
 

 

Dogfennau Ategol - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, 

Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
Lleoliad: 

Fideogynhadledd drwy Zoom 

Dyddiad: Dydd Llun, 12 Rhagfyr 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 
------ 

2 Offerynnau negyddol arfaethedig nad ydynt yn cynnwys materion i 

gyflwyno adroddiadd arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3B 

13.30   

 

2.1 pNeg(6)004 - Rheoliadau Marchnata Hadau a Deunyddiau Lluosogi 

Planhigion (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) (Rhif 2) 2022  

 (Tudalen 1) 

Rheoliadau 

Memorandwm Esboniadol [Saesneg yn unig] 

Dogfennau atodol: 

LJC(33-22 - Papur 34 - Adroddiad drafft [Saesneg yr unig] 

6 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   

 

6.2 SL(6)291 - Rheoliadau Bwyd a Bwyd Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) 

(Cymru) (Ymadael â’r UE) 2022  

 (Tudalennau 2 - 6) 

Rheoliadau 

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

https://senedd.cymru/media/eltflyq5/sub-ld15527-w.pdf
https://senedd.cymru/media/cphkccwr/sub-ld15527-em-w.pdf
https://senedd.cymru/media/zn5bnhky/sub-ld15476-w.pdf


 

 

Memorandwm Esboniadol 

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-33-22 – Papur 35 – Adroddiad 

LJC(6)-33-22 – Papur 36 – Ymateb Llywodraeth Cymru, 9 Rhagfyr 2022 

9 Papurau i'w nodi 

14.00-14.05   

 

9.9 Gohebiaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Bil Diogelu'r Amgylchedd 

(Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru) 

 (Tudalennau 7 - 12)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-33-22 - Paper 37 - Gohebiaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd, 9 

Rhagfyr 2022 

LJC(6)-33-33 - Paper 38 - Llythyr i'r Gweinidog Newid Hinsawdd, 25 

Tachwedd 2022 

12 Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft 

14.20-14.50 (Tudalennau 13 - 154)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-33-22 – Papur 30 – Adroddiad drafft [Saesneg yr unig] 

14 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm 

Rhif 2) ar y Bil Diogelwch Ar-lein: Trafod yr Adroddiad Drafft 

15.00-15.10 (Tudalennau 155 - 159)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-33-22 – Papur 32 – Adroddiad drafft [Saesneg yr unig] 

15 SICM(6)2 – Rheoliadau Anifeiliaid ac Iechyd Anifeiliaid, Bwyd 

Anifeiliaid a Bwyd, Planhigion ac Iechyd Planhigion (Diwygio) 2022 

Trafod yr Adroddiad Drafft 

15.10-15.20 (Tudalennau 160 - 163)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-33-22 – Papur 33 – Adroddiad drafft [Saesneg yr unig] 

https://senedd.cymru/media/1opnoym0/sub-ld15476-em-w.pdf


 

 



 

pN(6)004 – The Marketing of Seeds and Plant 

Propagating Material (Wales) (Amendment) (EU Exit) 

(No. 2) Regulations 2022 

Background and Purpose 

These Regulations correct errors identified by the Legislation, Justice and Constitution 

Committee in its report on the Marketing of Seeds and Plant Propagating Material (Wales) 

(Amendment) (EU Exit) Regulations 2022 (“the Original Regulations”). In particular, these 

Regulations:  

 Revoke the Original Regulations, and 

 Re-make the relevant operability amendments to the Seed Marketing (Wales) 

Regulations 2012 and the Marketing of Fruit Plant and Propagating Material (Wales) 

Regulations 2017.   

These Regulations were laid for the purposes of sifting under the EU (Withdrawal) Act 2018 in 

accordance with Standing Order 27.9A. 

Committee Recommendation as to Appropriate Procedure 

We have considered the criteria set out in Standing Order 21.3C. 

We recommend that the appropriate procedure for these Regulations is the negative 

resolution procedure. 

Government response 

No Welsh Government explanation is required in accordance with Standing Order 27.9B. 

 

Legal Advisers 

Legislation, Justice and Constitution Committee 

9 December 2022 
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https://business.senedd.wales/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=40520
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SL(6)291 – Rheoliadau Bwyd a Bwyd Anifeiliaid 

(Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 

2022 

Cefndir a diben 

Mae’r Rheoliadau Bwyd a Bwyd Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 

2022 yn gwneud diwygiadau i is-ddeddfwriaeth, sy’n gymwys o ran Cymru, ym meysydd 

diogelwch a hylendid bwyd a bwyd anifeiliaid. 

Yn benodol, mae'r Rheoliadau hyn yn gwneud y canlynol: 

 mynd i’r afael â diffygion a nodwyd yn neddfwriaeth ddomestig Cymru sy’n 

ymwneud â hylendid a diogelwch bwyd a bwyd anifeiliaid. Yn benodol, dileu 

croesgyfeiriadau at Gyfarwyddebau’r UE, a throsi Atodiadau penodol i’r 

Cyfarwyddebau hynny yn ddeddfwriaeth ddomestig.  

 cywiro cyfeiriadau o fewn deddfwriaeth ddomestig Cymru sy’n diffinio awdurdodau 

gorfodi mewn perthynas â bwyd anifeiliaid. 

Gweithdrefn 

Cadarnhaol. 

Mae Gweinidogion Cymru wedi gosod fersiwn ddrafft o'r Rheoliadau gerbron y Senedd. Ni all 

Gweinidogion Cymru wneud y Rheoliadau oni bai bod y Senedd yn cymeradwyo'r Rheoliadau 

drafft. 

Materion technegol: craffu 

Nodir y pwyntiau a ganlyn i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn 

perthynas â'r offeryn hwn. 

1. Rheol Sefydlog 21.2(vi) – ei bod yn ymddangos bod y drafft yn ddiffygiol neu ei 

fod yn methu â bodloni gofynion statudol 

Yn y rhaglith ar dudalen 5, cyfeirir yn anghywir at Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 

2018 fel Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2020 [pwyslais wedi'i ychwanegu]. 

2. Rheol Sefydlog 21.2(vi) – ei bod yn ymddangos bod y drafft yn ddiffygiol neu ei 

fod yn methu â bodloni gofynion statudol 

Mae Rheoliad 2(4)(b) yn diwygio rheoliad 12(2) o Reoliadau Deunyddiau ac Eitemau mewn 

Cysylltiad â Bwyd (Cymru) 2012. 

 

Cyn ei ddiwygio, roedd y geiriad perthnasol yn y ddarpariaeth fel a ganlyn: 
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https://busnes.senedd.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=40406
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“…sylweddau a restrir yn y rhan gyntaf o Atodiad II ac yn ddarostyngedig i'r 

cyfyngiadau a nodir yn y rhan honno.” [ychwanegwyd y pwyslais] 

Yn dilyn y diwygiad mae’r ddarpariaeth yn darllen: 

 

   “…sylweddau a restrir yn nhabl 1 o Atodlen 6 ac yn ddarostyngedig i’r cyfyngiadau a 

nodir yn y rhan honno.” [ychwanegwyd y pwyslais] 

 

O ystyried bod y tabl yn Atodlen 6 heb ei rannu'n rhannau (yn hytrach nag Atodiad II, sydd 

wedi’i rannu), dylid rhoi'r gair “tabl” yn lle'r cyfeiriad at “rhan” a adawyd yn rheoliad 2(4)(b).  

3. Rheol Sefydlog 21.2(vii) – ei bod yn ymddangos bod anghysondebau rhwng ystyr 

testun Cymraeg a thestun Saesneg yr offeryn neu’r drafft. 

Yn rheoliad 3(2)(a)(ii), yn y testun Cymraeg, cynhwyswyd y diffiniad Saesneg cyfatebol mewn 

cromfachau ac italig o’r diffiniad presennol o “Rheoliadau'r UE”.  

Nid yw’r diwygiad a wneir gan reoliad 3(2)(a)(ii), fodd bynnag, yn diwygio’r diffiniad Saesneg 

sy’n ymddangos mewn cromfachau ac italig ar ôl y diffiniad diwygiedig yn y testun Cymraeg. 

O ganlyniad, bydd y diffiniad Cymraeg diwygiedig newydd yn dal i gynnwys y diffiniad 

Saesneg gwreiddiol mewn cromfachau ar ei ôl (“Rheoliadau'r UE”) yn hytrach na’r diffiniad 

Saesneg newydd (“Rheoliadau’r UE a ddargedwir”). Bydd hyn yn drysu yn hytrach na 

chynorthwyo’r darllenydd, drwy gysylltu’r diffiniad Cymraeg newydd â’r hen ddiffiniad 

Saesneg. 

4. Rheol Sefydlog 21.2(vii) – ei bod yn ymddangos bod anghysondebau rhwng ystyr 

testun Cymraeg a thestun Saesneg yr offeryn neu’r drafft. 

Yn rheoliad 3(8), yn y testun Cymraeg, mae’r disgrifiad o’r diwygiad yn methu â nodi’n union 

ble i fewnosod y testun newydd - mae’n nodi y dylid mewnosod y testun newydd ar ôl 

“Rheoliadau'r UE” [ychwanegwyd pwyslais] yn rheoliad 19(2) o Reoliadau 2013.  

 

Fodd bynnag, dylai’r testun ddweud “Reoliadau'r UE” [ychwanegwyd pwyslais] gan bod y 

geiriau yn ymddangos mewn ffurf dreigledig ym mharagraff (2) o reoliad 19. Nid yw’r geiriau 

“Rheoliadau'r UE” (heb eu treiglo) yn ymddangos yn unrhyw le yn rheoliad 19(2) o Reoliadau 

2013. 

5. Rheol Sefydlog 21.2(vii) – ei bod yn ymddangos bod anghysondebau rhwng ystyr 

testun Cymraeg a thestun Saesneg yr offeryn neu’r drafft. 

Yn Atodlen 3, yn Nhabl 1 yn yr Atodlen 1B newydd, yn y testun Cymraeg, mae “feed 

materials” wedi ei gamgyfieithu fel “deunyddiau blawd” [ychwanegwyd pwyslais] sy'n 

golygu bod "deunyddiau blawd” yn ymddangos ym mhob man o ran y geiriau sy'n cyfateb i 

“flawd gwymon a deunyddiau blawd sy'n deillio o wymon” yn yr ail golofn ar gyfer cofnod 

rhif. 1, Arsenig.  
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Y cyfieithiad cywir ar gyfer “feed materials” yw “deunyddiau bwyd anifeiliaid” 

[ychwanegwyd pwyslais] fel y ceir mewn man arall yn y Tabl hwnnw, ac yn y rheoliad 

15(7)(c) presennol o Reoliadau Bwyd Anifeiliaid (Cyfansoddiad, Marchnata a Defnydd) 

(Cymru) 2016. 

Rhinweddau: craffu  

Ni nodir unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn 

perthynas â'r offeryn hwn. 

Ymateb Llywodraeth Cymru 

Mae angen ymateb gan Lywodraeth Cymru. 

Trafodaeth y Pwyllgor 

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn yn ei gyfarfod ar 5 Rhagfyr 2022 ac mae'n cyflwyno adroddiad 

i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd uchod. 
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Ymateb y Llywodraeth: Rheoliadau Bwyd a Bwyd Anifeiliaid (Diwygiadau 

Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2022 

 

Pwynt Craffu Technegol 1  

Mae’r Llywodraeth yn derbyn y pwynt. 

Nid yw’r Llywodraeth o’r farn bod y gwall teipograffyddol mân yn effeithio ar 

ddilysrwydd yr offeryn. Mae’r gwall a’r cyfeiriad cywir yn glir o’r cyd-destun a’r 

troednodyn. 

Er eglurder, mae’r Llywodraeth o’r farn bod cywiriad yn briodol, a bydd yn ceisio ei 

wneud cyn gynted â phosibl drwy slip cywiro. 

 

Pwynt Craffu Technegol 2  

Mae’r Llywodraeth yn derbyn y pwynt. 

Er gwaethaf y gwall, mae’r Llywodraeth o’r farn bod y bwriad deddfwriaethol yn glir, y 

gellir dod o hyd i’r cyfyngiadau sy’n gymwys i’r sylweddau a restrir yn yr Atodlen 6 

newydd i O.S 2012/2705 (Cy. 291) yn yr Atodlen honno. 

Mae’r Llywodraeth yn bwriadu cywiro’r gwall pan fydd y cyfle nesaf yn codi. 

Rhagwelir ei bod yn debygol y bydd offeryn statudol addas ar gyfer y cywiriad yn 

mynd rhagddo yn ystod hanner cyntaf 2023. 

 

Pwynt Craffu Technegol 3  

Mae’r Llywodraeth yn derbyn y pwynt. 

Er gwaethaf y gwall, mae’r Llywodraeth o’r farn nad oes risg gwirioneddol o 

ddryswch. Mae’r diwygiad i’r term Cymraeg ei hun a ddiffinnir yn gywir. Yn nhestun 

Saesneg rheoliad 2(1) o O.S. 2013/2591 (Cy. 255), nid oes unrhyw ddiffiniad arall y 

gellid drysu’r diffiniad Cymraeg ag ef. 

Mae’r Llywodraeth yn bwriadu cywiro’r gwall yn y testun Cymraeg pan fydd y cyfle 

nesaf yn codi. Rhagwelir ei bod yn debygol y bydd offeryn statudol addas ar gyfer y 

cywiriad yn mynd rhagddo yn ystod hanner cyntaf 2023. 

 

Pwynt Craffu Technegol 4 

Mae’r Llywodraeth yn derbyn y pwynt. 

Mae’r gwall teipograffyddol mân yn ymddangos yn y testun sy’n nodi lleoliad y 

diwygiad arfaethedig i reoliad 19(2) o O.S. 2013/2591 (Cy. 255). Nid yw’r 

Llywodraeth o’r farn bod y gwall teipograffyddol amlwg hwn yn arwain at risg o 

ddryswch ynghylch lle y bwriedir mewnosod y diwygiad. 
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Bydd y Llywodraeth yn ceisio cywiro’r gwall hwn drwy slip cywiro. 

 

Pwynt Craffu Technegol 5  

Mae’r Llywodraeth yn derbyn y pwynt. 

Mae’r Nodiadau Esboniadol yn cadarnhau bod yr Atodlen 1B newydd i O.S 2016/386 

(Cy. 120) yn gopi wedi’i drosi o Atodiad 1 i Gyfarwyddeb 2002/32/EC fel yr oedd y 

Gyfarwyddeb honno yn cael effaith yn union cyn diwrnod cwblhau’r cyfnod 

gweithredu. Mae’n glir nad oes newid o sylwedd yn cael ei wneud. Mae’r testun o 

dan sylw “blawd gwymon a deunyddiau blawd sy’n deillio o wymon” wedi bod yn 

agwedd sefydledig o’r Atodiad hwnnw ers 2003, felly bydd rhanddeiliaid yn 

gyfarwydd â’r cynnwys cywir. Wrth ddehongli’r ddeddfwriaeth, mae’r Llywodraeth o’r 

farn ei bod yn amlwg bod gwall yn y testun Cymraeg, a bod y testun Saesneg yn 

cynnwys y geiriad cywir y bwriedir ei gymhwyso. 

Mae’r Llywodraeth yn bwriadu cywiro’r gwall yn y testun Cymraeg pan fydd y cyfle 

nesaf yn codi. Rhagwelir ei bod yn debygol y bydd offeryn statudol addas ar gyfer y 

cywiriad yn mynd rhagddo yn ystod hanner cyntaf 2023. 
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Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

Gohebiaeth.Julie.James@llyw.cymru                  
Correspondence.Julie.James@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/JJ/3676/22 
 
 
Huw Irranca-Davies, MS 
Cadeirydd, Y Pwyllgor Deddfwriaeth,  
Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
 
 

9 Rhagfyr 2022 
 
 
Annwyl Huw Irranca-Davies 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 25 Tachwedd 2022 ynglŷn â phryderon y Pwyllgor Newid 
Hinsawdd, Amgylchedd ac Isadeiledd ynghylch Bil Amddiffyn yr Amgylchedd (Cynhyrchion 
Plastig Untro) (Cymru). 
 
Pan ysgrifennodd y Llywodraeth at y Pwyllgor Busnes am hyn ym mis Gorffennaf, roedd 
rheswm deublyg pam y dylid hwyluso hyn: 
 

• Yn gyntaf, roedd angen gweithredu'r gwaharddiad yng Nghymru ar y plastigau untro 
sy'n cael eu taflu fel sbwriel amlaf, a chadw i fyny gyda gwaharddiadau cyfatebol yng 
ngweddill y DU.  

• Yn ail, cais y Cwnsler Cyffredinol yn y trafodion cyfreithiol mewn perthynas â Deddf 
Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig 2020 (UKIMA) oedd gerbron y Goruchaf Lys ar 
y pryd.  

 
Cytunodd y Pwyllgor Busnes, er mwyn galluogi'r Bil i ddarparu'r enghraifft ymarferol y 
gofynnodd y Llys amdano, y byddai angen ei basio gan y Senedd cyn gynted â phosib. 
Dyma oedd y sail y rhoddodd y Pwyllgor Busnes gymeradwyaeth ar gyfer amserlen hwylus. 
 
Ers hynny, caeodd Dyfarniad y Goruchaf Lys a nodwyd yn Natganiad Ysgrifenedig y 
Cwnsler Cyffredinol ar 18 Awst y llwybr penodol o ymgyfreitha sy'n cael ei ddilyn ar y pryd. 
Fodd bynnag, gadawodd y drws ar agor i'r dadleuon gael eu hystyried mewn achos yn y 
dyfodol. Felly nid yw rhesymeg y llywodraeth dros yr amserlen hwylus wedi newid. 
 
Nid yw ein penderfyniad (a phenderfyniad y Llywydd) bod y Bil o fewn cymhwysedd 
deddfwriaethol y Senedd yn ei atal rhag darparu enghraifft o ddeddfwriaeth Senedd y gellir 
profi dadleuon ynghylch UKIMA yn eu herbyn wrth ymgyfreitha yn y dyfodol. Yn y cyfamser, 
o ystyried ein bod wedi penderfynu bod y Bil o fewn cymhwysedd, mae ein safbwynt yn 
parhau i fod yn gwbl effeithiol ac yn orfodadwy. 
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Mae'r amserlen hwylus, tra'n fyrrach o hyd, wedi caniatáu i'r Bil gwblhau'r holl gamau 
angenrheidiol. Er mwyn cynorthwyo'r broses graffu, ar y 15 Awst, cyhoeddais ddrafft o'r Bil i 
roi cyfle i Aelodau Senedd a rhanddeiliaid sydd â diddordeb weld cwmpas a chyfeiriad 
arfaethedig y Bil. Rhoddodd hefyd gyfle i'r Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a 
Seilwaith ymgynghori ar y cynnig.  Yn yr un modd, cyn dadl Cam 2, ysgrifennais atoch i 
nodi'r newidiadau yr oeddem yn bwriadu eu cynnig. 
 
Mae'r Bil wedi derbyn cefnogaeth o bob rhan o'r Senedd ac rwyf wedi bod yn falch o weithio 
gyda'r Pwyllgorau ac aelodau o wahanol bleidiau gwleidyddol i'w wella. Bu hyn yn enghraifft 
wirioneddol o gydweithio.  Rwy’n falch bod y Bil wedi ei gymeradwyo gan y Senedd nos 
Fawrth ac y bydd yn gadael gwaddol a fydd yn rhywbeth y gallwn ni i gyd fod yn falch 
ohono. 
 
Yn gywir 
 

 
Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change  
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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 

25 Tachwedd 2022  

  

Annwyl Julie,   

Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru) 

Diolch i chi am eich llythyr dyddiedig 25 Hydref 2022 yn ymateb i'n hadroddiad ar y Bil uchod.  

Nid yw’n arferol inni wneud sylwadau ar ymatebion y llywodraeth i’n hadroddiadau ar Fil ond mae 

eich ymateb yn codi nifer o faterion pwysig o egwyddor ac rydym o’r farn bod mae angen mynd i’r 

afael â hwy.   

Effaith Deddf Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig 2020 (UKIMA) 

Roedd ein hadroddiad yn cydnabod:  

“…na all UKIMA gyfyngu ar gymhwysedd y Senedd i ddeddfu ar faterion sydd 

wedi’u datganoli ac sydd o fewn ei chymhwysedd deddfwriaethol.  Fodd bynnag, 

ein pryder yw unwaith y bydd cyfraith wedi’i gwneud gan y Senedd, y gall UKIMA 

ddylanwadu ar ba mor effeithiol yw’r gyfraith honno oherwydd yr egwyddorion 

mynediad i’r farchnad y mae’n eu cyflwyno ar draws y DU.” (paragraff 73).   

Ceisiodd ein sesiwn dystiolaeth a’n hadroddiad gael eich barn ar effaith UKIMA ar y Bil, pe bai’n dod 

yn Ddeddf. Eich ymateb bu dweud bod darpariaethau’r Bil o fewn cymhwysedd deddfwriaethol, sy’n 

safbwynt yr ydym yn cytuno ag ef ond nad yw’n mynd i’r afael yn uniongyrchol â’r mater allweddol 

sy’n peri pryder inni.     

Mae’r ymateb a ddefnyddir yn parhau i gyfuno dau fater ar wahân: A yw’r Bil o fewn cymhwysedd 

deddfwriaethol ai peidio ac effaith UKIMA ar effeithiolrwydd y Bil unwaith y daw’n Ddeddf. Yn ein 

Julie James AS  

Y Gweinidog Newid Hinsawdd  
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barn ni, y pwynt sylfaenol yw y gallai UKIMA effeithio ar y gyfraith unwaith y caiff ei gwneud; nid yw’n 

atal y Senedd rhag gwneud y gyfraith yn y lle cyntaf.  

Drwy beidio â chydnabod a mynd i’r afael â’r materion hyn, mae Llywodraeth Cymru yn creu dryswch 

ac yn cymylu dealltwriaeth o’r hyn y gallai’r Bil ei gyflawni, ac felly ei effeithiolrwydd fel darn o gyfraith 

a wneir gan y Senedd. Mae gennym rai pryderon y gallai’r dull hwn, hefyd, fod wedi effeithio ar y 

gwelliannau yr ystyriodd yr Aelodau eu cyflwyno yn ystod cyfnodau diwygio’r broses ddeddfwriaethol, 

sy’n destun gofid.     

Heriau gwaith craffu a chyfreithiol ar frys 

Rydym yn nodi eich ymateb i argymhelliad 5 yn ein hadroddiad a oedd yn gofyn am wybodaeth 

ynghylch pryd yr ydych yn bwriadu cychwyn holl ddarpariaethau’r Bil, fel ei fod yn gwbl weithredol.  

Yn ein barn ni – o ystyried bod y Bil yn destun proses graffu gyflym ar y sail ei fod yn fater o frys – 

byddem wedi disgwyl cael amserlen fwy manwl gywir at ddibenion rhoi ar waith, yn hytrach na chael 

ein hysbysu mai’r “cynharaf y gellir cychwyn unrhyw ddarpariaethau yw tymor yr hydref 2023” ac 

mai’r bwriad yw “i'r holl ddyddiadau cychwyn fod o fewn tymor y Senedd hon h.y. erbyn mis Ebrill 

2026.” Nid yw'r sylwadau hyn yn awgrymu bod y ddeddfwriaeth mor frys fel bod angen cynnal proses 

graffu gyflym.  

At hynny, yn ystod trafodion Cyfnod 2 y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd, a Seilwaith, nodwn 

nad oeddech yn derbyn bod angen cynnwys dyddiad cychwyn (1 Ionawr 2024) ar wyneb y Bil. Wrth 

wneud hynny, un o’r dadleuon a gyflwynwyd gennych oedd y gallai fod angen mwy o amser ar 

Lywodraeth Cymru i ddatblygu canllawiau, ymgynghori â rhanddeiliaid a hyrwyddo’r newid yn y 

gyfraith. Unwaith eto, nid yw hyn yn awgrymu'r brys yr ydych wedi bod yn ei eirioli.   

Mae’n werth ailadrodd, hefyd, pe bai’r sefyllfa’n un brys – gyda’r bwriad o beidio â disgyn y tu ôl i’r 

sefyllfa yn Lloegr a’r Alban (lle cyflawnwyd, yn fras, yr un canlyniad polisi drwy reoliadau yn 2020 a 

2021) – yna gellid bod wedi defnyddio Rheoliadau i wahardd plastigau untro, gyda Bil yn dilyn yn 

ddiweddarach i wneud darpariaeth ar gyfer rhagor o fathau o blastig (gweler paragraff 66 o’n 

hadroddiad).  

Mewn ymateb i argymhelliad 4, dywedoch:  

“Nid yw ein safbwynt – bod y Bil o fewn cymhwysedd ac yn gwbl orfodadwy ac 

effeithiol – yn anghydnaws â'n barn ni bod y Bil yn gallu darparu'r cyd-destun a 

fyddai'n cynorthwyo'r Llys i brofi'r dadleuon am UKIMA mewn achos yn y dyfodol. 

Nid yw'r ddau safbwynt hyn yn annibynnol ar ei gilydd. Mae cyflymu’r Bil yn cadw'r 

holl opsiynau o ran sut y gellir dwyn y mater hwnnw gerbron y Llys.” [Ein pwyslais]. 

Nid yw’n glir pam y byddai llywio Bil drwy broses lawn Bil Cyfnod 1 wedi rhagfarnu’r opsiynau sydd ar 

gael i Lywodraeth Cymru ddwyn mater gerbron y Llys, na sut y caiff yr opsiynau hynny eu cadw drwy 
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gyflymu’r Bil. Mae eich ymateb yn cysylltu proses graffu gyflym â chadw'r holl opsiynau mewn 

perthynas â chamau posibl yn y Llys. Fodd bynnag, roedd eich ymateb i argymhelliad 11 – a oedd yn 

gofyn am wybodaeth ynghylch ar ba seiliau y gallai Llywodraeth Cymru wneud her gyfreithiol mewn 

perthynas â UKIMA – ond yn cyfeirio at wneud her gyfreithiol mewn perthynas â chymhwysedd 

deddfwriaethol, ac nid at effaith UKIMA pe bai’r Bil yn dod yn Ddeddf, sy’n tynnu sylw unwaith eto at 

ein pwynt uchod ynghylch cyfuno dau fater ar wahân.  

Fel y cyfryw, nid ydym o’r farn bod eich ymateb i argymhelliad 11 yn mynd i'r afael â'r mater 

oherwydd nid yw'n rhestru'r holl opsiynau ar gyfer her gyfreithiol sydd ar gael; nid oes unrhyw 

gyfeiriad ynghylch ar ba sail y byddech yn profi UKIMA yn y Llysoedd. Mae hynny – yn ein tyb ni – yn 

seiliedig ar eich her gyfreithiol flaenorol, sef ei fod yn opsiwn a fyddai’n cael ei gynnwys o dan yr “holl 

opsiynau” y cyfeiriwch atynt yn eich ymateb i argymhelliad 4.   

Yn eich ymateb i argymhelliad 4 roeddech yn cydnabod bod “dau reswm da pam y dylid cyflymu’r 

Bil” ac mai un ohonynt oedd “ cais y Llys Apêl am gyd-destun deddfwriaethol i ystyried y dadleuon 

sy'n cael eu datblygu gan y Cwnsler Cyffredinol yn y cais (a oedd yn parhau bryd hynny) am 

adolygiad barnwrol o UKIMA.” Yn ein tyb ni, nid yw’n bosibl dod i’r farn nad yw UKIMA “yn effeithio ar 

y Bil” ac yna i gymryd camau ar effaith UKIMA ar y ddeddfwriaeth drwy’r Llysoedd (ac eithrio mewn 

perthynas â materion cymhwysedd deddfwriaethol, er bod hyn yn ymddangos yn annhebygol o 

ystyried y farn gyffredinol – gan gynnwys barn Llywodraeth Cymru – bod y Bil o fewn cymhwysedd 

deddfwriaethol y Senedd). Os oedd barn Llywodraeth Cymru wedi newid rhwng mis Gorffennaf 2022 

a mis Medi 2022 – fel nad oedd, bellach, yn ystyried bod y Bil yn gyfrwng addas mewn perthynas â 

chais y Llys Apêl y cyfeiriwyd ato uchod, ac felly nid oedd un o’i rhesymau dros gyflymu’r gwaith 

craffu yn gymwys, mwyach – mae’n parhau i fod yn aneglur pam nad yw hyn wedi’i ddatgan yn glir 

yn eich ymateb i argymhelliad 4. 

Rydym, felly, yn dwyn eich ymatebion i argymhellion 4, 5 ac 11 a’r llythyr hwn i sylw’r Pwyllgor Busnes.   

Astudiaeth achos: 

Roedd argymhelliad 8 o’n hadroddiad yn gofyn ichi ddarparu asesiad manwl o’n hastudiaeth achos ar 

blastig ocso-ddiraddadwy. Fe ddywedodd eich ymateb nad oedd yn cynrychioli’r sefyllfa’n gywir, gan 

nodi: 

“Mae'r astudiaeth achos yn delio â chyflenwad o fusnes i fusnes tra bod y Bil yn 

gwahardd cyflenwi cynhyrchion plastig untro sydd wedi eu gwahardd i ddefnyddiwr 

yng Nghymru.” 

Rydym yn cydnabod bod y Bil ond yn gwahardd cyflenwi cynhyrchion plastig untro gwaharddedig i 

ddefnyddiwr yng Nghymru; nid yw'n gwahardd cyflenwad busnes i fusnes. Fodd bynnag, yn ein barn 

ni, nid yw’r Memorandwm Esboniadol yn ei gwneud yn glir nac yn benodol nad yw’r Bil wedi’i fwriadu 

i gwmpasu cyflenwad busnes i fusnes yn yr achos penodol hwn. Fel y cyfryw, nid ydym o’r farn ei bod 
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yn amlwg i'r cyhoedd y byddai'r ffermwr yn ein hastudiaeth achos yn dal i allu prynu'r haenen 

domwellt a'i defnyddio ar ei fferm. Mae Memorandwm Esboniadol y Bil (ym mharagraff 7.7.31) yn 

nodi tomwellt fel un o'r ffynonellau mwyaf o blastig mewn amaethyddiaeth. Fodd bynnag, mae’n 

annhebygol y bydd y Bil yn ei ffurf bresennol yn gwneud llawer i leihau’r “2-3 miliwn tunnell” o 

blastigau a ddefnyddir mewn amaethyddiaeth bob blwyddyn.  

Yn ein barn ni, nid yw Memorandwm Esboniadol y Bil yn esbonio’n ddigonol i ba raddau y mae’r 

eitemau a waherddir gan y Bil yn cael eu defnyddio gan ddefnyddwyr neu gan fusnesau, ac felly i ba 

raddau y byddai darpariaethau’r Bil yn lleihau’r defnydd o’r eitemau plastig untro gwaharddedig, yn 

enwedig mewn perthynas â phlastig ocso-ddiraddadwy.  

Mae hyn eto’n tynnu sylw at y ffaith y byddai proses graffu lawn yng Nghyfnod 1 wedi helpu i 

ddarparu dealltwriaeth ddyfnach o’r hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ceisio’i gyflawni gyda’r Bil, a’r 

effaith y bydd yn ei chael o ran lleihau’r eitemau plastig untro – a gwmpesir gan y Bil – yng Nghymru. 

Yn ei dro, byddai hyn wedi rhoi mwy o wybodaeth i’r Aelodau o’r Senedd i’w cynorthwyo i ystyried 

gwelliannau y gellid eu cyflwyno i wella’r Bil, o bosibl, a chyfrannu at leihau effaith plastig untro yng 

Nghymru.   

Argymhelliad 21 

Rydym yn pryderu ynghylch yr iaith a ddefnyddiwyd i gyfiawnhau eich safbwynt ar argymhelliad 12 ac 

yn enwedig yr ymadrodd: “Mae drafftio deddfwriaethol yn aml yn golygu cydbwyso i hwyluso 

dealltwriaeth a rhoi sicrwydd llwyr”.   

Er i’r Pwyllgor dynnu sylw at y ffaith mai un o egwyddorion sylfaenol rheolaeth y gyfraith yw sicrwydd 

(ym mharagraff 79) a mynegi pryder, o’r herwydd, ynghylch y defnydd o’r ymadrodd hwn yn eich 

sesiwn dystiolaeth, rydym yn siomedig i’ch gweld yn ailadrodd y geiriau hyn. Rydym yn cydnabod 

bod canllawiau ar gyfer drafftwyr Llywodraeth Cymru yn cydnabod yr angen i farnu ynghylch 

symlrwydd, eglurder a manwl gywirdeb ond yn ein barn ni mae hyn yn wahanol i “gydbwyso i 

hwyluso dealltwriaeth a rhoi sicrwydd llwyr.”    

Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at Gadeirydd Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith.   

Yn gywir 

 

Huw Irranca-Davies 

Cadeirydd 
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