
 

 

Dogfennau Ategol - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, 

Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
Lleoliad: 

 Fideogynhadledd drwy Zoom 

Dyddiad: Dydd Llun, 24 Hydref 2022 

Amser: 13.30

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

P Gareth Williams 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddDCC@senedd.cymru

O bell - Pecyn atodol 
Noder bod y dogfennau a ganlyn yn ychwanegol i’r dogfennau a gyhoeddwyd yn y 

prif becyn Agenda ac Adroddiadau ar gyfer y cyfarfod hwn 
------ 

5 Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r 

Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 - trafodwyd eisoes 

(13.45 - 13.50)   

 

5.2 SL(6)238 - Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Rhif 2) (Cymru) 2022 

 (Tudalennau 1 - 10)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-27-22 - Papur 31 - Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a 

Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, 20 Hydref 2022 

LJC(6)-27-22 - Papur 32 - Llythyr at y Gweinidog Materion Gwledig a 

Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, 6 Hydref 2022 

LJC(6)-27-22 - Papur 33 - Adroddiad 

6 Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C 

(13.50 - 13.55)   

 

6.1 WS-30C(6)012 - Rheoliadau Cynhyrchion Bioleiddiadol (Iechyd a Diogelwch) 

(Diwygio) 2022 

 (Tudalennau 11 - 12)  

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



 

 

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-27-22 - Papur 8 - Sylwadau 

6.2 WS-30C(6)013 - Rheoliadau Rheoli Mercwri (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2022 

 (Tudalennau 13 - 14)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-27-22 - Papur 10 - Sylwadau 

7 Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol 

(13.55 - 14.00)   

 

7.3 Gohebiaeth gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r 

Trefnydd: Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol 

(Diwygio a Swyddogaethau Deddfwriaethol) 2022 

 (Tudalennau 15 - 16)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-27-22 - Papur 33 - Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a 

Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, 21 Hydref 2022 

12 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ffyniant Bro ac 

Adfywio 

(14.15 - 14.25) (Tudalennau 17 - 31)  

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio 

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-27-22 - Papur 16 - Nodyn cyngor cyfreithiol [Saesneg yn unig] 

 

13 Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol (Memorandwm Rhif 1 a 

Memorandwm Rhif 2) ar y Bil Caffael: Adroddiad drafft 

(14.25 - 14.30) (Tudalennau 32 - 56)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-27-22 - Papur 18 - Adroddiad drafft [Saesneg yn unig] 

https://senedd.cymru/media/aekd01xo/lcm-ld15356-w.pdf


 

 

14 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Masnach 

(Awstralia a Seland Newydd): Adroddiad drafft 

(14.30 - 14.35) (Tudalennau 57 - 70)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-27-22 - Papur 19 - Adroddiad drafft [Saesneg yn unig] 

15 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Protocol Gogledd 

Iwerddon: Adroddiad drafft 

(14.35 - 14.55) (Tudalennau 71 - 86)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-27-22 - Papur 20 -  Adroddiad drafft 

16 Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru): 

Adroddiad drafft 

(14.55 - 15.10) (Tudalennau 87 - 112)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-27-22 - Papur 21 - Adroddiad drafft [Saesneg yn unig] 

 

19 Cysylltiadau rhynglywodraethol 

(15.30 - 15.40) (Tudalennau 113 - 115)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-27-22 - Papur 30 - Llythyr drafft [Saesneg yn unig] 



Lesley Griffiths AS/MS 
Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 

Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

Gohebiaeth.Lesley.Griffiths@llyw.cymru 
                Correspondence.Lesley.Griffiths@gov.wales 

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni 
fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and 
corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
 

 

 

 

 

 

Huw Irranca-Davies AS  

Cadeirydd  

Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad  

 

SeneddLJC@Senedd.Wales 

  

          20 Hydref 2022 

 

 

 

 

 

Annwyl Huw 

 

Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Rhif 2) (Cymru) 2022 

 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 6 Hydref am Orchymyn Cyflogau Amaethyddol (Rhif 

2) (Cymru) 2022. Gwelaf fod gennych ragor o gwestiynau yn dilyn ymateb Llywodraeth 

Cymru i bwyntiau adrodd technegol 2 a 3 a godwyd gan yr LJCC cyn hynny.  

 

Diffinio’r term ‘fframwaith prentisiaethau’ 

 

Mae Llywodraeth Cymru’n derbyn y byddai defnyddio’r ymadrodd ‘a gyhoeddwyd gan 

Lantra ar neu cyn y dyddiad y daeth y Gorchymyn hwn i rym’ yn help i osgoi unrhyw 

amheuaeth, cyn belled â bod Llywodraeth Cymru’n fodlon bod y gair ‘cyfredol’ yn 

briodol. Ar sail hynny, cynigir felly bod y Panel yn trafod ac yn cytuno ar y gwelliant 

hwn ac y cynhwysir y geiriad wedi’i ddiwygio yng Ngorchymyn Cyflogau Amaethyddol 

(Cymru) 2023. Disgwylir i hwnnw ddod i rym ar 1 Ebrill 2023.  
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Yn y cyfamser, efallai y carai’r Pwyllgor wybod, a dylai hyn fod gysur iddo, na chafodd 

unrhyw bryderon eu codi ynghylch y diffiniad o ‘fframwaith prentisiaethau’ yng 

Ngorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 2022. Gallaf ei sicrhau hefyd fod y Panel 

a Llywodraeth Cymru’n ymwybodol o’r holl fframweithiau prentisiaethau a oedd wedi 

wedi’u cyhoeddi gan Lantra pan ddaeth Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 

2022 i rym (a’u bod yn ymwybodol felly o’r fframweithiau a fyddai wedi dod o dan y 

diffiniad o ‘fframwaith prentisiaethau’ yn y Gorchymyn). Cyhoeddwyd y fframwaith 

diweddaraf gan Lantra yn 2021 ac rydym wedi cael ar ddeall nad yw Lantra’n bwriadu 

cynnal arolwg arall tan 2024.  

Dyletswyddau statudol a roddir ar weithwyr amaethyddol gan Erthygl 10 o’r 

Gorchymyn 

Rwy’n ddiolchgar i’r LJCC am godi’r pwynt hwn. Yn fy marn i, mae’n fater y bydd gofyn 

i swyddogion polisi a’r Panel ei drafod fel rhan o’u trafodaethau am Orchymyn 

Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 2023. Er nad yw hynny wrth reswm yn datrys y 

pwyntiau a godwyd gan yr LJCC, mae’n werth nodi bod Erthygl 10 wedi bod yn ei lle 

ers y Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol cyntaf yn 2016.  Ei diben yw sicrhau bod 

cyflogau amaethyddol ar y radd briodol yn cael eu talu’n ddidrafferth a hyd yma, nid 

yw wedi peri unrhyw anghydfod ond fe fyddwn yn adolygu’r mater.  

 

Cofion  

 

 
 

 

Lesley Griffiths AS/MS 
Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 
Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd 
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Y Pwyllgor Deddfwriaeth,  
Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
— 
Legislation, Justice and  
Constitution Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddDCC@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddDCC 

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddLJC@senedd.wales  

senedd.wales/SeneddLJC 
0300 200 6565 

6 Hydref 2022  

Annwyl Lesley,  

Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Rhif 2) (Cymru) 2022 

Yn ein cyfarfod ar 26 Medi 2022 fe wnaethom ystyried Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Rhif 2) 

(Cymru) 2022 ac ymateb Llywodraeth Cymru i'n pwyntiau adrodd drafft. Mae ein hadroddiad ar y 

Gorchymyn bellach wedi’i osod gerbron y Senedd. 

Fe fyddwch yn ymwybodol bod ein hadroddiad yn codi tri phwynt technegol, yn unol â Rheol 

Sefydlog 21.2, ac un pwynt rhinwedd, yn unol â Rheol Sefydlog 21.3. Er i ni ystyried a chydnabod 

ymateb Llywodraeth Cymru i’r pwyntiau hyn yn ystod ein cyfarfod, mae gennym nifer o gwestiynau 

pellach i’w codi gyda chi o ran yr ymateb a gawsom i’r ail a’r trydydd pwynt adrodd technegol. 

Mae'r ail bwynt technegol yn ceisio eglurhad pellach ynghylch y term “fframwaith prentisiaethau”, a 

ddiffinnir yn y Gorchymyn drwy gyfeirio at fframweithiau a gyhoeddwyd gan Lantra. Yn benodol, 

gofynnir i Lywodraeth Cymru a fydd dyddiadau unrhyw fframweithiau o’r fath yn glir, er mwyn osgoi’r 

Gorchymyn yn cynnwys fframweithiau a gyhoeddwyd ar ôl i’r Gorchymyn ddod i rym. Mae hyn yn 

bwysig oherwydd nid yw cynnwys fframweithiau'r dyfodol yn hysbys. Os bydd fframweithiau’r dyfodol 

yn cael eu cynnwys yn y Gorchymyn, yna bydd hynny’n gyfystyr ag is-ddirprwyo pwerau 

Gweinidogion Cymru i wneud deddfwriaeth, i Lantra.   

Mewn ymateb, mae Llywodraeth Cymru yn nodi bod dyddiad cyhoeddi pob fframwaith yn cael ei 

gyhoeddi yn llyfrgell fframweithiau ar-lein Lantra. Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn dweud mai’r 

diffiniad o ‘fframwaith prentisiaethau’ yw “unrhyw un neu ragor o’r fframweithiau prentisiaethau 

cyfredol ar gyfer y sector amaethyddol yng Nghymru a gyhoeddwyd gan Lantra, neu fersiynau 

blaenorol o’r fframweithiau prentisiaethau ar gyfer y sector amaethyddol yng Nghymru a 

gyhoeddwyd gan Lantra.” Mae Llywodraeth Cymru o’r farn bod y gair “cyfredol” yn ei gwneud yn glir 

Lesley Griffiths AS 

Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd  
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mai’r fframweithiau prentisiaeth hynny sydd wedi’u cyhoeddi cyn y dyddiad y daw’r gorchymyn i rym 

sy’n cael eu hystyried.  

Er bod yr ymateb hwn yn ei gwneud yn glir bod Llywodraeth Cymru yn ceisio osgoi is-ddirprwyo – fel 

sy’n briodol – rydym o’r farn bod problem bosibl yn dal i fodoli o ran defnyddio'r gair "cyfredol" yn y 

cyd-destun hwn. Efallai nad yw'n ddigon clir mai bwriad y gair "cyfredol" yw dynodi pwynt penodol 

mewn amser. Ni fydd rhywun sy'n darllen y Gorchymyn ymhen chwe mis, er enghraifft, yn gwybod o 

reidrwydd mai ystyr cyfredol yw 'cyfredol, ar y dyddiad y daeth y gorchymyn hwn i rym'. Rydym o’r 

farn bod hyn yn creu ansicrwydd ynghylch hyd a lled y gyfraith. 

Byddem yn croesawu mwy o eglurder ac eglurhad ynghylch pam yr ystyriwyd bod y gair "cyfredol" yn 

briodol o dan yr amgylchiadau hyn, a chadarnhad ynghylch a ystyriwyd defnyddio ymadrodd fel 'a 

gyhoeddwyd ar neu cyn y dyddiad y daw'r Gorchymyn hwn i rym' er mwyn osgoi creu ansicrwydd i'r 

darllenydd lleyg.  

Mae'r trydydd pwynt technegol yn gofyn i Lywodraeth Cymru sut y bydd y dyletswyddau statudol a 

osodir ar weithwyr amaethyddol gan Erthygl 10 o’r Gorchymyn yn cael eu gorfodi. Mewn ymateb, 

mae Llywodraeth Cymru yn datgan “Mae erthygl 10 wedi cael ei chynnwys yn y Gorchymyn Cyflogau 

Amaethyddol ers 2016. Fe'i cynhwysir er mwyn sicrhau bod cyflogeion amaethyddol yn cadw 

tystiolaeth ddogfennol o'u cymwysterau a'u profiad fel bod modd iddynt ddangos i'w cyflogwr fod 

ganddynt y cymwysterau a'r profiad angenrheidiol i'w cyflogi ar radd benodol. Ni fyddai Llywodraeth 

Cymru yn cynnig gorfodi'r ddarpariaeth hon. Yn syml, os nad yw cyflogeion yn cydymffurfio ag 

erthygl 10 nac yn cadw tystiolaeth ddogfennol o'u cymwysterau a'u profiad, na fyddant o bosibl yn 

gallu dangos i'w cyflogwr fod ganddynt y cymwysterau a'r profiad angenrheidiol i'w cyflogi ar radd 

benodol.”  

Nid ydym o’r farn ei bod yn arfer da i ddeddfwriaeth osod dyletswydd statudol ar unigolion heb 

nodi’n glir y canlyniadau a’r dulliau gorfodi a fydd yn gymwys os caiff y ddyletswydd honno ei thorri. 

Gall hyn greu ansicrwydd i weithwyr amaethyddol sy'n destun y ddyletswydd. At hynny, mae potensial 

am ganlyniadau anfwriadol. Er enghraifft, a allai cyflogwr geisio gorfodi’r dyletswyddau hyn drwy 

hawliad cyfraith breifat yn erbyn cyflogai?  

Byddem yn croesawu rhagor o eglurder ac esboniad ynghylch pam y mae Llywodraeth Cymru o’r 

farn mai gosod dyletswydd statudol yw’r ffordd orau o gyflawni ei nod o annog gweithwyr i gynnal 

tystiolaeth ddogfennol, yn enwedig pan nad yw Llywodraeth Cymru yn rhagweld y bydd y 

dyletswyddau’n cael eu gorfodi.  

Yn benodol, byddem yn croesawu ymateb i’r cwestiynau canlynol: 

▪ Sut a pham y penderfynodd Llywodraeth Cymru mai dyletswydd statudol oedd y ffordd 

fwyaf priodol o gyflawni ei nod, a pha opsiynau eraill a ystyriwyd? 

▪ Pam gosod dyletswydd statudol os nad oes bwriad i’w gorfodi? 

Tudalen y pecyn 4



 

 

▪ Pam nad oes unrhyw fesurau diogelu i osgoi canlyniadau anfwriadol, megis ceisiadau 

cyfraith breifat? 

Byddem yn ddiolchgar o gael eich ymateb erbyn 20 Hydref. 

Yn gywir, 

 

Huw Irranca-Davies 

Cadeirydd 
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SL(6)238 –  Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Rhif 

2) (Cymru) 2022 

Cefndir a Diben 

Yn ddarostyngedig i rai newidiadau ac un ddarpariaeth drosiannol, mae’r Gorchymyn hwn yn 

dirymu ac yn disodli Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 2022.  

Mae Rhan 2 o’r Gorchymyn yn darparu bod gweithwyr amaethyddol i gael eu cyflogi yn 

ddarostyngedig i’r telerau a’r amodau sydd wedi eu nodi yn Rhannau 2 i 5 o’r Gorchymyn ac 

yn pennu’r graddau a’r categorïau gwahanol o weithiwr amaethyddol. 

Mae Rhan 3 yn gwneud darpariaeth ynghylch y cyfraddau tâl isaf y mae rhaid eu talu i 

weithwyr amaethyddol. Mae darpariaeth yn cael ei gwneud ar gyfer lwfans gwrthbwyso llety 

a all gael ei dynnu oddi ar dâl gweithiwr amaethyddol. Mae darpariaeth yn cael ei gwneud 

hefyd ar gyfer lwfans cŵn, lwfans ar alwad, lwfans gwaith nos a grantiau geni a mabwysiadu 

nad ydynt yn ffurfio rhan o dâl gweithiwr amaethyddol. 

Mae Rhan 4 yn darparu bod gan weithiwr amaethyddol hawl i gael tâl salwch amaethyddol o 

dan yr amgylchiadau sydd wedi eu pennu. Mae darpariaeth yn cael ei gwneud ynghylch 

cyfrifo faint o dâl salwch amaethyddol y mae gan weithiwr amaethyddol hawl i’w gael. Mae 

taliad tâl salwch statudol i gyfrif tuag at hawl gweithiwr amaethyddol i gael tâl salwch 

amaethyddol. 

Mae Rhan 5 yn gwneud darpariaeth ynghylch hawl gweithiwr amaethyddol i gael amser i 

ffwrdd. Mae darpariaeth yn cael ei gwneud ynghylch hawl gweithiwr amaethyddol i gael 

seibiannau gorffwys, gorffwys dyddiol a chyfnod gorffwys wythnosol. Mae darpariaeth yn 

cael ei gwneud hefyd sy’n pennu blwyddyn gwyliau blynyddol y gweithiwr amaethyddol ac 

ynghylch hawl y gweithiwr amaethyddol i gael gwyliau blynyddol a thâl gwyliau ac ynghylch 

taliad yn lle gwyliau blynyddol. Mae darpariaeth yn cael ei gwneud hefyd ynghylch hawl 

gweithiwr amaethyddol i gael absenoldeb â thâl oherwydd profedigaeth. 

Gweithdrefn 

Negyddol. 

Gwnaed y Gorchymyn gan Weinidogion Cymru cyn iddo gael ei osod gerbron y Senedd. Gall 

y Senedd ddirymu'r Gorchymyn cyn pen 40 diwrnod (ac eithrio unrhyw ddiwrnodau pan fydd 

y Senedd: (i) wedi'i diddymu, neu (ii) ar doriad sy’n fwy na phedwar diwrnod) o'r dyddiad y 

cafodd ei osod gerbron y Senedd. 

Materion technegol: craffu 

Nodwyd y tri phwynt a ganlyn i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn 

perthynas â’r offeryn hwn. 
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1. Rheol Sefydlog 21.2(iv) - ei bod yn ymddangos bod iddo effaith ôl-weithredol lle 

nad yw'r deddfiad sy’n ei awdurdodi yn rhoi awdurdod pendant ar gyfer hyn 

Daeth y Gorchymyn hwn i rym ar 6 Awst 2022 ond cymerodd effaith o 1 Ebrill 2022; mewn 

geiriau eraill, cafodd effaith ôl-weithredol. Cafodd Gorchymyn blaenorol 2022 (h.y. 

Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 2022) effaith ôl-weithredol hefyd.  

Mae’r Memorandwm Esboniadol yn nodi “oherwydd oedi wrth wneud Gorchymyn cyntaf 

2022, nid oedd modd gwneud y Gorchymyn hwn yn unol â’r amserlen flynyddol arferol”.  

Rydym yn nodi nad yw Deddf Sector Amaethyddol (Cymru) 2014 yn darparu'n benodol y gall 

gorchmynion cyflogau amaethyddol gael effaith ôl-weithredol. 

Gofynnir i Lywodraeth Cymru: 

▪ pa faterion, os o gwbl, y mae ôl-weithredu’r Gorchymyn hwn wedi’u hachosi’n 

ymarferol i weithwyr amaethyddol a’u cyflogwyr, a pha annhegwch y mae’r ôl-

weithredu wedi’i achosi? 

▪ gadarnhau a oes unrhyw drefniadau wedi'u rhoi ar waith i sicrhau y bydd y 

Gorchymyn nesaf yn cael ei symud ymlaen mewn modd mwy amserol, heb fod 

angen iddo gael effaith ôl-weithredol? 

2. Rheol Sefydlog 21.2(v) – bod angen eglurhad pellach ynglŷn â'i ffurf neu ei ystyr am 

unrhyw reswm penodol 

Mae Erthygl 2(1) yn diffinio "fframwaith prentisiaethau" drwy gyfeirio at fframweithiau 

prentisiaethau sydd wedi'u cyhoeddi gan Lantra. Mae troednodyn yn rhoi linc i'r dudalen we 

a ganlyn: https://acwcerts.co.uk/web/frameworks-library. Fodd bynnag, mae'n ymddangos 

bod y llyfrgell fframweithiau ar y dudalen we honno'n wag.  

Mae hyn yn creu dryswch ynghylch ystyr term pwysig ("fframwaith prentisiaethau") a 

ddefnyddir yn y Gorchymyn. Mae hefyd yn gwneud y gyfraith yn anhygyrch. 

Gofynnir i Lywodraeth Cymru egluro beth yw ystyr “fframwaith prentisiaethau” a sut y gall 

darllenwyr ddarganfod pa fframweithiau prentisiaeth ar gyfer y sector amaethyddol yng 

Nghymru sydd wedi’u cyhoeddi gan Lantra. 

Gofynnir i Lywodraeth Cymru gadarnhau hefyd y bydd dyddiad unrhyw fframwaith 

prentisiaethau yn glir, fel bod y Gorchymyn ond yn cynnwys y fframweithiau prentisiaeth 

sydd eisoes wedi'u cyhoeddi. Mae hyn yn angenrheidiol er mwyn atal y Gorchymyn rhag 

cynnwys fframweithiau prentisiaeth yn y dyfodol – mae'n hanfodol osgoi cynnwys 

fframweithiau prentisiaeth yn y dyfodol oherwydd bod yr hyn a geir yn y fframweithiau 

hynny'n anhysbys ar hyn o bryd a byddai eu cynnwys yn y Gorchymyn yn gyfystyr ag is-

ddirprwyo pŵer i ddeddfu i Lantra. 

3. Rheol Sefydlog 21.2(v) – bod angen eglurhad pellach ynglŷn â'i ffurf neu ei ystyr am 

unrhyw reswm penodol 
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Mae Erthygl 10 yn dweud bod yn rhaid i weithiwr amaethyddol gadw tystiolaeth ddogfennol 

o gymwysterau a phrofiad a enillwyd ganddo sy’n berthnasol i’w gyflogaeth; a bod yn rhaid 

iddo roi gwybod i’w gyflogwr os yw wedi ennill cymwysterau a phrofiad sy’n ei alluogi i gael 

ei gyflogi ar radd wahanol.  

Gofynnir i Lywodraeth Cymru egluro sut y bydd y ddyletswydd statudol hon yn cael ei 

gorfodi? 

Rhinweddau: craffu  

Nodwyd y pwynt a ganlyn i gyflwyno adroddiad arno o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn 

perthynas â'r offeryn hwn. 

4. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei 

fod yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Senedd 

Mae erthyglau 29, 30 a 31 yn darparu ar gyfer seibiannau gorffwys, cyfnodau gorffwys 

dyddiol a chyfnodau gorffwys wythnosol. Mae'r erthyglau hyn yn cynnwys darpariaethau 

newydd sy'n berthnasol i weithwyr amaethyddol sydd o dan 18 oed. 

Fodd bynnag, nid yw'r Memorandwm Esboniadol yn nodi o gwbl bod asesiad o’r effaith ar 

hawliau plant wedi’i gynnal. O dan adran 1 o Fesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011, 

rhaid i Weinidogion Cymru, wrth arfer unrhyw un o'u swyddogaethau, roi sylw dyledus i 

ofynion, ymhlith pethau eraill, Rhan I o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r 

Plentyn. 

A all Llywodraeth Cymru gadarnhau ei bod wedi cydymffurfio â’r ddyletswydd honno wrth 

wneud y Gorchymyn a beth, os o gwbl, oedd y prif faterion a gododd fel rhan o’i hystyriaeth 

o’r Confensiwn? 

Ymateb Llywodraeth Cymru  

Craffu Technegol 

Pwynt 1: Rheol Sefydlog 21.2(iv) - ei bod yn ymddangos bod iddo effaith ôl-weithredol 

lle nad yw'r deddfiad sy'n ei awdurdodi yn rhoi awdurdod pendant ar gyfer hyn 

Nid yw Llywodraeth Cymru yn ymwybodol o unrhyw faterion nac annhegwch y mae 

cymhwyso'r Gorchymyn yn ôl-weithredol wedi eu hachosi'n ymarferol i weithwyr 

amaethyddol neu eu cyflogwyr.  

Mae Llywodraeth Cymru a'r Panel yn cytuno bod rhaid i Orchymyn 2023 gael ei wneud 

mewn modd amserol a heb effaith ôl-weithredol. Cafodd Gorchymyn (Rhif 2) 2022 ei wneud 

yn hwyrach na'r dyddiad dod i rym arferol, sef 1 Ebrill, oherwydd yr oedi yn gwneud 

Gorchymyn 2022. Ni ddisgwylir i'r oedi yn gwneud Gorchymyn (Rhif 2) 2022 achosi oedi yn 

gwneud Gorchymyn 2023.  
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Cynhelir cyfarfodydd nesaf y Panel ar 5 a 6 Medi 2022, pan gaiff Gorchymyn drafft 2023 ei 

negodi a'i gytuno cyn ymgynghori â rhanddeiliaid. Mae swyddogion polisi wedi llunio 

amserlen yn nodi'r cerrig milltir allweddol a'r pethau allweddol i'w cyflawni er mwyn i'r Panel 

gytuno arnynt a fydd yn sicrhau bod Gorchymyn 2023 yn cael ei wneud erbyn 1 Ebrill 2023, 

fel y mae'r Panel yn ei fwriadu.   

Pwynt 2: Rheol Sefydlog 21.2(v) - bod angen eglurhad pellach ynglŷn â'i ffurf neu ei 

ystyr am unrhyw reswm penodol 

Mae Llywodraeth Cymru wedi clicio ar y ddolen i'r llyfrgell fframweithiau ac mae yn gweithio. 

Mae'n amlwg o'r llyfrgell fframweithiau pa fframweithiau a gaiff eu cyhoeddi gan Lantra a 

dyddiad cyhoeddi pob un o'r fframweithiau hynny.  

Y diffiniad o ‘fframwaith prentisiaethau’ yw “unrhyw un neu ragor o’r fframweithiau 

prentisiaethau cyfredol ar gyfer y sector amaethyddol yng Nghymru a gyhoeddwyd gan 

Lantra, neu fersiynau blaenorol o’r fframweithiau prentisiaethau ar gyfer y sector 

amaethyddol yng Nghymru a gyhoeddwyd gan Lantra”. Ym marn Llywodraeth Cymru mae'r 

defnydd o'r gair ‘cyfredol’ yn ei gwneud yn glir mai'r fframweithiau prentisiaethau hynny 

sydd wedi cael eu cyhoeddi cyn y dyddiad y daw'r Gorchymyn i rym a ystyrir. 

Pwynt 3: Rheol Sefydlog 21.2(v) - bod angen eglurhad pellach ynglŷn â'i ffurf neu ei 

ystyr am unrhyw reswm penodol 

Mae erthygl 10 wedi cael ei chynnwys yn y Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol ers 2016. Fe'i 

cynhwysir er mwyn sicrhau bod cyflogeion amaethyddol yn cadw tystiolaeth ddogfennol o'u 

cymwysterau a'u profiad fel bod modd iddynt ddangos i'w cyflogwr fod ganddynt y 

cymwysterau a'r profiad angenrheidiol i'w cyflogi ar radd benodol. Ni fyddai Llywodraeth 

Cymru yn cynnig gorfodi'r ddarpariaeth hon. Yn syml, os nad yw cyflogeion yn cydymffurfio 

ag erthygl 10 nac yn cadw tystiolaeth ddogfennol o'u cymwysterau a'u profiad, na fyddant o 

bosibl yn gallu dangos i'w cyflogwr fod ganddynt y cymwysterau a'r profiad angenrheidiol 

i'w cyflogi ar radd benodol. 

Craffu ar Rinweddau 

Pwynt 4: Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol 

neu ei fod yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debygol o fod o ddiddordeb i’r 

Senedd 

Cynhaliwyd Asesiad o'r Effaith ar Hawliau Plant mewn perthynas â'r Gorchymyn a chafodd ei 

gynnwys yn yr Asesiad Effaith Integredig. Ni roddwyd unrhyw sylw penodol i erthyglau 29, 30 

na 31, gan fod yr erthyglau hyn yn adlewyrchu'r darpariaethau presennol sy'n ymwneud â 

seibiannau gorffwys a geir yn Rheoliadau Amser Gwaith 1998, ac sydd felly eisoes yn gymwys 

i gyflogeion amaethyddol yng Nghymru. 

Trafodaeth y Pwyllgor 
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Trafododd y Pwyllgor yr offeryn gydag ymateb y Llywodraeth yn ei gyfarfod ar 26 Medi 2022 

ac mae'n cyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd uchod. 
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GWEINIDOGION Y DU SY'N GWEITHREDU MEWN MEYSYDD 

DATGANOLEDIG 
 
 

012 - Rheoliadau Cynhyrchion Bioleiddiadol (Iechyd a Diogelwch) 
(Diwygio) 2022 [Saesneg yn unig] 

Dyddiad gosod yn Senedd y DU: 18 Hydref 2022 
Sifftio 
Yn destun sifftio yn Senedd y DU?  Na fydd 
Gweithdrefn:  Cadarnhaol drafft 
Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Ewropeaidd Tŷ'r Cyffredin 

Amherthnasol 

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Craffu ar Is-
ddeddfwriaeth Tŷ'r Arglwyddi 

Amherthnasol 

Dyddiad y daw'r cyfnod sifftio i ben yn 
Senedd y DU  

Amherthnasol 

Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol 
(SICM) o dan Reol Sefydlog 30A (oherwydd 
eu bod yn diwygio deddfwriaeth sylfaenol) 

Nid yw’n ofynnol   

Gweithdrefn graffu 
Canlyniad y broses sifftio    Amherthnasol 
Y weithdrefn  Cadarnhaol drafft 
Dyddiad trafod gan y Cyd-bwyllgor ar 
Offerynnau Statudol 

Anhysbys 

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Tŷ'r Cyffredin 

Anhysbys 

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Craffu ar Is-
ddeddfwriaeth Tŷ'r Arglwyddi 

Anhysbys 

Cefndir 
 
Bwriedir i'r Rheoliadau hyn gael eu gwneud gan Lywodraeth y DU o dan 
adran 8(1) o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018, a pharagraff 21 
o Atodlen 7 iddi. 
 
Crynodeb 
 
Defnyddir cynhyrchion bioleiddiadol i ddiogelu pobl ac anifeiliaid, cadw 
nwyddau, atal plâu fel pryfed neu gnofilod a rheoli firysau, bacteria a 
ffyngau drwy weithred gemegol neu fiolegol. O ganlyniad i ymadael â’r 
UE, ac fel rhan o fframwaith cyffredin ledled Prydain, mae’n ofynnol 
bellach i gynhyrchion bioleiddiadol gael eu hawdurdodi gan yr Awdurdod 
Gweithredol Iechyd a Diogelwch o dan drefn newydd Rheoliadau 
Cynhyrchion Bioleiddiadol Prydain Fawr. Yn benodol, mae’n ofynnol i 
awdurdodiadau a wnaed cyn ymadael â’r UE gael eu hail-gyflwyno i’r 
Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch er mwyn i’r Awdurdod 
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hwnnw eu hawdurdodi o dan drefn newydd Rheoliadau Cynhyrchion 
Bioleiddiadol Prydain Fawr. 
 
O dan drefn Rheoliadau Cynhyrchion Bioleiddiadol Prydain Fawr, mae’n 
ofynnol i’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch brosesu ceisiadau 
am awdurdod o fewn 3 blynedd. Heb awdurdodiad o'r fath, ni ellir 
gwerthu'r cynnyrch bioleiddiadol ym Mhrydain Fawr. Yn ôl Memorandwm 
Esboniadol Llywodraeth y DU i'r Rheoliadau hyn, mae dau fater sy'n deillio 
o ymadael â'r UE wedi achosi oedi dros dro i brosesu ceisiadau o'r fath: 
 

1. Nid oes gan Brydain Fawr fynediad at gronfa ddata'r UE bellach, sy'n 
cynnwys gwybodaeth am sylweddau gweithredol bioleiddiadol. 

2. Mae newid o drefn yr UE i drefn Prydain Fawr wedi arwain at 
fewnlifiad untro o geisiadau i’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a 
Diogelwch, sy’n ceisio cael eu hawdurdodi o dan drefn newydd 
Rheoliadau Cynhyrchion Bioleiddiadol Prydain Fawr. 

 
Canlyniad hyn yw na fydd yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch 
yn gallu bodloni’r terfynau amser cyfreithiol o dan drefn Rheoliadau 
Cynhyrchion Bioleiddiadol Prydain Fawr. Felly, mae'r Rheoliadau hyn yn 
rhoi estyniad o 5 mlynedd i’r terfyn amser ar gyfer prosesu ceisiadau 
(hynny yw, hyd at 31 Rhagfyr 2027). Mae hyn yn golygu y gall cynhyrchion 
bioleiddiadol a gafodd eu hawdurdodi cyn ymadael â’r UE aros ar y 
farchnad yn ystod yr estyniad hwn. 
 
Datganiad gan Lywodraeth Cymru 
 
Mae Cynghorwyr Cyfreithiol y Senedd yn cytuno â'r datganiad a osodwyd 
gan Lywodraeth Cymru dyddiedig 19 Hydref 2022 ynghylch effaith y 
Rheoliadau hyn. 
 
Cytundeb Rhynglywodraethol ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)  
 
Mae'r crynodeb uchod a chynnwys y Memorandwm Esboniadol i'r 
Rheoliadau hyn yn cadarnhau eu heffaith ac i ba raddau y byddai'r 
Rheoliadau hyn yn deddfu polisi newydd mewn meysydd datganoledig.  
 
Nid yw Cynghorwyr Cyfreithiol y Senedd o'r farn bod unrhyw faterion 
arwyddocaol yn codi o dan baragraff 8 o'r Memorandwm ar Fil yr Undeb 
Ewropeaidd (Ymadael) a Sefydlu Fframweithiau Cyffredin mewn 
perthynas â'r Rheoliadau hyn. 
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GWEINIDOGION Y DU SY'N GWEITHREDU MEWN MEYSYDD 

DATGANOLEDIG 
 
 

013 - Rheoliadau Rheoli Mercwri (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2022 
[Saesneg yn unig] 

Dyddiad gosod yn Senedd y DU: 19 Hydref 2022 
Sifftio 
Yn destun sifftio yn Senedd y DU?  Ydy 
Gweithdrefn:  Offeryn statudol negyddol 

arfaethedig 
Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Ewropeaidd Tŷ'r Cyffredin 

Anhysbys 

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Craffu ar Is-
ddeddfwriaeth Tŷ'r Arglwyddi 

Anhysbys 

Dyddiad y daw'r cyfnod sifftio i ben yn 
Senedd y DU  

3 Tachwedd 2022 

Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol 
(SICM) o dan Reol Sefydlog 30A (oherwydd 
eu bod yn diwygio deddfwriaeth sylfaenol) 

Dim angen   

Gweithdrefn graffu 
Canlyniad y broses sifftio    Anhysbys 
Gweithdrefn  Anhysbys 
Dyddiad trafod gan y Cyd-bwyllgor ar 
Offerynnau Statudol 

Anhysbys 

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Tŷ'r Cyffredin 

Anhysbys 

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Craffu ar Is-
ddeddfwriaeth Tŷ'r Arglwyddi 

Anhysbys 

Cefndir 
 
Bwriedir i'r Rheoliadau hyn gael eu gwneud gan Lywodraeth y DU o dan 
adran 8(1)(b) o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018. 
 
Crynodeb 
 
Mae'r Rheoliadau hyn yn newid y cyfeiriad at Aelod-wladwriaeth ym 
mhennawd Atodiad 2 i Benderfyniad Gweithredu'r Comisiwn (UE) 
2017/2287 i Brydain Fawr, er cysondeb â diwygiadau a wneir gan 
Reoliadau Rheoli Mercwri (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2020. 
 
Datganiad gan Lywodraeth Cymru 
 
Mae'r Cynghorwyr Cyfreithiol yn cytuno â'r datganiad a osodwyd gan 
Lywodraeth Cymru ar 20 Hydref 2022 ynghylch effaith y Rheoliadau hyn.  

Tudalen y pecyn 13

Eitem 6.2

https://statutoryinstruments.parliament.uk/instrument/O16MQVIV/


Fodd bynnag, nid yw'r datganiad ysgrifenedig yn nodi effaith y mae'r 
Rheoliadau yn ei chael ar gymhwysedd deddfwriaethol y Senedd a/neu 
gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru (fel sy'n ofynnol gan Reol 
Sefydlog 30C.3(ii)). 
 
Ond gall Gwasanaethau Cyfreithiol y Senedd gadarnhau nad oes effaith 
o'r fath. 
 
Cytundeb Rhynglywodraethol ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)  
 
Mae'r crynodeb uchod a chynnwys y Memorandwm Esboniadol i'r 
Rheoliadau hyn yn cadarnhau eu heffaith. 
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Lesley Griffiths AS/MS 
Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 
Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd  

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

Gohebiaeth.Lesley.Griffiths@llyw.cymru 
                Correspondence.Lesley.Griffiths@gov.wales 

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Ein cyf/Our ref: MA/LG/2452/22 
 
 
Huw Irranca-Davies AS 
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
 

huw.Irranca-Davies@senedd.cymru  
 

21 Hydref 2022 
 
 
Annwyl Huw, 
 
Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Diwygio a 
Swyddogaethau Deddfwriaethol) 2022 
 
Hoffwn roi gwybod i'r Pwyllgor fy mod yn rhoi fy nghydsyniad i’r Ysgrifennydd Gwladol dros 
yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig osod Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a 
Chynhyrchion Perthynol (Diwygio a Swyddogaethau Deddfwriaethol) 2022 ("y Rheoliadau 
drafft") ar 20 Hydref 2022. 
 
Bydd y Rheoliadau drafft yn cael eu gwneud o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 
2018. Byddant yn mynd i'r afael â methiannau cyfraith yr UE a ddargedwir rhag 
gweithredu'n effeithiol a diffygion eraill sy'n deillio o ymadawiad y Deyrnas Unedig â’r Undeb 
Ewropeaidd. Mae cyfraith yr UE a ddargedwir yn ymwneud â mewnforio anifeiliaid a 
chynhyrchion anifeiliaid perthynol, neu symud anifeiliaid a chynhyrchion anifeiliaid drwy 
Brydain Fawr.  
 
Mae'r Rheoliadau drafft yn addasu Cyfarwyddebau'r Undeb Ewropeaidd, yn trosglwyddo 
swyddogaethau cyrff yr UE o fewn y Cyfarwyddebau UE hynny i'r awdurdod priodol ac yn 
diwygio Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol 2011 a 
Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Yr Alban) 2011 i 
ddiweddaru'r drefn ddeddfwriaethol a gweithredu addasiadau a throsglwyddo 
swyddogaethau. 
 
Cyn bo hir, bydd Gweinidogion Cymru yn gwneud rheoliadau cyfatebol, a fydd yn creu nifer 
o bwerau gwneud rheoliadau i Weinidogion Cymru ac yn diwygio Rheoliadau’r Fasnach 
mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Cymru) 2011. Fodd bynnag, hoffwn dynnu eich 
sylw at reoliad 4(3) ac 8(2) o'r Rheoliadau drafft sy'n darparu, os bydd Gweinidogion 
Cymru'n rhoi cydsyniad, y caiff yr Ysgrifennydd Gwladol arfer pwerau gwneud rheoliadau, 
fel awdurdod priodol mewn perthynas â Chymru.  
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Mae deddfwriaeth a wnaed o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 yn dod o 
dan eithriadau o fewn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Diwygio) 2021, ac felly ni fyddai 
creu'r swyddogaethau 'cydredol plws' hyn yn amharu ar allu'r Senedd i ddeddfu yn y maes 
hwn yn y dyfodol, pe bai'n dymuno gwneud hynny.   
 
Mae swyddogaethau tebyg yng nghyd-destun Iechyd a Lles Anifeiliaid wedi'u cymeradwyo'n 
flaenorol ar y sail bod buddiant cydfuddiannol i bob gweinyddiaeth wrth gymhwyso mesurau 
cydlynol i atal clefydau  ac mae angen i'r swyddogaethau yn y Rheoliadau drafft weithio ar 
gyfer Prydain Fawr gyfan. Ar ben hynny, maent yn cael eu harfer yng nghyd-destun 
Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid Cyffredin y DU gyda phrosesau llywodraethu a ddiffinnir 
yn glir ar gyfer ymgysylltu traws-lywodraethol. Bydd unrhyw newidiadau polisi neu ddefnydd 
o'r pwerau yn cael eu trafod yn y Grŵp Polisi Clefydau Anifeiliaid, sef corff llywodraethu'r 
Fframwaith Cyffredin hwn, a lle caiff penderfyniadau polisi eu gwneud drwy gonsensws. 
 
Mae'n bwysig nodi bod gallu'r Ysgrifennydd Gwladol i arfer y swyddogaeth hon yn dibynnu 
ar gydsyniad Gweinidogion Cymru. Rydym yn rhagweld mai dim ond o dan amgylchiadau 
eithriadol y byddai hyn yn digwydd. Mae'r swyddogaeth hon felly'n briodol ac yn 
adlewyrchu'r hyn sydd eisoes yn digwydd mewn deddfwriaeth a phrosesau gweinyddol eraill 
yn y maes polisi hwn.  
 
Hoffwn sicrhau'r pwyllgor hwn mai polisi arferol Llywodraeth Cymru yw deddfu dros Gymru 
ar faterion datganoledig. Ond mewn rhai amgylchiadau mae manteision i gydweithio gyda 
Llywodraeth y DU pan fo sail resymegol glir dros wneud hynny. Ar yr achlysur hwn, felly, 
rwy'n rhoi fy nghydsyniad i'r Rheoliadau hyn er mwyn sicrhau effeithlonrwydd a hwylustod 
wrth newid polisi yn y dyfodol a chadw at rwymedigaethau rhyngwladol, a sicrhau 
cydgysylltiad a chysondeb traws-lywodraethol.  
 
Bydd y rheoliadau'n cael eu gosod ar ffurf ddrafft gerbron Senedd y DU ar 20 Hydref 2022 i 
ddod i rym y diwrnod yn dilyn dadl a fydd yn cael ei chynnal rhwng 11 Tachwedd a 01 
Rhagfyr.  
 
Rwyf wedi ysgrifennu llythyr tebyg at Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Masnach, a Materion 
Gwledig. 
 
Cofion, 

 
Lesley Griffiths AS/MS 
Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 
Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd 
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