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Annwyl gyfaill 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau 

Mae'r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol a’r Pwyllgor Phlant, Pobl Ifanc ac Addysg wrthi'n 

craffu ar hyn o bryd ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil 

Cenedligrwydd a Ffiniau, a osodwyd gan Lywodraeth Cymru ar 6 Rhagfyr 2021. Er mwyn llywio 

ein trafodaethau, byddem yn croesawu eich ymateb i’r materion a nodir yn yr atodiad i’r llythyr 

hwn. 

Byddai'n ddefnyddiol derbyn eich ymateb erbyn dydd Gwener 28 Ionawr 2022 fan bellaf. 

Rydym yn cydnabod bod hon yn amserlen dynn iawn ond yn anffodus ni ellir ei hosgoi os 

ydym am allu ystyried eich barn yn unol â'r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiadau a 

bennwyd gan Bwyllgor Busnes y Senedd. 

Yn gywir 

    

Russell George AS      Jayne Bryant AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl 

Ifanc ac Addysg 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. We welcome correspondence in Welsh or 

English. 

https://senedd.cymru/media/5izd4fig/lcm-ld14719-w.pdf
https://senedd.cymru/media/5izd4fig/lcm-ld14719-w.pdf


 

Atodiad 1 

Er mwyn llywio gwaith craffu’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol a’r Pwyllgor Plant, Pobl 

Ifanc ac Addysg ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (“y Memorandwm”) ar y Bil 

Cenedligrwydd a Ffiniau (“y Bil”), byddem yn croesawu eich barn ar y materion a restrir isod. 

Safbwyntiau cyffredinol 

 Eich barn gyffredinol ar ran 4 o'r Bil Cenedligrwydd a Ffiniau sy'n cynnwys asesiad 

oedran Plant ar eu Pen eu Hunain sy'n Ceisio Lloches, ac sy'n cynnwys:  

a. sefydlu Bwrdd Asesu Oedran Cenedlaethol  

b. yr Ysgrifennydd Gwladol yn gwneud Rheoliadau mewn perthynas â'r gweithdrefnau 

i'w dilyn yn y broses o asesu oedran  

c. defnyddio dulliau gwyddonol i bennu oedran; a chynigion i ddiwygio trefniadau 

apelio.   

Yr effaith ar feysydd cymhwysedd datganoledig 

 I ba raddau y gallai'r cynigion a nodir yn y Bil danseilio cyfrifoldebau datganoledig 

y Senedd drwy ei gwneud yn ofynnol i gyfeirio plant sy'n destun ansicrwydd o ran 

oedran at wneuthurwyr penderfyniadau eraill, gan gynnwys sefydlu Bwrdd Asesu 

Oedran Cenedlaethol?   

 I ba raddau y gallai danseilio’r gofynion a roddir ar awdurdodau lleol Cymru a 

nodir yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 wrth bennu a 

oes gan blant anghenion gofal a chymorth y mae angen eu diwallu? 

Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn 

 Eich barn ynghylch a fydd y cynigion yn tanseilio cydymffurfiaeth â Chonfensiwn y 

Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn i weithredu er budd plant. 

Dulliau ac asesiadau 'gwyddonol' 

 Eich barn chi ar ddefnyddio "dulliau gwyddonol" i bennu oedran.  



 

 Y goblygiadau a ragwelir i awdurdodau lleol a'r GIG y gallai fod yn ofynnol iddynt 

gynnal asesiadau "gwyddonol" o ran oedran.  

Goblygiadau o ran iechyd meddwl a chydlyniant cymunedol 

 Yr effaith bosibl ar iechyd meddwl i'r rhai sy'n destun dadl ar oedran.   

 I ba raddau y byddai'r cynigion yn tanseilio cydlyniant cymunedol yng Nghymru.   

 

Sut i rannu eich barn 

Anfonwch eich ymateb drwy e–bost at y ddau bwyllgor seneddiechyd@senedd.cymru a 

seneddplant@senedd.cymru erbyn dydd Gwener 28 Ionawr 2022 fan bellaf. 

Mae gan y Senedd ddwy iaith swyddogol, sef Cymraeg a Saesneg. 

Yn unol â Chynllun Ieithoedd Swyddogol y Senedd, mae’r Pwyllgor yn gofyn i ddogfennau neu 

ymatebion ysgrifenedig i ymgynghoriadau y bwriedir eu cyhoeddi neu eu defnyddio yn 

nhrafodion y Senedd gael eu cyflwyno yn ddwyieithog. Pan na chaiff dogfennau neu 

ymatebion ysgrifenedig eu cyflwyno yn ddwyieithog, byddwn yn cyhoeddi yn yr iaith a 

gyflwynwyd, gan ddweud eu bod wedi dod i law yn yr iaith honno’n unig. 

Rydym yn disgwyl i sefydliadau eraill weithredu eu safonau neu eu cynlluniau eu hunain a 

chydymffurfio â’u rhwymedigaeth statudol. 

Gweler y canllawiau i’r rhai sy’n darparu tystiolaeth ar gyfer pwyllgorau. 

Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen polisi’r Senedd ar ddatgelu gwybodaeth cyn cyflwyno 

gwybodaeth i’r Pwyllgor. 

 

 

 

 

 

mailto:seneddhealth@senedd.wales
mailto:seneddchildren@senedd.wales
https://senedd.cymru/comisiwn/polisi-comisiwn-y-senedd/ieithoedd-swyddogol/
https://senedd.cymru/busnes-y-senedd/pwyllgorau/cymryd-rhan-mewn-pwyllgor/
https://senedd.cymru/cymorth/preifatrwydd/hysbysiad-preifatrwydd-pwyllgorau-r-senedd/


 

Atodiad 2 

Rhestr o’r rhai yr ymgynghorwyd â hwy 

Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Prydain 

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 

Cymdeithas Gweithwyr Cymdeithasol Cymru 

Cymdeithas Feddygol Prydain 

Cymdeithas Ddeintyddol Prydain  

Coleg Brenhinol y Meddygon Teulu  

Coleg Nyrsio Brenhinol  

Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant 

Y Gymdeithas Fferyllol Frenhinol 

Coleg Brenhinol y Meddygon 

Coleg Brenhinol y Seiciatryddion 

Coleg Brenhinol y Llawfeddygon 

Ymddiriedolaethau a Byrddau Iechyd 

Comisiynydd Plant Cymru 

Plant yng Nghymru 

Cyngor Ffoaduriaid Cymru 

Uned Mewnfudo Strategol Cymru 

SNAP Cymru 

Y Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol 

Y Tîm Cymorth Lleiafrifoedd Ethnig ac Ieuenctid 

Y Groes Goch Brydeinig 

Women Connect First.   

BAWSO 

Y Gymdeithas Genedlaethol er Atal Creulondeb i Blant (NSPCC) 

Arsyllfa ar Hawliau Dynol Plant  

Y Rhwydwaith Maethu 

 


