
Paratowyd y ddogfen hon gan gyfreithwyr Cynulliad Cenedlaethol Cymru er mwyn rhoi gwybodaeth a chyngor i Aelodau Cynulliad a'u
cynorthwywyr ynghylch materion dan ystyriaeth gan y Cynulliad a'i bwyllgorau ac nid at unrhyw ddiben arall. Gwnaed pob ymdrech i
sicrhau bod y wybodaeth a'r cyngor a gynhwysir ynddi yn gywir, ond ni dderbynnir cyfrifoldeb am unrhyw ddibyniaeth a roddir arnynt
gan drydydd partïon.

This document has been prepared by National Assembly for Wales lawyers in order to provide information and advice to Assembly
Members and their staff in relation to matters under consideration by the Assembly and its committees and for no other purpose. Every
effort has been made to ensure that the information and advice contained in it are accurate, but no responsibility is accepted for any
reliance placed on them by third parties

Y Pwyllgor Is-ddeddfwriaeth
Y Mesur Arfaethedig ynghylch y DiwydiantCig Coch (Cymru) - pwerau dirprwyedig
Cefndir

Cyflwynwyd y Mesur hwn ar 19 Hydref 2009 ac fe’i cyfeiriwyd at Bwyllgor Deddfwriaeth Rhif 3 i gyflwyno adroddiad arno erbyn 18
Rhagfyr 2009.

Cynnwys

1. Mae’r Mesur arfaethedig yn rhoi pwerau sylweddol i Weinidogion Cymru wneud is-ddeddfwriaeth. Eglurir y rhain yn Rhan 5 o’r
Memorandwm Esboniadol a osodwyd gyda’r Mesur arfaethedig, ac yn y Sylwebaeth ar Adrannau ar ddiwedd y Memorandwm hwnnw.
Yn wahanol i Fesurau blaenorol a ystyriwyd gan y Cynulliad, nid yw’r Mesur yn diwygio Deddfau Seneddol sy’n bodoli eisoes. Yn hytrach,
mae’n cynnwys fframwaith annibynnol ar gyfer codi ardollau mewn perthynas â’r diwydiant cig coch ("y diwydiant”).  

Darpariaethau manwl

2. Gellir crynhoi’r darpariaethau gweithredol fel a ganlyn -

Mae Adran 2 yn nodi amcanion y Mesur arfaethedig.  

Mae Adran 3 yn datgan y caiff Gweinidogion Cymru wneud unrhyw beth y maent yn ystyried ei fod yn briodol er mwyn hybu’r
amcanion a nodir yn adran 2. Mae hyn yn dilyn y geiriad a ddefnyddir yn adran 60 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 mewn perthynas
â hyrwyddo lles economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol, yn ogystal â’r geiriad yn adran 61 o’r Ddeddf honno mewn perthynas â
hyrwyddo gwahanol agweddau ar dreftadaeth Cymru. Mae is-adran (2) yn caniatáu i Weinidogion Cymru arfer unrhyw un o’r
swyddogaethau sydd wedi eu rhestru yn Atodlen 1 yn ogystal â sefydlu cronfa wrth gefn. Fodd bynnag, mae is-adran (3) yn caniatáu i
Weinidogion Cymru ddiwygio Atodlen 1 drwy orchymyn. Yn unol â’r confensiwn arferol, byddai hyn yn ddarostyngedig i’r
weithdrefn gadarnhaol.

Mae Adran 4 yn caniatáu i Weinidogion Cymru osod ardoll er mwyn cwrdd â chostau a dynnwyd mewn perthynas â’r diwydiant. Gellir
gosod yr ardoll ar gigyddwyr, allforwyr neu bersonau sy’n cyflawni gweithgaredd cynradd neu weithgaredd eilaidd mewn perthynas â
gwartheg, defaid neu foch, cyn belled â bod y gweithgaredd hwnnw wedi’i ddynodi gan Weinidogion Cymru. Byddai’r gweithgaredd
yn cael ei ddynodi drwy orchymyn, a fyddai’n ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol, ac eithrio yn achos personau sy’n
cyflawni gweithgaredd eilaidd. Bryd hynny, y weithdrefn gadarnhaol fyddai’n cael ei defnyddio.

Mae Adran 5 yn darparu bod yn rhaid cyfrifo unrhyw ardoll sy’n cael ei gosod ar gigyddwyr neu allforwyr yn unol ag Atodlen 2. Fodd
bynnag, byddai is-adran (4) yn caniatáu i Weinidogion Cymru, drwy orchymyn, ddiwygio’r Atodlen honno. Yn unol â’r
confensiwn arferol, byddai hyn yn ddarostyngedig i’r weithdrefn gadarnhaol. Byddai is-adran (3) hefyd yn caniatáu i Weinidogion Cymru
wneud rheoliadau am weithdrefnau sy’n ymwneud â gosod, talu a chasglu ardollau.  

Byddai Adran 6 yn caniatáu i Weinidogion Cymru, drwy orchymyn, wneud darpariaeth eang ynghylch gosod ardoll ar
bersonau sy’n cyflawni gweithgaredd cynradd dynodedig neu weithgaredd eilaidd dynodedig, gan gynnwys gwneud unrhyw
ddiwygiadau i’r Mesur hwn sy’n ymddangos i Weinidogion Cymru yn angenrheidiol neu’n hwylus (is-adran 3). Yn unol â’r confensiwn
arferol, byddai hyn yn ddarostyngedig i’r weithdrefn gadarnhaol.

Byddai Adran 7 yn caniatáu i Weinidogion Cymru ddirprwyo unrhyw un o’u swyddogaethau, ac eithrio gwneud rheoliadau neu
orchmynion neu roi cyfarwyddiadau.

Mae Adran 8 yn ymdrin â gwneud datganiadau niferoedd ac amcangyfrifon, ac mae’n cynnwys pŵer i Weinidogion Cymru roi
cyfarwyddiadau i’w gwneud yn ofynnol i bersonau gyflwyno datganiadau. Mae’n darparu hefyd ar gyfer gwneud amcangyfrifon os na
chaiff datganiad ei gyflwyno, ac mae’n ei gwneud yn dramgwydd methu â chyflwyno datganiad neu ddarparu gwybodaeth anwir neu
gamarweiniol.

Mae Adran 9 yn ei gwneud yn ofynnol i bersonau gadw cofnodion a’u dangos.

Mae Adran 10 yn caniatáu i Weinidogion Cymru benodi "person penodedig” i gynorthwyo â’r broses o roi’r ardoll ar waith.
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Mae Adran 11 yn darparu y caiff ynad heddwch ddyroddi gwarant i berson penodedig mewn amgylchiadau arbennig i fynd i fangre a
chael gweld dogfennau, eu copïo a mynd â hwy oddi yno. Mae hefyd yn ei gwneud yn dramgwydd atal y pwerau hynny rhag cael eu
harfer.

Mae Adran 12 yn cynnwys darpariaethau sy’n ymwneud â phan fydd cyrff neu bartneriaethau yn cyflawni tramgwyddau.

Mae Adran 13 yn dynodi cyfyngiadau amser ar gyfer dwyn achosion o dan y Mesur.

Mae Adran 14 yn pennu diffiniadau o’r termau a ddefnyddir yn y Mesur.

Mae Adran 15 yn darparu ar gyfer Diddymu Bwrdd Ardollau Cymru, a sefydlwyd mor ddiweddar â 2006 o dan Ddeddf yr Amgylchedd
Naturiol a Chymunedau Gwledig 2006.

Mae Adran 16 yn cynnwys darpariaethau sy’n ymwneud â chyfarwyddiadau a roddir gan Weinidogion Cymru o dan adran 8.

Mae Adran 17 yn cynnwys y darpariaethau safonol ynghylch gwneud gorchmynion a rheoliadau. Mae’r rhain yn cynnwys
pŵer i wneud darpariaethau gwahanol ar gyfer gwahanol amgylchiadau, pŵer i wneud darpariaethau cyffredinol neu
benodol, a phŵer i wneud darpariaethau cysylltiedig, canlyniadol a throsiannol. Mae’r adran hon hefyd yn nodi’r weithdrefn
sy’n gymwys i offerynnau statudol a wneir o dan adrannau eraill o’r Mesur.

Mae Adran 18 yn cynnwys y pŵer arferol i Weinidogion Cymru gychwyn prif ddarpariaethau’r Mesur drwy orchymyn, ac ni
fydd unrhyw weithdrefn Cynulliad yn gymwys i hyn.

Mae Adran 19 yn nodi teitl byr y Mesur.

Mae Atodlen 1 yn nodi’r swyddogaethau y gall Gweinidogion Cymru eu harfer. Gall Gweinidogion Cymru ddiwygio’r Atodlen hon drwy
orchymyn a wneir o dan adran 3(3).

Mae Atodlen 2 yn cynnwys darpariaethau manwl ynghylch cyfrifo a thalu’r ardoll. Gall Gweinidogion Cymru ddiwygio’r Atodlen hon
drwy orchymyn a wneir o dan adran 5(4).

Materion i’r Pwyllgor eu hystyried

3. Mae’r Mesur arfaethedig yn cynnwys pwerau i wneud offerynnau statudol yn adrannau 3, 4, 5 a 6, ynghyd â’r pwerau ategol arferol
yn adran 17 a’r pwerau cychwyn yn adran 18. Efallai yr hoffai’r Aelodau ystyried a oes cydbwysedd cywir rhwng materion sy’n
ymddangos yn y Mesur ei hun a’r rheini y gellid ymdrin â hwy drwy reoliadau neu orchmynion.

4. Ceir pwerau i ddiwygio’r Mesur hwn (a’i Atodlenni) yn adrannau 3, 5 a 6.  Yn unol â’r arferion cyffredin, byddai’r rhain yn
ddarostyngedig i’r weithdrefn gadarnhaol. Ac eithrio’r pŵer i ddynodi personau sy’n cyflawni gweithgaredd eilaidd o dan adran 4(5) (a
fyddai’n ddarostyngedig i’r weithdrefn gadarnhaol), byddai’r pwerau eraill i wneud offerynnau statudol yn ddarostyngedig i’r weithdrefn
negyddol. Efallai yr hoffai’r Aelodau ystyried a yw’r cydbwysedd hwn yn addas. Yn benodol, efallai yr hoffai’r Aelodau drafod pam y
byddai dynodi personau sy’n cyflawni gweithgaredd cynradd o dan adran 4(4) yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol, tra byddai
dynodi personau sy’n cyflawni gweithgaredd eilaidd o dan adran 4(5) yn ddarostyngedig i’r weithdrefn gadarnhaol.

5. Mae Adran 8 yn rhoi pwerau i Weinidogion Cymru roi cyfarwyddiadau ynghylch cyflwyno datganiadau. Efallai yr hoffai’r Pwyllgor
drafod pam y byddai cyfarwyddiadau’n cael eu defnyddio i ymdrin â’r materion hyn (a allai gynnwys deddfwriaeth na wneir drwy
offerynnau statudol), yn hytrach na rheoliadau, a fyddai’n ddarostyngedig i’r weithdrefn Cynulliad berthnasol.

Casgliad

6. Nid yw’r pwerau dirprwyedig yn y Mesur hwn mor eang â’r rheini mewn Mesurau blaenorol. Serch hynny, efallai y byddai’n briodol i’r
Pwyllgor ystyried y materion y cyfeirir atynt uchod.  

Y Gwasanaethau Cyfreithiol
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Hydref 2009
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