
Adroddiad ar yr ystyriaeth o’r Memorandwm Cydsyniad 

Deddfwriaethol sy’n deillio o'r Bil Eiddo Diwylliannol (Gwrthdaro 

Arfog) (‘y Bil’)  

 

Safbwynt y Pwyllgor 

 

1. Ystyriodd y Pwyllgor Cyfathrebu, Diwylliant a'r Gymraeg y 

Memorandwm ar 14 Gorffennaf 2016. Mae’r Pwyllgor yn fodlon ar y 

Memorandwm. Mae rhagor o wybodaeth gefndir am y Bil a'r 

darpariaethau y ceisir cydsyniad ar eu cyfer i'w gweld isod. 

 

Y Bil  

 

1. Cyflwynwyd y Bil Eiddo Diwylliannol (Gwrthdaro Arfog) ('y Bil') yn Nhŷ 'r 

Arglwyddi ar 19 Mai 2016 ac fe'i noddir gan yr Adran dros Ddiwylliant, y 

Cyfryngau a Chwaraeon.  

 

 

2. Gosodwyd y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol, y mae'r nodyn 

hwn yn cyfeirio ato, ar 16 Mehefin 2016 gan Ken Skates, Ysgrifennydd y 

Cabinet dros yr Economi a Seilwaith. Rhoddodd Llywodraeth Cymru 

grynodeb o ddarpariaethau allweddol y Bil yn y Memorandwm Cydsyniad 

Deddfwriaethol hwnnw. 

 

3. Fel y nodwyd yn y Memorandwm, mae'r Bil yn gwneud darpariaeth i 

gyflwyno nifer o fesurau a fyddai'n galluogi'r DU i weithredu Confensiwn 

yr Hag a'i ddau Brotocol fel a ganlyn:  

 

 Cyflwyno troseddau a gynlluniwyd i amddiffyn eiddo diwylliannol 

mewn achos o wrthdaro arfog gartref neu dramor. Mae'r rhain yn 

cynnwys gwneud ymosodiad ar eiddo o'r fath yn drosedd.  

 Cyflwyno Tarian Las (Blue Shield) fel arwyddlun sy'n dangos bod 

rhywbeth yn eiddo diwylliannol a ddiogelir o dan Gonfensiwn yr Hag a'i 

ddau Brotocol.  

 Cyflwyno trosedd ar gyfer delio mewn eiddo diwylliannol sydd wedi 

cael ei allforio yn anghyfreithlon o diriogaeth a feddiennir a 

darpariaeth ar gyfer cipio eiddo o'r fath a'i ddychwelyd i'r diriogaeth a 

feddiennir ar ôl diwedd yr elyniaeth, lle bo'n briodol.  

 Cyflwyno imiwnedd rhag ymafael ar gyfer eiddo diwylliannol yn y DU 

sy'n cael ei gludo i'w gadw'n ddiogel yn ystod gwrthdaro rhwng dau 

neu fwy o wladwriaethau eraill.  

 

 

4. Mae Rheol Sefydlog 29 yn darparu bod yn rhaid i Weinidogion Cymru 

osod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol os yw Bil y DU yn gwneud 

darpariaeth mewn perthynas â Chymru: 

 



"(i) at unrhyw ddiben sydd o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y 

Cynulliad (ac eithrio darpariaethau cysylltiedig, canlyniadol, 

trosiannol, dros dro, atodol neu ddarpariaethau arbed sy'n ymwneud â 

materion nad ydynt o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad); 

neu  

 

(ii) sy'n addasu cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad". 

 

Darpariaethau y ceisir cydsyniad ar eu cyfer 

 

5. Ceisir cydsyniad y Cynulliad ar gyfer Rhannau 2, 3 a 5 o'r Bil.   

 

6. Cytunodd y Pwyllgor fod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol 

Llywodraeth Cymru yn gywir yn ei ddisgrifiad o effaith y cymalau hyn. 

Nododd y Pwyllgor yr asesiad gan Lywodraeth Cymru nad oes unrhyw 

oblygiadau ariannol i Lywodraeth Cymru os bydd Cynulliad Cenedlaethol 

Cymru yn cydsynio i'r darpariaethau fod yn gymwys i Gymru. 

 

Cymhwysedd deddfwriaethol 

 

7. Mae Rhannau 2, 3 a 5 o'r Bil yn ymwneud â "Henebion ac Adeiladau 

Hanesyddol" a "Diwylliant" sef, yn y drefn honno, penawdau 2 a 3 yn 

Rhan 1 o Atodlen 7 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.    

 

8. Mae'r Pwyllgor yn cytuno ag asesiad Llywodraeth Cymru bod Rhannau 2, 

3 a 5 o'r Bil yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad 

Cenedlaethol Cymru. 

 

 

 

 

 

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu 

Medi 2016 


