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Argymhellion y Pwyllgor 

Argymhelliad 1: Rydym yn argymell y dylai’r Dirprwy Weinidog:  

(i) adolygu’r Bil er mwyn canfod yr is-ddeddfwriaeth y mae’n rhaid ei  

gwneud i sicrhau bod y Bil yn gweithio’n effeithiol; a  

(ii) lle mae deddfwriaeth o’r fath yn cael ei nodi, dylai gyflwyno 

gwelliannau i’r Bil i osod dyletswydd ar Weinidogion Cymru i’w 

chyflwyno.           (Tudalen 21) 

Argymhelliad 2: Rydym yn argymell y dylai’r Dirprwy Weinidog 

gyflwyno gwelliannau i adrannau 11 a 28 o’r Bil i’w wneud yn ofynnol, 

fel darpariaethau annibynnol, bod dyletswydd i ymgynghori cyn i 

bartneriaeth dreftadaeth gael ei chytuno neu ei hamrywio (o dan adran 

9ZB o’r Ddeddf Henebion ac Ardaloedd Archeolegol 1979 ac adran 29M 

o’r Ddeddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 

1990).            (Tudalen 22) 

Argymhelliad 3: Rydym yn argymell y dylai’r Dirprwy Weinidog 

gyflwyno gwelliant i’r Bil, yn ei wneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru 

osod gerbron y Cynulliad y canllawiau a gyhoeddwyd yn unol ag adran 

36.             (Tudalen 23) 

Argymhelliad 4: Rydym yn argymell y dylai’r Dirprwy Weinidog 

gyflwyno gwelliant i’r Bil yn ei wneud yn ofynnol i reoliadau a wneir o 

dan adran 38(7)(h) fod yn ddarostyngedig i’r weithdrefn gadarnhaol.

             (Tudalen 25) 

Argymhelliad 5: Rydym yn argymell bod y Dirprwy Weinidog yn egluro 

yn ystod y ddadl Cyfnod 1 ar y Bil, bwrpas ac effaith adrannau 39(1) a 

39(2) yn cynnwys, yn benodol, y ffordd y mae’n disgwyl arfer y pŵer yn 

adran 39(1) (sy’n mewnosod adran 60(1A) yn y Ddeddf Henebion ac 

Ardaloedd Archeolegol 1979).          (Tudalen 27) 

Argymhelliad 6: Rydym yn argymell y dylai’r Dirprwy Weinidog 

gyflwyno gwelliant i’r Bil i gymhwyso’r weithdrefn gadarnhaol i is-

ddeddfwriaeth a wneir o dan adran 60(1A) o Ddeddf Henebion ac 

Ardaloedd Archeolegol 1979 (fel y mewnosodwyd gan adran 39(1) o’r 

Bil) sy’n diwygio deddfwriaeth sylfaenol.        (Tudalen 28) 
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Argymhelliad 7: Rydym yn argymell y dylai’r Dirprwy Weinidog 

gyflwyno gwelliant i’r Bil i gymhwyso’r weithdrefn negyddol i 

orchmynion cychwyn a wneir yn unol ag adran 40(4) sy’n cynnwys 

darpariaeth drosiannol, dros dro neu arbed.               (Tudalen 28) 
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1. Cyflwyniad 

Cylch gwaith y Pwyllgor 

1. Cylch gwaith y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a 

Deddfwriaethol ("y Pwyllgor") yw cyflawni swyddogaethau’r pwyllgor 

cyfrifol fel y nodir yn Rheol Sefydlog 21, ac ystyried unrhyw fater 

cyfansoddiadol neu lywodraethol arall sydd o fewn cymhwysedd y 

Cynulliad neu Weinidogion Cymru, neu sy’n gysylltiedig â hwy.  

2. O fewn y cylch gwaith hwn, bydd y Pwyllgor yn ystyried 

pwysigrwydd gwleidyddol a chyfreithiol yr holl offerynnau statudol neu 

offerynnau statudol drafft a wneir gan Weinidogion Cymru, yn ogystal 

ag agweddau technegol ar yr offerynnau hynny. Bydd y Pwyllgor yn 

cyflwyno adroddiad ynghylch a ddylai’r Cynulliad roi sylw arbennig i’r 

offerynnau yn unol ag ystod o seiliau a restrir yn Rheol Sefydlog 21. 

3. Bydd y Pwyllgor hefyd yn ystyried pa mor briodol yw 

darpariaethau ym Miliau’r Cynulliad ac ym Miliau Senedd y Deyrnas 

Unedig sy’n rhoi pwerau i wneud is-ddeddfwriaeth i Weinidogion 

Cymru, Prif Weinidog Cymru neu’r Cwnsler Cyffredinol, ac yn cyflwyno 

adroddiadau ar hynny. 

Cyflwyno’r Bil a’i drafod  

4. Ar 1 Mai 2015, bydd Ken Skates AC, y Dirprwy Weinidog 

Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth ("y Dirprwy Weinidog"), yn 

cyflwyno Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) a’r Memorandwm 

Esboniadol cysylltiedig.
1

 Cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog hefyd: 

- dwy Atodlen Keeling, yn dangos sut mae’r Bil yn diwygio’r  

ddeddfwriaeth sylfaenol bresennol;
2

 

- datganiadau o Fwriad y Polisi;
3

 

- arweiniad statudol drafft.
 4

 

                                       
1

 Llywodraeth Cymru, Bil yr Amgylcheddol Hanesyddol (Cymru), Memorandwm 

Esboniadol yn Ymgorffori’r Asesiad o Effaith Reoleiddiol a’r Nodiadau Esboniadol, 1 

Mai 2015 

2

 Llywodraeth Cymru, Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd 

Cadwraeth) 1990, Diwygiadau i’w gwneud gan Fil yr Amgylchedd Hanesyddol 

(Cymru), Mai 2015; Llywodraeth Cymru, Deddf Henebion ac Ardaloedd Archeolegol 

1979, Diwygiadau i’w gwneud gan Fil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru), Mai 2015  

3

 Llywodraeth Cymru, Bil yr Amgylcheddol Hanesyddol (Cymru), Datganiadau o 

Fwriad y Polisi, Mai 2015 
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5. Cyfeiriodd Pwyllgor Busnes y Cynulliad y Bil at y Pwyllgor 

Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol i’w ystyried, gan nodi 

bod angen cyflwyno adroddiad ar yr egwyddorion cyffredinol erbyn 9 

Hydref 2015.   

6. Trafodwyd y Bil ar 8 Mehefin 2015, pryd y cafwyd tystiolaeth gan 

y Dirprwy Weinidog.  

                                                                                                              
4

 Llywodraeth Cymru, Bil yr Amgylcheddol Hanesyddol (Cymru), Dogfen ategol i’w 

hystyried, Drafft, Rheoli Cofnodion yr Amgylchedd Hanesyddol yng Nghymru – 

Arweiniad Statudol, 1 Mai 2015 
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2. Cefndir 

Deddfwriaeth bresennol 

7. Mae’r fframwaith presennol ar gyfer gwarchod a rheoli 

amgylchedd hanesyddol Cymru yn gorwedd yn bennaf o fewn dau 

ddarn o ddeddfwriaeth y DU. 

8. O dan y Ddeddf Henebion ac Ardaloedd Archeolegol 1979 

(‘Deddf 1979’), mae’n ofynnol i Weinidogion Cymru lunio a chadw 

cofrestr o henebion ("y Gofrestr") sy’n bodloni meini prawf penodol a 

gyhoeddwyd ac sydd, yn eu tyb hwy, o bwysigrwydd cenedlaethol. Yn 

amodol ar rai amddiffynfeydd, mae’n drosedd i ddifrodi heneb 

gofrestredig neu ymgymryd â gwaith heb ganiatâd ffurfiol 

Gweinidogion Cymru. 

9. Mae Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd 

Cadwraeth) 1990 (‘Deddf 1990’) yn rhoi pwerau i Weinidogion Cymru 

ddynodi adeiladau rhestredig o ddiddordeb archeolegol neu 

hanesyddol arbennig. Mae hefyd yn nodi gweithdrefn gydsynio i 

ganiatáu gwneud gwaith ar adeiladau rhestredig, yn sefydlu troseddau 

o ran gwneud gwaith nas awdurdodwyd, ac yn gosod mecanweithiau ar 

gyfer camau gorfodi.  

10. Mae’r gofyniad am ganiatâd o dan y ddwy Ddeddf yn bodoli i 

ddiogelu asedau sy’n bwysig yn genedlaethol rhag newidiadau a allai 

ddifrodi neu ddinistrio eu diddordeb neu gymeriad. 

Datblygiad y Bil  

11. Yn ôl y Memorandwm Esboniadol: 

 "... Wrth ddatblygu Bil yr Amgylchedd Hanesyddol a gafwyd drwy 

ymgysylltu ag amrywiaeth eang o randdeiliaid ar draws y sector 

amgylchedd hanesyddol yng Nghymru, yn ogystal ag aelodau’r 

cyhoedd. Cynhaliwyd dau ymgynghoriad cyhoeddus a 

chomisiynwyd ymchwil benodol."
5

 

12. Roedd yr ymgysylltu yn cynnwys gweithdai yn ystod 2012
6

 ac 

ymarfer ymgynghori yn ystod 2013.
7

 

                                       
5

 Memorandwm Esboniadol, paragraff [210] 

6

 Memorandwm Esboniadol, paragraff [211] 
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Amcan y Bil  

13. Mae’r Memorandwm Esboniadol yn disgrifio’r Bil fel rhan o: 

“… gyfres o ddeddfwriaeth, polisi, cyngor a chanllawiau i ehangu’r 

systemau presennol ar gyfer gwarchod amgylchedd hanesyddol Cymru 

a’i reoli’n gynaliadwy.”
8

 

14. Nodau’r Bil yw: 

- cyflwyno mwy o dryloywder ac atebolrwydd o ran y 

penderfyniadau a wneir ynghylch yr amgylchedd hanesyddol; 

– gwarchod adeiladau rhestredig a henebion cofrestredig yn fwy 

effeithiol; a 

– gwella’r systemau presennol a ddefnyddir i warchod a rheoli 

amgylchedd hanesyddol Cymru mewn modd cynaliadwy.
9

 

                                                                                                              
7

 Llywodraeth Cymru, Dyfodol ein Gorffennol: Ymgynghoriad ar gynigion ar gyfer 

amgylchedd hanesyddol Cymru, Gorffennaf 2013  

8

 Memorandwm Esboniadol, paragraff [1]  

9

 Memorandwm Esboniadol, paragraff [24]  
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3. Cymhwysedd Deddfwriaethol  

Cyffredinol 

15.  Mae’r Memorandwm Esboniadol yn nodi bod gan y Cynulliad 

Cenedlaethol gymhwysedd i wneud y ddeddfwriaeth hon gan fod y 

darpariaethau yn y Bil yn ymwneud â’r pynciau canlynol yn Rhan 1 o 

Atodlen 7 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006: 

– Paragraff 2: Henebion ac adeiladau hanesyddol 

– Paragraff 3: Diwylliant 

– Paragraff 6: Yr Amgylchedd 

– Paragraff 18: Cynllunio gwlad a thref.
10

 

16. Dywedodd y Dirprwy Weinidog wrthym ei fod yn fodlon fod y Bil 

o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad.
11

 

17. Archwiliwyd gyda’r Dirprwy Weinidog i ba raddau y mae’r Bil yn 

cydymffurfio ag Erthyglau 6 ac 8 o’r Confensiwn Ewropeaidd ar 

Hawliau Dynol (“y Confensiwn”).  

Hawliau dynol - Erthygl 6: yr hawl i achos teg 

18. Yn y rhan fwyaf o achosion troseddol, mae’r ddyletswydd ar yr 

erlyniad i brofi ei achos. Nid yw’n ddyletswydd ar y diffynnydd i brofi 

ei fod yn ddieuog. Mewn rhai amgylchiadau, gellir gwyrdroi’r "baich y 

prawf" hwn fel bod diffynnydd yn gorfod cynnig prawf. 

19.  Mae’r Bil yn gwyrdroi baich y prawf mewn sawl achos. Bydd 

adran newydd 2(8A) o Ddeddf 1979 (fel y mewnosodwyd gan adran 

(15)3 o’r  Bil) yn ei gwneud yn ofynnol i ddiffynnydd brofi ei fod/ei bod 

wedi gwneud fel a ganlyn:  

(i) took all reasonable steps to find out whether there was a 

scheduled monument in the area before carrying out 

works which damage or destroy the monument and  

(ii) did not know and had no reason to believe that a 

monument was present.  

                                       
10

 Memorandwm Esboniadol, paragraffau [3-4] 

11

 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, Cofnod y Trafodion, 

paragraff [5], 8 Mehefin 2015 
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20. Ar hyn o bryd dim ond y ffeithiau a nodwyd ym mhwynt (ii) 

paragraff 19 uchod. 

21. Mae adran newydd 28(1A) (fel y mewnosodwyd gan adran 16(3) 

o’r Bil) yn ymwneud â’r drosedd o ddifrodi henebion ac yn gosod prawf 

ychwanegol y dylai diffynnydd yn rhesymol fod wedi gwybod bod 

heneb yn bresennol; ar hyn o bryd mae’n rhaid iddo brofi nad oedd yn 

gwybod ei fod yn bresennol yn unig.  

22. Mae adran 44C newydd o Ddeddf 1990 (fel y mewnosodwyd gan 

adran 29(1) o’r Bil) yn ei gwneud yn drosedd i fynd yn groes i 

hysbysiad atal dros dro. Mae’n amddiffyniad i brofi rhai pethau fel bod 

y gwaith yn angenrheidiol er mwyn gwarchod yr adeilad. 

23. Mae’r beichiau prawf wedi’u gwyrdroi hyn yn berthnasol i Erthygl 

6: yr hawl i gael achos teg o’r Confensiwn. 

24. Pan holwyd ynghylch a yw’r cydbwysedd yn y Bil yn iawn a bod yr 

hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei fwriadu yn gymesur o ran yr hyn y 

mae’n ceisio ei gyflawni, dywedodd y Dirprwy Weinidog:  

“I can assure the committee that careful consideration was 

given to the defendant’s right to a fair trial, and we consider 

that the imposition of a reversed burden of proof in certain 

provisions in the Bill is justified and is a proportionate means 

of achieving the Bill’s policy objectives. It’s worth noting that 

the primary burden—that being the burden of proving that 

somebody has caused damage to a protected site—will still 

remain with the prosecution. The matters that the accused 

must show in order to establish the defence are matters that 

should be within the accused’s own knowledge, so the burden 

should be one he can easily discharge. If the prosecution were 

required to prove the accused’s knowledge, then the regime 

would not be able to operate effectively, and the courts have 

held that it’s not unfair to place a burden of this kind on the 

accused in a situation such as this.”
12

 

 

                                       
12

 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, Cofnod y Trafodion 

paragraff [87], 8 Mehefin 2015  
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Hawliau dynol - Erthygl 8: yr hawl i barch at fywyd teuluol a 

phreifat 

25. Mae’r Bil yn cynnwys:  

(i)  darpariaethau gwarchod dros dro
13

 (adrannau newydd 1AB i 

1AE i Ddeddf 1979, fel y’u mewnosodwyd gan adran 3 o’r Bil 

ac adran 2B newydd, 2C a 28B i Ddeddf 1990, fel y’u 

mewnosodwyd gan adran 24 o’r Bil); a  

(ii)  pwerau mynediad yn unol â Hysbysiadau Gorfodi Henebion 

Cofrestredig a Hysbysiadau Atal Dros Dro (adrannau newydd 

9ZC i 9ZH i Ddeddf 1979, fel y’u mewnosodwyd gan adran 12 

o’r Bil).  

26. Mae’r darpariaethau hyn yn ymgysylltu hawliau dynol o dan 

Erthygl 8 (yr hawl i barch at fywyd teuluol a phreifat) ac Erthygl 1 

Protocol 1 (gwarchod eiddo) o’r Confensiwn. 

27. Bydd adran newydd 54 (4A) i Ddeddf 1990 (fel y mewnosodwyd 

gan adran 30(2)) yn caniatáu mynediad ar gyfer gwaith brys i adeiladau 

mewn defnydd preswyl lle nas ymyrrir yn afresymol ar y defnydd 

hwnnw. Mae adran newydd 55 (5C) i (5E) (fel y mewnosodwyd gan 

adran 30(6)) yn caniatáu adennill costau gwaith drwy ei osod  fel "tâl" 

ar y tir perthnasol a allai arwain at ei werthu heb ganiatâd y 

perchennog er mwyn adennill y costau hynny. Mae’r darpariaethau hyn 

hefyd yn ymgysylltu hawliau Erthygl 8 ac Erthygl 1 Protocol 1. 

28. Gofynnwyd i’r Dirprwy Weinidog a oedd yn fodlon ei fod wedi 

cael y cydbwysedd cywir o ran Erthygl 8. Dywedodd wrthym:  

“This relates to one of the clearest deficiencies that exist in the 

current legislation, namely that properties that are being used 

for storage can be excluded from urgent works, by virtue of 

them being occupied, essentially. We were very keen to ensure 

that article 8, and section 54(4A) were not in conflict, and the 

right balance has to be struck between what we’re trying to 

                                       
13

 Mae darpariaethau’r Bil yn diwygio Deddf 1979 i osod dyletswydd ar Weinidogion 

Cymru i ymgynghori â phersonau priodol, gan gynnwys y perchennog, wrth gynnig i 

ychwanegu, dileu neu wneud diwygiad sylweddol i gofnod yn yr Atodlen. Ystyrir bod 

gwelliant yn sylweddol os yw’n ychwanegu at yr ardal gofrestredig neu’n ei leihau. 

Mae’r Bil hefyd yn cyflwyno gwarchod dros dro, fel y bydd darpariaethau Deddf 1979 

yn gymwys i’r heneb fel pe bai ei bod wedi’i chofrestru eisoes yn ystod cyfnod yr 

ymgynghoriad. 
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achieve in the Bill, in terms of protection of historic assets, and 

the rights of the individual. So, the new section 54(4A) of the 

1990 Act enables local authorities to undertake urgent works 

to the whole or any part of the building in residential use, but 

only where those works would not interfere unreasonably with 

that use. The power can only be used where works are urgently 

necessary to preserve the listed building, and where those 

works don’t interfere unreasonably with residential use. So, 

we’ve built into the system as well procedural safeguards, for 

example section 54(5A) requires at least seven days’ notice to 

be given in writing.”
14

 

29. Teimlai’r Dirprwy Weinidog hefyd ei bod yn gymesur i orfodi 

gwerthu eiddo o dan adran 55 heb ganiatâd y perchennog.
15

 

Dywedodd:  

“There are many examples of local planning authorities being 

reluctant to carry out urgent works because of a concern of not 

being able to recover costs. So, new section 55(5A) to (5G) 

enables the recovery of expenses by way of a local land charge 

that we are content is proportionate. There are procedural 

safeguards, as well, built into section 55, which enables an 

owner to make representation to Welsh Ministers challenging 

any liability for costs, including on the grounds that the works 

were unnecessary.”
16

 

Ein barn ni  

30. Nodwn farn y Dirprwy Weinidog ynghylch gallu’r Cynulliad i 

wneud y ddeddfwriaeth hon o dan Atodlen 7 i Ddeddf Llywodraeth 

Cymru 2006.  

31. Rydym wedi nodi sylwadau’r Dirprwy Weinidog ynglŷn â sut y 

mae’r Bil yn ceisio cydymffurfio â’r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau 

Dynol, ac rydym yn ystyried bod y dull gweithredu a fabwysiadwyd yn 

rhesymol ac wedi’i gyfyngu i amcanion penodol.  

                                       
14

 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, Cofnod y Trafodion 

paragraff [83], 8 Mehefin 2015  

15

 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, Cofnod y Trafodion 
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4. Sylwadau Cyffredinol  

Cydgrynhoi  

32. Mae’r Bil yn cynnwys 41 o adrannau, a dwy Atodlen, ac mae 

wedi’i rannu yn bum Rhan. Mae’r Bil yn cynnwys yn bennaf 

ddiwygiadau i Ddeddf 1979 a Deddf 1990, ond mae hefyd yn cynnwys 

dwy set o ddarpariaethau sy’n sefyll ar eu pennau’u hunain. 

33. O gofio bod rhan sylweddol o’r Bil yn diwygio dwy Ddeddf y DU 

fe wnaethom ofyn pam nad oedd Bil atgyfnerthu yn cael ei gyflwyno. 

Eglurodd y Dirprwy Weinidog:  

“There were three years of consultation that led to the drafting 

of the Bill. I think it’s worth noting that the two Acts … are 

fundamentally robust, but there are clear deficiencies contained 

within them, which this legislation seeks to address. Working 

within the legislative timetable for the fourth Assembly and 

given the limited resources available, pulling together all of the 

historic environment legislation into one Bill was not 

practicable.”
17

  

34. Cydnabu swyddog y Dirprwy Weinidog y gofynnwyd i 

randdeiliaid am eu dewis o ran y dull deddfwriaethol i’w fabwysiadu. 

Dywedodd:  

“I would be lying if I said that they would want to see the 

amending legislation that we have.”
18

     

35. Ychwanegodd mewn perthynas â rhanddeiliaid eu bod yn 

"support the policy intent”
19

 and   

 “… were happy with the structure and the framework of 

 the legislation, but they would have liked to have seen all 

                                       
17

 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, Cofnod y Trafodion 

paragraff [7], 8 Mehefin 2015  
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 the legislation come into one piece of historic 

 environment legislation for Wales.”
20

  

36. Pan ofynnwyd a fyddai cyfnod drafftio hwy wedi caniatáu ar gyfer 

cydgrynhoi, dywedodd swyddog y Dirprwy Weinidog:  

“I think it was just a balance between resource, timetabling and 

the magnitude of the work, once it was looked at, to try and 

pull the legislation together, and not taking account of the 

unintended consequences of doing so. It was a much bigger 

piece of work than initially probably thought.”
21

 

37. Pan ofynnwyd iddo a oedd wedi ystyried yr anhawster o ddarllen 

fframwaith statudol a oedd yn cyfeirio at yr Ysgrifennydd Gwladol a 

Gweinidogion Cymru, dywedodd y Dirprwy Weinidog:  

“Yes, yes we did. First of all, I think there would be much to 

recommend a consolidation Bill in a future Assembly. We would 

not rule that out.”
22

 

38. Ychwanegodd:  

“… we are also providing Keeling schedules, which will help lay 

readers as well as professionals and local planning authorities 

to appreciate the amendments. The Keeling schedules … are 

also being published on the Assembly website and also on 

Cadw’s website. So, that will assist in public awareness of the 

differences, but we do  recognise that amending legislation 

does make it more difficult for the public to access.”
23

 

39. Wrth ymateb i gwestiynau am y nifer fawr o sefydliadau a phobl 

y gellid effeithio arnynt gan y ddeddfwriaeth, eglurodd y Dirprwy 

Weinidog hefyd:  

“… there will also be a comprehensive mapping database that 

will be accessible to all and able to inform any person of the 

location and the details of a scheduled monument. Insofar as 

                                       
20

 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, Cofnod y Trafodion 

paragraff [32], 8 Mehefin 2015  
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listed buildings are concerned, owners will be aware through 

searches of any listed status of a building that they purchase.”
24

  

40. Pwysleisiodd swyddog y Dirprwy Weinidog hefyd fod llawer o 

ymgynghori wedi digwydd gyda grwpiau rhanddeiliaid allanol, gan 

gynnwys "policy and electronic bulletins to make them aware of the 

changes that will be coming in."
25

 

Ein barn ni  

41. Rydym yn ystyried bod hyn yn ddarn astrus o’r gyfraith. Er bod 

Atodlenni Keeling yn ddefnyddiol at ddibenion craffu, wedi iddo ddod 

yn Ddeddf, bydd y Bil yn anodd i’w ddilyn mewn mannau ac ni fydd yn 

hygyrch iawn.  

42. Yn ein barn ni, byddai wedi bod yn sylweddol well pe byddai 

wedi’i gyflwyno fel Bil cydgrynhoi. Mae hyn yn benodol oherwydd yr 

effaith a allai ei chael ar warchod a chadw ein hamgylchedd 

hanesyddol a nifer y sefydliadau a phobl y gallai effeithio arnynt.  

43. Rydym yn nodi sylwadau’r Dirprwy Weinidog ynghylch amser ac 

adnoddau. Fodd bynnag rydym yn nodi bod Llywodraeth Cymru wedi 

cyhoeddi ei bwriad i ddeddfu ym mis Mai 2011
26

 a dechreuwyd 

ymgynghori â rhanddeiliaid ar faterion sy’n gysylltiedig â datblygu’r Bil 

yn 2012. Nid ydym yn glir ynghylch pam na ellid fod wedi paratoi 

darpariaethau cydgrynhoi ochr yn ochr â’r gwaith paratoi ar gyfer 

darpariaethau penodol y Bil a gyflwynwyd wedi hynny ym mis Mai 

2015. 

44. Mae’n amlwg bod gan Lywodraeth Cymru her sylweddol i’w 

goresgyn o ran gwneud cyfraith Cymru yn fwy hygyrch i’r bobl y mae’n 

effeithio arnynt. Mae’n fater y mae’n rhaid i’r llywodraeth nesaf roi 

ystyriaeth ddifrifol iddo yn ystod y Pumed Cynulliad. Rydym yn cyfeirio 

at y mater hwn yn ein hadroddiad ar Ddeddfu yng Nghymru.
27

  

                                       
24

 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, Cofnod y Trafodion 

paragraff [26], 8 Mehefin 2015  

25

 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, Cofnod y Trafodion 

paragraff [27], 8 Mehefin 2015  

26

 Datganiad Llafar Llywodraeth Cymru, Datganiad ar Flaenoriaethau Deddfwriaethol, 

Cofnod y Trafodion, 14 Mehefin 2015   

27

 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, Deddfu yng Nghymru, 

Hydref 2015  
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Y cydbwysedd rhwng deddfwriaeth sylfaenol ac is-ddeddfwriaeth 

45. Holwyd y Dirprwy Weinidog am y cydbwysedd rhwng yr hyn sydd 

wedi’i gynnwys ar wyneb y Bil a’r hyn sydd i’w gynnwys drwy is-

ddeddfwriaeth. Dywedodd wrthym:   

“… in drafting the Bill, we were very careful to place as much as 

possible on the face of the Bill, rather than relying on 

secondary legislation. We believe that it does strike the right 

balance between the detail on the face of the Bill and the need 

to be able to react to what are often changing circumstances 

within the historic environment. 

So … the Bill necessarily includes … a modest number of 

powers to make subordinate legislation, but most relate to 

administrative arrangements. Where they concern more 

substantive matters, we propose that they’re subject to the 

affirmative procedure. There are new provisions that need to fit 

in with the existing regime, and in most cases are there to 

either simplify or to strengthen the existing legislation.”
28

  

Ein barn ni   

46. Rydym yn nodi bod y cydbwysedd a fabwysiadwyd ar gyfer y Bil 

hwn i raddau helaeth wedi cael ei bennu gan y ddeddfwriaeth 

bresennol y mae’n fwriad ganddi ei diwygio. Rydym yn ailadrodd ein 

barn y byddai’r Bil hwn wedi bod yn sylweddol well pe byddai wedi’i 

gyflwyno fel Bil cydgrynhoi.  
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5. Pwerau i wneud is-ddeddfwriaeth  

Cefndir   

47. Mae’r Bil yn cynnwys y pwerau canlynol i Weinidogion Cymru:  

– 18 o bwerau i wneud rheoliadau;  

– un pŵer i wneud gorchymyn;  

– un pŵer i gyhoeddi canllawiau; a  

– dau bŵer i gyhoeddi cyfarwyddiadau.  

48. Rydym yn rhoi sylwadau ar rai o’r pwerau hyn isod. 

Adran 3 - Diwygiadau sy’n ymwneud â’r Atodlen  

49. Mae adran 3(1) yn mewnosod pum adran newydd yn Neddf 

1979.  

50. Mae Adran 1AD newydd yn gwneud darpariaeth ar gyfer talu 

iawndal am golled neu ddifrod a achosir gan amddiffyn dros dro os  

yw Gweinidogion Cymru yn penderfynu: 

(i)  i beidio â chynnwys heneb yn yr Atodlen, neu 

(ii)  i beidio â gwneud diwygiad sylweddol sy’n cynyddu’r ardal a 

dangosir ar gyfer heneb ar fap sy’n cyd-fynd â chofnod yr 

heneb yn yr Atodlen. 

51. Mae adran 1AD(2) yn galluogi Gweinidogion Cymru i wneud 

rheoliadau sy’n nodi’r amser a’r modd y mae angen i unrhyw hawliad 

am iawndal gael ei wneud i Weinidogion Cymru. Mae’r Memorandwm 

Esboniadol yn datgan y caiff y pŵer ei arfer drwy’r weithdrefn negyddol 

oherwydd bydd y rheoliadau yn rhagnodi “materion o fanylder a allai 

newid o’i bryd i’w gilydd”.
29

 

52. Mae Adran 1AE newydd yn cynnwys darpariaethau ar gyfer 

adolygu penderfyniadau Gweinidogion Cymru i wneud diwygiadau 

penodol sy’n ymwneud â’r Atodlen. Mae adran 1AE(6) yn galluogi 

Gweinidogion Cymru i wneud rheoliadau sy’n nodi ar ba sail y gall cais 

am adolygiad gael ei wneud a materion gweithdrefnol eraill sy’n 

gysylltiedig â’r adolygiad. Caiff y pŵer ei arfer drwy’r weithdrefn 
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negyddol oherwydd y bydd y rheoliadau yn rhagnodi “materion 

technegol o fanylder a allai newid o’i bryd i’w gilydd”.
30

  

53. Gofynnwyd lle yn y Bil yr oedd y ddyletswydd, er enghraifft 

mewn perthynas ag adran 1AD(2), i gyflwyno rheoliadau i ragnodi’r 

amser a’r dull angenrheidiol er mwyn gwneud unrhyw hawl am 

iawndal. Dywedodd swyddog y Dirprwy Weinidog, mewn ymateb i hyn:  

 “Clearly, there is an expectation here for the Welsh 

 Ministers to set out that process, because obviously, as 

 you said, they wouldn’t be able to actually put in the claim 

 for compensation  without those prescriptive 

 circumstances. It’s been done in the way it has to allow for 

 an element of adapting as knowledge grows, because 

 obviously this is a new regime that has to fit into an 

 existing regime, so we need to have a little bit of the tried 

 and tested period of time. That’s why it’s been drafted in 

 the way it has, but certainly, obviously that is something 

 that the Welsh Ministers would do to enable this to work 

 effectively.”
31

 

54. Nodwyd bod mater tebyg yn codi yn adran 1AE(6). Gofynnwyd 

am ymrwymiad gan y Dirprwy Weinidog i fynd drwy’r Bil a, lle mae 

disgwyliad ar Weinidogion Cymru i wneud pethau penodol er mwyn 

gwneud i’r ddeddfwriaeth sylfaenol weithio, i osod dyletswydd ar 

Weinidogion Cymru i wneud y pethau hynny. Dywedodd y Dirprwy 

Weinidog y byddai’n ystyried unrhyw argymhellion a wneir gan y 

Pwyllgor.
32

  

Ein barn ni   

55. Dylai deddfwriaeth sylfaenol wneud bwriad Llywodraeth Cymru 

yn glir.  

56. Credwn lle mae rheidrwydd i gyflwyno is-ddeddfwriaeth i wneud 

i’r ddeddfwriaeth weitho’n effeithiol, rhaid i’r Bil roi dyletswydd ar 

Weinidogion Cymru i wneud hynny. Er ein bod yn credu bod hyn yn 

gymwys mewn perthynas ag adran 3, rydym yn ystyried y byddai’n 
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fuddiol ymgymryd ag ymarfer i sicrhau bod yr egwyddor hon yn 

gymwys mewn perthynas â’r Bil cyfan.  

Argymhelliad 1: Rydym yn argymell y dylai’r Dirprwy Weinidog:  

 

(i) adolygu’r Bil er mwyn canfod yr is-ddeddfwriaeth y 

mae’n rhaid ei gwneud i sicrhau bod y Bil yn gweithio’n 

effeithiol; a  

 

(ii) lle mae deddfwriaeth o’r fath yn cael ei nodi, dylai 

gyflwyno gwelliannau i’r Bil i osod dyletswydd ar 

Weinidogion Cymru i’w chyflwyno.  

Adran 11 - Cytundebau Partneriaeth Dreftadaeth: Adran 28 - 

Cytundebau Partneriaeth Dreftadaeth 

57. Mae adran 11(1) yn mewnosod adrannau newydd 9ZA a 9ZB yn 

Neddf 1979 sy’n gwneud darpariaeth ar gyfer cytundebau partneriaeth 

dreftadaeth. Cytundebau yw’r rhain rhwng Gweinidogion Cymru a 

pherchnogion henebion cofrestredig a fydd yn rhoi caniatâd heneb 

gofrestredig er mwyn cynnal rhaglen o waith penodedig o fewn cyfnod 

penodol, gan ddileu’r angen i wneud cais am ganiatâd ar wahân ar 

gyfer pob set o weithiau. 

58. Mae adran 9ZB(3) yn galluogi Gweinidogion Cymru i wneud 

rheoliadau mewn perthynas â chytundeb partneriaeth dreftadaeth am 

ymgynghori, cyhoeddusrwydd, termau i’w cynnwys, cymhwyso, 

datgymhwyso neu atgynhyrchu darpariaethau Deddf 1979. Mae hefyd 

yn caniatáu i reoliadau gael eu gwneud sy’n galluogi Gweinidogion 

Cymru i derfynu trwy orchymyn  HPA neu unrhyw ddarpariaeth 

cytundeb o’r fath. Caiff y pŵer ei arfer drwy’r defnydd o’r weithdrefn 

gadarnhaol oherwydd: 

“Mae’r pŵer i wneud rheoliadau yn caniatáu i Weinidogion Cymru 

weithredu neu ddadweithredu, gyda neu heb ddiwygiadau, unrhyw 

ddarpariaethau yn Neddf 1979 at ddibenion cytundebau 

partneriaeth dreftadaeth.”
33
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59. Mae’r Bil yn nodi y "gallai" Gweinidogion Cymru wneud 

rheoliadau am unrhyw ymgynghoriad y mae’n "rhaid" iddo ddigwydd 

cyn bod partneriaeth dreftadaeth yn cael ei wneud neu ei amrywio. 

60. Dywedodd y Dirprwy Weinidog wrthym:   

“The purpose of section 9ZB(3) is to ensure that regulation-

making power is broad enough to allow us to make provisions 

in regulations, rather than, for example, in guidance. These 

regulations will be subject to the affirmative procedure. This 

will, we believe, give Assembly Members the opportunity to 

consider the consultation requirements as well.”
34

 

61. Mae Adran 28(1) o’r Bil yn gwneud darpariaeth debyg i adran 

11(1) ond mewn perthynas â Deddf 1990; mae’n mewnosod adrannau 

26L a 26M i’r Ddeddf honno gan roi cytundebau partneriaeth 

dreftadaeth yn eu lle mewn perthynas ag adeiladau rhestredig.  

Ein barn ni  

62. We consider it strange that a discretionary power to make 

regulations includes a mandatory duty to consult before a heritage 

partnership agreement is made or varied. We believe that such a duty 

should appear on the face of the Bill and not within the ambit of a 

regulation-making power.   

Argymhelliad 2: Rydym yn argymell y dylai’r Dirprwy Weinidog 

gyflwyno gwelliannau i adrannau 11 a 28 o’r Bil i’w wneud yn 

ofynnol, fel darpariaethau annibynnol, bod dyletswydd i 

ymgynghori cyn i bartneriaeth dreftadaeth gael ei chytuno neu ei 

hamrywio (o dan adran 9ZB o’r Ddeddf Henebion ac Ardaloedd 

Archeolegol 1979 ac adran 29M o’r Ddeddf Cynllunio (Adeiladau 

Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990).   

 Adran 36 - Canllawiau  

63. Mae adran 36 yn caniatáu i Weinidogion Cymru gyhoeddi 

canllawiau ar: greu a chynnal Cofnodion Amgylchedd Hanesyddol, eu 

cyhoeddi a chodi ffioedd mewn cysylltiad â swyddogaethau’r cyhoeddi 

hynny, a gwneud trefniadau ar gyfer cyflawni swyddogaethau sy’n 

gysylltiedig â CAH. Cyn cyhoeddi’r canllawiau, rhaid i Weinidogion 
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Cymru ymgynghori â’r awdurdodau cynllunio lleol ac unrhyw berson 

arall y mae Gweinidogion Cymru yn barnu sy’n briodol. Cyhoeddodd 

Llywodraeth Cymru ganllawiau statudol drafft i gyd-fynd â chyflwyno’r 

Bil.
35

 

64. Nid yw unrhyw weithdrefn y Cynulliad yn gymwys i gyhoeddi 

arweiniad  oherwydd:   

“Nod y pŵer i gyhoeddi canllawiau yw hwyluso’r gwaith o roi’r 

ddeddfwriaeth sylfaenol ar waith. Bydd y canllawiau’n ymdrin â 

phroses ac felly nid yw Gweithdrefn y Cynulliad yn briodol.”
36

 

65. Dywedodd y Dirprwy Weinidog wrthym:   

“it’s not common practice for guidance of this nature to be 

subject to legislative procedure, and we consider that the duty 

to consult will provide those using the guidance with sufficient 

opportunity to consider and to make representations that will 

inform the issued guidance.”
37

 

66.  Cadarnhawyd hefyd bod y canllawiau yn ymwneud yn unig â 

chreu a chynnal cofnodion amgylchedd hanesyddol.
38

   

Ein barn ni  

67. Rydym yn nodi barn y Dirprwy Weinidog ac rydym yn fodlon na 

ddylai unrhyw weithdrefn fod yn gymwys i wneud y canllawiau hyn. 

Fodd bynnag, rydym yn creu y byddai budd mewn cael dyletswydd i 

osod y canllawiau gerbron y Cynulliad.  

Argymhelliad 3: Rydym yn argymell y dylai’r Dirprwy Weinidog 

gyflwyno gwelliant i’r Bil, yn ei wneud yn ofynnol i Weinidogion 

Cymru osod gerbron y Cynulliad y canllawiau a gyhoeddwyd yn 

unol ag adran 36. 
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 Adran 38 - Cyfansoddiad ac ati 

68. Mae Adran 37 yn rhoi dyletswydd ar Weinidogion Cymru i 

sefydlu Panel Cynghori ar gyfer Amgylchedd Hanesyddol Cymru ("y 

Panel"). Pwrpas y Panel yw darparu arbenigedd ac amrywiaeth o 

safbwyntiau ar ystod eang o ddatblygiadau a gweithgareddau polisi a 

strategaeth sy’n ymwneud â’r amgylchedd hanesyddol ehangach, gan 

gynnwys eiddo o dan ofal y wladwriaeth. 

69. Mae adran 38 yn gwneud darpariaeth ynghylch aelodaeth y Panel 

ac am ei statws cyfreithiol. Yn benodol, mae adran 38(7) yn rhestru’r 

bobl sydd wedi’u hanghymhwyso rhag bod yn aelod o’r Panel ac mae’n 

cynnwys ym mharagraff (h) pŵer i ychwanegu staff o sefydliad trwy 

gyfrwng rheoliadau dan y weithdrefn negyddol.  

70. Mae Datganiad o Fwriad y Polisi Llywodraeth Cymru yn datgan: 

 

 “Bydd angen i'r panel arddangos annibyniaeth, uniondeb a 

 didueddrwydd. Bydd y panel yn rhoi cyngor i Weinidogion Cymru 

 ar ystod o faterion polisi, strategaeth a chyllido. Gallai llawer o'r 

 penderfyniadau a gymerir gan Weinidogion Cymru ar y materion 

 hyn effeithio'n uniongyrchol ar ystod o sefydliadau boed hynny o 

 ran y polisïau y bydd yn rhaid iddynt eu gweithredu neu'r cyllid a 

 allai gael ei ddyfarnu iddynt (neu beidio).  

 

 Mae'r categorïau o bobl sy'n cael eu hystyried ar gyfer eu 

 gwneud yn anghymwys fel a ganlyn: 

 

 staff Llywodraeth Cymru; 

 

 staff a gyflogir gan Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru, a 

 

 staff a gyflogir gan y pedwar ymddiriedolaeth archeolegol 

yng Nghymru. 

 

 Ni fydd yn bosib cael gwared ar wrthdaro buddiannau yn gyfan 

 gwbl, gan mai cyfyngedig yw nifer y bobl sydd â'r arbenigedd, y 

 sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol. Caiff protocolau gweithredu 

 eu defnyddio i ddelio ag unrhyw wrthdaro buddiannau posibl y 

 tu hwnt i'r rhai a bennir yn y ddeddfwriaeth a'r rheoliadau.”
39 
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71. Yn ôl y Memorandwm Esboniadol, mae’r weithdrefn negyddol yn 

gymwys i wneud rheoliadau oherwydd mae’r anghymwysiadau pennaf 

eisoes wedi eu cynnwys yn y Bil ac felly bydd unrhyw is-ddeddfwriaeth 

yn delio â manion a manylion.
40

 

72.  O ystyried bod y potensial i wahardd pobl o’r Panel yn gallu bod 

yn fater difrifol gofynnwyd i’r Dirprwy Weinidog pam fod y pŵer i 

wneud rheoliadau yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol. 

Dywedodd:  

“We’ve already identified the main disqualifications for 

membership of the panel, and they’re set out on the face of the 

Bill. But, it may prove necessary to amend the list in the future, 

taking account of any reorganisations or restructuring. And the 

regulation-making powers are necessary to add to that list of 

disqualifications on the face of the Bill, in the event of such 

reorganisations or restructuring taking place. We don’t 

consider it appropriate to subject these regulation-making 

powers to the affirmative procedure. The affirmative procedure 

may be appropriate for regulations disqualifying persons from 

being Assembly Members, given the impact that such 

disqualifications may have on the democratic process. But, the 

advisory panel’s role is purely advisory, and so it’s not 

appropriate to subject the regulation-making power in section 

38 to the same level of scrutiny.
41

 

Ein barn ni  

73. Rydym yn nodi barn y Dirprwy Weinidog. Fodd bynnag, rydym yn 

ystyried y weithred o anghymhwyso person (neu benderfynu i beidio â 

gwneud hynny) yn fater pwysig y dylid cael ei ystyried gan y Cynulliad. 

Argymhelliad 4: Rydym yn argymell y dylai’r Dirprwy Weinidog 

gyflwyno gwelliant i’r Bil yn ei wneud yn ofynnol i reoliadau a 

wneir o dan adran 38(7)(h) fod yn ddarostyngedig i’r weithdrefn 

gadarnhaol. 
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Adran 39 - Rheoliadau a Gorchmynion 

74. Mae adran 39(1) o’r Bil yn mewnosod is-adran newydd (1A) yn 

adran 60 o Ddeddf 1979 sy’n nodi:  

“Any power of the Welsh Ministers to make regulations or an 

order under this Act includes power to make such incidental, 

supplemental, consequential, transitory, transitional or saving 

provision as the Welsh Ministers consider appropriate.” 

75.  Gofynnwyd pam mae’r adran benodol hon yn cael ei chynnwys 

a’r math o newidiadau i Ddeddf 1979 y byddai’r Dirprwy Weinidog yn 

dal i fod yn eu rhagweld ar ôl i’r Bil hwn ddod yn Ddeddf. Dywedodd 

un o swyddogion y Dirprwy Weinidog wrthym:  

“The reason we’ve got this power in there is because … we’re 

introducing new regimes to fit in with the existing legislation. 

That legislation obviously dates back to 1979. So, the reason 

we have this power really is to make sure that there is that 

smooth transition, and so if there is anything that we do need 

to change so that we can adapt or make sure that the new 

regime is effective against the existing legislation, then we may 

need this power to add to the pure changes that we are 

introducing via our Bill.”
42

 

76. Ychwanegodd:  

“It’s not that we haven’t amended what we consider necessary 

to be amended; it’s basically looking at the main thrust of 

those amendments and how they will sit alongside the existing 

legislation. Obviously, you can go some way to making sure 

that you’ve made all the changes needed, but when that regime 

starts to kick off and work in practice, we don’t want to be left 

in a situation where we’re unable to make changes other than 

by further primary legislation to enable that to work effectively, 

not only for, obviously, the protection of listed buildings and 

scheduled monuments, but also for those individuals that are 

affected by these changes.”
43
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a  

“this is a, sort of, common power that’s used across all types of 

legislation. But, that is there, basically, to ensure that there 

isn’t that loophole created by the changes.”
44

 

77. Rydym hefyd yn nodi bod adran 39(2) yn mewnosod adrannau 

newydd 60(3), 60(4) a 60(5) yn Neddf 1979. Mae adran 60(3) yn 

cyfeirio at adran 37 o Ddeddf 1979 ac adran 60(5) at adran 19 o 

Ddeddf 1979, ond nid yw adran 19 na 37 wedi’u cynnwys yn yr 

atodlen Keeling perthnasol.  

Ein barn ni  

78. Rydym yn nodi’r sylwadau a wnaed mewn perthynas â’r adran 

hon. 

79. Fodd bynnag, rydym yn ystyried bod y pŵer yn adran 60(1A) o 

Ddeddf 1979, fel y mewnosodwyd gan adran 39(1) o’r Bil, yn eithaf 

eang, o ystyried y gellid ei ddefnyddio mewn perthynas â rheoliadau 

sy’n diwygio deddfwriaeth sylfaenol. 

80. Rydym yn nodi bod adran 60(1A) yn gymwys i Ddeddf 1979 yn ei 

chyfanrwydd ac nid y darpariaethau diwygiedig sy’n destun y Bil hwn 

yn unig. Rydym yn nodi hefyd nad oedd angen ar y Ddeddf 1979 

wreiddiol bŵer cyfatebol i’r hyn sydd yn adran newydd 60(1A). 

81. Rydym hefyd yn nodi nad yw Atodlen Keeling yn ailadrodd 

adrannau heb eu diwygio o Ddeddf 1979 y mae darpariaethau 

diwygio’r Bil yn gymwys iddynt. Mae hyn yn ychwanegu grym at ein 

cred y byddai’r Bil wedi bod yn sylweddol well fel Bil cydgrynhoi. 

82. Rydym yn credu y dylai’r Dirprwy Weinidog egluro pwrpas ac 

effaith adrannau 39(1) a 39(2) o’r Bil. 

Argymhelliad 5: Rydym yn argymell bod y Dirprwy Weinidog yn 

egluro yn ystod y ddadl Cyfnod 1 ar y Bil, bwrpas ac effaith 

adrannau 39(1) a 39(2) yn cynnwys, yn benodol, y ffordd y mae’n 

disgwyl arfer y pŵer yn adran 39(1) (sy’n mewnosod adran 60(1A) 

yn y Ddeddf Henebion ac Ardaloedd Archeolegol 1979).  
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Argymhelliad 6: Rydym yn argymell y dylai’r Dirprwy Weinidog 

gyflwyno gwelliant i’r Bil i gymhwyso’r weithdrefn gadarnhaol i is-

ddeddfwriaeth a wneir o dan adran 60(1A) o’r Ddeddf Henebion ac 

Ardaloedd Archeolegol 1979 (fel y mewnosodwyd gan adran 39(1) 

o’r Bil) sy’n diwygio deddfwriaeth sylfaenol.  

Adran 40 –  Dod i rym  

83. Mae Adran 40 yn nodi’r darpariaethau a fydd yn dod i rym ar 

ddyddiad y Cydsyniad Brenhinol; y rhai a fydd yn dod i rym ddau fis ar 

ôl y cydsyniad Brenhinol; a’r rhai a fydd yn dod i rym drwy orchymyn a 

wneir gan Weinidogion Cymru. Eglurodd y Dirprwy Weinidog:  

“… commencement Orders are not subject to any Assembly 

procedure because they’re merely bringing into force 

provisions that have already been scrutinised and passed by 

the Assembly. The Bill will introduce new regimes, and in order 

to ensure that there is a smooth transition from the existing 

regime into the new regime, it’s considered necessary to 

include limited ancillary powers. They’ll only be used in 

connection with the commencement of the provisions. Section 

40(4) doesn’t give a power to make any wider provision in 

connection with commencement. Rydym wedi cadw yn fwriadol 

pŵer hwn mor gul ag y bo modd, tra, ar yr un pryd, sicrhau y 

gall darpariaethau’r Mesur yn eu cychwyn yn effeithiol." 
45

 

Ein barn ni  

84. Nodwn y sylwadau yn egluro’r rheswm dros y ddwy 

ddarpariaeth.  

85. Rydym yn parhau i fod o’r farn y dylai’r weithdrefn negyddol 

gael ei chymhwyso i bwerau i wneud gorchmynion sy’n gwneud mwy 

na dim ond nodi dyddiad cychwyn darpariaeth benodol.  

Argymhelliad 7: Rydym yn argymell y dylai’r Dirprwy Weinidog 

gyflwyno gwelliant i’r Bil i gymhwyso’r weithdrefn negyddol i 

orchmynion cychwyn a wneir yn unol ag adran 40(4) sy’n cynnwys 

darpariaeth drosiannol, dros dro neu arbed.  
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