
 

SL(5)500 – Gorchymyn Awdurdodau Parciau Cenedlaethol 

(Cymru) (Diwygio) 2020 

Cefndir a Diben 

Mae'r Gorchymyn hwn yn gwneud diwygiadau i Rannau I a II o Atodlen 2 i Orchymyn Awdurdodau 

Parciau Cenedlaethol (Cymru) 1995/2803 (“Gorchymyn 1995”) i leihau aelodaeth Awdurdod Parc 

Cenedlaethol Bannau Brycheiniog o 24 i 18. Daw’r Gorchymyn i rym ar 1 Ebrill 2020. 

Y weithdrefn 

Negyddol. 

Materion technegol: craffu 

Ni nodir unrhyw bwyntiau technegol i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn 

perthynas â'r offeryn hwn. 

Rhinweddau: craffu  

Nodir tri phwynt i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â'r offeryn hwn. 

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

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

1. Mae ail baragraff y Nodyn Esboniadol yn cyfeirio at “Erthygl 3”, ond dylai hyn gyfeirio at “Erthygl 2”.  

Mae'r gwall hefyd yn bodoli yn y fersiwn Gymraeg, a ddylai felly ddarllen “Mae erthygl 2”. 

2. Nodwn fod gan Weinidogion Cymru bwer i roi hysbysiad ysgrifenedig o derfynu penodiad aelod 

awdurdod lleol o awdurdod Parc Cenedlaethol o dan baragraff 6(1) o Atodlen 7 i Ddeddf yr Amgylchedd 

1995.  Gellir arfer y pŵer hwn lle mae gorchymyn yn amrywio nifer aelodau awdurdod lleol o awdurdod, 

fel sy'n wir yn achos y Gorchymyn hwn. 

Mae'r pŵer i gael gwared ar aelodau a benodir gan Weinidogion Cymru wedi'i gynnwys ym mharagraff 

6(2) o Atodlen 7 i Ddeddf yr Amgylchedd 1995.  Rhaid arfer y pŵer hwnnw drwy roi hysbysiad 

ysgrifenedig o dri mis i'r aelod am y terfyniad neu mewn unrhyw fodd arall y darperir ar ei gyfer yn 

nhelerau penodi’r aelod hwnnw. 

Rydym yn nodi bod y Gorchymyn hwn yn dod i rym ar 1 Ebrill 2020.  Mae pwerau Gweinidogion Cymru 

yn eu galluogi i gael gwared ar unrhyw aelodau awdurdod lleol er mwyn lleihau aelodaeth Awdurdod 

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i'r lefelau a weithredir gan y newidiadau o dan y Gorchymyn hwn.  

Fodd bynnag, nid yw'n glir ei bod yn bosibl lleihau nifer aelodau Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau 

Brycheiniog a benodir gan Weinidogion Cymru i'r lefelau sy'n ofynnol wedi i'r newidiadau o dan y 

Gorchymyn hwn ddod i rym.  Nid yw’r Memorandwm Esboniadol yn ymdrin â’r mater hwn. 

A yw'r dyddiad dod i rym yn ystyried unrhyw gyfnodau hysbysu sy'n ofynnol i derfynu penodiadau er 

mwyn lleihau nifer aelodau Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a benodir gan 

Weinidogion Cymru? 



 

3. Nid yw'n eglur pam nad oes asesiad effaith rheoleiddiol wedi cael ei lunio ar gyfer y Gorchymyn hwn.  

Mae adran 76(2)(a) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 yn diffinio asesiad effaith rheoleiddiol fel asesiad 

o’r costau a’r buddion tebygol o gydymffurfio ag is-ddeddfwriaeth berthnasol yn Nghymru.  Nodir bod y 

Memorandwm Esboniadol yn amlinellu’r buddion sy'n deillio o'r newidiadau a wneir gan y Gorchymyn 

hwn. 

Mae’r Memorandwm Esboniadol yn nodi nad oes angen asesiad effaith rheoleiddiol oherwydd nad yw’r 

offeryn hwn yn rhoi unrhyw feichiau newydd ar fusnesau, elusennau neu gyrff gwirfoddol, ac nad oes 

unrhyw effaith sylweddol ar y sector cyhoeddus.  Ymhellach, ymddengys mai’r cyfiawnhad dros beidio â 

pharatoi asesiad effaith rheoleiddiol yw bod y Gorchymyn hwn yn ymwneud â chynnal deddfwriaeth 

bresennol ac nad yw’n cael effaith ar y dyletswyddau statudol na phartneriaid statudol. 

Mae adran 76(1) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru lunio 

cod ymarfer yn nodi eu polisi ynghylch cynnal asesiadau effaith rheoleiddiol mewn cysylltiad ag is-

ddeddfwriaeth berthnasol yng Nghymru.  Mae paragraff 4.2 o’r cod a wnaed gan Weinidogion Cymru yn 

unol ag adran 76(1) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 yn nodi mai “polisi Gweinidogion Cymru fydd 

cynnal asesiad effaith rheoleiddiol... gyda’r eithriadau canlynol”. 

Er bod y Nodyn Esboniadol yn nodi bod Gweinidogion Cymru wedi ystyried y Cod Ymarfer ynghylch 

cynnal asesiadau effaith reoleiddiol, nid yw'n glir pa eithriadau o dan y Cod y dibynnir arnynt mewn 

perthynas â'r Gorchymyn hwn. 

Pa eithriad o dan y Cod sy'n gymwys i'r penderfyniad i beidio â llunio asesiad effaith rheoleiddiol? 

Y goblygiadau yn sgil ymadael â’r Undeb Ewropeaidd   

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

offeryn hwn. 

Ymateb y Llywodraeth 

Rydym yn cydnabod bod y cyfeiriad at erthygl 3 yn y testun Cymraeg a’r testun Saesneg yn anghywir, a 

byddwn yn cywiro hyn drwy gyfrwng slip cywiro. 

 

O ganlyniad i ymddiswyddiadau diweddar, nifer y penodiadau Gweinidogol cyfredol i Awdurdod Parc 

Cenedlaethol Bannau Brycheiniog pan fydd y Gorchymyn yn dod i rym fydd 6. Mae’r offeryn yn 

adlewyrchiad cywir, felly, o’r cyfansoddiad cyfredol, ac ni fydd cyfnodau hysbysu ar gyfer terfynu 

penodiadau yn berthnasol.  

 

Rydym wedi ystyried y mater hwn ymhellach, ac rydym yn ystyried nad yw’r eithriadau yn y Cod yn 

gymwys yn yr achos hwn. Mae’n fwriad gennym, felly, bod Asesiad Effaith Rheoleiddiol yn cael ei gynnal. 

 

Cynghorwyr Cyfreithiol 

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 

14 Chwefror 2020 

 


