
 

 

Dogfennau Ategol - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, 

Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
Lleoliad: 

Hybrid - Ystafell Bwyllgora 4 Tŷ Hywel a 

fideogynadledda drwy Zoom 

Dyddiad: Dydd Llun, 13 Mawrth 2023 

Amser: 14.00

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

P Gareth Williams 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddDCC@senedd.cymru

Ar y safle - 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 
------ 

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

Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 

(15.00 - 15.05)   

 

3.1 SL(6)326 – Rheoliadau'r Dreth Gyngor (Darpariaethau Ychwanegol ar gyfer 

Diystyriadau Disgownt) (Diwygio) (Cymru) 2023  

 (Tudalen 1) 

Rheoliadau 

Memorandwm Esboniadol  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-09-23 - Papur 3a - Ymateb Llywodraeth Cymru 

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

Senedd o dan Reol Sefydlog 21.7 

(15.05 - 15.10)   

 

4.1 SL(6)327 - Y Cwricwlwm i Gymru – Y Cod Datganiadau o’r Hyn sy'n Bwysig  

 (Tudalen 2) 

Y Cwricwlwm i Gymru – Cod yr Hyn sy’n Bwysig – Datganiadau 

Memorandwm Esboniadol  

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

https://senedd.cymru/media/lufdyyec/sub-ld15678-w.pdf
https://senedd.cymru/media/skzptkxq/sub-ld15678-em-w.pdf
https://senedd.cymru/media/lgunkhok/sub-ld15684-w.pdf
https://senedd.cymru/media/5umbmnvm/sub-ld15684-em-w.pdf


 

 

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-09-23 - Papur 4a - Ymateb Llywodraeth Cymru 

6 Papurau i'w nodi 

(15.15 - 15.20)   

 

6.10 Gohebiaeth gyda'r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: 

Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Cyfraith yr UE a 

Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) 

 (Tudalennau 3 - 4)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-09-23 - Papur 20 - Llythyr at y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y 

Cyfansoddiad, 8 Mawrth 2023 

6.11 Gohebiaeth gan Peter Fox AS: Bil Bwyd (Cymru) 

 (Tudalennau 5 - 13)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-09-23 - Papur 21 - Llythyr gan Peter Fox AS, 8 Mawrth 2023 

LJC(6)-09-23 - Papur 22 - Llythyr at Peter Fox AS, 16 Chwefror 2023 

6.12 Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Ymateb i 

Adroddiad y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad ar y Bil 

Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) 

 (Tudalennau 14 - 21)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-09-23 - Papur 23 - Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y 

Cyfansoddiad, 9 Mawrth 2023 

6.13 Gohebiaeth gan Bwyllgor Cyfansoddiad Tŷ'r Arglwyddi: Cydsyniad 

Deddfwriaethol 

 (Tudalen 22)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-09-23 - Papur 24 - Llythyr gan y Farwnes Drake, Cadeirydd Pwyllgor 

Cyfansoddiad Tŷ’r Arglwyddi, 9 Mawrth 2023 [Saesneg yn unig] 



 

 

6.14 Gohebiaeth gan y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol at y Gweinidog 

Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd 

(Cymru) 

 (Tudalennau 23 - 24)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-09-23 - Papur 25 - Llythyr gan y Pwyllgor Iechyd a Gofal 

Cymdeithasol at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 9 

Mawrth 2023 

10 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm 

Rhif 4) ar y Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) 

(15.45 – 16.00) (Tudalennau 25 - 32)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-09-23 - Papur 26 - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol 

(Memorandwm Rhif 4) 



Ymateb y Llywodraeth: Rheoliadau’r Dreth Gyngor (Darpariaethau Ychwanegol 

ar gyfer Diystyriadau Disgownt) (Diwygio) (Cymru) 2023 

 

Pwynt Craffu Technegol 1:          Mae'r canllaw Statutory Instrument Practice (5ed 

argraffiad) yn darparu bod y darpariaethau galluogi yn cynnwys “all of those that make 

clear: what may, or must, be done; by what means something is to be done; and who 

is empowered to do it.” Mae adran 116(1) o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 yn 

nodi mai ystyr “prescribed” yw wedi'i ragnodi gan reoliadau a wneir gan yr 

Ysgrifennydd Gwladol (ac mae’r swyddogaeth wedi cael ei throsglwyddo i Weinidogion 

Cymru).  Gellid bod wedi cynnwys yr wybodaeth hon mewn troednodyn, ond nid yw'r 

hyn a wneir yn effeithio ar ddilysrwydd nac effeithiolrwydd yr offeryn statudol. 

Tudalen y pecyn 1

Eitem 3.1



Ymateb y Llywodraeth: Y Cwricwlwm i Gymru – Y Cod Datganiadau o’r Hyn sy’n 

Bwysig 

 

Mae Llywodraeth Cymru yn nodi'r pwyntiau adrodd a godwyd. Mae'r Cod wedi ei 
dynnu'n ôl gyda'r nod o'i ail-osod, er mwyn: 

1. ystyried ymhellach yr Atodiad i adroddiad y Pwyllgor; a 
2. sicrhau bod y cyfnod gosod 40 diwrnod wedi mynd heibio cyn cyhoeddi. 

 

Tudalen y pecyn 2

Eitem 4.1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

8 Mawrth 2023 

Annwyl Mick,  

Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu 

a Diwygio) 

Yn ein cyfarfod yr wythnos hon, gwnaethom nodi eich llythyr at y Llywydd dyddiedig 3 Mawrth 2023 

lle rydych yn dweud y byddwch yn gosod gerbron y Senedd “un” memorandwm cydsyniad 

deddfwriaethol atodol pellach ar gyfer y Bil Cyfraith yr UE (Dirymu a Diwygio) a Ddargedwir (“y Bil”) er 

mwyn “ymdrin â'r holl welliannau perthnasol a gyflwynwyd ar gyfer y Cyfnod Pwyllgor” yn Nhŷ’r 

Arglwyddi. 

Rydych wedi bod yn glir gyda’r Senedd eich bod o’r farn nad yw gweithio rhynglywodraethol wedi 

bod yn dda, a bod rhannu gwybodaeth bwysig wedi bod yn anfoddhaol, rhwng Llywodraeth y DU a’r 

llywodraethau datganoledig o ran y Bil hwn. Rydych yn nodi yn eich llythyr diweddar, er enghraifft, 

nad oedd Llywodraeth y DU wedi rhannu â chi fanylion llawn y gwelliannau a gyflwynwyd. 

Dywedasom yn ein hadroddiad diweddar ar y memoranda cydsyniad deddfwriaethol presennol ar 

gyfer y Bil fod y cysylltiadau rhynglywodraethol gwael yn achosi problemau sylweddol i ni ac i’r 

Senedd gyfan wrth inni geisio deall yn llawn oblygiadau’r Bil yng Nghymru. 

Rydym yn cydnabod y gallai fod rhai problemau gyda diffyg cyfathrebu rhagweithiol gan Lywodraeth 

y DU. Fodd bynnag, deallwn i welliannau Llywodraeth y DU gael eu cyflwyno yn Nhŷ’r Arglwyddi ar 16 

Chwefror. Fel Biliau sy’n ddarostyngedig i femoranda cydsyniad deddfwriaethol tua diwedd y broses 

graffu yn Senedd y DU, rydym yn credu bod yn rhaid i Lywodraeth Cymru wneud mwy i sicrhau bod y 

Senedd yn cael gwybodaeth hanfodol mewn modd mwy amserol. Er enghraifft, gallai Llywodraeth 

Cymru fod wedi ysgrifennu atom dros bythefnos yn ôl i dynnu ein sylw at y gwelliannau penodol ochr 

Mick Antoniw AS  

Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad 
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https://busnes.senedd.cymru/ieListDocuments.aspx?CId=725&MId=13248&Ver=4
https://busnes.senedd.cymru/documents/s134505/LJC6-08-23%20-%20Papur%2020%20-%20Llythyr%20gan%20y%20Cwnsler%20Cyffredinol%20a%20Gweinidog%20y%20Cyfansoddiad%20at%20y%20Llywydd.pdf
https://busnes.senedd.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=40073
https://senedd.cymru/media/qbehyf5q/cr-ld15687-w.pdf
https://bills.parliament.uk/publications/49860/documents/2959
https://bills.parliament.uk/publications/49860/documents/2959


 

 

yn ochr â swyddogion Llywodraeth Cymru yn archwilio manylion y gwelliannau hynny ac yn paratoi 

unrhyw femorandwm cydsyniad deddfwriaethol atodol angenrheidiol. 

O ystyried bod eich llythyr diweddar yn ddyddiedig 3 Mawrth a’ch bod yn cydnabod ei fod yn fwriad 

gennych gynnal dadl ar gynnig cydsyniad perthnasol ar 14 Mawrth, rydym yn awgrymu gyda pharch 

fod hyn yn codi cwestiwn ynglŷn â’ch datganiad y bydd y dull a fabwysiadwyd mewn perthynas â 

memorandwm cydsyniad deddfwriaethol atodol pellach “yn galluogi’r Senedd i graffu’n effeithiol”. 

Fel y gofynnwyd, edrychaf ymlaen at gael eich ymateb i’n hadroddiad ar y memoranda presennol ar 

gyfer y Bil erbyn 9 Mawrth 2023 fan bellaf.  

Anfonir copi o’r llythyr hwn at y Llywydd. 

Yn gywir, 

 

Huw Irranca-Davies 

Cadeirydd 

 

Tudalen y pecyn 4



 

 

 

 

 

Huw Irranca-Davies AS,  

Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad  

Senedd Cymru/Welsh Parliament  

 

8 Mawrth 2023 

Annwyl Huw, 

Y Bil Bwyd (Cymru) – Tystiolaeth lafar i'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 16 Chwefror yn nodi nifer o gwestiynau ar faterion nad oeddech yn 

gallu eu codi yn ystod fy sesiwn dystiolaeth gyda'r Pwyllgor. Rwy'n ddiolchgar am y cyfle i roi 

gwybodaeth am y pwyntiau pwysig hyn. 

Mae fy ymateb i bob un o'r cwestiynau rydych chi wedi'u codi wedi'u nodi yn yr Atodiad sydd ynghlwm. 

Os bydd amser cyn y dyddiad cau ar gyfer adrodd, byddwn yn hapus i roi gwybodaeth ychwanegol 

neu egluro unrhyw bwyntiau sy’n parhau i fod yn aneglur.  

Yn gywir, 

 

 

 

Peter Fox, AS Mynwy 

Yr Aelod sy’n gyfrifol am y Bil Bwyd (Cymru). 

  

Peter Fox OBE AS 
Aelod o’r Senedd dros  
Fynwy 
— 
Member of the Senedd for 
Monmouth 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

Peter.Fox@Senedd.Cymru 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
Peter.Fox@Senedd.Cymru 

0300 200 7298 

@Peterfox_ms 

@PeterFox61 

Peter Fox AS 
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Atodiad 

1. Rydych wedi cwrdd â’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd dair gwaith i 

drafod y Bil, meddech chi. Pa drafodaethau ydych chi wedi’u cael â gweinyddiaethau eraill y DU 

ynglŷn â’r Bil? 

Rwyf wedi cael trafodaethau gyda swyddogion yn Llywodraeth yr Alban am y Bil Cenedl Bwyd Da, 

ond nid wyf wedi cael unrhyw gysylltiad â swyddogion mewn gweinyddiaethau eraill yn y DU. Mae 

fy nhrafodaethau gyda swyddogion yn yr Alban wedi bod yn gyffredinol o ran eu Bil, a sut roedden 

nhw'n rheoli'r broses, a hefyd yn fwy penodol mewn perthynas â chostau, yn enwedig y rhai a 

amcangyfrifir ar gyfer y Comisiwn Bwyd arfaethedig.  

Dylwn ychwanegu ar hyn o bryd fy mod yn parhau i anghytuno'n llwyr â honiad y Gweinidog mai'r 

hyn rydw i wedi'i wneud yw cymryd Bil yr Alban a cheisio ei 'wthio’ i amgylchedd cyfreithiol Cymru. 

Cyfeiriaf eto at y rhesymau manylach am hyn a nodais yn fy llythyr at y Pwyllgor Deddfwriaeth, 

Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ar 25 Ionawr.  

2. Mae’r Bil yn rhoi’r pŵer i Weinidogion Cymru ddiwygio’r disgrifiadau o’r nodau bwyd eilaidd. Pam 

oeddech chi’n credu bod hyn yn angenrheidiol yn hytrach na chael y sicrwydd a fyddai ynghlwm 

wrth osod y disgrifiadau ar wyneb y Bil? Beth fyddai’n atal y disgrifiadau rhag cael eu diwygio i’r fath 

raddau y byddai gwahaniaeth sylweddol rhyngddyn nhw a’r disgrifiadau sy’n bod nawr neu rhag 

cael ei ddileu yn gyfan gwbl fel y byddai’r nodau bwyd eilaidd yn ddiystyr? 

Mae'n rhesymol disgwyl efallai y bydd angen diwygio'r disgrifiadau o'r nodau bwyd dros amser i 

ymateb i amgylchiadau sy'n newid. Felly, bwriad y pwerau gwneud rheoliadau yw caniatáu’r 

hyblygrwydd sydd ei angen i Weinidogion wneud diwygiadau priodol i’r disgrifiadau heb fod 

angen rhagor o ddeddfwriaeth sylfaenol.  

Mae rheoliadau i ddiwygio’r disgrifiadau o'r nodau bwyd i'w gwneud gan ddefnyddio gweithdrefn 

gadarnhaol y Senedd, felly byddant yn cael eu dwyn i sylw’r Senedd ac yn destun dadl a phleidlais. 

Cyn gwneud rheoliadau o dan yr adran hon, rhaid i Weinidogion Cymru ymgynghori â Chomisiwn 

Bwyd Cymru hefyd. Credaf fod y rhain yn fesurau diogelu digonol i sicrhau bod unrhyw 

ddiwygiadau i'r disgrifiadau o’r nodau bwyd yn briodol.  

3. Mae’r Bil yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru ymgynghori â Chomisiwn Bwyd 

newydd Cymru cyn diwygio’r disgrifiadau o’r nodau bwyd eilaidd. Pam nad yw’n ofynnol i 

Weinidogion Cymru ymgynghori â chyrff priodol eraill fel y nodir yn adrannau 5(1) a 13(2)? Er 

enghraifft, mewn perthynas â diwygio’r disgrifiad amgylcheddol, a wnaethoch chi ystyried a 

fyddai’n briodol i Weinidogion Cymru ymgynghori â Cyfoeth Naturiol Cymru? 

Y bwriad drwy'r Bil yw y bydd Comisiwn Bwyd Cymru yn arwain y gwaith ar symud ymlaen â’r 

nodau bwyd, gan chwarae rhan ganolog fel y corff y mae Gweinidogion Cymru yn mynd ato ar 

gyfer cyngor a gwybodaeth. Dyna pam ei bod yn ofynnol i Weinidogion Cymru ymgynghori â'r 

Comisiwn cyn diwygio unrhyw un o'r disgrifiadau o’r nodau bwyd eilaidd. Nid yw cael y gofyniad 

hwnnw'n atal Gweinidogion Cymru rhag gofyn am farn cyrff a rhanddeiliaid eraill hefyd, er 

enghraifft, os caiff y disgrifiad o’r nod bwyd eilaidd ar yr amgylchedd ei ddiwygio, caiff 
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Gweinidogion Cymru ofyn am farn Cyfoeth Naturiol Cymru yn ogystal â’r Comisiwn Bwyd.  

Os oes consensws ymhlith y Pwyllgor fod angen nodi ar wyneb y Bil y gellir neu y mae’n rhaid 

ymgynghori â phersonau priodol eraill cyn diwygio’r disgrifiadau, yna mae hyn yn rhywbeth y 

gallem edrych i’w wneud drwy welliannau yng Nghyfnod 2. 

4. Mae adran 4(5) yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru wneud rheoliadau i osod 

targedau bwyd cyn pen dwy flynedd wedi i adran 4 ddod i rym, ond mae adran 4(4) yn nodi mai 

dim ond ar ôl i’r rheoliadau hyn ddod i rym y caiff y targedau hyn eu gosod. Gallai hyn arwain at 

sefyllfa lle mae’r rheoliadau’n cael eu gwneud cyn pen dwy flynedd ond yn cael eu drafftio fel nad 

ydynt yn dod i rym tan rywdro’n ddiweddarach. Ai dyma'r bwriad a sut y bydd hyn yn effeithio ar 

gyrff cyhoeddus y mae'n ofynnol iddynt baratoi cynlluniau bwyd lleol, gan ystyried y targedau 

bwyd, o fewn yr un cyfnod o ddwy flynedd? 

Y confensiwn cyfansoddiadol arferol yw ein bod yn disgwyl i Weinidogion (a deddfwrfeydd) wneud 

y peth iawn. Er enghraifft, mae Deddf yr Amgylchedd 2021 yn darparu bod rhwymedigaethau ar 

Weinidogion i osod rheoliadau drafft gerbron y Senedd erbyn dyddiad penodol, ond nid oes 

unrhyw rwymedigaeth iddynt gael eu gwneud neu ddod i rym. 

Fodd bynnag, rydym yn derbyn y gall sefyllfa godi pan fydd Llywodraeth Cymru yn gwneud 

rheoliadau o fewn amserlen 2 flynedd sy'n nodi'r targedau ond yn penderfynu hepgor dyddiadau 

cychwyn ar gyfer y darpariaethau gwirioneddol. O'r herwydd, rydym o'r farn y byddai'n ddoeth 

lliniaru'r risg hon a phennu dyddiad ar gyfer dod â'r targedau i rym.  

Byddai hyn yn cael ei wneud drwy welliant Cyfnod 2 i adran 4(5), ar yr amod a ganlyn: 

“Rhaid i'r rheoliadau cyntaf, sy'n gosod un neu ragor o dargedau ar gyfer pob nod bwyd eilaidd, 

gael eu gwneud a dod i rym o fewn 2 flynedd i'r adran hon ddod i rym.” 

5. A allwch chi egluro pam nad yw’r Bil yn darparu i Gomisiwn Bwyd Cymru gyhoeddi unrhyw 

ganllawiau mewn perthynas â chyflawni’r nodau a’r dyletswyddau o dan y Bil? 

Mae adran 10 o'r Bil yn nodi swyddogaethau Comisiwn Bwyd Cymru. Mae'r rhain yn cynnwys 

datblygu, a chynorthwyo cyrff cyhoeddus i ddatblygu polisïau mewn perthynas â materion 

bwyd yn ogystal â chynghori, hysbysu a chynorthwyo cyrff cyhoeddus mewn perthynas â 

materion bwyd.  

Wrth ddrafftio’r Bil, teimlwyd nad oedd angen ei gwneud yn ofynnol i’r Comisiwn lunio 

canllawiau ar gyfer cyrff cyhoeddus mewn perthynas â datblygu cynlluniau bwyd lleol gan y 

rhagwelwyd y byddai’r Comisiwn yn mynd ati’n rhagweithiol i ddarparu gwybodaeth i gyrff 

cyhoeddus wrth arfer ei swyddogaethau o ddydd i ddydd. Nod y fframwaith statudol a nodir yn 

y Bil yw hyrwyddo cydweithrediad parhaus rhwng y Comisiwn a'r cyrff cyhoeddus perthnasol.  

Yn ogystal â hyn, mae'r Bil yn darparu llwybrau eraill i Weinidogion Cymru a chyrff cyhoeddus 

ryngweithio â'r Comisiwn wrth baratoi'r strategaeth fwyd genedlaethol a chynlluniau bwyd lleol, 

yn ôl eu trefn:  
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i. wrth baratoi'r strategaeth fwyd genedlaethol, mae adran 13(1)(a) o'r Bil yn 

darparu bod rhaid i Weinidogion Cymru geisio cyngor y Comisiwn; ac 

ii. wrth baratoi'r cynlluniau bwyd lleol, mae adran 18(1)(a) o'r Bil yn darparu y gall 

corff cyhoeddus ymgynghori â'r Comisiwn wrth baratoi cynllun bwyd lleol.  

I Weinidogion Cymru, mae gofyniad eu bod yn ceisio cyngor gan y Comisiwn. I gyrff 

cyhoeddus, mae ceisio cyngor yn opsiwn yn hytrach na gofyniad. Mae hyn yn rhoi’r 

hyblygrwydd i gyrff cyhoeddus ymgynghori â’r Comisiwn os ystyrir bod hynny’n angenrheidiol, 

ond mae’n cydnabod y gall corff cyhoeddus mewn rhai achosion ystyried bod ganddo ddigon 

o wybodaeth eisoes i baratoi cynllun, heb gyfraniad pellach gan y Comisiwn. 

6. A allwch chi esbonio pam nad oes gofyniad yn y Bil i'r strategaeth fwyd genedlaethol gael ei 

chymeradwyo gan y Senedd, yn hytrach na dim ond cael ei gosod gerbron y Senedd? 

Fy nealltwriaeth i yw nad yw'n arferiad arferol i bolisïau / strategaethau Llywodraeth Cymru gael 

eu cymeradwyo gan y Senedd. O ystyried nifer y polisïau / strategaethau y mae Llywodraeth 

Cymru yn gyfrifol amdanynt, nid wyf yn siŵr a fyddai’n gweithio’n ymarferol i’r rhain gael eu 

cymeradwyo gan y Senedd.  

Mae'r Bil ei hun yn cynnwys darpariaethau i sicrhau bod Llywodraeth Cymru'n cael cyngor 

priodol ac yn ymgynghori â phersonau annibynnol sydd ag arbenigedd perthnasol cyn gwneud 

y strategaeth fwyd genedlaethol. Fel y nodir yn Adran 13, mae hyn yn cynnwys gofyniad i geisio 

cyngor gan y Comisiwn Bwyd, ac opsiwn i geisio cyngor gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r 

Dyfodol Cymru ar agweddau perthnasol. Credaf fod hyn yn darparu digon o fesurau diogelu i 

sicrhau bod y strategaeth yn cynnwys barn y sector(au), ac nad oes angen cymeradwyaeth 

ffurfiol gan y Senedd. Nid yw hyn, wrth gwrs, yn atal pwyllgorau’r Senedd rhag craffu ar y 

strategaeth fwyd genedlaethol os ydynt o'r farn bod hynny'n briodol.  

7. Mae adran 22 o'r Bil yn diffinio'r term "cyrff cyhoeddus" ac yn caniatáu i Weinidogion Cymru 

ddiwygio'r diffiniad hwn drwy reoliadau, ar yr amod nad ydynt yn dileu eu hunain. Pam mae angen 

rhoi’r pŵer hwn i Lywodraeth Cymru a phwy ydych chi’n rhagweld fydd yn cael eu hychwanegu at y 

rhestr neu’n cael eu tynnu oddi arni? 

Roedd y mwyafrif o’r rhai a ymatebodd i'r ymgynghoriad y gofynnwyd iddynt a oeddent yn ystyried 

bod y rhestr o gyrff cyhoeddus yn adran 22 yn briodol, wedi ymateb yn gadarnhaol. Roedd 66 y 

cant o'r farn bod y rhestr fel y'i drafftiwyd i gynnwys Gweinidogion Cymru, awdurdod lleol a Bwrdd 

Iechyd Lleol, yn ddigonol. Fodd bynnag, roedd rhai o'r ymatebwyr yn cwestiynu a fyddai rhestr 

hirach o gyrff cyhoeddus fel y'u drafftiwyd yn adran 6 o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 

(Cymru) 2015 ("Deddf 2015") yn fwy priodol. Roedd rhai eraill, fel Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig, 

wedi awgrymu y gellid ehangu’r gofrestr i gynnwys unrhyw gorff a oedd sy’n cael arian cyhoeddus.  

At ei gilydd, nid ydym o’r farn y dylid cynnwys cyrff ychwanegol fel awdurdod Parc Cenedlaethol neu 

awdurdod tân ac achub Cymreig fel “corff cyhoeddus” at ddibenion y Bil hwn, fel y gwelir yn Neddf 

2015. Mae'r rhestr o gyrff cyhoeddus fel y'u drafftiwyd yn gytbwys ac yn briodol, fodd bynnag, mae'r 

pŵer i Weinidogion Cymru ddiwygio'r diffiniad yn ôl rheoliadau, yn amodol ar ymgynghoriad, yn 

caniatáu’r hyblygrwydd iddynt ychwanegu eraill at y rhestr yn y dyfodol os oes angen.  

Tudalen y pecyn 8



 

 

 

8. Mae adran 22 hefyd yn nodi bod yn rhaid i Lywodraeth Cymru ymgynghori ag unrhyw gorff 

cyhoeddus y bwriedir ei ychwanegu at y rhestr drwy wneud rheoliadau. Pam nad oes gofyniad i 

ymgynghori â chorff y bwriedir ei dynnu oddi ar y rhestr, neu os oes bwriad i ddiwygio’i enw neu’r 

disgrifiad ohono? 

Mae’r drafftio a ddefnyddir yn adran 22 o’r Bil yn gyson â deddfwriaeth Gymreig arall gan gynnwys 

adran 52(4) o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Bydd angen ymgynghori bob 

amser er mwyn ychwanegu corff at y rhestr o gyrff cyhoeddus, er mwyn hysbysu’r corff hwnnw am 

unrhyw gyfrifoldebau ychwanegol y bydd yn ddarostyngedig iddynt. Er nad yw tynnu corff oddi ar 

y rhestr yn gosod unrhyw gyfrifoldebau ychwanegol ar y corff hwnnw, dim ond dileu’r 

dyletswyddau hynny, felly ni fydd angen ymgynghori â nhw bob amser. Fodd bynnag, mae adran 

22(5)(c) yn darparu, wrth wneud Rheoliadau o’r fath, rhaid i Weinidogion Cymru ymgynghori ag 

unrhyw bersonau y maent yn ystyried eu bod yn briodol a fydd, yn ôl pob tebyg, yn sicrhau yr 

ymgynghorir â chorff mewn unrhyw achos os byddant yn cael eu dileu.  

9. Mae nifer o ofynion yn y Bil i Weinidogion Cymru a chyrff cyhoeddus eraill gyhoeddi adolygiadau, 

strategaethau, cynlluniau etc. Lle bydd dogfennau o’r fath yn cael eu cyhoeddi? A fydd y diffyg 

manylder mewn perthynas â chyhoeddi'r dogfennau hyn yn amharu ar hygyrchedd? 

Nid wyf yn credu y byddai’n briodol i fanylion manwl am ble y bydd y dogfennau’n cael eu cyhoeddi 

gael eu cynnwys ar wyneb y Bil. Y cyrff cyhoeddus ddylai benderfynu ar y lle mwyaf priodol i gyhoeddi’r 

dogfennau. Byddai hyn, rydym yn tybio, yn wefan y corff cyhoeddus perthnasol, ond gallai gynnwys 

gyhoeddiad gan y Comisiwn Bwyd hefyd. Pe bai’r Bil yn nodi manylion manwl yn hyn o beth, gallai 

hyn gyfyngu ar gyrff cyhoeddus mewn gwirionedd, ac amharu ar hygyrchedd hyd yn oed ymhellach 

drwy gyfyngu ar yr opsiynau o ran cyhoeddi. 

10. Pam nad yw’r Bil yn darparu ar gyfer unrhyw ganlyniadau os na lwyddir i gyflawni’r nodau bwyd 

neu’r targedau bwyd, neu i gynhyrchu’r strategaeth fwyd genedlaethol neu gynlluniau bwyd lleol o 

fewn yr amserlenni gofynnol? 

Eto, mae hyn yn gyson â deddfwriaeth arall yng Nghymru gan gynnwys Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol (Cymru) 2015. Mae adran 8 o’r Ddeddf honno yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru 

gyhoeddi amcanion o fewn cyfnod penodedig heb unrhyw ganlyniadau am fethu â gwneud hynny.  

Yr hyn y mae’r Bil Bwyd yn ei ganiatáu drwy ei fframwaith yw i’r cynnydd a wnaed tuag at gyflawni’r 

nodau a’r targedau amrywiol gael ei adrodd i’r Senedd, ac i’r Senedd graffu arno. Lle bo'n briodol, 

mae angen i'r adolygiadau hynny nodi'r rhesymau dros fethu â bodloni'r gofynion perthnasol. Byddai 

unrhyw fethiannau o'r fath yn cael eu hamlygu drwy'r broses hon, a gellir eu trafod ar lawr y Senedd. 

11. Os na chytunir ar egwyddorion cyffredinol y Bil, neu os bydd y Bil yn methu fel arall, a ydych chi’n 

credu y gallai ei ddarpariaethau, neu rai ohonynt, gael eu hymgorffori drwy ddiwygio unrhyw Filiau 

presennol neu drwy ddeddfwriaeth yn y dyfodol? 

Mae gan y Bil Amaethyddiaeth, sydd yng Nghyfnod 2 ar hyn o bryd, gwmpas eang sy’n cynnwys 
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darpariaethau ar gyfer ffermio cynaliadwy. Fodd bynnag, nod y Bil Bwyd (Cymru) fel yr wyf wedi’i nodi, 

yw galluogi cyflwyno dull gweithredu traws-bortffolio cyfannol o ymdrin â bwyd – ac mae sefydlu’r 

Comisiwn Bwyd yn ganolog i hynny. Felly, mae'n anodd gweld sut y byddai darpariaethau'r Bil Bwyd 

yn dod o fewn cwmpas y Bil Amaethyddiaeth.  

Mae’r Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru) bellach wedi cwblhau ei daith 

drwy'r camau diwygio. Er efallai yr oedd cwmpas cyfyngedig i gynnwys gwelliannau ar gaffael lleol, 

ond nid oeddwn yn teimlo ei bod yn briodol cyflwyno gwelliannau ar faterion yr oeddwn i’n eu 

cyflwyno yn fy Mil fy hun, yn ystod Cyfnod 1 o’i daith ddeddfwriaethol.  

Nid wyf yn credu bod unrhyw Filiau eraill yn rhaglen ddeddfwriaethol bresennol y Llywodraeth a 

fyddai'n galluogi i ddarpariaethau'r Bil Bwyd gael eu hymgorffori drwy welliant. Nid yw manylion 

rhaglen ddeddfwriaethol y Llywodraeth ar gyfer y blynyddoedd dilynol yn hysbys eto felly nid yw’n 

bosibl rhagweld lle y gellid cynnig gwelliannau posibl i ymgorffori darpariaethau’r Bil.  

12. Yn ystod y sesiwn, fe wnaethoch esbonio’ch bod yn ystyried cyflwyno gwelliannau i’r Bil os bydd 

yn symud i Gyfnod 2. A allwch chi ddweud wrthym beth fyddai diben y gwelliannau arfaethedig hyn? 

Mae rhai gwelliannau y byddwn yn ystyried eu cyflwyno yng Nghyfnod 2, ac rwyf wedi gallu egluro 

rhai ohonynt i’r Pwyllgorau yn y sesiynau tystiolaeth hyd yma. Un gwelliant a drafodwyd yn fy sesiwn 

dystiolaeth gyda’r Pwyllgor hwn yw’r angen i newid yr amserlenni ar gyfer y Cynlluniau Bwyd Lleol, o 

2 i 3 blynedd. Byddai hyn yn caniatáu rhagor o amser i gyrff cyhoeddus sy’n gyfrifol am lunio a 

chyhoeddi cynllun bwyd lleol, os bydd Gweinidogion Cymru yn cymryd amser hir i gyhoeddi’r 

Strategaeth Fwyd Genedlaethol, y mae’n rhaid ei llunio o fewn 2 flynedd.  

Fel yr atebwyd yng Nghwestiwn 4 uchod, byddai mân welliant yn cael ei wneud i adran 4(5) yng 

Nghyfnod 2 er mwyn sicrhau eglurder ac osgoi unrhyw amwysedd ynghylch y rheoliadau sy'n 

ymwneud â thargedau sydd angen eu gwneud a dod i rym.  

Yn dilyn tystiolaeth bellach a gafwyd gan Archwilio Cymru mewn ymateb i ymgynghoriad Pwyllgor yr 

Economi, Masnach a Materion Gwledig, byddem hefyd yn gwneud mân welliannau technegol i 

baragraffau 18 ac 19 o'r Atodlen i'r Bil. Rwy'n ddiolchgar i Archwilydd Cyffredinol Cymru am ei 

dystiolaeth. Bydd ymgorffori'r newidiadau hyn yn sicrhau cysondeb gyda'r darpariaethau archwilio yn 

Neddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus 2019.  

Yn ogystal, fel yr wyf wedi’i amlinellu yn ystod sesiynau craffu’r Pwyllgor ar y Bil, byddwn yn hapus 

iawn i weithio gyda’r Aelodau a chyda’r Gweinidog i nodi meysydd lle y gellid gwneud gwelliannau i’r 

Bil, ac i fwrw ymlaen â’r rhain yng Nghyfnod 2.  
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16 Chwefror 2023 

Annwyl Peter 

Y Bil Bwyd (Cymru) – Tystiolaeth lafar i’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 

Diolch am ymddangos gerbron y Pwyllgor ar 30 Ionawr fel yr Aelod sy’n gyfrifol am y Bil Bwyd 

(Cymru), ac am eich llythyr dyddiedig 25 Ionawr a helpodd i lywio’n trafodaethau.  

Fel y soniais ar ddiwedd y sesiwn, roedd nifer o faterion nad oeddem wedi gallu eu trafod â chi yn 

ystod y sesiwn dystiolaeth. 

Byddwn yn ddiolchgar felly pe gallech ymateb i’r cwestiynau a restrir yn yr Atodiad erbyn 10 Mawrth 

2023. 

Yn gywir, 

 

Huw Irranca-Davies 

Cadeirydd 

  

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  

Y Pwyllgor Deddfwriaeth,  
Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
— 
Legislation, Justice and  
Constitution Committee 

Peter Fox OBE AS 

Yr Aelod o’r Senedd dros Fynwy 
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Atodiad 

1. Rydych wedi cwrdd â’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd  dair 

gwaith i drafod y Bil, meddech chi.  Pa drafodaethau ydych chi wedi’u cael â gweinyddiaethau 

eraill y DU ynglŷn â’r Bil?  

2. Mae’r Bil yn rhoi’r pŵer i Weinidogion Cymru ddiwygio’r disgrifiadau o nodau bwyd eilaidd. 

Pam oeddech chi’n credu bod hyn yn angenrheidiol yn hytrach na chael y sicrwydd a fyddai 

ynghlwm wrth osod y disgrifiadau ar wyneb y Bil? Beth fyddai’n atal y disgrifiadau rhag cael eu 

diwygio i’r fath raddau y byddai gwahaniaeth sylweddol rhyngddyn nhw a’r disgrifiadau sy’n 

bod nawr neu rhag cael ei ddileu yn gyfan gwbl fel y byddai’r nodau bwyd eilaidd yn ddiystyr?   

3. Mae’r Bil yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru ymgynghori â Chomisiwn Bwyd 

newydd Cymru cyn diwygio’r disgrifiadau o nodau bwyd eilaidd. Pam nad yw’n ofynnol i 

Weinidogion Cymru ymgynghori â chyrff priodol eraill fel y nodir yn adrannau 5(1) a 13(2)? Er 

enghraifft, mewn perthynas â diwygio’r disgrifiad amgylcheddol, a wnaethoch chi ystyried a 

fyddai’n briodol i Weinidogion Cymru ymgynghori â Chyfoeth Naturiol Cymru? 

4. Mae adran 4(5) yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru wneud rheoliadau i osod 

targedau bwyd cyn pen dwy flynedd wedi i adran 4 ddod i rym, ond mae adran 4(4) yn nodi 

mai dim ond ar ôl i’r rheoliadau hyn ddod i rym y caiff y targedau hyn eu gosod.  Gallai hyn 

arwain at sefyllfa lle mae’r rheoliadau’n cael eu gwneud cyn pen dwy flynedd ond yn cael eu 

drafftio fel nad ydynt yn dod i rym tan rywdro’n ddiweddarach. Ai dyma'r bwriad a sut y bydd 

hyn yn effeithio ar gyrff cyhoeddus y mae'n ofynnol iddynt baratoi cynlluniau bwyd lleol, gan 

ystyried y targedau bwyd, o fewn yr un cyfnod o ddwy flynedd? 

5. A allwch chi egluro pam nad yw’r Bil yn darparu i Gomisiwn Bwyd Cymru gyhoeddi unrhyw 

ganllawiau mewn perthynas â chyflawni’r nodau a’r dyletswyddau o dan y Bil? 

6. A allwch chi esbonio pam does gofyniad yn y Bil i'r strategaeth fwyd genedlaethol gael ei 

chymeradwyo gan y Senedd, yn hytrach na dim ond cael ei gosod gerbron y Senedd? 

7. Mae adran 22 o'r Bil yn diffinio'r term "cyrff cyhoeddus" ac yn caniatáu i Weinidogion Cymru 

ddiwygio'r diffiniad hwn drwy reoliadau, ar yr amod nad ydynt yn dileu eu hunain. Pam mae 

angen rhoi’r pŵer hwn i Lywodraeth Cymru a phwy ydych chi’n rhagweld fydd yn cael eu 

hychwanegu at y rhestr neu’n cael eu tynnu oddi arni? 

8. Mae adran 22 hefyd yn nodi bod yn rhaid i Lywodraeth Cymru ymgynghori ag unrhyw gorff 

cyhoeddus y bwriedir ei ychwanegu at y rhestr drwy wneud rheoliadau.  Pam nad oes 

gofyniad i ymgynghori â chorff y bwriedir ei dynnu oddi ar y rhestr, neu os oes bwriad i 

ddiwygio’i enw neu’r disgrifiad ohono?  

9. Mae nifer o ofynion yn y Bil i Weinidogion Cymru a chyrff cyhoeddus eraill gyhoeddi 

adolygiadau, strategaethau, cynlluniau etc.  Lle bydd dogfennau o’r fath yn cael eu cyhoeddi? 

A fydd y diffyg manylder mewn perthynas â chyhoeddi'r dogfennau hyn yn amharu ar 

hygyrchedd? 
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10. Pam nad yw’r Bil yn darparu ar gyfer unrhyw ganlyniadau os na lwyddir i gyflawni’r nodau 

bwyd neu’r targedau bwyd, neu i gynhyrchu’r strategaeth fwyd genedlaethol neu gynlluniau 

bwyd lleol o fewn yr amserlenni gofynnol? 

11. Os na chytunir ar egwyddorion cyffredinol y Bil, neu os bydd y Bil yn methu fel arall, a ydych 

chi’n credu y gallai ei ddarpariaethau, neu rai ohonynt, gael eu hymgorffori drwy ddiwygio 

unrhyw Filiau presennol neu drwy ddeddfwriaeth yn y dyfodol? 

12. Yn ystod y sesiwn, fe wnaethoch esbonio’ch bod yn ystyried cyflwyno gwelliannau i’r Bil os 

bydd yn symud i Gyfnod 2. A allwch chi ddweud wrthym beth fyddai diben y gwelliannau 

arfaethedig hyn?  
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Mick Antoniw AS/MS 

Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad 
Counsel General and Minister for the Constitution 
 
 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

Gohebiaeth.Mick.Antoniw@llyw.cymru 
Correspondence.Mick.Antoniw@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: CG/PO/77/2023 
 
 
Huw Irranca-Davies AS 
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad 
Senedd Cymru 
SeneddDCC@senedd.cymru  

 
 
 
 

09 Mawrth 2023 
 
 
 
 
Annwyl Huw, 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 22 Chwefror yn rhoi Adroddiad eich Pwyllgor ar 
Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil Cyfraith yr UE a 
Ddargedwir (Dirymu a Diwygio). 
 
Mae'r ymatebion i'ch casgliadau a'ch argymhellion wedi eu nodi mewn Atodiad i'r 
llythyr hwn.  
 
 

 
 
Mick Antoniw AS/MS 
Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad 
Counsel General and Minister for the Constitution 
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Atodiad 

 

Casgliadau ac Argymhellion  

Casgliad 1. Fel Pwyllgor y Senedd sydd â chyfrifoldeb cyffredinol am graffu ar is-

ddeddfwriaeth - ac fel y Pwyllgor sy'n chwarae rhan eang wrth geisio asesu a gwella 

cyfraith Cymru - ni allwn or-ddweud ein pryderon ynghylch yr effaith y gallai'r Bil hwn 

ei chael ar sicrwydd ac ansawdd y gyfraith fel y mae'n gymwys yng Nghymru.  

Mae Llywodraeth Cymru yn rhannu pryderon y Pwyllgor ynghylch yr effaith negyddol 

sylweddol iawn y gallai'r Bil ei chael ar y gyfraith yng Nghymru. Fel y nodwyd gennyf 

yn fy llythyr at y Pwyllgor dyddiedig 19 Ionawr, mae effaith benodol y Bil yn dibynnu, 

yn y bôn, ar benderfyniadau nad ydynt wedi eu gwneud eto gan Weinidogion y DU o 

fewn fframwaith y Bil pan ddaw'n gyfraith, yn ogystal ag unrhyw newidiadau a wneir 

i'r Bil yn ystod ei daith drwy Senedd y DU.  

 

Casgliad 2. Fel un o bwyllgorau'r Senedd, rydym yn bryderus iawn nad yw 

darpariaethau'r Bil yn ymgysylltu'n ddigonol nac yn cydnabod rôl deddfwrfa mewn 

democratiaeth seneddol.  

Mae Llywodraeth Cymru yn cytuno â'r Pwyllgor. Fel y nodwyd yn fy llythyr dyddiedig 

19 Ionawr, nid ni sydd wedi gwneud y Bil, ac ni fyddwn wedi dewis ei wneud chwaith. 

Mewn unrhyw sefyllfa resymol, ni fyddem yn disgwyl gwneud unrhyw newidiadau 

sylweddol i ddarnau pwysig o gyfraith heb gynnal dadl arnynt yn briodol a heb graffu 

arnynt yn iawn yn y Senedd.  

 

Casgliad 3. Mae'r Bil yn galluogi anghydbwysedd pŵer annerbyniol rhwng y 

weithrediaeth a'r ddeddfwrfa. Rydym yn cefnogi galwadau'r Pwyllgor Pwerau 

Diwygiedig a Diwygio Rheoleiddio ac eraill i ddileu'r pwerau Gweinidogol diderfyn a 

diangen o'r Bil.  

Mae Llywodraeth Cymru yn rhannu llawer o'r pryderon hyn ynghylch Bil nad ydyw 

wedi ei wneud ei hun. Fel gyda Chasgliad 2, mae cydbwysedd rhwng yr angen 

posibl i ddiwygio neu ddisodli cyfreithiau’n frys a fyddai'n cael eu terfynu gan y Bil fel 

arall, a'r angen i graffu ar y ddeddfwriaeth yn briodol.  

 

Casgliad 4. O ystyried yr hyn y gwyddom y bydd y Bil yn ei wneud a'r farn a 

fynegwyd gan Lywodraeth Cymru - ac yn seiliedig ar yr ychydig wybodaeth a 

roddwyd inni gan Lywodraeth Cymru ynghylch unrhyw gynllun strategol - rhaid inni 

ddod i'r casgliad bod yr amserlen ar gyfer y Bil, a achosir gan y dyddiad machlud, sef 

31 Rhagfyr 2023, yn golygu ei bod yn debygol y byddwn ni a'r Senedd yn wynebu 

llwyth gwaith digynsail yn hydref 2023.  
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Fel y nodwyd gennyf yn fy llythyr dyddiedig 19 Ionawr, er ein bod yn parhau i 

ddatblygu ein barn fewnol a'n cynlluniau yn unol â'n ffordd o weithio'n gyffredinol, 

rydym yn aros am yr wybodaeth sydd ei hangen gan Lywodraeth y DU a fydd yn ein 

galluogi i bennu rhaglen waith ac amserlen fwy penodol. Yn y cyfamser, fel y mae'r 

Pwyllgor yn gwybod, rydym wedi gofyn i'r terfyn amser machlud gael ei estyn, ac i 

Weinidogion Cymru gael pwerau i estyn y terfyn amser hwnnw. Rydym wedi ceisio 

hyn gan Lywodraeth y DU yn uniongyrchol a chan aelodau o Dŷ'r Arglwyddi sydd â 

buddiant.  

 

Casgliad 5. Mae'n hanfodol bod Llywodraeth Cymru yn gwneud cynnydd brys gyda'i 

chynllun o ran y modd y bydd yn mynd i'r afael â gofynion y Bil, os a phryd y caiff ei 

ddeddfu.  

Cytuno, ac mae ein gwaith yn parhau ar frys yng nghyd-destun yr ymateb i Gasgliad 

4.  

 

Casgliad 6. Mae angen i Lywodraeth Cymru ymgysylltu ar frys â'r Senedd a 

chydgysylltu'n agos â hi ar oblygiadau'r Bil - os a phan gaiff ei ddeddfu - ar raglen 

lywodraethu Llywodraeth Cymru a'r effaith ar fusnes y Senedd.  

Byddwn yn parhau i rannu gwybodaeth am y Bil wrth iddi ddod yn hysbys, ac rydym 

yn agored i'r syniad o gynnal trafodaethau cychwynnol yn gyfrinachol ynghylch y 

goblygiadau posibl ar gyfer busnes yn y Senedd.  

 

Casgliad 7. Rydym yn cytuno ag asesiad Llywodraeth Cymru y dylid ceisio 

cydsyniad y Senedd ar gyfer holl gymalau'r Bil ac Atodlenni iddo, ac eithrio cymal 18.  

Gwerthfawrogir hyn ac fe'i nodir.  

 

Casgliad 8. Mae'r rhan fwyaf o'r Pwyllgor yn cytuno â'r Cwnsler Cyffredinol na 

ddylai'r Senedd roi ei chydsyniad i'r Bil; nid yw pob aelod o'r Pwyllgor o'r farn y dylid 

gwrthod cydsyniad.  

Mae Llywodraeth Cymru yn croesawu barn mwyafrif y Pwyllgor.  

 

Casgliad 9. Rydym o'r farn y dylai penderfyniadau a wneir o dan gyfundrefn y Bil (os 

a phryd y'i deddfir) gael eu gwneud fesul achos, gydag ymgynghoriad llawn â 

rhanddeiliaid a throsolwg seneddol.  

Byddem am sicrhau bod y Senedd yn ymgynghori â rhanddeiliaid ac yn ymgysylltu â 

nhw'n briodol mewn perthynas ag unrhyw newidiadau sylweddol i ddeddfwriaeth a 

fyddai'n codi o ganlyniad i'r Bil, er efallai y bydd yr amserlen a grëir gan y Bil a'r 
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wybodaeth brin sydd ar gael gan Lywodraeth y DU am ei chynlluniau yn golygu y 

bydd yn anodd cyflawni hyn fel y byddem wedi dymuno ei wneud.  

 

Casgliad 10. Rydym o'r farn bod y dull presennol o weithredu gan Lywodraeth y DU 

a Llywodraeth Cymru fel ei gilydd, yn golygu bod y risg o osgoi'r Senedd yn uchel 

iawn.  

Mae'r risg o osgoi'r Senedd yn codi o ganlyniad i'r ffordd y mae Llywodraeth y DU yn 

gweithredu gyda'r Bil hwn. Byddai'n anghywir i feddwl bod Llywodraeth Cymru yn 

gyfrifol am hyn.  

 

Argymhelliad 1. Dylid dileu'r dyddiad machlud, 31 Rhagfyr 2023, o'r Bil.  

Fel y nodwyd yn fy llythyr dyddiedig 19 Ionawr, “mae Llywodraeth Cymru yn gryf yn 

erbyn holl fwriad y Bil”, gan gynnwys yr union gysyniad o ddyddiad machlud. Rydym 

wedi cydweithio â Llywodraeth yr Alban, yng nghyd-destun y pryderon yr ydym yn eu 

rhannu am y Bil, i gyflwyno nifer o welliannau posibl a fyddai'n berthnasol i Gymru 

hefyd. Rhannwyd y gwelliannau hyn ag aelodau o Dŷ'r Arglwyddi cyn cychwyn y 

cyfnod pwyllgor. Mae hyn yn cynnwys gwelliannau a fyddai'n dileu'r dyddiad machlud 

o'r Bil yn gyfan gwbl, yn dileu meysydd datganoledig o'r broses fachlud, yn newid y 

dyddiad machlud i ddyddiad diweddarach, neu'n rhoi pwerau i Weinidogion Cymru 

estyn y dyddiad hwnnw.  

 

Argymhelliad 2. Os bydd y dyddiad machlud ar 31 Rhagfyr 2023 yn parhau yn y Bil, 

dylid diwygio'r Bil fel bod y pŵer yng nghymal 2 i estyn y dyddiad machlud hefyd yn 

cael ei roi i Weinidogion Cymru mewn perthynas â materion datganoledig.  

Cytuno. Fel uchod, rydym wedi cyflwyno gwelliannau yn Nhŷ'r Arglwyddi i'r perwyl 

hwn.  

 

Argymhelliad 3. Os yw'r dyddiad machlud ar 23 Mehefin 2026 yn parhau yn y Bil, 

dylai Llywodraeth Cymru, fel mater o frys, godi mater unigryw etholiad Senedd 2026 

- a'r ffaith ei fod yn gwrthdaro â'r dyddiad machlud ar 23 Mehefin 2026 - gyda 

Llywodraeth y DU.  

Rydym yn cytuno â sylwadau'r Pwyllgor ar hyn a byddwn yn codi'r mater, sef bod y 

terfyn amser ar 23 Mehefin 2026 yn agos iawn at ddyddiad etholiad Senedd Cymru 

2026, â Llywodraeth y DU.  

 

Argymhelliad 4. Os yw'r dyddiad machlud ar 23 Mehefin 2026 yn parhau yn y Bil, 

dylai Llywodraeth Cymru sicrhau bod cyfnod diddymu'r Senedd cyn etholiad y 

Seithfed Senedd yn cael ei gynnwys yn y broses gynllunio hirdymor, ar gyfer yr holl 

reoliadau y gallai fod angen eu gwneud cyn y dyddiad machlud hwnnw.  
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Byddwn yn myfyrio ar hyn ac yn ei drafod ymhellach â'r Senedd fel y bo angen, yng 

ngoleuni unrhyw sylwadau gan Lywodraeth y DU fel gwaith dilynol i'r camau a 

gymerir gennym o dan Argymhelliad 3 uchod.  

 

Argymhelliad 5. Os bydd y dyddiad machlud ar 23 Mehefin 2026 yn parhau yn y Bil, 

dylai'r Pwyllgor Busnes, wrth baratoi ar gyfer y Seithfed Senedd, sicrhau bod ei 

olynydd yn ymwybodol y bydd angen rhoi blaenoriaeth i sefydlu pwyllgor priodol ar 

fyrder, fel bod modd ystyried rheoliadau a wneir cyn y dyddiad machlud hwnnw. 

Ymhellach, efallai y bydd angen cynnal Cyfarfodydd Llawn er mwyn i Aelodau'r 

Seithfed Senedd newydd ystyried unrhyw reoliadau sy'n ddarostyngedig i'r 

weithdrefn gadarnhaol ddrafft, a phleidleisio yn eu cylch.  

Mater i'r Senedd yw hwn.  

 

Argymhelliad 6. Rydym yn cefnogi galwad Llywodraeth Cymru ar ddangosfwrdd 

Llywodraeth y DU i nodi sut y mae pob darn o gyfraith yr UE a ddargedwir yn syrthio 

ar draws cymwyseddau a gedwir yn ôl, a chymwyseddau datganoledig.  

Rydym yn cytuno ag argymhelliad y Pwyllgor. Rydym yn awyddus i sicrhau bod 

dangosfwrdd Llywodraeth y DU yn adlewyrchu rhychwant cyfan cyfraith yr UE a 

ddargedwir sy'n ddatganoledig ac a gedwir yn ôl, pan fo pob darn o ddeddfwriaeth 

wedi ei nodi'n awdurdodol.  

 

Argymhelliad 7. Dylai Llywodraeth Cymru rannu ei rhestr ei hun o gyfraith yr UE a 

ddargedwir yng Nghymru gyda'n Pwyllgor a chyda Llywodraeth y DU cyn gynted â 

phosibl.  

Rydym yn bwriadu gwneud hynny.  

 

Argymhelliad 8. Dylai Llywodraeth Cymru ofyn i gyfraith yr UE a ddargedwir yng 

Nghymru gael ei hychwanegu at y dangosfwrdd.  

Cytuno, fel yn Argymhelliad 6 uchod.  

 

Argymhelliad 9. Dylid diwygio'r Bil er mwyn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion osod 

gerbron deddfwrfeydd y DU, erbyn 30 Medi 2023, fanylion cyfraith yr UE a 

ddargedwir nad yw i'w hachub na'i diwygio - hynny yw, y gyfraith a fydd yn cael ei 

dirymu'n fwriadol ac na chaiff ei disodli, a'r hyn a fydd yn amodol ar ddarpariaeth 

machlud 31 Rhagfyr 2023 (os yw'r dyddiad machlud hwn yn parhau i fod yn y Bil).  

Rydym yn cefnogi'r syniad hwn, a fyddai'n sicrhau bod prosesau gwneud 

cyfreithiau'n gliriach ac yn lleihau'r risg o wallau, achosion o gamddeall a machludo 

anfwriadol. Byddwn yn mynd ar ôl y pwynt hwn ymhellach gyda Llywodraeth y DU.  
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Argymhelliad 10. Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod Cymru'n 

parhau i gydymffurfio â rhwymedigaethau rhyngwladol, fel sy'n ofynnol gan y setliad 

datganoli a Chod Gweinidogion Llywodraeth Cymru.  

Mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i sicrhau na fydd unrhyw fater sy'n codi o Fil 

cyfraith yr UE a ddargedwir yn peryglu ei chydymffurfiaeth ag unrhyw 

rwymedigaethau rhyngwladol. O ystyried natur cymhleth cydymffurfiaeth, a'r ffaith 

mai Llywodraeth y DU sy'n gyfrifol am gysylltiadau rhyngwladol, bydd angen inni 

ymgysylltu ymhellach â Llywodraeth y DU er mwyn deall yn well y ffordd y mae'n 

bwriadu mynd i'r afael â'r mater hwn. Byddwn yn dod yn ôl i'r Pwyllgor maes o law 

yng ngoleuni’r ymateb a gawn ganddi.  

 

Argymhelliad 11. Dylai Llywodraeth Cymru sicrhau eglurder gan Lywodraeth y DU 

ynghylch y modd y bydd yn ystyried barn y Senedd mewn perthynas â newidiadau i 

gyfraith yr UE a ddargedwir, a gedwir yn ôl, yn enwedig mewn meysydd nad ydynt 

yn dod o dan fframweithiau cyffredin.  

Cytuno. Mae gan Lywodraeth Cymru ei phryderon ei hun ynghylch yr effaith y gall 

newidiadau posibl i gyfraith a gedwir yn ôl ei chael ar faterion cymhwysedd 

datganoledig. Mae wedi codi hyn gyda Llywodraeth y DU, a bydd yn parhau i wneud 

hynny, yn unol â'r argymhelliad o ran barn y Senedd.  

 

Argymhelliad 12. Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddarparu asesiad ar fyrder 

o effaith gyfunol y Bil, fframweithiau cyffredin a Deddf Marchnad Fewnol y DU 2020.  

Rydym yn cytuno bod y tair elfen hyn yn gysylltiedig yn eu hanfod. Fodd bynnag, 

mae'n rhy gynnar i allu darparu asesiad o'r effaith gyfunol hyd nes bod bwriadau 

penodol Llywodraeth y DU yn gliriach, o leiaf, fel y nodwyd yng Nghasgliadau 4 a 5 

uchod. Hyd yn oed pan fo'r wybodaeth honno ar gael, mater cymhleth fydd hwn, 

gyda rhai pethau sy'n parhau'n anhysbys.  

 

Argymhelliad 13. Dylai Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU roi sicrwydd bod yr 

holl newidiadau sy'n cael eu gwneud i gyfraith yr UE a ddargedwir o fewn maes a 

gwmpesir gan fframwaith cyffredin yn cael eu cymryd drwy'r broses fframwaith 

cyffredin perthnasol cyn iddi gael ei chadw, ei machlud, ei dirymu neu ei diwygio.  

Rydym yn disgwyl y dylai Llywodraeth y DU weithio drwy'r mecanweithiau yn y 

fframweithiau cyffredin perthnasol cyn i newidiadau gael eu gwneud i gyfraith yr UE 

a ddargedwir. Bydd p'un a yw'n gwneud hynny ai peidio yn brawf pwysig o allu 

Llywodraeth y DU i fodloni'r rhwymedigaethau y mae wedi ymrwymo iddynt.  
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Argymhelliad 14. Dylai'r Pwyllgor Busnes ystyried ar fyrder a ddylid ymestyn tymor yr 

hydref i 22 Rhagfyr 2023, er mwyn darparu ar gyfer cyfarfodydd ychwanegol o'r 

Pwyllgor hwn ac eisteddiadau Cyfarfod Llawn ychwanegol a allai fod yn ofynnol ar 

gyfer ystyried rheoliadau sy'n deillio o'r Bil.  

Mater i'r Pwyllgor Busnes yw hyn, yn y bôn. Yn ystod y misoedd nesaf, bydd 

Llywodraeth Cymru yn darparu'r asesiad cynharaf posibl o ran p'un a allai fod angen 

gwneud hyn ai peidio.  

 

Argymhelliad 15. Dylai Llywodraeth Cymru asesu effaith y Bil ar Gymru fel mater o 

frys i gynorthwyo'r Senedd a rhanddeiliaid i ddeall goblygiadau'r Bil i Gymru yn well.  

Yn unol â Chasgliadau 4 a 5, byddwn yn darparu ein hasesiad gorau cyn gynted ag 

y byddwn wedi cael a dadansoddi'r wybodaeth bellach sydd ei hangen gan 

Lywodraeth y DU. Fodd bynnag, mae'r effeithiau y gall penderfyniadau a wneir gan 

Weinidogion y DU o fewn fframwaith y Bil eu cael yn sylweddol ac yn gymhleth, sy'n 

gwneud hyn yn fwy heriol byth. I bwysleisio eto, mae Llywodraeth Cymru wedi bod 

yn glir bod effaith bosibl y Bil ar Gymru, o ran y setliad datganoli yn ogystal â'r 

safonau a'r mesurau diogelu rheoleiddiol sydd o fudd i ddinasyddion Cymru ar hyn o 

bryd, yn niweidiol iawn.  

 

Argymhelliad 16. Dylai'r Cwnsler Cyffredinol wneud y canlynol:  

▪ cadarnhau a fyddai amgylchiadau lle byddai Llywodraeth Cymru yn argymell bod y 

Senedd yn cydsynio i'r Bil, ac egluro beth yw'r cyfryw amgylchiadau;  

▪ darparu rhestr gynhwysfawr i ni o'r gwelliannau i'r Bil y mae Llywodraeth Cymru 

wedi gofyn amdanynt a/neu wedi'u cefnogi.  

Fel yr eglurwyd gennyf, mae'r Bil hwn yn hollol annerbyniol ac nid yw Llywodraeth 

Cymru yn ei gefnogi. O ystyried canlyniad ein hymgysylltu â Llywodraeth y DU hyd 

yma, mae'n anodd rhagweld fersiwn o'r Bil a allai ddeillio o Senedd y DU a fyddai'n 

arwain at argymhelliad i'r Senedd gydsynio ag ef.  

Ysgrifennais at nifer o aelodau o Dŷ'r Arglwyddi yn Chwefror 2023 gyda chyfres o 

welliannau roeddem yn gofyn iddynt eu cefnogi, gan anfon copi at y Pwyllgor. Mae fy 

llythyr yn nodi y byddai'r gwelliannau arfaethedig yn gwneud rhywfaint o gynnydd o 

leiaf o ran mynd i’r afael â’n pryderon ynghylch y Bil, yn lle datrys pob un ohonynt.  

 

Argymhelliad 17. Rhaid i Lywodraeth Cymru egluro goblygiadau o ran adnoddau a 

chapasiti i Lywodraeth Cymru yn sgil rhoi Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a 

Diwygio) ar waith (pe bai'n cael ei ddeddfu), nodi asesiad gonest a didwyll o'r cyfryw 

oblygiadau a hefyd nodi'n glir yr hyn - os oes unrhyw beth - y bydd angen ei 

ddadleoli o ran gweithgarwch deddfwriaethol arall, er mwyn sicrhau y gall gyflawni'r 

tasgau sydd angen iddi eu cwblhau erbyn diwedd 2023.  
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Yn unol â Chasgliad 6, byddwn yn gwneud hynny pan fydd modd gwneud asesiad 

manwl o oblygiadau'r Bil.  
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By email 

 

Dear Huw,   

  

Legislative consent 

  

It was a pleasure to appear alongside you before the Scottish Parliament Constitution, 

Europe, External Affairs and Culture Committee last week.  

 

During that session I mentioned that the House of Lords Procedure and Privileges 

Committee had been considering Constitution Committee recommendations on improving 

the visibility of legislative consent issues in the House of Lords Business document (see in 

particular paragraphs 138 and 139 of our report Respect and Co-operation: Building a Stronger 

Union for the 21st century). 

 

The Procedure and Privileges Committee has now reported and its conclusions have been 

implemented. House of Lords Business now gives fuller and more prominent information about 

when consent is pending or contested and when it has been granted or withheld. 
 

The full Procedure and Privileges Committee report can be found at: 

https://committees.parliament.uk/publications/34249/documents/188512/default/  

 

 

Yours sincerely,   

  

  

  

Baroness Drake CBE 

Chair of the Constitution Committee  

 

 

Huw Irranca-Davies MS 

Chair 

Legislation, Justice and Constitution Committee 

Welsh Parliament 

Cardiff Bay 

Cardiff 

CF99 1SN 

 

9 March 2023  
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9 Mawrth 2023 

 

Annwyl Eluned 

Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru) 

Diolch am gytuno i ddod i’n cyfarfod ddydd Iau 30 Mawrth 2023 i drafod Bil Caffael y Gwasanaeth 

Iechyd (Cymru). 

Gan fod yr amserlen graffu y cytunwyd arni gan y Pwyllgor Busnes ar gyfer y Bil hwn yn caniatáu 

amser cyfyngedig ar gyfer craffu Cyfnod 1, rydym wedi dilyn, a hynny â diddordeb, y dystiolaeth a 

roesoch yr wythnos hon i’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad a’r Pwyllgor Cyllid. Er 

mwyn ein helpu i baratoi ar gyfer ein sesiwn dystiolaeth ar 30 Mawrth, byddem yn ddiolchgar pe 

gallech ddarparu tystiolaeth ysgrifenedig sy’n mynd i’r afael â’r pwyntiau canlynol (ac unrhyw faterion 

eraill y credwch y byddai’n ddefnyddiol eu nodi’n ysgrifenedig i ategu’r wybodaeth sydd eisoes ar 

gael yn y Memorandwm Esboniadol a’r Datganiad o Fwriad Polisi): 

 A fyddech cystal â darparu amserlen sy’n nodi cerrig milltir allweddol a’ch amcangyfrifon 

gorau ar hyn o bryd o’r amserlenni sy’n gysylltiedig â’r Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd, 

rheoliadau a digwyddiadau cysylltiedig eraill, gan gynnwys: 

a. Eich dealltwriaeth o pryd mae Bil Caffael Llywodraeth y DU yn debygol o gael 

Cydsyniad Brenhinol a dod i rym; pryd y disgwylir i Lywodraeth y DU gyhoeddi 

canlyniadau ei hymgynghoriad ar Gyfundrefn Dethol Darparwyr (PSR); a phryd 

y disgwylir i Lywodraeth y DU osod rheoliadau drafft i roi effaith i’r PSR gerbron 

y Senedd. 

b. Pryd ydych yn rhagweld y bydd yr ymgynghoriad 12 wythnos yr ydych wedi 

ymrwymo iddo yn digwydd. 

Y Pwyllgor Iechyd a  
Gofal Cymdeithasol  
— 
Health and Social Care  
Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddIechyd@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddIechyd  

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

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

senedd.wales/SeneddHealth 
0300 200 6565 

Eluned Morgan 

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 

Llywodraeth Cymru 
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c. Pryd ydych yn rhagweld gosod rheoliadau drafft a chyhoeddi canllawiau 

statudol o dan y Bil, a phryd ydych yn rhagweld y byddant yn dod i rym. 

 Crynodeb bras o’r dull yr ydych yn rhagweld y byddwch yn ei ddefnyddio yn eich 

ymgynghoriad 12 wythnos. Er enghraifft, a fydd yr ymgynghoriad yn canolbwyntio ar 

addasrwydd PSR Llywodraeth y DU i'w gymhwyso yng Nghymru, ar yr egwyddorion a allai 

fod yn sail i drefniadau newydd yng Nghymru, neu ar reoliadau drafft penodol neu 

ganllawiau statudol drafft. 

 Yn eich sesiwn gyda’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ar 6 Mawrth, 

cwestiynodd Cadeirydd y pwyllgor, Huw Irranca-Davies AS, y rhyngweithio rhwng Deddf 

Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig 2020 a nwyddau sy’n gysylltiedig â gwasanaethau 

iechyd sy’n cael eu caffael yn dilyn rheoliadau a wnaed o dan bŵer ‘creu’ y Bil. Mewn 

ymateb, esboniodd un o’ch swyddogion mai safbwynt Llywodraeth Cymru yw pan fydd y 

Senedd yn deddfu mewn maes sydd heb ei gadw’n ôl, mae’n gwneud hynny’n rhydd o 

ofynion y Ddeddf. Gan fod hyn yn cynnwys lle mae deddfwriaeth sylfaenol yn darparu 

pwerau gwneud rheoliadau, dywedodd y swyddog na fydd darpariaethau sy’n ymwneud â 

chaffael nwyddau sy’n gysylltiedig â gwasanaethau gofal iechyd a gynhwysir yn y Bil ac 

unrhyw reoliadau yn y dyfodol a wneir gan ddefnyddio’r pwerau yn y Bil hwn yn 

ymgysylltu â Deddf Marchnad Fewnol y DU. 

A allwch chi ddarparu dadansoddiad pellach sy’n dangos sut a pham y mae Llywodraeth 

Cymru wedi dod i’r farn hon? 

Er mwyn sicrhau y gallwn ystyried eich tystiolaeth wrth i ni baratoi ar gyfer y sesiwn, byddem yn 

ddiolchgar am ymateb erbyn 17 Mawrth 2023. Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at y Pwyllgor 

Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad a’r Pwyllgor Cyllid, gan fy mod yn siŵr y byddant hefyd yn 

gweld y wybodaeth hon o gymorth wrth iddynt graffu ar y Bil. 

Yn gywir 

 

Russell George AS 

 Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

cc Huw Irranca-Davies AS, Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 

Peredur Owen Griffiths AS, Cadeirydd, y Pwyllgor Cyllid 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. We welcome correspondence in Welsh or English. 
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MEMORANDWM CYDSYNIAD DEDDFWRIAETHOL ATODOL 

 
(MEMORANDWM RHIF 4) 

 
Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) 

 
1. Gosodir y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (“LCM”) Atodol hwn o 

dan Reol Sefydlog 29.2. Mae Rheol Sefydlog 29 yn rhagnodi bod rhaid 
gosod memorandwm cydsyniad deddfwriaethol, ac y ceir cyflwyno cynnig 
cydsyniad deddfwriaethol, gerbron Senedd Cymru os yw Bil gan Senedd y 
DU yn gwneud darpariaeth mewn perthynas â Chymru at ddiben sydd o 
fewn cymhwysedd deddfwriaethol Senedd Cymru neu sy’n addasu’r 
cymhwysedd hwnnw. 

 
2. Cyflwynwyd Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) (“y Bil”) yn 

Nhŷ'r Cyffredin ar 22 Medi 2022, a gosodwyd LCM yn seiliedig ar y Bil fel y'i 
cyflwynwyd.    

 
3. Cyflwynwyd 15 o welliannau1 gan Lywodraeth y DU i’r Bil ar 16 Tachwedd, 

i’w hystyried yng Nghyfnod Pwyllgor Tŷ’r Cyffredin, ac ystyriwyd y rhain yn 
yr LCM(2) atodol a osodwyd ar 21 Rhagfyr.  

 
4. Ar 11 Ionawr 2023, cyflwynodd Llywodraeth y DU 19 o welliannau pellach2 

i’r Bil, cyn y Cyfnod Adrodd, a gynhaliwyd ar 18 Ionawr. Ystyriwyd y rhain 
yn yr LCM(3) atodol a osodwyd ar 6 Chwefror.  

 
5. Ar 16 Chwefror, cyflwynodd Llywodraeth y DU welliannau pellach3 sy'n cael 

eu hystyried yn yr LCM(4) atodol hwn.   
 

6. Mae’r Bil, fel y’i dygwyd ymlaen o Dŷ’r Cyffredin, i’w weld yn: Bil Cyfraith yr 
UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) (parliament.uk). 

 
7. Ysgrifennais at y Llywydd ar 03 Mawrth i amlinellu nad oedd digon o amser 

wedi bod i egluro goblygiadau’r newidiadau hyn yn y Bil ar gyfer datganoli, 
ac yn ehangach, gan na wnaeth Llywodraeth y DU rannu cynnwys 
gwelliannau a gyflwynwyd gan y Llywodraeth cyn eu cyflwyno, ac na 
fyddai’n bosibl gosod LCM atodol o fewn y cyfnod arferol o bythefnos.  

 
Amcan(ion) Polisi 
 
8. Disgrifiwyd amcan polisi datganedig Llywodraeth y DU ar gyfer cyfraith yr 

UE a ddargedwir (“REUL”) yn ei dogfen Benefits of Brexit ym mis Ionawr 
2022, yn amlinellu ‘Our intent is to amend, replace, or repeal all the retained 
EU law that is not right for the UK’4. 

 

 
1 Cyfnod Pwyllgor: Dydd Mercher 16 Tachwedd 2022 – Gwelliannau a gyflwynwyd: 
retained_rm_pbc_1116.pdf (parliament.uk) 
2Cyfnod Adrodd: Dydd Mercher 11 Ionawr 2023 – Papur gwelliannau: retained_rep_rm_0111.pdf 
(parliament.uk)   
3 Rhestr o welliannau wedi’u gosod mewn trefn: Bil HL 89—I (parliament.uk) 
4 The Benefits of Brexit: How the UK is taking advantage of leaving the EU (publishing.service.gov.uk) 
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Crynodeb o'r Bil 
 
9. Mae'r Bil yn enw'r Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol, ac 

mae’r cyfrifoldeb dros lywio’r Bil bellach wedi’i drosglwyddo i'r Adran 
Busnes a Masnach newydd. 
 

10. Mae prif ddarpariaethau’r Bil yn cwmpasu’r canlynol:  
 

• Diddymu (machlud) neu gymhathu REUL erbyn diwedd 2023. 

• Diddymu’r egwyddor o oruchafiaeth cyfraith yr UE o gyfraith y DU erbyn 
diwedd 2023. 

• Hwyluso llysoedd domestig i wyro oddi wrth gyfraith achosion a 
ddargedwir. 

• Darparu mecanwaith i Swyddogion Cyfraith Llywodraeth y DU a’r 
Llywodraethau Datganoledig ymyrryd mewn achosion ynglŷn â REUL, 
neu eu hatgyfeirio at lys apêl, pan fo’n berthnasol.  

• Diddymu hawliau a rhwymedigaethau cyfraith yr UE sydd ag effaith 
uniongyrchol yng nghyfraith y DU erbyn diwedd 2023. 

• Diddymu egwyddorion cyffredinol cyfraith yr UE yng nghyfraith y DU 
erbyn diwedd 2023. 

• Sefydlu rheol flaenoriaeth newydd sy’n ei gwneud yn ofynnol i 
ddeddfwriaeth uniongyrchol yr UE a ddargedwir (RDEUL) gael ei 
dehongli a’i chymhwyso’n gyson â deddfwriaeth ddomestig. 

• Israddio statws RDEUL at ddiben ei diwygio’n haws. 

• Creu cyfres o bwerau sy’n caniatáu i REUL gael ei dirymu neu ei disodli, 
ei hailddatgan neu ei diweddaru a’i dileu neu ei diwygio i leihau 
beichiau. 

 
11. Mae’r Bil yn gwneud newidiadau i Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 

2018 (“EUWA”), sy’n ddeddfiad gwarchodedig o dan Ddeddf Llywodraeth 
Cymru 2006. Mae cymalau amrywiol o fewn y Bil (fel yr amlinellir isod) yn 
addasu’r darpariaethau presennol yn EUWA, ac o’r herwydd yn addasu 
cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd.  

 
Newidiadau i’r Bil ers cyhoeddi’r Memorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol cyntaf, yr LCM(2) atodol a’r LCM(3) atodol, y mae angen 
cydsyniad y Senedd ar eu cyfer erbyn hyn  
 
12. Mae’r tabl yn atodiad 1 yn disgrifio gwelliannau Llywodraeth y DU ac yn 

ystyried eu heffaith. Fodd bynnag, ar y cyfan gellir rhannu gwelliannau 
Llywodraeth y DU fel a ganlyn:  

 
a. gwelliannau’n ymwneud ag eithriadau o fachlud;  
b. gwelliannau i egluro bod offerynnau statudol estyn neu gadw yn dal 

i fod o fewn pŵer, pan fyddant yn digwydd cynnwys darpariaethau 
sydd y tu allan i gwmpas y machlud;  

c. gwelliannau’n ymwneud â “chyfraith gymathedig” (“assimilated law”);  
d. gwelliannau'n ymwneud â diogelu data. 

 
13. Mae’r gwelliannau i gymalau 1, 2, 6 a 22 o’r Bil, ac Atodlen 4 iddo, yn addasu 

cymalau a oedd oll yn cael eu hystyried yn ‘ddarpariaeth berthnasol’ ac o 
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fewn cwmpas Rheol Sefydlog 29 at ddiben yr LCM a osodwyd ar 3 
Tachwedd a’r LCM atodol a osodwyd ar 6 Chwefror. Rydym o’r farn bod 
angen LCM atodol mewn perthynas â’r gwelliannau i’r cymalau hynny ar y 
sail eu bod hefyd yn gwneud darpariaeth berthnasol. 

 
14. Ystyrir bod mewnosod cymal newydd (Eithriadau i fachlud o dan adran 1) 

yn lle cymalau 1(2), 1(6) a 22(5) presennol o'r Bil, hefyd yn 'ddarpariaeth 
berthnasol' ac o fewn cwmpas RhS 29. Credir hyn am yr un rhesymau ag a 
nodir yn y dadansoddiad cymhwysedd ar gyfer y cymal 1 gwreiddiol, sydd 
i’w weld ym mharagraffau 13 a 14 o’r LCM a osodwyd ar 3 Tachwedd, hy, 
i’r graddau y mae at ddiben o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd 
i’r graddau y mae hyn yn berthnasol i feysydd datganoledig. I'r graddau y 
rhoddir y pŵer i wneud rheoliadau a grëir o dan y cymal hwn i Weinidogion 
Cymru, mae hefyd yn addasu cymhwysedd gweithredol Gweinidogion 
Cymru.  

 
15. Ystyrir bod y paragraffau newydd sy'n cael eu mewnosod yn Atodlen 1 

("Cyfraith Gymathedig”: diwygiadau canlyniadol) hefyd yn 'ddarpariaeth 
berthnasol' ac o fewn cwmpas RhS 29. Credir hyn am yr un rhesymau ag a 
nodir yn y dadansoddiad cymhwysedd ar gyfer y cymal 6 gwreiddiol (sydd 
i’w weld ym mharagraff 55 o’r LCM a osodwyd ar 3 Tachwedd), ac ar gyfer 
Atodlen 1 (sydd i’w weld ym mharagraff 13 o’r LCM a osodwyd ar 6 
Chwefror), hy, i’r graddau y mae at ddiben o fewn cymhwysedd 
deddfwriaethol y Senedd i’r graddau y mae hyn yn berthnasol i feysydd 
datganoledig. Mae hefyd yn addasu cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd 
yn rhinwedd addasu EUWA, sy’n ddeddfiad gwarchodedig. 

 
16. Mae  gwelliannau 65 a 66 Llywodraeth y DU yn dileu croesgyfeiriad at adran 

183A o Ddeddf Diogelu Data 2018 (sydd i'w mewnosod gan gymal 43 o'r Bil 
Diogelu Data a Gwybodaeth Ddigidol) (Bil DPDI) a geiriad canlyniadol arall 
o adran 5(A3) o EUWA (a fewnosodir gan y cymal 4 gwreiddiol o'r Bil), gan 
na ddisgwylir i’r Bil DPDI gael y Cydsyniad Brenhinol cyn y Bil. Nid ydym o'r 
farn y dylid gosod LCM atodol ar gyfer y gwelliannau hyn, ar y sail eu bod 
yn dechnegol, nad ydynt yn gyfraith sylwedd, a’u bod yn ymwneud yn 
benodol â diogelu data personol, sy'n fater a gedwir yn ôl yn rhinwedd 
Atodlen 7A i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. 

 
Safbwynt Llywodraeth Cymru ar y Bil fel y’i diwygiwyd  
 
17. Nid yw safbwynt Llywodraeth Cymru a nodir yn yr LCM a osodwyd ar 3 

Tachwedd5 wedi newid gan fod y Bil yn parhau i gyflwyno’r un pryderon 
cyfreithiol, cyfansoddiadol, polisi ac ymarferol. Mae’r pryderon hyn wedi’u 
cyfleu i Lywodraeth y DU, ond nid yw gwelliannau dilynol i’r Bil wedi mynd 
i’r afael â hwy.  
 

18. Ar y sail nad yw Llywodraeth y DU wedi mynd i’r afael ag unrhyw un o’r 
pryderon (a amlinellir yn ein LCM) ni fyddwn yn gallu argymell i’r Senedd ei 
bod yn rhoi cydsyniad i’r Bil fel y mae wedi’i ddrafftio ar hyn o bryd.  

 

 
5 Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) MEMORANDWM CYDSYNIAD 

DEDDFWRIAETHOL (senedd.cymru)  
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Goblygiadau ariannol 
 
19. Nid yw’n glir o hyd ar wyneb y Bil a fydd goblygiadau ariannol uniongyrchol 

i Lywodraeth Cymru neu i’r Senedd yn deillio o’r pwerau o dan y Bil.  
 

Casgliad 
 
20. Fel y nodir uchod, mae'r gwelliannau i gymalau 1, 2, 6, 22 ac Atodlen 4, 

mewnosod cymal newydd (Eithriadau i fachlud o dan adran 1), a mewnosod 
paragraffau newydd o fewn Atodlen 1 i'r Bil, yn gwneud darpariaeth o fewn 
cymhwysedd datganoledig y Senedd ac felly mae angen cydsyniad y 
Senedd. Fodd bynnag, o gofio ein pryderon parhaus am y Bil, nad yw’r 
gwelliannau’n mynd i’r afael â hwy, nid ydym mewn sefyllfa i argymell bod 
cydsyniad yn cael ei roi i’r cynwysiadau yn y Bil, nac i ddarpariaethau eraill 
y Bil, fel y nodir yn yr LCM gwreiddiol. 

 
 
Mick Antoniw AS 
Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad 
 
10 Mawrth 2023 
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Atodiad 1 – gwelliannau Llywodraeth y DU a gyflwynwyd ar 16 Chwefror 2023, 
ac y cytunwyd arnynt wedi hynny yng Nghyfnod Pwyllgor Tŷ’r Arglwyddi. 
 

Rhif y 
gwelliant6 

Cymal sy'n cael 
ei ddiwygio 

Sylwadau 

Gwelliannau’n ymwneud ag eithriadau o fachlud. 

31 Cymal 1(1) 
(Machlud is-
ddeddfwriaeth 
sy'n deillio o'r UE 
a deddfwriaeth 
uniongyrchol yr 
UE a 
ddargedwir). 

Gwelliant technegol. 
 
Mae'r gwelliant hwn yn dileu'r cymal 1(2) 
gwreiddiol o'r Bil ac yn rhoi cymal newydd yn 
ei le (Eithriadau i fachlud o dan adran 1), fel 
y manylir ymhellach isod. 

41 Cymal 1(6) 
(Machlud is-
ddeddfwriaeth 
sy'n deillio o'r UE 
a deddfwriaeth 
uniongyrchol yr 
UE a 
ddargedwir). 

Gwelliant technegol. 
 
Mae'r gwelliant hwn yn dileu'r cymal 1(6) 
gwreiddiol o'r Bil ac yn rhoi cymal newydd yn 
ei le (Eithriadau i fachlud o dan adran 1), fel 
y manylir ymhellach isod. 
 

45 Cymal newydd: 
(Eithriadau i 
fachlud o dan 
adran 1). 

Mae'r gwelliant hwn yn ddarpariaeth newydd 
yn lle'r cymalau 1(2), 1(6), a 22(5) gwreiddiol 
o'r Bil. Mae’n nodi’r hyn sy'n cael ei eithrio'n 
awtomatig, neu y gellir ei "bennu" 
(“specified”) mewn rheoliadau i gael ei eithrio, 
o gwmpas y machlud yng nghymal 1(1) o'r 
Bil. 
 
Mae is-gymal (1)(a) yn cynnwys eithriad i'r 
machlud o dan gymal 1 ar gyfer "cyfraith 
gwasanaethau ariannol berthnasol" 
(“relevant financial services law”), yn debyg 
i’r cymal 22(5) gwreiddiol o'r Bil. 
 
Mae is-gymal (1)(b) yn cynnwys eithriad i'r 
machlud o dan gymal 1 ar gyfer unrhyw 
offeryn "penodedig" neu ddarpariaeth 
"benodedig" o offeryn. Mae is-gymal (2) yn 
cadarnhau bod "penodedig" yn golygu mewn 
rheoliadau a wneir gan awdurdod 
cenedlaethol perthnasol (sydd, yn achos 
deddfwriaeth o fewn cymhwysedd y Senedd, 
yn gallu cael ei wneud gan Weinidogion y 
Goron neu Weinidogion Cymru, yn unol â 
chymal 1(2) gwreiddiol o’r Bil REUL). Fodd 
bynnag, mae'r eithriad hwn yn cael ei estyn 

 
6 Mae’r gwelliannau wedi’u trefnu yn ôl y categorïau a amlinellir ym mharagraff 12 ar dudalen 
2. 
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fel y bydd unrhyw beth sy'n cael effaith o dan 
offeryn neu ddarpariaeth sydd wedi'i "bennu" 
neu ei “phennu” yn cael ei arbed yn 
awtomatig. 
 
Mae is-gymal (1)(c) yn cynnwys eithriad 
newydd i'r machlud o dan gymal 1, er mwyn 
galluogi disgrifiadau o "fân offerynnau" 
(“minor instruments”) i gael eu "pennu" a'u 
cadw mewn rheoliadau.  
 
Mae is-gymal (1)(d) yn cynnwys eithriad 
newydd i'r machlud o dan gymal 1 ar gyfer 
"darpariaeth drosiannol, darpariaeth 
ddarfodol neu ddarpariaeth arbed” 
(“transitional, transitory or saving provision”). 
 
Mae is-gymal (2) yn cynnwys diffiniadau o 
derminoleg a ddefnyddir yn is-gymal (1). Er 
bod y diffiniadau o "gyfraith gwasanaethau 
ariannol berthnasol" a "phennu" yn 
adlewyrchu’r cymalau 1(2) a 22(5) 
gwreiddiol, mae "mân offeryn" a "darpariaeth 
drosiannol, darpariaeth ddarfodol neu 
ddarpariaeth arbed" yn ddarpariaethau 
newydd, fel yr amlinellir uchod. 
 
Mae is-gymal (3) yn egluro bod unrhyw 
gyfeiriad yn is-gymal (1), neu mewn unrhyw 
reoliadau a wneir o dan y cymal hwnnw, at 
beth yn gyfeiriad at y peth fel y mae’n bodoli 
yn union cyn yr amser pan fyddai'r dirymiad o 
dan gymal 1(1) yn gymwys fel arall mewn 
perthynas ag ef (yn debyg i’r cymal 1(6) 
gwreiddiol), oni nodir yn wahanol. 
 
Yn olaf, mae is-gymal (1) yn cynnwys geiriad 
i egluro nad yw unrhyw reoliadau cadw ond 
yn gymwys i'r offerynnau hynny neu'r 
darpariaethau hynny o offerynnau i’r graddau 
y maent yn ddarostyngedig i'r machlud. 
Gwneir darpariaeth debyg ar gyfer rheoliadau 
estyn (gweler y sylwadau ar welliant 52 i 
gymal 2 isod). 

144 Cymal 22: 
Cychwyn, 
trosiannol ac 
arbedion 

Gwelliant technegol. 
 
Mae'r gwelliant hwn yn dileu’r cymal 22(5) 
gwreiddiol sydd wedi ei gynnwys yn y cymal 
newydd (Eithriadau i fachlud o dan adran 1). 
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138 Atodlen 4: 
Rheoliadau: Y 
weithdrefn 

Gwelliant technegol. 
 
Mae'r gwelliant canlyniadol hwn yn dileu'r 
cyfeiriad presennol yn Atodlen 4 at y cymal 1 
gwreiddiol, ac yn ei ddisodli gan gyfeirio at y 
cymal newydd (Eithriadau i fachlud o dan 
adran 1). 
 
Mae hyn hefyd yn golygu bod unrhyw 
reoliadau a wneir o dan y cymal newydd 
(Eithriadau i fachlud o dan adran 1) yn 
ddarostyngedig i weithdrefn negyddol y 
Senedd. 

Gwelliannau i egluro bod offerynnau statudol estyn neu gadw yn dal i fod o fewn 
pŵer, pan fyddant yn digwydd cynnwys darpariaethau sydd y tu allan i gwmpas 
y machlud. 

45 Cymal newydd: 
(Eithriadau i 
fachlud o dan 
adran 1). 

Gwelliant technegol. 
 
Gweler y sylwadau sydd eisoes wedi eu 
darparu ar gyfer Cymal newydd: (Eithriadau i 
fachlud o dan adran 1) uchod. 

52 Cymal 2: Estyn 
machlud o dan 
adran 1. 

Gwelliant technegol. 
 
Yn debyg i’r cymal newydd (Eithriadau i 
fachlud o dan adran 1) a amlinellir uchod, 
mae'r ddarpariaeth hon yn mewnosod geiriad 
yng nghymal 2 i egluro nad yw unrhyw 
reoliadau a wneir o dan 2(1) i estyn y dyddiad 
machlud ond yn gymwys i’r graddau y mae’r 
offeryn neu'r disgrifiad o ddeddfwriaeth yn 
ddarostyngedig i'r machlud.  
 

Gwelliannau’n ymwneud â “chyfraith gymathedig”. 

73 a 77 Cymal 6: Cyfraith 
Gymathedig. 

Gwelliannau technegol. 
 
Mae'r gwelliannau hyn (i) yn mewnosod 
darpariaeth newydd yng nghymal 6(1) o'r Bil, 
i ailenwi cyrff o gyfreithiau yn ymwneud â 
thaliadau uniongyrchol i ffermwyr o ran 
amseroedd ar ôl diwedd 2023; a (ii) yn 
mewnosod diffiniadau newydd yng nghymal 
6(7), o ganlyniad i’r gwelliant i gymal 6(1). 

78, 79 ac 80 Atodlen 1: 
Cyfraith 
Gymathedig: 
Gwelliannau 
Canlyniadol. 

Mae Atodlen 1 ar hyn o bryd yn cynnwys 
diwygiadau o ganlyniad i ailenwi cyrff neu 
fathau o gyfreithiau gan is-gymal 6(1), gan 
gynnwys diwygiadau i EUWA a’r Bil ei hun. 
 
Mae gwelliannau 78 ac 80 i Atodlen 1 yn 
cynnwys diwygiadau canlyniadol i ddarnau 
eraill o ddeddfwriaeth sylfaenol â 
blaenoriaeth uchel, gan gynnwys y Deddfau 
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Dehongli (sef Deddf Dehongli (Gogledd 
Iwerddon) 1954, Deddf Dehongli 1978, Deddf 
Dehongli a Diwygio Deddfwriaethol (Yr 
Alban) 2010, a Deddf Deddfwriaeth (Cymru) 
2019); Deddf Diwygio Deddfwriaethol a 
Rheoleiddiol 2006; y Ddeddf Taliadau 
Uniongyrchol i Ffermwyr (Parhad 
Deddfwriaethol); Deddf yr Alban 1998; Deddf 
Gogledd Iwerddon 1998; a Deddf 
Llywodraeth Cymru 2006. 
 
Mae gwelliant 79 yn gwneud diwygiadau 
pellach i EUWA, i ddiweddaru cyfeiriadau o 
"ddeddfwriaeth PAC uniongyrchol yr UE a 
ddargedwir" (“Retained direct EU CAP 
legislation”) i "ddeddfwriaeth PAC 
uniongyrchol gymathedig" (“Assimilated 
direct CAP legislation”), o ganlyniad i gymal 
6 o'r Bil (fel y'i diwygir gan welliannau 73 a 77, 
a amlinellir uchod). 
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