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Adroddiad ar Ystyriaeth y Pwyllgor Menter a Busnes o’r Memorandwm 

Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Menter - Côd Rheoleiddwyr a’r 

Awdurdod Sylfaenol  

  

1. Crynodeb o’r drafodaeth 

 

Ystyriodd y Pwyllgor Menter a Busnes y Memorandwm Cydsyniad 

Deddfwriaethol (LCM) ar y Bil Menter a chyngor ategol gan y Gwasanaethau 

Cyfreithiol yn ei gyfarfod ar 3 Mawrth 2016. 

 

Cytunodd yr Aelodau fod y Bil yn ceisio deddfu mewn meysydd sydd o fewn   

cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad ac ar y sail hon mae angen cynnig 

cydsyniad deddfwriaethol. 

 

Mae’r Pwyllgor yn fodlon ar y Memorandwm. 

 

2. Cefndir 

   

Cyflwynwyd y Bil Menter (y ‘Bil’) yn Nhŷ’r Arglwyddi ar 16 Medi 2015 ac ar 

hyn o bryd mae yn y cyfnod Pwyllgor yn yr un Tŷ. 
 

Gosodwyd y cynnig cydsyniad deddfwriaethol y mae’r nodyn hwn yn cyfeirio 

ato yn y Cynulliad ar 5 Chwefror, 2016. Mae’r Pwyllgor wedi ystyried cynnig 

cydsyniad deddfwriaethol mewn perthynas â’r un Bil yn flaenorol, ond ar 

gyfer gwahanol gymalau (Comisiynydd Busnesau Bach a  Datgelu 

gwybodaeth Cyllid a Thollau EM mewn cysylltiad ag Ardrethu Annomestig). 

 

Caiff y Bil ei noddi gan yr Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau ("BIS"). Y prif 

amcanion polisi a nodwyd gan Lywodraeth y DU ar gyfer y Bil yw: 

 

 cadarnhau safle’r DU fel y lle gorau yn Ewrop i ddechrau a datblygu 

busnes, drwy leihau biwrocratiaeth a’i gwneud yn haws i fusnesau 

bach ddatrys anghydfodau yn gyflym ac yn hwylus; a 

 gwobrwyo entrepreneuriaeth, creu swyddi a chyflogau uwch i bawb, a 

chynnig cyfle i bobl yn ystod pob cyfnod o’u hoes.   

 

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

 

Trafododd y Pwyllgor y darpariaethau canlynol yn y Bil sy’n gwneud 

diwygiadau i’r ddwy Ddeddf Seneddol ganlynol y ceisir cydsyniad ar eu cyfer: 

 

3.1 Deddf Diwygio Deddfwriaethol a Rheoleiddiol 2006 (‘LRRA 2006’) 

 

Cymal 15  - Mae’r Bil yn gosod dyletswyddau adrodd ychwanegol ar unrhyw 

berson sy’n arfer swyddogaethau rheoleiddio penodol (‘heblaw awdurdod 
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lleol) i roi sylw i unrhyw god ymarfer a gyhoeddwyd gan Weinidog y Goron. 

Cyhoeddwyd y cod ymarfer ( ‘y cod’), a alwyd y Cod Rheoleiddwyr, ym mis 

Ebrill 2014. 

 

Ni fydd y dyletswyddau adrodd ychwanegol yn berthnasol i gynghorau sir 

neu gynghorau bwrdeistref sirol yng Nghymru; awdurdodau tân ac achub 

yng Nghymru ac awdurdodau porthladdoedd yng Nghymru. 

 

Mae’r pŵer cyfredol sydd gan Weinidogion Cymru o dan adran 24 o Ddeddf 

Diwygio Deddfwriaethol a Rheoleiddiol yn galluogi Gweinidogion Cymru i 

bennu swyddogaethau sy’n arferadwy yng Nghymru yn unig. Mae gorchymyn 

gan Weinidogion Cymru yn ddarostyngedig i’r weithdrefn gadarnhaol a chyn 

gwneud Gorchymyn rhaid i Weinidogion Cymru ymgynghori â’r rhai yr 

effeithir arnynt. Bydd y darpariaethau yn y Bil yn rhoi pwerau ehangach i 

Weinidogion Cymru wneud gorchmynion sy’n defnyddio egwyddorion y 

rheolyddion a’r cod ymarfer mewn perthynas â swyddogaethau sy’n 

ymwneud â: 

 

 materion o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol 

Cymru; 

 neu y mae swyddogaethau yn arferadwy mewn perthynas â hwy gan 

Weinidogion Cymru. 

 

Cymal 17  - Ar hyn o bryd, mae Ofgem, Ofcom, ORR ac Ofwat yn cael eu 

hatal rhag bod yn ddarostyngedig i’r ddyletswydd i roi sylw i’r egwyddorion 

rheoleiddio gwell a nodir yn y Ddeddf Diwygio Deddfwriaethol a Rheoleiddiol 

2006 a’r Cod Rheoleiddwyr. Ceisia’r Bil ddiddymu hyn. Ni fydd y diddymu 

hwn ynddo’i hun yn gwneud y rheoleiddwyr hyn yn ddarostyngedig i’r 

ddyletswydd hon, ond mae’n dileu rhwystr deddfwriaethol i wneud hynny. 

 

3.2 Deddf Gorfodi Rheoleiddiol a Sancsiynau 2008 ( ‘Deddf RESA 2008) 

  

Mae Cymal 19 -  yn darparu ar gyfer ymestyn cymhwyster y Cynllun 

Awdurdod Sylfaenol (‘y Cynllun’) a sefydlwyd gan Ddeddf 2008. Mae’r 

Cynllun yn galluogi’r Ysgrifennydd Gwladol i enwebu awdurdod lleol i fod yn 

awdurdod sylfaenol ar gyfer arfer swyddogaeth (reoleiddio) berthnasol mewn 

perthynas â pherson a reoleiddir.  

 

Yn ei hanfod, mae’r Cynllun yn annog busnesau i weithio gydag awdurdodau 

lleol i sicrhau bod rheoleiddio’n cael ei gymhwyso’n gyson ar draws ffiniau 

awdurdodau lleol a bod arferion gorau yn cael eu rhannu. Mae rhagor o 

fanylion am y Cynllun i’w gweld ym mharagraff 146 o’r Nodiadau Esboniadol 

ar y Bil. 

 

Yn gyffredinol, bydd y darpariaethau newydd yn ymestyn cymhwyster y 

Cynllun drwy alluogi’r Ysgrifennydd Gwladol i ragnodi, mewn is-
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ddeddfwriaeth, reoleiddwyr cymwys ar wahân i awdurdodau lleol a allai fod 

yn awdurdod sylfaenol, yn rheoleiddwyr a all roi cymorth i awdurdodau 

sylfaenol a rheoleiddwyr y bydd eu hangen yn gyson gyda chyngor awdurdod 

sylfaenol. 

 

Fel y cyfeiria paragraff 26 o’r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol, bydd 

Rheoliadau o dan adrannau 22B, 2C, 28A a 28B fel y’u drafftiwyd ar hyn o 

bryd, yn ei gwneud yn ofynnol i gael cydsyniad Gweinidogion Cymru i bennu 

rheoleiddwyr y mae eu swyddogaethau’n ymwneud â materion ar gyfer 

Gweinidogion Cymru yn unig, neu i bennu swyddogaethau rheoleiddio i’r 

graddau y maent yn arferadwy yng Nghymru sy’n ymwneud â materion ar 

gyfer Gweinidogion Cymru. 

   

Bydd angen cydsyniad Gweinidogion Cymru ar y diwygiadau i ymwneud yn 

unig â materion datganoledig i Gymru neu i bennu swyddogaethau 

rheoleiddio i’r graddau y maent yn arferadwy mewn perthynas â Chymru sy’n 

ymwneud â materion datganoledig i Gymru (sef materion sy’n dod o fewn 

cymhwysedd y Cynulliad neu y mae swyddogaethau yn arferadwy gan 

Weinidogion Cymru mewn perthynas â hwy). 

 

4. Cymhwysedd Deddfwriaethol  

  

Cafodd y Pwyllgor gyngor gan Wasanaethau Cyfreithiol Cynulliad 

Cenedlaethol Cymru. Ym marn aelodau’r Pwyllgor, mae pwnc y Cynnig 

Cydsyniad Deddfwriaethol o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad 

Cenedlaethol i’r graddau y mae’n ymwneud ag un neu fwy o’r pynciau yn 

Atodlen 7 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.  

 

Cytunodd y Pwyllgor fod mae angen cydsyniad deddfwriaethol y Cynulliad, 

yn unol â Rheol Sefydlog 29.6 a hefyd o safbwynt Llywodraeth y DU, yn unol 

â’r Nodyn Canllaw ar Ddatganoli rhif 9 diwygiedig. 

  

Nodwch mai crynodeb yw hwn o’r trafodaethau ar y darpariaethau yn y Bil.  I 

gael rhagor o fanylion, gweler y Nodiadau Esboniadol ar y Bil a’r  

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 3) ar 

gyfer y Bil Menter mewn perthynas â darpariaethau’r Cod Rheoleiddwyr a 

darpariaethau Awdurdod Sylfaenol’ . 
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