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Adroddiad ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Menter 

 

1.0 Y Bil  

 

1.1 Cyflwynwyd y Bil yn Nhŷ'r Arglwyddi ar 16 Medi 2015 a chafodd ei ddarlleniad 

cyntaf ar yr un diwrnod. Roedd ail ddarlleniad o'r Bil ar 12 Hydref 2015 a 

threfnwyd dechrau'r cyfnod o drafod y Bil mewn Pwyllgor ar 26 Hydref.  

 

1.2 Y prif amcanion 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 menter, creu swyddi a chyflogau uwch i bawb, a chynnig cyfle i 

bobl ar bob cam o'u bywydau.   

 

1.3 Mae manylion am gefndir y Bil ym mharagraff 1 o'r Nodiadau Esboniadol i'r Bil. 

Y paragraffau perthnasol o'r Nodiadau Esboniadol sy'n ymwneud â'r Memorandwm 

Cydsyniad Deddfwriaethol hwn a'r darpariaethau cysylltiedig yn y Bil yw 

paragraffau 58-107 (y Comisiynydd Busnesau Bach) a pharagraffau 239-241 

(Ardrethu Annomestig).   

 

2.0 Mae'r darpariaethau yn y Bil y ceisir cydsyniad ar eu cyfer wedi'u nodi 

mewn dau Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar wahân (ond fe'u 

hystyrir gyda'i gilydd yn y ddogfen hon).  

 

2.1 Y darpariaethau yn y Bil y ceisir cydsyniad ar eu cyfer:  

 

 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol:  Darpariaethau ardrethi 

annomestig ('y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol') 

 

Rhan 6 Datgelu gwybodaeth Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi sy'n ymwneud ag 

Ardrethu Annomestig Cymal 22 

 

 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2) 

darpariaethau Comisiynydd Busnesau Bach ('y Memorandwm Atodol - 

Rhif 2') 

 

Rhan 1 Y Comisiynydd Busnesau Bach Cymalau 1-12 

 

Ymdrinnir â'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol a'r Memorandwm 

Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar wahân isod:  
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3.0 Y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol 

 

Rhan 6 o'r Bil - Ardrethu Annomestig  

 

3.1 Ar hyn o bryd, mae'n rhaid i dalwyr ardrethi busnes ddarparu gwybodaeth am 

eu heiddo a'u busnes i Asiantaeth y Swyddfa Brisio (sy'n gyfrifol am brisio ardrethi 

busnes) a'r llywodraeth leol.  Ar hyn o bryd, gwaherddir staff Asiantaeth y Swyddfa 

Brisio rhag rhannu rhagor o wybodaeth am dalwyr ardrethi gyda'r llywodraeth leol, 

sy'n creu rhwystr rhwng talwyr ardrethi a'r llywodraeth leol.  

 

3.2 Nodau Llywodraeth y DU mewn perthynas â'r mater yw:  

 

 lleihau'r baich gweinyddol yn y system ardrethi busnes a chymhwyso polisi 

"Dywedwch Wrthym Unwaith" Llywodraeth y DU i ardrethi busnes; a  

 sicrhau nad oes angen i dalwyr ardrethi roi'r un wybodaeth fwy neu lai i'r 

llywodraeth leol ac Asiantaeth y Swyddfa Brisio.  

 

3.3 Mae Rhan 6 cymal 22 yn ymwneud â Datgelu Gwybodaeth Cyllid a Thollau Ei 

Mawrhydi ('CThEM') sy'n ymwneud ag ardrethi annomestig. Mae'r darpariaethau 

hyn yn rhychwantu Cymru a Lloegr yn unig.  

 

3.4 Mae'r Bil yn diwygio Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1988, gan fewnosod adran 

63A newydd i alluogi swyddogion Swyddfa Brisio CThEM (Asiantaeth y Swyddfa 

Brisio) i ddarparu gwybodaeth i awdurdodau bilio, awdurdodau praeseptio mawr a 

chontractwyr a darparwyr gwasanaethau sy'n gweithio iddynt, yn ymwneud â 

swyddogaethau ardrethu annomestig awdurdodau. Mae'n caniatáu i wybodaeth 

gael ei throsglwyddo i'r Ysgrifennydd Gwladol a Gweinidogion Cymru hefyd, ar 

gyfer swyddogaethau sy'n ymwneud â'r rhestr ardrethu canolog
1

.    

 

3.5 O dan gymal 22, mae'n rhaid i reoliadau mewn perthynas â Chymru gael eu 

gwneud gan Weinidogion Cymru er mwyn rhagnodi diben ar gyfer rhannu 

gwybodaeth am ardrethu annomestig neu ragnodi person y dylid datgelu 

gwybodaeth o'r fath iddo. Dylid defnyddio'r weithdrefn gadarnhaol ar gyfer y 

Rheoliadau hyn ac ni chaniateir eu gwneud oni bai fod Comisiynwr CThEM (y 

Comisiynwyr) wedi rhoi cydsyniad ymlaen llaw. 

 

3.6 Mae cymal 22 hefyd yn mewnosod adran 63B newydd i Ddeddf Cyllid 

Llywodraeth Leol 1988 sy'n darparu ar gyfer datgelu gwybodaeth i eraill yn 

gyfreithlon ac mae hefyd yn ei gwneud yn drosedd datgelu gwybodaeth yn 

                                       

1 Mae'r rhestrau ardrethu canolog yn cynnwys asesiadau ardrethu o rwydwaith eiddo mentrau trafnidiaeth, 

cyfleustodau a thelathrebu mawr a phiblinellau traws gwlad.  
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anghyfreithlon o dan adran 63A os yw'n datgelu pwy yw unigolyn, neu os yw'n 

bosibl canfod pwy yw unigolyn ar sail y wybodaeth a ddatgelir.     

 

3.7 Mae cymal 23 o'r Bil yn ymdrin â newid rhestrau ardrethu annomestig drwy 

newid Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1988 ymhellach ac mae'n gymwys i Loegr yn 

unig. 

 

4.0 Y Memorandwm Atodol - Rhif 2 

 

Rhan 1 o'r Bil - Y Comisiynydd Busnesau Bach   

 

4.1 Bydd cymal 1 yn sefydlu Comisiynydd Busnesau Bach yn y DU a fydd yn 

gyfrifol am y swyddogaethau a ganlyn:  

 

 darparu gwybodaeth a chyngor cyffredinol i fusnesau bach;  

 ystyried cwynion gan fusnesau bach sy'n ymwneud ag anghydfodau â 

busnesau mwy o faint ynghylch taliadau; a gwneud argymhellion.  

 

4.2 Mae cymal 2 yn darparu diffiniad o 'fusnesau bach' at ddibenion y Bil hwn ac 

mae'n rhoi'r pŵer i'r Ysgrifennydd Gwladol amrywio'r diffiniad.  

 

4.3 Mae cymal 3 yn rhoi'r pŵer i'r Comisiynydd Busnesau Bach gyhoeddi 

gwybodaeth a chyngor cyffredinol, diduedd neu ddarparu gwybodaeth a chyngor 

o'r fath i fusnesau bach, a allai fod o gymorth i fusnesau bach ym marn y 

Comisiynydd o ran eu perthnasau cyflenwi â busnesau mwy o faint. Gall y 

wybodaeth a'r cyngor hyn gynnwys egwyddorion cyfraith contractau, hawliau neu 

rwymedigaethau o ran cyflenwi nwyddau neu wasanaethau yn ogystal â darparu 

gwybodaeth am bobl eraill, fel ombwdsmyn, cyrff sy'n ymdrin â chwynion a 

rheoleiddwyr a allai gynorthwyo wrth ddatrys anghydfodau.  

 

4.4 Mae cymal 4 yn darparu bod yn rhaid i'r Comisiynydd Busnesau Bach sefydlu 

cynllun cwynion a bydd y Comisiynydd yn ymchwilio i "gwynion perthnasol", yn eu 

hystyried ac yn penderfynu yn eu cylch o dan y cynllun hwnnw. Cwynion a wneir 

gan fusnesau bach ynglŷn â’r berthynas gyflenwi a thalu rhwng busnes bach a 

busnes mwy o faint yw'r rhain.  

 

Mae isadran (5) o gymal 4 yn pennu'r eithriadau ar gyfer y cynllun cwynion. Mae'r 

eithriadau hyn yn cynnwys na fydd y Comisiynydd yn ystyried cwynion ynghylch: 

 pa mor briodol yw pris nwyddau neu wasanaethau;  

 materion sy'n destun achos cyfreithiol neu ddyfarniad;  

 materion sydd o fewn cylch gwaith ombwdsmon, rheoleiddiwr neu 

ddyfarnwr sy'n darparu dyfarniad statudol, neu gorff cyhoeddus arall sy'n 

ystyried cwynion.  

 

4.5 Mae cymal 5 yn pennu'r cwmpas ar gyfer ymchwiliad y Comisiynydd i gŵyn, ei 

ystyriaeth ohoni a'i benderfyniad yn ei chylch. Nid yw'r penderfyniadau a wneir yn 

unol â'r cynllun yn rhwymol yn gyfreithiol.  
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4.6 Mae cymal 6 yn darparu y caiff y Comisiynydd gyhoeddi adroddiad ar yr 

ymchwiliad i'r gŵyn ar ôl rhoi cyfle i'r achwynydd a'r ymatebydd wneud sylwadau 

yn ei gylch.  

 

4.7 Mae cymal 7 yn nodi'r materion y mae'n rhaid i'r Ysgrifennydd Gwladol eu 

hystyried wrth lunio rheoliadau'r cynllun, gan gynnwys dyletswyddau'r 

Comisiynydd o ran ystyried a phenderfynu ynghylch cwynion.  

 

4.8 Mae cymal 8 yn pennu rheolau cyfrinachedd a’r amgylchiadau pan ganiateir 

datgelu gwybodaeth.   

 

4.9 Mae cymal 9 yn ymdrin â’r gofyniad bod y Comisiynydd yn cyhoeddi 

adroddiad blynyddol. Rhan o’r broses honno fydd paratoi crynodeb o’r materion 

mwyaf arwyddocaol a godwyd gan fusnesau bach, ac argymhellion gan y 

Comisiynydd ar sut y dylid ymateb iddynt. Mae'n ofynnol i'r Ysgrifennydd Gwladol 

osod copi o'r adroddiad blynyddol ger bron Senedd y DU.  

 

4.10 Mae cymal 10 yn datgan bod yn rhaid i'r Ysgrifennydd Gwladol adolygu 

perfformiad y Comisiynydd, yn benodol pa mor effeithiol y bu’r Comisiynydd wrth 

gyflawni ei swyddogaethau, asesu’r effaith o ran gwella trafodiadau masnachol ac 

ymwybyddiaeth busnesau bach o’r gweithdrefnau ar gyfer datrys anghydfodau.  

 

4.11 Mae cymal 11 yn rhoi'r pŵer i’r Ysgrifennydd Gwladol ddiddymu swydd y 

Comisiynydd, ac mae cymal 12 yn cynnwys diffiniadau o'r termau a ddefnyddiwyd 

yn Rhan 1 ac Atodlen 1.  

 

4.12 Mae'r darpariaethau hyn o dan Ran 1 o'r Bil yn rhychwantu pob rhan o'r 

DU.  

 

4.13 Mae paragraff 16 o'r Memorandwm Atodol - Rhif 2 yn nodi barn Llywodraeth 

Cymru ynghylch pam mae'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn gyfrwng 

deddfwriaethol priodol a chymesur i alluogi’r darpariaethau hyn i fod yn gymwys 

mewn perthynas â Chymru: 

 

"a) Ystyrir bod swyddogaethau’r Comisiynydd yn wahanol, ond yn ategol, i’r 

swyddogaethau a gyflawnir o ganlyniad i’r rhyngweithio rhwng Llywodraeth Cymru 

a busnes, a’r cyngor a roddir ganddi i fusnesau.  

 

b) Gallai cymhwyso’r darpariaethau hyn i Gymru yn sicrhau triniaeth gyfartal i 

Gymru o gymharu â gweddill y DU. Hwn fyddai’r dewis gorau i ymdrin ag unrhyw 

fater trawsffiniol, er enghraifft, pe bai’r busnes bach wedi ei leoli yng Nghymru 

ond y busnes mawr yn rhywle arall yn y DU. Ystyrir y byddai gweithredu dull sy’n 

gymwys ledled y DU yn fanteisiol yn y cyd-destun hwn." 

 

4.14 Nid yw'r darpariaethau a nodir uchod yn cynnwys pwerau i Weinidogion 

Cymru wneud is-ddeddfwriaeth. Dim ond i'r Ysgrifennydd Gwladol y rhoddir y 

pwerau hynny ac ymdrinnir â hwy'n bennaf drwy gymhwyso'r weithdrefn 

penderfyniad cadarnhaol yn Senedd y DU, ac eithrio rheoliadau i bennu dyddiad 
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dechrau at ddibenion un eithriad o dan y cynllun cwynion nad yw'n 

ddarostyngedig i weithdrefn Seneddol.  

 

5.0 Cymhwysedd deddfwriaethol 

 

5.1 Mae'r ddarpariaeth y mae cymal 22 (Ardrethu Annomestig), a’r Memorandwm 

Cydsyniad Deddfwriaethol yn cyfeirio ati yn ymwneud â mater sydd o fewn 

cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad Cenedlaethol o dan Bwnc 12, 'llywodraeth 

leol', o Atodlen 7 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, ac yn benodol, 'ariannu 

llywodraeth leol' a 'pwerau a dyletswyddau awdurdodau lleol'.   

 

5.2 Fel y mae'r Memorandwm Atodol - Rhif 2 yn egluro, mae'r darpariaethau y mae 

cymalau 1-12 (Y Comisiynydd Busnesau Bach) o dan Ran 1 o'r Bil yn cyfeirio atynt 

yn ymwneud â mater sydd o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad 

Cenedlaethol o dan Bwnc 4, 'Datblygu economaidd',  o Atodlen 7 i Ddeddf 

Llywodraeth Cymru 2006, yn benodol o ran 'hyrwyddo busnes a chystadleurwydd'.  

 

5.3 Felly, mae angen cydsyniad deddfwriaethol y Cynulliad, yn unol â Rheol 

Sefydlog 29.6 ar gyfer y ddau Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol, a hefyd, o 

safbwynt Llywodraeth y DU, yn unol â'r fersiwn  ddiwygiedig o Ganllaw ar 

Ddatganoli Rhif 9.  

 

6.0 Casgliad 

 

6.1 Gwnaethom ystyried y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Menter 

yn ein cyfarfod ar 5 Tachwedd 2015.  Rydym yn fodlon ar y Memorandwm.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gwasanaeth y Pwyllgorau Polisi a Deddfwriaeth 

 

Tachwedd 2015 


