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Rhag-gyfarfod preifat (09.15-09.30)  

 

Cyfarfod cyhoeddus (09.30-12.15)  

 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

(09.30)   

 

2 Papurau i'w nodi 

(09.30)   

 

2.1 Llythyr gan y Cadeirydd at y Prif Weinidog 

 (Tudalennau 1 - 3)  

Dogfennau atodol: 

Ail Brotocol Ychwanegol i Gonfensiwn Cyngor Ewrop ar Seiberdroseddu 

 

2.2 Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd 

 (Tudalennau 4 - 6)  

Dogfennau atodol: 

Rheoliadau Anifeiliaid ac Iechyd Anifeiliaid, Bwyd Anifeiliaid a Bwyd, 

Planhigion ac Iechyd Planhigion (Diwygio) 2022 

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



 

 

2.3 Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd 

 (Tudalennau 7 - 8)  

Dogfennau atodol: 

Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor sef ‘Craffu ar y Cyd-

ddatganiad Pysgodfeydd drafft’ 

 

2.4 Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd 

 (Tudalennau 9 - 19)  

Dogfennau atodol: 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio 

 

2.5 Llythyr at Weinidog yr Economi 

 (Tudalennau 20 - 30)  

Dogfennau atodol: 

Cytundeb Masnach Rydd y DU-Seland Newydd - yr effaith ar Gymru 

 

2.6 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 

at y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 

 (Tudalennau 31 - 34)  

Dogfennau atodol: 

Bil Amaethyddiaeth (Cymru) - rhagor o gwestiynau i’r Gweinidog yn dilyn y 

cyfarfod Pwyllgor ar 21 Tachwedd 

 

2.7 Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd 

 (Tudalennau 35 - 37)  

Dogfennau atodol: 

Rheoliadau Cynhyrchu Organig (Diwygio) (Rhif 2) 2022 

 

2.8 Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, 

a’r Trefnydd 

 (Tudalennau 38 - 39)  

 



 

 

Dogfennau atodol: 

Bil Amaethyddiaeth (Cymru) - Atodlen 1 

 

3 Craffu Cyffredinol ar Waith y Gweinidog: Gweinidog yr Economi 

(09.30-11.00) (Tudalennau 40 - 60)  

 

Vaughan Gething AS, Gweinidog yr Economi 

Sioned Evans, Cyfarwyddwr Busnes a Rhanbarthau 

Duncan Hamer, Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Busnes a Rhanbarthau 

Andrew Gwatkin, Cyfarwyddwr, Cysylltiadau Rhyngwladol a Masnach 

Helen John, Cyfarwyddwr y Rhaglen Mesurau Rheoli Ffiniau 

 

Dogfennau atodol: 

Papur tystiolaeth 

Papur briffio gan Ymchwil y Senedd 

 

Egwyl (11.00-11.05)  

 

4 Y gost o wneud busnes 

(11.05-12.15) (Tudalennau 61 - 71)  

 

Gwyneth Sweatman, Pennaeth y Cyfryngau a Chyfathrebu (Cymru), 

Ffederasiwn y Busnesau Bach  

David Chapman, Cyfarwyddwr Gweithredol dros Gymru, UK Hospitality 

Leighton Jenkins, Pennaeth Polisi - Cymru, Cydffederasiwn Diwydiant Prydain 

Sara Jones, Pennaeth yng Nghymru, Consortiwm Manwerthu Cymru 

 

Dogfennau atodol: 

Papur briffio gan Ymchwil y Senedd 
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cyhoedd o weddill y cyfarfod, ac o’r cyfarfod a gaiff ei gynnal ar 

14 Rhagfyr 2022 yn gyfan. 
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(12.15-12.20)   

Trafod tystiolaeth yn dilyn y cyfarfod 

 

7 Blaenraglen waith y Pwyllgor - y rhaglen ddeddfwriaethol 

(12.20-12.25) (Tudalennau 72 - 75)  

 

Dogfennau atodol: 

Papur preifat - Rhaglen ddeddfwriaethol 2023 



 

 

 

 

 

21 Tachwedd 2022 

Annwyl Mark, 

Rwyf yn ysgrifennu yn dilyn adroddiad y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 
Cyfansoddiad ar Gytundebau Rhyngwladol a ystyriwyd ar 26 Medi 2022. Bu'r adroddiad 
yn trafod, ymhlith cytundebau rhyngwladol eraill, yr Ail Brotocol Ychwanegol i Gonfensiwn 
Cyngor Ewrop ar Seiberdroseddu ac yn tynnu sylw at eich rôl mewn perthynas â 
“diogelwch gwladol gan gynnwys gwrthderfysgaeth a seiberddiogelwch”.  

Mae seiberddiogelwch yn faes sy'n datblygu'n gyflym, gyda llawer o gyfleoedd. Rwy'n 
edrych ymlaen at ddilyn datblygiad Canolfan Seiberddiogelwch newydd De Cymru. Bydd 
sector seiberddiogelwch cryf yn dod â swyddi o ansawdd uchel ac yn cefnogi llu o 
fusnesau arloesol.  

Yn ogystal â bod yn ddiwydiant sy’n llawn bwrlwm sy'n dod i'r amlwg yn ei rhinwedd ei 
hun, mae seiberddiogelwch wrth gwrs hefyd yn gwbl hanfodol ar gyfer diogelu ein 
busnesau a chyrff y sector cyhoeddus rhag niwed posibl. Yn hynny o beth, mae'n 
hanfodol ein bod yn sicrhau bod gan Gymru weithlu seiberddiogelwch medrus iawn. 

Yn dilyn ymlaen o adroddiad y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, 
byddwn yn awyddus i glywed eich barn am yr Ail Brotocol Ychwanegol i Gonfensiwn 
Cyngor Ewrop ar Seiberdroseddu.  

Hoffwn hefyd gael rhagor o fanylion am y ffordd y mae Llywodraeth Cymru'n cefnogi ac 
yn hybu seiberddiogelwch a'r diwydiant yn ehangach. A fyddech cystal â rhoi gwybod i 
mi: 

Pwyllgor yr Economi,  
Masnach a Materion Gwledig 
— 
Economy, Trade and  
Rural Affairs Committee  

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddEconomi@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddEconomi 

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

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

senedd.wales/SeneddEconomy  
0300 200 6565 

Mark Drakeford AS 
Prif Weinidog 

Tudalen y pecyn 1
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https://senedd.cymru/media/wvsnxbjs/cr-ld15379-w.pdf
https://www.coe.int/en/web/cybercrime/-/second-additional-protocol-to-the-cybercrime-convention-adopted-by-the-committee-of-ministers-of-the-council-of-europe
https://www.coe.int/en/web/cybercrime/-/second-additional-protocol-to-the-cybercrime-convention-adopted-by-the-committee-of-ministers-of-the-council-of-europe
https://llyw.cymru/canolfan-arloesi-newydd-i-gefnogi-cymru-i-ddod-yn-arweinydd-byd-eang-ym-maes-seiberddiogelwch


 

 

• Yn ogystal â'r gefnogaeth ariannol i'r Ganolfan, pa waith y mae Llywodraeth 
Cymru wedi'i wneud i ddatblygu sgiliau ein gweithlu yn ymwneud â risg real, 
llywodraethu a sgiliau seiberddiogelwch polisi? 

• A oes gan Lywodraeth Cymru unrhyw gynlluniau i helpu i roi hwb i gyflogadwyedd 
pobl yn y diwydiant seiberddiogelwch ar ôl cymhwyso? 

• Ar hyn o bryd, dynion sy’n gweithio yn y sector seiberddiogelwch yn bennaf. A 
fydd Llywodraeth Cymru'n cymryd unrhyw gamau i annog mwy o fenywod i 
weithio yn y sector? 

Nodaf hefyd fod Llywodraeth y DU wedi gorchymyn Nexperia BV i werthu 86 y cant o'i 
gyfran yn Nexperia Newport Limited, y gwneuthurwr lled-ddargludyddion yng 
Nghasnewydd a enwyd yn flaenorol yn Wafer Fab. Cyfeiriodd y gorchymyn at ddau 
reswm dros y gwerthiant gorfodol: 

• Technoleg a gwybodaeth ymarferol a allai ddeillio o ailgyflwyno gweithgareddau 
lled-ddargludyddion cyfansawdd posibl ar safle Casnewydd, a'r potensial i'r 
gweithgareddau hynny danseilio galluoedd y DU; a  

• Gallai lleoliad y safle hwyluso mynediad at arbenigedd technolegol a gwybodaeth 
ymarferol yng Nghlwstwr De Cymru ("y Clwstwr"), a gall y cysylltiadau rhwng y 
safle a'r Clwstwr atal y Clwstwr rhag bod yn rhan o brosiectau sy'n berthnasol i 
ddiogelwch cenedlaethol yn y dyfodol. 

Nodaf o'r sylw yn y newyddion y dywedodd Llywodraeth Cymru fod cyhoeddiad 
Llywodraeth y DU wedi dod ag eglurder sydd i’w groesawu, ac mai ei blaenoriaeth yw 
diogelu swyddi. Gan y byddwch chi nawr wedi cael amser i ystyried ffeithiau'r mater, 
allech chi nodi unrhyw oblygiadau fel rydych chi’n eu gweld nhw o'r gwerthiant hwn ac 
unrhyw gamau y bydd Llywodraeth Cymru yn eu cymryd o ganlyniad i hynny? 

Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at Huw Irranca-Davies AS, Cadeirydd y Pwyllgor 
Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad a Delyth Jewell AS, Cadeirydd y Pwyllgor 
Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol. 

Cofion cynnes, 

 

Paul Davies AS 
Tudalen y pecyn 2

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1118369/NWF_Final_Order_Public_Notice_16112022.pdf
https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-63656816


 

 

Cadeirydd: Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig  
 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg | We welcome correspondence in Welsh or English. 
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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/3455/22 
 
 
 
 
 
Huw Irranca-Davies AS 
Cadeirydd, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
 
Paul Davies AS 
Cadeirydd, Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig 
 
 
SeneddDCC@senedd.cymru 
SeneddEconomi@senedd.cymru 
 

21 Tachwedd 2022 
 
 
 

Annwyl Huw a Paul, 
 
Huw, diolch am eich llythyr dyddiedig 14 Tachwedd. Fel y gwyddoch ar 18 Hydref, 
ysgrifennais i'ch hysbysu fy mod wedi rhoi cydsyniad i Lywodraeth y DU wneud Rheoliadau 
Anifeiliaid ac Iechyd Anifeiliaid, Bwyd Anifeiliaid a Bwyd, Planhigion ac Iechyd Planhigion 
(Diwygio) 2022, (y Rheoliadau), a osodwyd ar ffurf drafft gerbron Senedd y DU ar 20 Hydref 
a gosodais Ddatganiad Ysgrifenedig mewn perthynas â'r Rheoliadau o dan Reol Sefydlog 
(RhS) 30C ar 21 Hydref. 
 
Ar ôl adolygiad dilynol o'r Rheoliadau, rwy'n cadarnhau yr ystyrir bod y Rheoliadau yn 
“Offeryn Statudol perthnasol" at ddibenion RhS 30A, am fod y diwygiadau arfaethedig i 
Ddeddf Amrywogaethau a Hadau Planhigion 1964 yn cynnwys un ddarpariaeth yn rhan 5, 
paragraff 20, o’r Rheoliadau, sy’n dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd. Yn 
unol â hynny, rwyf hefyd yn cadarnhau y dylai Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol 
(SICM) fod wedi'i osod yn hytrach na'r Datganiad Ysgrifenedig mewn perthynas â’r 
ddarpariaeth hon. Rwy'n ymddiheuro'n ddiffuant iawn am y gwall hwn. 
 
 
Felly, ceisiaf gywiro'r cofnod a'ch hysbysu fy mod wedi tynnu'r Datganiad Ysgrifenedig RhS 
30C gwreiddiol yn ôl, ac rwyf heddiw wedi gosod Datganiad Ysgrifenedig diwygiedig o dan 
RhS 30C, a Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol o dan RhS 30A gerbron y Senedd 
mewn perthynas â'r Rheoliadau.  
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mailto:Gohebiaeth.Lesley.Griffiths@llyw.cymru
mailto:Correspondence.Lesley.Griffiths@gov.wales
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https://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2022/9780348239911/contents


Mae'r ddolen i'r Datganiad Ysgrifenedig diwygiedig ar gael yma: 
https://senedd.cymru/media/aqjnth52/ws-ld15411-r-w.pdf 
 
Mae'r ddolen i'r Memorandwm ar gael yma: https://senedd.cymru/media/bftc2b2v/sicm-
ld15473-reg-w.pdf  
Mewn perthynas â darpariaethau OS y DU y byddwch yn eu hystyried o dan RhS 30C, fel  
yr amlinellwyd yn wreiddiol yn fy llythyr ar 18 Hydref, mae’r Rheoliadau yn cynnig 
diwygiadau i gyfraith uniongyrchol yr UE a ddargedwir sy'n ymwneud â rheolaethau 
swyddogol ac iechyd anifeiliaid a phlanhigion, er mwyn sicrhau bod y cyfreithiau'n 
gweithredu'n effeithiol yn dilyn ymadawiad y Deyrnas Unedig â'r Undeb Ewropeaidd.   
 
Polisi Llywodraeth Cymru fel arfer yw deddfu dros Gymru mewn materion lle y mae 
cymhwysedd wedi ei ddatganoli. Fodd bynnag, mewn rhai amgylchiadau mae manteision o 
weithio ar y cyd â Llywodraeth y DU a'r gweinyddiaethau datganoledig eraill pan fo 
rhesymeg glir dros wneud hynny.  
 
Ar yr achlysur hwn, rwy’n rhoi fy nghydsyniad i’r Rheoliadau hyn, sy’n gwneud cywiriadau ac 
yn mynd i'r afael â materion o ran gweithredu mewn perthynas â Chymru, ac ar ran Cymru, 
am resymau effeithlonrwydd a hwylustod, ac er mwyn sicrhau cysondeb a chydlyniad y llyfr 
statud. Rwy'n gwneud hynny gan gadw'r gallu i fynd ar lwybr gwahanol yn y dyfodol, yn 
unol â'n cymhwysedd datganoledig. 
 
Mae'r offeryn hwn yn mynd i'r afael â mân ddiffygion sy'n gysylltiedig ag Ymadael â’r UE, 
diffygion pellach na ragwelwyd ar adeg ymadael â’r UE ac yn sicrhau gweithrediad 
cyfundrefn mewnforion ledled Prydain Fawr (GB). Byddai'n ymddangos yn briodol, felly, i 
arfer y swyddogaethau hyn ar y cyd am fod angen iddynt weithio i'r DU gyfan, neu Brydain 
Fawr (lle mae rhyddid i symud), i sicrhau bod safonau cyffredin ac i leihau tarfu ar 
fasnachwyr, awdurdodau lleol, ac asiantaethau archwilio fel ei gilydd.  
 
Huw, nodaf sylwadau’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ynghylch 
gwybodaeth a ddarparwyd i'r Pwyllgor ond nad oedd yn y Datganiad Ysgrifenedig. Byddwn 
yn sicrhau bod yr holl wybodaeth berthnasol a ddarperir i bwyllgorau wedi'i chynnwys mewn 
Datganiadau Ysgrifenedig, yn unol â’r Rheolau Sefydlog, yn y dyfodol.  
 
Yn unol â RhS 30A, caiff “y pwyllgor cyfrifol” ystyried unrhyw Femorandwm Cydsyniad 
Offeryn Statudol, sef yn yr achos hwn, y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 
Cyfansoddiad (LJCC) a phwyllgorau eraill y mae’r LJCC yn eu gwahodd i ystyried y 
Memorandwm.  Mae RhS 30A yn darparu ymhellach bod rhaid i'r pwyllgor(au) gyflwyno 
adroddiad i'r Senedd cyn pen 35 diwrnod ar ôl i’r Memorandwm gael ei osod. Byddwch yn 
dymuno bod yn ymwybodol bod y Rheoliadau drafft yn ddarostyngedig i'r weithdrefn 
gadarnhaol yn Senedd y DU, ac mae disgwyl iddynt ddod i rym ar 13 Rhagfyr. Yn yr achos 
hwn, felly, o ystyried yr oedi wrth osod y Memorandwm, nid oes digon o amser cyn i'r 
Rheoliadau ddod i rym ar gyfer cadw at y cyfnod adrodd 35 diwrnod. Ni allaf ond 
ymddiheuro eto am hyn. O ganlyniad felly,  os yw eich Pwyllgorau am ystyried y 
Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol, gofynwn i chi adrodd i'r Senedd erbyn 12 
Rhagfyr fan bellaf os gwellch yn dda.   
 
Nid wyf yn bwriadu cyflwyno cynnig ar gyfer dadl mewn cyfarfod llawn am yr Offeryn 
Statudol hwn. Fe wnes i'r penderfyniad hwn ar y sail bod yr offeryn hwn yn mynd i'r afael â 
mân ddiffygion sy’n gysylltiedig ag Ymadael â'r Undeb Ewropeaidd, diffygion pellach nas 
rhagwelwyd ar adeg ymadael â’r UE ac mae’n sicrhau gweithrediad cyfundrefn fewnforio 
ledled Prydain Fawr. Byddai'n ymddangos yn briodol i un set o ddiwygiadau ledled Prydain 
Fawr gael eu gwneud gan fod angen iddynt weithio i'r DU gyfan, neu Brydain Fawr (lle mae 
rhyddid i symud), i sicrhau bod safonau cyffredin ac i leihau tarfu ar fasnachwyr, 
awdurdodau lleol, ac asiantaethau archwilio fel ei gilydd. Mae RhS 30A yn darparu y gall 
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https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsenedd.cymru%2Fmedia%2Fbftc2b2v%2Fsicm-ld15473-reg-w.pdf&data=05%7C01%7CEmily.Clark002%40gov.wales%7C6612a2e927b147175e2008dacbe2f7ec%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C638046472917191880%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=txtex7%2FJ8%2B90EkCg%2FDbsE%2B7H3ckj6MSH0w7GP3VQEAc%3D&reserved=0


unrhyw Aelod o'r Senedd gyflwyno cynnig ar gyfer dadl ar yr Offeryn Statudol hwn, ar ôl i'r 
Pwyllgorau perthnasol adrodd. 
 
Rwy’n anfon copi o'r llythyr hwn at y Llywydd fel Cadeirydd y Pwyllgor Busnes, yn ogystal â 
phob Aelod o’r Senedd. 
 
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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Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 
Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd 
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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.   

 
 
Paul Davies AS  
Cadeirydd Pwyllgor yr Economi,  
Masnach a Materion Gwledig  
Senedd Cymru  
 
Paul.Davies@senedd.wales 
 

 
23 Tachwedd 2022 

 
 

 
 
Annwyl Paul, 
 
 
 
Adroddiad Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig: Craffu ar y Cyd-
ddatganiad Pysgodfeydd Drafft 
 
Diolch i'r Pwyllgor am ystyried a chraffu ar y Cyd-ddatganiad Pysgodfeydd drafft, ac am eich 
adroddiad dyddiedig Ebrill 2022.  
 

Fel y dwedais yn fy llythyr dyddiedig 25 Mai, mae eich argymhellion wedi cael eu hystyried 
wrth i'r Cyd-ddatganiad Pysgodfeydd drafft gael ei adolygu ar gyfer cyhoeddi. Mae hyn wedi 
cael ei wneud ochr yn ochr ag adroddiadau deddfwrfeydd eraill y DU ac ymatebion o'r 
ymgynghoriad cyhoeddus.  
 
Yn unol a gofynion Atodlen 1, Rhan 1, Adran 3 o Ddeddf Pysgodfeydd 2020, bydd 
datganiad yn amlinellu fy ymateb i'r argymhellion yn cael ei osod gerbron Senedd Cymru 
heddiw. Mae dolen ynghlwm er gwybodaeth ichi.  
 
https://senedd.cymru/media/tyvbo5er/gen-ld15490-w.pdf 
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Bydd y Cyd-ddatganiad Pysgodfeydd, ynghyd ag Ymateb y Llywodraeth i'r ymgynghoriad 
cyhoeddus, yn cael eu cyhoeddi heddiw. Maent ar gael yn y dolenni canlynol:  
  
https://llyw.cymru/y-cyd-ddatganiad-ar-bysgodfeydd  
https://llyw.cymru/cyd-ddatganiad-ar-bysgodfeydd  
 
Regards, 
 

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

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

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

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

 
 
 
Huw Irranca-Davies AS 
 
Cadeirydd, y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
 
seneddLJC@senedd.wales 
 
 

 
25 Tachwedd 2022 

 
 
Annwyl Huw 

 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 2 Tachwedd ynglŷn â'r Memorandwm Cydsyniad 

Deddfwriaethol (LCM) ar y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio (y Bil).  

Rwyf innau hefyd yn rhannu eich rhwystredigaeth ynghylch diffyg ymgysylltu gan 

Lywodraeth y DU ar feysydd o fewn y Bil cyn iddo gael ei gyflwyno. Er bod ymgysylltu wedi 

gwella mae'n parhau'n siom bod meysydd yn y Bil nad oes gennym lawer o fanylion yn eu 

cylch a bod cymalau dalfan yn parhau i fodoli. Mae hyn wedi cymhlethu nid yn unig asesiad 

datganoli'r darpariaethau a'u heffaith ar Gymru, ond hefyd drafodaethau dros welliannau 

posibl. Rwy'n cydnabod pwysigrwydd rôl graffu'r Senedd yn y broses cydsyniad 

deddfwriaethol ac yn derbyn bod hyn, yn ei dro, yn cyfyngu ar allu'r pedwar pwyllgor cyfrifol 

i gynnal gwaith craffu ystyrlon ar yr LCM. 

Rwyf wedi darparu ymateb i'ch cwestiynau yn llawn ble gallaf yn yr atodiad i'r llythyr hwn 

(Atodiad 1) a byddaf yn gosod LCM diwygiedig ar y Bil cyn gynted â phosibl.  

Mae'r ymatebion i'r llythyr wedi eu seilio ar y Bil fel y'i cyflwynwyd, ac rwy'n bwriadu gosod 

LCM atodol i'r un effaith. Bydd hyn yn rhoi darlun clir o fy safbwynt ar y Bil. Bydd 

gwelliannau i'r darpariaethau o fewn y Bil yn ystod ei daith drwy Dŷ'r Cyffredin a Thŷ’r 

Arglwyddi yn cael eu gosod fel LCM ar wahân yn unol â rheolau sefydlog.  Rwy'n llwyr 

gefnogi eich cais am ddyddiad cau diwygiedig i asesu'r darpariaethau ac yn deall y bydd 

Gweinidog Materion Gwledig Gogledd Cymru a'r Trefnydd yn trafod gyda'r Pwyllgor Busnes 

wedi i'r LCM diwygiedig gael ei osod/ar y cyfle cyntaf. 
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Rwy'n copïo'r llythyr hwn at y Llywydd fel Cadeirydd y Pwyllgor Busnes, yn ogystal â 

Chadeiryddion y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Seilwaith, y Pwyllgor 

Llywodraeth Leol a Thai a'r Pwyllgor Economi, Masnach a Materion Gwledig.  

 

Yn gywir  

 

Julie James AS/MS 

Y Gweinidog Newid Hinsawdd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudalen y pecyn 10



 

 

Atodiad 1 – Ymateb i Gwestiynau a nodir gan y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r 

Cyfansoddiad 

 

Nodyn: Oni nodir fel arall mae cyfeiriadau at ddarpariaethau yn y Bil i'r fersiwn o'r Bil 

fel y'i cyflwynwyd.  

 

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?  
 

1.1 Am dros ddau ddegawd, gweithiodd Llywodraeth Cymru, yn unol â'i chyfrifoldebau 

datganoledig ar gyfer datblygu economaidd rhanbarthol, mewn partneriaeth i helpu i fynd i'r 

afael â heriau economaidd strwythurol hirdymor yng Nghymru a lleihau anghyfartaledd 

daearyddol rhwng gwahanol rannau o'r Deyrnas Unedig (DU) a'r Undeb Ewropeaidd (UE).  

1.2 Er bod Llywodraeth y DU wedi methu â chyflawni ei haddewidion yn y maniffesto o 

ddisodli cronfeydd yr UE yn llawn ac i Gymru beidio â cholli unrhyw bŵer, mae 

Gweinidogion Cymru yn parhau i geisio cael rôl o wneud penderfyniadau ar y cyd wrth 

gytuno ar y canlyniadau a sut y dylid gwario cyllid sy'n cefnogi'r agenda Ffyniant Bro – gan 

gynnwys y Gronfa Ffyniant Gyffredin (i ddisodli cronfeydd yr UE); mae hyn yn helpu i 

sicrhau cydlyniad polisi ac osgoi dyblygu. Mae ein Fframwaith ar gyfer Buddsoddi 

Rhanbarthol yng Nghymru yn parhau i fod yn ddogfen bolisi bwysig at y diben hwnnw. 

Gwella cydlyniad polisi  

1.3 Mae Llywodraeth Cymru o'r farn y gallai Senedd Cymru basio darpariaethau cyfatebol i'r 

rheini sydd o fewn Rhan 1 a gosod yr un fath o rwymedigaethau ar Weinidogion Cymru i 

nodi sut maen nhw'n bwriadu "lleihau anghyfartaledd daearyddol" o ran cyfleoedd 

economaidd, cymdeithasol neu gyfleoedd eraill ledled Cymru; gyda’r un rhwymedigaethau 

adrodd, craffu, adolygu ayb..  

1.4 Mae hyn oherwydd nad yw'r nod o "ffyniant bro" i leihau anghyfartaledd daearyddol yn y 

DU yn sylweddol yn fater a gadwyd yn ôl.  Tra na fyddai Gweinidogion Cymru yn cyflwyno 

deddfwriaeth mewn perthynas â Lloegr, byddai gan y Senedd gymhwysedd deddfwriaethol i 

ddeddfu er mwyn sicrhau'r un canlyniad o "ffyniant bro" i Gymru.  

1.5 Disgrifir yr ymgyrchoedd "ffyniant bro" yn y Nodiadau Esboniadol i’r Bil Ffyniant Bro ac 

Adfywio (y Bil), fodd bynnag, nid ydynt wedi'u cynnwys yn y Bil ei hun o ran mae'r Rheolau 

Sefydlog yn galw am asesiad ynghylch a oes rhaid gosod Memorandwm Cydsyniad 

Deddfwriaethol (LCM) gerbron y Senedd.  Mae’r ymgyrchoedd yn disgrifio canlyniadau 

ysbrydoledig lefel uchel sy'n gysylltiedig â meysydd penodol – addysg, iechyd, trafnidiaeth, 

cyflogaeth a datblygiad economaidd. ayyb. Meysydd a ystyrir o fewn cymhwysedd 

deddfwriaethol y Senedd.  

 

1.6 Mae Llywodraeth y DU o'r farn nad oes angen cydsyniad deddfwriaethol Senedd Cymru 

drwy Gynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar Ran 1 o'r Mesur. Dywed Llywodraeth y DU nad 

yw Rhan 1 yn addasu cymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru na chymhwysedd Tudalen y pecyn 11



deddfwriaethol y Senedd, ond nad ydynt yn mynd i'r afael ag a yw Rhan 1 yn gwneud 

darpariaethau 'at unrhyw ddiben o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd’ ai peidio.  

Mae Llywodraeth y DU o'r farn y gall Senedd y DU ddeddfu i osod dyletswyddau ar 

Weinidogion Llywodraeth y DU i bennu ymgyrchoedd ar gyfer y DU gyfan.  

1.7 Mae swyddogion Llywodraeth Cymru wedi cyfarfod â swyddogion o'r Adran Ffyniant 

Bro, Tai a Chymunedau, a bydd yn parhau â'r ymgysylltu hwn wrth i'r Bil fynd rhagddo. 

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?    

2.1 Byddai'r Bil hwn, pe bai'n cael ei basio fel y mae wedi'i ddrafftio ar hyn o bryd, yn ei 

gwneud yn ofynnol i Lywodraethau'r DU yn y dyfodol bennu ymgyrchoedd mwy hirdymor ar 

draws ystod eang o faterion datganoledig, a gallai'r camau i gyflawni yn erbyn yr 

ymgyrchoedd hyn amharu'n sylweddol ag amcanion polisi Llywodraeth Cymru. 

2.2 Nid yw Llywodraeth Cymru yn cytuno bod angen Rhan 1 o'r Bil. Gwella llesiant pawb 

yng Nghymru a mynd i'r afael ag anghydraddoldebau yw cenhadaeth graidd y Llywodraeth 

hon, ac mae'n sail i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 a basiwyd gan y 

Senedd yn 2015.  

2.3 Cyhoeddodd Gweinidogion Cymru eu Cenhadaeth Economaidd y llynedd, gan 

amlinellu'n glir ein gwerthoedd a'n blaenoriaethau sy'n llywio'r penderfyniadau yr ydym yn 

eu cymryd wrth gefnogi ein heconomi yma yng Nghymru. 

2.4 Ein nod yw gweithio i sicrhau bod ein gwlad yn fwy ffyniannus, tecach a gwyrddach nag 

erioed o'r blaen.  Yn benodol, ein huchelgais yw creu'r amodau lle mae mwy o bobl, yn 

enwedig pobl ddifreintiedig a phobl ifanc, yn teimlo'n hyderus ynghylch cynllunio'u dyfodol 

yng Nghymru.  Yn ychwanegol at hyn, rydym wedi amlinellu gweledigaeth o'r hyn sy'n 

gwneud Cymru yn lle deniadol i fyw, astudio, gweithio a buddsoddi ynddo, gan gynnwys 

ansawdd bywyd mewn cenedl gynhwysol, agored a gwyrdd.  

2.5 Mae ein Fframweithiau Economaidd Rhanbarthol yn pennu'r cyfleoedd a'r heriau rydyn 

ni'n eu hwynebu i wella bywydau pobl ledled Cymru.  Rhoddwyd cydweithio cyn 

cystadleuaeth, gan ddangos sut y byddwn ni'n gweithredu i sicrhau tegwch i bawb a chael 

gwared ar anghydraddoldeb ar bob lefel o gymdeithas.  Maent yn rhan hanfodol o'n 

hymrwymiad i fodel mwy penodol o ddatblygiad economaidd – datblygu cryfderau arbennig 

ein rhanbarthau, cefnogi twf economaidd cynhwysol a chynaliadwy a manteisio i’r eithaf ar 

gyfleoedd i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol, gan 

gyfrannu at y nodau llesiant ar gyfer Cymru. 

2.6 Yng Nghymru, mae gennym drwy’r Ddeddf Llesiant, fframwaith ddeddfwriaethol i wella 

llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol, a diwylliannol Cymru gyfan ar gyfer 

cenedlaethau presennol a’r dyfodol. Cafodd y saith nod llesiant eu datblygu drwy sgwrs 

genedlaethol gyda phobl Cymru a'u llunio a'u cytuno gan y Senedd.  

2.7 Mae'r fframwaith hwn yn ymestyn y tu hwnt i'r llywodraeth yn unig ac yn cynnwys 48 o 

gyrff cyhoeddus, a byrddau gwasanaethau cyhoeddus a chynghorau tref a chymuned.  

Mae'n cydnabod bod gan y Llywodraeth a chyrff cyhoeddus gyfraniad i'w wneud at 

gyflawni'r nodau llesiant sy'n adlewyrchu eu pwerau a'u dyletswyddau.  

2.8 Mae'r darpariaethau yng nghymalau 1-6 o'r Bil yn cynnwys rhai o'r elfennau y darperir ar 

eu cyfer eisoes drwy’r Ddeddf Llesiant. Mae hyn yn cynnwys adrodd blynyddol, 

dangosyddion a cherrig milltir a gosod amcanion i lunio’r ddarpariaeth.  
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2.9 Hefyd, mae'r diffiniad o "anghyfartaledd daearyddol" yn y Bil, fel y'i cyflwynwyd, ond yn 

sôn yn benodol am gyfleoedd neu ganlyniadau economaidd a chymdeithasol. Mae hyn yn 

colli'r cyfleoedd a'r canlyniadau amgylcheddol a diwylliannol sy'n sylfaen i’r Ddeddf Llesiant 

a'r nodau llesiant, a safbwyntiau cryf y Senedd ar gyfnod y mae lles diwylliannol yn rhan 

hanfodol o wella Cymru.  

3. A all y Gweinidog gadarnhau pam fod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol 

yn cyfeirio at gymal 96 (Pleidleisiau Stryd) 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? 

3.1 Cafodd y cyfeiriad at gymal 96 o'r Bil oedd angen caniatâd ym marn Llywodraeth y DU 

ei gynnwys yn yr LCM mewn camgymeriad.  Fodd bynnag, fy marn i, gan mai cymal dalfan 

yw'r cymal ac nad yw'n gyfyngedig i Loegr ar hyn o bryd, a’i fod yn dod o fewn cymhwysedd 

deddfwriaethol y Senedd.  Rydym yn rhagweld y bydd gwelliannau yn cael eu cyflwyno i'r 

Bil i gyfyngu ar ddefnyddio cymal 96 i Loegr, a dyna pam nad yw Llywodraeth y DU wedi ei 

nodi fel un sydd angen caniatâd.  Byddwn ni'n cywiro hyn yn y memorandwm diwygiedig. 

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? 

4.1 Nid ydym wedi cael unrhyw drafodaethau gyda Llywodraeth y DU ar y pwynt penodol 

hwn, felly ni allaf egluro safbwynt Llywodraeth y DU ar hyn.  Fel y’i cyflwynwyd, ystyriwn y 

defnydd o gymal 78 i fod yn berthnasol i Loegr yn unig ac felly nid oes angen caniatâd y 

Senedd. 

 

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?    

5.1 Nid ydym wedi cael unrhyw drafodaethau gyda Llywodraeth y DU ar y pwynt penodol 

hwn. Mae'n debygol o fod yn gamgymeriad gyda'r Nodiadau Esboniadol a byddwn yn codi’r 

mater gyda Llywodraeth y DU.  Mae gan y darpariaethau data cynllunio y potensial i fod yn 

berthnasol i Gymru mewn meysydd sydd o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd. 

Mae hyn mewn maes cyfyngedig o ran rheoliadau a wneir o dan Ran 5 (Adroddiadau 

Canlyniadau Amgylcheddol).  Rwy'n hyderus y gallai cymal 77 gael ei ddefnyddio yng 

Nghymru. 

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? 

6.1 Bwriad y darpariaethau data cynllunio ym Mhennod 1 o Ran 3 o'r Bil yw gosod safonau 

data cymeradwy fel bod modd cymharu data a gedwir gan awdurdodau cynllunio perthnasol 

yn uniongyrchol. Byddai hyn yn galluogi datblygwyr i weithio'n fwy effeithlon ar draws 

gwahanol awdurdodau ac, yn ei gwneud hi'n haws i'r cyhoedd gymharu data ar draws 

gwahanol feysydd yr awdurdod.  Byddai hefyd yn hwyluso twf a chystadleuaeth yn y 
Tudalen y pecyn 13



farchnad meddalwedd data cynllunio drwy greu safon gyffredin y byddai cyflenwyr yn 

gweithio iddo, gan alluogi ymdrin â materion traws-ffiniau yn fwy effeithlon.    

6.2 Mae'r mwyafrif helaeth o 'awdurdodau cynllunio perthnasol', fel y'u diffinnir yng nghymal 

81 o'r Bil, yn cynnwys cyrff sy'n gweithredu yn Lloegr, neu mewn meysydd heb eu datganoli.  

Yr unig faes o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd yr effeithir arno gan unrhyw 

reoliadau data cynllunio fydd mewn cysylltiad ag unrhyw Reoliadau Adroddiad Canlyniadau 

Amgylcheddol a wneir o dan Ran 5 o'r Bil. Fel y cafodd ei ddrafftio yn y Bil fel y'i 

cyflwynwyd, yr Ysgrifennydd Gwladol fyddai'n gwneud y cyfryw Reoliadau Adroddiadau 

Canlyniadau Amgylcheddol ("Rheoliadau EOR"), fodd bynnag, mae trafodaethau'n parhau o 

ran bod gan Weinidogion Cymru bwerau cyfatebol mewn meysydd sydd wedi'u datganoli.  

Byddwn yn sicrhau bod gweithrediad y cymalau hyn sy'n ymwneud â data cynllunio yn cael 

eu hystyried yn y trafodaethau o ran Rhan 5.  Fel y'i drafftiwyd yn y Bil fel y cyflwynwyd 

mae’r darpariaethau hyn o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd i'r graddau y maent 

yn ymdrin â materion o dan adroddiadau Canlyniadau Amgylcheddol.  Does dim effaith ar 

gymhwysedd deddfwriaethol y Senedd a dim effaith ar gymhwysedd gweithredol 

Gweinidogion Cymru.  

6.3 Mae Cymal 96 (Pleidleisiau Stryd) yn gymal dalfan yr ydym yn rhagweld y bydd 

darpariaethau sylweddol yn cymryd eu lle yn ystod hynt y Bil a fydd yn berthnasol i Loegr yn 

unig.  Ychydig iawn o wybodaeth mae'r cymal yn ei roi ynghylch beth fyddai'r system yn ei 

olygu ac nid ydym wedi cael unrhyw wybodaeth bellach gan Lywodraeth y DU am y mater 

hwn.  

6.4 Mae Cymal 114 (Cymal 112 yn flaenorol) (rheoliadau a gorchmynion o dan y Deddfau 

Cynllunio) yn welliant eglurhaol, sy'n darparu pŵer mynegi i wneud darpariaeth ategol yn 

hytrach na gorfod dibynnu ar bwerau ymhlyg.  Does dim newid sylweddol felly.  Mae'r 

darpariaethau'n effeithio ar gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru i wneud 

rheoliadau a gorchmynion o dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, Deddf Cynllunio 

(Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 a Deddf Cynllunio (Sylweddau 

Peryglus) 1990. Ond fel y nodwyd does dim newid i swyddogaethau 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? 

7.1 O ran data cynllunio, fel yr eglurir ym mharagraff 6.1 uchod, byddai safonau data 

cyffredin yn galluogi datblygwyr i weithio'n fwy effeithlon ar draws gwahanol awdurdodau ac, 

ei gwneud hi'n haws i'r cyhoedd gymharu data ar draws gwahanol ardaloedd awdurdod.  

Byddai hefyd yn hwyluso twf a chystadleuaeth yn y farchnad meddalwedd data cynllunio 

drwy greu safon gyffredin y byddai cyflenwyr yn gweithio iddo.  

7.2 Mae diddymu Deddf Cymunedau Ewropeaidd 1972 yn golygu nad oes gan Weinidogion 

Cymru bwerau gwneud rheoliadau mwyach mewn cysylltiad ag asesiad amgylcheddol 

strategol ac asesiad effaith amgylcheddol.  Yr unig eithriad i hyn yw adran 71A o Ddeddf 

Cynllunio Gwlad a Thref 1990 y byddai'r Bil hwn yn ei ddiddymu. Felly, ni allwn wella 

gweithrediad y cyfundrefnau hyn, er enghraifft, mewn perthynas â chyfathrebu electronig, 

na'r mathau o brosiectau a ddylai fod yn destun asesu. 

7.3 Nid yw'r drafftio yn y Bil fel y'i cyflwynwyd ar gyfer y darpariaethau data cynllunio a'r 

adroddiadau canlyniadau amgylcheddol yn rhoi pwerau gwneud rheoliadau i Weinidog 

Cymru.  Felly, ni fyddwn yn gallu gwneud unrhyw newidiadau i wella sut mae'r Tudalen y pecyn 14



darpariaethau'n gweithio a byddai risg o hyd bod yr Ysgrifennydd Gwladol yn gwneud 

rheoliadau sy'n effeithio ar Gymru sy'n tanseilio'r dull presennol yn y meysydd hyn, sydd 

wedi'u teilwra'n benodol i amgylchiadau ac anghenion Cymru. 

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?    

 

8.1 Mae'r drafftio yn y Bil fel y'i cyflwynwyd ar gyfer y darpariaethau data cynllunio ym 

Mhennod 1 o Ran 3 yn galluogi'r Ysgrifennydd Gwladol i wneud rheoliadau mewn perthynas 

â gofynion data cynllunio ar gyfer adroddiadau canlyniadau amgylcheddol.  Yn unol â'n 

hegwyddorion ar gyfer cydsynio i Filiau'r DU, rwyf o'r farn y dylai Gweinidogion Cymru gael 

pwerau cyfatebol i wneud rheoliadau ynglŷn ag adroddiadau canlyniadau amgylcheddol ar 

gyfer cynlluniau a phrosiectau datganoledig, a byddai angen pwerau tebyg mewn perthynas 

â data cynllunio yn sgil hynny.  Nid yw'r Bil, fel y’i cyflwynwyd, yn rhoi'r pwerau hynny i 

Weinidogion Cymru. 

8.2 Dylai'r cyfeiriad at "ddata digidol" fod yn gyfeiriad at "ddata cynllunio" a byddaf yn cywiro 

hyn yn yr LCM diwygiedig. 

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? 

9.1 Rwy'n argymell y dylid atal caniatâd i'r cymalau hynny o Bennod 1 o Ran 3 sydd o fewn 

cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd (cymalau 75, 76, 77, 79, 80 ac 81) oherwydd eu bod 

yn ymwneud yn uniongyrchol â gweithredu adroddiadau canlyniadau'r amgylchedd a 

ddarperir ar eu cyfer yn Rhan 5 o'r Bil.  Ni allaf gefnogi'r dull presennol yn Rhan 5 oherwydd 

y risg o reoliadau sy'n effeithio ar Gymru sy'n tanseilio'r dull presennol yn y meysydd hyn, 

sydd wedi'u teilwra'n benodol i amgylchiadau ac anghenion Cymru. 

9.2 Rwyf hefyd yn argymell y dylid atal caniatâd i gymal 96 gan ei fod yn debygol o gyflwyno 

dull biwrocrataidd diangen o ymgysylltu â'r cyhoedd.  Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod y 

cyhoedd yn ymwneud â llunio'r lleoedd y maent yn byw ynddynt.  Mae angen gwneud hyn 

mewn modd strategol a chydlynus, sy'n adlewyrchu'r system dan arweiniad y cynllun yng 

Nghymru.   

9.3 Yn olaf, rwy'n argymell y dylid rhoi caniatâd y Senedd i gymal 114 (cymal 112 cyn 

hynny) gan fod y ddarpariaeth ond yn ceisio egluro maint y pwerau cyffredinol i wneud 

offerynnau statudol, sy'n fater sy'n gyffredin i Gymru a Lloegr.  Mae paragraffau 22 a 23 o'r 

LCM yn esbonio'r gwelliant cyfreithiol technegol hwn.  Er ei fod yn bosibl i'r Senedd wneud y 

newid hwn, mae natur dechnegol mân y newid i wneud y sefyllfa gyfreithiol bresennol yn 

gliriach, yn golygu yn fy marn fod y budd o effeithio ar y newid drwy'r Bil hwn yn drech na'r 

rhagdybiaeth polisi yn erbyn gwneud hynny. 

9.4 Byddaf yn gwneud hyn yn glir yn yr LCM diwygiedig. 

10. A all y Gweinidog gadarnhau’r cymalau penodol y cyfeirir atynt ym mharagraffau 
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10.1 Mae'r cyfeiriad at ddata cynllunio yn cyfeirio at y cymalau a nodwyd ym mharagraffau 

14 i 19 o'r LCM (Cymalau 75, 76, 77, 79, 80 ac 81 y Bil). Mae'r cyfeiriad at faes adroddiadau 

canlyniadau amgylcheddol yn cyfeirio at y cymalau a nodwyd yn 24 i 35 o'r LCM (cymalau 

116 i 130 o'r Bil). Byddaf yn gwneud hyn yn glir yn yr LCM diwygiedig. 

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?    

11.1 Roedd y cyfeiriad at y cymalau sy'n ymwneud â chynllunio yn cynnwys y rhai a nodwyd 

ym mharagraffau 14 i 38 o'r LCM ac yn cynnwys cymal 112.  Byddaf yn gwneud hyn yn glir 

yn yr LCM diwygiedig. 

12. A all y Gweinidog ofyn am gadarnhad gan Lywodraeth y DU ynghylch sut y bydd 

y darpariaethau cynllunio yn gweithio'n ymarferol, i 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, sy'n cael ei ystyried yn 'awdurdod cynllunio perthnasol' at ddibenion y 

Bennod hon? 

12.1 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?    

12.2 Mae'r darpariaethau yn Rhan 5 yn cael eu trafod ar hyn o bryd gyda Llywodraeth y DU. 

O'r herwydd, ni allwn gadarnhau pwy, yng Nghymru, y gellid ei ystyried yn 'awdurdod 

cynllunio perthnasol' at ddibenion y Bennod hon, gan y bydd hyn yn dibynnu ar ganlyniad y 

trafodaethau hynny.  

12.3 Yn yr un modd, mae'n anodd ar hyn o bryd amlinellu sut y bydd y darpariaethau'n 

gweithio'n ymarferol. Mae hyn yn ddibynnol ar y math o reoleiddio y mae Llywodraeth y DU 

yn bwriadu ei gyflwyno, trwy welliant wedi'i gyflwyno, ac nid oes gennym unrhyw fanylion ar 

hyn o bryd.   

12.4 Byddaf yn diweddaru'r Pwyllgor hwn a'r Pwyllgorau craffu eraill fel y bo'n briodol 

unwaith y bydd gen i fwy o wybodaeth.  

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?    

13.1 Mae'r darpariaethau y gellid eu cynnwys yn y Rheoliadau EOR yn cwmpasu ystod 

eang o feysydd, o ran diffinio 'cydsyniadau perthnasol' a 'chynlluniau perthnasol'. Mae 

enghreifftiau o reoliadau presennol yn ymwneud ag asesiadau effaith amgylcheddol sy'n 

berthnasol yng Nghymru'n unig yn cynnwys Rheoliadau Amaethyddiaeth (e.e., Rheoliadau 

Asesu Effaith Amgylcheddol (Amaethyddiaeth) (Cymru) 2017) a chynllunio (e.e., 

Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Asesiad Effaith Amgylcheddol) (Cymru) 2017). 

Rhestrir enghreifftiau eraill o'r darpariaethau presennol yng nghymal 130 o'r Bil fel 

"deddfwriaeth bresennol i ddiogelu'r amgylchedd".  Byddwn yn gweithio gyda Llywodraeth y 

DU i sicrhau bod yr holl ddeddfwriaeth berthnasol i Gymru yn unig hefyd yn cael ei 

chynnwys. 

13.2 Mae'r materion a gedwir yn ôl a allai fod yn berthnasol wrth ystyried y ddarpariaeth y 

gellid ei gwneud o dan Ran 5 o'r Bil yn cynnwys archeb 184 o Atodlen 7A i Ddeddf Tudalen y pecyn 16



Llywodraeth Cymru 2006 (GOWA) (cynllunio), er y gellid gwneud darpariaeth mewn 

perthynas â materion cynllunio eraill a phrosiectau seilwaith sy'n disgyn islaw'r trothwyon ar 

gyfer prosiectau seilwaith NSIPs o bwys cenedlaethol. Mae enghreifftiau eraill o amheuon 

perthnasol yn cynnwys y mater a gedwir yn ôl 97 (olew a nwy) a’r mater a gedwir yn ôl 99 

(ynni niwclear). Er gwaethaf bodolaeth materion perthnasol a gedwir yn ôl, gellid parhau i 

wneud darpariaeth sylweddol mewn meysydd datganoledig gan gynnwys cynllunio, 

trafnidiaeth, dŵr, amaethyddiaeth, draenio tir ac eraill. 

14. Gan gyfeirio at baragraff 58 o'r Bil, a all y Gweinidog gadarnhau manylion y 

manteision posibl y mae'n eu rhagweld i system well o adroddiadau cynllunio 

amgylcheddol ac a yw trafodaethau wedi digwydd 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 "adroddiadau canlyniadau cynllunio" ym mharagraff 58? 

14.1 Dylai adroddiadau canlyniadau cynllunio" fod yn gyfeiriad at "adroddiadau canlyniadau 
amgylcheddol" a byddaf yn cywiro hyn yn yr LCM diwygiedig.  Mae trafodaethau wedi eu 
cynnal rhwng fy Swyddogion a'u cymheiriaid yn Llywodraeth y DU gyda'r bwriad o wireddu'r 
buddion sy'n cael eu hesbonio yn fy ateb i'ch cwestiwn saith.   
 
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?   

15.1 Mae Cymal 130 (2) yn hepgor adran 71A y Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref sef pŵer 

gweithredol presennol Gweinidogion Cymru i wneud darpariaeth mewn perthynas ag 

ystyried effeithiau amgylcheddol tebygol datblygiad arfaethedig. 

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? 

16.1 Rwy'n argymell bod caniatâd yn cael ei ddal yn ôl ar gyfer y darpariaethau yn Rhan 5 

fel y'u cyflwynwyd am y rhesymau a nodir yn fy ateb i'ch cwestiwn 7.  Byddaf yn diweddaru'r 

LCM yn unol â hynny.   

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?   

17.1 Does dim trafodaethau wedi digwydd gyda Llywodraeth y DU ynglŷn â chymal 96.   

17.2 Mae fy swyddogion wedi bod yn mynd ati'n rhagweithiol ac yn cysylltu'n rheolaidd â'u 

cymheiriaid yn Llywodraeth y DU er mwyn deall bwriadau Llywodraeth y DU ar gyfer Cymal 

187. Er hynny, dylai'r Pwyllgor nodi bod y cymal yma bellach wedi'i dynnu o'r mesur gan 

Lywodraeth y DU. 

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? 

18.1 Mae trafodaethau rhwng swyddogion yn archwilio'r posibilrwydd o bwerau cyfatebol i 

Weinidogion Cymru wneud Rheoliadau EOR yn gyffredinol ar gyfer cynlluniau datganoledig 

a phrosiectau o'r man cychwyn y mae'r Bil fel y'i cyflwynwyd yn annerbyniol mewn 

perthynas â'r Ysgrifennydd Gwladol yn gallu gwneud rheoliadau mewn meysydd 

datganoledig. Nid yw trafodaeth ar gymalau amgen posibl ar gyfer cymalau 80 ac 123 (121 
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cyn hynny) i oresgyn y gwrthwynebiadau hyn wedi digwydd. Rwy'n aros i weld unrhyw 

gymalau arfaethedig yn eu lle sy'n adlewyrchu cymhwysedd datganoledig Cymru yn well.  

Oni bai a hyd nes y cynhyrchir cymalau newydd o'r fath, mae fy argymhelliad yn parhau y 

dylid atal caniatâd deddfwriaethol i'r darpariaethau ar reoliadau data cynllunio ac 

adroddiadau canlyniadau amgylcheddol. 

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?  

19.1 Mae Cymal 129 yn annerbyniol yn fy marn i, gan ei fod yn rhan o'r darpariaethau 

adroddiadau canlyniadau amgylcheddol yr wyf wedi rhoi fy marn iddynt uchod (gweler 

paragraff 9.1).  Ni fu trafodaeth weinidogol am y darpariaethau hyn hyd yma.  Nawr bod 

aildrefnu portffolios o fewn Llywodraeth y DU wedi setlo, byddaf yn ceisio cwrdd â'm 

cymheiriaid ar y cyfle cyntaf. 

19.2 Dylid dal cydsyniad yn ôl yn yr un modd mewn perthynas â chymal 191 oherwydd 

diffyg pwerau cyfatebol i Weinidogion Cymru wneud rheoliadau mewn cysylltiad â materion 

datganoledig. 

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

Cymal 1 - 6 (Ymgyrchoedd Ffyniant Bro) 

20.1 Effaith y darpariaethau yw gosod dyletswydd ar Lywodraeth y DU i bennu, ac adrodd 

yn flynyddol ar y cynnydd tuag at gyflawni, ymgyrchoedd ffyniant bro i leihau anghyfartaledd 

daearyddol ar draws y DU. Mae'r gofyniad i adrodd ar gyflawni ymgyrchoedd ffyniant bro, a 

chraffu seneddol ar gynnydd yn erbyn yr ymgyrchoedd hyn yn gost i Lywodraeth y DU ac ni 

fydd yn cael unrhyw effaith ar Gymru. Mae effaith y camau gweithredu ffyniant bro a wnaed 

gan Lywodraeth y DU i gyflawni'r ymgyrchoedd hyn y tu allan i gwmpas y Bil.    

 

Cymalau dalfan:  

Cymal 96 (Pleidleisiau stryd) a Chymal 187 (Crwydraeth a chardota) 

20.2 Os yw darpariaethau'n ddarpariaethau dalfn nid yw'r cymal yn cynnwys y manylion 

angenrheidiol i mi nodi a fydd unrhyw oblygiadau ariannol ar Gymru. Byddaf yn diweddaru'r 

Senedd fel y bo'n briodol unwaith y bydd y darpariaethau sylweddol yn cael eu cyflwyno. Er 

fel yr amlinellir yn yr ymateb i gwestiwn 17, mae cymal 187 wedi'i dynnu o'r Bil. 

Rhan 3 (Cynllunio)  

20.3 Bydd gan y newidiadau i'r system gynllunio o dan Ran 3 i gyd gostau ymgyfarwyddo 

sy'n gysylltiedig â'r newid. Bydd awdurdodau lleol, busnesau (gan gynnwys busnesau bach 

a chanolig), a'r Trydydd Sector lle maent yn cymryd rhan yn y system yn gweld y gost untro 

hwn.  

Cymal 75,76,77,79,80,81 (Data cynllunio)  

20.4 Bydd y newidiadau i'r ddarpariaeth, prosesu a gofynion data cynllunio yn golygu costau 

ariannol i awdurdodau lleol Cymru a'r rhai sy'n ymwneud â rhannau penodol o'r system 

gynllunio yng Nghymru. Mae'r ddarpariaeth fel y mae wedi'i drafftio ar hyn o bryd ond yn 

dod i rym yng Nghymru ar ddau faes cyfyngedig. Yn gyntaf, mewn perthynas â'r 

Ysgrifennydd Gwladol sy'n gweithredu mewn meysydd heb eu datganoli, er enghraifft ar 
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gyfer NSIPs. Yn ail, mae'r darpariaethau ar hyn o bryd yn berthnasol o ran swyddogaethau'r 

Ysgrifennydd Gwladol o dan Ran 5 o'r Bil (Adroddiadau Canlyniadau Amgylcheddol).  

20.5 Felly, lle sbardunir NSIP, neu Adroddiad Canlyniadau Amgylcheddol byddant yn 

ddarostyngedig i'r gofynion. Mewn meysydd eraill nid yw'r safonau yn berthnasol. Bydd hyn 

yn creu system ddeuol bosibl o ddata cynllunio yng Nghymru a fydd yn creu anghysondeb, 

gan gynyddu costau i ddefnyddwyr y system gynllunio.  Felly, ni fyddai'n llawn sylweddoli y 

buddion a nodwyd yn y Bil drwy bontio i system gynllunio ddigidol gan na fydd yn berthnasol 

i'r system gyfan yng Nghymru. 

Cymal 112 (Rheoliadau a Gorchmynion o dan y Deddfau Cynllunio) 

20.6 Mae'r cymal hwn yn ymwneud â diwygiadau cyfreithiol technegol i'r pwerau cyffredinol i 

wneud offerynnau statudol a gynhwysir yn Neddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, Deddf 

Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 a Deddf Cynllunio 

(Sylweddau Peryglus) 1990. Mae'r gwelliant yn welliant cyfreithiol technegol bach gyda'r 

nod o wneud y sefyllfa gyfreithiol yn glir. Does dim canlyniadau ariannol o ganlyniad i'r 

newid.  

Cymal 116-130 (Adroddiad canlyniadau'r amgylchedd)  

20.7 Mae'r darpariaethau yn y Bil ar hyn o bryd yn darparu ar gyfer un pŵer cyffredinol i 

wneud darpariaethau mewn perthynas ag adroddiadau canlyniadau amgylcheddol i gyd-

fynd â'r ddau gynllun strategol, a chaniatâd prosiect perthnasol. Mae gan y system newydd 

o adrodd canlyniadau amgylcheddol botensial ar gyfer arbedion effeithlonrwydd drwy 

symleiddio cydsynio.  

Cymal 186 (Adolygiad o lywodraethu ac ati o Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig 

(RICS)) 

20.8 Bydd y cymal hwn yn galluogi'r Ysgrifennydd Gwladol i gomisiynu adolygiadau 

cyfnodol o RICS a fydd yn rhoi gwybodaeth i'r llywodraeth am lywodraethu a pherfformiad 

RICS, er mwyn bodloni ei hun bod RICS yn perfformio er budd y cyhoedd. Does dim costau 

i Gymru.   

 
 
 
 
 
 
 
 

Tudalen y pecyn 19



 

 

 

 

 

25 Tachwedd 2022 

Annwyl Weinidog, 

Cytundeb Masnach Rydd y DU-Seland Newydd - yr effaith ar Gymru 

Cynhaliodd y Pwyllgor ymchwiliad byr i effaith debygol Cytundeb Masnach Rydd y DU-
Seland Newydd (“y Cytundeb”) ar Gymru ar ôl iddo gael ei lofnodi ym mis Chwefror 2022. 
Diolch am ddod i’r Pwyllgor ar 15 Mehefin i drafod y Cytundeb gyda'r Aelodau.  

Mae'r Pwyllgor yn croesawu’r adroddiad a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru sy'n rhoi 
sylwebaeth a dadansoddiad o effeithiau posibl y Cytundeb ar Gymru. Fodd bynnag, 
nodwn fod yr adroddiad wedi'i gyhoeddi ar ôl sesiwn dystiolaeth y Pwyllgor gyda chi ar 15 
Mehefin, ac felly nid oeddem yn gallu cyfeirio at ei ganfyddiadau yn ein cwestiynau.   

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth drwy ymgynghoriad cyhoeddus a gynhaliwyd rhwng 25 
Mawrth a 25 Ebrill. Clywsom dystiolaeth hefyd gan yr undebau ffermio (FUW ac NFU 
Cymru), y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd ar 15 Mehefin. Yn 
olaf, clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan arbenigwyr masnach y DU, Sam Lowe ac Emily 
Rees ar 13 Gorffennaf. Rydym yn ddiolchgar i bawb a gyfrannodd at ein hymchwiliad.  

Nodir ein prif ganfyddiadau ac argymhellion isod. Gan fod negodi a llofnodi cytundebau â 
gwledydd eraill yn fater a gedwir yn ôl, mae'r llythyr hwn yn cael ei anfon at Gadeirydd 
Pwyllgor Masnach Ryngwladol Tŷ'r Cyffredin, Cadeirydd Pwyllgor Cytundebau 
Rhyngwladol Tŷ'r Arglwyddi a Chadeirydd Pwyllgor Dethol yr Amgylchedd, Bwyd a 
Materion Gwledig Tŷ’r Cyffredin. Hyderwn y bydd ein canfyddiadau yn llywio’r gwaith 
craffu ar y Cytundeb yn ystod y broses gadarnhau yn Senedd y DU. Rydw i hefyd wedi 
anfon copi at y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd. 

Pwyllgor yr Economi,  
Masnach a Materion Gwledig 
— 
Economy, Trade and  
Rural Affairs Committee  

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddEconomi@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddEconomi 

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

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

senedd.wales/SeneddEconomy  
0300 200 6565 

Vaughan Gething AS 
Gweinidog yr Economi 
Llywodraeth Cymru 
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Yr Effaith ar Gymru  

Mae Seland Newydd yn safle 48 o ran y marchnadoedd allforio mwyaf i Gymru, ac yn 
safle 63 o ran y marchnadoedd mewnforio mwyaf. Mae data ar gyfer 2021 yn dangos mai 
gwerth allforion o Gymru i Seland Newydd oedd £22.4 miliwn (nwyddau gweithgynhyrchu 
a pheiriannau ac offer trafnidiaeth yn bennaf) ac mai gwerth mewnforion oedd £12.1 
miliwn (bwyd ac anifeiliaid byw a diodydd a thybaco yn bennaf).  

Mae’r asesiad o’r effaith gan Lywodraeth y DU yn amcangyfrif y bydd y Cytundeb yn 
arwain at gynnydd mewn Gwerth Ychwanegol Crynswth (GYC) i Gymru o 0.02 y cant (£16 
miliwn) dros 10-15 mlynedd ar ôl ei roi ar waith.  

Mae'r asesiad o’r effaith gan Lywodraeth y DU yn cydnabod ansicrwydd sylweddol wrth 
amcangyfrif effeithiau’r Cytundeb gan fod y modelu’n seiliedig ar dybiaethau penodol am 
yr economi fyd-eang a’r berthynas fasnach rhwng y DU a Seland Newydd. Mae'r modelu 
a ddefnyddir hefyd yn arwain at ‘lefel uchel o ansicrwydd' wrth amcangyfrif effeithiau'r 
Cytundeb ar wahanol wledydd a rhanbarthau ledled y DU.  

Yn ei thystiolaeth i’r Pwyllgor ar Gytundeb Masnach Rydd y DU-Awstralia, nododd Emily 
Rees nad yw’r asesiad o’r effaith gan Lywodraeth y DU yn rhoi amlinelliad da o’r effeithiau 
is-sectoraidd posibl, gan gynnwys ar lefel ranbarthol. Mewn perthynas â Chytundeb y DU-
Seland Newydd, awgrymodd Emily Rees, er mwyn deall effaith y Cytundeb ar Gymru yn 
well, y byddai angen defnyddio modelu sectoraidd, megis amaethyddiaeth yng Nghymru, 
a fyddai wedyn yn rhoi amcangyfrif mwy manwl o effeithiau'r Cytundeb ar wledydd ac is-
sectorau. Dywedodd hefyd ei bod yn anodd iawn edrych ar lefel manwl o ran pwy fyddai 
ar eu hennill neu ar eu colled o ganlyniad i gytundeb masnach.  

Nododd FUW ei siom ei bod yn ymddangos bod gan yr asesiad o’r effaith ar gyfer y 
Cytundeb hwn hyd yn oed llai o fanylder nag yr oedd ar gyfer Cytundeb y DU-Awstralia, 
ac y byddai wedi hoffi gweld mwy o effeithiau daearyddol a sectoraidd yn cael eu 
hamlinellu. Dywedodd FUW y byddai’n hoffi gweld asesiadau effaith sy’n edrych ar 
amrywiaeth ehangach o senarios masnachu, gan gynnwys amrywiadau o ran cyfraddau 
cyfnewid, ac effeithiau hynny yn y tymor byr a’r hirdymor, a’r effaith ar wahanol sectorau a 
gwahanol ardaloedd daearyddol. 

Rydym yn nodi bod dadansoddiad Llywodraeth Cymru o effeithiau posibl y Cytundeb ar 
Gymru yn nodi nad yw wedi gallu cynnal na chomisiynu ei waith modelu ei hun o’r 
Cytundeb oherwydd heriau, gan gynnwys argaeledd data. Fodd bynnag, mae’r Pwyllgor 
yn falch bod gwaith yn cael ei wneud gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol a Llywodraeth 
Cymru i sicrhau bod mwy o ddata masnach ar gael ar gyfer Cymru. Rydym hefyd yn nodi 
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barn Llywodraeth Cymru ei bod yn debygol y byddai modelu o’r math hwn yn cael ei 
wneud yn well o fewn model ehangach y DU oherwydd bod yr economi yng Nghymru 
wedi’i hintegreiddio’n agos â gweddill y DU.  

Mae’r Pwyllgor yn parhau i fod yn bryderus nad yw’r asesiadau o’r effaith gan Lywodraeth 
y DU yn rhoi digon o wybodaeth i ddeall yn llawn effeithiau tebygol cytundebau masnach 
y DU ar Gymru. Er bod effaith economaidd debygol y Cytundeb hwn yn fach, mae’r DU ar 
hyn o bryd yn negodi cytundebau masnach gyda phartneriaid lle mae’r effeithiau 
economaidd yn debygol o fod yn llawer mwy sylweddol.  

Mae’n hollbwysig felly bod gan lywodraethau a busnesau ddealltwriaeth glir o’r effaith 
wahanol y mae cytundebau masnach rydd yn ei chael ar wahanol wledydd a sectorau o 
fewn yr ardaloedd daearyddol hynny, er mwyn deall unrhyw gyfnewid a chyfaddawdau, a 
rhoi polisïau a chamau ar waith i liniaru effeithiau a gwneud y mwyaf o’r cyfleoedd a 
gyflwynir drwy gytundebau penodol.  

Yn ein llythyr at Lywodraeth Cymru ar Gytundeb Masnach Rydd y DU-Awstralia 
gwnaethom argymell y dylai Llywodraeth Cymru gyflwyno sylwadau i Lywodraeth y DU i 
ofyn am gynnwys asesiad llawn o'r effeithiau tebygol ar sectorau ac is-sectorau o fewn 
gwledydd a rhanbarthau'r DU mewn asesiadau o effaith cytundebau masnach yn y 
dyfodol. Gofynnwyd hefyd i Lywodraeth Cymru roi gwybod i’r Pwyllgor am unrhyw 
drafodaethau y mae’n eu cael gyda Llywodraeth y DU ar y materion hyn.  

Argymhelliad 1: Dylai Llywodraeth Cymru gyflwyno’r un sylwadau mewn perthynas â’r 
cytundeb masnach â Seland Newydd ag a argymhellwyd gan y Pwyllgor mewn perthynas 
â Chytundeb Masnach Rydd y DU-Awstralia. Mae’r Pwyllgor hefyd yn gofyn am gael 
gwybod am unrhyw drafodaethau yn y gorffennol a’r dyfodol rhwng Llywodraeth Cymru 
a Llywodraeth y DU ar y mater hwn.     

Cyfleoedd i Gymru 

Mae cytundebau masnach newydd yn aml yn arwain at greu 'enillwyr a chollwyr' a all 
amrywio o sector i sector ac ardal i ardal. Er bod effaith debygol Cytundeb y DU-Seland 
Newydd ar Gymru ar lefel gyfanredol yn gymharol fach, tynnodd tystion a rhanddeiliaid 
sylw at rai cyfleoedd newydd i fusnesau o ganlyniad i’r Cytundeb.    

Dywedodd y Ffederasiwn Busnesau Bach wrthym y bydd y Cytundeb yn dwyn 
buddiannau sylweddol i fusnesau bach sy’n masnachu gyda Seland Newydd ar hyn o bryd 
neu'n ystyried gwneud hynny. Mae ei hymchwil wedi dangos bod tua thraean (30 y cant) 
o gwmnïau bach y DU sy’n masnachu’n rhyngwladol eisoes yn gwneud hynny â Seland 
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Newydd a nododd tua chwarter (23 y cant) fod Seland Newydd yn bwysig ar gyfer eu 
huchelgeisiau o ran allforio.  

Dywedodd Sam Lowe fod y Cytundeb yn cynnwys darpariaethau rheolau tarddiad sy’n 
eithaf hyblyg ac sy’n mynd ymhellach na chytundebau eraill, gan ei gwneud yn haws i 
gwmnïau gymhwyso ar gyfer masnach ddi-dariff o dan y Cytundeb.  Tynnodd Emily Rees 
sylw hefyd at yr agwedd 'cronni tarddiad' o'r Cytundeb hwn ochr yn ochr â chytundebau 
masnach rydd eraill, gan arwain at fwy o oddefgarwch o ran deunyddiau nad ydynt yn 
tarddu o’r wlad. 

Tynnodd Sam Lowe sylw hefyd at y ffaith, ochr yn ochr â thrafodaethau ar y DU yn 
ymuno â Chytundeb Partneriaeth Gynhwysfawr a Blaengar y Môr Tawel, bod y Cytundeb 
yn gosod y sylfaen ar gyfer lleihau dyblygu ynghylch asesiadau cydymffurfio ac ardystio 
rhwng y DU a Seland Newydd. 

Croesewir ymrwymiadau yn y cytundeb sy’n helpu i hwyluso masnach drawsffiniol mewn 
gwasanaethau, gan gynnwys ymrwymiad newydd i ganiatáu i ddarparwyr gwasanaethau 
aros dros dro yn Seland Newydd at ddibenion darparu gwasanaeth. Croesewir hefyd 
ddarpariaethau i hwyluso llif data a allai fod o fudd i fusnesau gwasanaethau ariannol. 

Tynnodd Sam Lowe ac Emily Rees sylw at rôl gref y llywodraeth o ran nodi a thynnu sylw 
at y cyfleoedd posibl i fusnesau, yn enwedig busnesau bach a chanolig, fasnachu â Seland 
Newydd o dan y Cytundeb. Mae hyn hefyd yn cynnwys rhoi’r cymorth angenrheidiol i 
fusnesau ddeall trefn reoleiddio Seland Newydd, yn ogystal â chymorth drwy ffeiriau 
masnach a chyllid allforio.  

Nododd Emily Rees mai’r prif gyfleoedd i gwmnïau o Gymru, o ystyried pa mor bell i 
ffwrdd yw Seland Newydd, fydd allforio cynhyrchion sydd eisoes yn cael eu masnachu â 
gwledydd y tu allan i’r UE. Ychwanegodd fod cyfleoedd arbennig i ddiwydiannau lle mae 
arbenigeddau wedi'u datblygu yng Nghymru, megis deunyddiau cynhyrchu pŵer yn y 
farchnad ynni adnewyddadwy sy'n tyfu, awyrenneg, peiriannau a rhannau trydanol, a'r 
sectorau meddygol a fferyllol. Nododd hefyd gyfleoedd posibl i Gymru roi ei hun mewn 
sefyllfa i fod yn ganolfan arloesedd i gyflenwi cynhyrchion technolegol o’r radd flaenaf, â 
gwerth ychwanegol uchel i farchnad ehangach Asia-Môr Tawel gan ddefnyddio Seland 
Newydd fel man lansio. Tynnodd Sam Lowe sylw hefyd at gyfleoedd posibl mewn dur o 
ansawdd uchel, arbenigedd mewn cymhwyso technoleg gwynt ar y môr, ac mewn 
technoleg ariannol. 
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Argymhelliad 2: Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda busnesau i 
nodi a manteisio ar gyfleoedd sy’n codi o ganlyniad i’r Cytundeb, gan gynnwys y sectorau 
y cyfeiriodd yr arbenigwyr masnach atynt yn eu tystiolaeth i’r Pwyllgor.  

Y Sector Bwyd-amaeth 

Yn yr un modd â Chytundeb y DU-Awstralia, amcangyfrifir y bydd allbwn yn gostwng yn y 
sectorau amaethyddiaeth, coedwigaeth a physgota, a bwydydd wedi’u lled-brosesu o 
ganlyniad i’r Cytundeb, ac amcangyfrifir y bydd gostyngiad hirdymor mewn allbwn o £48 
miliwn a £97 miliwn yn y drefn honno. Mae hyn yn cael ei yrru gan fwy o gystadleuaeth 
mewnforio ar gyfer rhai cynhyrchion amaethyddol, yn enwedig cig defaid a chig eidion.  

Mynegodd yr undebau ffermwyr a Hybu Cig Cymru eu pryderon ynghylch y Cytundeb a’i 
effeithiau ar y sector bwyd-amaeth, gan gynnwys y gallai unrhyw gynnydd mewn 
mewnforion o gig premiwm o Seland Newydd effeithio ar y ‘cydbwysedd carcasau’ a 
phroffidioldeb cynhyrchwyr Cymru, a bod y Cytundeb yn dod ar adeg pan fo’r diwydiant 
eisoes yn wynebu heriau eraill megis pwysau chwyddiant, cynnydd mewn costau 
mewnbwn, a phrinder llafur. Galwodd Hybu Cig Cymru hefyd am fwy o gefnogaeth i 
sector cig coch Cymru, gan nodi ei bod yn hanfodol bod labelu clir a gweladwy ar unrhyw 
gynnyrch sy’n cael ei fewnforio a bod nodi’r wlad tarddiad yn amlwg ar becynnau a/neu 
fwydlenni yn ofyniad cyfreithiol ac yn cael ei orfodi’n llym. 

Dywedodd undebau ffermio Cymru eu bod yn disgwyl i’r effaith fod yn gynyddol 
negyddol wrth i gwotâu gael eu codi a’u diddymu yn y pen draw dros amser, ond 
nodwyd bod gormod o ansicrwydd gyda phatrymau masnachu byd-eang a chyfraddau 
cyfnewid i ganiatáu asesiad cywir.  

Nododd NFU Cymru y gwahaniaeth ym maint y farchnad a’r ffaith bod ffermwyr Seland 
Newydd yn cynhyrchu ar gyfer y farchnad allforio yn bennaf, lle mae 90 y cant o’r cig 
eidion y maent yn ei gynhyrchu yn cael ei allforio. Dywedodd NFU Cymru ei bod yn 
anodd gweld pa fudd sydd i ffermwyr Cymru. Dywedodd y Gweinidog Materion Gwledig 
a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, wrth y Pwyllgor ei bod yn gweld rhai manteision bach yn 
ymwneud â gwasanaethau, ond yn bennaf cyfleoedd cyfyngedig iawn ar gyfer bwyd-
amaeth, gyda dim ond rhai mân gyfleoedd ar gyfer bwydydd fel nwyddau wedi’u pobi a 
sawsiau a grawnfwydydd wedi’u paratoi.   

Dywedodd Sam Lowe ei fod yn credu y bydd rhywfaint o gystadleuaeth, ond bod 
pryderon cynhyrchwyr bwyd-amaeth wedi’u gorbwysleisio ychydig, ond ychwanegodd y 
gallai fod yn anghywir am hynny.  
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Cafodd y Pwyllgor hefyd gyflwyniad ar y cyd gan Beef + Lamb New Zealand Ltd a’r Meat 
Industry Association Inc, a ddywedodd “dim ond i raddau cyfyngedig y bydd y fasnach a 
hwylusir gan y CMR mewn cynhyrchion amaethyddol yn gallu effeithio ar gynnal economi 
Cymru yn gyffredinol, a’r sector amaethyddol yn benodol.” Tynnodd sylw at werthoedd a 
rennir a 'synergeddau', a manteision cydweithredu agos ar faterion rheoleiddio a pholisi 
megis safonau bwyd, lles anifeiliaid a diwygio amaethyddol. Roedd yn ystyried pryderon 
ffermwyr Cymru y byddai’r Cytundeb yn arwain at gynnydd mewn mewnforion o Seland 
Newydd yn “ddi-sail” o ystyried bod cwota Sefydliad Masnach y Byd Seland Newydd 
gyda’r DU ar gyfer cig defaid yn cael ei danddefnyddio ac oherwydd bod y rhan fwyaf o’i 
chig defaid eisoes yn cael ei allforio i UDA a Tsieina.  

Aethant i’r afael hefyd â phryderon a leisiwyd gan ffermwyr y DU y bydd Seland Newydd 
yn cynyddu ei chynhyrchiant amaethyddol yn ddramatig:   

“(…)  wrth i bwysau gynyddu ar ddiwydiannau ffermio a phrosesu Seland Newydd, ni all y 
sector gynhyrchu llawer mwy o gynnyrch.  Mae polisïau amgylcheddol, twf y boblogaeth, 
newid i’r defnydd o dir, a phrinderau llafur yn cyfyngu ar allu’r sector i dyfu.” 

Mae’r Pwyllgor yn cydnabod y pryderon a leisiwyd gan y sector bwyd-amaeth yng 
Nghymru, yn enwedig o ystyried bod y sector amaethyddiaeth yng Nghymru yn gwneud 
mwy o gyfraniad i economi Cymru yn nhermau GYC nag y mae ar gyfer y DU yn ei 
chyfanrwydd. Mae’r Pwyllgor hefyd yn pryderu y bydd y ddau gytundeb masnach ar gyfer 
y DU yr ydym wedi’u hystyried yn fanwl hyd yn hyn yn debygol o gael effaith negyddol ar 
y sector bwyd-amaeth yng Nghymru.  

Mecanwaith Monitro ac Effeithiau Cronnus 

Fel yn achos Cytundeb y DU-Awstralia, mae’r Pwyllgor yn rhannu’r pryderon a leisiwyd 
gan sector bwyd-amaeth Cymru ynghylch effaith bosibl digwyddiadau geowleidyddol ar 
lifoedd masnach ac unwaith eto mae’n pwysleisio pwysigrwydd sicrhau bod systemau 
monitro effeithiol ar waith.   

Mae'r Pwyllgor wedi nodi ymateb y Gweinidog  i’n hargymhellion blaenorol mewn 
perthynas â Chytundeb y DU-Awstralia. Rydym yn croesawu gwaith parhaus gan 
Lywodraeth Cymru gyda llywodraethau eraill ledled y DU, a chyda'r sector bwyd-amaeth 
yng Nghymru, i sicrhau bod dulliau effeithiol ar waith i fonitro'r farchnad. Rydym hefyd yn 
nodi bod Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda rhanddeiliaid i nodi effeithiau cronnol ac 
yn parhau i gyflwyno sylwadau i Lywodraeth y DU ar yr angen i ddeall effeithiau cronnol 
cytundebau masnach rydd ar economi Cymru. 
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O ystyried yr ansicrwydd ynghylch effeithiau tebygol y Cytundeb ar sectorau yng 
Nghymru, mae’r Pwyllgor yn ailadrodd ei farn bod mecanweithiau effeithiol ar gyfer 
monitro marchnadoedd yn hanfodol i sicrhau bod llywodraethau a busnesau’n gallu 
ymateb yn effeithiol i unrhyw effeithiau andwyol o ganlyniad i’r Cytundeb.  

Argymhelliad 3: Mae’r Pwyllgor yn gofyn am gael diweddariadau rheolaidd gan 
Lywodraeth Cymru ar weithgareddau monitro sy’n ymwneud â’r Cytundeb Masnach 
Rydd. Mae’r Pwyllgor hefyd yn gofyn am y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â’r 
trafodaethau y mae wedi’u cael gyda Llywodraeth y DU yn dilyn ei chais am ddata 
masnach manylach ar gyfer Cymru er mwyn cynorthwyo gwaith dadansoddi yn y maes 
hwn.  

Lles anifeiliaid 

Mae'r bennod ar Les Anifeiliaid yn y Cytundeb yn cynnwys cymalau dim atchweliad a dim 
rhanddirymiad. Mae’r testun cyfreithiol ar yn darparu y bydd y naill ochr a’r llall yn 
defnyddio eu “best endeavours not to weaken or reduce the protection afforded to the 
welfare of farmed animals in its animal welfare laws and regulations, in a manner 
materially affecting trade or investment between the Parties.” Mae’r bennod yn darparu 
ymhellach “neither Party shall waive or derogate from its animal welfare laws and 
regulations in a manner materially affecting trade or investment between the Parties”.  

Mae'r iaith a ddefnyddir yn y Cytundeb yn gyson â darpariaethau dim atchweliad a dim 
rhanddirymiad a ddefnyddir mewn cytundebau masnach rydd eraill. Fodd bynnag, mae’n 
mynd ymhellach na’r darpariaethau cyfatebol sydd wedi’u cynnwys ym mhennod Lles 
Anifeiliaid Cytundeb Masnach Rydd y DU ac Awstralia a oedd yn darparu fel a ganlyn: 
“each Party shall endeavour to ensure that it does not waive or otherwise derogate 
from…its laws regulations and policies in a manner that weakens or reduces its level of 
animal welfare protection as an encouragement for trade or investment between the 
Parties”.  

Roedd rhanddeiliaid yn croesawu cynnwys pennod lles anifeiliaid yn y Cytundeb. 
Dywedodd RSPCA Cymru wrth y Pwyllgor, yn wahanol i Awstralia, fod gan y DU safonau 
lles anifeiliaid cyfreithiol tebyg i Seland Newydd, sy’n golygu mai Cytundeb Masnach Rydd 
Seland Newydd, ar wahân i’r Cytundeb Masnach a Chydweithrediad â’r UE, yw’r unig 
Gytundeb Masnach Rydd y mae’r DU yn ei negodi lle mae safonau lles anifeiliaid yn 
cyfateb yn fras, ond gyda rhywfaint o anghysondeb. 

Roedd canfyddiadau’r Pwyllgor mewn perthynas â Chytundeb y DU-Awstralia yn cynnwys 
pryderon a fynegwyd ynghylch darpariaethau lles anifeiliaid y cytundeb hwnnw, a chafwyd 
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sicrwydd gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd bod amodau 
ynghylch safonau lles anifeiliaid yn rhywbeth yr oedd Llywodraeth Cymru yn gwthio 
amdano mewn mandadau negodi yn y dyfodol.  

Dywedodd y Gweinidog wrth y Pwyllgor ei bod hefyd yn croesawu’r bennod ar les 
anifeiliaid a’i bod yn welliant o gymharu â Chytundeb y DU-Awstralia a’i bod yn 
cynrychioli dull gweithredu mwy uchelgeisiol. Dywedodd y Gweinidog hefyd fod hwn yn 
faes yr oedd Llywodraeth Cymru wedi’i ymdrechu’n galed i’w gael wedi’i gynnwys yn y 
Cytundeb a thynnodd sylw hefyd at bwysigrwydd defnyddio’r Gweithgor Lles Anifeiliaid a 
sefydlwyd o dan y Cytundeb i barhau i gydweithredu ar y materion hyn.  

Rydym hefyd yn nodi bod dadansoddiad Llywodraeth Cymru o’r Cytundeb yn nodi’r 
canlynol: 

(…) whilst there are similar objectives between the two countries around the approach taken 
for animal welfare and the commitment for each country to improving and advancing the 
protection afforded to the welfare of farmed animals in its animal welfare laws and 
regulations, we welcome the commitment to retaining the right to regulate our own 
standards as well as commitment to non-derogation of welfare standards. 

Mae’r Pwyllgor yn croesawu cynnwys pennod lles anifeiliaid yn y cytundeb masnach rydd 
hon ac mae’n credu y dylid cynnwys ymrwymiadau tebyg yng nghytundebau masnach y 
DU yn y dyfodol.  

Argymhelliad 4: Mae’r Pwyllgor yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno sylwadau ar 
unwaith i Lywodraeth y DU i sicrhau bod ganddi gynrychiolaeth ar y Gweithgor Lles 
Anifeiliaid a sefydlwyd o dan y Cytundeb Masnach Rydd, a bod y Pwyllgor yn cael 
gwybod am waith y grŵp hwn.  

Ymgysylltu yn ystod y trafodaethau  

Fel y nodwyd yn ein llythyr ynghylch Cytundeb y DU-Awstralia, mae’r Pwyllgor yn rhannu 
barn Llywodraeth Cymru y dylid cael mwy o ymgysylltu rhwng Llywodraeth y DU a’r 
llywodraethau datganoledig yn gynharach mewn trafodaethau masnach. Dylai hyn hefyd 
gynnwys ymgysylltu gweithredol wrth lunio amcanion negodi ar gyfer cytundebau 
masnach yn y dyfodol.  

Mae’r Pwyllgor yn croesawu’r ffaith bod ymgysylltu rhwng Llywodraeth Cymru a 
Llywodraeth y DU yn ystod y trafodaethau ar Gytundeb y DU-Seland Newydd wedi bod 
yn gadarnhaol. Roedd hyn yn cynnwys ymgysylltu ar lefel Weinidogol drwy gyfarfodydd y 
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Fforwm Gweinidogol ar gyfer Masnach, yn ogystal ag ar lefel swyddogol lle rhannwyd 
testun drafft penodau mewn meysydd datganoledig.  

Rydym hefyd yn falch o nodi bod gwelliannau wedi’u gwneud o ran ymgysylltu o 
gymharu â’r trafodaethau ar gyfer Cytundeb y DU-Awstralia a bod Llywodraeth Cymru 
bellach wedi’i gwreiddio’n well yn y broses negodi.  

Fodd bynnag, mae’n anffodus bod ymgysylltu Llywodraeth y DU â Llywodraeth Cymru yn 
ystod y trafodaethau yn parhau i fod wedi’i gyfyngu i feysydd y mae Llywodraeth y DU yn 
credu eu bod yn feysydd polisi cwbl ddatganoledig yn hytrach na phob maes a allai gael 
effaith sylweddol ar feysydd lle ceir cyfrifoldebau datganoledig. Mae'r gwahaniaeth hwn 
yn bwysig ac mae'r Pwyllgor yn gobeithio y bydd ymgysylltu ehangach yn digwydd yn y 
dyfodol.  

Argymhelliad 5: Mae’r Pwyllgor yn gofyn am gael y wybodaeth ddiweddaraf am 
drafodaethau sy’n ymwneud ag ehangu gwaith ymgysylltu Llywodraeth y DU â 
Llywodraeth Cymru yn ystod y trafodaethau fel eu bod hefyd yn cynnwys ymgysylltu ar 
feysydd a allai gael effaith sylweddol ar feysydd polisi datganoledig.  

Dynodiadau Daearyddol 

Nid yw'r Cytundeb yn cynnwys unrhyw amddiffyniadau ychwanegol ar gyfer Dynodiadau 
Daearyddol y DU. Mae’r Cytundeb yn cynnwys ymrwymiad, os bydd Seland Newydd yn 
ymrwymo i gytundeb rhyngwladol sy’n ei gwneud yn ofynnol iddi ddiogelu Dynodiadau 
Daearyddol, neu’n cyflwyno cynllun Dynodiad Daearyddol pwrpasol ar gyfer cynhyrchion 
amaethyddol neu fwydydd anifeiliaid yn y dyfodol, y bydd y DU yn gallu cyflwyno 
Dynodiadau Daearyddol ar gyfer amddiffyniad posibl. Yn eu tystiolaeth, amlygodd Undeb 
Cenedlaethol yr Amaethwyr ei siom ynghylch hyn, gan nodi: 

“NFU Cymru believes that ensuring GIs receive protection in all third countries must be a 
priority for UK negotiators.  

“Welsh producers are proud of their products and the heritage which comes along with 
them. PGI Welsh lamb and beef are recognised around the world for their quality and 
provenance. The use of Geographical Indicators would have allowed us to differentiate our 
product from the world market, access a premium and increase profitability.” 

Tynnodd y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, sylw at 
bwysigrwydd cydnabod Dynodiadau Daearyddol ar gyfer cynhyrchion Cymreig mewn 
cytundebau masnach, a dywedodd ei bod yn bwysig gwthio’n gryf iawn i sicrhau bod 
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Dynodiadau Daearyddol Cymru yn cael eu cynnwys mewn unrhyw gynllun a fabwysiedir 
gan Seland Newydd yn y dyfodol. 

Mae’r Pwyllgor yn nodi bod yr UE a Seland Newydd wedi cwblhau trafodaethau ar gyfer 
cytundeb masnach rydd ar 30 Mehefin. Roedd Cytundeb Masnach Rydd yr UE-Seland 
Newydd yn cynnwys darpariaethau sy'n cynnig amddiffyniadau ar gyfer Dynodiadau 
Daearyddol penodol yr UE a Seland Newydd, gan gynnwys cydnabod Dynodiadau 
Daearyddol bwyd-amaeth yr UE.  

Yng ngoleuni’r darpariaethau ar Ddynodiadau Daearyddol sydd wedi’u cynnwys yng 
Nghytundeb Masnach Rydd yr UE-Seland Newydd, dylid cynnal trafodaethau brys rhwng 
y DU a Seland Newydd i sicrhau bod Dynodiadau Daearyddol yn cael eu cynnwys yng 
Nghytundeb Masnach Rydd y DU-Seland Newydd.   

Argymhelliad 6: Mae’r Pwyllgor yn gofyn am gael y wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw 
drafodaethau a sylwadau a wneir gan Lywodraeth Cymru i Lywodraeth y DU ar y mater o 
gytuno ar Ddynodiadau Daearyddol newydd gyda Seland Newydd.  

Llywodraethu 

Dywedodd Llywodraeth Cymru o’r blaen fod ganddi ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y 
trefniadau llywodraethu ar gyfer Cytundeb y DU-Awstralia, ond nid yw’n glir eto pa 
gyfraniad y bydd gennych. Yn eich tystiolaeth i’r Pwyllgor dywedoch nad oedd yn glir sut 
roedd y gweithgorau a’r pwyllgorau yn mynd i weithio, bod angen i Lywodraeth Cymru 
ddeall sut rydym yn mynd i gyfrannu, a’i fod yn destun rhwystredigaeth nad oedd hyn 
wedi digwydd eto.  

Mae'r Pwyllgor yn pryderu bod ansicrwydd yn parhau ynghylch rôl Llywodraeth Cymru yn 
nhrefniadau llywodraethu’r Cytundebau Masnach Rydd ag Awstralia a Seland Newydd.  

Rydym yn ailadrodd yr argymhelliad a wnaed yn ein llythyr atoch ar Gytundeb y DU-
Awstralia a oedd yn galw am gyflwyno sylwadau i Lywodraeth y DU i sicrhau bod 
Llywodraeth Cymru yn cael rôl yn nhrefniadau llywodraethu’r Cytundeb.   

Argymhelliad 7: Gofynnwn i’r Pwyllgor gael y wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw 
gynnydd a wneir o ran cytuno ar rôl i Lywodraeth Cymru yn nhrefniadau llywodraethu’r 
Cytundebau Masnach Rydd ag Awstralia a Seland Newydd.  

Edrychaf ymlaen at gael eich ymateb i’r materion a godwyd yn ein hymchwiliad. 
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Cofion cynnes, 

 

Paul Davies AS 
Cadeirydd: Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig  
 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg | We welcome correspondence in Welsh or English. 
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Y Pwyllgor Deddfwriaeth,  
Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
— 
Legislation, Justice and  
Constitution Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddDCC@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddDCC 

0300 200 6565   

— 
Welsh Parliament 

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

senedd.wales/SeneddLJC 
0300 200 6565   

 25 Tachwedd 2022 

  

Annwyl Lesley 

Bil Amaethyddiaeth (Cymru) 

Diolch am ddod i gyfarfod ein Pwyllgor ddydd Llun 21 Tachwedd i roi tystiolaeth ar eich Bil 

Amaethyddiaeth (Cymru)..  

Fel y nodais ar ddiwedd ein sesiwn, mae gennym rai cwestiynau pellach nad oeddem wedi llwyddo i’w 

holi, yn ogystal â thri chwestiwn dilynol mewn perthynas â sylwadau a wnaethoch yn ystod y cyfarfod. 

Rwy’n nodi’r rhain yn gyntaf isod.  

Amseriad y defnydd o bwerau gwneud rheoliadau yn y Bil  

Yn eich tystiolaeth, fe ddywedoch chi:  

 “This legislation is going to be here for several decades…” (Cofnod y Trafodion, 

paragraff 38) 

 A fyddech cystal â nodi, ar gyfer pob pŵer gwneud rheoliadau yn y Bil, pryd yr ydych yn 

bwriadu defnyddio'r pŵer hwnnw gyntaf i wneud y rheoliadau perthnasol?  

Darpariaeth machlud mewn perthynas â pharhad y Polisi Amaethyddol Cyffredin 

Fe wnaethom ni ofyn a ydych wedi ystyried cynnwys darpariaeth machlud i atal y pwerau i barhau’r 

Polisi Amaethyddol Cyffredin rhag cael eu defnyddio am gyfnod amhenodol i sicrhau trosglwyddiad 

i’r cynllun ffermio cynaliadwy. Yn eich ymateb,  

Lesley Griffiths AS  

Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, 

a’r Trefnydd 

 

Tudalen y pecyn 31

Eitem 2.6

https://busnes.senedd.cymru/ieListDocuments.aspx?CId=725&MId=13038&Ver=4
https://busnes.senedd.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39968
https://busnes.senedd.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=39968


 

 

 

fe ddywedoch chi:  

“So, we did consider it, I think it's fair to say, but we decided on balance the Bill 

already contains the relevant powers to modify legislation that relates to CAP. And, 

obviously, as James has just set out very clearly, we'll exercise those powers when 

the sustainable farming scheme is ready, which we hope will be by 2025. So, we 

don't have any plans to sunset either the BPS or the CAP continuation powers at 

this stage.” (Cofnod y Trafodion, paragraff 122). 

 Rydym yn nodi bod y Bil yn cynnwys pwerau i addasu deddfwriaeth sy’n ymwneud â’r 

Polisi Amaethyddol Cyffredin, ond mae’n ymddangos i ni fod hynny’n wahanol i’r 

trosglwyddiad i’r cynllun ffermio cynaliadwy. A allwch ddarparu rhagor o wybodaeth 

ynghylch pam nad oes gennych unrhyw gynlluniau machlud ar gyfer pwerau parhad y 

Cynllun Taliad Sylfaenol na’r Polisi Amaethyddol Cyffredin, yn enwedig gan mai’r bwriad 

yw i’r Cynllun Ffermio Cynaliadwy fod yn brif ffynhonnell gyllid i ffermwyr yn y dyfodol, a 

dirwyn y Cynllun Taliad Sylfaenol i ben dros y cyfnod trosglwyddo?  

Effaith bosibl Deddf Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig 2020 ar y Bil, os caiff ei ddeddfu  

Yn y sesiwn dystiolaeth, fe ddywedoch chi:  

“The Counsel General has made it very clear that the UK Internal Market Act 

cannot and does not cut across Senedd competence to legislate in relation to non-

reserved matters, which obviously this is, so I don't think it will have any impact.” 

(Cofnod y Trafodion, paragraff 159). 

Rydym yn cytuno bod darpariaethau’r Bil o fewn cymhwysedd deddfwriaethol, ond nid yw hyn yn 

mynd i’r afael yn uniongyrchol â’r mater allweddol sy’n peri pryder inni, y credwn sy’n fater ar wahân. 

Er enghraifft, rydym yn derbyn na fyddai Deddf y Farchnad Fewnol wedi atal Gweinidogion Cymru 

rhag gwneud rheoliadau i ddiwygio’r safonau marchnata ar gyfer cynhyrchion amaethyddol yng 

Nghymru o dan adran 32 o’r Bil.  Fodd bynnag, y pwynt sylfaenol yw, os bydd ymwahanu pellach yn y 

dyfodol mewn safonau marchnata o’r fath rhwng Cymru a gweddill y DU, bydd yr egwyddor o 

gydnabyddiaeth gilyddol yn Neddf y Farchnad Fewnol yn cael ei defnyddio a gallai effeithio ar 

effeithiolrwydd y gyfraith unwaith y caiff ei gwneud.   

 A allwch chi nodi pa asesiad yr ydych wedi'i wneud o effaith bosibl Deddf y Farchnad 

Fewnol ar effeithiolrwydd darpariaethau’r Bil os cânt eu pasio gan y Senedd a dod yn 

gyfraith?  

Tenantiaethau amaethyddol 
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 Mae adran 23 o’r Bil yn rhoi llwybr i denantiaid y Ddeddf Daliadau Amaethyddol ddatrys 

anghydfod. A yw hyn yn ddigon i sicrhau bod tenantiaid yn gallu cael cymorth 

amaethyddol a ddarperir o dan y Bil? A ydych chi wedi ystyried unrhyw ddarpariaeth 

amgen, neu ddarpariaeth ychwanegol, i hyrwyddo mynediad? 

Hygyrchedd 

 Mae adran 29 o’r Bil yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru “gyhoeddi” gofyniad 

drafft o dan adrannau 24(1) neu 26(1). Ble fydd hwn yn cael ei gyhoeddi? A fydd y diffyg 

cywirdeb mewn perthynas â chyhoeddi’r wybodaeth hon yn amharu ar hygyrchedd? 

 Yn ogystal ag ystod o bwerau gwneud is-ddeddfwriaeth, mae’r Bil yn diwygio nifer o 

ddarnau hŷn o ddeddfwriaeth (yn y Saesneg) fel Deddf Coedwigaeth 1967. A wnaethoch 

chi ystyried gwneud darpariaeth ar wyneb y Bil, yn hytrach na diwygio deddfwriaeth arall, 

a hynny er mwyn galluogi’r darpariaethau i fod yn gwbl ddwyieithog ac i wella hygyrchedd 

y gyfraith i bobl Cymru? 

Coedwigaeth a chwympo coed 

 Sut mae’r pwerau i ganiatáu i gorff Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ddiwygio, atal neu 

ddirymu trwydded cwympo coed y mae wedi’i rhoi yn rhai priodol a chymesur? Sut y bydd 

Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod CNC yn defnyddio’r pwerau hyn yn briodol?  

 A oes gan Weinidogion Cymru bwerau digonol i ymyrryd os canfyddir nad oedd CNC yn 

defnyddio’i bwerau’n briodol? 

 Mae adran 40 yn diwygio adran 17 o Ddeddf Coedwigaeth 1967 (cosb am gwympo coed 

heb drwydded) i gynyddu'r ddirwy uchaf am gwympo coed yn anghyfreithlon o ddirwy 

lefel 4 (£2,500) i ddirwy lefel 5 (anghyfyngedig). Yn eich barn chi, a yw’r cynnydd hwn yn y 

gosb ariannol yn gymesur ac yn gyfiawn?  

Diogelu data 

 Pa fesurau diogelu y mae’r Bil yn eu darparu i ddiogelu data personol unigolion?  

 A allech chi egluro’r mesurau y bydd Llywodraeth Cymru yn eu rhoi ar waith i sicrhau bod 

unigolion yn deall yn glir sut y caiff eu gwybodaeth ei defnyddio a’i phrosesu?  

 Yn unol â GDPR y DU a deddfwriaeth diogelu data arall, a fydd yn ofynnol i unigolion, gan 

gynnwys ffermwyr, gydsynio i brosesu eu data? 

 Rydym yn nodi nad yw’n bolisi nac yn bwriad ehangach gan Lywodraeth Cymru i werthu 

unrhyw ddata a gesglir yn unol â Phennod 1 o Ran 3 o’r Bil i drydydd partïon. Fel y cyfryw, 

a fyddech yn ystyried diwygio’r Bil i roi gwaharddiad penodol ar werthu data o’r fath?  
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Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) 

 Byddai’r Bil yn rhoi pwerau i Weinidogion Cymru addasu cyfraith yr UE a ddargedwir. A yw 

Llywodraeth Cymru yn bwriadu cadw cyfraith yr UE a ddargedwir yn y meysydd y mae’r Bil 

hwn yn eu cwmpasu, a hynny gan ddefnyddio pwerau o dan Fil Cyfraith yr UE a 

Ddargedwir?  

 A allai Llywodraeth Cymru gadw cyfraith yr UE a ddargedwir yn y meysydd y mae’r Bil hwn 

yn eu cwmpasu, neu a yw’n dibynnu ar Lywodraeth y DU i gadw cyfraith berthnasol yr UE 

a ddargedwir hefyd, yn gyfan gwbl neu’n rhannol, i ailadrodd y sefyllfa fel y mae ar hyn o 

bryd?  

 Pa drafodaethau sydd wedi’u cynnal gyda llywodraethau eraill y DU mewn perthynas â 

chyfraith yr UE a ddargedwir yn y meysydd y mae’r Bil hwn yn eu cwmpasu. Er enghraifft, 

a yw Llywodraeth Cymru yn ymwybodol o unrhyw gynlluniau sydd gan Lywodraeth y DU 

ar gyfer y gyfraith hon yr UE a ddargedwir?  

 Sut y gallai cynlluniau o’r fath effeithio ar bwerau y mae’r Bil hwn yn eu rhoi i Weinidogion 

Cymru?    

 O dan Fil Cyfraith yr UE a Ddargedwir, gallai cyfraith yr UE a ddargedwir yn y meysydd y 

mae’r Bil hwn yn eu cwmpasu ddod i ben yn awtomatig ar ddiwedd 2023. Sut y gallai 

hynny effeithio ar allu Llywodraeth Cymru i gyflawni amcanion y Bil hwn (yn benodol 

mewn perthynas ag ymyrraeth yn y farchnad gyhoeddus neu gymorth ar gyfer storio 

preifat)? 

Byddwn yn ddiolchgar o gael ymateb erbyn 8 Rhagfyr 2022.  

Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at Paul Davies AS, Cadeirydd Pwyllgor yr Economi, Masnach a 

Materion Gwledig.  

Yn gywir, 

 

Huw Irranca-Davies 

Cadeirydd 
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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.   

 
 
Paul Davies AS 
Cadeirydd Pwyllgor  
yr Economi, Masnach a Materion Gwledig 
Bae Caerdydd 
Caerdydd 
CF99 1SN 
 

25 Tachwedd 2022 
 

 
 
 
 
Annwyl Paul, 

 
 
Rwy’n ysgrifennu atoch i roi gwybod ichi fy mod wedi cydsynio i Offeryn Statudol y mae 
Llywodraeth y DU yn bwriadu ei wneud ar 6 Rhagfyr, sy’n dod o fewn cymhwysedd 
Gweinidogion Cymru. Ceisiwyd y cydsyniad hwn ar 24 Hydref. 
 
Bydd Rheoliadau Cynhyrchu Organig (Diwygio) (Rhif 2) 2022 yn cael eu gosod ar 6 Rhagfyr, 
a byddant yn estyn rhanddirymiadau ar gyfer defnyddio cywennau anorganig sydd yna’n cael 
eu magu i gynhyrchu wyau organig, ac i 5% o fwyd ar gyfer moch a dofednod fod yn anorganig 
er mwyn darparu’r protein angenrheidiol. Bydd yr OS arfaethedig hefyd yn oedi’r cyfyngiad ar 
ddefnyddio gwm gelan wrth gynhyrchu bwyd organig wedi’i brosesu, burum a chynhyrchion 
burum. Mae angen y darpariaethau oherwydd bod rhanddirymiadau blaenorol ar gyfer y 
cynhyrchion hyn yn dod i ben. Nid oes unrhyw ffynonellau organig newydd o’r cynhyrchion 
hyn ar gael. 
 
Mae’r OS hwn wedi cael ei ddatblygu drwy Weithgor y Pedair Gwlad ar Gynhyrchion Organig, 
yn dilyn ceisiadau oddi wrth gyrff rheoli cynhyrchion organig y DU i Lywodraeth y DU.  
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Rwy’n rhoi fy nghydsyniad i’r OS hwn ar sail y ffaith bod yr Ysgrifennydd Gwladol yn defnyddio 
pwerau a roddir gan Erthyglau 22(1 a 2) a 38b(8) o Reoliad y Cyngor (CE) Rhif 834/2007 ar 
gynhyrchu organig a labelu cynhyrchion organig. Mae Erthygl 22(1) yn caniatáu i’r Awdurdod 
Priodol roi eithriadau i reolau cynhyrchu organig, ar yr amod y gwneir hynny ar gyfer un o’r 
rhesymau a nodir yn Erthygl 22(2). Mae Erthygl 22(2)(b) yn darparu ar gyfer y rheswm dros 
yr eithriad yn yr achos hwn, “pan fo’n angenrheidiol er mwyn sicrhau mynediad i fwyd, hadau 
a deunyddiau lluosogi llysieuol, anifeiliaid byw a mewnbynnau fferm eraill, pan nad yw 
mewnbynnau o’r fath ar gael ar y farchnad ar ffurf organig”. Mae Erthygl 38a(3)(a) o’r rheoliad 
hwn yn nodi y gall yr Ysgrifennydd Gwladol weithredu fel yr Awdurdod Priodol o ran Cymru, 
ar yr amod bod Gweinidogion Cymru’n cydsynio i hynny. Mae’r cydsyniad ar gyfer y 
rheoliadau hyn yn gyfyngedig i’r cyfnod y cânt eu gweithredu. Mae paragraff 8 o Erthygl 38(b) 
yn rhoi pwerau ar gyfer gwneud darpariaethau canlyniadol, deilliadol, atodol, trosiannol neu 
arbed (gan gynnwys darpariaeth ar gyfer diwygio, diddymu neu ddirymu deddfiadau), a 
gwneud darpariaethau gwahanol at ddibenion gwahanol. Mae’r rhanddirymiadau hyn yn cael 
eu gweithredu gan REUL 889/2008. Bydd y rhanddirymiadau yn yr OS hwn yn dod i ben ar 
31 Rhagfyr 2025 ar gyfer cywennau a bwyd protein ac yn oedi’r cyfyngiadau ar gyfer gwm 
gelan tan 1 Ionawr 2026.  
 
Cafodd y rhanddirymiadau eu cyflwyno gyntaf pan gafodd y rheoliadau organig eu diwygio’n 
sylweddol y tro diwethaf, a gweithredwyd Rheoliad y Cyngor (CE) Rhif 834/2007 ar gynhyrchu 
organig yn 2008. Er bod rhaid gosod terfyn amser ar y rhanddirymiadau hyn, maent wedi cael 
eu hestyn yn gyson ers y dyddiad hwn oherwydd na fu cynhyrchion amgen ar gael. Oherwydd 
y bu’r rhanddirymiadau hyn ar waith ers 2008, ni fu rheswm i fusnesau fuddsoddi mewn magu 
cywennau organig na chynhyrchu gwm gelan organig a bwyd i foch a dofednod. Felly mae 
angen cael y rheoliadau hyn er mwyn cynnal cynhyrchu organig ac osgoi tarfu ar fusnesau 
sy’n dibynnu ar y cynhyrchion hyn. 
 
Mae’r Comisiwn Ewropeaidd bellach wedi disodli Rheoliad (CE) Rhif 834/2007 gyda Rheoliad 
(UE) 2108/848, ond ni ddaeth hwn i rym hyd nes y gwnaeth y DU ymadael â’r UE, a dyma’r 
rheswm mae REUL 834/2007 yn parhau i fod yn gymwys yng Nghymru. Un o nodau polisi 
REUL 2018/848 oedd dod â’r angen i gael rhanddirymiadau i ben a gwneud ffermio organig 
yn hollol organig. Mae’r Grŵp Arbenigol ar Gynhyrchu Organig yn cael ei sefydlu gan y pedair 
gwlad er mwyn cynghori ar y gwaith o ddatblygu rheoliadau organig newydd yn lle 834/2007, 
a bydd rôl rhanddirymiadau yn rhan o’r adolygiad hwn. Bydd y diweddariad sylweddol hwn i 
bolisïau organig yn cael ei wneud yn neddfwriaeth Cymru. 
 
Bydd problemau penodol yn codi os na cheir estyniad i’r rhanddirymiad ar gyfer moch a 
dofednod. Mae risg na fydd bwyd protein organig ar gael i gymryd lle’r bwyd 5% anorganig a 
ganiateir. Heb y bwyd protein anorganig hwn mae’n bosibl y bydd mân broblemau lles 
anifeiliaid yn codi ymhlith ieir dodwy organig oherwydd ni fyddent yn cael y maethynnau cywir 
sydd eu hangen arnynt. 
 
Oherwydd bod y rheoliadau’n fach ac yn dechnegol, mae wedi bod yn fwy cyfleus eu gwneud 
ar draws Prydain Fawr yn hytrach na thrwy OS yng Nghymru. Mae rhanddeiliaid organig yn 
aml wedi pwysleisio’u dymuniad i gael rheoliadau cyson ledled Prydain Fawr mewn perthynas 
â safonau organig, a hynny oherwydd bod cadwyni cyflenwi yn drawsffiniol. Mae’n fanteisiol 
i Gymru sicrhau bod y rheoliadau hyn yn gyson ac yn dod i rym ar yr un pryd ar draws Prydain 
Fawr.  
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Petasai Cymru’n defnyddio OS sydd ond yn berthnasol i Gymru i estyn y rhanddirymiadau 
hyn, efallai na fydd yn bosibl sicrhau eu bod yn weithredol cyn i’r rhanddirymiad presennol 
ddod i ben. Byddai hyn yn golygu na allai cynhyrchwyr yng Nghymru gydymffurfio â 
rheoliadau cynhyrchion organig am gyfnod oherwydd ni fyddai’r rhanddirymiadau mewn 
grym. Gan fod DEFRA yn gweithredu fel yr awdurdod cymwys ar gyfer cynhyrchu organig ar 
ran Gweinidogion Cymru, byddai’n rhaid iddynt felly oruchwylio sut mae dwy set o safonau 
gwahanol yn cael eu gweithredu am gyfnod, sef un set yng Nghymru ac un arall ar gyfer 
gweddill Prydain Fawr.  
 
Drwy Weithgor y Pedair Gwlad, gall swyddogion Llywodraeth Cymru roi sylw manwl i unrhyw 
reoliadau cynhyrchion organig arfaethedig ar gyfer Prydain Fawr yn ei chyfanrwydd a ph’un 
a ydynt yn cael eu gwneud mewn modd sy’n fanteisiol i Gymru. Bydd swyddogion Llywodraeth 
Cymru yn parhau i fynychu cyfarfodydd Gweithgor y Pedair Gwlad a Grŵp Ardystwyr Organig 
y DU er mwyn monitro’r broses o weithredu’r OS hwn.  
 
Am y rhesymau hyn, yn fy marn i, mae rhoi cydsyniad yn gyson â’r dull o gydsynio ar gyfer 
darpariaethau datganoledig yn neddfwriaeth y DU, fel y’i nodir yn llythyr y Cwnsler Cyffredinol 
i Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, dyddiedig 22 Hydref y 
llynedd.  
 
Regards, 
 

 
 
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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28 Tachwedd 2022 

Annwyl Weinidog, 

Bil Amaethyddiaeth (Cymru) – Rhan 3: Materion sy’n ymwneud ag amaethyddiaeth a 

chynhyrchion amaethyddol: Pennod 2: Safonau marchnata: Cynhyrchion Amaethyddol, ac 

Atodlen 1 (a gyflwynir gan adran 32):  

Heddiw cyfarfu’r Aelodau’n breifat i drafod materion allweddol a themâu ar gyfer ei 

adroddiad Cyfnod 1 ar Fil Amaethyddiaeth (Cymru) (y “Bil”).  

Wrth ystyried y dystiolaeth a ddaeth i law yng Nghyfnod 1, nodwyd i Hybu Cig Cymru 

dynnu sylw ar 27 Hydref at y ffaith nad yw Atodlen 1 i’r Bil, sy’n rhestru’r cynhyrchion 

amaethyddol sy’n berthnasol i ddarpariaethau safonau marchnata, yn cynnwys ‘cig dafad’. 

Mae’r Memorandwm Esboniadol ar gyfer y Bil yn egluro mai diben a bwriad Pennod 2 o’r 

Bil yw disodli pwerau presennol Gweinidogion Cymru yn Neddf Amaethyddiaeth 2020 

(“Deddf 2020”) i wneud darpariaeth am y safonau y bydd yn rhaid i restr ddynodedig o 

gynhyrchion amaethyddol gydymffurfio â hi. Mae’r pwerau hyn i fod i ddod i ben ar 

ddiwedd 2024 o dan gymal “machlud” yn Neddf 2020.  

Mae’r tabl tarddiadau ar dudalen 447 o’r Memorandwm Esboniadol yn nodi bod adran 32 

o’r Bil yn tarddu o Baragraff 16, Atodlen 5 i Ddeddf 2020, a bod Atodlen 1 yn tarddu o 

Baragraff 17, Atodlen 5 i Ddeddf 2020. Deallwn fod y darpariaethau hyn yn eu tro yn 

Pwyllgor yr Economi,  
Masnach a Materion Gwledig 
— 
Economy, Trade and  
Rural Affairs Committee  

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddEconomi@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddEconomi 

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

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

senedd.wales/SeneddEconomy  
0300 200 6565 

Lesley Griffiths AS 

Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd 

Cymru, a’r Trefnydd 

Tudalen y pecyn 38

Eitem 2.8



 

 

tarddu o’r Rheoliad CMO (fframwaith yr UE ar gyfer Cyd-drefniant y Farchnad o dan y 

Polisi Amaethyddol Cyffredin).  

Dywedodd Gwyn Howells o Hybu Cig Cymru fod geiriad Atodlen 1 wedi ei gopïo’n o’r 

Rheoliad CMO, ac mai ei obaith oedd bod y newid i gynnwys cig defaid wrthi’n cael ei 

ddrafftio. 

A allech egluro pam na chafodd 'cig dafad' ei gynnwys yn Atodlen 1 i'r Bil? A oes bwriad 

i’r Bil gael ei ddiwygio i gynnwys hyn, ac os nad oes, a allwch amlinellu’r rhesymeg dros 

beidio â gwneud hynny? 

Byddai’r Pwyllgor yn gwerthfawrogi cael ymateb ar y pwynt hwn ar fanylion drafftio cyn 

gynted â phosibl, cyn iddo gwblhau ei adroddiad Cyfnod 1. 

Edrychaf ymlaen at gael eich ymateb. 

Cofion cynnes, 

 

Paul Davies AS 

Cadeirydd: Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig  

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg | We welcome correspondence in Welsh or English. 
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PAPUR TYSTIOLAETH PWYLLGOR YR ECONOMI, MASNACH A 

MATERION GWLEDIG 

Mae'r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol wedi dweud y bydd 2022-23 yn gweld y cwymp 

mwyaf mewn safonau byw yn y DU ers dechrau cofnodion. Yn anffodus, ers i'r 

adroddiad hwn gael ei gyhoeddi nid yw'r sefyllfa wedi gwella ond wedi gwaethygu. 

Mae diffyg twf ac mae Banc Lloegr yn rhagweld gostyngiad hanesyddol o 14% yng 

Nghhynnyrch Domestig Gros y DU (GDP) eleni. 

Mae diffyg twf, ynghyd â safonau byw sy'n gostwng ac incwm go iawn yn cael effaith 

uniongyrchol ar fusnesau ledled y wlad.  

Yn ogystal, mae'r ansefydlogrwydd yn Llywodraeth y DU wedi arwain at ansicrwydd 

pellach ynghylch unrhyw ymyriadau posibl a allai gael eu cyflwyno i gefnogi 

teuluoedd a busnesau yng Nghymru.  

Er gwaethaf y gefnlen economaidd a chyllidol heriol hon, mae'r papur hwn yn 

amlinellu ystod o gamau gweithredu sy'n cael eu cymryd gan Lywodraeth Cymru i 

fynd i'r afael â'r argyfwng costau byw, cefnogi ein heconomi yn y dyfodol drwy sgiliau 

ein pobl ifanc, annog twf drwy fasnach a buddsoddi a hyrwyddo Cymru i gynulleidfa 

fyd-eang drwy Gwpan y Byd.  

 

PWYSAU COSTAU BYW 

Rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi pobl drwy'r argyfwng costau byw 

hwn drwy ddarparu cymorth wedi'i dargedu i'r rhai sydd ei angen fwyaf. Yn ogystal 

â'r gefnogaeth uniongyrchol i fusnesau, mae helpu cartrefi sy'n ei chael hi'n anodd 

yn cael sgil-effaith trwy roi hwb i incwm a darparu mwy o arian i'w wario yn yr 

economi ehangach: 

• Rydym wedi sefydlu is-bwyllgor Cabinet yn benodol i drafod y materion 

diweddaraf a pha gefnogaeth sydd ei angen ac rydym hefyd yn gweithio gyda 

dadansoddwyr ar draws y llywodraeth ar gasglu, dadansoddi a chyhoeddi data ar 

gostau byw a sicrhau bod hyn yn cael ei ddefnyddio i lywio ymyriadau'r llywodraeth. 

• Mae Banc Datblygu Cymru yn parhau i helpu busnesau Cymru i gael y cyllid sydd 

ei angen arnynt i ddechrau, cryfhau a thyfu.   

• Mae ein Rhaglen Sgiliau Hyblyg yn cefnogi cyflogwyr i fuddsoddi mewn 

prosiectau datblygu'r gweithlu sy'n gallu sicrhau'r effaith economaidd fwyaf a elw ar 

fuddsoddiad yn y sector cyhoeddus.  Bydd yr arian yn cynorthwyo'r gwaith o greu a 

chynaliadwyedd cyfleoedd cyflogaeth o ansawdd uchel sy'n cefnogi blaenoriaethau 

economaidd cenedlaethol a rhanbarthol.   

• Rydym wedi ymrwymo i fuddsoddi £20.9 miliwn y flwyddyn yng ngwasanaeth 

Busnes Cymru yn y dyfodol o fis Ebrill 2023 tan fis Mawrth 2025, gan ddangos ein 

hymrwymiad i sicrhau bod entrepreneuriaid, micro a BBaCh yn gallu cael gafael ar yr 

wybodaeth, y cymorth, y cyngor a'r arweiniad sydd eu hangen arnynt.   
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• O ran trethi annomestig, rydym wedi darparu cymorth ariannol digynsail i 

fusnesau a thalwyr trethi eraill dros y blynyddoedd diwethaf, ac yn enwedig ers 

dechrau'r pandemig. Mae ein cynlluniau rhyddhad parhaol yn golygu nad yw 44 y 

cant o'r sylfaen treth yn talu unrhyw ardrethi annomestig o gwbl. 

• Yn 2022-23, mae Llywodraeth Cymru wedi parhau i gefnogi BBaCh drwy ddarparu 

£116 miliwn o gymorth trethi annomestig wedi'i dargedu i fusnesau yn y sectorau 

manwerthu, hamdden a lletygarwch. Byddwn yn parhau i edrych ar yr opsiynau am 

gymorth pellach.  

• Mae cyllideb o £30m wedi ei neilltuo tuag at wella effeithlonrwydd ynni 

domestig mewn cartrefi incwm isel, gan gynnwys eiddo oddi ar y grid, trwy amrywiol 

raglenni Llywodraeth Cymru.  

Rhagolygon 

Mae'r argyfwng costau byw yn cael ei achosi gan gostau ynni cynyddol a phrisiau 

bwyd ac mae'n cael ei waethygu gan benderfyniadau a wneir gan Lywodraeth y DU. 

Yn anffodus, mae'r pwysau hwn yn llawer mwy na chapasiti a grym cyllidol 

Llywodraeth Cymru. Mae llawer o'r ysgogiadau i fynd i'r afael â'r argyfwng costau 

byw – TAW, taliadau lles, treth tanwydd, pensiynau gwladol – yng ngofal 

Llywodraeth y DU.  

Bellach mae gennym ein trydydd Prif Weinidog eleni a'r pumed mewn chwe blynedd, 

yn ogystal â Changhellor arall. Mae'r ansicrwydd a'r diffyg eglurder hwn yn golygu 

nad ydym yn gwybod beth yw sefyllfa ein cyllideb, ac nid ydym wedi gallu cynllunio'n 

briodol na chydnabod pa systemau cymorth pellach y gallwn eu cyflwyno i gefnogi 

teuluoedd a busnesau yma yng Nghymru.  

Byddwn ni'n parhau i bwyso ar Lywodraeth y DU i ddefnyddio'r ysgogiadau sydd ar 

gael iddi i gymryd camau brys pellach i dargedu bylchau mewn cefnogaeth, yn 

enwedig i helpu cartrefi a theuluoedd incwm is a rhoi hwb i fusnesau sy'n teimlo 

effeithiau costau cynyddol.  

Rydym yn ystyried y mesurau a amlinellir yng Nghyllideb y Canghellor ar 17 

Tachwedd, fodd bynnag, rwyf am fod yn glir mai ein blaenoriaethau yw, ac wedi bod 

erioed, cefnogi pobl drwy'r argyfwng costau byw hwn drwy ddarparu cymorth wedi'i 

dargedu i'r rhai sydd ei angen fwyaf a thrwy raglenni a chynlluniau sy'n rhoi arian yn 

ôl ym mhocedi pobl. 

                                   GWARANT PERSON IFANC 

Ym mis Tachwedd gwelwyd dathliad pen-blwydd cyntaf lansiad ein hymrwymiad yn y 

Rhaglen Lywodraethu i ddarparu Gwarant y Person Ifanc (YPG). Mae'r Gwarant yn  

cynnig cefnogaeth i bobl ifanc o dan 25 oed yng Nghymru gael lle mewn addysg neu 

hyfforddiant, dod o hyd i swydd neu fynd yn hunangyflogedig. 

Hyd yn oed heb gynnwys y rhai sydd wedi sicrhau lleoedd mewn Addysg Bellach ac 

Uwch, rydym wedi gweld dros 20,000 o ymyriadau yn cael eu darparu drwy ein 

gwasanaethau cyflogadwyedd yn unig, gyda dros 11,000 o bobl ifanc yn dechrau ar 

ein rhaglenni cyflogadwyedd. 
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Lle unwaith yr oedd ystod ddryslyd o opsiynau, cyfleoedd, a systemau cynghori ar 

gael i bobl ifanc, mae gwasanaeth Cymru'n Gweithio bellach yn darparu llwybr 

unigol, syml i gefnogaeth ynghyd â chyngor gyrfaoedd annibynnol proffesiynol. 

Cyn hynny bu'n rhaid i bobl ifanc edrych ar wahanol lyfrynnau a safleoedd ar y we i 

chwilio am gyrsiau roedd ganddyn nhw ddiddordeb ynddyn nhw, ond mae platfform 

chwilio newydd ar gyrsiau sy'n hawdd eu defnyddio o'r enw "Cyrsiau yng Nghymru" 

wedi cael ei gyflwyno sy'n cynnwys gwybodaeth am filoedd o gyrsiau ledled Cymru.  

O ran dod o hyd i'r cyfle cyflogaeth cywir, mae gwasanaeth paru swyddi Cymru'n 

Gweithio yn casglu gwybodaeth am yr holl swyddi gwag ym maes cyflogaeth ledled 

Cymru ac unwaith y bydd yr unigolyn wedi cofrestru, byddant yn cael gwybodaeth 

wedi'i haddasu ar swyddi gwag yn eu hardal leol a'r sector dewisedig.    

Ers ei lansio, mae'r Gwarant hefyd wedi'i wella yn 2022 i gynnwys opsiynau cymorth 

pellach fel: 

• Twf Swyddi Cymru+ - Cafodd ei lansio ym mis Ebrill ac eisoes yn cefnogi dros 

2,000 o bobl ifanc, ac mae'n cynorthwyo pobl ifanc 16–18 oed i drosglwyddo i'r 

farchnad lafur a darparu gweithgareddau dal i fyny i ddysgwyr o ganlyniad i Covid.  

• Cymunedau am Waith+ - Mae dros 2,700 o bobl ifanc wedi derbyn cefnogaeth ers 

lansio'r YPG, gyda dros 5,500 o bobl ifanc yn derbyn cymorth trwy ein casgliad o 

raglenni cyflogadwyedd cymunedol. 

• ReAct+ - Lansiwyd ym mis Mehefin i ddarparu cefnogaeth yn cael ei arwain gan y 

galw i hyd at 5,400 o bobl ifanc bob blwyddyn, gan gynnwys grantiau hyfforddiant 

galwedigaethol a chefnogaeth cyflog yn ogystal â chymorth ymarferol gyda chostau 

gofal plant a thrafnidiaeth.  

• Grant Rhwystrau i ddechrau busnes YPG  – a lansiwyd ym mis Gorffennaf – 

ynghyd â rhaglen o gyngor busnes a mentora ar gyfer pobl ifanc di-waith, gyda'r nod 

o gyrraedd hyd at 400 o entrepreneuriaid ifanc y flwyddyn. Mewn 3 mis, mae 365 o 

bobl ifanc wedi mynegi diddordeb ac mae 120 o gyfranogwyr bellach yn gweithio 

gyda chynghorwyr busnes i adolygu syniadau busnes a datblygu eu cynlluniau 

busnes i wneud cais am y grant.  Ers hynny mae 56 o bobl ifanc wedi cael grant. 

• Canolfannau cyflogaeth a menter gwell - mae gan bob coleg addysg bellach yng 

Nghymru swyddfa bwrpasol, gan ddarparu cymorth cyflogaeth eang a chyfleoedd i 

symleiddio'r broses o drosglwyddo o ddysgwyr i weithwyr. 

• Cryfhau'r Fframwaith Ymgysylltu a Dilyniant Ieuenctid (YEPF) - sy'n 

canolbwyntio ar adnabod NEETs posibl yn gynnar yn yr ysgol, i helpu pobl ifanc i 

gyflawni eu potensial ac atal tlodi a digartrefedd posibl. 

Rydym wedi ymrwymo i fuddsoddi ym mywydau pobl ifanc sydd angen help llaw i 

gyflawni eu potensial. Mae Banc Lloegr wedi rhybuddio ein bod yn wynebu 

dirwasgiad hir a dwfn sy'n peryglu swyddi, busnesau, a gwasanaethau cyhoeddus.  

Beth bynnag yw'r ansicrwydd sy'n ein hwynebu, gallwn fod yn sicr o un peth – byddai 

methu cefnogi pobl ifanc heddiw, yn sicrhau methiant economaidd yfory.  
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MASNACH RYNGWLADOL 

Rhaglen Negodi Cytundeb Masnach Rydd Llywodraeth y DU 

Mae Llywodraeth y DU wedi cynnal cyfres o drafodaethau masnach ers ymadawiad 

y DU â'r Undeb Ewropeaidd.   

Ar ôl trefnu cytundebau gydag Awstralia a Seland Newydd, mae'r DU ar hyn o bryd 

mewn trafodaethau gyda sawl gwlad arall gan gynnwys India, Canada, Mecsico, yr 

Ynys Las, a'r Swistir.  Mae Llywodraeth y DU hefyd mewn trafodaethau i ymuno â'r 

Bartneriaeth Gynhwysfawr a Blaengar y Môr Tawel (CPTPP). 

Mae’r trafodaethau masnach yn gadarnhaol i raddau helaeth ac mae swyddogion 

wedi adeiladu perthynas waith dda gyda swyddogion Llywodraeth y DU. 

Cytundeb Masnach Rydd India  

Ar 13 Ionawr 2022, cyhoeddodd llywodraethau'r DU ac India ddechrau trafodaethau 

masnach ffurfiol ar y cyd i sicrhau Cytundeb Masnach Rydd (FTA) gynhwysfawr 

rhwng y ddau bartner.  

Bydd sicrhau FTA gydag India yn cael ei weld fel llwyddiant wrth i'r DU geisio 

adeiladu ar frand Prydain Fyd-eang yn dilyn ymadawiad y DU â'r UE.  

Mae Cymru a'r India yn rhannu perthynas gref â gwerth y fasnach nwyddau rhwng 

India a Chymru tua £687m yn y flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Mehefin 2022.  India 

yw'r 16eg farchnad allforio fwyaf i Gymru sy'n cyfrif am oddeutu 1.0% o allforion 

nwyddau Cymru a'r 15fed farchnad fewnforio fwyaf gyda thua 2.5% o holl fewnforion 

nwyddau Cymru yn dod o India. Mae'r data diweddaraf ar fasnach gwasanaethau 

Cymru yn dangos mai £43m (1.4% o holl fewnforion gwasanaethau Cymru yn 2020), 

a £72m (1.2% o gyfanswm allforion gwasanaethau Cymru) yn y drefn honno, oedd 

gwerth y mewnforion a’r allforion gydag India.   

Mae Llywodraeth Cymru wedi croesawu dechrau trafodaethau masnach gydag India, 

o ystyried y buddion posibl y gallai ei gynnig i'r Economi yng Nghymru, yn enwedig i 

allforwyr nwyddau fel peiriannau, moduron a bwyd, yn ogystal ag ar gyfer 

gwasanaethau mewn sectorau fel yswiriant a chyfrifyddiaeth. 

Fodd bynnag, fel gyda phob FTAs, mae risgiau posibl yn y trafodaethau hyn, yn 

enwedig o ran safonau a chystadleuaeth.  

Roedd disgwyl i drafodaethau ddod i ben erbyn Diwali (24 Hydref); fodd bynnag, ni 

ddaethpwyd i gytundeb, ac mae trafodaethau'n parhau.  Mae Llywodraeth Cymru yn 

cefnogi'r oedi hwn ac yn credu y dylai pob trafodaeth fasnach ganolbwyntio ar 

ganlyniadau ac nid cyflymder. Mae trafodaethau am India gyda Llywodraeth y DU 

wedi bod yn dda. 

 

                                          CWPAN Y BYD QATAR 
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Mae cyfranogiad Cymru yng Nghwpan y Byd FIFA dynion yn Qatar, 64 mlynedd ar ôl 

ymddangosiad diwethaf Cwpan y Byd, yn gyfle marchnata a diplomyddiaeth 

chwaraeon mwyaf arwyddocaol a gyflwynwyd erioed i Lywodraeth Cymru.  

Mae Llywodraeth Cymru yn gobeithio gwneud y gorau o'r cyfleoedd a'r buddion a 

ddaw o gymryd rhan, gyda'r bwriad o ehangu gweithgareddau pe bai Cymru'n symud 

ymlaen ymhellach.  

Hyrwyddo Cymru  

Bydd yr ymgyrch farchnata well yn darparu gweithgaredd marchnata byd-eang ar 

draws sianeli ein brand i fanteisio ar dîm pêl-droed dynion Cymru sy'n cymryd rhan 

yng Nghwpan y Byd FIFA 2022. Bydd ymgyrchoedd brand, twristiaeth a marchnata 

busnes Cymru yn cael eu cynnal ar draws y cyfryngau digidol, y cyfryngau 

cymdeithasol a chysylltiadau cyhoeddus wrth arwain at y twrnamaint, ac yn ystod y 

gystadleuaeth.  Bydd yr ymgyrchoedd hyn yn alinio ag amcanion ehangach 

Llywodraeth Cymru ac yn cynnwys cydweithio gyda partneriaid er mwyn hyrwyddo 

Cymru i'r byd.   

Sefydlwyd y Gronfa Cefnogi Partneriaid gyda'r nod o ychwanegu gwerth a 

chyrhaeddiad ehangach i'n hamcanion craidd. Lansiwyd y gronfa ar Awst 13eg a 

chaeodd ar Awst 26ain. Cawsom ymateb gwych i'r gronfa gyda 97 o geisiadau 

wedi'u derbyn gwerth cyfanswm o dros £7m. Bydd yr 19 prosiect fydd yn cael eu 

dewis yn derbyn cyfanswm o £1.8m ac mae nhw'n cynrychioli amrywiaeth Cymru. Eu 

nod yw cyrraedd cymaint o bobl â phosibl yng Nghymru a thu hwnt fel rhan o'n 

gweithgareddau Cwpan y Byd.  Ers diwedd mis Medi mae prosiectau'r gronfa cefnogi 

partneriaid i gyd wedi dechrau eu gweithgareddau a'u gweithrediadau.   

Bydd Prif Weinidog Cymru, a Gweinidog yr Economi, yn cynnal rhaglen o 

weithgareddau yn y farchnad yn Qatar. Gweithredwyd y rhaglen gan y tîm y farchnad 

yn Dubai a Qatar gyda chefnogaeth cysylltiadau rhyngwladol ehangach a 

chydweithwyr eraill o Lywodraeth Cymru. Mae ymgysylltiadau yn amrywio o 

ddigwyddiadau diplomyddol, digwyddiadau hyrwyddo, gweithgareddau diwylliannol, 

cyfarfodydd busnes ac ymgysylltu â diaspora.  

Mae'r ymgyrch farchnata hefyd yn cynnwys mannau cyswllt allweddol â phartneriaid, 

diaspora a Llysgenhadon Byd-eang Cwpan y Byd sy'n cael eu dynodi yn 'Lleisiau 

Cymru' i weithredu fel eiriolwyr ar ran Cymru. Y pedwar 'Llais' sydd wedi'u dewis yw'r 

cyn bêl-droediwr o Gymru, yr Athro Laura McAllister, Colin Jackson CBE, y DJ a'r 

cyflwynydd o Lundain, Katie Owen, a'r Cogydd Enwog, Bryn Williams. 

Rydym yn defnyddio ein 20 o swyddfeydd Llywodraeth Cymru dramor i gyflawni 

amcanion Llywodraeth Cymru cyn, yn ystod ac ar ôl Cwpan y Byd, trwy ystod o 

ddiplomyddiaeth chwaraeon a gweithgareddau eraill. Rydym hefyd yn annog 

hyrwyddo Cymru drwy rwydwaith y DU dramor - gan weithio gyda'r FCDO a'r Cyngor 

Prydeinig i ddarparu asedau a negeseuon allweddol. 

Bydd gweithgaredd ar y cyd gyda Llywodraeth y DU ar gyfleoedd i hyrwyddo Cymru 

yn Qatar. Bydd gennym ein presenoldeb Cymreig penodol ein hunain ar ffurf 

Tudalen y pecyn 44



gosodwaith yn Doha, ond hefyd cynnwys Cymreig mewn Pafiliwn Gardd Mawr 

GREAT Llywodraeth y Deyrnas Unedig a Gŵyl GREAT. 

Cyflwyno Ein Gwerthoedd 

Mae cyflwyno ein gwerthoedd yn un o amcanion craidd gweithgareddau Cwpan y 

Byd Llywodraeth Cymru ac mae'n cael ei gynnwys yn ein holl weithgareddau. Bu 

llawer o gyhoeddusrwydd i faterion sy'n ymwneud â hawliau gweithwyr, hawliau 

LHDTQ+, hawliau menywod, ac achosion dyngarol eraill sy'n gysylltiedig â chynnal 

Cwpan y Byd Qatar. Bydd Llywodraeth Cymru yn sicrhau ein bod yn hyrwyddo ac yn 

cynnal ein gwerthoedd i gymryd rhan mewn deialog iach ac adeiladol fel rhan o 

gyfraniad Cymru yng Nghwpan y Byd.  

Mae Llywodraeth Cymru wedi cwrdd ag ystod o randdeiliaid o ran ein hamcanion ar 

gyfer Cwpan y Byd Dynion FIFA yn Qatar. Roeddem yn rhan o weithdy a hwyluswyd 

gan Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru a Swyddfa Cenedlaethau'r Dyfodol oedd 

yn trafod ymgysylltu â Chwpan y Byd yng nghyd-destun Deddf Llesiant 

Cenedlaethau'r Dyfodol. Mae Prif Weinidog Cymru wedi croesawu'r Datganiad 

Gwerthoedd a gyhoeddwyd yn dilyn y gweithdy hwnnw. 

Sicrhau diogelwch dinasyddion Cymru  

Fel amcan craidd o weithgareddau Cwpan y Byd Llywodraeth Cymru, mae 

perthnasoedd gwaith agos wedi ennill eu plwyf gydag adrannau a lluoedd diogelwch 

Llywodraeth y DU, yn ogystal â defnyddio gwybodaeth a chysylltiadau ein staff yn y 

farchnad yn Dubai er mwyn sicrhau bod dinasyddion Cymru yn gallu teithio a 

mwynhau Cwpan y Byd yn ddiogel.  

Mae Llywodraeth Cymru yn mynychu sesiynau briffio'n rheolaidd gyda FCDO, yr 

Heddlu, MOD, FA, Cymdeithas Bêl-droed Cymru, a Llysgenhadaeth y DU yn Qatar 

ar faterion diogelwch a diogelwch dinasyddion Cymru. 

Sicrhau Etifeddiaeth Bositif a Pharhaol 

Yn y tymor hwy, rydym yn ystyried sut mae Cymru'n sicrhau gwaddol parhaol a 

chadarnhaol o'n cyfranogiad yn y twrnamaint, yn alinio â 'Deddf Llesiant 

Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) '.  

Mae amrywiaeth o gyfleoedd i sicrhau gwaddol cadarnhaol o ran cyfranogiad 

chwaraeon a mentrau iechyd a diwylliannol ehangach. Mae'r mentrau hyn yn 

cynnwys buddsoddi mewn cyfleusterau ar lawr gwlad, buddsoddiad yn y gyllideb 

gyfalaf drwy Chwaraeon Cymru, cysylltu gweithgareddau diwylliannol a chwaraeon 

drwy'r Gronfa Cefnogi Partneriaid.  

Yn ogystal â hyn, bydd gwaddol Cwpan y Byd yn helpu i ganmol llwyddiant y 

diwydiannau creadigol yng Nghymru. Ers sefydlu Cymru Greadigol ym mis Ionawr 

2020, dyfarnwyd £14.2 miliwn o gyllid cynhyrchu yn llwyddiannus i 22 o brosiectau 

gan gynhyrchu dros £155.6 miliwn o wariant cynhyrchu i economi Cymru. 

I grynhoi, bydd gwaddol Cwpan y Byd Cymru yn rhoi cyfoeth o gyfleoedd i ni o fudd 

i'n Heconomi, addysg, y celfyddydau, diwylliant ac iaith.  
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                                                        CASGLIAD 

Er gwaethaf yr heriau a wynebwn, byddwn yn parhau i wireddu ein gweledigaeth o 

wneud Cymru'n lle deniadol i fyw, astudio, gweithio a buddsoddi ynddi.  

Mae'r papur hwn wedi dangos pedwar maes lle rydym wedi bod yn gweithredu i 

gefnogi aelwydydd a busnesau, uwchsgilio ein pobl ifanc, hybu masnach ryngwladol, 

a defnyddio'r cyfleoedd a gyflwynir gan gyfranogiad Cymru yng Nghwpan y Byd.  

Rwy'n edrych ymlaen at drafod y materion hyn yn fanylach gyda'r pwyllgor ym mis 

Rhagfyr. 
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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