
 

 

Agenda - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion 

Gwledig 
Lleoliad: 

Hybrid – Ystafelloedd Pwyllgora 1 a 2 a  

Chynhadledd Fideo drwy Zoom 

Dyddiad: Dydd Mercher, 12 Hydref 

2022 

Amser: 09.30

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Robert Donovan 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddEconomi@senedd.cymru

------ 

Rhag-gyfarfod preifat (09.15-09.30)  

 

Cyfarfod cyhoeddus (09.30-11.30)  

 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

(09.30)   

 

2 Papurau i'w nodi 

(09.30)   

 

2.1 Llythyr gan Oxfam Cymru a WEN Cymru 

 (Tudalennau 1 - 2)  

Dogfennau atodol: 

Feminist Scorecard 2022 (Saesneg yn unig) 

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



 

 

2.2 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith 

at y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol 

 (Tudalen 3)  

Dogfennau atodol: 

Adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig ar 

y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil Banc Seilwaith 

y DU 

 

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

 (Tudalennau 4 - 5)  

Dogfennau atodol: 

Rheoliadau Cyd-drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd mewn Cynhyrchion 

Amaethyddol (Diwygio) 2022 

 

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

a'r Trefnydd 

 (Tudalennau 6 - 7)  

Dogfennau atodol: 

Ymateb gohiriedig Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ‘Adolygiad o 

Reoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) (Cymru) 2021’ 

 

2.5 Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 

 (Tudalennau 8 - 9)  

Dogfennau atodol: 

Rheoliadau Plâu Planhigion (Awdurdodiadau) (Diwygio) 2022 



 

 

3 Bil Amaethyddiaeth (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 2 

(09.30-11.30) (Tudalennau 10 - 35)  

Dylan Morgan, Dirprwy Gyfarwyddwr a Phennaeth Polisi, Undeb Cenedlaethol 

yr Amaethwyr Cymru 

Huw Thomas, Cynghorydd Gwleidyddol, Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr 

Cymru 

Dr Hazel Wright, Uwch-swyddog Polisi, Undeb Amaethwyr Cymru 

Libby Davies, Swyddog y Senedd a Materion Seneddol, Undeb Amaethwyr 

Cymru 

 

Dogfennau atodol: 

Briff Ymchwil 

 

4 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o weddill y cyfarfod 

(11.30)   

 

5 Preifat 

(11.30-12.00)   

Trafod tystiolaeth yn dilyn y cyfarfod 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                 

29 September 2022 

 

To: Chair of the Economy, Trade, and Rural Affairs Committee, Paul Davies MS 

 

Dear Committee Chair, 

 

Feminist Scorecard 2022 

 

We are writing to you to share key recommendations from our Feminist Scorecard 2022 that 

are relevant to the Economy, Trade, and Rural Affairs Committee. The Feminist Scorecard 

2022, launched in July this year, tracks the Welsh Government’s progress towards advancing 

women’s rights and gender equality in six policy areas: 

● Fair Finance 

● Caring Responsibilities 

● Global Women’s Rights 

● Equal Representation and Leadership 

● Tackling Gender Health Inequalities, and  

● Ending Violence Against Women and Girls 

 

Each area is rated using a traffic light system (red, amber, and green), indicating the level of 

progress towards equality for women and girls in Wales. Your committee’s portfolio crosses 

several areas and we would like to highlight actions needed to improve women’s economic 

situation in each area below. 

 

Fair Finance 

The research revealed that, compared to the last Scorecard published in 2020, Fair Finance 

has regressed from amber to a red rating. Some positive steps, such as hybrid working, have 

been made but overall progress has been undone by the pandemic and the cost-of-living 

crisis. The scorecard recommends that the Welsh Government should: 

● Legally require and enforce all public bodies listed in the Well-being of Future 

Generations Act to report on their gender pay gap 

● Address the prevalence of women in part-time work through better investment into 

childcare and social care, so that unpaid care work truly becomes a choice 

● Monitor and report annually on the effectiveness of the Economic Action and 

Employability Plans and Economic Contract in narrowing the gender, ethnicity and 

disability pay gaps 

● Legally require and enforce all public bodies listed in the Well-being of Future 

Generations Act to report on their gender pay gaps alongside collating and publishing 

ethnicity, disability and LGBTQ+ pay gaps. 
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● Make it a requirement that all businesses in Wales accessing business support 

provide gender pay gap information in line with that of public bodies and ensure that 

they demonstrate a commitment to advancing equality for all. 

● Encourage employers to develop and improve flexible working policies to suit the 

needs of different employees, including women with caring responsibilities, disabled 

people and working-class women 

 

 

Global Women’s Rights 

We were pleased to see some progress in the area of Global Women’s Rights, which retained 

its amber rating. However, urgent action is needed to support sanctuary seekers and those 

affected by climate change globally for Wales to be a nation of sanctuary and global solidarity. 

The Scorecard recommends that Welsh Government should     :  

● Conduct human rights and gender equality assessments of existing and emerging 

trade policies. 

● Include Women’s Rights and Global Solidarity with women in the Social Partnership 

and Procurement Bill. 

● Commit to training international trading staff in gender equality, safeguarding and 

ethical procurement. 

● Ensure that the potential of investments in female-dominated, low-carbon sectors such 

as care and education is adequately considered in the transition to net zero, both 

domestically and internationally. 

 

We would be grateful for the opportunity to meet with you to discuss how we can work together 

to make the recommendations a reality, to ensure that women and girls in Wales will not be 

held back for many years to come. Please contact Fadhilah Gubari at Oxfam Cymru to arrange 

a suitable date for a meeting on fgubari1@oxfam.org.uk. 

 

We look forward to your response.  

 

 

Yours sincerely, 

 

                                                                       
         Sarah Rees                                                                                     Catherine Fookes     

Head of Oxfam Cymru                                                                          Director of WEN Wales 
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3 Hydref 2022 

Annwyl Rebecca, 

Amgaeaf gopi o adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith ar y Memoranda 
Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Banc Seilwaith y DU. 

Byddem yn ddiolchgar o gael ymateb ymhen 30 diwrnod gwaith, erbyn 14 Tachwedd 2022, neu nid 
yn hwyrach na 5 diwrnod gwaith cyn y disgwylir i’r ddadl ar y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol 
gael ei chynnal, pa un bynnag un sydd gyntaf. 

Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at Y Gweinidog Newid Hinsawdd; Cadeirydd y Pwyllgor 
Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad; Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid, a Chadeirydd Pwyllgor yr 
Economi, Masnach a Materion Gwledig 

Yn gywir, 

 
Llyr Gruffydd AS, 
Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith 
 
 
 
 
 
 
Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 
We welcome correspondence in Welsh or English. 

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd,  
yr Amgylchedd a Seilwaith 
— 
Climate Change, Environment,  
and Infrastructure Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddHinsawdd@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddHinsawdd 

0300 200 6565  

— 
Welsh Parliament 

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

senedd.wales/SeneddClimate 
0300 200 6565  

Rebecca Evans AS 
Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol 
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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-22734-22 
 
 
Paul Davies AS 
Cadeirydd  
Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig 
 
 
Paul.Davies@senedd.wales 

3 Hydref 2022 
 
 
Annwyl Paul 
 
Rheoliadau Sefydliad Cyffredin y Marchnadoedd mewn Cynhyrchion Amaethyddol 
(Diwygio) 2022 
 
Hoffwn roi gwybod i'r Pwyllgor fy mod yn rhoi caniatâd i Ysgrifennydd Gwladol yr Amgylchedd, 
Bwyd a Materion Gwledig osod Rheoliadau Sefydliad Cyffredin y Marchnadoedd mewn 
Cynhyrchion Amaethyddol (Diwygio) 2022 ar 8 Tachwedd 2022. 
 
Mae'r Rheoliadau'n gwneud amrywiol ddiwygiadau technegol i ddeddfwriaeth ddomestig yr 
UE a ddargedwir ac sy'n deillio o'r UE sy'n ymwneud â safonau marchnata ar gyfer 
cynhyrchion amaethyddol. 
 
Crynhoir y diwygiadau perthnasol isod: 
 
Rhan 2 Pennod 1 (Rheoliadau 2-4) 
Mae rheoliadau 2 i 4 yn gwneud diwygiadau gweithredu i fynd i'r afael â diffygion mewn 
deddfwriaeth uniongyrchol a ddargedwir yn ymwneud â safonau marchnata: 
• Mae Rheoliad 2 yn diwygio Atodiad 14 o Reoliad y Cyngor (EC) 1234/2007 yn ymwneud â 
safonau marchnata ar gyfer deor wyau a chywion a chig dofednod drwy fewnosod diffiniadau 
o "awdurdod perthnasol" a "thrydedd gwlad" a disodli cyfeiriadau at y Gymuned Ewropeaidd 
a'r Aelod-wladwriaethau.  
• Mae Rheoliad 3 yn diwygio Rheoliad y Comisiwn (EC) 543/2008 ar safonau marchnata 
dofednod i amnewid cyfeiriad at gyfarwyddeb gyda deddfwriaeth ddomestig gyfatebol, a dileu 
cyfeiriad at ddarpariaeth sydd wedi'i hepgor; mae hefyd yn diweddaru cyfeiriad at safon Norm 
Ewropeaidd sydd wedi'i ddisodli. 
• Mae Rheoliad 4 yn diweddaru'r un cyfeiriad Norm Ewropeaidd yn Atodiad 7 o'r rheoliad 
CMO. 
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Rhan 3, Pennod 1 (Rheoliad 14)  
Mae Rheoliad 14 yn gwneud gwelliant gweithredu i Reoliadau Ardystio Hopys 1979.  Mae 
Rheoliad 3(1)(f) o Reoliadau Ardystio Hopys 1979 bellach yn ddi-angen oherwydd 
darpariaethau a wnaed gan Ddeddf Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig 2020 sy'n gwarantu 
y gall hopys a chynhyrchion hopys barhau i gael eu symud o Ogledd Iwerddon i Brydain Fawr 
ar yr amod eu bod yn bodloni gofynion i'w gwerthu yng Ngogledd Iwerddon. O'r herwydd, 
mae'r offeryn hwn yn gweithredu i hepgor Rheoliad 3(1)(f) o Reoliadau 1979 i sicrhau 
eglurder. 
 
Polisi Llywodraeth Cymru, fel arfer, yw deddfu dros Gymru mewn materion sy'n ymwneud â 
chymhwysedd datganoledig. Fodd bynnag, mewn rhai amgylchiadau mae buddion wrth 
gydweithio gyda Llywodraeth y DU, lle mae rhesymeg glir dros wneud hynny. Y tro hwn, yr 
wyf yn rhoi fy chydsyniad i'r Rheoliadau hyn, sy'n gwneud cywiriadau mewn perthynas â 
Chymru, ac ar ran hynny, am resymau effeithlonrwydd a hwylustod, ac i sicrhau cysondeb a 
chydlyniad ar y llyfr statud. Mae'r gwelliannau wedi cael eu hystyried yn llawn ac nid oes 
unrhyw ymwahaniad mewn polisi ar hyn o bryd.  
 
 
Cofion,  
 

 
 
Lesley Griffiths AS/MS 
Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 
Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd 
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6 Hydref 2022 

Annwyl Lesley, 

Ar 27 Medi 2022, ysgrifennais atoch mewn perthynas ag ymateb Llywodraeth Cymru i’r 
adroddiad a ganlyn gan Bwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig: 'Adolygiad o 
Reoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) (Cymru) 2021'. Diolch am 
ddarparu ymateb i adroddiad y Pwyllgor. Fodd bynnag, rwy'n siomedig na chawsom 
nodyn gyda’r ymateb yn egluro pam y cyflwynwyd yr ymateb dair wythnos yn hwyr, yn 
unol â’r cais a wnaethpwyd gennyf yn fy llythyr gwreiddiol. 

Rwy’n gwerthfawrogi bod y maes polisi hwn yn faes cymhleth y mae angen ei ystyried yn 
ddwfn ac yn fanwl. Serch hynny, gan fod y Llywodraeth wedi oedi cyn ymateb i'r 
adroddiad, byddwn wedi disgwyl i’r Llywodraeth gyfathrebu â mi er mwyn egluro ei 
safbwynt ynghylch methu’r terfyn amser safonol ar gyfer ymateb. Roeddwn wedi 
gobeithio y byddai'r eglurhad hwn yn cynnwys amcangyfrif ynghylch hyd y cyfnod o oedi 
ac amlinelliad o’r rheswm dros fethu’r terfyn amser. 

Mae’r ffaith inni gael ymateb y Llywodraeth mor hwyr yn niweidiol iawn i’r broses graffu 
ac yn dangos diffyg parch tuag at Bwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig. 
Bydd y sefyllfa hon yn cyfyngu’n sylweddol ar allu’r Pwyllgor i drafod yr ymateb cyn y 
ddadl yr wythnos nesaf. Yn ogystal, bydd yr ymateb hwyr gan y Llywodraeth yn cyfyngu 
ar allu Aelodau o’r Senedd i ystyried yr ymateb a’i drafod â’u hetholwyr a’u rhanddeiliaid.  

Felly, rwy’n gobeithio y byddwch yn myfyrio ar yr amgylchiadau hyn, gan sicrhau bod y 
Llywodraeth yn cynhyrchu ei ymatebion i adroddiadau gan y Pwyllgor o fewn y terfyn 
amser safonol ar gyfer ymateb, a bod yr amgylchiadau sy’n berthnasol i unrhyw achosion 
o oedi yn y dyfodol yn cael eu hegluro i’r Pwyllgor. 

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 
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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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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 
Senedd Cymru 
 
 
 
 
 

 
6 Hydref 2022 

 
 
Annwyl Paul  
 
Rwy'n ysgrifennu i hysbysu'r Pwyllgor fy mod wedi rhoi fy nghydsyniad i'r Ysgrifennydd 
Gwladol osod Rheoliadau Plâu Planhigion (Awdurdodiadau) (Diwygio) 2022 mewn 
perthynas â Chymru. Rwyf wedi gosod Datganiad Ysgrifenedig sydd ar gael yn: 
https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-rheoliadau-plau-planhigion-awdurdodiadau-
diwygio-2022  
 
Rwyf wedi cael llythyr oddi wrth Victoria Prentis AS, y Gweinidog Gwladol dros Ffermio, 
Pysgodfeydd a Bwyd yn gofyn inni gydsynio i'r Rheoliadau hyn. Mae'r Rheoliadau'n 
gorgyffwrdd â pholisi datganoledig a byddant yn gymwys i Gymru. Gallai Gweinidogion 
Cymru wneud y darpariaethau drwy arfer ein pwerau ein hunain. Bydd y Rheoliadau’n 
gymwys i Gymru, Lloegr a'r Alban. 
 
O dan y drefn awdurdodi wyddonol gyfredol ym Mhrydain Fawr, rhoddir awdurdodiadau sy'n 
caniatáu i blâu planhigion, cynhyrchion planhigion a deunyddiau eraill a fyddai’n cael eu 
gwahardd fel arfer, i gael eu mewnforio i Brydain Fawr neu i gael eu symud y tu mewn iddi 
ar gyfer profion swyddogol, dibenion gwyddonol neu addysgol, treialon, dewis 
amrywogaethau, neu fridio. Dim ond safleoedd cwarantin dynodedig neu gyfleusterau 
cyfyngu, sydd wedi'u cymeradwyo’n rhai addas ar gyfer cadw’r deunydd penodedig, sy'n 
gymwys i gael awdurdodiad i gyflwyno a storio'r deunyddiau hyn. Bydd y gwelliannau yn 
lleihau'r baich gweinyddol ar ddeiliaid awdurdodiadau a gwasanaethau iechyd planhigion 
Prydain Fawr. Bydd y gwelliannau’n cael eu gwneud drwy gyfrwng Llythyr Awdurdodi (LoA) 
er mwyn symleiddio'r broses ond gan gynnal bioddiogelwch ar yr un pryd. 
 
Er mai egwyddor gyffredinol Llywodraeth Cymru yw y dylai'r gyfraith sy'n ymwneud â 
materion datganoledig gael ei gwneud a'i diwygio yng Nghymru, ystyrir ei bod yn briodol y 
tro hwn i sylwedd y diwygiadau fod yn gymwys i Gymru gan nad oes unrhyw wahaniaeth o 
ran polisi rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU mewn perthynas â’r mater hwn. 
Mae hyn yn sicrhau bod y llyfr statud yn gydlynol ac yn gyson a bod y rheoliadau ar gael 
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mewn un offeryn. Yn ogystal, mae angen cyflwyno’r ddeddfwriaeth hon ar fyrder, er mwyn 
cynnal bioddiogelwch yng Nghymru. Rwyf o'r farn nad deddfu ar wahân ar gyfer Cymru 
fyddai'r ffordd fwyaf priodol o weithredu'r newidiadau angenrheidiol ac na fyddai hynny’n 
ddefnydd doeth o adnoddau Llywodraeth Cymru o ystyried blaenoriaethau pwysig eraill. 
 
Nid oes gan y Rheoliadau hyn oblygiadau i’r Rhaglen Lywodraethu. Mae atal plâu a 
chlefydau planhigion rhag dod i mewn i Gymru yn ategu’r rhan fwyaf o'r nodau llesiant yn 
Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) a bydd yn gyfraniad cadarnhaol, 
uniongyrchol i nod "Cymru iachach" a nod 'Cymru gydnerth', a bydd hefyd yn cael effeithiau 
cysylltiedig ar nod "Cymru lewyrchus" a nod "Cymru sy'n gyfrifol ar lefel fyd-eang". 
 
Gwnaed y Rheoliadau drwy arfer y pwerau a roddwyd gan Erthyglau 8(5) a 48(5) o Reoliad 
(EU) 2016/2031 Senedd Ewrop a'r Cyngor ar fesurau diogelu rhag plâu planhigion. Mae'r 
Offeryn Statudol (OS) yn ddarostyngedig i'r weithdrefn negyddol, a chafodd ei osod gerbron 
Senedd y DU ar 3 Hydref 2022, i gychwyn ar 1 Tachwedd 2022. 
 
Rwyf hefyd wedi ysgrifennu at Huw Irranca-Davies AS, Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, 
Cyfiawnder â'r Cyfansoddiad. 
 
 
Cofion  
 

 
 
 
Lesley Griffiths AS 
Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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