Offerynnau Statudol sydd ag Adroddiadau Clir
25 Ebrill 2022
SL(6)184 – Rheoliadau Deddf Llywodraeth Leol ac
Etholiadau (Cymru) 2021 (Diwygiadau Canlyniadol a
Darpariaeth Drosiannol) (Prif Weithredwyr) 2022
Gweithdrefn: Gwneud Negyddol
Mae Adran 54 o Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 ("Deddf 2021") yn ei
gwneud yn ofynnol i brif gynghorau, sef cynghorau sir a chynghorau bwrdeistref sirol yng
Nghymru, benodi prif weithredwr. Mae'r gofyniad hwn yn disodli'r gofyniad ar brif
gynghorau i ddynodi un o'u swyddogion yn bennaeth eu gwasanaeth taledig o dan adran 4
o Ddeddf Llywodraeth Leol a Thai 1989.
Mae Atodlen 5 i Ddeddf 2021 yn gwneud diwygiadau canlyniadol i ddeddfwriaeth sylfaenol o
ganlyniad i adran 54, fodd bynnag, nid yw diwygiadau canlyniadol i is-ddeddfwriaeth wedi'u
cynnwys yn yr Atodlen honno. Mae'r Rheoliadau hyn, felly, yn gwneud diwygiadau
canlyniadol o'r fath i is-ddeddfwriaeth. Maent hefyd yn rhoi darpariaeth drosiannol ar waith
fel y bydd y swyddogion hynny a ddynodwyd yn benaethiaid ar wasanaethau taledig yn
union cyn 5 Mai 2022 (y dyddiad y bydd adran 54 o Ddeddf 2021 ac Atodlen 5 iddi, ynghyd
â'r Rheoliadau hyn, yn dod i rym) yn cael eu trin fel y prif weithredwr o dan adran 54 o
Ddeddf 2021.
Rhiant-Ddeddf: Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021; Deddf Llywodraeth
Leol a Thai 1989
Fe’u gwnaed ar: 22 Mawrth 2022
Fe’u gosodwyd ar: 25 Mawrth 2022
Yn dod i rym ar: 05 Mai 2022

Offerynnau Statudol sydd ag Adroddiadau Clir
25 Ebrill 2022
SL(6)189 – Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr Ôlraddedig) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2022
Gweithdrefn: Gwneud Negyddol
Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio'r rheoliadau cymorth i fyfyrwyr ôl-raddedig a ganlyn:
•
•
•

Rheoliadau Addysg (Benthyciadau at Radd Feistr Ôl-raddedig) (Cymru) 2017
Rheoliadau Addysg (Benthyciadau at Radd Ddoethurol Ôl-raddedig) (Cymru) 2018; a
Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Graddau Meistr Ôl-raddedig) (Cymru) 2019.

Dyma effaith y diwygiadau hyn:
•

•

•
•

•

•

Cynyddu swm y cymorth sy'n daladwy i fyfyrwyr gradd Feistr ôl-raddedig yn ôl y
gyfradd chwyddiant a ragwelir, drwy gynyddu swm y benthyciad. Ni fydd y cymorth
grant yn cynyddu. Bydd cyfanswm y cymorth yn codi o £18,025 i £18,430 ar gyfer pob
cwrs;
Cynyddu swm y cymorth i fyfyrwyr doethuriaeth yn ôl y gyfradd chwyddiant a
ragwelir. Benthyciad yn unig yw’r cymorth sydd ar gael i fyfyrwyr doethuriaeth, a
bydd hwn yn cynyddu o £27,265 i £27,880 ar gyfer pob cwrs;
Dileu unrhyw gyfeiriad at y 'cyfnod gras' mewn perthynas â’r Cynllun Preswylio'n
Sefydlog i Ddinasyddion yr UE gan fod y cyfnod hwnnw wedi dod i ben yn awr;
Sicrhau bod unigolion, sy’n cael caniatâd i ddod i’r Deyrnas Unedig, neu i aros yn y
wlad fel dinasyddion perthnasol o Affganistan o dan y Polisi Adleoli a Chymorth i
Affganiaid (ARAP) a’r Cynllun Adsefydlu Dinasyddion Affganistan (ACRS), yn gymwys i
gael cymorth i fyfyrwyr; Mae’r trefniadau hyn yn ymestyn i'r priod, y partner sifil neu
unrhyw blant dibynnol. Nid ydynt yn ymestyn i bartner nad yw’n briod neu’n bartner
sifil i ddinesydd perthnasol o Affganistan;
Sicrhau bod myfyrwyr sy’n cael bwrsariaeth gwaith cymdeithasol yn gymwys i gael
cymorth i astudio Gradd Feistr Ôl-raddedig ar ffurf benthyciad. Ar hyn bryd, nid yw
myfyrwyr sy’n astudio Gradd Feistr Ôl-raddedig mewn gwaith cymdeithasol ac sy’n
cael bwrsariaeth gan Ofal Cymdeithasol Cymru yn gymwys i gael cymorth i fyfyrwyr.
O ganlyniad i’r Rheoliadau hyn, bydd y myfyrwyr hyn yn gymwys i wneud cais am
fenthyciad atodol; ac
Ni fydd rhai myfyrwyr yn gymwys i gael benthyciad doethuriaeth os byddant yn cael
bwrsariaeth gan Lywodraeth Cymru. Sail resymegol y Llywodraeth yw osgoi ariannu
myfyrwyr ddwywaith.

Mae'r Rheoliadau hyn yn gymwys mewn perthynas â darparu cymorth i fyfyrwyr ar gyfer y
flwyddyn academaidd sy'n dechrau ar 1 Awst 2022 neu wedyn.
Rhiant-Ddeddf: Ddeddf Addysgu ac Addysg Uwch 1998
Fe’u gwnaed ar: 29 Mawrth 2022
Fe’u gosodwyd ar: 30 Mawrth 2022
Yn dod i rym ar: 06 Mai 2022

Offerynnau Statudol sydd ag Adroddiadau Clir
25 Ebrill 2022
SL(6)192 – Gorchymyn Llywodraeth Leol (Awdurdodau
Perthnasol) (Pŵer i Fasnachu) (Cymru) 2022
Gweithdrefn: Gwneud Negyddol
Mae Gorchymyn Llywodraeth Leol (Awdurdodau Perthnasol) (Pŵer i Fasnachu) (Cymru) 2022
(“y Gorchymyn”) yn cael ei wneud drwy arfer y pwerau a roddwyd i Weinidogion Cymru gan
y darpariaethau perthnasol yn adrannau 95, 96 a 123 o Ddeddf Llywodraeth Leol 2003.
Mae'r Gorchymyn yn awdurdodi awdurdodau perthnasol i wneud at ddiben masnachol
unrhyw beth y maent wedi'i awdurdodi i'w wneud at ddiben cyflawni unrhyw un neu ragor
o'u swyddogaethau cyffredin ac yn gwneud darpariaeth bellach mewn perthynas ag arfer y
pŵer i fasnachu gan awdurdod perthnasol.
Cyn y gall arfer y pŵer, mae’n ofynnol i awdurdod perthnasol baratoi a chymeradwyo achos
busnes i gefnogi’r bwriad i arfer y pŵer, a rhaid cyhoeddi’r achos busnes cyn gynted ag y
bo’n rhesymol ymarferol. Mae’r Gorchymyn yn ei gwneud yn ofynnol i’r awdurdod perthnasol
adennill, oddi wrth y cwmni y mae'n arfer y pŵer i fasnachu drwyddo, gostau unrhyw lety,
nwyddau, gwasanaethau, staff neu unrhyw beth arall y mae'n ei gyflenwi i’r cwmni.
At ddibenion y Gorchymyn hwn, yr awdurdodau perthnasol sydd wedi'u hawdurdodi i arfer y
pŵer i fasnachu yw'r awdurdodau perthnasol hynny yng Nghymru sef: (a) cynghorau sir neu
gynghorau bwrdeistref sirol (b) cynghorau cymuned cymwys (hynny yw, y cynghorau
cymuned hynny sy'n bodloni'r amodau i arfer y Pŵer Cymhwysedd Cyffredinol o dan adran
30 o Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021) ("Deddf 2021”) (c) awdurdodau
Parciau Cenedlaethol (d) awdurdodau tân ac achub, a gyfansoddwyd gan gynllun o dan
adran 2 o Ddeddf Gwasanaethau Tân ac Achub 2004 neu gynllun y mae adran 4 o'r Ddeddf
honno yn gymwys iddo (e) cydbwyllgorau corfforedig a sefydlwyd gan reoliadau a wnaed o
dan Ran 5 o Ddeddf 2021.
Mae'r Gorchymyn hwn hefyd yn dirymu Gorchymyn Llywodraeth Leol (Awdurdodau Gwerth
Gorau) (Pŵer i Fasnachu) (Cymru) 2006.
Rhiant-Ddeddf: Ddeddf Llywodraeth Leol 2003
Fe’u gwnaed ar: 04 Ebrill 2022
Fe’u gosodwyd ar: 06 Ebrill 2022
Yn dod i rym ar: 05 Mai 2022

Offerynnau Statudol sydd ag Adroddiadau Clir
25 Ebrill 2022
SL(6)193 – Rheoliadau’r Pŵer Cymhwysedd Cyffredinol
(Diben Masnachol) (Amodau) (Cymru) (Diwygio) 2022
Gweithdrefn: Gwneud Negyddol
Mae adran 24 o Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 (“y Ddeddf”) yn rhoi
pŵer cymhwysedd cyffredinol i brif gynghorau a chynghorau cymuned cymwys. Yn benodol,
mae’r pŵer cymhwysedd cyffredinol yn rhoi i’r awdurdodau hynny bŵer i wneud pethau
penodol at ddiben masnachol.
Mae’r pŵer i wneud pethau at ddiben masnachol yn ddarostyngedig i amodau a nodir yn
adran 27 o’r Ddeddf. Mae adran 28(4) o’r Ddeddf yn darparu pŵer i Weinidogion Cymru i
ddarparu, drwy reoliadau, y bydd arfer y pŵer cyffredinol yn ddarostyngedig i amodau
ychwanegol.
Mae Rheoliadau’r Pŵer Cymhwysedd Cyffredinol (Diben Masnachol) (Amodau) (Cymru) 2021
(“Rheoliadau 2021”) yn rhagnodi’r amodau sydd i’w bodloni gan brif gyngor cyn arfer y pŵer
cyffredinol at ddiben masnachol.
Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau 2021 i gynnwys cynghorau cymuned cymwys o
fewn ystyr “awdurdod” yn Rheoliadau 2021. Effaith hyn yw estyn cymhwysiad yr amodau yn
Rheoliadau 2021 i gynghorau cymuned cymwys o 5 Mai 2022, sef y dyddiad y caniateir iddynt
ddechrau arfer y pŵer cymhwysedd cyffredinol, gan gynnwys at ddiben masnachol.
Rhiant-Ddeddf: Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021
Fe’u gwnaed ar: 04 Ebrill 2022
Fe’u gosodwyd ar: 06 Ebrill 2022
Yn dod i rym ar: 05 Mai 2022

Offerynnau Statudol sydd ag Adroddiadau Clir
25 Ebrill 2022
SL(6)187 – Rheoliadau Deddf Llywodraeth Leol ac
Etholiadau (Cymru) 2021 (Diwygiadau Canlyniadol)
(Rhannu Swydd a Chynorthwywyr Gweithrediaeth) 2022
Gweithdrefn: Cadarnhaol
Mae’r Rheoliadau hyn yn gwneud diwygiadau sy’n ganlyniadol i adrannau 57 a 58 o Ddeddf
Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021, ac Atodlen 7 iddi. Mae adran 57 yn ymwneud â
phenodi cynorthwywyr gweithrediaeth awdurdod lleol, ac mae adran 58 ac Atodlen 7 yn
ymwneud â rhannu swydd ar weithrediaeth awdurdod lleol.
Mae rheoliad 2 yn diwygio darpariaethau Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 i ddarparu y
caniateir i ddau neu ragor o aelodau awdurdod lleol sy’n rhannu swydd ar y weithrediaeth gael
eu penodi i bwyllgor gwasanaethau democrataidd awdurdod lleol, neu bwyllgor llywodraethu
ac archwilio awdurdod lleol, ond nad yw’r aelodau hynny gyda’i gilydd ond yn cyfrif fel un
aelod at y dibenion a bennir mewn cysylltiad â phob pwyllgor (aelodaeth, pleidleisio a hawlio
cyfarfod).
Mae rheoliad 3 yn diwygio Rheoliadau Pwyllgorau Safonau (Cymru) 2001 (“Rheoliadau 2001”)
i ddarparu na chaiff pwyllgor safonau awdurdod lleol ond cynnwys naill ai un aelod
gweithrediaeth neu un cynorthwyydd gweithrediaeth, o’r awdurdod lleol hwnnw. At hynny,
pan fo dau neu ragor o awdurdodau lleol yn sefydlu cydbwyllgor safonau, ni chaiff y pwyllgor
hwnnw ond cynnwys naill ai un aelod gweithrediaeth neu un cynorthwyydd gweithrediaeth, o
bob awdurdod lleol cyfansoddol.
Mae rheoliad 3 hefyd yn diwygio Rheoliadau 2001 i ddarparu y caniateir i ddau neu ragor o
aelodau gweithrediaeth awdurdod lleol sy’n rhannu swydd gael eu penodi i bwyllgor safonau
awdurdod lleol, ond nad yw’r aelodau hynny gyda’i gilydd ond yn cyfrif fel un aelod at y
dibenion a bennir (maint a chyfansoddiad y pwyllgor, pleidleisio a chworwm).
Mae rheoliad 4 yn diwygio Gorchymyn Awdurdodau Lleol (Trefniadau Gweithredol a
Threfniadau Amgen) (Addasu Deddfiadau a Darpariaethau Eraill) (Cymru) 2002 i ddarparu nad
yw maer dros dro nac aelodau gweithrediaeth dros dro i’w trin fel aelodau o weithrediaeth
awdurdod lleol at ddiben y terfyn statudol a osodwyd ar nifer aelodau’r weithrediaeth a nodir
yn adran 11 o Ddeddf Llywodraeth Leol 2000.
Rhiant-Ddeddf: Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021
Fe’u gwnaed ar:

Fe’u gosodwyd ar: 29 Mawrth 2022
Yn dod i rym ar: 13 Mai 2022

