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DATGANIAD YSGRIFENEDIG  

GAN 

LYWODRAETH CYMRU 
 

 

TEITL  Bil Cymru: Datganiad Atodol (Datganiad Rhif 2) 

DYDDIAD  10 Ionawr 2017 

GAN  Y Gwir Anrh Carwyn Jones AC, y Prif Weinidog  

 
 
1. Gosodir y datganiad ysgrifenedig hwn o dan Reol Sefydlog 30 – Hysbysu mewn 
perthynas â Biliau Seneddol y Deyrnas Unedig. Mae Rheol Sefydlog 30 yn gofyn am osod 
datganiad ysgrifenedig yn nodi unrhyw ddarpariaethau mewn Bil perthnasol gan Senedd y 
Deyrnas Unedig sy'n addasu swyddogaethau Gweinidogion Cymru, y Cwnsler Cyffredinol, y 
Cynulliad neu Gomisiwn y Cynulliad, lle nad oes angen Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol 
dan Reol Sefydlog 29.  
 
2. Cyflwynwyd Bil Cymru (y “Bil”) yn Nhŷ'r Cyffredin ar 7 Mehefin 2016. Mae'r Bil yn awr yn 
cwblhau cam Adroddiad Tŷ’r Arglwyddi. Mae fersiwn ddiweddaraf y Bil i'w gweld drwy’r 
ddolen isod:  
 
Dogfennau'r Bil — Bil Cymru 2016-17 —  Senedd y DU   
 
3. Mae'r datganiad hwn yn ychwanegol i'r datganiad cyntaf a osodwyd o dan Reol Sefydlog 
30 ar 21 Tachwedd 2016. Roedd y datganiad hwnnw yn cynnwys addasiadau perthnasol i 
swyddogaethau sydd wedi'u cynnwys yn narpariaethau'r Bil fel y cafodd ei gyflwyno yn 
Nhŷ'r Arglwyddi, ac fel y cynigiwyd ei ddiwygio gan Lywodraeth y DU erbyn i gam Tŷ'r 
Arglwyddi ddod i ben. Mae'r datganiad atodol hwn yn amlinellu, yn Atodiad 1, unrhyw 
addasiadau perthnasol i swyddogaethau sydd wedi'u cynnwys mewn gwelliannau a wnaed 
i'r Bil ar gam Adroddiad Tŷ'r Arglwyddi.   
 
Amcanion polisi 
 
4. Amcanion Llywodraeth y DU ar gyfer y Bil yw gweithredu'r elfennau hynny o Bapur 
Gorchymyn Dydd Gŵyl Dewi sy'n ei gwneud yn ofynnol i newid deddfwriaeth. Mae'r Bil yn 
diwygio Deddf Llywodraeth Cymru 2006 er mwyn symud at ddatganoli yn seiliedig ar fodel 
cadw pwerau, ac mae hefyd yn datganoli pwerau penodol eraill a argymhellwyd gan 
Gomisiwn Silk. 
 
 

http://services.parliament.uk/bills/2016-17/wales/documents.html
http://www.assembly.wales/laid%20documents/gen-ld10818/gen-ld10818-w.pdf
http://www.assembly.wales/laid%20documents/gen-ld10818/gen-ld10818-w.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/408589/47683_CM9020_WELSH.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/408589/47683_CM9020_WELSH.pdf
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Darpariaethau perthnasol yn y Bil 
 
5. Mae Atodiad 1 yn crynhoi'r addasiadau i swyddogaethau o ganlyniad i welliannau a 
wnaed i’r Bil ar gam Adroddiad Tŷ'r Arglwyddi fel sy'n ofynnol yn ôl Rheol Sefydlog 30, yn 
ychwanegol at y rheini y rhoddwyd gwybod amdanynt eisoes yn y datganiad cyntaf o dan 
Reol Sefydlog 30.  
 
Rhesymau dros wneud y darpariaethau hyn ym Mil Cymru  
 
6. Ystyrir ei bod yn briodol i'r darpariaethau sy'n cael eu rhestru yn yr Atodiad i'r datganiad 
hwn gael eu cynnwys ym Mil Cymru, oherwydd ni fyddai'n bosibl i'r darpariaethau gael eu 
gwneud gan Ddeddf Cynulliad, neu byddai modd eu gwneud drwy Ddeddf Cynulliad gyda 
chydsyniad Gweinidogol y DU yn unig.  
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ATODIAD 1 
DATGANIAD YSGRIFENEDIG RHEOL SEFYDLOG: BIL CYMRU: 
GWELLIANNAU LLYWODRAETH Y DU A GYFLWYNWYD AR GYFER CAM ADRODD 
TŶ'R ARGLWYDDI 
 

Rhif y 
Cymal / 
Atodlen 

Rhif y 
Gwelliant 

Pwnc y Gwelliant 

Cymal 5 9 

Yn ei gwneud yn ofynnol i'r Ysgrifennydd Gwladol 
ymgynghori â'r Comisiwn Etholiadol cyn gwneud rheoliadau 
i gyfuno etholiad Cynulliad ag amrywiol etholiadau 
Seneddol, etholiadau Senedd Ewrop ac is-etholiadau.  

Ar ôl Cymal 
17 

72A 
Cynyddu'r uchafswm cyfanredol y caiff Gweinidogion 
Cymru ei fenthyg ar ffurf benthyciad at ddiben bodloni 
gwariant cyfalaf i £1,000 miliwn. 

Cymal 35 27 

Ymestyn y ddyletswydd ar y ddwy ochr i ymgynghori cyn 
arfer swyddogaeth beilotiaeth berthnasol i'r sawl y mae'r 
Ysgrifennydd Gwladol neu Weinidogion Cymru wedi 
dirprwyo'r swyddogaeth o wneud gorchymyn adolygu 
harbwr o dan adran 42A o Deddf Harbyrau 1964 iddynt. 

Ar ôl Cymal 
35 

28 

Yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion y Goron ymgynghori 
â Gweinidogion Cymru cyn arfer swyddogaethau perthnasol 
sy'n ymwneud â harbyrau mewn achosion lle bo o leiaf un 
o'r harbyrau perthnasol yng Nghymru.  

Cymal 37 38 

Yn darparu y caiff rheoliadau o dan adran 36C(2) o Ddeddf 
Trydan 1989 ddarparu y caiff Deddfau'r Cynulliad fod yn 
gymwys, gydag addasiadau penodedig, i amrywio 
cydsyniad ar gyfer gorsaf gynhyrchu.  

Cyn Cymal 
47 

54 

Yn trosglwyddo i Weinidogion Cymru amrywiol 
swyddogaethau sy'n ymwneud â chychod pysgota Cymru 
(hynny yw, cychod y mae eu porthladd cartref yng 
Nghymru) y gellir eu harfer y tu hwnt i'r terfyn tua'r môr ym 
mharth Cymru.  

Ar ôl Cymal 
49 

56 

Yn rhoi pwerau i Weinidogion Cymru gyfyngu, drwy 
Orchymyn, ar nifer y peiriannau hapchwarae a awdurdodir 
o dan drwydded safle betio y mae uchafswm y tâl a godir 
am eu defnyddio dros £10 (er enghraifft, terfynellau betio 
ods penodedig).  Mae'r pŵer hwn yn gymwys i drwyddedau 
safleoedd betio a ganiateir wedi i'r cymal hwn ddod i rym yn 
unig. Mae Gorchymyn o'r fath yn ddarostyngedig i'r 
weithdrefn gadarnhaol yn y Cynulliad.  

Atodlen 4 112 – 114 

Yn ehangu cwmpas swyddogaethau Gweinidogion y Goron 
o dan adran 5(1) a (2)(a) o Ddeddf Pysgodfeydd Môr 1968 
y gellir eu harfer yn gydredol â Gweinidogion Cymru.  
 
Mae hyn yn ymdrin â swyddogaethau y gellir eu harfer 
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Rhif y 
Cymal / 
Atodlen 

Rhif y 
Gwelliant 

Pwnc y Gwelliant 

mewn perthynas â chychod pysgota Cymru y tu hwnt i'r 
terfyn tua'r môr ym mharth Cymru.  
 
Mae'r gwelliannau'n dechnegol i raddau helaeth, i 
gadarnhau pa rai o swyddogaethau un o Weinidogion y 
Goron neu'r Sefydliad Rheoli Morol o dan Ddeddf Pysgod 
Môr (Cadwraeth) 1967 a Deddf Pysgodfeydd 1981 y gellir 
eu harfer yn gydredol â Gweinidogion Cymru.  
 
Caiff swyddogaeth ychwanegol, o dan adran 30(2) o 
Ddeddf Pysgodfeydd 1981 (pŵer i wneud Gorchmynion sy'n 
ofynnol i orfodi cyfyngiadau neu rwymedigaethau'r UE sy'n 
ymwneud â physgota môr) ei gwneud yn ymarferadwy yn 
gydredol â Gweinidogion Cymru.  

Atodlen 4, 
para 4 

114A 

Yn ychwanegol i'r swyddogaethau yn adran 6 o Ddeddf 
Trosedd ac Anrhefn 1998 (strategaethau ar gyfer mynd i'r 
afael â throseddu ac anrhefn neu aildroseddu yng 
Nghymru), mae swyddogaethau canlynol yr Ysgrifennydd 
Gwladol i fod yn arferadwy ar y cyd â Gweinidogion Cymru: 
 
Deddf y Môr a Mynediad i'r Arfordir 2009 
Adrannau 45, 46 a 47 
Atodlen 5 
Swyddogaethau i baratoi, diwygio ac adolygu datganiad 
polisi morol ar y cyd.  
Adran 70(6) 
Y swyddogaeth o gyfuno ymchwiliadau sy'n gysylltiedig â 
phenderfyniad ynglŷn â cheisiadau am drwydded forol. 
 
Rheoliadau Strategaeth Forol 2010 
Rheoliad 19 
Rheoliad 20 
Rhoi cyfarwyddiadau, a chanllawiau, i awdurdod cyhoeddus 
ynglŷn â swyddogaethau a gedwir a swyddogaethau 
datganoledig at ddibenion gweithredu Cyfarwyddeb 
2008/56/EC sy'n sefydlu fframwaith ar gyfer camau 
gweithredu'r UE ym maes polisi amgylchedd morol.  

Atodlen 6 118-119 

Yn caniatáu i Weinidogion Cymru ddirprwyo, drwy 
reoliadau, y cyfrifoldeb am wneud penderfyniad ynglŷn â 
cheisiadau o dan adran 36 o Ddeddf Trydan 1989 am 
gydsyniad i gynllunio datblygiadau ynni ar gyfer gorsafoedd 
cynhyrchu hyd at 350MW. Caniateir iddynt hefyd ddirprwyo, 
drwy reoliadau, y cyfrifoldeb am wneud penderfyniad ynglŷn 
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Rhif y 
Cymal / 
Atodlen 

Rhif y 
Gwelliant 

Pwnc y Gwelliant 

â cheisiadau i amrywio cydsyniad a roddwyd o dan adran 
36. Mae'r rheoliadau hynny, yn y ddau achos, yn 
ddarostyngedig i weithdrefn negyddol y Cynulliad.  

 
Gellir gweld rhifau'r gwelliannau trwy'r dolenni a ganlyn: 
Hyperddolen HL Bill 77-I Marshalled List for Report  

   HL Bill 77-II Second marshalled list for Report 

 
 

http://www.publications.parliament.uk/pa/bills/lbill/2016-2017/0077/17077-I.pdf
http://www.publications.parliament.uk/pa/bills/lbill/2016-2017/0077/17077-II.pdf

