
 

 

Agenda - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 

Cyfansoddiad 
Lleoliad: 

Ystafell Bwyllgora 4 

Dyddiad: Dydd Llun, 20 Mehefin 2022 

Amser: 13.00

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

P Gareth Williams 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddDCC@senedd.cymru
------ 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

13.00   

 

2 Sesiwn graffu gyda’r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y 

Cyfansoddiad 

13.00-14.30 (Tudalennau 1 - 31)  

Mick Antoniw AS, y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad 

Piers Bisson, Cyfarwyddwr, Pontio Ewropeaidd, y Cyfansoddiad a Chyfiawnder 

- Llywodraeth Cymru  

Adam Turbervill, Uwch Gyfreithiwr, Gwasanaethau Cyfreithiol - Llywodraeth 

Cymru  

Robert Parry, Dirprwy Gyfarwyddwr, Cyfansoddiad a Thribiwnlysoedd Cymru 

- Llywodraeth Cymru  

  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-18-22 – Papur 1 – Nodyn briffio 

LJC(6)-18-22 - Papur 2 - Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y 

Cyfansoddiad, 17 Mehefin 2022 

LJC(6)-18-22 - Papur 3 - Llythyr at y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y 

Cyfansoddiad, 20 Mai 2022 

 

Egwyl 

14.30-14.45 

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



 

 

 

3 Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan 

Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 

14.45-14.50 (Tudalennau 32 - 34)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-18-22 – Papur 4 – Adroddiad drafft 

 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Gwneud Negyddol 

 

3.1 SL(6)205 - Rheoliadau Pontio o’r Ysgol Gynradd i’r Ysgol Uwchradd (Cymru) 

2022  

  

Rheoliadau 

Memorandwm Esboniadol  

 

3.2 SL(6)208 - Rheoliadau Bwyd a Bwyd Anifeiliaid (Cyfyngiadau Fukushima) 

(Dirymu) (Cymru) 2022  

  

Rheoliadau 

Memorandwm Esboniadol  

 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol  

 

3.3 SL(6)206 - Rheoliadau Deddf Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021 (Diwygiadau 

Canlyniadol) (Deddfwriaeth Sylfaenol) 2022  

  

Rheoliadau 

Memorandwm Esboniadol  

 

https://senedd.cymru/media/yikdgetv/sub-ld15127-w.pdf
https://senedd.cymru/media/bcjb0zow/sub-ld15127-em-w.pdf
https://senedd.cymru/media/02alpgbv/sub-ld15131-w.pdf
https://senedd.cymru/media/blnf2d4y/sub-ld15131-em-w.pdf
https://senedd.cymru/media/g2vjrhsl/sub-ld15128-w.pdf
https://senedd.cymru/media/qmue3wdi/sub-ld15128-em-w.pdf


 

 

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

Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 

14.50-14.55   

 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Gwneud Negyddol 

 

4.1 SL(6)207 - Rheoliadau Bwydydd Newydd (Awdurdoiadau) a Chyflasynnau 

Mwg (Addasu Awdurdodiadau) (Cymru) 2022  

 (Tudalennau 35 - 37) 

Rheoliadau 

Memorandwm Esboniadol  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-18-22 – Papur 5 – Adroddiad drafft 

4.2 SL(6)209 - Rheoliadau Paratoadau Cig (Cymru) (Diwygio) 2022  

 (Tudalennau 38 - 39) 

Rheoliadau 

Memorandwm Esboniadol  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-18-22 – Papur 6 – Adroddiad drafft 

5 Fframweithiau cyffredin 

14.55-15.00   

 

5.1 Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol at y 

Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant: Fframwaith cyffredin dros dro ar 

gyfer safonau cyfansoddiadol bwyd a labelu 

 (Tudalennau 40 - 56)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-18-22 - Papur 7 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal 

Cymdeithasol at y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant, 14 Mehefin 

2022. 

https://senedd.cymru/media/ll0ptxjq/sub-ld15129-w.pdf
https://senedd.cymru/media/ijehhf3t/sub-ld15129-em-w.pdf
https://senedd.cymru/media/ltnmuyou/sub-ld15137-w.pdf
https://senedd.cymru/media/ppdhxog5/sub-ld15137-em-w.pdf


 

 

5.2 Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol at y 

Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Fframweithiau Cyffredin 

Dros dro 

 (Tudalennau 57 - 63)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-18-22 - Papur 8 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal 

Cymdeithasol at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 14 

Mehefin 2022 

6 Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol 

15.00-15.05   

 

6.1 Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Pwyllgor 

Sefydlog Rhyngweinidogol 

 (Tudalennau 64 - 65)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-18-22 - Papur 9 - Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y 

Cyfansoddiad, 17 Mehefin 2022 

LJC(6)-18-22 - Papur 10 - Llythyr gan y Prif Weinidog, 9 Mehefin 2022 

6.2 Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Y Pwyllgor Sefydlog 

Rhyngweinidogol ar Gyllid 

 (Tudalen 66)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-18-22 - Papur 11 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, 

14 Mehefin 2022 

6.3 Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Canlyniad cyfarfod y 

Grŵp Rhyngweinidogol ar gyfer Tai, Cymunedau a Llywodraeth Leol 

 (Tudalennau 67 - 69)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-18-22 - Papur 12 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, 

15 Mehefin 2022 



 

 

LJC(6)-18-22 - Papur 13 - Datganid ysgrifenedig gan y Gweinidog Cyllid a 

Llywodraeth Leol, 14 Mehefin 2022 

6.4 Gohebiaeth gan Weinidog yr Economi: Darparu crynodebau ysgrifenedig o'r 

materion a drafodwyd mewn cyfarfodydd rhyngweinidogol 

 (Tudalennau 70 - 71)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-18-22 - Papur 14 - Llythyr gan Weinidog yr Economi, 15 Mehefin 

2022 

LJC(6)-18-22 - Papur 15 - Llythyr at Weinidog yr Economi, 19 Mai 2022 

7 Papurau i’w nodi 

15.05-15.10   

 

7.1 Datganiad ysgrifenedig gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y 

Cyfansoddiad: Y Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru - 

Penodi Panel Arbenigol 

 (Tudalen 72)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-18-22 – Papur 16 - Datganiad ysgrifenedig gan y Cwnsler Cyffredinol 

a Gweinidog y Cyfansoddiad, 13 Mehefin 2022 

7.2 Gohebiaeth gan yr Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol dros Gyfiawnder: 

Gwahoddiad i fynychu'r Pwyllgor 

 (Tudalen 73)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-18-22 - Papur 17 - Llythyr gan yr Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol 

dros Gyfiawnder, 15 Mehefin 2022 [Saesneg yn unig] 

8 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o weddill y cyfarfod 

15.10   

 



 

 

9 Sesiwn graffu gyda’r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y 

Cyfansoddiad - trafod y dystiolaeth. 

15.10-15.25   

 

10 Cytundeb Masnach a Chydweithredu’r UE-DU 

15.25-15.40 (Tudalennau 74 - 84)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-18-22 – Papur 18 – Papur materion allweddol [Saesneg yn unig] 

11 Cytundebau rhyngwladol a drafodwyd ar 6 Mehefin 2022 - trafod 

yr adroddiad drafft 

15.40-15.55 (Tudalennau 85 - 89)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-18-22 – Papur 19 – Adroddiad drafft [Saesneg yn unig] 

12 Blaenraglen Waith 

15.55-16.10 (Tudalennau 90 - 94)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-18-22 - Papur 20 - Gohebiaeth gan y Llywydd, Cadeirydd y Pwyllgor 

Busnes, 15 Mehefin 2022 



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 1

Eitem 2Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



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.   

 

 

Huw Irranca-Davies AS 
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
Senedd Cymru 

 

 

17 Mehefin 2022 

 

Annwyl Huw, 

 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 20 Mai yn gofyn am wybodaeth ynghylch ym mha rai o 
Filiau’r DU y mae Llywodraeth Cymru yn ceisio, neu y gallai geisio, darpariaeth yn eu cylch 
ar gyfer Cymru mewn meysydd datganoledig. Fel y nodwyd yn fy Natganiad Ysgrifenedig ar 
13 Mai, ein safbwynt sylfaenol yw y dylai deddfwriaeth sylfaenol mewn meysydd sydd 
wedi’u datganoli gael ei deddfu fel arfer gan Senedd Cymru (‘y Senedd’). Fodd bynnag, gall 
fod rhai amgylchiadau pan fo’n synhwyrol bod darpariaeth, sydd o fewn cymhwysedd 
deddfwriaethol y Senedd, yn cael ei chynnwys mewn Biliau gan Senedd y DU, gyda 
chaniatâd penodol y Senedd. Rwyf wedi rhannu â chi o’r blaen ein hegwyddorion ar gyfer 
ystyried cydsyniad ar gyfer darpariaethau datganoledig ym Miliau’r DU, ac rydym yn parhau 
i ddilyn yr egwyddorion hynny mewn perthynas â’r materion hyn. 
 
Mae’n bwysig nodi bod gwirionedd y sefyllfaoedd o amgylch Biliau’r DU sydd, ar adeg eu 
cyflwyno, yn cynnwys darpariaeth ddatganoledig yn gallu amrywio’n sylweddol. Yn 
anffodus, nid yw Llywodraeth bresennol y DU yn rhannu unrhyw wybodaeth am y Bil cyn 
iddo gael ei gyflwyno – fel yn ddiweddar iawn yn achos Bil Protocol Gogledd Iwerddon a’r 
Bil Technoleg Enetig (Bridio Manwl). Mae hyn yn hollol annerbyniol ac mae’n rhywbeth yr 
ydym yn ei drafod â Llywodraeth y DU. 
 
Weithiau, mae rhywfaint o rannu gwybodaeth yn digwydd cyn cyflwyno Bil, ond nid o 
reidrwydd gyda chyfle digonol i ddod i gytundeb ar lefel lywodraethol ynghylch a yw’r 
ddarpariaeth yn angenrheidiol neu’n ddymunol, neu a yw wedi’i drafftio mewn ffordd 
dderbyniol. Felly yr oedd hi yn achos y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio. Fel y byddwch yn 
ymwybodol ar ôl llythyr y Gweinidog Newid Hinsawdd at y Llywydd y cawsoch gopi ohono, 
mae hyn wedi golygu nad ydym wedi gallu gosod memorandwm cydsyniad deddfwriaethol o 
fewn y cyfnod arferol o bythefnos tra ydym yn parhau i ystyried y materion hyn. 
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Wrth gwrs, y ffordd y dylai’r broses weithio yw bod trafodaethau sylweddol yn digwydd cyn 
cyflwyno Bil. Byddai hyn yn galluogi cyflwyno Bil sy’n adlewyrchu safbwynt y cytunwyd arno 
rhwng y llywodraethau. 
 
Hoffwn nodi hefyd nad yw Llywodraeth Cymru fel arfer yn mynd at Lywodraeth y DU yn 
bwrpasol i geisio darpariaethau datganoledig ym Miliau’r DU. Yn aml, pan wneir darpariaeth 
ddatganoledig yn un o Filiau’r DU, mae Llywodraeth y DU naill ai wedi cynnig cyfle i 
Lywodraeth Cymru gynnwys darpariaeth o’r fath (fel yn achos y Bil Caffael), neu mae 
Llywodraeth y DU ei hun yn credu bod angen gwneud hynny (er enghraifft, y Bil Rheoli 
Cymorthdaliadau, y gwrthododd y Senedd roi cydsyniad iddo). Yn achos yr ail gategori, gall 
hyn greu heriau penodol o ran ceisio canfod a oes yna ddull gweithredu derbyniol sy’n 
adlewyrchu ein hegwyddorion ar gyfer Biliau’r DU.  
 
Mewn perthynas â rhaglen ddeddfwriaethol newydd y DU, hyd yma rydym wedi gosod tri 
memorandwm cydsyniad deddfwriaethol. Rydym wedi argymell bod cydsyniad yn cael ei 
wrthod ar gyfer y Bil Masnach (Awstralia a Seland Newydd) fel y mae wedi’i ddrafftio ar hyn 
o bryd. O ran Bil Banc Seilwaith y DU, mae ein safbwynt terfynol ar gydsyniad yn dibynnu ar 
ganlyniad trafodaethau sy’n mynd rhagddynt â Llywodraeth y DU.  
 
Gellir gweld y gwahaniaeth rhwng y Biliau hyn a’r sefyllfa o ran y Bil Caffael. Yn achos y Bil 
hwnnw, mae Llywodraeth Cymru wedi gallu chwarae mwy o ran yn natblygiad 
darpariaethau ar ôl cynnig Llywodraeth y DU i gynnwys darpariaethau datganoledig. 
Amlinellwyd hyn yn Natganiad Ysgrifenedig y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol ar 18 
Awst 2021, ac yn yr un modd yn ein memorandwm cydsyniad deddfwriaethol ar gyfer y Bil 
Caffael, a oedd yn nodi’r cydweithio agos rhwng swyddogion Llywodraeth Cymru a 
swyddogion Swyddfa’r Cabinet. Serch hynny, ac er y cydweithio hwn, tra mae materion yn 
parhau i fod heb eu datrys mewn perthynas â’r Bil, nid ydym mewn sefyllfa ar hyn o bryd i 
argymell bod y Senedd yn rhoi cydsyniad i’r Bil. 
 
Yn fy Natganiad Ysgrifenedig, nodais 12 Bil yr oedd Llywodraeth y DU wedi dweud eu bod 
o berthnasedd arbennig ac y gallai fod angen cynnig cydsyniad deddfwriaethol ar eu cyfer. 
Yn ychwanegol i’r tri Bil uchod sydd bellach wedi cael cynigion cydsyniad deddfwriaethol, 
rydych yn ymwybodol bod y Bil Lles Anifeiliaid (Anifeiliaid a Gedwir) a’r Bil Diogelwch Ar-lein 
wedi bod yn destun memoranda cydsyniad deddfwriaethol yn y sesiwn ddiwethaf. Rydym yn 
parhau i ystyried y Biliau eraill yn fy natganiad gyda Llywodraeth y DU. Serch hynny, mae’n 
rhy gynnar i gadarnhau a fydd darpariaethau datganoledig yn cael eu cynnwys, ac a fyddem 
yn argymell bod y Senedd yn rhoi cydsyniad i ddarpariaethau o’r fath ac i ba raddau. 
 
Ni nodwyd Bil Protocol Gogledd Iwerddon na’r Bil Technoleg Enetig (Bridio Manwl) yn 
benodol yn fy Natganiad Ysgrifenedig, gan eto adlewyrchu’r diffyg gwybodaeth gan 
Lywodraeth y DU mewn perthynas â’r Biliau hynny. Mae swyddogion Llywodraeth Cymru 
wrthi’n gweithio ar frys i ystyried effeithiau’r Biliau hyn, a byddwn ni’n rhoi’r wybodaeth 
ddiweddaraf i’r Senedd cyn gynted â phosibl. Fodd bynnag, mae gennyf bryderon dyfnion 
ynghylch y Biliau hyn a’r diffyg cysylltiad ymlaen llaw gan Lywodraeth y DU yn eu cylch. 
 
Rwy’n pryderu o hyd y bydd dull gweithredu tebyg yn cael ei fabwysiadu ar gyfer y Bil 
Hawliau, eto er gwaethaf pwysigrwydd cyfansoddiadol deddfwriaeth o’r fath. Rwy’n parhau i 
alw ar Lywodraeth y DU i sicrhau ymgysylltu cynnar ynghylch y Bil hwnnw, a byddwn ni 
eto’n sicrhau bod yr wybodaeth ddiweddaraf yn cael ei rhannu â’r Senedd cyn gynted â 
phosibl. 
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O ran y Bil Rhyddid yn sgil Brexit, a allai fod o berthnasedd sylweddol i ni, cyfarfûm â 
Gweinidog Llywodraeth y DU dros Gyfleoedd Brexit ac Effeithlonrwydd y Llywodraeth ar 23 
Mai. Mae swyddogion yn parhau i drafod y Bil hwn a bydd hi’n bwysig inni ystyried yn ofalus 
fanylder y Bil drafft. 
 
Nodaf eto fy ymrwymiad i gydweithio â’r Senedd ar faterion yn ymwneud â chydsyniad 
deddfwriaethol. Rwy’n gobeithio bod y diweddariad hwn o gymorth yn hynny o beth ac 
edrychaf ymlaen at drafod y materion hyn â chi drwy gydol rhaglen ddeddfwriaethol 
bresennol y DU. 
 
Yn gywir, 

 

 

 

Mick Antoniw AS/MS 

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

20 Mai 2022 

 

Annwyl Mick, 

Deddfwriaeth arfaethedig Llywodraeth y DU ar gyfer y sesiwn newydd 

Yn ein cyfarfod ar 16 Mai 2022, trafododd fy Mhwyllgor yr ohebiaeth dyddiedig 12 Mai a 13 Mai 2022 

a'ch datganiad ysgrifenedig i’r Senedd ynghylch Rhaglen Ddeddfwriaethol Llywodraeth y DU. 

Gwnaethom nodi’r wybodaeth a ddarparwyd gennych sy’n dweud bod Llywodraeth y DU wedi nodi 

yn flaenorol 12 maes polisi lle y gallai deddfwriaeth “sydd o berthnasedd arbennig i fuddiannau 

datganoledig” gael ei chynnwys yn ei rhaglen ddeddfwriaethol. Nodwyd gennym hefyd, yn fwy 

diweddar, y ffaith bod Ysgrifennydd Gwladol Cymru wedi dweud bod 27 o’r 38 Bil y mae Llywodraeth 

y DU yn bwriadu eu cyflwyno yn Nhrydedd Sesiwn Senedd y DU yn debygol o fod yn gymwys i 

Gymru. 

Yn fy llythyr atoch dyddiedig 12 Mai, gofynnais ichi gadarnhau ym mha Filiau y mae Llywodraeth 

Cymru yn ceisio, neu y gallai geisio, darpariaeth yn eu cylch ar gyfer Cymru mewn meysydd 

datganoledig. Er nad oedd yn eich llythyr dyddiedig 13 Mai yn cynnwys manylion o’r fath, nodwn eich 

gobaith y bydd gennych ragor o wybodaeth am y Biliau y cyfeirir atynt yn eich datganiad ysgrifenedig 

cyn ein cyfarfod ar 20 Mehefin. 

Byddwch yn gwerthfawrogi y bydd cael y wybodaeth hon mewn da bryd yn helpu i lywio gwaith y 

Senedd o ran ystyried unrhyw femoranda cydsyniad deddfwriaethol dilynol, a bydd hefyd yn helpu fy 

Mhwyllgor yn benodol i gynllunio ei raglen waith. Am y rhesymau hyn, byddwn yn ddiolchgar pe 

gellid rhannu â'm Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf am y sefyllfa cyn gynted â phosibl. 

 

 

Mick Antoniw AS 

y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad 
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https://busnes.senedd.cymru/ieListDocuments.aspx?CId=725&MId=12831&Ver=4
https://busnes.senedd.cymru/documents/s125220/LJC6-14-22%20-%20Papur%2025%20-%20Llythyr%20at%20y%20Cwnsler%20Cyffredinol%20a%20Gweinidog%20y%20Cyfansoddiad%2012%20Mai%202022.pdf
https://busnes.senedd.cymru/documents/s125096/LJC6-14-22%20Papur%2023%20-%20Llythyr%20gan%20y%20Cwnsler%20Cyffredinol%20a%20Gweinidog%20y%20Cyfansoddiad%2013%20Mai%202022.pdf
https://busnes.senedd.cymru/documents/s125097/LJC6-14-22%20-%20Papur%2024%20Datganiad%20ysgrifenedig%20gan%20y%20Cwnsler%20Cyffredinol%20a%20Gweinidog%20y%20Cyfansoddia.pdf
https://questions-statements.parliament.uk/written-statements/detail/2022-05-11/hcws8


 

 

Yn gywir, 

 

Huw Irranca-Davies 

Cadeirydd 
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Offerynnau Statudol sydd ag Adroddiadau Clir 

20 Mehefin 2022 

SL(6)205 – Rheoliadau Pontio o'r Ysgol Gynradd i'r Ysgol 

Uwchradd (Cymru) 2022 

Gweithdrefn: Gwneud Negyddol 

Mae adran 198 o Ddeddf Addysg 2002 yn rhoi pŵer i Weinidogion Cymru ei gwneud yn 

ofynnol i gyrff llywodraethu ysgolion uwchradd a gynhelir yng Nghymru gael cynllun pontio 

gydag ysgolion cynradd sy'n bwydo. Mae hefyd yn rhoi pŵer i Weinidogion Cymru wneud 

rheoliadau mewn perthynas â'r cynlluniau pontio hynny. Diben y cynlluniau pontio yw 

hwyluso'r broses o drosglwyddo disgyblion o'r ysgolion cynradd i'r ysgol uwchradd. 

Mae’r Rheoliadau hyn yn gwneud darpariaeth mewn perthynas â chynlluniau pontio. Mae’r 

ddarpariaeth yn cynnwys yr hyn sydd i ymdrin ag ef yn y cynlluniau, yr amserlen ar gyfer eu 

llunio ac yn nodi i bwy y mae’r cynlluniau yn gymwys yn ogystal â manylion ar gyfer adolygu 

a chyhoeddi ar gyfer cynllun pontio. 

Mae’r Rheoliadau yn dirymu ac yn disodli Rheoliadau Addysg (Trosglwyddo o’r Ysgol 

Gynradd i’r Ysgol Uwchradd) (Cymru) 2006.   

Rhiant-Ddeddf: Ddeddf Addysg 2002 

Fe’u gwnaed ar: 23 Mai 2022 

Fe’u gosodwyd ar: 26 Mai 2022 

Yn dod i rym ar: 01 Gorffennaf 2022 
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Offerynnau Statudol sydd ag Adroddiadau Clir 

20 Mehefin 2022 

SL(6)208 – Rheoliadau Bwyd a Bwyd Anifeiliaid 

(Cyfyngiadau Fukushima) (Dirymu) (Cymru) 2022 

Gweithdrefn: Gwneud Negyddol 

Mae’r Rheoliadau hyn yn dirymu, o ran Cymru, Reoliad (EU) 2016/6 a ddargedwir sy’n gosod 

amodau arbennig sy’n llywodraethu mewnforio bwyd anifeiliaid a bwyd sy’n tarddu o Japan 

neu’n cael eu traddodi o Japan yn dilyn y ddamwain yng ngorsaf ynni niwclear Fukushima.  

Maent hefyd yn dirymu dau arall o Reoliadau’r UE a ddargedwir, a oedd yn diwygio Rheoliad 

(EU) 2016/6 yn wreiddiol ac sy’n cynnwys darpariaeth drosiannol.  

Mae’r Rheoliadau hyn hefyd yn dirymu Datganiad OFFC 2019/W/04, a ddyroddwyd yn 

wreiddiol gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd er mwyn gweithredu yn rhannol Reoliad (EU) 

2016/6 o ran Cymru.  

Rhiant-Ddeddf: Reoliad (EC) Rhif 178/2002 Senedd Ewrop a’r Cyngor 

Fe’u gwnaed ar: 27 Mai 2022 

Fe’u gosodwyd ar: 30 Mai 2022 

Yn dod i rym ar: 01 Gorffennaf 2022 
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Offerynnau Statudol sydd ag Adroddiadau Clir 

20 Mehefin 2022 

SL(6)206 – Rheoliadau Deddf Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 

2021 (Diwygiadau Canlyniadol) (Deddfwriaeth Sylfaenol) 

2022 

Gweithdrefn: Cadarnhaol 

Mae’r Rheoliadau hyn yn gwneud diwygiadau canlyniadol i ddeddfwriaeth sylfaenol sy’n codi 

wrth weithredu Deddf Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021 (“Deddf 2021”). Sail resymegol y 

Llywodraeth dros hyn, fel y darperir yn y Memorandwm Esboniadol i’r Rheoliadau hyn (ym 

mharagraff 4.2), yw eu bod “yn angenrheidiol o ganlyniad i Ddeddf 2021 ac er mwyn rhoi 

effaith lawn iddi.” 

Mae rheoliad 3 yn darparu ar gyfer Atodlen 1, sy’n cynnwys mân gywiriadau i adrannau 13 i 

16 o Ddeddf 2021. 

Mae rheoliad 4 yn darparu ar gyfer Atodlen 2, sy’n cynnwys diwygiadau canlyniadol i 

ddeddfwriaeth sylfaenol arall. Er enghraifft, mae diwygiadau yn Atodlen 2 yn diwygio 

terminoleg mewn deddfiadau sylfaenol fel bod eu darpariaethau yn cyd-fynd â Deddf 2021, 

gan gynnwys dileu cyfeiriadau at "Cwricwlwm Cenedlaethol" a'r "cyfnodau allweddol" ac (ar 

wahân) mewnosod cyfeiriadau at "Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg" a "pedwar diben 

cwricwlwm". Mae'r Rheoliadau hefyd yn diwygio Deddf Addysg 1997 i ymestyn ystod oedran 

personau penodol y mae'n rhaid darparu rhaglen addysg gyrfaoedd ar eu cyfer. 

Mae rheoliad 1 yn darparu ar gyfer cychwyn y Rheoliadau hyn fesul grŵp blwyddyn. Bydd 

hyn yn adlewyrchu'r bwriad i gyflwyno'r Cwricwlwm i Gymru a fydd hefyd yn cael ei 

gyflwyno'n raddol dros gyfnod o amser fesul grŵp blwyddyn o fis Medi 2022. 

Rhiant-Ddeddf: Ddeddf Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021 

Fe’u gwnaed ar:  

Fe’u gosodwyd ar:  

Yn dod i rym ar:  
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SL(6)207 - Rheoliadau Bwydydd Newydd 

(Awdurdodiadau) a Chyflasynnau Mwg (Addasu 

Awdurdodiadau) (Cymru) 2022 

Cefndir a Diben 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio deddfwriaeth yr UE a ddargedwir i wneud darpariaeth 

ynghylch awdurdodiadau cynhyrchion bwyd rheoleiddiedig o ran Cymru. 

Mae Rhan 2 a'r Atodlenni i'r Rheoliadau yn diweddaru'r rhestr o fwydydd newydd 

awdurdodedig yn yr Atodiad i Reoliad Gweithredu'r Comisiwn (UE) 2017/2470 sy'n sefydlu 

rhestr yr Undeb o fwydydd newydd ("Rheoliad yr UE 2017").  Mae'r darpariaethau'n 

awdurdodi cyfres o fwydydd newydd i'w defnyddio mewn diodydd sy'n seiliedig ar laeth a 

chynhyrchion tebyg a fwriedir ar gyfer plant ifanc, ychwanegion bwyd, fformiwla fabanod a 

fformiwla ddilynol a chategorïau bwyd penodedig eraill. 

Mae Rhan 3 o'r Rheoliadau yn cynnwys  addasiadau i awdurdodiadau cyfredol ar gyfer pump 

o gynhyrchion cynradd i greu cyflasyn mwg yn yr Atodiad i Reoliad Gweithredu'r Comisiwn 

(UE) 1321/2013 sy'n sefydlu rhestr yr Undeb o gynhyrchion cynradd a awdurdodir i greu 

cyflas mwg i’w defnyddio yn y modd hwnnw mewn bwydydd neu arnynt ("Rheoliad yr UE 

2013"). Mae'r diwygiadau'n newid enwau a chyfeiriadau deiliaid awdurdod yr 

awdurdodiadau cynnyrch perthnasol. 

Gweithdrefn 

Negyddol. 

Gwnaed y Rheoliadau gan Weinidogion Cymru cyn iddynt gael eu gosod gerbron y Senedd.  

Gall y Senedd ddirymu'r Rheoliadau o fewn 40 diwrnod (ac eithrio unrhyw ddyddiau pan fo’r 

Senedd: (i) wedi’i diddymu neu (ii) mewn cyfnod o doriad am fwy na phedwar diwrnod) i'r 

dyddiad y’u gosodwyd gerbron y Senedd. 

Materion technegol: craffu 

Nodwyd y 5 pwynt a ganlyn i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn 

perthynas â’r offeryn hwn. 

1. Rheol Sefydlog 21.2(v) - bod angen eglurhad pellach ynglŷn â’i ffurf neu ei ystyr am 

unrhyw reswm penodol. 

Mae Atodlenni 2 a 3 i'r Rheoliadau hyn yn mewnosod cofnodion newydd yn yr Atodiad i 

Reoliad yr UE 2017, sy'n cael yr effaith (ymhlith pethau eraill) o awdurdodi gosod ar y 

farchnad "Schizochytrium sp. (FCC-3204) oil a "Schizochytrium sp. (WZU477) oil" fel bwydydd 

newydd i'w defnyddio yn y categori bwyd penodedig o laeth fformiwla a fformiwla ddilynol.  
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Ar gyfer y ddau fwyd newydd hynny, mae'r Atodiad i Reoliad yr UE 2017 (fel y'i diwygiwyd 

gan y Rheoliadau hyn) yn pennu "Lefelau uchaf o DHA" yn unol â "Rheoliad (UE) Rhif 

609/2013", ac nid yw ei effaith yn glir ar unwaith.  

Gofynnwn i Lywodraeth Cymru egluro sut y bydd lefelau uchaf y DHA yn cael eu canfod drwy 

gyfeirio at Reoliad (UE) Rhif 600/2013 ar gyfer y categori bwyd penodedig o laeth fformiwla 

a fformiwla ddilynol ar gyfer y bwydydd newydd hyn. 

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

unrhyw reswm penodol. 

Mae paragraff 1 o Atodlen 2 i'r Rheoliadau hyn yn awdurdodi “Food Supplements as defined 

in the Food Supplements (Wales) Regulations 2003, excluding food supplements for infants and 

children under 3 years of age”" [pwyslais wedi'i ychwanegu] fel categori bwyd penodedig ar 

gyfer y bwyd newydd "Schizochytrium sp. (FCC-3204) oil”. 

Yn yr un modd, mae paragraff 1 o Atodlen 4 a pharagraff 1 o Atodlen 5 i'r Rheoliadau hyn yn 

awdurdodi (ymhlith pethau eraill) “Food supplements as defined in the Food Supplements 

(Wales) Regulations 2003, excluding food supplements for infants and young children” 

[pwyslais wedi'i ychwanegu] fel categori bwyd penodedig ar gyfer y bwydydd newydd “3’-

Sialyllactose (3’-SL) sodium salt (microbial source)” a “6’-Sialyllactose (6’-SL) sodium salt 

(microbial source)” yn y drefn honno. 

Gofynnwn i Lywodraeth Cymru egluro'r gwahaniaeth (os o gwbl) rhwng plant o dan 3 oed a 

phlant ifanc yn yr awdurdodiadau hyn. 

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

unrhyw reswm penodol. 

Mae'r penawdau yn Atodlenni 2 a 3 i'r Rheoliadau hyn yn cyfeirio at "Awdurdodi..." bwydydd 

penodol fel bwydydd newydd. Fodd bynnag, mae'r penawdau yn Atodlenni 4 a 5 i'r 

Rheoliadau hyn yn cyfeirio at "Awdurdodi rhoi ar y farchnad ..." bwydydd penodol fel 

bwydydd newydd. 

Gofynnwn i Lywodraeth Cymru egluro'r gwahaniaeth (os o gwbl) rhwng "Awdurdodi" ac 

"Awdurdodi rhoi ar y farchnad" yng nghyd-destun yr Atodlenni i'r Rheoliadau hyn. 

4. Rheol Sefydlog 21.2(vi) – ei bod yn ymddangos bod gwaith drafftio'r offeryn neu’r 

drafft yn ddiffygiol neu ei fod yn methu â bodloni gofynion statudol. 

Mae paragraff 2 o Atodlen 5 i'r Rheoliadau hyn yn mewnosod manyleb ar gyfer y bwyd 

newydd “6’-Sialyllactose (6’-SL) sodium salt (microbial source)” yn Rheoliad yr UE 2017. 

Yn y fanyleb, o dan y pennawd "Description", mae cyfeiriad at y bwyd newydd hwnnw sy'n 

cynnwys “6’-sialy-llactulose”. Fodd bynnag, hefyd yn y fanyleb honno, o dan y pennawd 

“Characteristics/Composition”, cyfeirir at yr un term fel “6’-Sialyl-lactulose”.  

Tudalen y pecyn 36



   
 

 

Mae'r gwall hwn yn ymddangos yn y fersiwn gyfatebol o'r Rheoliadau hyn ar gyfer Lloegr 

(the Novel Foods (Authorisations) and Smoke Flavourings (Modification of Authorisations) 

(England) Regulations 2022 (S.I. 2022/560)) ac fe'i cywirwyd wedyn gan Lywodraeth y DU yn 

unol â’r Novel Foods (Authorisations) and Smoke Flavourings (Modification of 

Authorisations) (Amendment) (England) Regulations 2022 (2022/619), gan ddisodli’r "6'-

sialy-llactulose" â "6'-sialyl-lactulose". 

5. Rheol Sefydlog 21.2(vi) – ei bod yn ymddangos bod gwaith drafftio'r offeryn neu’r 

drafft yn ddiffygiol neu ei fod yn methu â bodloni gofynion statudol. 

Mae rheoliadau 6 a 7 y Rheoliadau hyn yn ceisio diwygio Rheoliad yr UE 2013 mewn 

perthynas â chynhyrchion cynradd i greu cyflasyn mwg "SmokEz C-10" a "SmokEz Enviro-23" 

yn y drefn honno. 

Fodd bynnag: 

 mae rheoliad 6 a'r pennawd cysylltiedig yn cyfeirio at gynnyrch "SmokEz C-10" fel 

"SmokeEz C-10"; ac  

 mae rheoliad 7 a'r pennawd cysylltiedig yn cyfeirio at gynnyrch "SmokEz Enviro-23" 

fel "SmokeEz Enviro-23" [pwyslais wedi'i ychwanegu], 

ac nid yw’r rhain yn adlewyrchu'r termau hynny fel y'u rhestrir yn yr Atodiad i Reoliad yr UE 

2013. 

Rhinweddau: craffu  

Nodir un pwynt ar gyfer adrodd o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â'r offeryn hwn. 

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

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

Mae paragraffau 11 a 12 y Memorandwm Esboniadol sy'n cyd-fynd â'r Rheoliadau hyn yn 

cyfeirio at benderfyniad gan Weinidogion Cymru “i awdurdodi chwe chais ar gyfer bwydydd 

newydd" – tri "oligosacaridau llaeth dynol-unfath (HiMOs)" a thri "olewydd llawn asid 

docosahecsaëonig (DHA)”.  

Fodd bynnag, mae'n ymddangos bod Rhan 2 a'r Atodlenni i'r Rheoliad hwn yn awdurdodi 

(neu'n diwygio awdurdodiad presennol) 5 bwyd newydd yn unig. Gofynnwn i Lywodraeth 

Cymru egluro a yw'r holl geisiadau y cyfeirir atynt yn y Memorandwm Esboniadol wedi'u 

hawdurdodi gan y Rheoliadau hyn. 

Ymateb Llywodraeth Cymru  

Mae angen ymateb gan Lywodraeth Cymru. 

Cynghorwyr Cyfreithiol 

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 

15 Mehefin 2022 
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SL(6)209 – Rheoliadau Paratoadau Cig (Cymru) 

(Diwygio) 2022 

Cefndir a diben 

Mae Rheoliadau Paratoadau Cig (Cymru) (Diwygio) 2022 (“y Rheoliadau”) yn cael eu gwneud 

drwy arfer y pwerau a roddwyd gan baragraff 11A(1) o Atodlen 2 i Reoliadau’r Fasnach mewn 

Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Cymru) 2011 (O.S. 2011/2379).  

Mae'r Rheoliadau'n estyn yr ataliad dros dro presennol ar y gofyniad i baratoadau cig a 

fewnforir i Gymru o Aelod-wladwriaethau’r AEE, Ynysoedd Ffaro, yr Ynys Las neu’r Swistir, 

gael eu rhewi’n ddwfn. Cyflawnir hyn drwy ddiwygio'r dyddiad y daw'r addasiad darfodol i 

Benderfyniad y Comisiwn 2000/572/EC i ben, yn rheoliad 3 o Reoliadau Paratoadau Cig 

(Diwygio ac Addasiadau Darfodol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2021 (O.S. 2021/1) ("Rheoliadau 

2021").  

Yn unol â'r Rheoliadau, y dyddiad dod i ben newydd ar gyfer yr addasiad darfodol fydd 31 

Rhagfyr 2022. Mae'r dyddiad hwn wedi cael ei estyn yn flaenorol fel a ganlyn:  

 i 30 Medi 2021 gan Reoliadau Paratoadau Cig (Diwygio ac Addasiadau Darfodol) 

(Cymru) (Ymadael â'r UE) (Diwygio) 2021 (O.S. 2021/376); 

 i 31 Rhagfyr 2021 gan Reoliadau Paratoadau Cig (Diwygio ac Addasiadau Darfodol) 

(Cymru) (Ymadael â'r UE) (Diwygio) (Rhif 2) 2021 (O.S. 2021/977); ac 

 i 30 Mehefin 2022 gan Reoliadau Rheolaethau Swyddogol (Estyn Cyfnodau 

Trosiannol a Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2021 (O.S. 2021/1480). 

Gweithdrefn 

Negyddol 

Gwnaed y Rheoliadau gan Weinidogion Cymru cyn iddynt gael eu gosod gerbron y Senedd. 

Caiff y Senedd ddirymu'r Rheoliadau o fewn 40 diwrnod (ac eithrio unrhyw ddyddiau pan fo’r 

Senedd: (i) wedi’i diddymu neu (ii) mewn cyfnod o doriad am fwy na phedwar diwrnod) i'r 

dyddiad y’u gosodwyd gerbron y Senedd. 

Materion technegol: craffu 

Ni nodir unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn 

perthynas â’r offeryn hwn. 

Rhinweddau: craffu  

Nodwyd y ddau bwynt a ganlyn i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn 

perthynas â'r offeryn hwn.  
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1. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod 

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

Yn ôl confensiwn, rhoddir teitl y prif OS i reoliadau diwygio yn gyffredinol, ynghyd â 

"(Diwygio)". Mae rheoliadau blaenorol sy'n diwygio dyddiad dod i ben yr addasiad darfodol 

yn Rheoliadau 2021 wedi dilyn y confensiwn hwn (yr eithriad yw O.S. 2021/1480, a oedd yn 

gofyn am deitl gwahanol gan ei fod hefyd yn gwneud darpariaeth ar gyfer diwygiadau i 

ddeddfwriaeth arall).  

Nid yw'r Rheoliadau yn dilyn y patrwm hwn ac, yn benodol, mae'r geiriau "Addasiad 

Darfodol" wedi'u hepgor o'r teitl. Er nad yw hyn yn ddiffyg technegol, mae ganddo’r 

potensial i achosi dryswch i unrhyw un sy'n ceisio olrhain y gwahanol ddiwygiadau i'r 

addasiad darfodol.  

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

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

Nid oes unrhyw ymgynghoriad cyhoeddus wedi'i gynnal gan Weinidogion Cymru mewn 

perthynas â'r Rheoliadau. Mae’r Memorandwm Esboniadol yn rhoi’r esboniad a ganlyn: 

Nid yw'r gofyniad am ymgynghoriad yn codi o dan Reoliadau'r Fasnach mewn 

Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Cymru) 2011. Felly, nid yw Gweinidogion Cymru 

wedi ymgynghori mewn perthynas â'r offeryn hwn. Fodd bynnag, bu trafodaethau 

helaeth ledled Prydain Fawr â rhanddeiliaid o fewn y diwydiant bwyd-amaeth ac â 

phartneriaid cyflawni sy'n cyfrifol am reolaethau ar y ffin (fel awdurdodau ffiniau lleol, 

yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion a'r Asiantaeth Safonau Bwyd) ers Ionawr 

2021. 

Yn ogystal, mewn perthynas â rheoliadau'r DU, cafodd ymarfer ymgynghori byr, wedi'i 

dargedu, ei gynnal gan Lywodraeth y DU rhwng 25 a 30 Mai 2022. Roedd yn crynhoi'r 

newidiadau i'w gwneud gan y Rheoliadau hynny ac yn gwahodd sylwadau. Roedd yr 

ymgynghoriad wedi'i dargedu at randdeiliaid allweddol yn y sector amaeth-fwyd, gan 

gynnwys y rhai yng Nghymru, fel sefydliadau masnach a diwydiant cynrychiadol, 

grwpiau â diddordeb ac awdurdodau cymwys. 

Roedd yr ymgynghoriad yn cydnabod nad oedd diwygiad a wnaed gan Reoliadau'r DU 

i Reoliadau Paratoadau Cig (Diwygio ac Addasiadau Darfodol) (Lloegr) (Ymadael â’r 

UE) 2020 (y mae eu heffaith yn adlewyrchu Rheoliadau 2022) yn berthnasol i Gymru, 

ond hefyd y byddai Gweinidogion Cymru yn cyflwyno diwygiadau cyfatebol mewn 

deddfwriaeth sy'n berthnasol i Gymru yn unig.  

Ymateb Llywodraeth Cymru  

Nid oes angen ymateb gan Lywodraeth Cymru. 

Cynghorwyr Cyfreithiol 

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 

Tudalen y pecyn 39



   
 

 

10 Mehefin 2022 

Tudalen y pecyn 40



 

 

 

 

 

 

14 Mehefin 2022 

 

Annwyl Lynne 

Fframwaith cyffredin dros dro ar gyfer safonau cyfansoddiadol bwyd a labelu 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 21 Ebrill 2022 ynghylch y fframwaith cyffredin dros dro ar gyfer 

safonau cyfansoddiadol bwyd a labelu. 

Nodir ein barn ar y fframwaith cyffredin dros dro yn yr atodiad. 

Nodaf fod y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi rhoi ymateb dros dro yn 

ddiweddar mewn perthynas ag argymhellion y Pwyllgor ynglŷn â’r fframweithiau cyffredin dros dro ar 

gyfer Diogelu Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Iechyd; Diogelwch ac Ansawdd Gwaed; ac Organau, 

Meinweoedd a Chelloedd (ar wahân i embryonau a gametau), gan ddweud “hyd nes bod pob 

deddfwrfa yn y DU wedi cael cyfle i gwblhau proses graffu, ni fydd modd inni [Llywodraeth Cymru] 

fynd i’r afael â’r argymhellion hyn yn ffurfiol”. 

Yn fy ymateb i'r Gweinidog ar 14 Mehefin 2022, nodaf mai barn y Pwyllgor yw, er ei bod yn rhesymol i 

Lywodraeth Cymru anfon ymateb dros dro mewn perthynas ag argymhellion sy'n ymwneud â 

materion sy'n destun trafodaethau rhynglywodraethol parhaus a chraffu gan ddeddfwrfeydd eraill y 

DU, lle mae materion yn ymwneud yn benodol â Chymru a Llywodraeth Cymru, rydym yn disgwyl 

cael ymatebion sylweddol heb oedi diangen. 

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  

Lynne Neagle AS 

Y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant 

Llywodraeth Cymru 
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Edrychaf ymlaen at gael eich ymateb erbyn 29 Gorffenaf 2022 

Yn gywir, 

 

Russell George AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

Anfonwyd copi at: Emily Miles, Prif Weithredwr, yr Asiantaeth Safonau Bwyd  

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

Cymru 

Y Farwnes Andrews, Cadeirydd Pwyllgor Craffu ar Fframweithiau Cyffredin Tŷ'r Arglwyddi 

 Geraint Davies AS, Cadeirydd Dros Dro, Pwyllgor yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig Tŷ’r 

Cyffredin 

Lesley Hogg, Prif Weithredwr a Chlerc, Cynulliad Gogledd Iwerddon  

Gillian Martin ASA, Cynullydd Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon Senedd yr Alban,  

William Wragg AS, Cadeirydd, Pwyllgor Gweinyddiaeth Gyhoeddus a Materion Cyfansoddiadol Tŷ'r 

Cyffredin 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. We welcome correspondence in Welsh or English   
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Atodiad: Fframwaith cyffredin ar gyfer safonau 

cyfansoddiadol bwyd a labelu 

Risgiau a manteision y dull fframwaith cyffredin 

1. Diben fframweithiau cyffredin yw sefydlu dulliau gweithredu cyffredin mewn rhai meysydd a 

oedd yn arfer bod yn destun cyfraith yr UE, ond sydd o fewn meysydd cymhwysedd y llywodraethau 

neu'r deddfwrfeydd datganoledig.1 Maent yn arf allweddol ar gyfer gwaith rhynglywodraethol a 

thrafod dulliau o ymdrin â'r gyfraith a pholisi ers i’r DU ymadael â’r UE. 

2. Mae’r fframwaith cyffredin ar gyfer safonau cyfansoddiadol bwyd a labelu (FCSL) yn nodi sut y 

bydd y llywodraethau’n cydweithio ac yn gwneud penderfyniadau o ran cysoni trefniadau rheoleiddiol 

a dilyn trefniadau gwahanol yn y cyd-destun ar ôl Brexit. 

3. Gallai'r strwythurau a ddarperir gan y fframweithiau cyffredin wella cydweithio a hybu dull 

cyffredin o fynd i'r afael â heriau cyffredin. Gallent gynnig cyfleoedd i Lywodraeth Cymru lywio’r 

penderfyniadau a wneir gan lywodraethau eraill a dylanwadu arnynt, yn ogystal â chynnig llwybrau 

diffiniedig ar gyfer ymgysylltu ar lefel ryngwladol. 

4. Fodd bynnag, mae risgiau posibl ynghlwm wrth fframweithiau cyffredin hefyd. Er enghraifft, 

drwy arfer dull cyffredin, rhaid ildio rhyddid rheoleiddiol, ac mae hynny’n ei gwneud yn anos i 

randdeiliaid o Gymru ddylanwadu ar benderfyniadau ac mae risg iddo beri dryswch o ran 

atebolrwydd i Seneddau unigol. 

5. Nid yw’r fath fanteision a risgiau yn unigryw i'r fframweithiau cyffredin yr ydym wedi'u hystyried; 

maent yn berthnasol i’r rhaglen fframweithiau cyffredin yn ei chyfanrwydd. Ym mis Chwefror 2022, 

daeth Pwyllgor Cyfansoddiad, Ewrop, Materion Allanol a Diwylliant Senedd yr Alban i'r casgliad a 

ganlyn: 

“260. […] Common Frameworks […] have the potential to resolve the tensions 

within the devolved settlement through managing regulatory divergence on a 

consensual basis while facilitating open trade within the UK internal market. 

261. But the Committee believes there is a risk that the emphasis on managing 

regulatory divergence at an inter-governmental level may lead to less transparency 

 

1Hysbysiad Cyd-bwyllgor y Gweinidogion (Negodiadau'r UE),  16 Hydref 2017 
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and Ministerial accountability and tension in the balance of regulations between 

the Executive and the Legislature”.2 

6. Nid yw'r ohebiaeth a gawsom gan Lywodraeth Cymru ynghylch fframweithiau cyffredin bob 

amser wedi nodi’n glir y risgiau a’r manteision o ddefnyddio’r fframweithiau dan sylw, na sut y gellid 

eu rheoli. 

Argymhelliad 1: Dylai Llywodraeth Cymru egluro sut y bydd yn nodi ac yn rheoli’r risgiau sy'n 

gysylltiedig â’r fframwaith cyffredin FCSL ar gyfer safonau cyfansoddiadol bwyd a labelu yn barhaus, 

gan gynnwys sut y caiff gwybodaeth am risgiau o'r fath ei rhannu â phwyllgorau'r Senedd. 

Goblygiadau ar gyfer llunio deddfau a pholisïau i Gymru 

7. Mae’r fframwaith cyffredin ar gyfer safonau cyfansoddiadol bwyd a labelu (FCSL) yn ei gwneud 

yn ofynnol i lywodraethau drafod a chytuno ar ddulliau o ran llunio deddfau a pholisïau, a nodi 

prosesau ar gyfer datrys unrhyw anghydfodau neu anghytundebau sy'n codi. O'r herwydd, gallai'r 

fframwaith, yn ymarferol, gyfyngu ar arfer cymhwysedd datganoledig. 

8. Bydd hyn nid yn unig yn effeithio ar Lywodraeth Cymru wrth iddi lunio polisïau neu 

ddeddfwriaeth, ond bydd hefyd yn effeithio ar ddatblygiad Biliau'r Senedd. Er enghraifft, efallai y 

bydd angen i Aelod sydd am gyflwyno gwelliannau i Filiau sy'n mynd drwy'r Senedd, neu bwyllgor 

sy'n bwriadu cyflwyno Bil Pwyllgor, ystyried goblygiadau fframweithiau cyffredin perthnasol, ac o 

bosibl sut i fodloni’r trefniadau rhynglywodraethol hyn. 

9. Gallai hefyd ei gwneud yn anos i randdeiliaid yng Nghymru ddylanwadu ar ddatblygiad cyfraith 

a pholisïau Cymru. 

10. Pan gytunodd y llywodraethau ar egwyddorion ar gyfer fframweithiau cyffredin, roeddent yn 

cytuno y dylent gynnal, ar y lleiaf, yr hyblygrwydd cyfatebol ar gyfer teilwra polisïau i anghenion 

penodol pob tiriogaeth fel ag a roddwyd gan reolau presennol yr UE.3 Rydym yn credu bod hyn yn 

egwyddor bwysig. 

11. Yn ei adroddiad ym mis Chwefror, argymhellodd Pwyllgor Cyfansoddiad, Ewrop, Materion 

Allanol a Diwylliant Senedd yr Alban y canlynol: 

 

2 Pwyllgor Cyfansoddiad, Ewrop, Materion Allanol a Diwylliant Senedd yr Alban, Ymchwiliad i farchnad fewnol y DU, 22 
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“…there should be a similar agreement between the Scottish Government and 

Scottish Parliament that, as a minimum, there should be no dilution of public 

consultation or of parliamentary scrutiny.”4 

12. Dylid ystyried a fyddai cytundeb o'r fath rhwng y Senedd a Llywodraeth Cymru yn ddefnyddiol. 

Argymhelliad 2: Dylai Llywodraeth Cymru gadarnhau na fydd y fframwaith FCSL yn arwain at 

wanhau’r trefniadau o ran ymgynghori â’r cyhoedd a chraffu seneddol wrth lunio polisïau neu’r 

broses ddeddfwriaethol. 

Argymhelliad 3: Dylai Llywodraeth Cymru egluro sut y bydd yn sicrhau na fydd y fframwaith FCSL yn 

cyfyngu ar rôl Llywodraeth Cymru, y Senedd, na rhanddeiliaid yng Nghymru wrth lunio deddfau a 

pholisïau i Gymru. Dylai hyn gynnwys sut y bydd Llywodraeth Cymru yn hwyluso gwaith pwyllgorau 

neu Aelodau o'r Senedd wrth iddynt ymgysylltu â’r fframwaith cyffredin os bydd angen, er mwyn 

sicrhau nad yw’r fframwaith yn rhwystr i weithredu gweithdrefnau deddfwriaethol y Senedd. 

Tryloywder 

13. Rydym yn cydnabod bod y broses o sicrhau cytundeb pedair Llywodraeth ar fframweithiau 

cyffredin o reidrwydd yn ailadroddus ac yn gymhleth o bosibl. Roedd yn ddefnyddiol bod fersiwn 

ddrafft gychwynnol o’r fframwaith cyffredin FCSL dros dro wedi'i chyhoeddi ym mis Mawrth 2021. 

Fodd bynnag, mae ymhell o fod yn ddelfrydol na chyhoeddwyd y fframwaith dros dro terfynol i 

gyflawni’r gwaith craffu arno tan fis Chwefror 2022, yn enwedig gan ei fod eisoes wedi bod ar waith 

ers diwedd y cyfnod pontio ar 31 Rhagfyr 2020. 

14. Fel sy’n briodol, bydd y fframwaith yn parhau i gael ei adolygu. Fodd bynnag, mae'n cynnwys 

gwybodaeth gyfyngedig am gyflwyno adroddiadau parhaus i Seneddau a rhanddeiliaid, ymgysylltu â 

rhanddeiliaid, neu graffu ar newidiadau a gynigiwyd yn ystod y broses adolygu a’r broses diwygio. 

Rydym yn ystyried pob un o'r materion hyn isod. 

Adrodd ar sut y mae fframweithiau’n gweithio 

15. Fel y nodwyd gennym yn ein llythyr dyddiedig 21 Mawrth 2022 at y Gweinidog Iechyd a 

Gwasanaethau Cymdeithasol (y Gweinidog HSS) mewn perthynas â’r fframweithiau cyffredin dros dro 

ar gyfer Diogelu Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Iechyd; Diogelwch ac Ansawdd Gwaed; ac Organau, 

Meinweoedd a Chelloedd (ar wahân i embryonau a gametau), 5 ar ddiwedd 2021, nododd Pwyllgor 

 

4 Pwyllgor Cyfansoddiad, Ewrop, Materion Allanol a Diwylliant Senedd yr Alban, Ymchwiliad i farchnad fewnol y DU, 22 
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5 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol , 21 

Mawrth 2022 
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Craffu ar Fframweithiau Cyffredin Tŷ'r Arglwyddi ei siom nad oedd y fframweithiau hynny’n cynnwys 

ymrwymiadau i ymgysylltu’n barhaus â’r Senedd.6 

16. Mewn llythyr at Bwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol y Bumed Senedd ym mis 

Ionawr 2020, ymrwymodd y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit ar y pryd i "osod adroddiad 

gerbron y Senedd o leiaf unwaith y flwyddyn, yn asesu'r ffordd y mae pob Fframwaith Cyffredin yn 

gweithio."7 Rydym yn croesawu'r ymrwymiad hwn gan Lywodraeth Cymru. 

17. Ym mis Tachwedd 2021, dywedodd y Cwnsler Cyffredinol wrth Bwyllgor Deddfwriaeth, 

Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad y Senedd fod y pedair llywodraeth wedi ymrwymo “i adrodd ar y 

fframweithiau yn y dyfodol fel rhan o’r broses o oruchwylio’r fframweithiau o fewn yr Adolygiad 

Cysylltiadau Rhynglywodraethol", ac y byddai hyn yn cynorthwyo pwyllgorau'r Senedd i fonitro 

fframweithiau yn y tymor hwy.8 

18. Ym mis Ionawr 2022, wrth ymateb i gwestiynau am sut y byddai'r Senedd a rhanddeiliaid yn cael 

y wybodaeth ddiweddaraf am sut roedd y fframweithiau’n parhau i weithio, gan gynnwys unrhyw 

newidiadau, dywedodd y Gweinidog HSS wrthym: 

"Y disgwyl yw y bydd adroddiadau ar fframweithiau yn ddogfennau cyhoeddus 

unwaith y byddant wedi'u cymeradwyo gan Weinidogion portffolio a byddant ar 

gael i'r pwyllgorau perthnasol yn y pedair gwlad yn ogystal â rhanddeiliaid 

perthnasol."9 [Ychwanegwyd y pwyslais] 

19. Cyfeiriodd y Cwnsler Cyffredinol at y 'disgwyliad' hwn eto mewn tystiolaeth lafar i'r Pwyllgor 

Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ar 31 Ionawr 2022.10 Mewn llythyr at y Pwyllgor hwnnw ym 

mis Mawrth 2022, dywedodd fod swyddogion wrthi’n gweithio ar union fformat y mecanwaith adrodd 

blynyddol.11 

20. Rydym yn sylweddoli mai trefniadau rhynglywodraethol yw'r fframweithiau cyffredin a'r 

adroddiadau cysylltiedig, ac efallai na fydd Llywodraeth Cymru yn gallu gwarantu y bydd y cyd-

 

6 Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor Craffu ar Fframweithiau Cyffredin Tŷ'r Arglwyddi at y Gweinidog Gwladol dros Iechyd, 23 

Tachwedd 2021; Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor Craffu ar Fframweithiau Cyffredin Tŷ'r Arglwyddi at y Gweinidog Gwladol 

dros Iechyd, 14 Rhagfyr 2021 

7 Llythyr oddi wrth y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit at y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, 

23 Ionawr 2020 

8 Llythyr oddi wrth y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad at y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 

Cyfansoddiad, 19 Tachwedd 2021 

9 Llythyr oddi wrth y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (fframweithiau cyffredin ar Ddiogelwch ac Ansawdd 

Gwaed ac Organau, Meinweoedd a Chelloedd (ar wahân i embryonau a gametau), 17 Ionawr 2022 

10 Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, Cofnod y Trafodion [paragraff 54], 31 Ionawr 2022 

11Llythyr oddi wrth y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad at y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 

Cyfansoddiad, 2 Mawrth 2022 
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adroddiadau hyn yn cael eu cyhoeddi. Serch hynny, rydym yn pryderu na chafwyd cytundeb llawn eto 

ar y pwynt pwysig hwn o ran tryloywder, ac nad yw’r fframwaith FCSL yn cynnwys ymrwymiad i 

gyhoeddi adroddiadau. 

Argymhelliad 4: Yn unol â'r argymhelliad a wnaethom mewn perthynas â’r fframweithiau ar Ddiogelu 

Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Iechyd, Diogelwch ac Ansawdd Gwaed ac Organau, Meinweoedd a 

Chelloedd (ar wahân i embryonau a gametau), dylai Llywodraeth Cymru sicrhau cytundeb 

rhynglywodraethol i ddiweddaru’r fframwaith FCSL i gynnwys ymrwymiad i roi’r wybodaeth 

ddiweddaraf i ddeddfwrfeydd am weithrediad parhaus y fframwaith ar ôl i bob adolygiad ddod i ben. 

 

Os na chaiff yr ymrwymiad hwn ei gynnwys yn y fframwaith, dylai Llywodraeth Cymru gadarnhau y 

bydd adroddiadau ar y cyd ar y fframwaith yn cael eu cyhoeddi serch hynny yn unol â'r disgwyliadau 

a nodwyd. 

 

Os na ellir sicrhau cytundeb rhynglywodraethol ar y pwynt hwn, dylai Llywodraeth Cymru egluro'r 

rhesymau pam na fydd adroddiadau rhynglywodraethol yn cael eu cyhoeddi, a chadarnhau y bydd, 

serch hynny, yn cyhoeddi adroddiadau blynyddol unochrog yn unol â'i hymrwymiad blaenorol. 

Ymgysylltu â rhanddeiliaid 

21.  modd â’r fframweithiau cyffredin ar Ddiogelu Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Iechyd, Diogelwch 

ac Ansawdd Gwaed ac Organau, Meinweoedd a Chelloedd (ar wahân i embryonau a gametau), mae’r 

fframwaith FCSL yn cynnig ymrwymiadau cyfyngedig mewn perthynas ag ymgysylltu ystyrlon parhaus 

â rhanddeiliaid. Yn ein llythyr at y Gweinidog HSS ar 21 Mawrth 2022 ynghylch y fframweithiau 

cyffredin dros dro ar gyfer Diogelu Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Iechyd; Diogelwch ac Ansawdd 

Gwaed; ac Organau, Meinweoedd a Chelloedd (ar wahân i embryonau a gametau)12 gwnaethom nodi 

fod gan Bwyllgor Craffu ar Fframweithiau Cyffredin Tŷ'r Arglwyddi bryderon tebyg am y mater hwn.13 

22. Yn y cyd-destun hwn, rydym yn croesawu ymrwymiad Llywodraeth Cymru "os cynigir 

newidiadau i gwmpas neu weithrediad y Fframwaith FCSL, ymgynghorir â rhanddeiliaid cyn ceisio 

cytundeb gan y Gweinidog."14 

 

12 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeitasol at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 21 

Mawrth 2022 

13 Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor Craffu ar Fframweithiau Cyffredin Tŷ'r Arglwyddi at y Gweinidog Gwladol dros Iechyd, 

23 Tachwedd 2021; Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor Craffu ar Fframweithiau Cyffredin Tŷ'r Arglwyddi at y Gweinidog 

Gwladol dros Iechyd, 14 Rhagfyr 2021 

14 Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (fframweithiau cyffredin ar Ddiogelwch ac Ansawdd 

Gwaed ac Organau, Meinweoedd a Chelloedd (ar wahân i embryonau a gametau), 17 Ionawr 2022; Llythyr gan y 

Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (fframweithiau cyffredin ar Ddiogelu Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch 

Iechyd), 17 Ionawr 2022 
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23. Fodd bynnag, rydym yn parhau i gytuno â'n cydweithwyr yn Nhŷ'r Arglwyddi fod yn rhaid 

ymgysylltu mewn modd parhaus, agored ac ystyrlon â rhanddeiliaid ar weithrediad fframweithiau 

cyffredin. Credwn y dylid darparu ar gyfer hynny yn y fframweithiau eu hunain. 

Argymhelliad 5: Yn unol â'r argymhelliad a wnaethom mewn perthynas â’r fframweithiau ar Ddiogelu 

Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Iechyd, Diogelwch ac Ansawdd Gwaed ac Organau, Meinweoedd a 

Chelloedd (ar wahân i embryonau a gametau), dylai Llywodraeth Cymru sicrhau cytundeb 

rhynglywodraethol i ddiweddaru’r fframwaith cyffredin FCSL i gynnwys: 

▪ Darpariaeth y dylai'r adolygiad cyntaf o bob fframwaith gynnwys proses ymgynghori agored â 

rhanddeiliaid. 

▪ Ymrwymiad i ymgysylltu seneddol parhaus ac â rhanddeiliaid. 

Os na sicrheir y naill ganlyniad neu'r llall, dylai Llywodraeth Cymru esbonio'r rhesymau pam, ac 

amlinellu'r hyn a wneir yn lle hynny i sicrhau yr eir ati i ymgysylltu mewn modd parhaus, agored ac 

ystyrlon â rhanddeiliaid ledled y DU. 

Craffu ar newidiadau yn ystod y broses adolygu a’r broses ddiwygio 

24. Rydym yn croesawu'r ymrwymiad yn llythyr y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant atom 

ar 21 Ebrill 2022 y bydd "y Senedd yn cael gwybod am gyfnodau adolygu sydd ar y gweill er mwyn 

cyfrannu at y broses”.15 

Argymhelliad 6: Dylai Llywodraeth Cymru egluro pryd y rhagwelir y bydd yr adolygiad cyntaf o'r 

fframwaith FCSL yn cael ei gynnal, a pha mor bell ymlaen llaw y bydd y Senedd yn cael gwybod am 

gyfnodau adolygu sydd ar y gweill. 

25. Rydym hefyd yn ailadrodd yr argymhelliad a wnaethom mewn perthynas â’r fframweithiau ar 

Ddiogelu Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Iechyd, Diogelwch ac Ansawdd Gwaed ac Organau, 

Meinweoedd a Chelloedd (ar wahân i embryonau a gametau), sef er mwyn osgoi dyblygu gwaith, 

byddai yn ddefnyddiol pe bai hysbysiad o'r fath yn cynnwys gwybodaeth am sut a phryd y bydd 

rhanddeiliaid yn cymryd rhan mewn unrhyw adolygiadau penodol, a sut a phryd y bydd unrhyw 

ymatebion i ymgynghoriadau yn cael eu cyhoeddi. 

Argymhelliad 7. Wrth hysbysu'r Senedd am adolygiadau o fframweithiau cyffredin sydd ar y gweill, 

dylai Llywodraeth Cymru hefyd ddarparu gwybodaeth am sut y mae'n bwriadu ymgynghori â 

 

15 Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant, 21 Ebrill 2022 

Tudalen y pecyn 47



 

 

rhanddeiliaid, gan gynnwys sut a phryd y bydd unrhyw ymatebion i ymgynghoriadau yn cael eu 

cyhoeddi. 

Datrys anghydfodau 

26. Rydym yn croesawu ymrwymiad Llywodraeth Cymru i hysbysu pwyllgor(au) perthnasol y Senedd 

am unrhyw anghydfodau sy’n codi o dan fframweithiau cyffredin. Fel y nodwyd gennym yn ein llythyr 

at y Gweinidog HSS mewn perthynas â’r fframweithiau ar Ddiogelu Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch 

Iechyd, Diogelwch ac Ansawdd Gwaed ac Organau, Meinweoedd a Chelloedd (ar wahân i embryonau 

a gametau), ein barn ni yw, er mwyn sicrhau cymesuredd, dim ond anghydfodau sy’n cael eu 

trosglwyddo i lefel Weinidogol y mae angen i Lywodraeth Cymru hysbysu pwyllgorau’r Senedd 

amdanynt.16 

27. Cyhoeddwyd y fframwaith cyffredin FCSL cyn cwblhau'r Adolygiad o Gysylltiadau 

Rhynglywodraethol, ond nodwyd y byddai’n cael ei ddiweddaru i adlewyrchu canlyniadau’r 

Adolygiad. Cwblhawyd yr Adolygiad ym mis Ionawr 2022, gan gynnwys proses ddiwygiedig ar gyfer 

datrys anghydfodau rhwng Gweinidogion lle gellir trosglwyddo anghydfodau ynghylch fframweithiau 

cyffredin i lefel uwch.17 Fodd bynnag, nid yw'r fframwaith cyffredin FCSL dros dro terfynol a 

gyhoeddwyd ym mis Chwefror 2022 yn adlewyrchu'r broses ddiwygiedig ar gyfer datrys anghydfodau 

rhwng Gweinidogion. 

Argymhelliad 8: Dylai Llywodraeth Cymru gadarnhau, cyn iddo gael ei gwblhau, y bydd y fframwaith 

FCSL yn cael ei ddiweddaru i adlewyrchu'r broses newydd ar gyfer datrys anghydfodau rhwng 

Gweinidogion a nodir yn yr adolygiad o gysylltiadau rhynglywodraethol a gyhoeddwyd ym mis 

Ionawr 2022. 

28. Nodwn nad yw'r fframwaith yn pennu unrhyw amserlenni na therfynau amser ar gyfer datrys 

anghydfodau. Gwnaethom holi’r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant am hyn ym mis Mawrth 

2022. Wrth ymateb ym mis Ebrill 2022, dywedodd: 

“Cydnabyddir y gall anghydfodau amrywio o ran natur, cymhlethdod a chyd-

destun gweithredol, felly ni fyddai terfyn amser penodol yn ffafriol i sicrhau'r 

canlyniadau gorau i bob llywodraeth”. 18 

29. Er ein bod yn cydnabod y bydd anghydfodau’n amrywio fel y mae’r Dirprwy Weinidog yn ei 

awgrymu, gallai diffyg terfynau amser arwain at oedi i ddeddfwriaeth neu benderfyniadau polisi 

 

16 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol , 

21 Mawrth 2022 

17 Llywodraeth y DU, Adolygiad o gysylltiadau rhynglywodraethol, 13 Ionawr 2022 

18 Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant, 21 Ebrill 2022 
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Llywodraeth Cymru nes y bydd yr anghydfod wedi’i ddatrys, gan arwain at oblygiadau o ran yr amser 

sydd ar gael ar gyfer craffu, gweithredu neu wario. 

30. Yn ogystal, mewn ymateb i'n cwestiynau am y broses datrys anghydfodau, dywedodd y Dirprwy 

Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant: 

“Fodd bynnag, bydd yn hanfodol ymgynghori â defnyddwyr, cyrff diwydiant a 

busnesau mewn modd amserol i ddylanwadu ar y broses o wneud penderfyniadau 

ar unrhyw newidiadau arfaethedig i bolisi labelu, cyfansoddiad a safonau sy'n 

gysylltiedig â bwyd, oherwydd yr effaith sylweddol y gallai newidiadau ei chael ar 

fusnes”.19 

31. Rydym yn cytuno. Fodd bynnag, nid oes darpariaeth ar gyfer ymgysylltu â rhanddeiliaid wrth 

ddatrys anghydfodau yn y fframwaith cyffredin FCSL. 

Argymhelliad 9. Dylai Llywodraeth Cymru geisio cytundeb rhynglywodraethol i ddiweddaru'r broses 

datrys anghydfodau yn y fframwaith FCSL er mwyn darparu ar gyfer ymgysylltu â rhanddeiliaid a 

chael mewnbwn ganddynt, gan gynnwys defnyddwyr, cyrff diwydiant a busnesau. 

Cwmpas y fframwaith cyffredin FCSL 

32. Mae'r fframwaith FCSL yn nodi y bydd newidiadau o fewn cwmpas os bydd llywodraeth yn 

cynnig newid i gyfraith neu bolisi: 

▪ Mewn maes â phwerau sy’n dychwelyd; 

▪ Mewn maes lle mae cyfraith yr UE yn caniatáu i ddeddfwriaeth ddomestig wahanol 

gyflawni canlyniadau cyffredin (fel rheolau cenedlaethol ar gyfer ceuled a briwffrwyth yn y 

Rheoliadau Jam a Chynhyrchion Tebyg); neu 

▪ Ar gyfer gofynion ar gyfer sefydliadau sydd wedi'u lleoli, neu gynhyrchion a ddosberthir, 

mewn un rhan o’r DU yn unig. 

33. Mae hyn yn golygu bod y fframwaith FCSL yn ei gwneud yn ofynnol i benderfyniadau gael eu 

gwneud ar y cyd mewn rhai meysydd lle’r oedd gan y pedair llywodraeth ymreolaeth o’r blaen i 

reoleiddio’n wahanol pan oedd y DU yn yr UE. 

34. Mae'r fframwaith FCSL yn ehangach o ran cwmpas na fframweithiau cysylltiedig eraill. Er 

enghraifft, mae'r fframwaith Hylendid a Diogelwch Bwyd a Bwyd Anifeiliaid (FFSH) yn darparu y bydd 

newidiadau o fewn cwmpas mewn meysydd â phwerau sy’n dychwelyd, ond dim ond mewn rhai 
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amgylchiadau. Nid yw'n glir i ni pam y defnyddiwyd gwahanol ddulliau ar gyfer y gwahanol 

fframweithiau. 

35. Dywedodd y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant wrthym ym mis Ebrill 2022 y bydd 

newidiadau i'r gyfraith mewn meysydd lle'r oedd yr UE yn caniatáu mesurau cenedlaethol i gyflawni 

canlyniadau cyffredin (er enghraifft y rheolau ar gyfer ceuled a briwffrwyth yn y Rheoliadau Jam a 

Chynhyrchion Tebyg) o fewn cwmpas y fframwaith mewn perthynas â chydweithio, ond ni fyddant yn 

rhwym i’r broses datrys anghydfodau. 20 Fodd bynnag, nid yw'n ymddangos bod y sefyllfa hon yn cael 

ei hadlewyrchu yn y fframwaith FCSL ei hun. Mae newidiadau o'r fath y tu allan i gwmpas y fframwaith 

FFSH. 

Argymhelliad 10: Dylai Llywodraeth Cymru nodi sut y bydd yn sicrhau y bydd y fframwaith FCSL yn 

cynnal, o leiaf, hyblygrwydd cyfatebol ar gyfer teilwra polisïau i anghenion penodol pob tiriogaeth ag 

a gynigiwyd gan reolau presennol sy'n deillio o'r UE. 

Argymhelliad 11. Dylai Llywodraeth Cymru geisio cytundeb rhynglywodraethol i ddiwygio'r fframwaith 

FCSL i ddarparu nad yw newidiadau i'r gyfraith mewn meysydd lle'r oedd yr UE yn caniatáu mesurau 

cenedlaethol i gyflawni canlyniadau cyffredin yn ddarostyngedig i ofynion ar gyfer gwneud 

penderfyniadau ar y cyd nac yn rhwym i’r broses datrys anghydfodau. 

36. Mewn ymateb i'n cwestiwn ynghylch pam mai newidiadau i’r gyfraith sydd ond yn gymwys i 

fusnesau a sefydlir neu gynhyrchion a ddosberthir yng Nghymru fyddai o fewn cwmpas y fframwaith, 

ymatebodd y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant gan ddweud y byddai cynnwys newidiadau 

o’r fath o fewn cwmpas y fframwaith yn sicrhau bod Gweinidogion “yn cael gwybod am y dulliau a 

argymhellir mewn gwledydd eraill, ac y dylid ceisio consensws ar y dulliau i'w cymryd, boed yn gyson 

ar draws gwledydd neu'n wahanol”. 21 Rydym yn nodi, fodd bynnag, o dan y fframwaith cyffredin ar 

ddiogelwch bwyd, fod newidiadau o'r fath yn ddarostyngedig i hysbysiad yn unig, ac nad ydynt o 

fewn cwmpas y trefniadau cydweithio neu wneud penderfyniadau. 

Argymhelliad 12. Dylai Llywodraeth Cymru geisio cytundeb rhynglywodraethol i ddiwygio'r fframwaith 

FCSL i ddarparu nad yw newidiadau i'r gyfraith sydd ond yn gymwys i fusnesau a sefydlir neu 

gynhyrchion a ddosberthir yng Nghymru yn ddarostyngedig i ofynion ar gyfer gwneud 

penderfyniadau ar y cyd nac yn rhwym i’r broses datrys anghydfodau. 

37. Mae'r fframwaith FCSL yn darparu y bydd newidiadau i gyfraith nad yw'n deillio o'r UE ar 

gyfansoddiad bwyd (fel rheolau ar gynhyrchion sy'n cynnwys cig) yn cael eu trafod drwy'r fframwaith, 

ond ni fyddant yn rhwym i’r broses datrys anghydfodau. Mewn tystiolaeth a gyflwynwyd i Bwyllgor 
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Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon Senedd yr Alban, galwodd Quality Meat Scotland am fwy o 

eglurder ynghylch yr hyn a fydd yn digwydd os bydd anghytundeb.22 Rydym yn cytuno y byddai'n 

ddefnyddiol i randdeiliaid gael eglurder ynghylch sut y byddai materion o'r fath, sydd y tu allan i'r 

prosesau datrys anghydfodau, yn cael eu datrys. 

Argymhelliad 13. Dylai Llywodraeth Cymru esbonio’r broses a fyddai’n cael ei dilyn pe bai 

anghytundeb ynghylch newid i’r gyfraith sy’n destun cydweithio drwy’r fframwaith FCSL ond nad yw’n 

rhwym i’r mecanwaith datrys anghydfodau. 

Rôl yr Asiantaeth Safonau Bwyd 

38. Dywedodd y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant wrthym fod capasiti staffio ar gyfer yr 

Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yng Nghymru wedi cynyddu, sy'n “caniatáu i'r ASB yng Nghymru 

gyfrannu at ddatblygu polisi mewn perthynas â labelu a chyfansoddiad sy'n gysylltiedig â bwyd ar 

gyfer Cymru”. Mae'n ychwanegu y bydd y capasiti staffio yn cael ei adolygu'n barhaus, ond mae’n 

nodi nad yw’r adolygiad o’r ASB yng Nghymru a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2021 wedi symud 

ymlaen oherwydd na fu’n bosibl caffael contractwr addas i wneud y gwaith. Bydd ymarfer caffael 

pellach yn cael ei gynnal ddiweddarach yn 2022.23 

39. Rydym yn croesawu'r sicrwydd bod capasiti ac arbenigedd priodol yn yr ASB yng Nghymru i 

gyflawni polisi sy'n gweithio'n effeithiol i Gymru, ond rydym yn siomedig i nodi nad yw'r adolygiad 

arfaethedig o'r ASB yng Nghymru wedi digwydd eto. 

Argymhelliad 14. Dylai'r ASB yng Nghymru barhau, drwy ei hadroddiad blynyddol ac unrhyw ddulliau 

eraill a allai fod yn briodol, i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Senedd am ei gapasiti o ran staffio a 

datblygu polisi, gan gynnwys ei hasesiad o ba un a oes ganddi ddigon o gapasiti i gyflawni polisi sy'n 

gweithio i Gymru drwy’r fframwaith FCSL. 

Argymhelliad 15. Dylai Llywodraeth Cymru roi'r wybodaeth ddiweddaraf cyn diwedd 2022 am y 

cynnydd a wnaed ar yr adolygiad arfaethedig o'r ASB yng Nghymru, gan gynnwys y camau a 

gymerwyd i gaffael contractwr addas i wneud y gwaith. 

Adolygiad o gyfraith yr UE a ddargedwir 

40. Mae Llywodraeth y DU wedi nodi ei bwriad i ddeddfu er mwyn ei gwneud yn haws diwygio 

cyfraith yr UE a ddargedwir.24 

 

22 Quality Meats Scotland, Cyflwyniad ysgrifenedig i Bwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon Senedd yr Alban, 

Ebrill 2022 

23 Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant, 21 Ebrill 2022 
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41. Yn ei llythyr dyddiedig 17 Ionawr 2022, dywedodd y Gweinidog HSS y byddai unrhyw gynnig i 

ddiwygio neu ddiddymu cyfraith yr UE a ddargedwir yn cael ei wneud drwy "broses ar wahân" i'r 

fframweithiau.25 

42. Fodd bynnag, ers hynny mae Llywodraeth y DU wedi dweud: 

"The Government is committed to the proper use of Common Frameworks and will 

not seek to make changes to retained EU law within Common Frameworks without 

following the ministerially-agreed processes in each framework."26 

43. Rheoli achosion o ymwahanu mewn gwahanol rannau o'r DU mewn meysydd a gwmpesir gan 

gyfraith yr UE a ddargedwir yw un o ddibenion craidd y rhaglen fframweithiau cyffredin. Pan fydd 

cyfraith yr UE a ddargedwir yn cael ei diwygio neu ei diddymu mewn meysydd fframwaith cyffredin, 

mae'n bwysig felly dilyn prosesau’r fframweithiau cyffredin perthnasol, nid "proses ar wahân". 

Argymhelliad 16: Pan fydd unrhyw gynnig i ddiwygio neu ddiddymu cyfraith yr UE a ddargedwir sy’n 

rhan o gwmpas y fframwaith FCSL, dylai Llywodraeth Cymru gadarnhau y caiff ei gyflawni drwy'r 

fframwaith cyffredin ac nid drwy broses ar wahân. 

Argymhelliad 17: Dylai Llywodraeth Cymru ymrwymo i hysbysu'r Senedd, gan gynnwys y pwyllgor(au) 

perthnasol, am unrhyw gynigion i ddiwygio neu ddiddymu cyfraith yr UE a ddargedwir sy’n rhan o 

gwmpas y fframwaith FCSL sy’n gymwys i Gymru neu’n effeithio ar Gymru. Dylai hysbysiadau o'r fath 

gynnwys esboniad o safbwynt Llywodraeth Cymru ar y cynnig. 

Deddf Marchnad Fewnol y DU 2020 

44. Rhan o ddiben y fframwaith FCSL yw sicrhau bod marchnad fewnol y DU yn gweithredu’n 

ddidrafferth. 

45. Mae Deddf Marchnad Fewnol y DU 2020 (Deddf 2020) yn cyflwyno egwyddorion newydd o ran 

mynediad i’r farchnad, sydd bellach yn gyfraith. I bob pwrpas, nod yr egwyddorion yw caniatáu i 

nwyddau a fewnforir i un rhan o'r DU, neu nwyddau a ganiateir yno, gael eu gwerthu neu eu cyflenwi 

mewn unrhyw ran arall o’r DU, gyda rhai eithriadau. Mae Llywodraeth y DU a’r llywodraethau 

datganoledig wedi cytuno ar broses ar gyfer ystyried eithriadau i Ddeddf Marchnad Fewnol y DU 

mewn meysydd fframwaith cyffredin.27 

 

25 Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (fframweithiau cyffredin ar Ddiogelwch ac Ansawdd 

Gwaed ac Organau, Meinweoedd a Chelloedd (ar wahân i embryonau a gametau), 17 Ionawr 2022 

26 Llywodraeth y DU, The benefits of Brexit: how the UK is taking advantage of leaving the EU, Ionawr 2022 

27 Llywodraeth y DU, Guidance: process for considering UK Internal Market Act exclusions in common framework areas, 10 

Rhagfyr 2021 
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46. Barn Llywodraeth Cymru yw bod Deddf 2020 yn lleihau pwerau'r Senedd a Llywodraeth Cymru 

yn anuniongyrchol.28 

47. Yn ei llythyr dyddiedig 21 Ebrill 2022, cadarnhaodd y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a 

Llesiant y bydd fframwaith cyffredin FCSL yn “gweithredu yng nghyd-destun Deddf Marchnad Fewnol 

y DU 2020 (UKIMA), lle bydd yr effaith yn cael ei phennu fesul achos”. Ychwanegodd nad oedd 

“unrhyw fwriad i ofyn am eithriad”.29 

48. Fodd bynnag, nid yw'r fframwaith yn cynnwys unrhyw gyfeiriad at Ddeddf 2020 na’r broses ar 

gyfer eithriadau. 

49. Fel y nodwyd gennym yn ein llythyr at y Gweinidog HSS ar 21 Mawrth 2022 ynghylch y 

fframweithiau cyffredin dros dro ar gyfer Diogelu Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Iechyd; Diogelwch 

ac Ansawdd Gwaed; ac Organau, Meinweoedd a Chelloedd (ar wahân i embryonau a gametau)30 

rydym yn cytuno â'n cydweithwyr ym Mhwyllgor Craffu ar Fframweithiau Cyffredin Tŷ'r Arglwyddi y 

dylid diweddaru fframweithiau i adlewyrchu eu rhyngweithio â Deddf 2020 ac i gydnabod y broses ar 

gyfer cytuno ar waharddiadau o'r Ddeddf honno.31 

Argymhelliad 18: Yn unol â'r argymhelliad a wnaethom mewn perthynas â’r fframweithiau ar Ddiogelu 

Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Iechyd, Diogelwch ac Ansawdd Gwaed ac Organau, Meinweoedd a 

Chelloedd (ar wahân i embryonau a gametau), dylai Llywodraeth Cymru sicrhau cytundeb 

rhynglywodraethol i ddiweddaru’r fframwaith FCSL i gyfeirio at eu rhyngweithio â Deddf Marchnad 

Fewnol y DU 2020, a chydnabod y broses ar gyfer cytuno ar eithriadau a geir yn y Ddeddf honno. 

Rhwymedigaethau rhyngwladol 

50. Rhan o ddiben fframweithiau cyffredin yw sicrhau cydymffurfiaeth â rhwymedigaethau 

rhyngwladol. 

51. Fodd bynnag, mae dull anghyson o ymdrin â rhwymedigaethau rhyngwladol ar draws y 

fframwaith FCSL a'r fframweithiau sy'n berthnasol i ddiogelwch bwyd a maeth. Er enghraifft, nid yw 

fframwaith FCSL yn cyfeirio at: 

 

28 Llywodraeth Cymru, Datganiad Ysgrifenedig: Her gyfreithiol i Ddeddf Marchnad Fewnol y DU 2020, 18 Ionawr 2021 

29 Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant, 21 Ebrill 2022 

30 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol , 

21 Mawrth 2022 

31 Llythyr oddi wrth Gadeirydd Pwyllgor Craffu ar Fframweithiau Cyffredin Tŷ'r Arglwyddi at y Gweinidog Gwladol dros 

Iechyd, 14 Rhagfyr 2021 
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▪ Sut y bydd y llywodraethau'n gweithio gyda'i gilydd i roi’r cyfreithiau neu’r safonau 

rhyngwladol perthnasol ar waith, fel y nodir yn y fframwaith maeth. 

▪ A fydd y llywodraethau'n ceisio cytuno ar safbwyntiau cyn cynadleddau rhyngwladol 

arwyddocaol ar safonau (fel y mae Aelod-wladwriaethau'r UE yn ei wneud), fel y nodir yn y 

fframwaith maeth. 

52. Mae anghysondebau hefyd o ran cynrychiolaeth y DU ar gyrff rhyngwladol. Er enghraifft, mae'r 

fframwaith maeth yn darparu ar gyfer cynrychiolaeth ddatganoledig yng nghyfarfodydd Comisiwn 

Codex Alimentarius, tra bod y fframwaith FFSH yn darparu ar gyfer presenoldeb Defra/ASB yn unig yn 

y cyfarfodydd hyn. 

Argymhelliad 19: Dylai Llywodraeth Cymru sicrhau cytundeb rhynglywodraethol i ddiweddaru'r 

fframwaith FCSL i gysoni'r anghysondebau yn y dull o ymdrin â rhwymedigaethau rhyngwladol. Mae 

hyn yn cynnwys materion sy'n ymwneud â chynrychiolaeth a chyfranogiad y DU mewn cyrff 

rhyngwladol, a chynnwys llai o gyfeiriadau yn y fframwaith FCSL at rwymedigaethau rhyngwladol o'u 

cymharu â fframweithiau sy'n ymwneud â diogelwch bwyd a maeth (sy'n berthnasol i’r un 

rhwymedigaethau rhyngwladol trawsbynciol). 

53. Wrth ymateb i'n cwestiwn ynghylch sut y byddai llywodraethau'n cydweithio i gytuno ar 

safbwyntiau mewn perthynas â safonau bwyd rhyngwladol, dywedodd y Dirprwy Weinidog Iechyd 

Meddwl a Llesiant wrthym y bydd “y partïon yn mynd ati yn awtomatig i ddefnyddio unrhyw 

Goncordat Cysylltiadau Rhyngwladol wedi'i ddiweddaru a chanlyniadau ehangach yr Adolygiad 

Cysylltiadau Rhynglywodraethol ar y Cyd, fel sail ar gyfer ystyriaethau rhyngwladol o'r fath”.32 Mae hyn 

yn cael ei adlewyrchu yn y fframwaith. Fodd bynnag, er bod yr Adolygiad Cysylltiadau 

Rhynglywodraethol ar y Cyd wedi’i gwblhau ym mis Ionawr 2022, nid yw’r Concordat Cysylltiadau 

Rhyngwladol wedi’i ddiweddaru eto. 

Argymhelliad 20: Dylai Llywodraeth Cymru gadarnhau, yn absenoldeb Concordat Cysylltiadau 

Rhyngwladol wedi'i ddiweddaru, a yw’n fodlon â'i rôl yn y gwaith o ddatblygu polisi rhyngwladol o 

fewn cwmpas y fframwaith FCSL. 

 

32 Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant, 21 Ebrill 2022 
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Rhwymedigaethau'r DU a’r UE 

54. Mae Llywodraeth y DU wedi cydnabod bod y fframwaith FCSL yn croestorri â’r Cytundeb 

Masnach a Chydweithredu. 33 Dywedodd y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant wrthym ym 

mis Ebrill 2022: 

“Ni fwriadwyd i'r Fframwaith FCSL ddarparu mwy o ymgysylltiad ar faterion yn 

ymwneud â Chytundeb Masnach a Chydweithredu y DU a'r UE. Mae'r Fframwaith 

FCSL yn fecanwaith ar gyfer cydweithredu ledled y DU mewn perthynas â materion 

datganoledig polisi labelu, cyfansoddiad a safonau sy'n gysylltiedig â bwyd”.34 

55. Fodd bynnag, mae fframweithiau cyffredin eraill yn darparu ar gyfer ymgysylltiad Llywodraeth 

Cymru â phwyllgorau’r Cytundeb Masnach a Chydweithredu — mae hyn yn rhywbeth yr ydym yn ei 

groesawu, gan ei fod yn cefnogi nod y rhaglen fframweithiau cyffredin i sicrhau cydymffurfiaeth â 

rhwymedigaethau rhyngwladol. Nid yw'r fframwaith FCSL, i'r gwrthwyneb, yn cyfeirio o gwbl at y 

Cytundeb Masnach a Chydweithredu, ar y telerau y mae'r DU a'r UE yn masnachu ar hyn o bryd, gan 

gynnwys mewn cynhyrchion bwyd. O ganlyniad, nid yw fframwaith FCSL yn darparu ar gyfer y 

posibilrwydd y bydd Llywodraeth Cymru yn ymgysylltu â phwyllgorau perthnasol y Cytundeb 

Masnach a Chydweithredu. 

Argymhelliad 21: Dylai Llywodraeth Cymru geisio cytundeb rhynglywodraethol i sicrhau bod y 

fframwaith FCSL yn cynnwys gwybodaeth i esbonio ei ryngweithio â'r Cytundeb Ymadael a'r 

Cytundeb Masnach a Chydweithredu, hyd yn oed pan fo gwybodaeth o’r fath yn cadarnhau yn unig 

nad oes unrhyw effaith ddisgwyliedig. Byddai hyn yn hwyluso’r ddealltwriaeth o'r Senedd a 

rhanddeiliaid. 

Argymhelliad 22: Dylai Llywodraeth Cymru geisio cytundeb rhynglywodraethol i sicrhau bod y 

fframwaith FCSL yn cynnwys darpariaeth ar gyfer ymgysylltu datganoledig yn fforymau rhwng y DU 

a’r UE. 

Protocol Gogledd Iwerddon 

56. otocol Gogledd Iwerddon, rhaid i unrhyw newidiadau i gyfraith yr UE ar safonau cyfansoddiadol 

bwyd a labelu gael eu cymhwyso yng Ngogledd Iwerddon. 

 

33 Llythyr gan Ysgrifennydd Seneddol Swyddfa'r Cabinet at Bwyllgor Craffu ar Fframweithiau Cyffredin Ty'r Arglwyddi, 24 

Mai 2021 

34 Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant, 21 Ebrill 2022 
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57. Mae'r fframweithiau'n rhoi gwybodaeth am sut y bydd y llywodraethau'n ystyried goblygiadau i 

ymwahanu os bydd newidiadau i gyfraith a pholisi yng Ngogledd Iwerddon a Phrydain Fawr, ond prin 

yw’r manylion am sut y bydd hyn yn gweithio'n ymarferol. 

58. Fel y nodwyd gennym yn ein llythyr at y Gweinidog HSS ar 21 Mawrth 2022 ynghylch y 

fframweithiau cyffredin dros dro ar gyfer Diogelu Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Iechyd; Diogelwch 

ac Ansawdd Gwaed; ac Organau, Meinweoedd a Chelloedd (ar wahân i embryonau a gametau)35, 

rydym yn cytuno â'n cydweithwyr ym Mhwyllgor Craffu ar Fframweithiau Cyffredin Tŷ'r Arglwyddi y 

dylid diweddaru fframweithiau cyffredin i gynnwys manylion ychwanegol ynghylch pryd y bydd 

newidiadau a gyflwynir yng Ngogledd Iwerddon drwy'r Protocol yn cael eu hystyried yn y 

fframweithiau perthnasol.36 

Argymhelliad 23: Yn unol â'r argymhelliad a wnaethom mewn perthynas â’r fframweithiau ar 

Ddiogelu Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Iechyd, Diogelwch ac Ansawdd Gwaed ac Organau, 

Meinweoedd a Chelloedd (ar wahân i embryonau a gametau), dylai Llywodraeth Cymru sicrhau 

cytundeb rhynglywodraethol i ddiweddaru’r fframwaith FCSL i gynnwys manylion ychwanegol 

ynghylch pryd y bydd newidiadau a gyflwynir yng Ngogledd Iwerddon drwy Brotocol Gogledd 

Iwerddon yn cael eu hystyried yn y fframwaith hwn. 

59. Dywedodd y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant wrthym ym mis Ebrill 2022: 

“Mae prosesau sganio'r gorwel ar waith i fonitro newidiadau arfaethedig yr UE y 

bydd angen eu gweithredu yng Ngogledd Iwerddon. Mae'r Fframwaith FCSL yn 

sicrhau bod unrhyw gynigion ar gyfer ymwahanu ymhlith gwledydd Prydain yn 

cael eu hystyried gan y pedair gwlad a bod Gweinidogion ym mhob un o'r pedair 

gwlad yn cael cyfle i godi anghydfod gyda'u cymheiriaid”.37 

60. Aeth ymlaen i ddweud y byddai newidiadau deddfwriaethol posibl a sbardunir gan yr UE yn cael 

eu hystyried gan grŵp Swyddogion FCSL y pedair gwlad, a nododd y “bydd ymwahanu'n dod i'r 

amlwg dros amser”. 38 Mae hyn er gwaethaf datganiadau blaenorol gan Lywodraeth Cymru ei bod yn 

bwriadu cynnal a gwella ar safonau'r UE. Er enghraifft, dywedodd y Cwnsler Cyffredinol wrth y 

Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ym mis Ionawr 2022: 

 

35 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol , 

21 Mawrth 2022 

36 Llythyr oddi wrth Gadeirydd Pwyllgor Craffu ar Fframweithiau Cyffredin Tŷ'r Arglwyddi at y Gweinidog Gwladol dros 

Iechyd, 14 Rhagfyr 2021 

37 Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant, 21 Ebrill 2022 

38 Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant, 21 Ebrill 2022 
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“One of the principles and positions the Welsh Government has taken throughout 

this process is that there should be no derogation from the standards that we 

actually hold to at the moment, and that the EU standards should be the very 

minimum that we should have. Of course, it has always been the case with EU law 

that they've always been minimum standards; they've never been something that 

have prevented any member of the European Union from wanting to go beyond. 

So, as far as, I think, Welsh Government is concerned, we want to maintain those 

standards. Where we can improve upon those standards, we want to improve 

upon those standards”.39 

Argymhelliad 24: Dylai Llywodraeth Cymru egluro pa rôl y bydd gan yr ASB yng Nghymru o ran 

sganio'r gorwel, a sut y bydd y risgiau a'r manteision i Gymru o gyd-fynd â newidiadau yng Ngogledd 

Iwerddon a’r UE mewn perthynas â safonau cyfansoddiadol bwyd a labelu yn cael eu hasesu. 

Argymhelliad 25: Dylai Llywodraeth Cymru egluro ei safbwynt ynghylch a yw'n bwriadu cyd-fynd â 

newidiadau safonau’r UE mewn meysydd sydd o fewn cwmpas y fframwaith FCSL. 

Argymhelliad 26: Lle mae newidiadau’n cael eu gwneud i safonau’r UE ar faterion sy’n dod o fewn 

cwmpas y fframwaith FCSL, dylai Llywodraeth Cymru asesu’r effaith ar fasnach yng Nghymru. Dylid 

rhannu asesiadau effaith o’r fath â’r Senedd. 

Masnach ryngwladol 

61. Nod fframweithiau cyffredin yw hwyluso’r broses o negodi a gweithredu cytundebau masnach 

rhyngwladol. Dywedodd y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant wrthym y byddai'r fframwaith 

FCSL yn darparu cyfleoedd ar gyfer trafodaethau ar safbwyntiau'r DU ar faterion polisi FCSL, gan 

gynnwys lle y gallai materion o'r fath fod yn berthnasol i drafod neu weithredu cytundeb masnach.40  

Argymhelliad 27: Dylai Llywodraeth Cymru egluro sut y bydd strwythurau llywodraethu’r fframwaith 

FCSL yn rhyngweithio â'r grŵp rhyng-weinidogol ar fasnach, a sut y bydd y grwpiau hyn yn 

ymgysylltu â rhanddeiliaid perthnasol. 

Argymhelliad 28: Dylai Llywodraeth Cymru egluro a ellid mynd i'r afael ag anghytundebau ynghylch 

trafodaethau cytundebau masnach mewn perthynas â safonau cyfansoddiadol bwyd a labelu drwy'r 

fframwaith FCSL. 

 

39 Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, Cofnod y Trafodion [paragraff 118], 31 Ionawr 2022  

40 Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant, 21 Ebrill 2022 
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14 Mehefin 2022 

Annwyl Eluned 

Fframweithiau cyffredin dros dro 

Diolch am eich llythyr ar 9 Mai 2022 ynghylch y fframweithiau cyffredin dros dro ar Ddiogelu Iechyd y 

Cyhoedd a Diogelwch Iechyd; Diogelwch ac Ansawdd Gwaed; ac Organau, Meinweoedd a Chelloedd 

(ar wahân i embryonau a gametau). Ysgrifennaf i ofyn am ragor o sylw i ddarparu ymateb o sylwedd 

gan Lywodraeth Cymru i’r argymhellion a nodwyd yn fy llythyr ar 21 Mawrth 2022 nad ydynt yn 

ymwneud â materion sy’n destun negodiadau rhynglywodraethol parhaus a gwaith craffu gan 

ddeddfwrfeydd eraill yn y DU (gweler yr atodiad). 

Mae eich llythyr ar 9 Mai 2022 yn nodi ei fod yn ateb dros dro, ar y sail “hyd nes bod pob deddfwrfa 

yn y DU wedi cael cyfle i gwblhau proses graffu, ni fydd modd [i Lywodraeth Cymru] fynd i’r afael â’r 

argymhellion hyn yn ffurfiol”. 

Trafodwyd eich llythyr yn ein cyfarfod ar 19 Mai 2022. Rydym yn derbyn bod rhai o’n hargymhellion 

yn ymwneud â materion sy’n destun negodiadau rhynglywodraethol parhaus a gwaith craffu arnynt 

gan ddeddfwrfeydd eraill y DU. Rydym yn cytuno ei bod yn rhesymol i Lywodraeth Cymru anfon ateb 

dros dro mewn perthynas â’r argymhellion hyn. 

Fodd bynnag, mae nifer o’n hargymhellion yn ymwneud â materion sy’n benodol i Gymru ac i 

Lywodraeth Cymru. Nid ydym wedi’n hargyhoeddi y dylai fod yn angenrheidiol i ni aros am ymateb o 

sylwedd i’r argymhellion hyn, yn enwedig gan fod ansicrwydd parhaus ynghylch pryd y bydd 

Cynulliad Gogledd Iwerddon mewn sefyllfa i gwblhau ei waith craffu ar y fframweithiau hyn. 

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 AS 

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol 

Llywodraeth Cymru 
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Yn yr atodiad i'r llythyr hwn, rydym wedi nodi pa argymhellion sy'n perthyn i ba gategori yn ein barn 

ni. 

Edrychaf ymlaen at gael eich ymateb erbyn 29 Gorffennaf 2022. 

Yn gywir 

 

Russell George AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

copi at: Tracey Cooper, Prif Weithredwr, Iechyd Cyhoeddus Cymru 

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

Cymru 

Y Farwnes Andrews, Cadeirydd Pwyllgor Craffu ar Fframweithiau Cyffredin Tŷ'r Arglwyddi 

Lesley Hogg, Clerc a Phrif Weithredwr, Cynulliad Gogledd Iwerddon 

Gillian Martin ASA, Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon Senedd yr Alban 

William Wragg AS, Cadeirydd, Pwyllgor Gweinyddiaeth Gyhoeddus a Materion Cyfansoddiadol Tŷ'r 

Cyffredin 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu yn Saesneg. We welcome correspondence in Welsh or 

English.  
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Atodiad: Y fframweithiau cyffredin dros dro ar Ddiogelu 

Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Iechyd; Diogelwch ac 

Ansawdd Gwaed; ac Organau, Meinweoedd a Chelloedd 

(ar wahân i embryonau a gametau) 

Cais am ymatebion o sylwedd 

1. Gofynnwn am ymateb o sylwedd i’r argymhellion a ganlyn. Ar gyfer pob un, rydym wedi 

amlinellu pam nad yw ymateb, yn ein barn ni, yn dibynnu ar gwblhau negodiadau rhynglywodraethol 

na gwaith craffu gan ddeddfwrfeydd eraill y DU. 

Argymhelliad Nodiadau 

Argymhelliad 1: Dylai Llywodraeth Cymru egluro 

sut y bydd yn nodi ac yn rheoli’r risgiau sy'n 

gysylltiedig â’r fframweithiau cyffredin ar 

Ddiogelu Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Iechyd, 

Diogelwch ac Ansawdd Gwaed, ac Organau, 

Meinweoedd a Chelloedd (ar wahân i 

embryonau a gametau). Dylai Llywodraeth 

Cymru wneud hyn yn barhaus, gan gynnwys sut 

y caiff gwybodaeth am risgiau o'r fath ei rhannu 

â phwyllgorau'r Senedd. 

Nid yw dull Llywodraeth Cymru o nodi a rheoli 

risgiau a rhannu gwybodaeth â phwyllgorau’r 

Senedd yn destun gwaith craffu gan 

ddeddfwrfeydd eraill y DU. 

Argymhelliad 7: Dylai Llywodraeth Cymru 

gadarnhau y bydd yn hysbysu pwyllgorau'r 

Senedd cyn adolygu’r fframweithiau cyffredin ar 

Ddiogelu Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Iechyd, 

Diogelwch ac Ansawdd Gwaed ac Organau, 

Meinweoedd a Chelloedd (ar wahân i 

embryonau a gametau). Dylai Llywodraeth 

Cymru hefyd sicrhau bod pwyllgorau'n cael cyfle 

i graffu ar unrhyw newidiadau arfaethedig. 

Dylai’r hysbysiadau gynnwys gwybodaeth am y 

dull arfaethedig o ymgynghori â rhanddeiliaid. 

Mae’r argymhelliad hwn yn ymwneud ag 

ymrwymiad unochrog gan Lywodraeth Cymru i 

hysbysu pwyllgorau’r Senedd – nid yw hyn yn 

destun negodiadau rhynglywodraethol na 

gwaith craffu gan ddeddfwrfeydd eraill. 

Argymhelliad 8: Er mwyn sicrhau cymesuredd, 

pan fydd anghydfodau’n codi o dan y 

fframweithiau cyffredin, dim ond os cânt eu 

trosglwyddo i lefel Weinidogol y mae angen i 

Lywodraeth Cymru hysbysu pwyllgorau’r Senedd 

amdanynt.  

Mae’r argymhelliad hwn yn ymwneud ag 

ymrwymiad unochrog gan Lywodraeth Cymru i 

hysbysu pwyllgorau’r Senedd – nid yw hyn yn 

destun negodiadau rhynglywodraethol na 

gwaith craffu gan ddeddfwrfeydd eraill. 
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Argymhelliad Nodiadau 

Argymhelliad 9: Dylai Llywodraeth Cymru nodi ei 

barn ynghylch a ddylid pennu unrhyw derfynau 

amser ar gyfer y broses datrys anghydfodau. 

Rydym yn nodi bod y Dirprwy Weinidog Iechyd 

Meddwl a Llesiant eisoes wedi nodi safbwynt 

Llywodraeth Cymru ar yr egwyddor hon yn ei 

llythyr atom ar 21 Ebrill 2022 mewn perthynas â’r 

fframwaith cyffredin dros dro ar Safonau 

Cyfansoddiadol Bwyd a Labelu. 

Argymhelliad 12: Dylai Llywodraeth Cymru ac 

Iechyd Cyhoeddus Cymru gadarnhau a oes 

ganddynt unrhyw bryderon ynghylch y 

goblygiadau posibl o ran adnoddau neu gapasiti 

sy'n gysylltiedig â rhaglenni gwaith Pwyllgor 

Diogelu Iechyd y DU neu'r Grŵp Goruchwylio 

Diogelu Iechyd. Dylai hyn gynnwys nodi 

canlyniad yr asesiad o adnoddau y cyfeiriodd y 

Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol ato yn ei llythyr ar 17 Ionawr 2022, 

ac, os yw’r adnoddau ar gyfer y rhaglen waith yn 

cael eu talu o gyllidebau presennol, fanylion sy’n 

dangos o ble y trosglwyddwyd yr adnoddau 

ariannu a'r adnoddau staff a ddyrannwyd i'r 

rhaglen waith. 

Mae’r argymhelliad hwn yn ymwneud â 

phryderon sydd gan Lywodraeth Cymru neu 

Iechyd Cyhoeddus Cymru mewn perthynas â 

goblygiadau o ran adnoddau neu gapasiti – nid 

yw hyn yn destun negodiadau 

rhynglywodraethol na gwaith craffu gan 

ddeddfwrfeydd eraill. 

Argymhelliad 14: Dylai Llywodraeth Cymru ac 

Iechyd Cyhoeddus Cymru egluro pam na fydd 

cyd-ysgrifenyddiaeth yn cael ei sefydlu ar gyfer 

Pwyllgor Diogelu Iechyd y DU na Grŵp 

Goruchwylio Diogelu Iechyd y Pedair Gwlad. 

Dylent hefyd nodi a ydynt yn bwriadu dynodi 

unrhyw ysgrifenyddiaeth ategol ar gyfer y naill 

grŵp neu'r llall. 

Mae’r argymhelliad hwn yn gofyn i Lywodraeth 

Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru esbonio’r 

sail resymegol dros benderfyniad sydd eisoes 

wedi’i wneud, a sut y maent yn bwriadu 

defnyddio’r strwythurau yn y fframwaith 

cyffredin – nid yw hyn yn destun negodiadau 

rhynglywodraethol na gwaith craffu gan 

ddeddfwrfeydd eraill. 

Argymhelliad 15: Dylai Llywodraeth Cymru 

sicrhau bod gwybodaeth am weithgarwch 

rhyngwladol sy’n rhan o gwmpas y fframwaith 

cyffredin ar Ddiogelu Iechyd y Cyhoedd a 

Diogelwch Iechyd yn cael ei chynnwys yn ei 

hadroddiadau rheolaidd i'r Senedd ar 

weithrediad y fframweithiau cyffredin. Dylai hyn 

gynnwys: Gweithgarwch diweddar gan 

Lywodraeth Cymru neu Iechyd Cyhoeddus 

Cymru. Manylion am y safbwyntiau cyffredin y 

cytunwyd arnynt â phartïon eraill sy’n rhan o'r 

fframwaith at ddibenion ymgysylltu rhyngwladol. 

Gwybodaeth am ddatblygiadau neu 

Mae’r argymhelliad hwn yn ymwneud â 

gwybodaeth sydd i’w chynnwys gan Lywodraeth 

Cymru yn ei hadroddiadau y bydd yn eu rhoi i’r 

Senedd yn unochrog – nid yw hyn yn destun 

negodiadau rhynglywodraethol na gwaith craffu 

gan ddeddfwrfeydd eraill. 
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Argymhelliad Nodiadau 

rwymedigaethau rhyngwladol arfaethedig a 

fyddai o fewn cwmpas y fframwaith. 

Argymhelliad 16: Dylai Llywodraeth Cymru ac 

Iechyd Cyhoeddus Cymru egluro sut y 

gwnaethant gymryd rhan yn y broses o 

ddatblygu a chytuno ar y Memorandwm Cyd-

ddealltwriaeth gyda'r Ganolfan Ewropeaidd ar 

gyfer Rheoli Clefydau, a sut y bydd Cymru yn 

ymgysylltu â'r Ganolfan drwy’r fframwaith 

cyffredin ar Ddiogelu Iechyd y Cyhoedd a 

Diogelwch Iechyd. 

Mae’r argymhelliad hwn yn gofyn i Lywodraeth 

Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru esbonio eu 

rôl mewn proses sydd eisoes wedi digwydd, a 

sut y bydd Cymru yn benodol yn ymgysylltu â’r 

Ganolfan yn drwy’r fframwaith – nid yw hyn yn 

destun negodiadau rhynglywodraethol na 

gwaith craffu gan ddeddfwrfeydd eraill. 

Argymhelliad 17: Dylai Llywodraeth Cymru 

gadarnhau a sicrhawyd mynediad y DU at 

System Rhybuddio ac Ymateb Brys yr UE. Os na 

sicrhawyd mynediad, dylai gadarnhau a ofynnir 

am fynediad drwy’r fframwaith cyffredin ar 

Ddiogelu Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Iechyd. 

Mae’r argymhelliad hwn yn gofyn i Lywodraeth 

Cymru gadarnhau mater ffeithiol. 

Argymhelliad 19: Dylai Llywodraeth Cymru 

ymrwymo i hysbysu'r Senedd, gan gynnwys y 

pwyllgorau perthnasol, am unrhyw gynigion i 

ddiwygio neu ddiddymu cyfraith yr UE a 

ddargedwir sy’n rhan o gwmpas y fframweithiau 

ar Ddiogelwch ac Ansawdd Gwaed neu 

Organau, Meinweoedd a Chelloedd (ar wahân i 

embryonau a gametau) a fyddai'n effeithio ar 

Gymru neu gleifion yng Nghymru. 

Mae’r argymhelliad hwn yn ymwneud ag 

ymrwymiad unochrog gan Lywodraeth Cymru i 

hysbysu pwyllgorau’r Senedd – nid yw hyn yn 

destun negodiadau rhynglywodraethol na 

gwaith craffu gan ddeddfwrfeydd eraill. 

Argymhelliad 20: Dylai Llywodraeth Cymru 

esbonio effaith Deddf Marchnad Fewnol y DU 

2020 ar symud gwaed, organau, meinweoedd a 

chelloedd, gan gynnwys unrhyw risgiau i effaith 

ymarferol deddfwriaeth a pholisïau Cymru, ac a 

yw'n ystyried gofyn am unrhyw eithriadau i'r 

Ddeddf. 

Mae’r argymhelliad hwn yn ymwneud â 

dehongliad Llywodraeth Cymru o effaith Deddf 

Marchnad Fewnol y DU 2020, ac a yw’n ystyried 

gofyn am eithriadau – nid yw hyn yn destun 

negodiadau rhynglywodraethol na gwaith craffu 

gan ddeddfwrfeydd eraill. 

Argymhelliad 23: Dylai Llywodraeth Cymru 

egluro sut y bydd yn asesu'r risgiau a'r 

manteision i Gymru o gyd-fynd â’r newidiadau a 

wneir yng Ngogledd Iwerddon a'r UE, yn 

hytrach na chynnal y sefyllfa bresennol ym 

Mhrydain Fawr, a beth fydd ei safbwynt mewn 

trafodaethau rhynglywodraethol ar y materion 

hyn. 

Nid yw dull Llywodraeth Cymru o nodi a rheoli 

risgiau i Gymru yn destun gwaith craffu gan 

ddeddfwrfeydd eraill y DU. 
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Ymateb dros dro 

2. Rydym yn cytuno ei bod yn rhesymol i’r argymhellion a ganlyn fod yn destun ymateb dros dro 

ar hyn o bryd, ar y sail eu bod yn ymwneud â materion sy’n destun negodiadau rhynglywodraethol 

parhaus a gwaith craffu gan ddeddfwrfeydd eraill yn y DU. 

Argymhelliad 2: Dylai Llywodraeth Cymru nodi sut y bydd yn sicrhau y bydd y fframweithiau ar 

Ddiogelu Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Iechyd, Diogelwch ac Ansawdd Gwaed ac Organau, 

Meinweoedd a Chelloedd (ar wahân i embryonau a gametau) yn cynnal, o leiaf, yr hyblygrwydd 

cyfatebol ar gyfer addasu polisïau yn ôl anghenion penodol pob tiriogaeth â rheolau presennol yr 

UE. 

Argymhelliad 3: Dylai Llywodraeth Cymru geisio cytundeb rhynglywodraethol na fydd y 

fframweithiau cyffredin ar Ddiogelu Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Iechyd, Diogelwch ac Ansawdd 

Gwaed, ac Organau, Meinweoedd a Chelloedd (ar wahân i embryonau a gametau) yn arwain at 

wanhau’r trefniadau o ran ymgynghori â’r cyhoedd a gwaith craffu seneddol wrth lunio polisïau 

neu’r broses ddeddfwriaethol. 

Argymhelliad 4: Dylai Llywodraeth Cymru egluro sut y bydd yn sicrhau na fydd y fframweithiau 

cyffredin hyn yn cyfyngu ar rôl Llywodraeth Cymru, y Senedd, na rhanddeiliaid yng Nghymru wrth 

lunio deddfau a pholisïau i Gymru. Dylai hyn gynnwys sut y bydd Llywodraeth Cymru yn hwyluso 

gwaith pwyllgorau neu Aelodau o'r Senedd wrth iddynt ymgysylltu â’r fframweithiau cyffredin os 

bydd angen, er mwyn sicrhau nad yw’r fframweithiau yn rhwystr i weithredu gweithdrefnau 

deddfwriaethol y Senedd. 

Argymhelliad 5: Yn unol â'r argymhellion a wnaed gan Bwyllgor Craffu ar Fframweithiau Cyffredin 

Tŷ'r Arglwyddi, dylai Llywodraeth Cymru sicrhau cytundeb rhynglywodraethol i ddiweddaru’r 

fframweithiau cyffredin ar Ddiogelu Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Iechyd, Diogelwch ac Ansawdd 

Gwaed ac Organau, Meinweoedd a Chelloedd (ar wahân i embryonau a gametau) i gynnwys 

ymrwymiad i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i ddeddfwrfeydd am weithrediad parhaus y 

fframweithiau ar ôl i bob adolygiad ddod i ben. 

Os na chaiff yr ymrwymiad hwn ei gynnwys yn y fframweithiau, dylai Llywodraeth Cymru gadarnhau 

y bydd adroddiadau ar y cyd ar y fframweithiau yn cael eu cyhoeddi serch hynny yn unol â'r 

disgwyliadau a nodwyd. 

Os na ellir sicrhau cytundeb rhynglywodraethol ar y pwynt hwn, dylai Llywodraeth Cymru egluro'r 

rhesymau pam na fydd adroddiadau rhynglywodraethol yn cael eu cyhoeddi, a chadarnhau y bydd, 

serch hynny, yn cyhoeddi adroddiadau blynyddol unochrog yn unol â'i hymrwymiad blaenorol. 

Argymhelliad 6: Yn unol â'r argymhellion a wnaed gan Bwyllgor Craffu ar Fframweithiau Cyffredin 

Tŷ'r Arglwyddi, dylai Llywodraeth Cymru sicrhau cytundeb rhynglywodraethol i ddiweddaru’r 

fframweithiau cyffredin ar Ddiogelu Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Iechyd, Diogelwch ac Ansawdd 

Gwaed ac Organau, Meinweoedd a Chelloedd (ar wahân i embryonau a gametau) i gynnwys: 

▪ Darpariaeth y dylai'r adolygiad cyntaf o bob fframwaith gynnwys proses ymgynghori 

agored â rhanddeiliaid. 

▪ Ymrwymiad i ymgysylltu'n barhaus â rhanddeiliaid. 
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Os na sicrheir y naill ganlyniad na'r llall, dylai Llywodraeth Cymru esbonio'r rhesymau pam, ac 

amlinellu'r hyn a wneir yn lle hynny i sicrhau yr eir ati i ymgysylltu mewn modd parhaus, agored ac 

ystyrlon â rhanddeiliaid ar draws y DU. 

Argymhelliad 10: Cyn i’r fframweithiau cyffredin ar Ddiogelu Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Iechyd, 

Diogelwch ac Ansawdd Gwaed ac Organau, Meinweoedd a Chelloedd (ar wahân i embryonau a 

gametau) gael eu cwblhau, dylai Llywodraeth Cymru gadarnhau y byddant yn cael eu diweddaru i 

adlewyrchu'r broses newydd o ddatrys anghydfodau rhyngweinidogol a nodir yn yr adolygiad o 

gysylltiadau rhynglywodraethol a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2022. 

Argymhelliad 11: Dylai Llywodraeth Cymru geisio cytundeb rhynglywodraethol y dylai Pwyllgor 

Diogelu Iechyd y DU gyhoeddi ei raglen waith a rennir a rhoi diweddariadau rheolaidd arni. Dylai 

hyn gynnwys cyhoeddi adroddiadau ar ei gyfarfodydd. 

Argymhelliad 13: Dylai Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru sicrhau bod y rhaglenni 

gwaith a gyhoeddir gan Bwyllgor Diogelu Iechyd y DU a'r Grŵp Goruchwylio Diogelu Iechyd yn 

cynnwys manylion pa gyrff a fydd yn gyfrifol am gyflawni pa weithgareddau, ac o ble y daw’r 

adnoddau ar gyfer gweithgareddau o'r fath. 

Argymhelliad 18: Pan fydd unrhyw gynnig i ddiwygio neu ddiddymu cyfraith yr UE a ddargedwir 

sy’n rhan o gwmpas y fframweithiau cyffredin ar Ddiogelwch ac Ansawdd Gwaed neu Organau, 

Meinweoedd a Chelloedd (ar wahân i embryonau a gametau), dylai Llywodraeth Cymru gadarnhau 

y caiff ei gyflawni drwy'r fframweithiau cyffredin, nid drwy broses ar wahân. 

Argymhelliad 21: Yn unol â'r argymhellion a wnaed gan Bwyllgor Craffu ar Fframweithiau Cyffredin 

Tŷ'r Arglwyddi, dylai Llywodraeth Cymru sicrhau cytundeb rhynglywodraethol i ddiweddaru’r 

fframweithiau cyffredin ar Ddiogelwch ac Ansawdd Gwaed ac Organau, Meinweoedd a Chelloedd 

(ar wahân i embryonau a gametau) i gyfeirio at y rhyngberthynas â Deddf Marchnad Fewnol y DU 

2020, a chydnabod y broses ar gyfer cytuno ar eithriadau i’r Ddeddf honno. 

Argymhelliad 22: Yn unol â'r argymhelliad a wnaed gan Bwyllgor Craffu ar Fframweithiau Cyffredin 

Tŷ'r Arglwyddi, dylai Llywodraeth Cymru sicrhau cytundeb rhynglywodraethol i ddiweddaru’r 

fframweithiau cyffredin ar Ddiogelwch ac Ansawdd Gwaed ac Organau, Meinweoedd a Chelloedd 

(ar wahân i embryonau a gametau) i gynnwys manylion ychwanegol ynghylch pryd y bydd 

newidiadau a gyflwynir yng Ngogledd Iwerddon drwy'r Protocol ar Iwerddon a Gogledd Iwerddon 

yn cael eu hystyried yn y fframweithiau hyn. 

Argymhelliad 24: Dylai Llywodraeth Cymru sicrhau cytundeb rhynglywodraethol i ddiweddaru’r 

fframweithiau cyffredin ar Ddiogelwch ac Ansawdd Gwaed ac Organau, Meinweoedd a Chelloedd 

(ar wahân i embryonau a gametau) i gynnwys manylion am sut y bydd llywodraethau yn y DU yn 

gweithio gyda'i gilydd ar rwymedigaethau rhyngwladol a rhwymedigaethau’r DU a’r UE sy'n 

ymwneud â gwaed, organau, meinweoedd a chelloedd. Dylai hyn gynnwys sut y caiff Cymru ei 

chynrychioli mewn trafodaethau perthnasol yn Sefydliad Iechyd y Byd ac yn fforymau'r DU a’r UE. 
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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.   

 
 
 
 
Huw Irranca-Davies AS 
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
Senedd Cymru 
 
SeneddDCC@senedd.cymru  
 
           17 Mehefin 2022 
 
 
Annwyl Huw 
 
Y Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol: Y Pwyllgor Sefydlog Rhyngweinidogol 
 
Ysgrifennodd y Prif Weinidog atoch ar 9 Mehefin yn unol â’r cytundeb cysylltiadau 
rhyngsefydliadol i roi gwybod ichi am ail gyfarfod y Pwyllgor Sefydlog Rhyngweinidogol. Roedd 
hwn i fod i gael ei gynnal ar 16 Mehefin, ond bydd yn cael ei gynnal ar 29 Mehefin yn lle hynny.  
 
Bydd y Pwyllgor Sefydlog yn cael ei gadeirio gan Ddirprwy Brif Weinidog Llywodraeth yr Alban ac 
Ysgrifennydd y Cabinet ar gyfer Adfer o COVID, John Swinney ASA. Bydd y Gweinidog Cyllid a 
Llywodraeth Leol a minnau yn cynrychioli Llywodraeth Cymru yn y cyfarfod. 
 
Rwy’n rhagweld y bydd y drafodaeth yn y cyfarfod rhithwir hwn yn canolbwyntio ar ddeddfwriaeth y 
DU a’r argyfwng costau byw. 
 
Byddaf yn rhoi diweddariad ar ôl y cyfarfod. 
 
Yn gywir 

 
 

 
 
 
 

Mick Antoniw AS/MS 
Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad 
Counsel General and Minister for the Constitution 
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Y Gwir Anrh/Rt Hon Mark Drakeford AS/MS 
Prif Weinidog Cymru/First Minister of Wales 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

                                   Gohebiaeth.Mark.Drakeford@llyw.cymru 
               Correspondence.Mark.Drakefordy@gov.wales  

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

 
 
 
 
 
Huw Irranca-Davies AS 
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
Senedd Cymru 
 
SeneddDCC@senedd.cymru  
 
              9 Mehefin 2022 
 
Annwyl Huw, 
 
Y Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol: Y Pwyllgor Sefydlog Rhyngweinidogol 
 
Ysgrifennais atoch yn ddiweddar yn unol â’r cytundeb cysylltiadau rhyngsefydliadol i roi 
gwybod ichi am ail gyfarfod y Pwyllgor Sefydlog Rhyngweinidogol. Roedd hwn i fod i gael ei 
gynnal ar 7 Mehefin, ond bydd yn cael ei gynnal ar 16 Mehefin yn lle hynny.  
 
Mae gweddill manylion y cyfarfod yr un fath. Bydd y Pwyllgor Sefydlog yn cael ei gadeirio 
gan Ddirprwy Brif Weinidog Llywodraeth yr Alban ac Ysgrifennydd y Cabinet ar gyfer Adfer 
o COVID, John Swinney ASA. Bydd Gweinidogion Cymru, gan gynnwys y Cwnsler 
Cyffredinol a’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol yn cynrychioli Llywodraeth Cymru yn y 
cyfarfod. 
 
Rwy’n rhagweld y bydd y drafodaeth yn y cyfarfod rhithwir hwn yn canolbwyntio ar 
ddeddfwriaeth y DU a’r argyfwng costau byw. 
 
Bydd diweddariad pellach yn cael ei roi ar ôl y cyfarfod. 

 
Yn gywir, 

 
 

MARK DRAKEFORD 
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Rebecca Evans AS/MS 
Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol  
Minister for Finance and Local Government 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

                Correspondence.Rebecca.Evans@gov.wales 
Gohebiaeth.Rebecca.Evans@llyw.cymru 

 
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:  RE/715/22 
 
 
Huw Irranca-Davies AS 
Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
Senedd Cymru 

 
 

14 Mehefin 2022 
 

 
Annwyl Huw, 
 
Rwy’n ysgrifennu i roi gwybod i chi byddaf yn cynnal cyfarfod nesaf y Pwyllgor Sefydlog 
Rhyngweinidogol ar Gyllid ar 15 Mehefin yng Nghaerdydd. 
 
Bydd y cyfarfod yn canolbwyntio ar ymatebion y Llywodraeth i’r argyfwng costau byw. Mae’r 
agenda hefyd yn cynnwys eitem ar Sero Net a fydd yn ystyried ffyrdd blaengar o fuddsoddi 
yn y trawsnewidiad sero net o’r system ynni sy’n sicrhau gostyngiad parhaus mewn prisiau, 
yn enwedig ar gyfer cartrefi incwm is ac yn cefnogi ein diogelwch ynni. 
 
Yng nghyfarfod diwethaf y Pwyllgor Sefydlog Rhyngweinidogol ar Gyllid ym mis Mawrth 
cytunwyd i swyddogion gydweithio i ystyried a fyddai’n bosibl cryfhau prosesau i ddarparu 
mwy o sicrwydd cyllid ar ddiwedd blwyddyn wedi’i gefnogi gan hyblygrwydd cyllidebol priodol. 
Mae’r agenda yn cynnwys eitem ar gyfer diweddariad ar y cynnydd.   
 
Bydd hyn yn cael ei ddilyn gan ddiweddariad y Llywodraethau Datganoledig ar faterion o 
ddiddordeb a rennir, pan fyddaf yn darparu gwybodaeth ar y Comisiwn Annibynnol ar 
Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru. 
 
Bydd cyfle hefyd i ailadrodd ein pryderon ynghylch agwedd Llywodraeth y DU at gyllid i 
ddisodli cyllid yr UE ac effaith COVID-19 a phwysau chwyddiant ar y gwasanaeth iechyd. 
 
Byddaf yn cyflwyno adroddiad i’r Pwyllgor ar ganlyniadau’r cyfarfod. 
 
Yn gywir, 
 

 
 
Rebecca Evans AS/MS 
Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol  
Minister for Finance and Local Government  
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Rebecca Evans UG/MS 
A Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol  
Y Gweinidog dros Gyllid a Llywodraeth Leol 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / Y Ganolfan Pwynt Cyswllt Cyntaf:  
0300 0604400 

                Correspondence.Rebecca.Evans@gov.cymru 
Gohebiaeth.Rebecca.Evans@llyw.cymru 

 
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.  
 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Bydd unrhyw ohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn cael ei hateb yn Gymraeg ac 
ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi cyn ymateb.   

 
 
Eich cyf/Your ref  
Ein cyf/Our ref  
 

 

 
Huw Irranca-Davies AS  
Cadeirydd  
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad  
Senedd Cymru  
 
SeneddLJC@senedd.wales 
 

 
15 Mehefin 2022 

 
 
Annwyl Gadeirydd 
 
Canlyniad cyfarfod y Grŵp Rhyngweinidogol ar gyfer Tai, Cymunedau a Llywodraeth 
Leol 
 
Yn unol â'r cytundeb cysylltiadau rhyngsefydliadol, dyma roi gwybod bod y Gweinidog 
Newid Hinsawdd a minnau wedi cynrychioli Llywodraeth Cymru yng nghyfarfod cyntaf y 
Grŵp Rhyngweinidogol ar gyfer Tai, Cymunedau a Llywodraeth Leol ar 24 Mai 2022. 

 
Roedd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyfiawnder Cymdeithasol, Tai a Llywodraeth Leol, 
Shona Robison ASA a'r Gweinidog dros Nawdd Cymdeithasol a Llywodraeth Leol, Ben 
Macpherson ASA, yn bresennol ar ran Llywodraeth yr Alban. Roedd y Gweinidog 
Cymunedau, Deirdre Hargey ACD a'r Gweinidog Cyllid, Conor Murphy ACD, yn cynrychioli 
Gweithrediaeth Gogledd Iwerddon. Y Gwir Anrhydeddus Michael Gove, yr Ysgrifennydd 
Gwladol dros Ffyniant Bro a'r Gweinidog dros Gysylltiadau Rhynglywodraethol a gadeiriodd 
y cyfarfod rhithwir – yng nghwmni’r Gweinidog dros Ffyniant Bro, y Cyfansoddiad a'r Undeb, 
Neil O'Brien AS; a'r Gweinidog dros Ddiogelwch Adeiladau a Thân, yr Arglwydd 
Greenhalgh. 

 

Trafododd y grŵp eu ffyrdd o weithio yn y dyfodol, ar sail y canlyniadau y cytunwyd arnynt 
yn sgil yr Adolygiad o Gysylltiadau Rhynglywodraethol. Penderfynodd y grŵp gyfarfod bob 
chwarter, a chytunais y byddai Llywodraeth Cymru yn cynnal y cyfarfod nesaf. 

 
Diogelwch Adeiladau oedd y brif eitem ar yr agenda. Roedd y grŵp yn cydnabod ei fod yn 
fater a rennir sy'n effeithio ar bob llywodraeth a bod gennym nod ar y cyd i ddwyn y 
diwydiant i gyfrif ac amddiffyn preswylwyr. O ystyried y tebygrwydd cyffredinol ar draws ein 
systemau, pwysleisiodd y Gweinidog Newid Hinsawdd bod angen cydweithio’n well ar y 
materion a gadwyd yn ôl mewn perthynas â diogelwch adeiladau, gan gynnwys yswiriant a 
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benthyca. Tynnodd sylw at bryderon a nodwyd o'r blaen ynghylch yr angen i Lywodraeth 
Cymru gael ei chynnwys mewn trafodaethau a gynhelir rhwng Llywodraeth y DU a 
datblygwyr eiddo sy’n ymwneud â chael eu cytundeb i ariannu ac atgyweirio pob adeilad 
dros 11 metr y maent wedi chwarae rhan yn y gwaith o'u datblygu. 
 
Bydd swyddogion yr Ysgrifenyddiaeth yn gweithio ar ran y pedair gwlad i gytuno ar yr hyn y 
roddir sylw iddo yn y cyfarfod nesaf a gynhelir yn yr hydref. 
 
Gallwch gael rhagor o wybodaeth am yr hyn a gafodd ei drafod yn y cyfarfod yma. 
 
Yn gywir, 
 
 

 
 
 
Rebecca Evans AS/MS 
Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol  
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DATGANIAD YSGRIFENEDIG 

GAN 

LYWODRAETH CYMRU 
 

 

TEITL  
Canlyniadau cyfarfod y Grŵp Rhyngweinidogol ar gyfer Tai, 
Cymunedau a Llywodraeth 

DYDDIAD  14 Mehefin 2022 

GAN  Rebecca Evans, Gweinidog Cyllid a Llywodraerh Leo 

 

Yn unol â'r cytundeb cysylltiadau rhyngsefydliadol, dyma roi gwybod bod y Gweinidog 
Newid Hinsawdd a minnau wedi cynrychioli Llywodraeth Cymru yng nghyfarfod cyntaf y 
Grŵp Rhyngweinidogol ar gyfer Tai, Cymunedau a Llywodraeth Leol ar 24 Mai 2022. 
 
Roedd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyfiawnder Cymdeithasol, Tai a Llywodraeth Leol, 
Shona Robison ASA a'r Gweinidog dros Nawdd Cymdeithasol a Llywodraeth Leol, Ben 
Macpherson ASA, yn bresennol ar ran Llywodraeth yr Alban. Roedd y Gweinidog 
Cymunedau, Deirdre Hargey ACD a'r Gweinidog Cyllid, Conor Murphy ACD, yn cynrychioli 
Gweithrediaeth Gogledd Iwerddon. Y Gwir Anrhydeddus Michael Gove, yr Ysgrifennydd 
Gwladol dros Ffyniant Bro a'r Gweinidog dros Gysylltiadau Rhynglywodraethol a gadeiriodd 
y cyfarfod rhithwir – yng nghwmni’r Gweinidog dros Ffyniant Bro, y Cyfansoddiad a'r Undeb, 
Neil O'Brien AS; a'r Gweinidog dros Ddiogelwch Adeiladau a Thân, yr Arglwydd 
Greenhalgh. 
 

Trafododd y grŵp eu ffyrdd o weithio yn y dyfodol, ar sail y canlyniadau y cytunwyd arnynt 
yn sgil yr Adolygiad o Gysylltiadau Rhynglywodraethol. Penderfynodd y grŵp gyfarfod bob 
chwarter, a chytunais y byddai Llywodraeth Cymru yn cynnal y cyfarfod nesaf. 
 
Roedd y grŵp yn cydnabod bod Diogelwch Adeiladau yn fater a rennir sy'n effeithio ar bob 
Llywodraeth, a bod gennym nod ar y cyd i ddwyn y diwydiant i gyfrif ac amddiffyn 
preswylwyr. O ystyried y tebygrwydd cyffredinol ar draws ein systemau, pwysleisiodd y 
Gweinidog Newid Hinsawdd bod angen cydweithio’n well ar y materion a gadwyd yn ôl ar 
gyfer diogelwch adeiladau, gan gynnwys yswiriant a benthyca. Tynnodd sylw at bryderon a 
nodwyd o'r blaen ynghylch yr angen i Lywodraeth Cymru gael ei chynnwys mewn 
trafodaethau a gynhelir rhwng Llywodraeth y DU a datblygwyr eiddo sy’n ymwneud â chael 
eu cytundeb i ariannu ac atgyweirio pob adeilad dros 11 metr y maent wedi chwarae rhan 
yn y gwaith o'u datblygu. 
 
Cytunwyd bod angen i'r llywodraethau weithio gyda'i gilydd i gryfhau’r ymrwymiad i ddiogelu 
adeiladau, rhannu gwybodaeth a chydgysylltu’r gwaith. Cynigiwyd y byddai'r gwaith hwn yn 
cael ei rannu'n feysydd gwaith, a fyddai’n cynnwys addunedau datblygwyr, yr ardoll a 
sefydliadau ariannol. 
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Vaughan Gething AS/MS 
Gweinidog yr Economi 
Minister for Economy 
 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

Gohebiaeth.Vaughan.Gething@llyw.cymru 
                Correspondence.Vaughan.Gething@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.   

 
 
 
Eich cyf/Your ref VG/0717/22 
 
 
Huw Irranca-Davies AS 
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
SeneddLJC@senedd.cymru  

15 Mehefin 2022 
 
Annwyl Huw, 
 
Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 19 Mai. 
 
Roedd y cyfarfod ar 27 Ebrill, y cyfeiriais ato yn fy natganiad llafar ar 3 Mai, yn gyfarfod a 
gynhaliwyd gan Bwyllgor Cabinet Global Britain (Operations), Llywodraeth y DU, sef 
pwyllgor sy'n un o strwythurau mewnol Llywodraeth y DU. Nid yw Gweinidogion y 
gweinyddiaethau datganoledig yn rhan o aelodaeth y pwyllgor, er eu bod yn cael 
gwahoddiad i’w fynychu o bryd i’w gilydd, gan ddibynnu ar yr eitemau sydd ar yr agenda.  
 
Yn dilyn cyfarfod GB(O) cyhoeddais Ddatganiad Ysgrifenedig a Datganiad Llafar i’r Senedd 
a oedd yn cynnwys crynodeb o’r cyfarfod. Yn anffodus nid oedd rhagor o fanylion i’w 
hychwanegu.  
 
Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i roi diweddariadau i’r Senedd a’i Phwyllgorau yn unol 
â’r Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol. Byddwn hefyd yn parhau i ddarparu 
diweddariadau ehangach ar ddatblygiadau allweddol mewn modd amserol, gan adlewyrchu 
ein hymrwymiad i dryloywder ac atebolrwydd yn gyffredinol, sef yr ysbryd a oedd yn sail i’r 
datganiad ysgrifenedig a gyhoeddais ar 28 Ebrill.  
 
Yn gywir,  

 
Vaughan Gething AS/MS 
Gweinidog yr Economi 
Minister for Economy 
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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 

19 Mai 2022  

Annwyl Vaughan   

Darparu crynodebau ysgrifenedig o faterion a drafodir mewn cyfarfodydd rhyngweinidogol 

Yn ein cyfarfod ar 9 Mai, gwnaethom nodi eich datganiad ysgrifenedig, dyddiedig 28 Ebrill, sef y Diweddaraf 

am Fesurau Rheoli Ffin, a gyhoeddwyd cyn eich datganiad llafar ar y pwnc yn y Cyfarfod Llawn ar 3 Mai. 

Rydym ar ddeall nad ydych yn bwriadu ysgrifennu at y Pwyllgor er mwyn darparu crynodeb o’r materion a 

drafodwyd yn y cyfarfod rhyngweinidogol y gwnaethoch gyfeirio ato yn eich datganiad. Credwn y byddai’n 

briodol ichi wneud hynny, yn unol ag ymrwymiad y Prif Weinidog ym mharagraff 13 o’r Cytundeb Cysylltiadau 

Rhyngsefydliadol rhwng Senedd Cymru a Llywodraeth Cymru. 

Nodwn eich bod wedi dweud yn eich datganiad llafar ei bod yn annhebygol y byddwch yn gallu ymateb i 

geisiadau am wybodaeth ychwanegol fanwl ar hyn o bryd. Fodd bynnag, credwn na ddylai diffyg gwybodaeth 

fanwl i’w rhannu atal Gweinidogion rhag ysgrifennu at y Pwyllgor, yn unol â thelerau’r Cytundeb, ac yna 

darparu rhagor o wybodaeth os daw i'r amlwg. Mae gohebiaeth o’r fath yn bwysig o ran caniatáu i’r Pwyllgor 

graffu ar y materion hyn, gan gynnwys y berthynas rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU. 

Yn gywir, 

 

Huw Irranca-Davies 

Cadeirydd 

Vaughan Gething AS  

Gweinidog yr Economi  
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DATGANIAD YSGRIFENEDIG  

GAN  

LYWODRAETH CYMRU 
 

 

TEITL 

 

Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru – 
Penodi Panel Arbenigol 

DYDDIAD 13 Mehefin 2022 

GAN 
Mick Antoniw AS, y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y 
Cyfansoddiad 

 

Yn fy nghyhoeddiad blaenorol am sefydlu'r Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol 
Cyfansoddiadol Cymru, nodais y byddai modd i’r Comisiwn gomisiynu gwaith ymchwil a 
dadansoddi a barn arbenigol drwy Banel o Arbenigwyr a gâi ei sefydlu at y diben hwnnw ac 
addewais roi gwybod ichi pan fyddai'r panel wedi'i benodi.  
 
Felly, dyma roi’r wybodaeth ddiweddaraf ichi am y penodiadau. Bydd y panel yn cynnwys yr 
aelodau canlynol: 
 
Jess Blair - Cyfarwyddwr Cymdeithas Diwygio Etholiadol Cymru 
 
Yr Athro Emyr Lewis – Pennaeth Adran y Gyfraith a Throseddeg, Prifysgol Aberystwyth  
 
Auriol Miller – Cyfarwyddwr y Sefydliad Materion Cymreig  
 
Akash Paun – Pennaeth rhaglen ddatganoli’r Institute for Government 
 
Dr Hugh Rawlings – Cyn-Gyfarwyddwr Materion Cyfansoddiadol yn Llywodraeth Cymru 
 
Yr Athro Mairi Spowage – Athro Ymarfer a Chyfarwyddwr y Fraser of Allander Institute 
 
Yr Athro Diana Stirbu – Athro Polisi a Llywodraethiant ym Mhrifysgol Fetropolitan Llundain    
 
Gareth Williams (Cadeirydd) – Cyn-Gynghorydd Arbennig i Lywodraeth Cymru ar Bontio 
Ewropeaidd   
 

Dewiswyd aelodau'r Panel Arbenigol gan ymgynghori â'r Comisiwn, gan adlewyrchu eu 
barn ar y pynciau lle byddai’r Comisiwn yn elwa ar arbenigedd arbenigol. Hoffwn gofnodi fy 
niolch diffuant i bawb sydd wedi cytuno i gefnogi'r Comisiwn yn ei waith drwy gymryd rhan 
yn ei Banel Arbenigol. Byddaf yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau'r Senedd am 
unrhyw benodiadau i'r Panel Arbenigol yn y dyfodol. Tudalen y pecyn 72
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• Ministry 
of Justice 

Huw lrranca-Davies, 

Chair, 

Lord Bellamy, QC 
Parliamentary Under-Secretary of State for 
Justice 

Legislation, Justice, and Constitution Committee, 

Senedd Cymru, 
MoJ ref: SUB97404 

Cardiff Bay, 

Cardiff, 15 June 2022 

CF991SN 

INVITATION TO ATTEND THE LEGISLATION, JUSTICE, AND CONSTITUTION COMMITTEE 

I wanted to take this opportunity to write in my capacity as newly appointed Parliamentary Under 
Secretary of State at the Ministry of Justice, with responsibility for a range of areas of interest to the 
Welsh Government including devolution and the Bill of Rights. 

I know that Lord Wolfson was due to attend the Legislation, Justice, and Constitution Committee on 13 
June to discuss key justice issues. 

Like him I believe that it is important that the Ministry of Justice engages with the Committee and I would 
like to accept your invitation to attend on 19 September. I understand that your clerks have been in 
contact with my office to make the arrangements. 

I look forward to meeting you. 

T 020 3334 3555 
F 0870 761 7753 

si,LUrvy 

~ 1r,w ~ 
LORD BELLAMY, QC 

E https://contact-moj.service.justice.gov.uk/ 
www.gov.uk/moj 

102 Petty France 
London 
SW1H 9AJ Tudalen y pecyn 73
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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