
 

 

Agenda - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 

Cyfansoddiad 
Lleoliad: 

Fideogynhadledd drwy Zoom  

Dyddiad: Dydd Llun, 7 Tachwedd 2022 

Amser: 13.30

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 

(13.30)   

 

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

Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 

(13.30 - 13.35) (Tudalen 1)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-28-22 - Papur 1 - Adroddiad drafft 

 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Gwneud Negyddol 

2.1 SL(6)271 - Rheoliadau Addysg (Trefniadau Sefydlu ar gyfer Athrawon Ysgol) 

(Cymru) (Diwygio) 2022 

 

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

Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3. 

(13.35 - 13.45)   

 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Gwneud Negyddol 

3.1 SL(6)272 - Rheoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Anghymhwyso) (Cymru) 

2022  

 (Tudalennau 2 - 8) 

Rheoliadau 

Memorandwm Esboniadol 

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

https://senedd.cymru/media/vwyor40s/sub-ld15402-w.pdf
https://senedd.cymru/media/ah3nno3z/sub-ld15402-em-w.pdf


 

 

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-28-22 - Papur 2 - Adroddiad drafft 

3.2 SL(6)276 - Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Ffitrwydd Annedd i Bobl Fyw Ynddi) 

(Cymru) (Diwygio) 2022  

 (Tudalennau 9 - 10) 

Rheoliadau 

Memorandwm Esboniadol  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-28-22 - Papur 3 - Adroddiad drafft 

 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol 

3.3 SL(6)270 - Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Diwygiadau 

Canlyniadol) 2022  

 (Tudalennau 11 - 13) 

Rheoliadau 

Memorandwm Esboniadol 

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-28-22 - Papur 4 - Adroddiad drafft 

Offerynnau Cadarnhaol Drafft Cyfansawdd 

3.4 SL(6)275 - Rheoliadau Daliadau Amaethyddol (Ffi) 2022  

 (Tudalennau 14 - 15) 

Rheoliadau [Saesneg yn unig] 

Memorandwm Esboniadol  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-28-22 - Papur 5 - Adroddiad drafft 

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

Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 - trafodwyd eisoes 

(13.45 - 13.50)   

 

https://senedd.cymru/media/ivhdwa3u/sub-ld15421-w.pdf
https://senedd.cymru/media/jejbx2hu/sub-ld15421-em-w.pdf
https://senedd.cymru/media/xnvdpuv1/sub-ld15382-w.pdf
https://senedd.cymru/media/nzudehl0/sub-ld15382-em-w.pdf
https://senedd.wales/media/mfljksp2/sub-ld15420-e.pdf
https://senedd.cymru/media/3ghhyx5h/sub-ld15420-em-w.pdf


 

 

4.1 SL(6)267 - Rheoliadau Marchnata Hadau a Deunyddiau Lluosogi Planhigion 

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

 (Tudalennau 16 - 18)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-28-22 - Papur 6 - Adroddiad 

LJC(6)-28-22 - Papur 7 - Ymateb Llywodraeth Cymru 

5 Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C 

(13.50 - 14.00)   

 

5.1 WS-30C(6)014 - Rheoliadau Llygryddion Organig Parhaus (Diwygio) (Ymadael 

â'r UE) 2022 

 (Tudalennau 19 - 24)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-28-22 - Papur 8 - Datganiad Ysgrifenedig gan y Gweinidog Materion 

Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, 20 Hydref 2022 

LJC(6)-28-22 - Papur 9 - Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a 

Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, 21 Hydref 2022 

LJC(6)-28-22 - Papur 10 - Sylwadau 

5.2 WS-30C(6)015 - Rheoliadau'r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion 

Perthynol (Diwygio a Swyddogaethau Deddfwriaethol) 2022 

 (Tudalennau 25 - 29)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-28-22 - Papur 11 - Datganiad Ysgrifenedig gan y Gweinidog Materion 

Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, 21 Hydref 2022 

LJC(6)-28-22 - Papur 12 - Sylwadau 

5.3 WS-30C(6)016 - Rheoliadau Anifeiliaid ac Iechyd Anifeiliaid, Bwyd Anifeiliaid 

a Bwyd, Planhigion ac Iechyd Planhigion (Diwygio) 2022 

 (Tudalennau 30 - 33)  

Dogfennau atodol: 



 

 

LJC(6)-28-22 - Papur 13 - Datganiad Ysgrifenedig gan y Gweinidog Materion 

Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, 21 Hydref 2022 

LJC(6)-28-22 - Papur 14 - Sylwadau 

5.4 WS-30C(6)017 - Rheoliadau Bwyd a Bwyd Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) 

2022 

 (Tudalennau 34 - 39)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-28-22 - Papur 15 - Datganiad Ysgrifenedig gan y Dirprwy Weinidog 

Iechyd Meddwl a Llesiant, 24 Hydref 2022 

LJC(6)-28-22 - Papur 16 - Sylwadau 

6 Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol 

(14.00 - 14.05)   

 

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

Trefnydd: Rheoliadau Rheoli Mercwri (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2022 

 (Tudalennau 40 - 42)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-28-22 - Papur 17 - Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a 

Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, 21 Hydref 2022 

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

Trefnydd: Rheoliadau Cyflyrau Ffytoiechydol (Diwygio) (Rhif 3) 2022 

 (Tudalennau 43 - 44)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-28-22 - Papur 18 - Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a 

Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, 25 Hydref 2022 

6.3 Datganiad Ysgrifenedig gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: 

Rheoliadau Rheoli Cymorthdaliadau (Cymorthdaliadau a Chynlluniau o 

Ddiddordeb neu Ddiddordeb Penodol) 2022 

 (Tudalennau 45 - 46)  

Dogfennau atodol: 



 

 

LJC(6)-28-22 - Papur 19 - Datganiad Ysgrifenedig gan y Gweinidog Cyllid a 

Llywodraeth Leol, 1 Tachwedd 2022 

7 Papurau i'w nodi 

(14.05 - 14.15)   

 

7.1 Datganiad ysgrifenedig gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Bil 

Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu) 2022  

 (Tudalennau 47 - 52)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-28-22 - Papur 20 - Datganiad Ysgrifenedig gan y Gweinidog Cyllid a 

Llywodraeth Leol, 24 Hydref 2022 

7.2 Gohebiaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd at y Llywydd: Bil Tai 

Cymdeithasol (Rheoleiddio) 

 (Tudalennau 53 - 54)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-28-22 - Papur 21 - Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd at y 

Llywydd, 24 Hydref 2022 

7.3 Gohebiaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Ymateb Llywodraeth Cymru i 

adroddiad y Pwyllgor ar Fil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) 

(Cymru) 

 (Tudalennau 55 - 60)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-28-22 - Papur 22 - Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd, 25 

Hydref 2022 

7.4 Datganiad Ysgrifenedig a gohebiaeth gan Weinidog yr Economi: Rheoliadau 

Rheoli Ffiniau 

 (Tudalennau 61 - 67)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-28-22 - Papur 23 - Datganiad Ysgrifenedig gan Weinidog yr Economi, 

27 Hydref 2022 

LJC(6)-28-22 - Papur 24 - Llythyr gan Weinidog yr Economi, 27 Hydref 2022 



 

 

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

Trefnydd: WS-30C(6)011 - Rheoliadau Anifeiliaid, Bwyd, Iechyd Planhigion, 

Deunyddiau Lluosogi Planhigion a Hadau (Diwygiadau Amrywiol etc.) 2022 

 (Tudalennau 68 - 72)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-28-22 - Papur 25 - Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a 

Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, 31 Hydref 2022 

LJC(6)-28-22 - Papur 26 - Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a 

Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, 4 Hydref 2022 

7.6 Gohebiaeth ynghylch y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil 

Ffyniant Bro ac Adfywio 

 (Tudalennau 73 - 79)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-28-22 - Papur 27 - Llythyr at y Gweinidog Newid Hinsawdd, 2 

Tachwedd 2022 

LJC(6)-28-22 - Papur 28 - Llythyr gan y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai at y 

Gweinidog Newid Hinsawdd, 1 Tachwedd 2022 

7.7 Datganiad Ysgrifenedig y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: 

Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) 

 (Tudalennau 80 - 81)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-28-22 - Papur 29 - Datganiad Ysgrifenedig y Cwnsler Cyffredinol a 

Gweinidog y Cyfansoddiad, 3 Tachwedd 2022 

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

Mynediad at gyfiawnder: Crynodeb o’r gwaith ymgysylltu 

 (Tudalennau 82 - 85)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-28-22 - Papur 30 - Llythyr gan yr Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol 

dros Gyfiawnder, 3 Tachwedd 2022 [Saesneg yn unig] 

LJC(6)-28-22 - Papur 31 - Llythyr at y Dirprwy Brif Weinidog, yr Arglwydd 

Ganghellor a’r Ysgrifennydd Gwladol dros Gyfiawnder, 12 Gorffennaf 2022 



 

 

8 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o weddill y cyfarfod 

(14.15)   

 

9 Trafodaeth ar ohebiaeth sy'n ymwneud â materion deddfwriaethol 

(14.15 - 14.20)   

 



 

 

 

Offerynnau Statudol sydd ag Adroddiadau Clir 

7 Tachwedd 2022 

SL(6)271 – Rheoliadau Addysg (Trefniadau Sefydlu ar gyfer 

Athrawon Ysgol) (Cymru) (Diwygio) 2022 

Gweithdrefn: Gwneud Negyddol 

Mae Rheoliadau Addysg (Trefniadau Sefydlu ar gyfer Athrawon Ysgol) (Cymru) (Diwygio) 

2022 (“Rheoliadau 2022”) yn diwygio Rheoliadau Addysg (Trefniadau Sefydlu ar gyfer 

Athrawon Ysgol) (Cymru) 2015 (“Rheoliadau 2015”). 

Mae Rheoliadau 2022 yn cael eu gwneud gan Weinidogion Cymru o dan adran 17 ac adran 

47(1) o Ddeddf Addysg (Cymru) 2014 sy’n caniatáu i Weinidogion Cymru wneud darpariaeth 

ar gyfer y gofyniad i bersonau cofrestredig fod wedi cwblhau cyfnod sefydlu yn foddhaol, ac 

mewn cysylltiad â’r gofyniad hwnnw. 

Bydd Rheoliadau 2022 yn diwygio Rheoliadau 2015 i wneud y newidiadau a ganlyn i’r 

trefniadau sefydlu statudol ar gyfer athrawon newydd gymhwyso (“ANG”) yng Nghymru: 

 Bydd ANG yn gallu cyflawni cyfnod sefydlu mewn uned cyfeirio disgyblion.  

 Bydd yn ofynnol i ANG gwblhau eu cyfnod sefydlu yn foddhaol o fewn pum mlynedd 

i ddyddiad dyfarnu ei statws athro cymwysedig neu ddyddiad y daw Rheoliadau 2022 

i rym, oni bai bod y corff priodol (“AB”) yn ymestyn yr amser terfyn hwn. Mae’n rhaid 

i’r Corff Priodol ymestyn y terfyn amser hwn ar gyfer ANG o dan amgylchiadau pan 

fydd cyfnod sefydlu’r ANG yn cael ei ymestyn (drwy benderfyniad gan y Corff Priodol 

neu Gyngor y Gweithlu Addysg) ac nad oes digon o amser ar gael i’r Corff Priodol 

wneud penderfyniad ar ôl cwblhau’r cyfnod sefydlu estynedig hwnnw gan yr ANG. 

Caiff y Corff Priodol ymestyn y terfyn amser os yw’n fodlon bod rhesymau da dros 

wneud hynny a bod yr ANG yn cydsynio. 

 Caiff y corff priodol, gyda chydsyniad y person o dan sylw, leihau hyd y cyfnod 

sefydlu y mae’n ofynnol i’r person ymgymryd ag ef i isafswm o un tymor ysgol neu 

110 o sesiynau ysgol os yw’r corff priodol wedi ei fodloni bod y person wedi cyrraedd 

y safonau proffesiynol y mae’n rhaid eu bodloni er mwyn cwblhau’r cyfnod sefydlu yn 

foddhaol. 

Rhiant-Ddeddf: Deddf Addysg (Cymru) 2014 

Fe’u gwnaed ar: 12 Hydref 2022 

Fe’u gosodwyd ar: 17 Hydref 2022 

Yn dod i rym ar: 07 Tachwedd 2022 

Tudalen y pecyn 1

Eitem 2

https://busnes.senedd.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=40225
https://busnes.senedd.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=40225


   
 

 

SL(6)272 – Rheoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd 

(Anghymhwyso) (Cymru) 2022 

Cefndir a diben 

Diben Rheoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Anghymhwyso) (Cymru) 2022 (y 

“Rheoliadau”) yw nodi'r categorïau o bobl sydd wedi'u hanghymhwyso rhag cofrestru yng 

Nghymru fel gwarchodwr plant neu ddarparwr gofal dydd o dan ran 2 o Fesur Plant a 

Theuluoedd (Cymru) 2010. 

Ni chaiff pobl sydd wedi'u hanghymhwyso o dan y Rheoliadau hyn weithredu fel 

gwarchodwyr plant yng Nghymru, darparu gofal dydd na bod ynghlwm wrth reoli unrhyw 

ddarpariaeth gofal dydd.  

Mae’r Rheoliadau’n dirymu rheoliadau tebyg o 2010 ac yn diweddaru’r rhestr o droseddau, 

gorchmynion a phenderfyniadau sy’n anghymhwyso rhywun rhag gweithio mewn gofal plant 

rheoleiddiedig yng Nghymru.  

Mae Atodlen 3 i'r Rheoliadau yn cynnwys rhagor o droseddau ychwanegol y tu hwnt i'r rhai 

sy'n ymddangos ar hyn o bryd yn y rheoliadau cyfatebol sy'n gymwys yn Lloegr. Mae’r rhain 

yn cynnwys troseddau sy’n gysylltiedig â voyeuriaeth a’r defnydd o drais, bygythiadau neu 

unrhyw fath o orfodaeth i orfodi person arall i briodi. 

Mae’r Rheoliadau’n dileu darpariaethau sy’n anghymhwyso pobl rhag cael eu cofrestru i 

ddarparu gofal plant rheoleiddiedig ar sail y ffaith eu bod yn byw gyda rhywun sydd wedi’i 

anghymhwyso neu fod rhywun sy’n gweithio yn eu haelwyd wedi’i anghymhwyso. Mae'r 

Rheoliadau hefyd yn dileu rhai anghysondebau yn y rheoliadau presennol i sicrhau nad yw 

pobl sydd wedi bod yn destun Gorchymyn Gofal neu Orchymyn Goruchwylio eu hunain yn y 

gorffennol yn cael eu hanghymhwyso'n awtomatig rhag cofrestru. 

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 pedwar pwynt technegol a ganlyn i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 

21.2 mewn perthynas â'r offeryn hwn. 

Tudalen y pecyn 2

Eitem 3.1

https://busnes.senedd.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=40237
https://busnes.senedd.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=40237


   
 

 

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

unrhyw reswm penodol 

Mae “gorchymyn gwarcheidiaeth” yn golygu “gorchymyn perthnasol” at ddibenion y 

Rheoliadau.    

Diffinnir gorchymyn gwarcheidiaeth yn nhroednodyn 1 ar dudalen 5 drwy gyfeirio at adran 

30(1) o Ddeddf Cyfiawnder Troseddol a Gwasanaethau Llysoedd 2000 ("Deddf 2000"). 

Fel yr eglurwyd yn y troednodyn, mae adran 30 o Ddeddf 2000 wedi’i diddymu.  Mae'n 

ddarostyngedig i ddarpariaethau arbed penodol yn OS. 2012/2231, ond nid yw’r rhain yn 

ymestyn i adran 30. 

Mae'n aneglur felly a yw'r term 'gorchymyn gwarcheidiaeth' wedi'i ddiffinio'n fwriadol drwy 

gyfeirio at ddarpariaeth a ddiddymwyd, neu a yw'n gamgymeriad. 

Gofynnir am ymateb gan Lywodraeth Cymru i egluro. 

2. Rheol Sefydlog 21.2 (vi) – ei bod yn ymddangos bod y gwaith drafftio yn ddiffygiol 

neu ei fod yn methu â bodloni gofynion statudol 

Mae rheoliad 12(3) yn nodi ei fod yn diwygio ac yn amnewid dyddiad yn Rheoliadau 

Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) 2010. Mae’n nodi’r canlynol: 

 […] yn rheoliad 2(1), ym mharagraff (a) yn lle “2010” rhodder “2022”. [ychwanegwyd 

pwyslais] 

Mae pedwar gwahanol baragraff (a) yn rheoliad 2, felly, nid ydym yn ystyried bod y drafftio 

ar gyfer yr amnewidiad hwn yn ddigon manwl. 

Mae rheoliad 2 yn ddarpariaeth ddehongli ac mae ar ffurf rhestr heb ei rhifo. Mae paragraff 

7.17(1) o ganllawiau Drafftio Deddfau i Gymru yn nodi mai’r ffordd fwyaf manwl gywir o nodi 

lleoliad diwygiad, wrth fewnosod eitem ar restr heb ei rhifo, yw nodi’r cofnod presennol y 

mae’r mewnosodiad yn cael ei wneud ar ei ôl. 

Yn hyn o beth, rydym o’r farn y byddai’r drafftio a ganlyn yn nodi’n gliriach y lleoliad a 

fwriedir ar gyfer yr amnewidiad: 

[…] yn rheoliad 2(1), yn y diffiniad o “anghymhwyso”, ym mharagraff (a) […] 

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

unrhyw reswm penodol 

Mae Atodlen 1 i'r Rheoliadau yn rhestru nifer o orchmynion a phenderfyniadau sy'n 

anghymhwyso person rhag cofrestru fel gwarchodwr plant yng Nghymru. 

Yn benodol, mae paragraffau 21(b) ac (c) o Atodlen 1 (y “Paragraffau Perthnasol”) yn 

ymwneud ag amgylchiadau sy’n anghymhwyso person o ganlyniad i ddyfarniadau penodol o 

dan Ddeddf Safonau Gofal 2000 (“DSG 2000”). 

Tudalen y pecyn 3

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-12/drafftio-deddfau-i-gymru.pdf


   
 

 

At y dibenion hyn, mae’r Paragraffau Perthnasol ill dau yn cyfeirio at adran 20(1) o DSG 2000.  

Mae’r adran hon yn gwneud darpariaeth ynghylch y weithdrefn frys ar gyfer canslo yn Lloegr.  

Gwneir darpariaeth debyg ar gyfer Cymru yn adran 20A o DSG 2000, ond nid yw’r adran hon 

wedi’i chynnwys yn y Paragraffau Perthnasol. 

Gofynnir am ymateb gan Lywodraeth Cymru i egluro a yw adran 20A o DSG 2000 wedi’i 

hepgor yn fwriadol o’r Paragraffau Perthnasol.   

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

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

Ym mharagraff 2(e) o Atodlen 2 i'r Rheoliadau, mae “gross indecency” wedi ei gyfieithu fel 

“anwedduster garw”.  

Er y nodwn fod “anwedduster garw” wedi’i ddefnyddio’n flaenorol mewn offerynnau statudol 

Cymru; Nid yw “garw” yn gyfieithiad amlwg o “gross” yn y cyd-destun hwn. 

Nodwn fod “gross indecency” yn cael ei gyfieithu’n amlach fel “anwedduster difrifol” neu 

“anwedduster dybryd”, ac rydym yn ystyried y cyfieithiadau hyn yn fwy priodol.   

Yn hyn o beth, byddai’n ddefnyddiol safoni’r cyfieithiad i sicrhau cywirdeb a chysondeb 

deddfwriaeth Cymru.  

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

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

Ym mharagraff 2(j) o Atodlen 2, mae anghysondeb o ran y rhifau rhwng y testunau Cymraeg 

a Saesneg. 

Mae'r testun Saesneg yn cyfeirio at adran 30 o Ddeddf Troseddau Rhywiol 1965.  Mae'r 

testun Cymraeg yn cyfeirio at adran 29 o'r Ddeddf. 

Yn seiliedig ar y geiriau mewn cromfachau ym mharagraff 2(j), mae'n ymddangos bod y 

testun Saesneg yn gywir. 

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

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

Ym mharagraff 1(4)(i) o Atodlen 2, mae anghysondeb o ran y rhifau rhwng y testunau 

Cymraeg a Saesneg. 

Mae'r testun Saesneg yn cyfeirio at adran 63 o Ddeddf Terfysgaeth 2000.  Mae'r testun 

Cymraeg yn cyfeirio at adran 64 o'r Ddeddf. 

Yn seiliedig ar y geiriau mewn cromfachau ym mharagraff 1(4)(i), mae'n ymddangos bod y 

testun Saesneg yn gywir. 

7. Rheol Sefydlog 21.2 (vi) – ei bod yn ymddangos bod y gwaith drafftio yn ddiffygiol 

neu ei fod yn methu â bodloni gofynion statudol 
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Dylai’r cyfeiriad at adran 23 o Ddeddf Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod 2003 (“Deddf 

2003”) ym mharagraff 1(16)(c) o Atodlen 3 i’r Rheoliadau fod yn gyfeiriad at adran 3 o 

Ddeddf 2003. 

Mae adran 3 o Ddeddf 2003 yn ymwneud â’r drosedd o gynorthwyo person nad yw o’r DU i 

anffurfio organau rhywiol merch dramor, fel y cyfeirir ato yn yr Atodlen i’r Rheoliadau.  Nid 

yw Deddf 2003 yn cynnwys adran 23. 

Mae'r gwall hwn hefyd yn y testun Cymraeg. 

8. Rheol Sefydlog 21.2 (vi) – ei bod yn ymddangos bod y gwaith drafftio yn ddiffygiol 

neu ei fod yn methu â bodloni gofynion statudol 

Mae’r cyfeiriad at adran 4 o Ddeddf Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod 2003 ("Deddf 

2003") ym mharagraff 1(16)(d) o Atodlen 3 i'r Rheoliadau yn anghywir. 

Mae adran 4 o Ddeddf 2003 yn gwneud darpariaeth sy’n ymwneud â natur alldiriogaethol 

troseddau a gyflawnir o dan Ddeddf 2003.   

Fodd bynnag, mae paragraff 1(16)(d) o Atodlen 3 yn cyfeirio at y drosedd o “methu ag 

amddiffyn merch rhag risg o anffurfio organau cenhedlu”, sef adran 3A o Ddeddf 2003.   

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

unrhyw reswm penodol 

Mae paragraff 2(6)(c) i Atodlen 3 yn cyfeirio at “troseddau sy'n ymwneud â maethu preifat” o 

fewn adran 15 o Ddeddf Plant Maeth (Yr Alban) 1984 (“Deddf 1984”). 

Teitl adran 15 o Ddeddf 1984 yw 'Troseddau sy'n ymwneud â phlant maeth' (‘Offences 

related to foster children’).   

Ein dealltwriaeth ni yw bod gan 'maethu preifat' ystyr gwahanol, gan gyfeirio'n gyffredinol at 

drefniadau maethu a wneir heb gyfraniad awdurdodau lleol.   

Nid yw'n ymddangos bod adran 15 o'r Ddeddf yn cwmpasu trefniadau o'r fath, a gallai 

cynnwys y gair 'preifat' ym mharagraff 2(6)(c) i'r Rheoliadau achosi dryswch. 

Gofynnir am ymateb gan Lywodraeth Cymru i egluro. 

10. Rheol Sefydlog 21.2 (vi) – ei bod yn ymddangos bod y gwaith drafftio yn ddiffygiol 

neu ei fod yn methu â bodloni gofynion statudol 

Mae'r cyfeiriad statudol ym mharagraff 3(9) o Atodlen 3 i'r Rheoliadau yn anghywir. 

Mae'r ddarpariaeth yn dyfynnu Gorchymyn Troseddau Rhywiol (Gogledd Iwerddon) 2009. 

Hyd y gellir gweld, nid oes gorchymyn o’r fath o 2009. 

Mae'r testun Cymraeg yn cyfeirio at Orchymyn Troseddau Rhywiol (Gogledd Iwerddon) 2008 

(O.S. 2008/1769), sef y cyfeiriad cywir yn ôl pob golwg. 
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11. Rheol Sefydlog 21.2 (vi) – ei bod yn ymddangos bod y gwaith drafftio yn ddiffygiol 

neu ei fod yn methu â bodloni gofynion statudol 

Mae'r cyfeiriad at “Cyfraith Jersey 1969” ym mharagraff 4(a) o Atodlen 3 i'r Rheoliadau yn 

anghywir ac yn anghyflawn.  Dylai nodi “Cyfraith Plant (Jersey) 1969”. 

Rhinweddau: craffu  

Nodir y pum pwynt a ganlyn ar gyfer adrodd o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â'r 

offeryn hwn. 

12. 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’r Rheoliadau yn dirymu, yn disodli ac yn diweddaru “Rheoliadau 2010”1.  Mae un newid 

polisi allweddol o Reoliadau 2010 yn ymwneud ag anghymhwyso rhag gofal plant 

rheoleiddiedig drwy gysylltiad.   

O dan Reoliadau 2010, gall person gael ei anghymhwyso rhag gweithio ym maes gofal plant 

yng Nghymru ar sail ei gysylltiad â rhywun sy’n byw neu’n gweithio yn ei gartref sydd wedi’i 

anghymhwyso (h.y. sydd wedi cyflawni trosedd neu wedi’i wneud yn destun gorchmynion neu 

benderfyniadau sy’n dod o fewn cwmpas Rheoliadau 2010). 

Mae Rheoliadau 2022 wedi'u drafftio i ddiddymu’r ddarpariaeth ynghylch anghymhwyso drwy 

gysylltiad mewn perthynas â phersonau cofrestredig sy'n darparu gofal plant mewn mangre 

annomestig (fel arfer person sy'n darparu gofal i ffwrdd o'i gartref, megis mewn lleoliad gofal 

dydd).  

Effaith hyn yw nad yw person yn cael ei anghymhwyso rhag darparu gofal plant rheoleiddiedig 

mewn mangre annomestig, er ei fod yn byw gyda rhywun sydd wedi'i anghymhwyso. Fodd 

bynnag, mae'r ddogfen ymgynghori ar gyfer y Rheoliadau yn nodi’r canlynol:  

“bydd y ddarpariaeth yn dal i fod yn berthnasol i'r rhan fwyaf o warchodwyr plant sy'n 

gweithio o'u cartref”. 

Mae Asesiad Effaith Rheoleiddiol mewn perthynas â'r newid polisi hwn (ac eraill) wedi'i 

gynnwys yn y Memorandwm Esboniadol.   

Mae'n nodi bod lefel y risg i ddiogelwch plant sy'n deillio o gysylltiad person cofrestredig 

mewn lleoliadau annomestig “yn sylweddol is” na'r risg mewn lleoliadau domestig. Mae hefyd 

yn nodi y bydd newid o’r fath yn alinio polisïau ar draws Cymru a Lloegr 

13. 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. 

                                                           
1 Rheoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Anghymhwyso) (Cymru) 2010 
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Cynhaliwyd ymgynghoriad ar ddrafft o’r Rheoliadau rhwng 31 Mawrth a 23 Mehefin 2022.  

Mae’r Pwyllgor yn nodi’r paragraffau a ganlyn o’r Memorandwm Esboniadol: 

Cafodd yr ymgynghoriad ei ddwyn i sylw cynulleidfa eang o randdeiliaid allweddol, gan 

gynnwys yr holl ddarparwyr gofal plant a gwaith chwarae cofrestredig, awdurdodau 

lleol, Comisiynydd Plant Cymru, a sefydliadau'r trydydd sector sy'n cynrychioli'r 

sefydliadau gofal plant a gwaith chwarae. […] 

Cafwyd cytundeb cyffredinol ynghylch yr holl gynigion yn yr ymgynghoriad. 

Penderfynwyd nad oedd angen gwneud unrhyw welliannau i’r Rheoliadau. […] 

14. 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'r Pwyllgor yn nodi rhai pryderon ynghylch hygyrchedd y Rheoliadau  

Rhaid i ddefnyddwyr y Rheoliadau wirio’r Atodlenni i ganfod pa orchmynion, dyfarniadau neu 

droseddau sy’n eu hanghymhwyso rhag ymwneud â gofal plant rheoleiddiedig yng Nghymru.  

Yn gyffredinol, mae'r cofnod a restrir yn yr Atodlenni yn nodi'n glir y ddarpariaeth 

anghymhwyso.  Er enghraifft: 

“gwrthod cais P i gofrestru o dan adran 13 o Ddeddf Safonau Gofal 2000” 

[ychwanegwyd pwyslais] 

Fodd bynnag, nid yw cyfeiriad at adrannau perthnasol pob offeryn cyfreithiol wedi’i gynnwys 

ar gyfer pob cofnod.  Un enghraifft yw paragraff 15 o Atodlen 1 i'r Rheoliad.  Mae hyn yn 

darparu bod person yn cael ei anghymhwyso os yw wedi bod yn destun: 

“Gorchymyn person addas, gorchymyn hawliau rhiant neu orchymyn ysgol hyfforddi o 

dan Ddeddf Plant a Phobl Ifanc (Gogledd Iwerddon) 1968”. 

Roedd y Ddeddf hon yn cynnwys 182 o adrannau.  Drwy beidio â mewnosod yn benodol rif yr 

adran berthnasol y gwnaed gorchmynion o’r fath oddi tano, mae’n anodd i’r darllenydd nodi 

darpariaethau perthnasol y Ddeddf a ddyfynnir.  Yn yr enghraifft benodol hon, mae’r 

anawsterau’n cael eu dwysáu gan fod y darpariaethau perthnasol wedi’u diddymu ers hynny 

ac efallai na fyddant ar gael heb feddalwedd ddeddfwriaethol arbenigol. 

Rydym hefyd yn nodi pryderon hygyrchedd mewn perthynas â dyfynnu offerynnau cyfreithiol 

o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.   

Mae un enghraifft benodol yn ymwneud â pharagraff 23(f) o Atodlen 1 sy’n cyfeirio at Ddeddf 

Plant a Phobl Ifanc 2001. Mae’r Rheoliadau’n nodi mai “Deddf Tynwald” yw hon. Y tro cyntaf 

i'r ymadrodd hwn gael ei ddefnyddio, rydym yn ystyried y byddai'n ddefnyddiol cynorthwyo'r 

darllenydd drwy ychwanegu troednodyn yn egluro mai ystyr hyn yw Deddf a basiwyd gan 

senedd Ynys Manaw.   At hynny, gan fod darpariaethau perthnasol y Ddeddf hon wedi’u 

diddymu, nid yw’n hawdd cael mynediad atynt.   
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15. 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. 

Er bod y Pwyllgor yn nodi nad ydynt yn rhan o’r Rheoliadau hyn eu hunain, canfuwyd dros 40 

o wallau yn y troednodiadau i’r Rheoliadau hyn a hysbyswyd swyddogion Llywodraeth Cymru 

am bob un ohonynt ar wahân. Mae troednodiadau ond yn ddefnyddiol i ddarllenwyr 

deddfwriaeth i’r graddau y maent yn gywir ac felly mae’r Pwyllgor yn annog Llywodraeth 

Cymru i sicrhau eu bod yn gywir felly.  

16. 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. 

Er bod y Pwyllgor yn nodi nad yw'r Nodyn Esboniadol yn rhan o'r Rheoliadau hyn eu hunain, 

nid yw'n glir a yw paragraff sy'n amlinellu rheoliad 9 yn gywir. 

O dan reoliad 9, nid yw person wedi ei anghymhwyso rhag cofrestru fel gwarchodwr plant 

neu rhag darparu gofal dydd os yw’n cael hepgoriad drwy gydsyniad ysgrifenedig, ac nad yw 

cydsyniad ysgrifenedig o’r fath wedi’i dynnu’n ôl. 

Mae’r Nodyn Esboniadol yn nodi’r canlynol: 

Nid yw rheoliad 9 yn gymwys pan fo’r anghymhwyso yn codi yn sgil cynnwys person ar 

Restr 99 neu’r rhestr a gedwir o dan adran 1 o Ddeddf Amddiffyn Plant 1999, yn sgil 

gwahardd person rhag gweithgaredd rheoleiddiedig sy’n ymwneud â phlant o dan 

Ddeddf Amddiffyn Grwpiau Hyglwyf 2006 neu pan fo llys wedi gorchymyn na chaiff 

person weithio mewn cyswllt â phlant yn dilyn euogfarn am droseddau penodol yn 

erbyn plant. 

 

Rydym yn dehongli 'Nid yw rheoliad 9 yn gymwys' yn y cyd-destun hwn i olygu na chaniateir 

hepgoriadau pan fo person wedi bod yn destun un o’r canlyniadau hyn.   

Fodd bynnag, ein dealltwriaeth o reoliad 9 yw y caniateir hepgoriadau mewn perthynas â’r 

holl ganlyniadau hyn, ac eithrio mewn perthynas â throseddau penodol yn erbyn plant o dan 

Ddeddf Cyfiawnder Troseddol a Gwasanaethau Llysoedd 2000 (fel y nodir yn rheoliad 9(2)). 

Gofynnir am ymateb gan Lywodraeth Cymru i egluro. 

Ymateb Llywodraeth Cymru  

Mae angen ymateb gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â’r holl bwyntiau adrodd, ac 

eithrio pwyntiau 12 a 13. 

 

Cynghorwyr Cyfreithiol 

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 

31 Hydref 2022 
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SL(6)276 – Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Ffitrwydd 

Annedd i Bobl Fyw Ynddi) (Cymru) (Diwygio) 2022 

Cefndir a diben 

Mae Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Ffitrwydd Annedd i Bobl Fyw Ynddi) (Cymru) 2022 

(“Rheoliadau 2022”) yn rhagnodi’r materion a’r amgylchiadau y mae rhaid rhoi sylw iddynt 

wrth benderfynu a yw annedd yn ffit i bobl fyw ynddi ai peidio. 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau 2022 drwy:                                          

 Ymestyn y cyfnod pan fydd yn rhaid i’r landlord roi copi o’r adroddiad ar gyflwr 

trydanol i ddeiliad y contract, a hynny o 7 diwrnod i 14 diwrnod. Caiff y cyfnod sydd 

ar gael i ddarparu cadarnhad ysgrifenedig o waith adfer i ddeiliad y contract ei 

ymestyn yn yr un modd. 

 Diweddaru'r cyfeiriad at Reoliadau Gwifrau Trydanol BS7671 i adlewyrchu'r fersiwn 

ddiweddaraf a gyhoeddwyd yn 2022 gan y Sefydliad Safonau Prydeinig. 

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 niwrnod (ac eithrio unrhyw ddiwrnod pan fo’r 

Senedd: (i) wedi’i diddymu neu (ii) ar doriad am fwy na phedwar diwrnod) i'r dyddiad y’u 

gosodwyd gerbron y Senedd. 

Materion technegol: craffu 

Nodir y pwynt a ganlyn i gyflwyno adroddiad arno o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn perthynas 

â'r offeryn hwn: 

1. 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. 

Yn rheoliad 2(2)(a), mae cyfeiriad at “baragraff (a)”.  Mae hyn yn anghywir oherwydd y dylai 

gyfeirio at “is-baragraff (a)” (ychwanegwyd y pwyslais) gan ei fod yn cyferio at israniad ym 

mharagraff (3) o reoliad 6 o Reoliadau 2022. 

Rhinweddau: craffu  

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

perthynas â’r offeryn hwn. 

Ymateb Llywodraeth Cymru  
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Mae angen ymateb gan Lywodraeth Cymru. 

 

Cynghorwyr Cyfreithiol 

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 

1 Tachwedd 2022 
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SL(6)270 – Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 

2016 (Diwygiadau Canlyniadol) 2022 

Cefndir a diben 

Mae’r Rheoliadau hyn yn gwneud diwygiadau i ddeddfwriaeth sylfaenol o ganlyniad i 

ddarpariaethau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (“Deddf 2016”).  

Yn gyffredinol, mae’r diwygiadau hyn naill ai: 

(a) yn sicrhau bod y ddarpariaeth bresennol mewn deddfwriaeth sylfaenol yn parhau i gael 

effaith briodol drwy gyfeirio at y contractau meddiannaeth perthnasol ochr yn ochr â 

chyfeiriadau at fathau presennol o denantiaethau, neu drwy gynnwys y derminoleg a 

ddefnyddir yn Neddf 2016; neu 

(b) lle bwriedir i ddarpariaethau Deddf 2016 ddisodli elfennau o'r gyfraith bresennol neu 

mae'r gyfraith bresennol yn anghydnaws â'r hyn a nodir yn Neddf 2016, drwy 

ddatgymhwyso’r gyfraith honno.  

Mae’r Memorandwm Esboniadol i’r Rheoliadau hyn yn nodi bod y diwygiadau hyn yn 

angenrheidiol er mwyn gweithredu Deddf 2016, darparu cydlyniad, eglurder a sicrhau 

cysondeb o ran y gyfraith. 

Gosodwyd fersiwn ddrafft o’r Rheoliadau hyn gerbron y Senedd ar 21 Mehefin 2022 ond fe’u 

tynnwyd yn ôl wedi hynny ar 11 Gorffennaf 2022, yn dilyn adroddiad y Pwyllgor hwn. 

Gosodwyd fersiwn ddiwygiedig o’r Rheoliadau drafft gerbron y Senedd ar 15 Gorffennaf 2022. 

Tynnwyd y fersiwn ddiwygiedig hon yn ôl ar 10 Hydref 2022, yn dilyn adroddiad gan y Pwyllgor 

hwn. Gosodwyd fersiwn ddiwygiedig arall, yn ymdrin â thestun yr adroddiad hwn, ar 11 Hydref 

2022. 

Gweithdrefn 

Cadarnhaol drafft 

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

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

drafft. 

Materion technegol: craffu 

Nodwyd y ddau bwynt a ganlyn i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 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. 
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Mae rheoliad 32(3) yn diwygio Deddf Ynni 2011 i eithrio eiddo pan fo’r landlord yn landlord 

cymunedol o’r hyn sy’n “eiddo rhentu preifat domestig” o dan adran 42 o’r Ddeddf honno.  

Mae’r ddarpariaeth bresennol yn cyfeirio at landlordiaid cymdeithasol cofrestredig.  Gan fod y 

diffiniad o landlord cymunedol o dan adran 9 o Ddeddf 2016 yn cynnwys cyrff ychwanegol 

megis awdurdodau lleol, mae’n ymddangos bod y dywygiad yn ehangu’r ddarpariaeth i eithrio 

contractau safonol â chyrff heblaw landlordiaid cymdeithasol cofrestredig. Gofynnir am 

eglurhad ynghylch ai dyma yw bwriad y diwygiad. 

2. 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. 

Yn ei adroddiad ar ddrafft cynharach o’r Rheoliadau hyn, nododd y Pwyllgor fod rheoliad 34(2) 

yn cynnwys cyfeiriad at “cyfran y tenant (o fewn yr ystyr a roddir gan yr adran honno)”, ond 

ymddengys y dylai’r testun gyfeirio at “gyfanswm cyfran y tenant (o fewn yr ystyr a roddir gan 

yr adran honno)” oherwydd bod “total share” yn derm a ddiffinnir yn adran 7(7) o Ddeddf 

Diwygio Cyfraith Lesddaliad, Tai a Datblygu Trefol 1993 (“Deddf 1993”). 

Yn ei hymateb dyddiedig 18 Gorffennaf 2022, anghytunodd Llywodraeth Cymru, gan ddweud: 

Mae’r drafftio presennol yn adlewyrchu’r geiriad yn y diffiniad o “tenantiaeth ddomestig” 

a nodir yn “adran 2(1)(a)(ii) o Ddeddf Tai (Cymru) 2014.” 

Y geiriad yn rheoliad 34(2) yw “cyfran y tenant (o fewn yr ystyr a roddir gan yr adran honno)”, 

gyda “yr adran honno” yn cyfeirio at adran 7(7) o Ddeddf 1993. Yn ogystal, nodir bod rheoliad 

35(4)(a)(iii), sy’n diwygio adran 88 o Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015, yn cynnwys cyfeiriad 

at “gyfanswm cyfran y tenant (o fewn yr ystyr a roddir gan yr adran honno)”, sydd eto’n 

gyfeiriad at adran 7(7) o Ddeddf 1993. 

Nodir bod y diffiniad o “tenantiaeth ddomestig” yn adran 2(1)(a)(ii) o Ddeddf Tai (Cymru) 2014 

yn cynnwys cyfeiriad at “cyfran y tenant (o fewn yr ystyr a roddir gan yr adran honno)”, sydd 

eto'n cyfeirio at adran 7(7) o Ddeddf 1993. Fodd bynnag, mae’n ymddangos y gallai’r cyfeiriad 

at “cyfran tenant” yn Neddf Tai (Cymru) 2014 hefyd fod yn anghywir oherwydd y diffiniad a 

geir yn Neddf 1993 yw “total share”. Mae'n ymddangos felly fod y cyfeiriad at “cyfran tenant” 

yn rheoliad 34(2) yn anghywir. 

Rhinweddau: craffu 

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

perthynas â’r offeryn hwn. 

3. 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 rheoliad 1 yn darparu bod rhannau amrywiol o reoliad 25 yn dod i rym unwaith y daw 

adran 120 o Ddeddf Tai a Chynllunio 2016 i rym, a pharagraffau amrywiol o Atodlen 8 iddi. 
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Nid yw’r Memorandwm Esboniadol na’r Nodiadau Esboniadol yn rhoi unrhyw arwydd o ba 

bryd y disgwylir i’r darpariaethau hyn ddod i rym. 

Adroddwyd ar y pwynt hwn yn flaenorol mewn perthynas â drafftiau cynharach o’r Rheoliadau 

hyn. Yn ei hymateb ar 18 Gorffennaf 2022, esboniodd Llywodraeth Cymru nad oes ganddi 

unrhyw wybodaeth ynghylch pryd y bydd darpariaethau perthnasol Deddf Tai a Chynllunio 

2016 yn dod i rym. 

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

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

Ni chynhaliwyd ymgynghoriad mewn perthynas â'r Rheoliadau hyn. Mae’r Memorandwm 

Esboniadol i’r Rheoliadau yn nodi: 

“Ni chynhaliwyd ymgynghoriad ffurfiol oherwydd mai dim ond diwygiadau technegol 

canlyniadol y mae'r Rheoliadau hyn yn eu gwneud.” 

Ymateb Llywodraeth Cymru  

Pwynt Craffu Technegol 1 

Mae Llywodraeth Cymru yn cadarnhau mai bwriad y diwygiad oedd eithrio o'r diffiniad o 

“domestic PR property” eiddo pan fo'r landlord yn landlord cymunedol. Nod hyn yw 

adlewyrchu'r sefyllfa gyfreithiol bresennol, am na chaiff tenantiaethau Awdurdod Lleol fod yn 

denantiaethau sicr yn rhinwedd adran 1 o Ddeddf Tai 1988 ac Atodlen 1 iddi. Diben y 

darpariaethau perthnasol ym Mhennod 2 o Ddeddf Ynni 2011 yw gosod rhwymedigaethau ar 

landlordiaid eiddo yn y sector rhentu preifat mewn perthynas â mesurau effeithlonrwydd ynni. 

Yn unol â hynny, mae'r diwygiad a wneir gan reoliad 32(3) yn angenrheidiol er mwyn 

adlewyrchu bwriad adran 42 o Ddeddf Ynni 2011.  

Pwynt Craffu Technegol 2 

Mae Llywodraeth Cymru yn parhau o'r farn bod ystyr “cyfran y tenant”, ym mharagraff (a)(ii) 

o'r diffiniad o “tenantiaeth ddomestig” yn adran 2(1) o Ddeddf Tai (Cymru) 2014, yn glir yng 

nghyd-destun y ddarpariaeth honno. Mae rheoliad 34(2) yn gwneud diwygiadau yn unig i'r 

diffiniad hwnnw o “tenantiaeth ddomestig” sy'n ganlyniadol i Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 

2016. 

Cynghorwyr Cyfreithiol 

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 

26 Hydref 2022 
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SL(6)275 – Rheoliadau Daliadau Amaethyddol (Ffi) 

2022 

Cefndir a diben 

Mae Rheoliadau Daliadau Amaethyddol (Ffi) 2022 (“y Rheoliadau”) yn dirymu ac yn disodli 

Rheoliadau Daliadau Amaethyddol (Ffi) 1996 (“Rheoliadau 1996”) a wnaed hefyd ar sail 

Cymru a Lloegr. 

Mae’r Rheoliadau hyn yn cynyddu’r ffi statudol ragnodedig y caiff awdurdod proffesiynol ei 

chodi am benodi cyflafareddwr annibynnol i ddatrys anghydfodau neu i wneud rhai 

cofnodion mewn perthynas â thenantiaethau amaethyddol a reolir gan Ddeddf Daliadau 

Amaethyddol 1986. Mae'r Rheoliadau hyn yn gosod y ffi sydd i'w thalu yn £195. Y ffi 

gyfatebol a ragnodwyd o dan Reoliadau 1996 oedd £115. 

Mae’r Rheoliadau hefyd yn rhoi dyletswydd statudol newydd ar Weinidogion Cymru i 

adolygu’r Rheoliadau bob pum mlynedd mewn perthynas â Chymru. Mae dyletswydd 

gyfatebol hefyd ar yr Ysgrifennydd Gwladol parthed Lloegr. 

Gweithdrefn 

Cadarnhaol drafft 

Gosodwyd drafft o'r Rheoliadau gerbron Senedd Cymru a Senedd y Deyrnas Unedig. Rhaid 

i'r drafft gael ei gymeradwyo gan bob un o'r deddfwrfeydd hynny cyn y gellir ei wneud gan 

Ei Fawrhydi. 

Materion technegol: craffu 

Nodir y pwynt a ganlyn i gyflwyno adroddiad arno o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn perthynas 

â'r offeryn hwn. 

1. Rheol Sefydlog 21.2(ix) – nad yw wedi’i wneud neu i’w wneud yn Gymraeg ac yn 

Saesneg. 

Gosodwyd drafft o'r Rheoliadau gerbron Senedd Cymru a Senedd y Deyrnas Unedig.  

Gwnaed y Rheoliadau yn Saesneg yn unig. Mae Memorandwm Esboniadol Llywodraeth 

Cymru yn nodi fel a ganlyn: 

Gan y bydd yr offeryn hwn yn destun craffu gan Senedd y DU, ni ystyrir ei bod yn 

rhesymol ymarferol ei wneud na'i osod yn ddwyieithog. 

Rhinweddau: craffu  

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

perthynas â'r offeryn hwn. 
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Ymateb Llywodraeth Cymru 

Nid oes angen ymateb gan Lywodraeth Cymru. 

 

Cynghorwyr Cyfreithiol 

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 

28 Hydref 2022 
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SL(6)267 – Rheoliadau Marchnata Hadau a 

Deunyddiau Lluosogi Planhigion (Diwygio) (Cymru) 

(Ymadael â’r UE) 2022 

Cefndir a Diben 

Mae'r Rheoliadau hyn yn gwneud diwygiadau o ran gweithredadwyedd i Reoliadau 

Marchnata Hadau (Cymru) 2012 a Rheoliadau Marchnata Planhigion Ffrwythau a Deunyddiau 

Lluosogi (Cymru) 2017.  

Mae Llywodraeth Cymru yn esbonio yn ei Memorandwm Esboniadol fod y gwelliannau hyn 

yn “ofynnol o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r Undeb Ewropeaidd” a'u bod “yn diwygio is-

ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â marchnata hadau a deunyddiau plannu ffrwythau i gywiro 

diffygion o ran gweithredadwyedd na roddwyd cyfrif amdanynt mewn offerynnau diwygio 

cynharach.” 

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 niwrnod (ac eithrio unrhyw ddiwrnodau pan 

fo’r Senedd: (i) wedi’i diddymu neu (ii) ar doriad am fwy na phedwar diwrnod) i'r dyddiad y’u 

gosodwyd gerbron y Senedd. 

Materion technegol: craffu 

Nodwyd y ddau bwynt a ganlyn i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn 

perthynas â'r offeryn hwn.  

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

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

O ran rheoliad 1, teitl y Rheoliadau yn y fersiwn Saesneg yw: “The Marketing of Seeds and 

Plant Propagating Material (Wales) (Amendment) (EU Exit) Regulations 2022” 

(ychwanegwyd y pwyslais). Fodd bynnag, yn y fersiwn Gymraeg o reoliad 1, teitl y Rheoliadau 

yw: “Rheoliadau Marchnata Hadau a Deunyddiau Lluosogi Planhigion (Diwygio) (Cymru) 

(Ymadael â’r UE) 2022” (ychwanegwyd y pwyslais). 

Wrth gymharu’r ddwy fersiwn o’r Rheoliadau, nid yw’n glir pam mae “(Wales)” ac 

“(Amendment)”, a “(Cymru)” a “(Diwygio)”, yn ymddangos mewn trefn wahanol. O ystyried 

bod y Rheoliadau hyn yn diwygio offerynnau statudol Cymru, yn hytrach nag offerynnau 

statudol y DU, ymddengys mai’r drefn a welir yn y fersiwn Saesneg sy’n briodol. 
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2. 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 

Parthed rheoliad 2(2)(a)(i), yn fersiwn Gymraeg y Rheoliadau, mae’r dyfynodau cau wedi’u 

hepgor ar ôl “…quarantine pest”)” a chyn “rhodder”. Yn absenoldeb y dyfynodau cau hynny, 

mae’n bosibl na fydd eglurder ynghylch ble mae'r testun sydd i'w amnewid yn dod i ben, 

sydd â goblygiadau o ran effaith y rheoliad. 

Mae fersiynau Cymraeg a Saesneg y Rheoliadau hefyd yn cynnwys gwahanol ddulliau o 

ddefnyddio dyfynodau yn rheoliad 2(2)(a)(i) a (iii). Wrth amnewid testun, mae’r fersiwn 

Saesneg yn cynnwys dyfynodau sy’n rhagflaenu’r term diffiniedig ym mharagraff A1 o 

Atodlen 2 i Reoliadau Marchnata Hadau (Cymru) 2012 (yn y testun sy’n cael ei amnewid a’r 

testun newydd). Nid yw’r testun Cymraeg yn cynnwys y dyfynodau hynny.   

Rhinweddau: craffu  

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

perthynas â’r offeryn hwn: 

3. 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  

Gosodwyd drafft o'r Rheoliadau hyn gerbron y Senedd ar gyfer sifftio o dan baragraff 4 o 

Atodlen 7 i Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018, yn unol â Rheol Sefydlog 27.9A. 

Trafododd y Pwyllgor y drafft hwnnw ar 26 Medi 2022, a chytunodd mai’r weithdrefn 

negyddol oedd y weithdrefn briodol ar gyfer y Rheoliadau hyn. 

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

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

Ni chynhaliwyd ymgynghoriad ffurfiol mewn perthynas â’r Rheoliadau hyn. Yn hyn o beth, 

nodir y frawddeg a ganlyn yn y Memorandwm Esboniadol: 

“Gan fod y Rheoliadau’n darparu newid cyfyngedig, sy’n effeithio ar nifer bach o 

unigolion ac nad yw’n adlewyrchu newid ym mholisi Llywodraeth Cymru, ni chynhaliwyd 

ymgynghoriad cyhoeddus ffurfiol.” 

Ymateb Llywodraeth Cymru 

Mae angen ymateb gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â phwyntiau adrodd 1 a 2 yn 

unig. 

Trafodaeth y Pwyllgor 

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn yn ei gyfarfod ar 24 Hydref 2022 ac mae'n cyflwyno 

adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd uchod. 
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Ymateb y Llywodraeth: Rheoliadau Marchnata Hadau a Deunyddiau Lluosogi 
Planhigion (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2022 

 

Pwynt Craffu Technegol 1: Mae Llywodraeth Cymru yn cytuno â'r pwynt a 
godwyd a bydd yn ceisio unioni hyn drwy slip cywiro ar y cyfle cyntaf.  

 

Pwynt Craffu Technegol 2: O ran rheoliad 2(2)(a) mae Llywodraeth Cymru yn 
cytuno bod gwall teipograffyddol ond mae’n ystyried mai'r dyfynnod agoriadol yw'r 
dyfynnod sydd ar goll yn hytrach na’r dyfynnod cloi. Hynny yw: dylai “pla cwarantin 
…” ddarllen ““pla cwarantin …”.  

O ran y pwynt craffu technegol a godwyd mewn cysylltiad â rheoliad 2(2)(a)(i) a (iii), 
mae Llywodraeth Cymru yn cytuno bod y drafftio'n wahanol yn y fersiynau Cymraeg 
a Saesneg o'r Rheoliadau. Bydd yn ceisio unioni'r gwallau hyn drwy slip cywiro ar y 
cyfle cyntaf.  
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DATGANIAD YSGRIFENEDIG  

GAN 

LYWODRAETH CYMRU 
 

TEITL  
Rheoliadau Llygryddion Organig Parhaus (Diwygio) (Ymadael â'r 
UE) 2022 

DYDDIAD 20 Hydref, 2022 

GAN 

 

Lesley Griffiths AS 

Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 

 

 

Bydd aelodau'r Senedd am wybod ein bod yn rhoi cydsyniad i'r Ysgrifennydd Gwladol arfer 
pŵer i wneud is-ddeddfwriaeth sy'n berthnasol i Gymru mewn maes datganoledig.  
 
Ceisiwyd cytundeb gan Victoria Prentis AS, y Gweinidog Gwladol dros Ffermio, Pysgodfeydd 
a Bwyd, i wneud Offeryn Statudol (OS) o'r enw Rheoliadau Llygryddion Organig Parhaus 
(Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2022 a fydd yn berthnasol i Brydain Fawr.   
 
Gosodwyd y Rheoliadau gerbron Senedd y DU ar 19 Hydref gan yr Ysgrifennydd Gwladol, 

drwy arfer pŵer a roddir gan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018.   

 
Mae'r Offeryn Statudol (OS) yn diwygio Rheoliad a ddargedwir (EU) 2019/1021 Senedd 
Ewrop a'r Cyngor ar Lygryddion Organig Parhaus ("Rheoliadau POP a ddargedwir”). Mae’n 
gwneud mân ddiwygiadau technegol sy’n disodli dwy swyddogaeth y Comisiwn Ewropeaidd 
yn Rheoliadau POP a ddargedwir â swyddogaethau ar gyfer yr awdurdod priodol, yn unol â 
chywiriadau a wnaed eisoes mewn mannau eraill yn yr Atodiad. Mae'r diwygiadau hefyd yn 
rhoi yn ôl randdirymiad a gafodd ei hepgor drwy ddamwain. Mae'r OS hefyd yn cywiro'r 
Rheoliad yn Rheoliadau Llygryddion Organig Parhaus (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2020 lle 
nad oes gan y darpariaethau rym cyfreithiol o dan Reoliadau POP a ddargedwir mewn 
perthynas ag asid perfflworöoctan sylffonig (PFOS).  
     
Egwyddor gyffredinol Llywodraeth Cymru yw y dylai cyfraith sy'n ymwneud â materion 

datganoledig gael ei gwneud a'i diwygio yng Nghymru. Fodd bynnag, ar yr achlysur hwn, 

ystyrir ei bod yn briodol i'r diwygiadau, yn eu hanfod,  fod yn berthnasol i Gymru, gan nad oes 

gwahaniaeth o ran polisi rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU. Mae hyn yn sicrhau 

llyfr statud cydlynol a chyson, gyda'r rheoliadau ar gael o fewn offeryn sengl. Rwyf o'r farn 

nad deddfu ar wahân ar gyfer Cymru fyddai'r ffordd fwyaf priodol o weithredu'r newidiadau 
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sydd eu hangen, ac na fyddai'n defnyddio adnoddau Llywodraeth Cymru mewn modd 

pwyllog, o ystyried blaenoriaethau pwysig eraill Yn ogystal, mae'r rheoliadau hyn yn gwneud 

newidiadau sy'n fach ac yn dechnegol. 
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Lesley Griffiths AS 
Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 
Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

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

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

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

huw.irranca-davies@senedd.wales 
 
 
 
 
 

21 Hydref 2022 
 

 
 
Annwyl Huw,  
 
Rwy'n cyfeirio at fy llythyr atoch ar 6 Hydref 2022. Rwy'n ysgrifennu i hysbysu'r Pwyllgor fy 
mod wedi rhoi fy nghysyniad i'r Ysgrifennydd Gwladol osodi Rheoliadau Llygryddion 
Organig Parhaus (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2022 mewn perthynas i Gymru. Rwyf wedi 
gosod Datganiad Ysgrifenedig sydd ar gael yn https://senedd.cymru/media/mzsiuopv/ws-
ld15408-w.pdf. 
 
Gwnaed y Rheoliadau gan yr Ysgrifennydd Gwladol, drwy arfer y pwerau a roddir gan 
Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018). Maent yn gorgyffwrdd â pholisi 
datganoledig a byddant yn berthnasol i Gymru. Gallai'r darpariaethau fod wedi cael eu 
gwneud drwy arfer ein pwerau a roddir gan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018. 
Mae'r Rheoliadau'n berthnasol i Gymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.  
 
Mae'r Offeryn Statudol (OS) yn ddarostyngedig i'r weithdrefn gadarnhaol, a chafodd ei osod 
gerbron Senedd y DU ar 19 Hydref 2022. 
 
Egwyddor gyffredinol Llywodraeth Cymru yw y dylai cyfraith sy'n ymwneud â materion 
datganoledig gael ei gwneud a'i diwygio yng Nghymru. Fodd bynnag, ar yr achlysur hwn, 
ystyrir ei bod yn briodol i'r diwygiadau, yn eu hanfod, fod yn berthnasol i Gymru, gan nad 
oes gwahaniaeth o ran polisi rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU. 
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Mae hyn yn sicrhau llyfr statud cydlynol a chyson, gyda'r rheoliadau ar gael o fewn offeryn 
sengl. Rwyf o'r farn nad deddfu ar wahân ar gyfer Cymru fyddai'r ffordd fwyaf priodol o 
weithredu'r newidiadau sydd eu hangen, ac na fyddai'n defnyddio adnoddau Llywodraeth 
Cymru mewn modd pwyllog, o ystyried blaenoriaethau pwysig eraill 
 
Cofion,  

 
Lesley Griffiths AS 
Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 
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GWEINIDOGION Y DU SY'N GWEITHREDU MEWN MEYSYDD 

DATGANOLEDIG 
 
 

014 - Rheoliadau Llygryddion Organig Parhaus (Diwygio) (Ymadael â’r 
UE) 2022 

Dyddiad gosod yn Senedd y DU: 19 Hydref 2022 
Sifftio 
Yn destun gwaith sifftio yn Senedd y DU?  Na 
Y weithdrefn:  Cadarnhaol drafft 
Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Ewropeaidd Tŷ'r Cyffredin 

Amherthnasol 

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

Amherthnasol 

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

Amherthnasol 

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

Dim angen   

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

Anhysbys 

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Tŷ'r Cyffredin 

Anhysbys 

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

Anhysbys 

Y cefndir 

Bwriedir i'r Rheoliadau hyn gael eu gwneud gan Lywodraeth y DU o dan 
adran 8(1) o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018, a pharagraff 21 
o Atodlen 7 iddi. 

Crynodeb 

Mae Llygryddion Organig Parhaus (POPs) yn sylweddau cemegol 
gwenwynig sy'n dadelfennu'n araf ac yn gallu mynd i mewn i'r gadwyn fwyd 
o ganlyniad. Mae DDT yn enghraifft o Lygrydd Organig Parhaus. 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliad (EU) 2019/1021 a ddargedwir 
Senedd Ewrop a’r Cyngor ar Lygryddion Organig Parhaus ("Rheoliad POPs 
a ddargedwir"). Pan gafodd diffygion yn y Rheoliad Llygryddion Organig 
Parhaus a ddargedwir eu cywiro er mwyn iddo weithredu’n effeithiol mewn 
cyfraith ddomestig ar ôl Ymadael â’r UE, gwnaed tri gwall. Mae’r Rheoliadau 
hyn yn cywiro’r tri gwall hynny drwy: 
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1. Ddileu dwy o swyddogaethau’r Comisiwn Ewropeaidd, a rhoi 
swyddogaethau’r awdurdod priodol yn eu lle (yng Nghymru, 
Gweinidogion Cymru yw’r awdurdod priodol). 

2. Ailsefydlu cyfres o eithriadau a gafodd eu hepgor mewn 
camgymeriad. 

3. Hepgor dwy ddarpariaeth nad ydynt yn angenrheidiol oherwydd nad 
oes ganddynt ddim effaith gyfreithiol. 

Bydd y newidiadau hyn yn sicrhau bod Prydain Fawr yn cydymffurfio â'i 
chyfrifoldebau o dan Gonfensiwn Stockholm, sy'n ceisio gwahardd, dileu 
neu gyfyngu ar gynhyrchu a defnyddio Llygryddion Organig Parhaus. 

Datganiad gan Lywodraeth Cymru 

Mae Cynghorwyr Cyfreithiol y Senedd yn cytuno â'r datganiad a osodwyd 
gan Lywodraeth Cymru dyddiedig 20 Hydref 2022 ynghylch effaith y 
Rheoliadau hyn. 

Cytundeb Rhynglywodraethol ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)  

Mae'r crynodeb uchod a chynnwys y Memorandwm Esboniadol i'r 
Rheoliadau hyn yn cadarnhau eu heffaith ac i ba raddau y byddai'r 
Rheoliadau hyn yn deddfu polisi newydd mewn meysydd datganoledig. 
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DATGANIAD YSGRIFENEDIG 

GAN 

LYWODRAETH CYMRU 
 

 

TEITL  

 

Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol 

(Diwygio a Swyddogaethau Deddfwriaethol) 2022 

 

DYDDIAD   21 Hydref 2022 

 

GAN Lesley Griffiths AS/MS 

Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 

Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd 

 

Bydd Aelodau'r Senedd am fod yn ymwybodol fy mod wedi rhoi fy nghydsyniad i'r 
Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig arfer pŵer gwneud is-
ddeddfwriaeth mewn maes datganoledig mewn perthynas â Chymru. 

Gosodwyd yr Offeryn Statudol uchod gerbron Senedd y DU gan yr Ysgrifennydd Gwladol ar 
20 Hydref 2022 wrth arfer y pwerau a roddwyd gan adran 8(1) o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd 
(Ymadael) 2018, a pharagraff 21 o Atodlen 7 iddi. 

Gwnaed y Rheoliadau drafft o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 ac maent 
yn mynd i'r afael â methiannau cyfraith yr UE a ddargedwir rhag gweithredu'n effeithiol a 
diffygion eraill sy'n deillio o ymadawiad y Deyrnas Unedig â’r Undeb Ewropeaidd. Mae cyfraith 
yr UE a ddargedwir yn ymwneud â mewnforio anifeiliaid a chynhyrchion anifeiliaid perthynol, 
neu symud anifeiliaid a chynhyrchion anifeiliaid drwy Brydain Fawr. 

Mae'r Rheoliadau drafft yn addasu Cyfarwyddebau'r Undeb Ewropeaidd, yn trosglwyddo 
swyddogaethau cyrff yr UE o fewn y Cyfarwyddebau UE hynny i'r awdurdod priodol ac yn 
diwygio Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol 2011 a 
Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Yr Alban) 2011 i 
ddiweddaru'r drefn ddeddfwriaethol ac i addasu a throsglwyddo swyddogaethau. 

Yn fuan bydd Gweinidogion Cymru yn gwneud rheoliadau cyfatebol, a fydd yn creu nifer o 
bwerau gwneud rheoliadau i Weinidogion Cymru ac yn diwygio Rheoliadau’r Fasnach mewn 
Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Cymru) 2011.  
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Yr effaith y gall yr offeryn ei chael ar gymhwysedd deddfwriaethol y Senedd a/neu 
gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru: 

Nid yw'r Rheoliadau drafft yn lleihau nac yn tanseilio pwerau Gweinidogion Cymru mewn 
unrhyw ffordd. Dim ond yn achos pwerau a gedwir yn ôl y gall yr Ysgrifennydd Gwladol arfer 
swyddogaethau mewn perthynas â Chymru heb gydsyniad, a dim ond gyda chydsyniad 
Gweinidogion Cymru y caiff yr Ysgrifennydd Gwladol arfer swyddogaethau mewn perthynas 
â Chymru mewn maes datganoledig.  

Mae deddfwriaeth a wnaed o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 yn dod o 
dan eithriad yng Ngorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Diwygio) 2021, ac felly ni fydd 
creu’r swyddogaethau cydredol plws hyn yn amharu ar allu’r Senedd i ddeddfu yn y maes 
hwn yn y dyfodol, os yw’n dymuno gwneud hynny. 
 
Hoffwn sicrhau'r Senedd mai polisi arferol Llywodraeth Cymru yw deddfu dros Gymru ar 
faterion o fewn cymhwysedd datganoledig. Ond mewn rhai amgylchiadau mae manteision i 
gydweithio gyda Llywodraeth y DU pan fo sail resymegol glir dros wneud hynny. Ar yr 
achlysur hwn, felly, rwy'n rhoi fy nghydsyniad i'r Rheoliadau hyn er mwyn sicrhau 
effeithlonrwydd a hwylustod wrth newid polisi yn y dyfodol a chadw at rwymedigaethau 
rhyngwladol, a sicrhau cydgysylltiad a chysondeb traws-lywodraethol.  

Gosodwyd fersiwn ddrafft o’r Rheoliadau gerbron Senedd y DU ar 20 Hydref 2022 i ddod i 
rym ddiwrnod yn dilyn dadl a fydd yn cael ei chynnal rhwng 11 Tachwedd a 1 Rhagfyr. 

 

Tudalen y pecyn 26



 
GWEINIDOGION Y DU SY'N GWEITHREDU MEWN MEYSYDD 

DATGANOLEDIG 
 
 

015 - Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol 
(Diwygio a Swyddogaethau Deddfwriaethol) 2022 [Saesneg yn unig] 

Dyddiad gosod yn Senedd y DU: 20 Hydref 2022 
Sifftio 
Yn destun gwaith sifftio yn Senedd y DU?  Amherthnasol 
Y weithdrefn:  Cadarnhaol drafft 
Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Ewropeaidd Tŷ'r Cyffredin 

Amherthnasol 

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

Amherthnasol 

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

Amherthnasol 

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

Dim angen  

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

Anhysbys 

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Tŷ'r Cyffredin 

Anhysbys 

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

Anhysbys 

Y cefndir 
 
Bwriedir i'r Rheoliadau hyn gael eu gwneud gan Lywodraeth y DU o dan 
adran 8(1) o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018, a pharagraff 21 
o Atodlen 7 iddi. 
 
Crynodeb 
 
Mae'r Rheoliadau hyn yn cywiro diffygion yng nghyfraith yr UE a 
ddargedwir sy'n ymwneud â mewnforio anifeiliaid a chynhyrchion 
perthynol. Mae'r Rheoliadau yn trosglwyddo swyddogaethau cyrff yr UE i'r 
"awdurdod priodol" fel bod cyfraith yr UE a ddargedwir yn gweithredu'n 
effeithiol mewn cyfraith ddomestig. 
 
Mae’r Rheoliadau hyn yn rhoi swyddogaethau (gan gynnwys pwerau 
gwneud rheoliadau) i Weinidogion y DU fel yr awdurdod priodol. Drwy roi'r 
pwerau hynny i Weinidogion y DU fel yr awdurdod priodol, bydd 
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Gweinidogion y DU (ymhlith pethau eraill) yn gallu arfer y pwerau mewn 
meysydd datganoledig yng Nghymru, ond dim ond gyda chydsyniad 
Gweinidogion Cymru. 
 
Datganiad gan Lywodraeth Cymru 
 
Nid yw’r Rheoliadau hyn yn rhoi pwerau gwneud rheoliadau i 
Weinidogion Cymru. Fodd bynnag, mae datganiad ysgrifenedig 
Llywodraeth Cymru ar 21 Hydref 2022 yn dweud: 
 
“Yn fuan bydd Gweinidogion Cymru yn gwneud rheoliadau cyfatebol, a 
fydd yn creu nifer o bwerau gwneud rheoliadau i Weinidogion Cymru”. 
 
Felly, pan fydd y pwerau gwneud rheoliadau hyn yn cael eu defnyddio 
mewn meysydd datganoledig yng Nghymru, bydd dewis o ran pwy sy'n 
gallu eu harfer, h.y. gall naill ai fod yn: 
 

1. Weinidogion Cymru yn gweithredu ar eu pen eu hunain, neu 
 

2. Weinidogion y DU yn gweithredu ar ran Cymru, gyda chydsyniad 
Gweinidogion Cymru.1 

 
Mewn llythyr at y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
dyddiedig 21 Hydref, mae Lesley Griffiths AS, y Gweinidog Materion 
Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd yn nodi’r cefndir a ganlyn 
ynghylch y dull cyffredin o weithredu ledled Prydain Fawr yn y maes hwn: 
 
“Mae swyddogaethau tebyg yng nghyd-destun Iechyd a Lles Anifeiliaid 
wedi'u cymeradwyo'n flaenorol ar y sail bod buddiant cydfuddiannol i 
bob gweinyddiaeth wrth gymhwyso mesurau cydlynol i atal clefydau ac 
mae angen i'r swyddogaethau yn y Rheoliadau drafft weithio ar gyfer 
Prydain Fawr gyfan. Ar ben hynny, maent yn cael eu harfer yng nghyd-
destun Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid Cyffredin y DU gyda 
phrosesau llywodraethu a ddiffinnir yn glir ar gyfer ymgysylltu traws-
lywodraethol. Bydd unrhyw newidiadau polisi neu ddefnyddio'r pwerau 
yn cael eu trafod yn y Grŵp Polisi Clefydau Anifeiliaid, sef corff 
llywodraethu'r Fframwaith Cyffredin hwn, a lle caiff penderfyniadau 
polisi eu gwneud drwy gonsensws. 
 
Mae'n bwysig nodi bod gallu'r Ysgrifennydd Gwladol i arfer y 
swyddogaeth hon yn dibynnu ar gydsyniad Gweinidogion Cymru. Rydym 
yn rhagweld mai dim ond o dan amgylchiadau eithriadol y byddai hyn 
yn digwydd. Mae'r swyddogaeth hon felly'n briodol ac yn adlewyrchu'r 
hyn sydd eisoes yn digwydd mewn deddfwriaeth a phrosesau 
gweinyddol eraill yn y maes polisi hwn. 

                                                           
1 Mae’r un broses gydsynio yn berthnasol i Weinidogion yr Alban a’r Alban. 
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Hoffwn sicrhau'r pwyllgor hwn mai polisi arferol Llywodraeth Cymru yw 
deddfu dros Gymru ar faterion datganoledig. Ond mewn rhai 
amgylchiadau mae manteision i gydweithio gyda Llywodraeth y DU pan 
fo sail resymegol glir dros wneud hynny. Ar yr achlysur hwn, felly, rwy'n 
rhoi fy nghydsyniad i'r Rheoliadau hyn er mwyn sicrhau effeithlonrwydd 
a hwylustod wrth newid polisi yn y dyfodol a chadw at rwymedigaethau 
rhyngwladol, a sicrhau cydgysylltiad a chysondeb traws-lywodraethol.  
 
Cytundeb Rhynglywodraethol ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)  
 
Mae'r crynodeb uchod a chynnwys y Memorandwm Esboniadol i'r 
Rheoliadau hyn yn cadarnhau eu heffaith. 
 
Nid yw Cynghorwyr Cyfreithiol y Senedd o'r farn bod unrhyw faterion 
arwyddocaol yn codi o dan baragraff 8 o'r Memorandwm ar Fil yr Undeb 
Ewropeaidd (Ymadael) a Sefydlu Fframweithiau Cyffredin mewn 
perthynas â'r Rheoliadau hyn. 
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DATGANIAD YSGRIFENEDIG  

GAN 

LYWODRAETH CYMRU 
 

TEITL  

 

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

 

DYDDIAD 21 Hydref 2022 

GAN 

 

Lesley Griffiths AS, y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd 
Cymru, a’r Trefnydd 

 

 

Ysgrifennaf at y Senedd i roi gwybod fy mod wedi rhoi cydsyniad i’r Ysgrifenydd Gwladol 
arfer pŵer deddfwriaethol dirprwyedig mewn maes datganoledig mewn perthynas â 
Chymru. Gofynnodd y cyn-Weinidog Gwladol dros Ffermio, Pysgodfeydd a Bwyd, Victoria 
Prentis AS am gydsyniad i wneud Rheoliadau Anifeiliaid ac Iechyd Anifeiliaid, Bwyd 
Anifeiliaid a Bwyd, Planhigion ac Iechyd Planhigion (Diwygio) 2022. 

Bydd yr offeryn statudol (OS) a enwir uchod yn cael ei wneud gan yr Ysgrifennydd Gwladol 
drwy arfer pwerau a roddwyd gan adran 8(1) o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018, 
a pharagraff 21 o Atodlen 7 iddi. 

Mae’r Rheoliadau yn cynnig diwygio cyfraith uniongyrchol yr Undeb Ewropeaidd a 
ddargedwir mewn perthynas â rheolaethau swyddogol ar fewnforion i Brydain Fawr o 
anifeiliaid a chynnyrch anifeiliaid, a chynnyrch planhigion (gan gynnwys bwyd) yn ogystal â 
rheolau am iechyd a lles anifeiliaid, a rheolau ar farchnata deunyddiau plannu a lluosogi, yn 
dilyn ymadawiad y Deyrnas Unedig â’r Undeb Ewropeaidd. Mae angen diwygiadau o'r fath 
er mwyn sicrhau bod y cyfreithiau'n gweithredu'n effeithiol yn y cyd-destun domestig ac i 
ddiogelu iechyd pobl ac anifeiliaid: 

• Mae Rhan 2 o’r offeryn hwn yn ymdrin â diwygiadau sy’n cywiro Rheoliad (EU) Rhif 
2016/2031. 

• Mae Rhan 3 yn cynnwys nifer o ddiwygiadau i’r Rheoliadau Rheolaethau 
Swyddogol (Rheoliad (EU) Rhif 2017/625).  
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• Mae Rhan 4 yn ymdrin â mân ddiwygiadau gweithredol i gyfreithiau eraill yr Undeb 
Ewropeaidd a ddargedwir: 

 

o Diwygio Rheoliad (EC) Rhif 999/2001. 

o Diwygio Rheoliad y Cyngor (EC) Rhif 1/2005. 

o Diwygio Atodiad 2 i Benderfyniad y Comisiwn  2007/777/EC. 

o Diwygio Atodiad 1 i Reoliad y Comisiwn (EC) Rhif 798/2008. 

o Diwygio Atodiad 1 i Reoliad y Comisiwn (EC) Rhif 119/2009. 

o Diwygio Rheoliad Gweithredu’r Comisiwn (EU) 2020/625. 
 
Mae hefyd yn diwygio’r Deddfau canlynol: 

• Mae Rhan 5 yn ymwneud â diwygio Deddf Amrywogaethau a Hadau Planhigion 
1964. 

• Mae Rhan 6 yn cynnwys diwygiadau i Reoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a 
Chynhyrchion Perthynol (Lloegr) 2011 a Rheoliadau Iechyd Anifeiliaid (Ffioedd 
Amrywiol) (Lloegr) 2018. 

 
Mae’r OS hwn  yn ymdrin â mân ddiffygion sy’n codi oherwydd ymadael âr Undeb Ewropeaidd 
a diffygion eraill nas rhagwelwyd ar adeg ymadael â’r Undeb Ewropeaidd, ac mae’n sicrhau 
gweithrediad trefn fewnforio ar gyfer y Deyrnas Unedig gyfan. Oherwydd hynny, er mwyn 
effeithlonrwydd a hwylustod ac er mwyn sicrhau cysondeb ac eglurder o ran y llyfr statud, 
rwy’n credu ei bod yn briodol rhoi cydsyniad i’r OS a enwir uchod.  Rwy’n gwneud hynny gan 
gadw’r gallu i ddargyfeirio yn y dyfodol, yn unol a’n cymhwysedd deddfwriaethol. 
 
Gosodwyd y rheoliadau ar ffurf drafft gerbron Senedd y Deyrnas Unedig ar 20 Hydref 2022: 
http://www.legislation.gov.uk/id/ukdsi/2022/9780348239911. 
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GWEINIDOGION Y DU SY'N GWEITHREDU MEWN MEYSYDD 

DATGANOLEDIG 
 
 

016 - Rheoliadau Anifeiliaid ac Iechyd Anifeiliaid, Bwyd Anifeiliaid a 
Bwyd, Planhigion ac Iechyd Planhigion (Diwygio) 2022 [Saesneg yn unig] 

Dyddiad gosod yn Senedd y DU: 20 Hydref 2022 
Sifftio 
Yn destun gwaith sifftio yn Senedd y DU?  Amherthnasol 
Y weithdrefn:  Cadarnhaol drafft 
Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Ewropeaidd Tŷ'r Cyffredin 

Amherthnasol 

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

Amherthnasol 

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

Amherthnasol 

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

Dim angen  

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

Anhysbys 

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Tŷ'r Cyffredin 

Anhysbys 

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

Anhysbys 

Cefndir 
 
Bwriedir i'r Rheoliadau hyn gael eu gwneud gan Lywodraeth y DU o dan 
adran 8(1) o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018, a pharagraff 21 
o Atodlen 7 iddi. 
 
Crynodeb 
 
Mae’r Rheoliadau hyn yn cynnig diwygio cyfraith yr Undeb Ewropeaidd a 
ddargedwir mewn perthynas â rheolaethau swyddogol ar fewnforion i 
Brydain Fawr o anifeiliaid a chynnyrch anifeiliaid, a chynnyrch planhigion 
(gan gynnwys bwyd) yn ogystal â rheolau am iechyd a lles anifeiliaid, a 
rheolau ar farchnata deunyddiau plannu a lluosogi, yn dilyn ymadawiad y 
Deyrnas Unedig â’r Undeb Ewropeaidd. Bwriad y diwygiadau yw sicrhau 
bod y cyfreithiau’n gweithredu’n effeithiol yn y cyd-destun domestig er 
mwyn diogelu iechyd pobl ac anifeiliaid. 
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Er enghraifft, mae’r Rheoliadau: 
 

- Yn gwneud darpariaeth ynghylch cosbau am fethu â chydymffurfio 
â rheoliadau iechyd planhigion. 
 

- Pan fydd yr awdurdod priodol yn gallu gweithredu fel awdurdod 
cymwys i gynnal rheolaethau swyddogol, ni fydd angen mwyach i'r 
awdurdod priodol ddynodi ei hun yn awdurdod cymwys (yn 
hytrach, bydd yr awdurdod priodol, yn ddiofyn, yn awdurdod 
cymwys). 
 

- Yn trosglwyddo swyddogaethau o'r Comisiwn Ewropeaidd i 
awdurdodau priodol domestig. Er enghraifft, rhoddir pwerau i 
awdurdodau priodol (Gweinidogion Cymru, yng Nghymru) wneud 
rheoliadau i reoli risgiau bioddiogelwch (ond nid oes gorfodaeth i 
wneud hynny). 
 

- Ymestyn y cyfnodau trosiannol sy'n ymwneud â rheolaethau 
swyddogol i ganfod rhai sylweddau a gweddillion mewn 
cynhyrchion o darddiad anifeiliaid a fwriedir i'w bwyta gan bobl. 

 
Datganiad gan Lywodraeth Cymru 
 
Mae Cynghorwyr Cyfreithiol y Senedd yn cytuno â'r safbwynt cyffredinol a 
nodir yn natganiad Llywodraeth Cymru dyddiedig 21 Hydref 2022 
ynghylch effaith y Rheoliadau hyn.  
 
Fodd bynnag, nid yw'r datganiad ysgrifenedig yn rhoi enghreifftiau 
ymarferol (fel y rhai a roddir uchod) o'r newidiadau a wneir gan y 
Rheoliadau hyn. Mae'r Rheoliadau hyn yn gwneud newidiadau pwysig i'r 
gyfraith ar anifeiliaid ac iechyd anifeiliaid, bwyd anifeiliaid a bwyd, 
planhigion ac iechyd planhigion, ond fe’u disgrifir yn y ffordd fwyaf 
cyffredinol a lefel uchel yn unig yn y datganiad ysgrifenedig. 
 
Cytundeb Rhynglywodraethol ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)  
 

Mae'r crynodeb uchod a chynnwys y Memorandwm Esboniadol i'r 
Rheoliadau hyn yn cadarnhau eu heffaith. 

 
Nid yw Cynghorwyr Cyfreithiol y Senedd o'r farn bod unrhyw faterion 
arwyddocaol yn codi o dan baragraff 8 o'r Memorandwm ar Fil yr Undeb 
Ewropeaidd (Ymadael) a Sefydlu Fframweithiau Cyffredin mewn 
perthynas â'r Rheoliadau hyn. 
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DATGANIAD YSGRIFENEDIG 

GAN 

LYWODRAETH CYMRU 
 

 

TEITL  Rheoliadau Bwyd a Bwyd Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) 2022 

DYDDIAD  24.10.2022 

GAN  Lynne Neagle AS, Y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant 

 

 
Gosodwyd Rheoliadau Bwyd a Bwyd Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) 2022 (“Rheoliadau 
2022”) ar ffurf drafft gerbron y Senedd ar 20 Hydref 2022, yn unol â’r weithdrefn 
gadarnhaol, a gellir eu gweld yma: 
 
Mae Rheoliadau 2022 yn diwygio’r ddeddfwriaeth ganlynol: 
 
https://www.legislation.gov.uk/cy/ukdsi/2022/9780348240047/contents.  
 

Deddfwriaeth uniongyrchol yr UE a ddargedwir  
 

• Rheoliad (EC) Rhif 1829/2003 Senedd Ewrop a’r Cyngor Ewropeaidd dyddiedig 22 
Medi 2003 ar fwyd a bwyd anifeiliaid a addaswyd yn enetig.   
 

• Rheoliad (EC) Rhif 1831/2003 Senedd Ewrop a’r Cyngor Ewropeaidd dyddiedig 22 
Medi 2003 ar ychwanegion i’w defnyddio mewn maetheg anifeiliaid.   
 

• Rheoliad (EC) Rhif 853/2004 Senedd Ewrop a’r Cyngor Ewropeaidd dyddiedig 29 
Ebrill 2004 yn nodi rheolau hylendid penodol ar gyfer bwyd sy’n deillio o anifeiliaid   
 

• Rheoliad y Comisiwn (EC) Rhif 378/2005 dyddiedig 4 Mawrth 2005 ar reolau manwl 
ar gyfer gweithredu Rheoliad (EC) Rhif 1831/2003 Senedd Ewrop a’r Cyngor 
Ewropeaidd mewn perthynas â dyletswyddau a thasgau’r Labordy Cyfeirio Cymunedol 
ynghylch ceisiadau am awdurdodiadau ar gyfer ychwanegion bwyd anifeiliaid. 

  
• Penderfyniad y Comisiwn 2007/305/EC dyddiedig 25 Ebrill 2007 ar dynnu rêp had olew 

hybrid Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4) a’r cynhyrchion sy’n deillio ohono 
o’r farchnad (a nodwyd o dan ddogfen C(2007) 1805).   
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• Penderfyniad y Comisiwn 2007/306/EC dyddiedig 25 Ebrill 2007 ar dynnu rêp had olew 
hybrid Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) a’r cynhyrchion sy’n deillio ohono 
o’r farchnad (a nodwyd o dan ddogfen C(2007) 1806).   

   
• Penderfyniad y Comisiwn 2007/307/EC dyddiedig 25 Ebrill 2007 ar dynnu rêp had olew 

Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) a’r cynhyrchion sy’n deillio ohono o’r farchnad (a nodwyd 
o dan ddogfen C(2007) 1809).   

  
• Rheoliad (EC) Rhif 429/2008 dyddiedig 25 Ebrill 2008 ar reolau manwl ar gyfer 

gweithredu Rheoliad (EC) Rhif 1831/2003 Senedd Ewrop a’r Cyngor Ewropeaidd 
mewn perthynas â pharatoi a chyflwyno ceisiadau, ac asesu ac awdurdodi 
ychwanegion bwyd anifeiliaid.    

 
• Rheoliad (EC) Rhif 1331/2008 Senedd Ewrop a’r Cyngor Ewropeaidd dyddiedig 16 

Rhagfyr 2008 sy’n sefydlu gweithdrefn awdurdodi gyffredin ar gyfer ychwanegion 
bwyd, ensymau bwyd a chyflasynnau bwyd.  
 

• Rheoliad (EC) Rhif 152/2009 dyddiedig 27 Ionawr 2009 sy’n gosod y dulliau samplu a 
dadansoddi ar gyfer rheolaethau swyddogol ar fwyd anifeiliaid.   
 

• Rheoliad (EC) Rhif 450/2009 dyddiedig 29 Mai 2009 ar ddeunyddiau ac eitemau 
gweithredol a deallus y bwriedir iddynt ddod i gysylltiad â bwyd.  
 

• Rheoliad (EC) Rhif 767/2009 Senedd Ewrop a’r Cyngor Ewropeaidd dyddiedig 13 
Gorffennaf 2009 ar roi bwyd anifeiliaid ar y farchnad a’i ddefnyddio, sy’n diwygio 
Rheoliad Senedd Ewrop a’r Cyngor Ewropeaidd (EC) Rhif 1831/2003, ac sy’n diddymu 
Cyfarwyddeb y Cyngor 79/373/EEC, Cyfarwyddeb y Comisiwn 80/511/EEC, 
Cyfarwyddebau’r Cyngor 82/471/EEC, 83/228/EEC, 93/74/EEC, 93/113/EC a 
96/25/EC a Phenderfyniad y Comisiwn 2004/217/EC. 
 

• Rheoliad (EU) Rhif 619/2011 dyddiedig 24 Mehefin 2011 sy’n gosod y dulliau samplu 
a dadansoddi ar gyfer rheolaethau swyddogol ar fwyd anifeiliaid mewn perthynas â 
phresenoldeb deunydd wedi’i addasu’n enetig y mae gweithdrefn awdurdodi ar ei 
chyfer ar y gweill neu y mae awdurdodiad ar ei chyfer wedi dod i ben.  

 
• Rheoliad (EU) 2015/2283 Senedd Ewrop a’r Cyngor Ewropeaidd dyddiedig 25 

Tachwedd 2015 ar fwydydd newydd, sy’n diwygio Rheoliad (EU) Rhif 1169/2011 
Senedd Ewrop a’r Cyngor Ewropeaidd ac yn diddymu Rheoliad (EC) Rhif 258/97 
Senedd Ewrop a’r Cyngor Ewropeaidd a Rheoliad y Comisiwn (EC) Rhif 1169/2011.  

 
Mae Rheoliadau 2022 hefyd yn diwygio cyfraith ddomestig benodol sy’n deillio o’r UE sy’n 
gymwys i Loegr yn unig.  

 
Unrhyw effaith y gallai‘r Offeryn Statudol (OS) ei chael ar gymhwysedd 
deddfwriaethol Senedd Cymru a/neu gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru 
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Mae Rheoliadau 2022 yn trosglwyddo swyddogaethau newydd i Weinidogion Cymru. 
Hepgorwyd y swyddogaethau yn Erthyglau 8(6) a 20(6) o Reoliad 1829/2003 
(swyddogaethau’r Comisiwn Ewropeaidd yn flaenorol) mewn camgymeriad gan OS blaenorol 
yng nghyswllt Ymadael â’r UE. Bydd y swyddogaethau hynny’n cael eu hadfer a’u hail-lunio 
fel swyddogaethau’r ‘awdurdod priodol’.  Yr awdurdod priodol mewn perthynas â Chymru yw 
Gweinidogion Cymru.  

Mae Rheoliadau 2022 hefyd yn gwneud cywiriadau i ddarpariaethau deddfwriaeth 
uniongyrchol yr UE a ddargedwir mewn meysydd datganoledig y trosglwyddwyd 
swyddogaethau mewn perthynas â hwy, i Weinidogion Cymru o dan Offerynnau Statudol 
blaenorol Ymadael â’r UE, i’r graddau y maent yn arferadwy mewn perthynas â Chymru. 

Nid yw Rheoliadau 2022 yn effeithio ar gymhwysedd deddfwriaethol y Senedd.  

Mae Rheoliadau 2022 yn gwneud diwygiadau i ddeddfwriaeth uniongyrchol yr UE a 
ddargedwir ym meysydd hylendid a diogelwch bwyd a bwyd anifeiliaid er mwyn cywiro 
diffygion cyfreithiol a sicrhau gweithredu parhaus y ddeddfwriaeth honno ar ôl y Cyfnod 
Gweithredu. 

 
Diben y diwygiadau  

Diben Rheoliadau 2022 yw: 

• Mynd i’r afael ag amrywiaeth o ddiffygion sy’n weddill yn neddfwriaeth yr UE a 
ddargedwir ym maes diogelwch a hylendid bwyd a bwyd anifeiliaid er mwyn sicrhau 
gweithredu parhaus y ddeddfwriaeth honno ar ôl y Cyfnod Gweithredu. 
 

• Cywiro diffygion sy’n weddill o ganlyniad i wallau mewn diwygiadau blaenorol a 
wnaed yn unol ag adran 8 o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael). 
 

• Diwygio Rheoliad (EC) 1829/2003 a ddargedwir ar organeddau a addaswyd yn 
enetig i’w defnyddio at ddibenion bwyd a bwyd anifeiliaid, i adfer ac ail-lunio 
Erthyglau 8(6) a 20(6) er mwyn darparu’r ddarpariaeth am bennu cyfnodau 
cyfyngedig o amser ar gyfer disbyddu’r stociau cyfredol o cynhyrchion i'w defnyddio, 
a hynny er mwyn helpu i dynnu GMOs o’r farchnad y mae’r awdurdodiad ar ei chyfer 
wedi dod i ben. 
 

• Diwygio Penderfyniadau 2007/305/EC, 2007/306/EC a 2007/307/EC i estyn cyfnod 
goddefiant tair GMO a dynnwyd yn ôl am dair blynedd arall tan 31 Rhagfyr 2025 er 
mwyn caniatáu i elfennau hybrin o’r GMOs a dynnwyd yn ôl fod yn bresennol mewn 
cynhyrchion hyd at oddefiant o 0.1%, a gwneud mân ddiwygiad canlyniadol i Reoliad 
619/2011 a ddargedwir i adlewyrchu’r newidiadau i’r cyfnodau goddefiant ar gyfer y 
GMOs hyn a dynnwyd yn ôl. 
 

• Diwygio Rheoliad (EU) 2015/2283 a ddargedwir ar fwydydd newydd, er mwyn darparu 
cyfnod trosiannol â therfyn amser ar gyfer pryfed bwytadwy, sy’n benodol i Brydain 
Fawr. Bydd hyn yn caniatáu i bryfed bwytadwy cymwys aros ar y farchnad ym 
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bwydydd newydd gael eu cyflwyno, ac o ganlyniad, i ganiatáu amser i’r awdurdod 
priodol benderfynu arnynt. 
 

• Diwygio Rheoliad (EC) Rhif 450/2009 ar ddeunyddiau gweithredol a deallus ac 
eitemau y bwriedir iddynt ddod i gysylltiad â bwyd, er mwyn dileu’r gofyniad i 
ddefnyddio’r pictograff ‘Do Not Eat’ ar gynhyrchion o’r fath o ystyried bod yr UE, neu 
endid tebyg, yn dal hawliau eiddo deallusol y pictograff. Bydd y gofyniad i 
gymhwyso’r geiriau ‘DO NOT EAT’ ar ddeunyddiau gweithredol a deallus sy’n dod i 
gysylltiad â bwyd yn parhau i fod yn orfodol.  

 

Gellir gweld yr OS a’r Memorandwm Esboniadol, sy’n nodi effaith pob diwygiad, yma:  

https://www.legislation.gov.uk/cy/ukdsi/2022/9780348240047/memorandum/contents  

Pam rhoddwyd cydsyniad 

Rhoddwyd cydsyniad i Lywodraeth y DU wneud y cywiriadau hyn mewn perthynas â 
Chymru, ac ar ran Cymru am resymau effeithlonrwydd a hwylustod ac i sicrhau cysondeb a 
chydlyniant y llyfr statud. Mae'r diwygiadau wedi'u hystyried yn llawn ac nid oes 
gwahaniaeth mewn polisi rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU. Diben y 
diwygiadau hyn yw sicrhau bod y diffygion cyfreithiol a nodwyd yn cael eu cywiro, a bod y 
darpariaethau’n gweithredu fel y  bwriadwyd, a hynny wrth sicrhau bod mesurau trosiannol 
ar gyfer cynhyrchion organeddau a addaswyd yn enetig yn cael eu gweithredu’n barhaus, a 
bod cynawsedd â Gogledd Iwerddon yn y cyswllt hwn o ran rheoleiddio. 

 

Tudalen y pecyn 37

https://www.legislation.gov.uk/cy/ukdsi/2022/9780348240047/memorandum/contents


 
GWEINIDOGION Y DU SY'N GWEITHREDU MEWN MEYSYDD 

DATGANOLEDIG 
 
 

017 - Rheoliadau Bwyd a Bwyd Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) 2022 
[Saesneg yn unig] 

Gosodwyd yn Senedd y DU: 24 Hydref 2022 
Sifftio 
Yn destun gwaith sifftio yn Senedd y DU?  Amherthnasol 
Y weithdrefn:  Cadarnhaol drafft 
Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Ewropeaidd Tŷ'r Cyffredin 

Amherthnasol 

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

Amherthnasol 

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

Amherthnasol 

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

Dim angen   

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

Anhysbys 

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Tŷ'r Cyffredin 

Anhysbys 

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

Anhysbys 

Cefndir 
 
Bwriedir i'r Rheoliadau hyn gael eu gwneud gan Lywodraeth y DU o dan 
adran 8(1) o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018, a pharagraff 21 
o Atodlen 7 iddi. 
 
Crynodeb 
 
Mae'r Rheoliadau hyn yn trosglwyddo swyddogaethau newydd o'r 
Comisiwn Ewropeaidd i Weinidogion Cymru. Cafodd trosglwyddo’r 
swyddogaethau hyn ei hepgor drwy gamgymeriad gan Offeryn Statudol 
Ymadael â’r UE cynharach. Bydd y swyddogaethau yn cael eu hadfer a'u 
hail-gyflwyno fel swyddogaethau'r 'awdurdod priodol'. Yr awdurdod 
priodol mewn perthynas â Chymru yw Gweinidogion Cymru.  
 
Mae'r Rheoliadau hyn hefyd yn gwneud cywiriadau i ddarpariaethau 
deddfwriaeth uniongyrchol a ddargedwir gan yr UE mewn meysydd 
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datganoledig mewn perthynas â pha swyddogaethau, i'r graddau y maent 
yn arferadwy mewn perthynas â Chymru, sy’n cael eu trosglwyddo i 
Weinidogion Cymru o dan Offerynnau Statudol Ymadael â’r UE blaenorol. 
 
Mae'r Rheoliadau hyn hefyd yn gwneud diwygiadau i ddeddfwriaeth 
uniongyrchol a ddargedwir gan yr UE ym meysydd hylendid a diogelwch 
bwyd a bwyd anifeiliaid er mwyn cywiro diffygion cyfreithiol a sicrhau 
gweithredoldeb parhaus y ddeddfwriaeth honno yn y cyfnod ar ôl 
gweithredu. 
 
Datganiad gan Lywodraeth Cymru 
 
Mae'r Cynghorwyr Cyfreithiol yn cytuno â'r datganiad a osodwyd gan 
Lywodraeth Cymru ar 24 Hydref 2022 ynghylch effaith y Rheoliadau hyn. 
 
Mae'r datganiad ysgrifenedig hefyd yn nodi crynodeb defnyddiol, gydag 
enghreifftiau ymarferol, o'r newidiadau a wneir gan y Rheoliadau. 
 
Cytundeb Rhynglywodraethol ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)  
 
Mae'r crynodeb uchod a chynnwys y Memorandwm Esboniadol i'r 
Rheoliadau hyn yn cadarnhau eu heffaith.  
 
Nid yw Cynghorwyr Cyfreithiol y Senedd o'r farn bod unrhyw faterion 
arwyddocaol yn codi o dan baragraff 8 o'r Memorandwm ar Fil yr Undeb 
Ewropeaidd (Ymadael) a Sefydlu Fframweithiau Cyffredin mewn 
perthynas â'r Rheoliadau hyn. 
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Lesley Griffiths AS/MS 
Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 
Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

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

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

Huw Irranca-Davies MS  
Chair,  
Legislation, Justice and Constitution Committee 
Senedd Cymru 
 

 
huw.Irranca-Davies@senedd.wales 
 
 
 

 
 

 
21 Hydref 2022 

 
Annwyl Huw, 
 
 
Gan gyfeirio at fy llythyr atoch ar 10 Hydref 2022, rwy’n sgrifennu i roi gwybod i’r Pwyllgor fy 
mod wedi rhoi fy nghydsyniad i’r Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd, Bwyd a 
Materion Gwledig osod Rheoliadau Rheoli Mercwri (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2022 mewn 
perthynas â Chymru. Rwyf wedi gosod Datganiad Ysgrifenedig sydd ar gael ichi ei weld yn 
https://senedd.cymru/media/igadvcvc/ws-ld15407-w.pdf 
 
Cafodd y Rheoliadau eu gwneud gan yr Ysgrifennydd Gwladol wrth arfer y pwerau a 
roddwyd gan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018.  Mae’r Rheoliadau’n 
gorgyffwrdd â pholisi datganoledig a byddant yn gymwys i Gymru.  Gallai Gweinidogion 
Cymru fod wedi gwneud y darpariaethau hynny wrth arfer y pwerau a roddir i ni gan Ddeddf 
yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018. Mae’r Rheoliadau’n estyn i’r Alban, Lloegr ac i 
Gymru.  
 
Daw’r Offeryn Statudol (OS) o dan y weithdrefn negyddol a chafodd ei osod gerbron 
Senedd y DU ar 19 Hydref 2022.  
 
Egwyddor cyffredinol Llywodraeth Cymru yw y dylai cyfraith sy’n ymwneud â mater 
datganoledig gael ei gwneud a’i diwygio yng Nghymru. Y tro hwn, ystyrir ei bod yn briodol 
bod sylwedd y diwygiadau’n gymwys i Gymru gan nad oes gwahaniaeth polisi rhwng 
Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU ar y mater hwn.  
 
 
 
 

Tudalen y pecyn 40

Eitem 6.1

mailto:Gohebiaeth.Lesley.Griffiths@llyw.cymru
mailto:Correspondence.Lesley.Griffiths@gov.wales
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsenedd.cymru%2Fmedia%2Figadvcvc%2Fws-ld15407-w.pdf&data=05%7C01%7CScott.Tyler1%40gov.wales%7Cd4f49ab245a8415a78d708dab34e9bb8%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C638019447433796123%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=eAqGiXQnqBk794q501k%2BtWht2W0ED%2FKBP1UvRnf2KZI%3D&reserved=0


 
 
 
Bydd hyn yn sicrhau bod y llyfr statud yn ystyrlon a chyson a bod y rheoliadau ar gael trwy 
un offeryn. Yn fy marn i, nid deddfu ar wahân dros Gymru fyddai’r ffordd fwyaf priodol o 
sicrhau’r newidiadau angenrheidiol na’r ffordd orau o ddefnyddio adnoddau Llywodraeth 
Cymru o ystyried blaenoriaethau pwysig eraill.  
 
Cofion, 
 

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

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

Gohebiaeth.Julie.James@llyw.cymru                  
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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 

25 Hydref 2022 

 

Annwyl Huw 
 
Hoffwn roi gwybod i’r Pwyllgor o’r bwriad i gydsynio i Lywodraeth y DU wneud a 
gosod Rheoliadau Amodau Ffytoiechydol (Diwygio) (Rhif. 3) 2022 (“y Rheoliadau”) 
erbyn 3 Tachwedd 2022. 
 
Derbyniais lythyr gan y Gweinidog Gwladol blaenorol dros Amaeth, Pysgodfeydd a 
Bwyd, yn gofyn am gydsyniad i’r Rheoliadau. Bydd y Rheoliadau yn croestorri â 
polisïau datganoledig ac yn gymwys i Gymru. Bydd y Rheoliadau yn ymestyn i 
Loegr, yr Alban a Chymru ac mae cais tebyg am gydsyniad wedi ei anfon at 
Lywodraeth yr Alban. 
 
Bydd y Rheoliadau’n cael eu gwneud gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros yr 
Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig, drwy arfer y pwerau a roddwyd gan 
Erthyglau 5(3), 30(1), 37(5), 41(3), 72(3) a 105(6) Rheoliadau Iechyd Planhigion. 
Mae Erthygl 2a(2) o’r Rheoliadau Iechyd Planhigion yn darparu y gall yr 
Ysgrifennydd Gwladol wneud y fath Reoliadau gyda chydsyniad Gweinidogion 
Cymru a Gweinidogion yr Alban  
 
Mae’r Rheoliadau yn diweddaru mesurau rheoli mewnforio ar draws ystod o blâu ac 
afiechydon mewn ymateb i asesiadau risg diwygiedig neu newydd. Mae hwn yn 
ddiweddariad arferol, sy’n adlewyrchu casgliadau technegol y cytunwyd arnynt drwy 
Grŵp Risg Iechyd Planhigion y DU (y PHRG), y mae Llywodraeth Cymru yn aelod 
craidd ohono. Mae’r Offeryn Statudol (OS) yn ddarostyngedig i’r weithdrefn 
negyddol, a bydd yn cael ei gosod gerbron Senedd y DU ar 3 Tachwedd. Mae’r 
dyddiadau cychwyn ar gyfer y mesurau’n cael eu rhannu rhwng mesurau brys (gan 
fod Thekopsora minima yn y categori pla nad yw’n bla cwarantin) sydd i ddod i rym 
ar 25 Tachwedd 2022, a’r holl fesurau eraill nad ydynt yn y categori brys a fydd yn 
dod i rym ar 3 Mai 2023. 
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Er mai egwyddor gyffredinol Llywodraeth Cymru yw y dylid gwneud a diwygio’r 
gyfraith mewn perthynas â materion datganoledig yng Nghymru, ar yr achlysur hwn 
fe ystyrir yn briodol bod sylwedd y diwygiadau yn gymwys i Gymru gan nad oes 
gwahaniaeth polisi rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU ar y mater hwn. 
Mae hyn yn sicrhau llyfr statud rhesymegol a chyson, a’r rheoliadau’n hygyrch mewn 
un Offeryn. Rwy’n ystyried nad deddfu ar wahân i Gymru fyddai’r dull mwyaf priodol 
o roi effaith i’r newidiadau angenrheidiol ac na fyddai ychwaith yn ddefnydd 
darbodus o adnoddau Llywodraeth Cymru o ystyried blaenoriaethau pwysig eraill. 
 
Fel y soniwyd, mae Llywodraeth Cymru yn rhan o’r PHRG, sy’n rhan o’r strwythur 
llywodraethu ar gyfer Fframwaith Cyffredin Iechyd Planhigion. Mae’r diwygiadau 
deddfwriaethol arfaethedig wedi eu trafod a’u cymeradwyo gan y PHRG.  
 
Ni fydd y Rheoliadau hyn yn cael unrhyw oblygiadau ar y Rhaglen Lywodraethu. 
Mae dibenion y Rheoliadau yn cynnwys bioamrywiaeth. Mae atal plâu ac afiechydon 
planhigion rhag dod i mewn i’r wlad yn cefnogi’r rhan fwyaf o amcanion lles a 
byddant yn cael effaith uniongyrchol a chadarnhaol ar gyfrannu tuag at y nodau lles 
cenedlaethol “Cymru iachach” a ‘Chymru gydnerth’ yn ogystal â chael effeithiau 
cysylltiedig ar y nodau o “Gymru lewyrchus” a “Chymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-
eang”. 
 
Yn unol â’r Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol, byddaf yn gosod Datganiad 
Ysgrifenedig gerbron y Senedd o fewn tri diwrnod gwaith i osod y Rheoliadau 
gerbron Senedd y DU. 
 
Rwyf wedi ysgrifennu yn yr un modd at Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr 
Amgylchedd a Seilwaith, Llyr Gruffydd AS. 

 
Yn gywir, 
 
 

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

GAN 

LYWODRAETH CYMRU 
 

 

TEITL  
Datganiad Ysgrifenedig i Aelodau o'r Senedd ar Reoliadau Rheoli 
Cymorthdaliadau (Cymorthdaliadau a Chynlluniau o Ddiddordeb 
neu Ddiddordeb Penodol) 2022 

DYDDIAD  1 Tachwedd 2022 

GAN  Rebecca Evans AS, Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol 

 

 

 

 

 

Mae’r Datganiad Ysgrifenedig hwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Aelodau am 

ddatblygiad rheoliadau yn ymwneud â Deddf Rheoli Cymorthdaliadau 2022.  

Ar 17 Hydref 2022 rhannodd yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol yr wybodaeth 

ddiweddaraf am y pedwar Offeryn Statudol cysylltiedig â Deddf Rheoli Cymorthdaliadau 2022 

nad ydynt eto wedi’u gosod gerbron Senedd y DU, gan gynnwys ‘Rheoliadau Rheoli 

Cymorthdaliadau (Cymorthdaliadau a Chynlluniau o Ddiddordeb neu Ddiddordeb Penodol) 

2022’. 

Nid yw’r drafft terfynol hwn wedi newid o’r rheoliadau drafft diweddaraf a rannwyd â 

Llywodraeth Cymru ar 22 Gorffennaf 2022 yn dilyn y broses ymgynghori. Yn ystod y cyfnod 

ymgynghori ysgrifennais at yr Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol ar y pryd yn yr Adran 

Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol, Paul Scully AS, i fynegi pryderon Llywodraeth 

Cymru ynghylch y diffyg sicrwydd cyfreithiol sy’n deillio o’r broses, gwerth isel y trothwyon 

economaidd sy’n sbarduno’r gofynion a phryderon ynghylch llawer o nodweddion y broses. 

Nid oes yr un o’r sylwadau na’r argymhellion a wnes i wedi’u derbyn na’u hadlewyrchu yn y 

rheoliadau terfynol. 

Bydd y rheoliadau hyn yn effeithio’n sylweddol ar allu awdurdodau cyhoeddus yng Nghymru 

i ddyfarnu cymorthdaliadau effeithiol ac amserol. Yn sgil y diffyg diffiniadau clir, cyfreithiol 

benodol, mae perygl y bydd y gyfundrefn newydd yn cael ei llesteirio gan fiwrocratiaeth a her 

gyfreithiol. Mae safoni’r trothwyon ar gyfer Cymorthdaliadau o Ddiddordeb neu Ddiddordeb 

Penodol (£5 miliwn a £10 miliwn yn y drefn honno) yn golygu bod perygl o greu dull deublyg 

gorsyml sy’n annigonol i adlewyrchu cymhlethdodau economi’r DU. Mae’r trothwyon £5 

miliwn a £10 miliwn hefyd yn cymharu’n anffafriol â’r gyfundrefn UE flaenorol. Bydd y craffu 

ychwanegol ar gymorthdaliadau mewn sectorau sensitif megis cynhyrchu metelau, cerbydau 
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neu ynni, nad ydynt yn bresennol yn y gyfundrefn gyfredol, yn effeithio’n sylweddol ar 

ddatblygiad economaidd Cymru. 

Rwyf wedi ystyried yr angen i osod memorandwm cydsyniad offeryn statudol ac wedi dod i’r 

casgliad nad yw’r rheoliad drafft hwn yn ymgysylltu â Rheol Sefydlog 30A na Rheol Sefydlog 

30B. Serch hynny, credaf y bydd y rheoliadau, fel y maent wedi’u drafftio, yn cael effaith 

negyddol sylweddol ar faes cymhwysedd datganoledig datblygu economaidd, ac ar feysydd 

o bwys i Economi Cymru. Roeddwn felly’n teimlo ei bod yn briodol tynnu sylw’r Senedd at y 

mater hwn.  
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DATGANIAD  

GAN 

LYWODRAETH CYMRU 
 

 

TEITL: Bil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu) 2022 

DYDDIAD:  24 Hydref 2022 

GAN: Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol  

 

Pasiwyd Bil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu) gan y Senedd ar 12 Gorffennaf 
2022 a chafodd y Cydsyniad Brenhinol ar 8 Medi.  
 
Mae datganoli trethi yn bwysig. Mae’n rhoi ysgogiad sylweddol y gallwn ei ddefnyddio i 
gyflawni blaenoriaethau strategol yn well ar gyfer dinasyddion a busnesau Cymru. 
 
Mae’r profiad dros y pedair blynedd diwethaf o ddatganoli trethi wedi galluogi Llywodraeth 
Cymru i ddatblygu cryn dipyn o allu ym maes trethi. Rydym wedi sefydlu dull Cymreig 
unigryw o ran llunio polisi trethi, ac o ran y ffordd y mae Awdurdod Cyllid Cymru yn 
cyflawni’r polisi hwnnw. Mae ein dull gweithredu yn rhoi blaenoriaeth i anghenion 
dinasyddion, cymunedau a busnesau Cymru.  
 
Pwrpas 
 
Bydd y Ddeddf hon yn darparu ysgogiad cyllidol ychwanegol drwy ganiatáu i Weinidogion 
Cymru wneud diwygiadau wrth ymateb i newidiadau a wneir gan Lywodraeth y DU i drethi 
‘rhagflaenol’ y DU – hynny yw, Treth Dir y Dreth Stamp a’r Dreth Dirlenwi – a fydd yn 
effeithio ar yr addasiad i grant bloc Cymru, ac felly yn effeithio ar y cyllid sydd ar gael ar 
gyfer gwasanaethau cyhoeddus hanfodol. 
 
Caniateir diwygiadau i Ddeddfau Trethi Cymru hefyd er mwyn ymateb i amgylchiadau 
allanol eraill, megis i sicrhau nad yw trethi datganoledig Cymru yn cael eu gosod lle byddai 
gwneud hynny yn anghydnaws ag unrhyw rwymedigaethau rhyngwladol. 
 
Bydd hefyd yn galluogi Gweinidogion Cymru i wneud newidiadau deddfwriaethol i ddiogelu 
rhag gweithgarwch osgoi trethi, y gellir wedyn ei atal ar unwaith. Mae hyn yn cynnwys 
sefyllfaoedd lle bydd mwy o eglurder yn y ddeddfwriaeth yn gwneud y cymhwysiad 
arfaethedig o’r darpariaethau deddfwriaethol yn gwbl glir, ac o bosibl o fudd i drethdalwyr 
drwy atal hyrwyddo cyfleoedd osgoi nad ydynt yn bodoli mewn gwirionedd. Mae camau o’r 
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fath wedi’u cymryd gan Lywodraeth y DU i ddiogelu trefniadau treth a threthdalwyr yn y 
gorffennol a bydd Gweinidogion Cymru nawr yn gallu cymryd camau tebyg. 
 
Yn olaf, bydd y Ddeddf hon yn caniatáu i Weinidogion Cymru wneud newidiadau pan fo 
penderfyniad llys neu dribiwnlys yn nodi mater y mae Gweinidogion Cymru yn ystyried a 
allai elwa o newid deddfwriaethol neu fwy o eglurder yn y gyfraith. Mae hyn yn cynnwys 
penderfyniadau’n ymwneud â Deddfau Trethi Cymru, trethi ‘rhagflaenol’ y DU, trethi eraill, 
neu gyfreithiau eraill a all effeithio ar drethi datganoledig. 
 
Effaith ôl-weithredol 
 
Mae’r Ddeddf hon yn caniatáu i Weinidogion Cymru wneud rheoliadau a all gael effaith ôl-
weithredol. Bydd defnyddio’r pŵer yn ôl-weithredol yn cael ei ystyried fesul achos gan y gall 
y cyfiawnhad dros bob defnydd fod yn wahanol, gan ddibynnu ar y pwrpas. 
 
Bydd hyn yn cynnwys sefyllfaoedd pan fo effaith y rheoliadau’n rhoi budd i drethdalwyr 
Cymru. Er enghraifft, efallai y bydd Llywodraeth Cymru am i drethdalwyr Cymru elwa ar 
ostyngiad yn eu hatebolrwydd treth o’r un dyddiad ag y cyflwynwyd newid yn Lloegr. Gall 
Gweinidogion Cymru ddewis cyflawni hynny drwy fabwysiadau, neu addasu, yr un polisi neu 
bolisi gwahanol. 
 
Datganiad polisi ar ddeddfwriaeth ôl-weithredol 
 
Mae gan Weinidogion Cymru rwymedigaeth statudol i gyhoeddi datganiad ar eu polisi o ran 
arfer y pŵer i wneud rheoliadau ag effaith ôl-weithredol. Gweler y datganiad polisi hwnnw yn 
yr atodiad i’r Datganiad Ysgrifenedig hwn. Mae’n ofynnol i Weinidogion Cymru gyhoeddi’r 
datganiad polisi o fewn 3 mis ar ôl i’r ddeddf gael y Cydsyniad Brenhinol. Mae’r Datganiad 
Ysgrifenedig hwn yn bodloni’r rhwymedigaethau statudol hyn. 
 
Adolygu, mecanweithiau amgen a therfyn amser y pŵer 
 
Mae’n rhaid i Weinidogion Cymru adolygu gweithrediad y Ddeddf a chyhoeddi eu 
casgliadau cyn pen pedair blynedd o’r dyddiad y daw’r Ddeddf i rym. Bydd yr adolygiad yn 
cynnwys asesiad a wneir gan Weinidogion Cymru o fecanweithiau deddfwriaethol amgen i 
wneud newidiadau i Ddeddfau Trethi Cymru a rheoliadau a wnaed o dan y Deddfau hynny. 
Bydd fy swyddogion yn dechrau archwilio mecanweithiau amgen yn y dyfodol agos. Bydd y 
gwaith hwnnw yn cynnwys ymgysylltu ag arbenigwyr trethi a chyfreithiol ac rwy’n gobeithio y 
byddant unwaith eto yn barod i roi o’u hamser yn hael i helpu i ddatblygu fframwaith trethi 
datganoledig Cymru. 
 
Mae gallu Gweinidogion Cymru i wneud rheoliadau gan ddefnyddio’r pŵer yn y Ddeddf hon 
wedi’i gyfyngu i bum mlynedd o’r diwrnod y daw’r Ddeddf i rym. Gellir ymestyn y cyfnod 
hwnnw i ddim hwyrach na 30 Ebrill 2031 yn amodol ar gymeradwyaeth y Senedd. 
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Atodiad 
 
Datganiad polisi mewn perthynas ag arfer y pŵer i wneud deddfwriaeth ôl-weithredol 
yn Neddf Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu) 2022  
 
1. Cefndir  

 
Cyffredinol 

 
1.1  Mae Deddf Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu) 2022 ("y Ddeddf") yn gweithredu 

er mwyn bod modd gwneud newidiadau i Ddeddfau Trethi Cymru1, drwy reoliadau pan 
fo Gweinidogion Cymru yn ystyried bod newidiadau o’r fath yn angenrheidiol neu’n 
briodol a phan fo’n ofynnol iddynt gael effaith ar unwaith neu'n fuan iawn wedi hynny. 
Bydd y newidiadau hynny yn cael eu caniatáu er mwyn ymateb i nifer o amgylchiadau 
allanol. Yn gryno:  

 

i. er mwyn sicrhau nad yw trethi datganoledig Cymru yn cael eu gorfodi pan fyddai 
gwneud hynny yn anghydnaws ag unrhyw rwymedigaethau rhyngwladol 

ii. er mwyn diogelu rhag achosion o osgoi trethi mewn perthynas â threthi datganoledig 
Cymru 

iii. er mwyn ymateb i newidiadau a wnaed gan Lywodraeth y DU i 'drethi rhagflaenol'2 y 
DU (hynny yw, unrhyw dreth y mae gennym dreth ddatganoledig gyfatebol iddi) sy’n 
effeithio, neu a allai effeithio ar y swm a delir i mewn i Gronfa Gyfunol Cymru3 

iv. er mwyn ymateb i benderfyniadau’r llysoedd/tribiwnlysoedd sy’n effeithio, neu a allai 
effeithio ar weithredu Deddfau Trethi Cymru, neu unrhyw reoliadau a wneir oddi 
tanynt.   

 
1.2 Y prif effaith y bwriedir i’r Ddeddf ei chael yw darparu mecanwaith cymesur i 

Weinidogion Cymru ar gyfer diogelu refeniw trethi Cymru a godir drwy drethi 
datganoledig, ac i osgoi goblygiadau niweidiol i fusnesau, y farchnad eiddo a’r 
amgylchedd. 
 

1.3 Ni fydd y pwerau gwneud rheoliadau yn cael eu defnyddio i wneud newidiadau polisi 
arferol i'r trethi datganoledig. Ar gyfer newidiadau o'r fath, bydd Llywodraeth Cymru yn 
defnyddio pwerau sy’n bodoli eisoes yn Neddfau Trethi Cymru neu, pan fo angen, 
ddeddfwriaeth sylfaenol.   

 
                       
1 Diffinnir “Deddfau Trethi Cymru” fel Deddf Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig 
(Cymru) 2017 (“LTTA”), Deddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017 (“LDT”) a  Deddf Casglu a Rheoli 
Trethi (Cymru) 2016 (“TCMA”). 
2 Ar hyn o bryd, mae 'trethi rhagflaenol' yn cyfeirio at Dreth Dir y Dreth Stamp a’r Dreth Tirlenwi – trethi 

cyfatebol y DU i’r trethi sydd bellach wedi'u datganoli yng Nghymru. 
3 O dan adran 118(1) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. 
 Tudalen y pecyn 49



2. Y Datganiad - Deddfwriaeth ôl-weithredol 

 
2.1 Fel arfer, ni fydd newidiadau i ddeddfwriaeth trethi yn dod i effaith cyn y dyddiad y caiff y 

rheoliadau eu gwneud. Fodd bynnag, bydd newid sy’n cael effaith o ddyddiad sydd cyn y 
dyddiad gwneud hefyd yn bosibl ar gyfer rheoliadau a wneir gan ddefnyddio'r pŵer a 
ddarperir gan y Ddeddf4, ond mewn amgylchiadau eithriadol yn unig y bwriedir defnyddio 
hwn. Penderfynir fesul achos a ddylid gwneud rheoliadau sy'n rhoi effaith ôl-weithredol, 
gan ddibynnu ar yr amgylchiadau penodol. Yn yr holl amgylchiadau, fodd bynnag, bydd 
y rheoliadau yn ddarostyngedig i gymeradwyaeth y Senedd, waeth a ydynt yn 
ddarostyngedig i'r weithdrefn gadarnhaol ddrafft neu’r weithdrefn gadarnhaol ‘gwnaed’5. 
 

2.2 Mae enghreifftiau o sefyllfaoedd pan gaiff Gweinidogion Cymru ystyried gwneud 
rheoliadau gydag effaith ôl-weithredol yn cynnwys: 

 pan fydd newid yn cael ei wneud gan Lywodraeth y DU sy'n cael effaith ar 
unwaith ac sy'n darparu mantais o ran trethi, a masnachol felly, i endidau sy'n 
agored i'r dreth ragflaenol 

 pan fydd newid yn cael ei wneud gan Lywodraeth y DU sy'n cael effaith ar 
unwaith ac sy’n cynyddu symiau treth a godir gan dreth ragflaenol a fydd yn 
cael effaith sylweddol ar yr addasiad i’r grant bloc 

 pan fydd rhaid atal unrhyw achos o osgoi trethi 

 pan fydd penderfyniad llys yn golygu efallai na ddehonglir y ddeddfwriaeth fel y 
bwriadwyd gan y Senedd pan gafodd ei deddfu 

 pan fydd rheoliadau wedi cael eu gwneud gan ddefnyddio’r pŵer yn y Ddeddf 
(naill ai drwy’r weithdrefn gadarnhaol ddrafft neu’r weithdrefn gadarnhaol 
‘gwnaed’) a bydd Gweinidogion Cymru yn dymuno diwygio effaith y rheoliadau, 
er mwyn bod y newidiadau yn cael effaith o’r un dyddiad y cafodd y rheoliadau 
gwreiddiol effaith. Serch hynny, dim ond pan na fydd y newidiadau yn cynyddu 
neu’n creu atebolrwydd treth, neu’n lleihau hawl i gredyd treth y Dreth 
Gwarediadau Tirlenwi y bydd hyn yn bosibl.  

                       
4 Gweler adran 2 o’r Ddeddf.  
5 Ni all y Senedd ystyried rheoliadau sy’n ddarostyngedig i’r weithdrefn gadarnhaol ddrafft, ac ni all bleidleisio 

arnynt, hyd nes y bydd naill ai’r pwyllgor sy’n gyfrifol am y swyddogaethau (pan fo’n berthnasol) ac unrhyw 
bwyllgor arall sydd wedi rhoi rhybudd wedi adrodd ar yr offeryn drafft, neu hyd nes y bydd 20 o ddiwrnodau 
wedi mynd heibio ers i’r offeryn drafft gael ei osod gerbron y Senedd. Gall rheoliadau sy’n ddarostyngedig i’r 
weithdrefn gadarnhaol ‘gwnaed’ ddod i rym ar unwaith wedi iddynt gael eu gwneud gan Weinidogion Cymru. 
Fodd bynnag, rhaid i’r cynnig ar gyfer cymeradwyo rheoliadau o’r fath gael ei ystyried gan y Senedd, a rhaid 
iddi gytuno arno, cyn pen cyfnod o ddim mwy na 60 o ddiwrnodau er mwyn i’r rheoliadau hynny barhau mewn 
effaith. Os na chynhelir pleidlais o fewn yr amserlen hon, neu os na chaiff y rheoliadau eu cymeradwyo gan y 
Senedd, bydd yr offeryn yn peidio â chael effaith o’r diwrnod sy’n dilyn diwrnod 60 neu ar ddiwedd y dydd ar y 
diwrnod y cynhelir y bleidlais. Rhaid bod o leiaf 28 o ddiwrnodau wedi mynd heibio hefyd, o’r pwynt y cawsant 
eu gwneud, cyn y gall y Senedd ystyried y cynnig i gymeradwyo rheoliadau o’r fath, a phleidleisio ar y cynnig 
hwnnw. Wrth gyfrifo’r cyfnodau hyn, ni ystyrir unrhyw adegau pan fydd y Senedd wedi’i diddymu neu ar doriad 
sy’n 4 diwrnod neu fwy.  
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2.3 Ni all rheoliadau wneud newidiadau yn ôl-weithredol pan fyddai gwneud hynny yn 
gorfodi cosb newydd neu’n ymestyn cosb bresennol. At hynny, pan fo’r rheoliadau yn 
creu atebolrwydd treth ddatganoledig, neu’n cynyddu atebolrwydd o’r fath, dim ond 
gydag effaith ôl-weithredol i’r dyddiad y mae Gweinidogion Cymru wedi gwneud 
datganiad llafar neu Ddatganiad Ysgrifenedig i’r Senedd y ceir eu gwneud. Mae’r un 
cyfyngiadau yn berthnasol pan fo’r rheoliadau yn lleihau hawl i gredyd treth at ddibenion 
y Dreth Gwarediadau Tirlenwi, neu’n tynnu hawl o’r fath yn ôl. Pan fo’r rheoliadau yn 
dileu neu’n lleihau atebolrwydd treth ddatganoledig, neu’n cynyddu neu’n cyflwyno 
credyd treth newydd i gyfundrefn y Dreth Gwarediadau Tirlenwi, nid yw’r cyfyngiadau 
hyn yn berthnasol. 

 

2.4 Bydd Gweinidogion Cymru yn sicrhau bod y rheoliadau a wneir yn gymesur ac yn 
gydnaws â’r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol6.  
 

3. Hysbysu ynghylch y Newidiadau a’u Hamseriad  
 

3.1 Bydd Gweinidogion Cymru fel arfer yn ceisio gwneud cyhoeddiadau am drethi fel rhan 
o’r Datganiad Cyllideb Ddrafft pan fo’n bosibl, ond mae angen cydnabod hefyd mai ar 
gyfer ymateb i ddigwyddiadau allanol y bwriedir defnyddio’r pŵer a ddarperir gan y 
Ddeddf. O ganlyniad, mae’n debygol y bydd y defnydd o’r pŵer hwn yn digwydd y tu 
allan i’r cyfnod amser a fyddai’n caniatáu i gyhoeddiad gael ei wneud fel rhan o Gyllideb 
Ddrafft Llywodraeth Cymru. Felly, mae newidiadau yn fwyaf tebygol o ddigwydd y tu 
allan i’r Datganiad Cyllideb Ddrafft cyntaf. Pan fo’n bosibl, bydd Llywodraeth Cymru ac 
Awdurdod Cyllid Cymru yn defnyddio eu sianeli cyfathrebu a rhanddeiliaid hysbys i godi 
ymwybyddiaeth o’r newidiadau yn syth ar ôl unrhyw ddatganiad llafar neu Ddatganiad 
Ysgrifenedig (yn benodol, y Datganiad Ysgrifenedig a’r manylion a’r Atodiadau fydd yn 
rhan ohono).  
 

4. Gweithdrefn 
 

4.1 Wrth gyflwyno deddfwriaeth ôl-weithredol, bwriad Gweinidogion Cymru yw cadw at y 
weithdrefn a ganlyn:  
 
- bod manylion cyffredinol y newidiadau arfaethedig yn fanwl gywir ac yn cael eu 

darparu drwy gyfrwng datganiad llafar neu Ddatganiad Ysgrifenedig 

- bod y datganiad llafar neu’r Datganiad Ysgrifenedig yn nodi'r weithdrefn a ddefnyddir 
a bod y rheoliadau yn cael eu gwneud cyn gynted â phosibl yn unol â’r weithdrefn 
berthnasol a pholisïau Llywodraeth Cymru  

- bod Gweinidogion Cymru yn ysgrifennu at Gadeiryddion y Pwyllgor Cyllid a'r 
Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gan amlinellu’r newidiadau 

                       
6 “Hawliau’r Confensiwn” sydd wedi’u hymgorffori yng nghyfraith y DU drwy gyfrwng Deddf Hawliau Dynol 
1998. Tudalen y pecyn 51



arfaethedig a gwahodd y Pwyllgorau i ystyried diben ac effaith y ddeddfwriaeth ôl-
weithredol. Bydd copïau o’r llythyrau hefyd yn cael eu hanfon at y Llywydd 

- bod y rheoliadau yn cael eu gosod gerbron y Senedd (a, phan fo’n briodol) yn cael 
eu gwneud cyn gynted ag sy’n bosibl.   

 
4.2 Pan fo'n bosibl gwneud hynny yn yr amser a ganiateir gan amgylchiadau unigol, bydd 

Llywodraeth Cymru yn ceisio barn ar effaith y rheoliadau, naill ai drwy ymgynghoriad 
ffurfiol os bydd amser yn caniatáu, neu yn anffurfiol gyda phartïon allanol dibynadwy 
sydd â buddiant. Fodd bynnag, o ystyried natur y rheoliadau, yn enwedig mewn 
achosion pan fo angen diwygio ar frys, efallai na fydd bob amser yn bosibl gwneud hyn, 
er enghraifft pan fo risg o ragflaenu. 
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E-bost - Llywydd@senedd.cymru                                                                                
              
 
                                                                                    
 
 

                    24 Hydref 2022 
 
 
Annwyl Elin 
 
 
Fel y gwyddoch, rwyf wedi gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM) yn 
ddiweddar ac LCM atodol mewn perthynas â Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio) 
Llywodraeth y DU (y Bil). 
 
Mae'r Bil yn parhau â'i hynt drwy Dŷ'r Arglwyddi, ac ar 12 Hydref cafodd fy swyddogion 
wybod bod y llywodraeth wedi cyflwyno gwelliannau pellach i'r Bil (11 Hydref), a ystyriwyd 
wedyn yn y Cyfnod Adrodd ar 18 Hydref. Derbyniwyd holl welliannau'r llywodraeth a 
gwelliant anllywodraethol ychwanegol, ac mae fy swyddogion wedi bod yn dadansoddi eu 
heffaith. 
 
Fel yr amlinellir yn y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol yr wyf wedi’u gosod hyd yn hyn 
mewn perthynas â'r Bil hwn, er bod y Bil hwn yn cynnig newidiadau i’r drefn rheoleiddio 
landlordiaid tai cymdeithasol yn Lloegr, mae'r mwyafrif o'r darpariaethau'n ymestyn ac yn 
berthnasol i Gymru ac yn ymwneud â thai sy’n fater datganoledig. Yn hynny o beth, mae'r 
darpariaethau hynny yn gwneud darpariaeth berthnasol at ddibenion Rheol Sefydlog 29 y 
mae angen caniatâd y Senedd ar ei chyfer. Er nad yw'r dadansoddiad wedi'i gwblhau eto, 
rwy'n disgwyl y bydd angen caniatâd hefyd ar y gwelliannau i gyd, neu rai ohonynt, a 
dderbyniwyd yn y Cyfnod Adrodd, ac yn unol â hynny bydd LCM atodol pellach yn cael ei 
osod. 
 
Oherwydd y cawsom wybod yn hwyr am y gwelliannau a gyflwynwyd, ni fydd modd ei osod 
o fewn dyddiad cau arferol Rheol Sefydlog 29 o bythefnos, fodd bynnag, bydd yn cael ei 
osod cyn gynted â phosibl. 
 
Bydd copi o'r llythyr hwn yn cael ei anfon at y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd 
Cymru, a'r Trefnydd, Lesley Griffiths AS, a Chadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder 
a'r Cyfansoddiad, Huw Irranca-Davies AS. 
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Yn gywir  

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

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

Gohebiaeth.Julie.James@llyw.cymru                  
Correspondence.Julie.James@gov.Nghymru 

 
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  
Ein cyf/Our ref  
 
Huw Irranca-Davies, AS 
Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad  
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd 
CF99 1SN 
 

 
25 Hydref 2022 

 
Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru) 
 
Annwyl Huw 
 
Diolch am adroddiad y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad a gyhoeddwyd 
ar 10 Hydref 2022 mewn perthynas â Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) 
(Cymru) (“y Bil”).  
 
Gweler fy ymateb isod i'r set o argymhellion yn yr adroddiad na allwn fynd i'r afael â hwy’n 
llawn yn ystod y Ddadl ar Egwyddorion Cyffredinol Cyfnod 1 ar 11 Hydref 2022.  
 
Rwyf hefyd wedi ysgrifennu heddiw at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid a Chadeirydd y Pwyllgor 
Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith i nodi fy ymateb i'w hargymhellion.  
 
Argymhelliad 1 
Yn ystod y ddadl Cyfnod 1, dylai’r Gweinidog egluro pam na chafodd Bil ei gyflwyno yn 
gynnar ym mlwyddyn gyntaf y Chweched Senedd. 
 
Ymateb 
Mae’r broses o ddatblygu polisi ar gyfer cynlluniau i wahardd a chyfyngu ar gynhyrchion 
plastig untro wedi bod yn mynd rhagddi ers sawl blwyddyn. Rwy'n ymwybodol fod y Senedd 
hefyd wedi galw o'r blaen am weithredu deddfwriaethol yn y maes hwn. Fodd bynnag, yn 
ddi-os, mae ymadael â’r UE a phandemig COVID-19 wedi creu pwysau a heriau sylweddol 
o ran cyflawni'r polisïau hyn. Achosodd deddfiad Deddf Marchnad Fewnol y Deyrnas 
Unedig 2020 (UKIMA) oedi cychwynnol wrth inni ystyried a oedd egwyddorion mynediad i’r 
farchnad yn UKIMA yn cael unrhyw effaith ar y Bil. Fel y gwyddoch, mae'r Cwnsler 
Cyffredinol a'r Llywydd ill dau wedi dweud bod darpariaethau'r Bil o fewn cymhwysedd ac 
rydym yn hyderus bod darpariaethau'r Bil yn gwbl orfodadwy ac effeithiol.  
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Argymhelliad 2 
Yn ystod y ddadl Cyfnod 1, dylai’r Gweinidog egluro beth fyddai’r goblygiadau wedi bod i 
amgylchedd Cymru pe bai’r Bil wedi bod yn destun proses graffu arferol Cyfnod 1 y Senedd 
a chraffu deddfwriaethol llawn. 
 
Ymateb  
Mae'r cynhyrchion plastig untro sy'n cael eu targedu yn y Bil yn aml yn anodd eu hailgylchu, 
yn aml yn cael eu taflu fel sbwriel ac yn cael eu darganfod yn aml yn ein moroedd a'n 
hafonydd sy'n gallu achosi niwed i'n bywyd gwyllt. Mae'r Bil hwn yn gam allweddol i atal llif 
llygredd plastig a bydd defnyddio'r broses gyflymach yn golygu y gall gyfrannu tuag at ein 
camau i fynd i'r afael â'r argyfyngau hinsawdd a natur cyn gynted â phosibl.  
 
Argymhelliad 3 
Yn ystod y ddadl Cyfnod 1, o ystyried ei barn bod angen y ddeddfwriaeth ar frys, dylai’r 
Gweinidog egluro pam na ofynnodd am ddefnyddio gweithdrefn Bil Brys y Senedd. 
 
Ymateb 
Ystyriwyd y weithdrefn Bil brys ond nid oedd yn cael ei hystyried yn briodol yn yr achos hwn 
am ei fod yn osgoi craffu Cyfnod 1 yn llwyr, sy'n angenrheidiol o dan amgylchiadau penodol. 
Nid felly yr oedd hi ar gyfer y Bil.  
 
Roedd yn bwysig ein bod yn rhoi cyfle i Bwyllgorau ystyried y Bil cyn y camau gwelliannau, 
hyd yn oed os oedd yn un byrrach. Er mwyn cynorthwyo'r broses graffu cyn deddfu, fe 
wnaethom gyhoeddi'r Bil drafft cyn ei gyflwyno. Fe wnes i hefyd hysbysu’r Pwyllgorau o 
nifer fach o welliannau technegol i'r Bil y byddwn yn eu cyflwyno yng Nghyfnod 2. Rwy'n 
falch o nodi bod eich Pwyllgor wedi gallu craffu ar y Bil a llunio adroddiad cynhwysfawr er 
gwaethaf y cyfyngiadau o ran amser. 
 
Argymhelliad 4 
Yn ystod y ddadl Cyfnod 1, o gofio ei barn nad yw Deddf Marchnad Fewnol y Deyrnas 
Unedig 2020 yn effeithio ar y Bil, dylai’r Gweinidog egluro pam y cafodd ei defnyddio fel 
dadl ar gyfer cyflymu craffu ar y Bil. 
 
Ymateb 
Pan ysgrifennais at y Pwyllgor Busnes ar y mater hwn ym mis Gorffennaf, roedd dau reswm 
da pam y dylid cyflymu’r Bil. Yn gyntaf, roedd y rheidrwydd o ran diogelu'r amgylchedd, ac 
yn ail, cais y Llys Apêl am gyd-destun deddfwriaethol i ystyried y dadleuon sy'n cael eu 
datblygu gan y Cwnsler Cyffredinol yn y cais (a oedd yn parhau bryd hynny) am adolygiad 
barnwrol o UKIMA. 
 
Mae'r Bil yn rhan o'n hymdrechion i fynd i'r afael â'r argyfyngau hinsawdd a natur, ac mae 
maint y rheini'n golygu bod yn rhaid blaenoriaethu iechyd ein hamgylchedd. Mae angen 
newid ar frys er mwyn osgoi gadael gwaddol o wastraff i genedlaethau'r dyfodol ddelio ag 
ef. Roeddem o'r farn bod angen cyflwyno'r Bil ar amserlen gyflymach i sicrhau bod cynnydd 
sylweddol yn cael ei wneud ac nad ydym yn syrthio y tu ôl i wledydd eraill yn y DU ac ar 
draws y byd.  
 
Er i'r Goruchaf Lys wrthod ein cais am ganiatâd i apelio yn erbyn penderfyniad y Llys Apêl 
bod ein cais am adolygiad barnwrol o UKIMA yn gynamserol, gadawodd y drws ar agor i'r 
dadleuon sylweddol gael eu hystyried mewn achos yn y dyfodol. Nid yw ein safbwynt - bod 
y Bil o fewn cymhwysedd ac yn gwbl orfodadwy ac effeithiol - yn anghydnaws â'n barn ni 
bod y Bil yn gallu darparu'r cyd-destun a fyddai'n cynorthwyo'r Llys i brofi'r dadleuon am 
UKIMA mewn achos yn y dyfodol. Nid yw'r ddau safbwynt hyn yn annibynnol ar ei gilydd. 
Mae cyflymu’r Bil yn cadw'r holl opsiynau o ran sut y gellir dwyn y mater hwnnw gerbron y 
Llys. 
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Argymhelliad 5 
Yn ystod y ddadl Cyfnod 1, dylai’r Gweinidog ddatgan yn glir pryd y mae’n bwriadu cychwyn 
holl ddarpariaethau’r Bil fel ei fod yn gwbl weithredol. 
 
Ymateb 
Rwy'n derbyn yr argymhelliad hwn. Rydym yn bwriadu i'r holl ddyddiadau cychwyn fod o 
fewn tymor y Senedd hon h.y. erbyn mis Ebrill 2026. Er mwyn helpu i gefnogi 
gweithgynhyrchwyr, manwerthwyr a dosbarthwyr cynhyrchion plastig untro, byddwn yn 
cyflwyno dyddiadau cychwyn hwyrach ar gyfer bagiau siopa plastig untro, caeadau wedi'u 
gwneud o blastig polystyren ac ocso-ddiraddadwy. Y bwriad yw helpu busnesau i addasu i'r 
newid deddfwriaethol ac i ddod o hyd i ddewisiadau amgen.  
  
Mae'r Bil yn ymgysylltu â chytundeb Sefydliad Masnach y Byd (WTO) ar Rwystrau 
Technegol i Gytundeb Masnach. Mae'r WTO yn gwneud cyfnod segur o chwe mis yn 
ofynnol ar ôl pasio'r Bil ac iddo gael ei gyflwyno ar gyfer Cydsyniad Brenhinol. Mae angen yr 
oedi hwn i ganiatáu i weithredwyr tramor addasu eu cynnyrch i'r gofynion newydd. Mae'n 
arferol hefyd i gychwyn darpariaethau Bil wyth wythnos ar ôl y Cydsyniad Brenhinol. O 
ganlyniad, y cynharaf y gellir cychwyn unrhyw ddarpariaethau yw tymor yr hydref 2023. 
 
Argymhelliad 6 
Yn ystod y ddadl Cyfnod 1, dylai’r Gweinidog gadarnhau sut y bydd cytundeb Sefydliad 
Masnach y Byd ar rwystrau technegol i fasnachu yn effeithio ar gychwyn a gweithredu 
darpariaethau’r Bil. 
 
Ymateb 
Rwy'n derbyn yr argymhelliad hwn. Mae Erthygl 2.12 o gytundeb Sefydliad Masnach y Byd 
ar Rwystrau Technegol i Fasnachu yn ei gwneud yn ofynnol i aelodau ganiatáu ysbaid 
rhesymol rhwng cyhoeddi mesurau ac iddynt ddod i rym. Mae hyn er mwyn rhoi amser i 
gynhyrchwyr Aelodau sy’n allforio, ac yn enwedig Aelodau sy’n wledydd sy’n datblygu, i 
addasu eu cynnyrch neu ddulliau cynhyrchu i ofynion yr Aelod sy'n mewnforio. Er mwyn 
bodloni'r gofyniad hwn, y bwriad, yn dilyn cymeradwyaeth y Senedd i'r Bil, yw y bydd cyfnod 
segur o chwe mis cyn i'r Bil gael Cydsyniad Brenhinol a chychwyn darpariaethau'r Bil wedi 
hynny.  
 
Argymhelliad 7 
Yn ystod y ddadl Cyfnod 1, dylai’r Gweinidog gadarnhau a yw’r astudiaeth achos ar blastig 
ocso-ddiraddadwy yn gywir ac os nad ydyw, pam. 
 
Ymateb 
Rwy'n cyfeirio at fy ymateb a ddarparwyd yn ystod dadl Cyfnod 1 ac at Argymhelliad 8 isod 
am ragor o fanylion ar y pwynt hwn.  
 
Argymhelliad 8 
Dim hwyrach na 10 diwrnod gwaith ar ôl y ddadl Cyfnod 1, dylai’r Gweinidog ysgrifennu 
atom ni a’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith, gan ddarparu ei hasesiad 
manwl o’n hastudiaeth achos ar blastig ocso-ddiraddadwy gan gynnwys unrhyw oblygiadau 
o ran gorfodi’r gyfraith sy’n deillio o’r Bil. 
 
Ymateb 
Nid wyf yn cytuno bod astudiaeth achos y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 
Cyfansoddiad yn cynrychioli'r sefyllfa'n gywir. Mae'r astudiaeth achos yn delio â chyflenwad 
o fusnes i fusnes tra bod y Bil yn gwahardd cyflenwi cynhyrchion plastig untro sydd wedi eu 
gwahardd i ddefnyddiwr yng Nghymru. Diffinnir “defnyddiwr” gan adran 5(9) o'r Bil fel 
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“unigolyn sy'n gweithredu at ddibenion sy'n gyfan gwbl neu'n bennaf y tu allan i grefft, 
busnes neu broffesiwn yr unigolyn hwnnw”.  
 
Ar y cwestiwn ehangach o orfodadwyedd, ein safbwynt yw bod darpariaethau'r Bil o fewn 
cymhwysedd ac maent yn gwbl effeithiol a gorfodadwy, gan gynnwys elfennau trawsffiniol y 
darpariaethau sy'n ei gwneud yn drosedd i gyflenwi cynnyrch plastig ocso-ddiraddadwy 
gwaharddedig i ddefnyddwyr yng Nghymru.  
 
Argymhelliad 9 
Yn ystod y ddadl Cyfnod 1, dylai’r Gweinidog egluro sut y bydd awdurdodau lleol yn gallu 
cymryd camau gorfodi mewn perthynas â’r holl eitemau gwaharddedig yn y Bil, hyd yn oed 
os ydynt yn cael eu cyflenwi o rannau eraill o’r DU, gan gynnwys, yn benodol, bagiau siopa 
untro a phlastigau ocso-ddiraddadwy. 
 
Ymateb  
Rwy'n cyfeirio at fy ateb a roddwyd yn ystod dadl Cyfnod 1 ac at fy ymateb i Argymhelliad 
10 isod. 
 
Argymhelliad 10 
Dim hwyrach na 10 diwrnod gwaith ar ôl y ddadl Cyfnod 1, dylai’r Gweinidog ysgrifennu 
atom ni a’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith yn darparu gwybodaeth 
fanwl sy’n egluro sut y bydd awdurdodau lleol yn gallu cymryd camau gorfodi mewn 
perthynas â’r holl eitemau gwaharddedig yn y Bil, hyd yn oed os ydynt yn cael eu cyflenwi o 
rannau eraill o’r DU, gan gynnwys, yn arbennig, bagiau siopa untro a phlastigau ocso-
ddiraddadwy. 
 
Ymateb 
Rwyf o'r farn, ac mae'r Llywydd yn cytuno, bod yr holl ddarpariaethau yn y Bil hwn o fewn 
cymhwysedd y Senedd. Mae'r penderfyniad hwnnw'n cynnwys y darpariaethau sy'n 
gwahardd cyflenwi i ddefnyddwyr yng Nghymru, o rannau eraill o'r DU, bagiau siopa untro a 
phlastigau ocso-ddiraddadwy. Yn unol â hynny, rydym o'r farn bod y darpariaethau'n gwbl 
effeithiol ac yn orfodadwy. Rydym yn disgwyl i awdurdodau lleol, gyda budd y canllawiau 
ymarferol y byddwn yn eu darparu, eu gorfodi, fel y byddent gydag unrhyw ddeddfwriaeth 
arall gan y Senedd. 
 
Mae awdurdodau lleol eisoes yn archwilio safleoedd sy'n berthnasol i ddarpariaethau'r Bil o 
dan ddyletswyddau statudol presennol. Mae fy swyddogion yn datblygu canllawiau 
cynhwysfawr i helpu busnesau, defnyddwyr ac awdurdodau lleol i ddeall y newidiadau a 
ddaw yn sgil y ddeddfwriaeth hon. Yn y lle cyntaf, canolbwyntir ar addysg a gwaith 
ymgysylltu â manwerthwyr a chynrychiolwyr busnes, cyn cymryd camau gorfodi. 
 
Argymhelliad 11 
Yn ystod y ddadl Cyfnod 1, dylai’r Gweinidog, os nad yw UKIMA yn effeithio ar y Bil a bod y 
Bil o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd, (ac yn dilyn sylwadau’r Cwnsler 
Cyffredinol yng nghyfarfod llawn ar 5 Hydref) esbonio ar ba sail y gallai Llywodraeth Cymru 
wneud her gyfreithiol mewn perthynas ag UKIMA a thrwy ba lwybr cyfreithiol. 
 
Ymateb 
Ein safbwynt ni yw bod y Bil o fewn cymhwysedd y Senedd, ei fod yn gwbl orfodadwy, ac 
nad yw'n cael ei effeithio gan UKIMA. Rydym o’r farn honno oherwydd bod y Bil hwn yn 
gwneud darpariaeth mewn perthynas â materion datganoledig. Ni all UKIMA ac nid yw, yn 
ein barn ni, yn torri ar draws cymhwysedd y Senedd i ddeddfu am y materion hynny. Ni all 
olygu diddymu Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (GoWA), sy'n statud gyfansoddiadol. Ni all 
gadw materion yn ôl drwy’r drws cefn.  
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Mae'r holl opsiynau ar gyfer herio UKIMA yn parhau'n agored i'r Cwnsler Cyffredinol. Mae 
gan y Cwnsler Cyffredinol bŵer o dan adran 112 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 i 
gyfeirio'r Bil hwn at y Goruchaf Lys. Nid yw wedi gwneud penderfyniad ar hynny eto ac ni all 
wneud hynny nes i'r Bil gael ei basio gan y Senedd, ac mae ei gynnwys terfynol yn 
wybyddus. Fel y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi dweud, bydd yn ystyried yr holl ffactorau 
perthnasol wrth wneud ei benderfyniad bryd hynny.  
  
Mae gan Dwrnai Cyffredinol Llywodraeth y DU hefyd bŵer i gyfeirio'r Bil at y Goruchaf Lys a 
byddwn, wrth gwrs, yn ymateb yn unol â hynny os bydd yn gwneud hynny.  
 
Argymhelliad 12 
Dylai’r Gweinidog ailedrych ar y diffiniadau yn adran 1 o’r Bil, gyda’r bwriad o gyflwyno 
gwelliannau sy’n cynnwys diffiniadau mwy cyflawn, sy’n lleihau’r cyfleoedd i achub mantais 
ar fylchau ac yn rhoi mwy o sicrwydd i’r rhai sy’n gorfodi’r Bil. 
 
Ymateb 
Rwy'n gwrthsefyll yr argymhelliad hwn. Mae drafftio deddfwriaethol yn aml yn golygu 
cydbwyso i hwyluso dealltwriaeth a rhoi sicrwydd llwyr. Yng ngwrandawiad tystiolaeth y 
Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith, eglurais, er bod drafftio termau 
allweddol yn Adran 1 y Bil yn wahanol i ddrafftio'r termau hynny o dan Gyfarwyddeb Plastig 
Untro yr Undeb Ewropeaidd, rydym o'r farn bod y diffiniadau hyn yr un fath i'r graddau y bo 
eu heffaith ymarferol dan sylw. 
 
Nid yw'r drafftio yn union yr un fath gan ein bod wedi ceisio egluro'r testun neu ddileu 
geiriad yr oeddem yn ystyried ei fod yn ddiangen, yn unol â'n harfer drafftio. Ein safbwynt ni, 
felly, yw bod drafftio'r termau allweddol yn glir. Er mwyn sicrhau eglurder pellach, byddwn 
yn cyhoeddi canllawiau cynhwysfawr i helpu busnesau, defnyddwyr ac awdurdodau lleol i 
ddeall y gwahanol ddiffiniadau cyfreithiol yn y Bil. Bydd hyn yn cael ei ddatblygu ar y cyd a'i 
wneud cyn i'r ddeddfwriaeth ddod i rym.  
 
Byddwn hefyd yn gweithio gyda rhanddeiliaid wrth ddatblygu gwaith cyfathrebu sy’n 
ymwneud â'r Bil. Bydd hyn yn cynnwys darparu gwybodaeth i helpu i egluro'r cynhyrchion 
sy'n cael eu cynnwys. 
 
Argymhelliad 13 
Dylai’r Gweinidog gyflwyno gwelliannau i’r Bil er mwyn darparu bod dyletswydd yn y Bil i 
ddarparu canllawiau; bod y ddyletswydd yn cynnwys ymgynghori â rhanddeiliaid ac y dylai’r 
canllawiau fod yn destun craffu gan y Senedd. 
 
Ymateb 
Rwy'n derbyn yr argymhelliad hwn mewn egwyddor. Byddaf yn cyflwyno gwelliant i'r Bil yng 
Nghyfnod 2 i roi dyletswydd ar Weinidogion Cymru i gyhoeddi canllawiau ynghylch y 
cynhyrchion plastig untro sydd wedi'u gwahardd o dan y Bil a’r esemptiadau a restrir yng 
ngholofn 2 o'r Tabl yn yr Atodlen.  
 
Argymhelliad 14 
Dylai’r Gweinidog gyflwyno gwelliant i’r Bil i ddarparu dyletswydd i ymgynghori â 
rhanddeiliaid gan gynnwys gweithgynhyrchwyr a chynhyrchwyr cyn gwneud rheoliadau o 
dan adran 3. 
 
Ymateb 
Rwy'n derbyn yr argymhelliad hwn. Bydd gwelliant yn cael ei gyflwyno i ddarparu 
dyletswydd i ymgynghori â rhanddeiliaid gan gynnwys gweithgynhyrchwyr a chynhyrchwyr 
cyn gwneud rheoliadau o dan adran 3.  
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Argymhelliad 15 
Yn ystod y ddadl Cyfnod 1, dylai’r Gweinidog egluro’r rhesymau dros ddarparu bod person y 
tu allan i Gymru yn cyflawni trosedd os yw’n cyflenwi cynnyrch plastig untro gwaharddedig i 
ddefnyddiwr sydd yng Nghymru. 
 
Ymateb 
Rwy'n derbyn yr argymhelliad hwn. Mae'r Bil yn ceisio mynd i'r afael â'r effeithiau negyddol 
gan lygredd plastig ar ein hamgylchedd, ein bywyd gwyllt, ein hiechyd a'n llesiant. Bydd 
person o'r tu allan i Gymru sy'n cyflenwi cynnyrch sydd wedi'u rhestru yn y Bil i ddefnyddwyr 
yng Nghymru yn atebol am drosedd. Credwn y bydd hyn yn rhwystr i'r rhai sy'n dymuno 
tanseilio ein deddfwriaeth a bydd yn helpu i atal cyflenwi o’r tu allan y nwyddau 
gwaharddedig hyn yng Nghymru. 
 
Rydym yn cydnabod bod materion ymarferol wrth orfodi'r drosedd o ran gwerthu o bell (yn 
enwedig pan fo'r eitem yn cael ei chyflenwi o'r tu allan i awdurdodaeth gyfreithiol Cymru a 
Lloegr). Fodd bynnag, ein bwriad yw gweithio gyda busnesau i sicrhau ein bod yn cyfyngu 
ar gyflenwi'r cynhyrchion hyn i Gymru cyn belled ag y bo modd.  
 
Argymhelliad 16 
Yn ystod y ddadl Cyfnod 1, dylai’r Gweinidog egluro sut y bydd adran 5 o’r Bil yn cael ei 
orfodi o ran bagiau siopa untro a phlastigau ocso-ddiraddadwy. 
 
Ymateb 
Rydym yn o’r farn, ac mae'r Llywydd yn cytuno, bod yr holl ddarpariaethau yn y Bil hwn o 
fewn cymhwysedd y Senedd. Mae'r penderfyniad hwnnw'n cynnwys y darpariaethau sy'n 
gwahardd y cyflenwad i ddefnyddwyr yng Nghymru, o rannau eraill o'r DU, o fagiau siopa 
untro a phlastigau ocso-ddiraddadwy. Yn unol â hynny, rydym o'r farn bod y darpariaethau'n 
gwbl effeithiol ac yn orfodadwy. Rydym yn disgwyl i awdurdodau lleol, gyda budd y 
canllawiau ymarferol y byddwn yn eu darparu, eu gorfodi, fel y byddent gydag unrhyw 
ddeddfwriaeth arall gan y Senedd. Bydd gwaith ymgysylltu ac ymgynghori pellach gydag 
awdurdodau lleol wrth i ni gyd-gynhyrchu'r canllawiau ar gyfer bagiau siopa untro a 
phlastigion ocso-ddiraddadwy. 
 
Argymhelliad 17 
Dylai’r Gweinidog sicrhau bod ymatebion manwl mewn perthynas â sylwedd pob 
argymhelliad wedi’u cynnwys yn ei hymateb i’r adroddiad hwn, a dylid eu darparu cyn pen 
10 diwrnod gwaith ar ôl y ddadl Cyfnod 1. 
 
Ymateb 
Rwy'n derbyn yr argymhelliad hwn. Derbyniwch y llythyr hwn fel cyflawni'r argymhelliad 
hwn. 
 
Yn gywir  
 

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

Tudalen y pecyn 60



 

 

 

 1 

 

 

DATGANIAD YSGRIFENEDIG  

GAN 

LYWODRAETH CYMRU 
 

 

TEITL  

 

Rheoliadau Mesurau Rheoli Ffin 

DYDDIAD  28 Hydref 2022 

GAN Vaughan Gething AS, Gweinidog yr Economi 

 

Rwy'n ysgrifennu i hysbysu’r Senedd fy mod yn bwriadu gohirio gwiriadau ar nwyddau 
iechydol a ffytoiechydol sydd i fod i ddechrau ar 1 Ionawr 2023 trwy is-ddeddfwriaeth, a fydd 
yn ymestyn y cyfnod graddoli trosiannol tan 31 Ionawr 2024.  

Roedd disgwyl i fesurau rheoli ffin ar blanhigion, anifeiliaid a chynhyrchion sy'n dod o 
anifeiliaid ddod i rym ar 1 Ionawr 2023 ond cyhoeddodd Llywodraeth y DU adolygiad radical 
o drefn ffiniau y DU ym mis Ebrill. Edrychwn ymlaen at ddadansoddi casgliadau yn ei Fodel 
Gweithredu Targed er mwyn asesu'r gofynion seilwaith, goblygiadau o ran adnoddau ac 
amserlen cyflenwi. Yn y cyfamser mae angen deddfu i ohirio cyflwyno gwiriadau gan y byddai 
fel arall yn anghyfreithlon mewnforio'r nwyddau hyn i borthladdoedd Cymru ac eithrio trwy 
Safle Rheoli Ffin dynodedig nad oes gennym eto.  

Bydd mewnforwyr yn rhagweld yr estyniad hwn gan fod cyhoeddiad y DU wedi ymrwymo i 
ddim gwiriadau newydd tan ddiwedd 2023 tra bo’r ddeddfwriaeth bresennol sy'n gohirio'r 
gwiriadau hyn yn dod i ben ar 31 Rhagfyr 2022.  Rwy'n llwyr ddisgwyl i'r gwiriadau hyn gael 
eu gohirio mewn mannau eraill ym Mhrydain hefyd. 

Yn ogystal, rwyf yn manteisio ar y cyfle hwn i gyflwyno rhag-hysbysu ar gyfer cynhyrchion 
sy'n teithio i Gymru o Weriniaeth Iwerddon. Mae penderfyniad Llywodraeth y DU i hepgor y 
gofyniad i rag-hysbysu ar gyfer mewnforio cynhyrchion penodol sy'n teithio ar y llwybrau hyn 
wedi gadael Llywodraeth Cymru a phartneriaid awdurdodau lleol â bwlch data sylweddol. 
Mae'n ein rhoi dan anfantais sylweddol o'i gymharu â'r gweinyddiaethau eraill ym Mhrydain 
sy'n gwneud penderfyniadau mewn perthynas â mewnforion o wledydd yr UE a chynnal 
asesiadau effaith ar bolisïau sy'n dod i'r amlwg. 

Mae'r gallu i archwilio gwybodaeth sy'n dod i mewn, i geisio canfod, ac i ymyrryd lle bo angen, 
felly sicrhau bod rhywfaint o sicrwydd bioddiogelwch o'r pwysigrwydd mwyaf tra nad yw 
mesurau rheoli ffin llawn ar waith. Bydd cyflwyno rhag-hysbysu i fynd i'r afael â'r bwlch diffyg 
data hefyd yn caniatáu i Lywodraeth Cymru a'n partneriaid sicrhau bod adnoddau seilwaith a 
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staff ar y ffiniau yn y dyfodol yn briodol i ateb y galw disgwyliedig a darparu gwerth am arian 
i fewnforwyr, trethdalwyr a defnyddwyr.  

Bydd mewnforwyr yn gyfarwydd â rhag-hysbysu gan y byddant wedi paratoi ar gyfer ei 
gyflwyno ym mis Ionawr 2022 ac eto ym mis Gorffennaf 2022 er iddo gael ei ohirio braidd yn 
fyr rybudd. Bydd y rhai sy'n mewnforio o gyfandir yr UE i Loegr neu o lefydd eraill yn y byd 
hefyd yn gyfarwydd â'r broses. Mae rhag-hysbysu yn gofyn am fewnbwn data cyfyngedig 
trwy'r System Mewnforio Cynhyrchion, Anifeiliaid, Bwyd a Bwyd Anifeiliaid (IPAFFS) ac nid 
oes gofyniad am unrhyw waith papur neu ardystiad iechyd ychwanegol. Er mai bach iawn 
yw'r beichiau ar fewnforwyr byddai'r data hwn yn hynod werthfawr i swyddogion ac 
awdurdodau gorfodi perthnasol, fel awdurdodau lleol.  

Rwy'n ysgrifennu at randdeiliaid i ofyn am sylwadau ar y cynigion hyn. 
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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.   

 
 
 
Huw Irranca Davies MS 
Cadeirydd Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad  
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd 
Caerdydd 
CF99 1SN 

 
27 Hydref 2022 

  
Annwyl Huw 
 
Mesurau Rheoli Ffin 
 
Ymhellach i'm datganiad ysgrifenedig heddiw, mae'r Gweinidog Materion Gwledig, Gogledd 
Cymru a'r Trefnydd a minnau wedi cyhoeddi ymgynghoriad wedi'i dargedu ar ein bwriad i 
wneud deddfwriaeth Cymru er mwyn ymestyn y cyfnod graddoli trosiannol. Bydd hyn yn oedi 
cyflwyno mesurau rheoli ar y ffin a fyddai fel arall yn dechrau ar Ionawr 1af. Byddai'r offeryn 
statudol hwn hefyd yn dileu'r eithriad o rag-hysbysu am gynhyrchion sy'n teithio i Gymru o 
Weriniaeth Iwerddon. 
 
Ysgrifennais at y Gwir Anrhydeddus Jacob Rees-Mogg AS, y Gweinidog dros Gyfleoedd 
Brexit ac Effeithlonrwydd y Llywodraeth am reolaeth ar y ffin ar 13 Mehefin 2022, gan dynnu 
sylw at y materion a achoswyd gan, a'm hawydd i gael gwared ar, yr eithriad o’r gofyniad i 
rag-hysbysu cynhyrchion sy’n dod o anifeiliaid sy'n dod i mewn i Gymru o Weriniaeth 
Iwerddon. Ysgrifennais at y Gwir Anrhydeddus Nadhim Zahawi AS, Canghellor Dugiaeth 
Caerhirfryn am rag-hysbysu ar 5 Hydref 2022, gan gadarnhau fy mwriad i gychwyn y 
gofyniad hwn o fis Ionawr 2023. Nid wyf wedi derbyn atebion. 
 
Amgaeaf gopïau o'r llythyrau at sylw'r Pwyllgor.   
 
Yn gywir,  
 

 
 
 
 
Vaughan Gething AS/MS 
Gweinidog yr Economi 
Minister for Economy 
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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.   

 
 
 
Ein cyf/Our ref VG/0712/22 
 
Rt Hon Jacob Rees-Mogg MP 
Minister for Brexit Opportunities 
and Government Efficiency 
Cabinet office 
70 Whitehall 
London 
SW1A 2AS 

ministerial.correspondence@cabinetoffice.gov.uk  
 

13 June 2022 
Dear Jacob,  
 
Thank you for your letter of 24 May. 
  
I am pleased to hear that our officials are working closely  on the design of the borders target 
operating model. Given that Great Britain’s biosecurity is only as strong as its weakest link, I 
regard it as essential that our governments collaborate to determine a coherent and stable 
regime. I agree the regime needs to be efficient and proportionate, recognising the costs to 
business and ultimately the consumer. Equally, however, it must protect human, plant and 
animal health, recognising the appalling cost, both economic and personal, of a major disease 
outbreak. 
 

It is therefore imperative that ministers responsible for biosecurity across all the countries of 
Great Britain work together to agree the principles and the details of the future borders regime, 
informed by joined-up advice from all our technical experts, such as the chief veterinary and 
plant officers, together with the agencies charged with protecting our health and delivering 
the regime on the ground.     
 
I would not want to see a repeat of previous borders work where the devolved administrations 
are presented with a regime once Westminster has determined its preferred outcome.  We 
need proper political engagement to shape the strategic principles and consider the practical 
issues. I therefore ask you to commit to regular GB(O) meetings where decisions on the future 
GB regime can be taken collectively.  
  
I would also like to be clear: we do not yet have  pre-notification for imports from Ireland, 
following the UK Government’s unilateral decision to exempt Irish Sea trade from the pre-
notification requirements introduced at other GB ports from January this year. Therefore, 
unlike south and east coast ports, Welsh ports do not currently have sight of real time data 
on trade flows. This lack of reliable data on the nature and volumes of imports across the Irish 
Sea is a major impediment to our preparedness and our ability to introduce more efficient 
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border operations. Although your officials have begun to work with mine to compare the 
available data, at first glance, this still looks unhelpful. I appreciate the sensitivity of 
discussions around the Northern Ireland Protocol, I hope that the UK Government will agree 
to introduce pre-notification for imports from the island of Ireland by 1 January 2023 at the 
latest.  
  
Finally, I have written to the Chief Secretary of the Treasury to seek confirmation that his 
commitment to fund the costs of building Border Control Posts in Wales still stands. 
 
I am copying this letter to my colleague, Lesley Griffiths MS, Minister for Rural Affairs, North 
Wales and Trefnydd, to Mairi Gougeon MSP, Cabinet Secretary for Rural Affairs and Islands 
in the Scottish Government and to Rt. Hon George Eustice MP, Secretary of State for 
Environment, Food and Rural Affairs, Rt. Hon Michael Ellis QC MP, Minister for the Cabinet 
Office and the Rt. Hon Simon Hart MP, Secretary of State for Wales. 
  
Yours sincerely  

 
Vaughan Gething AS/MS 
Gweinidog yr Economi 
Minister for Economy 
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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.   

 
 
 
Ein cyf/Our ref VG/00761/22 
 
 
Rt Hon Nadhim Zahawi MP 
Chancellor of the Duchy of Lancaster 
Cabinet Office  
70 Whitehall  
London  
SW1A 2AS 
ministerial.correspondence@cabinetoffice.gov.uk  

 
5 October 2022 

 
Dear Nadhim, 
 
Congratulations on your appointment. I look forward to working with you and meeting you at 
forthcoming cross government discussions on the Target Operating Model for our borders.  
 
I wrote to Rt Hon Jacob Rees-Mogg MP, Minister for Brexit Opportunities and Government 
Efficiency, on 13 June 2022 about border controls and I drew attention to the issues caused 
by, and my desire to remove, the exemption from pre-notification requirement of products of 
animal origin entering GB from the island of Ireland.  I did not receive a reply. 
 
The UK Government’s unilateral decision to exempt imports of products of animal origin from 
the island of Ireland from the pre-notification requirement has left the Welsh Government and 
local authorities across GB with a significant data gap which has not been possible to 
satisfactorily address through other sources. Much of this trade travels beyond Wales’ border, 
so the lack of pre-notification means that a significant proportion of goods entering GB 
currently does so ‘under the radar’ so to speak.  It is vital that Welsh Ministers, responsible 
for biosecurity, food safety and sanitary and phytosanitary controls in Wales, understand the 
quantity, nature and risk profile of products entering Welsh ports. It is also key for our local 
authority partners who are responsible for port health functions in Wales. This data deficiency 
has hampered the planning and development of our border controls and associated 
operations and impedes any meaningful analysis of the impact of emerging Target Operating 
Model proposals on commodity risk profiling, future infrastructure and staffing needs, making 
it more difficult to achieve value for money for the taxpayer and consumer. It puts us at a 
significant disadvantage compared to those making similar arrangements in relation to 
imports from other EU countries.  
 
This letter is to confirm that as this is a devolved matter I intend to switch on this requirement 
for imports of non-‘Qualifying Northern Ireland Goods’ into Wales from January 2023.   
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I intend to add high risk food and feed not of animal origin into scope of the pre-notification 
requirement during transitional staging period in Wales too. This will greatly assist us, and the 
Food Standards Agency, in understanding flows of these goods into Wales and the 
associated risks as no such data presently exists.  
 
This change is supported by our Chief Veterinary Officer. I note that the issue has been 
discussed on more than one occasion by the Chief Veterinary Officers from all UK nations in 
the various forums of the Common UK Animal Health and Welfare Framework. We believe 
the need to do this is more pressing given that we are no longer part of the early warning 
system that EU member states participate in. My officials have also discussed this with Defra 
officials and your own in the Cabinet Office on several occasions. 
 
I would prefer that all this is done on a GB or England and Wales basis but if this is not 
possible then I plan to legislate to make this change for imports into Wales. Whichever of 
these legal routes we go down, the process needs to start as soon as possible in order to 
give importers as much notice as possible.  
 
I appreciate there are ongoing negotiations on the Northern Ireland Protocol, however, it is 
within our collective gift to set the import conditions for goods which are not eligible for 
unfettered access to the GB market under the Protocol.  
 
Whilst this particular change is about the current imports regime, I am also attached to the 
importance of pre-notification in the future regime too. It is essential that the competent 
authorities know sufficiently in advance what is being imported so they can understand and 
assess the potential biosecurity and food safety implications and have the necessary 
resources to hand should an identity or physical check be required. This advance notice, 
which is done digitally and in line with modernised border controls, is even more important for 
the smaller and more remote ports.  It may be that this information can eventually be obtained 
via a single portal with the need for separate SPS and customs declarations becoming 
redundant but until that capability exists, we shall need to rely on pre-notification via IPAFFS. 
 
As previously discussed with Defra, my officials will seek competent authority level access to 
IPAFFS for Welsh Government officials and our local authorities who are responsible for port 
health matters so we can effectively make use of this pre-notification data. 
 
I am copying this letter to my colleagues Lesley Griffiths MS, Minister for Rural Affairs, North 
Wales and Trefnydd, to Mairi Gougeon MSP, Cabinet Secretary for Rural Affairs and Islands 
in the Scottish Government, to Rt Hon Ranil Jaywardena MP, Secretary of State for 
Environment, Food and Rural Affairs, Rt Hon Edward Argar MP, Minister for the Cabinet 
Office and Rt Hon Robert Buckland MP, Secretary of State for Wales. 
 
Yours sincerely,  

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

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

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

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

Ein cyf/Our ref: MA-LG-1797-22 
 
 
Huw Irranca-Davies AS 
Cadeirydd  
y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
 

huw.Irranca-Davies@senedd.wales  
 
 
 

31 Hydref 2022 
 
 
 
Annwyl Huw, 
 
Diolch am eich llythyr ar 4 Hydref 2022 lle rydych yn tynnu fy sylw at bwyntiau drafftio yn y 
Datganiad Ysgrifenedig a osodais ar 15 Gorffennaf 2022 ac yn ystyried fy llythyr ar 12 
Gorffennaf 2022.  
 
Rwy’n sgrifennu atoch i roi mwy o fanylion i chi ar y materion rydych yn eu codi.  
 
Fe welwch fy ymatebion yn Atodiad A. 
 
Yn gywir, 

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

Nid yw’r ymatebion isod yn yr un drefn â’r pwyntiau godwyd yn llythyr y Pwyllgor 
gan fod yr ateb i bwynt 2 isod yn llifo o’r pwynt o’i flaen.  

 
1. Hefyd, yn ein barn ni, roedd y datganiad ysgrifenedig yn aneglur ynghylch 

i ba raddau y byddai'r rheoliadau hyn yn deddfu polisi newydd, a sut 
byddant yn cyflawni effeithlonrwydd gweinyddol. Byddwch yn ymwybodol 
bod y Cytundeb Rhynglywodraethol ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 
yn nodi na fydd y pwerau sydd wedi’u cynnwys yn y Ddeddf newydd yn cael 
eu defnyddio i ddeddfu polisi newydd mewn meysydd datganoledig, ac mai 
prif bwrpas defnyddio pwerau o'r fath fydd effeithlonrwydd gweinyddol. 
Byddem yn ddiolchgar i gael eglurhad llawnach ynghylch i ba raddau y 
byddai'r Rheoliadau hyn yn deddfu polisi newydd, a sut byddant yn 
cyflawni effeithlonrwydd gweinyddol, erbyn 2 Tachwedd 2022. 
 
Nid yw'r rheoliadau'n deddfu polisi newydd. Y maent, yn hytrach, yn gwneud mân 
ddiwygiadau technegol i gyfraith yr UE a ddargedwir sy’n ymdrin â mesurau rheoli 
swyddogol, er mwyn sicrhau bod y gyfraith yn gweithredu'n effeithiol ar ôl i'r 
Deyrnas Unedig ymadael â’r Undeb Ewropeaidd.  
 
Ceir un newid penodol sef tynnu’r Tystysgrifau Iechyd Allforio model (EHCs - 
dogfennau sy'n ofynnol i gyd-deithio â’r rhan fwyaf o gynhyrchion anifeiliaid a 
fewnforir) o anecsau'r ddeddfwriaeth berthnasol a rhoi "ffurflen a gyhoeddir gan 
yr Awdurdod Priodol o bryd i'w gilydd" yn eu lle. Bydd hyn yn cyd-fynd â'r holl 
ddeddfwriaethau tebyg eraill yr UE a ddargedwir sy'n ymdrin â mewnforio 
cynhyrchion anifeiliaid sy'n gofyn am EHC ac sydd eisoes wedi'u diwygio. 
 
Nid yw hyn yn newid polisi gan fod cynnwys yr EHCs (h.y. gofynion iechyd y bydd 
angen i’n partneriaid masnachu gydymffurfio â nhw wrth fewnforio) yn aros yr un 
fath. Y bwriad, gan fod y DU bellach yn genedl fasnachu annibynnol, yw bod 
unrhyw newidiadau i'r EHC model yn swyddogaeth i’r awdurdod priodol, yn sgil 
trosglwyddo’r swyddogaeth honno oddi wrth y Comisiwn Ewropeaidd i 
Weinidogion Cymru yn achos Cymru. Gan fod afiechydon yn ddeinamig ac yn 
anrhagweladwy, mae newidiadau i EHCs bellach yn swyddogaeth i'r awdurdod 
priodol a bod angen iddynt yn aml, adlewyrchu newidiadau yn statws clefyd mewn 
gwledydd masnachu. Mae'n hanfodol, er mwyn gallu ymateb yn gyflym i glefydau 
ac i ailddechrau masnachu ar ôl digwyddiadau o'r fath, bod modd gwneud y 
newidiadau hyn yn weinyddol heb fod angen cyflwyno deddfwriaeth. 
 
 

 

2. Fe wnaethom nodi, er bod eich llythyr o 12 Gorffennaf yn crynhoi diben y 
Rheoliadau ac yn egluro pam y gwnaethoch roi cydsyniad i Lywodraeth y 
DU eu gwneud mewn maes datganoledig, ni wnaeth y datganiad 
ysgrifenedig hynny, fel y bo’n ofynnol gan Reol Sefydlog 30C.3(i) a (iii). 
 
Rhoddais fy nghydsyniad oherwydd, fel gyda swyddogaethau cydredol tebyg ym 
maes Iechyd a Lles Anifeiliaid, byddai’n fuddiol i holl Lywodraethau'r DU 
gymhwyso mesurau atal a rheoli clefydau cydlynol. Mae'n gwneud synnwyr i arfer 
y swyddogaethau hyn ar y cyd gan fod angen iddynt weithio yn y DU gyfan, neu 
Brydain Fawr (lle ceir rhyddid i symud). At hynny, maen nhw'n cael eu harfer yng 
nghyd-destun Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid Cyffredin y DU. 
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Mae'n bwysig nodi bod Gweinidogion Cymru yn cadw'r pŵer i wrthod rhoi 
cydsyniad i'r Ysgrifennydd Gwladol ac i gyhoeddi eu EHCs eu hunain ar gyfer 
anifeiliaid a chynhyrchion anifeiliaid sy'n dod i Gymru. Fodd bynnag, mae 
swyddogion yn rhagweld na fyddai hyn yn digwydd ond o dan amgylchiadau 
eithriadol gan y byddai'n creu beichiau gweinyddol diangen a dryswch i 
fasnachwyr. Mae'r swyddogaeth gydredol hon felly'n briodol ac yn adlewyrchu'r 
hyn sydd eisoes yn digwydd mewn deddfwriaeth debyg a phrosesau gweinyddol 
i gyhoeddi EHCs eraill ar gyfer mewnforio anifeiliaid a chynhyrchion anifeiliaid i 
Brydain Fawr yn gyffredinol. 
 
 

 

3. Mae'r datganiad ysgrifenedig hefyd yn cyfeirio’n wallus at ddiwygio Atodlen 
7B i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, er mwyn dileu'r gofyniad am 
gydsyniad Gweinidog y Goron "os yw Gweinidogion Cymru yn addasu 
neu'n dileu swyddogaeth Ysgrifennydd Gwladol". Fodd bynnag, nid oedd y 
diwygiad i Atodlen 7B yn cynnwys addasu swyddogaethau o’r fath, dim ond 
eu dileu. Mae’n ymddangos bod yr eglurhad a roddir hefyd yn cyfuno 
Gweinidogion Cymru a'r Senedd; mae Atodlen 7B yn berthnasol i 
Ddeddfau’r Senedd yn unig, ac nid i swyddogaethau gweithredol 
Gweinidogion Cymru. 
 
Camgymeriad oedd hyn a chytunaf â’r sylwadau yn eich llythyr dyddiedig 4 
Hydref 2022.  
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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  

 4 Hydref 2022  

  

Annwyl Lesley, 

Rheoliadau Anifeiliaid, Bwyd, Iechyd Planhigion, Deunyddiau Lluosogi Planhigion a Hadau 
(Diwygiadau Amrywiol etc.) 2022 

Yn ein cyfarfod ar 26 Medi, gwnaethom ystyried y Datganiad Ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C y 
gwnaethoch chi ei osod ar 15 Gorffennaf mewn cysylltiad â’r Rheoliadau uchod. Hefyd, fe wnaethom 
ystyried eich llythyr dyddiedig 12 Gorffennaf mewn cysylltiad â’r Rheoliadau. 

Dymunwn dynnu eich sylw at rai materion ynghylch drafftio, y credwn y dylech fod yn ymwybodol 
ohonynt wrth baratoi datganiadau yn y dyfodol; hoffem hefyd weld rhagor o wybodaeth am y 
Rheoliadau.   

Fe wnaethom nodi, er bod eich llythyr o 12 Gorffennaf yn crynhoi diben y Rheoliadau ac yn egluro 
pam y gwnaethoch roi cydsyniad i Lywodraeth y DU eu gwneud mewn maes datganoledig, ni wnaeth 
y datganiad ysgrifenedig hynny, fel y bo’n ofynnol gan Reol Sefydlog 30C.3(i) a (iii).  

Mae'r datganiad ysgrifenedig hefyd yn cyfeirio’n wallus at ddiwygio Atodlen 7B i Ddeddf Llywodraeth 
Cymru 2006, er mwyn dileu'r gofyniad am gydsyniad Gweinidog y Goron "os yw Gweinidogion Cymru 
yn addasu neu'n dileu swyddogaeth Ysgrifennydd Gwladol". Fodd bynnag, nid oedd y diwygiad i 
Atodlen 7B yn cynnwys addasu swyddogaethau o’r fath, dim ond eu dileu. Mae’n ymddangos bod yr 
eglurhad a roddir hefyd yn cyfuno Gweinidogion Cymru a'r Senedd; mae Atodlen 7B yn berthnasol i 
Ddeddfau’r Senedd yn unig, ac nid i swyddogaethau gweithredol Gweinidogion Cymru. 

Lesley Griffiths AS  
Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 
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Hefyd, yn ein barn ni, roedd y datganiad ysgrifenedig yn aneglur ynghylch i ba raddau y byddai'r 
rheoliadau hyn yn deddfu polisi newydd, a sut byddant yn cyflawni effeithlonrwydd gweinyddol. 
Byddwch yn ymwybodol bod y Cytundeb Rhynglywodraethol ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 
yn nodi na fydd y pwerau sydd wedi’u cynnwys yn y Ddeddf newydd yn cael eu defnyddio i ddeddfu 
polisi newydd mewn meysydd datganoledig, ac mai prif bwrpas defnyddio pwerau o'r fath fydd 
effeithlonrwydd gweinyddol. 

Byddem yn ddiolchgar i gael eglurhad llawnach ynghylch i ba raddau y byddai'r Rheoliadau hyn yn 
deddfu polisi newydd, a sut byddant yn cyflawni effeithlonrwydd gweinyddol, erbyn 2 Tachwedd 
2022. 

Yn gywir, 

 

Huw Irranca-Davies 
Cadeirydd 
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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  

— 
Senedd Cymru  

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

senedd.wales/SeneddLJC  
0300 200 6565  

2 Tachwedd 2022  

  

 

Annwyl Julie  

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio 

Rwy'n ysgrifennu atoch ynglŷn â’r Memorandwm uchod, a drafodwyd yn ein cyfarfod ar 24 Hydref 
2022.  

Rydym yn nodi bod y Memorandwm yn cyfeirio ym mharagraff 3 at llythyr a ysgrifennwyd gennych at 
y Llywydd sy’n esbonio:  

“… ei bod wedi cymryd amser i lawn ystyried yr effeithiau y bydd yr hyn a gynigir 
yn y Bil yn eu cael ar ddatganoli, a hynny oherwydd nad oedd Llywodraeth y DU 
wedi ymgysylltu fawr ddim â ni cyn i’r Bil gael ei gyflwyno ac oherwydd bod y Bil yn 
un cymhleth. O’r herwydd, nid oedd modd gosod y Memorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol hwn o fewn y terfyn amser arferol o bythefnos a bennir yn RhS29.” 

Rydym yn siomedig â’r diffyg ymgysylltiad gan Lywodraeth y DU i egluro ei chynigion ac yn cydnabod 
y sefyllfa anodd i Lywodraeth Cymru o ganlyniad i hynny.    

Serch hynny, rydym yn pryderu, tua phedwar mis ar ôl cyflwyno’r Bil i Senedd y DU, bod cynnwys y 
Memorandwm a osodwyd gerbron y Senedd yn brin iawn o fanylion angenrheidiol nad ydym yn 
credu y byddai’n galluogi’r Senedd i lunio barn wybodus ar y mater o ran a ddylid rhoi cydsyniad ai 
peidio.  

Julie James AS  
Y Gweinidog Newid Hinsawdd  
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Rydym yn tynnu sylw at 20 o gwestiynau yn yr Atodiad i'r llythyr hwn sy'n gofyn am eglurhad 
ynghylch amrywiaeth o faterion. Yn ein barn ni, mae angen mynd i’r afael â’r ymatebion i’r rhan fwyaf 
o’r cwestiynau hyn mewn Memorandwm diwygiedig.  

Byddwn yn ddiolchgar o gael ymateb i’r llythyr hwn cyn gynted â phosibl, ynghyd â chadarnhad bod 
Memorandwm diwygiedig wedi’i osod neu y bydd yn cael ei osod gerbron y Senedd fel mater o frys.  

Y dyddiad cau presennol ar gyfer adrodd yw 8 Rhagfyr 2022 ond mae ein gallu i gwrdd â'r dyddiad 
cau hwnnw wedi'i gyfyngu gan y sefyllfa rydym ni a phwyllgorau eraill yn ei hwynebu nawr. Wrth osod 
Memorandwm diwygiedig, felly, rydym yn credu y dylid ailystyried y dyddiad cau.  

Rwyf felly yn anfon copi o’r llythyr hwn at y Llywydd fel Cadeirydd y Pwyllgor Busnes, yn ogystal â 
Chadeiryddion y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith,  y Pwyllgor Llywodraeth Leol a 
Thai a Phwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig.  

Yn gywir 

 

Huw Irranca-Davies 
Cadeirydd 
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Atodiad 1 – Cwestiynau i'r Gweinidog Newid Hinsawdd 

1. A all y Gweinidog egluro'n llawn y gwahaniaeth barn rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU 
ynghylch a oes angen cydsyniad y Senedd ar gyfer Rhan 1 o'r Bil? Pa drafodaethau y mae'r 
Gweinidog wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU mewn perthynas â hyn? 

2. A yw'r Gweinidog yn gallu darparu mwy o wybodaeth ynghylch polisi Llywodraeth Cymru ynglŷn â 
chynnwys cymalau 1-6 a'r rhesymau sylweddol dros ei hargymhelliad na ddylai’r Senedd roi cydsyniad 
i’r darpariaethau hyn? 

3. A all y Gweinidog gadarnhau pam fod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn cyfeirio at 
gymal 96 (Pleidleisiau Strydoedd) sydd angen cydsyniad ym marn Llywodraeth y DU, pan nad yw'r 
farn hon yn cael ei hadlewyrchu yn y Nodiadau Esboniadol i'r Bil?  

4. A yw’r Gweinidog mewn sefyllfa i geisio eglurder ynghylch pam y mae Llywodraeth y DU wedi 
cynnwys cymal 78 fel un sy’n gofyn am gydsyniad yn y Nodiadau Esboniadol, pan mae cymal 78 yn 
dwyn y teitl “Power to require use of approved planning data software in England”. A fwriedir i gymal 
78 fod yn gymwys i Gymru neu a yw Llywodraeth y DU wedi nodi ar gam ei fod yn gymwys i Gymru? 

5. A yw’r Gweinidog wedi codi’r anghysondeb rhwng y Nodiadau Esboniadol, yn union cyn paragraff 
470, a’r Bil yng nghymal 77 ynghylch teitl cymal 77, lle mae’r Nodiadau Esboniadol yn cyfeirio at 
Loegr ond nad yw’r cymal ei hun yn cyfeirio ato? A yw’r Gweinidog yn hyderus bod y cymal hwn yn 
gymwys i Gymru? 

6. A all y Gweinidog roi rhagor o fanylion am y pwerau newydd a ddarperir i’r Ysgrifennydd Gwladol 
gan Bennod 1 o Ran 3, cymal 96 a chymal 112, a chadarnhau pa effaith y byddai’r pwerau hyn yn ei 
chael yng Nghymru, gan gynnwys unrhyw effaith ar gymhwysedd deddfwriaethol y Senedd a 
chymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru? 

7. A all y Gweinidog esbonio'r rhesymeg y tu ôl i'w datganiad ym mharagraff 58 o'r Memorandwm 
Cydsyniad Deddfwriaethol bod “gan ddau faes, sef data cynllunio ac adroddiadau ar ganlyniadau 
amgylcheddol, fuddion posibl i Gymru, ond mae’r ffordd y maent wedi’u drafftio ar hyn o bryd yn 
golygu na ellir gwireddu’r buddion hyn.” Beth yw'r buddion posibl y cyfeirir atynt? Pam mae’r ffordd y 
maent wedi’u drafftio ar hyn o bryd yn golygu na ellir gwireddu buddion o'r fath? 

8. A all y Gweinidog ddarparu gwybodaeth bellach mewn perthynas â'r datganiad ym mharagraff 59 
o'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol sy’n dweud “nid yw’r ffordd y mae’r pwerau ar ddata 
digidol wedi’u drafftio ar hyn o bryd yn cyd-fynd â’n dyhead i ddeddfu dros Gymru.” Ym mha ffordd y 
mae’r ffordd y maent wedi’u drafftio ar hyn o bryd yn cael yr effaith hon? A yw'r cyfeiriad at “ddata 
digidol” yn gyfeiriad at ddata cynllunio? 
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9. Nid yw’r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn dod i gasgliad clir o ran a yw’n briodol i bob 
un o’r cymalau ym Mhennod 1 o Ran 3, cymal 96 neu gymal 112 gael eu cynnwys yn y Bil, ac nid yw 
ychwaith yn cynnig argymhelliad clir ynghylch a ddylid rhoi cydsyniad ai peidio i'r darpariaethau hyn. 
A all y Gweinidog gadarnhau’r sefyllfa yn hyn o beth? 

10. A all y Gweinidog gadarnhau’r cymalau penodol y cyfeirir atynt ym mharagraffau 58 a 59 o’r 
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol?  

11. A all y Gweinidog gadarnhau pa gymalau y cyfeirir atynt fel “y cymalau mewn perthynas â 
chynllunio” ym mharagraff 64 o’r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol? A yw hyn yn cynnwys 
cymal 112? 

12. A all y Gweinidog ofyn am gadarnhad gan Lywodraeth y DU ynghylch sut y bydd y darpariaethau 
cynllunio yn gweithio’n ymarferol, gan gynnwys darparu dadansoddiad o’r cymalau mewn perthynas 
â chynllunio ac egluro sut y bydd darpariaethau’r Bil yn effeithio ar awdurdodau Cymru mewn termau 
real? A all y Gweinidog gadarnhau pwy, yng Nghymru, yr ystyrir ei fod yn ‘awdurdod cynllunio 
perthnasol’ at ddibenion y Bennod hon? 

13. A all y Gweinidog gadarnhau pa ddarpariaethau yn Rhan 5 o'r Bil sy'n ymwneud â materion a 
gedwir yn ôl a pha rai sy'n ymwneud â materion datganoledig, fel y cyfeirir atynt ym mharagraff 49 
o'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol? 

14. Gan gyfeirio at baragraff 58 o'r Bil, a all y Gweinidog gadarnhau manylion y buddion posibl y 
mae'n rhagweld i system well o adroddiadau cynllunio amgylcheddol ac a gynhaliwyd trafodaethau 
gyda Llywodraeth y DU gyda'r bwriad o wireddu'r buddion hyn yn y Bil? A all y Gweinidog hefyd 
gadarnhau beth a olygir gan "adrodd ar ganlyniadau cynllunio" ym mharagraff 58? 

15. A all y Gweinidog egluro sut mae’r darpariaethau presennol yn golygu bod Gweinidogion Cymru 
wedi colli eu gallu i wneud rheoliadau Cymru mewn perthynas ag adroddiadau ar ganlyniadau 
amgylcheddol? 

16.  A all y Gweinidog nodi a roddir cefnogaeth ai peidio i gynnwys y darpariaethau yn Rhan 5 yn y 
Bil, fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 29.3(iii), ac a ddylid rhoi cydsyniad ai peidio? 

17. A all y Gweinidog roi’r wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw drafodaethau sydd wedi’u cynnal gyda 
Llywodraeth y DU ynghylch cymalau 96 a 187?  

18. A yw'r Gweinidog wedi trafod cymalau 80 a 121 o'r Bil â Llywodraeth y DU a cheisio diwygio'r 
darpariaethau i'w gwneud yn ofynnol i Lywodraeth y DU, o leiaf, gael cydsyniad Gweinidogion Cymru 
cyn gwneud rheoliadau data cynllunio neu reoliadau adroddiadau ar ganlyniadau amgylcheddol sy’n 
cynnwys darpariaeth sydd o fewn cymhwysedd datganoledig Cymru? Beth fu canlyniad y 
trafodaethau hyn? 
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19. A oes gan y Gweinidog unrhyw farn ar gynnwys pwerau Harri VIII yng nghymalau 129 a 191 o'r Bil? 
A yw’r Gweinidog wedi trafod cymal 129 a/neu gymal 191 gyda Llywodraeth y DU i geisio eu diwygio 
neu eu dileu? Beth fu canlyniad unrhyw drafodaethau? 

20. A all y Gweinidog fynegi unrhyw farn ar oblygiadau ariannol y Bil hwn i Gymru? 
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1 Tachwedd 2022  

 

Annwyl Julie, 

Y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio 

Yn ein cyfarfod ar 27 Hydref, gwnaethom drafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil 

Ffyniant Bro ac Adfywio. Er mwyn ein galluogi i wneud penderfyniad ar sail gwybodaeth ynghylch a 

ddylid argymell rhoi cydsyniad ai peidio, byddem yn ddiolchgar o gael rhagor o wybodaeth mewn 

dau faes yn benodol.  

Yn gyntaf, nodwn fod cymal 187 (crwydraeth a chardota) yn ddarpariaeth “cadw lle”, felly nid yw’n glir 

eto a yw’n ddarpariaeth berthnasol at ddibenion Rheol Sefydlog 29 ai peidio. Mae’r Memorandwm yn 

nodi bod eglurder yn cael ei geisio mewn perthynas â chymal 187 gan nad yw’r tabl cymhwyso yn yr 

Atodiad i’r Nodiadau Esboniadol yn nodi nad yw’n gymwys o ran Cymru; fodd bynnag, nid yw’r 

cymal, fel y’i drafftiwyd ar hyn o bryd, yn cyfyngu ar bŵer yr Ysgrifennydd Gwladol i wneud rheoliadau 

sy’n gymwys o ran Lloegr yn unig. Fel y gallwch werthfawrogi, mae’n siŵr, ni fyddwn mewn sefyllfa i 

wneud penderfyniad ynghylch cydsyniad deddfwriaethol hyd nes y bydd cymal 187 yn cael ei ddisodli 

gan ddarpariaeth o sylwedd ac y gellir rhoi eglurder ynghylch ei gymhwyso. Gan hynny, byddwn yn 

ddiolchgar pe gallech roi’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch a gynhaliwyd unrhyw drafodaethau â 

Llywodraeth y DU ynglŷn â chymal 187. 

Yn ail, nodwn fod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn dweud: 

Mae Llywodraeth y DU yn nodi y bydd gan y Bil cyffredinol oblygiadau ariannol i’r 

sector cyhoeddus, gan gynnwys llywodraeth leol, y llywodraeth ganolog a’r 

Arolygiaeth Gynllunio. Mae Llywodraeth y DU yn nodi y bydd cydbwysedd rhwng y 

costau hyn a’r arbedion effeithlonrwydd. 

Y Pwyllgor Llywodraeth Leol  
a Thai 

— 

Local Government  
and Housing Committee 

Senedd Cymru 

Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 
SeneddTai@senedd.cymru 

senedd.cymru/SeneddTai  

0300 200 6565  

— 
Welsh Parliament 

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

senedd.wales/SeneddHousing 

0300 200 6565  Julie James AS 

Y Gweinidog Newid Hinsawdd 

Llywodraeth Cymru  
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Fodd bynnag, nid yw’r Memorandwm yn cyfeirio o gwbl at safbwynt Llywodraeth Cymru ar 

oblygiadau ariannol y Bil hwn. Byddem yn ddiolchgar, felly, pe gallech amlinellu eich safbwynt ar 

oblygiadau ariannol y Bil i Gymru.  

Byddem yn ddiolchgar o gael ymateb erbyn 10 Tachwedd fel y gallwn ei ystyried wrth drafod y 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn ein cyfarfod ar 16 Tachwedd. 

Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad; 

Cadeirydd Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith; a Chadeirydd Pwyllgor yr Economi, 

Masnach a Materion Gwledig.  

Yn gywir,  

 

John Griffiths AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 
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DATGANIAD YSGRIFENEDIG  

GAN 

LYWODRAETH CYMRU 
 

 

TEITL  

 
Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio)   

DYDDIAD  03 Tachwedd 2022 

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

 
Cyflwynwyd Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) yn Nhŷ’r Cyffredin ar 22 Medi 
gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol ar y pryd, y Gwir 
Anrh. Jacob Rees-Mogg AS. 
 
Mae’r Bil, fel y’i cyflwynwyd, yn cynnwys llawer o bethau sylweddol na rannwyd â’r 
Llywodraethau Datganoledig cyn ei gyflwyno. Ysgrifennais at y Llywydd ar 5 Hydref i ddatgan, 
gan fod y Bil yn amlinellu cynnwys na welwyd o’r blaen ac oherwydd pryderon difrifol ynghylch 
effaith darpariaethau’r Bil, na fyddai'n bosibl gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol 
o fewn yr amserlen sydd fel arfer yn cael ei neilltuo i’r broses.  
 
Ysgrifennais at yr Ysgrifennydd Gwladol i amlinellu fy mhryderon ynghylch y Bil. 
 
Mae’r Bil, fel y’i drafftiwyd, yn cynnwys pwerau cydredol y gellid eu harfer gan Weinidogion 
Llywodraeth y DU mewn meysydd datganoledig heb gydsyniad Gweinidogion Cymru. Mae 
hyn yn annerbyniol o safbwynt cyfansoddiadol, ac rwyf wedi cyfleu’r farn hon yn gryf. Ein 
disgwyliad, yn y lle cyntaf, yw y dylai pwerau i ddiwygio deddfwriaeth ddatganoledig fod yn 
nwylo Gweinidogion Cymru yn unig, neu, os ydynt yn cael eu dal yn gydredol â Gweinidogion 
y Goron, y dylai fod gofyniad ar wyneb y Bil iddynt geisio cydsyniad Gweinidogion Cymru i'w 
harfer mewn meysydd datganoledig. 
 
Pryder mawr arall yw’r terfyn amser i adolygu ac arbed, yn weithredol, gyfraith yr UE a 
ddargedwir erbyn y dyddiad machlud, sef 31 Rhagfyr 2023. Byddai hyn yn ei gwneud yn 
ofynnol i bob un o lywodraethau’r DU ymgymryd â darn mawr o waith i adolygu miloedd o 
offerynnau statudol i bennu sut y dylid ymdrin â nhw o dan y Bil, neu fel arall bydd perygl y 
bydd yr offeryn yn cael ei dynnu o’r llyfr statud ar y dyddiad hwnnw. Mae’r Bil yn cynnwys 
mecanwaith i estyn dyddiad machlud darnau penodedig o gyfraith yr UE a ddargedwir i 2026, 
ond mae arfer y pŵer hwn wedi’i gyfyngu i Weinidogion y Goron ar hyn o bryd. 
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Mae’r Bil yn tynnu llawer o sylw oddi wrth faterion pwysicach y dylai’r llywodraeth fod yn 
canolbwyntio arnynt, fel yr argyfwng costau byw. Ein barn ni yw bod y corff o gyfraith yr UE a 
ddargedwir, fel y mae ar hyn o bryd, yn addas at y diben yn gyffredinol. Mae gosod y terfyn 
amser mympwyol yn golygu bod perygl gwirioneddol o ailedrych ar yr offerynnau cyfreithiol 
hyn ar frys ac o beidio â nodi rhyngddibyniaethau a materion eraill. Canlyniad posibl hyn fydd 
llyfr statud anweithredadwy. 
 
Yn sgil hyn a phryderon eraill ynghylch y Bil, a allai, oherwydd ei natur, effeithio’n sylweddol 
ar ddatganoli, rydym yn argymell bod y Senedd yn atal ei chydsyniad ar gyfer y Bil. 
 
Mae Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil hwn wedi’i osod heddiw:  
https://senedd.cymru/media/1aemxqxy/lcm-ld15434-w.pdf 
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T 020 3334 3555 
F 0870 761 7753 

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

www.gov.uk/moj 
102 Petty France 
London 
SW1H 9AJ 

 

 

 

Lord Bellamy KC 
Parliamentary Under-Secretary of 
State for Justice 

Huw Irranca-Davies MS 
Legislation, Justice and Constitution Committee  
Cardiff Bay 
Cardiff 

CF99 1SN 

 

MoJ ref: ADR100316 

 3 November 2022 

Dear Huw, 

ACCESS TO JUSTICE: SUMMARY OF ENGAGEMENT RESPONSE 

 

Thank you for your letter of 12 July to the then Deputy Prime Minister, Lord Chancellor and Secretary of 

State for Justice, the Rt Hon Dominic Raab MP, in your capacity as Chair of the Senedd Legislation, 

Justice, and Constitution Committee, regarding the paper ‘Access to Justice: Summary of Engagement’. 

 

In responding I will take each of the subjects raised in the paper in turn. I shall of course be happy to 

discuss each of them at the rescheduled evidence session.    

  

Attracting and Retaining Talent 

The Access to Justice Summary argues that challenges in recruiting and retaining staff are, at least in 

part, due to the impact of the pandemic on working practices and the increase in choices that this offers to 

junior and mid-range legal professionals, who are opting for better-paid roles in London rather than ones 

in Wales. The issue of the impact of market forces is not new, nor unique to the legal profession. 

However, the UK has a strong legal sector jobs market and there is a large, highly skilled workforce which 

Welsh firms can draw upon. Welsh legal services benefit enormously from being part of the internationally 

renowned England and Wales legal system. The Government is committed to promoting the UK-wide 

legal sector and legal services in all three jurisdictions – boosting jobs and the economy in Wales as well 

as in England, Scotland, and Northern Ireland.  

 

Impact of the Legal Aid, Sentencing, and Punishment of Offenders Act 2012 

Access to justice is a fundamental right. Last year we spent £774m on civil legal aid across England and 

Wales to support the most vulnerable, ensuring they can access justice effectively. We are spending 

around £8m on expanding legal aid provision through the Nationality and Borders Act and are injecting 

more than £10m a year into housing legal aid through our reforms to the Housing Possession Court Duty 

Scheme.   

 

Regarding the capacity of providers, the Legal Aid Agency monitors capacity in the legal aid market and 

the provision of services, taking action when gaps appear. Wherever someone is in England or Wales, 

legal advice remains available through the civil legal advice telephone service, subject to eligibility 

criteria.  

 

Whilst legal aid is central to access to justice, the Government recognises the vital role that charities in 

the advice sector play in helping people with their legal problems, which is why since 2020 we have 

delivered additional investment of over £10m for not-for-profit organisations who provide specialist legal 

advice, such as the Law Centres Network. This includes in excess of £600k of funding for legal support 

providers in Wales, allowing them to help those who need assistance with social welfare related legal 

matters, which has been provided through the Litigants in Person Support Strategy, the Legal Support for 
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Litigants in Person grant, the Covid-19 Specialist Advice Services Scheme grant and the Sector 

Sustainability Grant. 

 

The MoJ continues to engage with representative bodies and providers within the sector to increase 

understanding of the challenges providers currently face and is considering the long-term sustainability of 

civil legal aid. We recognise that we need to take a whole system approach to these important issues and 

will say more on this soon. 

 

Courts and Tribunals  

It is argued in the Access to Justice Summary that significant travel times in parts of Wales and 

inadequate public transport infrastructure mean that the location of courts in Wales acts as a barrier for 

people wishing to access justice. The pandemic has demonstrated the need for remote participation in 

hearings and, going forward, we want the effective use of audio and video technologies to remain an 

integral part of the justice system alongside traditional in-person hearings. Video and audio technology 

has the potential to increase the capacity of the courts, make the process less intimidating for vulnerable 

people, and improve transparency and accessibility.  

 

In June, by means of the Police, Crime, Sentencing and Courts Act 2022, we extended remote 

observation of all court and tribunal hearings across England and Wales. This measure complements the 

provision of traditional public galleries to ensure our justice system is even more accessible and 

transparent. It will particularly benefit court reporting by the media, but this is not indiscriminate 

broadcasting: those wishing to observe a hearing remotely must request access and be identifiable to the 

court. A judge will consider the application and decide what is in the best interests of justice on a case-by-

case basis. Any observer who tries to record or broadcast a hearing they are watching could face a fine of 

up to £1,000 or, if found in contempt of court, be sent to prison for up to two years. As well as the news 

media, remote observation will benefit those who are less able or willing to sit in a physical courtroom. 

 

The Access to Justice Summary emphasises the challenges associated with the provision of information 

in Welsh.  We strive to ensure that court staff provide an excellent service in ensuring that people have 

access to services in Welsh, and HMCTS works closely in accordance with its Welsh Language Unit to 

translate court documents specifically prepared for proceedings.  This also applies to digital applications, 

which are shared with the Welsh Language Unit by the Courts and Tribunals Services Centre. With 

regards to issuing matrimonial proceedings in Welsh, the No Fault Divorce Welsh service has been live 

for several weeks and to date we have had one petition. 

 

Technology  

The MoJ sees the growth of lawtech and innovation in the delivery of legal services as vital to a flourishing 

legal sector. Lawtech has enormous potential to improve the provision of legal services in the UK through 

greater efficiency, enabling new ways of delivering legal services and being more responsive to users’ 

needs. The Government is supporting the growth and adoption of lawtech through the LawtechUK 

programme delivered by Tech Nation, launched in 2019 with an initial £2 million investment. We recently 

announced an additional £4 million of funding to continue this support into 2025 and intend to launch a 

competitive process shortly to identify a suitable provider. The Government recognises that smaller law 

firms may face additional barriers to innovating and adopting technology, so the objectives for the second 

phase of funding include increasing innovation and the adoption of lawtech across UK legal services.  

 

The government has invested £1.3bn across all jurisdictions of the courts and tribunals as part of the 

HMCTS Reform Programme to transform the justice system, introducing 21st century technology and 

online services to improve efficiency and modernise the courts. These digital reforms and simplified 

services are removing simple cases from court as well as cutting down unnecessary paperwork. The 

completion of the HMCTS reform programme will modernise and raise performance and improve access  
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to justice in the civil courts. Over 90% of civil claims will be digitised by March 2023. So far, over 330,000 

claims have been issued through the Online Civil Money Claims service, with user satisfaction at 95%. 

 

We are aware of course that some service users feel digitally disenfranchised and excluded. The MoJ is 

taking steps to address this, including by building digital court services around user needs to ensure full 

accessibility, providing freely accessible support for users who need help to access HMCTS services 

online, and providing digital support to complete online applications by We are Digital, a digital inclusion 

training provider. 

 

Accessibility of Welsh Law 

The MoJ wants everyone across the United Kingdom to have access to justice. We note the issues raised 

in the paper regarding the online property Q&A tool and are looking into this.  

 

More widely, we recognise the need for a collaborative approach between the MoJ and the Welsh 

Government to ensure that Welsh law is accessible, and we are keen to work with our colleagues in the 

Welsh Government to ensure legal rights are clearly signposted for both reserved and devolved powers. 

 

Commission on Justice in Wales 

The MoJ has been clear that, notwithstanding the UK Government’s difference of position from that of the 

Welsh Government regarding the devolution of justice, we are keen to work with the Welsh Government 

to take forward some of the recommendations which have the potential to improve justice outcomes in 

Wales, provided they do not require a change to the devolution settlement. 

 

The MoJ and Welsh Government have been working closely to identify and address those 

recommendations which we both see as a priority. With regard specifically to the points made in the 

paper, the MoJ has always seen as a weakness the fact that the Commission’s report was not costed, so 

the financial implications of its recommendations will need to be assessed properly before any decisions 

are taken about potentially taking them forward. 

 

Hybrid Working  

Throughout the pandemic, the majority of HMCTS staff continued to attend the workplace to ensure that 

frontline services were maintained. Some roles were able to continue remotely, either partly in offices or 

completely from home. 

 

HMCTS has developed guidance and principles to introduce hybrid working across the workforce. These 

are based on business need but they also balance individual circumstances so that those who would 

benefit from more flexible arrangements can do so. Every role in HMCTS has a requirement to attend the 

workplace at least some of the time, whether that be to deliver particular objectives, meet with a team or 

stakeholder, or for collaborative working purposes. Indeed, for some roles, remote working isn’t possible 

at all.  HMCTS has learnt a lot over the last few years and will continue to explore where there is potential 

to enable remote working whilst continuing to deliver an effective service. 

 

I look forward to meeting you and your colleagues on the Legislation, Justice, and Constitution 

Committee.  

Kind Regards,  
 
 

 
 
 

LORD BELLAMY KC 
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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 

 12 Gorffennaf 2022  

Annwyl Dominic 

Mynediad at gyfiawnder: Crynodeb o’r gwaith ymgysylltu  

Ym mis Rhagfyr y llynedd, fel rhan o’n cylch gwaith mewn perthynas â materion cyfiawnder, fe wnaeth 

Tîm Ymgysylltu â Dinasyddion y Senedd gynnal rhai grwpiau ffocws a chyfres o gyfweliadau unigol 

gydag ymarferwyr cyfreithiol ac ymgyfreithwyr wyneb yn wyneb er mwyn cael dealltwriaeth well o’u 

profiadau o fynediad at gyfiawnder yng Nghymru.  

Ar 30 Mehefin, fe wnaethom ni gyhoeddi crynodeb o ganlyniadau’r gwaith hwnnw. Byddem yn 

croesawu unrhyw sylwadau sydd gennych ar y safbwyntiau sydd yn y crynodeb hwn, a hynny erbyn 9 

Medi 2022, cyn i’r Arglwydd Bellamy ymddangos gerbron y Pwyllgor ar 19 Medi.  

Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at yr Arglwydd Bellamy CF, yr Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol dros 

Gyfiawnder.  

Yn gywir, 

 

Huw Irranca-Davies 

Cadeirydd 

Y Gwir Anrh. Dominic Raab AS 

Dirprwy Brif Weinidog, yr Arglwydd Ganghellor a’r 

Ysgrifennydd Gwladol dros Gyfiawnder 
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