
 

 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a 

Chymunedau 

Adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Arweiniad 

a Hawliadau Ariannol 

Y cefndir 

01. Ar 5 Gorffennaf 2017 gosododd Ysgrifennydd y Cabinet ar y pryd dros Gymunedau 

a Phlant Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol 1 ar gyfer y Bil Arweiniad a 

Hawliadau Ariannol2 gerbron Senedd y DU. 

02. Ar 11 Gorffennaf, cyfeiriodd y Pwyllgor Busnes y Memorandwm Cydsyniad 

Deddfwriaethol at y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg i'w ystyried. Ar 19 

Gorffennaf, oherwydd bod elfennau o'r LCM yn dod o dan gylch gwaith y Pwyllgor 

Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, fe’i cyfeiriwyd at y Pwyllgor hwnnw 

hefyd. Cyflwynodd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau 

adroddiad ar y LCM hwn ym mis Hydref 20173. 

03. Ar 30 Tachwedd, ar ôl i Senedd San Steffan gytuno at welliannau i'r Bil, gosododd 

Llywodraeth Cymru LCM Atodol.4 Ysgrifennodd y Pwyllgor Busnes at y Pwyllgor 

Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar 6 Rhagfyr yn gofyn a allem ni 

ystyried yr LCM Atodol erbyn 9 Ionawr. Cytunwyd i wneud hynny, ond newidiwyd 

dyddiad y ddadl a gofynnodd y Pwyllgor Busnes inni gyflwyno adroddiad erbyn 9 

Chwefror.   

Y darpariaethau y gwneir cais am gydsyniad ar eu cyfer  

04. Mae'r Bil Arweiniad a Hawliadau Ariannol yn creu un corff, sef y Corff Arweiniad 

Ariannol (SFGB),  a bydd hwn yn gyfrifol am bob arweiniad ariannol cyhoeddus, ac 

am ddiogelu defnyddwyr rhag camweddau eang ar draws sector y Cwmnïau Rheoli 
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Hawliadau. Roedd ein hadroddiad cynharach ar y LCM yn ymdrin â darpariaethau 

cyffredinol y Bil.  

05. Mae'r LCM Atodol yn nodi bod angen cydsyniad ar gyfer gwelliannau y cytunodd 

Tŷ'r Arglwyddi arnynt ar 21 Tachwedd. Mae'r LCM Atodol yn nodi y bydd y 

gwelliannau i gymalau 20 a 30 a chymalau newydd 7 ac 8 yn darparu i’r SFGB 

gynghori ynghylch sefydlu 'cynllun seibiant dyled,' cyn pen tri mis ar ôl ei sefydlu, 

os bydd yr Ysgrifennydd Gwladol yn gofyn iddo wneud hynny.    

Cymhwysedd deddfwriaethol 

06. Y prawf ar gyfer penderfynu a yw deddfwriaeth o fewn cymhwysedd deddfwriaethol 

y Cynulliad yw drwy asesu: 

 ayw'r ddarpariaeth yn deg ac yn ymwneud ac yn realistig ag un o'r pynciau 

datganoledig a nodir yn Atodlen 7 i Ddeddf Llywodraeth Cymru (2006); ac 

 a oes unrhyw rai o'r eithriadau yn Atodlen 7 yn gymwys. 

07. Mae Llywodraeth Cymru yn dibynnu ar gymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad o 

dan bwnc 5, 'Addysg a hyfforddiant', pwnc 15, 'Lles cymdeithasol' a phwnc 4 

'Datblygu economaidd' yn Atodlen 7. Mae'n nodi nad yw'r darpariaethau y mae'n 

cyfeirio atynt yn dod o fewn unrhyw un o'r eithriadau a bennir yn unrhyw Ran o'r 

Atodlen.  

Trafodaeth y Pwyllgor 

08. Fe wnaethon ni ystyried yr LCM Atodol ar 6 Rhagfyr. Yn y cyfarfod hwn, cytunwyd i 

ofyn i Lywodraeth Cymru egluro i ba raddau yr oedd y darpariaethau a nodwyd yn yr 

LCM gwreiddiol yn rhan o ystyriaethau’r Pwyllgor. (Mae copi o'r ohebiaeth ynghlwm 

yn Atodiad 1)  

09. Cafwyd ymateb gan y Gweinidog Tai ac Adfywio (ynghlwm yn Atodiad 2), sy'n nodi 

sut y mae'r darpariaethau yn yr LCM gwreiddiol a'r LCM Atodol o fewn cymhwysedd 

deddfwriaethol y Cynulliad. Rydym yn fodlon â'r ymateb.   

Casgliad y Pwyllgor 

10. Rydym yn cytuno â Llywodraeth Cymru bod angen LCM Atodol oherwydd bod y 

darpariaethau y mae angen cydsyniad ar eu cyfer o fewn cymhwysedd 

deddfwriaethol y Cynulliad. Nid ydym yn gweld unrhyw reswm i’r Cynulliad wrthod 

yr LCM Atodol.   


