
 

 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a 
Chymunedau 

Adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil y 
Cyfrifiad (Manylion Ffurflenni a Dileu Cosbau)  
 

Cefndir 

Ar 15 Mai 2019, gosododd y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd Femorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol ('y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol') ar gyfer Bil y Cyfrifiad 
(Manylion Ffurflenni a Dileu Cosbau) sydd gerbron Senedd y DU ar hyn o bryd. 

Ar 29 Tachwedd 2016, cytunodd y Pwyllgor Busnes i gyfeirio'r Memorandwm at y 
Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ('y Pwyllgor') i'w drafod. 
Wrth gyfeirio'r Memorandwm, pennodd y Pwyllgor Busnes 27 Mehefin 2019 fel y terfyn 
amser ar gyfer cyflwyno adroddiad. 

Mae dadl ar Gynnig Cydsyniad Deddfwriaethol wedi ei threfnu yn y Cyfarfod Llawn ar 
2 Gorffennaf 2019, yn gofyn i’r Cynulliad gydsynio â’r darpariaethau perthnasol yn y Bil 
(fel y'u hamlinellir yn y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol). 

Y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol 

Mae paragraffau 3 i 6 o’r Memorandwm yn crynhoi’r Bil ac yn amlinellu’r amcanion 
polisi. Mae paragraffau 7 ac 8 yn pennu'r darpariaethau yn y Bil y mae angen 
cydsyniad ar eu cyfer. Mae paragraff 19 yn nodi barn Llywodraeth Cymru ar y ffaith bod 
y darpariaethau yn cael eu gwneud drwy Fil y DU, yn hytrach na thrwy ddeddfwriaeth 
y Cynulliad. 

Y darpariaethau yn y Bil y mae angen cydsyniad ar eu cyfer 

Ceisir cydsyniad y Cynulliad ar gyfer darpariaethau a gynhwyswyd pan gafodd y Bil ei 
gyflwyno. Mae'r darpariaethau fel a ganlyn: 

Adran 1 

Mae Adran 1 o'r Bil yn diwygio Deddf y Cyfrifiad 1920 ac yn ymgorffori cyfeiriadedd 
rhywiol a hunaniaeth o ran rhywedd, fel materion y gellir gofyn am fanylion amdanynt 
yn y cyfrifiad. Gofynnir am y wybodaeth ar sail wirfoddol. 

Adran 3 

Mae Adran 3 o'r Bil yn ymwneud â rhychwant, cychwyn ac enw byr y Bil ac mae'n 
gysylltiedig ag Adran 1. 



 

 

Mae'r disgrifiad o effeithiau cymalau ym Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol 
Llywodraeth Cymru yn gywir. 

 

Y rhesymau dros wneud y darpariaethau hyn 

Mae paragraffau 10-17 yn nodi rhesymau Llywodraeth Cymru dros wneud y 
darpariaethau hyn i Gymru yn y Bil hwn, yn hytrach na thrwy gyfrwng deddfwriaeth y 
Cynulliad. Mae'n datgan “ei bod yn briodol ymdrin â'r darpariaethau hyn ym Mil y DU 
am resymau amseriad, eglurdeb a chysondeb â gweddill y DU.” Daeth i’r casgliad “ei 
bod yn briodol ymdrin â'r darpariaethau hyn ym Mil y DU gan mai dyma'r dull 
deddfwriaethol mwyaf ymarferol a chymesur o alluogi'r darpariaethau i fod yn 
gymwys yng Nghymru.”   

Ystyriaeth a chasgliad y Pwyllgor 

Trafodwyd y Memorandwm yn ein cyfarfod ar 5 Mehefin 2019. Rydym yn nodi'r 
darpariaethau y gwneir cais am gydsyniad ar eu cyfer. Rydym hefyd yn nodi rhesymau 
Llywodraeth Cymru dros wneud darpariaeth ar gyfer Cymru yn y Bil, yn hytrach na 
thrwy gyfrwng deddfwriaeth y Cynulliad, ac yn seiliedig ar y rhain, nid oes gennym 
wrthwynebiad i gytuno â'r Cynnig. 

 


