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Cefndir 
Bwriedir i Reoliadau'r Gyfarwyddeb Masnach Electronig (Addysg, 
Mabwysiadu a Phlant) (Diwygio etc) 2021 (“y Rheoliadau”) gael eu gwneud 
gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig ("DU") yn unol ag adran 8(1) o Ddeddf yr 
Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018, a pharagraff 21(b) o Atodlen 7 iddi. 
 
Crynodeb 
Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio’r ddeddfwriaeth a ganlyn: 

• Deddf Addysg 2002 
• Rheoliadau'r Gyfarwyddeb Masnach Electronig (Deddf Mabwysiadu 

a Phlant 2002) 2005 (“Rheoliadau 2005”) 
Mae'r Rheoliadau’n cynnwys darpariaethau yr ystyrir eu bod o fewn 
cymhwysedd datganoledig o ran cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd 
i'r graddau y mae’n ymwneud ag addysg. 
 
Mae'r Rheoliadau’n gwneud diwygiadau technegol i Ddeddf 2002 a 
Rheoliadau 2005 i gywiro darpariaethau diffygiol yn dilyn ymadawiad y 



DU â'r Undeb Ewropeaidd ("UE"), gan sicrhau bod y gyfraith yn parhau i 
weithredu'n effeithiol.  
 
Mae'r darpariaethau dan sylw yn ymwneud â'r egwyddor 'gwlad tarddiad', 
sef trefniant cilyddol rhwng Aelod-wladwriaethau'r UE, nad yw’n gymwys 
mwyach i'r DU yn dilyn ei hymadawiad â’r UE. Mae'r Rheoliadau hyn yn 
datgymhwyso'r egwyddor honno fel y mae'n berthnasol i bwnc Atodlen 
11B i Ddeddf Addysg 2002 (sy'n gymwys i Gymru a Lloegr) a Rheoliadau 
2005 (sy'n gymwys ledled y DU). Felly, mae angen diwygio'r darpariaethau 
hyn er mwyn adlewyrchu’r ffaith bod y trefniant cilyddol wedi dod i ben, a 
sicrhau bod deddfwriaeth ddomestig yn parhau i weithredu'n effeithiol ar 
ôl ymadael â’r UE. 
 
Rhoddodd Atodlen 11B i Ddeddf Addysg 2002 a Rheoliadau 2005 effaith 
i’r egwyddor ‘gwlad tarddiad’ mewn dau gyd-destun penodol.  Yn 
benodol, roeddent yn gwneud darpariaethau yn ymwneud ag erlyn 
troseddau penodol a grëwyd gan Ddeddf Addysg 2002 ac ymhellach i 
addasiadau a wnaed gan Reoliadau 2005 i Ddeddf Mabwysiadu a Phlant 
2002. 
 
Mae'r ddarpariaeth berthnasol yn Neddf Addysg 2002 yn ymwneud â'r 
drosedd yn adran 141G, a gyflawnir pan fo person yn torri’r cyfyngiadau 
adrodd a nodir yn adran 141F mewn perthynas ag athro a gyhuddwyd o 
drosedd sy'n ymwneud â disgybl yn ei ysgol.  Mae'r darpariaethau 
perthnasol yn Rheoliadau 2005 yn gwneud darpariaeth yn ymwneud â 
thorri adran 92 o Ddeddf Mabwysiadu a Phlant 2002, sy'n gosod 
cyfyngiadau penodol ar drefniadau mabwysiadu (mae adran 93 yn nodi 
bod torri'r gwaharddiad hwnnw yn drosedd). Mae Rheoliadau 2005 hefyd 
yn gwneud darpariaeth mewn perthynas â thorri amodau adran 123 o 
Ddeddf Mabwysiadu a Phlant 2002, sy'n ymwneud â chyhoeddi neu 
ddosbarthu hysbysebion sy'n gysylltiedig â mabwysiadu (mae adran 124 o 
Ddeddf Mabwysiadu a Phlant 2002 yn nodi bod torri'r gwaharddiad 
hwnnw yn drosedd). 
 
Mae'r Gyfarwyddeb Masnach Electronig ("y Gyfarwyddeb") yn rheoleiddio 
rhai agweddau cyfreithiol ar "wasanaethau cymdeithas wybodaeth" ar 
draws yr Ardal Economaidd Ewropeaidd ("AEE") sy'n ceisio dileu rhwystrau 
i wasanaethau ar-lein trawsffiniol yn yr UE a rhoi sicrwydd cyfreithiol i 
fusnesau a dinasyddion mewn trafodiadau ar-lein trawsffiniol. I bob 
pwrpas, mae'n creu cynllun cydnabyddiaeth gilyddol. 
 
Mae'r Gyfarwyddeb yn gwneud darpariaeth benodol o ran yr egwyddor 
‘gwlad tarddiad’.  Ym maes masnach electronig, mae hwn yn drefniant 
cilyddol sy'n golygu pan fydd darparwr gwasanaeth cymdeithas 
wybodaeth ar-lein yn gweithredu o sefydliad yn un o wladwriaethau’r AEE, 
bydd cyfraith y wladwriaeth benodol honno'n gymwys i weithgareddau'r 



darparwr dan sylw, yn hytrach na chyfraith gwladwriaeth yr AEE lle ceir y 
gwasanaethau.  
 
Nid yw'r trefniant cilyddol hwn yn berthnasol mwyach i ddarparwyr 
gwasanaethau cymdeithas wybodaeth yn y DU gan fod y DU wedi gadael 
yr AEE ac mae’r cyfnod pontio wedi dod i ben.  Mae hyn yn golygu ei bod 
yn ofynnol i ddarparwyr gwasanaethau cymdeithas wybodaeth yn y DU 
gydymffurfio â'r rheolau ar gyfer gweithgareddau ar-lein ym mhob un o 
wladwriaethau’r AEE y maent yn gweithredu ynddi, a bydd yn ofynnol i 
ddarparwyr perthnasol o'r AEE gydymffurfio â chyfraith y DU wrth 
ddarparu gwasanaethau yn y DU.  Felly, bydd darparwyr gwasanaethau 
cymdeithas wybodaeth o wladwriaethau'r AEE sy'n gweithredu yn y DU yn 
agored i gael eu herlyn yn y DU am droseddau a sefydlwyd gan Ddeddf 
Mabwysiadu a Phlant 2002 a Deddf Addysg 2002, a bydd darparwyr 
gwasanaethau cymdeithas wybodaeth yn y DU sy'n cyflawni troseddau o'r 
fath yn un o wladwriaethau’r AEE yn agored i gael eu herlyn yng 
ngwladwriaeth berthnasol yr AEE.   
 
Datganiad gan Lywodraeth Cymru 
Mae'r Cynghorwyr Cyfreithiol yn gwneud y sylw a ganlyn mewn perthynas 
â datganiad Llywodraeth Cymru, dyddiedig 19 Ionawr 2021, ynghylch 
effaith y Rheoliadau hyn.  
 
Er bod y datganiad yn nodi, "Mae’r Rheoliadau yn cynnwys darpariaethau 
yr ystyrir eu bod yn dod o fewn meysydd lle y mae cymhwysedd wedi ei 
ddatganoli", nid yw'n nodi’n benodol pa faes cymhwysedd datganoledig y 
maent yn ymwneud ag ef.  Nodir bod y Memorandwm Cydsyniad Offeryn 
Statudol perthnasol (a osodwyd ar 19 Ionawr 2021) yn rhoi rhagor o 
fanylion am hyn: "Mae Llywodraeth Cymru o’r farn fod y darpariaethau a 
ddisgrifir ym mharagraffau 5 i 6 uchod yn dod o fewn cymhwysedd 
deddfwriaethol y Senedd i'r graddau y maent yn ymwneud ag addysg”, 
(noder bod gwall yn y testun ac y dylai gyfeirio at baragraffau 6 i 7).  Mae'r 
paragraffau perthnasol yn cyfeirio at Atodlen 11B, ac adrannau 141F a 141G, 
o Ddeddf 2002 i'r graddau y maent yn ymwneud ag addysg. 
 
Cytundeb Rhynglywodraethol ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 
Mae'r crynodeb uchod a chynnwys Memorandwm Esboniadol y 
Rheoliadau hyn yn cadarnhau eu heffaith. 
 
Cynnig cydsyniad o dan Reol Sefydlog 30A.10 
Gosododd Llywodraeth Cymru Femorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol 
mewn perthynas â'r Rheoliadau hyn ar 19 Ionawr 2021, oherwydd bod y 
Rheoliadau'n diwygio deddfwriaeth sylfaenol o fewn cymhwysedd 
deddfwriaethol y Senedd (yn yr achos hwn, Atodlen 11B o Ddeddf Addysg 
2002 i’r graddau y mae’n ymwneud ag addysg). 
 



Fodd bynnag, nid yw Llywodraeth Cymru yn bwriadu cyflwyno cynnig i 
drafod y Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol yn y Cyfarfod Llawn. 
 
 

 


