
 

 

Agenda - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 

Cyfansoddiad 
Lleoliad: 

Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel 

Dyddiad: Dydd Llun, 30 Ionawr 2023 

Amser: 13.30

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

P Gareth Williams 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddDCC@senedd.cymru
------ 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

13.30   

 

2 Y Bil Bwyd (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 

13.30-14.30 (Tudalennau 1 - 24)  

Y Bil Bwyd (Cymru) 

Memorandwm Esboniadol  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-04-23 – Papur 1 – Nodyn briffio 

LJC(6)-04-23 - Papur 2 - Llythyr gan Peter Fox AS, 25 Ionawr 2023 

LJC(6)-04-23 - Papur 3 - Llythyr gan Peter Fox AS at Bwyllgor yr Economi, 

Masnach a Materion Gwledig, 13 Rhagfyr 2022 

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

Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 

14.30 - 14.35   

 

 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Gwneud Negyddol 

3.1 SL(6)312 – Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Cynigion Cyllidebol a 

Chyrff Dynodedig) (Diwygio) 2023 

 (Tudalennau 25 - 26)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-04-23 – Papur 4 – Adroddiad drafft 

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

https://senedd.cymru/media/rjhnrb4c/pri-ld15535-w.pdf
https://senedd.cymru/media/la1nuj21/pri-ld15535-em-w.pdf


 

 

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

Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 - trafodwyd yn 

flaenorol 

14.35 – 14.40   

 

4.1 SL(6)308 - Rheoliadau Addysg (Benthyciadau i Fyfyrwyr) (Ad-dalu) (Diwygio) 

(Rhif 4) 2022 

 (Tudalennau 27 - 30)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-04-23 – Papur 5 – Adroddiad 

LJC(6)-04-23 – Papur 6 – Ymateb Llywodraeth Cymru 

5 Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol 

14.40 – 14.45   

 

5.1 Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Grŵp 

Rhyngweinidogol ar Etholiadau a Chofrestru 

 (Tudalen 31)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-04-23 – Papur 7 - Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y 

Cyfansoddiad, 20 Ionawr 2023 

5.2 Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Y Grŵp 

Rhyngweinidogol ar Ddiogelwch a Mudo 

 (Tudalen 32)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-04-23 – Papur 8 – Llythyr gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, 

24 Ionawr 2023 

5.3 Gohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant: Rheoliadau 

Atchwanegiadau Bwyd a Bwyd ar gyfer Grwpiau Penodol (Diwygiadau 

Amrywiol) 2023 

 (Tudalennau 33 - 38)  

Dogfennau atodol: 



 

 

LJC(6)-04-23 - Paper 9 - Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a 

Llesiant at y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol, 24 Ionawr 2023 

LJC(6)-04-23 - Paper 10 - Llythyr at y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a 

Llesiant gan y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol, 16 Ionawr 2023 

6 Papurau i'w nodi 

14.45 – 14.50   

 

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

Trefnydd: Rheoliadau Anifeiliaid ac Iechyd Anifeiliaid, Bwyd Anifeiliaid a 

Bwyd, Planhigion ac Iechyd Planhigion (Diwygio) 2022 

 (Tudalennau 39 - 40)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-04-23 - Papur 11 - Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a 

Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, 23 Ionawr 2023 

6.2 Gohebiaeth gan Weinidog yr Economi: Y Bil Masnach (Awstralia a Seland 

Newydd) 

 (Tudalen 41)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-04-23 - Papur 12 - Llythyr gan Weinidog yr Economi, 25 Ionawr 2023 

6.3 Gohebiaeth gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r 

Trefnydd ac y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant: Rheoliadau'r 

Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Diwygio a 

Swyddogaethau Deddfwriaethol) ac Iechyd Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) 

(Cymru) (Ymadael â'r UE) 2022 a Rheoliadau Bwyd a Bwyd Anifeiliaid 

(Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2022 

 (Tudalennau 42 - 47)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-04-23 - Papur 13 - Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a 

Gogledd Cymru, a’r Trefnydd ac y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a 

Llesiant, 26 Ionawr 2023 

LJC(6)-04-23 - Papur 14 - Llythyr at y Gweinidog Materion Gwledig a 



 

 

Gogledd Cymru, a’r Trefnydd ac y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a 

Llesiant, 16 Ionawr 2023 

6.4 Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Bil 

Streiciau (Lefelau Gwasanaeth Lleiaf) 

 (Tudalennau 48 - 49)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-04-23 - Papur 15 - Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y 

Cyfansoddiad at y Llywydd, 26 Ionawr 2023 

7 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o weddill y cyfarfod 

14.50   

 

8 Y Bil Bwyd (Cymru): Trafod y dystiolaeth 

14.50 – 15.05   

 

9 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24: Adroddiad 

drafft 

15.05 – 15.30 (Tudalennau 50 - 64)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-04-23 – Papur 16 - Adroddiad drafft [Saesneg yn unig] 



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 1

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



 

 

 

 

25 Ionawr 2023 

Bil Bwyd (Cymru): Sesiwn graffu Cyfnod 1 gyda'r Gweinidog  

Annwyl Huw, 

Cyn i mi ymddangos gerbron y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad ddydd Llun 30 
Ionawr, roeddwn i'n meddwl y gallai fod yn ddefnyddiol i mi roi ymateb ysgrifenedig i nifer o'r 
pryderon a godwyd gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru yn ystod ei thystiolaeth 
gyda'r Pwyllgor yr wythnos hon.  
 
Nid yw'r ymateb hwn yn cynnwys yr holl feysydd a gafodd sylw gan y Pwyllgor yn ystod y sesiwn, na'r 
holl bryderon a godwyd gan y Gweinidog. Fodd bynnag, roedd nifer o'r pryderon a godwyd gan y 
Gweinidog yn fwy technegol neu fanwl eu natur, ac felly gallai fod yn ddefnyddiol i’r Pwyllgor gael 
ymateb manwl ar y cam hwn. Byddaf wrth gwrs yn hapus i drafod unrhyw un o'r meysydd hyn 
ymhellach pan fyddaf yn bresennol yn y Pwyllgor yr wythnos nesaf. 
 
Mater 1: Mae'r Bil wedi newid yn sylweddol yn ystod ei hynt? 
 
Er y cafwyd rhai newidiadau i'r Bil, nid yw wedi newid yn sylweddol yn ystod ei hynt. Nodais isod sut 
mae'r Bil wedi newid yn ystod y broses o’i ddatblygu. 
 
Roedd y cynnig cychwynnol 'cyn y balot' yn nodi'r amcanion polisi eang ar gyfer y Bil, ac mae'r rhain 
yn dal i fod yn berthnasol i'r Bil fel y'i cyflwynwyd. Ar 17 Tachwedd 2021 trafododd y Senedd a ddylid 
caniatáu i'r Bil fynd ymlaen i gael ei ddatblygu’n llawn. Yn unol â Rheol Sefydlog 26.91A, cyhoeddais 
Femorandwm Esboniadol i gyd-fynd â'r ddadl.1 Roedd y Memorandwm Esboniadol hwn yn nodi mai'r 
prif amcanion polisi oedd: 
 

• sefydlu Comisiwn Bwyd Cymru 
• rhoi dyletswydd ar weinidogion Cymru i lunio Strategaeth Fwyd i Gymru 

 
 

1 Memorandwm Esboniadol ar gyfer dadl caniatâd i fwrw ymlaen – 17 Tachwedd 2021 

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

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

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

Peter.Fox@Senedd.Cymru 

— 
Welsh Parliament 

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

0300 200 7298 

@Peterfox_ms 

@PeterFox61 

Peter Fox AS 

Tudalen y pecyn 14

https://senedd.cymru/media/pxqb30es/food-wales-bill-em-october-2021-final-w.pdf


 

 

 
• cyflwyno Cynlluniau Bwyd Cymunedol 
• ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru gyflwyno adroddiad blynyddol ar gynhyrchu bwyd  
• dod â gwastraff bwyd i ben 

 
Mae'r holl brif amcanion polisi hyn wedi'u cynnwys yn y Bil fel y'i cyflwynwyd, y tri cyntaf fel rhannau 
annibynnol o'r Bil, gyda chynhyrchu bwyd lleol a gwastraff bwyd yn cael eu cynnwys o fewn manylion 
y nodau bwyd.  
 
Ar y pryd, roedd cynnig ychwanegol i gryfhau gofynion labelu bwyd. Fodd bynnag, oherwydd 
goblygiadau posibl Deddf Marchnad Fewnol y DU 2020 penderfynwyd peidio â chynnwys 
darpariaethau o'r fath yn y Bil.  
 
Yr unig wahaniaeth sylweddol rhwng y Bil fel y'i cyflwynwyd a'r cynnig a gyflwynwyd i'r Senedd, ac y 
cytunwyd arno ar 17 Tachwedd 2021, yw bod y Nodau Bwyd a'r targedau cysylltiedig wedi’u cynnwys. 
Gan fod y Nodau Bwyd eu hunain yn rhoi mecanwaith ar gyfer helpu i gyflawni amcanion polisi'r Bil, 
nid wyf yn credu bod hyn yn wahanol i’r amcanion polisi a amlinellwyd yn wreiddiol.  
 
Mater 2: Mae'r Bil yn seiliedig ar y Bil Cenedl Bwyd Da (yr Alban). 
 
Yn fyr - nid yw hyn yn wir. Does ond rhaid i chi gymharu testun y Bil Bwyd yn erbyn darpariaethau 
Deddf Cenedl Bwyd Da (Yr Alban) 2022 ("Deddf yr Alban") i weld, er eu bod yn ymdrin â materion 
tebyg, eu bod wedi'u drafftio mewn ffyrdd gwahanol iawn, ac yn cynnwys darpariaethau gwahanol 
iawn.   
 
Enghraifft dda o hyn yw cynnwys nodau bwyd yn y Bil - nid yw’r rhain wedi'u cynnwys yn Neddf yr 
Alban. Mae'r Gweinidog yn gywir i nodi bod y fframwaith deddfwriaethol rydym yn gweithio ynddo 
yng Nghymru yn wahanol i'r hyn a geir yn yr Alban. Mae’n deg dweud hefyd, fel y gwelir o’r ffaith 
bod nodau bwyd cyffredinol wedi’u cynnwys, mai Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 
2015 y Llywodraeth a ddylanwadodd ar ddatblygiad y Bil Bwyd yn fwy na Deddf yr Alban. 
 
Byddai amseriad y ddau Fil hefyd wedi ei gwneud yn anodd iawn i’r Bil Bwyd fod yn seiliedig ar 
Ddeddf yr Alban. Cyflwynwyd Bil Cenedl Bwyd Da (yr Alban) i Senedd yr Alban ar 7 Hydref 2021. 
Cyflwynwyd fy nghynnig cychwynnol (gan gynnwys yr alwad am Gomisiwn Bwyd a strategaethau 
bwyd) i broses bleidleisio'r Senedd sawl mis cyn i'r Bil hwnnw gael ei gyflwyno.  
 
O ran y ddarpariaeth i sefydlu Comisiwn Bwyd yn benodol, rwy'n siŵr y bydd y Gweinidog yn 
ymwybodol bod y ddarpariaeth yn Neddf yr Alban sy'n sefydlu Comisiwn Bwyd yr Alban wedi ei 
mewnosod drwy welliant yn ystod hynt y Bil (cafodd y gwelliant perthnasol ei ystyried ar 11 Mai 2022). 
Mae sefydlu Comisiwn Bwyd Cymru wedi bod yn ganolog i'm cynnig ers y cychwyn cyntaf, mae'n 
ddigon posibl felly mai fy nghynnig i a helpodd i lywio datblygiad Deddf yr Alban.  
 
Mater 3: Cyfnod o 3 mis ar gyfer sefydlu'r Comisiwn Bwyd 
 
Fel y bydd y Pwyllgor yn gwybod, mae'r darpariaethau cychwyn a nodir yn y Bil yn darparu y bydd y 
Ddeddf yn dod i rym dri mis ar ôl dyddiad y Cydsyniad Brenhinol. Bydd Comisiwn Bwyd Cymru yn 
cael ei sefydlu fel corff corfforaethol bryd hynny (yn unol ag Adran 8). Yn anffodus, roedd sylwadau'r 
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Gweinidog ynghylch hyn yn gamarweiniol iawn, ac yn camliwio effaith darpariaethau'r Bil a'r hyn sy’n 
ofynnol gan y Bil. 
 
Nid yw sefydlu corff statudol yn y gyfraith ar bwynt penodol (yn yr achos hwn dri mis ar ôl Cydsyniad 
Brenhinol) yr un fath â'i gwneud yn ofynnol i'r corff hwnnw fod wedi’i ffurfio ac yn gwbl weithredol ar 
yr adeg honno. Nid oes amserlenni o fewn y Bil sy'n nodi pryd mae'n rhaid i'r Comisiwn fod yn 
weithredol.   
 
Rydw i wedi bod yn glir bob amser, ac roedd cyngor gan y Cwnsler wrth ddrafftio'r Bil hefyd yn glir, y 
bydd angen i strwythur y Comisiwn fod ar waith yn gynnar iawn gan ei fod yn sail i lawer o 
ddarpariaethau eraill y Bil. Mae hyn yn cynnwys ymrwymiadau'r Comisiwn i gynorthwyo Gweinidogion 
Cymru a chyrff cyhoeddus i gyflawni eu gofynion statudol eu hunain.  
 
Fodd bynnag, nid yw'n wir bod angen i'r Comisiwn fod yn gwbl weithredol cyn y gall gwaith ddechrau 
ar ofynion statudol eraill a nodir yn y Bil megis datblygu'r Strategaeth Fwyd Genedlaethol neu 
dargedau’r nodau bwyd. Mae'n anochel y bydd cyfnod lle bydd gwaith i fodloni gofynion statudol a 
gwaith i sicrhau bod y Comisiwn yn gwbl weithredol yn gorgyffwrdd. Rwy'n hyderus y gellir cyflawni 
hynny i gyd o fewn y terfynau amser a nodir yn y Bil. 
 
Mater 4: Swyddogaethau’n gorgyffwrdd â rhai’r Asiantaeth Safonau Bwyd 
 
Mae'r Gweinidog wedi lleisio pryderon ynghylch y posibilrwydd o swyddogaethau’n gorgyffwrdd o 
ran y rhai a nodir yn y Bil ar gyfer Comisiwn Bwyd Cymru a rhai'r Asiantaeth Safonau Bwyd. Mae hyn 
yn rhywbeth a gafodd ei ystyried yn ofalus yn ystod o broses o ddrafftio'r Bil, ac nid wyf yn credu bod 
gorgyffwrdd o'r fath yn bodoli. 
 
Mae swyddogaethau’r Asiantaeth Safonau Bwyd wedi’u nodi yn Neddf Safonau Bwyd 1999 (“Deddf 
1999”).2. Mae'r swyddogaethau hyn yn weddol helaeth, ond maent hefyd yn benodol iawn yn y rhan 
fwyaf o feysydd, ac yn canolbwyntio'n fwy uniongyrchol ar feysydd fel diogelwch a safonau bwyd. 
Mae eu swyddogaethau cyffredinol o ran bwyd (Adrannau 6 i 8 o Ddeddf 1999) yn ymwneud â 
materion sy'n gysylltiedig â diogelwch bwyd neu fuddiannau eraill defnyddwyr mewn perthynas â 
bwyd. Mae'r Nodiadau Esboniadol ar gyfer Deddf 1999 yn esbonio ymhellach bod y cyngor, y 
wybodaeth a'r cymorth y mae gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd y swyddogaeth o’u darparu yn 
ymwneud â gwella diogelwch a safonau bwyd. Am y rheswm hwn, nid wyf yn credu bod y rhain yn 
gorgyffwrdd â swyddogaethau arfaethedig y Comisiwn Bwyd fel y nodir yn adran 10 o'r Bil, lle nad yw 
diogelwch bwyd yn ymddangos. 
 
Fel y gwyddoch, roedd y Bil Bwyd (Cymru) drafft yn destun ymgynghoriad cyhoeddus ffurfiol, ac ni 
chawsom ymateb gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn nodi pryderon yn y maes hwn (neu unrhyw 
gyswllt ers hynny). Wrth gwrs, byddwn yn hapus iawn i weithio'n uniongyrchol gyda'r Asiantaeth i 
ystyried unrhyw bryderon sydd ganddynt mewn perthynas â'r Bil yn gyffredinol, ond yn fwy penodol 
mewn perthynas â swyddogaethau'r Comisiwn Bwyd.  
 
 

 
2 Deddf Diogelwch Bwyd 1999 
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Yn fwy cyffredinol, roedd yn siomedig nad oedd y Gweinidog wedi ymgysylltu â manylion y Bil yn ôl 
pob golwg. Er fy mod yn llwyr werthfawrogi mai 'nid ei Bil hi' ydyw, bydd gan y Bil Bwyd oblygiadau 
mawr i Weinidogion Cymru pe bai'n llwyddo i gael cefnogaeth y Senedd i fod yn Ddeddf Senedd 
Cymru. 
 
Rwy'n edrych ymlaen at weithio gyda'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad, gyda'r 
Gweinidog a chydag Aelodau ar draws y Senedd wrth i'r Bil fynd drwy'r broses ddeddfwriaethol. 
 
Yn gywir, 

 

 

Peter Fox, AS Mynwy 

Tudalen y pecyn 17



 

 

 

 

 

Paul Davies, AS 

Cadeirydd Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig 

Senedd Cymru, 

Bae Caerdydd, 

CF99 1SN 

 

Dyddiad: 13 Rhagfyr 2022  

Annwyl Paul,  

Bil Bwyd (Cymru) 

Ar ôl cyflwyno’r Bil Bwyd (Cymru) i’r Senedd ar 12 Rhagfyr 2022, rwy’n atodi copi o'r Datganiad o Fwriad 

y Polisi ar gyfer gwneud Is-ddeddfwriaeth o dan y Bil. Darperir y ddogfen hon i gynorthwyo’r Pwyllgor 

yn ei waith craffu ar y Bil.  

Edrychaf ymlaen at roi tystiolaeth i'r Pwyllgor yn ystod y broses graffu.  

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

Chadeirydd y Pwyllgor Cyllid. 

Yn gywir, 

 

 

 

Peter Fox, AS dros Fynwy        

Aelod Cyfrifol, Bil Bwyd (Cymru)  

 

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

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

Peter.fox@senedd.cymru 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
Peter.fox@senedd.wales 

0300 200 7298 

@Peterfox_ms 

@PeterFox61 

Peter Fox MS 
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Y Bil Bwyd (Cymru) 

 

 

 

Datganiad o fwriad y polisi ar gyfer is-

ddeddfwriaeth sydd i’w gwneud o dan y Bil 

hwn 

 

 

 

 

 

Rhagfyr 2022 
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Y BIL BWYD (CYMRU) 

 

DATGANIAD O FWRIAD Y POLISI AR GYFER IS-DDEDDFWRIAETH SYDD I’W 

GWNEUD O DAN Y BIL HWN 

 

Cyflwyniad 

 

Mae'r ddogfen hon yn rhoi syniad o fwriad y polisi presennol ar gyfer yr  

is-ddeddfwriaeth y mae gan Weinidogion Cymru bŵer i'w gwneud, neu sy'n 

ofynnol iddynt ei gwneud o dan ddarpariaethau’r Bil Bwyd (Cymru) (‘y Bil’), 

fel y’i cyflwynwyd ar 12 Rhagfyr 2022. 

 

Fe'i paratowyd er mwyn cynorthwyo pwyllgorau'r Senedd ac Aelodau o'r 

Senedd wrth graffu ar y Bil, a dylid ei ddarllen ar y cyd â'r Bil a'r 

Memorandwm Esboniadol a’r Nodiadau Esboniadol sy'n cyd-fynd ag ef. 

 

Trosolwg o’r Bil 

 

Mae'r Bil yn darparu fframwaith a fydd yn galluogi dull trawslywodraethol 

sy’n gydlynol, yn gyson ac yn strategol ar gyfer ymdrin â pholisi ac ymarfer 

ar bob agwedd ar y system fwyd. 

 

Diben y Bil yw sefydlu system fwyd fwy cynaliadwy yng Nghymru. Mae hyn yn 

golygu cryfhau diogelwch ein bwyd drwy gadwyn gyflenwi wydn, cefnogi 

datblygiad ein diwydiant bwyd, gwella llesiant economaidd-gymdeithasol 

Cymru a gwella dewis defnyddwyr. 

 

I grynhoi, mae’r Bil yn gwneud darpariaeth ar gyfer: 

 

Nodau bwyd: Sefydlodd y Bil 'nodau bwyd' ac mae'n gosod dyletswydd ar 

gyrff cyhoeddus penodedig i gymryd camau rhesymol i hyrwyddo'r nodau 

bwyd hynny. Mae'r Bil yn nodi'r nodau bwyd mewn dau gategori: 

 

• Y nod bwyd sylfaenol: dyma’r nod cyffredinol o ddarparu bwyd 

fforddiadwy, iach, ac sy’n gynaliadwy yn economaidd, yn 

amgylcheddol ac yn gymdeithasol i bobl Cymru. 

• Nodau bwyd eilaidd: mae'r rhain yn ategu'r nod bwyd sylfaenol ac yn 

cwmpasu meysydd penodol gan gynnwys: Llesiant economaidd, iechyd 

a chymdeithasol, addysg, yr amgylchedd a gwastraff bwyd. 

 

Mae'r Bil hefyd yn gwneud darpariaeth ar gyfer gosod 'targedau' ar gyfer pob 

un o'r nodau bwyd eilaidd.  

 

Comisiwn Bwyd Cymru: mae'r Bil yn sefydlu Comisiwn Bwyd Cymru sydd â’r 

prif amcan o hyrwyddo a hwyluso:  

• y nodau bwyd sylfaenol ac eilaidd gan gyrff cyhoeddus; a 

• chyflawni’r targedau bwyd. 

Strategaeth fwyd genedlaethol: Mae’r Bil yn ei gwneud yn ofynnol i 

Weinidogion Cymru gyhoeddi strategaeth fwyd genedlaethol sy'n nodi'r 
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strategaeth gyffredinol a'r polisïau unigol y maent yn bwriadu eu dilyn er 

mwyn hyrwyddo'r nodau bwyd sylfaenol ac eilaidd, a chyflawni'r targedau 

bwyd. Byddai’n ofynnol wedyn i 'gyrff cyhoeddus' penodedig roi sylw i'r 

strategaeth fwyd genedlaethol wrth arfer unrhyw swyddogaethau sy'n 

ymwneud â'r nod bwyd sylfaenol, y nodau bwyd eilaidd, a'r targedau bwyd. 

 

Cynlluniau bwyd lleol: Bydd y Bil drafft yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff 

cyhoeddus (ac eithrio Gweinidogion Cymru) gyhoeddi cynllun bwyd lleol sy'n 

nodi'r polisïau unigol y maent yn bwriadu eu dilyn er mwyn cyfrannu at 

hyrwyddo'r nod bwyd sylfaenol a'r nodau bwyd eilaidd, a chyflawni'r 

targedau bwyd. 

 

Pwerau i wneud is-ddeddfwriaeth yn y Bil 

 

Mae'r Bil yn cynnwys pwerau gwneud rheoliadau yn yr adrannau a ganlyn: 

 

• Adran 3(2) 

• Adran 4(1) 

• Adran 6(1)  

• Adran 22(2) 

 

Mae'r wybodaeth a geir yn y Datganiad hwn ar y pwerau i wneud is-

ddeddfwriaeth yn y Bil yn cyfateb i'r wybodaeth a roddir ym  

Mhennod 6 o’r Memorandwm Esboniadol (Pŵer i wneud is-ddeddfwriaeth). 

 

Mae Adran 23 o'r Bil (Rheoliadau) yn nodi y bydd unrhyw bŵer yn y Ddeddf i 

wneud rheoliadau yn ddarostyngedig i weithdrefn gadarnhaol y Senedd – fel 

y nodir yn Rheol Sefydlog 27.5).  

 

Mae Adran 25 o'r Bil (Cychwyn) yn nodi y bydd y Ddeddf yn ei chyfanrwydd 

yn dod i rym ar ddiwedd y cyfnod o dri mis ar ôl i'r Bil gael Cydsyniad 

Brenhinol. 

Tudalen y pecyn 21



Adran 

 

Disgrifiad Bwriad y polisi 

Nodau bwyd 

 

Adran 3(2) 

 

Disgrifiadau o’r 

nodau bwyd 

eilaidd 

Pwerau gwneud rheoliadau i 

alluogi Gweinidogion Cymru i 

ddiwygio’r disgrifiad o nod 

bwyd eilaidd. 

 

 

Mae'r tabl yn Adran 3(1) o'r Bil yn cynnwys rhestr o nodau bwyd 

eilaidd, a 'disgrifiad' ar gyfer pob un o'r nodau hynny (h.y. y 

camau gweithredu / canlyniadau y byddai disgwyl i gyrff 

cyhoeddus weithio tuag atynt wrth hyrwyddo’r nod o dan Adran 

1 o’r Bil). 

 

Mae'n rhesymol disgwyl y bydd angen diwygio'r disgrifiadau 

hynny dros amser i ymateb i amgylchiadau sy'n newid. Felly, 

bwriad y pwerau gwneud rheoliadau yw caniatáu’r hyblygrwydd 

sydd ei angen i Weinidogion wneud diwygiadau priodol i’r 

disgrifiadau heb fod angen rhagor o ddeddfwriaeth sylfaenol.  

 

Mae rheoliadau a wneir o dan yr adran hon i’w gwneud gan 

ddefnyddio gweithdrefn gadarnhaol y Senedd, felly byddant yn 

cael eu dwyn i sylw’r Senedd ac yn destun dadl a phleidlais. Cyn 

gwneud rheoliadau o dan yr adran hon, rhaid i Weinidogion 

Cymru ymgynghori â Chomisiwn Bwyd Cymru hefyd. 

 

Adran 4(1) ac 

Adran 6(1) 

 

Targedau ar gyfer 

y nodau bwyd 

eilaidd 

 

Mae pwerau gwneud 

rheoliadau yn ei gwneud yn 

ofynnol i Weinidogion Cymru 

osod un neu ragor o dargedau 

ar gyfer pob nod bwyd eilaidd, 

a'i gwneud yn ofynnol i'r 

rheoliadau hynny nodi dyddiad 

adrodd ar gyfer unrhyw 

darged a osodir. 

Mae Adran 4(1) o'r Bil yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion 

Cymru, drwy reoliadau, osod un neu ragor o dargedau ar gyfer 

pob nod bwyd eilaidd. Mae Adran 6(1) o'r Bil yn ei gwneud yn 

ofynnol i unrhyw reoliadau a wneir o dan Adran 4(1) bennu 

dyddiad adrodd ar gyfer unrhyw darged a osodir. 

 

Mae'n rhesymol disgwyl efallai y bydd angen i'r targedau hynny 

newid dros amser i ymateb i amgylchiadau sy'n newid, gan 

gynnwys unrhyw newidiadau a wneir i'r disgrifiadau o nodau 
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 bwyd eilaidd a nodir uchod. Yn yr un modd, efallai y bydd 

angen newid unrhyw ddyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad 

i adlewyrchu targedau diwygiedig neu newydd. Felly, bwriad y 

pwerau gwneud rheoliadau yw caniatáu’r hyblygrwydd sydd ei 

angen i Weinidogion osod targedau, a newid neu osod targedau 

newydd heb fod angen rhagor o ddeddfwriaeth sylfaenol.  

 

Mae rheoliadau a wneir o dan yr adran hon i’w gwneud gan 

ddefnyddio gweithdrefn gadarnhaol y Senedd, felly byddant yn 

cael eu dwyn i sylw’r Senedd ac yn destun dadl a phleidlais. Cyn 

gwneud rheoliadau o dan yr adran hon, rhaid i Weinidogion 

Cymru hefyd geisio cyngor— 

 

(a)  gan Gomisiwn Bwyd Cymru, a 

(b)  gan bersonau eraill y mae Gweinidogion Cymru yn 

ystyried eu bod yn annibynnol a bod ganddynt arbenigedd 

perthnasol. 

 

Adran 22(2) 

 

Pwerau gwneud rheoliadau i 

alluogi Gweinidogion Cymru i 

ddiwygio’r rhestr o’r 

‘personau’ hynny y bernir eu 

bod yn gorff cyhoeddus at 

ddibenion y Bil hwn. 

 

Mae Adran 22(1) o'r Bil yn darparu'r rhestr o bersonau y bernir 

eu bod yn 'gorff cyhoeddus' at ddibenion y Ddeddf. Mae Adran 

22(2) o'r Bil yn galluogi Gweinidogion Cymru, drwy reoliadau, i 

ddiwygio'r rhestr honno o bersonau. 

 

Mae Gweinidogion Cymru eu hunain wedi'u rhestru fel personau 

y bernir eu bod yn 'gorff cyhoeddus', ac mae Adran 22(2) yn 

gwahardd Gweinidogion Cymru rhag tynnu eu hunain oddi ar y 

rhestr o bersonau.  

 

Mae'n rhesymol disgwyl efallai y bydd angen gwneud 

newidiadau i’r rhestr o bersonau y bernir eu bod yn gorff 

cyhoeddus yn y dyfodol. Felly, bwriad y pwerau gwneud 
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rheoliadau yw caniatáu'r hyblygrwydd sydd ei angen i 

Weinidogion ddiwygio'r rhestr o bersonau yn Adran 22(1) heb 

fod angen rhagor o ddeddfwriaeth sylfaenol. 

 

Mae rheoliadau a wneir o dan yr adran hon i’w gwneud gan 

ddefnyddio gweithdrefn gadarnhaol y Senedd, felly byddant yn 

cael eu dwyn i sylw’r Senedd ac yn destun dadl a phleidlais. Cyn 

gwneud rheoliadau o dan yr adran hon, rhaid i Weinidogion 

Cymru ymgynghori â— 

 

(a) Chomisiwn Bwyd Cymru; 

(b) os yw’r rheoliadau yn ychwanegu person, y person 

hwnnw; 

(c) unrhyw berson arall y mae Gweinidogion Cymru yn 

ystyried ei fod yn briodol. 
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SL(6)312 – Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 

2006 (Cynigion Cyllidebol a Chyrff Dynodedig) 

(Diwygio) 2023 

Cefndir a Diben 

Mae Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Cynigion Cyllidebol a Chyrff Dynodedig) 

(Diwygio) 2023 ("y Gorchymyn hwn") yn diwygio Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 

(Cynigion Cyllidebol a Chyrff Dynodedig) 2018 (“Gorchymyn 2018”), sy'n dynodi cyrff mewn 

perthynas â Gweinidogion Cymru. Effaith y Gorchymyn hwn yw mewnosod pedwar corff 

pellach yn y rhestr o gyrff dynodedig sydd wedi’u cynnwys yn yr Atodlen i Orchymyn 2018. 

Diben dynodiad o'r fath yw galluogi gwybodaeth sy'n ymwneud â'r adnoddau y disgwylir 

iddynt gael eu defnyddio gan gyrff o'r fath i gael ei chynnwys mewn cynnig Cyllidebol. 

Yn unol â Deddf Llywodraeth Cymru 2006, mae Gweinidogion Cymru wedi ymgynghori â 

Thrysorlys Ei Fawrhydi ar y cyrff sydd i’w dynodi yn y Gorchymyn hwn. 

Y weithdrefn 

Negyddol. 

Gwnaed y Gorchymyn gan Weinidogion Cymru cyn iddo gael ei osod gerbron y Senedd. Gall 

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

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

dyddiad y’i gosodwyd gerbron y Senedd. 

Materion technegol: craffu 

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

perthynas â'r offeryn hwn. 

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

neu ei fod yn methu â bodloni gofynion statudol 

Yn erthygl 2(2), mae "Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru” 

yn cael ei fewnosod yn y rhestr o gyrff dynodedig yn yr Atodlen i Orchymyn 2018.  

Yn dilyn marwolaeth y Frenhines a'i holyniaeth gan Siarl III, mae'n ymddangos y dylid 

mewnosod “Prif Arolygydd Ei Fawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru” yn lle. 

Er i'r enw cyfreithiol "Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru" 

gael ei bennu i'r rôl gan adran 73(1) o Ddeddf Addysg a Sgiliau 2000, mae adran 10 o 

Ddeddf Dehongli 1978 yn nodi “In any Act a reference to the Sovereign reigning at the time 
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of the passing of the Act is to be construed, unless the contrary intention appears, as a 

reference to the Sovereign for the time being.” 

At hynny, disgrifir Owen Evans fel "Prif Arolygydd Ei Fawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant 

yng Nghymru" ar wefan Estyn. 

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

neu ei fod yn methu â bodloni gofynion statudol 

Yn erthygl 2(2), yn y fersiwn Gymraeg, nid yw'r cyrff wedi eu rhestru'n gywir yn nhrefn yr 

wyddor. Dylai “Cyngor y Gweithlu Addysg” ddod cyn “Cymwysterau Cymru” am fod y 

llythyren "ng" yn dod o flaen y llythyren "m" yn yr wyddor Gymraeg. O ganlyniad, mae’r 

disgrifiad o’r gwelliant sy’n nodi y dylid mewnosod y cyrff yn y “lle priodol” yn aneglur. 

Rhinweddau: craffu  

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

perthynas â’r offeryn hwn. 

Ymateb Llywodraeth Cymru 

Pwynt Craffu Technegol 1: 

 

Mae enw statudol y corff, sef “Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng 

Nghymru”, fel y darperir ar ei gyfer yn adran 73(1) o Ddeddf Dysgu a Sgiliau 2000, yn cael ei 

fewnosod yn gywir yn y rhestr o gyrff dynodedig yn yr Atodlen i Orchymyn Deddf Llywodraeth 

Cymru 2006 (Cynigion Cyllidebol a Chyrff Dynodedig) 2018. O dan adrannau 10 a 23 o Ddeddf 

Dehongli 1978, mae’r cyfeiriad at y corff statudol hwn yn cael ei ddehongli fel “Prif Arolygydd 

Ei Fawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru”.  

Pwynt Craffu Technegol 2:  

 

Mae erthygl 2(2) o’r Gorchymyn yn defnyddio’r lluosog “yn y lleoedd priodol mewnosoder” ac 

“at the appropriate places insert”. Gan mai rhestr yn nhrefn yr wyddor yw’r Atodlen i Orchymyn 

2018, bydd y pedwar corff a restrir yng Ngorchymyn 2023 yn cael eu mewnosod yn nhrefn yr 

wyddor yng Ngorchymyn 2018, ni waeth sut y maent yn ymddangos yng Ngorchymyn 2023. 

Mae’r hyn a fewnosodir yn glir felly. 

 

Cynghorwyr Cyfreithiol 

Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 

20 Ionawr 2023 
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SL(6)308 – Rheoliadau Addysg (Benthyciadau i 
Fyfyrwyr) (Ad-dalu) (Diwygio) (Rhif 4) 2022 

Cefndir a diben 

Mae Rheoliadau Addysg (Benthyciadau i Fyfyrwyr) (Ad-dalu) (Diwygio) (Rhif 4) 2022 (“y 
Rheoliadau hyn”) yn diwygio Rheoliadau Addysg (Benthyciadau i Fyfyrwyr) (Ad-dalu) 2009 
("Rheoliadau 2009"), sy'n llywodraethu ad-daliadau benthyciadau myfyrwyr gan fenthycwyr 
sydd wedi cymryd benthyciadau sy'n dibynnu ar incwm ar gyfer cyrsiau yn dechrau ym mis 
Medi 1998 neu wedi hynny. 

Mae Rheoliadau 2009 (a diwygiadau dilynol iddynt) wedi eu gwneud fel offerynnau 
cyfansawdd; sy'n golygu eu bod wedi'u gwneud gan yr Ysgrifennydd Gwladol a Gweinidogion 
Cymru (mewn perthynas â Chymru). 

Mae’r diwygiadau i Reoliadau 2009: 

• yn ad-drefnu benthyciadau myfyrwyr o fewn cwmpas Rheoliadau 2009 yn bum cynllun, 
gan gynnwys benthyciad cynllun 5 newydd ar gyfer cyrsiau penodol sy'n dechrau ar 1 
Awst 2023 neu wedi hynny; 

• yn achos benthycwyr sydd â benthyciad cynllun 2 (“benthyciad myfyriwr ar ôl 2012” yn 
flaenorol): 

• yn cynnal y trothwy ad-dalu ar sail incwm (lle mae’n ofynnol i fenthyciwr sydd 
wedi cyrraedd y dyddiad ad-daliad statudol sy’n ddyledus yn rheoliad 15 wneud 
ad-daliadau uwchlaw hynny) ar £27,295 tan ddiwedd 5 Ebrill 2025, ac 

• yn newid uwchraddiad blynyddol y trothwy ad-dalu wedi hynny o gyfrifiad sy'n 
seiliedig ar wahaniaethau mewn enillion cyfartalog i un sy'n seiliedig ar y 
mynegai prisiau manwerthu; 

• yn cyflwyno cyfraddau rhandaliadau sefydlog, sydd: 
• yn cael eu defnyddio i gyfrifo ad-daliadau gan fenthycwyr tramor nad ydynt 

wedi darparu’r wybodaeth ofynnol am eu hincwm, 
• yn disodli'r rhandaliadau penodedig a nodir yn rheoliad 76 (sydd wedi’i 

hepgor), ac 
• yn achos ad-daliadau benthyciad cynllun 2, benthyciad cynllun 3 ("benthyciad 

gradd ôl-raddedig" yn flaenorol) neu fenthyciad cynllun 5, yn cael eu 
hailgyfrifo'n flynyddol ar sail cyflog canolrifol graddedigion; 

• yn cydgrynhoi'r darpariaethau sy'n gostwng cyfraddau llog ar fenthyciadau cynllun 2 a 
3 a gymhwysir gan OS 2021/677, 1005, 1378, 2022/889 a 1151 (sy'n cael eu dirymu); 

• yn hepgor darpariaethau sydd wedi darfod; 
• yn gwneud diwygiadau mân, atodol neu dechnegol. 
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Bydd y newid y mae’r Rheoliadau hyn yn ei gyflwyno yn arwain at nifer o fanteision ac arbedion 
i Lywodraeth Cymru, y ceir manylion amdanynt ymhellach yn yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol 
yn Rhan 2 o’r Memorandwm Esboniadol cysylltiedig. 

O ganlyniad i wallau drafftio yn y Rheoliadau hyn, mae’r rhain eu hunain wedi cael eu diwygio 
gan Reoliadau Rhif 5 o'r un enw.  Mae’r Memorandwm Esboniadol yn datgan: 

“An error has been identified in the commencement provisions in the 2002 No.4 
regulations (SI 2022/1335) which means aspects of the instrument relating to the 
prevailing market rate interest rate cap for Plan 2 (post-2012 undergraduate) and Plan 
3 (Postgraduate) student loans may not come into force on 16 January as intended.  

This error may create uncertainty and lead to further difficulty when the relevant 
provision needs amending in February 2023. To rectify this, the 2022 No.5 Regulations 
will correct the commencement provision.” 

Gweithdrefn 

Negyddol Cyfansawdd 

Gwnaed y Rheoliadau gan Weinidogion Cymru a'r Ysgrifennydd Gwladol, cyn iddynt gael eu 
gosod gerbron y Senedd a Senedd y Deyrnas Unedig. 

Caiff y Senedd ddirymu'r Rheoliadau o fewn 40 diwrnod (ac eithrio unrhyw ddyddiau pan fo’r 
Senedd: (i) wedi’i diddymu neu (ii) mewn cyfnod o doriad am fwy na phedwar diwrnod) i'r 
dyddiad y’u gosodwyd gerbron y Senedd.  Gall Senedd y Deyrnas Unedig hefyd ddirymu'r 
Rheoliadau, yn unol â'r rheolau ar gyfer dirymu sy'n gymwys i Senedd y Deyrnas Unedig. 

Materion technegol: craffu 

Nodwyd y pwynt a ganlyn i gyflwyno adroddiad arno o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn 
perthynas â’r offeryn hwn. 

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

Mae’r Rheoliadau hyn wedi cael eu gwneud fel offeryn cyfansawdd, felly mae’r Rheoliadau: (a) 
wedi cael eu gwneud gan Weinidogion Cymru a’r Ysgrifennydd Gwladol, a (b) wedi cael eu 
gosod gerbron y Senedd a Senedd y DU.  Rydym yn nodi, o ganlyniad, y gwnaed y Rheoliadau 
yn Saesneg yn unig. 

Mae’r Memorandwm Esboniadol yn nodi’r canlynol: 

“This composite statutory instrument is subject to the negative resolution procedure. As 
the regulations will be subject to UK Parliamentary scrutiny, it is not considered 
reasonably practicable for this instrument to be made or laid bilingually.” 

Rhinweddau: craffu  
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Nodwyd y pwynt a ganlyn i gyflwyno adroddiad arno o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn 
perthynas â’r offeryn hwn. 

2. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei 
fod yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Senedd  

Nodwn na fu unrhyw ymgynghori ffurfiol ar y Rheoliadau hyn. Yn benodol, nodwn baragraff 
5.1 y Memorandwm Esboniadol: 

“There is no statutory requirement to consult on these regulations and no consultation 
has been undertaken.” 

O ystyried bod y Rheoliadau hyn yn ad-drefnu benthyciadau myfyrwyr o dan Reoliadau 2009 
ac, yn benodol, yn newid y modd y mae’r trothwy ad-dalu ar gyfer benthyciadau Cynllun 2 yn 
cael ei gyfrifo ar ôl 5 Ebrill 2025 a’r sail ar gyfer ailgyfrifo benthyciadau Cynllun 2, 3 a 5 yn 
flynyddol, nid yw’n glir pam na chynhaliwyd ymgynghoriad. 

Ymateb Llywodraeth Cymru 

Mae angen ymateb gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â phwynt adrodd 2. 

Trafodaeth y Pwyllgor 

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn yn ei gyfarfod ar 23 Ionawr 2023 ac mae'n cyflwyno 
adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd uchod. 
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Ymateb y Llywodraeth: Rheoliadau Addysg (Benthyciadau i Fyfyrwyr) (Ad-

dalu) (Diwygio) (Rhif 4) 2022 

 

Pwynt Craffu ar Rinweddau 2:  Ystyriodd y Llywodraeth a fyddai’n bosibl cynnal 

ymgynghoriad mewn ymateb i’r newidiadau a wneir gan Lywodraeth y DU. Dyma ran 

o’r system cyllid myfyrwyr lle y mae cyfleoedd cyfyngedig iawn i Gymru i ddilyn llwybr 

gwahanol. Gan nad oedd llawer o amser i ddeddfu mewn cysylltiad â benthyciadau 

Cymreig fel ymateb i newidiadau gan Lywodraeth y DU ar gyfer benthycwyr o Loegr, 

ni fu cyfle i gynnal ymgynghoriad. Mae’r Memorandwm Esboniadol wedi cael ei 

dynnu’n ôl, ei ddiwygio a’i ailosod er mwyn adlewyrchu hyn. 

Mae’r pwynt craffu ar rinweddau yn cyfeirio at Gynllun 5 – er mwyn bod yn eglur, ni 

fydd benthyciadau a ddarperir gan Weinidogion Cymru yn fenthyciadau Cynllun 5. 
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Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Ein cyf/Our ref 2023/01/25 IGR 
 
 
 
 
 
Huw Irranca-Davies AS, 
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
Senedd Cymru 
 
SeneddDCC@senedd.cymru 
 

20 Ionawr 2023 
 
 
 
 
Annwyl Huw 
 
Ysgrifennaf yn unol â’r cytundeb cysylltiadau rhyngsefydliadol i roi gwybod ichi y byddaf yn 
cynrychioli Llywodraeth Cymru mewn Grŵp Rhyngweinidogol ar gyfer Etholiadau a 
Chofrestru ar 25 Ionawr. Bydd yr agenda yn ymdrin â gweithredu Deddf Etholiadau 2022 ac 
ymgynghoriadau Llywodraeth Cymru a'r Alban ar ddiwygio etholiadol a'u gynlluniau 
deddfwriaethol priodol.   
 
 
Bydd y cyfarfod yn cael ei gynnal o bell a’i gadeirio ar yr achlysur hwn gan Lee Rowley AS, 
Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol, Yr Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau. Hefyd yn 
bresennol fydd George Adam ASA, Y Gweinidog dros Fusnes Seneddol, Llywodraeth Yr 
Alban a Steve Baker AS, Gweinidog Gwladol yn Swyddfa Gogledd Iwerddon Llywodraeth y 
DU.  
 
Byddaf yn ysgrifennu eto yn dilyn y cyfarfod. 
 
Yn gywir 
 

 
 
Mick Antoniw AS/MS 
Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad 
Counsel General and Minister for the Constitution  
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Jane Hutt AS/MS 
Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol 
Minister for Social Justice 

 
 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

Gohebiaeth.Jane.Hutt@llyw.cymru 
               Correspondence.Jane.Hutt@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: Safety, Security and Migration IMG 
 
Huw Irranca-Davies AS 
Cadeirydd Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
SeneddDCC@senedd.cymru  
 
Copi at Jenny Rathbone AS, Cadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder 
Cymdeithasol. 
seneddcydraddoldeb@senedd.cymru  
 

 
24 Ionawr 2023 

 
Annwyl Huw, 
 
Y Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol: Y Grŵp Rhyngweinidogol ar Ddiogelwch 
a Mudo 
 
Rwy’n ysgrifennu’n unol â’r Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol i roi gwybod ichi y 
cynhelir cyfarfod cyntaf y Grŵp Rhyngweinidogol ar Ddiogelwch a Mudo ddydd Mercher 1 
Chwefror. Byddaf yn ymuno â’r cyfarfod yn rhithiol er mwyn cynrychioli Llywodraeth Cymru 
yn y cyfarfod.  
 
Cynhaliwyd cyfarfod Uwch-swyddogion ddydd Iau 19 Ionawr, lle cafodd yr agenda ei 
chwblhau. Byddaf yn gallu darparu copi o’r agenda derfynol ichi cyn gynted ag y byddaf yn 
derbyn copi ohoni.  
 
Bydd hysbysiad yn cael ei gyhoeddi ar ôl y cyfarfod.  
 
Rwyf hefyd yn anfon copi o’r llythyr hwn at Jenny Rathbone AS, Cadeirydd y Pwyllgor 
Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol. 

 
Jane Hutt AS/MS 
Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol 
Minister for Social Justice  
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Lynne Neagle AS/MS 
Y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant 
Deputy Minister for Mental Health and Wellbeing 
 

 
 
 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

Gohebiaeth.Lynne.Neagle@llyw.cymru            
  Correspondence.Lynne.Neagle@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.   

 
Russell George AS, 
Cadeirydd, y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol      
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd           
Caerdydd 
CF99 1SN 

 
 
 
 

24 Ionawr 2023  
 

 
 
Annwyl Russell,  
 
 
Diolch am eich llythyr dilynol, dyddiedig 16 Ionawr 2023, ynglŷn â'r rheoliadau diwygio 
uchod. Fe wnaf i ymdrin ȃ phob un o’ch pwyntiau yn eu trefn.   
 
 

1. A allech chi gadarnhau pryd y disgwylir i’r Rheoliadau gael eu gosod a phryd y 
byddant yn dod i rym?  
 

Gosodwyd y ddeddfwriaeth ddydd Gwener 13 Ionawr. Dyma’r ddolen:  
The Food Supplements and Food for Specific Groups (Miscellaneous Amendments) 
Regulations 2023 (legislation.gov.uk). 
 
 

2. A allech chi ddweud pam mae’r Rheoliadau wedi’u gohirio, ac a fydd hynny’n 
arwain at unrhyw ganlyniadau?  
 

Rhoddodd swyddogion yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol  (DHSC) wybod ar 12 
Rhagfyr na fyddai'r Rheoliadau’n cael eu gosod ar 14 Rhagfyr 2022 oherwydd nad oedd 
modd cael y cliriad Gweinidogol angenrheidiol mewn pryd. 
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3. A allech chi egluro a fydd safonau’n wahanol ym Mhrydain Fawr a Gogledd 
Iwerddon o ganlyniad i’r diwygiadau a gaiff eu gwneud gan y Rheoliadau? 

 
Bydd y safonau yr un fath ar draws Prydain a Gogledd Iwerddon. Mae offeryn stautudol 
Prydain fawr yn gwneud mân ddiwygiadau ac mae’n rhan o un fframwaith deddfwriaethol yn 
Mhrydain Fawr. Mae hyn yn gyson â'r dull a ddefnyddiwyd mewn perthynas â diwygiadau 
deddfwriaethol blaenorol yn y maes hwn. Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi gwneud 
deddfwriaeth i wneud yr un diwygiadau, sydd eisoes yn gymwys mewn rheoliadau maeth 
cyfatebol ar draws yr UE. 
 
 

4. Os Llywodraeth y DU fyddai’n gwneud y rheoliadau, a ystyriwyd a fyddai 
hynny’n effeithio ar hygyrchedd y gyfraith ac ar y gallu i sicrhau bod 
deddfwriaeth ddwyieithog ar gael?  

 
Roeddent yn bodloni'r meini prawf canlynol a bennir gan y Cwnsler Cyffredinol ar gyfer pryd 
y gellir gwneud deddfwriaeth o'r fath yn Senedd y DU ar ran Gweinidogion Cymru. 
 

a. os yw natur gydgysylltiedig y systemau gweinyddol perthnasol yng Nghymru a Lloegr 
yn golygu mai’r dull mwyaf effeithiol a phriodol i’w ddefnyddio yw bwrw ymlaen ȃ’r 
ddau yr un pryd yr un offeryn deddfwriaethol; a 

 
b. os yw’r darpariaethau datganoledig dan sylw yn fân neu’n dechnegol ac nad ydynt yn 

ddadleuol. 
 
Ystyrir bod y rheoliadau'n rhai technegol eu natur at y diben hwn ac, o'r herwydd, roeddwn 
o’r farn mai cyfyngedig fyddai’r effaith.  
 
 

5. A allech chi roi manylion y rhanddeiliaid yr ymgynghorwyd â nhw, a sut y caiff 
unrhyw ymatebion eu hadlewyrchu yn y Rheoliadau?  

 
Roedd yr ymgynghoriad yn gwahodd sylwadau gan y diwydiant bwyd a maeth, grwpiau 
cynrychioliadol, y cyhoedd a phartïon eraill â diddordeb ledled y DU ar y dull arfaethedig. 
Cafodd y ddogfen ymgynghori hefyd ei rhoi ar yr Hyb Gwybodaeth, sef fforwm caeedig i 
Awdurdodau Lleol, i drafod safbwyntiau ar faterion gorfodi. 
 
Roedd cefnogaeth gyffredinol i'r diwygiadau technegol ynghylch atchwanegiadau bwyd ac 
fe groesawodd yr ymatebwyr y newidiadau a gynigiwyd. Cafwyd cais am gyfnod pontio 
hirach ar gyfer y newid yn uned fesur a ddefnyddir i labelu copr mewn atchwanegiadau 
bwyd a chytunwyd ar hyn a'i adlewyrchu yn yr offeryn statudol.  
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6. A allech chi roi rhagor o wybodaeth am y sail resymegol dros ddefnyddio’r 
diffiniad mwy cyfyng hwn, a beth fyddai goblygiadau newid o’r fath?  

 
Bydd y newid hwn yn rhoi diffiniad mwy manwl gywir o weddillion, a gymerir o Reoliad (CE) 
Rhif 396/2005 (ar y lefelau gweddilliol uchaf o blaladdwyr mewn neu ar fwyd a phorthiant 
sy’n dod o blanhigion ac anifeiliaid) ac yn rhoi mwy o eglurder a chysondeb o ran y diffiniad 
a ddefnyddir yn y ddeddfwriaeth ar gyfer bwyd cyffredinol. 
 
 
Yn gywir 
 

 
 
 
Lynne Neagle AS/MS 
Y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant 
Deputy Minister for Mental Health and Wellbeing 
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16 Ionawr 2023 

 

Annwyl Lynne 

Rheoliadau Atchwanegiadau Bwyd a Bwyd ar gyfer Grwpiau Penodol (Diwygiadau Amrywiol) 2022 

Diolch i chi am eich llythyr dyddiedig 20 Rhagfyr 2022 ynghylch y Rheoliadau uchod.   Yn ein cyfarfod 

ar 11 Ionawr 2023, trafododd y Pwyllgor eich ymateb, a’ch gohebiaeth â’r Pwyllgor Deddfwriaeth, 

Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad yn ddiweddar. Yn dilyn ein trafodaeth, byddem yn falch pe bae’ch yn 

egluro’r materion a ganlyn (gan gynnwys, pan fo'n briodol) lle y gellir dod o hyd i’r wybodaeth 

berthnasol yn y Memorandwm Esboniadol a fydd yn cael ei osod ochr yn ochr â'r Rheoliadau. 

Amseriad y rheoliadau 

Yn ôl eich llythyr dyddiedig 21 Tachwedd 2022, byddai’r Rheoliadau’n cael eu gosod gerbron Senedd 

y DU ar 14 Rhagfyr 2022, a byddent yn dod i rym ar 18 Ionawr 2023.  Yn eich llythyr dilynol ar 20 

Rhagfyr 2022, nodir y caiff y Rheoliadau eu gosod “ym mis Rhagfyr”. Nodwyd yn ein cyfarfod ar 11 

Ionawr 2023 nad yw’n ymddangos bod y Rheoliadau wedi'u gosod eto. 

 A allech chi gadarnhau pryd y disgwylir i’r Rheoliadau gael eu gosod a phryd y byddant yn 

dod i rym? 

 A allech chi ddweud pam mae’r Rheoliadau wedi’u gohirio, ac a fydd hynny’n arwain at 

unrhyw ganlyniadau? 

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

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddIechyd@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddIechyd  

0300 200 6565  

— 
Welsh Parliament 

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

SeneddLJC@senedd.cymru 
0300 200 6565  

Lynne Neagle AS 

Y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant  

Llywodraeth Cymru 
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Ymwahanu â Gogledd Iwerddon 

Yn ôl eich llythyr dyddiedig 20 Rhagfyr 2022, ni chynhaliwyd unrhyw asesiad ffurfiol o ymwahanu â 

Phrydain Fawr a Gogledd Iwerddon o ran rhwystrau i fasnach neu iechyd cyhoeddus.  

 A allech chi egluro a fydd safonau’n wahanol ym Mhrydain Fawr a Gogledd Iwerddon o 

ganlyniad i’r diwygiadau a gaiff eu gwneud gan y Rheoliadau’n eu cyflwyno?  

Deddfwriaeth ddwyieithog 

Yn eich llythyr dyddiedig 20 Rhagfyr, fe wnaethoch ateb cwestiwn 3 yn y llythyr a anfonodd y Pwyllgor 

atoch, dyddiedig 1 Rhagfyr 2022, drwy egluro eich bod yn ystyried gwahanol opsiynau i fwrw ymlaen 

â’r diwygiadau arfaethedig, gan gynnwys yr opsiwn i Lywodraeth Cymru gyflwyno’i Hofferyn Statudol 

ei hun Fodd bynnag, ni nodwyd a fydd y ddeddfwriaeth ar gael yn Gymraeg a Saesneg, ac a oedd y 

goblygiadau o ran hygyrchedd y gyfraith yng Nghymru yn ffactor yn eich ystyriaethau.  

 Os Llywodraeth y DU fyddai’n gwneud y rheoliadau, a ystyriwyd a fyddai hynny’n effeithio 

ar hygyrchedd y gyfraith ac ar y gallu i sicrhau bod deddfwriaeth ddwyieithog ar gael?   

Ymgynghori â rhanddeiliaid 

Yn eich ymateb i lythyr y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, rydych yn egluro bod 

Llywodraeth y DU wedi cynnal ymgynghoriad â rhanddeiliaid penodol dros gyfnod o dair wythnos 

ynghylch y newidiadau arfaethedig. 

 A allech chi roi manylion y rhanddeiliaid yr ymgynghorwyd â nhw, a sut y caiff unrhyw 

ymatebion eu hadlewyrchu yn y Rheoliadau? 

Diwygiadau a gaiff eu gwneud gan y Rheoliadau  

Diolch am y wybodaeth a gawsom gennych am y sail resymegol ar gyfer y diwygiadau a gaiff eu 

gwneud gan y Rheoliadau. Rydym yn falch o ddeall y bydd Llywodraeth Cymru yn cyflwyno’i 

Rheoliadau ei hun mewn perthynas â bwyd babanod. 

Nodwn yn y bydd un diwygiad yn diweddaru’r diffiniad o weddillion plaladdwyr yn y derminoleg a 

ddefnyddir yn Rheoliad (EC) Rhif 1107/2009 ac yn defnyddio’r diffiniad mwy cyfyng a nodir mewn 

rheoliad cynharach (Rheoliad (EC) Rhif 396/2005). 

 A allech chi roi rhagor o wybodaeth am y sail resymegol dros ddefnyddio’r diffiniad mwy 

cyfyng hwn, a beth fyddai goblygiadau newid o’r fath? 
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Byddwn yn ddiolchgar pe gallech ymateb erbyn 24 Ionawr 2023. 

Yn gywir 

 

Russell George AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

cc Jayne Bryant AS, Cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 

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

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.   

 
 
Huw Irranca-Davies AS 
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad  
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd 
CF99 1SN 
 
SeneddLJC@senedd.wales 

 
23 Ionawr 2023 

 
 

Annwyl Huw, 
 
Diolch am eich adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol ar gyfer 
Rheoliadau Anifeiliaid ac Iechyd Anifeiliaid, Bwyd Anifeiliaid a Bwyd, Planhigion ac Iechyd 
Planhigion (Diwygio) 2022. Mae’r Offeryn Statudol a nodir uchod yn mynd i’r afael â mân 
ddiffygion yn ymwneud ag ymadael â’r Undeb Ewropeaidd, diffygion pellach na ragwelwyd 
ar adeg ymadael â’r UE, ac yn sicrhau gweithrediad cyfundrefn fewnforio ledled Prydain 
Fawr. Mae hefyd yn gwneud mân ddiwygiadau i Ddeddf Amrywogaethau a Hadau 
Planhigion 1964.  
 
Mae Rheol Sefydlog 30A yn nodi bod yn rhaid i aelod o’r Llywodraeth osod Memorandwm 
Cydsyniad Offeryn Statudol mewn perthynas ag unrhyw offeryn statudol, neu ddrafft o offeryn 
statudol, y mae Gweinidogion y DU yn ei osod gerbron Senedd y DU sy’n gwneud darpariaeth 
(“darpariaeth berthnasol”) mewn perthynas â diwygio deddfwriaeth sylfaenol Cymru o fewn 
cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd.  

 
Mae’r diwygiadau i Ddeddf Amrywogaethau a Hadau Planhigion 1964 yn bodloni’r meini 
prawf hyn a gosodwyd Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol ar 21 Tachwedd. Rwy’n 
diolch i’r Pwyllgor am ddeall y rheswm dros yr oedi cyn cyflwyno’r memorandwm ac am 
ystyried y Rheoliadau hyn a darparu ei adroddiad mewn amserlen fyrrach na sy’n cael ei 
darparu fel arfer. Rwy’n falch bod y Pwyllgor yn fodlon â sylwedd y Memorandwm. 
 
Ymateb i Argymhelliad y Pwyllgor  
 
Argymhelliad 1: Argymhellodd y Pwyllgor: 
 
Y dylai’r Gweinidog gyflwyno cynnig o dan Reol Sefydlog 30A.10 i geisio cydsyniad y 
Senedd i gynnwys darpariaeth berthnasol yn Rheoliadau Anifeiliaid ac Iechyd Anifeiliaid, 
Bwyd Anifeiliaid a Bwyd, Planhigion ac Iechyd Planhigion (Diwygio) 2022. 
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Ymateb:  Gwrthod 
 
Yn fy marn i nid yw’r diwygiadau yn y Rheoliadau hyn yn newydd nac yn ddadleuol. Felly, ni 
chyflwynais gynnig ar gyfer y Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol hwn yn unol â’r 
sefyllfa a nodir yn llythyr y Prif Weinidog o fis Tachwedd 2020, ac i gydymffurfio â gofynion 
Rheol Sefydlog 30A. Yn ogystal â hyn, gwnaed y Rheoliadau ar ôl hynny gan yr 
Ysgrifennydd Gwladol ar 13 Rhagfyr a daethant i rym ar yr un dyddiad.  

 

Fodd bynnag, rwy’n cydnabod pryderon y Pwyllgor o ran y prosesau hyn, ac rwy’n nodi’n 
benodol yr ohebiaeth ddiweddar gan y Pwyllgor yn gofyn am eglurhad ynghylch Rheol 
Sefydlog 30A. Byddwn yn falch o ymgysylltu ymhellach ar unrhyw eglurhad neu adolygiad 
o’r fath o ran Rheol Sefydlog 30A.  
 
 
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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Vaughan Gething AS/MS 
Gweinidog yr Economi 
Minister for Economy 
 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

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

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

 
 
 
 
Ein cyf/Our ref: MA/VG/0134/23 
 
 
Huw Irranca-Davies 
Chair, Legislation, Justice and Constitution Committee 
 

 
25 January 2023 

  
Annwyl Huw  
 
Cytunais ar 14 Rhagfyr i gadw'r pwyllgor yn gyfredol ynghylch amseru'r Bil Masnach 
(Awstralia a Seland Newydd) drwy broses seneddol y DU.  
 
Cafodd y Mesur ei ail ddarlleniad yn Nhŷ'r Arglwyddi ar 9 Ionawr ac mae disgwyl i cam y 
pwyllgor nesaf gael ei drefnu ar gyfer y 23 Ionawr.  
 
Rwyf wedi trefnu y bydd dadl ar y Senedd yn cael ei chynnal ar 31 Ionawr.  
 
Yn gywir 

 
Vaughan Gething AS/MS 
Gweinidog yr Economi 
Minister for Economy 
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Lesley Griffiths AS/MS 
Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 
Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd 
 
Lynne Neagle AS/MS 
Y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant 
Deputy Minister for Mental Health and Wellbeing 
 
 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

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

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

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

26 Ionawr 2023 
 
 
Annwyl Huw 
 
Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Diwygio a 
Swyddogaethau Deddfwriaethol) ac Iechyd Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) 
(Cymru) (Ymadael â’r UE) 2022 a Rheoliadau Bwyd a Bwyd Anifeiliaid (Diwygiadau 
Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2022  
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 16 Ionawr 2023 ynglŷn â’r Offerynnau Statudol uchod. 
Gofynnwyd nifer o gwestiynau yn eich llythyr ac mae ymateb y Llywodraeth i’w weld isod.  
 
Q1. A allwch gadarnhau pryd y bydd yr offeryn cywiro yn cael ei wneud i fynd i'r afael 
â'r ddau gamgymeriad a nodwyd yn y Rheoliadau TARP.  
 
Rydym yn cynnig cyflwyno Offeryn Statudol pwrpasol ddechrau mis Mawrth i gywiro’r 
camgymeriadau.  
 
C2. A allwch gadarnhau bod y 12 camgymeriad arall yr adroddwyd amdanynt wedi'u 
cywiro cyn i'r Rheoliadau TARP gael eu cyhoeddi gan yr Archifau Cenedlaethol.  
 
Rydym yn cadarnhau y cywirwyd y camgymeriadau hyn wrth wneud y rheoliadau.  
 
C3. A allwch gadarnhau pryd a sut y bydd y newid i'r weithdrefn graffu yn y 
Rheoliadau TARP yn cael ei wneud. 
 
Nid ydym, hyd yma, wedi nodi pŵer galluogi priodol ar gyfer gwneud y gwelliant hwn. 
Rydym yn parhau i ddadansoddi’r pwerau sydd ar gael a byddwn, drwy lythyr, yn rhannu’r 
wybodaeth ddiweddaraf â’r Pwyllgor cyn gynted ag y bydd pŵer wedi’i nodi, ynghyd ag 
amserlen ar gyfer gwneud y gwelliant.   
 
C4. A allwch roi eglurder ynghylch pa gamau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u rhoi 
ar waith (neu y bydd yn eu rhoi ar waith) i sicrhau na fydd cais i gymeradwyo 
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rheoliadau yr ydych yn ymwybodol eu bod yn ddiffygiol yn cael ei osod gerbron y 
Senedd yn y dyfodol. Yn benodol, mae Llywodraeth Cymru yn ymwybodol bod Bil 
Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) yn cynnwys darpariaeth machlud fel 
y bydd y rhan fwyaf o gyfraith yr UE a ddargedwir yn dod i ben ar 31 Rhagfyr 2023. O 
ystyried bod 'diffodd' y pwerau yn Neddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 ar 31 
Rhagfyr 2022 yn ffactor allweddol ym mhenderfyniad Llywodraeth Cymru i fwrw 
ymlaen â rheoliadau diffygiol, byddem yn croesawu eglurder ynghylch sut y bydd 
Llywodraeth Cymru yn sicrhau y gall weithredu mewn modd amserol fel nad ydym, 
ym mis Rhagfyr eleni, yn canfod ein hunain yn yr un sefyllfa. 
 
Mae swmp a chymhlethdod y ddeddfwriaeth sydd wedi bod yn angenrheidiol mewn 
perthynas ag ymadawiad y DU â’r Undeb Ewropeaidd wedi bod yn ddigynsail. Er nad oes 
modd osgoi sefyllfa pan fydd rhaid llunio deddfwriaeth o dan gryn bwysau amser o bryd i’w 
gilydd, gallwn sicrhau’r Pwyllgor y bydd deddfwriaeth yn parhau i gael ei drafftio yn unol â 
pholisi drafftio arferol Llywodraeth Cymru. Byddwn yn parhau i ddefnyddio dulliau a chynnal 
gwiriadau cymeradwy, profedig. Os bydd Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a 
Diwygio) yn cael y Cydsyniad Brenhinol, ein bwriad fydd gwneud unrhyw ddeddfwriaeth 
angenrheidiol mewn da bryd.  
 
C5. A allwch roi amcangyfrif mwy manwl gywir ynghylch pryd y bydd yr offeryn 
cywiro yn cael ei wneud i fynd i'r afael â'r tri chamgymeriad a nodwyd yn y 
Rheoliadau Bwyd. 
 
Rydym yn bwriadu mynd i’r afael â’r pwyntiau hyn sy’n dal heb eu datrys mewn Offeryn 
Statudol Bwyd a Bwyd Anifeiliaid arfaethedig. Ar hyn o bryd, bwriedir i’r offeryn hwnnw gael 
ei wneud/ei osod ganol fis Mawrth 2023. Gan ddibynnu a fydd unrhyw oedi annisgwyl o 
safbwynt yr amserlen arfaethedig, bydd unrhyw welliannau pellach yn dod i rym ddechrau 
mis Ebrill 2023.   
 
C6. A allwch gadarnhau bod Cofrestrydd yr OSau wedi cytuno i fynd i'r afael â'r ddau 
gamgymeriad a nodwyd yn y Rheoliadau Bwyd drwy slip cywiro. 
 
Fel y soniwyd yn ymateb y Llywodraeth i bwyntiau adrodd y Pwyllgor, nodwyd bod natur 
dau fân gamgymeriad teipograffyddol yn Rheoliadau Bwyd a Bwyd Anifeiliaid (Diwygiadau 
Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2022 (pwyntiau 1 a 4 yn adroddiad y Pwyllgor) yn 
golygu y byddai’n bosibl ymdrin â hwy drwy slip cywiro. Mae’n glir mai mân gamgymeriadau 
teipograffyddol nad oeddent yn effeithio ar sylwedd ystyr yr Offeryn oedd y ddau 
gamgymeriad. Mân gywiriadau oedd y rhain ac roedd y testun a’r lleoliad yr un mor amlwg. 
Yn unol â’r ymrwymiad a wnaed i’r Pwyllgor a hefyd yn y Cyfarfod Llawn, cafodd y ddau 
gamgymeriad hwn eu hunioni ar ôl i’r Offeryn gael ei wneud. Yn yr achos hwn, cafodd y 
cywiriadau eu gwneud fel rhan o’r broses gofrestru sy’n golygu nad oes angen llunio slip 
cywiro. Mae hefyd yn sicrhau bod y fersiwn gyhoeddedig wedi’i chywiro cyn i’r Offeryn ddod 
i rym.    
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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 
 
 

 
 
 
Lynne Neagle AS/MS 
Y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant 
Deputy Minister for Mental Health and Wellbeing 
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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  

 

16 Ionawr 2023  

Annwyl gyfeillion  

Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Diwygio a Swyddogaethau 

Deddfwriaethol) ac Iechyd Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2022 a 

Rheoliadau Bwyd a Bwyd Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2022 

Yn ein cyfarfod ar 9 Ionawr 2023 gwnaethom ystyried eich ymatebion ysgrifenedig yn ffurfiol i'n 

hadroddiadau ar y rheoliadau uchod a'ch llythyr dyddiedig 13 Rhagfyr 2022 a oedd yn ymateb i'n 

llythyr o'r diwrnod blaenorol.  

Byddwch yn cofio bod gennym bryderon sylweddol ei bod yn ymddangos bod Llywodraeth Cymru yn 

mynd i ofyn am gymeradwyaeth y Senedd ar gyfer y rheoliadau hyn, er bod y ddau offeryn yn 

ddiffygiol.  

Diolch ichi am fynd i’r afael â rhai o’r pwyntiau a godwyd gennym yn ein llythyr yn ystod y dadleuon 

ar y rheoliadau yn y Cyfarfod Llawn ar 13 Rhagfyr 2022, ac am ddarparu'r ymateb ysgrifenedig llawn. 

Yn eich llythyr, ac mewn perthynas â Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol 

(Diwygio a Swyddogaethau Deddfwriaethol) ac Iechyd Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 

(Ymadael â'r UE) 2022 (Rheoliadau TARP) dywedodd y Gweinidog y byddai offeryn cywiro, y 

cynigiwyd ei wneud yn gynnar y mis hwn gan ddefnyddio pwerau yn Neddf Iechyd Anifeiliaid 1981, yn 

angenrheidiol i fynd i'r afael â dau gamgymeriad, tra byddech yn gofyn i gywiro 12 arall cyn i’r 

rheoliadau gael eu cyhoeddi gan yr Archifau Gwladol. 

Lesley Griffiths AS 

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

Lynne Neagle AS 

Y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant 
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1. A allwch gadarnhau pryd y bydd yr offeryn cywiro yn cael ei wneud i fynd i'r afael â'r ddau 

gamgymeriad a nodwyd yn y Rheoliadau TARP. 

2. A allwch gadarnhau bod y 12 camgymeriad arall yr adroddwyd amdanynt wedi'u cywiro cyn i'r 

Rheoliadau TARP gael eu cyhoeddi gan yr Archifau Cenedlaethol. 

Nododd pwynt 30 yn ein hadroddiad ar y Rheoliadau TARP fod rheoliad 6 yn creu pŵer Harri VIII 

newydd. Yn ystod y ddadl yn y Cyfarfod Llawn ymrwymodd y Gweinidog i newid y weithdrefn a oedd 

yn gymwys i’r pŵer hwn i wneud rheoliadau, o’r weithdrefn negyddol i’r weithdrefn gadarnhaol 

ddrafft. 

3. A allwch gadarnhau pryd a sut y bydd y newid i'r weithdrefn graffu yn y Rheoliadau TARP yn cael ei 

wneud. 

Yn ystod y ddadl y Cyfarfod Llawn, gofynnais hefyd i’r Gweinidog roi manylion i’m Pwyllgor a’r 

Senedd ynghylch sut y gallwn osgoi’r sefyllfa y cawsom ein hunain ynddi ar 13 Rhagfyr gyda’r 

rheoliadau hyn yn y dyfodol. 

4. A allwch roi eglurder ynghylch pa gamau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u rhoi ar waith (neu y 

bydd yn eu rhoi ar waith) i sicrhau na fydd cais i gymeradwyo rheoliadau yr ydych yn ymwybodol eu 

bod yn ddiffygiol yn cael ei osod gerbron y Senedd yn y dyfodol. Yn benodol, mae Llywodraeth 

Cymru yn ymwybodol bod Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) yn cynnwys 

darpariaeth machlud fel y bydd y rhan fwyaf o gyfraith yr UE a ddargedwir yn dod i ben ar 31 Rhagfyr 

2023. O ystyried bod 'diffodd' y pwerau yn Neddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 ar 31 Rhagfyr 

2022 yn ffactor allweddol ym mhenderfyniad Llywodraeth Cymru i fwrw ymlaen â rheoliadau diffygiol, 

byddem yn croesawu eglurder ynghylch sut y bydd Llywodraeth Cymru yn sicrhau y gall weithredu 

mewn modd amserol fel nad ydym, ym mis Rhagfyr eleni, yn canfod ein hunain yn yr un sefyllfa. 

Yn eich llythyr, ac mewn perthynas â Rheoliadau Bwyd a Bwyd Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) 

(Cymru) (Ymadael â’r UE) 2022 (y Rheoliadau Bwyd), dywedodd y Dirprwy Weinidog y byddai tri o'r 

pum camgymeriad a nodwyd gennym yn ein hadroddiad yn cael sylw trwy offeryn cywiro a fydd yn 

cael ei wneud tua diwedd y chwarter cyntaf, neu’n gynnar yn ail chwarter 2023. 

5. A allwch roi amcangyfrif mwy manwl gywir ynghylch pryd y bydd yr offeryn cywiro yn cael ei 

wneud i fynd i'r afael â'r tri chamgymeriad a nodwyd yn y Rheoliadau Bwyd. 

Dywedodd y Dirprwy Weinidog wrthym hefyd “Points 1 and 4 [in our report] concern minor 

typographical errors and are proposed to be addressed by correction slips.” 

6. A allwch gadarnhau bod Cofrestrydd yr OSau wedi cytuno i fynd i'r afael â'r ddau gamgymeriad a 

nodwyd yn y Rheoliadau Bwyd drwy slip cywiro. 

 

Tudalen y pecyn 46



 

 

 

Byddwn yn ddiolchgar o gael ymateb erbyn 26 Ionawr 2023. 

Yn gywir, 

 

Huw Irranca-Davies AS, 

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

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

Gohebiaeth.Mick.Antoniw@llyw.cymru                 
Correspondence.Mick.Antoniw@gov.Wales 

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

 
 
Ein cyf/Our ref: CG/PO/25/2023 
 
 
Elin Jones AS 
Llywydd 
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd 
Caerdydd  
CF99 1SN 
 
Llywydd@senedd.cymru  
 
 
 

26 Ionawr 2023 
 
 
Annwyl Elin, 
 
Ar 10 Ionawr, cyflwynodd yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Ynni a Strategaeth 
Ddiwydiannol y Bil Streiciau (Lefelau Gwasanaeth Lleiaf) i Dŷ’r Cyffredin. Bydd y Bil yn 
caniatáu i Weinidogion y DU wneud rheoliadau ynghylch lefelau gwasanaeth, gan gynnwys 
ym meysydd datganoledig iechyd ac addysg, yn ystod cyfnodau streicio mewn rhai 
sectorau. Cynhaliwyd ail ddarlleniad y Bil ar 16 Ionawr, ac mae disgwyl i gamau eraill Tŷ’r 
Cyffredin gael eu cyflawni ar 30 Ionawr.  
 
Ar 11 Ionawr, gofynnwyd Cwestiwn Amserol ynghylch y Bil yn y Senedd, ac wrth ymateb 
nodais rai o bryderon Llywodraeth Cymru. Nid oes digon o fanylion yn y Bil, a bydd yn 
tanseilio ein dull gweithredu o ran Partneriaeth Gymdeithasol yma yng Nghymru. Yn 
ogystal, ni thrafodwyd yn ddigonol, cyn ei gyhoeddi, â Llywodraeth Cymru nac â’r undebau 
llafur a’r cyflogwyr y bydd y Bil yn effeithio arnynt.   
 
Mae’r Bil yn ymwneud â nifer o wasanaethau cyhoeddus datganoledig y mae Gweinidogion 
Cymru yn gyfrifol ac yn atebol amdanynt. Fodd bynnag, oherwydd y diffyg trafodaeth, y 
ffaith na chyhoeddwyd Asesiad Effaith, ac na rannwyd fersiwn ddrafft o’r Bil â ni cyn ei 
gyflwyno, ni fu’n bosibl ystyried yn llawn y canlyniadau i Gymru hyd yma. Mae swyddogion 
wrthi’n dadansoddi’r Bil ar frys, a byddwn yn cadarnhau cyn gynted â phosibl p’un a ydym 
o’r farn bod angen Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol. 
 
Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at Brif Weinidog Cymru, Mark Drakeford AS; y Gweinidog 
Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, Lesley Griffiths AS; y Dirprwy Weinidog 
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Partneriaeth Gymdeithasol, Hannah Blythyn AS; a Chadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, 
Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, Huw Irranca-Davies AS. 
 
Yn gywir, 
 
 

 
 
 
Mick Antoniw AS/MS 
Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad 
Counsel General and Minister for the Constitution 
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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