dau opsiwn.  
 

 Opsiwn 1: Cadw at y drefn bresennol – byddai Awdurdodau Lleol yn 
parhau i baratoi Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg o dan y 
trefniadau presennol. 

 Opsiwn 2: Cyflwyno Rheoliadau Cynlluniau Strategol mewn Addysg 
(Cymru) 2019 fel y'u drafftiwyd.  

 
2. Costau a buddiannau 
 
OPSIWN 1: Cadw at y drefn bresennol (hy dim newid) 
 

2.1 Ar hyn o bryd, mae awdurdodau lleol yn paratoi cynlluniau o dan adran 84 o 
Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013. Caiff cynlluniau eu 
paratoi mewn cylch tair blynedd o 1 Ebrill i 31 Mawrth (er enghraifft 1 Ebrill 
2015 – 31 Mawrth 2018) ac mae’n rhaid i gynlluniau newydd drafft gael eu 
cyflwyno i Weinidogion Cymru er mwyn iddynt eu cymeradwyo yn ystod mis 
Rhagfyr y flwyddyn cyn y daw’r cynlluniau sydd ar waith i ben. O dan yr 
opsiwn hwn bydd y trefniadau statudol hyn yn parhau. 

 
Costau 
 
2.2 Dyma’r opsiwn dim newid, ac nid oes unrhyw gostau ychwanegol yn 

gysylltiedig â’r opsiwn hwn felly.  Mae’r adran ganlynol yn cyflwyno 
crynodeb o’r costau sy’n gysylltiedig â’r gofynion presennol.  
Amcangyfrifwyd costau’r system bresennol yn wreiddiol yn yr Asesiad 
Effaith Rheoleiddiol ar gyfer Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion 
(Cymru) 20131.  

 
Costau Gweinyddu Llywodraeth Cymru 
 
2.3  Mae costau gweinyddu Llywodraeth Cymru yn gysylltiedig â gweinyddu’r 

prosesau sy’n ymwneud â pharatoi ac adolygu Cynlluniau. Mae’n ofynnol i 
awdurdodau lleol gyflwyno eu cynlluniau drafft i’w cymeradwyo ac mae’r 
cynlluniau yn cael eu monitro’n flynyddol ar ôl iddynt gael eu cymeradwyo. 
Mae hyn yn cynnwys neilltuo staff i oruchwylio’r broses o gyflwyno 
cynlluniau ac ymgymryd â’r broses gymeradwyo a monitro. 
 

2.4 Mae’r tasgau sy’n cael eu gwneud gan staff Llywodraeth Cymru yn cynnwys 
asesu pob Cynllun drafft unigol, rhoi adborth ysgrifenedig ac ar lafar i 
awdurdodau lleol, cael diweddariadau ar gynnydd a diwygiadau ac ymateb 
iddynt, a chynghori Gweinidogion ar gynnwys Cynlluniau ac ar y cynnydd a 

                                                 
1http://www.senedd.cynulliad.cymru/documents/s8034/CLA4-12-
11p10%20Memorandwm%20Esboniadol.pdf  
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wnaed. Mae'r gwaith hefyd yn cynnwys ymgymryd â dyletswyddau rheoli 
prosiectau sy'n gysylltiedig â gweithredu Cynlluniau Strategol Cymraeg 
mewn Addysg, er enghraifft adolygu dulliau gweithredu Cynlluniau effeithiol 
awdurdodau lleol, ymchwil i fodelau gweithredu addysg cyfrwng Cymraeg 
mewn ysgolion, gan gynnwys darpariaeth Gymraeg i hwyrddyfodiaid, 
datblygu darpariaeth addysgu amgen gan ddefnyddio technolegau digidol, 
yn ogystal â monitro dulliau effeithiol o weithredu systemau grant cyfalaf 
cyfrwng Cymraeg. Mae'r dyletswyddau hyn yn aml yn newid bob blwyddyn. 
Mae Llywodraeth Cymru wedi gweinyddu’r system ers 2013, felly mae 
ganddi ddealltwriaeth gadarn yn seiliedig ar dystiolaeth o’r lefelau staffio 
sydd eu hangen i ymdrin â’r system.  Ar hyn o bryd, dyma nifer y staff y 
cytunwyd arno i weithio ar y Cynlluniau: 1 Swyddog Band Gweithredol 2; 4 
Swyddog Band Rheoli 1 (cyfwerth ag amser llawn) ac 1 Swyddog Band 
Rheoli 2 (cyfwerth ag amser llawn). Byddai’r lefelau staffio hyn yn parhau o 
dan yr opsiwn hwn.  Mae’r costau staffio blynyddol cylchol presennol fel a 
ganlyn: 
 
 

Gradd Staff Nifer Cost* Cyfanswm y Gost (i’r £’000 
agosaf) 

Band 
Gweithredol 2  

1 £76,308                                      £76,000 

Band Rheoli 1 4 £57,977                                    £232,000 

Band Rheoli 2 1 £45,644                                      £46,000 

                                      £354,000 

 
*Mae’r gost yn seiliedig ar y costau cyflog gros blynyddol cyfartalog ar gyfer 2018-19.  
Mae'r costau staff yn cynnwys argostau (hy cyfraniadau Yswiriant Gwladol a phensiwn y 
cyflogwr).   
 

Yn ogystal â’r costau staff a amlinellir uchod, ceir costau teithio o tua £2,000 
y flwyddyn, yr eir iddynt wrth gyfarfod ag awdurdodau lleol. Costau cylchol 
blynyddol yw’r rhain, sydd eisoes yn cael eu hariannu o Gostau Rhedeg 
Uniongyrchol Llywodraeth Cymru.  
 
Cyfanswm y gost i Lywodraeth Cymru, felly, yw £356,000 y flwyddyn. 
 
 
Costau amcangyfrifedig Awdurdodau Lleol 
 

2.5 Costau sy’n ymwneud â pharatoi Cynlluniau a’u rhoi ar waith: 
Mae awdurdodau lleol yn neilltuo amser i swyddogion baratoi a chyflwyno 
Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg, ac ymateb i adborth gan 
Lywodraeth Cymru. Caiff amser swyddogion ei neilltuo hefyd er mwyn helpu 
i roi’r cynlluniau ar waith yn eu hardal leol, sy'n cynnwys arwain ar fforymau 
Cymraeg mewn addysg. Fel rheol, nid yw'r rôl hon yn swydd lawn amser o 
fewn awdurdod lleol. Ar sail profiad Llywodraeth Cymru o ddelio ag 
awdurdodau lleol ers cyflwyno'r trefniadau hyn, rydym yn amcangyfrif ei fod 
yn cymryd amser swyddog Band Rheoli 1 a swyddog Band Rheoli 3 
cyfwerth ag amser llawn ym mhob awdurdod lleol am gyfnod o ryw 4 mis y 
flwyddyn.  
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Mae dyletswydd ar awdurdodau lleol i gyhoeddi eu Cynlluniau. Maent yn 
tueddu i wneud hyn drwy eu cyhoeddi ar eu gwefannau eu hunain a gallant 
argraffu copïau ar gais os oes angen. Mae’r costau sy’n gysylltiedig â hyn 
yn fach iawn ac nid yw’r rhan fwyaf o’r awdurdodau lleol yn cyhoeddi copïau 
caled o’u cynlluniau fel rheol.  
 
Dyma amcangyfrif o gostau staffio cylchol y flwyddyn pob un o'r 22 
awdurdod lleol yng Nghymru:  

 
 

Gradd Staff Nifer *Cost (i’r £000 agosaf) 

BRh1 0.33 £19,132x 22 = £421,000  

BRh3 0.33 £11,576x 22 = £255,000  

Cyfanswm                                                         £676,000 
 

*Mae’r gost yn seiliedig ar gostau cyflog gros blynyddol cyfartalog Llywodraeth Cymru ar gyfer 

2018-19.  Mae'r costau staff yn cynnwys argostau (hy cyfraniadau Yswiriant Gwladol a phensiwn 

y cyflogwr) 
 
2.6 Cynnal arolygon i fesur y galw am addysg cyfrwng Cymraeg 

Mae Rheoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg ac Asesu’r 
Galw am Addysg Cyfrwng Cymraeg (Cymru) 2013 yn ei gwneud yn ofynnol i 
awdurdodau lleol asesu’r galw ymhlith rhieni am ddarpariaeth addysg cyfrwng 
Cymraeg. Bwriedir i’r asesiadau roi cyfeiriad a gwell dealltwriaeth i 
awdurdodau lleol o’r angen am ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg, ble mae ei 
hangen, ac erbyn pryd. Byddai'r gofyniad hwn yn parhau o dan opsiwn 1. 
 
Amcangyfrifir bod y broses o weinyddu a dadansoddi arolygon yn costio 
£15,000 ar y mwyaf fesul arolwg. Mae’r canllawiau yn argymell cynnal 
arolygon bob tair blynedd. Felly, amcangyfrifir y bydd y broses o gynnal 
arolygon o’r fath yn debygol o gostio £5,000 y flwyddyn ar y mwyaf ar 
gyfartaledd, fesul awdurdod lleol, fel cost gylchol. Oherwydd y ffordd y maent 
yn categoreiddio ysgolion, nid yw’r awdurdodau lleol yng Ngwynedd nac yn 
Ynys Môn yn cynnal arolygon, ac felly mae’r gost ond yn berthnasol i 20 o 
awdurdodau lleol, nid 22.  
 
Cyfanswm y Gost: £5000 y flwyddyn i 20 o awdurdodau lleol = cost gylchol o 
£100,000 y flwyddyn. 
 
Cyfanswm Costau Gweinyddu yr opsiwn i Gadw at y Drefn Bresennol 
 

2.7 Mae cyfanswm costau gweinyddu cylchol y flwyddyn fel a ganlyn: 
 
 

Costau staff Llywodraeth Cymru                                              £356,000 

Costau staff awdurdodau lleol                                               £676,000 

Cynnal Arolygon                                              £100,000 

CYFANSWM                                           £1,132,000  
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Costau rhoi’r Cynlluniau ar waith 
 
2.8 Unwaith y bydd y Cynlluniau wedi’u cymeradwyo gan Weinidogion Cymru, 

dylent gael eu rhoi ar waith gan awdurdodau lleol. 
 

2.9 Mae costau yn gysylltiedig â chynyddu darpariaeth addysg cyfrwng 
Cymraeg. Gall y costau hyn gynnwys adeiladu ysgolion newydd neu 
ailwampio hen adeiladau, ehangu'r ddarpariaeth gyfredol neu redeg 
canolfannau trochi. Gan gydnabod y costau gweinyddol, y costau o ran 
trefniadau teithio dysgwyr, a'r costau staffio (meithrin, oedran statudol yn 
ogystal â chydlynwyr ADY) sy'n codi yn sgil y datblygiadau hyn, dylid 
ystyried hyn fel gwariant ar y system addysg yn hytrach na gwariant ar 
gyflawni polisi'r Gymraeg. Mae gwariant ar gynyddu darpariaeth addysg 
cyfrwng Cymraeg, i raddau, yn disodli gwariant a fyddai wedi cael ei wario 
fel arall ar addysgu drwy gyfrwng y Saesneg.  
 

2.10 Caiff cyllid ar gyfer addysg oedran statudol mewn ysgolion yng 
Nghymru, fel yn achos gwasanaethau eraill a ddarperir gan lywodraeth leol, 
ei ddarparu’n bennaf gan Lywodraeth Cymru drwy’r setliad refeniw 
llywodraeth leol sy'n cynnwys y Grant Cynnal Refeniw.  Nid yw’r cyllid wedi’i 
glustnodi’n benodol, gan fod Llywodraeth Cymru o’r farn mai awdurdodau 
lleol sydd yn y sefyllfa orau i farnu anghenion ac amgylchiadau lleol ac 
ariannu ysgolion yn unol â hynny. Mae’r Cynlluniau Strategol Cymraeg 
mewn Addysg yn eu helpu i nodi anghenion darpariaeth cyfrwng Cymraeg a 
phenderfynu sut i gynllunio eu gwariant ar ysgolion. Ar ôl i’r Grant Cynnal 
Refeniw gael ei ddosbarthu i awdurdodau lleol, yr awdurdodau unigol sy’n 
gyfrifol am bennu cyllidebau ar gyfer eu hysgolion drwy ddefnyddio 
fformiwla ariannu leol. Mae Rheoliadau Cyllido Ysgolion (Cymru) 2010 yn ei 
gwneud yn ofynnol i 70% o’r cyllid ar gyfer cyllidebau ysgolion gael ei 
ddosbarthu ar sail nifer y disgyblion. Fodd bynnag, caiff awdurdodau lleol 
benderfynu sut i bwysoli'r niferoedd disgyblion ar sail nifer o ffactorau, ee 
Angen Dysgu Ychwanegol a chyfrwng iaith.   
 

2.11 Mae gan awdurdodau ddisgresiwn i ddosbarthu’r 30% sy’n weddill ar sail 
amrywiaeth o ffactorau er mwyn iddynt ystyried amgylchiadau ysgolion 
unigol, er bod yn rhaid cadw blaenoriaethau gwahanol a chyllidebau sy'n 
tynhau mewn cof. Yn unol â’r fframwaith rheoleiddio, wrth bennu eu 
fformiwla gyllido, gall awdurdodau lleol ystyried p’un a yw disgybl yn cael ei 
addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg a chyllido ysgolion yn unol â hynny, gan 
ystyried y costau sy’n gysylltiedig â darparu’r un gwasanaeth drwy gyfrwng 
y Gymraeg. 
 

2.12 Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn dosbarthu £150m y flwyddyn drwy'r 
pedwar consortiwm rhanbarthol ar ffurf Grant Gwella Ysgolion Consortia 
Rhanbarthol (“GGYCRh”). Mae hwn yn gyfuniad o grantiau addysg eraill 
Llywodraeth Cymru ar gyfer awdurdodau lleol ac ysgolion, wedi'u pecynnu'n 
un ffrwd gyllid. Y Grant Gwella Addysg (“GGA”) yw £118m ohono. Diben y 
rhaglen gyllido hon yw helpu’r consortia rhanbarthol a’r awdurdodau 
cysylltiedig o fewn y consortia i wireddu’r dyheadau a chyflawni’r 
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blaenoriaethau i ysgolion ac addysg a amlinellwyd yn strategaeth 
genedlaethol Llywodraeth Cymru, Ffyniant i Bawb, a’n cynllun gweithredu ar 
gyfer addysg, Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein cenedl. 
 

2.13  Mae Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein cenedl yn nodi sut y bydd y 
system ysgolion yn symud ymlaen dros y cyfnod 2017-21, pan fydd y 
cwricwlwm newydd yn cael ei roi ar waith gyda ffocws ar arweinyddiaeth, 
dysgu proffesiynol a rhagoriaeth a thegwch mewn system hunanwella. 
Mae’r cynllun gweithredu yn canolbwyntio ar godi safonau i bawb, gan gau’r 
bwlch cyrhaeddiad, a darparu system addysg sy’n ennyn balchder 
cenedlaethol a hyder y cyhoedd, sef ein dyheadau cyffredinol dros addysg 
yng Nghymru. 

 

2.14 Un o'r meini prawf o ran cyllid y cytunwyd arno gyda'r consortia yw bod 
cymorth yn cael ei roi i weithredu Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn 
Addysg awdurdodau lleol.   

 
2.15 Felly, ar awdurdodau lleol y mae’r ddyletswydd i sicrhau bod darpariaeth 

addysgol addas ar gael i bob plentyn a nhw yn unig sy’n penderfynu ar y 
swm o gyllid a neilltuir gan bob awdurdod ar gyfer cyllidebau ysgolion. 
Disgwylir i awdurdodau lleol drefnu eu hysgolion mor effeithlon â phosibl er 
mwyn gwneud y defnydd gorau o’r adnoddau er budd pob disgybl. Felly 
dylid ystyried y broses o roi eu Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg 
ar waith a’r costau sy’n gysylltiedig â hynny yng nghyd-destun ehangach 
cyllido system addysg yr awdurdod.  

 
Manteision ac anfanteision 
 
2.16 Y manteision sy’n gysylltiedig â’r opsiwn hwn i gadw at y drefn bresennol 

yw bod Gweinidogion Cymru ac awdurdodau lleol yn rhannu’r cyfrifoldeb am 
greu system gynllunio fwy effeithiol ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg sy’n 
adlewyrchu anghenion lleol. Mae’r gofyniad statudol ar awdurdodau lleol i 
baratoi Cynllun, a’r gofyniad bod yn rhaid i Weinidogion Cymru gymeradwyo 
a monitro’r Cynllun hwnnw, yn sicrhau bod system cynllunio ac atebolrwydd 
lleol a chenedlaethol ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg. Mae’r ffaith bod 
cael cynlluniau yn ofyniad statudol wedi gwella gwaith cynllunio addysg 
cyfrwng Cymraeg, i’r graddau y maent yn galluogi awdurdodau lleol i 
gynllunio addysg cyfrwng Cymraeg o fewn fframwaith strwythuredig.  
 

2.17 Prif anfantais yr opsiwn hwn i gadw at y drefn bresennol yw nad yw 
darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg yn newid yn ddigon cyflym i 
gyfrannu’n effeithiol tuag at darged y Llywodraeth o sicrhau miliwn o 
siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Fel y nodir yn Rhan 1, ategwyd hyn gan 
ymchwiliad gan Bwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Cynulliad yn 20152 
ac adolygiad thematig o Gynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg gan 
Estyn yn 20163. Daeth y ddau i gasgliadau tebyg, sef nad oedd y cynlluniau 

                                                 
2 http://www.assembly.wales/laid%20documents/cr-ld10475/cr-ld10475-w.pdf 
3 https://www.estyn.llyw.cymru/adroddiadau-thematig/cynlluniau-strategol-cymraeg-mewn-addysg-
awdurdodau-lleol 
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yn ddigon cyson â gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer addysg 
cyfrwng Cymraeg ac y gallai’r bartneriaeth rhwng awdurdodau lleol a 
Llywodraeth Cymru wrth bennu targedau mewn Cynlluniau Strategol 
Cymraeg mewn Addysg gael ei chryfhau. 
 

2.18 Mae’r adolygiadau allanol y cyfeirir atynt yn 2.17 (uchod), yr Adolygiad 
Brys, a’r gwaith a wnaed gan y Bwrdd Cynghori Gweinidogol yn 2017 (y 
cyfeirir ato yn Rhan 1), yn ogystal â phrofiadau Llywodraeth Cymru wrth 
gymeradwyo a monitro Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg oll yn 
cyfeirio at brif anfantais y system bresennol ac yn cryfhau’r ddadl dros 
newid. Hynny yw, os na fydd y ffordd y mae’r rhan fwyaf o’r awdurdodau 
lleol yn cynllunio eu darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg yn newid, ni fydd 
y nifer ychwanegol o blant sydd eu hangen mewn addysg cyfrwng Cymraeg 
i gyflawni’r targedau cenedlaethol a bennwyd gan Cymraeg 2050 yn cael ei 
gwireddu. Mae’r Rheoliadau hynny'n deillio o’r argymhellion a wnaed gan y 
Grŵp Cynghori ac yn mynd i’r afael ag anfanteision yr opsiwn i gadw at y 
drefn bresennol. 
 

 
OPSIWN 2: Cyflwyno Rheoliadau Cynlluniau Strategol mewn Addysg 
(Cymru) 2019 
 
Costau 
 
2.19 Mae Opsiwn 1 uchod yn nodi’r categorïau canlynol o gostau: 

 Costau Gweinyddu Llywodraeth Cymru 

 Costau Awdurdodau Lleol (gweinyddu / arolygon) 

 Costau rhoi’r cynlluniau ar waith 
 
2.20 Ni chredwn y byddai dilyn Opsiwn 2 a chyflwyno’r Rheoliadau hyn yn 

cael effaith ar y Costau Gweinyddu sy’n gysylltiedig â pharatoi a monitro 
cynlluniau. Bydd y newid o lunio cynlluniau tair blynedd i lunio cynllun 10 
mlynedd yn lleihau nifer y cynlluniau y mae’n rhaid eu paratoi gan 
awdurdodau lleol. Ar hyn o bryd, mae awdurdodau lleol yn ymgynghori ar 
Gynllun diwygiedig ac yn ei gyflwyno bob blwyddyn. Yn ymarferol ni fydd 
hyn yn effeithio ar waith Llywodraeth Cymru o fonitro’r ffordd y rhoddir y 
cynlluniau ar waith, nac ar y gwaith o gynghori awdurdodau a rhoi’r 
wybodaeth ddiweddaraf i Weinidogion am gynnydd, oherwydd bydd yn rhaid 
i’r cynlluniau gael eu monitro’n barhaus drwy gydol eu hoes am 10 mlynedd. 
Hefyd, ni fydd y ffaith y bydd yn rhaid i awdurdodau baratoi adroddiad 
cynnydd blynyddol, a pharatoi cynlluniau diwygiedig o bosibl os nad yw’r 
cynnydd yn foddhaol, yn cael fawr ddim effaith ar lwyth gwaith awdurdodau 
lleol.  
 

2.21 Mae’r Rheoliadau a gaiff eu cyflwyno os dewisir Opsiwn 2 yn dileu’r 
dyletswyddau ar awdurdodau lleol i gynllunio eu darpariaeth o addysg 
cyfrwng Cymraeg yn seiliedig ar ganlyniadau o asesiad o angen gan rieni. O 
dan yr adran yn Opsiwn 1 sy’n ymwneud â chostau, amcangyfrifwyd bod y 
ddyletswydd hon yn costio cyfanswm cost gylchol o £100,000 y flwyddyn 
(cyfanswm y gost ar gyfer 20 o awdurdodau lleol). O dan Opsiwn 2, ni 
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fyddai angen mynd i’r gost hon ac felly byddai’n cael ei harbed. 
 

2.22 Mae’n bosibl y bydd costau cynyddol o ran y gwaith o baratoi cynlluniau 
o dan Opsiwn 2 o gymharu â’r drefn bresennol. Byddai’r costau hyn yn rhai 
gweinyddol yn yr ystyr y bydd yn rhaid i awdurdodau o bosibl ymgysylltu â 
mwy o staff yn ystod y broses o bennu targedau, gan gynnwys cydweithwyr 
ym maes ystadegau, cyllid a threfniadaeth ysgolion. Fodd bynnag, ni 
fyddent yn mynd i’r gost hon bob blwyddyn. Cost untro fyddai, y byddent yn 
mynd iddi wrth baratoi’r cynllun 10 mlynedd.  

 
2.23 Ym marn Gweinidogion Cymru, nid oes fawr ddim gwahaniaeth o ran 

costau gweinyddu rhwng Opsiwn 1 ac Opsiwn 2.   
 
Costau rhoi’r cynlluniau ar waith 
 
2.24 Fel y nodwyd yn Opsiwn 1 uchod, bydd yn rhaid i’r costau sy’n 

gysylltiedig â rhoi cynlluniau ar waith a ddatblygir o dan y Rheoliadau 
arfaethedig ddod o setliad refeniw awdurdodau lleol fel y caiff ei ddarparu 
iddynt gan Lywodraeth Cymru. O dan yr opsiwn hwn, bydd y consortia 
rhanbarthol hefyd yn parhau i gael cyllid GGA (sy'n rhan o Grant Gwella 
Ysgolion y Consortia Rhanbarthol) gan Lywodraeth Cymru er mwyn helpu i 
wireddu’r dyheadau a chyflawni’r blaenoriaethau i ysgolion ac addysg a 
amlinellwyd yn strategaeth genedlaethol Llywodraeth Cymru, Ffyniant i 
Bawb, a’r cynllun gweithredu ar gyfer addysg, Addysg yng Nghymru: 
Cenhadaeth ein cenedl.   
 

2.25 Disgwylir y bydd y Rheoliadau a gynigir o dan yr Opsiwn 2 hwn yn 
arwain at newid sylweddol yn y gwaith o gynllunio ac, yn y pen draw, 
ddarparu addysg cyfrwng Cymraeg . Bydd hyn yn ofynnol er mwyn 
cyflawni’r targed o sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Bydd 
hyn yn golygu ad-drefnu darpariaeth addysg mewn sawl awdurdod lleol, gan 
arwain at sefyllfa lle mae mwy o ddysgwyr yn cael addysg cyfrwng 
Cymraeg.  
 

2.26 Fodd bynnag, ni fydd y Rheoliadau eu hunain yn arwain at sefyllfa lle 
mae’n rhaid i awdurdodau addysgu mwy o blant gan na fydd y Rheoliadau 
yn effeithio ar dueddiadau poblogaeth na demograffig. Ond efallai y bydd 
angen ystyried mwy o leoedd ysgol er mwyn darparu nifer ddigonol o leoedd 
ysgol.  
 

2.27 O ganlyniad uniongyrchol i gynyddu darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn 
unol â’r Cynlluniau, efallai y bydd angen athrawon cyfrwng Cymraeg 
ychwanegol mewn rhai ardaloedd. Mae hyn eisoes yn cael ei ystyried fel 
rhan o’r diwygiadau addysg ehangach oherwydd y targedau yn Cymraeg 
2050 i gynyddu’r gweithlu cyfrwng Cymraeg. Felly, ni chyfrifir am y costau 
dan sylw yn yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol  hwn. Mae'n werth nodi, fodd 
bynnag, fod Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cymhellion ariannol i 
athrawon newydd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Mae'r rhai o'r cymhellion 
hynny wedi'u hanelu at gynyddu darpariaeth addysgu Cymraeg fel pwnc ac 
addysgu cyfrwng Cymraeg. Mae llwybrau eraill i hyfforddi'n athro, fel 
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dysgu'n rhan-amser neu o bell, hefyd yn cael eu cyflwyno.  
 

2.28 Mae Deddf Addysg 1996 yn diffinio 'swyddogaethau addysg' awdurdod 
lleol. Mae’n nodi bod dyletswydd statudol ar awdurdodau lleol i ddarparu 
digon o leoedd ysgol ac, wrth wneud hynny, i ystyried yr egwyddor 
gyffredinol y dylai disgyblion gael eu haddysgu yn unol â dymuniadau rhieni, 
i’r graddau y mae hynny’n cydweddu â darparu addysg effeithlon ac osgoi 
gwariant cyhoeddus afresymol. Os caiff y Rheoliadau arfaethedig eu 
gwneud, yna byddai’n rhaid i awdurdodau gydymffurfio â’r dyletswyddau 
creiddiol hynny o hyd wrth gynllunio eu darpariaeth addysg. 

 
Manteision ac anfanteision 
 
2.29 Mae prif fantais cyflwyno’r Rheoliadau fel y cynigir yn yr opsiwn hwn yn 

ymwneud â pholisi yn yr ystyr ei bod yn ymateb i’r heriau a bennir gan 
strategaeth iaith Gymraeg 2017 Llywodraeth Cymru, Cymraeg 2050, a’i 
phrif darged o sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Mae 
ehangu addysg cyfrwng Cymraeg yn hollbwysig i weithredu’r strategaeth yn 
llwyddiannus. Bydd angen 438,000 o siaradwyr Cymraeg ychwanegol er 
mwyn cyflawni’r targed o 1 filiwn erbyn 2050. Er mwyn cyflawni hyn, bydd 
yn rhaid i’r sector addysg gael ei drawsnewid mewn rhai ffyrdd penodol. 
Mae’r rheini'n cynnwys y deilliannau canlynol:  

 Mwy o blant meithrin/3 oed yn cael eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg 

 Mwy o blant Dosbarth Derbyn/ 5 oed yn cael eu haddysg drwy gyfrwng y 
Gymraeg 

 Mwy o blant yn parhau i wella eu sgiliau Cymraeg wrth drosglwyddo o un 
cyfnod o'u haddysg statudol i un arall 

 Mwy o ddysgwyr yn astudio ar gyfer cymwysterau Cymraeg (fel pwnc) a 
phynciau drwy gyfrwng y Gymraeg 

 Mwy o gyfleoedd i ddysgwyr ddefnyddio'r Gymraeg mewn cyd-destunau 
gwahanol yn yr ysgol  

 Cynnydd yn y ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg i ddisgyblion ag 
anghenion dysgu ychwanegol (yn unol â'r dyletswyddau a bennir gan y 
Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol) 

 Cynnydd yn nifer y staff addysgu sy'n gallu addysgu Cymraeg (fel pwnc) 
a thrwy gyfrwng y Gymraeg. 
 

2.30 Bydd manteision yn codi hefyd o newid y cynlluniau o gylch tair blynedd 
fel sy’n digwydd yn Opsiwn 1, i gylch 10 mlynedd fel y’i cynigir yn yr opsiwn 
hwn.  Mae’r penderfyniad i gyflwyno Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn 
Addysg fel cynlluniau tair blynedd yn deillio o anghenion ariannol yn hytrach 
nag anghenion cyflawni polisi strategol. Cyn y trefniadau presennol, roedd 
Bwrdd yr Iaith Gymraeg wedi bod yn defnyddio ei bwerau o dan Ddeddf yr 
Iaith Gymraeg 1993 i’w gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol lunio a 
chytuno ar Gynllun Addysg Gymraeg. Roedd y Cynlluniau Addysg Gymraeg 
hyn yn cael eu paratoi’n ychwanegol at Gynlluniau Iaith Gymraeg 
awdurdodau lleol. Roedd y naill gynllun a’r llall yn dilyn cylch tair blynedd. Er 
bod y newid hwn yn golygu paratoi un cynllun ar gyfer cyfnod o 10 mlynedd 
ni chredwn y bydd yn arwain at unrhyw arbedion o ran costau ariannol, gan 
y bydd yn rhaid i awdurdodau lleol baratoi adroddiad cynnydd blynyddol o 
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hyd. Felly, mae’r tasgau gweinyddol a’r llwyth gwaith sy’n gysylltiedig â 
pharatoi cynllun, ei roi ar waith a’i fonitro yn annhebygol o leihau.    
 

2.31 Dylai’r cynlluniau a ddatblygir o dan y Rheoliadau drafft hyn arwain at 
sefyllfa lle mae mwy o ysgolion cyfrwng Cymraeg yn cael eu hagor, eu 
hadeiladu neu eu hestyn, yn ogystal â chynllunio’r gwaith o roi cynigion 
arloesol eraill ar waith er mwyn rhoi cyfle i fwy o blant ddod yn siaradwyr 
Cymraeg hyderus. Gall datblygiadau mawr o ran polisi a chyfalaf megis y 
rhain gymryd nifer o flynyddoedd i’w cyflawni. Felly, byddai’n fanteisiol 
symud tuag at gynlluniau 10 mlynedd: 

 Byddai’r amserlen ar gyfer cynlluniau yn cyd-redeg â chynlluniau cyllid 
cyfalaf Llywodraeth Cymru. 

 Caiff y Cyfrifiad, sef ein ffynhonnell fwyaf dibynadwy o hyd o ddata i 
asesu hyfywedd y Gymraeg a’r prif ddangosydd o gynnydd yn unol â 
thrywydd Cymraeg 2050, ei gynnal bob 10 mlynedd. 

 Caiff ystyriaethau cynllunio eraill sy’n berthnasol i gynllunio darpariaeth 
addysg cyfrwng Cymraeg, megis Asesiadau o Ddigonolrwydd Gofal 
Plant sy’n ofynnol o dan Ddeddf Gofal Plant 2006, a chynlluniau 
datblygu unigol i blant a phobl ifanc sydd ag anghenion dysgu 
ychwanegol a gyflwynwyd gan Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r 
Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018, eu hadolygu bob 5-10 mlynedd. 

 
2.32 Mae’n rhesymegol ac yn fuddiol felly bod y Cynlluniau a ddatblygir o dan 

y Rheoliadau hyn yn ymestyn dros gyfnod hwy na’r cyfnod presennol o dair 
blynedd er mwyn iddynt fod yn fwy cyson â’r cylchoedd cynllunio uchod. 
Byddai’n annog proses fwy hirdymor, ystyrlon ac uchelgeisiol o gynllunio 
addysg cyfrwng Cymraeg. Hefyd, byddai’r Rheoliadau yn arwain at 
gynlluniau a fyddai’n dod i rym ar 1 Medi.  Byddai cynlluniau sy’n 
gweithredu’n unol â’r flwyddyn ysgol academaidd, sy'n caniatáu i ddata'r 
ysgol gael eu dadansoddi a'u hadolygu'n well, hefyd yn fuddiol i’r broses 
gynllunio. 
 

2.33 Mae risg y gallai Opsiwn 2 arwain at anfantais drwy ddileu’r ddyletswydd 
statudol ar awdurdodau lleol i asesu’r galw ymhlith rhieni am addysg 
cyfrwng Cymraeg – gallai’r opsiwn hwn greu bwlch yn y data a’r dystiolaeth 
o ffynhonnell leol. Fodd bynnag, er mai’r bwriad gwreiddiol oedd y byddai’r 
asesiadau yn rhoi cyfeiriad a gwell dealltwriaeth i awdurdodau lleol o’r 
angen am ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg, ni fu digon o dystiolaeth eu bod 
wedi rhoi sylfaen dystiolaeth i awdurdodau lleol ar gyfer eu gwaith cynllunio. 
Yn ychwanegol, gall yr asesiad fynd yn anghyfredol yn gyflym. Er gwaethaf 
yr anfantais posibl o ddileu'r ddyletswydd i asesu'r galw ymhlith rhieni, bu'r 
ymatebion i'r ymgynghoriad ar y Rheoliadau drafft yn tynnu sylw at rai o 
fanteision barhau i gasglu gwybodaeth am yr angen gan rieni, a rhai eraill 
yn cytuno y gallai hynny fynd yn rhan o ymarferion casglu gwybodaeth sy'n 
gysylltiedig â strategaethau neu ymgyrchoedd i hyrwyddo addysg cyfrwng 
Cymraeg. Felly, credwn y bydd yr hyn a gynigir gan Opsiwn 2, sy’n golygu y 
bydd awdurdodau lleol yn pennu eu targedau eu hunain gan roi sylw priodol 
i ganllawiau Llywodraeth Cymru, yn arwain at ffyrdd gwell o gynllunio a fydd 
yn gyson â nodau strategol hirdymor Cymraeg 2050.   
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Casgliad 
 
2.34 Fel y nodwyd uchod, ym marn Llywodraeth Cymru, ni fyddai fawr ddim 

gwahaniaeth o ran costau gweinyddu o ganlyniad i Opsiwn 2 o’i gymharu ag 
Opsiwn 1, felly byddai modd cyfiawnhau’r manteision o ran polisi a fyddai’n 
deillio o ddewis Opsiwn 2. Mae’n bosibl y byddai Opsiwn 2 yn arwain at fwy 
o gostau gweithredu am y byddai’n rhaid creu mwy o leoedd ysgol i gynnig 
dewis effeithiol i rieni. Fodd bynnag, byddai hyn yn dal i fod o fewn 
cyfyngiadau’r grant cynnal refeniw a roddir i awdurdodau a byddai’n 
ddarostyngedig i’r broses ddemocrataidd leol a’r ddyletswydd yn Neddf 
Addysg 1996 i sicrhau darpariaeth ond osgoi gwariant cyhoeddus 
afresymol. O ran cymorth grant cyfalaf, mae cyllid cyfalaf ychwanegol i 
ysgolion wedi'i ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru i helpu awdurdodau i 
baratoi ar gyfer cylch nesaf y Cynlluniau.  Dylai'r rhaglen gymorth a 
gyflwynir ar gyfer y Cynlluniau, sydd wedi'i hanelu at roi cyngor a chymorth 
ymarferol i awdurdodau lleol unigol ar agweddau ar roi'r Cynlluniau, ynghyd 
â chynhadledd flynyddol i rannu arferion da, sicrhau eu bod yn cael eu 
cyflawni'n effeithiol. O ystyried bod angen y newid hwn er mwyn gwireddu 
dyheadau Cymraeg 2050, mae Gweinidogion Cymru yn cynnig y dylid dilyn 
Opsiwn 2, ac maent o’r farn y gellir cyfiawnhau unrhyw gostau ychwanegol.  

 
3. Ymgynghori 
 
3.1 Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus ar y Rheoliadau drafft a’r Asesiad 

Effaith Rheoleiddiol drafft hwn rhwng 30 Mai a 13 Medi 2019.  
 

3.2 Yn ystod y digwyddiadau ymgynghori ac yn yr ymatebion ysgrifenedig a 
dderbyniwyd, cafodd safbwyntiau pegynol eu datgan ynghylch y dull a 
ddefnyddir yn yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol drafft. Roedd yr awdurdodau 
lleol yn benodol wedi datgan safbwyntiau cryf y gallai nifer gynyddol y 
newidiadau a gynigir yn y Rheoliadau gael goblygiadau ariannol yn eu barn 
nhw. Serch cytuno â bwriad y polisi, roedd nifer o'r farn nad oedd cyflwr 
cyfredol cyllidebau ysgolion na'r system mewn grym ar gyfer cyllid addysg 
yn cefnogi datblygiadau'r Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg, a 
bod angen cyllid ychwanegol ar wahân i gael ei fuddsoddi yn y maes 
addysg yng Nghymru. Roedd eraill, ar y llaw arall, gan gynnwys rhai cyrff 
addysg, yn cytuno'n gryf ag Opsiwn 2 yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol, gan 
nodi bod y manteision o wneud Rheoliadau newydd yn drech na'r 
anfanteision. Y prif fantais yw'r ffaith bod y Rheoliadau newydd yn ymateb 
yn gadarn i'r heriau a gyflwynir gan strategaeth Cymraeg 2050: Miliwn o 
siaradwyr Cymraeg.   

 
3.3 Roedd cael cyllid digonol i gefnogi'r gofynion a amlinellir yn yr Atodlen i'r 

Rheoliadau wedi codi mewn nifer o ymatebion yr awdurdodau lleol. Dylid 
nodi bod y Rheoliadau hyn yn cynnwys llai o ddatganiadau na Rheoliadau 
2013 (pump yn llai).  Mae unrhyw ddatganiadau newydd yn cynnig bod yr 
awdurdodau'n defnyddio gwybodaeth sy'n deillio o ddyletswyddau y mae'n 
rhaid bod deddfwriaeth arall eisoes yn cydymffurfio â nhw (mewn perthynas 
â digonolrwydd gofal plant a darpariaeth anghenion dysgu ychwanegol). 
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Mae gwneud y defnydd gorau o ddata a gwybodaeth sydd eisoes ar gael 
wedi bod yn ystyriaeth gyson wrth ddrafftio'r Rheoliadau hyn. Mae gweddill 
y datganiadau eisoes yn ofynnol o dan y trefniadau presennol ar gyfer y 
Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg.  

 
3.4 O ran cymorth penodol ar gyfer y Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn 

Addysg, roedd Llywodraeth Cymru wedi sefydlu cronfa o £46m ar gyfer 
Grant Cyfalaf Cyfrwng Cymraeg a Grant Cyfalaf y Cynnig Gofal Plant yn 
2018 i gefnogi'r twf yn y ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg. Roedd 
hynny'n caniatáu i Lywodraeth Cymru gefnogi tua 46 o brosiectau ar draws 
20 o awdurdodau lleol. Yn sgil gwireddu'r holl brosiectau, caiff  2818 o 
leoedd ysgol a gofal plant ychwanegol eu creu i ddysgwyr Cymraeg. Bydd y 
cymorth ariannol hwnnw'n helpu i gefnogi'r cynnydd yn y ddarpariaeth sydd 
ei angen i ymateb i uchelgais Cymraeg 2050 a threfniadau newydd y 
Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg. Mae'r cyllid hwn wedi'i 
gynnwys yn y cyllid grant ychwanegol o £110 miliwn sydd wedi'u dyrannu i 
awdurdodau lleol a cholegau drwy Grant Cyfalaf y Cynnig Gofal Plant, Grant 
Canolfannau Cymunedol, Grant Lleihau Maint Dosbarthiadau Babanod, 
Grant Atgyweiriadau Brys, a Grant Digidol 2030. 

 
3.5 Mae'r cyllid hwn hefyd yn ychwanegol at raglen dreigl grant cyfalaf Ysgolion 

yr 21ain ganrif i gefnogi'r gwaith o foderneiddio a threfnu ysgolion, sy'n 
llunio rhan o raglen gyflenwi'r Llywodraeth ar gyfer Cymru. Ar hyn o bryd, 
cyfanswm y buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru a phartneriaid cyflenwi ar 
gyfer Band A Rhaglen Gyfalaf Ysgolion a Cholegau'r 21ain Ganrif yw £3.7 
biliwn - dros £1.4 biliwn wedi'u buddsoddi dros y pum mlynedd ddiwethaf, a 
£2.3 biliwn o fuddsoddiad pellach wedi'i drefnu ar gyfer y cam nesaf.  

 
3.6 Nid yw hynny'n golygu nad ydym yn cydnabod yr heriau sy'n wynebu 

awdurdodau lleol ar adeg pan welir bod ariannu ysgolion yn lleol, yn 
rhanbarthol ac yn genedlaethol yn cael ei gyfyngu. Fodd bynnag, rydym yn 
parhau i fod yn hyderus y bydd y cynigion a gyflwynir gan y Rheoliadau 
drafft yn arwain at well cynllunio, llai o fiwrocratiaeth a mwy o 
effeithlonrwydd.   

 
4. Asesiad o'r gystadleuaeth  
 
4.1 Nid yw’r ddeddfwriaeth arfaethedig yn cael unrhyw effaith ar fusnesau, 

elusennau na’r sector gwirfoddol felly ni chynhaliwyd asesiad o’r 
gystadleuaeth. 
 

 
5. Adolygiad ar ôl gweithredu 
 
5.1 Bydd y broses newydd o ddatblygu Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn 

Addysg a amlinellir yn Rheoliadau yn cynnwys nifer o gamau monitro er 
mwyn i awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru gael dealltwriaeth gyson glir 
o’r cynnydd a wneir. Caiff cynllun 10 mlynedd ei baratoi a chaiff adroddiad 
adolygiad blynyddol ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru. Bydd y broses hon yn 
gofyn am ddeialog cyson rhwng Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol 
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dros oes y cynllun. Bydd hyn yn galluogi awdurdodau lleol a Llywodraeth 
Cymru i nodi unrhyw anawsterau o ran y ddeddfwriaeth yn gyflym, yn 
ogystal â galluogi Llywodraeth Cymru i gadarnhau pa gymorth sydd ei 
angen ar awdurdodau lleol. 
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SL(5)481 – Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) 
(Gwybodaeth Benodedig) (Cymru) 2019 

Cefndir a Diben 
Mae’r Rheoliadau hyn yn nodi gwybodaeth y mae rhaid i naill ai’r landlord neu ei asiant gosod eiddo ei 
darparu i ddarpar ddeiliad contract, cyn y telir blaendal cadw. Mae’r Rheoliadau hyn hefyd yn pennu’r 
ffordd y mae rhaid darparu’r wybodaeth.   

Os na ddarperir yr wybodaeth yn rheoliad 2(2) i ddarpar ddeiliad contract cyn y telir blaendal cadw, ni 
chaiff y landlord na’r asiant gosod eiddo ddibynnu ar yr eithriadau a nodir ym mharagraffau 8, 9 a 10 o 
Atodlen 2 i Ddeddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) 2019 a rhaid ad-dalu’r blaendal cadw.  Mae 
rheoliad 2(3) yn nodi’r ffordd y mae rhaid darparu’r wybodaeth.  

Mae'r Rheoliadau hyn yn dirymu Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Gwybodaeth Benodedig) 
(Cymru) 2019 ("Rheoliadau 2019"). Gosodwyd Rheoliadau 2019 ar 15 Tachwedd, gan ddod i rym ar 13 
Rhagfyr 2019. Ers gosod Rheoliadau 2019, mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cael gohebiaeth 
gan landlordiaid, asiantwyr eiddo a chyrff cynrychioliadol yn amlinellu eu pryderon ynghylch y 
Rheoliadau. Ymhlith y pryderon oedd y cyfnod o amser a fyddai gan landlordiaid ac asiantaethau gosod 
tai i weithredu'r newidiadau a'r ffaith y byddai'n ofynnol i landlordiaid ddarparu cyfeiriad cyn i flaendal 
gael ei gymryd gan ddeiliad contract. Mae’r pryderon wedi’u hystyried yn y Rheoliadau hyn. 

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  
Nodir un pwynt i gyflwyno adroddiad arno 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. Nodwn y torrir rheol 21 diwrnod (h.y. y rheol y dylai 21 diwrnod fod rhwng y dyddiad y gosodir is-
ddeddfwriaeth gerbron y Cynulliad a'r dyddiad y daw'r is-ddeddfwriaeth i rym), a'r esboniad dros dorri’r 
rheol a ddarparwyd gan Rebecca Evans AC, y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, mewn llythyr at y Llywydd, 
dyddiedig 6 Rhagfyr 2019. 

Mae'r Rheoliadau’n torri'r rheol 21 diwrnod gan fod Llywodraeth Cymru yn teimlo bod angen dirymu 
Rheoliadau 2019 oherwydd pryderon a godwyd gan randdeiliaid cyn iddynt ddod i rym ar 13 Rhagfyr. 
Mae'r Gwasanaethau Cyfreithiol yn nodi esboniadau Llywodraeth Cymru ac nid oes ganddynt unrhyw 
bwyntiau pellach i'w codi. 
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Y goblygiadau yn sgil ymadael â’r Undeb Ewropeaidd   
Dim. 

Ymateb y Llywodraeth 
Nid oes angen ymateb gan y llywodraeth. 

 
Cynghorwyr Cyfreithiol 
Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol 
17 Rhagfyr 2019 
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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 1493 (Cy. 272) 

TAI, CYMRU 

Rheoliadau Rhentu Cartrefi 

(Ffioedd etc.) (Blaendal Cadw) 

(Gwybodaeth Benodedig) (Cymru) 

2019 

NODYN ESBONIADOL 

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Rheoliadau) 

Mae’r Rheoliadau hyn yn nodi gwybodaeth y mae 

rhaid i naill ai’r landlord neu ei asiant gosod eiddo ei 

darparu i ddarpar ddeiliad contract, cyn y telir blaendal 

cadw mewn cysylltiad â chontract meddiannaeth 

safonol. Mae’r Rheoliadau hyn hefyd yn pennu’r 

ffordd y mae rhaid darparu’r wybodaeth. 

Mae rheoliad 2 yn dirymu Rheoliadau Rhentu 

Cartrefi (Ffioedd etc.) (Gwybodaeth Benodedig) 

(Cymru) 2019. 

Os na ddarperir yr wybodaeth yn rheoliad 3(2) i 

ddarpar ddeiliad contract cyn y telir blaendal cadw, ni 

chaiff y landlord na’r asiant gosod eiddo ddibynnu ar 

yr eithriadau a nodir ym mharagraffau 8, 9 a 10 o 

Atodlen 2 i Ddeddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) 

(Cymru) 2019 a rhaid ad-dalu’r blaendal cadw. Mae 

rheoliad 3(3) yn nodi’r ffordd y mae rhaid darparu’r 

wybodaeth. 

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar 

gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn 

perthynas â’r 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. 

Certified copy from legislation.gov.uk Publishing
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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 1493 (Cy. 272) 

TAI, CYMRU 

Rheoliadau Rhentu Cartrefi 

(Ffioedd etc.) (Blaendal Cadw) 

(Gwybodaeth Benodedig) (Cymru) 

2019 

Gwnaed 4 Rhagfyr 2019 

Gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol 

Cymru 6 Rhagfyr 2019 

Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1(2) 

Mae Gweinidogion Cymru, drwy arfer y pŵer a roddir 

iddynt gan baragraff 11(3) a (4) o Atodlen 2 i Ddeddf 

Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) 2019(1), yn 

gwneud y Rheoliadau a ganlyn. 

Enwi a chychwyn 

1.—(1) Enw’r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau 

Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Blaendal Cadw) 

(Gwybodaeth Benodedig) (Cymru) 2019. 

(2) Daw’r Rheoliadau hyn i rym ar 10 Rhagfyr 2019 

at ddiben rheoliad 2 ac ar 28 Chwefror 2020 at bob 

diben arall. 

Dirymu 

2. Mae Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) 

(Gwybodaeth Benodedig) (Cymru) 2019(2) wedi eu 

dirymu. 

                                                                               
(1) 2019 dccc 2 (“Deddf 2019”); gweler adran 28 am y diffiniad 

o “rheoliadau”. Cyflwynir Atodlen 2 gan adran 9 o Ddeddf 
2019. 

(2)  O.S. 2019/1466 (Cy. 258). 

Certified copy from legislation.gov.uk Publishing
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Gwybodaeth benodedig  

3.—(1) Mae’r Rheoliadau hyn yn pennu gwybodaeth 

y mae rhaid i landlord (neu, os cyfarwyddir felly, ei 

asiant gosod eiddo) ei darparu i ddarpar ddeiliad 

contract(1) cyn y telir blaendal cadw(2) i landlord neu 

asiant gosod eiddo mewn cysylltiad â chontract 

meddiannaeth safonol a’r ffordd y mae rhaid darparu’r 

wybodaeth honno. 

(2) Rhaid darparu’r wybodaeth a ganlyn i ddarpar 

ddeiliad contract— 

(a) swm y blaendal cadw(3), 

(b) cyfeiriad yr annedd y telir y blaendal mewn 

cysylltiad â hi, 

(c) pan fo blaendal cadw i’w dalu i asiant gosod 

eiddo, enw a manylion cyswllt yr asiant gosod 

eiddo hwnnw, 

(d) pan fo blaendal cadw i’w dalu i landlord, enw 

a manylion cyswllt y landlord hwnnw, 

(e) hyd y contract, 

(f) dyddiad meddiannaeth arfaethedig, 

(g) swm y rhent neu gydnabyddiaeth arall, 

(h) cyfnod rhentu, 

(i) unrhyw delerau contract ychwanegol 

arfaethedig neu addasiadau arfaethedig i 

delerau sylfaenol neu atodol neu delerau y 

bwriedir eu hepgor o’r contract, 

(j) swm unrhyw flaendal sicrwydd, 

(k) a oes angen gwarantwr ac, os felly, unrhyw 

amodau perthnasol, 

(l) gwiriadau geirda y bydd y landlord (neu’r 

asiant gosod eiddo) yn eu cynnal, ac 

(m) gwybodaeth y mae ar y landlord neu’r asiant 

gosod eiddo ei hangen gan y darpar ddeiliad 

contract. 

(3) Rhaid darparu’r wybodaeth i ddarpar ddeiliad 

contract yn ysgrifenedig a chaniateir ei rhoi yn 

bersonol neu ei darparu drwy ddulliau electronig os 

yw’r darpar ddeiliad contract yn cydsynio i’w chael yn 

electronig. 

 

                                                                               
(1)  Yn rhinwedd rheoliad 3 o O.S. 2019/1151 (Cy. 201), mae 

cyfeiriadau yn Neddf 2019 at ddeiliad contract i’w darllen 
fel cyfeiriadau at denant o dan denantiaeth fyrddaliadol sicr 
o dan Ran 1 o Ddeddf Tai 1988 (p. 50). 

(2) Gweler paragraff 4 o Atodlen 1 i Ddeddf 2019 am y diffiniad 
o “blaendal cadw”. 

(3)  O dan baragraff 4(c) o Atodlen 1 i Ddeddf 2019, ni chaiff 
blaendal cadw fod yn fwy na swm sy’n gyfwerth ag un 
wythnos o rent o dan y contract.  

Certified copy from legislation.gov.uk Publishing
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Julie James 

Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, un o 

Weinidogion Cymru 

4 Rhagfyr 2019 

Certified copy from legislation.gov.uk Publishing
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Memorandwm Esboniadol i Reoliadau Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Blaendal 
Cadw) (Gwybodaeth Benodedig) (Cymru) 2019  

 
Cafodd y Memorandwm Esboniadol hwn ei baratoi gan Grŵp Addysg a 
Gwasanaethau Cyhoeddus Llywodraeth Cymru, ac mae'n cael ei osod gerbron 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar y cyd â'r is-ddeddfwriaeth uchod ac yn unol â Rheol 
Sefydlog 27.1. 
 
Datganiad y Gweinidog 
 
Yn fy marn i, mae'r Memorandwm Esboniadol hwn yn rhoi trosolwg teg a rhesymol am 
effaith ddisgwyliedig  Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Blaendal Cadw) 
(Gwybodaeth Benodedig) (Cymru) 2019.  
 
Julie James 
Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol 
6 Rhagfyr 2019 
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RHAN 1 
 

1. Disgrifiad 
 

1.1. Mae'r Memorandwm Esboniadol hwn yn gysylltiedig â Rheoliadau Rhentu 
Cartrefi (Ffioedd etc.) (Blaendal Cadw) (Gwybodaeth Benodedig) (Cymru) 
2019 (“y Rheoliadau”). Gwneir y Rheoliadau hyn o dan baragraff 11 o 
Atodlen 2 o Ddeddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) 2019 sy'n rhoi’r 
pŵer i Weinidogion Cymru wneud rheoliadau yn nodi’r wybodaeth sydd 
angen ei rhoi i ddarpar ddeiliad-contract cyn talu blaendal cadw. 
 

1.2. Mae Rheoliad 2 o’r Rheoliadau yn dirymu Rheoliadau Rhentu Cartrefi 
(Ffioedd etc.) (Gwybodaeth Benodedig) (Cymru) 2019 (O.S. 2019/1466 
(W. 258)). 
 

 

2. Materion o ddiddordeb arbennig i'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a 
Deddfwriaethol 

 
2.1. Yn unol ag adran 11A(4) o Ddeddf Offerynnau Statudol 1946 (fel y’i 

mewnosodwyd gan baragraffau 1 a 3 o Atodlen 10 o Ddeddf Llywodraeth 
Cymru 2006), bydd Rheoliad 2 o’r Rheoliadau yn dod i rym mewn llai na 
21 diwrnod o’r dyddiad y’i gosodir. 
 

3. Y cefndir deddfwriaethol 
 

3.1. Gwneir y Rheoliadau hyn o dan baragraff 11 o Atodlen 2 o Ddeddf Rhentu 
Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) 2019 (Deddf 2019).  
 

3.2. Mae Rheoliad 2 yn dod i rym ar 10 Rhagfyr 2019. Mae’r gweddill o’r 
Rheoliadau yn dod i rym ar 28 Chwefror 2020. 
 

3.3. Mae'r Rheoliadau'n dilyn gweithdrefn negyddol y Cynulliad. 
 

 
4. Y diben a'r effaith a fwriedir 

 
4.1. Bwriad y Rheoliadau yw sicrhau bod landlord (neu os cyfarwyddir felly, ei 

asiant gosod eiddo) yn darparu gwybodaeth benodedig i ddarpar ddeiliad- 
contract cyn bod blaendal cadw’n cael ei dalu i’r landlord neu i’r asiant 
gosod eiddo mewn perthynas â chontract meddiannaeth safonol. Mae’r 
Rheoliadau hefyd yn pennu’r ffordd y mae’n rhaid i’r wybodaeth honno 
gael ei darparu.  
 

4.2. Mae’r Rheoliadau’n golygu bod deiliad-contract yn derbyn gwybodaeth cyn  
i gontract meddiannaeth safonol gael ei gytuno, ac felly gall wneud 
penderfyniad gwybodus ynghylch a yw tenantiaeth yn addas cyn gwneud 
ymrwymiad ariannol. Yn benodol, bernir y dylid nodi'n glir yr wybodaeth 
sy’n berthnasol i'r contract (e.e. a oes angen gwarantwr), cyn i flaendal 

Tudalen y pecyn 90



cadw gael ei gymryd, gan y gallai hynny gael effaith sylweddol ar allu 
deiliad-contract i ymrwymo i’r contract. 
 

4.3. Os nad yw’r wybodaeth benodedig yn cael ei darparu (y cyfeirir ati ym 
mharagraff 11 o Atodlen 2 fel "yr amod" y mae'n rhaid ei fodloni), ni ellid 
dibynnu ar yr eithriadau i'r gofyniad i ad-dalu blaendal cadw sydd wedi’u 
hamlinellu ym mharagraffau 8, 9 a 10 o Atodlen 2 o Ddeddf 2019. Bernir 
bod y perygl o beidio â gallu dibynnu ar yr eithriadau hynny yn sicrhau 
cydymffurfedd â’r Rheoliadau. 
 
 

4.4. Mae'r Rheoliadau'n darparu bod rhaid i'r wybodaeth ganlynol gael ei 
darparu i ddarpar ddeiliad-contract: 
 

 swm y blaendal cadw, 

 cyfeiriad yr annedd y mae'r blaendal a delir yn gysylltiedig â hi,  

 os bydd blaendal cadw yn cael ei dalu i asiant gosod eiddo, enw a 
manylion cyswllt yr asiant gosod eiddo hwnnw, 

 os bydd blaendal cadw yn cael ei dalu i landlord, enw a manylion 
cyswllt y landlord hwnnw, 

 hyd y contract,  

 dyddiad arfaethedig y feddiannaeth, 

 swm y rhent neu gydnabyddiaeth arall, 

 cyfnod rhentu, 

 unrhyw delerau ychwanegol arfaethedig sy'n ymwneud â'r contract 
neu addasiadau arfaethedig i delerau sylfaenol neu atodol neu 
delerau a fwriedir eu hepgor o’r contract, 

 swm unrhyw flaendal sicrwydd,  

 a oes angen cael gwarantwr ac os oes, unrhyw amodau perthnasol, 

 gwiriadau credyd y bydd y landlord (neu'r asiant gosod eiddo) yn eu 
cynnal, a 

 gwybodaeth y mae angen i'r landlord neu'r asiant gosod eiddo ei 
chael oddi wrth y darpar ddeiliad-contract. 

 

4.5. Rhaid i'r wybodaeth gael ei rhoi i ddarpar ddeiliad-contract ar ffurf 
ysgrifenedig, yn bersonol neu ar ffurf electronig os bydd deiliad y contract 
yn cydsynio i’w derbyn yn y modd hwnnw. 
 

4.6. Mae Rheoliad 2 o’r Rheoliadau yn dirymu Rheoliadau Rhentu Cartrefi 
(Ffioedd etc.) (Gwybodaeth Benodedig) (Cymru) 2019. 

 
5. Ymgynghori 

 
5.1. Cynhaliwyd ymgynghoriad wyth wythnos rhwng 24 Mai 2019 a 19 

Gorffennaf 2019 ynghylch gwneud rheoliadau mewn perthynas â 
Diffygdaliadau a Blaendaliadau Cadw.   
 

5.2. Derbyniwyd cyfanswm o 303 o ymatebion i'r ymgynghoriad. Roedd y 
mwyafrif o'r ymatebwyr naill ai'n landlordiaid neu yn asiantiaid gosod 
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eiddo.  Roedd cwestiynau 7 ac 8 o'r ymgynghoriad yn ymwneud yn 
benodol â'r wybodaeth y dylid ei darparu i ddarpar denant cyn i flaendal 
cadw gael ei gymryd a sut y dylid darparu'r wybodaeth honno.   

 
5.3. Dyma'r ymatebion i'r cwestiwn ynghylch yr wybodaeth y dylid ei darparu i 

ddarpar denant cyn i landlord neu asiant gymryd blaendal cadw: 
 

 Roedd 84% o'r farn y dylid rhoi manylion sylfaenol pob parti a oedd 
i'w cynnwys yn y cytundeb (darpar denant, landlord ac asiant) gan 
gynnwys manylion cyswllt. 

 Roedd 88% o'r farn y dylid rhoi manylion y math o denantiaeth y 
byddai'r tenant yn ymrwymo iddi a hyd y denantiaeth honno, gan 
gynnwys y dyddiad symud i mewn. 

 Roedd 93% o'r farn y dylid hysbysu'r darpar denant am swm y 
rhent. 

 Roedd 92% o'r farn y dylid ei hysbysu am swm y blaendal sicrwydd. 

 Roedd 75% o'r farn y dylid darparu gwybodaeth am y gofynion ar 
gyfer gwarantwr. 

 Roedd 84% o'r farn y dylid rhoi manylion am yr amgylchiadau lle y 
caiff y blaendal cadw ei ad-dalu. 

 Roedd 82% o'r farn y dylid rhoi manylion am y ffordd y caiff y 
blaendal cadw ei ddefnyddio os bydd y denantiaeth yn mynd 
rhagddi, gan gynnwys sut y caiff ei ddiogelu. 

 Roedd 84% o'r farn y dylid rhoi manylion am beth fydd yn digwydd 
ar ôl i flaendal gael ei dalu, gan gynnwys pa wiriadau a wneir gan y 
landlord/asiant. 

 
5.4. Roedd y mwyafrif llethol o'r ymatebion mewn perthynas â'r ffordd y dylid 

darparu gwybodaeth i ddeiliad y contract o blaid ei darparu ar ffurf 
ysgrifenedig.   

 
5.5. Mae dadansoddiad manwl o'r ymatebion i'r ymgynghoriad ar gael ar wefan 

Llywodraeth Cymru:  https://llyw.cymru/deddf-rhentu-cartrefi-ffioedd-etc-
cymru-2019-diffygdaliadau-gwybodaeth-ragnodedig 

 
 

6. Ymgysylltu â rhanddeiliaid 
 

6.1. Cynhaliwyd trafodaethau â rhanddeiliaid wrth i'r Bil Rhentu Cartrefi 
(Ffioedd etc) fynd ar ei hynt drwy'r Senedd ac yn ystod cyfnod ymgynghori 
ar y rheoliadau drafft. 
 

7. Asesiad Effaith Rheoleiddiol 
 

7.1. Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar gynnal Asesiadau Effaith 
Rheoleiddiol mewn perthynas â’r Rheoliadau.  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. Mae'r 
costau sy'n gysylltiedig â'r ddeddfwriaeth sylfaenol y gwneir y Rheoliadau 
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hyn oddi tani wedi'u cyfrif amdanynt o dan yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol 
ar gyfer Deddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc) (cymru) 2019.  
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Rebecca Evans AC/AM 
Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd 
Minister for Finance and Trefnydd  

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

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

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

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

fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

 

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

Eich cyf/Your ref  
Ein cyf/Our ref MA/JJ/5782/19 
 
 

Elin Jones AC 

Y Llywydd 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Caerdydd 

CF99 1NA 

 
6 Rhagfyr 2019 

 
 

  
Annwyl Llywydd,  
 

Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Ffioedd ac ati) (Blaendal Cadw) (Gwybodaeth Benodedig) 
Cymru 2019 

  
Yn unol ag adran 11A (4) o Ddeddf Offerynnau Statudol 1946 (fel y'i mewnosodwyd gan 
Atodlen 10, paragraff 3, i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006), rwy'n eich hysbysu bod yr offeryn 
statudol y cyfeirir ato uchod yn dod i rym llai na 21 diwrnod gwaith o'r dyddiad y cânt eu 
cyflwyno. Mae'r Memoranda Esboniadol ar gyfer y Rheoliadau hyn wedi'u hatodi er 
gwybodaeth ichi. 
  
Cyflwynwyd Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Ffioedd ac ati) (Gwybodaeth Benodedig) Cymru 
2019 ar 15 Tachwedd, a'r dyddiad y daw i rym yw 13 Rhagfyr 2019.  
  
Ers i'r Rheoliadau gael eu gosod, cafodd y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ohebiaeth gan 
landlordiaid, asiantau a chyrff cynrychioliadol yn amlinellu eu pryderon ynghylch y 
Rheoliadau.  
  
Mae'r Rheoliadau yn nodi gwybodaeth y mae'n rhaid i landlord ei darparu i ddarpar ddeiliad 
contract ac, os cyfarwyddir hynny, ei asiant gosod, cyn i flaendal cadw gael ei gymryd. Y 
pryderon, yn gyntaf, oedd faint o amser a fyddai gan landlordiaid ac asiantaethau gosod tai i 
wneud unrhyw newidiadau o ganlyniad i'r Rheoliadau. Yr ail bryder oedd bod yn rhaid i'r 
landlord ddarparu cyfeiriad cyn i flaendal daliad gael ei gymryd oddi ar ddeiliad contract.  
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Penderfynodd y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol fynd i'r afael â'u pryderon drwy gyflwyno 
Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Ffioedd ac ati) (Blaendal Cadw) (Gwybodaeth Benodedig) 
Cymru 2019 (y "Rheoliadau Amgen"). 
  
Mae'r Rheoliadau Amgen wrthi’n cael eu llunio. Byddant yn diddymu Rheoliadau Rhentu 
Cartrefi (Ffioedd ac ati) (Gwybodaeth Benodedig) Cymru 2019 cyn y dyddiad dod i rym, sef 
13 Rhagfyr 2019, ac yn rhoi yn eu lle Reoliadau a ddaw i rym ar 28 Chwefror 2020. 
  
Mae’r dyddiad y daw'r Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Ffioedd ac ati) (Blaendal Cadw) 
(Gwybodaeth Benodedig) Cymru 2019 wythdeg o ddiwrnodau o'r dyddiad y cânt eu cyflwyno. 
Dylai hyn fynd i'r afael â’r pryderon a godwyd ynghylch faint o amser a fyddai gan landlordiaid 
ac asiantau gosod i wneud unrhyw newidiadau o ganlyniad i'r Rheoliadau. Mae hefyd yn ei 
gwneud yn glir, pan fo blaendal cadw i gael ei dalu i landlord, y dylid darparu enw a manylion 
cyswllt y landlord hwnnw a phan fo blaendal dal i gael ei dalu i asiant, y dylid rhoi enw a 
manylion cyswllt yr asiant hwnnw. 
  

Comisiynwyd ymchwil annibynnol i ategu'r ymgynghoriad cyhoeddus ar y Rheoliadau, ynghyd 
ag ymgynghoriad cyhoeddus 8 wythnos o hyd a gynhaliwyd rhwng 24 Mai a 19 Gorffennaf 
2019 mewn perthynas â'r rheoliadau gwreiddiol. Dadansoddir yr ymatebion i'r ymgynghoriad 
yn y Memorandwm Esboniadol sydd wedi'i baratoi a'i gyflwyno, gyda'r rheoliadau newydd, i’r 
Swyddfa Gyflwyno. 
  
Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at Mick Antoniw AC, Cadeirydd y Pwyllgor Materion 
Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol a Siân Wilkins, Pennaeth Gwasanaethau'r Siambr a'r 
Pwyllgorau. 
  
Yn gywir, 
   

  

  
Rebecca Evans AC/AM 

Y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd 

Minister for Finance and Trefnydd 
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SL(5)484 - Gorchymyn Pysgota am Gregyn Moch (Cymru) 
(Diwygio) 2019 

Cefndir a Diben 
Mae Gorchymyn Pysgota Cregyn Moch (Cymru) (Diwygio) 2019 (y Gorchymyn Diwygio) yn diwygio 
Gorchymyn Pysgota Cregyn Moch (Cymru) 2019 (y Prif Orchymyn) er mwyn cyfyngu cwmpas y 
gwaharddiad presennol ar gludo cregyn moch sy’n llai na’r maint lleiaf penodedig gan gychod pysgota’r 
DU ym mharth Cymru.  Yn benodol, caiff cychod pysgota’r DU eu hesemptio o’r gwaharddiad ar gludo 
cregyn moch sy’n llai na’r maint lleiaf penodedig ym mharth Cymru os nad ydynt wedi pysgota ym 
mharth Cymru yn ystod y daith bysgota honno.  Bydd y newid hwn yn effeithio ar nifer gyfyngedig iawn 
o bysgotwyr.  Bydd y Gorchymyn Diwygio hefyd yn gwneud mân ddiwygiad i destun y Prif Orchymyn 
trwy roi 'purpose' i 'purposes' yn erthygl 4. 

Gweithdrefn 
Dim gweithdrefn. 

Materion technegol: craffu 
Nodir y pwynt a ganlyn i gyflwyno adroddiad arno 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 adrannau 1(3) a (6) o Ddeddf Pysgod Môr (Cadwraeth) 1967 yn cynnwys y pwerau galluogi y 
dibynnir arnynt i wneud y Gorchymyn Diwygio.  Mae adran 20(3) o Ddeddf Pysgod Môr (Cadwraeth) 
1967 yn ei gwneud yn ofynnol i orchymyn a wneir o dan adran 1 gael ei osod gerbron Senedd y DU.  
Mae Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) 1999 yn trosglwyddo'r 
swyddogaeth gwneud gorchmynion i Weinidogion Cymru, ac yn rhinwedd paragraffau 30 a 33 o Atodlen 
11 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, rhaid gosod y Gorchymyn Diwygio gerbron y Cynulliad yn hytrach 
na Senedd y DU. 

Dewiswyd y weithdrefn anghywir ar gyfer y Gorchymyn Diwygio.  Mae'r pwerau galluogi yn ei gwneud yn 
ofynnol i'r Gorchymyn Diwygio gael ei osod ond nid ydynt yn ei gwneud yn ofynnol dilyn y weithdrefn 
negyddol.  Trwy ddilyn y weithdrefn negyddol gallai'r Gorchymyn Diwygio fod yn ddarostyngedig i’w 
ddiddymu gan y Cynulliad. 

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 ymadael â’r Undeb Ewropeaidd  
Mae'r Memorandwm Esboniadol yn esbonio mai pwerau i ddeddfu ar gyfer llongau o'r DU sy'n pysgota 
ym mharth Cymru yn unig sydd gan Lywodraeth Cymru ac y bydd y posibilrwydd o ddeddfu ar gyfer 
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llongau nad ydynt yn llongau’r DU sy’n pysgota ym mharth Cymru yn cael eu hystyried yng ngoleuni’r 
cyd-destun deddfwriaethol newydd ar ôl i’r DU ymadael â’r UE. 

Ymateb y Llywodraeth 
Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn y pwynt technegol a nodir yn yr adroddiad CLAC ar Orchymyn 
Pysgota am Gregyn Moch (Cymru) (Diwygio) 2019. Bydd Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod y weithdrefn 
gywir yn cael ei dilyn ar gyfer Gorchmynion a wneir o dan Ddeddf Pysgod Môr (Cadwraeth) 1967 yn y 
dyfodol. 
 
Cynghorwyr Cyfreithiol 
Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol 
18 Rhagfyr 2019 
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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 1498 (Cy. 274) 

PYSGODFEYDD MÔR, 
CYMRU 

CADWRAETH PYSGOD MÔR 

Gorchymyn Pysgota am Gregyn 

Moch (Cymru) (Diwygio) 2019 

NODYN ESBONIADOL 

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Gorchymyn) 

Mae’r Gorchymyn hwn yn diwygio Gorchymyn 

Pysgota am Gregyn Moch (Cymru) 2019 (O.S. 

2019/1042 (Cy. 184)) (“y Prif Orchymyn”). 

Mae erthygl 5 o’r Prif Orchymyn ar hyn o bryd yn 

gwahardd cludo cregyn moch sy’n llai na’r maint lleiaf 

penodedig gan gychod pysgota Prydeinig ym mharth 

Cymru. Mae’r “maint lleiaf penodedig” ar gyfer 

cregyn moch wedi ei ddiffinio yn erthygl 2 o’r Prif 

Orchymyn. 

Mae erthygl 2(2) o’r Gorchymyn hwn yn rhoi 

“purpose” yn lle “purposes” yn nhestun Saesneg 

erthygl 4 o’r Prif Orchymyn.  

Mae erthygl 2(3) yn rhoi erthygl 5 newydd yn lle’r 

un sydd yn y Prif Orchymyn. Effaith yr amnewid hwn 

yw y caiff cwch pysgota Prydeinig gludo cregyn moch 

sy’n llai na’r maint lleiaf penodedig ym mharth Cymru 

os nad yw wedi pysgota ym mharth Cymru yn ystod y 

daith bysgota benodol honno. 

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar 

gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn 

perthynas â’r Gorchymyn hwn. O ganlyniad, lluniwyd 

asesiad effaith rheoleiddiol o’r costau a’r manteision 

sy’n debygol o ddeillio o gydymffurfio â’r Gorchymyn 

hwn. Gellir cael copi oddi wrth: Llywodraeth Cymru, 

Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ.

Certified copy from legislation.gov.uk Publishing
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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 1498 (Cy. 274) 

PYSGODFEYDD MÔR, 
CYMRU 

CADWRAETH PYSGOD MÔR 

Gorchymyn Pysgota am Gregyn 

Moch (Cymru) (Diwygio) 2019 

Gwnaed 10 Rhagfyr 2019 

Gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol 

Cymru 12 Rhagfyr 2019 

Yn dod i rym 15 Ionawr 2020 

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Gorchymyn a 

ganlyn drwy arfer y pwerau a roddir gan adran 1(3) a 

(6) o Ddeddf Pysgod Môr (Cadwraeth) 1967(1), sydd 

bellach wedi eu breinio ynddynt hwy(2). 

                                                                               
(1)  1967 p. 84 (“Deddf 1967”). Amnewidiwyd adran 1 o Ddeddf 

1967 gan adran 19(1) o Ddeddf Pysgodfeydd 1981 (p. 29). 
Amnewidiwyd adran 1(3) o Ddeddf 1967 gan adran 194(1) a 
(4) o Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009 (p. 23) 
(“Deddf 2009”). Gweler adran 1(9) o Ddeddf 1967 am 
ddiffiniad o “appropriate national authority”. Mewnosodwyd 
adran 1(9) gan adran 194(1) a (5) o Ddeddf 2009 ac fe’i 
diwygiwyd gan O.S. 2010/760. Diwygiwyd adran 22(2) o 
Ddeddf 1967, sy’n cynnwys diffiniad o “the Ministers”, gan  
adrannau 19(2)(d) a (3), a 45 a 46 o Ddeddf Pysgodfeydd 
1981 (p. 29), a Rhan 2 o Atodlen 5 iddi ac erthygl 4 o O.S. 
1999/1820, a pharagraff 43(1) a (12) o Ran 1, a Rhan 4, o 
Atodlen 2 iddi. 

(2)  Trosglwyddwyd swyddogaethau’r Gweinidogion o dan 
adran 1(3) a (6) i’r graddau yr oeddent yn arferadwy o ran 
Cymru, i Gynulliad Cenedlaethol Cymru (fel y’i cyfansoddir 
o dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998 (p. 38)): gweler 
erthygl 2(a) o Orchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
(Trosglwyddo Swyddogaethau) 1999 (O.S. 1999/672) ac 
Atodlen 1 iddo. Trosglwyddwyd y swyddogaethau hynny 
wedi hynny i Weinidogion Cymru gan adran 162 o Ddeddf 
Llywodraeth Cymru 2006 (p. 32), a pharagraff 30 o Atodlen 
11 iddi. I’r graddau yr oeddent yn arferadwy o ran parth 
Cymru, trosglwyddwyd swyddogaethau’r Gweinidogion o 
dan adran 1(3) a (6) o Ddeddf 1967 i Weinidogion Cymru 
gan erthygl 4(1)(b) o Orchymyn Parth Cymru (Ffiniau a 
Throsglwyddo Swyddogaethau) 2010 (O.S. 2010/760). 
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Enwi a chychwyn  

1. Enw’r Gorchymyn hwn yw Gorchymyn Pysgota 

am Gregyn Moch (Cymru) (Diwygio) 2019 a daw i 

rym ar 15 Ionawr 2020. 

Diwygio Gorchymyn Pysgota am Gregyn Moch 
(Cymru) 2019 

2.—(1) Mae Gorchymyn Pysgota am Gregyn Moch 

(Cymru) 2019(1) wedi ei ddiwygio fel a ganlyn. 

(2) Yn erthygl 4, yn y testun Saesneg, yn lle 

“purpose” rhodder “purposes”. 

(3) Yn lle erthygl 5 rhodder— 

“Gwahardd cludo cregyn moch penodedig 

5.—(1) At ddibenion adran 1(3) o’r Ddeddf 

(sy’n gwahardd cludo ar gychod pysgota 

penodedig unrhyw bysgodyn môr o unrhyw 

ddisgrifiad nad yw’n bodloni’r gofynion o ran 

maint a ragnodir mewn perthynas â physgod 

môr o’r disgrifiad hwnnw), ni chaniateir i 

gregyn moch sy’n llai na’r maint lleiaf 

penodedig gael eu cludo gan gwch pysgota 

Prydeinig sydd wedi pysgota ym mharth Cymru 

yn ystod taith bysgota gyfredol y cwch hwnnw. 

(2) Yn yr erthygl hon, ystyr “taith bysgota 

gyfredol” yw’r cyfnod o’r adeg y mae’r cwch 

pysgota yn gadael porthladd hyd at yr adeg y 

mae’n dychwelyd i borthladd.” 

 

 

Lesley Griffiths 

Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 

un o Weinidogion Cymru 

10 Rhagfyr 2019 

 

                                                                               
(1)  O.S. 2019/1042 (Cy. 184). 
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Explanatory Memorandum to the Whelk Fishing (Amendment) (Wales) Order 2019   
 
This Explanatory Memorandum has been prepared by the Marine and Fisheries Division 
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 Whelk Fishing (Amendment) (Wales) Order 2019.  
   
I am satisfied that the benefits justify the likely costs.  
 
 
Lesley Griffiths 
Minister for Environment, Energy and Rural Affairs 
12 December 2019 
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Description  
 
The Whelk Fishing (Amendment) (Wales) Order (the Amending Order) will amend the 
Whelk Fishing (Wales) Order 2019 (the Principal Order) so as to narrow the scope of the 
existing ban on carriage of undersized whelk by UK fishing boats within the Welsh zone. 
Specifically, UK fishing boats which have not fished in the Welsh zone but travel through it 
will be exempted from the carriage ban. This change will affect a very limited number of 
fishers. The Amending Order will also make a minor textual amendment to the Principal 
Order by changing ‘purpose’ to ‘purposes’ in article 4. 
 

 
Matters of special interest to the Constitutional and Legislative Affairs Committee 
 

None.  
 

 
Legislative Background 
 
The amendment of the carriage ban can be achieved using Section 1 of the Sea Fish 
(Conservation) Act 1967, the same power used to implement the current ban. 
Section 1(3) and (6) of the Sea Fish (Conservation) Act 1967 gives the Welsh Ministers 
the power to make the Order in relation to the carriage of sea fish as prescribed by the 
Order. 
 
 
The relevant functions of the Secretary of State of the Sea Fish (Conservation) Act 1967 
were transferred to the National Assembly for Wales by the National Assembly for Wales 
(Transfer of Functions) Order 1999 (S.I. 1999/672) and then to the Welsh Ministers by 
virtue of section 162 of, and paragraph 30 of Schedule 11 to, the Government of Wales 
Act 2006. 
 
The Order is made under the Assembly’s negative resolution procedure. 
 
Currently, for fisheries management purposes, the Welsh Government only has powers to 
legislate for UK vessels fishing for whelk in the Welsh Zone. The possibility of legislating 
for non-UK vessels fishing within the Welsh zone will be considered in the light of the new 
legislative landscape post-Brexit. 
 
 
Purpose and intended effect  
 
Currently, the Principal Order prohibits any UK boat carrying whelk below the new Welsh 
minimum size (55mm at the present time) under any circumstances. Therefore, even 
fishers who catch whelk under the prescribed minimum size outside the Welsh zone and 
intend to land them outside Wales but travel through the Welsh zone whilst carrying the 
whelk would be guilty of an offence. Prohibiting such activity does nothing to protect whelk 
living in welsh waters.  
 
To avoid the possibility of committing such an offence fishers may be forced to make 
longer journeys to avoid the Welsh zone. This may result in greater expense and risks to 
fishers, particularly in bad weather.  

Tudalen y pecyn 102



 

 

 

 
The Amending Order will prevent the problems discussed above by dis-applying the ban 
for vessels which have not fished in the Welsh zone during that fishing trip.     
 
A minor textual amendment to article 4 of the Principal Order has been made to bring it 
into line with other comparable legislation. 
 
 
REGULATORY IMPACT ASSESSMENT 
 
Options 
 
This Regulatory Impact Assessment considers two options: 
 

 Option 1: Business as usual – under this option, no amendment would be made to 

the Whelk Fishing (Wales) Order 2019. 

 

 Option 2: amend the Whelk Fishing (Wales) Order 2019 so that UK fishing boats 

which have not fished in the Welsh zone will be exempted from the carriage 

restriction on undersized whelk. 

 
Costs and benefits 
 
Option 1: Business as usual 
 
This is the baseline option and as such there are no additional costs and/or benefits 
associated with this option. 
 
 
Option 2: Amend the Whelk Fishing (Wales) Order 2019 
 

Cost to Industry 
 
There is not expected to be an additional cost to industry as a result of the Amending 
Order.  The minimum size prescribed in the Principal Order will continue to apply for 
whelks caught in the Welsh zone or landed in a Welsh port (provided they are caught or 
landed by a UK fishing boat). 
 
The number of UK fishers who catch whelk outside of the Welsh zone and who may then 
wish to transit the Welsh zone with whelk under the Welsh minimum size is not known, 
however, the number is believed to be small.  There is a potential time and cost saving 
to these businesses from being allowed to transit the Welsh zone, however, this is not 
expected to have a significant impact on competition. 
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Cost to Welsh Government 
 

There is not expected to be an additional cost to Welsh Government as a result of the 
Amending Order.  Marine Enforcement Officers (MEOs) will continue to carry our routine 
compliance checks at sea and at the point of landing to ensure minimum size 
requirements are adhered to.  Furthermore, MEOs already have the ability to monitor a 
vessel’s activity and to determine whether a vessel is (or has been) fishing in the Welsh 
Zone or simply transiting the Zone.    
 
 

Benefit to fishing industry 
 
The scope of the Amending Order is so narrow that it should not have any significant 
impact, on the industry. It will ensure that the Principal Order operates in a fair and 
equitable manner.  

 
The Amending Order will avoid unnecessarily criminalising a small group of fishers 
wishing to transit the Welsh zone with whelk fished exclusively outside of the Welsh zone. 

 

The Amending Order removes the unintended consequence of fishers taking 
unnecessarily long or potentially dangerous journeys to avoid Welsh waters.  
 

 
Consultation 
 
The initial proposal which resulted in the Principal Order was the result of a 12 week 
public consultation in 2017 where fishers were invited to comment on management 
proposals. No subsequent consultation was undertaken for the proposed amendments. 
The effect of the Amending Order is solely to ensure the Principal Order operates in a 
fair and equitable manner and in line with the original policy intent. 
 
 
Post Implementation Review 
 

The Marine & Fisheries Division MEO’s will monitor the impact of the proposed measures 
and continue to monitor fishing activity and carry out enforcement activities.    
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Competition Assessment 
 

The competition filter test 
 

Question Answer 
yes or no 

Q1: In the market(s) affected by the new regulation, does any firm 
have more than 10% market share? 

No 

Q2: In the market(s) affected by the new regulation, does any firm 
have more than 20% market share? 

No 

Q3: In the market(s) affected by the new regulation, do the largest 
three firms together have at least 50% market share? 

No 

Q4: Would the costs of the regulation affect some firms 
substantially more than others? 

No 

Q5: Is the regulation likely to affect the market structure, changing 
the number or size of businesses/organisation? 

No 

Q6: Would the regulation lead to higher set-up costs for new or 
potential suppliers that existing suppliers do not have to 
meet? 

No 

Q7: Would the regulation lead to higher ongoing costs for new or 
potential suppliers that existing suppliers do not have to 
meet? 

No 

Q8: Is the sector characterised by rapid technological change? No 

Q9: Would the regulation restrict the ability of suppliers to choose 
the price, quality, range or location of their products? 

No 
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SL(5)476 – Rheoliadau Cig (Ffioedd Rheolaethau 
Swyddogol) (Cymru) (Diwygio) 2019 

Cefndir a Diben 
Mae Rheoliadau Cig (Ffioedd Rheolaethau Swyddogol) (Cymru) (Diwygio) 2019 (“y rheoliadau”) yn 
diwygio Rheoliadau Cig (Ffioedd Rheolaethau Swyddogol) (Cymru) 2009 (“Rheoliadau 2009”), i 
weithredu’n rhannol reoliadau’r UE ar reolaethau swyddogol a gweithgareddau swyddogol eraill a 
gyflawnir i sicrhau y cymhwysir y gyfraith o ran bwyd a bwyd anifeiliaid, rheolau ynghylch iechyd a lles 
anifeiliaid, iechyd planhigion a chynhyrchion diogelu planhigion. Caiff rheoliadau tebyg eu gwneud yn 
holl weinyddiaethau eraill y DU. 

Mae'r Rheoliadau yn cadw'r gofyniad ar yr Asiantaeth Safonau Bwyd (“ASB”) i godi ffi ar weithredwyr 
safleoedd cig a gymeradwyir yng Nghymru er mwyn adennill canran o'r costau a ysgwyddwyd gan yr 
ASB wrth gyflawni rheolaethau swyddogol mewn safleoedd o'r fath i wirio a ydynt yn cydymffurfio â’r 
gofynion perthnasol ynghylch hylendid cig, lles anifeiliaid a chigydda. Nid yw’r Rheoliadau’n gwneud 
unrhyw newidiadau i'r taliadau eu hunain.  

Gwneir y Rheoliadau hyn drwy arfer y pwerau a roddir gan adran 2(2) o Ddeddf y Cymunedau 
Ewropeaidd 1972 a pharagraff 1A o Atodlen 2 iddi.  

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 tri phwynt i gyflwyno adroddiad arnynt 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 debyg o fod o ddiddordeb i’r Cynulliad. 
 
1.1 Nodwn fodd y rheol 21 diwrnod wedi’i thorri (h.y. y rheol y dylai 21 diwrnod fynd heibio rhwng y 

dyddiad y gosodir is-ddeddfwriaeth gerbron y Cynulliad a'r dyddiad y daw'r is-ddeddfwriaeth i 
rym), a'r esboniad am hyn a ddarparwyd gan Rebecca Evans AC, y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 
mewn llythyr at y Llywydd, dyddiedig 28 Tachwedd 2019. 

Yn benodol, nodwn yr hyn a nodir yn y llythyr am y Rheoliadau hyn, sef eu bod “yn hanfodol i 
gynnal rheolaethau a gwaith gorfodi swyddogol” ac, os na fydd y Rheoliadau hyn yn dod i rym ar 
14 Rhagfyr 2019, “ni fydd gan Gymru fframwaith cyfreithiol i orfodi rheolaethau swyddogol, a allai 
beryglu iechyd y cyhoedd (yn ogystal ag iechyd a lles anifeiliaid), tanseilio hyder busnesau a 
defnyddwyr a pheryglu mynediad i farchnad yr UE. Os na fydd yr offerynnau statudol yn dod i 
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rym ar 14 Rhagfyr, ni fydd gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd ac awdurdodau gorfodi eraill yng 
Nghymru’r pwerau deddfwriaethol i orfodi cyfreithiau diogelwch bwyd a bwyd anifeiliaid.” 

1.2 Roedd gan Weinidogion Cymru ddewis pa weithdrefn i'w dilyn mewn perthynas â’r Rheoliadau 
hyn o dan adran 2(2) o Ddeddf y Cymunedau Ewropeaidd 1972, a pharagraff 2 o Atodlen 2 iddi. 
Mae'n ymddangos bod y weithdrefn a ddewisiwyd yn briodol. 
 

1.3 Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio rheoliad 2 o Reoliadau 2009 fel a ganlyn: 

- mae rheoliad 3(c)(ii) yn dileu paragraff (b) o'r diffiniad o “safle torri”, sy'n rhoi diffiniad 
ychwanegol o safle torri at ddibenion Rheoliadau 2009, gan nodi ei fod yn safle torri a oedd, 
ar 31 Rhagfyr 2005 (er nad oedd ganddo'r gymeradwyaeth na'r gymeradwyaeth amodol oedd 
eu hangen arno o dan Erthygl 4.3 o Reoliad 853/2004), yn gweithredu fel safle torri 
trwyddedig o dan yr Wild Game Meat (Hygiene and Inspection) Regulations 1995; 

- mae rheoliad 3(e)(ii) yn dileu paragraff (b) o'r diffiniad o “sefydliad trin anifeiliaid hela”, sy'n 
rhoi diffiniad ychwanegol o sefydliad trin anifeiliaid hela at ddibenion Rheoliadau 2009, gan 
nodi ei fod yn sefydliad trin anifeiliaid hela a oedd, ar 31 Rhagfyr 2005 (er nad oedd ganddo'r 
gymeradwyaeth na'r gymeradwyaeth amodol oedd eu hangen arno o dan Erthygl 4.3 o 
Reoliad 853/2004), yn gweithredu fel cyfleuster trwyddedig ar gyfer prosesu helgig gwyllt o 
dan yr Wild Game Meat (Hygiene and Inspection) Regulations 1995; ac 

- mae rheoliad 3(i)(ii) yn dileu paragraff (b) o'r diffiniad o “lladd-dy”, sy'n rhoi diffiniad 
ychwanegol o ladd-dy at ddibenion Rheoliadau 2009, gan nodi ei fod yn lladd-dy a oedd, ar 
31 Rhagfyr 2005 (er nad oedd ganddo'r gymeradwyaeth na'r gymeradwyaeth amodol oedd 
eu hangen arno o dan Erthygl 4.3 o Reoliad 853/2004), yn gweithredu fel lladd-dy trwyddedig 
o dan yr Wild Game Meat (Hygiene and Inspection) Regulations 1995. 

Effaith bosibl y darpariaethau a restrir uchod yw na fyddai rhai safleoedd/sefydliadau/lladd-dai a 
oedd wedi’u hawdurdodi at ddibenion Rheoliadau 2009 yn y gorffennol wedi’u hawdurdodi 
mwyach. Nid yw'r Memorandwm Esboniadol yn rhoi unrhyw wybodaeth am y ffordd y bydd hyn 
yn effeithio ar y safleoedd/sefydliadau/lladd-dai sydd wedi'u hawdurdodi o dan Reoliadau 2009, 
os o gwbl. Mae’n bosibl nad yw'r categorïau awdurdodi hyn yn berthnasol mwyach gan fod 
Rheoliad 853/2004 wedi'i ddisodli a bod Rheoliadau Helgig Gwyllt (Hylendid ac Archwilio) 1995 
wedi'u diddymu, ond mae angen gwybodaeth bellach gan Lywodraeth Cymru i gadarnhau beth 
fydd effaith y darpariaethau a restrir uchod. 

Y goblygiadau yn sgil ymadael â’r Undeb Ewropeaidd   
Nodwn fod y broses o ddrafftio’r Rheoliadau hyn wedi’i gohirio o ganlyniad i ansicrwydd ynghylch statws 
y Deyrnas Unedig fel aelod-wladwriaeth o’r Undeb Ewropeaidd. 

Ymateb y Llywodraeth 
Mae angen ymateb gan y Llywodraeth mewn perthynas â phwynt adrodd 3. 

 
Cynghorwyr Cyfreithiol 
Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol 
4 Rhagfyr 2019 
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Ymateb y Llywodraeth: Rheoliadau Cig (Ffioedd Rheolaethau Swyddogol)  

(Cymru) (Diwygio) 2019 

 

 

Pwynt Craffu Technegol _ : Ymateb 

Ddim yn Berthnasol 

Pwynt Craffu ar Rinweddau _: Ymateb 

Nodwyd 3 phwynt craffu ar rinweddau i’w hadrodd o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn 

perthynas â Rheoliadau Cig (Ffioedd Rheolaethau Swyddogol) (Cymru) (Diwygio) 

2019 (“Rheoliadau 2019”). Gofynnwyd am ymateb gan y Llywodraeth mewn 

perthynas â phwynt adrodd 3.  

Mae pwynt adrodd 3 yn ymwneud â’r darpariaethau a ganlyn o Reoliadau 2019:  

1. Rheoliad 3(c)(ii), sy’n diwygio’r diffiniad o “safle torri” yn rheoliad 2(1) o 

Reoliadau Cig (Ffioedd Rheolaethau Swyddogol) (Cymru) 2009 (“y Prif 

Reoliadau”); 

 

2. Rheoliad 3(e)(ii), sy’n diwygio’r diffiniad o “sefydliad trin anifeiliaid 

hela” yn rheoliad 2(1) o’r Prif Reoliadau; a 

 

3. Rheoliad 3(i)(ii), sy’n diwygio’r diffiniad o “lladd-dy” yn rheoliad 2(1) o’r Prif 

Reoliadau. 

Mae’r darpariaethau hyn yn eu tro yn dileu’r paragraff (b) cyfredol o bob un o’r 

diffiniadau hyn.  

Materion a nodwyd mewn perthynas â phwynt adrodd 3.  

Mae angen mynd i’r afael â nifer o wallau ym mhwynt adrodd 3 cyn ymateb iddo.  

Mae’r pwynt bwled cyntaf a’r trydydd ym mhwynt 3 (sy’n ymdrin â’r diwygiad i’r 

diffiniad o “safle torri” a “lladd-dy”) yn cynnwys cyfeiriadau anghywir at Reoliadau Cig 

Anifeiliaid Hela Gwyllt (Hylendid ac Arolygu) 1995. Mae paragraff (b) cyfredol pob un 

o’r diffiniadau hyn yn cyfeirio at yr offerynnau a ganlyn:  

 Rheoliadau Cig Ffres (Hylendid ac Arolygu) 1995; a 

 Rheoliadau Cig Dofednod, Cig Adar Hela a Ffermir a Chig Cwningod 

(Hylendid ac Arolygu) 1995.  

Ym mharagraff olaf pwynt 3, nodir: 

“Effaith bosibl y darpariaethau a restrir uchod yw na fyddai rhai 

safleoedd/sefydliadau/lladd-dai a oedd wedi’u hawdurdodi at ddibenion 

Rheoliadau 2009 yn y gorffennol wedi’u hawdurdodi mwyach.” 

Nid yw’r datganiad hwn yn gywir. Nid yw’r Prif Reoliadau yn darparu ar gyfer 

awdurdodi’r sefydliadau dan sylw. Maent yn darparu ar gyfer gweithredu agweddau 

ar Reoliad (EC) Rhif 882/2004 (erthyglau 26 a 27), mewn perthynas ag adennill 

Tudalen y pecyn 108



ffioedd sy’n ymwneud â chostau sy’n deillio o reolaethau swyddogol sy’n cael eu 

cyflawni mewn sefydliadau perthnasol. Ymdrinnir ag awdurdodi sefydliadau o’r fath 

mewn man arall yn nhrefn yr UE. 

Hefyd, mae’r paragraff olaf yn nodi bod “Rheoliad 853/2004 wedi’i ddisodli”. Nid yw 

hynny’n wir – mae Rheoliad (EC) 853/2004 yn parhau mewn grym, ond nid yw’n 

berthnasol i’r mater hwn pa un bynnag am y rheswm sy’n cael ei nodi yn y paragraff 

blaenorol. Fodd bynnag, mae Rheoliad (EC) 882/2004 yn cael ei ddisodli ar 14 

Rhagfyr 2019 (yn yr un modd â Rheoliad (EC) 854/2004 – y ddau yn cael eu 

diddymu gan Reoliad (EU) 2017/625). 

Ymateb y Llywodraeth i bwynt adrodd 3 

Mae’r Prif Reoliadau yn darparu ar gyfer gweithredu erthyglau 26 a 27 o Reoliad  

(EC) Rhif 882/2004, mewn perthynas ag adennill ffioedd sy’n ymwneud â chostau 

sy’n deillio o reolaethau swyddogol sy’n cael eu cyflawni mewn sefydliadau 

perthnasol. Mae’r Rheoliad hwnnw gan yr UE yn ffurfio rhan o drefn ehangach sy’n 

cynnwys pecyn o Reoliadau’r UE a ddaeth i rym yn bennaf ym mis Ionawr 2006 

(daeth rhai agweddau i rym ar ddyddiadau diweddarach).  

Mae’r pecyn hwnnw o Reoliadau’r UE (sy’n cynnwys Rheoliadau (EC) 852/2004, 

853/2004, 854/2004 ac 882/2004) yn gwneud darpariaeth mewn perthynas â 

rheolaethau swyddogol, ymysg pethau eraill, mewn sefydliadau a oedd ar y pryd yn 

cael eu rheoleiddio o dan yr offerynnau statudol a ganlyn:  

 Rheoliadau Cig Ffres (Hylendid ac Arolygu) 1995; 

 Rheoliadau Cig Dofednod, Cig Adar Hela a Ffermir a Chig Cwningod 

(Hylendid ac Arolygu) 1995; a 

 Rheoliadau Cig Anifeiliaid Hela Gwyllt (Hylendid ac Arolygu) 1995.  

Cafodd y tri offeryn statudol hyn eu diddymu yn gyfan gwbl o ran Cymru ar 1 Ionawr 

2006, drwy reoliad 33 o Reoliadau Hylendid Bwyd (Cymru) 2005/3292, ac Atodlen 7 

iddynt, fel rhan o weithredu’r pecyn o Reoliadau’r UE a grybwyllir uchod. Cafodd 

Rheoliadau 2005 eu diddymu wedi hynny a’u disodli gan Reoliadau Hylendid Bwyd 

(Cymru) 2006/31. 

Trefn yr UE sy’n parhau i gymeradwyo’r sefydliadau perthnasol (gweler hefyd 

Reoliadau Hylendid Bwyd (Cymru) 2006), ac nid y Prif Reoliadau. Mae’r Prif 

Reoliadau yn delio ag adennill costau rheolaethau swyddogol yn unig. Wrth lunio’r 

Prif Reoliadau, ystyriwyd bod angen cynnwys darpariaeth a oedd yn sicrhau bod 

modd adennill costau rheolaethau swyddogol gan yr holl sefydliadau er gwaethaf 

pontio o’r drefn flaenorol i’r drefn bresennol. Mae’r ddarpariaeth bontio honno bellach 

yn cael ei dileu gan nad oes ei hangen. Nid oes sefydliadau yng Nghymru mwyach 

sydd angen i’r ddarpariaeth bontio honno barhau i gael ei chynnwys. 
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Government Response: The Meat (Official Controls Charges) (Wales) 

(Amendment) Regulations 2019 

 

 

Technical Scrutiny point _ : Response 

N/A 

Merit Scrutiny point _: Response 

3 merit points have been identified for reporting under Standing Order 21.3 in 

respect of the Meat (Official Controls Charges) (Wales) (Amendment) Regulations 

2019 (“the 2019 Regulations”).  A government response has been requested in 

relation to reporting point 3. 

Reporting point 3 concerns the following provisions of the 2019 Regulations: 

4. Regulation 3(c)(ii), which amends the definition of “cutting plant” in regulation 

2(1) of the Meat (Official Controls Charges) (Wales) Regulations 2009 (“the 

Principal Regulations”); 

 

5. Regulation 3(e)(ii), which amends the definition of “game-handling 

establishment” in regulation 2(1) of the Principal Regulations; and 

 

6. Regulation 3(i)(ii), which amends the definition of “slaughterhouse” in 

regulation 2(1) of the Principal Regulations. 

These provisions respectively remove the current paragraph (b) from each of these 

definitions. 

Issues identified in relation to reporting point 3. 

There are a number of inaccuracies in reporting point 3 that need to be addressed 

prior to responding the point. 

The first and third bullets of point 3 (dealing with the amendment to the definition of 

“cutting plant” and “slaughterhouse”) contain incorrect references to the Wild Game 

Meat (Hygiene and Inspection) Regulations 1995.  The current paragraph (b) of each 

of those definitions references the following instruments: 

 The Fresh Meat (Hygiene and Inspection) Regulations 1995;and 

 The Poultry Meat, Farmed Game Bird Meat and Rabbit Meat (Hygiene and 

Inspection) Regulations 1995. 

In the final paragraph of point 3, it states: 

“The effect of the provisions listed above could be that some 

plants/establishments/ slaughterhouses which were previously authorised for 

the purposes of the 2009 Regulations may no longer be authorised.” 

This statement is not correct.  The Principal Regulations do not provide for the 

authorisation of the establishments in question. They provide for the implementation 
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of aspects of Regulation (EC) No. 882/2004 (articles 26 and 27), in relation to the 

recovery of fees relating to costs arising from official controls performed at relevant 

establishments.  The actual authorisation of such establishments is dealt with 

elsewhere in the EU regime. 

Also in the final paragraph, it states that “Regulation 853/2004 has been 

superseded”.  That is not the case – Regulation (EC) 853/2004 remains in effect, but 

in any event is not relevant to this matter for the reason set out in the previous 

paragraph.  Regulation (EC) 882/2004 however, is superseded as of 14 December 

2019 (as is Regulation (EC) 854/2004 – both repealed by Regulation (EU) 

2017/625). 

Government Response to reporting point 3 

The Principal Regulations provide for the implementation of articles 26 and 27 of 

Regulation (EC) No. 882/2004, in relation to the recovery of fees relating to costs 

arising from official controls performed at relevant establishments.  That EU 

Regulation forms part of a wider regime made up of a package of EU Regulations 

that principally came into effect in January 2006 (some aspects applied from later 

dates). 

That package of EU Regulations (which includes Regulations (EC) 852/2004, 

853/2004, 854/2004 and 882/2004) makes provision in relation to, inter alia, official 

controls at establishments that, at the time, were regulated under the following 

statutory instruments: 

 The Fresh Meat (Hygiene and Inspection) Regulations 1995; 

 The Poultry Meat, Farmed Game Bird Meat and Rabbit Meat (Hygiene and 

Inspection) Regulations 1995; and 

 The Wild Game Meat (Hygiene and Inspection) Regulations 1995. 

These three statutory instruments were, in relation to Wales, revoked in their entirety 

as of 1 January 2006, by regulation 33 of, and Schedule 7 to, the Food Hygiene 

(Wales) Regulations 2005/3292 – as part of the implementation of the package of 

EU Regulations mentioned above. The 2005 Regulations was subsequently revoked 

and replaced by Food Hygiene (Wales) Regulations 2006/31. 

Approval of the relevant establishments remains governed by the EU Regime (see 

also the Food Hygiene (Wales) Regulations 2006), not by the Principal Regulations, 

which deal only with recovery of costs of official controls. It was considered 

necessary, when making the Principal Regulations to include provision that ensured 

that costs of official controls could be recovered from all relevant establishments 

notwithstanding the transition from the previous to the current regimes. That 

transitional provision is now being removed as it is redundant.  There are no longer 

establishments in Wales that require the continued inclusion of that transitional 

provision. 
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Is-ddeddfwriaeth sydd ag Adroddiadau Clir 

06 Ionawr 2020 

SL(5)479 – Cod Ymarfer ar gyfer Lles Ieir Bwyta ac Ieir Bwyta at 

Fridio 

Cefndir a Diben 

Cyhoeddir y Cod Ymarfer hwn (“y Cod”) o dan adran 14 o Ddeddf Lles Anifeiliaid 2006 (“y 

Ddeddf”). Mae'n berthnasol i bob math o Ieir Bwyta ac Ieir Bwyta at Fridio y mae person yn 

gyfrifol amdanynt. 

Trafodwyd y Cod yn wreiddiol gan y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar 

30 Medi 2019. Oherwydd sawl gwall, cafodd ei dynnu’n ôl wedi hynny ar 2 Hydref 2019 a’i 

ail-osod ar 5 Rhagfyr 2019. 

Roedd y Cod Ymarfer blaenorol yn adlewyrchu'r wyddoniaeth a'r ddeddfwriaeth gyfredol ar y 

pryd. Roedd angen adolygiad er mwyn nodi unrhyw newidiadau yn y meysydd hynny a 

sicrhau bod y safonau a argymhellwyd yn dal yn briodol. Mae hefyd yn disodli'r canllawiau 

dros dro ar gyfer ceidwaid ieir bwyta a fegir yn gonfensiynol mewn perthynas â Rheoliadau 

Lles Anifeiliaid a Ffermir (Cymru) 2007 fel y'u diwygiwyd gan Reoliadau Lles Anifeiliaid a 

Ffermir (Cymru) (Diwygio) 2010, a gyhoeddwyd yn 2011. 

Diben y Cod yw sicrhau bod y rhai sy'n gyfrifol am anifail yn ymwybodol bod dyletswydd 

gyfreithiol arnynt i gymryd camau rhesymol i sicrhau bod anghenion lles yn cael eu diwallu. 

Mae'r Cod Ymarfer yn esbonio'r hyn sydd angen i chi ei wneud i gyrraedd y safon o ran gofal 

sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith. 

Nid yw mynd yn groes i un o ddarpariaethau’r Cod yn drosedd ynddo'i hun ond, os dygir 

achos yn erbyn rhywun am drosedd lles o dan y Ddeddf, caiff y Llys ystyried i ba raddau y 

mae wedi cydymffurfio â'r Cod wrth benderfynu a yw wedi troseddu neu wedi cyrraedd y 

safon ofynnol o ran gofal. 

Gweithdrefn 

Negyddol. 

Cyhoeddir y Cod Ymarfer o dan adran 14 o'r Ddeddf, sy'n caniatáu i Gynulliad Cenedlaethol 

Cymru gyhoeddi canllawiau ymarferol mewn perthynas ag unrhyw ddarpariaeth o dan y 

Ddeddf. Trosglwyddwyd y pŵer i gyhoeddi canllawiau o'r Cynulliad i Weinidogion Cymru gan 

baragraff 30 o Atodlen 11 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. Yn unol ag adran 16 o'r 

Ddeddf, mae’n rhaid cyhoeddi drafft o'r Cod, ymgynghori arno, ac ystyried unrhyw 

ymatebion i’r ymgynghoriad. Cymerwyd y camau hyn.  

Mae darpariaeth drosiannol ym mharagraff 34 i Atodlen 11 o Ddeddf Llywodraeth Cymru  
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2006 sy'n nodi pan fo swyddogaeth gyfatebol sy’n arferadwy gan Weinidog y Goron, bod y 

weithdrefn Seneddol berthnasol yn gymwys i unrhyw swyddogaeth a roddir i Weinidogion 

Cymru. Rhaid i Weinidog y Goron ddefnyddio'r weithdrefn negyddol, a nodir yn adran 15 o'r 

Ddeddf, ac felly mae'r Cod yn cael ei osod gan ddefnyddio'r weithdrefn penderfyniad 

negyddol; caiff y Cynulliad benderfynu bod y Cod yn cael ei ddirymu heb fod yn hwyrach na 

40 diwrnod ar ôl iddo gael ei osod. 

Rhiant-Ddeddf: Deddf Lles Anifeiliaid 2006 

Fe’u gwnaed ar:  

Fe’u gosodwyd ar: 05 Rhagfyr 2019 

Yn dod i rym ar: 01 Mawrth 2020 

 

 

SL(5)480 – Cod Ymarfer ar gyfer Lles Ieir Dodwy a Chywennod 

Cefndir a Diben 

Cyhoeddir y Cod hwn o dan adran 14 o Ddeddf Lles Anifeiliaid 2006 (“y Ddeddf”). 

Cynhaliodd Llywodraeth Cymru adolygiad o’r Cod presennol (a gyhoeddwyd yn 2002), yn 

ogystal â chynnal ymgynghoriad arno, rhwng mis Tachwedd 2017 a mis Chwefror 2018.  

Mae’r Cod hwn yn berthnasol i Gymru yn unig. Fe’i cyhoeddir gan Weinidogion Cymru a daw 

i rym ar 1 Mawrth 2020. Mae’n ymdrin â phob rhan o’r sector cynhyrchu ieir dodwy, gan 

gynnwys cywennod ac adar bridio, a phob math o systemau hwsmonaeth. Mae’n ymdrin ag 

ieir dodwy unigol neu luosog a gedwir ar dyddyn (haid hamdden/iard gefn), yn ogystal â 

chynhyrchwyr ieir dodwy masnachol. 

Diben y Cod yw sicrhau bod y rhai sy’n gyfrifol am anifail yn ymwybodol bod dyletswydd 

gyfreithiol arnynt i gymryd camau rhesymol i sicrhau bod ei anghenion lles yn cael eu 

diwallu, ac mae’n esbonio’r hyn y mae’n rhaid i’r unigolion hynny ei wneud i gyrraedd safon y 

gofal sy’n ofynnol o dan y gyfraith. 

Gweithdrefn 

Cyhoeddir y Cod Ymarfer o dan adran 14 o Ddeddf 2006, sy’n caniatáu i Gynulliad 

Cenedlaethol Cymru gyhoeddi canllawiau ymarferol mewn perthynas ag unrhyw 

ddarpariaeth o dan y Ddeddf. Trosglwyddwyd y pŵer i gyhoeddi canllawiau o’r Cynulliad i 

Weinidogion Cymru gan baragraff 30 o Atodlen 11 i Ddeddf 2006. Yn unol ag adran 16 o’r 

Ddeddf, mae’n rhaid cyhoeddi drafft o’r Cod, ymgynghori arno ac ystyried unrhyw 

ymatebion i’r ymgynghoriad hwnnw. Cymerwyd y camau hyn. 

Rhaid gosod fersiwn ddrafft o’r cod gerbron y Cynulliad. Os bydd y Cynulliad, o fewn 40 

diwrnod o osod y fersiwn ddrafft (ac eithrio unrhyw amser pan fydd y Cynulliad wedi’i 
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ddiddymu am fwy na 4 diwrnod neu yn ystod toriad sy’n hwy na 4 diwrnod), yn penderfynu 

peidio â chymeradwyo’r cod drafft, yna rhaid i Weinidogion Cymru beidio â chyhoeddi’r cod.  

Os na wneir penderfyniad o’r fath, rhaid i Weinidogion Cymru gyhoeddi’r cod (ar ffurf y 

drafft) a daw’r cod i rym yn unol â’i ddarpariaethau. Y dyddiad a fwriadwyd yn yr achos hwn 

yw 1 Mawrth 2020. 

Rhiant-Ddeddf: Deddf Lles Anifeiliaid 2006 

Fe’u gwnaed ar:  

Fe’u gosodwyd ar: 05 Rhagfyr 2019 

Yn dod i rym ar: 01 Mawrth 2020 
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MEMORANDWM CYDSYNIAD OFFERYN STATUDOL  
 

Rheoliadau Deddf Peilotiaeth 1987 (Diwygio) 2019  
 

1. Gosodir y Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol hwn o dan Reol 
Sefydlog (“RhS”) 30A.2. Mae RhS 30A yn rhagnodi bod rhaid gosod 
Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol, ac y ceir cyflwyno Cynnig 
Cydsyniad Offeryn Statudol gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru (“y 
Cynulliad”) os yw un o Offerynnau Statudol (OS) y DU yn gwneud 
darpariaeth mewn perthynas â Chymru sy’n diwygio deddfwriaeth 
sylfaenol sydd o fewn cymhwysedd deddf y Cynulliad.  

 
2. Cafodd Rheoliadau Deddf Peilotiaeth 1987 (Diwygio) 2019 eu gosod 

gerbron Senedd y DU ar 4 Hydref 2019 ac maent bellach yn cael eu gosod 
gerbron y Cynulliad. Gellir gweld y Rheoliadau yn: 
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/1305/made 

 
Crynodeb o’r Offeryn Statudol a’i amcan 
 
3. Amcan yr OS yw diweddaru’r diffiniad o ‘EEA State’ yn Neddf Peilotiaeth 

1987. Mae’n ymwneud â derbyn cymwysterau gan wladwriaethau sy’n 
rhan o Gytundeb yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE). Fel y’i 
drafftiwyd ar hyn o bryd, nid yw’r diffiniad o Wladwriaeth AEE yn Neddf 
Peilotiaeth 1987 yn cynnwys gwladwriaethau a ddaeth yn rhan o Gytundeb 
yr AEE ar ôl mis Mawrth 2003 pan fewnosodwyd y diffiniad yn y Ddeddf.  
 

4. Mae’r OS a’r Memoranda Esboniadol cysylltiedig i’w gweld yma: 
 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/1305/memorandum/contents 
 
5. Mae’r OS hwn yn diwygio’r ddeddfwriaeth a ganlyn:  

o Deddf Peilotiaeth 1987 
 
 
Y ddarpariaeth berthnasol sydd i’w gwneud gan yr OS  
 
6. Y ddeddfwriaeth sylfaenol sydd o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y 

Cynulliad ac sy’n cael ei diwygio gan yr OS drafft yw Deddf Peilotiaeth 
1987. 
 

7. Y ddarpariaeth berthnasol yn yr OS yw rheoliad 2.  
 
8. Mae Llywodraeth Cymru o'r farn bod y darpariaethau a ddisgrifir uchod yn 

dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru i'r 
graddau eu bod yn berthnasol i ‘beilotiaeth ddatganoledig’, hynny yw 
peilotiaeth 
  

a. sy’n ymwneud â harbwr sydd wedi’i leoli’n gyfan gwbl yng Nghymru 
nad yw’n borthladd ymddiriedolaeth a gedwir yn ôl; ac  
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b. a ddarperir o fewn awdurdodaeth peilotiaeth nad yw’n ymestyn y tu 
hwnt i Gymru.  

 
9. Mae gan y Rheoliadau y mae’r Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol 

hwn yn ymwneud â hwy rychwant tiriogaethol y DU. 
 

10. Mae'r OS y mae'r Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol hwn yn 
ymwneud ag ef wedi ei osod gerbron Senedd y DU o dan y weithdrefn 
negyddol, a bydd yn dod yn gyfraith yn awtomatig oni bai y bydd un o 
aelodau'r naill Dŷ neu'r llall yn Senedd y DU yn gwrthwynebu hynny. Os na 
fydd unrhyw wrthwynebiad o'r fath, byddai'r darpariaethau sy'n diwygio'r 
ddeddfwriaeth sylfaenol y cyfeirir ati yn y Memorandwm hwn yn dod i rym 
ar 26 Hydref 2019.  

 
Pam y mae'n briodol i'r OS wneud y ddarpariaeth hon 
 
11. Fel y nodwyd o dan baragraff 3, mae angen gwneud diwygiadau i gywiro hen 

gyfeiriadau at gyfraith Ewropeaidd cyn i'r DU ymadael â'r UE.  
 

12. Mae Llywodraeth Cymru o'r farn ei bod yn briodol ac yn gymesur i ymdrin â'r 
diwygiadau hyn yn y Rheoliadau hyn. Mae’r newid a wnaed yn un hollol 
dechnegol ac annadleuol, ac nid oes unrhyw newid i bolisi. 

 
13. Diwygir y diffiniad o “EEA state” drwy arfer y pwerau a roddwyd gan adran 

2(2) o Ddeddf y Cymunedau Ewropeaidd 1972. Mae’r Ysgrifennydd 
Gwladol wedi’i ddynodi at ddibenion adran 2(2) o Ddeddf y Cymunedau 
Ewropeaidd 1972 mewn perthynas â mesurau sy’n ymwneud â 
thrafnidiaeth forol. Fodd bynnag, nid yw Gweinidogion Cymru wedi’u 
dynodi mewn perthynas â mesurau o’r fath, ac felly ni allent wneud y 
diwygiad hwn. 

 
Ken Skates AC 
Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth 
Rhagfyr 2019 
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EXPLANATORY MEMORANDUM TO 

THE PILOTAGE ACT 1987 (AMENDMENT) REGULATIONS 2019 

2019 No. 1305 

1. Introduction 

1.1 This explanatory memorandum has been prepared by the Department for Transport and 

is laid before Parliament by Command of Her Majesty. 

2. Purpose of the instrument 

2.1 This instrument amends the Pilotage Act 1987 (“the Pilotage Act”) to update an out of 

date definition of ‘EEA State’ so that it has the meaning given by Schedule 1 to the 

Interpretation Act 1978. The definition within the Pilotage Act does not include states 

that became a party to the Agreement on the European Economic Area signed at Oporto 

on 2nd May 1992, as adjusted by the Protocol signed at Brussels on 17th March 1993 

(‘the EEA Agreement’) after May 2003 when the definition was inserted into the 

Pilotage Act. 

3. Matters of special interest to Parliament 

Matters of special interest to the Joint Committee on Statutory Instruments 

3.1 None.  

Matters relevant to Standing Orders Nos. 83P and 83T of the Standing Orders of the House 

of Commons relating to Public Business (English Votes for English Laws) 

3.2 As the instrument is subject to negative resolution procedure there are no matters 

relevant to Standing Orders Nos.83P and 83T of the Standing Orders of the House of 

Commons relating to Public Business at this stage.  

4. Extent and Territorial Application 

4.1 The territorial extent of this instrument is England and Wales, Scotland and Northern 

Ireland.  

4.2 The territorial application of this instrument is England, Wales, Scotland and Northern 

Ireland.   

5. European Convention on Human Rights 

5.1 The Parliamentary Under Secretary of State for Transport, Nusrat Ghani MP, has made 

the following statement regarding Human Rights: 

“In my view the provisions of The Pilotage Act 1987 (Amendment) Regulations 2019 

are compatible with the Convention rights.”  

6. Legislative Context 

6.1 The Pilotage Act governs the operation of maritime pilotage in the United Kingdom. A 

maritime pilot is a seafarer not part of the ship’s crew who has detailed knowledge of a 

port approach or dangerous navigational area, expertise in ship manoeuvring and uses 
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that knowledge to ensure the safe passage of a vessel within a specified area.  The 

Pilotage Act established each United Kingdom port as a Competent Harbour Authority 

(‘CHA’) and granted CHAs full control over pilotage services for ships navigating in, 

or in the approaches of their harbours.  The Pilotage Act requires CHAs to keep under 

consideration what pilotage services are needed to secure the safety of ships and gives 

them powers to: make pilotage compulsory within their pilotage district and levy 

charges for the use of a pilot; grant pilotage exemption certificates to any master or first 

mate who has the skill, experience or local knowledge to pilot their own ship in a 

compulsory pilotage area; and authorise pilots within their district.  

6.2 This instrument relies on section 2(2) of the European Communities Act 1972 (“ECA”) 

to update the definition of ‘EEA State’ in the Pilotage Act.  This relates to the 

acceptance of qualifications from states that are party to the EEA Agreement. As 

currently drafted, the definition of EEA State in the Pilotage Act does not include states 

that became a party to the EEA Agreement after May 2003 when the definition was 

inserted into the Pilotage Act.  

7. Policy background 

What is being done and why? 

7.1 The Pilotage Act contains outdated references to ‘EEA State’ which are corrected using 

the powers in section 2(2) of the ECA. While this anomaly has existed for a 

considerable period of time, the Government has decided to make this change now 

because the ability to make this change through secondary legislation under the ECA 

will be lost when the UK leaves the European Union.  

8. Withdrawal of the United Kingdom from the European Union 

8.1 This instrument does not relate to withdrawal from the European Union. 

9. Consolidation 

9.1 There are currently no plans to consolidate the legislation amended by this instrument.  

10. Consultation outcome 

10.1 No formal consultation has been undertaken, due to the limited impact of the change to 

the definition of ‘EEA State’.  

11. Guidance 

11.1 No guidance will be issued in relation to this instrument due to the limited impact of the 

change to the definition of ‘EEA State’.  

12. Impact  

12.1 There is no, or no significant, impact on business, charities or voluntary bodies.  

12.2 There is no, or no significant, impact on the public sector.  

12.3 An Impact Assessment has not been prepared for this instrument because it maintains 

the policy status quo and has no impact on businesses, charities, voluntary bodies or the 

public sector.  
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13. Regulating small business 

13.1 The legislation does not apply to activities that are undertaken by small businesses.  

14. Monitoring & review 

14.1 The approach to monitoring of this legislation will be through communication with key 

stakeholder groups.  

14.2 The Regulations do not include a statutory review clause and, in line with the 

requirements of the Small Business, Enterprise and Employment Act 2015 Nusrat 

Ghani MP, Parliamentary Under Secretary of State, has made the following statement: 

“Having had regard to sections 28 to 32 of the Small Business, Enterprise and 

Employment Act 2015, and the statutory guidance under section 31 of that Act, I have 

decided that it is not appropriate to make provision for review in this instrument 

because it would be disproportionate to do so taking into account the economic impact 

of the Regulations. There are no additional factors which would make it desirable to 

include such a clause.” 

15. Contact 

15.1 Caroline Wall (Maritime International and Trade) at the Department for Transport tel: 

020 7944 6251 or email: Caroline Wall@dft.gov.uk can be contacted with any queries 

regarding the instrument. 

15.2 Haroona Chughtai, Deputy Director for Maritime International and Trade, at the  

Department for Transport can confirm that this Explanatory Memorandum meets the 

required standard. 

15.3 Nusrat Ghani MP, Parliamentary Under Secretary of State at the Department for 

Transport, can confirm that this Explanatory Memorandum meets the required standar 
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S T A T U T O R Y  I N S T R U M E N T S  

2019 No. 1305 

PILOTAGE 

The Pilotage Act 1987 (Amendment) Regulations 2019 

Made - - - - 4th October 2019 

Laid before Parliament 7th October 2019 

Coming into force in accordance with regulation 1 

The Secretary of State makes these Regulations in exercise of the powers conferred by section 

2(2) of the European Communities Act 1972(a). 

The Secretary of State is a Minister designated for the purposes of section 2(2) of the European 

Communities Act 1972 in relation to measures relating to maritime transport(b) and measures 

relating to the safety of ships and the health and safety of persons on them(c). 

Citation and commencement 

1. These Regulations may be cited as the Pilotage Act 1987 (Amendment) Regulations 2019 and 

come into force on the 22nd day after the day on which they are laid. 

Amendment of the Pilotage Act 1987 

2. In the Pilotage Act 1987(d), in Schedule A1 (recognition of EEA qualifications and 

experience in relation to pilotage in inland waters), in paragraph 1(2), for the definition of “EEA 

State” substitute— 

““EEA State” has the meaning given by Schedule 1 to the Interpretation Act 1978(e)”. 

 

 

 

Signed by authority of the Secretary of State for Transport 

 Chris Heaton-Harris 

 Minister of State 

4th October 2019 Department for Transport 

 

                                                                                                                                            
(a) 1972 c. 68. Section 2(2) was amended by section 27 of the Legislative and Regulatory Reform Act 2006 (c. 51) and by 

section 3 of, and Part 1 of the Schedule to, the European Union (Amendment) Act 2008 (c. 7).  
(b) S.I. 1994/757. 
(c) S.I. 1993/595. 
(d) 1987 c. 21. Schedule A1 was inserted by S.I. 2003/1230. 
(e) 1978 c. 30. Definition of “EEA State” was inserted by the Legislative and Regulatory Reform Act 2006 (c. 51) and 

prospectively amended by the European Union (Withdrawal) Act 2018 (c. 16). There are other amending instruments but 
none are relevant. 
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http://www.legislation.gov.uk/id/uksi/2019/1305 

EXPLANATORY NOTE 

(This note is not part of the Regulations) 

These Regulations make provision, under section 2(2) of the European Communities Act 1972, 

updating the definition of EEA State in the Pilotage Act 1987 (c. 21) to accord with the definition 

in the Interpretation Act 1978. 

An impact assessment has not been produced for this instrument as no, or no significant, impact 

on the private or voluntary sector is foreseen. 

An Explanatory Memorandum is published alongside this instrument on www.legislation.gov.uk.  
  

  

© Crown copyright 2019 

Printed and published in the UK by The Stationery Office Limited under the authority and superintendence of Jeff James, 

Controller of Her Majesty’s Stationery Office and Queen’s Printer of Acts of Parliament. 
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Ken Skates AC/AM 

Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth  
Minister for Economy and Transport  

 

 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Gohebiaeth.Ken.Skates@llyw.cymru 
Correspondence.Ken.Skates@gov.wales 

 

 

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

17 Rhagfyr 2019 
 
 

 
Annwyl Mick, 
 
 
Mae’r llythyr hwn i’ch hysbysu fy mod wedi gosod Memorandwm Cydsyniad Offeryn 

Statudol yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru ar gyfer Rheoliadau Deddf Peilota 

1987 (Diwygio) 2019, fel sy’n ofynnol gan Orchymyn Sefydlog 30A (OS30A).   

 
Cafodd yr OS ei wneud ar y 4ydd Hydref yn dilyn penderfyniad gan yr Adran 
Drafnidiaeth i wahanu’r darpariaethau ar gyfer yr OS blaenorol oedd yn gysylltiedig 
ag Ymadael â’r UE, ar y sail bod y darpariaethau gyda’r rheoliadau yn ddibynnol ar 
adran 2(2) Deddf Cymunedau Ewropeaidd 1972.  Roedd Adran 2(2) yn destun 
diddymiad ar y dyddiad y bwriadwyd Ymadael ar y 31ain Hydref.  Cafodd ei wneud o 
dan benderfyniad negyddol a rhagwelir y bydd y cyfnod gwrthwynebu yn dod i ben 
ddechrau Ionawr.     
 
Ni chafodd Llywodraeth Cymru eu hysbysu o’r datblygiad hwn tan wedi i’r 
penderfyniad i lunio yr OS ei wneud.  Nod yr OS hwn oedd i ddiweddaru y diffiniad o 
‘Gwladwriaeth AEE’ yn Neddf Peilota 1987.  Mae hyn yn gysylltiedig â derbyn bod 
gwladwriaethau yn gymwys i fod yn rhan o Gytundeb yr AEE.  Fel y mae wedi’i 
drafftio ar hyn o bryd, nid yw’r diffiniad o Wladwriaeth AEE yn Neddf Peilota 1987 yn 
cynnwys gwladwriaethau ddaeth yn rhan o Gytundeb yr AEE wedi mis Mai 2003 pan 
gafodd y diffiniad ei gynnwys yn y Ddeddf.   
 

Mae OS30A yn darparu y gall unrhyw Aelod gyflwyno cynnig i’w drafod ar yr OS 

hwn.  Penderfyniad y Prif Weinidog, oherwydd y nifer fawr o OSau oedd i’w cywiro, 

a’r amserlen gyfyng, oedd datblygu cyfaddawd i sicrhau y byddem yn delio yn 

brydlon â MCOSau sy’n gysylltiedig â Brexit, tra ein bod hefyd yn sicrhau y byddant 

yn dod i sylw’r Cynulliad, gan gydnabod bob amser, pe byddai unrhyw Aelod yn 

credu y dylai MCOS gael ei drafod gan y Cynulliad, mai hwy fyddai yn cyflwyno 

cynnig. 
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Ken Skates AC/AM 

Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth  
Minister for Economy and Transport  

 

 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Gohebiaeth.Ken.Skates@llyw.cymru 
Correspondence.Ken.Skates@gov.wales 

 

 

 

Mewn gohebiaeth â chi ym mis Awst, dywedodd y Prif Weinidog, gan bod rhan fwyaf 

o’r rhaglen i gywiro’r llyfr statud wedi ei gyflawni mwy neu lai, bod yr amser yn iawn i 

ail-edrych ar y dull hwn o weithio, a dychwelyd at y drefn arferol, sef Llywodraeth 

Cymru yn cyflwyno Cynigion ar gyfer MCOSau.   

 

Byddaf felly yn cyflwyno cynnig i’w drafod ar ddechrau Ionawr i sicrhau bod y 

Cynulliad yn cael cyfle i ystyried OS cyn i’r ‘cyfnod gweddïo’ o 40 diwrnod ddod i 

ben, sy’n rhoi cyfle i ASau wrthod yr offeryn.   

 

Yn gywir 

 
 
 
 
 
 

Ken Skates AC/AM 

Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth  
Minister for Economy and Transport 
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Eluned Morgan AC/AM 
Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol  
Minister for International Relations and the Welsh 
Language 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

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

Gohebiaeth.Eluned.Morgan@llyw.cymru 
               Correspondence.Eluned.Morgan@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.   

 
 
David Rees AC  
Cadeirydd, y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Bae Caerdydd 
CF99 1NA 

 
9 Rhagfyr 2019  

 
 
Annwyl David, 
 
Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 7 Hydref yn amgáu eich papur trafod ar y modd y mae’r 
Cynulliad yn dymuno craffu ar gytundebau rhyngwladol.  Mae’n ddrwg gen i am yr oedi wrth 
ymateb, fodd bynnag roeddwn i’n meddwl ei bod hi’n bwysig rhoi ystyriaeth ddigonol i’ch 
papur yng ngoleuni ein gwaith ar Fil y Cytundeb Ymadael a materion cysylltiedig. 
 
Darllenais y papur gyda diddordeb, ac rwy’n ddiolchgar am yr ystyriaeth yr ydych wedi bod 
yn ei rhoi i’r mater hwn. 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi llunio cynigion manwl ar gyfer defnyddio dull gweithredu 
trylwyr i graffu ar negodiadau’r DU-UE, gan gynnwys rôl gref i’r Cynulliad, yng nghymalau 
drafft Bil y Cytundeb Ymadael a gafodd eu cyhoeddi ar 11 Mawrth. Mae’r cymalau i’w gweld 
yn: https://gov.wales/sites/default/files/inline-documents/2019-03/draft-clauses.pdf. Mae'r 
cymalau hyn yn berthnasol yn ehangach nag o fewn cyd-destun penodol y negodiadau 
gyda'r UE yn unig. 
 
Rwy’n falch bod y cynigion a nodir yn eich papur trafod yn gydnaws â’n safbwynt ni. Fel yr 
ydych yn ei nodi, bydd eich dull gweithredu yn dibynnu ar y ffaith bod Llywodraeth y DU yn 
sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn cael rôl ystyrlon yn y broses. Mae’r mater hwn yn dal i 
fod yn destun trafod rhynglywodraethol. Bydd yn rhaid inni edrych eto ar fanylion eich 
cynigion unwaith y daw’r sefyllfa’n gliriach, er mwyn sicrhau bod unrhyw drefniadau craffu 
sydd ar waith yn adlewyrchu sut y bydd y broses negodi yn gweithio’n ymarferol. Er 
enghraifft, nid yw’r “deviation from the mandate that might emerge during negotiations” yr 
ydych yn cyfeirio ato yn ymarferol bosibl – er mwyn newid y mandad, mae angen cytundeb 
gan Weinidogion ac fel arfer bydd hynny’n cael ei wneud rhwng cylchoedd negodi. 
 
Rwy’n nodi eich bod yn cynnig y dylai cydsyniad y Cynulliad fod yn ofynnol mewn dau 
gyfnod yn y broses; cytuno ar fandad negodi a’i gadarnhau. Er ein bod yn awyddus i 
hwyluso gwaith craffu’r Cynulliad drwy gydol y broses, rydym yn pryderu y byddai gwneud 
cydsyniad y Cynulliad yn ofynnol yn achosi amwysedd rhwng rolau’r deddfwrfeydd a’r 
gweithredwyr perthnasol, ac ni fyddai’n adlewyrchu’r setliad cyfansoddiadol.  
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Cyfrifoldeb cangen weithredol y llywodraeth, yng ngoleuni barn y ddeddfwriaeth berthnasol, 
yw cytuno ar fandadau negodi, a bod yn atebol amdanynt. At hynny, nid yw hyd yn oed 
cyfansoddiadau cwbl ffederal yn rhoi feto ar gytundebau masnach i lywodraethau dan lefel 
ffederal. Byddai gwneud hyn, wrth gwrs, yn gwneud rôl y llywodraeth ffederal o ran cynnal 
negodiadau rhyngwladol yn gwbl anymarferol. 
 
Ond serch hynny, rwyf o'r farn y dylid ystyried sylwadau’r Cynulliad cyn cytuno ar gytuniad 
sy’n effeithio ar Gymru, yn enwedig pan fo hyn yn cynnwys meysydd polisi o fewn 
cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad. Mae felly yn hanfodol y dylai'r Cynulliad gael 
gwybodaeth yn ymwneud â chytundebau rhyngwladol sy'n cynnwys meysydd polisi o fewn 
cymhwysedd datganoledig, a/neu sy'n effeithio ar Gymru, ar yr un pryd â Senedd y DU.  
 
Ond nid wyf yn credu y byddai cytuno i gytundebau rhyngwladol yn addasu cymhwysedd 
datganoledig y Cynulliad. Felly ni fyddai cymhwyso confensiwn cydsynio, fel Confensiwn 
Sewel y mae'r papur yn ei ragweld dan opsiwn 1, o reidrwydd yn cyd-fynd â'r sefyllfa 
gyfansoddiadol o ran cytundebau rhyngwladol. Mae confensiwn Sewel yn berthnasol pan fo 
Senedd y DU yn cyflawni swyddogaeth y gallai’r Cynulliad hefyd ei chyflawni, neu pan fo 
Senedd y DU yn addasu cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad. Nid yw cadarnhau 
cytundebau rhyngwladol yn perthyn i unrhyw un o'r categorïau hynny.  
 
Dan y trefniadau cyfansoddiadol cyfredol, mae cysylltiadau rhyngwladol yn fater i'r 
weithrediaeth. Mae hyn yn wir yn y DU ac yng Nghymru. Felly, nid yw Confensiwn Sewel, 
sy'n gonfensiwn rhwng deddfwrfeydd, yn uniongyrchol berthnasol i gysylltiadau o'r fath. Os 
oes angen deddfwriaeth weithredu ddomestig cyn cadarnhau cytundebau, bydd y Cynulliad 
yn chwarae rhan allweddol, naill ai drwy graffu a phasio deddfwriaeth i weithredu unrhyw 
rwymedigaethau sy'n ymwneud â Chymru, neu roi cydsyniad i Fil y DU sy'n gweithredu'r 
cytundeb rhyngwladol ar gyfer y DU cyfan, lle bydd y Bil yn cynnwys darpariaeth o fewn 
cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad neu'n addasu cymhwysedd deddfwriaethol y 
Cynulliad. 
 
Rwy’n gobeithio bod y sylwadau hyn yn ddefnyddiol, ac rwy’n edrych ymlaen at barhau i 
ymgysylltu â chi ar y mater hwn. 
 
Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit, ac i Gadeirydd 
y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol. 
 
Yn gywir, 
 

 
Eluned Morgan AC/AM 
Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol  
Minister for International Relations and the Welsh Language 
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Rebecca Evans AC/AM 
Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd  
Minister for Finance and Trefnydd 
 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

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

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

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

 

 

Mick Antoniw AC 

Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol 

Mick.Antoniw@cynulliad.cymru  

 

17 Rhagfyr 2019 
 

 
Annwyl Mick,   
 
Rheoliadau’r DU sy’n ymdrin ag ymadael â'r Undeb Ewropeaidd 
 
Diolch ichi am eich llythyr yn gofyn am yr effaith bosibl y gallai Rheoliadau Amaethyddiaeth 
(Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â'r UE) 2019 a Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Diwygio) 
(Ymadael â’r UE) 2018 ei chael ar gymhwysedd deddfwriaethol a gweithredol y Cynulliad. 
Darparwyd yr wybodaeth honno yn fy llythyr dyddiedig 11 Tachwedd at Glerc y Pwyllgor 
Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ond dyma gopi o’r wybodaeth honno. 
 
Rheoliadau Amaethyddiaeth (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â'r UE) 2019 
 
Roedd Rheoliadau Amaethyddol (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â'r UE) 2019 yn 
trosglwyddo swyddogaethau i'r Ysgrifennydd Gwladol gydnabod sefydliadau cynhyrchwyr a 
chyhoeddi rhestr o sefydliadau cynhyrchwyr cydnabyddedig yn ogystal â chaniatáu i 
sefydliadau cynhyrchwyr drefnu bod sefydliadau allanol yn darparu unrhyw un neu rai o'u 
gweithgareddau mewn sectorau penodol (Rheoliad 1299/2007 a Rheoliad 2016/232). Yr 
Ysgrifennydd  Gwladol hefyd sydd â’r swyddogaeth o benderfynu ar gyfwerthedd cyn y ceir 
mewnforio unrhyw wyau i'r DU (Rheoliad 589/2008). Hefyd, mae swyddogaethau wedi'u 
trosglwyddo i'r Ysgrifennydd Gwladol o ran pennu ad-daliadau allforio a gweithredu'r system 
ad-daliadau allforio ar gyfer cynnyrch amaethyddol (Rheoliad 1370/2013) ac o ran safonau 
marchnata cynhyrchion amaethyddol. Effaith y diwygiadau yw trosglwyddo pŵer i'r 
Ysgrifennydd Gwladol bennu telerau ac amodau cysylltiadau contractiol yn y sector llaeth a 
chynhyrchion llaeth. Mae pŵer wedi'i drosglwyddo i'r Ysgrifennydd Gwladol hefyd mewn 
perthynas â’r system ad-daliadau allforio ar gyfer cynhyrchion amaethyddol. O ran 
Rheoliadau 1370/2013 a Rheoliad 510/2014, mae gan yr Ysgrifennydd Gwladol 
swyddogaethau sy’n  gysylltiedig â phennu ad-daliadau allforio a gweithredu’r system  
ad-daliadau allforio ar gyfer cynnyrch amaethyddol. 
 
O ran Rheoliad 511/2012, mae Erthygl 149(2) (c) o Reoliad yr UE 1308/2013 yn darparu’r sail 
gyfreithiol ar gyfer Rheoliad 511/2012. Mae Erthygl 149(2) (c) yn ymwneud â chysylltiadau 
contractiol a negodi yn y sector llaeth a chynhyrchion llaeth. Mae Erthygl 2 o Reoliad 
511/2012 yn ymwneud â hysbysiadau am faint o laeth amrwd sydd o dan sylw wrth negodi 
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contractau. Bellach, bydd yn rhaid cyflwyno’r hysbysiadau hynny i'r Awdurdod Cystadleuaeth 
a Marchnadoedd. 
 
Mae Rheoliadau Amaethyddiaeth (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â'r UE) 2019 yn 
trosglwyddo swyddogaethau gweinyddol a deddfwriaethol eu natur i'r Ysgrifennydd Gwladol, 
a fydd yn arferadwy ganddo ef yn unig. Mae swyddogaethau a drosglwyddir i'r Ysgrifennydd 
Gwladol yn swyddogaethau un o Weinidogion y Goron at ddibenion Atodlen 7B o Ddeddf 
Llywodraeth Cymru 2006. Pe bai'r Cynulliad yn cyflwyno Bil yn y dyfodol i geisio dileu neu 
addasu'r swyddogaethau hyn, gallai hynny olygu y byddai gofyn ymgynghori â Llywodraeth y 
DU. 
 
Mae'n bosibl y byddai rhoi swyddogaeth weinyddol i'r Awdurdod Cystadleuaeth a 
Marchnadoedd yn golygu y byddai paragraff 10 o Atodlen 7B i Ddeddf Llywodraeth Cymru 
2006 yn gymwys. Mae'r paragraff hwn yn darparu na chaiff darpariaeth mewn Deddf gan y 
Cynulliad ddileu nac addasu, na rhoi pŵer drwy is-ddeddfwriaeth i ddileu neu i addasu, 
unrhyw un o swyddogaethau awdurdod cyhoeddus ac eithrio awdurdod datganoledig yng 
Nghymru, oni fydd Gweinidog (priodol) y DU yn cydsynio i’r ddarpariaeth. Pe bai'r Cynulliad 
yn cyflwyno Bil yn y dyfodol i geisio dileu neu addasu'r swyddogaethau hyn, byddai gofyn 
cael cydsyniad Gweinidog priodol y Goron. 
 
Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018 
 
Nid yw'r diwygiadau a wnaed gan Reoliadau Iechyd a Diogelwch (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 
2018 i Reoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Defnydd Cyfyngedig) 2014 ac i 
Reoliadau Rheoli Peryglon Damweiniau Mawr 2015 yn cael unrhyw effaith o ran trosglwyddo 
unrhyw swyddogaethau. 
 
Mae'r Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Defnydd Cyfyngedig) 2014 yn ymdrin 
â phob agwedd ar ddefnydd cyfyngedig o ficro-organeddau a addaswyd yn enetig ac â’r 
agweddau sy’n gysylltiedig ag iechyd pobl ar ddefnydd cyfyngedig o GMOau mwy (er 
enghraifft, anifeiliaid a phlanhigion wedi'u haddasu'n enetig). Gan weithredu ar y cyd, yr 
Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch a'r Ysgrifennydd Gwladol dros Defra yw'r 
awdurdod cymwys yng Nghymru a Lloegr sy'n gyfrifol am Reoliadau 2014. Caiff y 
swyddogaethau hyn eu dirprwyo i swyddogion yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch 
a Defra. Er nad ydynt yn rhan o'r awdurdod cymwys, mae swyddogion Llywodraeth Cymru yn 
cael eu cynnwys wrth drafod unrhyw faterion sy'n gysylltiedig â defnydd cyfyngedig o GMO 
yng Nghymru. Mae'r diwygiadau a wnaed gan Reoliadau Iechyd a Diogelwch (Diwygio) 
(Ymadael â’r UE) 2018 yn dileu cyfeiriad diangen ac yn diwygio gofynion i awdurdod cymwys 
hysbysu Gwladwriaethau’r Ardal Economaidd Ewropeaidd ac adrodd i'r Undeb Ewropeaidd. 
Ni fydd y gofynion hynny’n briodol bellach unwaith y bydd y DU yn ymadael â'r UE. 
         
Bwriad Rheoliadau Rheoli Peryglon Damweiniau Mawr 2015 yw atal damweiniau mawr 
diwydiannol ar y tir a chyfyngu ar eu canlyniadau i bobl a'r amgylchedd. Mae'r Rheoliadau’n 
gosod rheolau i atal damweiniau mawr a allai ddigwydd yn sgil gweithgareddau diwydiannol 
penodol, sy'n cynnwys cynhyrchu, defnyddio neu storio sylweddau peryglus hyd at neu 
uwchben trothwyon penodol. Mae’r Rheoliadau hefyd yn gosod rheolau ar gyfyngu ar 
ganlyniadau damweiniau. Mae'r diwygiadau a wnaed gan Reoliadau Iechyd a Diogelwch 
(Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018 yn ymwneud â darparu gwybodaeth, â’r gofyniad i ddarparu 
gwybodaeth ac i gynghori Aelod Wladwriaethau. Maent yn ymwneud hefyd â rhoi gwybodaeth 
i'r Comisiwn Ewropeaidd ac â'r hyn sydd i’w gynnwys mewn cynlluniau allanol at argyfyngau. 
Ni fydd hynny’n briodol bellach unwaith y bydd y DU yn ymadael â'r UE. Mae’r Rheoliadau 
hyn hefyd yn mewnosod diffiniad newydd o 'sefydliad rhyngwladol' er mwyn sicrhau cysondeb 
o dan y drefn ddomestig. Mae’r swyddogaethau o ran darparu gwybodaeth yn cael eu rhoi i'r 
awdurdod cymwys a fydd, o dan Reoliadau Rheoli Peryglon Damweiniau Mawr 2015, yn 

Tudalen y pecyn 132



golygu, o ran sefydliad yng Nghymru, Cyfoeth Naturiol Cymru yn gweithredu ar y cyd â'r 
Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.  
 
Nid yw Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2018 yn cael unrhyw 
effaith ar gymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru, nac ychwaith ar allu 
Gweinidogion Cymru i arfer swyddogaethau mewn perthynas â Chymru." 
 
Rwy’n nodi eich cais am ddiweddariad ar Orchymyn S109 ac rwy’n hapus i chi ddarparu’r 
wybodaeth hon erbyn 30 Ionawr.  
 
Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at Jeremy Miles AC, y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog 
Brexit.    
 
Yn gywir,  
 
 

 
 
Rebecca Evans AC/AM 
Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd 
Minister for Finance and Trefnydd 
 

Tudalen y pecyn 133



  
 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

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

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

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

 

 

Sarah Sargent 

Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Bae Caerdydd  
Caerdydd 
CF99 1NA 

  

 

2 Rhagfyr 2019 
 

 
Annwyl Sarah  
 
Rheoliadau y DU yn gysylltiedig ag ymadael â'r Undeb Ewropeaidd 
 
Roedd yr ymateb gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig dyddiedig 11 
Tachwedd i Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn gwneud 
addewid y byddai swyddogion yn darparu rhagor o wybodaeth o ran yr effaith ar gymhwysedd 
deddfwriaethol a gweithredol. Rwyf bellach yn amgáu yr wybodaeth honno mewn perthynas 
â'r ddau offeryn statudol canlynol.   
 
Rheoliadau Amaethyddiaeth (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â'r UE) 2019 
 
Roedd Rheoliadau Amaethyddol (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â'r UE) 2019 yn 
trosglwyddo swyddogaethau i'r Ysgrifennydd Gwladol gydnabod sefydliadau cynhyrchwyr a 
chyhoeddi rhestr o sefydliadau cynhyrchwyr cydnabyddedig yn ogystal â chaniatáu i 
sefydliadau cynhyrchwyr gael cynhyrchwyr allanol i ddarparu unrhyw un o'u gweithgareddau 
mewn sectorau penodol (Rheoliad 1299/2007 a Rheoliad 2016/232). Mae gan yr 
Ysgrifennydd  Gwladol y swyddogaeth o benderfynu ar gyfwerthedd cyn i unrhyw wyau gael 
eu mewnforio i'r DU (Rheoliad 589/2008). Hefyd, mae swyddogaethau wedi'u trosglwyddo i'r 
Ysgrifennydd Gwladol o ran pennu ad-daliadau allforio a gweithredu'r system ad-daliadau 
allforio ar gyfer cynnyrch amaethyddol (Rheoliad 1370/2013) ac o ran safonau marchnata 
cynnyrch amaethyddol. Caiff y diwygiadau yr effaith o drosglwyddo pŵer i'r Ysgrifennydd 
Gwladol bennu telerau ac amodau y cysylltiadau cytundebol o fewn y sector llaeth a 
chynnyrch llaeth. Mae pŵer wedi'i drosglwyddo i'r Ysgrifennydd Gwladol o ran y system ad-
daliadau allforio ar gyfer cynnyrch amaethyddol.O ran Rheoliadau 1370/2013 a Rheoliad 
510/2014, mae gan yr Ysgrifennydd Gwladol swyddogaeth yn gysylltiedig â phennu ad-
daliadau allforio a gweithredu y system ad-dalu allforio ar gyfer cynnyrch amaethyddol. 
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O ran Rheoliad 511/2012, mae Erthygl 149(2) (c) o Reoliad yr UE 1308/2013 yn darparu y 
sylfaen gyfreithiol ar gyfer Rheoliad 511/2012. Mae Erthygl 149(2) (c) yn gysylltiedig â 
pherthynas a thrafodaeth ynghylch contractau yn y sector llaeth a chynhyrchion llaeth. Mae 
Erthygl 2 o Reoliad 511/2012 yn gysylltiedig â hysbysiadau am faint o laeth amrwd oedd yn 
cael ei gynnwys mewn trafodaethau contract. Bydd yn rhaid gwneud yr hysbysiadau hyn nawr 
i'r Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd. 
 
Mae Rheoliadau Amaethyddiaeth (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â'r UE) 2019 yn 
trosglwyddo swyddogaethau gweinyddol a deddfwriaethol eu natur i'r Ysgrifennydd Gwladol, 
a fydd yn arferadwy ganddo ef yn unig. Mae swyddogaethau a drosglwyddir i'r Ysgrifennydd 
Gwladol yn swyddogaethau un o Weinidogion y Goron at ddibenion Atodlen 7B o Ddeddf 
Llywodraeth Cymru 2006. Pe bai'r Cynulliad yn cyflwyno Bil yn y dyfodol i geisio dileu neu 
addasu'r swyddogaethau hyn, gallai hynny olygu y byddai yn ofynnol i ymgynghori â 
Llywodraeth y DU. 
 
Mae'n bosibl y byddai rhoi swyddogaeth gweinyddol i'r Awdurdod Cystadleuaeth a 
Marchnadoedd yn golygu bod paragraff 10 o Atodlen 7B i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 
yn gymwys. Mae'r paragraff hwn yn darparu na chaiff darpariaeth mewn Deddf gan y 
Cynulliad ddileu nac addasu, na rhoi pŵer drwy is-ddeddfwriaeth i ddileu neu i addasu, 
unrhyw un o swyddogaethau awdurdod cyhoeddus ac eithrio awdurdod datganoledig yng 
Nghymru, oni fydd Gweinidog (priodol) y DU yn cydsynio i’r ddarpariaeth. Pe bai'r Cynulliad 
yn cyflwyno Bil yn y dyfodol i geisio dileu neu addasu'r swyddogaethau hyn, byddai gofyn 
cael cydsyniad Gweinidog priodol y Goron. 
 
Fel y dywedwyd eisoes wrth CLAC, rydym wedi trafod gyda Llywodraeth y DU ac wedi 
cyrraedd cytundeb mewn egwyddor y byddwn yn mynd i'r afael â'r sefyllfa drwy ddiwygiadau 
i gymhwysedd deddfwriaethol mewn Gorchymyn a.109; yn benodol, ddiwygiadau i ofynion 
cydsynio ym mharagraffau 8 ac 11 i Atodlen 7B o Ddeddf Llywodraeth Cymru.  
 
Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018 
 
Nid yw'r diwygiadau sydd wedi'u gwneud gan Reoliadau Iechyd a Diogelwch (Diwygio) 
(Ymadael â'r UE) 2018 i Reoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Defnydd Cyfyngedig) 
2014 a Rheoliadau Rheoli Peryglon Damweiniau Mawr 2015 yn cael unrhyw effaith o ran 
trosglwyddo unrhyw swyddogaethau. 
 
Mae'r Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Defnydd Cyfyngedig) 2014 yn 
cynnwys pob agwedd ar barhau i ddefnyddio micro-organeddau ac agweddau iechyd dynol 
y defnydd parhaus o GMOau mwy (er enghraifft, anifeiliaid a phlanhigion wedi'u haddasu'n 
enetig). Gan weithredu ar y cyd, Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch a'r 
Ysgrifennydd Gwladol dros Defra yw'r awdurdod cymwys yng Nghymru a Lloegr sy'n gyfrifol 
am Reoliadau 2014. Caiff y swyddogaethau hyn eu dirprwyo i swyddogion Yr Awdurdod 
Gweithredol Iechyd a Diogelwch a Defra. Er nad ydynt yn rhan o'r awdurdod cymwys, mae 
swyddogion Llywodraeth Cymru yn rhan o bob mater sy'n gysylltiedig â GMO yng Nghymru. 
Mae'r diwygiadau a wnaethpwyd gan y Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Diwygio) (Ymadael 
â’r UE) 2018 yn dileu cyfeiriadau diangen ac yn diwygio gofynion i awdurdod cymwys hysbysu 
Gwladwriaethau yr Ardal Economaidd Ewropeaidd ac adrodd i'r Undeb Ewropeaidd, na fydd 
bellach yn briodol unwaith y bydd y DU yn ymadael â'r UE. 
         
Bwriad Rheoliadau Rheoli Peryglon Damweiniau Mawr 2015 yw atal damweiniau mawr 
diwydiannol ar y tir a chyfyngu ar eu canlyniadau i bobl a'r amgylchedd. Mae'r Rheoliadau yn 
gosod rheolau i atal damweiniau mawr a allai ddigwydd o safleoedd gweithgareddau 
diwydiannol penodol sy'n cynnwys cynhyrchu, defnyddio neu storio sylweddau peryglus ar 
neu uwchben trothwyon penodol, a chyfyngiadau eu canlyniadau. Mae'r diwygiadau a 
wnaethpwyd gan Reoliadau Iechyd a Diogelwch (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018 yn 
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gysylltiedig â darparu gwybodaeth, y gofyniad i ddarparu gwybodaeth ac i gynghori Aelod 
Wladwriaethau, rhoi gwybodaeth i'r Comisiwn Ewropeaidd ac mewn perthynas â'r hyn sydd 
o fewn cynlluniau brys allanol na fydd bellach yn briodol unwaith y bydd y DU yn ymadael â'r 
UE. Mae diffiniad newydd o 'sefydliad rhyngwladol' hefyd yn cael ei gynnwys yn y Rheoliadau 
hyn er mwyn cysondeb o dan y drefn ddomestig.Bydd y swyddogaethau o ran darparu 
gwybodaeth yn cael eu rhoi i'r awdurdod cymwys a fydd, o dan Reoliadau Rheoli Peryglon 
Damweiniau Mawr 2015, yn golygu, o ran sefydliad yng Nghymru, Cyfoeth Naturiol Cymru yn 
gweithredu ar y cyd â'r Weithrediaeth Iechyd a Diogelwch.  
 
Ni chaiff Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2018, unrhyw effaith ar 
gymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru, nac ychwaith ar allu 
Gweinidogion Cymru i ymarfer eu swyddogaethau mewn perthynas â Chymru." 
 
Yn gywir  
 

 
  

Datblygu Gwledig & Deddfwriaeth 
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22 Tachwedd 2019 

Annwyl Rebecca 

Rheoliadau'r DU yn ymwneud ag ymadael â’r Undeb Ewropeaidd 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 11 Tachwedd 2019 lle y gwnaethoch ymateb i faterion a 
godwyd gennym yn dilyn ein cyfarfod pwyllgor ar 16 Medi. 

Gwnaethom ystyried eich llythyr yn ein cyfarfod yr wythnos hon. O ran y wybodaeth y 
gwnaethom ofyn amdani mewn perthynas â Rheoliadau Amaethyddiaeth (Diwygiadau 
Amrywiol) (Ymadael â'r UE) 2019 a Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Diwygio) (Ymadael 
â'r UE) 2018 a'r effaith bosibl ar gymhwysedd deddfwriaethol a gweithredol, rydym yn 
nodi i chi ddweud y bydd y wybodaeth yn cael ei darparu i Glerc y Pwyllgor gan 
swyddogion Llywodraeth Cymru cyn gynted â phosibl. Gyda phob parch, dylid darparu'r 
wybodaeth hon mewn gohebiaeth i'r Pwyllgor mewn fformat sy'n addas i'w ystyried a'i 
gyhoeddi'n ffurfiol yn unol â’r drefn arferol. 

Rwy’n nodi eich sylwadau ynghylch y cynnydd sy'n cael ei wneud o ran y Gorchymyn 
adran 109. O ystyried pwysigrwydd cyfansoddiadol y Gorchymyn hwn, byddai'n 
ddefnyddiol pe gallech ymrwymo i ddarparu diweddariad yn gynnar yn y flwyddyn 
newydd ac erbyn 30 Ionawr 2020 fan bellaf.   

Rwy’n anfon copi o'r llythyr hwn at Jeremy Miles AC, y Cwnsler Cyffredinol. 

Yn gywir 

 

Mick Antoniw AC 
Cadeirydd 

 
Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 
We welcome correspondence in Welsh or English. 

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

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

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

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

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

  
 
 
 
Mick Antoniw AC 
Cadeirydd,  
Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol 
Mick.Antoniw@cynulliad.cymru 
 
 

11 Tachwedd 2019 
 

 
Annwyl Mick, 
 
 
Rheoliadau y DU yn gysylltiedig ag ymadael â'r Undeb Ewropeaidd 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 18 Hydref ynghylch offerynnau statudol ar gyfer Ymadael â'r 
UE a phwyntiau a godwyd gan y Pwyllgor, sydd wedi'u hateb isod.  
 
Gallaf gadarnhau fod pob anghydfod gyda Llywodraeth y DU ynghylch materion sydd wedi'u 
datganoli yn parhau i gael eu trafod yn yr un ffordd. Ym mhob achos, mae Gweinidog yr 
Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cysylltu â Gweinidogion Defra, yn nodi ein 
pryderon, gyda'r trafodaethau'n parhau. O ran y ddau offeryn statudol sydd wedi'u crybwyll 
gennych, gallaf eich sicrhau eu bod yn cyflawni ein hamcanion polisi cyffredinol o sicrhau bod 
marchnadoedd amaethyddol yn y DU yn gweithio'n effeithiol ac i gynnal y sefyllfa hon.  
 
Rydych hefyd wedi gofyn am wybodaeth ychwanegol ynghylch effaith y cymhwysedd 
deddfwriaethol a gweithredol ar y ddau offeryn statudol. Bydd y wybodaeth hon yn cael ei 
darparu i Glerc eich Pwyllgor gan swyddogion cyn gynted â phosibl. 

 
O ran y pwynt olaf yn eich llythyr, mae'n gywir i nodi pan fo Offerynnau Statudol wedi creu 
swyddogaethau cydredol ac/neu yr hyn a elwir yn swyddogaethau "cydredol plws", bod hyn 
yn cael effaith bosibl ar gymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad. Mae hyn oherwydd y risg y 
gallai dileu swyddogaethau o'r fath mewn Deddf gan y Cynulliad olygu gymryd ymlaen ofynion 
cydsynio yn Atodlen 7B Deddf Llywodraeth Cymru 2006. O ganlyniad i'r risg a nodir rydym 
wedi trafod gyda Llywodraeth y DU ac wedi cyrraedd cytundeb mewn egwyddor y byddwn yn 
mynd i'r afael â'r sefyllfa drwy ddiwygiadau i gymhwysedd deddfwriaethol mewn Gorchymyn 
a.109; yn benodol, ddiwygiadau i ofynion cydsynio ym mharagraffau 8 ac 11 i Atodlen 7B. 
Mae'r cytundeb ar gyfer nodi hyn wedi'i ddatgan fel cytundeb mewn egwyddor gan ei fod 
bellach yn dod gyda'r rhybudd bod y cytundeb hwn yn amodol ar safbwyntiau unrhyw 
Weinidogion newydd yng ngoleuni'r etholiad sydd wedi'i threfnu.  
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Cyn diddymu'r Senedd, rhannodd Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru ddrafft y 
Gorchymyn gyda ni ac rydym wedi darparu ein sylwadau manwl ar y drafft hwnnw. Roedd yn 
cynnwys elfennau wedi eu nodi o'r gofynion cydsynio fel y cytunwyd arnynt er ein bod yn aros 
am eu hymateb i'r pwyntiau penodol a godwyd gennym.    
 
Yn olaf, o ran yr amseru, nid ydym yn gwybod pryd yn union fydd y Gorchymyn hwn yn cael 
ei wneud gan bod erthyglau penodol o fewn iddo yn dibynnu ar pryd fydd y DU yn ymadael 
â'r UE ac o dan ba amgylchiadau. Tan i'r sefyllfa ar hyn ddod yn glir, ni fydd unrhyw amserlen 
yn cael ei chytuno ar gyfer y Gorchymyn hwn. Mae Gorchymyn a.109 yn Orchymyn yn y 
Cyfrin Gyngor ac yn unol â darpariaethau A109, mae'n rhaid i bob Tŷ Cyffredin a'r Cynulliad 
gytuno arno cyn i argymhelliad gael ei wneud i'r Frenhines lunio'r Gorchymyn. Hefyd, mae 
Rheol Sefydlog 25 yn ei gwneud yn ofynnol i Orchymyn arfaethedig gael ei osod gerbron y 
Cynulliad i ganiatáu i bwyllgor priodol adrodd arno cyn i'r Gorchymyn drafft yna gael ei 
gyflwyno i'w gymeradwyo. Bydd cyfleoedd felly i'r Senedd graffu ar y Gorchymyn hwn cyn 
iddo gael ei wneud.                
 
Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at YCwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit.  
 
Yn gywir 
 
 

 
 
 
 
Rebecca Evans AC/AM 
Y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd  
Minister for Finance and Trefnydd  
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18 Hydref 2019 

 

Annwyl Rebecca 

Rheoliadau'r DU yn ymwneud â gadael yr Undeb Ewropeaidd 

Trafododd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol nifer o ddatganiadau 
ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru, a gyhoeddwyd o dan Reol Sefydlog 30C ar gyfer y 
rheoliadau a ganlyn, yn ei gyfarfod ar 16 Medi 2019:  

• Rheoliadau Amaethyddiaeth (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â'r UE) 2019 
• Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2018 
• Rheoliadau Cyd-drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd mewn Cynhyrchion 

Amaethyddol (Trefniadau Trosiannol etc.) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019 
• Rheoliadau Cyd-drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd mewn Cynhyrchion 

Amaethyddol a'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Diwygiadau Amrywiol etc.) 
(Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2019 

• Rheoliadau Mewnforio a Masnachu Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid (Diwygio 
etc.) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2019 

Rydym am dynnu eich sylw at nifer o bryderon sy'n gorgyffwrdd. 

Anghydfod ynghylch materion datganoledig 

Mae'r datganiad ysgrifenedig ar gyfer Rheoliadau Amaethyddiaeth (Diwygiadau 
Amrywiol) (Ymadael â'r UE) 2019 yn nodi y bu anghytuno â Llywodraeth y DU ynghylch 
p'un a yw Cyd-drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd a'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn 
faterion wedi'u datganoli neu a ydynt wedi'u cadw'n ôl, gan olygu na ofynnodd 
Llywodraeth y DU am gydsyniad Llywodraeth Cymru. Cyfeirir at anghydfod tebyg yn y 
datganiad ysgrifenedig ochr yn ochr â Rheoliadau Cyd-drefniadaeth ar gyfer y 
Marchnadoedd mewn Cynhyrchion Amaethyddol (Trefniadau Trosiannol etc.) (Diwygio) 
(Ymadael â’r UE) 2019. 

Fodd bynnag, gwnaethom nodi ei bod yn ymddangos bod ffordd Llywodraeth Cymru o 
ymdrin â phob un o'r Rheoliadau yn wahanol. O ran y cyntaf, mae'r datganiad 
ysgrifenedig yn nodi, er gwaethaf yr anghydfod ynghylch p'un a oedd angen cydsyniad ai 
peidio, fod Llywodraeth Cymru yn fodlon ag effaith y Rheoliadau. O ran yr olaf, 

Rebecca Evans AC 
Y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd 
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gwnaethom nodi o'r datganiad bod Llywodraeth Cymru wedi cychwyn gohebiaeth â 
Llywodraeth y DU yn ei hysbysu nad yw'n briodol i Weinidogion Llywodraeth y DU wneud 
penderfyniadau unochrog ar faterion sy'n cael effaith uniongyrchol ar feysydd o fewn 
cymhwysedd datganoledig. Byddem yn croesawu eglurhad ynghylch pam y cymerwyd 
camau gwahanol. Byddem hefyd yn ddiolchgar pe gallech ddarparu manylion ynghylch 
ymateb Llywodraeth y DU i'r ohebiaeth.  

Yr effaith ar gymhwysedd deddfwriaethol a/neu weithredol 

Mae'r ail fater yr ydym am dynnu sylw ato yn ymwneud â'r effaith y gallai rheoliadau ei 
chael ar gymhwysedd deddfwriaethol a/neu weithredol. Rydym yn pryderu nad yw'r 
datganiadau ysgrifenedig ar gyfer Rheoliadau Amaethyddiaeth (Diwygiadau Amrywiol) 
(Ymadael â'r UE) 2019 a Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2018 
yn nodi pa rai o bwerau deddfwriaethol y Cynulliad Cenedlaethol neu bwerau 
gweithredol Gweinidogion Cymru sy'n cael eu heffeithio gan y rheoliadau.  

Fel y gwyddoch, mae Rheol Sefydlog 30C.3(ii) yn ei gwneud yn ofynnol i'r datganiad 
ysgrifenedig “nodi unrhyw effaith y caiff yr offeryn statudol ar gymhwysedd 
deddfwriaethol y Cynulliad a/neu gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru”. 
Byddem yn ddiolchgar felly pe byddech yn egluro pa bwerau yr effeithir arnynt ym 
mhob achos.  

Yr effaith ar gymhwysedd deddfwriaethol a/neu weithredol - swyddogaethau 
cydredol 

Mae'r mater olaf yr ydym am dynnu eich sylw ato yn ymwneud â'r effaith negyddol 
bosibl ar gymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad Cenedlaethol trwy arfer 
swyddogaethau cydredol.  

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi codi mater swyddogaethau cydredol sy'n 
cael effaith negyddol ar bwerau deddfwriaethol y Cynulliad Cenedlaethol yn rheolaidd 
(yn rhinwedd paragraff 11 o Atodlen 7B i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006). Mae'r mater 
hwn yn berthnasol i: Rheoliadau Amaethyddiaeth (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â'r 
UE) 2019, Rheoliadau Cyd-drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd mewn Cynhyrchion 
Amaethyddol a'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Diwygiadau Amrywiol etc.) (Ymadael â’r 
UE) (Rhif 2) 2019, a Rheoliadau Mewnforio a Masnachu Anifeiliaid a Chynhyrchion 
Anifeiliaid (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2019.  

Fodd bynnag, mae'r ffordd y mae'r datganiadau ysgrifenedig yn rhoi sylwadau ar y mater 
yn amrywio. O ran y rheoliadau olaf a grybwyllwyd uchod, mae'r datganiad ysgrifenedig 
yn nodi bod swyddogion Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda Swyddfa Ysgrifennydd 
Gwladol Cymru gyda'r bwriad o ddiwygio Atodlen 7B i Ddeddf Llywodraeth Cymru 
2006 drwy Orchymyn o dan adran 109A o'r Ddeddf honno. Nid yw'r wybodaeth hon yn 
cael ei chynnwys yn y datganiadau ysgrifenedig ar gyfer y set gyntaf a'r ail set o reoliadau 
a grybwyllir uchod. Roedd llythyr y Cwnsler Cyffredinol atom ar 9 Ebrill 2019, yn nodi bod 
Gorchymyn adran 109 wrthi'n cael ei ystyried gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU. 
Mewn tystiolaeth i ni ar 16 Medi, dywedodd y Cwnsler Cyffredinol nad oedd wedi derbyn 
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drafft o Orchymyn adran 109, ac awgrymodd fod posibilrwydd bod Llywodraeth y DU 
wrthi'n ystyried p'un a ddylai'r Gorchymyn ymdrin â materion a nodwyd hyd yma ynteu a 
fyddai'r Gorchymyn yn ymwneud ag egwyddorion eang. 

Byddem yn ddiolchgar o gael eglurhad ynghylch p'un a fydd y materion a nodwyd ym 
mhob un o'r tair set o reoliadau uchod yn cael sylw mewn Gorchymyn adran 109 sydd ar 
ddod. Byddem hefyd yn croesawu diweddariad ar sefyllfa ac amseriad Gorchymyn (neu 
Orchmynion) adran 109 sydd ar ddod, gan gynnwys p'un a fydd unrhyw Orchymyn (neu 
Orchmynion) o'r fath yn mynd i'r afael â'r materion penodol a godwyd hyd yma yn unig, 
neu a fyddai'r Gorchmynion yn gwneud newidiadau ehangach i'r prawf a nodir ym 
mharagraff 11 o Atodlen 7B.  

Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at Jeremy Miles AC, y Cwnsler Cyffredinol. 

Yn gywir 

 

Mick Antoniw AC 
Cadeirydd 

 
Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu’n Saesneg. 
We welcome correspondence in Welsh or English 
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Yr Arglwydd Elis-Thomas AC/AM 
Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth 
Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 

Caerdydd • Cardiff 
CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  

0300 0604400 

Gohebiaeth.Dafydd.Elis-Thomas@llyw.cymru 
               Correspondence.Dafydd.Elis-Thomas@gov.wales 

 

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

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn y Gymraeg.  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: DET/65/19 
 
Mick Antoniw AC 

Cadeirydd, Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru  
Tŷ Hywel  

Bae Caerdydd  
Caerdydd 
CF99 1NA  

19 Rhagfyr 2019 
 
Annwyl Mick, 
 
Diolch am eich llythyr ar 7 Tachwedd, yn dilyn fy natganiad ar 29 Hydref ynghylch 
Rheoliadau’r Rhaglen Ewrop Greadigol a’r Rhaglen Ewrop i Ddinasyddion (Dirymu) 
(Ymadael â’r UE) 2019. Gwnaeth fy natganiad esbonio'r cyd-destun ar gyfer yr OS a'r 
rhesymeg dros Weinidogion Cymru yn cytuno i'r OS ac yn ymrwymo i Gytundeb Asiantaeth 
gyda'r Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon o ran y rhaglenni hyn. Roedd hyn 
er mwyn caniatáu i reoliadau'r UE yn ymwneud â'r rhaglenni hyn i gael eu dirymu pan fydd y 
DU yn ymadael â'r Undeb Ewropeaidd, ac i alluogi'r Ysgrifennydd Gwladol i roi cymorth 
ariannol i gyfranogwyr y rhaglenni hyn yng Nghymru o dan Warant Llywodraeth ei Mawrhydi 
pe bai'r DU yn ymadael â'r UE heb gytundeb ar waith. 
 
Yn fy natganiad, esboniais fod yr OS wedi'i wneud a'i osod gerbron y Senedd heb inni 
wybod ym mis Mawrth eleni, er na chawsom ein hysbysu o hyn ar y pryd. Esboniais hefyd y 
cyfnewid gohebiaeth rhwng Gweinidogion a fu ar ôl iddi ddod yn glir bod y Cytundeb 
Rhynglywodraethol rhwng ein Llywodraethau wedi’i dorri, yn ogystal â'm penderfyniad yn y 
pendraw, mewn ymgynghoriad â'r Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit, i gydsynio â'r 
Cytundeb Asiantaeth ac i roi cydsyniad ôl-weithredol ar gyfer yr OS. 
 
Yn eich llythyr rydych yn cydnabod bod y Cytundeb Rhynglywodraethol wedi’i dorri’n 
anfwriadol gan Lywodraeth y DU, ond rydych yn nodi na chafodd y Cynulliad Cenedlaethol 
ei hysbysu am hynny ar 29 Hydref, gan ofyn am esboniad pellach am yr amseriad yn yr 
achos hwn. 
 
Rwy'n cytuno fod y cyfnod amser rhwng pan dorrwyd y Cytundeb Rhynglywodraethol a'r 
Cynulliad Cenedlaethol yn cael ei hysbysu amdano yn yr achos hwn yn fwy nag arfer ac 
nad oedd yn ddelfrydol. Yn anffodus, mae llawer o'r materion sy'n gysylltiedig â Brexit yn 
gymhleth ac yn ddigynsail. Pan na lynir at gytundebau sefydledig na phrosesau cyfreithiol a 
gynlluniwyd i alluogi Gweinidogion a swyddogion i ddelio â materion o'r fath, fel yn yr achos 
hwn, gall fod yn anodd ac yn drafferthus sicrhau yn ôl-weithredol fod ein camau gweithredu 
arfaethedig yn parhau i gydymffurfio a'u bod yn gadarn yn gyfreithiol.  
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Ein blaenoriaeth drwy gydol y broses hon, wedi'i gorfodi gan yr OS, oedd sicrhau bod 
mecanwaith cyfreithiol yn cael ei roi ar waith i ganiatáu i dderbynyddion Ewrop Greadigol ac 
Ewrop i Ddinasyddion yng Nghymru a allai fod â'r hawl i gyllid o dan Warant Llywodraeth ei 
Mawrhydi i'w dderbyn yn brydlon, heb fod o dan anfantais. Roedd hefyd yn hanfodol sicrhau 
bod y mecanwaith hwn yn parchu'r setliad datganoli yn briodol ac nad yw'n peri unrhyw 
leihau o ran pŵer Gweinidogion Cymru. 
 
O dan yr amgylchiadau hyn, roedd y Cwnsler Cyffredinol a minnau o'r farn nad oedd yn 
ddigonol ysgrifennu at Aelodau'r Cynulliad yn unig ynghylch torri'r Cytundeb 
Rhynglywodraethol; dylem hefyd fod yn gallu rhoi sicrwydd i'r Aelodau nad oedd unrhyw 
broblemau cyfreithiol parhaus o ganlyniad a bod mecanwaith priodol wedi'i gytuno i 
ddiogelu'r sawl sy'n derbyn cyllid yng Nghymru.  
 
Gobeithiaf y byddwch yn derbyn fy sicrwydd fod fy natganiad llafar wedi'i wneud cyn gynted 
ag yr oedd yn bosibl unwaith yr oeddwn yn gallu cadarnhau ac esbonio'r uchod i gyd. 
 
Er gwybodaeth i chi, rwy'n atodi amserlen o'r digwyddiadau allweddol yn ystod hynt y gwaith 
hwn yn Atodiad 1. 
 
 

 
 
 
 
Yr Arglwydd Elis-Thomas AC/AM 

Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth 
Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism 
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Atodiad 1 
 

Yr Amserlen 
 

 

 Hydref 2018: Swyddogion Llywodraeth Cymru a'r Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a 
Chwaraeon yn dechrau trafodaethau am yr angen am fecanwaith i ddiogelu'r sawl sy'n 
derbyn cyllid yng Nghymru pe bai'r DU yn ymadael â'r UE heb gytundeb. 

 

 Ionawr 2019: Swyddogion Llywodraeth Cymru yn cadarnhau i'w swyddogion cyfatebol 
yn yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon am yr angen i geisio cydsyniad 
Gweinidogion Cymru cyn bod yr OS yn symud drwy'r Senedd. 

 

 Chwefror – Mawrth 2019: Cafodd yr OS ei osod gerbron a'i wneud yn Senedd y DU.  
 

 Diwedd Ebrill 2019: Daeth swyddogion Llywodraeth Cymru yn ymwybodol am y tro 
cyntaf fod yr OS wedi'i osod a'i wneud. 

 

 Mai – dechrau Gorffennaf 2019: Gwnaeth swyddogion Llywodraeth Cymru ymgynghori 
â'u swyddogion cyfatebol yn yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon i 
gadarnhau amgylchiadau torri'r Cytundeb Rhynglywodraethol, ac i bwysleisio'r angen 
am lythyr brys i Weinidogion Cymru oddi wrth yr Ysgrifennydd Gwladol yn ymddiheuro 
am dorri'r cytundeb ac yn ceisio am gydsyniad ôl-weithredol ar gyfer yr OS.  

 

[Sylwer: Gwnaethom dderbyn sicrwydd gan yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a 
Chwaraeon fod torri'r cytundeb yn ddamweiniol ac yn anfwriadol; yn ganlyniad i newid 
staff, swm y gwaith a ffactorau eraill.] 

 

 16 Gorffennaf 2019: Yna gwnaeth yr Ysgrifennydd Gwladol ar y pryd, Jeremy Wright CF 
AS, ysgrifennu ataf yn gofyn am gydsyniad ôl-weithredol. Gwnaeth gydnabod ac 
ymddiheuro am dorri'r cytundeb rhynglywodraethol yn anfwriadol. 
 

 12 Awst 2019: Ymatebais i'r Ysgrifennydd Gwladol newydd, y Gwir Anrhydeddus Nicky 
Morgan AS. Dywedais fy mod wedi cael fy sicrhau gan ddatganiadau ei rhagflaenydd fod 
y methiant yn anfwriadol a bod Llywodraeth y DU yn parhau i fod yn ymrwymedig i'r 
Cytundeb Rhynglywodraethol, ond fy mod i'n ystyried y digwyddiadau hyn yn rhai difrifol 
tu hwnt – yn enwedig gan nad oedd y Cynulliad Cenedlaethol wedi'i hysbysu mewn da 
bryd. Dywedais y byddem yn derbyn cyngor pellach cyn ymateb i'r cais am gydsyniad ôl-
weithredol. 

 

 Awst – Hydref 2019: Gwnaeth swyddogion Llywodraeth Cymru, yn ymwybodol o'r oedi i 
Brexit a ddigwyddodd yn ystod y cyfnod y gwaith hwn, adolygu'r OS, y cais am 
gydsyniad ôl-weithredol a Chytundeb yr Asiantaeth i sicrhau:  

 

– nad yw torri'r Cytundeb Rhynglywodraethol (h.y.; y methiant i geisio cydsyniad 
ymlaen llaw) yn cael unrhyw effaith ar gyfreithlondeb yr OS;  

– ni fydd unrhyw leihau ar bŵer Gweinidogion Cymru gan nad yw'r OS yn rhoi 
unrhyw bwerau newydd i'r Ysgrifennydd Gwladol mewn perthynas â Chymru;  

– cafodd Cytundeb yr Asiantaeth ei ddrafftio'n briodol, i alluogi i gyllid Gwarant 
Llywodraeth ei Mawrhydi gael ei gyflenwi yn ôl y galw i randdeiliaid Cymru tan fod 
rhaglenni cyfredol yr UE yn dod i ben ar ddiwedd 2020, er gwaethaf y dyddiad y 
gallai'r DU adael yr UE. 
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gerbron y Cynulliad Cenedlaethol a chymeradwywyd llofnodi'r Cytundeb Asiantaeth 
perthnasol.        
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Rebecca Evans AC/AM 
Y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd  
Minister for Finance and Trefnydd 
 

 
Bae Caerdydd • Cardiff Bay 

Caerdydd • Cardiff 
CF99 1NA 

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

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

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

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

 
 
Mick Antoniw AC 
Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol  
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Bae Caerdydd 
Caerdydd 
CF99 1NA 
 
SeneddCLA@cynulliad.cymru 
 

20 Rhagfyr 2019 
 
Annwyl Mick, 
 
Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau'r Dreth Gyngor (Gofynion Rhagnodedig a'r 
Cynllun Diofyn) (Cymru) (Diwygio) 2020 
 
Diolch am eich llythyr ynglŷn â'r pwynt a godwyd yn yr adroddiad a gyhoeddwyd gan y 
Pwyllgor ar y Rheoliadau uchod. Fe wnaethoch ofyn am esboniad pellach ynghylch pam yr 
oedd angen enwi'r pŵer galluogi yn y Ddeddf Mewnfudo wrth gyfeirio at erthygl 3 Gorchymyn 
2019. 
 
Fel y nodwyd yn yr ymateb cychwynnol gan swyddogion, cyfeiriwyd at y pŵer galluogi 
oherwydd bod cynsail ar gyfer gwneud hynny, ac i fod yn gyson ag arferion blaenorol yn 
ymwneud â rheoliadau yr effeithiwyd arnynt gan ymadawiad y DU â'r UE. 
 
Nid yw'n hanfodol cyfeirio at adrannau perthnasol o Ddeddf Mewnfudo 1971 ac ni fyddai eu 
hepgor yn newid ystyr y ddarpariaeth. Ond, rydym yn ystyried mai mater o ddewis wrth 
ddrafftio fyddai eu cynnwys ac, fel y nodwyd yn ymateb cychwynnol y llywodraeth, mae 
cynsail ar gyfer y dull drafftio hwn yn enwedig mewn perthynas â Deddf Mewnfudo 1971. 
Mae'r Prif Reoliadau yr ydym yn eu diwygio yn cynnwys darpariaeth debyg (cyfeirir at y 
darpariaethau perthnasol yn yr ymateb cychwynnol). Nid ydym yn deall pam y gallai'r dewis 
o ddull drafftio yn yr achos hwn fod o bwysigrwydd gwleidyddol na chyfreithiol na pham y 
gallai arwain at faterion polisi cyhoeddus.   
 
Yn gywir, 
 

 
 
Rebecca Evans AC/AM 
Y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd  
Minister for Finance and Trefnydd  
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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