
 

  

 

 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

 

Y Pwyllgor Menter a Busnes 

Tachwedd 2014 

 

 

 

Adroddiad ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol y Bil Busnesau 

Bach, Menter a Chyflogaeth Gwelliant mewn perthynas â  

Deddf Landlord a Thenant 1954 

 

Cefndir 

 

1. Dyma ail Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â’r Bil 

hwn. Roedd y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol cyntaf yn ymwneud â 

chymorth mewn perthynas ag allforion a gwybodaeth am addysg, a chafodd 

ei drafod gan ein Pwyllgor ar 24 Medi. Cafodd y Memorandwm Cydsyniad 

Deddfwriaethol Atodol hwn ei osod ar 7 Tachwedd ac mae’n ymwneud â 

newidiadau a wnaed yn y Cyfnod Pwyllgor yn Nhŷ’r Cyffredin, i annog 

defnydd busnes o eiddo preswyl. 

 

2. Gwnaethom ystyried y Memorandwm Atodol ar 26 Tachwedd ac rydym 

wedi adrodd o fewn y terfyn amser sef 8 Ionawr 2015, a osodwyd gan y 

Pwyllgor Busnes er mwyn trafod y Cynnig yn y Cyfarfod Llawn ar 13 Ionawr.  

 

Y Bil Busnesau Bach, Menter a Chyflogaeth 

 

3. Prif amcanion polisi Llywodraeth y DU ar gyfer y Bil yw agor drysau 

newydd i fusnesau bach gystadlu, cael cyllid i greu swyddi, tyfu, arloesi ac 

allforio. Mae’r Bil yn ymdrin ag amrywiaeth eang o bynciau i gyflawni’r 

amcanion polisi hyn, gan gynnwys Caffael yn y Sector Cyhoeddus, Diwygio 



  

Rheoleiddio a mesurau Cyfraith Cyflogaeth. Gellir gweld rhagor o wybodaeth 

am amcanion y Bil ym mharagraff 4 o’r Memorandwm Cydsyniad 

Deddfwriaethol Atodol. 

 

Y darpariaethau yn y Bil y gwneir cais am gydsyniad ar eu cyfer 

 

4. Ceisir caniatâd y Cynulliad ar gyfer gwelliannau a osodwyd i’r Bil ar 28 

Hydref gan Weinidog y DU, Matthew Hancock AS a Jo Swinson AC. Nod y 

gwelliannau a osodwyd yw helpu busnesau cartref ac fe’u cynlluniwyd i 

annog landlordiaid tai preswyl i ganiatáu eu tenantiaid i gynnal busnes yn eu 

heiddo. Cytunwyd ar y gwelliannau heb drafodaeth na’r angen am 

bleidleisiau. 

 

5. Mae’r diwygiad o sylwedd erbyn hyn wedi dod yn gymal 35 o’r Bil.  

Mae’r pŵer gwneud rheoliadau newydd i Weinidogion Cymru i wneud 

darpariaethau o ganlyniad i gymal 35 bellach wedi’i gynnwys yng nghymal 

152(5)-(8) o’r Bil. Byddai’r weithdrefn negyddol yn berthnasol fel arfer, oni 

bai bod y rheoliadau’n diwygio deddfwriaeth sylfaenol, ac os felly byddai’r 

weithdrefn gadarnhaol yn berthnasol. Byddai cymal 153(2) yn caniatáu i 

Weinidogion Cymru wneud darpariaeth drosiannol, ddarfodol neu arbed 

mewn perthynas â dod â chymal 35 i rym drwy reoliadau. Mae cymal 154(5) 

yn darparu y ceir gwneud y rheoliadau hyn drwy ddefnyddio’r weithdrefn 

negyddol neu’r weithdrefn gadarnhaol. Mae cymal 157(4) yn rhoi pŵer i 

Weinidogion Cymru gychwyn cymal 35. 

 

Ein barn ni 

 

6. Rydym yn credu bod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol yn 

glir ac rydym yn fodlon ar y Memorandwm.  


