
Agenda - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a 
Deddfwriaethol
Lleoliad:
Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd
Dyddiad: Dydd Llun, 16 Medi 2019
Amser: 13.00

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a:
Gareth Williams
Clerc y Pwyllgor
0300 200 6362 
SeneddMCD@cynulliad.cymru

------

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau
13.00  

2 Gorchymyn yn y Cyfrin Gyngor arfaethedig - Gorchymyn Deddf 
Llywodraeth Cymru 2006 (Diwygio) 2019: Sesiwn dystiolaeth
13.00-13.30 (Tudalennau 1 - 17) 
Jeremy Miles AC, Cwnsler Cyffredinol
Diane Dunning, Llywodraeth Cymru
Dr Hugh Rawlings, Llywodraeth Cymru
Angharad C Thomas-Richards, Llywodraeth Cymru

CLA(5)-24-19 – Papur briffio 1
CLA(5)-24-19 - Papur 1 - Gorchymyn yn y Cyfrin Gyngor
CLA(5)-24-19 – Papur 2 – Memorandwm Esboniadol (Llywodraeth Cymru)
CLA(5)-24-19 – Papur 3 – Memorandwm Esboniadol (Llywodraeth y DU)

3 Y newid yng nghyfansoddiad Cymru: Sesiwn dystiolaeth 1
13.30-14.30 (Tudalennau 18 - 47) 
Jeremy Miles AC, Cwnsler Cyffredinol
Diane Dunning, Llywodraeth Cymru
Dr Hugh Rawlings, Llywodraeth Cymru
Simon Brindle, Llywodraeth Cymru

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



CLA(5)-24-19 – Papur briffio 2
CLA(5)-24-19 - Papur briffio cyfreithiol 1

4 Offerynnau negyddol arfaethedig nad ydynt yn cynnwys materion i 
gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3B
14.30-14.35 (Tudalen 48) 
CLA(5)-24-19 – Papur 4 – Offerynnau statudol negyddol arfaethedig sydd ag 
adroddiadau clir

4.1 pN(5)31 - Rheoliadau Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Diwygiadau Amrywiol) 
(Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019

 

5 Offerynnau negyddol arfaethedig sy’n cynnwys materion i 
gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3B
14.35-14.40  

5.1 pNeg(5)30 - Rheoliadau Hadau (Diwygio etc.) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019 
(Tudalennau 49 - 62)

CLA(5)-24-19 – Papur 5 – Adroddiad
CLA(5)-24-19 – Papur 6 – Rheoliadau
CLA(5)-24-19 – Papur 7 – Memorandwm Esboniadol

6 Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad 
arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3
14.40-14.45 (Tudalennau 63 - 66) 
CLA(5)-24-19 – Papur 8 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir
Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

6.1 SL(5)432 – Cod Ymarfer ar gyfer Lles Cathod
 

6.2 SL(5)436 - Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) 2019 
(Darpariaeth Drosiannol ar gyfer Tenantiaethau Byrddaliadol Sicr) 2019

 



7 Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r 
Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3
14.45-14.50  
Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

7.1 SL(5)434 - Rheoliadau Addysg (Y Diwrnod Ysgol a’r Flwyddyn Ysgol) (Cymru) 
(Diwygio) 2019 

(Tudalennau 67 - 85)
CLA(5)-24-19 – Papur 9 – Adroddiad
CLA(5)-24-19 – Papur 10 – Rheoliadau
CLA(5)-24-19 – Papur 11 – Memorandwm Esboniadol

7.2 SL(5)435 - Gorchymyn Iechyd Planhigion (Coedwigaeth) (Diwygio Rhif 2) 
(Cymru) 2019 

(Tudalennau 86 - 96)
CLA(5)-24-19 – Papur 12 – Adroddiad
CLA(5)-24-19 – Papur 13 – Gorchymyn
CLA(5)-24-19 – Papur 14 – Memorandwm Esboniadol
CLA(5)-24-19 – Papur 15 – Llythyr gan Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 19 
Gorffennaf 2019

7.3 SL(5)437 - Rheoliadau Gwastraff Peryglus (Cymru) (Diwygio) 2019 
(Tudalennau 97 - 108)

CLA(5)-24-19 – Papur 16 – Adroddiad
CLA(5)-24-19 – Papur 17 – Rheoliadau
CLA(5)-24-19 – Papur 18 – Memorandwm Esboniadol

7.4 SL(5)438 – Gorchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2019 
(Tudalennau 109 - 121)

CLA(5)-24-19 – Papur 19 – Adroddiad
CLA(5)-24-19 – Papur 20 – Gorchymyn
CLA(5)-24-19 – Papur 21 – Memorandwm Esboniadol
CLA(5)-24-19 – Papur 22 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 25 
Gorffennaf 2019



7.5 SL(5)439 - Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau i Gymhwystra 
Myfyrwyr) (Cymru) 2019 

(Tudalennau 122 - 137)
CLA(5)-24-19 – Papur 23 – Adroddiad
CLA(5)-24-19 – Papur 24 – Rheoliadau
CLA(5)-24-19 – Papur 25 – Memorandwm Esboniadol

8 Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r 
Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.7
14.50-14.55  

8.1 SL(5)433 - Gorchymyn Rheilffyrdd Caerdydd a’r Cymoedd (Trosglwyddo)  
2019 

(Tudalennau 138 - 157)
CLA(5)-24-19 – Papur 26 – Adroddiad
CLA(5)-24-19 – Papur 27 – Gorchymyn

9 Offerynnau statudol sydd angen cydsyniad y Cynulliad: Ymadael 
â’r UE
14.55-15.00  

9.1 SICM(5)25 - Rheoliadau Iechyd Planhigion (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 
2019 

(Tudalennau 158 - 201)
CLA(5)-24-19 – Papur 28 – Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol
CLA(5)-24-19 – Papur 29 – Rheoliadau
CLA(5)-24-19 – Papur 30 – Memorandwm Esboniadol
CLA(5)-14-19 – Papur 31 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a 
Materion Gwledig, 29 Gorffennaf 2019
CLA(5)-24-19 – Papur 32 – Datganiad ysgrifenedig
CLA(5)-24-19 – Papur 33 – Sylwebaeth

10 Adroddiad Rheol Sefydlog 30B: Deddf yr Undeb Ewropeaidd 
(Ymadael) a Fframweithiau Cyffredin
15.00-15.05 (Tudalennau 202 - 220) 



CLA(5)-24-19 – Papur 34 – Datganiad ysgrifenedig
CLA(5)-24-19 – Papur 35 – Adroddiad

11 Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C
15.05-15.10  

11.1 WS-30C(5)140 - Rheoliadau Rhyddid i Ymsefydlu a Symud Gwasanaethau yn 
Rhydd (Ymadael â’r UE) 2019 

(Tudalennau 221 - 225)
CLA(5)-24-19 – Papur 36 – Datganiad ysgrifenedig
CLA(5)-24-19 – Papur 37 – Sylwebaeth

11.2 WS-30C(5)142 - Rheoliadau Amaethyddiaeth (Diwygiadau Amrywiol) 
(Ymadael â’r UE) 2019 

(Tudalennau 226 - 230)
CLA(5)-24-19 – Papur 38 – Datganiad ysgrifenedig
CLA(5)-24-19 – Papur 39 – Sylwebaeth

11.3 WS-30C(5)143 - Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 
2018 

(Tudalennau 231 - 234)
CLA(5)-24-19 – Papur 40 – Datganiad ysgrifenedig
CLA(5)-24-19 – Papur 41 – Sylwebaeth

11.4 WS-30C(5)144 - Rheoliadau Storio Carbon Deuocsid (Diwygio a Phwer i 
Addasu) (Ymadael â’r UE) 2018 

(Tudalennau 235 - 238)
CLA(5)-24-19 – Papur 42 – Datganiad ysgrifenedig
CLA(5)-24-19 – Papur 43 – Sylwebaeth

11.5 WS-30C(5)145 - Rheoliadau Anifeiliaid (Swyddogaethau Deddfwriaethol) 
(Ymadael â’r UE) 2019 

(Tudalennau 239 - 242)
CLA(5)-24-19 – Papur 44 – Datganiad ysgrifenedig
CLA(5)-24-19 – Papur 45 – Sylwebaeth



11.6 WS-30C(5)146 - Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin a Chyd-
drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd mewn Cynhyrchion Amaethyddol 
(Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2019 

(Tudalennau 243 - 247)
CLA(5)-24-19 – Papur 46 – Datganiad ysgrifenedig
CLA(5)-24-19 – Papur 47 – Sylwebaeth

11.7 WS-30C(5)147 - Rheoliadau Bwyd a Diod (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019 
(Tudalennau 248 - 251)

CLA(5)-24-19 – Papur 48 – Datganiad ysgrifenedig
CLA(5)-24-19 – Papur 49 – Sylwebaeth

11.8 WS-30C(5)148 - Rheoliadau Cyd-drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd 
mewn Cynhyrchion Amaethyddol (Trefniadau Trosiannol etc.) (Diwygio) 
(Ymadael â’r UE) 2019 

(Tudalennau 252 - 257)
CLA(5)-24-19 – Papur 50 – Datganiad ysgrifenedig
CLA(5)-24-19 – Papur 51 – Sylwebaeth

11.9 WS-30C(5)150 - Rheoliadau Mewnforio a Masnachu Anifeiliaid a 
Chynhyrchion Anifeiliaid (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2019 

(Tudalennau 258 - 262)
CLA(5)-24-19 – Papur 52 – Datganiad ysgrifenedig
CLA(5)-24-19 – Papur 53 – Sylwebaeth

11.10 WS-30C(5)149 - Rheoliadau Cyd-drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd 
mewn Cynhyrchion Amaethyddol a’r Polisi Amaethyddol Cyffredin 
(Diwygiadau Amrywiol etc.) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2019 

(Tudalennau 263 - 267)
CLA(5)-24-19 – Papur 54 – Datganiad ysgrifenedig
CLA(5)-24-19 – Papur 55 – Sylwebaeth

12 Fforwm Rhyngseneddol ar y DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd: 
Wybodaeth ddiweddaraf
15.10-15.15 (Tudalennau 268 - 271) 
CLA(5)-24-19 – Papur 56 – Datganiad cyfryngau



CLA(5)-24-19 – Papur 57 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Gweinyddiaeth 
Gyhoeddus a Materion Cyfansoddiadol, 5 Medi 2019

13 Papur(au) i’w nodi
15.15-15.20  

13.1 Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd: WS-30C(5)134 - Rheoliadau 
Grwpiau Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd (Ymadael â’r UE) 2019 

(Tudalennau 272 - 273)
CLA(5)-24-19 – Papur 58 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 17 
Gorffennaf 2019

13.2 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Llywydd a’r Cwnsler Cyffredinol: 
Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) 

(Tudalennau 274 - 275)
CLA(5)-24-19 – Papur 59 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y 
Llywydd a’r Cwnsler Cyffredinol, 17 Gorffennaf 2019

13.3 Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd: WS-30C(5)133 - Rheoliadau’r 
Amgylchedd (Swyddogaethau Deddfwriaethol o Gyfarwyddebau) (Ymadael â’r 
UE) 2019 

(Tudalennau 276 - 277)
CLA(5)-24-19 – Papur 60 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 23 
Gorffennaf 2019

13.4 Llythyr gan y Llywydd at Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth 
Leol a Chymunedau: Hawliau pleidleisio i garcharorion. 

(Tudalennau 278 - 280)
CLA(5)-24-19 – Papur 61 –  Llythyr gan y Llywydd at Gadeirydd y Pwyllgor 
Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, 23 Gorffennaf 2019

13.5 Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Memorandwm 
Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Amaethyddiaeth 

(Tudalennau 281 - 288)
CLA(5)-24-19 – Papur 62 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a 
Materion Gwledig, 25 Gorffennaf 2019

13.6 Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd: Is-ddeddfwriaeth sydd i ddod 
(Tudalennau 289 - 290)



CLA(5)-24-19 – Papur 63 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 26 
Gorffennaf 2019

13.7 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a 
Chymunedau at y Llywydd: Hawliau pleidleisio i garcharorion. 

(Tudalennau 291 - 298)
CLA(5)-24-19– Papur 64 –  Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, 
Llywodraeth Leol a Chymunedau, 26 Gorffennaf 2019

13.8 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a 
Chymunedau at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Hawliau pleidleisio i 
garcharorion 

(Tudalennau 299 - 303)
CLA(5)-24-19 – Papur 65 –  Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, 
Llywodraeth Leol a Chymunedau, 26 Gorffennaf 2019

13.9 Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Offerynnau Statudol yn ymwneud ag 
Ymadael â’r UE 

(Tudalennau 304 - 305)
CLA(5)-24-19 – Papur 66 - Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 26 Gorffennaf 
2019

13.10 Llythyr gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol: Adroddiad Cenedlaethau’r 
Dyfodol 

(Tudalennau 306 - 307)
CLA(5)-24-19 - Papur 67 - Llythyr gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, 
9 Awst 2019

13.11 Llythyr gan y Llywydd: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) 
(Tudalennau 308 - 315)

CLA(5)-24-19 - Papur 68 - Llythyr gan y Llywydd, 13 Awst 2019
13.12 Llythyr gan y Llywydd at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid: Bil Senedd ac 

Etholiadau (Cymru) 
(Tudalennau 316 - 325)

CLA(5)-24-19 - Papur 69 - Llythyr gan y Llywydd at Gadeirydd y Pwyllgor 
Cyllid, 13 Awst 2019



13.13 Llythyr gan y Prif Weinidog: Memoranda Cydsyniad Offeryn Statudol 
(Tudalennau 326 - 327)

CLA(5)-24-19 – Papur 70 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 23 Awst 2019
13.14 Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd: Cyfarfod Pedrochrog y 

Gweinidogion Cyllid 
(Tudalen 328)

CLA(5)-24-19 – Papur 71 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 29 
Awst 2019

13.15 Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid: Bil Senedd 
ac Etholiadau (Cymru) 

(Tudalen 329)
CLA(5)-24-19 - Papur 72 - Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol at Gadeirydd y 
Pwyllgor Cyllid, 3 Medi 2019

13.16 Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Cyd-bwyllgor y Gweinidogion 
(Negodiadau Ewropeaidd) 

(Tudalennau 330 - 331)
CLA(5)-24-19 – Papur 73 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 11 Medi 2019

14 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 
cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn:
15.20  

15 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Gemau’r 
Gymanwlad Birmingham: Adroddiad drafft
15.20-15.30 (Tudalennau 332 - 342) 
CLA(5)-24-19 – Papur 74 – Adroddiad drafft
CLA(5)-24-19 – Papur 75 - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol
CLA(5)-24-19 – Papur briffio cyfreithiol 2

16 Briffio ar weithdrefn ar gyfer craffu ar filiau cydgrynhoi
15.30-16.30 (Tudalennau 343 - 420) 
CLA(5)-24-19 – Papur briffio 3
CLA(5)-24-19 - Papur 76 – Llythyr gan y Pwyllgor Busnes gyda’r Rheol 
Sefydlog Ddrafft 



Dyddiad y cyfarfod nesaf – 23 Medi 2019 



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 1

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



 

Draft Order in Council laid before Parliament under section 109(4) of the Government of Wales 

Act 2006, for approval by resolution of each House of Parliament. 

D R A F T  S T A T U T O R Y  I N S T R U M E N T S  

2019 No. 

CONSTITUTIONAL LAW 

DEVOLUTION, WALES 

The Government of Wales Act 2006 (Amendment) Order 2019 

Made - - - - *** 

Coming into force in accordance with article 1 

 

At the Court at Buckingham Palace, the *** day of *** 

Present, 

The Queen’s Most Excellent Majesty in Council 

A draft of this Order has been laid before, and approved by a resolution of, each House of 

Parliament and the National Assembly for Wales in accordance with section 109(4) of the 

Government of Wales Act 2006(a). 

Her Majesty, in exercise of the powers conferred by sections 109 and 157(2) of that Act(b), is 

pleased, by and with the advice of Her Privy Council, to order as follows: 

Title and commencement 

1.—(1) This Order may be cited as the Government of Wales Act 2006 (Amendment) Order 

2019. 

(2) It comes into force on the day after the day on which it is made. 

Amendments to Part 1 of Schedule 7B to the Government of Wales Act 2006 

2.—(1) Part 1 of Schedule 7B to the Government of Wales Act 2006 (general restrictions) is 

amended as follows. 

(2) In paragraph 9(6), after paragraph (c), insert— 

                                                                                                                                            
(a) 2006 c. 32. Section 109(4) was amended by section 69(1) of, and paragraphs 1, 3(1) and (3) of Part 1 of Schedule 6 to, the 

Wales Act 2017 (c. 4). 
(b) Sections 109(1) and (5) were amended by section 69(1) of, and paragraphs 1, 3(1) and (respectively) (2) and (4) of Part 1 of 

Schedule 6 to, the Wales Act 2017. 
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“(d) an electoral registration officer (within the meaning of section 8 of the 

Representation of the People Act 1983(a)).” 

(3) In paragraph 10(2), after paragraph (l), insert— 

“(m)an electoral registration officer (within the meaning of section 8 of the 

Representation of the People Act 1983).” 

Welsh Ministers (Transfer of Functions) Order 2018 

3.—(1) On the date on which this Order comes into force, ERO functions are to be treated as 

transferred to the Welsh Ministers by article 45 of, and Schedule 1 to, the 2018 Order (transfer of 

functions in relation to electoral legislation). 

(2) Paragraph (3) of article 45 of the 2018 Order applies in relation to ERO functions as if the 

reference to the coming into force of that article were a reference to the coming into force of this 

Order. 

(3) In this article— 

“the 2018 Order” means the Welsh Ministers (Transfer of Functions) Order 2018(b); 

“ERO functions” means functions— 

(a) which were not transferred to the Welsh Ministers by article 45 of, and Schedule 1 to, the 

2018 Order, but 

(b) which would have been so transferred if the amendments made by article 2 of this Order 

had been in force on the date on which article 45 of the 2018 Order came into force. 

 

 

 Name 
 Clerk to the Privy Council 

 

EXPLANATORY NOTE  

(This note is not part of the Order) 

This Order amends paragraphs 9 and 10 of Part 1 of Schedule 7B to the Government of Wales Act 

2006 (c. 32) (“the 2006 Act”). The effect of the amendments is to disapply the restrictions 

contained in paragraphs 8 and 10 of that Schedule in relation to electoral registration officers. 

Electoral registration officers are defined in section 8 of the Representation of the People Act 1983 

(c. 2). They exercise functions in relation to, amongst other things, parliamentary elections, police 

and crime commissioner elections, local government elections and, in Wales, elections to the 

National Assembly for Wales. Parliamentary elections and police and crime commissioner 

elections are reserved matters under the 2006 Act (see paragraphs 20 and 42 of Schedule 7A to the 

2006 Act). 

Accordingly, because electoral registration officers in Wales exercise some of their functions in 

relation to reserved matters, they do not meet the criteria of a “devolved Welsh authority” (as 

defined under section 157A of the 2006 Act). As such, the National Assembly for Wales cannot 

make provisions of the kind referred to in paragraphs 8 and 10 of Schedule 7B to the 2006 Act in 

relation to electoral registration officers in Wales (in relation to their non-reserved functions) 

without the consent of a UK minister (see the definition of “appropriate Minister” in paragraph 

8(5) of Schedule 7B to the 2006 Act). 

                                                                                                                                            
(a) 1983 c. 2. Section 8 was amended by: section 66(6) and (8) of, and paragraph 68(1) of Schedule 16 to, and Schedule 18 to, 

the Local Government (Wales) Act 1994 (c. 19); section 11(4) of the Parliamentary Voting System and Constituencies Act 
2011 (c. 1); and section 180(1) of, and paragraph 130(2) of Schedule 13 to, the Local Government etc. (Scotland) Act 1994 
(c. 39). 

(b) S. I. 2018/644. 
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These amendments allow the National Assembly for Wales to make provision in relation to 

electoral registration officers in Wales in relation to their non-reserved functions without the 

consent of a UK minister. 

Article 3 of the Order provides for certain functions in relation to electoral registration officers in 

Wales to be treated as transferred to the Welsh Ministers under article 45 of the Welsh Ministers 

(Transfer of Functions) Order 2018 (S.I. 2018/644) (“the 2018 Order”). The functions to be treated 

as transferred are those which would have been transferred by article 45 of the 2018 Order if the 

amendments made by article 2 of this Order had been in force at the time the 2018 Order came 

into force. 

An impact assessment has not been produced for this instrument as no, or no significant, impact 

on the private, voluntary or public sector is foreseen. 

 

Tudalen y pecyn 11



MEMORANDWM ESBONIADOL 

GORCHYMYN DEDDF LLYWODRAETH CYMRU 2006 (DIWYGIO) 2019 

2019 Rhif. [XXXX] 

 

Cyflwyniad 

Mae’r memorandwm esboniadol hwn wedi’i baratoi gan Lywodraeth Cymru. Dylid ei 

ddarllen ar y cyd â’r memorandwm esboniadol a baratowyd gan Swyddfa 

Ysgrifennydd Gwladol Cymru. 

Crynodeb o’r Gorchymyn hwn  

Bydd y Gorchymyn yn ychwanegu at yr eithriadau ym mharagraffau 9(6) a 10(2) o 

Atodlen 7B i Ddeddf Llywodraeth Cymru “electoral registration officers (within the 

meaning given in section 8 of the Representation of the People Act 1983)”. Mae hefyd yn 

darparu ar gyfer sut y mae’r diwygiadau hyn yn effeithio ar weithredu erthygl 45 o 

Orchymyn Gweinidogion Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) 2018. 

Y cyd-destun deddfwriaethol  

Mae paragraff 8 o Atodlen 7B i Ddeddf Llywodraeth Cymru yn darparu na chaiff 

darpariaeth mewn Deddf gan y Cynulliad roi na gosod unrhyw swyddogaeth ar 

awdurdod a gedwir yn ôl; nac addasu cyfansoddiad awdurdod a gedwir yn ôl; ac na 

chaiff roi, gosod, addasu na dileu swyddogaethau penodol sy'n cael eu harfer mewn 

perthynas ag awdurdod a gedwir yn ôl; heb gydsyniad Gweinidog y Goron.  

Ar ben hynny, mae paragraff 10 yn darparu na chaiff darpariaeth mewn Deddf gan y 

Cynulliad ddileu nac addasu unrhyw swyddogaeth gan awdurdod cyhoeddus (ac 

eithrio awdurdod datganoledig Cymreig) heb gydsyniad y Gweinidog priodol. Ystyrir 

bod Swyddogion Cofrestru Etholiadol a benodir o dan adran 8 o Ddeddf 

Cynrychiolaeth y Bobl 1983 yn awdurdod a gedwir yn ôl at ddibenion Deddf 

Llywodraeth Cymru gan fod ganddynt swyddogaethau yn ymwneud ag etholiadau 

datganoledig a rhai heb eu datganoli, ac nid ydynt wedi'u cynnwys ym mharagraffau 

9 na 10, sy’n rhestru’r awdurdodau a gedwir yn ôl nad yw’r gofynion penodol o ran 

cydsyniad yn berthnasol iddynt.  

O ganlyniad, er bod gan y Cynulliad gymhwysedd deddfwriaethol bellach mewn 

perthynas ag etholiadau Cynulliad ac etholiadau llywodraeth leol, ni fyddai modd 

iddo ddeddfu ar gyfer rhai newidiadau i'r broses cofrestru etholiadol yng Nghymru ar 

gyfer etholiadau datganoledig (lle bo newidiadau o’r fath yn ymwneud â 

swyddogaethau Swyddogion Cofrestru Etholiadol) heb gydsyniad Gweinidog y 

Goron. 

Yn ogystal, mae Gorchymyn Gweinidogion Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) 

2018 yn trosglwyddo i Weinidogion Cymru swyddogaethau’n ymwneud â 

deddfwriaeth etholiadol. Fodd bynnag, nid yw’n gwneud hynny drwy restru pob 

swyddogaeth yn unigol. Yn hytrach, mae’n gwneud hynny drwy gyfeirio at 

gymhwysedd datganoledig. 
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Mae paragraff 12 o Atodlen 7B yn darparu, mewn unrhyw ddeddfiad, nad yw 
cyfeiriad at gymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad yn cynnwys darpariaeth y gellid 
ei gwneud mewn Deddf gan y Cynulliad gyda chydsyniad Gweinidog y Goron yn 
unig.  

Gyda'i gilydd, mae gofynion Atodlen 7B a’r ffordd y mae'r Gorchymyn Trosglwyddo 
Swyddogaethau yn trosglwyddo swyddogaethau yn ymwneud â deddfwriaeth 
etholiadol yn golygu nad yw swyddogaethau etholiadol allweddol mewn perthynas â 
Swyddogion Cofrestru Etholiadol wedi cael eu trosglwyddo ac nad oes modd i 
Weinidogion Cymru eu harfer. 

Mae Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru felly wedi cytuno i gynhyrchu 
Gorchymyn dan adran 109 o Ddeddf Llywodraeth Cymru ar fyrder. Bydd y 
Gorchymyn yn ychwanegu at yr eithriadau ym mharagraffau 9(6) a 10(2) o Atodlen 
7B “electoral registration officers (within the meaning given in section 8 of the 

Representation of the People Act 1983)”. 

 

Y cyd-destun polisi  

Prif ddiben y diwygiad i Atodlen 7B yw galluogi'r Cynulliad i ddeddfu ar gyfer 
newidiadau i brosesau cofrestru etholiadol yng Nghymru ar gyfer etholiadau 
datganoledig, heb fod angen cydsyniad. Yn ogystal, mae Llywodraeth Cymru ar hyn 
o bryd yn gweithio ar raglen gymhleth iawn i ddiwygio'r broses ganfasio wrth ochr 
Llywodraethau'r DU a'r Alban. Dan y trefniadau presennol, ni all Gweinidogion 
Cymru ond gwneud cyfran fach o'r darpariaethau gofynnol i ddiwygio'r broses 
ganfasio er mwyn ei diweddaru mewn pryd ar gyfer canfasiad 2020. Byddai'n rhaid i'r 
darpariaethau sy'n weddill gael eu gwneud fel rhan o gynigion deddfwriaethol y DU, 
a fyddai'n arwain at osod y newidiadau statudol gofynnol mewn dau OS ar wahân. 
 

Ymgynghori 

Nid oes unrhyw ymgynghori wedi’i gynnal ar y Gorchymyn hwn, ond mae 

Llywodraeth Cymru a Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru wedi cydweithio i’w 

datblygu. 

Goblygiadau ariannol  

Nid oes goblygiadau ariannol yn gysylltiedig â’r Gorchymyn hwn.  

 

 

Jeremy Miles AC 
Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit  
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EXPLANATORY MEMORANDUM TO 

THE GOVERNMENT OF WALES ACT 2006 (AMENDMENT) ORDER 2019 

2019 No. [XXXX] 

1. Introduction 

1.1 This explanatory memorandum has been prepared by the Office of the Secretary of 

State for Wales and is laid before Parliament by Command of Her Majesty. 

1.2 This memorandum contains information for the Joint Committee on Statutory 

Instruments. 

2. Purpose of the instrument 

2.1 This Order amends Schedule 7B to the Government of Wales Act 2006 (GoWA) so as 

to disapply the restrictions contained in paragraphs 8 and 10 of that Schedule in 

relation to Electoral Registration Officers (EROs). The Order also provides for how 

these amendments affect the operation of article 45 (transfer of functions in relation to 

electoral legislation) of the Welsh Ministers (Transfer of Functions) Order 2018 (“the 

2018 Order”).  

3. Matters of special interest to Parliament 

Matters of special interest to the Joint Committee on Statutory Instruments 

3.1 None. 

Matters relevant to Standing Orders Nos. 83P and 83T of the Standing Orders of the House 

of Commons relating to Public Business (English Votes for English Laws) 

3.2 This entire instrument applies to England and Wales only. 

3.3 In the view of the Department, for the purposes of House of Commons Standing Order 

No. 83P of the Standing Orders of the House of Commons relating to Public Business, 

the subject-matter of this instrument would not be within the devolved legislative 

competence of any of the Northern Ireland Assembly as a transferred matter, the 

Scottish Parliament or the National Assembly for Wales if equivalent provision in 

relation to the relevant territory were included in an Act of the relevant devolved 

legislature. 

4. Extent and Territorial Application 

4.1 The extent of this instrument is UK wide.  

4.2 The territorial application of this instrument is set out in Section 3 under “Matters 

relevant to Standing Orders Nos. 83P and 83T of the Standing Orders of the House of 

Commons relating to Public Business (English Votes for English Laws)”. 

5. European Convention on Human Rights 

5.1 Secretary of State for Wales, Alun Cairns MP has made the following statement 

regarding Human Rights: 
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“In my view the provisions of the Government of Wales Act 2006 (Amendment) 

Order 2019 are compatible with the Convention rights.”  

6. Legislative Context 

6.1 Paragraph 8(1)(a) to (c) of Schedule 7B to GoWA places restrictions on the ability of 

the National Assembly for Wales (“the Assembly”) to confer or impose functions on a 

reserved authority; modify the constitution of a reserved authority; or confer, impose, 

modify or remove functions that are exercisable in relation to a reserved authority, 

without the consent of the appropriate UK Government Minister.  Paragraph 10(1) of 

that Schedule places a similar restriction on the ability of the Assembly to remove or 

modify the functions of a reserved authority.  

6.2 Paragraph 8(3) of Schedule 7B provides that a reserved authority means a Minister of 

the Crown or government department or any other public authority apart from a 

devolved Welsh authority. Section 157A of GoWA defines a devolved Welsh 

authority as a public authority whose functions are exercisable only in relation to 

Wales and are wholly or mainly functions that do not relate to reserved matters.   

6.3 EROs are appointed under section 8 of the Representation of the People Act 1983 and 

exercise functions in relation to all UK polls.  These include local government and 

Assembly elections in Wales (which are devolved matters in Wales) and UK 

Parliament, European, and Police and Crime Commissioner elections (which are 

reserved).  Given this mix of devolved and reserved functions EROs do not meet the 

criteria of a devolved Welsh authority and are a reserved authority.  Assembly 

legislation that seeks to amend the functions of EROs would therefore engage the 

restrictions at paragraphs 8 and/or 10 of Schedule 7B of GoWA and would require the 

consent of a Minister of the Crown.  

6.4 Paragraph 9 of Schedule 7B to GoWA includes a number of carve outs to the consent 

requirements in paragraph 8 in respect of specified reserved authorities that similarly 

exercise a mix of devolved and reserved functions in relation to Wales.  Paragraph 

9(6) sets out a list of reserved authorities that are excepted from the consent 

requirements in paragraph 8(1).  Paragraph 10(2) provides an equivalent list of bodies 

that are excepted from the consent requirements at paragraph 10(1) of Schedule 7B. 

This Order adds EROs to these lists of excepted bodies so that the Assembly can 

modify their functions within devolved competence without needing the consent of a 

UK Government Minister. 

6.5 Separately, article 45 of the Welsh Ministers (Transfer of Functions) Order 2018 (“the 

2018 Order”) transfers existing Ministerial functions under certain pieces of electoral 

legislation to the Welsh Ministers.  The functions that are transferred are those that are 

within “devolved competence” as defined by article 45 of that Order (that is, within 

the legislative competence of the Assembly). Paragraph 12 of Schedule 7B to GoWA, 

however, provides that in any enactment not contained within GoWA a reference to 

“the legislative competence of the Assembly” does not include a provision that, were 

it to be made in an Assembly Act, would require the consent of a Minister of the 

Crown. The current consent requirements in paragraphs 8 and 10 of Schedule 7B to 

GoWA referred to above mean that Ministerial functions relating to EROs are outside 

the scope of  “devolved competence” (within the meaning of article 45 of the 2018 

Order, read with paragraph 12 of Schedule 7B to GoWA).  Accordingly, those 

Ministerial functions relating to EROs did not transfer to the Welsh Ministers under 

the terms of the 2018 Order. 
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7. Policy background 

What is being done and why? 

7.1 The UK Government, Welsh Government and Scottish Government have committed 

to putting in place GB wide canvass reforms next year which require modifications to 

ERO’s functions.   

7.2 This Order does two things. It adds EROs to the lists of reserved authorities in 

Schedule 7B to GoWA which are excepted from the consent requirements in 

paragraphs 8 and 10 of that Schedule.   This will allow the Assembly to make 

provision regarding EROs without the consent of a UK Government Minister (in line 

with other reserved authorities that have a mix of devolved and reserved functions).  

7.3 The Order also clarifies the interaction between the effect of the amendments to 

paragraphs 9 and 10 of Schedule 7B to GoWA and the operation of article 45 of the 

2018 Order. It provides for article 45 of the 2018 Order to have effect from the date of 

this Order as if the amendments made by this Order had been in force at the time the 

2018 Order came into force. This means that the effect of the amendments made by 

this Order on the consent requirements in paragraphs 8 and 10 of Schedule 7B to 

GoWA will alter the scope of “devolved competence” under article 45 of the 2018 

Order to include Ministerial functions in relation to EROs, so that those Ministerial 

functions are treated as transferring to the Welsh Ministers under article 45 of the 

2018 Order, but only with effect from the date that this Order comes into force.   

8. European Union (Withdrawal) Act/Withdrawal of the United Kingdom from the 

European Union 

8.1 This instrument does not relate to withdrawal from the European Union.  

9. Consolidation 

9.1 This Order amends Schedule 7B to GoWA; consolidation is therefore unnecessary.  

10. Consultation outcome 

10.1 No formal consultation has been undertaken on this Order.  We have engaged closely 

with the Welsh Government in its preparation. In line with the requirements in section 

109 of GoWA this Order must also be approved by a resolution of the National 

Assembly for Wales.  

11. Guidance 

11.1 No formal guidance has been, or will be, issued in relation to this Order.  

12. Impact 

12.1 There is no, or no significant, impact on business, charities or voluntary bodies. 

12.2 There is no, or no significant, impact on the public sector. 

12.3 An Impact Assessment has not been prepared for this instrument. 

13. Regulating small business 

13.1 The legislation does not apply to activities that are undertaken by small businesses.  
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14. Monitoring & review 

14.1 There will be no monitoring of the effect of this Order.  

15. Contact 

15.1 David Harries at the Office of the Secretary of State for Wales Telephone: 07840 

009179 or email: David.Harries@ukgovwales.gov.uk can be contacted with any 

queries regarding the instrument. 

15.2 Geth Williams, Deputy Director for Constitution and Corporate Services, at the Office 

of the Secretary of State for Wales can confirm that this Explanatory Memorandum 

meets the required standard. 

15.3 Kevin Foster MP, Parliamentary Under Secretary of State for Wales at the Office of 

the Secretary of State for Wales can confirm that this Explanatory Memorandum 

meets the required standard. 
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PNEGs sydd ag Adroddiadau Clir
16 Medi 2019

Pn(5)31 – Rheoliadau Cyfraith yr UE a Ddargedwir 
(Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019

Gweithdrefn: Arfaethedig
Mae'r Rheoliadau hyn wedi eu gwneud drwy arfer y pwerau a roddir gan 
baragraff 1(1) o Atodlen 2 a pharagraff 21 o Atodlen 7 i Ddeddf yr Undeb 
Ewropeaidd (Ymadael) 2018, ac eithrio rheoliad 10 a wneir o dan adran 78(1) 
o'r Ddeddf Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig 
(Cymru) 2017.

Diben y Rheoliadau hyn yw gwneud mân gywiriadau technegol i ddrafftio 
amrywiol OSau Cymru ar gyfer Ymadael â'r UE ac i alluogi'r llyfr statud i 
weithio'n iawn ar ôl y diwrnod ymadael. Mewn rhai achosion, diben 
diwygiadau a wneir i OSau Cymru ar gyfer Ymadael â'r UE yw cywiro pwyntiau 
technegol yr adroddwyd arnynt yn flaenorol gan y Pwyllgor MCD. 

Cafodd y rheoliadau hyn eu gosod at ddibenion sifftio o dan Ddeddf yr UE 
(Ymadael) 2018 yn unol â Rheol Sefydlog 27.9A.

Rhiant-Ddeddf: Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 a Ddeddf Treth 
Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) 2017

Bodlonwyd Gofynion y Sifft: Ydy
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pN(5)30 – Rheoliadau Hadau (Diwygio etc.) (Cymru) 
(Ymadael â’r UE) 2019

Cefndir a Diben
Mae Rhan 2 o’r Rheoliadau hyn wedi ei gwneud drwy arfer y pwerau a roddir gan adran 2(2) o Ddeddf y 
Cymunedau Ewropeaidd 1972 (‘Deddf 1972’) i roi deddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd ar waith. Mae 
rheoliad 2 yn diwygio Rheoliadau Marchnata Planhigion Ffrwythau a Deunyddiau Lluosogi (Cymru) 2017 
(‘y Rheoliadau Marchnata’) i alluogi Gweinidogion Cymru i barhau i awdurdodi marchnata planhigion 
ffrwythau a deunyddiau lluosogi sy’n dod o wledydd y tu allan i’r Undeb Ewropeaidd o dan amgylchiadau 
penodol.  Ymestynnodd Penderfyniad Gweithredu’r Comisiwn (EU) 2019/120 yr awdurdod blaenorol i 31 
Rhagfyr 2022.

Mae Rhan 3 o’r Rheoliadau hyn wedi ei gwneud drwy arfer y pwerau a roddir gan Ddeddf yr Undeb 
Ewropeaidd (Ymadael) 2018 a daw i rym yn union cyn y diwrnod ymadael. Mae rheoliad 3 yn diwygio 
Rheoliadau Marchnata Hadau a Deunyddiau Lluosogi Planhigion (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 
2019 i sicrhau bod y diwygiad a wnaed gan reoliad 2 yn parhau i weithredu’n effeithiol ar ôl i’r Deyrnas 
Unedig ymadael â’r Undeb Ewropeaidd.

Gosodwyd y Rheoliadau hyn at ddibenion sifftio o dan Ddeddf yr UE (Ymadael) 2018 yn unol â Rheol 
Sefydlog 27.9A.

Argymhelliad y Pwyllgor o ran Gweithdrefn Briodol
Rydym wedi ystyried y meini prawf a bennir yn Rheol Sefydlog 21.3C.  Argymhellwn mai’r weithdrefn 
briodol ar gyfer y Rheoliadau hyn yw’r weithdrefn penderfyniad gadarnhaol.

Fel a nodir uchod, ymestynnodd Penderfyniad y Comisiwn yr awdurdod ar gyfer yr awdurdodi i 31 
Rhagfyr 2022.  Mae’r Rheoliadau presennol yn dileu y terfyn amser (31 Rhagfyr 2018) yn rheoliad 5(4) o’r 
Rheoliadau Marchnata yn hytrach na’i ddisodli gyda’r dyddiad newydd.  Nid yw felly’n gweithredu 
deddfwriaeth yr UE yn briodol.

Efallai na fydd y dyddiad hwnnw’n berthnasol os na fydd Cymru’n rhan o’r Undeb Ewropeaidd erbyn 
hynny.  Os felly, gallai rheoliad 3 (a ddaw i rym yn union cyn ymadael) fod wedi gwneud newid priodol.  
Gan mai diben adran 2(2) of Ddeddf 1972, y dibynnir arno ar gyfer rheoliad 2, yw rhoi deddfwriaeth yr 
Undeb Ewropeaidd ar waith, dylid gwneud hynny mewn ffordd sy’n gywir ar y dyddiad y gwneir y 
ddeddfwriaeth gweithredu.

Ymateb y Llywodraeth
Os nad yw Llywodraeth Cymru’n cytuno ag argymhelliad y Pwyllgor o ran y weithdrefn briodol ar gyfer y 
Rheoliadau hyn, rhaid i Lywodraeth Cymru esbonio pam y mae hi’n anghytuno ag argymhelliad y 
Pwyllgor yn unol â Rheol Sefydlog 27.9B.

Cynghorwyr Cyfreithiol
Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol
Gorffennaf 2019
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U

2019 Rhif (Cy. )

YMADAEL Â’R UNDEB 
EWROPEAIDD, CYMRU

HADAU, CYMRU

Rheoliadau Hadau (Diwygio etc.) 
(Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019

NODYN ESBONIADOL

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Rheoliadau) 

Mae Rhan 2 o’r Rheoliadau hyn wedi ei gwneud 
drwy arfer y pwerau a roddir gan adran 2(2) o Ddeddf 
y Cymunedau Ewropeaidd 1972. Mae rheoliad 2 yn 
diwygio Rheoliadau Marchnata Planhigion Ffrwythau 
a Deunyddiau Lluosogi (Cymru) 2017 i alluogi 
Gweinidogion Cymru i awdurdodi marchnata 
planhigion ffrwythau a deunyddiau lluosogi sy’n dod o 
wledydd y tu allan i’r Undeb Ewropeaidd o dan 
amgylchiadau penodol.

Mae Rhan 3 o’r Rheoliadau hyn wedi ei gwneud 
drwy arfer y pwerau a roddir gan Ddeddf yr Undeb 
Ewropeaidd (Ymadael) 2018. Mae rheoliad 3 yn 
diwygio Rheoliadau Marchnata Hadau a Deunyddiau 
Lluosogi Planhigion (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â’r 
UE) 2019 i sicrhau bod y diwygiad a wnaed gan 
reoliad 2 yn parhau i weithredu’n effeithiol ar ôl i’r 
Deyrnas Unedig ymadael â’r Undeb Ewropeaidd.

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar 
gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn 
perthynas â’r Rheoliadau hyn. O ganlyniad, ystyriwyd 
nad oedd yn angenrheidiol cynnal asesiad effaith 
rheoleiddiol o’r costau a’r manteision sy’n debygol o 
ddeillio o gydymffurfio â’r Rheoliadau hyn.
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U

2019 Rhif (Cy. )

YMADAEL Â’R UNDEB 
EWROPEAIDD, CYMRU

HADAU, CYMRU

Rheoliadau Hadau (Diwygio etc.) 
(Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019

Gofynion sifftio wedi eu bodloni ***

Gwnaed ***

Gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru ***

Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1(2)

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Rheoliadau 
hyn drwy arfer y pwerau a roddir gan—

(a) mewn perthynas â Rhan 1, y pwerau a 
grybwyllir ym mharagraffau (b) ac (c);

(b) mewn perthynas â Rhan 2, adran 2(2) o 
Ddeddf y Cymunedau Ewropeaidd 1972(1);

(c) mewn perthynas â Rhan 3, paragraff 1(1) o 
Atodlen 2 i Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd 
(Ymadael) 2018(2).

Mae Gweinidogion Cymru wedi eu dynodi at 
ddibenion adran 2(2) o Ddeddf y Cymunedau 
Ewropeaidd 1972 mewn perthynas â’r polisi 
amaethyddol cyffredin(3).

Mae gofynion paragraff 4 o Atodlen 2 (sy’n ymwneud 
ag ymgynghori â’r Ysgrifennydd Gwladol) a 

(1) 1972 p. 68; diwygiwyd adran 2(2) gan adran 27(1)(a) o 
Ddeddf Diwygio Deddfwriaethol a Rheoleiddiol 2006 (p. 51) 
a Rhan 1 o’r Atodlen i Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd 
(Diwygio) 2008 (p. 7). Mae wedi ei diddymu yn rhagolygol 
gan adran 1 o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 
(p. 16) o’r diwrnod ymadael (gweler y diffiniad o “exit day” 
yn adran 20 o’r Ddeddf honno).  

(2) 2018 p. 16.
(3) O.S. 2010/2690. 
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pharagraff 4(2) o Atodlen 7 (sy’n ymwneud â 
gweithdrefn briodol y Cynulliad ar gyfer y Rheoliadau 
hyn) i Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 
wedi eu bodloni.

RHAN 1
Cyflwyniad

Enwi, cychwyn a chymhwyso

1.—(1) Enw’r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau 
Hadau (Diwygio etc.) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 
2019.

(2) Daw’r Rheoliadau hyn i rym fel a ganlyn—
(a) o ran y Rhan hon a Rhan 2, 21 o ddiwrnodau 

ar ôl y diwrnod y gosodir y Rheoliadau hyn;
(b) o ran Rhan 3, yn union cyn y diwrnod 

ymadael.
(3) Mae’r Rheoliadau hyn yn gymwys o ran Cymru.

RHAN 2
Marchnata hadau a deunyddiau lluosogi 

planhigion: diwygio deddfwriaeth ddomestig

Rheoliadau Marchnata Planhigion Ffrwythau a 
Deunyddiau Lluosogi (Cymru) 2017

2. Yn Rheoliadau Marchnata Planhigion Ffrwythau a 
Deunyddiau Lluosogi (Cymru) 2017(1), yn rheoliad 5, 
yn lle paragraffau (3) a (4) rhodder—

“(3) Caiff Gweinidogion Cymru awdurdodi 
marchnata deunyddiau planhigion o unrhyw 
wlad y tu allan i’r Undeb Ewropeaidd os ydynt 
wedi eu bodloni bod y deunyddiau planhigion 
wedi eu cynhyrchu o dan amodau sy’n cyfateb 
i’r gofynion yn y Rheoliadau hyn ar gyfer 
deunyddiau planhigion.”

(1) O.S. 2017/691 (Cy. 163), y mae diwygiadau iddo nad ydynt 
yn berthnasol i’r Rheoliadau hyn.
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RHAN 3
Marchnata hadau a deunyddiau lluosogi 

planhigion: diwygio deddfwriaeth ddomestig o 
ganlyniad i ymadawiad y Deyrnas Unedig â’r 

Undeb Ewropeaidd

Rheoliadau Marchnata Hadau a Deunyddiau 
Lluosogi Planhigion (Diwygio) (Cymru) (Ymadael 
â’r UE) 2019

3.—(1) Mae Rheoliadau Marchnata Hadau a 
Deunyddiau Lluosogi Planhigion (Diwygio) (Cymru) 
(Ymadael â’r UE) 2019(1) wedi eu diwygio fel a 
ganlyn.

(2) Yn rheoliad 5(4), yn lle’r geiriau cyn y testun a 
fewnosodir, rhodder—

“Yn rheoliad 5—
(a)  ym mharagraff (3), yn lle “Undeb 

Ewropeaidd” rhodder “Deyrnas 
Unedig”;

(b)   ar y diwedd mewnosoder—”.

Enw
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 
un o Weinidogion Cymru
Dyddiad

(1) O.S. 2019/368 (Cy. 90).
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Explanatory Memorandum to The Seeds (Amendment etc.) (Wales) (EU 
Exit) Regulations 2019

This Explanatory Memorandum has been prepared by Department for Energy, 
Planning and Rural Affairs and is laid before the National Assembly for Wales 
in conjunction with the above subordinate legislation and in accordance with 
Standing Order 27.1.

Minister’s Declaration

In my view, this Explanatory Memorandum gives a fair and reasonable view of 
the expected impact of The Seeds (Amendment etc.) (Wales) (EU Exit) 
Regulations 2019.

I have made the statements required by the European Union (Withdrawal) Act 
2018. These statements can be found in Part 2 of the Annex to this 
memorandum. 

Lesley Griffiths 
Minister for Environment, Energy and Rural Affairs 
16 July 2019
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PART 1

1. Description

These Regulations make related amendments to the Marketing of Fruit 
Plant and Propagating Material (Wales) Regulations 2017 and The 
Marketing of Seeds and Plant Propagating Material (Amendment) 
(Wales) (EU Exit) Regulations 2019. These Regulations transpose EU 
legislation and correct operability issues that would arise after Exit.

2. Matters of special interest to the Constitutional and Legislative Affairs 
Committee

2.1 Part 2 of these Regulations is  made in exercise of powers conferred by 
section 2(2) of the European Communities Act 1972 while Part 3 of 
these Regulations is made in exercise of powers in  paragraph 1(1) of 
Schedule 2  to the European Union (Withdrawal) Act 2018 (“the 2018 
Act”). Part 3 of these Regulations comes into force immediately before 
“exit day”, which is defined as 31 October 2019 at 11.00 pm.

As set out in the Ministerial statement in Part 2 of the Annex to this 
Explanatory Memorandum it is proposed that the instrument be subject to 
the negative procedure. The instrument makes minor and technical 
changes and as such should be subject to annulment.

3. Legislative background

3.1 Part 2 of these Regulations is made in exercise of powers conferred by 
section 2(2) of the European Communities Act 1972. Part 3 of these 
Regulations is made in exercise of powers conferred by paragraph 1(1) 
of Schedule 2 to the 2018 Act in order to address failures of retained EU 
law to operate effectively due to the withdrawal of the United Kingdom 
from the European Union. 

3.2   In accordance with the requirements of the 2018 Act the Minister for 
Environment, Energy and Rural Affairs, Lesley Griffiths, has made the 
relevant statements set out  in Part 2 of the Annex to this Explanatory 
Memorandum.

3.3 This instrument makes amendments which are legally necessary to 
achieve its objectives. It does not represent any changes of policy and it 
will not produce any impact on businesses or the public.
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4. Purpose and intended effect of the legislation

What did any relevant EU law do before exit day?

4.1 These Regulations amends two pieces of domestic legislation:
  

 The Marketing of Fruit Plant and Propagating Material (Wales) 
Regulations 2017; and 

 The Marketing of Seeds and Plant Propagating Material (Amendment) 
(Wales) (EU Exit) Regulations 2019.

4.2  Council Directive 2008/90/EC (“the Fruit Directive”) prescribes 
marketing standards for fruit plant propagating material to ensure 
minimum quality standards and traceability. It allows each Member State 
to authorise in respect of its territory the marketing of planting material 
produced in countries outside the European Union which the Member 
State considers to have equivalent production standards. The Directive 
is transposed by the Marketing of Fruit Plant and Propagating Material 
(Wales) Regulations 2017.

  Why is it being changed?

4.23 The Fruit Directive allows a Member State, during a specified period, to 
authorise in respect of their territory the marketing of fruit plant material 
produced in countries outside the European Union which that Member 
State considers to have equivalent production standards. The Marketing 
of Fruit Plant and Propagating Material (Wales) Regulations 2017 
transposed this provision which was time limited. That limit has been 
extended by Commission Decision (EU) 2019/120. These Regulations 
provide for the new EU timeframe relating to the Fruit Directive and 
makes exit deficiency amendments with regards to references to the 
European Union.

 What will it now do?

4.24  These Regulations will enable the Welsh Ministers to authorise the 
marketing, in Wales, of fruit plant and propagating material from any 
country outside of the EU if satisfied the plant material has been 
produced under conditions equivalent to those required in domestic 
legislation. The Marketing of Seeds and Plant Propagating Material 
(Amendment) (Wales) (EU Exit) Regulations 2019 are amended to 
ensure that the amendment made by regulation 2 of these Regulations 
continues to operate effectively after the withdrawal of the United 
Kingdom from the European Union. 
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5. Consultation 

5.1 As there is no policy change, no public consultation was undertaken. 
The purpose of the instrument is  to enable the current legislative and 
policy framework to remain unchanged by the withdrawal of the United 
Kingdom from the European Union.

6. Guidance

6.1 There is no associated guidance in respect of this Statutory Instrument.

7. Regulatory Impact Assessment (RIA) 

7.1 The impact on business, charities or voluntary bodies is minimal. 

8. Monitoring & review

8.1 As this instrument is made under the Withdrawal Act, no extra review 
arrangement is required.
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Annex 
Statements under the European Union 

(Withdrawal) Act 2018

Part 1 
Table of Statements under the 2018 Act

This table sets out the statements that may be required of the Welsh Ministers 
under the 2018 Act. The table also sets out those statements that may be 
required of Ministers of the Crown under the 2018 Act, which the Welsh 
Ministers have committed to also provide when required. The required 
statements can be found in Part 2 of this annex.

Statement Where the 
requirement sits

To whom it applies What it requires

Appropriate-
ness

Sub-paragraph (2) 
of paragraph 28, 
Schedule 7

Applies to Ministers of 
the Crown exercising 
powers in sections 
8(1), 9 and 23(1) or 
jointly exercising 
powers in Schedule 2. 
Welsh Ministers have 
committed to make the 
same statement when 
exercising powers in 
Schedule 2

A statement that the SI does no 
more than is appropriate.

Good 
Reasons 

Sub-paragraph (3) 
of paragraph 28, 
Schedule 7

Applies to Ministers of 
the Crown exercising 
powers in sections 
8(1), 9 and 23(1) or 
jointly exercising 
powers in Schedule 2. 
Welsh Ministers have 
committed to make the 
same statement when 
exercising powers in 
Schedule 2

A statement to explain the good 
reasons for making the 
instrument and that what is 
being done is a reasonable 
course of action.

Equalities Sub-paragraphs (4) 
and (5) of 
paragraph 28, 
Schedule 7

Applies to Ministers of 
the Crown exercising 
powers in sections 
8(1), 9 and 23(1) or 
jointly exercising 
powers in Schedule 2. 
Welsh Ministers have 

A statement to explain what, if 
any, amendment, repeals or 
revocations are being made to 
the Equalities Acts 2006 and 
2010 and legislation made 
under them. 
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committed to make the 
same statement when 
exercising powers in 
Schedule 2

A statement that the Minister 
has had due regard to the need 
to eliminate discrimination and 
other conduct prohibited under 
the Equality Act 2010.

Explanations Sub-paragraph (6) 
of paragraph 28, 
Schedule 7

Applies to Ministers of 
the Crown exercising 
powers in sections 
8(1), 9 and 23(1) or 
jointly exercising 
powers in Schedule 2. 
Welsh Ministers have 
committed to make the 
same statement when 
exercising powers in 
Schedule 2

A statement to explain the 
instrument, identify the relevant 
law before exit day, explain the 
instrument’s effect on retained 
EU law and give information 
about the purpose of the 
instrument, e.g. whether minor 
or technical changes only are 
intended to the EU retained law.

Criminal 
offences

Sub-paragraphs (3) 
and (7) of 
paragraph 28, 
Schedule 7

Applies to Ministers of 
the Crown exercising 
powers in sections 
8(1), 9 and 23(1) or 
jointly exercising 
powers in Schedule 2. 
Welsh Ministers have 
committed to make the 
same statement when 
exercising powers in 
Schedule 2

A statement setting out the 
‘good reasons’ for creating a 
criminal offence, and the penalty 
attached.

Sub-
delegation

Paragraph 30, 
Schedule 7

Applies to Ministers of 
the Crown exercising 
powers in sections 
8(1), 9 and paragraph 
1 of Schedule 4 to 
create a legislative 
power exercisable not 
by a Minister of the 
Crown or a Devolved 
Authority. 

Welsh Ministers have 
committed to make the 
same statement when 
exercising powers in 
Schedule 2 or 
paragraph 1 of 
Schedule 4 to create a 
legislative power 
exercisable not by a 
Minister of the Crown 
or a Devolved 

A statement to explain why it is 
appropriate to create such a 
sub-delegated power.
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Authority

Urgency Sub-paragraph (2) 
and (8) of 
paragraph 7, 
Schedule 7

Welsh Ministers 
exercising powers in 
Part 1 of Schedule 2 
but using the urgent 
procedure in 
paragraph 7 of 
Schedule 7

A statement that the Welsh 
Ministers are of the opinion that 
it is necessary to make the SI 
using the urgent procedure and 
the reasons for that opinion.
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Part 2

Statements required when using enabling powers 
under the European Union (Withdrawal) 2018 Act

1. 1. Sifting statement 

The Minister for Environment, Energy and Rural Affairs, Lesley Griffiths, has 
made the following statement regarding use of legislative powers in the 
European Union (Withdrawal) Act 2018: 

“In my view The Seeds (Amendment etc.) (Wales) (EU Exit) Regulations 2019 
should be subject to annulment in pursuance of a resolution of the National 
Assembly for Wales (i.e. the negative procedure)”. This is the case because the 
changes being made are technical in nature and make no substantive changes 
to how the Marketing of Fruit Plant and Propagating Material (Wales) 
Regulations 2017 and The Marketing of Seeds and Plant Propagating Material 
(Amendment) (Wales) (EU Exit) Regulations 2019operate.

2. Appropriateness statement

The Minister for Environment, Energy and Rural Affairs, Lesley Griffiths, has 
made the following statement regarding use of legislative powers in the 
European Union (Withdrawal) Act 2018:

“In my view The Seeds (Amendment etc.) (Wales) (EU Exit) Regulations 2019 
does no more than is appropriate”. This is the case because all the changes 
being made under the 2018 Act powers are solely in order to address 
deficiencies arising from EU exit.”

3. Good reasons

The Minister for Environment, Energy and Rural Affairs, Lesley Griffiths, has 
made the following statement regarding use of legislative powers in the 
European Union (Withdrawal) Act 2018:

“In my view there are good reasons for the provisions in this instrument, and I 
have concluded they are a reasonable course of action”. This is because the 
provisions made under the 2018 Act powers ensure that protections provided 
by the statutory instrument being amended continue to be operable after the 
UK leaves the European Union.”

4. Equalities

4.1 The Minister for Environment, Energy and Rural Affairs, Lesley Griffiths, 
has made the following statement(s):
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“The Seeds (Amendment etc.) (Wales) (EU Exit) Regulations 2019 do 
not amend, repeal or revoke a provision or provisions in the Equality Act 
2006 or the Equality Act 2010 or subordinate legislation made under 
those Acts.” 

4.2 The Minister for Environment, Energy and Rural Affairs, Lesley Griffiths,  
has made the following statement regarding use of legislative powers in 
the European Union (Withdrawal) Act 2018:

“In relation to the instrument, I, Lesley Griffiths have had due regard to 
the need to eliminate discrimination, harassment, victimisation and any 
other conduct that is prohibited by or under the Equality Act 2010.”

Little or no impact on equalities is expected.

5. Explanations 

5.1 The explanations statement has been made in paragraph 4 (Purpose & 
intended effect of the legislation) of the main body of this explanatory 
memorandum. 

6. Criminal offences 

Not applicable / required. 

7. Legislative sub-delegation 

Not applicable / required. 

8. Urgency 

Not applicable / required.
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Offerynnau Statudol sydd ag Adroddiadau Clir
16 Medi 2019

SL(5)432 – Cod Ymarfer er Lles Cathod

Gweithdrefn: Negyddol
O dan Ddeddf Lles Anifeiliaid 2006 (“Deddf 2006”), mae dyletswydd ar 
berson sy'n gyfrifol am anifail i gymryd camau rhesymol i sicrhau bod ei 
anghenion lles yn cael eu bodloni. Cyhoeddwyd y Cod Ymarfer presennol yn 
2008, o dan Ddeddf 2006. Mae angen diweddaru'r Cod i adlewyrchu'r 
wyddoniaeth, deddfwriaeth a safonau diweddaraf o ran lles anifeiliaid er 
mwyn osgoi rhoi anifeiliaid mewn perygl o niwed. 

Mae'r canllawiau yn y Cod hwn yn egluro'r hyn y mae angen i'r sawl sy'n 
gyfrifol am gath ei wneud, ac mae'n cynnwys yr angen am amgylchedd 
addas; diet addas; patrymau ymddygiad arferol; anghenion tai (yn enwedig 
mewn perthynas ag anifeiliaid eraill) ac anghenion iechyd a lles. Mae'r 
canllawiau'n cynnwys cyfeiriadau at wybodaeth bellach ac yn argymell 
defnyddio milfeddygon fel prif ffynhonnell cyngor ar iechyd a lles yr anifail. 

Mae'r Cod at ddefnydd y sawl sy'n gyfrifol am gath. Os caiff achos ei ddwyn o 
dan Ddeddf 2006 ar gyfer trosedd lles, gall y llys roi ystyriaeth i'r graddau y 
mae rhywun wedi cydymffurfio â'r canllawiau yn y Cod wrth benderfynu a 
gyflawnwyd trosedd.   

Yr uchafswm dedfryd ar hyn o bryd ar gyfer troseddau lles anifeiliaid 
penodol o dan Ddeddf 2006 yw 51 wythnos o garchar a/neu ddirwy. Mae'r 
Bil Lles Anifeiliaid (Dedfrydu) ar fin symud i'r cyfnod pwyllgor yn Nhŷ'r 
Cyffredin ar hyn o bryd, ac os caiff ei basio bydd yn caniatáu i'r troseddau 
hyn gael eu rhoi ar brawf y naill ffordd neu'r llall a bydd yn cynyddu'r gosb 
uchaf i ddirwy a/neu 12 mis o garchar os caiff person ei roi ar brawf yn 
ddiannod, a dirwy a/neu 5 mlynedd o garchar os caiff person ei roi ar brawf 
am dditiad. Bydd geiriad y Cod yn cael ei ddiweddaru i adlewyrchu unrhyw 
newidiadau.
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Gweithdrefn: Negyddol

Cyhoeddir y Cod Ymarfer o dan adran 14 o Ddeddf 2006, sy'n caniatáu i 
Gynulliad Cenedlaethol Cymru gyhoeddi canllawiau ymarferol mewn 
perthynas ag unrhyw ddarpariaeth o dan y Ddeddf. Cafodd pŵer y Cynulliad i 
gyhoeddi canllawiau ei drosglwyddo i Weinidogion Cymru gan baragraff 30 o 
Atodlen 11 i Ddeddf 2006. Mae Adran 16 yn ei gwneud yn ofynnol i 
gyhoeddi drafft o'r Cod, ymgynghori arno, ac ystyried unrhyw ymatebion i'r 
ymgynghoriad. Mae'r camau hyn wedi eu cymryd. 

Mae darpariaeth drosiannol ym mharagraff 34 o Atodlen 11 i Ddeddf 2006 
sy'n datgan, lle bo swyddogaeth gyfatebol i'w harfer gan un o Weinidogion y 
Goron, fod y weithdrefn Seneddol berthnasol yn gymwys i unrhyw 
swyddogaeth a osodir ar Weinidogion Cymru. Rhaid i Weinidog y Goron 
ddefnyddio'r weithdrefn negyddol, a nodir yn adran 15 o Ddeddf 2006, ac 
felly mae'r Cod yn cael ei osod gan ddefnyddio'r weithdrefn penderfyniad 
negyddol; gall y Cynulliad benderfynu bod y Cod yn cael ei ddirymu heb fod 
yn hwyrach na 40 diwrnod ar ôl ei osod.

Rhiant-Ddeddf: Deddf Lles Anifeiliaid 2006

Fe’u gwnaed ar: 

Fe’u gosodwyd ar: 12 Gorffennaf 2019

Yn dod i rym ar: 
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Offerynnau Statudol sydd ag Adroddiadau Clir
16 Medi 2019

SL(5)436 – Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd 
etc.) (Cymru) 2019 (Darpariaeth Drosiannol ar gyfer 
Tenantiaethau Byrddaliadol Sicr) 2019

Gweithdrefn: Negyddol
Mae Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) 2019 
(Darpariaeth Drosiannol ar gyfer Tenantiaethau Byrddaliadol Sicr) 2019 (“y 
Rheoliadau”) yn ymdrin â chamau i gymhwyso Deddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd 
ac ati) (Cymru) 2019 (“Deddf 2019”) i denantiaethau byrddaliadol sicr. 

Mae’r Ddeddf yn gwahardd landlord, asiant gosod eiddo neu unrhyw berson 
arall rhag ei gwneud yn ofynnol i daliad gwaharddedig gael ei wneud i’r 
landlord, yr asiant gosod eiddo neu unrhyw berson arall:

a) yn gydnabyddiaeth am roi neu am adnewyddu contract meddiannaeth 
safonol, neu am barhau â chontract o’r fath; neu

b) yn unol â theler mewn contract meddiannaeth safonol sy’n honni ei 
bod yn ofynnol i’r taliad gael ei wneud.

Mae’r Rheoliadau’n cymhwyso Rhannau 1 i 5 a Rhan 7 o Ddeddf 2019 (sy’n 
cynnwys trosolwg o Ddeddf 2019 ac yn mynd ymlaen i ymdrin â gwahardd 
taliadau penodol; ymdrin â blaendaliadau cadw; gorfodi; adennill taliadau 
gwaharddedig a darpariaethau ategol) i denantiaethau byrddaliadol sicr o 
dan Ddeddf Tai 1988 (“Deddf 1988”). Mae’r Rheoliadau hefyd yn cyfyngu 
landlord annedd sydd o dan gontract meddiannaeth safonol rhag rhoi 
hysbysiad o dan adran 21(1)(b) o Ddeddf 1988 (“hysbysiad adran 21”) mewn 
perthynas ag annedd os yw’r landlord wedi ei gwneud yn ofynnol i daliad 
gwaharddedig gael ei wneud, a’i fod wedi ei wneud ond nad yw wedi ei ad-
dalu. Yn yr un modd, mae’r Rheoliadau’n atal rhoi hysbysiad adran 21 os nad 
yw blaendal cadw mewn perthynas â chontract meddiannaeth safonol wedi ei 
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ad-dalu, ac os yw’r amgylchiadau’n golygu bod y methiant i ad-dalu’r 
blaendal yn gyfystyr â thorri gofynion Deddf 2019.

Bydd tenantiaethau byrddaliadol sicr o dan Ddeddf 1988 yn troi’n gontractau 
meddiannaeth o dan Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (“Deddf 2016”). 
Fodd bynnag, mae Deddf 2019 yn dod i rym ar 1 Medi 2019, cyn i 
ddarpariaethau perthnasol Deddf 2016 ddod i rym, felly mae’r Rheoliadau 
trosiannol hyn yn angenrheidiol i sicrhau bod Deddf 2019 yn berthnasol i 
denantiaethau byrddaliadol sicr pan ddaw i rym.

Rhiant-Ddeddf: Ddeddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) 2019

Fe’u gwnaed ar: 18 Gorffennaf 2019

Fe’u gosodwyd ar: 22 Gorffennaf 2019

Yn dod i rym ar: 01 Medi 2019
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SL(5)434 - Rheoliadau Addysg (Y Diwrnod Ysgol a’r 
Flwyddyn Ysgol) (Cymru) (Diwygio) 2019

Cefndir a Diben
Gwneir Rheoliadau Addysg (Y Diwrnod Ysgol a’r Flwyddyn Ysgol) (Cymru) (Diwygio) 2019 (“y Rheoliadau 
hyn”) drwy arfer y pwerau a roddir gan adrannau 551 a 569(4) a (5) o Ddeddf Addysg 1996. 

Mae'r Rheoliadau hyn yn gwneud diwygiadau i Reoliadau Addysg (Y Diwrnod Ysgol a’r Flwyddyn Ysgol) 
(Cymru) 2003 (“Rheoliadau 2003”) i ddarparu i hyd at ddwy sesiwn yn nhrydydd tymor pob un o’r 
blynyddoedd ysgol 2019–2020, 2020–2021 a 2021–2022 gyfrif fel sesiynau pan gyfarfu’r ysgol os 
oeddent wedi eu neilltuo i ddarparu hyfforddiant, neu i baratoi a chynllunio, mewn perthynas â’r 
newidiadau arfaethedig i’r cwricwlwm i Gymru. Mae'r newidiadau arfaethedig hyn yn deillio o’r Adolygiad 
Annibynnol o’r Cwricwlwm a’r Trefniadau Asesu yng Nghymru a’r adroddiad dilynol “Dyfodol 
Llwyddiannus” (Medi 2015).  Mae'r Rheoliadau hyn hefyd yn hepgor darpariaethau diangen yn 
Rheoliadau 2003.

Gweithdrefn
Negyddol.

Materion technegol: craffu
Nodir un pwynt technegol i gyflwyno adroddiad arno o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn perthynas â'r 
offeryn hwn.

1. Rheol Sefydlog 21.2(vi) – ei bod yn ymddangos bod gwaith drafftio'r offeryn neu'r drafft yn 
ddiffygiol neu ei fod yn methu â bodloni gofynion statudol

Mae rheoliad 2(2) o'r Rheoliadau hyn yn cyfeirio at ddiffiniadau yn rheoliad 2 o Reoliadau 2003, ac yn 
hepgor y diffiniadau a ganlyn: “cyfnod sylfaen” a “cyfnod allweddol”. Fodd bynnag, nid yw'r naill na’r llall 
o’r diffiniadau hyn wedi'u cynnwys yn rheoliad 2 o Reoliadau 2003. Serch hynny, mae'r ddau ddiffiniad yn 
ymddangos yn rheoliad 3 o Reoliadau 2003.

Rhinweddau: craffu 
Ni nodwyd unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â'r 
offeryn hwn. 

Y goblygiadau yn sgil gadael yr Undeb Ewropeaidd  
Ni nodwyd unrhyw oblygiadau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â'r 
offeryn hwn.  

Ymateb y Llywodraeth
Nodir a derbynnir y pwynt adrodd. Bydd y Llywodraeth yn gofalu y caiff y pwynt hwn ei gywiro drwy 
gyfrwng slip cywiro.

Cynghorwyr Cyfreithiol
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Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol
Awst 2019
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2019 Rhif 1131 (Cy. 196) 

ADDYSG, CYMRU 

Rheoliadau Addysg (Y Diwrnod 

Ysgol a’r Flwyddyn Ysgol) 

(Cymru) (Diwygio) 2019 

NODYN ESBONIADOL 

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Rheoliadau) 

Mae Rheoliadau Addysg (Y Diwrnod Ysgol a’r 

Flwyddyn Ysgol) (Cymru) 2003 (“Rheoliadau 2003”) 

yn gymwys i ysgolion a gynhelir gan awdurdodau lleol 

ac i ysgolion arbennig pa un a’u cynhelir felly ai 

peidio. Maent yn gwneud darpariaeth, ymhlith pethau 

eraill, ar gyfer diwrnod ysgol sydd fel arfer i’w rannu 

yn ddwy sesiwn gydag egwyl yn y canol, ac i ysgolion 

(ac eithrio ysgolion meithrin) gyfarfod am o leiaf 380 

o sesiynau yn ystod unrhyw flwyddyn ysgol. 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau 2003 

i ddarparu i hyd at ddwy sesiwn yn nhrydydd tymor 

pob un o’r blynyddoedd ysgol 2019–2020, 2020–2021 

a 2021–2022 gyfrif fel sesiynau pan gyfarfu’r ysgol os 

oeddent wedi eu neilltuo i ddarparu hyfforddiant, neu i 

baratoi a chynllunio, mewn perthynas â’r newidiadau 

arfaethedig i’r cwricwlwm i Gymru. Mae’r newidiadau 

yma yn deillio o’r Adolygiad Annibynnol o’r 

Cwricwlwm a’r Trefniadau Asesu yng Nghymru a’r 

adroddiad dilynol “Dyfodol Llwyddiannus” (Medi 

2015).  Maent  hefyd yn diwygio rheoliadau 3 a 4 yn 

Rheoliadau 2003 drwy hepgor darpariaethau diangen. 

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar 

gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn 

perthynas â’r Rheoliadau hyn. O ganlyniad, lluniwyd 

asesiad effaith rheoleiddiol o’r costau a’r manteision 

sy’n debygol o ddeillio o gydymffurfio â’r Rheoliadau 

hyn. Gellir cael copi oddi wrth: Y Gangen Lles 

Disgyblion, Yr Is-adran Cymorth i Ddysgwyr, 

Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 

3NQ. 

Certified copy from legislation.gov.uk Publishing
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2019 Rhif 1131 (Cy. 196) 

ADDYSG, CYMRU 

Rheoliadau Addysg (Y Diwrnod 

Ysgol a’r Flwyddyn Ysgol) 

(Cymru) (Diwygio) 2019 

Gwnaed 16 Gorffennaf 2019 

Gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol 

Cymru 17 Gorffennaf 2019 

Yn dod i rym 1 Medi 2019 

Mae Gweinidogion Cymru, drwy arfer y pwerau a 

roddir i’r Ysgrifennydd Gwladol gan adrannau 551 a 

569(4) a (5) o Ddeddf Addysg 1996(1), ac a freiniwyd 

bellach ynddynt hwy(2), yn gwneud y Rheoliadau a 

ganlyn: 

Enwi a chychwyn 

1. Enw’r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau Addysg 

(Y Diwrnod Ysgol a’r Flwyddyn Ysgol) (Cymru) 

(Diwygio) 2019 a deuant i rym ar 1 Medi 2019. 

Diwygio’r Rheoliadau 

2.—(1) Mae Rheoliadau Addysg (Y Diwrnod 

Ysgol a’r Flwyddyn Ysgol) (Cymru) 2003(3) wedi eu 

diwygio fel a ganlyn. 

(2) Yn rheoliad 2, hepgorer y ddiffiniadau o “cyfnod 

sylfaen” a “cyfnod allweddol”. 

(3) Yn rheoliad 4, hepgorer paragraff (7). 

                                                                               
(1) 1996 p. 56.  Mewnosodwyd adran 551(1A) gan baragraff 39 

o Atodlen 7 i Ddeddf Addysg 1997 (p. 44), a diwygiwyd 
adran 551(2) gan baragraff 166 o Atodlen 30 ac Atodlen 31 i 
Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 (p. 31). 
Gweler adran 579(1) am ystyr “regulations” a “prescribed”. 

(2) Trosglwyddwyd swyddogaethau’r Ysgrifennydd Gwladol i 
Gynulliad Cenedlaethol Cymru gan Orchymyn Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) 1999 
(O.S. 1999/672) ac yna i Weinidogion Cymru gan baragraff 
30 o Atodlen 11 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (p. 32). 

(3) O.S. 2003/3231 (Cy. 311), fel y’i diwygiwyd gan O.S. 
2006/1262 (Cy. 119), O.S. 2008/1739 (Cy. 171), O.S. 
2011/149 (Cy. 33) ac O.S. 2012/248 (Cy. 41). 
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(4) Yn lle rheoliad 5, rhodder— 

“5.—(1) Mae’r paragraff hwn yn gymwys i 

unrhyw sesiwn ysgol sy’n dod o fewn y 

blynyddoedd ysgol 2019–2020, 2020–2021 a 

2021–2022 sydd wedi ei neilltuo (yn llwyr 

neu’n bennaf) i—  

(a) ddarparu hyfforddiant (gan gynnwys 

hyfforddiant a fynychir gan staff sy'n 

addysgu a staff nad ydynt yn addysgu a 

hyfforddiant a gynhelir ar y cyd ag 

ysgolion eraill), neu  

(b) baratoi a chynllunio ar gyfer athrawon 

mewn ysgolion a gynhelir,  

mewn perthynas â’r cwricwlwm i’w dysgu yn 

yr ysgol o ganlyniad i’r darpar newidiadau i’r 

cwricwlwm i Gymru. 

(2) Mae paragraff (1) i gael effaith mewn 

perthynas â dim mwy na dwy sesiwn ysgol yn 

nhrydydd tymor pob blwyddyn ysgol.   

(3) Pan fo paragraff (1) yn gymwys, mae’r 

sesiwn honno i’w hystyried at ddibenion 

rheoliad 4 fel sesiwn pan gyfarfu’r ysgol.”.  

 

 

 

Kirsty Williams 

Y Gweinidog Addysg, un o Weinidogion Cymru 

16 Gorffennaf 2019 
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Memorandwm Esboniadol i Reoliadau Addysg (Y Diwrnod Ysgol a'r 
Flwyddyn Ysgol) (Cymru) (Diwygio) 2019

Paratowyd y Memorandwm Esboniadol hwn gan yr Adran Addysg a 
Gwasanaethau Cyhoeddus ac fe’i gosodir gerbron Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru ar y cyd â’r is-ddeddfwriaeth uchod ac yn unol â Rheol Sefydlog 27.1 

Datganiad y Gweinidog

Yn fy marn i, mae’r Memorandwm Esboniadol hwn yn rhoi darlun teg a 
rhesymol o effaith ddisgwyliedig Rheoliadau Addysg (Y Diwrnod Ysgol a’r 
Flwyddyn Ysgol) (Cymru) (Diwygio) 2019. Rwy’n fodlon bod y manteision yn 
cyfiawnhau’r costau tebygol.

Kirsty Williams AC
Y Gweinidog Addysg
17 Gorffennaf 2019 
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RHAN 1

1. Disgrifiad

Mae’r Rheoliadau hyn yn caniatáu i ysgolion a gynhelir ddefnyddio un diwrnod 
(dwy sesiwn ysgol) ym mhob un o flynyddoedd ysgol 2019/2020, 2020/2021 a 
2021/2022 fel diwrnod HMS gyda’r nod penodol o baratoi gweithwyr addysgu 
proffesiynol ar gyfer y cwricwlwm i’w addysgu yn yr ysgol o ganlyniad i’r 
newidiadau arfaethedig i gwricwlwm Cymru.

Mae’r Rheoliadau’n nodi hefyd fod yn rhaid i’r diwrnodau HMS Dysgu 
Proffesiynol ychwanegol ddigwydd bob blwyddyn, yn ystod y trydydd tymor 
(h.y. tymor yr haf) ym mhob un o flynyddoedd ysgol 2019/2020, 2020/2021 a 
2021/2022.

2. Materion o ddiddordeb arbennig i’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a 
Deddfwriaethol

Dim 

3. Cefndir deddfwriaethol

Mae Rheoliadau Addysg (Y Diwrnod Ysgol a’r Flwyddyn Ysgol) (Cymru) 
(Diwygio) 2019 yn diwygio Rheoliadau Addysg (Y Diwrnod Ysgol a’r Flwyddyn 
Ysgol) (Cymru) 20031 ("Rheoliadau 2003") sy’n nodi isafswm nifer y sesiynau 
ysgol y mae’n rhaid eu cynnal ymhob blwyddyn ysgol mewn ysgolion a gynhelir 
yng Nghymru. 

Bydd Rheoliadau Addysg (Y Diwrnod Ysgol a’r Flwyddyn Ysgol) (Cymru) 
(Diwygio) 2019 yn cael eu gwneud o dan adrannau 551 a 569(4) a (5) o Ddeddf 
Addysg 1996. Trosglwyddwyd yr adrannau hynny gan Orchymyn Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) 1999 ac maent bellach 
wedi’u breinio yng Ngweinidogion Cymru gan baragraff 30 o Atodlen 11 Deddf 
Llywodraeth Cymru 2006.

Mae’r Rheoliadau hyn yn cael eu gwneud o dan y weithdrefn penderfyniad 
negyddol.

4. Diben y ddeddfwriaeth a’r effaith y bwriedir iddi ei chael

Mae Rheoliadau 2003 yn nodi isafswm nifer y sesiynau hanner diwrnod y 
mae’n rhaid i ysgolion a gynhelir eu bodloni o fewn blwyddyn ysgol. Yr isafswm 
yw 380 sesiwn (190 diwrnod). Yn ogystal â’r 190 diwrnod hyn, mae athrawon 
yn gweithio 5 diwrnod ychwanegol pan nad yw disgyblion yn mynychu’r ysgol (y 
cyfeirir atynt fel arfer fel diwrnodau HMS). Mae’r 5 diwrnod HMS presennol hyn 
yn rhan o gyflog ac amodau athrawon ac maent wedi’u cynnwys o fewn yr 

1 S.I. 2003/3231 (W. 311)
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adran Oriau Gwaith yn y Ddogfen Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol statudol 
ac fe’u defnyddir ar gyfer hyfforddiant athrawon fel arfer.

Fel yr amlinellir yn Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein Cenedl2, mae 
Llywodraeth Cymru yn gweithio i ddatblygu trefniadau cwricwlwm ac asesu 
trawsnewidiol yng Nghymru i alluogi pobl ifanc i gael safonau llythrennedd a 
rhifedd uwch, i ddod yn fwy cymwys yn ddigidol ac yn ddwyieithog ac esblygu i 
fod yn feddylwyr mentrus, creadigol a beirniadol. Mae cydraddoldeb a 
rhagoriaeth wrth wraidd y trefniadau newydd, ac maent yn helpu i ddatblygu 
dinasyddion hyderus, galluog a gofalgar. 

Mae Llywodraeth Cymru am roi cymorth penodol i weithwyr addysgu 
proffesiynol baratoi ar gyfer y newidiadau arfaethedig i gwricwlwm Cymru sy'n 
deillio o’r Adolygiad Annibynnol o'r Cwricwlwm a’r Trefniadau Asesu yng 
Nghymru3. Mae hyn hefyd yn adlewyrchu argymhelliad o adroddiad y Pwyllgor 
Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar Ddysgu Proffesiynol, Rhagfyr 2017, "i sicrhau y 
paratoir y gweithlu cyfan ar gyfer y newidiadau sydd i ddod i’r cwricwlwm”. Yn 
ogystal, mae hwn wedi bod yn fater a godwyd gan yr undebau athrawon, ac 
arweinwyr ac ymarferwyr ar draws y system drwy gydol y daith ddiwygio hyd yn 
hyn. 

Bydd canolbwyntio ar Ddysgu Proffesiynol yn hollbwysig er mwyn sicrhau bod 
pob ymarferwr yn barod ar gyfer y cwricwlwm newydd ac yn ymgysylltu ag ef. 
Bwriedir i’r Dull Cenedlaethol ar gyfer Dysgu Proffesiynol (NAPL) a’r 
buddsoddiad cysylltiedig o £24 miliwn greu amser mewn ysgolion i weithwyr 
proffesiynol ddatblygu a gwella eu sgiliau eu hunain a chydweithio o fewn ac ar 
draws ysgolion. Mae’r NAPL yn sbardun allweddol i’r amcanion sydd yn Addysg 
yng Nghymru - Cenhadaeth ein Cenedl. Mae Llywodraeth Cymru wedi 
ymrwymo i ddatblygu dull gweithredu cenedlaethol ar gyfer Dysgu Proffesiynol 
gydol gyrfa sydd wedi’i wreiddio mewn ymchwil sy’n seiliedig ar dystiolaeth a 
chydweithio effeithiol. 

Fodd bynnag, hyd yn oed ar ôl cyflwyno’r NAPL a darparu’r cyllid ychwanegol 
hwn, mae angen atgyfnerthu ymgysylltiad cyffredinol drwy’r system gyfan 
gyda’r gwaith paratoi a meithrin ymwybyddiaeth o oblygiadau’r cwricwlwm 
newydd. Felly mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu rhoi’r amser ychwanegol 
hwn i ymarferwyr ar ffurf diwrnodau HMS Dysgu Proffesiynol. 

I gynyddu nifer y diwrnodau HMS mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau 
2003. Byddai’r newid hwn yn caniatáu i ysgolion a gynhelir ddefnyddio un 
diwrnod (h.y. dwy sesiwn ysgol) ym mhob un o flynyddoedd ysgol 2019/2020, 
2020/2021 a 2021/2022 at ddiben HMS, gyda’r nod penodol o baratoi 
gweithwyr addysgu proffesiynol ar gyfer y cwricwlwm i’w addysgu yn yr ysgol o 
ganlyniad i’r newidiadau arfaethedig i gwricwlwm Cymru. Byddai hyn yn golygu 
y byddai ysgolion yn cynnal chwe diwrnod HMS y flwyddyn, gyda’r ysgol ar gau 
i ddisgyblion ar y diwrnod HMS ychwanegol.

2 https://llyw.cymru/cenhadaeth-ein-cenedl
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Ynghyd â hyn, bydd y ddeddfwriaeth yn nodi hefyd y bydd y diwrnod HMS yn 
cael ei gynnal yn ystod tymor yr haf bob blwyddyn am dair blynedd. Bydd 
cynnal y diwrnodau HMS tua’r un pryd, er gyda rhywfaint o hyblygrwydd, yn 
helpu i greu sgwrs genedlaethol a sicrhau bod pob athro/athrawes yn derbyn yr 
un negeseuon, ac nad oes unrhyw un yn cael ei adael ar ôl. 

Mae’r Rheoliadau hyn dileu darpariaethau diangen o Reoliadau 2003 hefyd. 

5. Ymgynghori 

Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus wyth wythnos ar y dull polisi rhwng 5 
Mawrth ac 1 Mai 2019 a chafwyd 899 o ymatebion. Tynnwyd sylw cynulleidfa 
eang o randdeiliaid allweddol at yr ymgynghoriad, gan gynnwys penaethiaid, 
ysgolion, consortia rhanbarthol, undebau athrawon, awdurdodau lleol ac Estyn. 
Rhoddwyd cyhoeddusrwydd i’r ymgynghoriad ar y cyfryngau cymdeithasol. 

Mae crynodeb o’r ymatebion i’r ymgynghoriad wedi’i gyhoeddi ar wefan 
Llywodraeth Cymru ac mae ar gael yma: https://llyw.cymru/diwrnodau-hms-
ychwanegol-dysgu-proffesiynol-cenedlaethol-2019-2022

Mae’r dadansoddiad o’r ymatebion yn dangos bod cytundeb clir ymhlith dros 
90% o’r ymatebwyr gyda’n cynnig i gynyddu nifer y diwrnodau HMS ar gyfer 
dysgu proffesiynol i gefnogi cyflwyno’r cwricwlwm newydd. Mae ymarferwyr a 
sefydliadau haen ganol yn ystyried bod y diwrnod HMS ychwanegol yn 
angenrheidiol gan fod y newidiadau arfaethedig i gwricwlwm Cymru yn 
ddiwygiad cymhleth ar raddfa fawr, ac mae angen meithrin gallu er mwyn i 
ymarferwyr allu cyflwyno’r cwricwlwm.

Ymgynghorwyd hefyd ynglŷn â’r cynnig y dylai’r amser HMS ychwanegol fod ar 
ffurf diwrnodau cenedlaethol, a fydd yn digwydd ar ddyddiad penodol, a hefyd a 
ddylai Llywodraeth Cymru ddarparu cynnwys gorfodol. O ganlyniad i’r 
ymatebion rydym wedi diwygio’r polisi i nodi y dylai’r diwrnodau HMS ddigwydd 
mewn tymor penodol, sef tymor yr haf, yn hytrach nag ar un diwrnod penodol, 
gan adlewyrchu adborth ymarferol a hefyd y bydd banc o adnoddau digidol, 
dwyieithog ar gael, yn hytrach na bod gofyn am gynnwys hyfforddiant gorfodol. 

Mae rhagor o wybodaeth am yr ymgynghoriad i’w weld yn yr asesiad effaith 
rheoleiddiol isod.

RHAN 2 – ASESIAD EFFAITH RHEOLEIDDIOL

6. Opsiynau

Er mwyn cyflawni amcan y polisi o gynorthwyo ymarferwyr i baratoi ar gyfer y 
cwricwlwm newydd drwy roi amser ychwanegol iddynt, nodwyd yr opsiynau 
canlynol:
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1. Busnes fel arfer – byddai hyn yn golygu bod dyddiau HMS yn parhau i 
fod yn bump ac ymarferwyr yn parhau i baratoi yn ystod yr amser sydd 
ar gael ar hyn o bryd

2. Cymryd camau deddfwriaethol drwy greu un diwrnod HMS ychwanegol y 
flwyddyn am dair blynedd, i’w gymryd o’r 190 diwrnod a ddyrennir i 
ddisgyblion, at ddibenion dysgu proffesiynol i gefnogi’r cwricwlwm 
newydd 

3. Cymryd camau deddfwriaethol drwy greu un neu fwy o ddiwrnodau HMS 
dysgu proffesiynol cenedlaethol ychwanegol fesul blwyddyn, i’w cynnal 
ar ddyddiad penodol ac am fwy na thair blynedd.

Fel yr esbonnir uchod, mae’r ddarpariaeth ar gyfer y 5 diwrnod HMS presennol 
yn rhan o gyflog ac amodau athrawon a chânt eu cynnwys o fewn yr adran 
oriau gwaith yn Nogfen statudol Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol (STPCD). 
Mae hyn yn golygu bod angen cyflogi athrawon llawn amser am 195 diwrnod y 
flwyddyn - ac ni ddylai mwy na 190 o’r rhain fod yn ddiwrnodau addysgu 
disgyblion. Yn draddodiadol, mae’r 5 arall wedi bod yn ddiwrnodau HMS. Mae’n 
ofynnol hefyd i athrawon weithio’r oriau ychwanegol rhesymol hynny sy’n 
angenrheidiol i sicrhau bod dyletswyddau proffesiynol yr athro yn cael eu 
cyflawni’n effeithiol, er mai’r athro/athrawes ei hun sy’n pennu’r oriau hyn.

Mae pwerau dros yr STPCD wedi’u datganoli’n ddiweddar ac mae proses 
flynyddol newydd wedi’i sefydlu i ystyried cyflogau ac amodau athrawon wrth 
symud ymlaen. Mae hyn yn mynd rhagddo ar hyn o bryd gyda’r STPCD cyntaf i 
gael ei ddynodi gan Weinidogion Cymru a disgwylir iddynt ddod i rym ar 1 Medi 
2019. Mae hyn yn canolbwyntio ar dâl yn hytrach nag amodau, megis HMS, ac 
felly ni chafodd ei ystyried yn gyfrwng i greu amser HMS ychwanegol. Yn 
ogystal, mae’r newidiadau hyn yn ymwneud yn benodol â chyflawni ein 
hamcanion polisi o baratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd. Maent yn adlewyrchu 
ymateb polisi penodol ar wahân i’r angen i baratoi, yn hytrach nag ystyried 
telerau ac amodau ehangach. Rydym hefyd am sicrhau eglurder ynghylch y 
newid hwn ac unrhyw newidiadau eraill a gyflwynir o dan nawdd Corff Adolygu 
Cyflogau Annibynnol Cymru (IWPRB)

7. Costau a manteision

Opsiwn 1 – Busnes fel arfer - byddai hyn yn golygu bod dyddiau HMS yn 
parhau i fod yn bump ac ymarferwyr yn parhau i baratoi yn ystod yr amser sydd 
ar gael ar hyn o bryd

Costau 

Dyma’r opsiwn llinell sylfaen ac felly nid oes unrhyw gostau ariannol 
ychwanegol yn gysylltiedig â’r opsiwn hwn. Bydd ysgolion yn parhau’n agored i 
ddisgyblion, a bydd angen i ymarferwyr nodi dulliau eraill o gydweithio fel ysgol 
gyfan ac ar y cyd â phartneriaid.

Fodd bynnag, mae llawer iawn o risg yn gysylltiedig â’r opsiwn hwn, a chost o 
ran cyfle, oherwydd pe na bai’r amser ychwanegol yn cael ei roi – amser y mae 
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ymarferwyr a phenaethiaid wedi dweud yn glir sydd ei angen arnynt – yna  
rydym yn wynebu’r risg na fydd ysgolion wedi paratoi i weithredu’r cwricwlwm 
newydd o 2022 ymlaen. Byddai hyn yn effeithio ar ddarparu’r cwricwlwm 
newydd ac o ganlyniad ar y deilliannau i blant a phobl ifanc na fyddant yn 
elwa’n llawn ar y cwricwlwm newydd.

Manteision 

Manteision y dull hwn fyddai na fyddai cost ychwanegol i rieni gan y byddai 
ysgolion yn cadw eu pum diwrnod HMS presennol ac na fyddai plant a phobl 
ifanc yn colli diwrnod o ddysgu. Fodd bynnag, mae’r manteision hyn yn rhai 
tymor byr iawn, a chredwn fod y cynnydd yn y risg o ran cyflwyno’r cwricwlwm 
yn gwrthbwyso’r manteision hyn. 

Opsiwn 2 - Cymryd camau deddfwriaethol drwy greu un diwrnod HMS 
ychwanegol y flwyddyn am dair blynedd, i’w gymryd o’r 190 diwrnod o 
amser ysgol a ddyrennir i ddisgyblion

Costau 

Ni fyddai’r opsiwn hwn yn creu costau ychwanegol i’r system addysg o ran 
costau ysgol, tâl athrawon a chynorthwywyr addysgu, gan y byddai’n digwydd 
ar ddiwrnod pan fyddai’r ysgolion wedi bod ar agor i’r disgyblion. 

Credwn y bydd y brif effaith ar blant a theuluoedd, yn enwedig y rhai ar incwm 
is. Mae ein penderfyniad i gyfyngu’r diwrnodau HMS ychwanegol i un yn 
rhannol o ganlyniad i gynnal yr asesiad o’r effaith ar gydraddoldeb, oherwydd 
yn y modd hwn gallwn liniaru rhywfaint ar yr effaith. Bydd yr effaith ar blant fel 
grŵp yn un tymor byr gan y bydd diwrnod coll o ysgol ar y cyd i blant a phobl 
ifanc, fodd bynnag, yn y tymor hir bydd hyn yn galluogi i’r cwricwlwm newydd 
gael ei gyflwyno’n llwyddiannus, gan wella safon ac ehangder yr addysg a 
dderbyniant.

Bydd yna gost, er yn anodd ei mesur, o ran amser ac arian i deuluoedd sy’n 
gweithio, lle y defnyddir gofal plant neu wyliau blynyddol i ymdopi â’r amser ar 
gyfer diwrnod HMS ychwanegol. Er y bydd rhai pobl yn gallu manteisio ar 
gymorth aelodau’r teulu ar gyfer gofal plant, gwyddom y bydd angen i rieni eraill 
dalu am y gofal plant ychwanegol hwn. Bydd hyn am un diwrnod ychwanegol 
am dair blynedd, tan 2022.

Ni allwn amcangyfrif cost diwrnod HMS ychwanegol i rieni sydd angen 
defnyddio gofal plant ar gyfer y diwrnod y mae’r ysgolion ar gau. Y rheswm am 
hyn yw nad oes gennym dystiolaeth ddibynadwy ynghylch nifer y rhieni a 
fyddai’n gofyn am ofal plant wedi’i ariannu yn yr achos hwn, nac ychwaith faint 
y mae hyn yn debygol o’i gostio. 

Mae’r data ar gost gofal plant cofrestredig ac anghofrestredig, yn ystod y tymor 
ysgol a chyfnodau gwyliau, yn gyfyngedig. Mae adolygiad Llywodraeth Cymru 
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o’r sector gofal plant yng Nghymru (2018) yn rhoi disgrifiad o rai o’r cyfyngiadau 
hyn gyda ffynonellau data gwahanol 
https://llyw.cymru/sites/default/files/statistics-and-research/2018-12/180110-
review-childcare-sector-cy.pdf). At hynny, mae’r wybodaeth sydd gennym am 
gostau yn amrywio’n aruthrol. 

Mae adran 11 o Ddeddf Gofal Plant 2006 yn rhoi dyletswydd ar awdurdodau 
lleol i gynnal Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant (CSA). Nid yw’n ofynnol i 
ddarparwyr rannu eu cyfraddau ag awdurdodau lleol, ond mae’r Asesiadau 
Digonolrwydd yn dangos amrywiad sylweddol mewn costau rhwng y rhai sydd 
wedi gwneud hynny. Dengys asesiad o ymatebion awdurdodau lleol ar gostau 
darpariaeth yn ystod gwyliau fod prisiau gofal plant yng Nghymru yn amrywio o 
65% i 139% o’r cyfartaledd cenedlaethol (t.21 
https://www.familyandchildcaretrust.org/sites/default/files/Holiday%20Childcare
%20Survey%202018_Family%20and%20Childcare%20Trust.pdf).

Cymhlethir y darlun hwn ymhellach o gofio bod tystiolaeth yn dangos bod y 
galw am ofal plant y telir amdano’n amrywio’n sylweddol yn ddaearyddol, yn ôl 
oedran plant, a statws cyflogaeth rhieni (gweler er enghraifft, data Arolwg 
Cenedlaethol Llywodraeth Cymru sy’n dangos amrywiadau). Ar ben hynny, gall 
gofal plant ffurfiol ad hoc fod yn anodd dod o hyd iddo a manteisio arno. Mae 
diwrnodau HMS, yn eu hanfod, yn digwydd yn ystod y tymor ac er y gallant 
ragflaenu neu ddilyn gwyliau ysgol mae’n debygol na fydd y clybiau gwyliau ar 
agor. Yn ogystal â defnyddio clybiau gwyliau, gall rhieni ddefnyddio clybiau 
gweithgareddau fel gofal plant de facto hefyd, sy’n ystumio data ar y galw am 
ofal plant ffurfiol ymhellach.

Mae’n anoddach lliniaru’r effaith ar deuluoedd incwm is lle mae’r ddau 
riant/gofalwr yn gweithio, ond mae yna rai camau y gallwn eu cymryd i geisio 
lleihau’r effaith. Cynghorir ysgolion i ystyried amseriad y diwrnod yn ofalus er 
mwyn tarfu cyn lleied â phosibl ar rieni, er enghraifft drwy ychwanegu at hanner 
tymor fel bod modd defnyddio gwyliau blynyddol mewn ffordd ddefnyddiol. 

O ran yr effaith ar blant, bwriedir i’r cynnig effeithio ar fywydau plant yn 
gadarnhaol; sicrhau bod eu hathrawon a’r rhai sy’n arwain eu hysgolion yn 
barod i gyflwyno’r cwricwlwm newydd ac yn hyderus i wneud hynny. Drwy 
ddarparu amser HMS penodol y gall athrawon ac ysgolion ei ddefnyddio i 
baratoi, dylai plant gael gwell profiad pan gaiff y cwricwlwm newydd ei gyflwyno 
yn 2022. Caiff y defnydd o HMS a’r dull o’i ddefnyddio yn y dyfodol eu hystyried 
yn ystod y broses o werthuso’r polisi hefyd, ac felly yn yr hirdymor dylai plant 
gael budd o’r cyfle i’w hathrawon fanteisio ar ddysgu proffesiynol wedi’i 
gynllunio a’i deilwra’n dda.

Yn y tymor byr, os aiff y cynnig yn ei flaen, bydd plant yn colli tridiau o addysg 
ysgol dros dair blynedd. Gall hyn gael effaith negyddol fach ar rai plant gan eu 
bod yn colli diwrnod o addysgu, ond gan y bydd yn ddiwrnod a gollir ar y cyd, ni 
fydd yr elfen arferol o ‘ddal i fyny’ sy’n dilyn absenoldeb yn berthnasol. Gallai 
ymddangos y byddai hyn yn effeithio ar bob plentyn yr un fath ar yr wyneb, gan 
na fydd neb yn gallu mynychu’r ysgol ar gyfer y sesiynau hynny. Fodd bynnag, 
efallai y bydd plant sy’n byw mewn tlodi neu sy’n dioddef profiadau niweidiol yn 
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ystod plentyndod gartref yn teimlo mwy o effaith, er enghraifft, colli strwythur y 
diwrnod ysgol neu brydau ysgol am ddim.

Mae’r ymgyrch i wella presenoldeb dros y blynyddoedd diwethaf yn golygu na 
fydd effaith colli diwrnod o ysgol ar blant ar lefel y boblogaeth yn gyffredinol mor 
ddifrifol ag y byddai wedi bod pe bai lefelau presenoldeb wedi bod yn is. Gallai 
mwy nag un diwrnod y flwyddyn olygu nad yw’r mesurau lliniaru hyn o ran 
amser dysgu yn gweithio. Mae ystadegau’n dangos mai canran y sesiynau 
hanner diwrnod a gollwyd oedd 6.7% a 9.0% ar gyfer cynradd ac uwchradd yn 
2006/7, a bod y rhain wedi gwella i 5.5% a 6.2% 
https://statscymru.llyw.cymru/v/F6w4)

Bydd cost weinyddol hefyd, i’w hysgwyddo gan Lywodraeth Cymru, sy’n 
ymwneud â datblygu’r banc o adnoddau dwyieithog digidol. Felly, byddai 
unrhyw gostau sy’n gysylltiedig â datblygu deunyddiau penodol ar gyfer y 
diwrnodau HMS yn cael eu talu o gyllidebau presennol Llywodraeth Cymru. 

Fel yr amlygwyd yn yr ymatebion i’r ymgynghoriad, mae continwwm eang o 
anghenion mewn ysgolion, o’r rhai sydd ar fin dechrau ystyried diwygio’r 
cwricwlwm i’r ysgolion hynny sy’n rhan o broses o gynllunio’r cwricwlwm. Mae 
angen i’r adnoddau HMS y byddwn yn eu datblygu ddarparu ar gyfer yr 
amrywiaeth hon ac felly rydym yn rhagweld amrywiaeth o adnoddau’n cael eu 
datblygu. Maent yn debygol o fod yn gyfuniad o adnoddau ar-lein, cynnwys ar-
lein rhyngweithiol, a phecynnau o sleidiau neu fideos byr wedi’u datblygu ar y 
cyd â Chonsortia Rhanbarthol ac ysgolion.

Efallai y bydd yna rywfaint o arbedion ar gyfer y system addysg gan nad yw’n 
ofynnol i staff cymorth fynychu sesiynau HMS (nac yn cael eu talu fel arfer) yn 
yr un modd ag athrawon. Os nad yw ysgolion yn ymestyn y diwrnodau HMS 
ychwanegol hyn i staff cymorth mae, i bob pwrpas, yn caniatáu i ALlau leihau 
nifer y dyddiau y cyflogir eu staff cymorth, a thrwy hynny eu costau. Fodd 
bynnag, yn unol â’r egwyddor bod y NAPL ar gyfer pob aelod o staff mewn 
ysgolion, byddem yn annog cynnwys staff cymorth yn y diwrnodau HMS 
ychwanegol hyn. Gall hefyd fod gostyngiadau mewn costau teithio o’r cartref i’r 
ysgol, ond dim ond os yw ALlau yn gwybod am ac yn cynllunio ar gyfer y 
diwrnod HMS.

Bydd y Gweinidog yn argymell i ysgolion hefyd y dylid defnyddio 1 o’r 5 diwrnod 
HMS sydd eisoes wedi’u dyrannu i ysgolion o dan y ddogfen cyflog ac amodau 
statudol athrawon ysgol i baratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd, i’w gynnal ar 
adeg sy’n gyfleus i’r ysgol.

Fel y nodir yn adran 4, byddai hyn yn ychwanegol at y diwrnod dysgu 
proffesiynol ychwanegol y darperir ar ei gyfer gan y rheoliadau. Mae’r dull hwn 
yn adlewyrchu’r adborth yn yr ymatebion, bod 78% o’r ymatebwyr yn teimlo na 
fyddai un diwrnod ychwanegol yn ddigonol. Mae Llywodraeth Cymru yn cytuno 
y bydd angen mwy o amser ond y gallai hyn ddeillio o un o’r diwrnodau HMS 
sy’n bodoli eisoes, gan adlewyrchu’r ffaith bod y rhai a deimlai fod eu hysgolion 
yn defnyddio’r diwrnodau HMS yn ddoeth yn eu defnyddio eisoes i weithio ar 
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weithredu’r cwricwlwm newydd, ac i leihau’r gost i deuluoedd a dyddiau ysgol 
coll i ddisgyblion.

Manteision 

Mae Llywodraeth Cymru am roi cymorth i weithwyr addysgu proffesiynol baratoi 
ar gyfer cyflwyno’r cwricwlwm newydd yn benodol. Cred Llywodraeth Cymru y 
bydd canolbwyntio ar Ddysgu Proffesiynol yn hollbwysig er mwyn sicrhau bod 
pob ymarferwr wedi paratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd ac yn ymgysylltu ag 
ef. Bwriedir i’r Dull Cenedlaethol ar gyfer Dysgu Proffesiynol (NAPL) a’r 
buddsoddiad cysylltiedig o £24miliwn greu amser mewn ysgolion i weithwyr 
proffesiynol ddatblygu a gwella eu sgiliau eu hunain a chydweithio o fewn ac ar 
draws ysgolion. 

Mae’r NAPL yn sbardun allweddol i’r amcanion yn Addysg yng Nghymru – 
Cenhadaeth ein Cenedl. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddatblygu 
dull gweithredu cenedlaethol ar gyfer Dysgu Proffesiynol gydol gyrfa sydd 
wedi’i wreiddio mewn ymchwil sy’n seiliedig ar dystiolaeth a chydweithio 
effeithiol. 

Mae Llywodraeth Cymru yn credu y bydd, mewn cydweithrediad â’r NAPL, un 
diwrnod ychwanegol y flwyddyn, am y tair blynedd uchod, i ganolbwyntio’n 
benodol ar ddysgu proffesiynol i gefnogi’r gwaith o gyflwyno’r cwricwlwm 
newydd yn darparu cydbwysedd o gymorth ac amser ychwanegol, â faint o 
amser sydd gan ddisgyblion yn yr ysgol. Fodd bynnag, hyd yn oed ar ôl 
cyflwyno’r NAPL a darparu’r cyllid ychwanegol hwn, mae angen atgyfnerthu 
ymgysylltiad cyffredinol drwy’r system gyfan trwy wneud gwaith paratoi a 
meithrin ymwybyddiaeth o oblygiadau’r cwricwlwm newydd.

Mae’r tair blynedd hyn yn cynrychioli’r cyfnod allweddol ar gyfer ymgysylltu a 
pharatoi cyn i’r cwricwlwm newydd gael ei gyflawni mewn ysgolion gyda 
chyhoeddi’r cwricwlwm drafft yn 2019, y cwricwlwm terfynol yn 2020 a’i 
gyflwyno’n statudol o 2022 ymlaen. 

Opsiwn 3 - cymryd ymagwedd ddeddfwriaethol drwy greu un neu fwy o 
ddiwrnodau HMS dysgu proffesiynol cenedlaethol ychwanegol fesul 
blwyddyn, i’w cynnal ar ddyddiad penodol ac am fwy na thair blynedd.

Costau

Yn debyg i opsiwn 2, ni fyddai’r opsiwn hwn yn creu costau ychwanegol i’r 
system addysg o ran costau ysgol, cyflog athrawon a chynorthwywyr addysgu, 
gan y byddai’n digwydd ar ddiwrnod pan fyddai ysgolion wedi bod ar agor i’r 
disgyblion. 

Mae llawer o’r un ystyriaethau â’r rhai a nodir uchod yn berthnasol i’r opsiwn 
hwn, ond i raddau helaethach. Er enghraifft, er y byddai’n rhoi mwy o amser i 
ymarferwyr, a’i fod felly wedi’i ystyried yn fuddiol yn yr ymgynghoriad, byddai’r 
gost i rieni yn lluosogi pe bai mwy nag un diwrnod yn cael ei ddarparu. 
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Dangoswyd hyn yn yr asesiadau effaith ac yng ngoleuni hyn, a hefyd effaith 
bosibl lefel uwch o addysg wedi’i cholli ar y cyd, teimlwyd na ellid cyfiawnhau’r 
opsiwn hwn.

Fodd bynnag, fel y nodir uchod, bydd y Gweinidog yn awgrymu wrth ysgolion 
eu bod yn defnyddio, fel lleiafswm, un o’u pum niwrnod presennol at ddiben 
paratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd, os nad ydynt yn gwneud hynny eisoes.

Manteision

Yn debyg i’r uchod, byddai hyn yn cynorthwyo gweithwyr addysgu proffesiynol i 
baratoi ar gyfer cyflwyno’r cwricwlwm newydd. Bydd y ffocws hwn ar Ddysgu 
Proffesiynol yn hollbwysig er mwyn sicrhau bod pob ymarferydd wedi paratoi ar 
gyfer y cwricwlwm newydd ac yn barod i ymgysylltu ag ef.

Canlyniad

Ar ôl pwyso a mesur y costau a’r manteision, ac ystyried yr ymatebion i’r 
ymgynghoriad yn ofalus, yr opsiwn a ddewiswyd oedd opsiwn 2; defnyddio is-
ddeddfwriaeth i ddarparu un diwrnod HMS ychwanegol y flwyddyn am dair 
blynedd.

8. Ymgynghori

Ymgynghorwyd rhwng 5 Mawrth ac 1 Mai ar gynigion ar gyfer diwrnod HMS 
dysgu proffesiynol cenedlaethol ychwanegol. Cawsom 899 o ymatebion, yn 
cynnwys ymatebion gan sefydliadau yn yr haen ganol megis y consortia 
rhanbarthol, Awdurdodau Lleol, Estyn, CGA a’r Academi Genedlaethol ar gyfer 
Arweinyddiaeth Addysgol yng Nghymru, yn ogystal ag undebau, athrawon a 
rhieni. 

Roedd yr ymgynghoriad yn cynnig diwrnod HMS ychwanegol ar gyfer y tair 
blynedd academaidd nesaf (2019/20, 2020/21 a 2021/22) wrth i ysgolion 
ymgysylltu â’r cwricwlwm newydd cyn ei gyflwyno’n ffurfiol mewn ysgolion 
(blwyddyn academaidd 2022/23). Roedd yr ymgynghoriad yn gofyn saith 
cwestiwn polisi (a dau gwestiwn gorfodol ynghylch y Gymraeg) ac yn cynnwys 
lle i roi rhagor o sylwadau. 

Roedd yr ymgynghoriad yn gofyn cwestiynau ynglŷn â’r nifer delfrydol o 
ddiwrnodau HMS ychwanegol, am ba hyd y dylent fod ar gael, a ddylid darparu 
cynnwys ac a ddylem bennu diwrnod penodol ar gyfer cynnal yr HMS. 

Mae’r ddogfen ymatebion i’r ymgynghoriad yn cynnwys dadansoddiad manwl 
o’r ymatebion a gafwyd a gellir https://llyw.cymru/diwrnodau-hms-ychwanegol-
dysgu-proffesiynol-cenedlaethol-2019-2022 
 

Crynodeb o’r prif themâu 
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Y tueddiad cyffredinol ymhlith yr ymatebion oedd cytuno bod angen diwrnod 
HMS ychwanegol, ac yn ddelfrydol mwy nag un mewn llawer o achosion. 
Ynghyd â hyn, awgrymwyd amrywiaeth o fodelau darparu amgen gan gynnwys 
mwy nag un diwrnod HMS ychwanegol bob blwyddyn, gan gynnig y dyddiau 
hyn am dair blynedd o leiaf (os nad mwy i ganiatáu ar gyfer gweithredu a 
gwerthuso), a gwahanol opsiynau o ran amseru addas ar gyfer y diwrnodau 
HMS ychwanegol.

Roedd tueddiad i’r ymatebwyr bwysleisio y dylid ystyried diwrnodau HMS 
ychwanegol fel rhan o daith Ddysgu Broffesiynol ehangach. Roedd ymateb i’r 
cwricwlwm a’r trefniadau asesu newydd – yn ogystal â’r diwygiadau ehangach i 
addysg – yn cael eu gweld yn glir fel tasg y tu hwnt i gwmpas un diwrnod HMS 
ychwanegol. Bydd angen rhaglen gynhwysfawr o gyfleoedd Dysgu Proffesiynol 
a chynllunio ar ymarferwyr, a fydd yn golygu newidiadau i’r diwrnodau HMS 
presennol, amser CPA, gweithio mewn clystyrau a chymorth rhanbarthol.

Roedd ymatebwyr yn mynegi ymwybyddiaeth yn gyson o raddfa’r gwaith sydd 
ei angen i addasu i gwricwlwm newydd cymhleth a gallu ymarferwyr i 
ymgymryd â gwaith o’r fath. Pwysleisiodd ymatebwyr fod llwythi gwaith 
ymarferwyr yn drwm eisoes a bod diwygio’r cwricwlwm (a diwygiadau eraill ym 
maes addysg) yn faich ychwanegol. O’r herwydd, pwysleisiodd ymatebwyr y 
dylai’r ffaith hon fod yn flaenoriaeth o ran penderfyniadau’n ymwneud â Dysgu 
Proffesiynol.

Gan fod y cwricwlwm newydd yn rhoi pwyslais ar gydweithredu, roedd 
ymatebwyr yn tueddu i ddweud y bydd angen diwrnodau HMS ychwanegol i 
alluogi ymarferwyr i ddod at ei gilydd i gyd-gynllunio elfennau’r cwricwlwm a 
rhannu arferion da. Cydnabyddir bod gweithio ar draws pynciau ac ar draws 
cyfnodau allweddol yn egwyddor graidd y tu ôl i’r cwricwlwm newydd. Er y gellir 
ymgymryd â rhywfaint o Ddysgu Proffesiynol a chynllunio yn ystod cyfnodau 
CPA neu debyg, bydd angen amser penodol ar ymarferwyr gyda’i gilydd i 
ddatblygu eu gweledigaeth a’u cwricwlwm, gan sicrhau dull cydlynus o ran 
addysgeg a chynnwys y cwricwlwm ar draws yr ysgol. Yn yr un modd, mae 
angen diwrnodau penodol ar ysgolion i gydweithio ac i rannu arferion da gydag 
ysgolion eraill yn eu clystyrau.

Nododd ymatebwyr bwysigrwydd ystyried cwmpas diwygio addysg yn ei 
gyfanrwydd wrth wneud penderfyniadau yn ymwneud â chyfleoedd Dysgu 
Proffesiynol. Mynegodd ymatebwyr ymwybyddiaeth y dylid ystyried diwrnodau 
HMS ychwanegol yng nghyd-destun casgliad o ddiwygiadau addysgol a fydd yn 
digwydd dros yr ychydig flynyddoedd nesaf. Mae newidiadau allweddol i’w 
hystyried yn cynnwys newidiadau i strwythurau Dysgu Proffesiynol, tâl ac 
amodau athrawon, dulliau hunanwerthuso, dulliau newydd o asesu ac arolygu a 
diwygiadau Anghenion Dysgu Ychwanegol.

Roedd ymatebwyr yn tueddu i bwysleisio y bydd gweithredu’r cwricwlwm 
newydd mewn ffordd ystyriol, gyson ac effeithiol, yn gofyn am amser penodol 
megis diwrnodau HMS. Mae ysgolion yn dechrau eu diwygiadau i’r cwricwlwm 
o amgylchiadau gwahanol iawn ac mae amser Dysgu Proffesiynol digonol, 
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amser cynllunio a chymorth neu arweiniad gan sefydliadau haen ganol ac 
undebau’n hanfodol i wneud cyfiawnder â’r weledigaeth ar gyfer addysg yng 
Nghymru.

Fodd bynnag, mae rhywfaint o ymwybyddiaeth ymhlith ymatebwyr bod yn rhaid 
sicrhau cydbwysedd rhwng darparu diwrnodau HMS ychwanegol ac osgoi 
effaith negyddol ar rieni sy’n gweithio a/neu ddeilliannau dysgwyr. Tueddai 
ymatebwyr i ddweud bod rhaid lliniaru effaith diwrnodau HMS ychwanegol ar 
rieni ac y dylid cyfyngu ar nifer y diwrnodau y mae dysgwyr y tu allan i’r ystafell 
ddosbarth.

Canlyniad yr ymgynghoriad

Ar ôl dadansoddi’r ymgynghoriad, a chwblhau asesiad effaith integredig, 
cymeradwyodd y Gweinidog Addysg y canlynol:

1. Diwygio Rheoliadau Addysg (Y Diwrnod Ysgol a’r Flwyddyn Ysgol) 
(Cymru) 2003 i ddarparu un diwrnod HMS ychwanegol y flwyddyn am dair 
blynedd, hyd at 2022, i ganolbwyntio’n benodol ar Ddysgu Proffesiynol i 
gefnogi’r cwricwlwm newydd. 

Mae’r dadansoddiad o’r ymatebion yn dangos bod cytundeb clir, ymhlith dros 
90% o’r ymatebwyr, gyda’n cynnig i gynyddu nifer y diwrnodau HMS ar gyfer 
Dysgu Proffesiynol i gefnogi’r gwaith o gyflwyno’r cwricwlwm newydd. 

Ystyrir bod y diwrnod HMS ychwanegol yn angenrheidiol gan ymarferwyr, 
undebau a sefydliadau haen ganol megis awdurdodau lleol, consortia 
rhanbarthol, Estyn, Cyngor y Gweithlu Addysg a’r Academi Genedlaethol ar 
gyfer Arweinyddiaeth Addysgol. Mae hyn yn adlewyrchu diwygiadau cymhleth 
sydd ar raddfa fawr, a meithrin y gallu sydd ei angen er mwyn i ymarferwyr allu 
cyflwyno’r cwricwlwm.

Galwodd llawer o ymatebwyr am fwy nag un diwrnod HMS ychwanegol, ac am 
gyfnod hwy na’r tair blynedd a gynigiwyd. Nid ydym yn bwriadu diwygio’r 
rheoliadau i fwy na thair blynedd oherwydd, yn y cyfnod hwnnw, bydd cyd-
destun ehangach yr NAPL yn datblygu, byddwn yn parhau i gasglu tystiolaeth a 
chynnal ymchwil i’r defnydd o HMS ac i fonitro newidiadau o fewn y system a 
allai gael effaith ar ein dull o weithredu. Mae gan bob un o’r ffactorau'r potensial 
i arwain at ddatblygiadau neu newidiadau pellach yn y dyfodol.

2. Diwygio’r rheoliadau i bennu y dylai’r diwrnodau HMS Dysgu 
Proffesiynol ychwanegol gael eu cynnal yn flynyddol, yn ystod tymor yr 
haf

Dangosodd yr ymatebion i’r ymgynghoriad fod dwy ran o dair o’r ymatebwyr yn 
cytuno y byddai cael naill ai ddyddiad neu gyfnod penodol yn fuddiol, ond roedd 
llawer o ymatebion yn pwysleisio bod yna broblemau ymarferol o ran cael 
dyddiad penodol. Roedd y rhain yn cynnwys yr her o gael gafael ar brofiadau 
cydweithwyr o ysgolion arloesi ac eraill o fewn eu clystyrau. Teimlai traean o’r 
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ymatebwyr y dylai’r ysgol benderfynu pryd y byddai’r HMS yn digwydd er mwyn 
caniatáu ar gyfer hyfforddiant a gynllunnir ymlaen llaw ac ymreolaeth i’r ysgol.

Rydym felly’n cynnig bod y diwrnod HMS yn cael ei gynnal o fewn cyfnod 
penodol yn hytrach na chael ei gynnal ar ddiwrnod arbennig. Bydd cynnal y 
dyddiau HMS ar adeg debyg, er gyda rhywfaint o hyblygrwydd, yn helpu i greu 
sgwrs genedlaethol a sicrhau bod pob athro/athrawes yn derbyn yr un 
negeseuon, ac na chaiff neb eu gadael ar ôl.

Rydym yn cynnig y byddai tymor yr haf yn adeg briodol i gynnal y diwrnodau 
HMS. Yn y flwyddyn gyntaf, byddai tymor yr haf yn rhoi amser i ni sicrhau 
adnoddau, ac yn yr ail flwyddyn bydd hyn yn rhoi amser i ni werthuso’r effaith, 
gan wneud unrhyw newidiadau angenrheidiol. Byddwn yn argymell, er mwyn 
lleihau’r effaith ar deuluoedd, yn gyffredinol y dylai ysgolion ystyried amseriad y 
diwrnod yn ofalus ac y dylai pob diwrnod HMS gael cyhoeddusrwydd da ymhell 
o flaen llaw.

3. Argymhelliad i ysgolion, o’r pum niwrnod HMS gwreiddiol a 
ddyrannwyd eisoes i ysgolion, y dylai o leiaf un diwrnod ychwanegol gael 
ei ddefnyddio i baratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd hefyd, ac y dylid 
gwneud hyn ar adeg sy’n gyfleus i’r ysgol. 

Mae’r dull hwn yn adlewyrchu’r adborth yn yr ymatebion, lle’r oedd 78% o’r 
ymatebwyr yn teimlo na fyddai un diwrnod ychwanegol yn ddigonol. Mae 
Llywodraeth Cymru yn cytuno y bydd angen mwy o amser ond y gallai hyn 
ddeillio o un o’r diwrnodau HMS a oedd yn bodoli cyn hynny, gan adlewyrchu’r 
ffaith bod y rhai a deimlai fod eu hysgolion wedi defnyddio’r diwrnodau HMS yn 
dda yn eu defnyddio’n barod i weithio ar weithredu’r cwricwlwm newydd.

Ni allwn gyfiawnhau’n llawn fwy nag un diwrnod HMS ychwanegol y flwyddyn o 
ystyried y baich ariannol ychwanegol y byddai hyn yn ei roi ar rai rhieni, yn aml 
y rhai sy’n gallu ei fforddio leiaf. Ceir tensiwn hefyd rhwng ein hagwedd at 
flaenoriaethu presenoldeb plant a darparu llai o ddyddiau ysgol yn gyffredinol. 

Yn hytrach, rydym yn argymell i bob ysgol eu bod yn defnyddio un arall o’u 
diwrnodau HMS presennol fel dull o gefnogi eu parodrwydd ar gyfer y 
cwricwlwm newydd. I gefnogi hyn, byddai banc o adnoddau ar gael i ysgolion 
eu defnyddio i’w cynorthwyo ar y diwrnodau hyn (gweler isod).

4. Datblygu cronfa o adnoddau y gellir ei defnyddio i arwain sesiynau 
HMS.

Gofynnodd yr ymgynghoriad am sylwadau ynghylch a ddylai Llywodraeth 
Cymru fandadu cynnwys y deunydd ar gyfer y diwrnodau HMS. Rhannwyd yr 
ymatebion i’r cwestiwn hwn gyda 37% yn teimlo na ddylem, a 38% y dylem, 
gyda’r gweddill heb benderfynu. 

Roedd llawer o’r farn mai ysgolion ddylai ddewis, ac y dylai ein hagwedd at y 
diwrnodau HMS ychwanegol hyn adlewyrchu ethos y cwricwlwm newydd drwy 
roi mwy o awdurdod i ymarferwyr. Cytunwn y bydd hyblygrwydd yn hanfodol, 
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ond mae’n amlwg bod rhai ysgolion y byddai cyfarwyddyd yn ddefnyddiol 
iddynt.

Mae’n bosibl bod y defnydd o’r gair ‘gorfodol’ yn nhestun yr ymgynghoriad wedi 
awgrymu ein bod yn bwriadu bod yn rhagnodol iawn o ran y cynnwys i’w gynnig 
i ysgolion. Fodd bynnag, rydym yn cynnig y dylid creu banc neu fframwaith o 
adnoddau y bydd ysgolion yn gallu dewis o’u plith, yn dibynnu ble y maent ar 
eu taith cwricwlwm nhw. Dylai banc o adnoddau dwyieithog ar-lein alluogi digon 
o wahaniaethu ar gyfer ysgolion a’u galluogi i ddewis a dethol y manylion 
penodol yn ymwneud â’r cwricwlwm newydd y mae angen iddynt ymdrin â nhw 
ar y diwrnodau HMS.

Rydym yn cynnig sicrhau’r adnoddau hyn dros y naw mis nesaf fel eu bod yn 
barod i ysgolion eu defnyddio erbyn haf 2020. 

Bydd y defnydd o ddiwrnodau HMS, a’u heffeithiolrwydd, yn destun darn o 
waith ymchwil gan Brifysgol De Cymru. Bydd y dysgu hwn yn bwydo i mewn i’r 
adnoddau sydd i’w datblygu yn ogystal â’r meddwl ehangach ar ddefnydd a 
phwrpas HMS.

9. Asesu’r gystadleuaeth 

Amherthnasol.

10. Adolygu ar ôl gweithredu

Mae hwn yn newid deddfwriaethol tymor byr, ar gyfer 2019-2022 ac felly bydd 
adolygiad yn cael ei gynnal ar ddiwedd y tair blynedd. Fodd bynnag, bydd 
effeithiolrwydd y diwrnodau HMS eu hunain yn cael ei werthuso yn dilyn y 
flwyddyn gyntaf, er mwyn sicrhau eu bod yn ychwanegu gwerth. 
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SL(5)435 - Gorchymyn Iechyd Planhigion (Coedwigaeth) 
(Diwygio Rhif 2) (Cymru) 2019

Cefndir a Diben

Mae’r Gorchymyn hwn yn diwygio Gorchymyn Iechyd Planhigion (Coedwigaeth) 2005 (O.S. 2005/2517) i 
gyflwyno mesurau—

(a) i atal Thaumetopoea processionea L. (Ymdeithiwr y Derw) rhag cael ei gyflwyno i Gymru, sy’n 
barth gwarchod cydnabyddedig ar gyfer y pla planhigion niweidiol hwn (“yr ardal warchodedig”); 
a 

(b) i atal y pla planhigion niweidiol hwn rhag lledaenu o fewn yr ardal warchodedig.

Mae’n diwygio’r gofynion technegol y mae rhaid eu bodloni wrth ddod â phlanhigion penodol Quercus 
L., a fwriedir ar gyfer eu plannu, i mewn i’r ardal warchodedig neu wrth symud y planhigion hynny o fewn 
yr ardal warchodedig.

Gweithdrefn
Negyddol. 

Craffu ar faterion technegol
Ni nodir unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn perthynas â'r 
offeryn hwn.

Rhinweddau: craffu 
Nodwyd dau bwynt i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3(ii) mewn perthynas â'r offeryn 
hwn.

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

1. Mae'r rheol 21 diwrnod o dan Ddeddf Offerynnau Statudol yn darparu y dylid gosod offerynnau 21 
diwrnod cyn iddynt ddod i rym. Mae hyn yn galluogi Aelodau i geisio diddymu offerynnau o'r fath cyn 
iddynt gael effaith, gan y gellir achosi dryswch os caiff deddfwriaeth ei diddymu ar ôl iddi gael ei 
gweithredu. Fodd bynnag, yn yr achos hwn, mae Llywodraeth Cymru o'r farn bod yr amgylchiadau yn 
cyfiawnhau torri'r rheol honno. 

Mae'r Memorandwm Esboniadol (ME) yn esbonio'r rheswm dros dorri'r rheol 21 diwrnod ar dudalen 2:

“…To ensure continued enforceability with the rest of the UK it has become necessary to breach the 21 day 
rule. Scotland laid their equivalent Statutory Instrument on the 15th July and it came into force on the 16th 
of July. England laid their Statutory Instrument on the 15th July which came into force on the same day.

Currently imports of oak trees from regions where this pest is present are allowed under certain surveillance 
and regulations, however, findings in the wider environment in England and Wales have proved that these 
regulations are not sufficient and as a result a number of OPM findings have been reported outside of 
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London across England and Wales. It is therefore necessary to immediately stop all potentially infested 
imports of Oak trees as soon as possible to reduce the potential spread of OPM throughout the UK…”

Mae'r ME yn nodi ymhellach ar dudalen 3:

“…The Order implements measures which strengthen import and movement requirements for oak trees, to 
minimise the risk of further incursions of Thaumetopoea processionea (oak processionary moth (OPM)).

It is necessary for the Minister to breach the 21 day laying rule due to the urgency needed to bring Welsh 
Government legislation in line with the rest of Great Britain. If not Wales will be a loophole in Plant trade 
and could still allow the importation of potentially infested material.

The earliest the Moths have been recorded flying in the UK is from 24 July and we need the ability to restrict 
potential plant trade pathways to minimise the spread and impact of this pest in Wales…”

Mae'r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, fel sy'n ofynnol o dan adran 11A o Ddeddf Offerynnau Statudol 
1946, wedi hysbysu'r Llywydd am dorri’r rheol, mewn llythyr dyddiedig 19 Gorffennaf 2019. 

2. Mae'r llythyr yn hysbysu'r Llywydd am dorri'r rheol 21 diwrnod ar un llaw, ac mae'r Nodiadau 
Esboniadol a'r Memorandwm Esboniadol sy'n cyd-fynd â'r Rheoliadau ar y llaw arall yn darparu rhesymau 
gwahanol o ran pam na chynhaliwyd Asesiad Effaith Rheoleiddiol.  Mae'r llythyr yn nodi: 

“… Nid oes Asesiad Effaith Rheoleiddiol nac Ymgynghoriad wedi'u cynnal gan fod cymaint o frys i roi'r 
Offeryn Statudol ar waith. Fodd bynnag, mae Memorandwm Esboniadol wedi'i baratoi ac wedi'i osod gyda'r 
Rheoliadau, yn y Swyddfa Gyflwyno…”

Fodd bynnag, mae'r Nodiadau Esboniadol i'r Rheoliadau yn nodi “an impact assessment has not been 
produced for the instrument as no, or no significant, impact on the private, voluntary or public sector is 
foreseen”. Yn yr un modd, mae'r Memorandwm Esboniadol yn nodi ar dudalen 4 “The Welsh Ministers’ 
Code of Practice on the carrying out of Regulatory Impact Assessments was considered in relation to these 
Regulations. As a result, it was not considered necessary to carry out a regulatory impact assessment as to 
the likely costs and benefits of complying with these Regulations”. 

Felly, mae'n aneglur pam na chafodd Asesiad Effaith Rheoleiddiol ei gynnal y tro hwn, gan fod y 
rhesymeg a ddarparwyd yn anghyson.  

Goblygiadau sy’n deillio o adael yr Undeb Ewropeaidd 
Ni nodir unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â'r 
offeryn hwn.

Ymateb y Llywodraeth
Mae angen ymateb y llywodraeth mewn perthynas â'r ail bwynt adrodd ynghylch y rhesymeg dros beidio 
â chynnal Asesiad Effaith Rheoleiddiol. 

Cynghorwyr Cyfreithiol
Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol
11 Medi 2019
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2019 Rhif 1153 (Cy. 202) 

IECHYD PLANHIGION, 

CYMRU 

Gorchymyn Iechyd Planhigion 

(Coedwigaeth) (Diwygio Rhif 2) 

(Cymru) 2019 

NODYN ESBONIADOL 

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Gorchymyn) 

Mae’r Gorchymyn hwn yn diwygio Gorchymyn 

Iechyd Planhigion (Coedwigaeth) 2005 (O.S. 

2005/2517) i gyflwyno mesurau— 

(a) i atal Thaumetopoea processionea L. 

(Ymdeithiwr y Derw) rhag cael ei gyflwyno i 

Gymru, sy’n barth gwarchod cydnabyddedig 

ar gyfer y pla planhigion niweidiol hwn (“yr 

ardal warchodedig”); a 

(b) i atal y pla planhigion niweidiol hwn rhag 

lledaenu o fewn yr ardal warchodedig. 

Mae’n diwygio’r gofynion technegol y mae rhaid eu 

bodloni wrth ddod â phlanhigion penodol Quercus L., 

a fwriedir ar gyfer eu plannu, i mewn i’r ardal 

warchodedig neu wrth symud y planhigion hynny o 

fewn yr ardal warchodedig. 

Nid oes asesiad effaith wedi ei lunio ar gyfer yr 

offeryn hwn, gan na ragwelir y bydd yn cael unrhyw 

effaith, neu unrhyw effaith sylweddol, ar y sector 

preifat, y sector gwirfoddol na’r sector cyhoeddus. 
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2019 Rhif 1153 (Cy. 202) 

IECHYD PLANHIGION, 

CYMRU 

Gorchymyn Iechyd Planhigion 

(Coedwigaeth) (Diwygio Rhif 2) 

(Cymru) 2019 

Gwnaed 18 Gorffennaf 2019 

Gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol 

Cymru 19 Gorffennaf 2019 

Yn dod i rym 19 Gorffennaf 2019 

Mae Gweinidogion Cymru, drwy arfer y pwerau a 

roddir gan adrannau 2(1) a 3(1) o Ddeddf Iechyd 

Planhigion 1967(1), yn gwneud y Gorchymyn a 

ganlyn. 

Enwi, cychwyn a chymhwyso 

1.—(1) Enw’r Gorchymyn hwn yw Gorchymyn 

Iechyd Planhigion (Coedwigaeth) (Diwygio Rhif 2) 

(Cymru) 2019 a daw i rym ar 19 Gorffennaf 2019. 

(2) Mae’r Gorchymyn hwn yn gymwys o ran Cymru. 

                                                                               
(1) 1967 p.8. Mae’r pwerau a roddir gan adrannau 2(1) a 3(1) yn 

cael eu rhoi i awdurdod cymwys (“competent authority”) a 
ddiffinnir yn adran 1(2), ar gyfer Cymru, fel Gweinidogion 
Cymru. Diwygiwyd adran 1(2) gan baragraff 43 o Atodlen 2 
i Orchymyn Corff Adnoddau Naturiol Cymru 
(Swyddogaethau) 2013 (O.S. 2013/755 (Cy. 90)). 
Diwygiwyd adran 2 gan baragraff 8(2)(a) o Atodlen 4 i 
Ddeddf y Cymunedau Ewropeaidd 1972 (p. 68), Rhan 1 o’r 
tabl ym mharagraff 12 o Atodlen 4 i Ddeddf Rheoli Tollau 
Tramor a Chartref 1979 (p. 2) ac O.S. 1990/2371 a 
2011/1043. Diwygiwyd adrannau 2(1) a 3(1) gan baragraff 8 
o Atodlen 4 i Ddeddf y Cymunedau Ewropeaidd 1972 (p. 
68). Diwygiwyd adran 3(1) hefyd gan erthygl 6 o O.S. 
2011/1043. 
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Diwygio Gorchymyn Iechyd Planhigion 

(Coedwigaeth) 2005 

2. Yn y tabl yn Rhan C o Atodlen 4 i Orchymyn 

Iechyd Planhigion (Coedwigaeth) 2005(1), yn eitem 

7E, yn y cofnod yn y drydedd golofn; 

(1) ar ddiwedd paragraff (a) ar ôl yr hanner colon 

mewnosoder “or”; 

(2) ar ddiwedd paragraff (b) ar ôl yr hanner colon 

mewnosoder “or”; 

(3) hepgorer paragraff (c). 

 

 

Lesley Griffiths 

Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 

un o Weinidogion Cymru 

18 Gorffennaf 2019 

 

                                                                               
(1)  O.S. 2005/2517 
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Explanatory Memorandum for subordinate legislation

Explanatory Memorandum to the Plant Health (Forestry) (Amendment No. 
2) (Wales) Order 2019

This Explanatory Memorandum has been prepared by the Economy, Skills and 
Natural Resources Department of the Welsh Government and is laid before the 
National Assembly for Wales in conjunction with the above subordinate 
legislation and in accordance with Standing Order 27.1.

Minister’s Declaration

In my view, this Explanatory Memorandum gives a fair and reasonable view of 
the expected impact of the Plant Health (Forestry) (Amendment No. 2) (Wales) 
Order 2019.  

Lesley Griffiths
Minister for Environment, Energy and Rural Affairs
19 July 2019
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PART 1

1. Description

This instrument amends the Plant Health (Forestry) Order 2005 (S.I. 
2005/2517) (‘the principal Order’) which contains measures to prevent the 
introduction and spread of harmful tree pests and diseases. 

It implements EU plant health legislation including Commission Decision 
2002/757/EC, Commission Implementing Decisions 2014/690/EU, 
2015/789/EU, 2015/893/EU, 2012/535/EU and 2015/2416/EU. 

It implements Commission Implementing Directive 2017/1279, Commission 
Implementing Decision (EU) 2017/204, and Decision No 1/2015 of the Joint 
Committee on Agriculture relating to the agreement between the European 
Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural products 
(2017/169/EU). 

Furthermore, it implements the specific control measures to minimise the risk of 
further incursions of Thaumetopoea processionea (oak processionary moth 
(OPM)).

This Order is necessary to ensure consistent plant health requirements within 
Great Britain and to maintain consistent biosecurity measures and additionally 
to ensure that European measures are implemented in order to update the lists 
of tree pests and infected material and to permit Welsh Ministers to apply the 
associated restrictions/prohibitions/ treatments. 

2. Matters of special interest to the Constitutional and Legislative Affairs 
Committee

To ensure continued enforceability with the rest of the UK it has become 
necessary to breach the 21 day rule. Scotland laid their equivalent Statutory 
Instrument on the 15th July and it came into force on the 16th of July. England 
laid their Statutory Instrument on the 15th July which came into force on the 
same day.

Currently imports of oak trees from regions where this pest is present are 
allowed under certain surveillance and regulations, however, findings in the 
wider environment in England and Wales have proved that these regulations 
are not sufficient and as a result a number of OPM findings have been reported 
outside of London across England and Wales. It is therefore necessary to 
immediately stop all potentially infested imports of Oak trees as soon as 
possible to reduce the potential spread of OPM throughout the UK.
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3. Legislative background

The Plant Health (Forestry) (Amendment) (Wales) Order 2019 is being made 
pursuant to the powers in the Plant Health Act 1967.  Section 1 of the Plant 
Health Act 1967 provides that the Act has effect for the control of pests and 
diseases injurious to agricultural or horticultural crops and trees or bushes.

Section 2(1) of the 1967 Act provides that a competent authority may from time 
to time make such orders as it thinks expedient or called for by an EU 
obligation for preventing the introduction of pests into Great Britain. Section 
3(1) provides a corresponding power in relation to the control of the spread of 
pests in Great Britain. The competent authority as regards the protection of 
forest trees and timber and for all other plants and plant material is, in relation 
to Wales, the Welsh Ministers.  

Section 6 of the Plant Health Act 1967 provides that this instrument is subject to 
the negative procedure.  

Equivalent legislative amendments have already been made in relation to 
England and Scotland. 

4. Purpose and intended effect of the legislation

The purpose of the Plant Heath (Forestry) Order 2005 (“the 2005 Order”) is to 
prevent the introduction and spread of harmful plant pests and diseases.  The 
2005 Order has previously been amended on numerous occasions in order to 
implement EU law in this area, most recently in Wales by the Plant Health 
(Forestry) (Amendment) (Wales) Order 2019. The 2005 Order now requires a 
further amendment in Wales reduce the risk of importing Oak trees infested 
with OPM. 

This instrument aligns the law relating to plant health forestry in Wales with 
provisions in relation to England and Scotland. 

The Order implements measures which strengthen import and movement 
requirements for oak trees, to minimise the risk of further incursions of 
Thaumetopoea processionea (oak processionary moth (OPM)).

It is necessary for the Minister to breach the 21 day laying rule due to the 
urgency needed to bring Welsh Government legislation in line with the rest of 
Great Britain. If not Wales will be a loophole in Plant trade and could still allow 
the importation of potentially infested material.

The earliest the Moths have been recorded flying in the UK is from 24 July and 
we need the ability to restrict potential plant trade pathways to minimise the 
spread and impact of this pest in Wales.
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5. Consultation 

No consultation was required. The changes implement EU legislation the detail 
of which had already been subject to negotiations with the Commission and 
other Member States.

6. Regulatory Impact Assessment (RIA) 

The Welsh Ministers’ Code of Practice on the carrying out of Regulatory Impact 
Assessments was considered in relation to these Regulations. As a result, it 
was not considered necessary to carry out a regulatory impact assessment as 
to the likely costs and benefits of complying with these Regulations.

With regard to the Government of Wales Act 2006 this legislation has no impact 
on the statutory duties (sections 77-79) or statutory partners (sections 72-75). 
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Rebecca Evans AC/AM 
Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd  
Minister for Finance and Trefnydd 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  

0300 0604400 

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

 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
 

 
Elin Jones AC 
Llywydd 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

 
19 Gorffennaf 2019 

 
 
 

 
Annwyl Elin, 
 
GORCHYMYN IECHYD PLANHIGION (COEDWIGAETH) (DIWYGIO RHIF 2) (CYMRU) 
2019 
 
Yn unol â'r canllawiau, rwy'n eich hysbysu y bydd adran 11A(4) o Ddeddf Offerynnau Statudol 
1946, fel y'i mewnosodwyd gan Atodlen 10 paragraff 3 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, 
sy'n cyflwyno'r rheol y bydd offerynnau statudol yn dod i rym o leiaf 21 diwrnod o ddyddiad 
eu gosod, yn cael ei thorri er mwyn gallu cyflwyno'r Gorchymyn Iechyd Planhigion 
(Coedwigaeth) (Diwygio) 2005 uchod. Amgaeir y Memorandwm Esboniadol i chi er eich 
gwybodaeth. 
 
Bydd yr Offerynnau Statudol yn caniatáu mwy o reolaeth ar goed deri allai fod o risg uchel 
sy'n cael eu mewnforio o wledydd lle mae gwasgariad Gwyfyn Ymdeithiwr y Derw yn eang. 
Er mwyn sicrhau bod y cynigion yn gallu cael eu gorfodi gyda gweddill y DU, bu'n rhaid torri'r 
rheol 21 niwrnod. Ar hyn o bryd, caniateir mewnforio coed deri o ranbarthau lle ceir y pla hwn 
yn unol â rhai mesurau goruchwylio a rheoliadau.  Fodd bynnag, mae ymchwiliadau yn yr 
amgylchedd ehangach yng Nghymru a Lloegr wedi dangos nad yw'r rheoliadau hyn yn ddigon 
gan fod nifer o'r gwyfynod wedi'u darganfod y tu allan i Lundain ledled Cymru a Lloegr.  
 
Cyflwynodd yr Alban eu Hofferyn Statudol cyfatebol ar 15 Gorffennaf gan ddod i rym ar 16 
Gorffennaf. Cyflwynodd Lloegr eu Hofferyn Statudol ar 15 Gorffennaf a daeth hwnnw i rym yr 
un diwrnod.  
 
Nid oes Asesiad Effaith Rheoleiddiol nac Ymgynghoriad wedi'u cynnal gan fod cymaint o frys 
i roi'r Offeryn Statudol ar waith. Fodd bynnag, mae Memorandwm Esboniadol wedi'i baratoi 
ac wedi'i osod gyda'r Rheoliadau, yn y Swyddfa Gyflwyno. 
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Mae copi o’r llythyr hwn yn cael ei anfon at Mick Antoniw AC, Cadeirydd y Pwyllgor Materion 
Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ac at Sian Wilkins, Pennaeth Gwasanaethau'r Pwyllgorau 
a'r Siambr.  
 
Yn gywir, 
 

 
 
Rebecca Evans AC/AM 

Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd  
Minister for Finance and Trefnydd  
 

Tudalen y pecyn 96



SL(5)437 - Rheoliadau Gwastraff Peryglus (Cymru) 
(Diwygio) 2019

Gweithdrefn
Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Gwastraff Peryglus (Cymru) 2005 (“Rheoliadau 2005”) er 
mwyn ategu Rheoliad (UE) 2019/1021 Senedd Ewrop a’r Cyngor ar lygryddion organig parhaus.

Mae Rheoliad (UE) 2019/1021 yn disodli ac yn diddymu Rheoliad (EC) Rhif 850/2004 Senedd Ewrop a’r 
Cyngor ar lygryddion organig parhaus.

Mae rheoliad 2 yn disodli Atodlen 8 newydd i Reoliadau 2005 er mwyn diweddaru cyfeiriadau at Reoliad 
(UE) 2019/1021.

Gweithdrefn
Negyddol.

Materion technegol: craffu
Ni nodwyd unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn perthynas â’r 
offeryn hwn.

Rhinweddau: craffu 
Nodir un pwynt i gyflwyno adroddiad arno o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â’r offeryn hwn.

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

Mae’r Memorandwm Esboniadol sy’n gysylltiedig â’r rheoliadau hyn (Saesneg yn unig) yn nodi:

“The Hazardous Waste (Wales) (Amendment) Regulations 2019 are made under the European 
Communities Act 1972 (ECA) section 2(2) enabling power. Section 2(2) of the European Communities Act 
1972 offers a choice between negative and affirmative procedures. As these amendments are technical in 
nature and involve updating references to EU legislation and the discretion of the Welsh Ministers is limited 
over the content of the SI, the instrument is suitable for negative procedure."

Y goblygiadau yn sgîl gadael yr Undeb Ewropeaidd  
Llygryddion Organig Parhaus (POPs) yw sylweddau y nodwyd eu bod yn wenwynig, yn barhaus, yn fio-
gronnol ac yn bellgyrhaeddol. Mae Rheoliad yr UE yn gweithredu Confensiwn Stockholm ar Lygryddion 
Organig Parhaus, sy’n ceisio dileu neu gyfyngu ar gynhyrchu a defnyddio’r sylweddau hyn. Bydd y DU yn 
parhau i fod yn rhan o’r Confensiwn rhyngwladol hwn yn dilyn ei hymadawiad â’r UE.

Ymateb y Llywodraeth
Nid oes angen ymateb gan y Llywodraeth.
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Cynghorwyr Cyfreithiol
Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol
29 Gorffennaf 2019
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2019 Rhif 1165 (Cy. 203) 

DIOGELU’R AMGYLCHEDD, 

CYMRU 

Rheoliadau Gwastraff Peryglus 

(Cymru) (Diwygio) 2019 

NODYN ESBONIADOL 

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Rheoliadau) 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau 

Gwastraff Peryglus (Cymru) 2005 (O.S. 2005/1806 

(Cy. 138)) (“Rheoliadau 2005”) er mwyn ategu 

Rheoliad (EU) 2019/1021 Senedd Ewrop a’r Cyngor ar 

lygryddion organig parhaus (ail-lunio) (OJ Rhif L 169, 

25.6.2019, t. 45). 

Mae Rheoliad (EU) 2019/1021 yn disodli ac yn 

diddymu Rheoliad (EC) Rhif 850/2004 Senedd Ewrop 

a’r Cyngor ar lygryddion organig parhaus (OJ Rhif L 

158, 30.4.2004, t. 7). 

Mae rheoliad 2 yn rhoi Atodlen 8 newydd yn lle’r un 

bresennol yn Rheoliadau 2005 er mwyn diweddaru 

cyfeiriadau at Reoliad (EU) 2019/1021. 

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar 

gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn 

perthynas â’r Rheoliadau hyn. O ganlyniad, ystyriwyd 

nad oedd yn angenrheidiol cynnal asesiad effaith 

rheoleiddiol o’r costau a’r manteision sy’n debygol o 

ddeillio o gydymffurfio â’r Rheoliadau hyn. 
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2019 Rhif 1165 (Cy. 203) 

DIOGELU’R AMGYLCHEDD, 

CYMRU 

Rheoliadau Gwastraff Peryglus 

(Cymru) (Diwygio) 2019 

Gwnaed 19 Gorffennaf 2019 

Gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol 

Cymru 24 Gorffennaf 2019 

Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1(2) 

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Rheoliadau 

hyn drwy arfer y pwerau a roddir gan adran 2(2) o 

Ddeddf y Cymunedau Ewropeaidd 1972(1) (“DCE 

1972”) a pharagraff 1A o Atodlen 2 iddi. 

Mae Gweinidogion Cymru wedi eu dynodi(2) at 

ddibenion adran 2(2) o DCE 1972 mewn perthynas â 

mesurau sy’n ymwneud ag atal, lleihau a dileu 

llygredd sy’n cael ei achosi gan wastraff(3) ac atal, 

lleihau a rheoli gwastraff(4). 

Mae’r Rheoliadau hyn yn gwneud darpariaeth at 

ddiben a grybwyllir yn adran 2(2) o DCE 1972, ac 

                                                                               
(1) 1972 p. 68; diwygiwyd adran 2(2) gan adran 27(1)(a) o Ddeddf 

Diwygio Deddfwriaethol a Rheoleiddiol 2006 (p. 51) a chan adran 
3(3) o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Diwygio) 2008 (p. 7), a 
Rhan 1 o’r Atodlen iddi; mewnosodwyd paragraff 1A o Atodlen 2 
gan adran 28 o Ddeddf Diwygio Deddfwriaethol a Rheoleiddiol 
2006 ac fe’i diwygiwyd gan adran 3(3) o Ddeddf yr Undeb 
Ewropeaidd (Diwygio) 2008, a Rhan 1 o’r Atodlen iddi, ac O.S. 
2007/1388. 

(2)   Yn rhinwedd adran 59(2) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (p. 
32) (“DLlC 2006”) caiff Gweinidogion Cymru arfer y pŵer a 
roddir gan adran 2(2) o Ddeddf y Cymunedau Ewropeaidd 1972 
(“DCE 1972”) mewn perthynas ag unrhyw fater, neu at unrhyw 
ddiben, os ydynt wedi eu dynodi mewn perthynas â’r mater 
hwnnw, neu at y diben hwnnw. Mae paragraff 28(1) o Atodlen 11 i 
DLlC 2006 yn darparu bod dynodiadau a wnaed o dan adran 2(2) o 
DCE 1972 yn rhinwedd adran 29(1) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 
1998 (p. 38) sydd mewn grym yn union cyn cychwyn diddymu’r 
is-adran honno gan DLlC 2006 yn parhau i gael effaith ar ôl 
cychwyn y diddymiad hwnnw fel pe baent wedi eu gwneud yn 
rhinwedd adran 59(1) o DLlC 2006. 

(3)  O.S. 2005/850. 
(4)  O.S. 2010/1552. 
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mae’n ymddangos i Weinidogion Cymru ei bod yn 

hwylus i gyfeiriadau at Reoliad (EU) 2019/1021 

Senedd Ewrop a’r Cyngor ar lygryddion organig 

parhaus (ail-lunio)(1) gael eu dehongli fel cyfeiriadau 

at y Rheoliad hwnnw fel y’i diwygir o bryd i’w gilydd. 

Enwi a chychwyn  

1.—(1) Enw’r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau 

Gwastraff Peryglus (Cymru) (Diwygio) 2019. 

(2) Daw’r Rheoliadau hyn i rym 21 o ddiwrnodau ar 

ôl y dyddiad y’u gosodir. 

Diwygio Rheoliadau Gwastraff Peryglus (Cymru) 

2005 

2. Yn lle Atodlen 8 (ffurf ateb y traddodai i’r 

cynhyrchydd neu’r deiliad/form of consignee’s return 

to producer or holder) i Reoliadau Gwastraff Peryglus 

(Cymru) 2005(2), rhodder yr Atodlen 8 newydd a 

nodir yn yr Atodlen i’r Rheoliadau hyn. 

 

 

Hannah Blythyn 

 

Y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol, o dan 

awdurdod y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, un o 

Weinidogion Cymru 

 

19 Gorffennaf 2019 

                                                                               
(1) OJ Rhif L 169, 25.6.2019, t. 45. 
(2)  O.S. 2005/1806 (Cy. 138), a ddiwygiwyd gan O.S. 2015/1417 (Cy. 

141). Mae offerynnau diwygio eraill ond nid yw’r un ohonynt yn 
berthnasol. 
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SCHEDULE/ATODLEN Regulation/Rheoliad 2 

 

 “SCHEDULE 8/ATODLEN 8 

Regulation/Rheoliad 54 

Form of consignee’s return to producer or holder/Ffurf ateb y traddodai i’r 

cynhyrchydd neu’r deiliad 

 
Hazardous waste producer returns form 

Ffurflen atebion cynhyrchydd gwastraff peryglus 

 

 1.        Consignee details/Manylion y traddodai 

Name of consignee/  

Enw’r traddodai 

 

Postcode/ 

Cod Post 

Consignee hazardous 

waste i.d. code 

Cod adnabod 

gwastraff peryglus y 

traddodai 

Date/Dyddiad(1) 

 

    

 

 

2.        Waste return/Atebion ynglŷn â gwastraff 
Consignment 

note number 

Rhif nodyn 

traddodi 

Date 

received 

Dyddiad 

dod i law 

 

Mode of 

transport 

Cyfrwng 

cludo 

 

Frequency 

of collection 

Amlder 

casglu(2) 

Six 

digit 

code(s

) 

Cod(a

u) 

chwe 

digid(3

) 

 

Hazard 

code(s) 

Cod(au) 

perygl(4) 

Physical 

form 

Ffurf 

ffisegol(5) 

Quanti

ty (kg) 

Maint 

(kg) 

Mode of disposal/ 

recovery 

Dull gwaredu/adfer(6) 

 

         

         

 
(1)Date of submission of the return by the consignee/ Dyddiad cyflwyno’r ateb gan y traddodai. 
(2)Where relevant/ Pan fo’n berthnasol. 
(3)The six digit code(s) must correspond to the relevant code in the list of wastes. There may be more than one waste stream 

for each consignment note. All relevant six digit codes must be recorded/ Rhaid i’r cod(au) chwe digid gyfateb i’r cod 

perthnasol yn y rhestr o wastraffoedd. Gall fod mwy nag un ffrwd wastraff ar gyfer pob nodyn traddodi. Rhaid cofnodi pob 

cod chwe digid perthnasol. 
(4)Hazard code: the hazard code must correspond to the list below. Each individual six digit code may have more than one 

hazard code. Each appropriate hazard code for a particular six digit code must be entered. Choose all of the appropriate 

hazard codes for the particular waste. If a waste contains a substance listed in Annex IV to Regulation (EU) 2019/1021 of 

the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants (recast), and the concentration limit in that 

Annex is exceeded, the code “POP” must be recorded/ Cod perygl: rhaid i’r cod perygl gyfateb i’r rhestr isod. Gall pob cod 

chwe digid unigol gwmpasu mwy nag un cod perygl. Rhaid cofnodi pob cod perygl priodol ar gyfer unrhyw god chwe 

digid. Dewiswch bob un o’r codau perygl priodol ar gyfer gwastraff penodol. Os yw gwastraff yn cynnwys sylwedd a 

restrir yn Atodiad IV i Reoliad (EU) 2019/102 Senedd Ewrop a’r Cyngor ar lygryddion organig parhaus (ail-lunio), a’r 

crynodiad yn uwch na’r terfyn uchaf yn yr Atodiad hwnnw, rhaid cofnodi’r cod “POP”. 

 

Hazard code/ Cod 

perygl 

Description/ Disgrifiad 

  

HP 1 Explosive/ Ffrwydrol 

HP 2 Oxidising/ Ocsideiddiol 

HP 3 Flammable/ Fflamadwy 

HP 4 Irritant – skin irritation and eye damage/ Llidiog –  yn achosi llid ar y croen a niwed i’r 

llygad 

HP 5 Specific Target Organ Toxicity (STOT)/ Aspiration Toxicity/ Gwenwyndra sy’n 

Targedu Organ Benodol (STOT)/ Gwenwyndra Anadlol 

HP 6 Acute Toxicity/ Gwenwyndra Aciwt 

HP 7 Carcinogenic/ Carsinogenig 

HP 8 Corrosive/ Cyrydol  

HP 9 Infectious/ Heintus 

HP 10 Toxic for reproduction/ Gwenwynig ar gyfer atgenhedlu 
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HP 11 Mutagenic/ Mwtagenig 

HP 12 Release of an acute toxic gas/ Rhyddhau nwy gwenwynig aciwt 

HP 13 Sensitising/ Sensiteiddiol 

HP 14 Ecotoxic/ Ecowenwynig 

HP 15 Waste capable of exhibiting a hazardous property listed above not directly displayed by 

the original waste/ Gwastraff a allai amlygu priodwedd beryglus a restrir uchod, nas 

amlygwyd yn uniongyrchol gan y gwastraff gwreiddiol 

POP Persistent Organic Pollutant/ Llygrydd Organig Parhaus 

 
(5)Physical form: Choose one option from the following list as appropriate. 

 Ffurf ffisegol: Dewiswch un opsiwn fel y bo’n briodol o’r rhestr ganlynol. 

 

Gas/ Nwy 

Liquid/ Hylif 

Mixed/ Cymysgedd 

Powder/ Powdr 

Sludge/ Slwtsh 

Solid/ Solid 
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(6) Mode of disposal/recovery or rejected: use the appropriate Dxx/Rxx code for the operation performed on the waste or 

insert REJ if the waste has been rejected. 

Dull gwaredu/ adfer, neu gwrthodwyd: defnyddier y cod Dxx/Rxx priodol ar gyfer y gweithrediad a gyflawnwyd ar y 

gwastraff, neu mewnosoder REJ os gwrthodwyd y gwastraff. 

 

 

Code/ Cod Disposal operation/ Gweithrediad gwaredu 

 

 

D01 Deposit into or onto land/ Dyddodi yn y tir neu arno 

D02 Land treatment/ Trin tir 

D03 Deep injection/Chwistrellu’n ddwfn 

D04 Surface impoundment/ Cronni ar yr wyneb 

D05 Specially engineered landfill/ Tirlenwi a beiriannwyd yn benodol 

D06 Release into a water body except seas/oceans/ Rhyddhau mewn corff dŵr ac eithrio 

moroedd/cefnforoedd 

D07 Release into seas/oceans including seabed insertion/ Rhyddhau mewn moroedd/cefnforoedd 

gan gynnwys mewnosod yng ngwely’r môr 

D08 Biological treatment not specified elsewhere which results in final compounds or mixtures 

which are disposed of by any of the operations numbered D01 to D12 

Triniaeth fiolegol, nas pennir yn unman arall, sy’n creu cyfansoddion neu gymysgeddau 

terfynol a waredir drwy ddefnyddio unrhyw rai o’r gweithrediadau a rifwyd D01 i D12 

D09 Physic-chemical treatment not specified elsewhere which results in final compounds or 

mixtures which are disposed of by any of the operations numbers D01 to D12 

Triniaeth ffisegol-gemegol, nas pennir yn unman arall, sy’n creu cyfansoddion neu 

gymysgeddau terfynol a waredir gan ddefnyddio unrhyw rai o’r gweithrediadau a rifwyd D01 

i D12 

D10 Incineration on land/ Hylosgi ar y tir 

D11 Incineration at sea/ Hylosgi ar y môr 

D12 Permanent storage/ Storio’n barhaol 

D13 Blending or mixing prior to submission to any of the operations numbered D01 to D12 

Blendio neu gymysgu cyn cyflawni unrhyw rai o’r gweithrediadau a rifwyd D01 i D12 

D14 Repackaging prior to submission to any of the operations numbered D01 to D12/ Ailbecynnu 

cyn cyflawni unrhyw rai o’r gweithrediadau a rifwyd D01 i D12 

D15 Storage pending any of the operations numbered D01 to D14 (excluding temporary storage, 

pending collection, on the site where it is produced) 

Storio tra’n aros i gyflawni unrhyw rai o’r gweithrediadau a rifwyd D01 i D14 (ac eithrio 

storio dros dro, tra’n aros am ei gasglu o’r safle lle’i cynhyrchir) 

  

 Recovery operation/ Gweithrediad adfer 

 

R01 Use principally as a fuel or other means to generate energy/  

Defnyddio’n bennaf fel tanwydd neu ar gyfer dull arall o gynhyrchu ynni 

R02 Solvent reclamation/regeneration/  

Adennill/atgynhyrchu toddyddion 

R03 Recycling/reclamation of organic substances which are not used as solvents (including 

composting and other biological transformation processes)/ 

Ailgylchu/adennill sylweddau anorganig nas defnyddir fel toddyddion (gan gynnwys 

compostio a phrosesau trawsnewid biolegol eraill) 

R04 Recycling/reclamation of metals and metal compounds/ 

Ailgylchu/adennill metelau a chyfansoddion metelau 

R05 Recycling/reclamation of other inorganic materials/  

Ailgylchu/adennill deunyddiau anorganig eraill 

R06 Regeneration of acids or bases/ Atgynhyrchu asidau neu fasau 

R07 Recovery of components used for pollution abatement/  

Adfer cydrannau a ddefnyddir ar gyfer atal llygredd 

R08 Recovery of components from catalysts/ Adfer cydrannau o gatalyddion 

R09 Oil refining or other re-uses of oil/ Puro olew, neu ddulliau eraill o ailddefnyddio olew 

R10 Land treatment resulting in benefit to agriculture or ecological treatment/  

Trin tir mewn ffordd sy’n llesol i amaethyddiaeth, neu driniaeth ecolegol 

R11 Use of wastes obtained from any of the operations numbered R01 to R10/  

Defnyddio gwastraffoedd a geir o unrhyw rai o’r gweithrediadau a rifwyd R01 i R10 

R12 Exchange of wastes for submission to any of the operations numbered R01 to R11/  

Cyfnewid gwastraffoedd er mwyn cyflawni arnynt unrhyw rai o’r gweithrediadau a rifwyd 

R01 i R11 

R13 Storage of wastes pending any of the operations numbered R01 to R12 (excluding temporary 

storage, pending collection, on the site where it is produced)/ 

Storio gwastraffoedd tra’n aros i gyflawni unrhyw rai o’r gweithrediadau a rifwyd R01 i R12 

(ac eithrio storio dros dro, tra’n aros am eu casglu o’r safle lle’u cynhyrchir) 
 

 ” 
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Explanatory Memorandum to The Hazardous Waste (Wales) (Amendment) 
Regulations 2019 

This Explanatory Memorandum has been prepared by the Department for 
Environment and Rural Affairs and is laid before the National Assembly for 
Wales in conjunction with the above subordinate legislation and in accordance 
with Standing Order 27.1

Deputy Minister’s Declaration

In my view, this Explanatory Memorandum gives a fair and reasonable view of 
the expected impact of The Hazardous Waste (Wales) (Amendment) 
Regulations 2019.

HANNAH BLYTHYN AM
DEPUTY MINISTER FOR HOUSING AND LOCAL GOVERNMENT
24 JULY 2019

Tudalen y pecyn 106



2

PART 1

1. Description

The EU Regulation on Persistent Organic Pollutants (POPs) (recast) 
(Regulation EU 2019/1021 of the European Parliament and of the Council) was 
published in the Official Journal of the European Union on 25 June 2019 and 
will come into force on 15 July 2019.  Regulation 2019/1021 repeals and 
replaces Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the 
Council of 29 April 2004 on persistent organic pollutants and amending 
Directive 79/117/EEC (Regulation 850/2004).  This instrument amends Wales-
only legislation that includes references to Regulation 850/2004, by substituting 
a reference to Regulation 2019/1021.

2. Matters of special interest to the Constitutional and Legislative Affairs 
Committee

The Hazardous Waste (Wales) (Amendment) Regulations 2019 are made 
under the European Communities Act 1972 (ECA) section 2(2) enabling power. 
Section 2(2) of the European Communities Act 1972 offers a choice between 
negative and affirmative procedures. As these amendments are technical in 
nature and involve updating references to EU legislation and the discretion of 
the Welsh Ministers is limited over the content of the SI, the instrument is 
suitable for negative procedure. 

3. Legislative background

The Welsh Ministers make these Regulations in exercise of the powers 
conferred by section 2(2) of, and paragraph 1A of Schedule 2 to, the European 
Communities Act 1972 (“the ECA 1972”). The Welsh Ministers are designated 
for the purposes of section 2(2) of the ECA 1972 in relation to measures 
relating to the prevention, reduction and elimination of pollution caused by 
waste and the prevention, reduction and management of waste.

These Regulations make provision for a purpose mentioned in section 2(2) of 
the ECA 1972, and it appears to the Welsh Ministers that it is expedient for 
references to Regulation (EU) 2019/1021 of the European Parliament and of 
the Council on persistent organic pollutants (recast) to be construed as 
references to that Regulation as amended from time to time.

4. Purpose and intended effect of the legislation

Persistent Organic Pollutants (POPs) are substances identified as being toxic, 
persistent, bio-accumulative and long ranging. The EU Regulation implements 
the Stockholm Convention on POPs, which aim to eliminate or restrict the 
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production and use of these substances. The UK will remain a party to this 
international Convention following EU exit.

EU Regulation 850/2004 on Persistent Organic Pollutants entered into force on 
20 May 2004 and implemented the provisions of the Stockholm Convention in 
the EU. 

The revised EU regulation 2019/1021 was published in the Official Journal of 
the European Union on 25 June, and will come into force on 15 July 2019. The 
main changes to the EU Regulation are procedural and technical changes to 
further reduce production and use of POPs. In addition, they increase the role 
for the European Chemicals Agency, particularly in relation to providing advice 
and support to the Commission when considering proposals for listing a 
substance as a POP.

This instrument amends the hazardous waste producer returns form set out in 
The Hazardous Waste (Wales) Regulations 2005. The form in Wales is 
bilingual and contained in Schedule 8 of those Regulations. All references to 
EU regulation 850/2004 in The Hazardous Waste (Wales) Regulations 2005 
are amended by substituting EU Regulation 2019/1021.

5. Consultation 

A consultation was not conducted as this instrument is only required to correct 
references to EU regulations within Welsh legislation, and does not constitute a 
policy change.

6. Regulatory Impact Assessment (RIA) 

This instrument is required to amend Wales-only legislation that includes 
references to Regulation 850/2004, by substituting a reference to Regulation 
2019/1021; as such this instrument doesn’t confer any new burdens on 
businesses, charities or voluntary bodies. Furthermore, there is no significant 
impact on the public sector.

An Impact Assessment has not been prepared for this instrument because this 
instrument relates to the maintenance of existing regulatory standards.

The legislation has no impact on the statutory duties (sections 77 -79 GOWA 
06) or statutory partners (sections 72-75 GOWA 06).
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SL(5)438 – Gorchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) (Diwygio) 
(Rhif 2) 2019 

Cefndir a Diben
Mae’r Gorchymyn hwn yn diwygio Gorchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) 2018 (O.S. 2018/1064) (C. 223) 
er mwyn cyflwyno mesurau brys i atal Thaumetopoea processionea L. (Gwyfyn Ymdeithiwr y Derw) rhag 
cael ei gyflwyno i Gymru a rhag lledaenu o fewn Cymru.

Mae'r Gorchymyn hwn yn angenrheidiol i sicrhau gofynion iechyd planhigion cyson ym Mhrydain Fawr, i 
gynnal mesurau bioddiogelwch cyson a sicrhau bod Gweinidogion Cymru yn gallu defnyddio'r 
gwaharddiadau gofynnol. 

Gweithdrefn
Negyddol

Materion technegol: craffu
Ni nodwyd unrhyw bwyntiau technegol i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn 
perthynas â'r offeryn hwn.

Rhinweddau: craffu 
Nodir un pwynt i gyflwyno adroddiad arno o dan Reol Sefydlog 21.3(ii) mewn perthynas â'r offeryn hwn.

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 Cynulliad.

Mae'r rheol 21 diwrnod o dan y Ddeddf Offerynnau Statudol 1946 (a ymgorfforwyd yn Atodlen 10 o 
Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006) yn darparu y dylid gosod offerynnau 21 diwrnod cyn iddynt ddod i 
rym. Mae hyn yn galluogi Aelodau i geisio diddymu offerynnau o'r fath cyn iddynt gael effaith, am y gall 
achosi dryswch os diddymir deddfwriaeth ar ôl ei roi ar waith. Fodd bynnag, yn yr achos hwn, mae 
Llywodraeth Cymru o'r farn bod yr amgylchiadau'n cyfiawnhau torri'r rheol honno. Mae'r Gweinidog 
Cyllid a'r Trefnydd, fel sy'n ofynnol o dan adran 11A o Ddeddf Offerynnau Statudol 1946, wedi hysbysu'r 
Llywydd o'r toriad fel y gellir dwyn y mater i sylw'r Aelodau.

Mae'r Memorandwm Esboniadol yn nodi'r rhesymau dros dorri'r rheol 21 diwrnod:

“To ensure controls that are aligned with the rest of Great Britain it has become necessary to breach the 21 
day rule. Scotland laid an equivalent statutory instrument on the 12th July and it came into force on the 
16th of July. England laid an equivalent statutory instrument on the 15th July and it came into force on the 
same day.

Currently imports of certain plants of Quercus L., from regions where this pest is present are allowed in 
accordance with certain controls.  However, findings in the wider environment in England and Wales have 
proved that these controls are not sufficient. 

OPM causes heavy defoliation leading to weakening of oak trees. Apart from the intrinsic damage (loss of 
growth and reduction in timber values) it is also regarded as an important contributor to long term decline 
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of oak trees in several countries. Contact with the hairs of the caterpillars can also cause extreme irritation 
for both humans and animals.  The wider human health impacts of OPM can lead to school closures and 
closures of public places for recreation.

It is therefore necessary to introduce strengthened controls to reduce the risk of OPM being introduced and 
spread in Wales from imported oak plants.”

Y goblygiadau yn sgil gadael yr Undeb Ewropeaidd  
Ni nodwyd unrhyw oblygiadau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â'r 
offeryn hwn.  

Ymateb y Llywodraeth
Nid oes angen ymateb gan y Llywodraeth.

Mae Gweinidog perthnasol Cymru wedi ysgrifennu at y Llywydd i roi gwybod am yr achos o dorri'r rheol 
21 diwrnod a rhoddir rhesymau manwl dros y toriad yn y Memorandwm Esboniadol.

Cynghorwyr Cyfreithiol
Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol
Gorffennaf 2019
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2019 Rhif 1167 (Cy. 204) 

IECHYD PLANHIGION, 

CYMRU 

Gorchymyn Iechyd Planhigion 

(Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2019 

NODYN ESBONIADOL 

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Gorchymyn) 

Mae’r Gorchymyn hwn yn diwygio Gorchymyn 

Iechyd Planhigion (Cymru) 2018 er mwyn cyflwyno 

mesurau brys i atal Thaumetopoea processionea L. 

(Gwyfyn Ymdeithiwr y Derw) rhag cael ei gyflwyno i 

Gymru a rhag lledaenu o fewn Cymru.  

Mae’n diwygio’r gofynion technegol y mae rhaid eu 

bodloni wrth ddod â phlanhigion penodol Quercus L. i 

Gymru, neu wrth eu symud o fewn Cymru. 

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar 

gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn 

perthynas â’r Gorchymyn hwn. O ganlyniad, 

ystyriwyd nad oedd yn angenrheidiol cynnal asesiad 

effaith rheoleiddiol o’r costau a’r manteision sy’n 

debygol o ddeillio o gydymffurfio â’r Gorchymyn 

hwn. 
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2019 Rhif 1167 (Cy. 204) 

IECHYD PLANHIGION, 

CYMRU 

Gorchymyn Iechyd Planhigion 

(Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2019 

Gwnaed 24 Gorffennaf 2019 

Gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol 

Cymru 25 Gorffennaf 2019 

Yn dod i rym yn unol ag erthygl 1 

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Gorchymyn 

hwn drwy arfer y pwerau a roddir iddynt gan adrannau 

2 a 3(1) o Ddeddf Iechyd Planhigion 1967(1). 

Enwi a chychwyn 

1. Enw’r Gorchymyn hwn yw Gorchymyn Iechyd 

Planhigion (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2019 a daw i 

rym drannoeth y diwrnod y caiff ei osod. 

Diwygio Gorchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) 

2018 

2.—(1) Mae Gorchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) 

2018(2) wedi ei ddiwygio fel a ganlyn. 

(2) Yn erthygl 21, hepgorer paragraff (7). 

                                                                               
(1) 1967 p. 8; diwygiwyd adran 2 gan baragraff 8(2)(a) o 

Atodlen 4 i Ddeddf y Cymunedau Ewropeaidd 1972 (p. 68), 
Rhan 1 o’r tabl ym mharagraff 12 o Atodlen 4 i Ddeddf 
Rheoli Tollau Tramor a Chartref 1979 (p. 2), O.S. 1990/2371 
ac O.S. 2011/1043. Diwygiwyd adran 3(1) gan baragraff 
8(2)(a) a (b) o Atodlen 4 i Ddeddf y Cymunedau Ewropeaidd 
1972 ac O.S. 2011/1043. Mae’r pwerau a roddir gan 
adrannau 2 a 3(1) yn cael eu rhoi i “competent authority” 
(“awdurdod cymwys”), a ddiffinnir yn adran 1(2). 
Diwygiwyd adran 1(2) gan baragraff 43 o Atodlen 2 i O.S. 
2013/755 (Cy. 90). Mae adran 1(2), fel y’i diwygiwyd, yn 
darparu mai’r awdurdod cymwys ar gyfer Cymru yw 
Gweinidogion Cymru. 

(2)  O.S. 2018/1064 (Cy. 223), y mae diwygiadau iddo nad ydynt 
yn berthnasol i’r offeryn hwn.  
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(3) Yn y tabl yn Rhan C o Atodlen 4, ar ôl eitem 10 

mewnosoder— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“11. 

 

Planhigion, ac eithrio ffrwythau 

neu hadau, Quercus L., ac 

eithrio Quercus suber, a fwriedir 

ar gyfer eu plannu, y mae eu 

cylchedd 1.2 m uwchlaw coron 

y gwreiddiau yn 8 cm neu fwy.                                             

Rhaid i’r planhigion ddod gyda datganiad 

swyddogol eu bod wedi eu tyfu drwy gydol eu 

bywyd: 

(a) mewn mannau cynhyrchu mewn gwledydd 

lle na wyddys bod Thaumetopoea 

processionea L. yn bresennol; 

(b) mewn parth gwarchod a gydnabyddir yn 

barth gwarchod ar gyfer Thaumetopoea 

processionea L. neu mewn ardal sy’n 

rhydd rhag Thaumetopoea processionea L., 

sef ardal a sefydlwyd gan y sefydliad 

diogelu  planhigion cenedlaethol yn unol ag 

IPSM Rhif 4; neu 

(c) mewn safle sydd wedi ei ddiogelu yn 

ffisegol yn llwyr rhag cyflwyno 

Thaumetopoea processionea L. ac a 

arolygwyd ar adegau priodol ac y 

canfuwyd ei fod yn rhydd rhag 

Thaumetopoea processionea L.” 
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Mark Drakeford  

Prif Weinidog Cymru, un o Weinidogion Cymru 

24 Gorffennaf  2019
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Explanatory Memorandum for subordinate legislation

Explanatory Memorandum to the Plant Health (Wales) (Amendment) (No. 
2) Order 2019

This Explanatory Memorandum has been prepared by the Economy, Skills and 
Natural Resources Department of the Welsh Government and is laid before the 
National Assembly for Wales in conjunction with the above subordinate 
legislation and in accordance with Standing Order 27.1.

Minister’s Declaration

In my view, this Explanatory Memorandum gives a fair and reasonable view of 
the expected impact of the Plant Health (Wales) (Amendment) (No. 2) Order 
2019.

Rt Hon Mark Drakeford AM 
First Minister of Wales 
25 July 2019
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PART 1

1. Description

This instrument amends the Plant Health (Wales) Order 2018 (S.I. 2018/1064) 
(W. 223) which contains measures to prevent the introduction and spread of 
harmful plant pests and diseases. 

It implements control measures to minimise the risk of the introduction into and 
spread of Thaumetopoea processionea (Oak Processionary Moth (OPM)) in 
Wales.

This instrument is necessary to ensure consistent plant health requirements 
within Great Britain, to maintain consistent biosecurity measures and ensure 
that the Welsh Ministers are able to apply the required prohibitions. 

2. Matters of special interest to the Constitutional and Legislative Affairs 
Committee

To ensure controls that are aligned with the rest of Great Britain it has become 
necessary to breach the 21 day rule. Scotland laid an equivalent statutory 
instrument on the 12th July and it came into force on the 16th of July. England 
laid an equivalent statutory instrument on the 15th July and it came into force on 
the same day.

Currently imports of certain plants of Quercus L., from regions where this pest 
is present are allowed in accordance with certain controls.  However, findings in 
the wider environment in England and Wales have proved that these controls 
are not sufficient. It is therefore necessary to introduce strengthened controls to 
reduce the risk of OPM being introduced and spread in Wales from imported 
oak plants.

3. Legislative background

The Plant Health (Wales) (Amendment) (No. 2) Order 2019 is being made 
pursuant to the powers in the Plant Health Act 1967.  Section 1 of the Plant 
Health Act 1967 provides that the Act has effect for the control of pests and 
diseases injurious to agricultural or horticultural crops and trees or bushes.

Section 2(1) of the 1967 Act provides that a competent authority may from time 
to time make such orders as it thinks expedient or called for by an EU 
obligation for preventing the introduction of pests into Great Britain. Section 
3(1) provides a corresponding power in relation to the control of the spread of 
pests in Great Britain. The Welsh Ministers are the competent authority for 
Wales.  
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Section 6 of the Plant Health Act 1967 provides that this instrument is subject to 
the negative procedure.  

4. Purpose and intended effect of the legislation

This instrument amends the Plant Health (Wales) Order 2018. A purpose of 
that Order is to prevent the introduction and spread of harmful plant pests and 
diseases. That Order 2018 is amended to take account of new and revised risk 
assessments, pest interceptions, changes in the distribution of pests and other 
developments.

OPM causes heavy defoliation leading to weakening of oak trees. Apart from 
the intrinsic damage (loss of growth and reduction in timber values) it is also 
regarded as an important contributor to long term decline of oak trees in several 
countries. Contact with the hairs of the caterpillars can also cause extreme 
irritation for both humans and animals.  The wider human health impacts of 
OPM can lead to school closures and closures of public places for recreation.

Recent interceptions of OPM on planted oak trees imported from the 
Netherlands have highlighted that current controls are not preventing the arrival 
of infested trees into the UK. As the pest is highly mobile, any undetected 
incursions carry a significant risk of spread and establishment if not caught 
early.

This instrument implements stricter technical requirements that must be 
satisfied when bringing certain plants of Quercus L., into or moving within 
Wales. These measures will strengthen the import and movement requirements 
for oak plants, to minimise the risk of further introduction or spread of OPM.

This instrument aligns the law relating to plant health in Wales with plant health 
in England and Scotland. 

It is necessary for the Minister to breach the 21 day laying rule due to the 
urgency and necessity of aligning legislation in Wales with the rest of Great 
Britain. 

5. Consultation 

No consultation was required.  We have engaged with the UK and Scottish 
Governments to ensure that the changes proposed are coordinated across 
Great Britain. UK stakeholder groups are supportive of action to prevent 
introductions of OPM.
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6. Regulatory Impact Assessment (RIA) 

The Welsh Ministers’ Code of Practice on the carrying out of Regulatory Impact 
Assessments was considered in relation to these Regulations. As a result, it 
was not considered necessary to carry out a regulatory impact assessment as 
to the likely costs and benefits of complying with these Regulations.

With regard to the Government of Wales Act 2006 this legislation has no impact 
on the statutory duties (sections 77-79) or statutory partners (sections 72-75). 
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Rebecca Evans AC/AM 
Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd  
Minister for Finance and Trefnydd 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  

0300 0604400 

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

 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
 

 
Elin Jones AC 
Y Llywydd 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
 
 

 
25 Gorffennaf 2019 

 
 

 
Annwyl Llywydd, 
 
Gorchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2019 
 
Yn unol â'r canllawiau, rwy'n eich hysbysu y bydd Adran 11A(4) o Ddeddf Offerynnau 
Statudol 1946, fel y'i mewnosodwyd gan Atodlen 10 paragraff 3 o Ddeddf Llywodraeth 
Cymru 2006, sy'n cyflwyno'r rheol y bydd offerynnau statudol yn dod i rym o leiaf 21 diwrnod 
o ddyddiad eu gosod, yn cael ei thorri er mwyn gallu cyflwyno Rheoliadau Iechyd Planhigion 
(Cymru) (Diwygio)  (Rhif 2) 2019. Amgaeir y Memorandwm Esboniadol i chi er gwybodaeth. 
 
Yn dilyn yr achosion diweddar o'r Gwyfyn Ymdeithiwr y Derw yng Nghymru, bydd y 
Gorchymyn yn rhoi mwy o reolaeth dros fewnforio planhigion sydd â risg uchel o bosibl o 
wledydd ble y mae'n gyffredin. I sicrhau y gallwn weithredu ar unwaith i reoli'r risg o ragor o 
fewnforio ac i sicrhau bod ein rheoliadau yn cyd-fynd â gweddill Prydain Fawr, mae wedi 
dod yn angenrheidiol i dorri'r rheol 21 niwrnod. Mae'n rhaid i'r rheoliadau presennol ar gyfer 
y plâu gael eu cryfhau yn dilyn nifer o achosion o'r gwyfyn yng Nghymru a Lloegr. 
 
Gosododd yr Alban eu Hofferyn Statudol cyfatebol ar 12 Gorffennaf a daeth i rym ar 16 
Gorffennaf. Gosododd Lloegr eu Hofferyn Statudol cyfatebol ar y 15fed Gorffennaf a daeth i 
rym ar yr un diwrnod. Daeth offeryn statudol tebyg, sy'n diwygio Gorchymyn Iechyd 
Anifeiliaid (Coedwigaeth) 2005 fel y mae'n berthnasol i Gymru, i rym ar 19 Gorffennaf 2019. 
 
Bydd torri'r rheol 21 niwrnod yn caniatáu i'r Gorchymyn ddod i rym yn gyflym i gynyddu 
bioddiogelwch ac i sicrhau bod y ddeddfwriaeth yng Nghymru yn cyd-fynd â gweddill 
Prydain. Mae'n angenrheidiol felly, a gellir cyfiawnhau torri'r rheol 21 niwrnod yn yr achos 
hwn. 
 
Mae Memorandwm Esboniadol wedi'i baratoi ac wedi'i osod, gyda'r Gorchymyn, yn y 
Swyddfa Gyflwyno. 
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Mae copi o’r llythyr hwn yn cael ei anfon at Mick Antoniw AC, Cadeirydd y Pwyllgor 
Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ac at Sian Wilkins, Pennaeth Gwasanaeth y 
Pwyllgorau a'r Siambr.  
 
Yn gywir, 
 

 
 
Rebecca Evans AC/AM 
Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd  
Minister for Finance and Trefnydd  
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SL(5)439 – Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) 
(Diwygiadau i Gymhwystra Myfyrwyr) (Cymru) 2019

Cefndir a Diben
Mae Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau i Gymhwystra Myfyrwyr) (Cymru) 2019 yn 
diwygio’r rheoliadau a ganlyn:

 Rheoliadau Addysg (Ffioedd a Dyfarniadau) (Cymru) 2007;

 Rheoliadau Addysg (Athrofa Brifysgol Ewropeaidd) (Cymru) 2014;

 Rheoliadau Addysg Uwch (Cyrsiau Cymhwysol, Personau Cymhwysol a Darpariaeth Atodol) 
(Cymru) 2015;

 Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) 2017;

 Rheoliadau Addysg (Benthyciadau at Radd Feistr Ôl-raddedig) (Cymru) 2017;

 Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Cymru) 2018;

 Rheoliadau Addysg (Benthyciadau at Radd Ddoethurol Ôl-raddedig) (Cymru) 2018;

 Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Graddau Meistr Ôl-raddedig) (Cymru) 2019. 

Mae'r Rheoliadau hyn yn darparu i berson â chaniatâd i ddod i mewn neu i aros i fod yn un o'r 
categorïau o bobl gymwys, a dyma un o'r meini prawf y mae'n rhaid i berson ei fodloni os yw am fod yn 
gymwys i gael y gefnogaeth berthnasol i fyfyrwyr.

Mae pob un o’r Rheoliadau y cyfeirir atynt uchod wedi eu diwygio er mwyn mewnosod yn y diffiniad o 
“caniatâd i ddod i mewn neu i aros”, bersonau y rhoddwyd caniatâd iddynt aros ar sail bywyd teuluol.  
Maent eisoes yn gwneud darpariaeth i berson y rhoddwyd caniatâd iddo fynd i mewn neu i aros ar sail 
bywyd preifat. 

Gweithdrefn
Negyddol

Materion technegol: craffu
Ni nodwyd unrhyw bwyntiau technegol i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn 
perthynas â'r offeryn hwn.

Rhinweddau: craffu 
Nodwyd dau bwynt i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3(ii) mewn perthynas â’r offeryn 
hwn.

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 Cynulliad. 
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1. Cyfeirir at adran 22 o Ddeddf Addysgu ac Addysg Uwch 1998 fel un o'r pwerau galluogi ar gyfer 
llunio'r Rheoliadau hyn. Mae adran 22 yn cynnwys ystod eang o bwerau, a byddai o fudd i’r 
darllenydd pe bai'r Rheoliadau'n fwy penodol o ran nodi pa bŵer sy'n cael ei ddefnyddio. Yn yr 
achos hwn, mae'r pŵer wedi'i gynnwys yn adran 22(2)(a).

2. Mae'r Asesiad Effaith Rheoleiddio yn nodi'r pwyntiau a ganlyn mewn perthynas â chostau a 
buddion llunio'r Rheoliadau:

“The changes outlined relating to persons with leave to remain on the grounds of family life are 
expected to have no or negligible financial implications for the Welsh Government. It is not possible 
to determine how many such persons may take up support for study, but the number will be very 
small.”

Mae'r Rheoliadau hyn yn ehangu nifer bosibl y myfyrwyr a allai fod yn gymwys i gael cymorth i 
fyfyrwyr, ac eto mae'r Asesiad Effaith Rheoleiddiol yn nodi na fydd unrhyw oblygiadau ariannol, 
neu bron dim goblygiadau ariannol, i Lywodraeth Cymru. Ymddengys fod hyn yn anghyson, gan 
fod yr asesiad hefyd yn nodi nad yw'n bosibl asesu faint o bobl yn y cyd-destun hwn a allai gael y 
gefnogaeth.

Y goblygiadau yn sgil gadael yr Undeb Ewropeaidd  
Ni nodwyd unrhyw oblygiadau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â'r 
offeryn hwn.  

Ymateb y Llywodraeth
Mae angen ymateb gan y Llywodraeth.

Cynghorwyr Cyfreithiol
Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol
11 Medi 2019
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2019 Rhif 1192 (Cy. 209) 

ADDYSG, CYMRU 

Rheoliadau Addysg (Cyllid 
Myfyrwyr) (Diwygiadau i 

Gymhwystra Myfyrwyr) (Cymru) 
2019 

NODYN ESBONIADOL 

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Rheoliadau) 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio— 

(a) Rheoliadau Addysg (Ffioedd a Dyfarniadau) 
(Cymru) 2007; 

(b) Rheoliadau Addysg (Athrofa Brifysgol 
Ewropeaidd) (Cymru) 2014; 

(c) Rheoliadau Addysg Uwch (Cyrsiau 
Cymhwysol, Personau Cymhwysol a 
Darpariaeth Atodol) (Cymru) 2015; 

(d) Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) 
(Cymru) 2017; 

(e) Rheoliadau Addysg (Benthyciadau at Radd 
Feistr Ôl-raddedig) (Cymru) 2017; 

(f) Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) 
(Cymru) 2018; 

(g) Rheoliadau Addysg (Benthyciadau at Radd 
Ddoethurol Ôl-raddedig) (Cymru) 2018; 

(h) Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) 
(Graddau Meistr Ôl-raddedig) (Cymru) 2019. 

Mae pob un o’r Rheoliadau y cyfeirir atynt wedi eu 
diwygio er mwyn mewnosod yn y diffiniad o “caniatâd 
i ddod i mewn neu i aros”, bersonau y rhoddwyd 
caniatâd iddynt aros ar sail bywyd teuluol. 

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar 
gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn 
perthynas â’r Rheoliadau hyn. O ganlyniad, lluniwyd 
asesiad effaith rheoleiddiol o’r costau a’r manteision 
sy’n debygol o ddeillio o gydymffurfio â’r Rheoliadau 
hyn. Gellir cael copi oddi wrth: Yr Is-adran Addysg 
Uwch, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd 
CF10 3NQ. 
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2019 Rhif 1192 (Cy. 209) 

ADDYSG, CYMRU 

Rheoliadau Addysg (Cyllid 
Myfyrwyr) (Diwygiadau i 

Gymhwystra Myfyrwyr) (Cymru) 
2019 

Gwnaed 15 Awst 2019 

Gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol 

Cymru 16 Awst 2019 

Yn dod i rym 9 Medi 2019 

Mae Gweinidogion Cymru, drwy arfer y pwerau a 
roddir i’r Ysgrifennydd Gwladol o dan adrannau 1 a 2 
o Ddeddf Addysg (Ffioedd a Dyfarniadau) 1983(1) ac 
adrannau 22 a 42(6) o Ddeddf Addysgu ac Addysg 
Uwch 1998(2) ac sydd bellach yn arferadwy ganddynt  

                                                                               
(1) 1983 p. 40; diwygiwyd adran 1 gan Ddeddf Diwygio Addysg 

1988 (p. 40), Atodlen 12, paragraff 91; Deddf Addysg 
Bellach ac Uwch 1992 (p. 13), Atodlen 8, paragraff 19; 
Deddf Addysg 1994 (p. 30), Atodlen 2, paragraff 7; Deddf 
Addysg 1996 (p. 56), Atodlen 37, paragraff 57; Deddf Dysgu 
a Sgiliau 2000 (p. 21), Atodlen 9, paragraffau 1 ac 11; Deddf 
Addysg 2002 (p. 32), Atodlen 21, paragraff 5 ac Atodlen 22; 
Deddf Addysg 2005 (p. 18), Atodlen 14, paragraff 9; O.S. 
2005/3238, Atodlen 1, paragraff 9; O.S. 2010/1158, Atodlen 
2, paragraff 1; Deddf Addysg 2011 (p. 21), Atodlen 5, 
paragraff 5 ac Atodlen 16, paragraff 5; a Deddf 
Dadreoleiddio 2015 (p. 20), Atodlen 14, paragraff 33. 
Diwygiwyd adran 2 gan Ddeddf Addysgu ac Addysg Uwch 
1998 (p. 30) (“Deddf 1998”), adran 44 ac Atodlen 4. 

(2) 1998 p. 30; diwygiwyd adran 22 gan Ddeddf Dysgu a 
Sgiliau 2000, adran 146 ac Atodlen 11; Deddf Treth Incwm 
(Enillion a Phensiynau) 2003 (p. 1), Atodlen 6; Deddf Cyllid 
2003 (p. 14), adran 147; Deddf Addysg Uwch 2004 (p. 8), 
adrannau 42 a 43 ac Atodlen 7; Deddf Prentisiaethau, 
Sgiliau, Plant a Dysgu 2009 (p. 22), adran 257; Deddf 
Addysg 2011 (p. 21), adran 76; O.S. 2013/1181 a Deddf 
Addysg Uwch ac Ymchwil 2017 (p. 29), adran 88. Gweler 
adran 43(1) o Ddeddf 1998 am y diffiniad o “prescribed” a 
“regulations”. 
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hwy(1) a phwerau a roddir iddynt o dan adran 5(5)(b)  
o Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015(2), yn gwneud 
y Rheoliadau a ganlyn: 

Enwi a chychwyn 

1.—(1) Enw’r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau 
Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau i 
Gymhwystra Myfyrwyr) (Cymru) 2019. 

(2) Daw’r Rheoliadau hyn i rym ar 9 Medi 2019. 

Diwygiadau i Reoliadau Addysg (Ffioedd a 
Dyfarniadau) (Cymru) 2007 

2.—(1) Mae Rheoliadau Addysg (Ffioedd a 
Dyfarniadau) (Cymru) 2007(3) wedi eu diwygio yn 
unol â’r rheoliad hwn. 

(2) Yn yr Atodlen, ym mharagraff 1, yn y diffiniad o 
“person sydd â chaniatâd i ddod i mewn neu i aros”— 

(a) ar ôl paragraff (a)(ii) mewnosoder— 

 “(iia) wedi cael caniatâd i aros ar sail 
bywyd teuluol o dan y rheolau 
mewnfudo;”; 

(b) ym mharagraff (a)(iv), ar ôl “preifat” 
mewnosoder “neu deuluol”. 

                                                                               
(1) Trosglwyddwyd swyddogaethau’r Ysgrifennydd Gwladol yn 

adran 1 o Ddeddf Addysg (Ffioedd a Dyfarniadau) 1983 
(“Deddf 1983”) i Gynulliad Cenedlaethol Cymru i’r graddau 
y maent yn arferadwy o ran Cymru gan O.S. 2006/1458 
gydag effaith o 8 Mehefin 2006. Trosglwyddwyd 
swyddogaethau’r Ysgrifennydd Gwladol yn adran 2 o 
Ddeddf 1983 i Gynulliad Cenedlaethol Cymru i’r graddau y 
maent yn arferadwy o ran Cymru gan O.S. 1999/672. 
Trosglwyddwyd swyddogaethau’r Ysgrifennydd Gwladol yn 
adran 22(2)(a) i (i) a (k) o Ddeddf 1998 i Gynulliad 
Cenedlaethol Cymru i’r graddau y maent yn ymwneud â 
gwneud darpariaeth o ran Cymru gan adran 44 o Ddeddf 
Addysg Uwch 2004, ac mae is-adrannau (a), (c) a (k) yn 
arferadwy ar y cyd â’r Ysgrifennydd Gwladol. 
Trosglwyddwyd swyddogaeth yr Ysgrifennydd Gwladol yn 
adran 42 o Ddeddf 1998, i’r graddau y mae’n arferadwy o 
ran Cymru, i Gynulliad Cenedlaethol Cymru gan O.S. 
1999/672. Trosglwyddwyd holl swyddogaethau Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru uchod i Weinidogion Cymru yn 
rhinwedd paragraff 30 o Atodlen 11 i Ddeddf Llywodraeth 
Cymru 2006 (p. 32). 

(2) 2015 dccc 1.  
(3) O.S. 2007/2310 (Cy. 181), a ddiwygiwyd gan O.S. 

2010/1142 (Cy. 101), O.S. 2011/1978 (Cy. 218), O.S. 
2018/814 (Cy. 165) ac O.S. 2019/424 (Cy. 98) (o’r diwrnod 
ymadael ymlaen, fel y diffinnir “exit day” gan Ddeddf yr 
Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 (p. 16), adran 20(1) i 
(5)); mae offerynnau diwygio eraill ond nid yw’r un ohonynt 
yn berthnasol.  
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Diwygiadau i Reoliadau Addysg (Athrofa Brifysgol 
Ewropeaidd) (Cymru) 2014 

3.—(1) Mae Rheoliadau Addysg (Athrofa Brifysgol 
Ewropeaidd) (Cymru) 2014(1) wedi eu diwygio yn 
unol â’r rheoliad hwn. 

(2) Yn rheoliad 3, yn y diffiniad o “person sydd â 
chaniatâd i ddod i mewn neu i aros”— 

(a) ar ôl paragraff (a)(ii) mewnosoder— 

 “(iia) wedi cael caniatâd i aros ar sail 
bywyd teuluol o dan y rheolau 
mewnfudo;”; 

(b) ym mharagraff (a)(iv), ar ôl “preifat” 
mewnosoder “neu deuluol”. 

Diwygiadau i Reoliadau Addysg Uwch (Cyrsiau 
Cymhwysol, Personau Cymhwysol a Darpariaeth 
Atodol) (Cymru) 2015 

4.—(1) Mae Rheoliadau Addysg Uwch (Cyrsiau 
Cymhwysol, Personau Cymhwysol a Darpariaeth 
Atodol) (Cymru) 2015(2) wedi eu diwygio yn unol â’r 
rheoliad hwn. 

(2) Yn yr Atodlen, ym mharagraff 1(1), yn y 
diffiniad o “person sydd â chaniatâd i ddod i mewn 
neu i aros”— 

(a) ar ôl paragraff (a)(ii) mewnosoder— 

 “(iia) wedi cael caniatâd i aros ar sail 
bywyd teuluol o dan y rheolau 
mewnfudo;”; 

(b) ym mharagraff (a)(iv), ar ôl “preifat” 
mewnosoder “neu deuluol”. 

Diwygiadau i Reoliadau Addysg (Cymorth i 
Fyfyrwyr) (Cymru) 2017 

5.—(1) Mae Rheoliadau Addysg (Cymorth i 
Fyfyrwyr) (Cymru) 2017(3) wedi eu diwygio yn unol 
â’r rheoliad hwn. 

                                                                               
(1) O.S. 2014/3037 (Cy. 303), a ddiwygiwyd gan O.S. 2016/211 

(Cy. 84), O.S. 2018/814 (Cy. 165) ac O.S. 2019/424 (Cy. 98) 
(o’r diwrnod ymadael ymlaen, fel y diffinnir “exit day” gan 
Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018, adran 20(1) i 
(5)).  

(2) O.S. 2015/1484 (Cy. 163), a ddiwygiwyd gan O.S. 2016/276 
(Cy. 100), O.S. 2018/814 (Cy. 165) ac O.S. 2019/424 (Cy. 
98) (o’r diwrnod ymadael ymlaen, fel y diffinnir “exit day” 
gan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018, adran 
20(1) i (5)).   

(3) O.S. 2017/47 (Cy. 21), a ddiwygiwyd gan O.S. 2018/191 
(Cy. 42), O.S. 2018/814 (Cy. 165) ac O.S. 2019/424 (Cy. 98) 
(o’r diwrnod ymadael ymlaen, fel y diffinnir “exit day” gan 
Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018, adran 20(1) i 
(5)).  
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(2) Yn rheoliad 2 (dehongli), ym mharagraff (1), yn 
y diffiniad o “person sydd â chaniatâd i ddod i mewn 
neu i aros”— 

(a) ar ôl paragraff (a)(ii) mewnosoder— 

 “(iia) wedi cael caniatâd i aros ar sail 
bywyd teuluol o dan y rheolau 
mewnfudo;”; 

(b) ym mharagraff (a)(iv), ar ôl “preifat” 
mewnosoder “neu deuluol”. 

Diwygiadau i Reoliadau Addysg (Benthyciadau at 
Radd Feistr Ôl-raddedig) (Cymru) 2017 

6.—(1) Mae Rheoliadau Addysg (Benthyciadau at 
Radd Feistr Ôl-raddedig) (Cymru) 2017(1) wedi eu 
diwygio yn unol â’r rheoliad hwn. 

(2) Yn rheoliad 2 (dehongli), ym mharagraff (1), yn 
y diffiniad o “person sydd â chaniatâd i ddod i mewn 
neu i aros”— 

(a) ar ôl paragraff (a)(ii) mewnosoder— 

 “(iia) wedi cael caniatâd i aros ar sail 
bywyd teuluol o dan y rheolau 
mewnfudo;”; 

(b) ym mharagraff (a)(iv), ar ôl “preifat” 
mewnosoder “neu deuluol”. 

Diwygiadau i Reoliadau Addysg (Cymorth i 
Fyfyrwyr) (Cymru) 2018 

7.—(1) Mae Rheoliadau Addysg (Cymorth i 
Fyfyrwyr) (Cymru) 2018(2) wedi eu diwygio yn unol 
â’r rheoliad hwn. 

(2) Yn Atodlen 2, ym mharagraff 3(4)— 

(a) ar ôl paragraff (a)(ii) mewnosoder— 

 “(iia) wedi cael caniatâd i aros ar sail 
bywyd teuluol o dan y rheolau 
mewnfudo;”; 

(b) ym mharagraff (a)(iv), ar ôl “preifat” 
mewnosoder “neu deuluol”. 

                                                                               
(1) O.S. 2017/523 (Cy. 109), a ddiwygiwyd gan O.S. 2017/712 

(Cy. 169), O.S. 2018/277 (Cy. 53), O.S. 2018/814 (Cy. 165), 
O.S. 2019/424 (Cy. 98) (o’r diwrnod ymadael ymlaen, fel y 
diffinnir “exit day” gan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd 
(Ymadael) 2018, adran 20(1) i ( 5)) ac O.S. 2019/895 (Cy. 
161). 

(2) O.S. 2018/191 (Cy. 42), a ddiwygiwyd gan O.S. 2018/813 
(Cy. 164),  O.S. 2018/814 (Cy. 165), O.S. 2019/235 (Cy. 54) 
ac O.S. 2019/424 (Cy. 98) (o’r diwrnod ymadael ymlaen, fel 
y diffinnir “exit day” gan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd 
(Ymadael) 2018, adran 20(1) i (5)). 
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Diwygiadau i Reoliadau Addysg (Benthyciadau at 
Radd Ddoethurol Ôl-raddedig) (Cymru) 2018 

8.—(1) Mae Rheoliadau Addysg (Benthyciadau at 
Radd Ddoethurol Ôl-raddedig) (Cymru) 2018(1) wedi 
eu diwygio yn unol â’r rheoliad hwn. 

(2) Yn rheoliad 2 (dehongli), ym mharagraff (1), yn 
y diffiniad o “person sydd â chaniatâd i ddod i mewn 
neu i aros”— 

(a) ar ôl paragraff (a)(ii) mewnosoder— 

 “(iia) wedi cael caniatâd i aros ar sail 
bywyd teuluol o dan y rheolau 
mewnfudo;”; 

(b) ym mharagraff (a)(iv), ar ôl “preifat” 
mewnosoder “neu deuluol”. 

Diwygiadau i Reoliadau Addysg (Cymorth i 
Fyfyrwyr) (Graddau Meistr Ôl-raddedig) (Cymru) 
2019 

9.—(1) Mae Rheoliadau Addysg (Cymorth i 
Fyfyrwyr) (Graddau Meistr Ôl-raddedig) (Cymru) 
2019(2) wedi eu diwygio yn unol â’r rheoliad hwn. 

(2) Yn Atodlen 2, ym mharagraff 4(4)— 

(a) ar ôl paragraff (a)(ii) mewnosoder— 

 “(iia) wedi cael caniatâd i aros ar sail 
bywyd teuluol o dan y rheolau 
mewnfudo;”; 

(b) ym mharagraff (a)(iv), ar ôl “preifat” 
mewnosoder “neu deuluol”. 

 
 
Kirsty Williams 
Y Gweinidog Addysg, un o Weinidogion Cymru 
15 Awst 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                               
(1) O.S. 2018/656 (Cy. 124), a ddiwygiwyd gan O.S. 2018/814 

(Cy. 165), O.S. 2019/235 (Cy. 54) ac O.S. 2019/424 (Cy. 98) 
(o’r diwrnod ymadael ymlaen, fel y diffinnir “exit day” gan 
Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018, adran 20(1) i 
(5)). 

(2) O.S. 2019/895 (Cy. 161), a ddiwygiwyd gan O.S. 2019/1039 
(Cy. 182) (o’r diwrnod ymadael ymlaen, fel y diffinnir “exit 
day” gan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018, 
adran 20(1) i (5)). 
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Explanatory Memorandum to the Education (Student Finance) 
(Amendments to Student Eligibility) (Wales) Regulations 2019

This Explanatory Memorandum has been prepared by the Higher Education 
Division and is laid before the National Assembly for Wales in conjunction with 
the above subordinate legislation and in accordance with Standing Order 27.1.

Minister’s Declaration

In my view, this Explanatory Memorandum gives a fair and reasonable view of 
the expected impact of the Education (Student Finance) (Amendments to 
Student Eligibility) (Wales) Regulations 2019. I am satisfied that the benefits 
justify the likely costs.

Kirsty Williams AM
Minister for Education
16 August 2019
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1. Description

The Education (Student Finance) (Amendments to Student Eligibility) (Wales) 
Regulations 2019 (‘the Regulations’) amend:

a) the Education (Fees and Awards) (Wales) Regulations 2007; (“2007 
Regulations”);

b) the Education (European University Institute) (Wales) Regulations 2014 
(“2014 Regulations”);

c) the Higher Education (Qualifying Courses, Qualifying Persons and 
Supplementary Provisions) (Wales) Regulations 2015 (“2015 Regulations”);

d) the Education (Student Support) (Wales) Regulations 2017 (“2017 
Regulations”);

e) the Education (Student Support) (Wales) Regulations 2018 (“2018 
Regulations”); 

f) the Education (Postgraduate Doctoral Degree Loans) (Wales) Regulations 
2018 (“Doctoral Regulations”); 

g) the Education (Postgraduate Master’s Degree Loans) (Wales) Regulations 
2017 (“2017 Master’s Regulations”); and

h) the Education (Student Support) (Postgraduate Master’s Degrees) (Wales) 
Regulations 2019 (“2019 Master’s Regulations”).

2. Matters of special interest to the Constitutional and Legislative Affairs 
Committee

None.

3. Legislative background

The Regulations are made under sections 1 and 2 of the Education (Fees and 
Awards) Act 1983 (in relation to the amendments made to the 2007 
Regulations); Section 5(5)(b) of the Higher Education (Wales) Act 2015 (in 
relation to the amendments made to the 2015 Regulations) and sections 22 
and 42(6) of the Teaching and Higher Education Act 1998 (in relation to the 
amendments to the 2014 Regulations, the 2017 Regulations, the 2018 
Regulations, the Doctoral Regulations and the 2017 Master’s Regulations and 
the 2019 Master’s Regulations).

Sections 1 and 2 of the 1983 Act provide the Welsh Ministers with powers to 
make regulations requiring or authorising the charging of higher fees to certain 
students and to prescribe the persons who may be eligible for certain awards in 
connection with education, training or research. Section 22 of the 1998 Act 
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provides the Welsh Ministers with the power to make regulations authorising or 
requiring the payment of financial support to students studying courses of 
higher or further education designated by or under those regulations. In 
particular, this power enables the Welsh Ministers to prescribe the amount of 
financial support (grant or loan) and who is eligible to receive such support. 

Section 5 of the 2015 Act allows the Welsh Ministers to make regulations 
prescribing the qualifying courses and qualifying persons that will benefit from 
the fee limits set out in an institution’s fee and access plan. This applies to 
certain higher education providers in Wales regulated by HEFCW under the 
2015 Act.

Section 44 of the Higher Education Act 2004 (‘the 2004 Act’) provided for the 
transfer to the National Assembly for Wales of the functions of the Secretary of 
State under section 22 of the 1998 Act (except insofar as they relate to the 
making of any provision authorised by subsections (2)(j), (3)(e) or (f) or (5) of 
section 22). Section 44 of the 2004 Act also provided for the functions of the 
Secretary of State in section 22(2)(a), (c) and (k) of the 1998 Act to be 
exercisable concurrently with the National Assembly for Wales.

The functions of the Secretary of State under section 2 of the 1983 Act and 
section 42(6) of the 1998 Act were transferred, so far as exercisable in relation 
to Wales, to the National Assembly for Wales by the National Assembly for 
Wales (Transfer of Functions) Order 1999 (S.I. 1999/672). 

The functions of the Secretary of State under section 1 of the 1983 Act were 
transferred to the National Assembly for Wales by the National Assembly for 
Wales (Transfer of Functions) Order 2006 (S.I. 2006/1458).

The functions of the National Assembly for Wales were transferred to the Welsh 
Ministers by virtue of section 162 of, and paragraph 30 of Schedule 11 to, the 
Government of Wales Act 2006 (c.32).

Each year, a number of functions of the Welsh Ministers in regulations made 
under section 22 of the 1998 Act are delegated to the Student Loans Company 
under section 23 of the 1998 Act.

This instrument will follow the Negative Resolution procedure.
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4. Purpose and intended effect of the legislation

The Welsh Ministers make regulations to provide the basis for the system of 
financial support for eligible students taking designated courses of higher 
education who are eligible students undertaking designated courses. 

The amendments will amend the definition of “person with leave to enter or 
remain” in each of the Regulations being amended by adding a “person granted 
leave to remain on the grounds of family life”. The Regulations provide for a 
person with leave to enter or remain to be one of the categories of eligible 
persons and is one of the criteria that a person must meet if they are to be 
eligible for the relevant student support. 

The Regulations being amended already make provision for a person granted 
leave to enter or remain on the grounds of private life.  The amendment will 
place persons with leave to remain on the grounds of family life in the same 
position. 

Additionally in order to be eligible for the relevant student support, all other 
residency criteria in the Regulations must be met. The student must be:

 ordinarily resident in Wales on the first day of the first academic year of the 
course; and 

 lawfully ordinarily resident in the UK and Islands throughout the three year 
period immediately preceding the first day of the first academic year of the 
course. 

5. Regulatory Impact Assessment 

Options

Option 1: Business as usual 

In the event of the Regulations not being made the principal implication is that 
students who would meet the criteria would not be eligible for student support.

Option 2: Make the Regulations

Making the Regulations ensures that persons with leave to enter or remain in 
the UK on the grounds of family life would not be denied student support (as 
long as all other criteria are met). This reflects the Welsh Ministers’ policy for 
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student support, and ensures that relevant students are able to apply for 
appropriate support.

Costs and benefits

Option 1: Business as usual 

Leaving the previous regulations in place would mean no additional costs are 
incurred via the student support system. Students with leave to remain on the 
grounds of family life who are ordinarily resident in Wales and meet the other 
eligibility criteria would not be eligible for support. 

Option 2: Make the Regulations 

By making the Education (Student Finance) (Amendments to Student Eligibility) 
(Wales) Regulations 2019 the Welsh Ministers ensure that the Welsh student 
support system has a proper underpinning legal framework and that policy 
commitments to higher education and students can be met. Students who have 
leave to remain on family grounds, are ordinarily resident in Wales, and meet 
all other eligibility criteria will benefit from the changes to support outlined 
above. The benefits of a higher education to the individual, to the economy and 
to society are well established. 

The changes outlined relating to persons with leave to remain on the grounds 
of family life are expected to have no or negligible financial implications for the 
Welsh Government. It is not possible to determine how many such persons 
may take up support for study, but the number will be very small. 

CONSULTATION

There is no statutory requirement to consult on the Regulations and no 
consultation has been carried out on this occasion. 

COMPETITION ASSESSMENT

The making of the Regulations has no impact on the competitiveness of 
businesses, charities or the voluntary sector. 

Tudalen y pecyn 136



6

POST-IMPLEMENTATION ASSESSMENT

The main regulations governing the student support system are revised 
annually and are continually subject to detailed review, both by policy officials 
and delivery partners in their practical implementation of the Regulations. 

SUMMARY

The making of these Regulations is necessary to establish the basis for, and 
update aspects of, the higher education student support system. 
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SL(5)433 Gorchymyn Rheilffyrdd Caerdydd a’r Cymoedd 
(Trosglwyddo) 2019

Cefndir a Diben
Mae'r Gorchymyn hwn yn darparu i Trafnidiaeth Cymru a Network Rail Infrastructure Limited ymrwymo i 
gynlluniau ar gyfer trosglwyddo rhai darpariaethau statudol a hawliau a rhwymedigaethau eraill sy'n 
ymwneud â rheilffyrdd craidd y Cymoedd a ddisgrifir yn Atodlen 1 i'r Orchymyn Rheilffyrdd Caerdydd a’r 
Cymoedd (Trosglwyddo) 2019 ("y Gorchymyn") o Network Rail Infrastructure Limited i Trafnidiaeth 
Cymru. 

Gweithdrefn
Dim gweithdrefn.

Gwaith craffu o dan Reol Sefydlog 21.7
Nodwyd tri phwynt i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.7 mewn perthynas â'r 
Gorchymyn hwn.

1. Rheol Sefydlog 21.7(v) – Gall Pwyllgor cyfrifol ystyried unrhyw faterion deddfwriaethol 
cyffredinol eu natur sydd o fewn cymhwysedd y Cynulliad neu gymhwysedd Gweinidogion 
Cymru, neu sy’n ymwneud â’r cymhwysedd hwnnw, a chyflwyno adroddiadau arnynt.

Nid yw'r Gorchymyn hwn yn ddarostyngedig i weithdrefnau'r Cynulliad. Mae'n ymdrin â materion 
arwyddocaol ac yn dangos sut y gall offeryn heb weithdrefn wneud pethau sylweddol fel darparu ar gyfer 
cynlluniau sy'n trosglwyddo eiddo, hawliau a rhwymedigaethau o un cwmni i'r llall.

2. Rheol Sefydlog 21.7(v) – Gall Pwyllgor cyfrifol ystyried unrhyw faterion deddfwriaethol 
cyffredinol eu natur sydd o fewn cymhwysedd y Cynulliad neu gymhwysedd Gweinidogion 
Cymru, neu sy’n ymwneud â’r cymhwysedd hwnnw, a chyflwyno adroddiadau arnynt.

Mae Atodlen 1 i'r Gorchymyn yn cyfeirio at amrywiol ddeddfiadau nad ydynt ar gael yn hawdd ar-lein. 
Rydym wedi cael trafferth dod o hyd i'r rhain gan ddefnyddio adnoddau sydd ar gael i'r cyhoedd, ac 
adnoddau y mae angen tanysgrifio iddynt (LexisNexis a Westlaw). Mae'n ymddangos y gellir cadw rhai 
deddfiadau yn Archifau Cenedlaethol Kew, ond mae'n anodd cadarnhau hyn gan fod y dogfennau a 
gedwir yn cael eu disgrifio mewn termau cyffredinol. Mae pryder o ran hygyrchedd y gyfraith, sydd wedi 
cyfyngu ar ein gallu i graffu'n llawn ar y Gorchymyn.

3. Rheol Sefydlog 21.7(v) – Gall Pwyllgor cyfrifol ystyried unrhyw faterion deddfwriaethol 
cyffredinol eu natur sydd o fewn cymhwysedd y Cynulliad neu gymhwysedd Gweinidogion 
Cymru, neu sy’n ymwneud â’r cymhwysedd hwnnw, a chyflwyno adroddiadau arnynt.

Mae anghysondeb rhwng testunau Cymraeg a Saesneg Atodlen 1, sy'n rhestru'r deddfiadau ar gyfer y 
rheilffyrdd y mae'r Gorchymyn yn ymwneud â hwy. Mae Deddf Rheilffordd Caerdydd 1897 ar goll yn y 
testun Saesneg. Nid ydym wedi gallu dod o hyd i Ddeddf Rheilffordd Caerdydd 1897 ac felly nid ydym yn 
glir a yw'r testun Saesneg neu Gymraeg yn gywir.
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Y goblygiadau yn sgil gadael yr Undeb Ewropeaidd  
Ni nodir unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.7 mewn perthynas â'r 
Gorchymyn hwn.

Ymateb y Llywodraeth
Pwynt dau: Mae’r llywodraeth yn nodi mater hygyrchedd. Fodd bynnag, drafftiwyd y Gorchymyn yn y 
ffordd hon oherwydd natur awdurdodiad y rheilffyrdd perthnasol, a’r angen i gyfeirio at y Deddfau 
unigol i ganiatáu trosglwyddo’r rheilffyrdd a awdurdodir gan y Deddfau hynny. Mae hyn yn sicrhau y 
cwmpesir pob elfen o’r rheilffyrdd dan sylw.

Fel rydych wedi nodi, cedwir y ddeddfwriaeth yn yr Archifau Gwladol, ac mae ar gael ar gais drwy dalu ffi. 
Mae’r ddeddfwriaeth hefyd ar gael yn llawn ar y gronfa ddata JustisOne, sef gwasanaeth sydd ar gael 
drwy danysgrifiad. Rydym yn cael ar ddeall ar sail gohebiaeth ddiweddar bod gan y Cynulliad fynediad i’r 
gronfa ddata hon.

Pwynt tri: Nodir a derbynnir y pwynt adrodd. Mae’r llywodraeth eisoes yn ymwybodol o’r gwall 
teipograffyddol hwn ac mae wedi cysylltu â chofrestrydd yr OSau i gywiro hyn drwy slip cywiro.

Cynghorwyr Cyfreithiol
Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol
6 Awst 2018
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2019 Rhif 1132 (Cy. 197) 

TRAFNIDIAETH A 

GWEITHFEYDD, CYMRU 

Gorchymyn Rheilffyrdd Caerdydd 

a’r Cymoedd (Trosglwyddo) 2019 

NODYN ESBONIADOL 

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Gorchymyn) 

Mae’r Gorchymyn hwn yn darparu i Drafnidiaeth 

Cymru a Network Rail Infrastructure Limited 

ymrwymo i gynlluniau ar gyfer trosglwyddo o 

Network Rail Infrastructure Limited i Drafnidiaeth 

Cymru ddarpariaethau statudol penodol a hawliau ac 

atebolrwyddau eraill sy’n ymwneud â’r rheilffyrdd 

sy’n bodoli eisoes a ddisgrifir yn Atodlen 1. 

Yr Ymgeisydd yw Keolis Amey Wales Cymru 

Limited. 

Nid yw’r Gorchymyn yn awdurdodi adeiladu 

gweithfeydd. 

Certified copy from legislation.gov.uk Publishing

Tudalen y pecyn 140



 2

 

O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2019 Rhif 1132 (Cy. 197) 

TRAFNIDIAETH A 

GWEITHFEYDD, CYMRU 

Gorchymyn Rheilffyrdd Caerdydd 

a’r Cymoedd (Trosglwyddo) 2019 

Gwnaed 15 Gorffennaf 2019 

Yn dod i rym 2 Awst 2019 
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Gwnaed cais i Weinidogion Cymru yn unol â Rheolau 

Trafnidiaeth a Gweithfeydd (Gweithdrefn Ceisiadau a 

Gwrthwynebiadau) (Cymru a Lloegr) 2006(1) am 

Orchymyn o dan adrannau 1 a 5 o Ddeddf Trafnidiaeth 

a Gweithfeydd 1992(2) (“y Ddeddf”). 

[Mae Gweinidogion Cymru wedi penderfynu gwneud 

Gorchymyn i roi effaith i’r cynigion sydd yn y cais 

gydag addasiadau nad ydynt, yn eu barn hwy, yn 

gwneud unrhyw newid sylweddol i’r cynigion.] 

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad Gweinidogion 

Cymru yn y London Gazette ar 11 Gorffennaf 2019. 

Mae Gweinidogion Cymru, drwy arfer y pwerau a 

roddir i’r Ysgrifennydd Gwladol gan adrannau 1 a 5 

o’r Ddeddf, a pharagraffau 1, 5, 6, 7, 8, 11, 15, 16 a 17 

o Atodlen 1 iddi, sydd bellach yn arferadwy ganddynt 

hwy(3), yn gwneud y Gorchymyn a ganlyn: 

Enwi a chychwyn 

1. Enw’r Gorchymyn hwn yw Gorchymyn 

Rheilffyrdd Caerdydd a’r Cymoedd (Trosglwyddo) 

2019 a daw i rym ar 2 Awst 2019. 

Dehongli 

2. Yn y Gorchymyn hwn— 

ystyr “y cwmnïau” (“the companies”) yw— 

(a) Keolis Amey Wales Cymru Limited (Rhif 

cofrestru’r cwmni 11391059) y mae ei 

swyddfa gofrestredig yn Nepo Maendy Amey 

Rail, oddi ar Caerleon Road, Casnewydd 

NP19 9DZ, a 

(b) Amey Keolis Infrastructure/Seilwaith Amey 

Keolis Limited (Rhif cofrestru’r cwmni 

11389544) y mae ei gyfeiriad cofrestredig yn 

The Sherard Building, Edmund Halley Road, 

Oxford OX4 4DQ; 

                                                                               
(1) O.S. 2006/1466, a ddiwygiwyd gan O.S. 2010/439, O.S. 

2011/556, O.S. 2011/2085, O.S. 2012/147, O.S. 2012/1658, 
O.S. 2012/2590 ac O.S. 2013/755. 

(2) 1992 p. 42. 
(2) Mae pwerau o dan adrannau 1 a 5 o’r Ddeddf, a pharagraffau 

1, 5, 6, 7, 8, 11, 15, 16 a 17 o Atodlen 1 iddi, wedi eu breinio 
bellach yng Ngweinidogion Cymru i'r graddau y maent yn 
arferadwy o ran Cymru. Fe'u breiniwyd yn flaenorol yng 
Nghynulliad Cenedlaethol Cymru yn rhinwedd erthygl 2 o 
Orchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Trosglwyddo 
Swyddogaethau) 1999 (O.S. 1999/672) ac Atodlen 1 iddo. 
Yn rhinwedd paragraffau 30 a 32 o Atodlen 11 i Ddeddf 
Llywodraeth Cymru 2006 (p. 32), fe'u trosglwyddwyd i 
Weinidogion Cymru. 
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ystyr “cynllun trosglwyddo” (“transfer scheme”) 

yw cynllun a wneir o dan erthygl 3(1) (cytundebau 

â Network Rail ar gyfer cynlluniau trosglwyddo); 

ystyr “darpariaeth statudol” (“statutory provision”) 

yw darpariaeth, pa un a yw’n un gyffredinol neu o 

natur arbennig, a geir mewn unrhyw Ddeddf, neu 

mewn unrhyw ddogfen a wneir neu a ddyroddir o 

dan unrhyw Ddeddf, pa un a yw’n un gyffredinol 

neu o natur arbennig; 

ystyr “y dyddiad perthnasol” (“the relevant date”) 

yw’r dyddiad y daw’r Gorchymyn hwn i rym; 

ystyr “llinellau craidd y Cymoedd” (“the core 

Valley lines”) yw’r rheilffyrdd a awdurdodir gan y 

deddfiadau a restrir yn Atodlen 1 (y deddfiadau 

rheilffyrdd ar gyfer llinellau craidd y Cymoedd) 

ynghyd â phob darn o dir a gwaith sy’n ymwneud 

â’r rheilffyrdd hynny; 

ystyr “Network Rail” (“Network Rail”) yw 

Network Rail Infrastructure Limited (Rhif 

cofrestru’r cwmni 02904587) y mae ei swyddfa 

gofrestredig yn 1 Eversholt Street, London, NW1 

2DN ac unrhyw un o gwmnïau cysylltiedig 

Network Rail Infrastructure Limited sy’n dal eiddo 

at ddibenion rheilffordd, ac at ddibenion y 

diffiniad hwn ystyr “cwmni cysylltiedig” 

(“associated company”) yw unrhyw gwmni sydd 

(o fewn ystyr adran 1159 o Ddeddf Cwmnïau 

2006(1)) yn gwmni daliannol Network Rail 

Infrastructure Limited neu sy’n un o is-gwmnïau 

eraill cwmni daliannol Network Rail Infrastructure 

Limited; 

ystyr “y rheilffyrdd a drosglwyddir” (“the 

transferred railways”) yw cynifer o linellau craidd 

y Cymoedd ag y gellir eu trosglwyddo i’r 

ymgymerwr drwy gynllun trosglwyddo; 

ystyr “ymgymeriad llinellau craidd y Cymoedd” 

(“the core Valley lines undertaking”) yw’r rhan o 

ymgymeriad Network Rail sy’n cynnwys llinellau 

craidd y Cymoedd, ac unrhyw dir, gwaith, eiddo 

arall, hawliau, atebolrwyddau neu 

rwymedigaethau, statudol neu fel arall, sy’n 

ymwneud â llinellau craidd y Cymoedd; 

ystyr “yr ymgymerwr” (“the undertaker”) yw 

Trafnidiaeth Cymru (Rhif y Cwmni 09476013) a 

ymgorfforwyd o dan Ddeddf Cwmnïau 2006, sy’n 

gwmni cyfyngedig drwy warant, y mae ei swyddfa 

gofrestredig yng Nghanolfan QED, Prif Rodfa, 

Stad Ddiwydiannol Trefforest, Pontypridd, 

Rhondda Cynon Taf CF37 5YR. 

                                                                               
(1) 2006 p. 46. 
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Cytundebau â Network Rail ar gyfer cynlluniau 
trosglwyddo 

3.—(1) Caiff yr ymgymerwr a Network Rail, yn 

amodol ar gydymffurfio â thelerau ei drwydded 

rhwydwaith yn achos Network Rail, gytuno ar, 

ymrwymo i, a gweithredu cynllun neu gynlluniau ar 

gyfer trosglwyddo i’r ymgymerwr y cyfan neu unrhyw 

ran o— 

(a) llinellau craidd y Cymoedd, a 

(b) ymgymeriadau llinellau craidd y Cymoedd. 

(2) Caniateir gwneud cynllun trosglwyddo o dan 

baragraff (1) yn unol â chytundeb a wneir cyn i’r 

Gorchymyn hwn ddod i rym y gellid bod wedi ei 

wneud o dan baragraff (1) pe bai wedi cael ei wneud ar 

y dyddiad hwnnw neu ar ôl hynny. 

(3) Pan wneir cynllun trosglwyddo o dan baragraff 

(1) mae’r ymgymerwr, i’r graddau a nodir yn y cynllun 

trosglwyddo— 

(a) yn meddu ar yr hawl i gael budd o’r holl 

hawliau, pwerau a breintiau sy’n ymwneud â 

llinellau craidd y Cymoedd neu unrhyw ran 

ohonynt y cyfeirir atynt yn y cynllun 

trosglwyddo ac arfer yr hawliau, y pwerau a’r 

breintiau hynny, 

(b) yn ddarostyngedig i’r holl rwymedigaethau, 

statudol neu fel arall, sy’n ymwneud â 

llinellau craidd y Cymoedd neu unrhyw ran 

ohonynt (i’r graddau y mae’r darpariaethau 

hynny yn parhau mewn grym ac yn gallu cael 

effaith), gyda Network Rail yn cael ei 

ryddhau rhag pob cyfryw rwymedigaeth yn y 

telerau y darperir ar eu cyfer yn y cynllun 

trosglwyddo, ac 

(c) yn gallu addasu ar, yn, dros neu o dan y tir, y 

gweithfeydd a’r eiddo hynny, unrhyw 

reilffordd i’w ddefnyddio, ei gynnal a’i gadw, 

ei ddefnyddio a’i weithredu. 

(4) Nid oes unrhyw beth ym mharagraff (3) yn 

lleihau effaith unrhyw ddarpariaeth statudol benodol ar 

gyfer— 

(a) amddiffyn perchennog, lesddeiliad neu 

feddiannydd unrhyw eiddo a nodir yn benodol 

gan y ddarpariaeth, neu 

(b) diogelu, neu fod er budd, unrhyw 

ymddiriedolwyr cyhoeddus neu gomisiynwyr, 

corfforaeth neu berson arall, a enwir yn 

benodol yn y ddarpariaeth. 

(5) Mae Atodlen 2 yn gwneud darpariaeth bellach 

ynghylch cynlluniau trosglwyddo. 
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Achosion pellach o drosglwyddo rheilffyrdd gan yr 
ymgymerwr 

4.—(1) Yn yr erthygl hon— 

mae “prydles” (“lease”) yn cynnwys isbrydles a 

rhaid dehongli’r ferf “prydlesu” (“lease”) yn unol 

â hynny; 

ystyr “y trosglwyddai” (“the transferee”) yw 

unrhyw berson y prydlesir neu y gwerthir y 

rheilffyrdd, neu unrhyw ran ohonynt, iddo o dan y 

pwerau a roddir gan yr erthygl hon; 

ystyr “yr ymgymeriad a drosglwyddir” (“the 

transferred undertaking”) yw cymaint o’r 

rheilffyrdd ag a brydlesir neu a werthir o dan y 

pwerau a roddir gan yr erthygl hon. 

(2) Yn ddarostyngedig i baragraff (3), unrhyw bryd 

ar ôl y dyddiad perthnasol, caiff yr ymgymerwr, gyda 

chydsyniad Gweinidogion Cymru, werthu neu 

brydlesu’r rheilffyrdd a drosglwyddir neu unrhyw ran 

ohonynt i unrhyw berson ar y cyfryw delerau ac 

amodau ag y gellir cytuno arnynt rhwng yr 

ymgymerwr a’r person hwnnw. 

(3) Nid oes angen cydsyniad Gweinidogion Cymru o 

dan baragraff (2) os bwriedir prydlesu’r rheilffyrdd a 

drosglwyddir neu unrhyw ran ohonynt i un o’r 

cwmnïau neu i’r ddau ohonynt. 

(4) Ac eithrio fel y darperir fel arall yn y Gorchymyn 

hwn— 

(a) mae’r ymgymeriad a drosglwyddir yn parhau 

i fod yn ddarostyngedig i’r holl 

ddarpariaethau statudol a’r holl 

ddarpariaethau eraill sy’n gymwys iddo ar 

ddyddiad y brydles neu’r gwerthiant (i’r 

graddau y mae’r darpariaethau hynny yn 

parhau mewn grym ac yn gallu cael effaith), 

(b) mae gan y trosglwyddai, ac eithrio’r 

ymgymerwr, yr hawl i gael budd o’r holl 

hawliau, pwerau a breintiau sy’n ymwneud â’r 

ymgymeriad a drosglwyddir ac arfer yr 

hawliau, y pwerau a’r breintiau hynny, ac 

(c) wrth arfer pwerau unrhyw ddeddfiad, mae’r 

trosglwyddai yn ddarostyngedig i’r un 

rhwymedigaethau, statudol neu fel arall, ag a 

fyddai’n gymwys pe câi’r pwerau hynny eu 

harfer gan yr ymgymerwr. 

(5) Mae paragraff (4) yn cael effaith yn ystod cyfnod 

unrhyw brydles a roddir, ac o ddyddiad gweithredol 

unrhyw werthiant, o dan y pwerau a roddir gan yr 

erthygl hon. 

Y pŵer i weithredu a defnyddio rheilffordd 

5.—(1) Caiff yr ymgymerwr ac unrhyw 

drosglwyddai o dan erthygl 4 weithredu a defnyddio’r 
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rheilffyrdd a drosglwyddir fel system drafnidiaeth, neu 

ran o system drafnidiaeth, ar gyfer cludo teithwyr a 

nwyddau. 

(2) Nid oes unrhyw beth yn y Gorchymyn hwn, nac 

mewn unrhyw ddeddfiad a ymgorfforir â’r Gorchymyn 

hwn neu a gymhwysir ganddo, yn lleihau effaith nac 

yn effeithio ar weithrediad Rhan 1 o Ddeddf 

Rheilffyrdd 1993(1). 

 

 

Julie James 

Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, un o 

Weinidogion Cymru 

15 Gorffennaf 2019  

                                                                               
(1) 1993 p. 43. 
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ATODLENNI 

 ATODLEN 1 Erthygl 2 

Y deddfiadau rheilffyrdd ar gyfer 

llinellau craidd y Cymoedd 

Deddf Rheilffordd Cwm Taf 1836 (1836 p. lxxxii.) 

Deddf Rheilffordd Aberdâr 1845 (1845 p. clix.) 

Deddf Rheilffordd De Cymru 1845 (1845 p. cxc.) 

Deddf Rheilffordd Cwm Nedd 1846 (1846 p. cccxli.) 

Deddf Rheilffordd Cwm Taf 1846 (1846 p. cccxciii.) 

Deddf Diwygio Cwm Nedd 1847 (1847 p. lxxiv.) 

Deddf Diwygio Rheilffordd De Cymru 1847 (1847 

p. cix.) 

Deddf Rheilffordd Casnewydd, y Fenni a Henffordd 

(Estyniad i Reilffordd Cwm Taf) 1847 (1847 

p. clxxvii.) 

Deddf Gwaith Newydd Rheilffordd De Cymru 1851 

(1851 p. lii.) 

Deddf Rheilffordd Cwm Nedd 1852 (1852 p. xvi.) 

Deddf Rheilffordd Rhymni 1854 (1854 p. cxciii.) 

Deddf Diwygio Rheilffordd Rhymni 1855 (1855 p. 

cx.) 

Deddf Rheilffordd Cwm Aberdâr 1855 (1855 p. cxx.) 

Deddf Harbwr Llanw a Rheilffordd Elái 1856 (1856 

p. cxxii.) 

Deddf Rheilffordd Casnewydd, y Fenni a Henffordd 

1857 (1857 p. cxix.) 

Deddf Rheilffordd Rhymni 1857 (1857 p. cxl.) 

Deddf Rheilffordd Cwm Taf 1857 (1857 p. cliii.) 

Deddf Rheilffordd Rhymni (Caerdydd a Chaerffili) 

1864 (1864 p. cclxiv.) 

Deddf Rheilffordd Rhymni (Llinellau’r Gogledd) 1864 

(1864 p. cclxxv.) 

Deddf Rheilffordd Great Western (Pwerau Pellach) 

1866 (1866 p. cccvii.) 

Deddf Rheilffordd Great Western (Pwerau Amrywiol) 

1867 (1867 p. cl.) 

Deddf Rheilffordd Rhymni 1867 (1867 p. clxxi.) 
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Deddf Rheilffordd Aberhonddu a Merthyr Tudful 

(Trefniant) 1868 (1868 p. cxlii.) 

Deddf Rheilffordd Great Western 1872 (1872 p. 

cxxix.) 

Deddf Rheilffordd Cwm Taf 1873 (1873 p. clviii.) 

Deddf Rheilffordd Great Western 1880 (1880 p. cxli.) 

Deddf Rheilffordd Cwm Taf 1884 (1884 p. ccii.) 

Deddf Rheilffordd Great Western 1890 (1890 p. clix.) 

Deddf Rheilffordd Caerdydd 1897 (1897 p. ccvii.) 

 ATODLEN 2 Erthygl 3 

Darpariaethau sy’n ymwneud â 

chynlluniau trosglwyddo 

Darpariaethau cyffredinol ynghylch cynlluniau 

trosglwyddo 

1.—(1) Caiff cynllun trosglwyddo— 

(a) diffinio’r eiddo, yr hawliau a’r atebolrwyddau 

sydd i’w trosglwyddo i’r ymgymerwr (yn 

amodol ar unrhyw eithriad, cymal cadw neu 

delerau eraill y gellir ei bennu neu eu pennu 

yn y cynllun trosglwyddo)— 

(i) drwy bennu neu ddisgrifio’r eiddo, yr 

hawliau a’r atebolrwyddau dan sylw, 

(ii) drwy gyfeirio at yr holl eiddo, hawliau ac 

atebolrwyddau a geir mewn rhan 

benodedig o ymgymeriad llinellau craidd 

y Cymoedd (neu’r holl eiddo, hawliau ac 

atebolrwyddau ond cymaint ag y gellir ei 

eithrio neu ei gadw’n ôl), neu 

(iii) yn rhannol yn y naill ffordd ac yn 

rhannol yn y llall; 

(b) darparu y bydd unrhyw hawliau neu 

atebolrwyddau a bennir neu a ddisgrifir yn y 

cynllun yn orfodadwy naill ai gan neu yn 

erbyn yr ymgymerwr neu Network Rail (neu’r 

ddau ohonynt); 

(c) heb effeithio ar baragraff 6, gosod 

rhwymedigaeth ar yr ymgymerwr neu 

Network Rail i ymrwymo i’r cyfryw 

gytundebau ysgrifenedig â Network Rail neu’r 

ymgymerwr neu’r cyfryw berson arall ag y 

gellir ei bennu yn y cynllun, neu weithredu’r 

cyfryw offerynnau eraill o blaid Network Rail 

neu’r ymgymerwr neu’r person arall hwnnw; 

(d) gwneud y cyfryw ddarpariaeth atodol, 

gysylltiedig, ganlyniadol neu drosiannol ag 
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sy’n briodol ym marn yr ymgymerwr a 

Network Rail. 

(2) Caniateir i rwymedigaeth a osodir gan 

ddarpariaeth a gynhwyswyd mewn cynllun 

trosglwyddo yn rhinwedd is-baragraff (1)(c) gael ei 

gorfodi gan yr ymgymerwr neu Network Rail neu 

berson arall a grybwyllir yn yr is-baragraff hwnnw— 

(a) mewn achos sifil i gael gwaharddeb, 

(b) mewn achos sifil i gael unrhyw ryddhad neu 

rwymedi priodol arall, neu 

(c) mewn unrhyw ffordd arall a awdurdodir gan y 

cynllun trosglwyddo. 

(3) Mae trafodyn o unrhyw ddisgrifiad a gyflawnir 

yn unol â rhwymedigaeth a osodir gan ddarpariaeth a 

gynhwyswyd mewn cynllun trosglwyddo yn rhinwedd 

is-baragraff (1)(c)— 

(a) yn cael effaith yn ddarostyngedig i 

ddarpariaethau unrhyw ddeddfiad sy’n 

darparu ar gyfer cofrestru trafodion o’r 

disgrifiad hwnnw mewn unrhyw gofrestr 

statudol, ond 

(b) yn ddarostyngedig i hynny, yn gyfrwymol ar 

bob person arall, er y byddai wedi bod angen 

iddo gael, ar wahân i’r paragraff hwn, 

gydsyniad neu gymeradwyaeth unrhyw 

berson arall. 

(4) Nid oes unrhyw hawl refersiwn, hawl 

rhagbryniant, hawl fforffedu, hawl ailfynediad, opsiwn 

na hawl debyg sy’n effeithio ar dir yn weithredol nac 

yn dod yn adferadwy o ganlyniad i drosglwyddo 

unrhyw dir— 

(a) yn rhinwedd cynllun trosglwyddo; 

(b) yn unol â rhwymedigaeth a osodir gan 

ddarpariaeth a gynhwyswyd mewn cynllun 

trosglwyddo yn rhinwedd is-baragraff (1)(c); 

ac, mae unrhyw gyfryw hawl neu opsiwn yn cael 

effaith, felly, yn achos unrhyw gyfryw drosglwyddiad 

fel pe bai’r ymgymerwr mewn perthynas â’r 

trosglwyddiad hwnnw a Network Rail yr un person o 

dan y gyfraith ac fel pe na bai’r tir wedi ei 

drosglwyddo. 

(5) Mae is-baragraff (4) yn cael effaith mewn 

perthynas â— 

(a) rhoi neu greu ystad neu fuddiant mewn tir neu 

hawl dros dir, neu 

(b) gwneud unrhyw beth arall mewn perthynas â 

thir, 

fel y mae’n cael effaith mewn perthynas â 

throsglwyddo tir; a rhaid dehongli unrhyw gyfeiriad yn 

yr is-baragraff hwnnw neu yn narpariaethau canlynol 

yr Atodlen hon i Network Rail neu’r ymgymerwr yn 

unol â hynny. 
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(6) Mewn unrhyw achos lle— 

(a) y byddai unrhyw gyfryw hawl neu opsiwn ag 

a grybwyllir yn is-baragraff (4), ar wahân i’r 

is-baragraff hwnnw, wedi gweithredu o blaid 

person neu’n dod yn arferadwy ganddo, ond 

(b) mae’r amgylchiadau yn golygu, o ganlyniad i 

weithredu’r is-baragraff hwnnw, na all yr 

hawl na’r opsiwn weithredu wedyn o blaid y 

person hwnnw neu, yn ôl y digwydd, ddod yn 

arferadwy gan y person hwnnw, 

mae’n rhaid i’r ymgymerwr dalu’r cyfryw ddigollediad 

ag a all fod yn gyfiawn i’r person hwnnw mewn 

cysylltiad â diddymu’r hawl neu’r opsiwn. 

(7) Rhaid cyfeirio unrhyw anghydfod ynghylch pa 

un a oes unrhyw ddigollediad yn daladwy o dan is-

baragraff (6) ac (os oes) faint, neu ynghylch y person y 

telir y digollediad iddo, at gymrodeddwr, a benodir 

gan Lywydd (am y tro) Sefydliad Brenhinol y 

Syrfewyr Siartredig, a fydd yn penderfynu arno. 

(8) Os ymddengys i’r ymgymerwr fod gan berson 

(A) hawl, neu y gall fod ganddo hawl, i gael 

digollediad o dan is-baragraff (6), rhaid i’r 

ymgymerwr— 

(a) hysbysu A fod gan A hawl, neu y gall fod 

ganddo hawl, i’w gael, a 

(b) gwahodd A i gyflwyno’r cyfryw sylwadau ag 

y mae A yn dymuno eu cyflwyno i’r 

ymgymerwr yn ddim hwyrach na 14 diwrnod 

ar ôl dyddiad dyroddi’r ddogfen sy’n cynnwys 

yr hysbysiad sy’n ofynnol o dan is-baragraff 

(8)(a), 

neu, os nad yw’r ymgymerwr yn ymwybodol o enw a 

chyfeiriad y person dan sylw, mae’n rhaid iddo 

gyhoeddi, yn y fath fodd ag sy’n briodol ym marn yr 

ymgymerwr, hysbysiad sy’n cynnwys gwybodaeth am 

y buddiant yr effeithir arno ac sy’n gwahodd unrhyw 

berson sy’n credu bod ganddo hawl, neu y gall fod 

ganddo hawl, i gael digollediad, i gyflwyno’r cyfryw 

sylwadau i’r ymgymerwr o fewn y cyfryw gyfnod o 

amser (na fydd yn llai nag 28 diwrnod o ddyddiad 

cyhoeddi’r cyfryw hysbysiad) fel y’i pennir yn yr 

hysbysiad. 

 

Eiddo, hawliau ac atebolrwyddau y caniateir eu 

trosglwyddo 

2. Mae’r eiddo, yr hawliau a’r atebolrwyddau y caiff 

cynllun trosglwyddo ddarparu ar gyfer eu trosglwyddo 

yn cynnwys (yn benodol)— 

(a) hawliau ac atebolrwyddau sy’n ymwneud â 

chontractau cyflogaeth: 
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(b) eiddo, hawliau ac atebolrwyddau na allent, fel 

arall, gael eu trosglwyddo na’u haseinio gan 

Network Rail; 

(c) eiddo a gaffaelir ar ôl gwneud y cynllun a 

hawliau ac atebolrwyddau sy’n codi ar ôl 

gwneud y cynllun; 

(d) heb effeithio ar baragraff 3, hawliau ac 

atebolrwyddau o dan ddarpariaeth statudol. 

 

Swyddogaethau o dan ddeddfwriaeth leol neu breifat 

3.—(1) Caiff cynllun trosglwyddo ddarparu y bydd 

unrhyw swyddogaethau a gyflawnir gan Network Rail 

o dan ddarpariaeth statudol— 

(a) yn cael eu trosglwyddo i’r ymgymerwr, neu 

(b) yn arferadwy gan Network Rail a’r 

ymgymerwr ar yr un pryd. 

(2) Mae is-baragraff (1) yn gymwys mewn perthynas 

ag unrhyw swyddogaeth o dan ddarpariaeth statudol os 

ac i’r graddau y bydd y ddarpariaeth statudol— 

(a) yn ymwneud ag unrhyw ran o ymgymeriad 

llinellau craidd y Cymoedd, neu unrhyw 

eiddo, sydd i’w throsglwyddo neu ei 

drosglwyddo gan y cynllun, neu 

(b) yn awdurdodi gwneud gwaith y bwriedir iddo 

gael ei ddefnyddio mewn cysylltiad ag 

unrhyw ran o ymgymeriad llinellau craidd y 

Cymoedd neu gaffael tir at ddibenion gwneud 

unrhyw gyfryw waith. 

(3) Caiff cynllun trosglwyddo ddiffinio unrhyw 

swyddogaethau a gyflawnir gan Network Rail y bydd 

y cynllun yn eu trosglwyddo neu’n eu gwneud yn 

arferadwy ar yr un pryd yn unol ag is-baragraff (1)— 

(a) drwy bennu’r darpariaethau statudol dan sylw, 

(b) drwy gyfeirio at yr holl ddarpariaethau 

statudol sy’n— 

(i) ymwneud ag unrhyw ran o ymgymeriad 

llinellau craidd y Cymoedd, neu unrhyw 

eiddo, sydd i’w throsglwyddo neu ei 

drosglwyddo gan y cynllun, neu 

(ii) awdurdodi gwneud gwaith y bwriedir 

iddo gael ei ddefnyddio mewn cysylltiad 

ag unrhyw ran o ymgymeriad llinellau 

craidd y Cymoedd neu gaffael tir at 

ddibenion gwneud unrhyw gyfryw waith, 

neu 

drwy gyfeirio at yr holl ddarpariaethau 

statudol yn is-baragraff (3)(b) ond gan bennu 

darpariaethau penodol sydd wedi eu heithrio. 
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Prawf teitl ar ffurf tystysgrif 

4.—(1) Yn achos unrhyw drosglwyddiad y mae’r 

Atodlen hon yn gymwys iddo, mae cyd-dystysgrif gan 

neu ar ran Network Rail a’r ymgymerwr sy’n nodi 

bod— 

(a) unrhyw eiddo a bennir yn y dystysgrif, neu 

(b) unrhyw gyfryw fuddiant mewn unrhyw 

gyfryw eiddo ag y gellir ei bennu felly, neu 

unrhyw gyfryw hawl drosto, neu 

(c) unrhyw hawl neu atebolrwydd a bennir felly, 

yn eiddo, neu (yn ôl y digwydd) yn fuddiant, yn hawl 

neu’n atebolrwydd y bwriadwyd iddo neu iddi gael ei 

freinio neu ei breinio, ac a freiniwyd, yn rhinwedd y 

cynllun trosglwyddo yn y cyfryw un ohonynt ag y 

gellir ei bennu neu ei phennu felly (ac, os mai’r 

ymgymerwr a bennir felly, nad yw’r eiddo, y buddiant, 

yr hawl na’r atebolrwydd wedi ei drosglwyddo nac ei 

throsglwyddo yn ôl i Network Rail yn rhinwedd 

cytundeb o dan baragraff 9) yn dystiolaeth bendant at 

bob diben o’r ffaith honno. 

(2) Ar ddiwedd un mis yn dilyn cais gan naill ai 

Network Rail neu’r ymgymerwr i baratoi’r cyfryw 

gyd-dystysgrif mewn cysylltiad ag unrhyw eiddo, 

buddiant, hawl neu atebolrwydd, os na fyddant wedi 

cytuno ar delerau’r dystysgrif, bydd yn rhaid iddynt 

gyfeirio’r mater at Weinidogion Cymru a dyroddi’r 

dystysgrif yn y cyfryw dermau ag y gall Gweinidogion 

Cymru gyfarwyddo iddynt eu defnyddio. 

 

Caiff cynllun trosglwyddo ddarparu ar gyfer trin 

tramgwyddau ac ati fel pe na baent wedi digwydd 

5.—(1) Caiff cynllun trosglwyddo gynnwys 

darpariaeth i drosglwyddiad gael effaith fel pe na bai 

unrhyw dramgwydd nac atebolrwydd, nac ymyrraeth 

ag unrhyw fuddiant na hawl, a fyddai’n bodoli fel arall 

o dan ddarpariaeth sy’n dod o dan is-baragraff (2). 

(2) Daw darpariaeth o dan yr is-baragraff hwn os 

yw’n cael effaith (pa un ai o dan ddeddfiad neu 

gytundeb neu fel arall) mewn perthynas â’r telerau y 

mae gan Network Rail hawl i’r eiddo neu’r hawl, neu y 

mae’n ddarostyngedig i’r atebolrwydd, y mae’r 

cynllun trosglwyddo yn darparu ar gyfer ei 

drosglwyddo neu ei throsglwyddo. 

(3) Caiff cynllun trosglwyddo gynnwys darpariaeth 

i— 

(a) creu buddiant mewn eiddo (gan gynnwys 

prydles), 

(b) trosglwyddo cyfranddaliadau yn un o is-

gwmnïau Network Rail, neu 

(c) creu hawl mewn perthynas ag eiddo, 
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a fydd yn cael effaith fel pe na bai unrhyw dramgwydd 

nac atebolrwydd, nac ymyrraeth ag unrhyw fuddiant 

na hawl, a fyddai’n bodoli fel arall o dan ddarpariaeth 

sy’n dod o dan is-baragraff (4) neu (5). 

(4) Daw darpariaeth o dan yr is-baragraff hwn os 

yw’n cael effaith (pa un ai o dan ddeddfiad neu 

gytundeb neu fel arall) mewn perthynas â’r telerau y 

mae gan Network Rail hawl i’r eiddo. 

(5) Daw darpariaeth o dan yr is-baragraff hwn os 

yw’n cael effaith (pa un ai o dan ddeddfiad neu 

gytundeb neu fel arall) mewn perthynas â’r telerau y 

mae gan un o is-gwmnïau Network Rail hawl i unrhyw 

beth, neu y mae’n ddarostyngedig i unrhyw beth, yn 

union cyn i greu’r buddiant neu hawl gymryd effaith. 

 

Caiff cynllun trosglwyddo osod rhwymedigaethau i 

ymrwymo i gytundebau neu weithredu offerynnau 

6.—(1) Caiff cynllun trosglwyddo gynnwys 

darpariaeth ar gyfer gosod, ar Network Rail neu’r 

ymgymerwr, rwymedigaethau i wneud y canlynol— 

(a) ymrwymo i gytundebau â phersonau a bennir 

yn y cynllun, 

(b) gweithredu offerynnau o blaid personau a 

bennir yn y cynllun, neu 

(c) gweithredu’r cyfryw offerynnau eraill ag sy’n 

angenrheidiol neu’n fuddiol i nodi neu 

ddiffinio’r eiddo, yr hawliau a’r 

atebolrwyddau a drosglwyddir i’r ymgymerwr 

neu a gedwir gan Network Rail. 

(2) Y personau y caniateir eu pennu felly yw— 

(a) yr ymgymerwr; 

(b) Network Rail; 

(c) unrhyw berson arall. 

(3) Rhaid i’r cynllun trosglwyddo bennu neu 

ddisgrifio’r cytundeb neu’r offeryn y mae’r 

rhwymedigaeth yn ymwneud ag ef. 

(4) Caiff unrhyw gyfryw gytundeb ddarparu, i’r 

graddau y mae’n fuddiol, ar gyfer— 

(a) rhoi prydlesau a chreu atebolrwyddau a 

hawliau eraill dros dir pa un a ydynt yn 

gyfystyr o dan y gyfraith â buddiannau mewn 

tir ai peidio, a pha un a ydynt yn golygu ildio 

unrhyw fuddiant presennol neu greu buddiant 

newydd ai peidio, 

(b) rhoi indemniadau mewn cysylltiad â thorri 

prydlesau a materion eraill, ac 

(c) cyfrifoldeb am gofrestru unrhyw fater mewn 

unrhyw gofrestr statudol. 
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Darpariaethau atodol cynlluniau trosglwyddo 

7.—(1) Caiff cynllun trosglwyddo wneud y cyfryw 

ddarpariaeth gysylltiedig, atodol, ganlyniadol a 

throsiannol ag sy’n briodol, ym marn Network Rail a’r 

ymgymerwr. 

(2) Mae’r ddarpariaeth o dan is-baragraff (1) y caiff 

cynllun trosglwyddo ei wneud, yn cynnwys (yn 

benodol) ddarpariaeth— 

(a) sy’n arbed effaith pethau a wneir gan Network 

Rail neu mewn perthynas ag ef, 

(b) ar gyfer trin yr ymgymerwr a Network Rail 

fel pe baent yr un person o dan y gyfraith, 

(c) ar gyfer trin pethau a wneir gan Network Rail 

neu mewn perthynas ag ef fel pe baent wedi 

eu gwneud gan yr ymgymerwr neu mewn 

perthynas ag ef, 

(d) i bethau (gan gynnwys achosion cyfreithiol) a 

wneir gan Network Rail neu mewn perthynas 

ag ef gael eu parhau gan yr ymgymerwr neu 

mewn perthynas ag ef, ac 

(e) i gyfeiriadau mewn dogfen at Network Rail, 

neu at un o gyflogeion neu swyddogion 

Network Rail, gael effaith gydag addasiadau a 

bennir yn y cynllun trosglwyddo. 

(3) Mae’r ddarpariaeth y caniateir ei gwneud o dan 

is-baragraff (2)(e) yn cynnwys darpariaeth ar gyfer trin 

cyfeiriadau at Network Rail mewn unrhyw 

ddarpariaeth statudol, neu unrhyw ddarpariaeth mewn 

cytundeb nad yw Network Rail yn barti ynddo, fel 

cyfeiriadau at yr ymgymerwr, os ac i’r graddau y bydd 

y ddarpariaeth yn ymwneud ag ymgymeriad llinellau 

craidd y Cymoedd. 

(4) Mae’r cyfeiriadau yn y paragraff hwn at 

gytundebau y mae Network Rail yn barti ynddynt a 

darpariaethau statudol yn cynnwys, yn benodol, 

gyfeiriadau at gytundebau y daeth Network Rail yn 

barti ynddynt, yn rhinwedd Deddf Trafnidiaeth 

1962(1) a Deddf Rheilffyrdd 1993(2) a darpariaethau 

statudol sy’n gymwys i Network Rail yn rhinwedd y 

Deddfau hynny. 

 

Effaith cynllun trosglwyddo 

8.—(1) Ar yr adeg a bennwyd at y diben gan gynllun 

trosglwyddo, caiff— 

(a) eiddo, hawliau ac atebolrwyddau y mae 

cynllun yn darparu ar gyfer eu trosglwyddo, a 

(b) buddiannau, hawliau ac atebolrwyddau y 

mae’r cynllun yn darparu ar gyfer eu creu, 

                                                                               
(1) 1962 p. 46. 
(2) 1993 p. 43. 
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yn rhinwedd yr is-baragraff hwn, eu trosglwyddo neu 

(yn ôl y digwydd) eu creu yn unol â’r cynllun. 

(2) Caiff cynllun bennu gwahanol adegau ar gyfer 

trosglwyddo neu greu pethau gwahanol. 

 

Amrywio cynlluniau trosglwyddo 

9.—(1) Ar unrhyw adeg cyn diwedd y cyfnod o 

ddeuddeng mis sy’n dechrau â’r dyddiad y mae’r 

cynllun trosglwyddo yn cael effaith, caiff yr 

ymgymerwr a Network Rail, gyda chymeradwyaeth 

Gweinidogion Cymru, gytuno’n ysgrifenedig— 

(a) o’r cyfryw ddyddiad ag y gellir ei bennu neu 

ei benderfynu o dan y cytundeb, a 

(b) o dan y cyfryw amgylchiadau (os oes rhai) ag 

y gellir eu pennu felly, 

y caiff unrhyw eiddo, hawliau ac atebolrwyddau a 

bennir yn y cytundeb eu trosglwyddo oddi wrth yr 

ymgymerwr i Network Rail ac y byddant wedi eu 

breinio ynddo; ond ni fydd unrhyw gyfryw gytundeb 

yn cael effaith mewn perthynas â hawliau ac 

atebolrwyddau o dan gontract cyflogaeth oni fydd y 

cyflogai dan sylw yn barti yn y cytundeb. 

(2) Yn ddarostyngedig i is-baragraffau (3) a (4), yn 

achos cytundeb o dan is-baragraff (1), caiff yr eiddo, 

yr hawliau a’r atebolrwyddau dan sylw eu trosglwyddo 

a’u breinio yn unol â’r cytundeb. 

(3) Bydd unrhyw drosglwyddiad a gyflawnir yn unol 

â chytundeb o dan is-baragraff (1) yn cael effaith yn 

ddarostyngedig i ddarpariaethau unrhyw ddeddfiad 

sy’n darparu ar gyfer cofrestru’r cyfryw drafodion 

mewn unrhyw gofrestr statudol. 

(4) Mae darpariaethau’r Atodlen hon yn cael effaith 

mewn perthynas â throsglwyddiad a gyflawnir yn unol 

â chytundeb o dan is-baragraff (1) fel pe bai— 

(a) unrhyw gyfeiriad at drosglwyddiad y mae’r 

Atodlen hon yn gymwys iddo yn cynnwys 

cyfeiriad at drosglwyddiad a gyflawnir yn 

unol â’r cyfryw gytundeb, 

(b) unrhyw gyfeiriad at drafodyn a gyflawnir yn 

unol â chynllun trosglwyddo yn cynnwys 

cyfeiriad at y cyfryw gytundeb, 

(c) unrhyw gyfeiriad at freinio yn rhinwedd 

cynllun trosglwyddo yn cynnwys cyfeiriad at 

freinio yn rhinwedd y cyfryw gytundeb, a 

(d) ac eithrio yn achos paragraff 1(6) i (8), 

unrhyw gyfeiriad at Network Rail yn 

gyfeiriad at yr ymgymerwr, ac fel arall. 
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Trosglwyddo cyflogeion a pharhad cyflogaeth 

10.—(1) Pan fydd person a gyflogir gan Network 

Rail yn dod yn gyflogai i’r ymgymerwr, yn rhinwedd 

cynllun trosglwyddo— 

(a) nid ystyrir, at ddibenion Rhan 11 o Ddeddf 

Hawliau Cyflogaeth 1996(1), fod y person 

wedi ei ddiswyddo yn rhinwedd y 

trosglwyddiad, 

(b) mae cyfnod cyflogaeth y person gyda 

Network Rail yn cyfrif, at ddibenion y Ddeddf 

honno, fel cyfnod o gyflogaeth gyda’r 

ymgymerwr, ac 

(c) nid yw newid cyflogaeth yn torri parhad y 

cyfnod o gyflogaeth at ddibenion y Ddeddf 

honno. 

(2) Mae’r is-baragraff hwn yn gymwys pan fo— 

(a) cynllun trosglwyddo yn darparu ar gyfer 

trosglwyddo hawliau, pwerau, dyletswyddau 

ac atebolrwyddau sy’n ymwneud â chontract 

cyflogaeth person, ond 

(b) cyn i’r trosglwyddiad gymryd effaith, bod y 

person yn hysbysu Network Rail neu’r 

ymgymerwr ei fod yn gwrthwynebu’r 

trosglwyddiad. 

(3) Pan fo is-baragraff (2) yn gymwys— 

(a) ni throsglwyddir yr hawliau, y pwerau, y 

dyletswyddau na’r atebolrwyddau hynny i’r 

ymgymerwr; 

(b) terfynir contract cyflogaeth y person yn union 

cyn y diwrnod y byddai’r trosglwyddiad wedi 

digwydd; 

(c) nid ystyrir bod y person, at unrhyw ddiben, 

wedi ei ddiswyddo. 

(4) Nid oes unrhyw beth yn is-baragraff (2) na (3) yn 

effeithio ar hawl y person i derfynu’r contract 

cyflogaeth os gwneir newid sylweddol, ar wahân i 

newid cyflogwr, gan niweidio’r person o ran ei 

amodau gwaith. 

(5) Os bydd cynllun trosglwyddo yn darparu ar gyfer 

trosglwyddo hawliau, pwerau, dyletswyddau ac 

atebolrwyddau sy’n ymwneud â chontract cyflogaeth y 

person, caiff gynnwys darpariaeth mewn cysylltiad â 

chymhwystra’r person i fod yn aelod o gynllun 

pensiwn yn rhinwedd ei gyflogaeth gyda’r 

ymgymerwr. 

(6) Caiff y cynllun trosglwyddo gynnwys 

darpariaeth mewn cysylltiad â hawliau’r person, neu 

hawliau neu atebolrwyddau mewn cysylltiad ag ef, o 

dan— 

                                                                               
(1) 1996 p. 18. 
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(a) cynllun pensiwn y gall y person ymaelodi ag 

ef yn rhinwedd ei gyflogaeth gyda’r 

ymgymerwr, neu 

(b) cynllun pensiwn y mae’r person yn aelod 

ohono yn rhinwedd ei gyflogaeth yn union 

cyn y trosglwyddiad. 
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MEMORANDWM CYDSYNIAD OFFERYN STATUDOL 
 

Rheoliadau Iechyd Planhigion (Diwygio ac ati) (Ymadael â'r UE) 2019 
("Rheoliadau 2019")  

 
1. Mae'r Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol hwn yn cael ei osod o 

dan Reol Sefydlog ("RhS") 30A.2. Mae RhS 30A yn rhagnodi bod yn rhaid 
gosod Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol ac y gellir cyflwyno 
Cynnig Cydsyniad Offeryn Statudol gerbron Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru ("y Cynulliad") os bydd Offeryn Statudol (OS) y DU yn gwneud 
darpariaeth, mewn perthynas â Chymru, sy'n diwygio'r ddeddfwriaeth 
sylfaenol o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad.  

 
2. Gosodwyd Rheoliadau Iechyd Planhigion (Diwygio ac ati) (Ymadael â'r 

UE) 2019 ("Rheoliadau 2019") gerbron dau dŷ'r Senedd ar 22 Gorffennaf 
2019. Mae'r Rheoliadau ar gael yma: 

 
https://beta.parliament.uk/work-packages/z5kBsny2 
 
Crynodeb o'r Offeryn Statudol a'i amcanion  

 
3. Mae Rheoliadau 2019 yn mynd i'r afael â methiant cyfraith yr UE a 

ddargedwir i weithio’n effeithiol ac â diffygion eraill a fydd yn deillio o 
ymadawiad y Deyrnas Unedig â’r Undeb Ewropeaidd. Maent yn cynnwys 
diwygiadau i ddeddfwriaeth sylfaenol sy'n ymwneud ag iechyd planhigion i 
ddileu cyfeiriadau at rwymedigaethau'r UE.  
 

4. Mae Rheoliad 2 o Reoliadau 2019 yn gwneud darpariaeth berthnasol. 
Mae Rheoliad 2 yn dileu'r cyfeiriadau at rwymedigaethau'r UE yn 
adrannau 2(1) a 3(1) o Ddeddf Iechyd Planhigion 1967 a thrwy wneud, yn 
diddymu pŵer awdurdodau cymwys (yr awdurdod cymwys yng Nghymru 
yw Prif Weinidogion Cymru) i wneud gorchmynion yn unol â 
rhwymedigaethau'r UE.  

 
Darpariaeth berthnasol sydd i'w gwneud gan yr OS  

 
5. Dyma'r diwygiadau sy'n cael eu gwneud i Ddeddf 1967 gan Reoliadau 

2019:  
PART 1 

Amendment of primary legislation relating to plant health 
2. In sections 2(1) and 3(1) of the Plant Health Act 1967, omit “or called for 

by any EU obligation”. 
 

6. Mae'r diwygiadau ym mharagraff 6 yn ymwneud â phwnc iechyd 
planhigion sy'n bwnc sydd o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru ac a allai fod yn bwnc Bil Cynulliad Cenedlaethol.  
 

7. Mae Adran 108A o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 yn darparu, ymhlith 
pethau eraill, y caiff y Cynulliad ddeddfu ar faterion ac eithrio'r rheini sydd 
wedi'u dargadw yn Atodlen 7A o'r Ddeddf honno.  
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Pam ei bod hi'n briodol i'r OS wneud y ddarpariaeth hon  

 
8. Nid oes gwahaniaeth rhwng Llywodraeth Cymru, Llywodraeth yr Alban na 

Llywodraeth y DU ar bolisi'r cywiriad. Felly, byddai gwneud OSau 
gwahanol yng Nghymru, yr Alban a Lloegr i wneud yr un cywiriad yn 
arwain at ddyblygu, gan greu cymhlethdod diangen yn y llyfr statud. Mae 
cydsynio i'r OS hwn yn sicrhau bod un diwygiad yn cael ei wneud ar 
draws Prydain Fawr, sy'n hybu eglurder a hygyrchedd yn ystod y cyfnod 
hwn o newid. O dan yr amgylchiadau eithriadol hyn, mae Llywodraeth 
Cymru yn ystyried ei bod yn briodol i Lywodraeth y DU ddeddfu ar ein 
rhan yn yr achos hwn.  

 
 
 
 
Lesley Griffiths AC 
Gweinidog dros Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig  
 
 
26 Gorffennaf 2019 
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Draft Regulations laid before Parliament under paragraph 1(3) of Schedule 7 to the European 

Union (Withdrawal) Act 2018, for approval by resolution of each House of Parliament. 

D R A F T  S T A T U T O R Y  I N S T R U M E N T S  

2019 No. 000 

EXITING THE EUROPEAN UNION 

PLANT HEALTH 

The Plant Health (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019 

Made - - - - *** 

Coming into force in accordance with regulation 1(2) to (4) 

The Secretary of State makes these Regulations in exercise of the powers conferred by section 
8(1) of, and paragraph 21 of Schedule 7 to, the European Union (Withdrawal) Act 2018(a). 

A draft of this instrument has been laid before, and approved by a resolution of, each House of 
Parliament in accordance with paragraph 1(3) of Schedule 7 to that Act. 

PART 1 

Introduction 

Citation and commencement 

1.—(1) These Regulations may be cited as the Plant Health (Amendment etc.) (EU Exit) 
Regulations 2019. 

(2) This Part, regulation 4(6)(d)(ii), (e), (7)(c)(i) and (8)(b) and Part 4 come into force on the 
day after the day on which these Regulations are made. 

(3) Part 2 comes into force on exit day. 

(4) Part 3, other than regulation 4(6)(d)(ii), (e), (7)(c)(i) and (8)(b), comes into force 
immediately before exit day. 

                                                                                                                                            
(a) 2018 c. 16. 
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PART 2 

Amendment of primary legislation relating to plant health 

The Plant Health Act 1967 

2. In sections 2(1) and 3(1) of the Plant Health Act 1967(a), omit “or called for by any EU 
obligation”. 

The Plant Health Act (Northern Ireland) 1967 

3. In sections 2(1) and 3(1) of the Plant Health Act (Northern Ireland) 1967(b), omit “or called 
for by any Community obligation”. 

PART 3 

Amendment of the Plant Health (EU Exit) Regulations 2019 

4.—(1) The Plant Health (EU Exit) Regulations 2019(c) are amended as follows. 

(2) In regulation 2(1), in the definition of “relevant material”, at the end insert “or any used 
machinery or vehicle which has been operated for agricultural or forestry purposes”. 

(3) In Schedule 1— 

(a) in the table in Part A— 

(i) under the heading “Insects, mites and nematodes”— 

(aa) after item 8 insert— 
 

“8A. Aromia bungii (Faldermann)”; 

(bb) after item 22 insert— 
 

“22A. Grapholita packardi Zeller”; 

(cc) after item 33 insert— 
 

“33A. Neoleucinodes elegantalis (Guenée) 

33B. Oemona hirta (Fabricius) 

33C. Pityophthorus juglandis Blackman”; 

(ii) under the heading “Fungi”— 

(aa) after item 1 insert— 
 

“1A. Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr.”; 

(bb) after item 3 insert— 
 

“3A. Elsinoë australis Bitanc. & Jenk. 

3B. Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous 

3C. Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenk.”; 

(cc) after item 4 insert— 
 

                                                                                                                                            
(a) 1967 c. 8; section 2(1) was amended by paragraph 8(2)(a) of Schedule 4 to the European Communities Act 1972 (c. 68) and 

S.I. 2011/1043. Section 3(1) was amended by paragraph 8(2)(a) and (b) of Schedule 4 to the European Communities Act 
1972 and S.I. 2011/1043. 

(b) 1967 c. 28 (N.I.); sections 2(1) and 3(1) were amended by S.R. & O (N.I.) 1972 No. 351. 
(c) S.I. 2019/787, amended by S.I. 2019/809. 
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“4A. Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell 

4B. Geosmithia morbida Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat”; 

(b) in Part D— 

(i) after item 3 insert— 
 

“3A. Phyllocoptes fructiphilus (Keifer 1940)”; 

(ii) for items 4 and 5 substitute— 
 

“4. Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in’t Veld sp. nov 

5. Pomacea (Perry)”; 

(iii) after item 6 insert— 
 

“7. Rose rosette virus”. 

(4) In Schedule 2— 

(a) in the table in Part A— 

(i) under the heading “Insects, mites and nematodes”— 

(aa) omit item 10; 

(bb) in item 37, in column 2, after “seeds, of” insert “Cedrus Trew or”; 

(ii) under the heading “Fungi”, omit item 10. 

(5) In Schedule 3, in the table in Part A, for item 14 substitute— 
 

“14. Soil consisting in part of solid organic 
substances or other growing medium 
consisting in whole or in part of solid 
organic substances, other than any 
growing medium that is composed 
entirely of peat or fibre of Cocos 

nucifera L. and has not been 
previously used for growing plants or 
for any agricultural purposes 

Any third country, other than the 
European Union or Switzerland”. 

(6) In Schedule 4— 

(a) in the definition of “associated controlled dunnage”, for “9 or 12 to 14” substitute “8A, 9, 
11 or 12 to 14A”; 

(b) in the table in Part A— 

(i) in item 8, in the entry in column 3, in paragraph (a), at the beginning insert “except 
in the case of wood originating in Canada or the USA,”; 

(ii) after item 8 insert— 
 

“8A. Wood of Juglans L. or 
Pterocarya Kunth, other than 
wood in the form of: 

—chips, particles, sawdust, 
shavings, wood waste or scrap, 
or 

—wood packaging material 
which is not associated 
controlled dunnage, 

but including wood which has 
not kept its natural round 

The wood must be accompanied by: 

(a) an official statement that it originates 
in: 

(i) an area* established by the 
national plant protection 
organisation in accordance with 
ISPM No. 4 as an area that is 
free from Geosmithia morbida 
Kolarik, Freeland, Utley & 
Tisserat and its vector 
Pityophthorus juglandis 
Blackman, or 
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surface, originating in the USA 
or the European Union 

(ii) in the case of wood originating 
in the European Union, an area 
known to be free from 
Geosmithia morbida Kolarik, 
Freeland, Utley & Tisserat and 
its vector Pityophthorus 

juglandis Blackman, 

(b) an official statement that it has 
undergone an appropriate heat 
treatment to achieve a minimum 
temperature of 56˚C for a minimum 
duration of 40 continuous minutes 
throughout the entire profile of the 
wood, or 

(c) an official statement that it has been 
squared to entirely remove the natural 
rounded surface. 

Where the phytosanitary certificate includes 
the official statement referred to in paragraph 
(b), there must also be evidence of that heat 
treatment by a mark “HT” put on the wood or 
on any wrapping in accordance with current 
usage and on the phytosanitary certificate. 

*The name of the area(s) must be included in 
the phytosanitary certificate under the heading 
“Additional declaration””; 

(iii) for item 11 substitute— 
 

“11. Wood of Platanus L., other than 
wood packaging material that is 
not associated controlled 
dunnage, but including wood 
which has not kept its natural 
round surface and wood in the 
form of chips, particles, 
sawdust, shavings, wood waste 
or scrap, originating in Albania, 
Armenia, the European Union, 
Switzerland, Turkey or the USA 

The wood must be accompanied by: 

(a) an official statement that it originates 
in an area* established by the national 
plant protection organisation in 
accordance with ISPM No. 4 as an 
area that is free from Ceratocystis 

platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. 
Harr., 

(b) in the case of wood originating in the 
European Union, an official statement 
that it originates in a part of the 
European Union which is recognised 
as an EU protected zone in relation to 
Ceratocystis platani (J.M. Walter) 
Engelbr. & T.C. Harr., or 

(c) an official statement that it has 
undergone kiln-drying to below 20% 
moisture content, expressed as a 
percentage of dry matter, achieved 
through an appropriate 
time/temperature schedule. 

Where the phytosanitary certificate includes 
the official statement referred to in paragraph 
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(c), there must also be evidence of that kiln-
drying by a mark “kiln-dried” or “KD” or 
another internationally recognised mark put on 
the wood or on any wrapping in accordance 
with current usage. 

*The name of the area(s) must be included in 
the phytosanitary certificate under the heading 
“Additional declaration””; 

(iv) after item 14 insert— 
 

“14A. Wood of Prunus L., other than 
in the form of: 

—chips, particles, sawdust, 
shavings, wood waste or scrap, 
or 

—wood packaging material 
which is not associated 
controlled dunnage, 

but including wood which has 
not kept its natural round 
surface, originating in China, 
Democratic People’s Republic 
of Korea, Mongolia, Japan, 
Republic of Korea or Vietnam 

The wood must be accompanied by: 

(a) an official statement that it originates 
in an area* established by the national 
plant protection organisation in 
accordance with ISPM No. 4 as an 
area that is free from Aromia bungii 
(Faldermann), 

(b) an official statement that it has 
undergone an appropriate heat 
treatment to achieve a minimum 
temperature of 56˚C for a minimum 
duration of 30 continuous minutes 
throughout the entire profile of the 
wood, or 

(c) an official statement that it has 
undergone appropriate ionising 
radiation to achieve a minimum 
absorbed dose of 1kGy throughout 
the wood. 

Where the phytosanitary certificate includes 
the official statement referred to in paragraph 
(b), there must also be evidence of that heat 
treatment by a mark “HT” on the 
phytosanitary certificate. 

*The name of the area(s) must be included in 
the phytosanitary certificate under the heading 
“Additional declaration””; 

(v) omit item 18; 

(vi) after item 22 insert— 
 

“22A. Wood of Prunus L. in the form 
of chips, particles, sawdust, 
shavings, wood waste or scrap, 
originating in China, 
Democratic People’s Republic 
of Korea, Mongolia, Japan, 
Republic of Korea or Vietnam 

The wood must be accompanied by: 

(a) an official statement that it originates 
in an area* established by the national 
plant protection organisation in 
accordance with ISPM No. 4 as an 
area that is free from Aromia bungii 
(Faldermann), 

(b) an official statement that it has been 
processed into pieces of not more 
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than 2.5 cm thickness and width, or 

(c) an official statement that it has 
undergone an appropriate heat 
treatment to achieve a minimum 
temperature of 56˚C for a minimum 
duration of 30 continuous minutes 
throughout the entire profile of the 
wood. 

Where the phytosanitary certificate includes 
the official statement referred to in paragraph 
(c), there must also be evidence of that heat 
treatment by a mark “HT” on the 
phytosanitary certificate. 

*The name of the area(s) must be included in 
the phytosanitary certificate under the heading 
“Additional declaration””; 

(vii) after item 24 insert— 
 

“24A. Isolated bark of Juglans L. or 
Pterocarya Kunth or wood of 
Juglans L. or Pterocarya Kunth 
in the form of chips, particles, 
sawdust, shavings, wood waste 
or scrap, originating in the USA 
or the European Union 

The bark or wood must be accompanied by: 

(a) an official statement that it originates 
in an area* established by the national 
plant protection organisation in the 
country of origin in accordance with 
ISPM No. 4 as an area that is free 
from Geosmithia morbida Kolarik, 
Freeland, Utley & Tisserat and its 
vector Pityophthorus juglandis 
Blackman, or 

(b) an official statement that it has 
undergone an appropriate heat 
treatment to achieve a minimum 
temperature of 56˚C for a minimum 
duration of 40 continuous minutes 
throughout the entire profile of the 
bark or the wood. 

Where the phytosanitary certificate includes 
the official statement referred to in paragraph 
(b), there must also be evidence of that heat 
treatment by a mark “HT” on the 
phytosanitary certificate. 

*The name of the area(s) must be included in 
the phytosanitary certificate under the heading 
“Additional declaration””; 

(viii) in item 35, in column 2, after “seeds, of” insert “Cedrus Trew or”; 

(ix) after item 43 insert— 
 

“43A. Plants, other than seeds, of 
Juglans L. or Pterocarya Kunth, 
intended for planting, 

The plants must be accompanied by: 

(a) an official statement that they have 
been grown throughout their life in an 
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originating in the USA area* established by the national 
plant protection organisation in 
accordance with ISPM No. 4 as an 
area that is free from Geosmithia 

morbida Kolarik, Freeland, Utley & 
Tisserat and its vector Pityophthorus 

juglandis Blackman, 

(b) an official statement that they: 

(i) originate in a place of production 
where neither symptoms of 
Geosmithia morbida Kolarik, 
Freeland, Utley & Tisserat nor 
its vector Pityophthorus 

juglandis Blackman, or the 
presence of the vector, have been 
observed during official 
inspections of the place of 
production and its vicinity 
(which, as a minimum, must 
include the area lying within a 
radius of 5 km of the place of 
production) carried out in the 
period of two years prior to their 
export, 

(ii) have been inspected immediately 
prior to export, and 

(iii) have been handled and packaged 
in ways to prevent their 
infestation once they have left 
the place of production, or 

(c) an official statement that they: 

(i) originate in a place of production 
with complete physical isolation, 

(ii) have been inspected immediately 
prior to export, and 

(iii) have been handled and packaged 
in ways to prevent their 
infestation once they have left 
the place of production. 

*The name of the area(s) must be included in 
the phytosanitary certificate under the heading 
“Additional declaration” 

43B. Plants, other than seeds, of 
Juglans L. or Pterocarya Kunth, 
intended for planting, 
originating in the European 
Union 

The plants must be accompanied by: 

(a) an official statement that they have 
been grown throughout their life, or 
since their introduction into the 
European Union, in a place of 
production in an area* established in 
accordance with ISPM No. 4 as an 
area that is free from Geosmithia 

morbida Kolarik, Freeland, Utley & 
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Tisserat and its vector Pityophthorus 

juglandis Blackman, 

(b) an official statement that they: 

(i) originate in a place of production 
where neither symptoms of 
Geosmithia morbida Kolarik, 
Freeland, Utley & Tisserat nor 
its vector Pityophthorus 

juglandis Blackman, or the 
presence of the vector, have been 
observed during official 
inspections of the place of 
production and its vicinity 
(which, as a minimum, must 
include the area lying within a 
radius of 5 km of the place of 
production) carried out in the 
period of two years prior to their 
movement, 

(ii) have been visually inspected 
prior to their movement from the 
place of production, and 

(iii) have been handled and packaged 
in ways to prevent their 
infestation once they have left 
the place of production, or 

(c) an official statement that they: 

(i) originate in a place of production 
with complete physical isolation, 

(ii) have been visually inspected 
prior to their movement from the 
place of production, and 

(iii) have been handled and packaged 
in ways to prevent their 
infestation once they have left 
the place of production. 

*The name of the area(s) must be included in 
the phytosanitary certificate under the heading 
“Additional declaration””; 

(x) in item 45, in column 2, for “Armenia, the European Union, Switzerland or the 
USA” substitute “Albania, Armenia, the European Union, Switzerland, Turkey or the 
USA”; 

(xi) after item 49 insert— 
 

“49A. Plants, other than plants in 
tissue culture or seeds, of 
Crataegus L., Cydonia Mill., 
Malus Mill., Prunus L., Pyrus 
L. or Vaccinium L., intended 
for planting, originating in 
Canada, Mexico or the USA 

The plants must be accompanied by: 

(a) an official statement that they have 
been grown throughout their life in an 
area* established by the national 
plant protection organisation in 
accordance with ISPM No. 4 as an 
area that is free from Grapholita 
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packardi Zeller, 

(b) an official statement that they have 
been: 

(i) grown throughout their life in a 
place of production established 
in accordance with ISPM No. 10 
as a place of production that is 
free from Grapholita packardi 
Zeller, which is registered and 
supervised by the national plant 
protection organisation in the 
country of origin and has been 
subjected annually to inspections 
for any signs of Grapholita 

packardi Zeller carried out at 
appropriate times, and 

(ii) grown in a site with the 
application of appropriate 
preventive treatments, where the 
absence of Grapholita packardi 
Zeller has been confirmed by 
official surveys carried out 
annually at appropriate times, 
and 

(iii) subjected to a meticulous 
inspection for the presence of 
Grapholita packardi Zeller 
immediately prior to export, or 

(c) an official statement that they have 
been grown in a site with complete 
physical protection against the 
introduction of Grapholita packardi 
Zeller. 

A phytosanitary certificate may not include 
the official statement referred to in paragraph 
(a) unless the national plant protection 
organisation of the country of origin has 
previously notified the national plant 
protection organisation of the United Kingdom 
with written details of the area or areas. 

* The name of the area(s) must also be 
mentioned on the phytosanitary certificate 
under the heading “Additional declaration””; 

(xii) for items 55 and 56 substitute— 
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“55. Fruits of Citrus L., Fortunella 
Swingle, Poncirus Raf., 
Mangifera L. or Prunus L., 
originating in any third 
country, other than the 
European Union 

The fruits must be accompanied by: 

(a) an official statement that they 
originate in a country which, in 
accordance with the measures 
specified in ISPM No. 4, is known to 
be free from Tephritidae (non-
European), 

(b) an official statement that they 
originate in an area* established by 
the national plant protection 
organisation in accordance with 
ISPM No. 4 as an area that is free 
from Tephritidae (non-European), 

(c) an official statement that no signs of 
Tephritidae (non-European) have 
been observed at the place of 
production or in its immediate 
vicinity since the beginning of the 
last complete cycle of vegetation, on 
official inspections carried out at 
least monthly during the three 
months prior to harvesting, and none 
of the fruits harvested at the place of 
production have shown, in 
appropriate official examinations, 
signs of Tephritidae (non-European), 
or 

(d) an official statement that they have 
been subjected to an effective 
treatment† to ensure freedom from 
Tephritidae (non-European). 

A phytosanitary certificate may not include: 
—the official statement referred to in 
paragraph (a) unless the national plant 
protection organisation of the country of 
origin has previously notified the national 
plant protection organisation of the United 
Kingdom of this information in writing, 

—the official statement referred to in 
paragraph (b) unless the national plant 
protection organisation of the country of 
origin has previously provided the national 
plant protection organisation of the United 
Kingdom with written details of the area or 
areas, 

—the official statement referred to in 
paragraph (d) unless the national plant 
protection organisation of the country of 
origin has previously provided the national 
plant protection organisation of the United 
Kingdom with written details of treatment 
method. 
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Where the phytosanitary certificate includes 
the official statement referred to in paragraph 
(c), information on traceability must also be 
included in the phytosanitary certificate. 

* The name of the area(s) must also be 
mentioned on the phytosanitary certificate 
under the heading “Additional declaration” 

† Details of the treatment data must also be 
mentioned on the phytosanitary certificate 
under the heading “Additional declaration” 

56. Fruits of Capsicum (L.), Citrus 
L., other than Citrus limon 
(L.) Osbeck. or Citrus 

aurantiifolia (Christm.) 
Swingle, Prunus persica (L.) 
Batsch or Punica granatum L., 
originating in any country of 
the African continent, Cape 
Verde, Saint Helena, 
Madagascar, La Reunion, 
Mauritius or Israel 

The fruits must be accompanied by: 

(a) an official statement that they 
originate in a country which, in 
accordance with the measures 
specified in ISPM No. 4, is known to 
be free from Thaumatotibia 

leucotreta (Meyrick), 

(b) an official statement that they 
originate in an area* established by 
the national plant protection 
organisation in accordance with 
ISPM No. 4 as an area that is free 
from Thaumatotibia leucotreta 
(Meyrick), 

(c) an official statement that they: 

(i) originate in a place of 
production established by the 
national plant production 
organisation in the country of 
origin in accordance with ISPM 
No. 10 as a place of production 
that is free from Thaumatotibia 

leucotreta (Meyrick), and 

(ii) are free from Thaumatotibia 

leucotreta (Meyrick) as shown 
from official inspections carried 
out at the place of production at 
appropriate times during the 
growing season, which included 
at least one visual examination 
on representative samples of 
fruit, or 

(d) an official statement that they have 
been subjected to an effective cold or 
other treatment† to ensure freedom 
from Thaumatotibia leucotreta 
(Meyrick). 

A phytosanitary certificate may not include: 
—the official statement referred to in 
paragraph (a) unless the national plant 
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protection organisation of the country of 
origin has previously notified the national 
plant protection organisation of the United 
Kingdom of this information in writing, 

—the official statement referred to in 
paragraph (b) unless the national plant 
protection organisation of the country of 
origin has previously provided the national 
plant protection organisation of the United 
Kingdom with written details of the area or 
areas, 

—the official statement referred to in 
paragraph (d) unless the national plant 
protection organisation of the country of 
origin has previously provided the national 
plant protection organisation of the United 
Kingdom with written details of treatment 
method and documentary evidence of its 
effectiveness. 

Where the phytosanitary certificate includes 
the official statement referred to in paragraph 
(c), information on traceability must also be 
included in the phytosanitary certificate. 

* The name of the area(s) must also be 
mentioned on the phytosanitary certificate 
under the heading “Additional declaration” 

† Details of the treatment data must also be 
mentioned on the phytosanitary certificate 
under the heading “Additional declaration””; 

(xiii) after item 56 insert— 
 

“56A. Fruits of Malus Mill., 
originating in any third country, 
other than the European Union 

The fruits must be accompanied by: 

(a) an official statement that they 
originate in a country which, in 
accordance with the measures 
specified in ISPM No. 4, is known to 
be free from Enarmonia prunivora 

Walsh, Grapholita inopinata 
Heinrich and Rhagoletis pomonella 
(Walsch), 

(b) an official statement that they 
originate in an area* established by 
the national plant protection 
organisation in accordance with 
ISPM No. 4 as an area that is free 
from Enarmonia prunivora Walsh, 
Grapholita inopinata Heinrich and 
Rhagoletis pomonella (Walsch), 

(c) an official statement that they 
originate in a place of production 
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where official inspections and 
surveys for the presence of 
Enarmonia prunivora Walsh, 
Grapholita inopinata Heinrich and 
Rhagoletis pomonella (Walsch) are 
carried out at appropriate times 
during the growing season, including 
at least one visual examination on 
representative samples of fruits, and 
have shown the fruits to be free from 
those plant pests, or 

(d) an official statement that they have 
been subjected to an effective 
treatment† to ensure freedom from 
Enarmonia prunivora Walsh, 
Grapholita inopinata Heinrich and 
Rhagoletis pomonella (Walsch). 

A phytosanitary certificate may not include: 
—the official statement referred to in 
paragraph (a) unless the national plant 
protection organisation of the country of 
origin has previously notified the national 
plant protection organisation of the United 
Kingdom of this information in writing, 

—the official statement referred to in 
paragraph (b) unless the national plant 
protection organisation of the country of 
origin has previously provided the national 
plant protection organisation of the United 
Kingdom with written details of the area or 
areas, 

—the official statement referred to in 
paragraph (d) unless the national plant 
protection organisation of the country of 
origin has previously provided the national 
plant protection organisation of the United 
Kingdom with written details of treatment 
method. 

Where the phytosanitary certificate includes 
the official statement referred to in paragraph 
(c), information on traceability must also be 
included in the phytosanitary certificate. 

* The name of the area(s) must also be 
mentioned on the phytosanitary certificate 
under the heading “Additional declaration” 

† Details of the treatment data must also be 
mentioned on the phytosanitary certificate 
under the heading “Additional declaration” 

56B. Fruits of Malus Mill. or Pyrus 
L., originating in any third 
country, other than the European 

The fruits must be accompanied by: 

(a) an official statement that they 
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Union originate in a country which, in 
accordance with the measures 
specified in ISPM No. 4, is known to 
be free from Guignardia piricola 

(Nosa) Yamamoto, 

(b) an official statement that they 
originate in an area* established by 
the national plant protection 
organisation in accordance with 
ISPM No. 4 as an area that is free 
from Guignardia piricola (Nosa) 
Yamamoto, 

(c) an official statement that they 
originate in a place of production 
where official inspections and 
surveys for the presence of 
Guignardia piricola (Nosa) 
Yamamoto are carried out at 
appropriate times during the growing 
season, including at least one visual 
examination on representative 
samples of fruits, and have shown the 
fruits to be free from that plant pest, 
or 

(d) an official statement that they have 
been subjected to an effective 
treatment† to ensure freedom from 
Guignardia piricola (Nosa) 
Yamamoto. 

A phytosanitary certificate may not include: 
—the official statement referred to in 
paragraph (a) unless the national plant 
protection organisation of the country of 
origin has previously notified the national 
plant protection organisation of the United 
Kingdom of this information in writing, 

—the official statement referred to in 
paragraph (b) unless the national plant 
protection organisation of the country of 
origin has previously provided the national 
plant protection organisation of the United 
Kingdom with written details of the area or 
areas, 

—the official statement referred to in 
paragraph (d) unless the national plant 
protection organisation of the country of 
origin has previously provided the national 
plant protection organisation of the United 
Kingdom with written details of treatment 
method. 

Where the phytosanitary certificate includes 
the official statement referred to in paragraph 
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(c), information on traceability must also be 
included in the phytosanitary certificate. 

* The name of the area(s) must also be 
mentioned on the phytosanitary certificate 
under the heading “Additional declaration” 

† Details of the treatment data must also be 
mentioned on the phytosanitary certificate 
under the heading “Additional declaration” 

56C. Fruits of Malus Mill. or Pyrus 
L., originating in any third 
country, other than the European 
Union 

The fruits must be accompanied by: 

(a) an official statement that they 
originate in a country which, in 
accordance with the measures 
specified in ISPM No. 4, is known to 
be free from Tachypterellus 

quadrigibbus Say, 

(b) an official statement that they 
originate in an area* established by 
the national plant protection 
organisation in accordance with 
ISPM No. 4 as an area that is free 
from Tachypterellus quadrigibbus 

Say, 

(c) an official statement that they 
originate in a place of production 
where official inspections and 
surveys for the presence of 
Tachypterellus quadrigibbus Say are 
carried out at appropriate times 
during the growing season, including 
at least one visual examination on 
representative samples of fruits, and 
have shown the fruits to be free from 
that plant pest, or 

(d) an official statement that they have 
been subjected to an effective 
treatment† to ensure freedom from 
Tachypterellus quadrigibbus Say. 

A phytosanitary certificate may not include: 
—the official statement referred to in 
paragraph (a) unless the national plant 
protection organisation of the country of 
origin has previously notified the national 
plant protection organisation of the United 
Kingdom of this information in writing, 

—the official statement referred to in 
paragraph (b) unless the national plant 
protection organisation of the country of 
origin has previously provided the national 
plant protection organisation of the United 
Kingdom with written details of the area or 
areas, 
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—the official statement referred to in 
paragraph (d) unless the national plant 
protection organisation of the country of 
origin has previously provided the national 
plant protection organisation of the United 
Kingdom with written details of treatment 
method. 

Where the phytosanitary certificate includes 
the official statement referred to in paragraph 
(c), information on traceability must also be 
included in the phytosanitary certificate. 

* The name of the area(s) must also be 
mentioned on the phytosanitary certificate 
under the heading “Additional declaration” 

† The treatment data must also be mentioned 
on the phytosanitary certificate under the 
heading “Additional declaration” 

56D. Fruits of Malus Mill., Prunus L., 
Pyrus L. or Vaccinium L., 
originating in Canada, Mexico 
or the USA 

The fruits must be accompanied by: 

(a) an official statement that they 
originate in an area* established by 
the national plant protection 
organisation in accordance with 
ISPM No. 4 as an area that is free 
from Grapholita packardi Zeller, 

(b) an official statement that they 
originate in a place of production 
where official inspections and 
surveys for the presence of 
Grapholita packardi Zeller are 
carried out at appropriate times 
during the growing season, including 
at least one visual examination on 
representative samples of fruits, and 
have shown the fruits to be free from 
that plant pest, or 

(c) an official statement that they have 
been subjected to an effective 
treatment† to ensure freedom from 
Grapholita packardi Zeller. 

A phytosanitary certificate may not include: 

—the official statement referred to in 
paragraph (a) unless the national plant 
protection organisation of the country of 
origin has previously provided the national 
plant protection organisation of the United 
Kingdom with written details of the area or 
areas, 

—the official statement referred to in 
paragraph (c) unless the national plant 
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protection organisation of the country of 
origin has previously provided the national 
plant protection organisation of the United 
Kingdom with written details of treatment 
method. 

Where the phytosanitary certificate includes 
the official statement referred to in paragraph 
(b), information on traceability must also be 
included in the phytosanitary certificate. 

* The name of the area must also be 
mentioned on the phytosanitary certificate 
under the heading “Additional declaration” 

† Details of the treatment data must also be 
mentioned on the phytosanitary certificate 
under the heading “Additional declaration””; 

(xiv) after item 89 insert— 
 

“89A. Tubers of Solanum tuberosum 
originating in any third country, 
other than the European Union 
or Switzerland 

The tubers must be accompanied by an official 
statement that the consignment or lot does not 
contain more than 1% by net weight of soil 
and growing medium”; 

(xv) after item 97 insert— 
 

“97A. Fruits of Capsicum annuum L., 
Solanum aethiopicum L., 
Solanum lycopersicum L. or 
Solanum melongena L., 
originating in any third country, 
other than the European Union 

The fruits must be accompanied by: 

(a) an official statement that they 
originate in a country which, in 
accordance with the measures 
specified in ISPM No. 4, is known to 
be free from Neoleucinodes 

elegantalis (Guenée), 

(b) an official statement that they 
originate in an area* established by 
the national plant protection 
organisation in accordance with 
ISPM No. 4 as an area that is free 
from Neoleucinodes elegantalis 

(Guenée), 

(c) an official statement that they: 

(i) originate in a place of production 
established by the national plant 
production organisation in 
accordance with ISPM No. 10 as 
a place of production that is free 
from Neoleucinodes elegantalis 

(Guenée), and 

(ii) are free from that plant pest as 
shown from official inspections 
carried out at the place of 
production at appropriate times 
during the growing season, 
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which included at least one 
visual examination on 
representative samples of fruit, 
or 

(d) an official statement that they 
originate in an insect-proof site of 
production, established by the 
national plant production organisation 
in the country of origin as a site of 
production that is free from 
Neoleucinodes elegantalis (Guenée) 
on the basis of official inspections 
and surveys carried out during the 
three months prior to export. 

A phytosanitary certificate may not include: 
—the official statement referred to in 
paragraph (a) unless the national plant 
protection organisation of the country of 
origin has previously notified the national 
plant protection organisation of the United 
Kingdom of this information in writing, 

—the official statement referred to in 
paragraph (b) unless the national plant 
protection organisation of the country of 
origin has previously provided the national 
plant protection organisation of the United 
Kingdom with written details of the area or 
areas. 

Where the phytosanitary certificate includes 
the official statement referred to in paragraph 
(c) or (d), information on traceability must 
also be included in the phytosanitary 
certificate. 

* The name of the area(s) must also be 
mentioned on the phytosanitary certificate 
under the heading “Additional declaration” 

97B. Fruits of Solanaceae originating 
in Australia, the Americas or 
New Zealand 

The fruits must be accompanied by: 

(a) an official statement that they 
originate in a country which, in 
accordance with the measures 
specified in ISPM No. 4, is known to 
be free from Bactericera cockerelli 

(Sulc.), 

(b) an official statement that they 
originate in an area* established by 
the national plant protection 
organisation in accordance with 
ISPM No. 4 as an area that is free 
from Bactericera cockerelli (Sulc.), 

(c) an official statement that: 

(i) they originate in a place of 
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production where official 
inspections and surveys for the 
presence of Bactericera 

cockerelli (Sulc.) were carried 
out at the place of production 
and in its immediate vicinity 
during the three months prior to 
export, 

(ii) they have been subjected to 
effective treatments to ensure 
freedom from the plant pest, and 

(iii) representative samples of the 
fruit have been inspected prior to 
export, or 

(d) an official statement that that they 
originate in an insect-proof site of 
production, established by the 
national plant production organisation 
in the country of origin as a site of 
production that is free from 
Bactericera cockerelli (Sulc.) on the 
basis of official inspections and 
surveys carried out during the three 
months prior to export. 

A phytosanitary certificate may not include: 
—the official statement referred to in 
paragraph (a) unless the national plant 
protection organisation of the country of 
origin has previously notified the national 
plant protection organisation of the United 
Kingdom of this information in writing, 

—the official statement referred to in 
paragraph (b) unless the national plant 
protection organisation of the country of 
origin has previously provided the national 
plant protection organisation of the United 
Kingdom with written details of the area or 
areas. 

Where the phytosanitary certificate includes 
the official statement referred to in paragraph 
(c) or (d), information on traceability must 
also be included in the phytosanitary 
certificate. 

* The name of the area(s) must also be 
mentioned on the phytosanitary certificate 
under the heading “Additional declaration””; 

(xvi) for item 114 substitute— 
 

“114. Growing medium, attached to 
or associated with plants, 

The associated plants must be accompanied by 
an official statement that: 
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intended to sustain the vitality 
of the plants, other than any 
sterile medium of in-vitro 
plants, originating in any third 
country, other than the 
European Union or 
Switzerland 

(a) at the time of planting, the growing 
medium: 

(i) was free from soil and organic 
matter and had not been 
previously used for growing 
plants or for any agricultural 
purposes, 

(ii) was composed entirely of peat or 
fibre of Cocos nucifera L. and 
had not been previously used for 
growing plants or for any 
agricultural purposes, or 

(iii) was subjected to an effective 
treatment† to ensure freedom 
from harmful plant pests, 

(b) the growing medium was stored and 
maintained under appropriate 
conditions to keep it free from 
harmful plant pests, and 

(c) either: 

(i) appropriate measures have been 
taken since planting to ensure 
that the growing medium has 
been kept free from harmful 
plant pests, including at least the 
physical isolation of the growing 
medium from soil and other 
possible sources of 
contamination, the use of water 
that is free from harmful plant 
pests and hygiene measures, or 

(ii) in the period of two weeks prior 
to export: 

(aa) the growing medium 
(including, where 
appropriate, any soil) has 
been completely removed 
by washing with water 
that is free from harmful 
plant pests, and 

(bb) where the associated 
plants have been 
replanted, the growing 
medium met the 
requirements specified in 
paragraph (a) at the time 
of replanting and 
appropriate measures 
since replanting have been 
taken to ensure that the 
growing medium has been 
kept free from harmful 
plant pests in accordance 
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with sub-paragraph (i). 

† Details of the treatment data must also be 
mentioned on the phytosanitary certificate 
under the heading “Additional declaration””; 

(xvii) after item 114 insert— 
 

“114A. Bulbs, corms, rhizomes or 
tubers, intended for planting, 
other than tubers of Solanum 

tuberosum, originating in any 
third country, other than the 
European Union or 
Switzerland 

The bulbs, corms, rhizomes or tubers must be 
accompanied by an official statement that the 
consignment or lot does not contain more than 
1% by net weight of soil and growing medium 

114B. Root or tubercle vegetables 
originating in any third 
country, other than the 
European Union or 
Switzerland 

The vegetables must be accompanied by an 
official statement that the consignment or lot 
does not contain more than 1% by net weight 
of soil and growing medium 

114C. Used machinery or vehicles 
which have been operated for 
agricultural or forestry 
purposes, imported from any 
third country, other than the 
European Union or 
Switzerland 

The machinery or vehicles must be 
accompanied by an official statement that they 
have been cleaned and are free from soil and 
plant debris 

114D. Used machinery or vehicles 
which have been operated for 
agricultural or forestry 
purposes, imported from the 
European Union or 
Switzerland 

The machinery or vehicles must be 
accompanied by an official statement that: 

(a) they have been exported from: 

(i) an area established by the 
national plant protection 
organisation in accordance with 
ISPM No. 4 as an area that is 
free from Ceratocystis platani 
(J.M. Walter) Engelbr. & T.C. 
Harr., or 

(ii) in the case of any machinery or 
vehicles exported from the 
European Union, any part of the 
European Union which is 
recognised as an EU protected 
zone in relation to Ceratocystis 
platani (J.M. Walter) Engelbr. & 
T.C. Harr.), or 

(b) in the case of any machinery or 
vehicles exported from an area 
infested with Ceratocystis platani 
(J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr., 
they have been cleaned and are free 
from soil and plant debris prior to 
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being moved out of the area”; 

(xviii) after item 124 insert— 
 

“124A. Plants of Euphorbia 

pulcherrima Willd., intended 
for planting, other than seeds 
or uprooted cuttings, for which 
there is evidence from their 
packing or their flower 
development or from other 
means that they are intended 
for direct sale to final 
consumers not involved in 
professional plant production 

The plants must be accompanied by an official 
statement that they have been officially 
inspected and found free from Bemisia tabaci 
Genn. (European populations) immediately 
prior to their movement”; 

(xix) in item 125, in the entry in column 2, after “seeds, of” insert “Ajuga L., Crossandra 
Salisb.,”; 

(c) in the table in Part C, after item 11 insert— 
 

“11A. Plants, other than fruit or 
seeds, of Quercus L., other 
than Quercus suber, intended 
for planting, that have a girth 
at 1.2 m above the root collar 
of 8 cm or more, other than 
any such plants: 

—which originate in a third 
country, enter England via a 
point of entry in the OPM 
excluded zone and are not in 
the course of consignment to 
the OPM pest free area, 

—which originate in, or have 
been introduced into, the 
OPM excluded zone and 
remain in that zone 

The plants must be 
accompanied by: 

(a) an official statement 
that they have been 
grown throughout 
their life in places of 
production in any 
country in which 
Thaumetopoea 

processionea L. is not 
known to occur, 

(b) an official statement 
that they have been 
grown throughout 
their life in an area 
established by the 
national plant 
protection 
organisation in 
accordance with 
ISPM No. 4, or where 
the plants originate in 
the European Union, 
in any part of the 
European Union 
which is recognised 
as an EU protected 
zone in relation to 
Thaumetopoea 

processionea L., or 

(c) an official statement 
that they have been 
grown throughout 
their life in a site with 

The OPM pest 
free area”; 
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complete physical 
protection against the 
introduction of 
Thaumetopoea 

processionea L. and 
have been inspected 
at appropriate times 
and found to be free 
from Thaumetopoea 

processionea L. 

(d) in the table in Part D— 

(i) in item 30, in column 3— 

(aa) omit paragraph (b); 

(bb) in paragraph (c), omit “in the case of fruits originating in Argentina, South 
Africa or Uruguay,”; 

(ii) omit item 32; 

(iii) at the end insert— 
 

“38. Plants, other than seeds, of Rosa 

sp., originating in Canada, India, 
Mexico or the USA 

The plants must be accompanied by an official 
statement that: 

(a) they have been grown throughout 
their life in an area* established by 
the national plant protection 
organisation in accordance with 
ISPM No. 4 as an area that is free 
from Rose rosette virus and 
Phyllocoptes fructiphilus (Keifer 
1940), and 

(b) they have been packaged in a manner 
to prevent infestation by Phyllocoptes 

fructiphilus (Keifer 1940) during their 
transport. 

* The name of the area(s) must also be 
mentioned on the phytosanitary certificate 
under the heading “Additional declaration” 

39. Plants in tissue culture of Rosa 
sp., originating in Canada, India, 
Mexico or the USA 

The plants must be accompanied by an official 
statement that they have been produced from 
mother plants tested and found to be free from 
Rose rosette virus”; 

(e) in the table in Part E, omit item 17. 

(7) In Schedule 5— 

(a) in Part A— 

(i) in paragraph 3— 

(aa) in sub-paragraph (i), for the words from “Juglans ailantifolia Carr.” to 
“Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.” substitute “Juglans L., Ulmus 

davidiana Planch. or Pterorcarya L.” and at the end omit “or”; 

(bb) after sub-paragraph (i) insert— 
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 “(ia) Convolvulus L., Ipomoea L. (other than tubers), Micromeria Benth or 
Solanaceae originating in Australia, the Americas or New Zealand; or”; 

(ii) in paragraph 5— 

(aa) in sub-paragraph (a), for “, Solanum lycopersicum L. or Solanum melongena 
L.” substitute “or Solanaceae”; 

(bb) for sub-paragraph (b) substitute— 

“(b) Actinidia Lindl., Annona L., Carica papaya L., Cydonia Mill., Diospyros L., 
Fragaria L., Malus L., Mangifera L., Passiflora L., Persea americana Mill., 
Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., Syzygium Gaertn., Vaccinium 

L. or Vitis L.;”; 

(cc) omit sub-paragraph (c); 

(iii) omit paragraph 7; 

(iv) for paragraph 8 substitute— 

“8. Growing medium, attached to or associated with plants, intended to sustain the vitality 
of the plants, originating in any third country, other than the European Union or 
Switzerland.”; 

(v) after paragraph 8 insert— 

“8A. Used machinery or any used vehicle, imported from any third country, which has 
been operated for agricultural or forestry purposes and meets one of the following 
descriptions— 

 

CN code Description 

ex 8432 Agricultural, horticultural or forestry machinery for soil 
preparation or cultivation, lawn or sports-ground rollers 

ex 8433 53 Root or tuber harvesting machines 

ex 8436 80 10 Forestry machinery 

ex 8701 20 90 Tractors (other than tractors of heading 8709): Road 
tractors for semi-trailers used 

ex 8701 91 10 Agricultural tractors and forestry tractors, wheeled, of an 
engine power not exceeding 18 kW.”; 

(vi) in paragraph 12(c), for the words from “Juglans ailantifolia Carr.” to “Pterocarya 

rhoifolia Siebold & Zucc.” substitute “Juglans L., Ulmus davidiana Planch. or 
Pterorcarya L.”; 

(vii) in paragraph 13(a)— 

(aa) in paragraph (ii) for “Armenia, Switzerland or the USA” substitute “Albania, 
Armenia, Switzerland, Turkey or the USA”; 

(bb) in paragraph (vi), for the words from “Juglans ailantifolia Carr.” to 
“Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.” substitute “Juglans L., Ulmus 

davidiana Planch. or Pterorcarya L.”; 

(cc) in paragraph (viii), omit “Prunus L.,” and the “and” at the end; 

(dd) after paragraph (viii) insert— 

 “(ix) Prunus L., including wood which has not kept its natural round surface, 
originating in Canada, China, Democratic People’s Republic of Korea, 
Mongolia, Japan, Republic of Korea, the USA or Vietnam; and”; 

(b) in Part B— 

(i) in paragraph 17, after “seeds, of” insert “Cedrus Trew,”; 

(ii) in paragraph 27(a)— 

(aa) after “Impatiens L.,” insert “Juglans L.,”; 

(bb) after “Pseudotsuga Carr.,” insert “Pterocarya L.,”; 
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(iii) in paragraph 28(a)(i), for “Platanus L.” substitute “Juglans L., Platanus L. or 
Pterocarya L.”; 

(c) in Part C— 

(i) omit paragraph 49; 

(ii) at the end insert— 

“52. Plants, other than seeds, of Rosa sp., originating in Canada, India, Mexico or the 
USA.”. 

(8) In Schedule 6— 

(a) in Part A— 

(i) in paragraph 2, after “seeds, of” insert “Cedrus Trew,”; 

(ii) in paragraph 12(a)— 

(aa) after “Impatiens L.,” insert “Juglans L.,”; 

(bb) after “Pseudotsuga Carr.,” insert “Pterocarya L.,”; 

(iii) in paragraph 13(a)(i), for “Platanus L.” substitute “Juglans L., Platanus L. or 
Pterocarya L.”; 

(b) in Part B, omit paragraph 29. 

(9) In Schedule 17— 

(a) after paragraph 17 insert— 

“17A. Commission Decision 2007/433/EC on provisional emergency measures to prevent 
the introduction into and the spread within the Community of Gibberella circinata 
Nirenberg & O’Donnell.”; 

(b) after paragraph 18 insert— 

“18A. Commission Implementing Decision 2012/138/EU as regards emergency measures 
to prevent the introduction into and the spread within the Union of Anoplophora chinensis 
(Forster). 

18B. Commission Implementing Decision 2012/270/EU as regards emergency measures 
to prevent the introduction into and the spread within the Union of Epitrix cucumeris 
(Harris), Epitrix papa sp.n., Epitrix subcrinita (Lec.) and Epitrix tuberis (Gentner). 

18C. Commission Implementing Decision 2012/535/EU on emergency measures to 
prevent the spread within the Union of Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) 
Nickle et al. (the pine wood nematode). 

18D. Commission Implementing Decision 2012/697/EU as regards measures to prevent 
the introduction into and the spread within the Union of the genus Pomacea (Perry).”; 

(c) after paragraph 21 insert— 

“21A. Commission Implementing Decision (EU) 2015/789 as regards measures to 
prevent the introduction into and the spread within the Union of Xylella fastidiosa (Wells et 
al.). 

21B. Commission Implementing Decision (EU) 2015/893 as regards measures to prevent 
the introduction into and the spread within the Union of Anoplophora glabripennis 
(Motschulksy).”; 

(d) after paragraph 22 insert— 

“22A. Commission Implementing Decision (EU) 2016/412 authorising Member States to 
provide for a temporary derogation from certain provisions of Council Directive 
2000/29/EC in respect of ash wood originating or processed in Canada. 

Tudalen y pecyn 184



 26

22B. Commission Implementing Decision (EU) 2016/715 setting out measures in respect 
of certain fruits originating in certain third countries to prevent the introduction into and the 
spread within the Union of the harmful organism Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van 
der Aa.”; 

(e) after paragraph 24 insert— 

“25. Commission Implementing Decision (EU) 2018/1203 authorising Member States to 
provide for a temporary derogation from certain provisions of Council Directive 
2000/29/EC in respect of ash wood originating or processed in the United States of America 
and repealing Commission Implementing Decision (EU) 2017/204. 

26. Commission Implementing Decision (EU) 2018/1503 establishing measures to 
prevent the introduction into and the spread within the Union of Aromia bungii 
(Faldermann). 

27. Commission Implementing Decision (EU) 2018/1553 on conditions for the 
recognition of electronic phytosanitary certificates issued by the national plant protection 
organisations of third countries. 

28. Commission Implementing Decision (EU) 2018/1959 derogating from Council 
Directive 2000/29/EC as regards measures to prevent the introduction into and the spread 
within the Union of the harmful organism Agrilus planipennis (Fairmaire) through wood 
originating in Canada and in the United States of America. 

29. Commission Implementing Decision (EU) 2019/1449 amending Commission 
Implementing Decision (EU) 2016/715 setting out measures in respect of certain fruits 
originating in certain third countries to prevent the introduction into and the spread within 
the Union of the harmful organism Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa.”. 

PART 4 

Amendment of the Animal Health, Plant Health, Seeds and Seed Potatoes 
(Amendment) (EU Exit) Regulations 2019 

5. In regulation 5 of the Animal Health, Plant Health, Seeds and Seed Potatoes (Amendment) 
(EU Exit) Regulations 2019(a)— 

(a) omit paragraph (5); 

(b) in paragraph (7)— 

(i) in sub-paragraph (b)(xiii), for “after item 32” substitute “at the appropriate place (in 
numerical sequence)”; 

(ii) in sub-paragraph (c)(xiv), for “after item 17” substitute “at the end”; 

(c) in paragraph (8), for “after paragraph 49” substitute “at the appropriate place (in 
numerical sequence)”; 

(d) in paragraph (9)— 

(i) omit sub-paragraph (o); 

(ii) in sub-paragraph (p), for “after paragraph 29” substitute “at the end”. 
 

 Name 

 Parliamentary Under Secretary of State 
Date Department for Environment, Food and Rural Affairs 

                                                                                                                                            
(a) S.I. 2019/809. 
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EXPLANATORY NOTE 

(This note is not part of the Regulations) 

These Regulations are made in exercise of the powers conferred by the European Union 
(Withdrawal) Act 2018 (c. 16) in order to address failures of retained EU law to operate 
effectively and other deficiencies (in particular under section 8(2)(a) to (d) and (g)) arising from 
the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. 

Part 2 makes amendments to the Plant Health Act 1967 (c. 8) and the Plant Health (Northern 
Ireland) Act 1967 (c. 28). 

Part 3 amends the Plant Health (EU Exit) Regulations 2019 (S.I. 2019/787) and Part 4 amends the 
Animal Health, Plant Health, Seeds and Seed Potatoes (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019 
(S.I. 2019/809). 

An impact assessment has not been produced for this instrument as no, or no significant, impact 
on the private or voluntary sector is foreseen. 
  

  
© Crown copyright 2019 

Printed and published in the UK by The Stationery Office Limited under the authority and superintendence of Jeff James, 

Controller of Her Majesty’s Stationery Office and Queen’s Printer of Acts of Parliament. 
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EXPLANATORY MEMORANDUM TO  

THE PLANT HEALTH (AMENDMENT ETC.) (EU EXIT) REGULATIONS 2019 

 

2019 No. [XXXX]  

1.   Introduction  

1.1  This explanatory memorandum has been prepared by the Department for Environment, 

Food and Rural Affairs (‘Defra’) and is laid before Parliament by Command of Her 

Majesty.  

2.   Purpose of the instrument  

2.1    This instrument makes technical changes to earlier EU Exit SIs to take account of 

various recent EU instruments relating to plant health. It will ensure that this recent EU 

legislation forms part of the retained EU law relating to plant health on exit day.  It also 

amends primary legislation relating to plant health to remove references to EU 

obligations. 

 Explanations  

 What did any relevant EU law do before exit day?  

2.2  Council Directive 2000/29/EC on protective measures against the introduction into the 

EU of organisms harmful to plants or plant products and against their spread within the 

EU1  (“the Plant Health Directive”) establishes the EU plant health regime. Whilst 

protecting against plant health risks, the Plant Health Directive also provides for the 

trade and movement of plant material within and between EU Member States, thereby 

creating an internal EU market for this material.   

2.3  The Plant Health Directive is implemented in England by the Plant Health (England) 

Order 2015 (S.I. 2015/610) and, in relation to forestry matters, by the Plant Health 

(Forestry) Order 2005 (S.I. 2005/2517) which extends to Great Britain. The Orders set 

out obligations for the control and management of plant health risks from the import of 

plant material from third countries and the movement of such material within the EU 

single market, in order to protect biosecurity and the value of plant material to the 

economy and society. Similar but separate legislation operates in Scotland, Wales and 

Northern Ireland.    

Why is it being changed?  

2.4  The following EU instruments have been adopted recently which modify the annexes 

of the Plant Health Directive as a result of technical changes in the assessment of risks 

presented by particular pests and diseases and introduce new measures to address risks 

presented by other pests and diseases: 

• Commission Implementing Decision (EU) 2018/ 1959 which establishes measures 

to prevent the introduction into and spread within the EU of the harmful organism 

Agrilus planipennis (Fairmaire) through wood originating in Canada and the United 

States of America. 

                                                 
1 This Directive can be found at http://europa.eu.int/eur-lex/en/search/index.html.  
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• Commission Implementing Decision (EU) 2019/449 which amends Commission 

Implementing Decision (EU) 2016/715 setting out measure in respect of certain 

fruits originating in third countries to prevent the introduction into and the spread 

within the Union of the harmful organism Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van 

der Aa.  

• Commission Implementing Directive (EU) 2019/523 which amends Annexes 1 to V 

to Council Directive 2000/29/EC on protective measures against the introduction 

into the Community of organisms harmful to plants or plant products and against 

their spread within the Community. 

• These recent EU measures have been implemented in relation to England through 

two non-EU Exit SIs: the Plant Health (England) (Amendment) Order 2019 (S.I. 

2019/1070); and the Plant Health (Forestry) (Amendment) (England) Order 2019 

(S.I. 2019/1075). These Orders also introduce national provisions to protect against 

the introduction of the Rose rosette virus under provisions contained in the Plant 

Health Directive. Equivalent legislation to implement these EU measures is being 

brought forward in Wales and Northern Ireland.  

2.5 National provisions to add strengthened protection against the introduction and spread 

of Oak Processionary Moth were implemented through the Plant Health (Amendment) 

(England) Order 2019 (S.I. 2019/1128), which came into force on 15 July 2019. This 

instrument amends the measures in the Plant Health (EU Exit) Regulations 2019 which 

apply to Oak Processionary Moth to reflect those changes, as well as the other changes 

required by the EU measures in Commission Implementing Directive (EU) 2019/523. 

What will it now do?  

2.6  This instrument amends the Plant Health (EU Exit) Regulations 2019 (S.I. 2019/787) 

and the Animal Health, Plant Health, Seeds and Seed Potatoes (Amendment) (EU Exit) 

Regulations 2019 (S.I 2019/809), which apply to England, Wales and Northern Ireland. 

It will ensure that Schedules 1 to 6 to the Plant Health (EU Exit) Regulations 2019 are 

updated to reflect recent EU and national legislation, relating to plant health so that EU-

derived protective measures against the introduction and spread of organisms harmful 

to plants or plant products which are in place immediately before exit day continue to 

remain effective and operable following the UK’s withdrawal from the EU.  

2.7 In Part 2, this instrument also removes references to EU obligations from sections 2(1) 

and 3(1) of the Plant Health Act 1967 (which extends to Great Britain) and to 

Community obligations from sections 2(1) and 3(1) of the Plant Health Act (Northern 

Ireland) 1967 which will become redundant on exit day.  

3.  Matters of special interest to Parliament  

Matters of special interest to the Joint Committee on Statutory Instruments  

3.1  None.  

Matters relevant to Standing Orders Nos. 83P and 83T of the Standing Orders of 

the House of Commons relating to Public Business (English Votes for English 

Laws)  

3.2  The territorial application of this instrument varies between provisions. 

3.3 Regulation 2 applies to Great Britain, regulation 3 applies to Northern Ireland and 

regulations 4 and 5 apply to England, Wales and Northern Ireland. 
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4.   Extent and Territorial Application  

4.1  The territorial extent of the provisions in this instrument is the same as the provisions 

they amend. This means that regulation 2 extends to Great Britain, regulation 3 extends 

to Northern Ireland and regulations 4 and 5 extend to England and Wales and Northern 

Ireland. 

4.2  The territorial application of the provisions in this instrument is the same as the 

provisions they amend. This means that regulation 2 applies to Great Britain, regulation 

3 applies to Northern Ireland and regulations 4 and 5 apply to England, Wales and 

Northern Ireland. 

5.  European Convention on Human Rights  

5.1  The Parliamentary Under Secretary of State for Rural Affairs and Biosecurity, Lord 

Gardiner of Kimble has made the following statement regarding Human Rights:  

“In my view the provisions of Plant Health (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 

2019 are compatible with the Convention rights.”  

6.  Legislative Context  

6.1  The key legislative context for the instrument is set out at sections 2.2 to 2.7 above. The 

principal amendments made by this instrument are contained in Part 3 and Part 4 and 

amend the Plant Health (EU Exit) Regulations 2019 and the Animal Health, Plant 

Health, Seeds and Seed Potatoes (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019 to update 

Schedules 1 to 6 to the Plant Health (EU Exit) Regulations 2019.  

7.  Policy background  

What is being done and why?   

7.1 This instrument will ensure that EU Exit SIs (referred to in section 6.1) are updated to 

reflect recent EU and national legislation relating to plant health. It ensures that the 

relevant EU-derived protective measures against the introduction and spread of 

organisms harmful to plants or plant products which are in place immediately before 

exit day continue to remain effective and operable following the UK’s withdrawal from 

the EU. These measures will be in place immediately before exit day. 

7.2 All the amendments introduced by this instrument are technical operability amendments 

and do not introduce any policy changes. 

7.3 We are also using this opportunity to remove references to EU obligations at sections 

2(1) and 3(1) of the Plant Health Act 1967 (which extends to Great Britain) and to 

Community obligations from sections 2(1) and 3(1) of the Plant Health Act (Northern 

Ireland) 1967. These changes have no operational impact but simply remove redundant 

and inoperable references to EU obligations. The Devolved Administrations have 

provided their consent to make these changes for the whole of the UK. 

8.  European Union (Withdrawal) Act 2018/Withdrawal of the United Kingdom 

from the European Union  

8.1  This instrument is being made using the power in section 8 of the European Union 

(Withdrawal) Act 2018, in order to address failures of retained EU law to operate 

effectively or other deficiencies (within the meaning of that Act) arising from the 

withdrawal of the United Kingdom from the European Union. The instrument is also 

Tudalen y pecyn 190



4   
DExEU/EM/7-2018.2  

made under paragraph 21 of Schedule 7 of the Withdrawal Act. In accordance with the 

requirements of that Act, the Minister has made the relevant statements as detailed in 

Part 2 of the Annex to this Explanatory Memorandum.    

9.   Consolidation  

9.1  Not applicable to this instrument.  

10.  Consultation outcome  

10.1  The Scottish, Welsh and Northern Irish devolved administrations have been consulted 

about the proposed amendments and are content.  

11.  Guidance  

11.1  The Animal and Plant Health Agency are the relevant delivery body and are developing 

an implementation plan and associated guidance for publication. A Technical Notice 

was published in September 2018, describing how imports and exports of plants and 

plant products to/from the EU will change in a ‘no deal’ EU Exit scenario.  

12.  Impact  

12.1  There is no, or no significant, impact on business, charities or voluntary bodies.   

12.2  There is no, or no significant, impact on the public sector.   

12.3  An impact assessment has not been prepared for this instrument because the direct 

impacts on businesses and the public sector are expected to be below the de minimus 

threshold for requiring an impact assessment, as outlined in paragraphs 12.1 to 12.2 

above.  

13.  Regulating small business  

13.1  The legislation applies to activities that are undertaken by small businesses.   

13.2  The legislation applies equally to all businesses importing controlled plant health 

material, including small businesses. The risk of introducing harmful organisms is not 

mitigated by the size of the business.  

14.  Monitoring & review  

14.1  No specific monitoring arrangements are needed.  

14.2  As this instrument is made under the EU Withdrawal Act 2018, no review clause is 

required.  

15.  Contact  

15.1  Kate Somerwill-Owens at the Department for Environment, Food and Rural Affairs 

Telephone: 02080 5654319 or email: kate.somerwill-owens@defra.gsi.gov.uk can be 

contacted with any queries regarding this instrument. 

15.2  Nicola Spence, Deputy Director for Plant Health, Bee Health and Seeds, at the 

Department for Environment, Food and Rural Affairs can confirm that this Explanatory 

Memorandum meets the required standard.  
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15.3  Lord Gardiner of Kimble, Parliamentary Under Secretary of State at the Department for 

Environment, Food and Rural Affairs can confirm that this Explanatory Memorandum 

meets the required standard.  

 

  

Tudalen y pecyn 192



6   
DExEU/EM/7-2018.2  

Annex 

Statements under the European Union (Withdrawal) Act 

2018 

Part 1   

Table of Statements under the 2018 Act  
This table sets out the statements that may be required under the 2018 Act.  

Statement  Where the requirement sits  To whom it applies  What it requires  

Sifting  Paragraphs 3(3), 3(7) and  

17(3) and 17(7) of Schedule  7 

Ministers of the Crown 

exercising sections 8(1), 9 and 

23(1) to make a Negative SI.  

Explain why the instrument should be 

subject to the negative procedure and, if 

applicable, why they disagree with the 

recommendation(s) of the SLSC/Sifting 

Committees.  

Appropriate- 

ness  

Sub-paragraph (2) of 

paragraph 28, Schedule 7  
Ministers of the Crown 

exercising sections 8(1), 9 and 

23(1) or jointly exercising 

powers in Schedule 2.  

A statement that the SI does no more than is 

appropriate.  

Good Reasons   Sub-paragraph (3) of 

paragraph 28, Schedule 7  
Ministers of the Crown 

exercising sections 8(1), 9 and 

23(1) or jointly exercising 

powers in Schedule 2.  

Explain the good reasons for making the 

instrument and that what is being done is a 

reasonable course of action.  

Equalities  Sub-paragraphs (4) and (5) of 

paragraph 28, Schedule 7  

Ministers of the Crown  

exercising sections 8(1), 9 and 

23(1) or jointly exercising 

powers in Schedule 2.  

Explain what, if any, amendment, repeals 

or revocations are being made to the 

Equalities Acts 2006 and 2010 and 

legislation made under them.   

  

State that the Minister has had due regard 

to the need to eliminate discrimination and 

other conduct prohibited under the 

Equality Act 2010.  

Explanations  Sub-paragraph (6) of 

paragraph 28, Schedule 7  Ministers of the Crown 

exercising sections 8(1), 9 and 

23(1) or jointly exercising 

powers in Schedule 2 In 

addition to the statutory 

obligation the Government has 

made a political commitment 

to include these statements 

alongside all EUWA 2018 SIs.  

Explain the instrument, identify the 

relevant law before exit day, explain the 

instrument’s effect on retained EU law and 

give information about the purpose of the 

instrument, e.g., whether minor or 

technical changes only are intended to the 

EU retained law.  
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Criminal 

offences  

Sub-paragraphs (3) and (7) of 

paragraph 28, Schedule 7  
Ministers of the Crown 

exercising sections 8(1), 9, and 

23(1) or jointly exercising 

powers in Schedule 2 to create 

a criminal offence.  

Set out the ‘good reasons’ for creating a 

criminal offence, and the penalty attached.  

Sub- delegation Paragraph 30, Schedule 7  
Ministers of the Crown 

exercising sections 10(1), 12 

and part 1 of Schedule 4 to 

create a legislative power 

exercisable not by a Minister 

of the Crown or a Devolved 

Authority by Statutory 

Instrument.  

State why it is appropriate to create such a 

sub-delegated power.  

Urgency  Paragraph 34, Schedule 7  
Ministers of the Crown using 

the urgent procedure in 

paragraphs 4 or 14, Schedule  

7.  

Statement of the reasons for the Minister’s 

opinion that the SI is urgent.  

Explanations 

where 

amending 

regulations  

under s. 2(2)  

ECA 1972  

Paragraph 13, Schedule 8  
Anybody making an SI after 

exit day under powers outside 

the European Union  

(Withdrawal) Act 2018 which 

modifies subordinate 

legislation made under s. 2(2)  

ECA 1972 

Statement explaining the good reasons for 

modifying the instrument made under s.  

2(2) ECA 1972, identifying the 

relevant law before exit day, and 

explaining the instrument’s effect on 

retained EU law.  

Scrutiny 

statement 

where 

amending 

regulations  

Under s. 2(2)  

ECA 1972  

Paragraph 16, Schedule 8  Anybody making an SI after 

exit day under powers outside 

the European Union  

(Withdrawal) Act 2018 which 

modifies subordinate  

legislation made under s. 2(2)  

ECA 1972. 

Statement setting out:  

a) the steps which the relevant authority 

has taken to make the draft instrument 

published in accordance with paragraph 

16(2), Schedule 8 available to each House 

of Parliament,   

b) containing information about the 

relevant authority’s response to—  (i) any 

recommendations made by a committee of 

either House of Parliament about the 

published draft instrument, and  (ii) any 

other representations made to the relevant 

authority about the published draft 

instrument, and 

c) containing any other information that the 

relevant authority considers appropriate in 

relation to the scrutiny of the instrument or 

draft instrument which is to be laid.  
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Part 2  

Statements required when using enabling powers  under 

the European Union (Withdrawal) 2018 Act  

1.  Appropriateness statement  

1.1  The Parliamentary Under Secretary of State for Rural Affairs and Biosecurity, Lord 

Gardiner of Kimble has made the following statement regarding use of legislative 

powers in the European Union (Withdrawal) Act 2018:  

“In my view the Plant Health (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019 do no more 

than is appropriate”.   

1.2  This is the case because the instruments correct technical deficiencies that will arise 

from withdrawal and ensures that the existing regimes for safeguarding UK 

biosecurity will continue to operate effectively once we leave the EU. This is in line 

with government policy.   

2.  Good reasons  

2.1  The Parliamentary Under Secretary of State for Rural Affairs and Biosecurity, Lord 

Gardiner of Kimble has made the following statement regarding use of legislative 

powers in the European Union (Withdrawal) Act 2018:  

“In my view there are good reasons for the provisions in this instrument, and I have 

concluded they are a reasonable course of action”.   

2.2  These are that there is real public concern about biosecurity and that the government 

should at least maintain the protections that currently exist.  

3.  Equalities  

3.1  The Parliamentary Under Secretary of State for Rural Affairs and Biosecurity, Lord 

Gardiner of Kimble has made the following statement:  

“The instrument does not amend, repeal or revoke a provision or provisions in the 

Equality Act 2006 or the Equality Act 2010 or subordinate legislation made under those 

Acts.”            

4.  Explanations  

4.1  The explanations statement has been made in section 2 of the main body of this 

explanatory memorandum.  
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Lesley Griffiths AC/AM 
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig  
Minister for Environment, Energy and Rural Affairs  

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 

Caerdydd • Cardiff 
CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  

0300 0604400 
                Correspondence.Lesley.Griffiths@gov.wales 

  

 
Ein cyf/Our ref MA - L/LG/0566/19 

 

Mick Antoniw AC  
Cadeirydd  
Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol  

Cynulliad Cenedlaethol Cymru  
 
SeneddCLA@assembly.wales 

29 Gorffennaf 2019 
 

Annwyl Mick,  
 

Diben y llythyr hwn yw rhoi gwybod ichi fy mod wedi gosod Memorandwm Cydsyniad 
Offeryn Statudol gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru mewn perthynas â Rheoliadau 
Iechyd Planhigion (Diwygio ac ati) (Ymadael â'r UE) 2019, fel sy'n ofynnol o dan Reol 
Sefydlog 30A.  
 
Rwyf yn ysgrifennu hefyd i roi gwybod ichi nad wyf yn bwriadu cyflwyno cynnig i drafod yr 
OS hwn y tro hwn. Rwyf wedi gwneud y penderfyniad hwn am mai'r unig beth y mae'r OS 
hwn yn ei wneud yw diwygiad syml i unioni diffygion sy'n codi am fod y Deyrnas Unedig yn 
ymadael â'r Undeb Ewropeaidd.  
 
Mae Rheoliad 2 o Reoliadau 2019 yn gwneud darpariaeth berthnasol ac yn dileu'r 
cyfeiriadau at rwymedigaethau'r UE yn adrannau 2(1) a 3(1) o Ddeddf Iechyd Planhigion 
1967. Nid oes gwahaniaeth o ran polisi rhwng Llywodraeth Cymru, Llywodraeth yr Alban a 
Llywodraeth y DU yn yr achos hwn 
  
Mae RhS30A yn darparu y caiff unrhyw Aelod osod cynnig i gynnal dadl ar yr OS hwn. O 
ystyried cymaint o ddeddfwriaeth y mae’r Cynulliad yn ei ystyried, ni fyddaf i fy hun yn mynd 
ati i ysgogi dadl o’r fath.  
 
Yn Gywir, 
 

 
 
Lesley Griffiths AC/AM 
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig  
Minister for Environment, Energy and Rural Affairs 
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DATGANIAD YSGRIFENEDIG 

GAN 

LYWODRAETH CYMRU 
 

 

TEITL  
Rheoliadau Iechyd Planhigion (Diwygio ac ati) (Ymadael â’r UE) 
2019 

DYDDIAD  26 Gorffennaf 2019 

GAN  Rebecca Evans AC, Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd 

 
Rheoliadau Iechyd Planhigion (Diwygio ac ati) (Ymadael â’r UE) 2019 ("Rheoliadau 
2019”). 
 
Y Gyfraith sy'n cael ei diwygio 

• Deddf Iechyd Planhigion 1967  

• Deddf Iechyd Planhigion (Gogledd Iwerddon) 1967  

• Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ymadael â'r UE) 2019  

• Rheoliadau Iechyd Anifeiliaid, Iechyd Planhigion, Hadau a Thatws Hadyd (Diwygio) 
(Ymadael â’r UE) 2019 

 
Y Gyfraith sy'n cael ei dirymu 

• Penderfyniad gan y Comisiwn 2007/433/EC ar fesurau brys dros dro er mwyn atal 
Gibberella circinata (Nirenberg & O’Donnell) rhag dod i mewn i'r Gymuned a mynd ar 
led o fewn y Gymuned 

• Penderfyniad Gweithredu gan y Comisiwn 2012/138/EU ynghylch mesurau brys er 
mwyn atal Anoplophora chinensis (Forster) rhag dod i mewn i'r Undeb a mynd ar led o 
fewn yr Undeb 

• Penderfyniad Gweithredu gan y Comisiwn 2012/270/EU ynghylch mesurau brys er 
mwyn atal Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp.n., Epitrix subcrinita (Lec.) ac 
Epitrix tuberis (Gentner) rhag dod i mewn i'r Undeb a mynd ar led o fewn yr Undeb  

• Penderfyniad Gweithredu gan y Comisiwn 2012/535/EU ynghylch mesurau brys er 
mwyn atal Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nematod coed 
pîn) rhag lledu o fewn yr Undeb 

• Penderfyniad Gweithredu gan y Comisiwn 2012/697/EU ynghylch mesurau er mwyn 
atal y genws Pomacea (Perry) rhag dod i mewn i'r Undeb a lledu o fewn yr Undeb 

• Penderfyniad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) 2015/789 ynghylch mesurau er mwyn 
atal Xylella fastidiosa (Wells et al.) rhag dod i mewn i'r Undeb a lledu o fewn yr Undeb 

• Penderfyniad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) 2015/893 ynghylch mesurau er mwyn 
atal Anoplophora glabripennis (Motschulksy) rhag dod i mewn i'r Undeb a lledu o fewn 
yr Undeb Tudalen y pecyn 197



• Penderfyniad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) 2016/412 yn awdurdodi Aelod-
Wladwriaethau i wneud darpariaeth ar gyfer rhanddirymiad dros dro o rai o 
ddarpariaethau Cyfarwyddeb y Cyngor 2000/29/EC mewn perthynas â phren onnen 
sy'n tarddu o Ganada neu a gaiff ei brosesu yng Nghanada 

• Penderfyniad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) 2016/715 yn nodi mesurau mewn 
perthynas â rhai ffrwythau sy'n tarddu o rai trydydd gwledydd er mwyn atal yr organeb 
niweidiol Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa rhag dod i mewn i'r Undeb a 
lledu o fewn yr Undeb 

• Penderfyniad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) 2018/1203 yn awdurdodi Aelod-
Wladwriaethau i wneud darpariaeth ar gyfer rhanddirymiad dros dro o rai o 
ddarpariaethau Cyfarwyddeb y Cyngor 2000/29/EC mewn perthynas â phren onnen 
sy'n tarddu o Unol Daleithiau America neu a gaiff ei brosesu yn Unol Daleithiau America 
ac sy'n diddymu Penderfyniad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) 2017/204.  

• Penderfyniad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) 2018/1503 sy'n sefydlu mesurau ar 
gyfer atal Aromia bungii (Faldermann) rhag dod i mewn i'r Undeb a lledu o fewn yr 
Undeb 

• Penderfyniad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) 2018/1553 ynghylch amodau ar gyfer 
cydnabod tystysgrifau electronig sicrhau iechyd planhigion a roddir gan sefydliadau 
diogelu planhigion cenedlaethol trydydd gwledydd 

• Penderfyniad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) 2018/1959 sy'n rhanddirymiad o 
2000/29/EC o safbwynt mesurau ar gyfer atal yr organeb niweidiol Agrilus planipennis 
(Fairmaire) rhag dod i mewn i'r Undeb a lledu o fewn yr Undeb drwy bren sy'n tarddu o 
Ganada ac Unol Daleithiau America.  

• Penderfyniad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) 2019/1449 sy'n diwygio Penderfyniad 
Gweithredu gan y Comisiwn (EU) 2016/715 ac sy'n nodi mesurau mewn perthynas â 
rhai ffrwythau sy'n tarddu o rai trydydd gwledydd er mwyn atal yr organeb niweidiol 
Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa rhag dod i mewn i'r Undeb a lledu o fewn 
yr Undeb 

 
Diben y diwygiadau  
Diben Rheoliadau 2019 yw mynd i'r afael â methiannau cyfraith yr UE sydd wedi'i dargadw i 
weithredu'n effeithiol a hefyd â diffygion eraill sy'n deillio o'r ffaith bod y DU yn ymadael â'r 
UE. Maent hefyd yn diwygio deddfwriaeth sylfaenol mewn perthynas ag iechyd planhigion 
er mwyn dileu cyfeiriadau at rwymedigaethau'r UE.  
 
Mae nifer o offerynnau'r UE wedi'u mabwysiadu sy'n diwygio atodiadau'r Gyfarwyddeb 
Iechyd Planhigion (Cyfarwyddeb y Cyngor 2000/29/EC) yn sgil newidiadau technolegol i'r 
modd yr asesir peryglon sydd ynghlwm wrth rai plâu a chlefydau a chyflwyno mesurau 
newydd ar gyfer mynd i'r afael â pheryglon sydd ynghlwm wrth blâu a chlefydau eraill. Bydd 
Rheoliadau 2019 yn sicrhau bod deddfwriaeth ym maes iechyd planhigion sy'n gweithredu 
mesurau diogelu'r UE rhag cyflwyno a lledu organebau sy'n niweidiol i blanhigion neu 
gynhyrchion planhigion yn parhau mewn grym ar ôl i'r DU ymadael â'r UE os na fydd 
cytundeb. 
 
Mae Rhan 2 o Reoliadau 2019 yn diwygio Deddf Iechyd Planhigion 1967 a Deddf Iechyd 
Planhigion (Gogledd Iwerddon) 1967 gan ddileu cyfeiriadau at rwymedigaethau'r UE o 
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adrannau 2(1) a 3(1) o Ddeddf Iechyd Planhigion 1967 ac at rwymedigaethau'r Gymuned o 
adrannau 2(1) a 3(1) o Ddeddf Iechyd Planhigion (Gogledd Iwerddon) 1967.  
 
Mae Rhan 3 o Reoliadau 2019 yn cynnwys diwygiadau i Reoliadau Iechyd Planhigion 
(Ymadael â'r UE) 2019 sy'n dirymu deddfwriaeth uniongyrchol yr UE a ddargedwir a 
gyflwynwyd ers i'r Rheoliadau hyn gael eu gosod.  
 
Mae Rhan 4 o Reoliadau 2019 yn gwneud rhai mân ddiwygiadau, sy'n ymwneud ag arddull 
gan fwyaf, i Reoliadau Iechyd Anifeiliaid, Iechyd Planhigion, Hadau a Thatws Hadyd 
(Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2019. 
 
Mae Rheoliadau 2019 a'r Memorandwm Esboniadol cysylltiedig, sy'n nodi effaith y 
diwygiadau, i'w gweld yma: https://beta.parliament.uk/work-packages/z5kBsny2 
 
Unrhyw effaith y gall yr OS ei chael ar gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru 
Ar wahân i'r canlynol, nid yw Rheoliadau 2019 yn effeithio ar gymhwysedd gweithredol 
Gweinidogion Cymru. Mae Rheoliad 2 i Reoliadau 2019 yn dileu cyfeiriadau at 
rwymedigaethau'r UE yn adrannau 2(1) a 3(1) o Ddeddf Iechyd Planhigion 1967 a thrwy 
wneud hynny mae'n dileu pŵer awdurdodau cymwys (Gweinidogion Cymru yw awdurdod 
cymwys Cymru) i wneud gorchmynion yn unol â rhwymedigaethau'r UE.  
 
Unrhyw effaith y gall yr OS ei chael ar gymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru 
Nid yw Rheoliadau 2019 yn cael unrhyw effaith ar gymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru.   
 
Pam y rhoddwyd cydsyniad 
Fel y nodir uchod, mae Rheoliadau 2019 yn mynd i'r afael â methiannau cyfraith yr UE a 
ddargedwir i weithredu'n effeithiol a hefyd ddiffygion eraill sy'n deillio o'r ffaith bod y DU yn 
ymadael â'r UE. Maent hefyd yn diwygio deddfwriaeth sylfaenol mewn perthynas ag iechyd 
planhigion er mwyn dileu cyfeiriadau at rwymedigaethau'r UE. 
 
Mae Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol hefyd wedi’i osod yn y Cynulliad 
Cenedlaethol mewn perthynas â’r diwygiadau i Deddf Iechyd Planhigion 1967 
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GWEINIDOGION Y DU SY'N GWEITHIO MEWN MEYSYDD 
DATGANOLEDIG  

141 - Rheoliadau Iechyd Planhigion (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2019
Dyddiad gosod yn Senedd y DU: 22 Gorffennaf 2019  

Sifftio 
A fydd angen eu sifftio yn Senedd y DU? Na fydd
Gweithdrefn: Amherthnasol 
Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Ewropeaidd Tŷ'r Cyffredin

Amherthnasol

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

Amherthnasol

Y dyddiad y daw'r cyfnod sifftio i ben yn 
Senedd y DU 

Amherthnasol

Datganiad ysgrifenedig o dan Reol 
Sefydlog 30C:  

Papur 32

Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol 
o dan Reol Sefydlog 30A (oherwydd ei fod 
yn diwygio deddfwriaeth sylfaenol)

Papur 28

Gweithdrefn graffu 
Canlyniad y broses sifftio   Amherthnasol  
Gweithdrefn Cadarnhaol drafft 
Dyddiad trafod gan y Cyd-bwyllgor ar 
Offerynnau Statudol

Anhysbys 

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Tŷ'r Cyffredin

Anhysbys 

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

10 Medi 2019 

Sylwadau 

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

Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ymadael 
â'r UE) 2019 a Rheoliadau Iechyd Anifeiliaid, Iechyd Planhigion, Hadau a 
Thatws Hadyd (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2019. Mae'r diwygiadau'n sicrhau 
bod Atodlenni 1 i 6 i Reoliadau Iechyd Planhigion (Ymadael â'r UE) 2019 yn 
cael eu diweddaru i adlewyrchu deddfwriaeth ddiweddar yr UE a 
deddfwriaeth ddiweddar cenedlaethol fel bod mesurau amddiffynnol sy'n 
deillio o'r UE yn erbyn cyflwyno a lledaenu organebau sy'n niweidiol i 
blanhigion neu gynhyrchion planhigion sydd ar waith yn union cyn y 
diwrnod gadael yn parhau i fod yn effeithiol ac yn weithredol ar ôl i'r DU 
ymadael â'r UE.
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Mae'r Rheoliadau hyn hefyd yn dileu cyfeiriadau at rwymedigaethau'r UE 
o adrannau 2(1) a 3(1) o Ddeddf Iechyd Planhigion 1967.
Mae'r Cynghorwyr Cyfreithiol yn cytuno â'r datganiad a osodwyd gan 
Lywodraeth Cymru dyddiedig 26 Gorffennaf 2019 ynghylch effaith y 
Rheoliadau hyn.
Mae'r crynodeb uchod a chynnwys Memorandwm Esboniadol y 
Rheoliadau hyn yn cadarnhau eu heffaith. 

Nid yw'r Cynghorwyr Cyfreithiol o'r farn bod unrhyw faterion arwyddocaol 
yn codi o dan baragraff 8 o'r Memorandwm ar Fil yr Undeb Ewropeaidd 
(Ymadael) a Sefydlu Fframweithiau Cyffredin mewn perthynas â'r 
Rheoliadau hyn.
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1

DATGANIAD YSGRIFENEDIG
GAN

LYWODRAETH CYMRU

TEITL            Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) a Fframweithiau 
Cyffredin

DYDDIAD 17 Gorffennaf 2019

GAN Jeremy Miles AC, y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit

Mae Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) yn ei gwneud yn ofynnol i Lywodraeth y DU 
adrodd i’r Senedd yn gyson am faterion sy’n ymwneud â fframweithiau cyffredin a’r defnydd 
dros dro y mae Llywodraeth y DU wedi ei wneud, os o gwbl, o bwerau o dan adran 12 o’r 
Ddeddf (y ‘pwerau rhewi’ fel y’u gelwir) er mwyn cynnal cyfyngiadau presennol cyfraith yr 
UE ar gymhwysedd datganoledig.

Rwy’n hysbysu’r aelodau bod y pedwerydd adroddiad o’r fath wedi’i osod yn Senedd y DU 
ar 17 Gorffennaf.

https://www.gov.uk/government/publications/the-european-union-withdrawal-act-and-
common-frameworks 

Tudalen y pecyn 202

Eitem 10

https://www.gov.uk/government/publications/the-european-union-withdrawal-act-and-common-frameworks
https://www.gov.uk/government/publications/the-european-union-withdrawal-act-and-common-frameworks


 
July 2019 

 

The European Union (Withdrawal) Act 
and Common Frameworks 

26 March 2019 to 25 June 2019  

July 2019 

 

July 2019 
Tudalen y pecyn 203



 
July 2019 

 

Tudalen y pecyn 204



 
July 2019 

 
 
 
 
 
 

The European Union (Withdrawal) 
Act and Common Frameworks 
26 March 2019 to 25 June 2019  

Presented to Parliament pursuant to paragraph 4 of Schedule 3 to the European Union 
(Withdrawal) Act 2018  

 
 
 
 
 

Tudalen y pecyn 205



 
July 2019 

This document is available in large print, 
audio and braille on request. Please call 
+44 (0)207 276 1234 or email 
publiccorrespondence@cabinetoffice.gov.uk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

© Crown copyright 2019 

This publication is licensed under the terms of the Open Government Licence v3.0 except 
where otherwise stated. To view this licence, visit nationalarchives.gov.uk/doc/open-
government-licence/version/3. 

Where we have identified any third party copyright information you will need to obtain 
permission from the copyright holders concerned. 

This publication is available at www.gov.uk/official-documents. 

Any enquiries regarding this publication should be sent to us 
at publiccorrespondence@cabinetoffice.gov.uk 

ISBN 978-1-5286-1501-3 
 
CCS0719560032 07/19  
 
 
Printed on paper containing 75% recycled fibre content minimum 
 
Printed in the UK by the APS Group on behalf of the Controller of Her Majesty’s Stationery 
Office 
 

Tudalen y pecyn 206



 The European Union (Withdrawal) Act and Common Frameworks | 26 March 2019 to 25 June 2019 

 

Contents  
 
Contents  3 

Foreword  5 

Implementation of Future Common Frameworks  6 

Principles for Common Frameworks  6 

Progress Towards Establishing Future Frameworks  7 

Legislation Relating to Retained EU Law Restrictions  13 

Regulations to ‘Freeze’ Devolved Competence  13 

Regulations to Repeal the ‘Freezing’ Powers  13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tudalen y pecyn 207



 The European Union (Withdrawal) Act and Common Frameworks | 26 March 2019 to 25 June 2019 

 

 

The Rt Hon David Lidington CBE MP 
Chancellor of the Duchy of 
Lancaster and Minister for the 
Cabinet Office  

The Rt Hon Karen Bradley MP 
Secretary of State for Northern Ireland  

The Rt Hon David Mundell MP 
Secretary of State for Scotland  

The Rt Hon Alun Cairns MP 
Secretary of State for Wales  

 

Tudalen y pecyn 208



 The European Union (Withdrawal) Act and Common Frameworks | 26 March 2019 to 25 June 2019 

 

Foreword 
 
The UK Government remains committed to ensuring a smooth and orderly exit from 
the European Union. Officials from the UK, Scottish, and Welsh Governments and 
Northern Ireland Civil Service (NICS) have continued to work closely together to 
prepare the UK for EU Exit. 
 
The UK Government recognises the importance of accountability and transparency 
in the development of common frameworks and has therefore committed in 
legislation to report to Parliament every three months and to share this report with 
the devolved administrations (DAs). This report includes the steps we are taking, in 
partnership with those administrations, to establish common frameworks and any 
use of the powers in section 12 of the European Union (Withdrawal) Act 2018 to 
temporarily freeze devolved competence. The last report was published on 16 May 
2019 covering the reporting period 26 December 2018 to 25 March 2019.  
 
This commitment to transparency is demonstrated by the fact that this report is the 
fourth publication on common frameworks this year (three statutory reports and the 
revised frameworks analysis) and that there have been two frameworks publications 
developed in this reporting period alone, detailing progress made. This commitment 
to transparency will continue and further updates will be published in the future. The 
increased level of interest and engagement from legislatures and stakeholders in this 
work is welcomed.  
 
The revised frameworks analysis was published on 4 April 2019. This set out the 
progress made to develop common frameworks since the initial analysis was 
published in March 2018. The revised analysis demonstrates the progress that had 
been made by proceeding collaboratively and the commitment by the Scottish and 
Welsh Governments to cooperative working.  
 
The UK Government, Welsh Government and Scottish Government, together with 
the Northern Ireland Civil Service, have jointly developed a plan of engagement to 
increase awareness of the Common Frameworks programme across the United 
Kingdom. 

This report details the progress made in the fourth reporting period (26 March 2019 
to 25 June 2019) as required under Schedule 3 to the European Union (Withdrawal) 
Act 2018. On the basis of the continuing joint progress and collaboration on common 
frameworks, the UK Government has not sought to bring forward any section 12 
regulations to date. On the basis of this, the Scottish and Welsh Governments have 
committed to not create divergent policy in ways that would cut across future 
frameworks, where it has been agreed they are necessary or where discussion 
continues.  
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Implementation of Future Common Frameworks 
 
1.1 Part 2 of Schedule 3 to the European Union (Withdrawal) Act 2018 requires 

that a Minister of the Crown report to Parliament at three month intervals on 
various matters pertaining to common frameworks, and the use of the powers 
in section 12 of, and Schedule 3 to, the 2018 Act to temporarily maintain the 
existing EU law limits on devolved competence. Reports are shared with the 
devolved administrations to enable them to maintain a concurrent level of 
scrutiny. The last report was published on 16 May 2019 covering the reporting 
period 26 December to 25 March 2019.  

 
1.2 The purpose of these reports is to ensure that the process of developing  

common frameworks, in collaboration with the devolved administrations, is 
transparent and subject to robust parliamentary scrutiny.  

 
Principles for Common Frameworks 
 
1.3 Under the current devolution settlements, the devolved legislatures and 

administrations cannot act incompatibly with EU law. The EU laws that are in 
place create common UK-wide approaches even where those policy areas 
otherwise fall within devolved competence. The Scottish and Welsh 
Governments agree that common approaches will continue to be required in 
some areas after the UK leaves the EU.  
 

1.4 In October 2017, the Joint Ministerial Committee (EU Negotiations) 
(JMC(EN)) agreed principles to guide the work to create common frameworks. 
These principles are set out below: 

 
1. Common frameworks will be established where they are necessary in 

order to: 
● enable the functioning of the UK internal market, while 

acknowledging policy divergence; 
● ensure compliance with international obligations; 
● ensure the UK can negotiate, enter into and implement new 

trade agreements and international treaties; 
● enable the management of common resources; 
● administer and provide access to justice in cases with a cross-

border element; 
● safeguard the security of the UK. 

 
2. Frameworks will respect the devolution settlements and the democratic 

accountability of the devolved legislatures, and will therefore: 
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● be based on established conventions and practices, including 
that the competence of the devolved institutions will not normally 
be adjusted without their consent; 

● maintain, as a minimum, equivalent flexibility for tailoring policies 
to the specific needs of each territory, as is afforded by current 
EU rules; 

● lead to a significant increase in decision-making powers for the 
devolved administrations. 
 

3. Frameworks will ensure recognition of the economic and social 
linkages between Northern Ireland and Ireland and that Northern 
Ireland will be the only part of the UK which shares a land frontier with 
the EU. They will also adhere to the Belfast Agreement. 

 
1.5 These principles continue to guide all discussions between the UK 

Government and the devolved administrations on common frameworks.  
 
Progress Towards Establishing Future Frameworks 
 
1.6 The following section sets out the steps taken by the UK Government, during 

the reporting period, toward implementing our long-term common frameworks, 
and explains how the frameworks principles have been taken into account. 

 
1.7 Common frameworks continue to be developed through constructive 

discussions between the UK Government and the devolved administrations. 
This fact was recognised in the conclusion to the Scottish Parliament’s 
Finance and Constitution Committee’s report on common frameworks. In this 
report, the committee welcomed ‘the progress being made with common 
frameworks on the basis of negotiation and agreement between 
Governments’.1 This has been continued during the latest reporting period (26 
March 2019 to 25 June 2019) where detailed multilateral engagement has 
taken place at official level, including two joint UKG-DA Project Board 
meetings, with a rotating chair and location between London, Cardiff, Belfast 
and Edinburgh, and standalone sessions on:  

 
● Implementation of EU Emissions Trading System (2 May 2019) - 

publication of joint consultation on the approach to UK carbon pricing 
following EU Exit 

● Agricultural Support (29 May 2019) - discussion on Crisis Measures, 
Public Intervention and Private Storage Aid 

● Fertiliser Regulations (4 June 2019) - meeting of the Fertiliser 
Regulatory Committee to continue to develop proposals for framework 

                                                
1https://sp-bpr-en-prod-cdnep.azureedge.net/published/FCC/2019/3/25/Report-on-Common-Frameworks/FCC-S5-19-04.pdf 
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● Animal Health and Welfare (17 June 2019) - deep dive on 
establishment of future UK Biosecurity Office to complement wider 
framework development 

● Fisheries Management and Support (29 May 2019) - Science Working 
Group convened to develop content of non-legislative MoU 

 
1.8 In the absence of Northern Ireland Executive Ministers, officials from the 

Northern Ireland Civil Service continue to participate in frameworks 
development on a factual and analytical basis.  

 
1.9 In addition to this multilateral engagement the Chancellor of the Duchy of 

Lancaster has also appeared before the Public Administration and 
Constitutional Affairs Committee (PACAC)2 to talk about common frameworks 
amongst other things; and before the House of Lords EU Select Committee3 
to give evidence on how the UK Government has worked with the devolved 
administrations to develop common frameworks. This shows the UK 
Government’s continued commitment over the reporting period to 
transparency and engagement with Parliament.   

 
1.10 During the reporting period officials have revisited the planning assumptions 

for frameworks delivery in light of a more in depth understanding of related 
interdependencies. As a result, officials have amended the delivery pathway 
to reflect the process of agreement, and the impact of the key 
interdependencies. This new approach can be seen below: 
 

                                                
2https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/public-administration-and-constitutional-
affairs-committee/news-parliament-2017/military-force-fourth-session-evidence-17-19/ 
3https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/lords-select/eu-select-committee-/news-parliament-
2017/david-lidington-evidence-session/ 
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1.11 UK Government officials in collaboration with devolved administration officials 

have revised the frameworks delivery programme. Frameworks will be 
implemented depending on the needs of the particular policy area and may 
require a combination of legislative and non-legislative measures. The 
delivery process accounts for frameworks to be implemented in different 
ways, with some activity undertaken concurrently, to ensure that all of the due 
process has been undertaken as the framework is put in place. As a result, 
frameworks will be implemented at different points in time, depending on the 
requirements of that framework. 

 
1.12 During the reporting period officials have also developed three documents for 

publication. Firstly a progress update on common frameworks which will 
include a summary of technical stakeholder engagement, UK Government 
and DA cooperation, the interdependencies of the programme with cross 
cutting issues and the future work programme. Secondly, an illustration of the 
frameworks delivery process including a high level visual snapshot of 
implementation proposals, included above. Thirdly, a sample frameworks 
outline covering all the key elements of a framework.  

 
1.13 The UK Government has begun to assess the potential interaction between 

common frameworks and the Future Partnership with the EU. This has 
included considering how framework areas might be affected by future 
negotiations with the EU.  

 
1.14 The UK Government will work with the Scottish and Welsh Governments and 

the Northern Ireland Civil Service, to seek to develop a shared approach to 
the internal market, including exploring a range of evidence and ideas, and 
together will continue to support policy teams in considering how to manage 
internal market-related issues in individual framework areas. 
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1.15 As frameworks outlines are developed, work is ongoing to consider what level 

of consistency is desirable in the governance structures across all 
frameworks. Officials from the UK Government and the devolved 
administrations continue to work together to ensure that governance 
proposals for individual frameworks take account of the potential outputs of 
the Review of Intergovernmental Relations. Consideration is also being given 
to the effect that the outcomes of other cross-cutting issues, such as the 
Future Economic Partnership and Internal Market, may have on the 
governance of common frameworks. 

 
1.16 As activity continues to move into the third phase, further planning has taken 

place to deliver on a programme of multilateral engagements with 
stakeholders. The UK, Scottish and Welsh Governments and Northern Ireland 
Civil Service have worked collaboratively to develop and agree a joint 
approach to stakeholder engagement, which plans to engage with Parliament, 
the devolved legislatures, business organisations and wider sector-specific 
stakeholders as work on common frameworks continues. They are: 

 
● High level programme engagement focused on academics and 

umbrella organisations. The UK Government and the devolved 
administrations are working together on the best way of presenting the 
overarching principles and purpose of frameworks at key events across 
the UK; 

● Parliamentary engagement with UK Parliament and the devolved 
legislatures.  We will be updating parliamentary committees at key 
moments in the process,  and consulting them on the arrangements 
that will need to be put in place to enable the formal scrutiny of 
frameworks; and  

● Technical engagement by policy teams on specific frameworks. This 
work is engaging relevant sectors to test provisional conclusions, 
informing future policy development. 

The UK Government and devolved administrations recognise the importance 
of, and are collectively committed to, bringing stakeholders and their expertise 
into the development process. 

 
1.17 After testing the provisional policy conclusions with stakeholders, the UK 

Government and devolved administration’s ‘Hazardous Substances Planning’ 
policy teams have published their draft outline framework in full. We envisage 
further policy-owning teams will test the detail of their outline framework to 
stakeholders within the next reporting period. The Northern Ireland Civil 
Service will continue to participate in this area of work.  
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Northern Ireland  
 
1.18 Frameworks need to ensure recognition of the economic and social linkages 

between Northern Ireland and Ireland and that Northern Ireland will be the 
only part of the UK that shares a land frontier with the EU. As set out in the 
agreed principles frameworks will also adhere to the Belfast Agreement. 

 
1.19 Due to the absence of a Northern Ireland Executive, there remain significant 

limits to the decision-making capacity of the Northern Ireland Civil Service. 
Guidance issued by the Secretary of State under the Northern Ireland 
(Executive Formation and Exercise of Functions) Act (EFEF) - legislation 
which enables senior officers of NI departments to continue to take a limited 
range of decisions, where they are satisfied that it is in the public interest to 
do so - provides departments with increased clarity and certainty about when 
they can make decisions in the absence of Ministers. The Secretary of State 
for Northern Ireland issued guidance under the Act on 5 November 2018. This 
guidance has, and will continue to inform our ongoing collective processes 
regarding changes to primary and secondary legislation, as well as non-
legislative mechanisms. The Secretary of State extended the Act for a period 
of 5 further months on 21 March, and it will now expire towards the end of 
August. 

 
1.20 Officials from the Northern Ireland Civil Service have engaged in the common 

frameworks process where the policy area intersects with the devolved 
competence of the Northern Ireland Assembly. However, in the absence of 
the Northern Ireland Executive, officials’ input has been limited to analytical 
and factual responses only. Where framework arrangements have been 
developed, they are without prejudice to the views of future Northern Ireland 
Executive Ministers.  

 
Common Frameworks Analysis 
 
1.21 The revised Frameworks Analysis4 was published on 4 April 2019, setting out 

the progress that has been made to develop common frameworks in 
collaboration with the devolved administrations since the initial analysis was 
published in March 2018.  

 
1.22 The revised analysis was published by the UK Government, although it was 

co-authored by officials in all administrations. It demonstrates the progress 
that has been made by proceeding collaboratively. It also highlights the 

                                                
4https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/792738/20190404-
FrameworksAnalysis.pdf 

Tudalen y pecyn 215



 The European Union (Withdrawal) Act and Common Frameworks | 26 March 2019 to 25 June 2019 

 

commitment by the Scottish and Welsh Governments to ongoing cooperative 
working, including in policy areas where no formal common frameworks are 
required. 

 
1.23 The analysis set out each of the 160 areas of EU law that intersect with 

devolved competence in one or more of the devolved administrations. As the 
devolution settlements are asymmetrical, a different range of powers is 
relevant to Scotland, Wales and Northern Ireland. The analysis set out the 
latest policy positions, including the reclassification of some policy areas and 
further detail on the shape that some of these frameworks might take. The 
changes in the analysis since the initial publication in March 2018 
demonstrate the careful and considered joint work underway to establish 
common frameworks, which in some areas has led to reclassification. 

 
1.24 The revised frameworks analysis outlined: 
 

● There are 63 areas where no further action is required to make a 
framework and the UK Government and devolved administrations will 
continue to cooperate.  This has increased from 49 in the initial 
analysis. 

● There are 78 (reduced from 82) areas where we think that common 
rules or ways of working will be needed and we expect to implement 
this through a non-legislative common framework agreement (e.g. a 
concordat). In some of these areas, consistent fixes to retained EU law 
(made using secondary legislation) will create a unified body of UK law 
alongside the non-legislative framework agreement.  

● There are now 21 (reduced from 24) policy areas where future 
legislation may be needed, in whole or in part, to implement the 
common rules and ways of working, alongside a non-legislative 
framework agreement and - potentially - a consistent approach to 
retained EU law. 

● Finally, there are now only four areas where competence is disputed, 
and conversations between the UK Government and devolved 
administrations continue. This is reduced from twelve in the first 
publication, demonstrating the significant progress made in this area.  

 
1.25 Updates on the progression of work in the policy areas set out in the 

frameworks analysis will continue to be provided in future publications of this 
report.  This will enable us to show progress in these areas on a more regular 
basis. 
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Legislation Relating to Retained EU Law 
Restrictions 
 

2.1 Section 12 of the EU (Withdrawal) Act removes the current requirements in 
each of the devolution statutes that the devolved legislatures can only 
legislate in ways that are compatible with EU law. The Act then replaces 
those requirements with powers for the UK Government to apply, by 
regulations, a temporary ‘freeze’ on devolved competence in specified 
areas, subject to the approval of the UK Parliament, via the draft affirmative 
scrutiny procedure. 
 

2.2 The process for making, agreeing and revoking these regulations can be 
found in our first report: The European Union (Withdrawal) Act and Common 
Frameworks - 26 June 2018 to 25 September 20185. 

Regulations to ‘Freeze’ Devolved Competence 

Retained EU law restrictions applied during reporting period 
2.3 No regulations have been made to apply retained EU law restrictions under 

these powers during the reporting period. 

Progress towards removal of retained EU law restrictions 
2.4 No retained EU law restrictions made under the powers in sections 30A and 

57(4) of the Scotland Act 1998, sections 80(8) and 109A of the Government 
of Wales Act 2006, or sections 6A and 24(3) of the Northern Ireland Act 
1998 had effect at the end the reporting period. 

Regulations to Repeal the ‘Freezing’ Powers 

 
2.5 In addition to the ‘freezing’ powers inserted into the devolution statutes by 

the EU (Withdrawal) Act, section 12(9) confers a power on UK Ministers to 
repeal, by regulations, the new provisions containing those powers.  

Powers to apply retained EU law restrictions repealed during 
reporting period 

2.6 No regulations have been made under section 12(9) of the EU (Withdrawal) 
Act to repeal the powers to apply retained EU law restrictions during the 
reporting period. 

                                                
5https://www.gov.uk/government/publications/the-european-union-withdrawal-act-and-common-frameworks-report  
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Progress required in order to repeal the powers to apply retained EU law 
restrictions 

2.7 The UK Government has not sought to make use of the powers to apply 
retained EU law restrictions at this juncture. As outlined earlier in this report, 
significant progress is being made across policy areas to establish common 
frameworks in collaboration with the devolved administrations.  
 

2.8 The ‘freezing’ powers provide a mechanism to give certainty across those 
areas where common rules do need to be maintained, by ensuring that there 
will not be substantive policy change in different parts of the UK until those 
future arrangements are in place. In order to remove those powers from the 
statute book, further progress towards the implementation of common 
frameworks would be needed. We will keep this position under review, in 
line with the statutory duty in section 12(10) of the EU (Withdrawal) Act. 
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DATGANIAD YSGRIFENEDIG  

GAN 

LYWODRAETH CYMRU 
 

 

TEITL  

 

Rheoliadau Rhyddid i Ymsefydlu a Symud Gwasanaethau yn 
Rhydd (Ymadael â’r UE) 2019 

DYDDIAD  15 Gorffennaf 2019 

GAN Rebecca Evans AC, Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd 

 

Rheoliadau Rhyddid i Ymsefydlu a Symud Gwasanaethau yn Rhydd (Ymadael â’r UE) 
2019 o dan y pwerau yn Neddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018.  
 
Cyfraith yr UE a ddargedwir sy'n cael ei datgymhwyso 

• Unrhyw hawliau, pwerau, rhwymedigaethau, cyfyngiadau, rhwymedïau a gweithdrefnau 
sy'n parhau yn rhinwedd adran 4(1) o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 ac 
sy'n deillio (yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol) o –  
o Erthygl 49 o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd 
o Erthygl 31 o'r Cytundeb ar yr Ardal Economaidd Ewropeaidd a lofnodwyd yn Oporto 

ar 2 Mai 1992 ynghyd â'r Protocol yn addasu'r Cytundeb hwnnw a lofnodwyd ym 
Mrwsel ar 17 Mawrth 1993 

o Erthygl 4 o'r Cytundeb rhwng y Gymuned Ewropeaidd a'i Haelod-wladwriaethau a'r 
Cydffederasiwn Swisaidd ar ryddid pobl i symud a lofnodwyd yn Lwcsembwrg ar 21 
Mehefin 1999 

o Erthygl 13 o'r Cytundeb sy'n sefydlu Cymdeithas rhwng y Gymuned Economaidd 
Ewropeaidd a Thwrci a lofnodwyd yn Ankara ar 12 Medi 1963 ac Erthygl 41 o'r 
Protocol ychwanegol i'r Cytundeb hwnnw a lofnodwyd ym Mrwsel ar 23 Tachwedd 
1970 

   

• Unrhyw hawliau, pwerau, rhwymedigaethau, cyfyngiadau, rhwymedïau a gweithdrefnau 
sy'n parhau yn rhinwedd adran 4(1) o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 ac 
sy'n deillio (yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol) o –  
o Erthyglau 56 a 57 o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd 
o Erthyglau 36 a 37 o'r Cytundeb ar yr Ardal Economaidd Ewropeaidd a lofnodwyd yn 

Oporto ar 2 Mai 1992 ynghyd â'r Protocol yn addasu'r Cytundeb hwnnw a 
lofnodwyd ym Mrwsel ar 17 Mawrth 1993 

o Erthygl 5 o'r Cytundeb rhwng y Gymuned Ewropeaidd a'i Haelod-wladwriaethau a'r 
Cydffederasiwn Swisaidd ar ryddid pobl i symud a lofnodwyd yn Lwcsembwrg ar 21 
Mehefin 1999 
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o Erthygl 14 o'r Cytundeb sy'n sefydlu Cymdeithas rhwng y Gymuned Economaidd 
Ewropeaidd a Thwrci a lofnodwyd yn Ankara ar 12 Medi 1963 ac Erthygl 41 o'r 
Protocol ychwanegol i'r Cytundeb hwnnw a lofnodwyd ym Mrwsel ar 23 Tachwedd 
1970 

 

• Unrhyw hawliau, pwerau, rhwymedigaethau, cyfyngiadau, rhwymedïau a gweithdrefnau 
sy'n parhau yn rhinwedd adran 4(1) o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 ac 
sy'n deillio (yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol) o –  
o Erthygl 18 o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd 
o Erthygl 4 o'r Cytundeb ar yr Ardal Economaidd Ewropeaidd a lofnodwyd yn Oporto 

ar 2 Mai 1992 ynghyd â'r Protocol yn addasu'r Cytundeb hwnnw a lofnodwyd ym 
Mrwsel ar 17 Mawrth 1993 

o Erthygl 2 o'r Cytundeb rhwng y Gymuned Ewropeaidd a'i Haelod-wladwriaethau a'r 
Cydffederasiwn Swisaidd ar ryddid pobl i symud a lofnodwyd ym Mrwsel ar 21 
Mehefin 1999 

o Erthygl 9 o'r Cytundeb sy'n sefydlu Cymdeithas rhwng y Gymuned Economaidd 
Ewropeaidd a Thwrci a lofnodwyd yn Ankara ar 12 Medi 1963 ac Erthygl 41 o'r 
Protocol ychwanegol i'r Cytundeb hwnnw a lofnodwyd ym Mrwsel ar 23 Tachwedd 
1970 

 
i'r graddau y maent yn ymwneud â therfynu hawliau etc. a nodir uchod. 
 
Unrhyw effaith y gall yr OS ei chael ar gymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad a/neu 
ar gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru 
Ni fydd y diwygiadau arfaethedig yn cael unrhyw effaith ar gymhwysedd deddfwriaethol y 
Cynulliad a/neu ar gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru. 
 
Diben y diwygiadau  
Diben y diwygiadau yw darparu bod hawliau sy'n effeithiol yn uniongyrchol ac sy'n ymwneud 
â'r rhyddid i ymsefydlu a'r rhyddid i ddarparu gwasanaethau a fyddai'n parhau i fod yn 
gymwys mewn cyfraith ddomestig yn rhinwedd adran 4(1) o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd 
(Ymadael) 2018, yn dod i ben. Mae'r OS hefyd yn sicrhau bod unrhyw hawliau sy'n effeithiol 
yn uniongyrchol ac sy'n ymwneud â gwahardd gwahaniaethu ar sail cenedligrwydd hefyd yn 
dod i ben, i'r graddau eu bod yn ymwneud â'r hawliau cytuniad hynny sy'n effeithiol yn 
uniongyrchol ac sy'n ymwneud â'r rhyddid i ymsefydlu a'r rhyddid i ddarparu gwasanaethau. 
 
Mae'r OS a'r Memorandwm Esboniadol cysylltiedig, sy'n nodi effaith pob un o'r diwygiadau 
i'w gweld yma: https://beta.parliament.uk/work-packages/r01NiaNN 
 
Pam y rhoddwyd cydsyniad 
Nid oes gwahaniaeth rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU o ran y polisi ar gyfer y 
cywiriad. O ganlyniad, byddai gwneud OS ar wahân yng Nghymru ac yn Lloegr yn arwain at 
ddyblygu gwaith a chymhlethdod diangen i'r llyfr statud. Mae cydsynio i OS ar draws y DU 
yn sicrhau bod un fframwaith deddfwriaethol ar draws y DU sy'n hybu eglurder a 
hygyrchedd yn ystod y cyfnod hwn o newid. O dan yr amgylchiadau eithriadol hyn, mae 
Llywodraeth Cymru yn ystyried ei bod yn briodol i Lywodraeth y DU ddeddfu ar ein rhan yn 
yr achos hwn.  Tudalen y pecyn 222
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GWEINIDOGION Y DU SY'N GWEITHIO MEWN MEYSYDD 
DATGANOLEDIG  

140 - Rheoliadau Rhyddid i Ymsefydlu a Symud Gwasanaethau yn 
Rhydd (Ymadael â’r UE) 2019

Gosodwyd yn Senedd y DU: 11 Gorffennaf 2019 
Sifftio 
A fydd angen eu sifftio yn Senedd y DU? Na fydd
Gweithdrefn: Cadarnhaol drafft 
Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Ewropeaidd Tŷ'r Cyffredin

Amherthnasol

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

Amherthnasol 

Y dyddiad y daw'r cyfnod sifftio i ben yn 
Senedd y DU 

Amherthnasol

Datganiad ysgrifenedig o dan Reol 
Sefydlog 30C:  

Papur 36

Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol 
o dan Reol Sefydlog 30A (oherwydd ei fod 
yn diwygio deddfwriaeth sylfaenol)

Dim angen

Gweithdrefn graffu 
Canlyniad y broses sifftio   Amherthnasol  
Gweithdrefn Cadarnhaol drafft 
Dyddiad trafod gan y Cyd-bwyllgor ar 
Offerynnau Statudol

4 Medi 2019

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Tŷ'r Cyffredin

Anhysbys 

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

23 Gorffennaf 2019 

Sylwadau 

Bwriedir i'r Rheoliadau hyn gael eu gwneud gan Lywodraeth y DU yn unol 
ag adran 8(1) o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018.

Mae Rheoliadau Rhyddid i Ymsefydlu a Symud Gwasanaethau yn Rhydd 
(Ymadael â’r UE) 2019 ('yr Offeryn hwn') yn datgymhwyso darpariaethau ar 
gyfer rhyddid i ymsefydlu a symud gwasanaethau yn rhydd sy'n parhau fel 
hawliau sy'n effeithiol yn uniongyrchol mewn cyfraith ddomestig, yn 
rhinwedd adran 4 o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018.  
'Hawliau sy'n effeithiol yn uniongyrchol' yw'r term a ddefnyddir i gyfeirio at 
ddarpariaethau yng nghyfraith yr UE sy'n ddigon clir, manwl a diamod o 
ran rhoi hawliau i unigolion yn uniongyrchol, a gellir dibynnu ar y rhain yn 
y gyfraith genedlaethol heb fod angen mesurau gweithredu.
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O ganlyniad i'w haelodaeth o'r UE, fe rwymir y DU i gytundebau 
dwyochrog ac amlochrog yr UE, gan gynnwys: y Cytundeb ar yr Ardal 
Economaidd Ewropeaidd (Cytundeb yr AEE); y Cytundeb rhwng y 
Gymuned Ewropeaidd a'i Haelod-wladwriaethau a Chydffederasiwn y 
Swistir ar ryddid pobl i symud (FMOPA); a'r Cytundeb sy'n sefydlu 
Cymdeithas rhwng y Gymuned Economaidd Ewropeaidd a Thwrci a 
lofnodwyd yn Ankara ('Cytundeb Ankara') a Phrotocolau dilynol. Yn 2009, 
cadarnhaodd y DU y Cytundeb ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd 
(TFEU).

Mae'r Offeryn hwn yn ymwneud â hawliau sy'n effeithiol yn uniongyrchol 
sy'n deillio o Erthygl 49 TFEU (rhyddid i ymsefydlu), Erthygl 56 TFEU 
(symud gwasanaethau yn rhydd) ac Erthygl 57 TFEU (diffiniad o 
'gwasanaethau'). Gyda'i gilydd, mae'r hawliau i ymsefydlu a symud 
gwasanaethau yn rhydd yn sicrhau y caiff gwladolion o diriogaethau 
Aelod-wladwriaethau'r UE fod yn hunangyflogedig, perchen ar gwmni a'i 
reoli, a darparu gwasanaethau dros dro o dan yr un amodau â gwladolion 
y Wladwriaeth ei hun, a'u bod yn cael gwasanaethau heb wynebu rhai 
cyfyngiadau ym Marchnad Sengl yr UE. Mae'r rhyddid i ymsefydlu a symud 
gwasanaethau yn rhydd yn rhan o Farchnad Sengl yr UE, sy'n cynnwys 
symudiad rhydd o ran nwyddau, pobl, gwasanaethau a chyfalaf.

Mae'r Offeryn hwn hefyd yn ymwneud â hawliau rhyddid i ymsefydlu a 
symud gwasanaethau yn rhydd sy'n deillio o Gytundeb yr AEE, FMOPA, a 
Chytundeb Ankara a'r Protocol Ychwanegol.

Mae adran 4 o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 yn darparu y 
bydd yr hawliau sy’n llifo i gyfraith ddomestig yn rhinwedd adran 2(1) o 
Ddeddf y Cymunedau Ewropeaidd 1972 yn parhau i gael eu cydnabod ac i 
fod ar gael mewn cyfraith ddomestig. Mae hyn yn cynnwys sylwedd 
hawliau sy'n effeithiol yn uniongyrchol mewn perthynas â symud 
gwasanaethau yn rhydd a'r rhyddid i ymsefydlu. Os na fydd y DU yn gadael 
yr UE o dan delerau Cytundeb Ymadael (h.y. senario 'dim cytundeb'), bydd 
yr elfennau dwyochredd sy'n rhan o'r hawliau sy'n effeithiol yn 
uniongyrchol o ran symud gwasanaethau yn rhydd, fel sy'n deillio o 
Erthyglau yn y TFEU, Cytundeb yr AEE, FMOPA, Cytundeb Ankara a'r 
Protocol Ychwanegol, yn peidio â gweithredu'n effeithiol yn y DU.

Er mwyn mynd i’r afael ag unrhyw anweithredoldeb ac i sicrhau bod 
cyfraith y DU yn parhau i weithredu’n effeithiol, gydag eglurder cyfreithiol, 
ac i sicrhau bod y DU yn cydymffurfio â’i rhwymedigaethau Sefydliad 
Masnach y Byd (WTO), gan gynnwys y Cytundeb Cyffredinol ar Fasnach 
mewn Gwasanaethau, mae angen anghymwyso’r hawliau hyn.

Mae'r Cynghorwyr Cyfreithiol yn cytuno â'r datganiad a osodwyd gan 
Lywodraeth Cymru dyddiedig 15 Gorffennaf 2019 ynghylch effaith y 
Rheoliadau hyn.
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Mae'r crynodeb uchod a chynnwys Memorandwm Esboniadol y 
Rheoliadau hyn yn cadarnhau eu heffaith.

Tudalen y pecyn 225



 

 

 

 1 

 

 

DATGANIAD YSGRIFENEDIG 

GAN 

LYWODRAETH CYMRU 
 

 

TEITL  
Rheoliadau Amaethyddiaeth (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r 
UE) 2019 

DYDDIAD  29 Gorffennaf 2019 

GAN  Rebecca Evans AC, Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd 

 
Rheoliadau Amaethyddiaeth (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2019 
(“Rheoliadau 2019”) 
 
Y gyfraith sy'n cael ei diwygio 

• Rheoliad gan y Comisiwn (EC) Rhif 1299/2007 ar gydnabod grwpiau cynhyrchwyr 
hopys;  

• Rheoliad gan y Comisiwn (EU) Rhif 589/2008 sy'n pennu rheolau manwl ar gyfer 
gweithredu Rheoliad gan y Comisiwn (EC) Rhif 1234/2007 mewn perthynas â safonau 
marchnata ar gyfer wyau; 

• Rheoliad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) Rhif 511/2012 ar hysbysiadau sy'n 
ymwneud â sefydliadau cynhyrchwyr a sefydliadau rhyng-ganghennol a negodiadau a 
chysylltiadau contractiol y darperir ar eu cyfer yn Rheoliad y Cyngor (EC) Rhif 
1234/2007 yn y sector llaeth a chynhyrchion llaeth;  

• Rheoliad (EU) Rhif 1308/2013 Senedd Ewrop  a'r Cyngor sy'n sefydlu cyd- drefniadaeth 
ar gyfer y marchnadoedd mewn cynhyrchion amaethyddol;  

• Rheoliad y Cyngor (EU) Rhif 1370/2013 sy'n penderfynu ar fesurau ar gyfer pennu 
cymhorthion ac ad-daliadau penodol sy'n gysylltiedig â'r gyd-drefniadaeth ar gyfer y 
marchnadoedd mewn cynhyrchion amaethyddol; 

• Rheoliad (UE) Rhif 510/2014 Senedd Ewrop a'r Cyngor sy'n pennu'r trefniadau 
masnachu sy'n gymwys i nwyddau penodol sy'n ganlyniad i brosesu cynhyrchion 
amaethyddol;  

• Rheoliad Dirprwyedig y Comisiwn (EU) Rhif 2016/232 sy'n ategu Rheoliad (EC) Rhif 
1308/2013 Senedd Ewrop a'r Cyngor mewn perthynas ag agweddau penodol ar 
gydweithrediad rhwng cynhyrchwyr;  

• Rheoliad Rhif 1306/2013 Senedd Ewrop a'r Cyngor ar gyllido, rheoli a monitro'r polisi 
amaethyddol cyffredin; a 

• Rheoliadau'r Fframwaith Cyd-drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd mewn Cynhyrchion 
Amaethyddol (Diwygiadau Amrywiol etc.) (Ymadael â’r UE) 2019 (O.S. 2019/821). 
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Unrhyw effaith y gall yr OS ei chael ar gymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad a/neu 
ar gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru 
Swyddogaethau a drosglwyddir i'r Ysgrifennydd Gwladol 
Mae'r offeryn hwn yn trosglwyddo swyddogaethau gweinyddol a deddfwriaethol eu natur, a 
fydd yn arferadwy ganddo ef yn unig, i'r Ysgrifennydd Gwladol. Mae swyddogaethau a 
drosglwyddir i'r Ysgrifennydd Gwladol yn swyddogaethau un o Weinidogion y Goron at 
ddibenion Atodlen 7B i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. Pe bai'r Cynulliad yn cyflwyno Bil 
yn y dyfodol i geisio dileu neu addasu'r swyddogaethau hyn, gallai hynny olygu y bydd 
gofyn ymgynghori â Llywodraeth y DU. 
 
Swyddogaethau a drosglwyddir i'r Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd  
Mae'n bosibl bod rhoi swyddogaeth weinyddol i'r Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd 
yn golygu bod paragraff 10 o Atodlen 7B i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 yn gymwys. 
Mae'r paragraff hwn yn darparu na chaiff darpariaeth mewn Deddf gan y Cynulliad ddileu 
nac addasu, na rhoi pŵer drwy is-ddeddfwriaeth i ddileu neu i addasu, unrhyw un o 
swyddogaethau awdurdod cyhoeddus ac eithrio awdurdod datganoledig Cymreig, oni fydd 
Gweinidog (priodol) y DU yn cydsynio i’r ddarpariaeth. Pe bai'r Cynulliad yn cyflwyno Bil yn 
y dyfodol i geisio dileu neu addasu'r swyddogaethau hyn, byddai gofyn cael cydsyniad 
Gweinidog priodol y Goron. 
 
Diben y diwygiadau  
Mae Rheoliadau 2019 yn diwygio  deddfwriaeth uniongyrchol yr UE sy'n rhan o gyfraith y 
DU sy'n ymwneud â threfnu marchnadoedd cyffredin mewn amaethyddiaeth a chynhyrchion 
amaethyddol. Maent yn cywiro diffygion sy'n codi oherwydd bod y DU yn ymadael â'r UE ac 
yn sicrhau y bydd y ddeddfwriaeth yn gweithio ar ôl i'r DU ymadael â’r UE. Maent hefyd yn 
trosglwyddo amryfal swyddogaethau rheoleiddiol. 
  
Mae'r Rheoliadau a'r Memorandwm Esboniadol cysylltiedig, sy'n nodi effaith y diwygiadau, 
i'w gweld yma: https://beta.parliament.uk/work-packages/AX5BZYHq 
 
Pam na roddwyd cydsyniad 
Er mai safbwynt Llywodraeth Cymru yw bod Cyd-drefniadaeth ar gyfer Marchnadoedd a'r 
PAC yn faterion sydd wedi'u datganoli ac nad ydynt yn faterion a gedwir yn ôl o dan unrhyw 
un o’r penawdau yn yr Atodlen Materion a Gedwir yn Ôl i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, 
nid yw Llywodraeth y DU o'r un farn. Felly, nid yw Llywodraeth y DU wedi gofyn am 
gydsyniad Gweinidogion Cymru o dan delerau'r Cytundeb Rhynglywodraethol.  
 
Fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru yn fodlon bod effaith Rheoliadau Cyd-drefniadaeth 
ar gyfer y Marchnadoedd mewn Cynhyrchion Amaethyddol a'r Polisi Amaethyddol Cyffredin 
(Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2019 yn cyflawni amcanion polisi cyffredinol 
Gweinidogion Cymru o sicrhau bod marchnadoedd amaethyddol yn y DU yn parhau i 
weithredu'n effeithiol. 
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GWEINIDOGION Y DU SY'N GWEITHREDU MEWN MEYSYDD 
DATGANOLEDIG

142 - Rheoliadau Amaethyddiaeth (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r 
UE) 2019

Dyddiad gosod yn Senedd y DU: 25 Gorffennaf 2019 
Sifftio
Yn destun gwaith sifftio yn Senedd y DU? Nac ydy
Gweithdrefn: Cadarnhaol drafft 
Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Ewropeaidd Tŷ'r Cyffredin

Amherthnasol

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

Amherthnasol 

Y dyddiad y daw'r cyfnod sifftio i ben yn 
Senedd y DU 

Amherthnasol

Datganiad ysgrifenedig o dan Reol 
Sefydlog 30C:  

Papur 38 

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

Dim angen

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

4 Medi 2019 

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Tŷ'r Cyffredin

Anhysbys 

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

5 Medi 2019 

Sylwadau

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

Mae'r offeryn hwn yn diwygio darpariaethau deddfwriaeth yr Undeb 
Ewropeaidd ("UE") sy'n ymwneud â Pholisi Amaethyddol Cyffredin yr UE 
a’r Trefniant Cyffredin ar gyfer Marchnadoedd Amaethyddol, gan gynnwys 
nifer o swyddogaethau deddfwriaethol penodol sydd ar hyn o bryd yn cael 
eu harfer gan y Comisiwn Ewropeaidd. O dan y diwygiadau, bydd y 
swyddogaethau hyn yn lle hynny yn cael eu harfer gan awdurdodau 
cyhoeddus yn y Deyrnas Unedig ("DU"). Bydd hynny’n caniatáu i’r 
swyddogaethau deddfwriaethol hyn i barhau i gael eu defnyddio ar lefel 
genedlaethol ar ôl i'r DU adael yr UE. 
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Mae'r Cynghorwyr Cyfreithiol yn gwneud y sylwadau a ganlyn mewn 
perthynas â datganiad Llywodraeth Cymru dyddiedig 29 Gorffennaf 2019 
ynghylch effaith y Rheoliadau hyn: 

1. Mae Llywodraeth Cymru wedi datgan y canlynol yn ei datganiad: 
ysgrifenedig:

 “Mae'r offeryn hwn yn trosglwyddo swyddogaethau 
gweinyddol a deddfwriaethol eu natur, a fydd yn arferadwy 
ganddo ef yn unig, i'r Ysgrifennydd Gwladol. Mae 
swyddogaethau a drosglwyddir i'r Ysgrifennydd Gwladol yn 
swyddogaethau un o Weinidogion y Goron at ddibenion 
Atodlen 7B i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. Pe bai'r 
Cynulliad yn cyflwyno Bil yn y dyfodol i geisio dileu neu 
addasu'r swyddogaethau hyn, gallai hynny olygu y bydd 
gofyn ymgynghori â Llywodraeth y DU. [pwyslais wedi’i 
ychwanegu]

 (Swyddogaethau a drosglwyddir i'r Awdurdod Cystadleuaeth 
a Marchnadoedd) Mae'n bosibl bod rhoi swyddogaeth 
weinyddol i'r Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd yn 
golygu bod paragraff 10 o Atodlen 7B i Ddeddf Llywodraeth 
Cymru 2006 yn gymwys. Mae'r paragraff hwn yn darparu na 
chaiff darpariaeth mewn Deddf gan y Cynulliad ddileu nac 
addasu, na rhoi pŵer drwy is-ddeddfwriaeth i ddileu neu i 
addasu, unrhyw un o swyddogaethau awdurdod cyhoeddus 
ac eithrio awdurdod datganoledig Cymreig, oni fydd 
Gweinidog (priodol) y DU yn cydsynio i’r ddarpariaeth. Pe bai'r 
Cynulliad yn cyflwyno Bil yn y dyfodol i geisio dileu neu 
addasu'r swyddogaethau hyn, byddai gofyn cael cydsyniad 
Gweinidog priodol y Goron. [pwyslais wedi’i ychwanegu]”

2. Mae Rheol Sefydlog 30C.3(ii) yn datgan bod yn rhaid i'r datganiad 
ysgrifenedig “nodi unrhyw effaith y caiff yr offeryn statudol ar 
gymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad a/neu gymhwysedd 
gweithredol Gweinidogion Cymru”. Barn y Cynghorwyr Cyfreithiol 
yw bod y brawddegau yn natganiad Llywodraeth Cymru y tynnir 
sylw atynt uchod yn 'awgrymu' yn hytrach na 'nodi'.

3. Mae Llywodraeth Cymru, yn ei datganiad ysgrifenedig, wedi nodi y 
bu anghytuno â Llywodraeth y DU ynghylch a yw cynlluniau yn 
ymwneud â'r Trefniant Cyffredin ar gyfer Marchnadoedd a'r Polisi 
Amaethyddol Cyffredin yn faterion datganoledig neu'n faterion a 
gedwir yn ôl.
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4. Gan fod Llywodraeth y DU o'r farn mai materion a gedwir yn ôl yw'r 
rhain, nid yw'n credu eu bod yn ddarostyngedig i delerau'r 
Cytundeb Rhynglywodraethol, ac felly nid yw wedi ceisio cydsyniad 
gan Weinidogion Cymru. Mae Llywodraeth Cymru o'r farn mai 
materion datganoledig yw'r rhain. 

5. Er gwaethaf yr anghytuno ynghylch a yw'r materion dan sylw wedi'u 
datganoli neu'n faterion a gedwir yn ôl, mae Llywodraeth Cymru 
wedi datgan ei bod yn fodlon bod effaith y Rheoliadau hyn yn 
cyflawni amcanion polisi cyffredinol Gweinidogion Cymru o ran 
diogelu a chynnal gweithrediad effeithiol marchnadoedd 
amaethyddol yn y DU.

6. Mae rhai o'r diwygiadau a wneir gan yr offeryn hwn yn caniatáu i’r 
Ysgrifennydd Gwladol wneud rheoliadau gan ddefnyddio offeryn 
negyddol. Mae’r pwerau hyn yn cynnwys pŵer i wneud darpariaeth 
atodol, gysylltiedig, ganlyniadol, drosiannol, ddarfodol neu arbed. Er 
bod Llywodraeth y DU o'r farn bod unrhyw welliannau o'r fath yn 
debygol o fod yn fân welliannau, mae'n bosibl y gallai darpariaethau 
o'r fath ddeddfu darpariaethau sydd â phwysau neu effaith 
sylweddol, sef darpariaethau y byddai’r weithdrefn gadarnhaol yn 
fwy addas ar eu cyfer. 

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

Mae'r Cynghorwyr Cyfreithiol yn tynnu sylw at baragraffau 3 a 4 yn y 
sylwadau uchod ynghylch datganiad Llywodraeth Cymru mewn 
perthynas â pharagraff 8 o'r Memorandwm ar Fil yr Undeb Ewropeaidd 
(Ymadael) a Sefydlu Fframweithiau Cyffredin.
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DATGANIAD YSGRIFENEDIG 

GAN 

LYWODRAETH CYMRU 
 

 

TEITL  Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2018 

DYDDIAD  29 Gorffennaf 2019 

GAN  Rebecca Evans AC, Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd 

 
Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2018 
 
Cyfraith yr UE a ddargedwir sy'n cael ei diwygio 

• Rheoliad yr UE, Rheoliad Gweithredu’r Comisiwn (EU) Rhif 1112/2014 
 

Deddfwriaeth Ddomestig  

• Rheoliadau Gosodiadau a Gwaith Piblinellau Alltraeth (Rheoli a Gweinyddu) 1995 

• Rheoliadau Gosodiadau Alltraeth (Atal Tân a Ffrwydriadau, ac Ymateb i Argyfwng) 
1995 

• Rheoliadau Safleoedd a Gweithrediadau Tyllau Turio 1995  

• Rheoliadau Gosodiadau Alltraeth a Ffynhonnau (Dylunio ac Adeiladu, etc.) 1996 

• Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Arwyddion a Signalau Diogelwch) 1996  

• Rheoliadau Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd 2002 

• Rheoliadau Rheoli Ymbelydredd Optegol Artiffisial yn y Gweithle 2010 

• Rheoliadau Gosodiadau Alltraeth (Cyfarwyddeb Diogelwch Alltraeth) (Achos Diogelwch 
etc.) 2015 

• Rheoliadau Rheoli Peryglon Damweiniau Mawr 2015  

• Rheoliadau Ymbelydriadau Ïoneiddio 2017 

• Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Defnydd Amgaeedig) 2014 
 

Effaith yr OSau mewn perthynas â Chymru: 
O ran effaith yr OSau yng Nghymru, mae'n gwneud diwygiadau i'r rheoliadau a ganlyn i'r 
graddau y maent yn ymwneud ag agweddau amgylcheddol o fewn cymhwysedd 
deddfwriaethol. Byddant yn mynd i'r afael â methiannau a chyfeiriadau dibwrpas mewn 
deddfwriaeth iechyd a diogelwch sy'n deillio o ymadawiad y DU â'r Undeb Ewropeaidd.       
 
Rheoliadau Rheoli Peryglon Damweiniau Mawr 2015  
Caiff y Rheoliadau hyn eu diwygio mewn perthynas â’r ddarpariaeth o ran rhoi gwybodaeth 
i'r cyhoedd, a'r gofyniad i ddarparu gwybodaeth i Aelod-wladwriaethau a'u cynghori, darparu 
gwybodaeth i'r Comisiwn Ewropeaidd ac mewn perthynas â chynnwys cynlluniau argyfwng 
allanol oherwydd na fydd hyn yn briodol ar ôl i'r DU ymadael â'r UE.  Tudalen y pecyn 231

Eitem 11.3



 
Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Defnydd Amgaeedig) 2014 
Caiff y Rheoliadau hyn eu diwygio i gael gwared ar gyfeiriad dibwrpas ac i ddiwygio'r 
gofynion sy'n ymwneud â'r awdurdod cymwys i roi gwybod i Wladwriaethau'r Ardal 
Economaidd Ewropeaidd ac i adrodd i'r Undeb Ewropeaidd oherwydd na fydd y gofynion 
hyn yn briodol ar ôl i'r DU ymadael â'r UE.   

 
Unrhyw effaith y gall yr OS ei chael ar gymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad a/neu 
gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru 
Mae'r OSau (pan fônt yn berthnasol i Gymru) o fewn cymhwysedd deddfwriaethol, fodd 
bynnag, o dan yr amgylchiadau eithriadol hyn pan fo gofyn inni ystyried a chywiro nifer 
digyffelyb o ddarnau deddfwriaeth o fewn amserlen dynn gan ddefnyddio adnoddau 
cyfyngedig, egwyddor gyffredinol Llywodraeth Cymru yw ein bod yn gofyn i Lywodraeth y 
DU ddeddfu ar ein rhan ar gyfer nifer mawr o offerynnau statudol. 
 
Diben y diwygiadau  
Mae amrywiaeth o fesurau cymunedol ym maes iechyd a diogelwch yn y gwaith wedi eu 
mabwysiadu o dan Erthygl 153 o'r Cytuniad ar Weithrediad yr UE sy'n cynnwys 
Cyfarwyddebau, yn arbennig Cyfarwyddeb 89/391/EEC ar gyflwyno mesurau i wella iechyd 
a diogelwch gweithwyr yn y gweithle ('y Gyfarwyddeb Fframwaith'). Mae mesurau eraill yn 
cynnwys Rheoliadau sy'n gweithredu'n uniongyrchol. Mae rheoliadau iechyd a diogelwch 
domestig yn cefnogi ac yn gweithredu'r mesurau a fabwysiadwyd gan yr UE. 
 
Bydd Deddf Ymadael â'r Undeb Ewropeaidd 2018 yn gosod deddfwriaeth sy'n deillio o'r UE 
yn ei lle i sicrhau ei bod yn gweithredu'n gywir ac yn effeithiol pan fydd y DU yn ymadael â'r 
UE. Bydd y diwygiadau hyn yn mynd i'r afael â methiannau mewn deddfwriaeth iechyd a 
diogelwch sy'n deillio o ymadawiad y DU â'r UE. Mae'r offeryn hwn yn diwygio 
darpariaethau a fydd, er enghraifft, yn dod yn amhriodol neu'n ddibwrpas. 
  
Mae'r offeryn hwn yn diwygio'r ddeddfwriaeth berthnasol i sicrhau bod mesurau diogelu a 
fframweithiau rheoliadol yn cael eu cynnal a'u cadw ac yn parhau i weithio yn yr un modd 
pan fydd y DU wedi ymadael â'r UE. 
 
Mae'r OS a'r Memoranda Esboniadol cysylltiedig sy'n nodi effaith pob un o'r diwygiadau i'w 
gweld yma: https://beta.parliament.uk/statutory-instruments/TaCkRtJW 
 
Pam y rhoddwyd cydsyniad 
Rhoddwyd cydsyniad i Lywodraeth y DU wneud y cywiriadau hyn o ran ac ar ran Cymru, am 
resymau’n ymwneud ag effeithlonrwydd, hwylustod ac oherwydd natur dechnegol y 
diwygiadau. Mae’r diwygiadau wedi cael eu hystyried yn llawn; ac nid oes unrhyw 
wahaniaeth o ran polisi. Diben y diwygiadau hyn yw sicrhau bod y llyfr statud yn parhau i 
weithio ar ôl i’r DU ymadael â’r UE. Mae hyn yn unol â’r egwyddorion ar gyfer cywiro y 
cytunwyd arnynt ym mis Mai gan Is-bwyllgor y Cabinet ar Bontio Ewropeaidd.  

Tudalen y pecyn 232

https://beta.parliament.uk/statutory-instruments/TaCkRtJW


GWEINIDOGION Y DU SY'N GWEITHREDU MEWN MEYSYDD 
DATGANOLEDIG

143 - Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2018
Dyddiad gosod yn Senedd y DU: 18 Rhagfyr 2018

Sifftio
Yn destun gwaith sifftio yn Senedd y DU? Na fydd
Y weithdrefn: Negyddol 
Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Ewropeaidd Tŷ'r Cyffredin

Amherthnasol

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

Amherthnasol

Y dyddiad y daw'r cyfnod sifftio i ben yn 
Senedd y DU 

Amherthnasol

Datganiad ysgrifenedig o dan Reol 
Sefydlog 30C:  

Papur 40

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

Dim angen

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

23 Ionawr 2019

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Tŷ'r Cyffredin

Anhysbys 

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

14 Ionawr 2019

Sylwadau

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

Mae'r Rheoliadau hyn yn gwneud diwygiadau amrywiol i un ar ddeg o 
ddarnau o is-ddeddfwriaeth ac un Rheoliad yr UE sy'n gweithredu'n 
uniongyrchol, pan ddaw’n rhan o gyfraith y DU ar ôl i'r DU ymadael â'r UE. 
Mae'r diwygiadau'n ymwneud â materion y nodwyd eu bod yn fethiannau 
yn y ddeddfwriaeth sy'n deillio o ymadawiad y DU â'r UE, gan sicrhau y 
bydd mesurau diogelu iechyd a diogelwch yr UE yn parhau i fod ar gael 
mewn cyfraith ddomestig ar ôl y diwrnod ymadael. 
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Nid yw'r Rheoliadau hyn yn gwneud unrhyw newidiadau polisi y tu hwnt 
i'r bwriad o sicrhau gweithredadwyedd parhaus y ddeddfwriaeth 
berthnasol.

Mae Rheol Sefydlog 30C.3(ii) yn ei gwneud yn ofynnol i ddatganiad 
ysgrifenedig Llywodraeth Cymru “nodi unrhyw effaith y caiff yr offeryn 
statudol ar gymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad a / neu gymhwysedd 
gweithredol Gweinidogion Cymru”. Nid yw datganiad Llywodraeth Cymru, 
dyddiedig 29 Gorffennaf 2019, yn nodi pa bwerau deddfwriaethol y 
Cynulliad na pha bwerau gweithredol Gweinidogion Cymru y mae'r 
offeryn hwn yn effeithio arnynt. Felly, mae’r cynghorwyr cyfreithiol yn 
argymell y dylid ceisio eglurhad ynghylch pa bwerau datganoledig yr 
effeithir arnynt.

Mewn llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a 
Deddfwriaethol, dyddiedig 26 Gorffennaf 2019, rhoddodd y Cwnsler 
Cyffredinol y wybodaeth ddiweddaraf am yr adolygiad a gynhaliwyd gan 
Lywodraeth Cymru o raglen Llywodraeth y DU o OSau Ymadael â’r UE 
mewn meysydd sydd wedi’u datganoli i Gymru. Mewn perthynas â'r 
offeryn hwn, nododd y Cwnsler Cyffredinol y canlynol:

“Cafodd yr OS [Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Diwygio) (Ymadael 
â’r UE) 2018] ei osod yn Senedd y DU ar gyfer sifftio cyn y cytunwyd 
ar y newidiadau i’r Rheolau Sefydlog, gan arwain at 30C. Er hynny, 
cafodd cydsyniad i'r OS hwn ei geisio a'i roi a byddwn yn hysbysu'r 
Cynulliad am hyn hefyd."

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

Gan ei bod yn aneglur o ddatganiad Llywodraeth Cymru,  dyddiedig 29 
Gorffennaf, beth fydd effaith bosibl y Rheoliadau ar gymhwysedd 
deddfwriaethol y Cynulliad a/neu gymhwysedd gweithredol 
Gweinidogion Cymru, nid yw'r Cynghorwyr Cyfreithiol wedi gallu asesu a 
oes unrhyw faterion arwyddocaol yn codi o dan baragraff 8 o’r 
Memorandwm ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) a Sefydlu 
Fframweithiau Cyffredin mewn perthynas â'r Rheoliadau hyn.
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DATGANIAD YSGRIFENEDIG 

GAN 

LYWODRAETH CYMRU 
 

 

TEITL  
Rheoliadau Storio Carbon Deuocsid (Diwygio a Phŵer i Addasu) 
(Ymadael â'r UE) 2018 

DYDDIAD  29 Gorffennaf 2019 

GAN  Rebecca Evans AC, Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd 

 

Rheoliadau Storio Carbon Deuocsid (Diwygio a Phŵer i Addasu) (Ymadael â'r UE) 
2018 
 
Cyfraith yr UE a ddargedwir sy'n cael ei diwygio 

• Cyfarwyddeb yr UE 2009/31  
 
Mae'r Rheoliadau hyn yn cynnwys darpariaethau sy'n dod o fewn meysydd lle y mae 
cymhwysedd wedi ei ddatganoli; mae'r darpariaethau hyn yn diwygio'r ddeddfwriaeth a 
ganlyn. 
 
Deddfwriaeth Ddomestig 

• Rheoliadau Storio Carbon Deuocsid (Trwyddedu etc) 2010  

• Rheoliadau Storio Carbon Deuocsid (Terfynu Trwyddedau) 2011  

• Rheoliadau Storio Carbon Deuocsid (Mynediad at Seilwaith) 2011 
 
Effaith yr OSau mewn perthynas â Chymru: 
O ran effaith yr OSau yng Nghymru, mae'n gwneud mân ddiwygiadau technegol i'r 
rheoliadau canlynol i'r graddau y maent yn gysylltiedig â diogelu'r amgylchedd.   Byddant yn 
mynd i'r afael â diffygion a chyfeiriadau nad oes bellach eu hangen sy'n gysylltiedig â storio 
carbon deuocsid, a hynny yn sgil y ffaith bod y DU yn ymadael â'r Undeb Ewropeaidd. 
 
Unrhyw effaith y gall yr OS ei chael ar gymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad a/neu 
gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru 
Mae'r OSau (pan fônt yn berthnasol i Gymru) o fewn cymhwysedd deddfwriaethol, fodd 
bynnag, o dan yr amgylchiadau eithriadol hyn pan fo gofyn inni ystyried a chywiro nifer 
digyffelyb o ddarnau deddfwriaeth o fewn amserlen dynn gan ddefnyddio adnoddau 
cyfyngedig, egwyddor gyffredinol Llywodraeth Cymru yw ein bod yn gofyn i Lywodraeth y 
DU ddeddfu ar ein rhan ar gyfer nifer mawr o offerynnau statudol. 
 
Mae Rheoliadau 2018 yn trosglwyddo swyddogaeth i'r Ysgrifennydd Gwladol yn unig, lle y 
bo angen gwneud hynny er mwyn atgynhyrchu pŵer a gaiff ei arfer gan y Comisiwn Tudalen y pecyn 235
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Ewropeaidd, a fyddai'n ei gwneud hi'n bosibl i atodiadau technegol gael eu haddasu gan y 
DU er mwyn adlewyrchu datblygiadau gwyddonol a thechnegol ar ôl i'r DU ymadael â'r UE. 
 
Diben y diwygiadau  
Bydd Deddf Ymadael â'r Undeb Ewropeaidd 2018 yn gosod deddfwriaeth sy'n deillio o'r UE 
yn ei lle i sicrhau ei bod yn gweithredu'n gywir ac yn effeithlon pan fydd y DU wedi ymadael 
â'r UE.  
 
Mae'r diwygiadau hyn yn mynd i'r afael â methiannau sy'n deillio o ymadawiad y DU â'r UE. 
Mae'r offeryn yn diwygio darpariaethau a fydd, er enghraifft, yn dod yn amhriodol neu'n 
ddibwrpas. 
 
Ar ôl ymadael, ni fyddai cyfraith berthnasol yr UE, os na chaiff ei diwygio, yn gweithredu'n 
gywir i'r fath raddau fel y gellid bwrw amheuaeth ar y pwerau i barhau i gyflawni 
swyddogaethau statudol. 
 
Mae'r offeryn hwn yn diwygio'r ddeddfwriaeth berthnasol i sicrhau bod mesurau diogelu a 
fframweithiau rheoliadol yn cael eu cynnal a'u cadw, ac yn parhau i weithio yn yr un modd 
pan fydd y DU wedi ymadael â'r UE. 
 
Mae'r OS a'r Memoranda Esboniadol cysylltiedig sy'n nodi effaith pob un o'r diwygiadau i'w 
gweld yma: https://beta.parliament.uk/statutory-instruments/MamodFeY 
 
Pam y rhoddwyd cydsyniad 
Rhoddwyd cydsyniad i Lywodraeth y DU wneud y cywiriadau hyn o ran, ac ar ran, Cymru 
am resymau'n ymwneud ag effeithlonrwydd, hwylustod ac oherwydd natur dechnegol y 
diwygiadau. Mae’r diwygiadau wedi cael eu hystyried yn llawn; ac nid oes unrhyw 
wahaniaeth o ran polisi. Diben y diwygiadau hyn yw sicrhau bod y llyfr statud yn parhau i 
weithio ar ôl i’r DU ymadael â’r UE. Mae hyn yn unol â’r egwyddorion ar gyfer cywiro y 
cytunwyd arnynt ym mis Mai gan Is-bwyllgor y Cabinet ar Bontio Ewropeaidd.  
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GWEINIDOGION Y DU SY'N GWEITHIO MEWN MEYSYDD 
DATGANOLEDIG  

144 - Rheoliadau Storio Carbon Deuocsid (Diwygio a Phŵer i Ddiwygio) 
(Ymadael â'r UE) 2018.

Dyddiad gosod yn Senedd y DU: 17 Rhagfyr 2018 
Sifftio 
A fydd angen eu sifftio yn Senedd y DU? Na fydd
Gweithdrefn: Cadarnhaol drafft
Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Ewropeaidd Tŷ'r Cyffredin

Amherthnasol

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

Amherthnasol

Y dyddiad y daw'r cyfnod sifftio i ben yn 
Senedd y DU 

Amherthnasol

Datganiad ysgrifenedig o dan Reol 
Sefydlog 30C:  

Papur 42

Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol 
o dan Reol Sefydlog 30A (oherwydd ei fod 
yn diwygio deddfwriaeth sylfaenol)

Amherthnasol

Gweithdrefn graffu 
Canlyniad y broses sifftio   Amherthnasol  
Gweithdrefn Cadarnhaol drafft 
Dyddiad trafod gan y Cyd-bwyllgor ar 
Offerynnau Statudol

9 Ionawr 2019 

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Tŷ'r Cyffredin

Anhysbys 

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

15 Ionawr 2019 

Sylwadau 

Bwriedir i'r Rheoliadau hyn gael eu gwneud gan Lywodraeth y DU yn unol 
ag adran 2(2) o Ddeddf y Cymunedau Ewropeaidd 1972 ac adran 8(1), a 
pharagraff 21 o Atodlen 7 i Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018.

Mae Cyfarwyddeb 2009/31/EC Senedd Ewrop a'r Cyngor ar 23 Ebrill 2009 
ar storio daearegol carbon deuocsid (“Cyfarwyddeb CCS”) yn sefydlu 
fframwaith cyfreithiol ar gyfer storio daearegol carbon deuocsid yn 
amgylcheddol ddiogel. Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio is-
ddeddfwriaeth sy'n rhan o weithrediad y Deyrnas Unedig o Gyfarwyddeb 
CCS. Maent yn ceisio mynd i'r afael â methiannau cyfraith yr UE a 
ddargedwir i weithredu'n effeithiol a diffygion eraill sy'n deillio o 
ymadawiad y Deyrnas Unedig â'r Undeb Ewropeaidd. Maent hefyd yn 
gwneud dau fân welliant nad ydynt yn gysylltiedig ag ymadawiad y 
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Deyrnas Unedig â'r Undeb Ewropeaidd gan gywiro croesgyfeiriadau 
hynafol ac anghywir.
Mae'r Cynghorwyr Cyfreithiol yn cytuno â'r datganiad a osodwyd gan 
Lywodraeth Cymru dyddiedig 29 Gorffennaf 2019 ynghylch effaith y 
Rheoliadau hyn.

Mae'r llythyr ar 26 Gorffennaf 2019 gan y Cwnsler Cyffredinol yn esbonio 
pam y gwnaed y datganiad ysgrifenedig yn 2019.

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

Nid yw'r Cynghorwyr Cyfreithiol o'r farn bod unrhyw faterion arwyddocaol 
yn codi o dan baragraff 8 o'r Memorandwm ar Fil yr Undeb Ewropeaidd 
(Ymadael) a Sefydlu Fframweithiau Cyffredin mewn perthynas â'r 
Rheoliadau hyn.
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 1 

 

 

DATGANIAD YSGRIFENEDIG 

GAN 

LYWODRAETH CYMRU 
 

 

TEITL  
Rheoliadau Anifeiliaid (Swyddogaethau Deddfwriaethol) 
(Ymadael â'r UE) 2019 

DYDDIAD  29 Gorffennaf 2019 

GAN  Rebecca Evans AC, Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd 

 
Rheoliadau Anifeiliaid (Swyddogaethau Deddfwriaethol) (Ymadael â'r UE) 2019 
 
Y gyfraith sy'n cael ei diwygio 
 
Offerynnau Ewropeaidd sy'n Uniongyrchol Gymwys  

• Diwygio Rheoliad y Cyngor (EC) 1255/97 ynglŷn â meini prawf y Gymuned ar gyfer 
safleoedd rheoli a diwygio cynllun y daith fel y cyfeirir ato yn yr Atodiad i Gyfarwyddeb 
91/628/EEC. 

• Diwygio Rheoliad (EC) Rhif 1760/2000 Senedd Ewrop a'r Cyngor yn sefydlu system ar 
gyfer adnabod a chofrestru anifeiliaid buchod ac ynghylch labelu cynhyrchion eidion a 
chig eidion.  

• Rheoliad (EC) Rhif 999/2001 Senedd Ewrop a'r Cyngor sy'n pennu rheolau ar gyfer 
atal, rheoli a dileu rhai enseffalopathïau sbyngffurf trosglwyddadwy.  

• Diwygio Rheoliad y Cyngor (EC) Rhif 21/2004 yn sefydlu system ar gyfer adnabod a 
chofrestru anifeiliaid o deulu’r ddafad a geifr.  

• Diwygio Rheoliad y Cyngor (EC) Rhif 1/2005 ar ddiogelu anifeiliaid adeg eu cludo ac yn 
ystod gweithrediadau cysylltiedig. 

• Diwygio Rheoliad (EC) Rhif 1007/2009 Senedd Ewrop a'r Cyngor ynghylch masnach 
ym maes morloi. (Wedi'i gadw yn ôl) 

• Diwygio Rheoliad (EC) Rhif 1069/2009 Senedd Ewrop a'r Cyngor sy'n pennu rheolau 
iechyd o ran sgil-gynhyrchion anifeiliaid a chynhyrchion sy'n dod o anifeiliaid nad ydynt 
i'w bwyta gan bobl. 

• Diwygio Rheoliad y Cyngor (EC) 1099/2099 ar ddiogelu anifeiliaid adeg eu lladd. 

• Diwygio Rheoliad y Comisiwn (EU) Rhif 142/2011 Senedd Ewrop a'r Cyngor yn gosod 
rheolau iechyd ynghylch sgil-gynhyrchion anifeiliaid a chynhyrchion sy'n dod o anifeiliaid 
nad ydynt i'w bwyta gan bobl a gweithredu Cyfarwyddeb y Cyngor 97/78/EC ynghylch 
rhai samplau ac eitemau sydd wedi'u heithrio o archwiliadau milfeddygol ar y ffin o dan 
y Gyfarwyddeb honno. 

 
Unrhyw effaith y gall yr OS ei chael ar gymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad a/neu 
ar gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru Tudalen y pecyn 239
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Mae iechyd a lles anifeiliaid yn feysydd sydd o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru. Mae darpariaeth yn yr OS hwn sy'n galluogi Gweinidogion Cymru i 
arfer swyddogaethau o ran Cymru yn ddilyffethair ac i Weinidogion Cymru roi cydsyniad i'r 
Ysgrifennydd Gwladol arfer swyddogaethau o ran Cymru. Byddai swyddogaethau a 
drosglwyddir i'r Ysgrifennydd Gwladol i'w harfer ochr yn ochr â chydsyniad Gweinidogion 
Cymru yn gyfystyr â swyddogaethau un o Weinidogion y Goron at ddibenion Atodlen 7B i 
Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. Mae'n bosibl, felly, fod hynny'n ystyriaeth berthnasol yng 
nghyd-destun cymhwysedd y Cynulliad i ddeddfu yn y meysydd hyn yn y dyfodol.  
 
Diben y diwygiadau  
 
Mae'r OS hwn, sy'n dilyn y weithdrefn gadarnhaol, yn mynd i'r afael â methiannau cyfraith yr 
UE sydd wedi'i dargadw i weithredu'n effeithiol a hefyd â diffygion eraill sy'n deillio o'r ffaith 
bod y DU yn ymadael â'r UE.     
 
Mae Rheoliadau 2019 yn gwneud yr addasiadau sydd eu hangen er mwyn parhau i 
gymhwyso'r rheolau presennol a nodir mewn cyfraith ar ôl i'r DU Ymadael â’r UE.  
 
Mae'r Rheoliadau a'r Memorandwm Esboniadol cysylltiedig, sy'n nodi effaith y diwygiadau, 
i'w gweld yma: https://beta.parliament.uk/work-packages/w7670fvZ 
 
Pam y rhoddwyd cydsyniad 
Rhoddwyd cydsyniad i Lywodraeth y DU wneud y cywiriadau hyn o ran, ac ar ran, Cymru 
am resymau'n ymwneud ag effeithlonrwydd, hwylustod ac oherwydd natur dechnegol y 
diwygiadau. Mae’r diwygiadau wedi cael eu hystyried yn llawn; ac nid oes unrhyw 
wahaniaeth o ran polisi. Diben y diwygiadau hyn yw sicrhau bod y llyfr statud yn parhau i 
weithio ar ôl i’r DU ymadael â’r UE.  
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GWEINIDOGION Y DU SY'N GWEITHIO MEWN MEYSYDD 
DATGANOLEDIG  

145 - Rheoliadau Anifeiliaid (Swyddogaethau Deddfwriaethol) (Ymadael 
â’r UE) 2019

Dyddiad gosod yn Senedd y DU: 21 Ionawr 2019 
Sifftio 
A fydd angen eu sifftio yn Senedd y DU? Na fydd
Gweithdrefn: Cadarnhaol drafft
Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Ewropeaidd Tŷ'r Cyffredin

Amherthnasol

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

Amherthnasol

Y dyddiad y daw'r cyfnod sifftio i ben yn 
Senedd y DU 

Amherthnasol

Datganiad ysgrifenedig o dan Reol 
Sefydlog 30C:  

Papur 44

Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol 
o dan Reol Sefydlog 30A (oherwydd ei fod 
yn diwygio deddfwriaeth sylfaenol)

Amherthnasol

Gweithdrefn graffu 
Canlyniad y broses sifftio   Amherthnasol  
Gweithdrefn Cadarnhaol drafft 
Dyddiad trafod gan y Cyd-bwyllgor ar 
Offerynnau Statudol

13 Chwefror 2019 

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Tŷ'r Cyffredin

Anhysbys 

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

5 Chwefror 2019

Sylwadau 

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

Mae'r offeryn hwn yn darparu ar gyfer cyfres o swyddogaethau 
deddfwriaethol a roddir ar hyn o bryd gan ddeddfwriaeth yr UE i'r 
Comisiwn Ewropeaidd, ond i'w harfer yn hytrach gan awdurdodau 
cyhoeddus yn y Deyrnas Unedig, fel y gellir eu harfer ar lefel genedlaethol 
ar ôl i'r DU adael yr UE.

Roedd rheoliadau'r UE yn ymwneud ag iechyd a lles anifeiliaid. Ym mhob 
achos, rhoddir y swyddogaeth ddeddfwriaethol i'r Comisiwn Ewropeaidd 
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fel y gall ddatblygu manylion technegol y gyfundrefn benodol, heb yr 
angen cyson i gyfeirio'n ôl at Gyngor yr UE a Senedd Ewrop.

Mae'r offeryn hwn yn darparu bod y swyddogaeth ddeddfwriaethol ym 
mhob achos yn arferadwy gan awdurdodau'r DU ar ôl i'r DU ymadael â'r 
UE. Fe'i lluniwyd i sicrhau bod y cyfundrefnau'n parhau i weithredu heb yr 
angen am ddeddfwriaeth sylfaenol bob tro y mae angen newid materion 
technegol.

Mae'r offeryn yn cynnwys darpariaethau sy'n galluogi Gweinidogion Cymru 
i arfer swyddogaethau deddfwriaethol mewn perthynas â Chymru. Gall 
Gweinidogion Cymru hefyd roi cydsyniad i'r Ysgrifennydd Gwladol arfer 
swyddogaethau mewn perthynas â Chymru.

Gall swyddogaethau a arferir gan yr Ysgrifennydd Gwladol gyda 
chydsyniad Gweinidogion Cymru fod yn gyfystyr â swyddogaethau un o 
Weinidogion y Goron at ddibenion Atodlen 7B i Ddeddf Llywodraeth 
Cymru 2006. Mae'n bosibl y gallai hynny fod yn ystyriaeth berthnasol yng 
nghyd-destun cymhwysedd y Cynulliad i ddeddfu ym meysydd iechyd a 
lles anifeiliaid yn y dyfodol.

Mae'r Cynghorwyr Cyfreithiol yn cytuno â'r datganiad a osodwyd gan 
Lywodraeth Cymru ar 29 Gorffennaf 2019 ynghylch effaith y Rheoliadau 
hyn, ond maent yn nodi bod yr offeryn hefyd yn diwygio Rheoliad (EU) 
2016/1012 Senedd Ewrop a'r Cyngor ar gyflyrau sootechnegol ac achyddol 
ar gyfer bridio, masnachu a mynd i mewn i’r Undeb o ran anifeiliaid bridio 
pur, moch bridio hybrid moch, a’u cynhyrchion cenhedlol. Ni chafodd y 
rheoliad hwn ei gynnwys gan yr UE yn y rhestr o gyfraith ddiwygiedig yn 
natganiad ysgrifenedig Llywodraeth Cymru. 

Bydd swyddogaethau deddfwriaethol o dan y rheoliad hwn yn arferadwy 
fel yr amlinellwyd uchod ar ôl i'r DU ymadael â'r UE.

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

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

GAN 

LYWODRAETH CYMRU 
 

 

TEITL  
Rheoliadau'r Polisi Amaethyddol Cyffredin a Chyd-drefniadaeth 
ar gyfer y Marchnadoedd mewn Cynhyrchion Amaethyddol 
(Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2019 

DYDDIAD  30 Gorffennaf 2019 

GAN  Rebecca Evans AC, Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd 

 
Rheoliadau'r Polisi Amaethyddol Cyffredin a Chyd-drefniadaeth ar gyfer y 
Marchnadoedd mewn Cynhyrchion Amaethyddol (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r 
UE) 2019 (“Rheoliadau 2019”).  
 
Y gyfraith sy'n cael ei diwygio 

• Rheoliadau Datblygu Gwledig (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2019  
Rheoliadau'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Cyllido, Rheoli a Monitro) (Darpariaethau 
Atodol) (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â'r UE) 2019  

• Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin a Mesurau'r Farchnad (Diwygiadau 
Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2019  

• Rheoliadau'r Fframwaith Cyd-drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd mewn Cynhyrchion 
Amaethyddol (Diwygiadau Amrywiol etc.) (Ymadael â’r UE) 2019   

• Rheoliadau Mesurau’r Farchnad (Safonau Marchnata) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019  

• Rheoliadau Mesurau’r Farchnad (Darpariaethau Amrywiol) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 
2019  

 
Diben y diwygiadau  
Mae Rheoliadau 2019 yn diwygio'r Rheoliadau uchod oherwydd bod ynddynt nifer bach o 
fân gamgymeriadau y mae angen eu cywiro er mwyn dileu anghysonderau ac amwysedd, 
gan sicrhau y byddant yn gallu gweithio fel y bwriedir os ymadewir â’r UE heb gytundeb. 
Bydd y cywiriadau hyn yn egluro'r mesurau a nodir ynddynt ac yn sicrhau cysondeb â 
diwygiadau a wnaed gan Offerynnau Statudol eraill sy'n ymwneud ag Ymadael â'r UE. 
Byddant hefyd yn dileu amwysedd pan gyfeirir at reoliadau a chynlluniau eraill yr UE a 
ddargedwir ac sy’n  gysylltiedig â’r PAC. Mae'r diwygiadau hyn yn rhai cwbl dechnegol eu 
natur ac nid ydynt yn gwneud unrhyw newidiadau polisi. 
 
Mae'r cywiriadau yn mynd i'r afael hefyd â diffyg technegol yn y trefniadau trosiannol, sydd 
yn y Rheoliadau hyn, a fydd yn gymwys pan fydd y DU yn gadael yr UE heb gytundeb. 
Cafodd y cyfnod y byddai'r trefniadau hynny mewn grym ei ddiffinio drwy bennu dyddiad Tudalen y pecyn 243
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terfynu, ar y sail y byddai'r DU yn ymadael â'r UE ar 29 Mawrth 2019.  Cywirwyd hynny fel y 
bo’r trefniadau hyn yn gymwys am gyfnod penodol o amser a gyfrifir o'r 'diwrnod ymadael' 
â'r UE. Mae hyn yn golygu y bydd modd gwireddu'r trefniadau trosiannol y cytunwyd arnynt 
beth bynnag y bydd union ddyddiad ymadael â'r UE. 
 
Mae Rheoliadau 2019 a'r Memorandwm Esboniadol cysylltiedig, sy'n nodi effaith y 
diwygiadau, i'w gweld yma: https://beta.parliament.uk/work-packages/b9A1XpJf 
 
Mae'r diwygiadau i bob rheoliad yn cael eu nodi isod:  

• Rheoliadau Datblygu Gwledig (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2019. Mae diwygiadau i'r 
rheoliadau hyn yn cywiro anghysonderau drafftio mewn Offerynnau Statudol blaenorol 
ar Ymadael â'r UE ac yn sicrhau y bydd modd eu gweithredu. Mae hefyd yn 
trosglwyddo swyddogaethau gweinyddol i Weinidogion Cymru.  

• Rheoliadau'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Cyllido, Rheoli a Monitro) (Darpariaethau 
Atodol) (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â'r UE) 2019.  Mae'r offeryn hwn yn gwneud 
nifer o fân gywiriadau technegol i'r rheoliadau hyn er mwyn dileu amwysedd ac 
anghysonderau ac er mwyn sicrhau y bydd modd eu gweithredu 

• Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin a Mesurau'r Farchnad (Diwygiadau 
Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2019. Mae diwygiadau i'r rheoliadau hyn yn cywiro mân 
gamgymeriad sy'n cyfeirio at droednodyn yn Rheoliad yr UE a ddargadwyd ac a 
gyflwynwyd gan Offeryn Statudol blaenorol ar Ymadael â'r UE, er mwyn sicrhau y bydd 
modd eu gweithredu.    

• Rheoliadau'r Fframwaith Cyd-drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd mewn Cynhyrchion 
Amaethyddol (Diwygiadau Amrywiol etc.) (Ymadael â’r UE) 2019. Mae diwygiadau i'r 
rheoliadau hyn yn gwneud cywiriadau er mwyn sicrhau y bydd y trefniadau trosiannol y 
cytunwyd arnynt yn gweithio yn ôl y bwriad pa ddyddiad bynnag yr ymadewir â'r UE. 
Mae hefyd yn gwneud dau fân gywiriad arall: cywiro cyfeiriad at Atodiad a rhoi “relevant” 
yn lle “appropriate” mewn un man. 

• Rheoliadau Mesurau’r Farchnad (Safonau Marchnata) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 
2019. Mae diwygiadau i'r rheoliadau hyn yn gwneud cywiriadau er mwyn sicrhau y bydd 
y trefniadau trosiannol y cytunwyd arnynt yn gweithio yn ôl y bwriad pa ddyddiad 
bynnag yr ymadewir â'r UE. 

• Rheoliadau Mesurau’r Farchnad (Darpariaethau Amrywiol) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 
2019. Mae diwygiadau i'r rheoliad hwn yn gwneud cywiriadau er mwyn sicrhau y bydd y 
trefniadau trosiannol y cytunwyd arnynt yn gweithio yn ôl y bwriad pa ddyddiad bynnag 
yr ymadewir â'r UE. 

 
Unrhyw effaith y gall yr OS ei chael ar gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru 
Mae Rheoliadau 2019 yn trosglwyddo swyddogaethau gweinyddol fel eu bod yn arferadwy 
gan Weinidogion Cymru yn ddilyffethair. Nid ydynt yn trosglwyddo swyddogaethau 
deddfwriaethol. 
 
Unrhyw effaith y gall yr OS ei chael ar gymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru 
Nid yw Rheoliadau 2019 yn cael unrhyw effaith ar gymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru.   
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Pam y rhoddwyd cydsyniad 
Fel y nodir uchod, mae Rheoliadau 2019 yn cywiro nifer bach o fân gamgymeriadau y mae 
angen eu cywiro er mwyn dileu anghysonderau ac amwysedd, gan sicrhau y byddant yn 
gallu gweithredu yn ôl y bwriad os ymadewir â'r UE heb gytundeb. 
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GWEINIDOGION Y DU SY'N GWEITHIO MEWN MEYSYDD 
DATGANOLEDIG  

146 - Rheoliadau'r Polisi Amaethyddol Cyffredin a Chyd-drefniadaeth ar 
gyfer y Marchnadoedd mewn Cynhyrchion Amaethyddol (Diwygiadau 

Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2019
Dyddiad gosod yn Senedd y DU: 24 Gorffennaf 2019  

Sifftio 
A fydd angen eu sifftio yn Senedd y DU? Na fydd
Gweithdrefn: Amherthnasol 
Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Ewropeaidd Tŷ'r Cyffredin

Amherthnasol

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

Amherthnasol

Y dyddiad y daw'r cyfnod sifftio i ben yn 
Senedd y DU 

Amherthnasol

Datganiad ysgrifenedig o dan Reol 
Sefydlog 30C:  

Papur 46

Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol 
o dan Reol Sefydlog 30A (oherwydd ei fod 
yn diwygio deddfwriaeth sylfaenol)

Amherthnasol

Gweithdrefn graffu 
Canlyniad y broses sifftio   Amherthnasol  
Gweithdrefn Cadarnhaol drafft 
Dyddiad trafod gan y Cyd-bwyllgor ar 
Offerynnau Statudol

4 Medi 2019

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Tŷ'r Cyffredin

Anhysbys 

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

5 Medi 2019

Sylwadau 

Bwriedir i’r Rheoliadau hyn gael eu gwneud gan Lywodraeth y DU yn unol 
ag adran 8 o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018, a pharagraff 
21 o Atodlen 7 i’r Ddeddf.

Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio darpariaethau pontio sydd wedi'u 
cynnwys yn Rheoliadau'r Fframwaith Fframwaith Cyd-drefniadaeth ar 
gyfer y Marchnadoedd mewn Cynhyrchion Amaethyddol (Diwygiadau 
Amrywiol etc.) (Ymadael â'r UE) 2019 (O.S. 2019/821), Rheoliadau Mesurau'r 
Farchnad (Safonau Marchnata) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2019 (O.S. 
2019/822) a Rheoliadau Mesurau’r Farchnad (Darpariaethau Amrywiol) 
(Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019 (O.S. 2019/824) i roi ystyriaeth i 
ddiwygiadau dilynol i’r diffiniad o “diwrnod ymadael” yn Neddf yr Undeb 
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Ewropeaidd (Ymadael) 2018 (c.16).  Roedd y drafftio gwreiddiol yn dibynnu 
ar y diwrnod ymadael gwreiddiol a fwriadwyd, sef 29 Mawrth 2019.

Mae'r Rheoliadau hyn hefyd yn gwneud mân ddiwygiadau i gywiro 
gwallau yn Rheoliadau Datblygu Gwledig (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2019 
(O.S. 2019/764), Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Darpariaethau 
Atodol Cyllido, Rheoli a Monitro) (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 
2019 (O.S. 2019/765), Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin a 
Mesurau'r Farchnad (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019 
(O.S. 2019/812) a Rheoliadau'r Fframwaith Fframwaith Cyd-drefniadaeth ar 
gyfer y Marchnadoedd mewn Cynhyrchion Amaethyddol (Diwygiadau 
Amrywiol etc.) (Ymadael â'r UE) 2019. 

Mae'r offerynnau statudol a ddiwygir gan y Rheoliadau hyn yn diwygio 
cyfraith yr UE a ddargedwir mewn perthynas â'r Polisi Amaethyddol 
Cyffredin a mesurau'r farchnad amaethyddol.

Mae'r Cynghorwyr Cyfreithiol yn cytuno â'r datganiad a osodwyd gan 
Lywodraeth Cymru dyddiedig 30 Gorffennaf 2019 ynghylch effaith y 
Rheoliadau hyn.
Mae'r crynodeb uchod a chynnwys Memorandwm Esboniadol y 
Rheoliadau hyn yn cadarnhau eu heffaith gyfyngedig.

Tudalen y pecyn 247



 

 

 

 1 

 

 

DATGANIAD YSGRIFENEDIG 

GAN 

LYWODRAETH CYMRU 
 

 

TEITL  Rheoliadau Bwyd a Diod (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019 

DYDDIAD  7 Awst 2019 

GAN  Rebecca Evans AC, Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd 

 
Y Gyfraith sy'n cael ei diwygio 

• Rheoliad (EU) rhif 1169/2011 Senedd Ewrop a'r Cyngor  ar ddarparu gwybodaeth am 

fwyd i ddefnyddwyr  

• Rheoliad Dirprwyedig y Comisiwn (UE) 2018/273 yn ategu Rheoliad (UE) rhif 

1308/2013 Senedd Ewrop a'r Cyngor mewn perthynas â'r cynllun ar gyfer 

awdurdodau i blannu gwinllannoedd, y gofrestr o winllannoedd, y dogfennau 

cysylltiedig a'r ardystiadau, y gofrestr o fewnforion ac allforion, datganiadau gorfodol, 

hysbysiadau a chyhoeddi gwybodaeth yr hysbyswyd amdani, ac yn ategu Rheoliad 

(UE) rhif 1306/2013 Senedd Ewrop a'r Cyngor mewn perthynas â'r gwiriadau a'r 

cosbau penodol 

 

Diben y Rheoliadau 
  
Yn bennaf mae Rheoliadau 2019 yn diwygio deddfwriaeth gwin, ond hefyd maent yn gwneud 
mân ddiwygiadau i reolau gwybodaeth am fwyd.  Bydd Rheoliadau 2019 yn gwneud y 
newidiadau sydd eu hangen i reoliadau'r UE i sicrhau bod y cyfreithiau yn y maes hwn yn 
parhau i weithredu ar ôl i'r DU adael yr UE. Byddant yn gwneud newidiadau amrywiol i sicrhau 
bod darpariaethau sy'n ymwneud â masnachu gwin, monitro cynhyrchu a chynnal cofnodion 
yn parhau i weithredu'r gywir ar ôl inni ymadael.  
 
Byddant yn sicrhau bod y cyfrifoldeb am fonitro a rheolaethau’n cael eu hailddyrannu yn 
briodol.   
 
Byddant hefyd yn amlinellu'r newidiadau amrywiol a fydd yn adlewyrchu'r rhyngddibyniaethau 
â deddfwriaeth arall, yn bennaf y ddeddfwriaeth a wnaed gan CThEM i sicrhau bod 
rheolaethau tollau'n gweithredu'n gywir ar ôl iddynt gael eu trosglwyddo o Undeb Tollau Sengl 
i reolaethau tollau sy'n benodol i'r DU.  
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Mae'r Rheoliadau a'r Memorandwm Esboniadol cysylltiedig, sy'n nodi effaith y diwygiadau, 
i'w gweld yma: https://www.gov.uk/eu-withdrawal-act-2018-statutory-instruments 
 

Unrhyw effaith y gall yr OS ei chael ar gymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru a/neu ar gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru 
 
Mae Rheoliadau 2019 yn trosglwyddo rhai swyddogaethau cyfyngedig i'r Ysgrifennydd 
Gwladol, y gellir eu harfer ar lefel y DU gyfan.  Mewn perthynas â Chymru, ni ellir arfer y 
swyddogaethau sy'n cael eu trosglwyddo i'r Ysgrifennydd Gwladol yng Nghymru ond â 
chydsyniad Gweinidogion Cymru. Mae'n briodol bod yr Ysgrifennydd Gwladol yn ymgymryd 
â'r swyddogaethau hyn ar lefel y DU gyfan, gan eu bod yn trosglwyddo rôl sy'n gofyn am un 
corff cydlynu sengl ar gyfer y DU gyfan.  

Mae'r swyddogaethau, sydd wedi eu trosglwyddo fel y gellir eu harfer gan yr Ysgrifennydd 

Gwladol gyda chydsyniad Gweinidogion Cymru, yn swyddogaethau Gweinidog y Goron at 

ddibenion paragraff 11(2) o Atodlen 7B i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. Mae'n ofynnol 

ymgynghori â Gweinidog priodol Llywodraeth y DU ynghylch unrhyw Bil yn y Cynlluniad sy'n 

ceisio dileu neu addasu swyddogaethau o'r fath.  

Pam y rhoddwyd cydsyniad 

Rhoddwyd cydsyniad i Lywodraeth y DU wneud y cywiriadau hyn o ran, ac ar ran, Cymru ar 
faterion sy'n gysylltiedig â gwin a rheolau gwybodaeth am fwyd am resymau'n ymwneud ag 
effeithlonrwydd, hwylustod ac oherwydd natur dechnegol y diwygiadau. Mae'r Rheoliadau yn 
gwneud nifer o newidiadau technegol, ac yn ategu cywiriadau eraill a gafodd eu cynnwys 
mewn OS cynharach ar gyfer ymadael â’r UE (Rheoliadau Bwyd, Diod, Meddyginiaethau a 
Gweddillion Milfeddygol (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2019), gan sicrhau bod diffygion 
wedi cael eu llawn gywiro.   Mae’r diwygiadau wedi cael eu hystyried yn llawn; ac nid oes 
unrhyw wahaniaeth o ran polisi. Diben y diwygiadau hyn yw sicrhau bod y llyfr statud yn 
parhau i weithio ar ôl i’r DU ymadael â’r UE. 
 

Tudalen y pecyn 249

https://www.gov.uk/eu-withdrawal-act-2018-statutory-instruments


GWEINIDOGION Y DU SY'N GWEITHREDU MEWN MEYSYDD 
DATGANOLEDIG

147 - Rheoliadau Bwyd a Diod (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019
Dyddiad gosod yn Senedd y DU: 10 Gorffennaf 2019

Sifftio
Yn destun gwaith sifftio yn Senedd y DU? Ydynt
Y weithdrefn: Negyddol arfaethedig 
Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Ewropeaidd Tŷ'r Cyffredin

16 Gorffennaf 2019

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

23 Gorffennaf 2019

Y dyddiad y daw'r cyfnod sifftio i ben yn 
Senedd y DU 

3 Medi 2019

Datganiad ysgrifenedig o dan Reol 
Sefydlog 30C:  

Papur 48

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

Dim angen

Gweithdrefn graffu
Canlyniad y broses sifftio   Heb ei argymell i'w 

uwchraddio
Y weithdrefn Negyddol 
Dyddiad trafod gan y Cydbwyllgor ar 
Offerynnau Statudol

Anhysbys 

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Tŷ'r Cyffredin

Anhysbys 

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

Anhysbys 

Sylwadau

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

Yn bennaf, mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio deddfwriaeth gwin, ond 
hefyd maent yn gwneud mân ddiwygiadau i reolau gwybodaeth am fwyd. 
Nod allweddol y Rheoliadau yw sicrhau bod rheolau priodol ar waith sy’n 
gymwys i symud a rheoli cynhyrchion gwin o safbwynt cyfundrefn a 
thollau. Mae'r rheolaethau hyn yn ymwneud â dogfennau sydd i gyd-fynd 
â symudiadau cynnyrch gwin ac unrhyw ofynion ardystio. Cyflwynir 
newidiadau tebyg hefyd i reolau ar y cofnodion a'r datganiadau y mae'n 
rhaid eu cadw mewn perthynas â chynhyrchu a masnachu gwinoedd ac 
sy'n nodi'r cyrff sy'n gyfrifol am gynnal y rheolaethau a'r gwiriadau hynny. 
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Mae'r Rheoliadau'n golygu mai'r Ysgrifennydd Gwladol yw'r corff cyswllt 
sy'n gyfrifol am gyswllt swyddogol â thrydydd gwledydd sy'n ymwneud â 
materion sy’n gymwys i’r Rheoliadau ar gyfer cynhyrchion gwin a fewnforir 
i'r Deyrnas Unedig, neu a allforir o'r Deyrnas Unedig. Ni chaiff yr 
Ysgrifennydd Gwladol weithredu fel corff cyswllt o'r fath heb gydsyniad 
Gweinidogion Cymru mewn perthynas â chynhyrchion gwin a fewnforir i 
Gymru neu a allforir o Gymru.

Mae'r Rheoliadau'n gorfodi’r Ysgrifennydd Gwladol i gyhoeddi 
gwybodaeth a rhestrau penodol mewn perthynas â'r awdurdodau sy'n 
cynnal prosesau penodol o ran mewnforio ac allforio gwin. Ni chaiff yr 
Ysgrifennydd Gwladol gyhoeddi gwybodaeth a rhestrau o'r fath lle y 
maent yn gymwys mewn perthynas â Chymru heb gydsyniad 
Gweinidogion Cymru.

Gwneir mân newidiadau hefyd i gyfreithiau gwybodaeth am fwyd i'w 
gwneud yn gydnaws â deddfwriaeth a gyflwynwyd gan Cyllid a Thollau 
EM i ddisodli cyfreithiau penodol eraill a fydd yn peidio â gweithredu ar ôl 
i'r DU adael yr UE.

Mae'r Cynghorwyr Cyfreithiol yn cytuno â'r datganiad a osodwyd gan 
Lywodraeth Cymru, dyddiedig 7 Awst 2019, ynghylch effaith y Rheoliadau 
hyn.
Mae'r crynodeb uchod a chynnwys Memorandwm Esboniadol y 
Rheoliadau hyn yn cadarnhau eu heffaith. 

Nid yw'r Cynghorwyr Cyfreithiol o'r farn bod unrhyw faterion arwyddocaol 
yn codi o dan baragraff 8 o'r Memorandwm ar Fil yr Undeb Ewropeaidd 
(Ymadael) a Sefydlu Fframweithiau Cyffredin mewn perthynas â'r 
Rheoliadau hyn.
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 1 

 

 

DATGANIAD YSGRIFENEDIG 

GAN 

LYWODRAETH CYMRU 
 

 

TEITL  
Rheoliadau Cyd-drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd mewn 
Cynhyrchion Amaethyddol (Trefniadau Trosiannol etc.) (Diwygio) 
(Ymadael â’r UE) 2019 

DYDDIAD  7 Awst 2019 

GAN  Rebecca Evans AC, Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd 

 
Y gyfraith sy'n cael ei diwygio 
 
Diwygio is-ddeddfwriaeth 

 
Rheoliadau Cyd-drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd mewn Cynhyrchion Amaethyddol a'r 
Polisi Amaethyddol Cyffredin (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2019 
 
Diwygio deddfwriaeth yr UE a ddargedwir 
 

• Rheoliad (EU) Rhif 1308/2013 Senedd Ewrop  a'r Cyngor sy'n sefydlu  

cyd-drefniadaeth ar gyfer y marchnadoedd mewn cynhyrchion amaethyddol. 

• Rheoliad gan y Comisiwn (EC) Rhif 566/2008 sy'n pennu rheolau manwl ar gyfer 

cymhwyso Rheoliad y Cyngor (EC) Rhif 1234/2007 mewn perthynas â marchnata cig 

anifeiliaid buchol sy'n 12 mis oed neu'n iau. 

• Rheoliad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) Rhif 543/2011 sy'n pennu rheolau manwl 

ar gyfer cymhwyso Rheoliad y Cyngor (EC) Rhif 1234/2007 mewn perthynas â’r 

sector ffrwythau a'r llysiau a'r sector ffrwythau a llysiau wedi'u prosesu. 

• Rheoliad gan y Comisiwn (EC) Rhif 1295/2008 ar fewnforio hopys o drydydd 

gwledydd. 

 
Diben y diwygiadau  
 
Mae Rheoliadau 2019 yn diwygio darpariaethau yn Rheoliadau Cyd-drefniadaeth ar gyfer y 
Marchnadoedd mewn Cynhyrchion Amaethyddol a'r Polisi Amaethyddol Cyffredin 
(Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2019 sy'n cynnwys darpariaethau trosiannol, er Tudalen y pecyn 252

Eitem 11.8



mwyn ystyried diwygiadau dilynol i’r diffiniad o “exit day” yn Neddf yr Undeb Ewropeaidd 
(Ymadael) 2018.  
 
Mae Rheoliadau 2019 hefyd yn cywiro anghysondebau yn y ffordd y drafftiwyd Rheoliadau 
Cyd-drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd mewn Cynhyrchion Amaethyddol a'r Polisi 
Amaethyddol Cyffredin (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2019 ac yn ymdrin â mân 
ddarpariaethau anweithredadwy nad ymdriniwyd â hwy.  
 

Mae Rheoliadau 2019 hefyd yn mewnosod darpariaethau i Reoliadau  

Cyd-drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd mewn Cynhyrchion Amaethyddol a'r Polisi 
Amaethyddol Cyffredin (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2019 a fydd yn trosglwyddo 
swyddogaethau sy'n arferadwy o ran Cymru i'r Ysgrifennydd Gwladol yn ddilyffethair mewn 
perthynas â swyddogaethau penodol a nodir yn Rheoliad (EU) Rhif 1308/2013 Senedd Ewrop 
a'r Cyngor sy'n sefydlu  
cyd-drefniadaeth ar gyfer marchnadoedd mewn cynhyrchion amaethyddol.   
 
Mae'r Rheoliadau a'r Memorandwm Esboniadol cysylltiedig, sy'n nodi effaith y diwygiadau, 
i'w gweld yma: https://www.gov.uk/eu-withdrawal-act-2018-statutory-instruments 
 
Unrhyw effaith y gall yr OS ei gael ar gymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad a/neu ar 
gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru 
 
Mae Rheoliadau 2019 yn mewnosod darpariaethau i Reoliadau Cyd-drefniadaeth ar gyfer y 
Marchnadoedd mewn Cynhyrchion Amaethyddol a'r Polisi Amaethyddol Cyffredin 
(Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2019 a fydd yn trosglwyddo swyddogaethau sy'n 
arferadwy o ran Cymru i'r Ysgrifennydd Gwladol yn ddilyffethair.    
 
Nodir y swyddogaethau perthnasol yn erthyglau 158(5), 159 a 163(3) o Reoliad (UE) Rhif 
159/163 Senedd Ewrop a'r Cyngor sy'n sefydlu cyd-drefniadaeth ar gyfer y marchnadoedd 
mewn cynhyrchion amaethyddol: 
 

• Cydnabod Sefydliadau Cynhyrchwyr yn y sector ffrwythau a llysiau.  

 

• Swyddogaethau ategol sy'n gysylltiedig â chydnabod Sefydliadau  

Rhyng-ganghennol (gan gynnwys sefydliadau o'r fath yn y sector llaeth a  
chynhyrchion llaeth), megis cynnal gwiriadau a gorfodi. 
 

Mae pwnc Rheoliadau 2019 o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru, fel y mae'n ymwneud ag amaethyddiaeth a'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC), ac 
nid yw'n dod o dan unrhyw un o'r materion a gadwyd yn ôl yn Atodlen 7A i Ddeddf Llywodraeth 
Cymru 2006. O'r herwydd, dylai Llywodraeth y DU, yn unol â'r Cytundeb Rhynglywodraethol, 
fod wedi ceisio cysyniad Gweinidogion Cymru i wneud Rheoliadau 2019. 
 
Mae'r swyddogaethau a drosglwyddwyd fel eu bod yn arferadwy gan yr Ysgrifennydd Gwladol 
yn swyddogaethau un o Weinidogion y Goron at ddibenion paragraff 11(2) o Atodlen 7B i Tudalen y pecyn 253
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Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. Mae'n ofynnol ymgynghori â'r Gweinidog perthnasol yn 
Llywodraeth y DU os oes unrhyw un o Filiau'r Cynulliad yn ceisio dileu neu addasu 
swyddogaethau o'r fath.  
 
Pam na roddwyd cydsyniad 
 
Safbwynt Llywodraeth Cymru yw bod amaethyddiaeth a'r PAC yn faterion sydd wedi'u 
datganoli ac nad ydynt yn faterion a gadwyd yn ôl o dan unrhyw bennod yn Atodlen 7A i 
Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. Fodd bynnag, nid yw Llywodraeth y DU yn cytuno, ac mae 
o'r farn bod pwnc Rheoliadau 2019 yn un a gadwyd yn ôl. Felly, nid yw Llywodraeth y DU 
wedi gofyn am gydsyniad Gweinidogion Cymru. Mae Llywodraeth Cymru o'r farn bod hynny'n 
groes i'r Cytundeb Rhynglywodraethol. Rydym wedi ysgrifennu at Lywodraeth y DU i’w 
hysbysu o’n barn nad yw’n briodol i Weinidogion Llywodraeth y DU wneud penderfyniadau 
unochrog ar faterion nad ydynt yn effeithio’n uniongyrchol ar feysydd cymhwysedd 
datganoledig.  
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GWEINIDOGION Y DU YN GWEITHREDU MEWN MEYSYDD 
DATGANOLEDIG

148 - Rheoliadau Cyd-drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd mewn 
Cynhyrchion Amaethyddol (Trefniadau Trosiannol etc.) (Diwygio) 

(Ymadael â’r UE) 2019
Wedi’u gosod yn Senedd y DU: 24 Gorffennaf 2019

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

Amherthnasol

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

Amherthnasol

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

Amherthnasol

Datganiad ysgrifenedig o dan Reol 
Sefydlog 30C:  

Papur 50

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

Amherthnasol

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

4 Medi 2019

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Tŷ’r Cyffredin

Anhysbys

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

5 Medi 2019

Sylwadau 

Cynigir bod y Rheoliadau hyn yn cael eu gwneud gan Lywodraeth y DU yn 
unol ag adran 8 o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 a 
pharagraff 21 o Atodlen 7 i’r Ddeddf hon. Cynigir iddynt gael eu gwneud o 
dan y weithdrefn gadarnhaol.

Y trefniant cyffredin ar gyfer marchnadoedd yw’r fframwaith ar gyfer y 
mesurau sy’n gysylltiedig â’r farchnad y darperir ar eu cyfer o dan y Polisi 
Amaethyddol Cyffredin (PAC), gan ddarparu’r fframwaith ar gyfer y 
cynlluniau cymorth i’r farchnad a sefydlwyd yn y gwahanol sectorau 
amaethyddol. Cafodd y trefniant cyffredin ei sefydlu fel ffordd o gyflawni 
amcanion y PAC ac yn benodol i sefydlogi marchnadoedd, sicrhau safon 
byw deg i gynhyrchwyr amaethyddol a chynyddu cynhyrchiant 
amaethyddol. Dros amser, mae’r trefniant wedi ehangu i ddarparu pecyn 

Tudalen y pecyn 255



cymorth sy’n galluogi’r Undeb Ewropeaidd i reoli ansefydlogrwydd y 
farchnad, cymell cydweithredu rhwng cynhyrchwyr amaethyddol, 
cynyddu gallu cynhyrchwyr i gystadlu a hwyluso masnach.
Roedd Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin a Chyd-drefniadaeth ar 
gyfer y Marchnadoedd mewn Cynhyrchion Amaethyddol (Diwygiadau 
Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2019 (“y prif Reoliadau”) (OS 2019/828) yn 
mynd i’r afael â’r materion o ran gweithredadwyedd a grëwyd gan 
benderfyniad y Deyrnas Unedig i ymadael â’r UE sy’n ymwneud â meysydd 
polisi’r trefniant cyffredin ar gyfer marchnadoedd i sicrhau y gall y 
trefniant hwn barhau i weithredu’n effeithiol ar ôl ymadael.

Hefyd, roedd y prif Reoliadau yn diwygio deddfwriaeth bresennol yr UE 
sy’n rhan o gyfraith y DU sy’n gysylltiedig â’r trefniant cyffredin, ac yn 
darparu datrysiadau o ran gweithredadwyedd i’r meysydd polisi a ganlyn:

 cydnabod sefydliadau cynhyrchwyr; 
 contractau ysgrifenedig yn y sector llaeth; 
 rheolau apelio ynghylch amddiffyn dangosyddion daearyddol; 
 hwyluso a rheoleiddio mewnforio rhai cigoedd; 
 gwinoedd a bwydydd eraill; a 
 chaniatáu ad-daliadau allforio ar gyfer nwyddau amaethyddol 

wedi’u prosesu.

Mae’r Rheoliadau presennol yn diwygio’r prif Reoliadau yn y modd a 
ddisgrifir yn natganiad Llywodraeth Cymru sydd wedi’i atodi i’r Adroddiad 
hwn.

Mae Cynghorwyr Cyfreithiol yn gwneud y sylwadau a ganlyn mewn 
perthynas â datganiad Llywodraeth Cymru, dyddiedig 7 Awst 2019, 
ynghylch effaith y Rheoliadau presennol. 

1. Mae datganiad ysgrifenedig Llywodraeth Cymru yn cyfeirio at y 
Rheoliadau presennol fel ‘Rheoliadau 2019’ er y cafodd y Rheoliadau 
sy’n cael eu diwygio (2019/828) eu gwneud yn 2019 hefyd.

2. Mae copi o’r datganiad wedi’i atodi i’r adroddiad hwn.  Mae’n nodi 
diben y diwygiadau, yr effaith ar gymhwysedd datganoledig a’r 
rheswm pam na roddwyd cydsyniad.

3. Newidiodd y prif Reoliadau gyfeiriadau at Aelod-wladwriaethau yn 
Rheoliad (UE) Rhif 1308/2013 gan Senedd Ewrop a’r Cyngor gan 
sefydlu trefniant cyffredin ar gyfer marchnadoedd mewn 
cynhyrchion amaethyddol. Yn y rhan fwyaf o achosion, newidiwyd 
hynny i gyfeirio at yr Ysgrifennydd Gwladol. Mae Pennod III o Deitl II 
o Ran II o Reoliad 1308/2013 yn ymdrin â sefydliadau a 
chymdeithasau cynhyrchwyr a sefydliadau rhyng-ganghennol.  
Roedd y prif Reoliadau yn rhoi ‘yr Ysgrifennydd Gwladol’ yn lle 
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‘Aelod-wladwriaethau’ drwy gydol y Bennod honno ac eithrio ym 
mharagraff 3 o Erthygl 163, lle rhoddwyd yr ‘awdurdod priodol’ yn lle 
‘Aelod-wladwriaethau’, sef Gweinidogion Cymru mewn perthynas â 
Chymru.  Serch hynny, mae’n ymddangos, yng nghyd-destun yr holl 
newidiadau eraill a wnaed gan y prif Reoliadau i Reoliad 1308/2013, 
mai gwall drafftio oedd hwn sydd bellach yn cael ei gywiro.  

4. Nid yw’n ymddangos ei fod yn gyfystyr â newid polisi.  Yn hytrach, 
mae’n adlewyrchiad cywir o’r polisi cynharach, na chydsyniodd 
Gweinidogion Cymru ag ef, am resymau a eglurwyd yn y datganiad 
ysgrifenedig ar 1 Mawrth 2019 mewn perthynas â’r prif Reoliadau.

5. Mae Llywodraeth Cymru yn datgan bod y ddeddfwriaeth 
Ewropeaidd sy’n cael ei diwygio yn ymwneud ag amaethyddiaeth, 
sy’n amlwg wedi’i datganoli. Mae Llywodraeth y DU, yn ei 
Memorandwm Esboniadol ar y Rheoliadau presennol, yn nodi: “This 
instrument relates to the reserved policy areas of regulation of 
international trade, import and export controls, and regulation of 
anti-competitive practices and agreements.” Mae Pennod III yn 
awgrymu, at ddibenion y setliad datganoli, fod cydnabod 
sefydliadau cynhyrchwyr, yn wir, yn ymwneud ag amaethyddiaeth 
fel pwnc datganoledig, a bod unrhyw gysylltiad â’r materion a 
gedwir yn ôl a nodwyd gan Lywodraeth y DU yn llac neu’n 
ganlyniadol. Ni fyddai’n gysylltiedig, felly, â’r materion hynny a 
gedwir yn ôl.

6. Felly, mae’r prif Reoliadau, fel y’u diwygiwyd gan y Rheoliadau 
presennol, i bob pwrpas yn gosod fframwaith cyffredin yn groes i’r 
Cytundeb Rhynglywodraethol rhwng Llywodraeth Cymru a 
Llywodraeth y DU.  Mae Gweinidogion Cymru wedi ysgrifennu at 
Lywodraeth y DU i fynegi eu pryderon, a byddai’n briodol i’r 
Cynulliad gymryd diddordeb brwd yn yr ymateb sy’n dod i law.

Mae’r crynodeb uchod a chynnwys datganiad Llywodraeth Cymru yn 
cadarnhau effaith y Rheoliadau. 
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 1 

 

 

DATGANIAD YSGRIFENEDIG 

GAN 

LYWODRAETH CYMRU 
 

 

TEITL  
Rheoliadau Mewnforio a Masnachu Anifeiliaid a Chynhyrchion 
Anifeiliaid (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2019  

DYDDIAD  12 Awst 2019 

GAN  Rebecca Evans AC, Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd 

 
Rheoliadau Mewnforio a Masnachu Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid (Diwygio 
etc.) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2019 
 
Y Gyfraith sy'n cael ei diwygio 

• Rheoliadau Mewnforio a Masnachu Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid (Diwygio etc.) 
(Ymadael â’r UE) 2019  

• Rheoliadau Iechyd Anifeiliaid a Rhywogaethau Estron mewn Dyframaeth a 
Rhywogaethau Estron Goresgynnol (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019 

• Rheoliadau’r Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019   
 
Offerynnau Ewropeaidd sy'n Uniongyrchol Gymwysadwy a ddiwygir gan Reoliadau 2019 

• Penderfyniad y Comisiwn EC 94/360 

• Penderfyniad y Comisiwn EC 1997/794 

• Penderfyniad y Comisiwn EC 2000/571 

• Penderfyniad y Comisiwn EC 2000/572 

• Penderfyniad y Comisiwn EC 2001/812 

• Penderfyniad y Comisiwn EC 2003/779 

• Rheoliad gan y Comisiwn (EC) Rhif 136/2004 

• Rheoliad gan y Comisiwn (EC) Rhif 282/2004 

• Rheoliad gan y Comisiwn (EC) Rhif 1739/2005 

• Penderfyniad y Comisiwn EC 2006/168 

• Penderfyniad y Comisiwn EC 2007/275 

• Penderfyniad y Comisiwn EC 2007/777 

• Rheoliad gan y Comisiwn (EC) Rhif 798/2008 

• Rheoliad gan y Comisiwn (EC) Rhif 119/2009 

• Rheoliad gan y Comisiwn (EC) Rhif 206/2009 

• Penderfyniad y Comisiwn EC 2009/712 

• Rheoliad y Comisiwn (UE) Rhif 206/2010 

• Penderfyniad y Comisiwn EC 2010/470 

• Rheoliad y Comisiwn (UE) Rhif 605/2010 Tudalen y pecyn 258
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• Penderfyniad y Comisiwn EC 2011/163 

• Penderfyniad Gweithredu y Comisiwn 2011/215/EU 

• Penderfyniad Gweithredu y Comisiwn 2011/630/EU 

• Rheoliad y Comisiwn (UE) Rhif 28/2012 

• Rheoliad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) Rhif 139/2013 

• Penderfyniad Gweithredu y Comisiwn 2013/519/EU 

• Rheoliad (UE) Rhif 576/2013 

• Penderfyniad Gweithredu y Comisiwn 2013/764/EU 

• Rheoliad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) Rhif 2018/659 

• Addasiadau i Gyfarwyddeb 97/78/EC 
 
Diben y diwygiadau  
Pwrpas Rheoliadau 2019 yw gwneud newidiadau gweithredol technegol drwy addasiadau a 
defnyddio glosiadau i ddarpariaethau Cyfarwyddeb a drawsgyfeirir o dan Adran 8 Deddf yr 
Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 ("Y Ddeddf Ymadael") i ddeddfwriaeth bresennol yr UE.  
Yng ngoleuni y Diwrnod Ymadael nesaf o 31ain Hydref 2019, mae bellach amser i wneud 
addasiadau i ddarpariaethau a drawsgyfeiriwyd y cyfeirir atynt yn neddfwriaeth yr UE sy'n 
cael ei gadw sy'n berthnasol i fewnforio anifeiliaid a chynnyrch anifeiliaid.  
 
Hefyd, mae'r diwygiadau i Ran 2 y Rheoliadau yn cynnwys darpariaethau sy'n galluogi 
Gweinidogion Cymru i arfer swyddogaethau gweinyddol mewn perthynas â Chymru ar yr un 
pryd fel y caiff Gweinidogion Cymru arfer eu pwerau mewn perthynas â Chymru. Ar yr 
adegau hynny y credir bod angen, gallai'r Ysgrifennydd Gwladol ddefnyddio yr un 
swyddogaeth mewn perthynas â Chymru, ond dim ond gyda cydsyniad Gweinidogion 
Cymru. Mae'r swyddogaethau yn gysylltiedig â gwiriadau cynnyrch trydydd gwlad fel a 
amlinellir ym Mhenderfyniad y Comisiwn 94/360/EC a phenderfynu ar leoliad arolygfeydd 
ffin o dan Benderfyniad y Comisiwn 2001/812/EC. 
 
Mae Rheoliadau 2019 a'r Memorandwm Esboniadol cysylltiedig, sy'n nodi effaith y 
diwygiadau, i'w gweld yma: https://beta.parliament.uk/work-packages/hOJj87eH 
 
Unrhyw effaith y gall yr OS ei chael ar gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru 
Bydd Rheoliadau 2019 yn ymestyn pwerau gweithredol Gweinidogion Cymru drwy 
drosglwyddo swyddogaethau gweinyddol i Weinidogion Cymru yng nghyd-destun Cymru.  
 
Mae'r swyddogaethau sy'n cael eu rhoi i Weinidogion Cymru drwy Ran 2 o Reoliadau 2019 
i'w defnyddio ar yr un pryd gan yr Ysgrifennydd Gwladol gyda chydsyniad Gweinidogion 
Cymru. 
 
Mae'r swyddogaethau yn gysylltiedig â'r canlynol: 

• cadw at wiriadau rheolaidd o gynnyrch trydydd gwledydd fel a amlinellir ym 
Mhenderfyniad y Comisiwn 94/360/EC 

• penderfynu ar leoliad arolygfeydd ffin o dan Benderfyniad y Comisiwn 2001/812/EC  
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Unrhyw effaith y gall yr OS ei chael ar gymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru 
Mae iechyd anifeiliaid yn fater sy'n syrthio o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad 
Cenedlaethol ac mae felly'n fater sydd wedi'i ddatganoli.  
   
Gallai swyddogaethau a drosglwyddir yn gydredol i'r Ysgrifennydd Gwladol fod yn gyfystyr â 
swyddogaethau un o Weinidogion y Goron at ddibenion Atodlen 7B i Ddeddf Llywodraeth 
Cymru (2006). Mae'n bosibl, felly, y gallai hynny gyfyngu ar gymhwysedd y Cynulliad i 
ddeddfu yn y meysydd hyn yn y dyfodol. Er mwyn lleihau'r perygl hwnnw, mae swyddogion 
Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru gyda'r bwriad o 
ddiwygio Atodlen 7B i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 drwy Orchymyn o dan adran 109A y 
Ddeddf honno. 
 
Pam y rhoddwyd cydsyniad 
Fel a nodir uchod, mae Rheoliadau 2019 yn gwneud nifer o newidiadau technegol i 
ddeddfwriaeth bresennol yr UE.  
 
Mae mewnforio ac allforio anifeiliaid byw i mewn ac allan o'r UE yn cael ei hwyluso ar hyn o 
bryd drwy'r Arolygfeydd Ffin.  O ganlyniad i barhau gydag arferion presennol yr UE o 
ardystio a monitro drwy ddogfennu a TRACES, bydd y fasnach hon yn parhau i lifo drwy'r 
Arolygfeydd Ffin. Mae'n bwysig bod y dull presennol o weithredu'r Arolygfeydd Ffin yn cael 
ei gynnal gan y bydd hyn yn sicrhau bod masnach yn parhau i lifo'n hwylus. Ar hyn o bryd, 
nid oes unrhyw Arolygfeydd Ffin yng Nghymru. Mae'r swyddogaethau yn cynnwys nid yn 
unig weithredu'r Arolygfeydd Ffin, ond hefyd gymeradwyo Arolygfeydd Ffin newydd, sy'n 
caniatáu dull o weithredu ledled y DU, tra'n caniatáu i Weinidogion Cymru arfer y 
swyddogaethau hyn yn annibynnol pe byddai Porthladd neu Faes Awyr yn penderfynu bod 
Arolygfa Ffin yn hyfyw yn fasnachol a dechrau ar y broses o greu un.  Mae'r Arolygfeydd 
Ffin sy'n weithredol yn y DU ar hyn o bryd yn cael eu rheoli gan gyfuniad o awdurdodau 
lleol, APHA a Milfeddygon Swyddogol. Mae gan yr awdurdodau cymwys hyn arbenigedd 
penodol i ganiatáu iddynt weithredu'r Arolygfeydd Ffin. 
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GWEINIDOGION Y DU SY'N GWEITHREDU MEWN MEYSYDD 
DATGANOLEDIG  

150 - Rheoliadau Mewnforio a Masnachu Anifeiliaid a Chynhyrchion 
Anifeiliaid (Diwygio etc.) (Ymadael â'r UE) (Rhif 2) 2019

Dyddiad gosod yn Senedd y DU: 5 Awst 2019  
Sifftio 
Yn destun gwaith sifftio yn Senedd y DU? Bydd
Y weithdrefn: Negyddol Arfaethedig
Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Ewropeaidd Tŷ'r Cyffredin

9 Medi 2019

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

5 Medi 2019

Y dyddiad y daw'r cyfnod sifftio i ben yn 
Senedd y DU 

19 Medi 2019

Datganiad ysgrifenedig o dan Reol 
Sefydlog 30C:  

Papur 52

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

Amherthnasol

Gweithdrefn graffu 
Canlyniad y broses sifftio   Argymhellir eu huwchraddio
Y weithdrefn Cadarnhaol drafft
Dyddiad trafod gan y Cyd-bwyllgor ar 
Offerynnau Statudol

Anhysbys 

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Tŷ'r Cyffredin

Anhysbys

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

Anhysbys  

Sylwadau 

Bwriedir i'r Rheoliadau hyn gael eu gwneud gan Lywodraeth y DU yn unol 
ag adran 8 o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018.

Nod y Rheoliadau hyn yw sicrhau bod gweithrediad presennol 
arolygfeydd ffin yn y Deyrnas Unedig yn cael ei gynnal er mwyn sicrhau 
bod masnach rydd yn parhau i lifo'n rhydd ar ôl y diwrnod ymadael.

Mae deddfwriaeth uniongyrchol gymwysadwy yr UE yn cynnwys 
cyfeiriadau at Gyfarwyddebau'r Cyngor. Mae angen addasu'r cyfeiriadau 
hyn er mwyn darparu eglurder ar gyfer parhad y fframwaith cyfreithiol 
presennol, pan na fydd Cyfarwyddebau'r Cyngor bellach yn gymwys i'r DU. 
Mae'r Rheoliadau hyn yn addasu cyfeiriadau at Gyfarwyddebau'r Cyngor 
fel nad yw'r cyfeiriadau bellach yn ddibynnol ar Gyfarwyddebau'r Cyngor 
yn bod yn gymwys yn y DU.
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Yn ogystal, mae'r Rheoliadau hyn yn galluogi Gweinidogion Cymru i arfer 
swyddogaethau penodol mewn perthynas ag arolygfeydd ffin yng 
Nghymru. Bydd y swyddogaethau hyn yn cael eu harfer ar yr un pryd â 
Gweinidogion y DU.

Mae'r Cynghorwyr Cyfreithiol yn gwneud y sylwadau a ganlyn mewn 
perthynas â datganiad Llywodraeth Cymru dyddiedig 15 Awst 2019 
ynghylch effaith y Rheoliadau hyn.

 Mae'r Rheoliadau'n creu swyddogaethau y gall Gweinidogion Cymru 
a Gweinidogion y DU eu harfer ar yr un pryd â'i gilydd. O dan 
Atodlen 7B i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (Deddf 2006), ni all y 
Cynulliad ddileu nac addasu swyddogaethau cydredol o'r fath (i'r 
graddau y maent yn cael eu harfer gan Weinidogion y DU) heb 
gydsyniad Llywodraeth y DU.

 Er bod hyn yn cael effaith negyddol ar bwerau deddfwriaethol y 
Cynulliad (er mewn maes cymharol fach), dywed datganiad 
ysgrifenedig Llywodraeth Cymru fod swyddogion Llywodraeth 
Cymru a swyddogion Llywodraeth y DU yn cynnal trafodaethau, 
gyda'r bwriad o gyfyngu'r effaith negyddol honno drwy ddiwygio 
Atodlen 7B i Ddeddf 2006 (drwy orchymyn o dan adran 109 o 
Ddeddf 2006).

 Efallai y bydd y Pwyllgor am ofyn am ragor o wybodaeth gan 
Lywodraeth Cymru ynghylch sut y gellir diwygio Atodlen 7B i 
Ddeddf 2006.

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

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

GAN 

LYWODRAETH CYMRU 
 

 

TEITL  
Rheoliadau Cyd-drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd mewn 
Cynhyrchion Amaethyddol a'r Polisi Amaethyddol Cyffredin 
(Diwygiadau Amrywiol etc.) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2019 

DYDDIAD  7 Awst 2019 

GAN  Rebecca Evans AC, Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd 

 
Y gyfraith sy'n cael ei diwygio 

 
 Offerynnau Ewropeaidd sy'n Uniongyrchol Gymwys  

 
Rheoliad y Cyngor (UE) Rhif 1308/2013  
Rheoliad y Cyngor (UE) Rhif 1370/2013   
Rheoliad gan y Comisiwn (EC) Rhif 589/2008  
Rheoliad gan y Comisiwn (EC) Rhif 617/2008   
Rheoliad gan y Comisiwn (EEC) Rhif 2568/91 
Rheoliad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) Rhif 29/2012  
Rheoliad gan y Comisiwn (EC) Rhif 543/2008   
Rheoliad Dirprwyedig gan y Comisiwn (EU) Rhif 2015/1366  
Rheoliad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) Rhif 2015/1368   
Rheoliad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) Rhif 2017/39  
Rheoliad Dirprwyedig gan y Comisiwn (EU)  2017/40   
Rheoliad gan y Comisiwn (EC) Rhif 1974/2006 
Rheoliad (UE) Rhif 1303/2013 
Rheoliad (UE) Rhif 1305/2013 
 
Deddfwriaeth ddomestig 
 
Rheoliadau Wyau a Chywion (Lloegr) 2009 
Rheoliadau Cig Dofednod (Lloegr) 2011 
Rheoliadau Olew Olewydd (Safonau Marchnata) 2014 (“Rheoliadau Olew Olewydd”) (dim 
ond y Rheoliadau Olew Olewydd sy'n gymwys o ran Cymru).  

 
Deddfwriaeth yr UE a Ddirymwyd  
 
Rheoliad Dirprwyedig gan y Comisiwn (EU) Rhif 611/2014  
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Rheoliad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) Rhif 615/2014   
 

Unrhyw effaith y gall yr OS ei chael ar gymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad a/neu 
ar gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru 
 
Mae Cyd-drefniadaeth ar gyfer Marchnadoedd yn bwnc sydd wedi'i ddatganoli yn bennaf. 

 
Mae Rheoliadau 2019 yn trosglwyddo swyddogaethau gweinyddol a deddfwriaethol. 
 
Trosglwyddir swyddogaethau gweinyddol fel eu bod yn arferadwy mewn sawl ffordd gan 
Weinidogion Cymru yn ddilyffethair; gan yr ‘awdurdod cymwys’ yn ddilyffethair (er mai'r 
awdurdod cymwys yw Gweinidogion Cymru yn rhinwedd Rheoliadau Wyau a Chywion 
(Cymru) 2010 a Rheoliadau Cig Dofednod (Cymru) 2011); a chan yr Ysgrifennydd Gwladol 
yn gweithredu ar ei ben ei hun, gyda chydsyniad Gweinidogion Cymru, Gweinidogion yr 
Alban a'r Adran Amaethyddiaeth, yr Amgylchedd a Materion Gwledig.   
 
Trosglwyddir swyddogaethau deddfwriaethol fel eu bod yn arferadwy mewn sawl ffordd 
gan Weinidogion Cymru yn ddilyffethair; gan Weinidogion Cymru yn gweithredu ar eu pen 
eu hunain, neu gan yr Ysgrifennydd Gwladol lle nad yw pwnc y rheoliadau o fewn 
cymhwysedd datganoledig; gan Weinidogion Cymru yn gweithredu ar eu pen eu hunain, 
neu gan yr Ysgrifennydd Gwladol gyda chydsyniad Gweinidogion Cymru; a chan yr 
Ysgrifennydd Gwladol yn gweithredu ar ei ben ei hun, ond dim ond gyda chydsyniad 
Gweinidogion Cymru pan fo pwnc y rheoliadau o fewn cymhwysedd datganoledig.  
 
Gall swyddogaethau sydd wedi eu trosglwyddo'n gydredol fel eu bod yn arferadwy nid yn 
unig gan Weinidogion Cymru, ond hefyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol gyda chydsyniad 
Gweinidogion Cymru fod yn swyddogaethau un o Weinidogion y Goron at ddibenion Atodlen 
7B i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. Mae'n bosibl, felly, fod hynny'n ystyriaeth berthnasol 
yng nghyd-destun cymhwysedd y Cynulliad i ddeddfu yn y meysydd hyn yn y dyfodol. 
 
Mae swyddogaethau a drosglwyddir fel eu bod yn arferadwy gan yr Ysgrifennydd Gwladol 
ei hun, ond dim ond gyda chydsyniad Gweinidogion Cymru, yn swyddogaethau un o 
Weinidogion y Goron at ddibenion Atodlen 7B i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. Pe bai'r 
Cynulliad yn cyflwyno Bil yn y dyfodol i geisio dileu neu addasu'r swyddogaethau hyn, gallai 
hynny olygu y bydd gofyn ymgynghori â Llywodraeth y DU. 

 
Diben y diwygiadau  

 
Mae Rheoliadau 2019 yn diwygio deddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd (“UE”) a ddargedwir 
sy'n ymwneud â chyd-drefniadaeth ar gyfer marchnadoedd amaethyddol (“Cyd-drefniadaeth 
ar gyfer Marchnadoedd” neu “CMO”) gyda'r amcan cyffredin o gefnogi, yn uniongyrchol 
neu'n anuniongyrchol, y prisiau a geir gan gynhyrchwyr amaethyddol. Bydd yr offeryn hwn 
yn mynd i'r afael â materion yn ymwneud â gweithredadwyedd sy'n codi oherwydd bod y 
Deyrnas Unedig (“DU”) yn ymadael â'r UE.  Bydd Rheoliadau 2019 yn sicrhau y bydd CMO 
yn gallu parhau i weithredu'n effeithiol ar ôl ymadael â’r UE. 
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Mae Rheoliadau 2019 hefyd yn gwneud mân ddiwygiadau i gyfraith yr UE a ddargedwir sy'n 
ymwneud â chymorth ar gyfer datblygu gwledig a chronfa'r môr a physgodfeydd.  
 
Mae Rheoliadau 2019 yn diwygio deddfwriaeth yr UE a ddargedwir sy'n uniongyrchol 
gymwys i safonau marchnata bwyd. Bydd Rheoliadau 2019 yn sicrhau y bydd modd 
gweithredu safonau marchnata yn y sector bwyd ar ôl i'r DU ymadael â'r UE. Y nod yw 
cynnal yr holl safonau marchnata presennol sy'n berthnasol i farchnad y DU ar Ddiwrnod 1.  
 
Ar ôl ymadael â'r UE a heb ei diwygio, byddai deddfwriaeth uchod yr UE a ddargedwir yn 
cynnwys darpariaethau na ellid eu gweithredu ac a fyddai'n atal cynlluniau i gefnogi'r 
farchnad yn y sector amaethyddol rhag cael eu darparu. 

 
Mae'r Rheoliadau a'r Memorandwm Esboniadol cysylltiedig, sy'n nodi effaith y diwygiadau, 
i'w gweld yma: https://www.gov.uk/eu-withdrawal-act-2018-statutory-instruments 
 
Pam y rhoddwyd cydsyniad 
Rhoddwyd cydsyniad i Lywodraeth y DU wneud y cywiriadau hyn o ran, ac ar ran, Cymru 
am resymau'n ymwneud ag effeithlonrwydd, hwylustod ac oherwydd natur dechnegol y 
diwygiadau. Mae’r diwygiadau wedi cael eu hystyried yn llawn; ac nid oes unrhyw 
wahaniaeth o ran polisi. Diben y diwygiadau hyn yw sicrhau bod y llyfr statud yn parhau i 
weithio ar ôl i’r DU ymadael â’r UE.  
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GWEINIDOGION Y DU YN GWEITHREDU MEWN MEYSYDD 
DATGANOLEDIG

149 - Rheoliadau Cyd-drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd mewn
Cynhyrchion Amaethyddol a'r Polisi Amaethyddol Cyffredin

(Diwygiadau Amrywiol etc.) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2019
Wedi’u gosod yn Senedd y DU: 25 Gorffennaf 2019

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

Amherthnasol

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

Amherthnasol

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

Amherthnasol

Datganiad ysgrifenedig o dan Reol 
Sefydlog 30C:  

Papur 54

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

Amherthnasol

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

04/09/19

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Tŷ’r Cyffredin

Anhysbys

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

05/09/19

Sylwadau 

Bwriedir i'r Rheoliadau gael eu gwneud gan Lywodraeth y DU yn unol ag 
adran 8 o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018.

Mae'r offeryn hwn yn diwygio deddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd (“UE”) a 
ddargedwir sy'n ymwneud â chyd-drefniadaeth ar gyfer marchnadoedd 
amaethyddol (“Cyd-drefniadaeth ar gyfer Marchnadoedd” neu “CMO”).

Y CMO yw'r fframwaith ar gyfer y mesurau marchnad y darperir ar eu cyfer 
o dan y Polisi Amaethyddiaeth Cyffredin (“PAC”) ers ei sefydlu. Mae'n 
darparu'r fframwaith ar gyfer cynlluniau i gefnogi'r farchnad a sefydlwyd 
yn y gwahanol sectorau amaethyddol.
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Os ymadewir â'r UE heb i ddeddfwriaeth yr UE a ddargedwir gael ei 
diwygio, bydd y ddeddfwriaeth yn cynnwys darpariaethau anweithredol a 
fyddai'n atal Llywodraeth y DU a'r Gweinyddiaethau Datganoledig rhag 
gallu cyflwyno'r cynlluniau i gefnogi'r farchnad yn y sector amaethyddol 
nac yn sector pysgodfeydd. Bydd yr offeryn hwn yn mynd i'r afael â 
materion yn ymwneud â gweithredadwyedd sy'n codi oherwydd bod y DU 
yn ymadael â'r UE, a hynny i sicrhau y bydd y CMO yn gallu parhau i 
weithredu’n effeithiol ar ôl ymadael â’r UE

Bydd y cyfundrefnau yn parhau i weithredu ar ôl i'r DU ymadael â'r UE yn 
debyg i'r ffordd y gweithient o'r blaen. Mae'r offeryn hwn yn newid 
hunaniaeth y cyrff sy'n cyflawni'r swyddogaethau penodedig ac yn trosi 
gweithdrefnau'r UE yn weithdrefnau'r DU, fel sy'n briodol.

Mae'r Cynghorwyr Cyfreithiol yn gwneud y sylwadau a ganlyn mewn 
perthynas â datganiad Llywodraeth Cymru dyddiedig 7 Awst 2019 
ynghylch effaith y Rheoliadau hyn.

Nodir yn y datganiad ysgrifenedig:

"Gall swyddogaethau sydd wedi eu trosglwyddo'n gydredol fel eu 
bod yn arferadwy nid yn unig gan Weinidogion Cymru, ond hefyd 
gan yr Ysgrifennydd Gwladol gyda chydsyniad Gweinidogion Cymru 
fod yn swyddogaethau un o Weinidogion y Goron at ddibenion 
Atodlen 7B i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.  Mae'n bosibl, felly, 
fod hynny'n ystyriaeth berthnasol yng nghyd-destun cymhwysedd y 
Cynulliad i ddeddfu yn y meysydd hyn yn y dyfodol.”

Mewn datganiad ysgrifenedig arall (yn ymwneud â Rheoliadau Mewnforio 
a Masnachu Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid (Diwygio etc.) (Ymadael 
â’r UE) (Rhif 2) 2019), nododd Llywodraeth Cymru yr eid i'r afael â mater 
swyddogaethau cydredol sy'n effeithio ar gymhwysedd deddfwriaethol y 
Cynulliad trwy ddiwygio Atodlen 7B I Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 
(trwy Orchymyn Adran 109).

Fodd bynnag, nid oes awgrym tebyg yn y datganiad ysgrifenedig hwn. 
Efallai y byddai'n ddefnyddiol gofyn i Lywodraeth Cymru egluro pam.

Mae'r crynodeb uchod a chynnwys y Memorandwm Esboniadol i'r 
Rheoliadau hyn yn cadarnhau eu heffaith ac i ba raddau y byddai'r 
Rheoliadau hyn yn deddfu polisi newydd mewn meysydd datganoledig.
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DATGANIAD CYFRYNGAU DRAFFT AR GYFER Y FFORWM RHYNG-
SENEDDOL AR BREXIT

Mae Tŷ’r Cyffredin wedi cynnal yr wythfed Fforwm Rhyng-seneddol ar Brexit. Mae’r 
Fforwm yn darparu cyfle ar gyfer deialog ryng-seneddol rhwng y deddfwrfeydd yn y 
Deyrnas Unedig, i gefnogi gwaith craffu mwy effeithiol ar faterion sy’n ymwneud ag 
ymadael â’r Undeb Ewropeaidd. 
Cyfarfu cynrychiolwyr pwyllgorau sy'n craffu ar faterion yn ymwneud â Brexit yn 
Senedd yr Alban, Tŷ’r Cyffredin a Thŷ’r Arglwyddi i drafod y cynnydd sydd wedi'i 
wneud ar yr adolygiad o gysylltiadau rhynglywodraethol a'r gwaith o ddatblygu 
fframweithiau cyffredin. Yn anffodus, nid oedd Aelodau Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
yn gallu bod yn bresennol y tro hwn. Roedd swyddogion o Gynulliad Gogledd 
Iwerddon yn bresennol fel sylwedyddion. 
Cytunodd yr aelodau ar lythyr ar y cyd at Ganghellor Dugiaeth Caerhirfryn, y Gwir 
Anrhydeddus Michael Gove, ynglŷn â rôl graffu Senedd y DU a'r seneddau 
datganoledig a'i wahodd i fod yn bresennol yng nghyfarfod y fforwm mewn cyfarfod yn 
y dyfodol. Trafododd y Fforwm hefyd rôl sefydliadau datganoledig wrth drafod 
cytundebau rhyngwladol. Rhoddodd Arabella Lang, Canolfan Senedd a Chytuniadau 
Tŷ'r Cyffredin, ac Eleanor Hourigan, Cwnsler ar y Cyd-bwyllgor ar Hawliau Dynol, 
gyflwyniad ar y system gyfredol o graffu ar y cytuniadau a chynigion ar gyfer diwygio.
Cytunodd y cyfranogwyr ar y datganiad a ganlyn ar ôl y cyfarfod o’r Fforwm:
"Mae llawer o ansicrwydd o hyd ynghylch sut y bydd y broses Brexit yn datblygu. 
Cryfder y Fforwm yw ei allu i ddod ag Aelodau o wahanol gefndiroedd gwleidyddol o 
bob rhan o'r DU ynghyd i drafod cwestiynau pwysig yn ymwneud â Brexit a datganoli. 
Mae'r Fforwm wedi ysgrifennu at Ganghellor newydd Dugiaeth Caerhirfryn, y Gwir 
Anrhydeddus Michael Gove, i ailadrodd argymhellion y Fforwm ar gyfer Senedd y DU 
a'r seneddau datganoledig i gael rôl wrth graffu ar gysylltiadau rhynglywodraethol fel 
rhan o adolygiad Cyd-bwyllgor y Gweinidogion.
“Cawsom drafodaeth gynhyrchiol ar bwysigrwydd datblygu mecanweithiau gwell ar 
gyfer craffu seneddol ar lywodraethau wrth iddynt drafod cytundebau rhyngwladol a 
chytundebau eraill yn y dyfodol gan gynnwys pwysigrwydd rhannu gwybodaeth yn 
amserol ac yn rheolaidd mewn perthynas â mandad negodi llywodraethau'r DU. 
“Cytunodd y Fforwm fod craffu seneddol ar gytuniadau rhyngwladol yn fater i bob un 
o ddeddfwrfeydd y DU ac maent wedi gofyn i swyddogion ystyried modelau ar gyfer 
craffu ar draws y deddfwrfeydd. 

“Rydym yn bwriadu cyfarfod eto yng Nghaerdydd ym mis Tachwedd 2019.
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AELODAU’N BRESENNOL 
Tŷ’r Cyffredin
Syr Bernard Jenkin AS, y Pwyllgor Gweinyddiaeth Gyhoeddus a Materion 
Cyfansoddiadol
Syr Patrick McLoughlin AS, y Pwyllgor Offerynnau Statudol Ewropeaidd
Syr William Cash AS, y Pwyllgor Craffu Ewropeaidd

Tŷ’r Arglwyddi
Iarll Kinnoull, Pwyllgor yr UE
Yr Arglwydd Jay o Ewelme, Pwyllgor yr UE
Yr Arglwydd Blencathra, Cadeirydd y Pwyllgor Pwerau Dirprwyedig a Diwygio 
Rheoleiddiol
Yr Arglwydd Kirkwood o Kirkhope, y Pwyllgor Craffu ar Is-ddeddfwriaeth

Senedd yr Alban
Joan McAlpine ASA, Cynullydd y Pwyllgor Diwylliant, Twristiaeth, Ewrop a 
Chysylltiadau Allanol
Claire Baker MSP, Dirprwy Gynullydd y Pwyllgor Diwylliant, Twristiaeth, Ewrop a 
Chysylltiadau Allanol
Bruce Crawford ASA, Cynullydd y Pwyllgor Cyllid a’r Cyfansoddiad
Adam Tomkins ASA, Dirprwy Gynullydd y Pwyllgor Cyllid a Chyfansoddiad
Swyddogion

Roedd swyddogion o Gynulliad Gogledd Iwerddon a Chynulliad Cenedlaethol Cymru 
yn bresennol fel sylwedyddion.
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Rebecca Evans AC/AM 
Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd  
Minister for Finance and Trefnydd 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  

0300 0604400 

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

 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
 
 
 
 

 
17 Gorffennaf 2019 

 
 
 
Annwyl Mick, 
 
Rheoliadau Grwpiau Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd (Ymadael â’r UE) 2019 
 
Diolch ichi am eich llythyr ynglŷn â’r rheoliadau a enwir uchod.  

Ysgrifennaf atoch fel ymateb i’ch cwestiwn pam mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu 
peidio â gwneud ei rheoliadau ei hun yn y maes polisi hwn a pham mae angen i’r Gweinidog 
Cymru a'r Ysgrifennydd Gwladol gytuno i gais gan Awdurdod Cymreig.  

Mae’r Rheoliadau yr UE ar Grwpiau Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd yn nodi mai amcan 
Grwpiau Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd yw hwyluso a hyrwyddo cydweithredu tiriogaethol, 
felly gall Grwpiau Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd weithredu ar sail nad yw o reidrwydd yn 
gyfan gwbl economaidd  ei natur. Pan gaiff Grwpiau Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd eu 
sefydlu, maent yn endid cyfreithiol. Er bod hawl gan drydedd wlad fod yn aelod o Grŵp 
Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd, rhaid i’r swyddfa gofrestredig fod mewn Aelod-
wladwriaeth yr UE ac ystyrir y Grŵp fel endid o’r aelod-wladwriaeth honno a chaiff ei 
lywodraethu’n rhannol gan gyfraith yr aelod-wladwriaeth honno. 
Nid yw’n ofynnol cael cytundeb rhyngwladol ymlaen llaw wedi’i lofnodi a’i gymeradwyo gan 
seneddau rhyngwladol er mwyn i Aelod-wladwriaeth yr UE gymryd rhan mewn Grŵp 
Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd. Fodd bynnag, pan fydd trydedd wlad yn cymryd rhan 
mewn Grŵp Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd, gellir cael cytundeb rhwng yr Aelod-
wladwriaethau sy’n cymryd rhan a’r drydedd wlad honno. Rydym yn ystyried, felly, fod y mater 
a gedwir yn ôl o dan yr Atodlen 7A newydd i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, paragraff 10 
(1) a (2) sy’n cyfeirio at y berthynas â thiriogaethau y tu hwnt i’r Deyrnas Unedig yn golygu, 
pan fo unrhyw awdurdod yn y DU yn ceisio ymuno â Grŵp Cydweithredu Tiriogaethol 
Ewropeaidd mewn Aelod-wladwriaeth yr UE, byddai angen penderfyniad cyffredinol gan yr 
Ysgrifennydd Gwladol oherwydd ni fyddai gan Weinidogion Cymru y cymhwysedd 
deddfwriaethol i lunio’r fframwaith cyffredinol ar gyfer y cytundeb hwn, a hynny er bod 
ganddynt y pwerau gwario/cyllido o bosibl.  Er enghraifft, er mwyn cymryd rhan yn y trefniant 
i greu fframwaith Grwpiau Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd, mae'r mater a gedwir yn 
cael ei chadw o dan yr atodlen ddiwygiedig 7A, fel y soniwyd uchod. Wrth symud ymlaen, er 
y gallai Gweinidogion Cymru gymryd rhan wedyn o dan y fframwaith, byddai unrhyw 
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newidiadau yn gofyn am fewnbwn Llywodraeth y DU. Yna, mae'n dilyn na fyddai cymhwysedd 
Gweinidogion Cymru yn ddigon eang oherwydd, er bod y pwerau'n ddigonol i ganiatáu 
cymryd rhan mewn fframwaith Grwpiau Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd, byddai hyn 
yn wir dim ond ar ôl i Lywodraeth y DU sefydlu’r fframwaith Grwpiau Cydweithredu 
Tiriogaethol Ewropeaidd. 

 

Gobeithio y bydd yr eglurhad uchod yn ddigonol 

Yn gywir, 

 

 
 
Rebecca Evans AC/AM 

Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd  
Minister for Finance and Trefnydd   
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Elin Jones AC, y Llywydd 

Jeremy Miles AC, Cwnsler Cyffredinol 

 

17 Gorffennaf 2019 

 

Annwyl Lywydd a Chwnsler Cyffredinol, 

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) 

 

Ysgrifennaf yn dilyn dadl Cyfnod 1 ar egwyddorion cyffredinol y Bil ar 10 Gorffennaf 2019 

a'n gohebiaeth flaenorol ynglŷn â’r Bil hwn. 

Yn ystod y ddadl, cadarnhaodd y Cwnsler Cyffredinol ei fwriad i gyflwyno gwelliannau i'r Bil 

mewn perthynas ag atebolrwydd y Comisiwn Etholiadol ac y bydd yn oedi o ran cynnig 

penderfyniad ariannol nes ei fod yn gallu darparu'r wybodaeth hon. 

Yn llythyr y Cwnsler Cyffredinol ar 25 Mehefin 2019, nododd hefyd fod trafodaethau'n 

parhau rhwng Llywodraeth Cymru a Thrysorlys y DU ynglŷn â’r dull o ariannu'r Comisiwn 

Etholiadol. Fodd bynnag, mae'r ddau brif opsiwn dan sylw yn tybio y bydd cyllid yn 

trosglwyddo o Gronfa Gyfunol y DU i Gronfa Gyfunol Cymru. Er fy mod yn deall bod hwn yn 

faes cymhleth a allai fod angen caniatâd y Goron, mae'n hanfodol bod y Pwyllgor Cyllid yn 

cael cyfle i ystyried y gwelliannau a'u goblygiadau ariannol mewn perthynas â'r materion 

hyn cyn trafodion Cyfnod 2.  

O gofio bod trafodion Cyfnod 2 wedi'u trefnu ar gyfer 9 Hydref, byddwn yn gofyn i’r 

gwelliannau gael eu cyflwyno mewn da bryd i alluogi'r Pwyllgor Cyllid i’w hystyried cyn 

gofyn i'r Cynulliad gytuno ar y penderfyniad ariannol. Ochr yn ochr â'r gwelliannau a 

gyflwynir, byddem yn disgwyl gwybodaeth ariannol hefyd o ran atebolrwydd a threfniadau 

ariannu'r Comisiwn Etholiadol. 

Yn dibynnu ar eich bwriadau o ran cynnig Penderfyniad Ariannol, hoffem eich gwahodd eich dau i 

fod yn bresennol yng nghyfarfod y Pwyllgor Cyllid ddydd Iau 19 Medi neu ddydd Mercher 25 

Medi, i sicrhau bod y darpariaethau newydd yn destun y gwaith craffu gofynnol. Felly, byddwn yn 

ddiolchgar pe bai'r gwelliannau a'r wybodaeth ariannol yn cael eu cyflwyno cyn y cyfarfod er mwyn 

hwyluso'r sesiwn. 
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Byddwn yn ddiolchgar pe gallai eich swyddogion gysylltu â thîm clercio’r Pwyllgor Cyllid 

SeneddFinance@Cynulliad.Cymru ynghylch eich dyddiad dewisol a'r trefniadau ar gyfer y 

cyfarfod.  

 

 

Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a 

Deddfwriaethol. 

 

Yn gywir, 

 

Llŷr Gruffydd AC 

Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid 
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Rebecca Evans AC/AM 
Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd  
Minister for Finance and Trefnydd 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  

0300 0604400 

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

 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Mick Antoniw AC 
Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru  
Tŷ Hywel  
Bae Caerdydd  
Caerdydd 

CF99 1NA  
 
 
 

23 Gorffennaf 2019 
 

 
Rheoliadau’r Amgylchedd  (Swyddogaethau Deddfwriaethol o Gyfarwyddebau) 

(Ymadael â’r UE) 2019  
 

 
Annwyl Mick,  
 
Diolch am eich llythyr ynghylch Rheoliadau'r Amgylchedd (Swyddogaethau Deddfwriaethol 
o Gyfarwyddebau) (Ymadael â'r UE) 2019 (Rheoliadau 2019).    
 

Rwy'n nodi eich pryderon ynghylch y ffaith nad yw'r Datganiad Ysgrifenedig yn ddigon 
penodol i wybod pa effaith allai'r Rheoliadau eu cael ar gymhwysedd deddfwriaethol y 
Cynulliad. Rwy'n gobeithio felly y bydd y dadansoddiad a nodir o gymorth ichi. 
 
O ran darpariaethau y Strategaeth Forol, fel a nodir yn y Datganiad Ysgrifenedig, mae gan 
Gynulliad Cenedlaethol Cymru rywfaint o gymhwysedd deddfwriaethol o fewn y maes morol 
yng Nghymru, ar wahân i gymalau cadw megis llongau, olew a nwy. O ganlyniad, cyn 
gwneud y rheoliadau o dan Rhan 6 newydd Rheoliadau y Strategaeth Forol 2010, mae'n 
rhaid i'r Ysgrifennydd Gwladol sicrhau cydsyniad Gweinidogion Cymru ar gyfer rheoliadau 
sy'n berthnasol i Gymru (fel a ddiffinnir yn adran 158(1) Deddf Llywodraeth Cymru 2006). 
Mae'r swyddogaethau a drosglwyddir i'r Ysgrifennydd Gwladol yn gyfystyr â swyddogaethau 
un o Weinidogion y Goron at ddibenion Atodlen 7B i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. Pe 
bai'r Cynulliad yn cyflwyno Bil yn y dyfodol i geisio dileu neu addasu'r swyddogaethau hyn, 
gallai hynny olygu y bydd gofyn ymgynghori â Llywodraeth y DU. 
 
Mae gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru gymhwysedd deddfwriaethol o ran ansawdd yr aer, 
dŵr a sŵn amgylcheddol, yn amodol ar y cymalau cadw yn Atodlen 7A i Ddeddf 
Llywodraeth Cymru 2006 (er enghraifft, Adran C15 (dŵr a carthffosiaeth)). Nid oes unrhyw 
effeithiau penodol o ganlyniad i'r Offeryn Statudol hwn ar y cymhwysedd deddfwriaethol o 
fewn y meysydd hyn, ar wahân i'r materion a nodir yn y datganiad ysgrifenedig sy'n 
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gysylltiedig â defnyddio cyfyngiadau Atodlen 7B ar gyfer swyddogaethau posibl sy'n 
cydredeg. 
 
Gallaf gadarnhau bod Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda Swyddfa Cymru i fynd i'r afael â 
chymhwysedd deddfwriaethol nad oes modd ei ragweld sy'n deillio o'r pwerau sy'n 
cydredeg a grëwyd yn ystod y rhaglen o gywiro Gorchmynion Statudol wrth ymadael â'r UE. 
Mae Swyddfa Cymru yn cytuno bod angen datrys y mater hwn a rydym yn cydweithio â hwy 
ar fanylion Gorchymyn s109 fydd yn mynd i'r afael â hyn. 
 
Byddaf yn eich hysbysu o'r datblygiadau.    
 
Yn gywir, 
 

 
 
Rebecca Evans AC/AM 

Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd  
Minister for Finance and Trefnydd  
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John Griffiths AC
Cadeirydd
Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1NA

23 Gorffennaf 2019

Annwyl John,

Hawliau pleidleisio i garcharorion

Hoffwn ddiolch i'r Pwyllgor am ei drafodaeth fanwl o'r materion yn ymwneud â hawliau 
pleidleisio i garcharorion. Ysgrifennaf i ymateb ar ran Comisiwn y Cynulliad i'ch adroddiad, 
yn benodol yr argymhellion sydd wedi'u hanelu at y Comisiwn.

Fel y gwyddoch, ymgynghorodd y Comisiwn â'r cyhoedd ar y mater hwn yn 2018 fel rhan 
o'i ymgynghoriad Creu Senedd i Gymru ar ddiwygiadau posibl i drefniadau etholiadol a 
gweithredol y Cynulliad. Roedd yr ymatebion i'r ymgynghoriad yn tynnu sylw at 
gymhlethdodau cyfreithiol, moesegol a democrataidd, yn ogystal â materion ymarferol yr 
oedd angen eu hystyried yn fanwl er mwyn llywio trafodaeth a dadl bellach ar y mater hwn. 
Rwy'n ddiolchgar i'r Pwyllgor am ymateb yn gadarnhaol i fy ngwahoddiad i drafod y mater 
hwn.

Wrth wraidd unrhyw drafodaeth o'r mater hwn mae pwysigrwydd sicrhau bod ein 
hetholfraint etholiadol yn gydnaws â'r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol. Yn ystod 
eich ymchwiliad, fe wnaethoch chi glywed tystiolaeth fanwl gan amrywiaeth o randdeiliaid 
gwybodus. Er nad oedd pob un o aelodau'r Pwyllgor yn cefnogi pob un o'ch argymhellion, 
mae eich adroddiad serch hynny yn cynnig sylfaen gadarn ar gyfer trafod y mater hwn 
ymhellach mewn perthynas ag etholiadau'r Cynulliad a llywodraeth leol yng Nghymru.

Fe wnaeth y Comisiwn drafod eich adroddiad ar 15 Gorffennaf, yn arbennig eich 
argymhelliad cyntaf:
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“Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru a Chomisiwn Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno deddfwriaeth i roi’r hawl i bob carcharor o 
Gymru bleidleisio mewn etholiadau datganoledig yng Nghymru, os cawsant 
ddedfryd o lai na phedair blynedd o garchar. Nid yw Mohammad Asghar a Mark 
Isherwood yn cytuno â’r argymhelliad hwn” (Argymhelliad 1).

Fe wnaeth y Comisiwn drafod a fyddai'n briodol iddo fynd i'r afael â'r mater o bleidleisiau i 
garcharorion, boed hynny drwy welliant i'r Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) neu mewn 
darn o ddeddfwriaeth gan Gomisiwn y Cynulliad yn y dyfodol. Daeth y Comisiwn i'r 
casgliad, gan mai Llywodraeth Cymru sy'n gyfrifol am gynnal etholiadau yng Nghymru, mai 
Gweinidogion Cymru sydd â'r penderfyniad ynghylch a ddylid cyflwyno deddfwriaeth 
mewn perthynas â hawliau pleidleisio i garcharorion a phryd y dylid gwneud hynny. Mae 
hyn yn arbennig oherwydd y cymhlethdodau o ran gweithredu y gwnaeth eich Pwyllgor eu 
nodi. Barn y Comisiwn, felly, yw mai mater i Weinidogion Cymru yw ymateb i 
argymhellion 1, 2, 7 ac 8. 

Er na chafodd ei argymell yn benodol gan y Pwyllgor, fe wnaeth y Comisiwn drafod a oedd 
yn credu y gallai'r Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru), sydd yng Nghyfnod 2 y gwaith craffu 
arno, fod yn gyfrwng addas ar gyfer bwrw ymlaen ag unrhyw gynigion deddfwriaethol i'r 
perwyl hwn.

Fe wnaeth y Comisiwn nodi sylwadau'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a 
Deddfwriaethol yn ei adroddiad ar egwyddorion cyffredinol y Bil Senedd ac Etholiadau 
(Cymru): 

“nid yw cyhoeddi’r adroddiad hwn [gan y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth 
Leol a Chymunedau... yn cyfateb i waith craffu Cyfnod 1 ar Fil sy’n cynnwys 
darpariaethau penodol ar bleidleisio gan garcharorion sy’n rhoi effaith i 
fwriadau polisi. Mae estyn hawliau pleidleisio i... [g]archarorion yn cynrychioli 
newid sylweddol i’r etholfraint. Dylai’r darpariaethau deddfwriaethol y byddai eu 
hangen i gyflawni newid o’r fath, yn unol ag arfer da ar ddeddfu, gael eu 
cynnwys mewn Bil pan gaiff ei gyflwyno.”

O'r herwydd, heb farnu ar rinweddau'r argymhellion a wnaed gan y Pwyllgor 
Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, neu i'r gwrthwyneb, nid yw'r Comisiwn o'r 
farn y dylid cyflwyno gwelliannau i'r Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) i fynd i'r afael â'r 
mater hwn. Byddai gwneud hynny yn golygu y byddai newid sylfaenol i hawliau 
pleidleisio'r Cynulliad yn digwydd heb waith craffu Cyfnod 1 ar y cynigion manwl.

Mae'r Comisiwn yn cytuno ag argymhelliad 3 o ran yr angen i unrhyw ddeddfwriaeth fod 
ar waith o leiaf chwe mis cyn iddi ddod i rym. Caiff yr egwyddor bwysig hon ei hadlewyrchu 
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yn y sylwadau yr wyf wedi'u gwneud i'r Pwyllgor Busnes mewn perthynas â'r amserlen ar 
gyfer craffu ar y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru). Byddai'r amserlen arfaethedig yn 
caniatáu i'r Bil gael Cydsyniad Brenhinol chwe mis cyn y gwaith canfasio ym mis Gorffennaf 
2020 at ddibenion etholiad y Cynulliad yn 2021.

Diolch i chi unwaith eto am drafod y materion cyfansoddiadol cymhleth a phwysig hyn.

Yn gywir 

Elin Jones

Cadeirydd, Comisiwn y Cynulliad

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu’n Saesneg.

We welcome correspondence in Welsh or English
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Lesley Griffiths AC/AM 
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig 
Minister for Environment, Energy and Rural Affairs   
 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

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: LG/0284/19 
 
Mr Mick Antoniw AC 
Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

 

SeneddCLA@cynulliad.cymru 

 
 

 

 
 
 

25 Gorffennaf 2019 
 
 
 
Annwyl Mick  
 
 
 
Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar Femorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Amaethyddiaeth  

Diolch i chi am ystyriaeth ac adroddiadau’r Pwyllgor ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol 
(‘LCM’) a’r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (‘SLCM’) mewn perthynas â Bil 
Amaethyddiaeth y DU. 

Rwyf wedi ystyried argymhellion y Pwyllgor yn ofalus ac mae swyddogion yn gweithio gyda 
Llywodraeth y DU ar becyn i fynd i’r afael â phryderon.  Byddwch yn sylweddoli bod hyn yn cynnwys 
trafodaethau cymhleth â Llywodraeth y DU a gweinyddiaethau eraill, ond serch hynny, rwy’n hapus 
â’r cynnydd sydd wedi’i wneud. Rwy’n darparu’r wybodaeth sydd ar gael hyd yn hyn yn yr atodiad i’r 
llythyr hwn. Bydd fy swyddogion yn barod i ddarparu papur briffio technegol, yn gyfrinachol, yn 
ymwneud â’r materion sy’n parhau i fod yn destun trafodaeth â Llywodraeth y DU os bydd hynny’n 
fuddiol i chi. Fel y gwyddoch, mae’r Bil wedi cael ei oedi yn Senedd y DU ar hyn o bryd, a byddaf yn 
ymateb yn llawn pan fydd y Bil yn parhau i gael ei drafod yno. Hefyd, rwy’n bwriadu diweddaru’r 
Nodiadau Esboniadol i’r Bil a chyflwyno Datganiad Esboniadol i’r Cynulliad i ategu’r LCMs. Bydd y 
Datganiad Esboniadol yn darparu gwybodaeth ychwanegol am y Bil, gan gynnwys sut y defnyddir y 
pwerau i wneud rheoliadau, cyfiawnhau gweithdrefnau a dulliau o sicrhau tryloywder, a chynnwys y 
Cynulliad Cenedlaethol.    

Hoffwn nodi rhannau penodol o’r pecyn er mwyn dangos fy ymrwymiad i dryloywder, fy mharch at 
waith y Cynulliad yn craffu ar ddeddfwriaeth, a’r ffaith fy mod wedi gwrando ar safbwyntiau’r Cynulliad, 
a’u hystyried. 
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Bil Amaethyddiaeth Cymru 

Rwy’n cadarnhau fy mod i’n dal i fwriadu defnyddio’r pwerau yn Atodlen 3 o Fil y DU. Mae angen y 
pwerau hyn arnom er mwyn dechrau symud i systemau cymorth newydd pan fyddwn yn barod i wneud 
hynny.   

Rwy’n parhau i ymrwymo i gyflwyno Bil Amaethyddiaeth Cymru, ac mae’r Prif Weinidog wedi rhoi 
diweddariad ein cynlluniau fel rhan o’i ddatganiad ar Raglen Ddeddfwriaethol y Llywodraeth ar 16 
Gorffennaf. Bydd Bil Amaethyddiaeth Cymru yn fwyaf effeithiol os caiff ei gyflwyno yn y Cynulliad 
nesaf. Mae’n bwysig deddfu unwaith a deddfu’n dda. Dyma gyfle i fod yn uchelgeisiol a 
phellgyrhaeddol, mynd ymhellach na chynllun cymorth syml i ffermydd, ac ystyried materion fel 
hawliau ffermwyr tenant. Fe wnes i lansio ‘Ffermio Cynaliadwy a’n Tir’ ar 9 Gorffennaf, sy’n cyflwyno 
ein cynigion uchelgeisiol ar gyfer y dyfodol, gan gynnwys talu ffermwyr am eu camau gweithredu i 
ymateb i’r argyfwng hinsawdd, lleihau allyriadau a dal carbon. Ar sail canlyniadau’r ymgynghoriad 
hwn, byddwn yn cyflwyno Papur Gwyn cyn diwedd y Cynulliad hwn er mwyn paratoi’r ffordd ar gyfer 
deddfwriaeth.    

Rwyf am roi’r sicrwydd deddfwriaethol y gofynnwyd amdano fel sylfaen i ymrwymiadau penodol sydd 
eisoes wedi’u gwneud gan Weinidogion. Felly, rwyf wedi gofyn i swyddogion ddatblygu cymal 
“machlud” fel bod darpariaethau perthnasol ym Mil Amaethyddiaeth y DU yn dod i ben ar ôl diwedd 
31 Rhagfyr 2024.  

Cytundeb Sefydliad Masnach y Byd ar Amaethyddiaeth  
 

Mae’n dda gennyf ddarparu’r sicrwydd ychwanegol y gofynnwyd amdano ynglŷn â’r Cytundeb 
Dwyochrog rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU ar bwerau Sefydliad Masnach y Byd.  
 
Mae cymal Sefydliad Masnach y Byd yn codi ystyriaethau cyfansoddiadol, cyfreithiol a pholisi pwysig 
a chymhleth. Mae’n ymwneud â meysydd datganoledig a meysydd a gedwir yn ôl. Mae polisi yn 
ymwneud â chysylltiadau rhyngwladol a rheoleiddio masnach ryngwladol wedi’i gadw yn ôl, tra bod 
polisi yn ymwneud ag amaethyddiaeth a chydymffurfio a rhwymedigaethau rhyngwladol, a’u 
gweithredu, wedi’i ddatganoli oddi mewn i gymhwysedd deddfwriaethol. Fel rwyf wedi’i ddweud o’r 
blaen, mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yn anghytuno ar statws darpariaethau Sefydliad 
Masnach y Byd. Nid wyf yn barod i ildio safbwynt Llywodraeth Cymru ar y mater hwn, yn enwedig o 
ystyried y goblygiadau cyfansoddiadol ehangach. Fodd bynnag, rwyf wedi cytuno ar ffordd ymlaen 
gyda’r Ysgrifennydd Gwladol nad yw’n ymrwymo i’r mater.  
 
Yr hyn sy’n bwysig i mi yw sicrhau nad oes unrhyw rwystrau ar gymhwysedd Llywodraeth y DU. Felly, 
mae fy nhrafodaethau wedi canolbwyntio ar gryfhau’r dull llywodraethu sy’n sylfaen i ddefnyddio cymal 
Sefydliad Masnach y Byd er mwyn ceisio cyflawni hyn. 
 
Rwyf wedi trafod y mater hwn sawl gwaith â’r Ysgrifennydd Gwladol, gan nodi’n glir bod ymrwymiad 
yr ymgynghoriad a gynigiwyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol yn y lle cyntaf yn annerbyniol ac y gallai 
gael ei ddefnyddio i rwystro cymhwysedd Cymru i lunio polisi amaethyddol. Yn yr un modd, fe 
wnaethom gydnabod y byddai’n anodd i Lywodraeth y DU ildio feto unochrog dros y pŵer i wneud 
rheoliadau Sefydliad Masnach y Byd, gan ei bod yn gyfrifol am gynrychioli gwledydd y Deyrnas Unedig 
yn Sefydliad Masnach y Byd. Fe wnaethom gytuno y dylai ein swyddogion ddatblygu ystod o 
ddewisiadau deddfwriaethol ac anneddfwriaethol i fynd i’r afael â’m mhryderon, ac y dylai’r dewisiadau 
hyn gael eu datblygu yn unol â chynsail y trafodaethau â Llywodraeth y DU ar      Ddeddf yr Undeb 
Ewropeaidd (Ymadael) 2018 a arweiniodd at y Cytundeb Rhynglywodraethol. Fy amcan negodi 
cyffredinol oedd sicrhau’r rôl gryfaf bosibl i Weinidogion Cymru wrth ddefnyddio’r pwerau.    
 
Dyma beth rydym wedi’i gyflawni. Trwy’r cytundeb, rwyf wedi sicrhau rôl gref iawn i Gymru wrth lunio’r 
rheoliadau gwreiddiol o dan y cymal, a defnyddio’r rheoliadau yn barhaus. Mae hyn yn gryfach o lawer 
nag ymrwymiad yr ymgynghoriad cychwynnol, ac mae’n cynnwys ymrwymiad penodol gan yr 
Ysgrifennydd Gwladol i barhau â’r broses ar sail consensws yn unol â dull gweithredu clir a thryloyw. 
Er nad yw hyn yn amddiffyniad absoliwt, mae’n gosod y bar yn uchel dros ben. Rwy’n cydnabod y 
bydd yn fwy anodd cyrraedd consensws mewn rhai sefyllfaoedd, ac mae swyddogion Llywodraeth Tudalen y pecyn 282



Cymru wedi cynnig dull o ddatrys gwahaniaethau sy’n rhan o’r Cytundeb.    Mae’r dull hwn yn gadarn 
ac yn dryloyw, gan sicrhau bod safbwyntiau Gweinidogion yn cael eu hystyried yn briodol, ac yn 
hanfodol, yn cynnwys caniatâd i droi at banel annibynnol neu i Senedd y DU yn yr achosion mwyaf 
difrifol. Er enghraifft, os nad yw Llywodraeth Cymru yn cytuno â rheoliadau arfaethedig ond bod 
Llywodraeth y DU yn penderfynu bwrw ymlaen, mae’n rhaid i’r Ysgrifennydd Gwladol gyflwyno 
datganiadau gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i Senedd y DU. Er nad yn feto absoliwt, 
byddai’n rhaid i ddau Dŷ Senedd y DU gytuno’n fwriadol i gymeradwyo’r rheoliadau, gan ddiystyru 
gwrthwynebiadau Gweinidogion datganoledig ar sail gwybodaeth lawn. Os bydd yn ddefnyddiol, gall 
swyddogion ystyried a fyddai’n bosibl hysbysu’r Cynulliad a rhoi cyfle iddo gyflwyno sylwadau ar is-
ddeddfwriaeth wrth iddi gael ei pharatoi. Byddaf yn adolygu effeithiolrwydd y broses maes o law, gan 
ystyried a oes angen unrhyw addasiadau i’w chryfhau. 

Ardoll Cig Coch 

Yn unol â’m cais, mae cymal newydd sy’n datrys y broblem hirdymor o ddychwelyd yr ardoll cig coch 
wedi’i lunio gan Lywodraeth y DU, ac mae wedi’i gynnwys yn y Bil. Mae’r cymal newydd yn rhoi pwerau 
i Weinidogion, wrth weithredu ar y cyd, sefydlu cynllun sy’n ei gwneud yn ofynnol i fyrddau 
amaethyddol ym Mhrydain ailddosbarthu’r ardoll rhyngddynt. Bydd swyddogion yn parhau i ddatblygu 
cynllun wrth i’r ddeddfwriaeth basio trwy Senedd y DU er mwyn sicrhau bod system deg ar waith cyn 
gynted ag y bo modd.  

Cysylltiadau a Gwaith Rhyng-sefydliadol    

Rwy’n ystyried ystod o ddiwygiadau ac ymrwymiadau i roi dyletswyddau ychwanegol ar Lywodraeth 
Cymru, gan sicrhau rôl glir i’r Cynulliad wrth graffu ar is-ddeddfwriaeth.  

Diweddariad ar Brexit a’n Tir a’r camau nesaf     

Ar 9 Gorffennaf fe lansiais ymgynghoriad Ffermio Cynaliadwy a’n Tir, sy’n gofyn am eich safbwyntiau 

ar ein cynigion polisi diwygiedig i gefnogi ffermwyr Cymru. Bydd yr ymgynghoriad yn cau ar 30 Hydref 
2019. Hefyd, byddwn yn dechrau rhaglen wedi’i chynllunio ar y cyd yn ddiweddarach eleni. Bydd hyn 
yn ein galluogi i archwilio rhai o elfennau ymarferol y cynllun arfaethedig trwy gydweithio, na fyddai’n 
bosibl trwy ddefnyddio proses ymgynghori ysgrifenedig yn unig. Byddaf yn darparu’r amserlen 
ddangosol y gofynnwyd amdani ar gyfer datblygu’r cynllun newydd arfaethedig unwaith rwy’n gwybod 
mwy am ariannu yn y dyfodol ac ar ôl dadansoddi ymatebion i’r ymgynghoriad. Hoffwn bwysleisio na 
fydd unrhyw benderfyniad yn cael ei wneud am gynlluniau yn y dyfodol nes bod ymatebion i’r 
ymgynghoriad wedi’u hystyried. Hefyd, ni fydd unrhyw newid i Gynllun y Taliad Sylfaenol hyd at ac yn 
cynnwys 2020, ac ni fydd cynlluniau presennol yn cael eu dileu cyn y bydd unrhyw gynlluniau newydd 
yn barod. 

 

 
 
 
 

 
 
Lesley Griffiths AC/AM 
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig 
Minister for Environment, Energy and Rural Affairs   
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Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol 
(cyhoeddwyd 04 Ionawr 2019) ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru 
ar y Bil Amaethyddiaeth  
 

 

Argymhelliad y Pwyllgor Materion 
Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol  

Ymateb Llywodraeth Cymru 

Argymhelliad 1 

 
Dylai Ysgrifennydd y Cabinet ysgrifennu at y Pwyllgor 
hwn mewn ymateb i’r eglurhad yr ydym yn gofyn 
amdano ym mharagraffau 101 a 107 o’r adroddiad 
hwn. 
  

Derbyn 

 
Fe ysgrifennais at yr Ysgrifennydd Gwladol yn ystod 

haf y llynedd gan nodi fy mod yn disgwyl y byddai 
trafodaethau ar y Bil yn mynd rhagddynt yn unol  â’r 
Cytundeb Rhynglywodraethol ar Ddeddf yr Undeb 
Ewropeaidd (Ymadael) 2018 a Sefydlu 
Fframweithiau Cyffredin.  
 
Tua dechrau 2018, fe ystyriais yn ofalus pa mor 
ymarferol oedd cyflwyno Bil Amaethyddiaeth Cymru 
yn y Cynulliad Cenedlaethol erbyn mis Medi 2018. O 
ystyried cymhlethdod ac arwyddocâd ymadawiad y 
DU â’r UE i’r sector amaethyddiaeth, fe ddes i’r 
casgliad fod angen mwy o amser i wneud gwaith 
datblygu polisi ac ymgynghori gofalus, trylwyr a 
manwl gyda’r rhai sy’n cael eu heffeithio. Ar 10 
Gorffennaf cyhoeddais fy mod yn ystyried cynnwys 
darpariaethau yn ymwneud â Chymru’n benodol ym 
Mil Amaethyddiaeth y DU ar sail terfyn amser er 

mwyn darparu pwerau i ddechrau pontio’n raddol 
nes bod deddfwriaeth sylfaenol Cymru yn dod i rym.  
 
Fis Gorffennaf diwethaf, cytunais i weithio gyda 
Llywodraeth y DU i gynnwys pwerau ym Mil y DU fel 
bod Gweinidogion Cymru yn gallu parhau i weithredu 
cynlluniau presennol ar ôl i ni ymadael â’r UE, a’u bod 
yn gallu datblygu polisïau newydd i ganiatáu pontio 
effeithiol rhwng y Polisi Amaethyddol Cyffredinol a 
rhaglen rheoli tir newydd.     
 
Roedd proses ddeddfwriaethol Llywodraeth y DU yn 
briodol i Gymru, ac o dan yr amgylchiadau roedd yn 
ymarferol cynnwys y darpariaethau er mwyn rhoi 
sicrwydd i ffermwyr Cymru y bydd gan y Llywodraeth 

bwerau i’w cefnogi pan fydd y DU yn ymadael â’r UE. 
Heb y cyfryw bwerau, mae’n bosibl na fyddwn yn 
gallu parhau i dalu cymorth amaethyddol ar ôl 2020 
neu symud tuag at systemau cymorth newydd 

arfaethedig. Bydd hyn yn para am gyfnod dros dro 
nes bod modd cyflwyno Bil Amaethyddiaeth yn y 
Cynulliad. Anfonwyd cyfarwyddiadau Llywodraeth 
Cymru i Swyddfa’r Cwnsler Seneddol ym mis Awst 
2018.    

 
Rwy’n ymrwymo o hyd i gyflwyno Bil 
Amaethyddiaeth Cymru cyn gynted ag y bydd 
hynny’n ymarferol ac yn briodol. Cyflwynodd Prif 
Weinidog Cymru ddiweddariad ar y mater hwn yn ei 
ddatganiad ar Raglen Ddeddfwriaethol y 
Llywodraeth. Bydd Bil Amaethyddiaeth Cymru yn 
fwyaf effeithiol os caiff ei gyflwyno yn y Cynulliad 
nesaf. Mae’n bwysig deddfu unwaith a deddfu’n dda. 
Dyma gyfle i fod yn uchelgeisiol a phellgyrhaeddol, 
mynd ymhellach na chynllun cymorth syml i 
ffermydd, ac ystyried materion fel hawliau ffermwyr 
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tenant. Fe wnes i lansio ‘Ffermio Cynaliadwy a’n Tir’ 

ar 9 Gorffennaf. Gan ddefnyddio canlyniadau’r 
ymgynghoriad hwn, byddwn yn cyflwyno Papur 
Gwyn cyn diwedd y Cynulliad hwn er mwyn paratoi 
ar gyfer deddfwriaeth.   

 

Argymhelliad 2 
 
Dylai Ysgrifennydd y Cabinet ysgrifennu at y 
Pwyllgor hwn ac egluro a yw’r unig ddarpariaeth y 
mae ei hangen er mwyn i Weinidogion Cymru gael 
awdurdod cyfreithiol i wneud taliadau uniongyrchol i 
ffermwyr yn 2020 (ac wedyn) wedi’i chynnwys ym 
mharagraff 8 o Atodlen 3 i’r Bil, fel y cytunwyd yn 
ystod y cyfnod pwyllgor yn Nhŷ’r Cyffredin.  

Derbyn mewn egwyddor 
 
Mae Brexit wedi creu ansicrwydd digynsail, ac 
rwyf am sicrhau bod darpariaeth yn cael ei 
gwneud i allu diwygio cyfraith yr UE a 
ddargedwir a sicrhau bod modd pontio i 
gynlluniau newydd arfaethedig gan osgoi 
unrhyw anfantais i ffermwyr Cymru.   
 
 
 

Argymhelliad 3 

 
Dylai Ysgrifennydd y Cabinet geisio diwygio Bil 
Amaethyddiaeth y Deyrnas Unedig i fewnosod 
darpariaeth fachlud i’r perwyl na fydd Atodlen 3 yn 
berthnasol mwyach ar ôl y Pumed Cynulliad. 
 

Derbyn mewn egwyddor 

 
Rwyf wedi gwrando ar bryderon Pwyllgorau’r 
Cynulliad yn ymwneud ag absenoldeb cymal 
“machlud”. Rwyf wedi cyfarwyddo swyddogion i 
ddatblygu cymal “machlud” fel bod darpariaethau 
perthnasol yn y Bil yn dod i ben o ddiwedd 31 
Rhagfyr 2024. Mae swyddogion yn gweithio gyda’r 
Cwnsler Seneddol a Llywodraeth y DU i baratoi 
darpariaeth addas sy’n darparu’r sicrwydd 
deddfwriaethol y mae’r Pwyllgorau yn gofyn amdano 
yn ogystal â’r ymrwymiad penodol a wnaed eisoes y 
bydd Llywodraeth Cymru yn cyflwyno Bil 
Amaethyddiaeth Cymru yn unol ag amserlen addas.   
 
Rwy’n bwriadu cyflwyno’r ddarpariaeth hon fel 
gwelliant y Llywodraeth. 

Argymhelliad 4 

 
Dylai Ysgrifennydd y Cabinet ymateb i 34ain 
adroddiad y Pwyllgor Pwerau Dirprwyedig a Diwygio 
Rheoleiddio, o dan y teitl Agricultural Bill (HL Papur 
194) a gyhoeddwyd ar 17 Hydref 2018 cyn dechrau’r 
trafod yn Nhŷ’r Arglwyddi, gan gopïo’r ymateb 
hwnnw i’r Pwyllgor hwn. 
 

Gwrthod  

 
Rwyf wedi gwrando ar y pryderon a fynegwyd gan 
Bwyllgor Pwerau Dirprwyedig a Diwygio Rheoleiddio 
Tŷ’r Arglwyddi a Phwyllgorau’r Cynulliad 
Cenedlaethol yn ymwneud â nifer y pwerau 

dirprwyedig yn y Bil, a’u priodoldeb. Am resymau 
atebolrwydd, ni fyddai’n briodol i Weinidogion Cymru 
ymateb yn uniongyrchol i’r Pwyllgor Pwerau 
Dirprwyedig a Diwygio Rheoleiddio. Bydd yr 
Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd a 
Materion Gwledig yn ymateb i’r Pwyllgor Pwerau 
Dirprwyedig a Diwygio Rheoleiddio maes o law, a 
byddaf yn cyflwyno copi o’r llythyr hwn i’r Pwyllgor. 

 

Argymhelliad 5 
 
Rydym yn argymell y dylai Ysgrifennydd y Cabinet 
adolygu’r holl weithdrefnau sydd ynghlwm wrth y 
pwerau i wneud rheoliadau a ddirprwyir i 
Weinidogion Cymru o dan Fil Amaethyddiaeth y 
Deyrnas Unedig, ac ystyried y safbwyntiau yr ydyn 
ni’n eu mynegi yn yr adroddiad hwn. 
 

Derbyn 
 
Rwyf wedi adolygu’r holl bwerau a gweithdrefnau. 
Mae Llywodraeth Cymru a Defra yn cydweithio i fynd 
i’r afael â phryderon yn ymwneud â’r Bil. Mae’r 
gwaith hwn yn parhau, a byddaf yn rhoi’r wybodaeth 
y gofynnwyd amdani i’r Cynulliad cyn gynted ag y bo 
modd.    
 

Argymhelliad 6 

 
Dylai Ysgrifennydd y Cabinet osod dogfen atodol i’r 
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol gerbron y 
Cynulliad Cenedlaethol, a’r ddogfen honno: 
 

Derbyn 

 
Byddaf yn cyflwyno Datganiad Esboniadol i’r 
Cynulliad Cenedlaethol yn nodi’r wybodaeth hon. 
Mae gwaith yn mynd rhagddo i fynd i’r afael â 
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▪ yn amlinellu canlyniad yr adolygiad yn argymhelliad 
5;  
 
▪ yn cyfiawnhau pam mae’n briodol ceisio pŵer i 
wneud rheoliadau ym mhob achos o fewn Bil 
Amaethyddiaeth y Deyrnas Unedig; 
  
▪ yn cyfiawnhau’r weithdrefn a ddewisir ym mhob 
achos, gan ystyried ein barn ninnau y dylid cael 
rhagdybiaeth o blaid y weithdrefn gadarnhaol o gofio 
nad oes penderfyniadau wedi’u gwneud eto ar sut y 
bydd y pwerau i wneud rheoliadau yn cael eu 
defnyddio;  
 
▪ yn esbonio unrhyw benderfyniad i wrthod 
argymhelliad 3;  
 
▪ yn esbonio ac yn darparu esiampl ymarferol o ble y 
gallai fod angen y weithdrefn negyddol oherwydd yr 
angen i weithredu ar frys;  
 
▪ yn esbonio drwy ba broses y bydd Llywodraeth 
Cymru’n ceisio diwygio Bil Amaethyddiaeth y 
Deyrnas Unedig, lle bernir bod hynny’n briodol.  
 

rwy’n rhagweld y byddaf mewn sefyllfa i ddarparu’r 
wybodaeth y gofynnwyd amdani pan fydd y Bil yn 
symud i’r cyfnod adrodd. Byddai fy swyddogion yn 
hoffi darparu papur briffio technegol yn ymwneud â’r 
materion sy’n parhau i fod yn destun trafodaeth os 

byddai hynny’n fuddiol i chi.  
 
 
 

Argymhelliad 7  

 
Dylid trefnu bod yr wybodaeth a gesglir o dan 
argymhelliad 6 ynglŷn â dirprwyo pwerau i 
Weinidogion Cymru ar gael i ASau ar gyfer y Cyfnod 
Adrodd ar Fil Amaethyddiaeth y Deyrnas Unedig.  

Derbyn  

 
Rwy’n bwriadu darparu’r wybodaeth y gofynnwyd 
amdani i bawb mewn da bryd ar gyfer cyfnod nesaf 
y Bil. 

 
 
 
 
 

Argymhelliad 8 

 
Dylai Ysgrifennydd y Cabinet sicrhau bod y 
nodiadau esboniadol i gyd-fynd â Bil 
Amaethyddiaeth y Deyrnas Unedig pan gaiff ei 
gyflwyno i Dŷ’r Arglwyddi yn cynnwys gwybodaeth a 
gasglwyd o dan argymhelliad 6 sy’n ymwneud â 
dirprwyo pwerau i Weinidogion Cymru.  

Derbyn 

 
Mae set ddiwygiedig o Nodiadau Esboniadol wedi’i 
pharatoi, a bydd yn cael ei chyhoeddi gyda’r 
wybodaeth a gasglwyd mewn ymateb i argymhelliad 
6 pan fydd y Bil yn ailddechrau ei daith drwy Senedd 
y DU.  

Argymhelliad 9 
  
Dylai Ysgrifennydd y Cabinet esbonio i’r Pwyllgor 
hwn pam na fydd angen diwygio cymal 26 o Fil 
Amaethyddiaeth y Deyrnas Unedig o bosibl i ddatrys 
y materion sydd wedi peri pryder i Lywodraeth 
Cymru. Wrth wneud hynny, dylai Ysgrifennydd y 
Cabinet esbonio a fyddai’r cytundeb rhwng y ddwy 
lywodraeth y soniodd amdano i bob pwrpas yn 
caniatáu i Weinidogion y Deyrnas Unedig weithredu 
mewn meysydd datganoledig heb unrhyw waith 
craffu gan y Cynulliad Cenedlaethol. 

 
 
Roedd fy Natganiad Ysgrifenedig ar 21 Mawrth yn 
cynnwys gwybodaeth am y Cytundeb Dwyochrog 
gyda Llywodraeth y DU ar ddefnyddio cymal 
Sefydliad Masnach y Byd  (cymal 28). Mae hyn yn 
darparu dull cadarn a thryloyw o gynnwys 
Gweinidogion Cymru yn y broses o wneud 
penderfyniadau, ac ar gyfer datrys anghydfodau ar 
faterion yn ymwneud â chydymffurfiaeth y DU â 
Chytundeb Sefydliad Masnach y Byd ar 
Amaethyddiaeth.    
 
Mae cymal Sefydliad Masnach y Byd yn gymhleth ac 
mae’n ymwneud â meysydd datganoledig a 
meysydd a gedwir yn ôl. Er bod polisi yn ymwneud â 
chysylltiadau rhyngwladol a rheoleiddio masnach 
ryngwladol wedi’i gadw yn ôl, mae polisi yn 
ymwneud ag amaethyddiaeth a chydymffurfio â 
rhwymedigaethau rhyngwladol, a’u gweithredu, 
wedi’i ddatganoli. Rwyf wedi sicrhau’r rôl gryfaf 
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pwerau, ac nid oes angen diwygio’r Bil yn fy marn i. 
Bydd is-ddeddfwriaeth yn ymwneud â materion 
datganoledig yn parhau i gael ei chyflwyno gerbron 

y Cynulliad at ddibenion craffu yn y ffordd arferol.   
 
Rwy’n nodi pryderon eraill y Pwyllgor yn yr 
adroddiad ar yr SLCM. Fodd bynnag, rwy’n parhau i 
gredu bod hwn yn ganlyniad da ac na ddylai atal 
gallu Cymru rhag llunio polisi a deddfwriaeth 
amaethyddol.  

 
Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a 
Deddfwriaethol (a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2019) ar Femorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol Atodol Llywodraeth Cymru ar y Bil Amaethyddiaeth 

 

Argymhelliad 1 

 
Dylai’r Gweinidog roi manylion, yn ei dull gweithredu 
o ran y Bil Amaethyddiaeth a’r ffordd y mae’n ymdrin 
ag ef, ei bod wedi cydymffurfio â gofynion y cytundeb 
cysylltiadau rhyng-sefydliadol rhwng Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru, yn 
enwedig paragraffau 8 a 14 i 17 o’r Cytundeb 
hwnnw.  

 
 
Rwyf wedi ymrwymo i’r egwyddor o dryloywder ac i rôl 
gyfreithlon y Cynulliad wrth graffu ar weithgarwch 
Llywodraeth Cymru. Mae angen sicrhau cydbwysedd - 

fel y nodir yn y cytundeb IIR - â’r angen am 
drafodaethau rhynglywodraethol cyfrinachol rhwng 
gweinyddiaethau’r Deyrnas Unedig, er enghraifft, 
mewn sefyllfaoedd lle mae trafodaethau yn ymwneud 
â materion penodol yn cael eu cynnal.   
 
Mae dull Llywodraeth Cymru o ymdrin â chymal 
Sefydliad Masnach y Byd yn y Bil yn cydymffurfio â 
gofynion Cytundeb Dwyochrog IIR. Ysgrifennais at y 
Pwyllgor ar 24 Mai i’w hysbysu am ddyddiadau 
cyfarfodydd Grŵp Rhyngweinidogol EFRA yn y 
dyfodol, sy’n trafod y Bil Amaethyddiaeth a materion 
eraill yn ymwneud â Brexit. Mae crynodeb o’r 
trafodaethau yn cael ei gyhoeddi ar ôl pob cyfarfod, ac 
maent ar gael yma.   
https://www.gov.uk/government/publications/communi
que-from-the-inter-ministerial-group-for-environment-
food-and-rural-affairs 
 
Yn y dyfodol, byddaf yn darparu copi o grynodeb y 
cyfarfodydd i’r Pwyllgor ynghyd â gwybodaeth 
berthnasol arall er mwyn sicrhau bod y Pwyllgor yn 
ymwybodol o’n trafodaethau.    
 
Roedd y trafodaethau ar y Cytundeb Dwyochrog yn 
gymhleth ac yn sensitif, a chyflwynais gymaint o 
wybodaeth ag oedd yn briodol i’r Pwyllgor ar y pryd. 
Roedd y manylion llawn wedi’u cynnwys yn fy 
Natganiad Gweinidogol Ysgrifenedig ar 21 Mawrth, 
sydd wedi’i gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru a 
gwefan y Cynulliad Cenedlaethol. 
https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-rhaglen-
rheoli-tir-y-dyfodol-diweddariad-chamau-nesaf  
 
Rwyf wedi gofyn i’m swyddogion ystyried sut y gellir 
rhoi gwybodaeth gyfrinachol i’r Cynulliad mewn 
sefyllfaoedd lle mae trafodaethau ar faterion penodol 

yn cael eu cynnal. 
 

Argymhelliad 2 

 
Rydym yn credu y dylid datblygu gweithdrefn sy’n 
debyg i’r weithdrefn a amlinellwyd yn Rheol Sefydlog 
30C sy’n cydnabod telerau’r Cytundeb Dwyochrog, 

Derbyn yn rhannol  
 
Rwyf wedi ymrwymo i’r egwyddor o dryloywder ac i rôl 
gyfreithlon y Cynulliad wrth graffu ar weithgarwch 
Llywodraeth Cymru.  
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ac sy’n gymwys i’r rheoliadau perthnasol a wneir o 
dan y Bil Amaethyddiaeth, ar ôl iddo ddod i rym.  

Ar sail profiad Offerynnau Statudol Deddf Ymadael â’r 
UE, ni wnaeth Rheol Sefydlog 30C lwyddo i roi’r 
wybodaeth ofynnol i Aelodau’r Cynulliad. Mae 
swyddogion yn adolygu Rheol Sefydlog 30C, a gall y 
Pwyllgor Busnes gynnal ei adolygiad ei hun os yw’n 
dymuno. Rydym yn cynnig yr adolygiad hwn fel rhan 
o’r gwaith ehangach yn ymwneud â sut mae’r 
weithrediaeth a’r ddeddfwrfa yn gallu cydweithio’n 
effeithiol er budd pobl Cymru. Wrth reswm, byddaf yn 
ystyried sut i gynnwys y Cynulliad mewn rheoliadau yn 
ymwneud â chymal Sefydliad Masnach y Byd ar ôl i’r 
gwaith hwn gael ei gwblhau.   
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Rebecca Evans AC/AM 
Y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd  
Minister for Finance and Trefnydd 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  

0300 0604400 

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

 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.   
 

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Mick Antoniw AC 
Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaeth 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Caerdydd 
CF99 1NA 

 
 

26 Gorffennaf 2019 
 

 
Annwyl Mick 
 
 
Diolch ichi am eich llythyr am gynlluniau Llywodraeth Cymru o ran deddfwriaeth yn y tymor 
nesaf.  
 
Mae'r rhaglen o OSau sy'n gysylltiedig ag ymadael â’r UE wedi dod i ben fwy neu lai, er 
rydym yn rhagweld y byddwn yn gofyn am gydsyniad Gweinidogion Cymru i ryw 20 o OSau 
y DU pellach rhwng nawr a gwanwyn 2020. Amcangyfrif yn unig yw hwn. Byddwn yn gosod 
datganiadau ysgrifenedig SO30C ar gyfer pob un o'r OSau hyn, ond hyd nes y bydd y 
gwaith o ddrafftio'r OSau hyn yn derfynol nid oes modd inni ragweld ar gyfer sawl un 
ohonynt y bydd angen Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol.  
 
 
Nid oes bwriad gennym i osod unrhyw OSau pellach o Gymru sy'n gysylltiedig ag ymadael 
â’r UE i’w sifftio fel y byddant mewn grym erbyn 31 Hydref, sef y diwrnod ymadael. Mae'n 
bosibl y bydd nifer fach o OSau sy'n gysylltiedig ag ymadael â’r UE yn cael eu gosod i’w  
sifftio dros y ddwy flynedd nesaf, er mwyn mynd i'r afael â materion nad ydynt yn rhai brys 
erbyn y diwrnod ymadael. Rydym yn rhagweld y bydd ambell OSau sy'n gysylltiedig ag 
ymadael â’r UE ac sy'n ddarostyngedig i'r weithdrefn gadarnhaol yn cael eu gosod gerbron 
y Cynulliad Cenedlaethol ar ôl toriad yr haf. 
 
 
O ran is-ddeddfwriaeth arferol Llywodraeth Cymru, gall natur y gwaith hwn olygu bod rhaid 
dwyn ymlaen eitemau yn rheolaidd a hynny’n ddi-oed mewn ymateb i ddigwyddiadau neu 
faterion a nodir. Gall hyn olygu bod eitemau sydd â llai o frys yn cael eu haildrefnu. O 
ganlyniad nid wyf yn gallu cynnig ateb pendant i'ch cais. Wrth edrych ar weithgarwch tymor 
yr hydref y gorffennol, fel arfer byddai Gweinidogion Cymru yn trafod tua 50 o ddarnau o is-
ddeddfwriaeth rhwng 1 Medi a 31 Rhagfyr, fodd bynnag o ganlyniad i effaith Ymadael â'r 
UE gall lefel y gweithgarwch yr hydref hwn fod yn wahanol iawn.  
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Mae'r Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit eisoes wedi ysgrifennu atoch i'ch diweddaru 
mewn perthynas â Gorchymyn adran 109. 
 
Yn gywir 
 

 
 
 
Rebecca Evans AC/AM 
Y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd  
Minister for Finance and Trefnydd  

Tudalen y pecyn 290



 

 

26 Gorffennaf 2019 

Hawliau pleidleisio i garcharorion 

Annwyl Elin  

Diolch am eich ymateb i'n hadroddiad ar hawliau pleidleisio i garcharorion. 
Rwy'n ysgrifennu i ofyn am eglurhad pellach ynghylch y camau nesaf.  

Yn eich ymateb, dywedwch mai barn y Comisiwn yw mai “Gweinidogion Cymru 
sydd â'r penderfyniad” ynghylch a ddylid newid yr etholfraint mewn perthynas â 
phleidleisio carcharorion. 

Cafwyd ymateb gan Lywodraeth Cymru hefyd, ond nid yw ond yn ymdrin â’r 
argymhellion a wnaethom ar ei chyfer. Mae copi o'r llythyr hwn ynghlwm. Yn ei 
hymateb i argymhelliad 1, nodir bod y rhan sy'n ymwneud ag etholiadau'r 
Cynulliad "wedi'i gyfeirio at y Llywydd a hi, yn y lle cyntaf, ddylai ymateb yng 
nghyd-destun Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)." 

Dyma ofyn bellach am eglurhad ynghylch sut yr ymdrinnir â'r materion sy'n 
ymwneud â hawliau pleidleisio i garcharorion ac etholfraint y Cynulliad, a phwy 
fydd yn gyfrifol am y mater hwn. Byddem yn gwerthfawrogi cael ymateb erbyn 18 
Medi, fel y gellir ei ystyried yn y ddadl yn y Cynulliad ar 25 Medi.  

Rwyf hefyd yn ysgrifennu at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ar y mater hwn.  

Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at Gadeirydd y Pwyllgor Materion 
Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol.  

Yn gywir 

 

Y Llywydd  
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Eitem 13.7



 

John Griffiths 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu’n Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English 

 

Wedi’i amgáu: Ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad ar Hawliau Pleidleisio i 
Garcharorion.  

CC: Mick Antoniw AC, Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a 
Deddfwriaethol 
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Julie James AC/AM 
Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol 
Minister for Housing and Local Government  
 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

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.   

Ein cyf/Our ref - MA-P-JJ/2557/19 
 

 
John Griffiths AC/AM 
Cadeirydd y Pwyllgor 
Y Pwyllgor Cydraddoldeb Llywodraeth Leol a Chymunedau 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Tŷ Hywel 
Bae Caerdydd 
Caerdydd 
CF99 1NA 
SeneddCymunedau@cynulliad.cymru 
 

 
 

19 Gorffennaf 2019 
 
 
Annwyl John  
 
 
 
 
Ymateb Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, 
Llywodraeth Leol a Chymunedau o dan y teitl Hawliau Pleidleisio i Garcharorion 
 
Hoffwn ddiolch i chi a'r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau am eich 
gwaith gwerthfawr ar Hawliau Pleidleisio i Garcharorion, mater pwysig sy'n ennyn teimladau 
cryfion. Ar ôl ystyried y dystiolaeth lafar ac ysgrifenedig a gyflwynwyd iddynt, mae'r Pwyllgor 
wedi cynhyrchu adroddiad craff a nifer o argymhellion. Mae'r ymateb sydd wedi'i atodi yn 
rhoi sylw i'r argymhellion a wnaed, yn llawn neu'n rhannol, i Lywodraeth Cymru yn unig.  
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn gefnogol ers tro i'r egwyddor o ganiatáu i rai 
carcharorion o Gymru o leiaf bleidleisio mewn etholiadau Cymreig.   
 
Mae'ch adroddiad yn nodi'r prif faterion sy’n codi ac yn gywir i dynnu sylw at ddadleuon cryf 
o blaid ac yn erbyn rhoi'r bleidlais i garcharorion. Rwy'n nodi eich sylwadau am gydbwyso'r 
ffactorau moesol, moesegol, cyfreithiol ac ymarferol hynod gymhleth, ac rwy'n ddiolchgar i'r 
Pwyllgor am edrych yn fanwl ar y materion hyn yn ystod ei ymchwiliad.  
 
Bydd adroddiad y Pwyllgor a'r dystiolaeth a gasglwyd yn sicr o helpu Llywodraeth Cymru i 
ystyried y materion sy'n codi ynghylch deddfu i ganiatáu i garcharorion bleidleisio mewn 
etholiadau llywodraeth leol. Byddwn yn gweithio gyda'r holl randdeiliaid a phartneriaid a 
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nodwyd yn yr adroddiad; wrth wneud hynny byddwn yn rhoi sylw arbennig i ddarparu 
gymaint â phosib o sicrwydd i ddioddefwyr a dioddefwyr posib troseddau.  
 
 
 
Yn gywir  
 

 
 
Julie James AC/AM 
Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol 
Minister for Housing and Local Government  
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Ymatebion manwl i argymhellion yr adroddiad, Hawliau Pleidleisio i Garcharorion: 
 

 

Argymhelliad 1 

Mae'r Pwyllgor yn argymell: 
 
bod Llywodraeth Cymru a Chomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno 
deddfwriaeth i roi’r hawl i bob carcharor o Gymru bleidleisio mewn etholiadau datganoledig 
yng Nghymru, os cawsant ddedfryd o lai na phedair blynedd o garchar. Nid yw Mohammad 
Asghar a Mark Isherwood yn cytuno â’r argymhelliad hwn.   
 
Ymateb: Derbyn 

 
Mae Llywodraeth Cymru yn credu y bydd caniatáu i rai carcharorion o leiaf bleidleisio yn anfon 
neges gadarn a chadarnhaol i garcharorion bod ganddynt ran i'w chwarae yn ein cymdeithas 
ac, yn ei dro, bod ganddynt gyfrifoldebau tuag at y gymdeithas yn gyfan. Bydd etholfraint sy'n 
seiliedig ar hyd y ddedfryd yn ffordd o sicrhau cydbwysedd rhesymol; rydym yn cytuno bod 
dedfryd o garchar am bedair blynedd yn drothwy priodol, sy'n cydnabod natur, difrifoldeb ac 
amgylchiadau'r drosedd. Yn unol â hynny, bydd Llywodraeth Cymru yn gweithio i gyflwyno 
deddfwriaeth yn ystod y Cynulliad hwn i alluogi carcharorion o Gymru sydd wedi cael dedfryd 
o garchar am lai na phedair blynedd i bleidleisio mewn etholiadau llywodraeth leol 
datganoledig. Byddwn yn gweithio'n agos gyda Llywodraeth y DU a phartneriaid eraill i 
weithredu deddfwriaeth o'r fath. Rydym yn amcangyfrif y byddai tua 1,900 o garcharorion 
allan o gyfanswm o tua 4,800 o garcharorion o Gymru yn derbyn etholfraint.  
 
Mae'r argymhelliad ynghylch etholiadau'r Cynulliad wedi'i gyfeirio at y Llywydd a hi, yn y lle 
cyntaf, ddylai ymateb yng nghyd-destun Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru).  
 
Goblygiadau Ariannol – Bydd goblygiadau ariannol darparu hawl i garcharorion bleidleisio yn 
cael sylw fel rhan o'r negodiadau gyda Llywodraeth y DU.   
 
 
Argymhelliad 2 
Mae'r Pwyllgor yn argymell: 
 
os bydd yr etholfraint gyffredinol yn cael ei hymestyn i bobl ifanc 16 ac 17 oed, fod 
Llywodraeth Cymru a Chomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno deddfwriaeth i 
gynnwys pobl ifanc 16 ac 17 oed yn y ddalfa yn yr etholfraint honno, ar yr un sail â 
charcharorion dros 18 oed. Nid yw Mohammad Asghar a Mark Isherwood yn cytuno â’r 
argymhelliad hwn.  
 
Ymateb: Derbyn  

 
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ymestyn yr etholfraint ar gyfer etholiadau 
datganoledig i bobl ifanc 16 ac 17 oed yn gyffredinol. Wrth ystyried yr achos ar gyfer pobl 
ifanc 16 ac 17 oed sydd yn y ddalfa, rydym yn derbyn argymhelliad y Pwyllgor. Byddai trin 
pobl mor ifanc sydd yn y ddalfa yn wahanol i'r carcharorion sy'n oedolion yn achosi dryswch 
a chymhlethdod gweinyddol. Byddai hyn yn arbennig o wir yn achos pobl ifanc sydd wedi cael 
eu trosglwyddo i garchar oedolion i gwblhau dedfryd o bedair blynedd neu fwy, pan fyddent 
yn gorfod cael eu trin fel oedolyn ac, yn ôl pob tebyg, yn colli'r hawl i bleidleisio. Yn unol â 
hynny, byddwn yn cyflwyno deddfwriaeth yn ystod y Cynulliad hwn i alluogi pobl ifanc o Gymru 
sydd yn y ddalfa ac wedi cael dedfryd o garchar am lai na phedair blynedd i bleidleisio mewn 
etholiadau llywodraeth leol. Byddwn yn gweithio'n agos gyda Llywodraeth y DU a phartneriaid 
eraill i weithredu deddfwriaeth o'r fath. Fel rheol mae rhwng 21 a 28 o bobl ifanc (hyd at 18 
oed) o Gymru yn y ddalfa.  
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Mae'r argymhelliad ynghylch etholiadau'r Cynulliad wedi'i gyfeirio at y Llywydd a hi, yn y lle 
cyntaf, ddylai ymateb yng nghyd-destun Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru).  
 
Goblygiadau Ariannol – Bydd goblygiadau ariannol darparu hawl i garcharorion bleidleisio yn 
cael sylw fel rhan o'r negodiadau gyda Llywodraeth y DU.  
 
 
Argymhelliad 3 
Mae'r Pwyllgor yn argymell: 
 
bod Llywodraeth Cymru a Chomisiwn y Cynulliad yn ymrwymo i sicrhau bod unrhyw 
ddeddfwriaeth berthnasol sy’n newid yr etholfraint yn cael ei rhoi ar waith o leiaf chwe mis 
cyn unrhyw etholiad. 
 
Ymateb: Derbyn 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn cytuno bod hyn yn gam cwbl synhwyrol ar sail cyngor y Comisiwn 
Etholiadol a Gweinyddwyr Etholiadau. Bydd Llywodraeth Cymru yn gweithio'n agos gyda'r 
holl randdeiliaid a phartneriaid i sicrhau y bydd yr holl ddeddfwriaeth berthnasol yn ei lle cyn 
etholiad pan fydd hawl gan garcharorion a phobl ifanc sydd yn y carchar i bleidleisio. 
 
Mae'r argymhelliad ynghylch etholiadau'r Cynulliad wedi'i gyfeirio at y Llywydd a hi, yn y lle 
cyntaf, ddylai ymateb yng nghyd-destun Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru).  
 
Goblygiadau Ariannol – Dim – bydd y costau staffio a gweinyddol sy'n gysylltiedig â gwneud 
deddfwriaeth yn cael eu hamsugno o fewn cyllidebau gweinyddol.  
 
 
Argymhelliad 4 

Wedi'i anelu at y Comisiwn Etholiadol yn unig.  
 

 
Argymhelliad 5 

Mae'r Pwyllgor yn argymell: 
 
bod Llywodraeth Cymru yn trafod ac yn dod i gytundeb â Llywodraeth y DU i sicrhau bod pob 
carchar sy’n dal carcharorion o Gymru yn dynodi Cydlynydd Etholiad o blith staff y carchar. 
 
Ymateb: Derbyn 

 
Mae Llywodraeth Cymru yn cytuno y byddai'n synhwyrol pennu Cydlynydd Etholiad o blith 
staff pob carchar, ac y byddai hynny'n darparu ffynhonnell bwysig o gyngor a chymorth i 
garcharorion sydd am arfer eu hawl i gofrestru a phleidleisio. Mae'r diffyg tystiolaeth bod 
carcharorion sy'n gymwys i bleidleisio ar hyn o bryd yn arfer yr hawl hwnnw mewn gwirionedd 
yn awgrymu y dylai pob carchar gael cydlynydd etholiad, nid y rhai â charcharorion o Gymru 
yn unig. Byddwn yn codi'r mater hwn gyda Llywodraeth y DU.  
 
Goblygiadau Ariannol – Bydd unrhyw oblygiadau ariannol yn dibynnu ar yr amgylchiadau ym 
mhob carchar sy'n dal carcharorion cymwys o Gymru, ac yn destun negodiadau yn y dyfodol 
gyda Llywodraeth y DU.  
 
 
Argymhelliad 6 
Mae'r Pwyllgor yn argymell: 
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bod Llywodraeth Cymru a’r Comisiwn Etholiadol yn llunio Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth 
gyda Llywodraeth y DU a’r Gwasanaeth Carchardai i sicrhau bod yr holl garcharorion cymwys 
wedi’u cofrestru i bleidleisio a’u bod yn cael eu cefnogi i gymryd rhan mewn unrhyw etholiadau 
y maent yn gymwys i bleidleisio ynddynt. 
 
Ymateb: Derbyn 
 

Mae Llywodraeth Cymru yn credu y dylai Llywodraeth y DU a Gwasanaeth Carchardai a 
Phrawf Ei Mawrhydi fod yn gwneud hyn eisoes ar gyfer carcharorion sy'n gymwys i bleidleisio 
ar hyn o bryd. Mae'r diffyg tystiolaeth bod carcharorion o'r fath yn arfer eu hawliau yn ategu'r 
achos dros gael Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth er mwyn i garcharorion o Gymru fedru 
cymryd rhan mewn etholiadau perthnasol o leiaf. Byddwn yn codi'r mater hwn gyda 
Llywodraeth y DU.  
 
Goblygiadau Ariannol – Dim – bydd costau staffio a gweinyddol Llywodraeth Cymru sy'n 
gysylltiedig â negodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth yn cael eu hamsugno o fewn 
cyllidebau gweinyddol.   
 
 
Argymhelliad 7 
Mae'r Pwyllgor yn argymell: 
 
bod Llywodraeth Cymru a Chomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno 
deddfwriaeth i alluogi carcharorion i gofrestru naill ai yn eu cyfeiriad cartref diwethaf, y 
cyfeiriad y cânt eu rhyddhau iddo, neu drwy ddatganiad o gysylltiad lleol. Wrth wneud hynny 
dylent sicrhau bod mesurau diogelu perthnasol yn cael eu rhoi ar waith i amddiffyn dioddefwyr 
a darpar ddioddefwyr troseddau. 
 
Ymateb: Derbyn mewn egwyddor 
 
Bydd Llywodraeth Cymru yn ystyried holl elfennau'r argymhelliad. Os bydd etholiad yn cael 
ei gynnal yn fuan ar ôl yr euogfarn, mae'n bosib y bydd y carcharor yn dal i fod wedi'i gofrestru 
yn ei gyfeiriad cartref; ar ben hynny mae deddfwriaeth bresennol (yn adran 7B o Ddeddf 
Cynrychiolaeth y Bobl 1983) eisoes yn caniatáu i'r categorïau presennol o garcharorion sy'n 
gymwys i bleidleisio gofrestru gan ddefnyddio datganiad o gysylltiad lleol. Byddem yn ceisio 
deddfu i alluogi carcharorion o Gymru i gofrestru ar yr un sail ar gyfer etholiadau perthnasol. 
Byddai cofrestru ar sail cyfeiriad yn y dyfodol yn syniad newydd; mae dilysrwydd person fel 
etholwr mewn ardal benodol bob amser wedi bod ar sail preswylio yn yr ardal honno neu fod 
â chysylltiad cadarn ac amlwg arall gyda'r ardal honno. Bydd rhaid i ni edrych i weld os yw'n 
ymarferol, yn arbennig a fyddai'n cyd-fynd â threfniadau canfasio newydd, ac a yw'n briodol 
cyflwyno'r cyfleuster hwn ar gyfer categori unigol o etholwyr. Byddwn yn ymgynghori â 
sefydliadau sy'n cynrychioli dioddefwyr er mwyn sicrhau bod y mesurau diogelu angenrheidiol 
wedi'u cynnwys mewn unrhyw systemau newydd ar gyfer cofrestru.  
 
Goblygiadau Ariannol – Dim – bydd y costau staffio a gweinyddol sy'n gysylltiedig â gwneud 
deddfwriaeth o'r fath yn cael eu hamsugno o fewn cyllidebau gweinyddol. Bydd y costau 
gweithredu yn dibynnu ar drafodaethau gyda Llywodraeth y DU a swyddogion cofrestru 
etholiadol.  
 
 
Argymhelliad 8 
Mae'r Pwyllgor yn argymell: 
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bod Llywodraeth Cymru a’r Cynulliad Cenedlaethol yn cyflwyno deddfwriaeth er mwyn i 
garcharorion sy’n gymwys i bleidleisio allu gwneud hynny naill ai drwy bleidleisio drwy’r post 
neu drwy ddirprwy. Dylid cynnal trafodaethau gyda Llywodraeth y DU i sicrhau bod unrhyw 
rwystrau logistaidd yn cael eu lliniaru. 
 
Ymateb: Derbyn 
 
Byddai carcharorion sy'n gymwys i bleidleisio ar hyn o bryd â hawl i wneud hynny tra'u bod 
yn y carchar drwy bleidlais bost neu ddirprwy yn unig. Nid ydym yn gweld unrhyw reswm i 
newid y trefniant hwn ac ni fyddem yn cyflwyno gorsafoedd pleidleisio mewn carchardai.    
 
Goblygiadau Ariannol – Dim – bydd y costau staffio a gweinyddol sy'n gysylltiedig â gwneud 
deddfwriaeth o'r fath yn cael eu hamsugno o fewn cyllidebau gweinyddol. Bydd y costau 
gweithredu yn dibynnu ar drafodaethau gyda Llywodraeth y DU.  
 
Argymhelliad 9 

 
Mae'r Pwyllgor yn argymell: 
 
Fel rhan o’r gwaith o sefydlu’r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth y cyfeirir ato yn argymhelliad 
6, argymhellwn y dylai Llywodraeth Cymru drafod gyda Llywodraeth y DU sut y gallai 
ymgeiswyr cofrestredig, gwleidyddion etholedig a chynrychiolwyr y pleidiau sy’n cymryd rhan 
gwrdd â charcharorion.  
 
Ymateb: Derbyn  
 

Mae llawer o hyn eisoes wedi cael sylw yng Ngorchymyn Gwasanaeth Carchardai 4650, 
canllaw presennol y Gwasanaeth Carchardai i lywodraethwyr carchardai am hawliau 
pleidleisio i garcharorion. Bydd Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda Llywodraeth y DU i 
ddiweddaru'r canllawiau.   
 
Goblygiadau Ariannol – Dim – bydd y costau yn rhan o'r negodiadau y cyfeiriwyd atynt dan 
argymhelliad 6.  
 
 
Argymhelliad 10 

Mae'r Pwyllgor yn argymell: 
 
bod Llywodraeth Cymru yn trafod ac yn dod i gytundeb gyda Llywodraeth y DU bod pobl 
mewn carchardai lle mae nifer sylweddol o Gymry yn cael cyfle i gael mynediad at y cyfryngau 
Cymreig, yn brint ac yn ddarllediadau.  
 
Ymateb: Derbyn 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn deall bod gan garcharorion mewn carchardai yng Nghymru 
fynediad at gyfryngau o'r fath, ond rydym yn derbyn yr achos dros roi'r un mynediad hefyd i 
garcharorion o Gymru sydd wedi'u cadw mewn carchardai yn Lloegr. Byddwn yn codi'r mater 
hwn gyda Llywodraeth y DU.  
  
Goblygiadau Ariannol – Bydd unrhyw oblygiadau ariannol yn dibynnu ar yr amgylchiadau ym 
mhob carchar ac yn cael sylw yn y trafodaethau dilynol gyda Llywodraeth y DU. 
 
Argymhelliad 11 

 
Wedi'i anelu at y Comisiwn Etholiadol yn unig.  
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26 Gorffennaf 2019 

Hawliau pleidleisio i garcharorion 

Annwyl Julie 

Diolch am eich ymateb i'n hadroddiad ar hawliau pleidleisio i garcharorion. 
Rydym hefyd wedi cael ymateb gan y Llywydd ar ran Comisiwn y Cynulliad. Rwyf 
wedi amgáu copi.  

Byddwch yn nodi bod y Llywydd yn dweud mai barn Comisiwn y Cynulliad yw 
mai “Gweinidogion Cymru sydd â'r penderfyniad ynghylch a ddylid cyflwyno 
deddfwriaeth mewn perthynas â hawliau pleidleisio i garcharorion a phryd y 
dylid gwneud hynny.” 

Dyma ofyn bellach am eglurhad ynghylch sut yr ymdrinnir â'r materion sy'n 
ymwneud â hawliau pleidleisio i garcharorion ac etholfraint y Cynulliad, a phwy 
fydd yn gyfrifol am y mater hwn. Byddem yn gwerthfawrogi cael ymateb erbyn 18 
Medi, fel y gellir ei ystyried yn y ddadl yn y Cynulliad ar 25 Medi. 

Rwyf hefyd yn ysgrifennu at y Llywydd ar y mater hwn.  

Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at Gadeirydd y Pwyllgor Materion 
Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol.  

Yn gywir 

 
John Griffiths 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu’n Saesneg. 

Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol 
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Eitem 13.8



 

We welcome correspondence in Welsh or English 

 

Wedi’i amgáu: Gohebiaeth gan y Llywydd  

CC: Mick Antoniw AC, Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a 
Deddfwriaethol 
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23 Gorffennaf 2019 

Annwyl John, 

Hawliau pleidleisio i garcharorion 

Hoffwn ddiolch i'r Pwyllgor am ei drafodaeth fanwl o'r materion yn ymwneud â hawliau 

pleidleisio i garcharorion. Ysgrifennaf i ymateb ar ran Comisiwn y Cynulliad i'ch adroddiad, 

yn benodol yr argymhellion sydd wedi'u hanelu at y Comisiwn. 

Fel y gwyddoch, ymgynghorodd y Comisiwn â'r cyhoedd ar y mater hwn yn 2018 fel rhan 

o'i ymgynghoriad Creu Senedd i Gymru ar ddiwygiadau posibl i drefniadau etholiadol a 

gweithredol y Cynulliad. Roedd yr ymatebion i'r ymgynghoriad yn tynnu sylw at 

gymhlethdodau cyfreithiol, moesegol a democrataidd, yn ogystal â materion ymarferol yr 

oedd angen eu hystyried yn fanwl er mwyn llywio trafodaeth a dadl bellach ar y mater hwn. 

Rwy'n ddiolchgar i'r Pwyllgor am ymateb yn gadarnhaol i fy ngwahoddiad i drafod y mater 

hwn. 

Wrth wraidd unrhyw drafodaeth o'r mater hwn mae pwysigrwydd sicrhau bod ein 

hetholfraint etholiadol yn gydnaws â'r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol. Yn ystod 

eich ymchwiliad, fe wnaethoch chi glywed tystiolaeth fanwl gan amrywiaeth o randdeiliaid 

gwybodus. Er nad oedd pob un o aelodau'r Pwyllgor yn cefnogi pob un o'ch argymhellion, 

mae eich adroddiad serch hynny yn cynnig sylfaen gadarn ar gyfer trafod y mater hwn 

ymhellach mewn perthynas ag etholiadau'r Cynulliad a llywodraeth leol yng Nghymru. 

Fe wnaeth y Comisiwn drafod eich adroddiad ar 15 Gorffennaf, yn arbennig eich 

argymhelliad cyntaf: 

John Griffiths AC 

Cadeirydd 

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Bae Caerdydd 

CF99 1NA 
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“Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru a Chomisiwn Cynulliad 

Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno deddfwriaeth i roi’r hawl i bob carcharor o 

Gymru bleidleisio mewn etholiadau datganoledig yng Nghymru, os cawsant 

ddedfryd o lai na phedair blynedd o garchar. Nid yw Mohammad Asghar a Mark 

Isherwood yn cytuno â’r argymhelliad hwn” (Argymhelliad 1). 

Fe wnaeth y Comisiwn drafod a fyddai'n briodol iddo fynd i'r afael â'r mater o bleidleisiau i 

garcharorion, boed hynny drwy welliant i'r Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) neu mewn 

darn o ddeddfwriaeth gan Gomisiwn y Cynulliad yn y dyfodol. Daeth y Comisiwn i'r 

casgliad, gan mai Llywodraeth Cymru sy'n gyfrifol am gynnal etholiadau yng Nghymru, mai 

Gweinidogion Cymru sydd â'r penderfyniad ynghylch a ddylid cyflwyno deddfwriaeth 

mewn perthynas â hawliau pleidleisio i garcharorion a phryd y dylid gwneud hynny. Mae 

hyn yn arbennig oherwydd y cymhlethdodau o ran gweithredu y gwnaeth eich Pwyllgor eu 

nodi. Barn y Comisiwn, felly, yw mai mater i Weinidogion Cymru yw ymateb i 

argymhellion 1, 2, 7 ac 8.  

Er na chafodd ei argymell yn benodol gan y Pwyllgor, fe wnaeth y Comisiwn drafod a oedd 

yn credu y gallai'r Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru), sydd yng Nghyfnod 2 y gwaith craffu 

arno, fod yn gyfrwng addas ar gyfer bwrw ymlaen ag unrhyw gynigion deddfwriaethol i'r 

perwyl hwn. 

Fe wnaeth y Comisiwn nodi sylwadau'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a 

Deddfwriaethol yn ei adroddiad ar egwyddorion cyffredinol y Bil Senedd ac Etholiadau 

(Cymru):  

“nid yw cyhoeddi’r adroddiad hwn [gan y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth 

Leol a Chymunedau... yn cyfateb i waith craffu Cyfnod 1 ar Fil sy’n cynnwys 

darpariaethau penodol ar bleidleisio gan garcharorion sy’n rhoi effaith i 

fwriadau polisi. Mae estyn hawliau pleidleisio i... [g]archarorion yn cynrychioli 

newid sylweddol i’r etholfraint. Dylai’r darpariaethau deddfwriaethol y byddai eu 

hangen i gyflawni newid o’r fath, yn unol ag arfer da ar ddeddfu, gael eu 

cynnwys mewn Bil pan gaiff ei gyflwyno.” 

O'r herwydd, heb farnu ar rinweddau'r argymhellion a wnaed gan y Pwyllgor 

Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, neu i'r gwrthwyneb, nid yw'r Comisiwn o'r 

farn y dylid cyflwyno gwelliannau i'r Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) i fynd i'r afael â'r 

mater hwn. Byddai gwneud hynny yn golygu y byddai newid sylfaenol i hawliau 

pleidleisio'r Cynulliad yn digwydd heb waith craffu Cyfnod 1 ar y cynigion manwl. 

Mae'r Comisiwn yn cytuno ag argymhelliad 3 o ran yr angen i unrhyw ddeddfwriaeth fod 

ar waith o leiaf chwe mis cyn iddi ddod i rym. Caiff yr egwyddor bwysig hon ei hadlewyrchu 
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yn y sylwadau yr wyf wedi'u gwneud i'r Pwyllgor Busnes mewn perthynas â'r amserlen ar 

gyfer craffu ar y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru). Byddai'r amserlen arfaethedig yn 

caniatáu i'r Bil gael Cydsyniad Brenhinol chwe mis cyn y gwaith canfasio ym mis Gorffennaf 

2020 at ddibenion etholiad y Cynulliad yn 2021. 

Diolch i chi unwaith eto am drafod y materion cyfansoddiadol cymhleth a phwysig hyn. 

Yn gywir  

 

Elin Jones 

Cadeirydd, Comisiwn y Cynulliad 

 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu’n Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English 
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Jeremy Miles AC/AM 
Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit  
Counsel General and Brexit Minister  

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

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

PSCGBM@gov.wales/YPCCGB@llyw.cymru 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Eich cyf/Your ref  
Ein cyf/Our : ref MA - L/CG/0592/19 
 
 
 
Mick Antoniw AC  
Cadeirydd  
Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol  
Cynulliad Cenedlaethol Cymru  
SeneddCLA@assembly.wales 
 
 
 
 
 

26 Gorffennaf 2019 
 
Annwyl Mick,  
 
Mae adolygiad o raglen Llywodraeth y DU o OSau Ymadael â’r UE mewn meysydd sydd 
wedi'u datganoli i Gymru wedi'i gynnal ac rwyf yn ysgrifennu i roi'r wybodaeth ddiweddaraf 
ichi am y datblygiadau.  
 
Wedi i gydsyniad gael ei roi gan Weinidogion Cymru ar gyfer dau OS o dan delerau'r 
Cytundeb Rhynglywodraethol ac wedi i gyfnod o amser fynd heibio, mae wedi dod i'r amlwg 
i'w henwau gael eu newid cyn iddynt gael eu gosod yn Senedd y DU. Ni hysbyswyd 
Llywodraeth Cymru am y newidiadau hyn gan Whitehall. Oherwydd hyn, ni wnaeth y system 
yr oeddem wedi'i sefydlu i olrhain gosod OSau'r DU mewn meysydd sydd wedi'u datganoli i 
Gymru er mwyn cydymffurfio â'r gofyniad i hysbysu'r Cynulliad Cenedlaethol amdanynt o 
dan Reol Sefydlog 30C, nodi eu bod wedi cael eu gosod a chychwyn y broses hysbysu. 
 
Yr OSau o dan sylw yw: 
 

 Rheoliadau Anifeiliaid (Swyddogaethau Deddfwriaethol) (Ymadael â’r UE); 2019 

 Rheoliadau Storio Carbon Deuocsid (Diwygio a Phŵer i Addasu) (Ymadael â'r UE) 
2018. 

 
Fodd bynnag, er i deitlau'r OSau hyn newid, gallaf gadarnhau na wnaeth y cynnwys yr oedd 
Gweinidogion Cymru wedi cydsynio af eg newid ac rydym yn achub y cyfle hwn i hysbysu'r 
Cynulliad am yr OSau. Oherwydd y newid i’r teitlau, a gan nad yw Llywodraeth y DU yn rhoi 
gwybod i ni yn gyffredinol bod OSau yn cael eu gosod, roedd yn amhosibl adnabod y 
rheoliadau hyn yng nghyd-destun y swm sylweddol o is-ddeddfwriaeth dan ystyriaeth ar y 
pryd. 
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Daeth yr adolygiad o hyd i OS pellach gan y DU mewn maes sydd wedi'i ddatganoli i Gymru 
yr hoffwn dynnu eich sylw ato, sef Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Diwygio) (Ymadael â’r 
UE) 2018. Cafodd yr OS ei osod yn Senedd y DU ar gyfer sifftio cyn y cytunwyd ar y 
newidiadau i’r Rheolau Sefydlog, gan arwain at 30C. Er hynny, cafodd cydsyniad i'r OS hwn 
ei geisio a'i roi a byddwn yn hysbysu'r Cynulliad am hyn hefyd.  
 
Mae hyn yn cwblhau'r wybodaeth am OSau'r DU ar gyfer ymadael â’r UE mewn meysydd 
sydd wedi'u datganoli i Gymru a osodwyd gerbron Senedd y DU cyn y diwrnod ymadael a 
ragwelwyd sef 29 Mawrth.  
 
Hoffwn ddiolch ichi eto am ddiwydrwydd eich Pwyllgor wrth graffu ar raglen OSau Cymru a'r 
UE sy'n deillio o'r amgylchiadau eithriadol mewn perthynas â Brexit. Byddwn, wrth gwrs, yn 
parhau i weithio gyda'r Pwyllgor ar y materion hyn wrth i'r diwrnod ymadael nesáu a mynd 
heibio.  
 
Rwyf yn amgáu'r datganiadau ysgrifenedig ar y tri OS uchod gyda'r llythyr hwn er hwylustod 
a byddwn yn gosod y rhain gerbron y Swyddfa Gyflwyno.  
 
 Rwyf yn anfon copi o'r llythyr hwn at y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd. 
 
 
 

 
 
 
Jeremy Miles AC 

Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit  
Counsel General and Brexit Minister  
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By email 
 
 

09/08/2019  

 

Re: Involvement in the first Future Generations Report 

Dear Mick, 

Producing a Future Generations Report is one of my duties in the Well-being of Future Generations Act. It must 
provide advice on improvements public bodies should make in order to set and meet well-being objectives which 
are the commitments they chose to make to improve the economy, society, environment and culture of their 
area. My report will also include information on the progress to date and on what should happen in the future. 
The Report will be published in May 2020.  

This will be the first Future Generations report and will include the following main chapters: 'considering where 
we are and should go culturally (5 Ways of working and 7 core areas); where we are and should go in achieving 
the well-being goals (including objectives and steps); a particular consideration of our areas of focus (transport, 
planning, housing, ACEs, skills, alternative models for the health system, decarbonisation, budgeting and 
procurement); recommendations and ideas.  

Using the five ways of working we intend to follow the involvement principle and in addition to our national 
conversation 'Our Future Wales' and our online stories forum, 'The People's Platform', I would like to give you 
an opportunity to help shape the content of my report and my recommendations. I also want to flag in the report, 
the resources which would be most useful to public bodies and would welcome suggestions as to reports, 
documentations and recommendations your committee would like to point out.  

I would be grateful of you could send us any information or comments you would like me to consider by the 1st of 
November 2019. I am interested in particular in concerns, observations, opportunities or recommendations you 
think are most important, as well as a list of issues you think are of greatest importance to current generations 
and then to future generations to see if they differ.  

I look forward to hearing the views of your committee.   

If you wanted to talk in person, we could seek to organise a meeting with my colleagues who will also be visiting 
Ty Hywel’s cafeteria in the autumn with Positif Politics and further information will be sent to you about this 
opportunity. We would welcome the opportunity to meet with you and your colleagues.   
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My office will also contact every Assembly Member separately to ask for their personal opinions and we are also 
preparing tailored ‘Assembly Members briefing packs’ that provide further information on my work to date and 
the priorities for the year ahead. You will receive this separately and individually. It will also include some 
examples of how the Act is being delivered in your area.  

If you have any further questions, please don’t hesitate to get in touch.   

Regards,  

 
 
 
 

 
Sophie Howe 
Future Generations Commissioner for Wales 
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13 Awst 2019  

Annwyl Mick, 

Y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) 

Hoffwn ddiolch i'r Pwyllgor am ystyried egwyddorion cyffredinol y Bil Senedd ac Etholiadau 

(Cymru) yn fanwl ac am eich adroddiad cynhwysfawr. Amgaeaf ymateb Comisiwn y 

Cynulliad i'ch adroddiad a'ch argymhellion. 

Yn ogystal â'r ymateb manwl a nodir yn yr atodiad i'r llythyr hwn, hoffwn fynd i'r afael â 

rhai o'r pwyntiau allweddol a godwyd yn eich adroddiad. 

Cyfrifoldeb am weinyddu etholiadau 

Mae argymhellion 7 a 10 yn eich adroddiad yn ymwneud â gweinyddu etholiadau; yn 

enwedig pwy sy'n gyfrifol am wahanol agweddau ar weinyddu etholiadau a phrosesau 

cofrestru. Yn ystod y ddadl Cyfnod 1 ar 10 Gorffennaf, esboniais mai mater i Lywodraeth 

Cymru yw gweinyddu etholiadau, nid y Comisiwn. Rwyf wedi trafod argymhellion y 

Pwyllgor gyda'r Cwnsler Cyffredinol, ac yn rhagweld y bydd yn ymateb yn ffurfiol i'r 

argymhellion hyn maes o law. 

Yr oedran pleidleisio isaf: codi ymwybyddiaeth ac addysg ddinasyddiaeth 

Bydd y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) yn rhoi'r hawl i bobl ifanc 16 ac 17 oed yng 

Nghymru bleidleisio. Mae'r Comisiwn am sicrhau bod y bobl ifanc hyn yn cael eu cefnogi 

a'u hannog i arfer eu hawl i bleidleisio. Mae eich adroddiad a'ch argymhellion yn tynnu 

sylw priodol at ba mor bwysig yw cynnal ymgyrchoedd codi ymwybyddiaeth a darparu 

addysg ddinasyddiaeth ac addysg wleidyddol ochr yn ochr â gostwng yr oedran pleidleisio 

isaf. Mae Llywodraeth Cymru yn arwain y gwaith hwn ac wedi sefydlu Grŵp Adnewyddu 

Mick Antoniw AC 

Cadeirydd 

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Bae Caerdydd 

CF99 1NA 
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Democrataidd i gyflawni gwaith cynllunio strategol a rhoi'r newid ar waith. Rwyf wedi 

trafod eich argymhellion o ran ariannu a chyflwyno'r gwaith hwn gyda'r Cwnsler 

Cyffredinol; mae wedi cytuno i fynd i'r afael â'r materion hyn yn ei ymateb i'ch adroddiad. 

Trefniadau ariannu’r Comisiwn Etholiadol ac atebolrwydd y sefydliad 

Rwy'n croesawu penderfyniad y Pwyllgor y dylai'r Comisiwn Etholiadol fod yn atebol i'r 

Cynulliad yn y dyfodol am ei waith mewn perthynas ag etholiadau datganoledig Cymru. 

Nodaf eich argymhelliad y dylid dileu adran 27 o'r Bil ac y dylid cynnwys darpariaethau 

manwl naill ai mewn Bil ar wahân neu'r Bil Llywodraeth Leol sydd ar ddod, sy'n cael ei 

gynnig gan Lywodraeth Cymru. 

Eglurais yn ystod dadl Cyfnod 1 y byddai wedi bod yn well gen i weld cynigion manwl yn 

cael eu cynnwys yn y Bil a gyflwynwyd ac rwy'n derbyn bod hynny'n egwyddor bwysig. 

Fodd bynnag, nid oedd yn bosibl cwblhau'r gwaith datblygu polisi sy'n ofynnol mewn 

perthynas â'r mater hwn cyn cyflwyno'r Bil. Fel y gwyddoch, cynhaliwyd trafodaethau 

rhwng Comisiwn y Cynulliad, y Comisiwn Etholiadol a Llywodraeth Cymru yn ogystal â'n 

cymheiriaid yn yr Alban a Senedd y DU.  

Rwy'n croesawu'r ymrwymiad a wnaed gan y Cwnsler Cyffredinol yn ystod y ddadl Cyfnod 

1 i ddarparu rhagor o wybodaeth am y trefniadau arfaethedig ar ôl toriad yr haf. Rwyf 

hefyd yn croesawu'r awgrym gan y Cwnsler Cyffredinol na fydd Llywodraeth Cymru yn 

gofyn i'r Cynulliad gytuno i benderfyniad ariannol mewn perthynas â'r Bil tan fod rhagor o 

wybodaeth am y polisi, a fydd yn cael effaith drwy ddiwygiadau i adran 27, a'r goblygiadau 

ariannol amcangyfrifedig, ar gael i'w chraffu. 

Diolch i chi eto am graffu ar y ddeddfwriaeth gyfansoddiadol bwysig hon ac am argymell 

bod y Cynulliad yn cytuno i'w egwyddorion cyffredinol. Edrychaf ymlaen at drafod y 

materion hyn ymhellach wrth i'r Bil fynd yn ei flaen drwy'r Cynulliad. 

Yn gywir 

 

Elin Jones 

Y Llywydd, ar ran Comisiwn y Cynulliad 
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Atodiad: Ymateb Comisiwn y Cynulliad i argymhellion y Pwyllgor 

Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yng Nghyfnod 1 ar y Bil 

Senedd ac Etholiadau (Cymru) 

Mae'r atodiad hwn yn amlinellu ymateb Comisiwn y Cynulliad i argymhellion i'r Comisiwn 

neu'r Llywydd a nodwyd yn adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a 

Deddfwriaethol ar 28 Mehefin 2019 ar y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru). 

Argymhelliad 1. Dylai pob Bil sy’n ymwneud â materion cyfansoddiadol sylweddol gael eu 

cyhoeddi ar ffurf ddrafft ac, yn unol â hynny, dylid cynnwys amser yn y broses 

ddeddfwriaethol i alluogi hyn i ddigwydd. 

Cytuno mewn egwyddor 

Mae'r Comisiwn yn cytuno â'r argymhelliad hwn. Fodd bynnag, ar yr achlysur hwn, amcan y 

Comisiwn oedd gostwng yr oedran pleidleisio i 16 mewn pryd ar gyfer etholiadau'r 

Cynulliad yn 2021. Nid oedd yr amserlen dynn yn caniatáu amser i ymgynghori ar bob 

agwedd ar y Bil ar ei ffurf drafft. Y dewis arall fyddai gohirio rhoi'r Bil ar waith tan 2026, ac 

nid oedd hynny'n dderbyniol ym marn y Comisiwn.  

Ymgynghorodd y Comisiwn ar ddarpariaethau'r Bil drafft mewn perthynas â newid enw'r 

Cynulliad yn 2016-17, ac yn 2018 ymgynghorodd ar argymhellion y Panel Arbenigol ar 

Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad (ond nid ar destun penodol Bil drafft). 

Yn ogystal â hynny, bu'r Comisiwn yn gweithio'n agos â'r gymuned etholiadol, pleidiau 

gwleidyddol a rhanddeiliaid eraill i ystyried eu safbwyntiau wrth ddatblygu'r Bil. Cafodd 

Aelodau Cynulliad unigol a'r cyhoedd y wybodaeth ddiweddaraf am benderfyniadau 

polisi'r Comisiwn mewn perthynas â'r Bil drwy gyfrwng datganiadau a chyhoeddiadau 

rheolaidd.  

Mae'r Comisiwn yn cytuno y dylid sicrhau bod amser ar gael – lle bynnag y bo'n bosibl – yn 

y broses ddeddfwriaethol i'w gwneud yn bosibl cynnal ymgyngoriadau ar faterion 

cyfansoddiadol pwysig sy'n ymwneud â Biliau drafft. 

 

Argymhelliad 2. Dylid cyflwyno biliau i’r Cynulliad Cenedlaethol y gellir yn rhesymol 

ystyried eu bod wedi’u datblygu’n llawn ar adeg eu cyflwyno. 

Cytuno 

Mae'r Comisiwn yn cytuno â'r egwyddor o dryloywder deddfwriaethol sydd wrth wraidd yr 

argymhelliad hwn.  
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Mae'r Comisiwn yn deall pryderon y Pwyllgor y caiff diwygiadau sylweddol, sy'n ymwneud 

â threfniadau ariannu'r Comisiwn Etholiadol ac atebolrwydd y sefydliad, eu cyflwyno yng 

Nghyfnod 2. Gweler yr ymateb i argymhellion 16 a 17 isod. 

 

Argymhelliad 3. Os caiff y Bil ei basio, ar ôl cael Cydsyniad Brenhinol, dylai Comisiwn y 

Cynulliad gyhoeddi fersiwn ddiwygiedig o Atodiad 9 i’r Memorandwm Esboniadol. 

Cytuno 

Mae'r Comisiwn yn cytuno â'r argymhelliad hwn. 

 

Argymhelliad 7. Dylai’r Llywydd gyhoeddi datganiad ysgrifenedig sy’n:  

• nodi pwy sy’n gyfrifol am bob agwedd ar y newidiadau sydd eu hangen i’r prosesau 

gweinyddu a chofrestru etholiadol;  

• ymdrin â’r pryderon cyllid a fynegwyd gan Gymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol a 

llywodraeth leol sy’n ymwneud â gweithredu diwygiadau i’r broses gofrestru 

etholiadol;  

• nodi’r sefyllfa bresennol ar y diweddariadau sydd eu hangen i Systemau Rheoli 

Etholiadol ac egluro cost y diweddariadau. 

Mater i Lywodraeth Cymru yw hwn, nid y Llywydd.  

Mae'r Comisiwn yn cytuno y byddai'n fuddiol gwneud datganiad ysgrifenedig ar y 

materion hyn. Mae'r Llywydd wedi trafod yr argymhelliad hwn gyda'r Cwnsler Cyffredinol, 

sy'n cytuno mai materion i Lywodraeth Cymru yw'r rhain, o ystyried ei chyfrifoldeb am 

ariannu a goruchwylio'r broses o roi'r diwygiadau cofrestru etholiadol ar waith. 

Bydd y Cwnsler Cyffredinol yn ymateb i'r argymhelliad hwn. 

Yn amodol ar unrhyw benderfyniad i'r gwrthwyneb o dan Reol Sefydlog 26.27, mae'r 

Llywydd yn bwriadu cyflwyno Memorandwm Esboniadol ac Asesiad Effaith Rheoleiddiol 

diwygiedig ar ôl cwblhau Cyfnod 2, a fydd yn cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am 

gostau.  

 

Argymhelliad 8. Dylai’r Llywydd ystyried dichonoldeb diwygio’r Bil i greu dyletswydd ar 

awdurdodau lleol i hyrwyddo ymwybyddiaeth o sut y gall plant sy’n derbyn gofal gofrestru 

fel etholwyr llywodraeth leol. 
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Cytuno mewn egwyddor 

Mae'r Comisiwn yn cytuno y dylai awdurdodau lleol hyrwyddo ymwybyddiaeth o sut y gall 

plant sy'n derbyn gofal gofrestru i bleidleisio. Mae wedi ystyried a ddylid diwygio'r Bil yn 

unol ag argymhelliad y Pwyllgor. 

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn nodi mai prif 

ddyletswydd awdurdod lleol sy'n gofalu am blentyn sy'n derbyn gofal yw “diogelu a 

hyrwyddo llesiant y person hwnnw”. Mae'r diffiniad o 'lesiant' yn cynnwys “sicrhau hawliau a 

hawlogaethau”. Felly, mae dyletswydd eisoes ar awdurdodau lleol i ystyried sicrhau hawliau 

a hawlogaethau person, a fyddai'n cynnwys ei hawl i bleidleisio. 

Yn sgil hynny, mae'r Comisiwn o'r farn nad oes angen cynnwys dyletswydd o'r fath yn y Bil 

hwn, ac y gallai cynnwys dyletswydd o'r fath beri dryswch.  Mae'r Llywydd wedi trafod y 

mater hwn gyda'r Cwnsler Cyffredinol ac mae o'r un farn. 

Mae adran 145 (pŵer Gweinidogol i ddyroddi codau) o'r Ddeddf honno yn rhoi pwerau i 

Weinidogion Cymru ddyroddi Codau sy'n nodi gofynion a / neu ganllawiau. Dyroddwyd 

Cod mewn perthynas â phlant y gofelir amdanynt yn 2015. 

 

Argymhelliad 9. Yn ystod dadl Cyfnod 1, dylai'r Llywydd roi sicrwydd bod cyngor gan 

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth wedi'i dderbyn a'i ystyried yn briodol wrth ddrafftio'r 

Bil. 

Anghytuno 

Ni chafwyd ac ni thrafodwyd unrhyw gyngor penodol gan Swyddfa'r Comisiynydd 

Gwybodaeth wrth ddrafftio'r Bil. 

Diogelu data oedd un o'r prif bryderon wrth baratoi'r Bil. Mae darpariaethau penodol yn 

Rhan 3 o'r Bil sy'n ceisio diogelu manylion pobl o dan 16 oed. Mae adrannau 23 i 25 

(diogelu gwybodaeth a gwaharddiadau o ran datgelu) yn gosod gwaharddiadau ar 

ddatgelu gwybodaeth am bobl ifanc at ddibenion heblaw'r rhai a nodir yn y Bil (sy'n 

cynnwys, er enghraifft, ddatgelu'r wybodaeth i'r person ifanc ei hun neu ddefnyddio'r 

wybodaeth at ddibenion cofrestru pobl ifanc neu gynnal etholiad). 

Mae'r darpariaethau a geir yn y Bil yn debyg iawn i ddarpariaethau Deddf Etholiadau'r 

Alban (Gostwng yr Oedran Pleidleisio) 2015. Mae'r Ddeddf honno wedi bod mewn grym 

ers 2015, ac nid yw Comisiwn y Cynulliad yn ymwybodol bod unrhyw faterion diogelu data 

sylweddol wedi codi. 
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Yn sgil argymhelliad y Pwyllgor, mae'r Llywydd wedi ysgrifennu at y Comisiynydd 

Gwybodaeth i geisio sicrwydd ychwanegol bod darpariaethau'r Bil ynghylch diogelu data 

mor gadarn ag y mae angen iddynt fod. Os daw unrhyw gyngor i law mewn ymateb i 

hynny, bydd Comisiwn y Cynulliad yn trafod a oes angen cyflwyno unrhyw welliannau, ac 

yn sicrhau bod y Pwyllgor yn cael y wybodaeth ddiweddaraf. 

 

Argymhelliad 11. Dylai’r Llywydd gyhoeddi aelodaeth a chylch gorchwyl y grŵp 

rhanddeiliaid, gan gynnwys y cerrig milltir allweddol a’r amserlen ar gyfer cyflawni, cyn 

gynted â phosibl. 

Mater i Lywodraeth Cymru yw hwn, nid y Llywydd.  

Mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu grŵp diwygio democrataidd i gefnogi'r gwaith sy'n 

gysylltiedig ag ymestyn yr etholfraint. Cyfarfu'r grŵp am y tro cyntaf ar 2 Gorffennaf 2019. 

Mae'r Comisiwn yn cytuno y dylid cyhoeddi manylion aelodaeth a chylch gorchwyl y grŵp 

rhanddeiliaid hwn cyn gynted â phosibl. Mae'r Llywydd wedi trafod yr argymhelliad hwn 

gyda'r Cwnsler Cyffredinol, sy'n cytuno bod hwn yn fater i Lywodraeth Cymru. 

Bydd y Cwnsler Cyffredinol yn ymateb i'r argymhelliad hwn. 

 

Argymhelliad 15. Dylai’r Llywydd gyhoeddi datganiad ysgrifenedig cyn gynted â phosibl 

sy’n manylu ar y cyllid sy’n cael ei ddarparu gan bob corff sy’n cyfrannu at waith codi 

ymwybyddiaeth ac addysg yn barod ar gyfer etholiad y Cynulliad yn 2021. 

Cytuno mewn egwyddor 

Mae Asesiad Effaith Rheoleiddiol y Bil yn nodi'r costau codi ymwybyddiaeth sydd i'w 

darparu gan Gomisiwn y Cynulliad (£150,000), awdurdodau lleol (£866,200) a'r Comisiwn 

Etholiadol (£75,900). 

Yn ogystal â hynny, mewn llythyr at y Llywydd dyddiedig 30 Ionawr 2019 oddi wrth y 

Gweinidog Addysg a'r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, amcangyfrifwyd y byddai'r costau 

i Lywodraeth Cymru o ran ymgyrchoedd cyfathrebu ac addysg sy'n gysylltiedig ag ymestyn 

yr etholfraint rhwng £895,000 a £945,000 dros dair blynedd, gan ddechrau yn 2019/20. 

Mewn trafodaethau dilynol, mae Llywodraeth Cymru wedi nodi bod y swm hwn yn 

cynnwys: 

• £600,000 tuag at gynhyrchu adnoddau ar gyfer ysgolion; 
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• £215,000 i £265,000 tuag at ymgyrch gyfathrebu ar gofrestru ac annog pobl i 

bleidleisio; ac 

• £80,000 tuag at waith ymchwil i lywio'r ymgyrch gyfathrebu. 

Nid yw ffigurau Llywodraeth Cymru yn gwahaniaethu rhwng costau sy'n gysylltiedig â 

chodi ymwybyddiaeth o newidiadau i'r etholfraint ar gyfer etholiadau llywodraeth leol ac 

etholiadau'r Cynulliad. Bydd rhai o'r gweithgareddau hyn yn canolbwyntio ar godi 

ymwybyddiaeth o'r oedran pleidleisio ar gyfer etholiadau'r Cynulliad ac etholiadau 

llywodraeth leol, yn hytrach na chanolbwyntio ar un neu'r llall.  

Mae’r Llywydd wedi trafod y mater hwn gyda'r Cwnsler Cyffredinol. Nododd yn ystod y 

ddadl Cyfnod 1 ar 10 Gorffennaf 2019, er nad yw'n bosibl iddo rannu costau codi 

ymwybyddiaeth y Llywodraeth rhwng y ddau etholiad, y bydd yn gwneud ei orau i roi 

rhagor o wybodaeth i'r Cynulliad am y mater hwn. 

 

Argymhelliad 16. Dylai’r Llywydd ddiwygio’r Bil i ddileu adran 27 (trefniadau ariannu'r 

Comisiwn Etholiadol ac atebolrwydd y sefydliad). 

Argymhelliad 17. Yn niffyg Bil sy’n sefyll ar ei ben ei hun, dylai’r Bil llywodraeth leol sydd ar 

ddod gynnwys adrannau sy’n nodi trefniadau goruchwylio manwl y Comisiwn Etholiadol yng 

Nghymru gan y Cynulliad Cenedlaethol. 

Anghytuno  

Pe bai dull deddfwriaethol arall a fyddai'n ffordd addas o ystyried trefniadau ariannu'r 

Comisiwn Etholiadol ac atebolrwydd y sefydliad mewn pryd ar gyfer etholiadau'r Cynulliad 

yn 2021, yna byddai'n well gan y Comisiwn ddiwygio'r Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) i 

ddileu adran 27.  

Trafodwyd mynd i'r afael â hyn drwy Fil ar wahân. Fodd bynnag, nid dyna'r ffordd fwyaf 

effeithlon o ddefnyddio'r amser prin sydd ar gael i'r Cynulliad ar gyfer gwaith craffu 

deddfwriaethol, o ystyried y gallai fod yn gyfnod deddfwriaethol anodd. Yn ogystal â hyn, 

byddai'r amserlen i fynd i'r afael â'r mater hwn mewn Bil ar wahân yn ei gwneud yn fwy 

heriol trefnu bod y Comisiwn Etholiadol yn atebol i'r Cynulliad, ac yn cael ei ariannu gan y 

Cynulliad, ar gyfer ei rôl wrth gynnal etholiad y Cynulliad yn 2021.  

Mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi nodi nad yw Llywodraeth Cymru o blaid datblygu Bil ar 

wahân ar y mater hwn. Mae hefyd wedi nodi na fyddai'n briodol i Lywodraeth Cymru 

gynnwys darpariaethau sy'n ymwneud â threfniadau ariannu ac atebolrwydd y Comisiwn 
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Etholiadol yn y Bil Llywodraeth Leol, y disgwylir iddo gael ei gyflwyno yn nhymor yr hydref 

2019.  

Mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi nodi ei fod yn disgwyl cyflwyno gwelliannau yn ystod 

Cyfnod 2 o'r Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru). Mae'n debygol y bydd hyn, yn ymarferol, yn 

gofyn am ddileu adran 27 a'i disodli â darpariaethau amgen.  

Mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi nodi y bydd yn darparu rhagor o wybodaeth am ei 

ddiwygiadau arfaethedig ar ôl toriad yr haf. Nododd hefyd yn ystod y ddadl yn y Cyfarfod 

Llawn ar 10 Gorffennaf na fydd Llywodraeth Cymru yn cyflwyno penderfyniad ariannol nes 

bod y manylion pellach hynny wedi'u darparu. 

 

Argymhelliad 18. Dylai’r Llywydd a Llywodraeth Cymru fodloni eu hunain bod Atodlen 1A i 

Ddeddf 2006, fel y’i mewnosodwyd gan adran 29 (anghymhwyso rhag bod yn Aelod o’r 

Senedd) o Ddeddf 2006, ac Atodlen 2 iddi, yn briodol. 

Cytuno 

Mae Comisiwn y Cynulliad yn ystyried y rhannau hyn o'r Bil a bydd y Llywydd yn trafod 

gyda'r Cwnsler Cyffredinol unrhyw argymhellion penodol ar gyfer newid sy'n cael eu 

hystyried gan Lywodraeth Cymru. Rhoddir sylw arbennig i'r swyddi penodol a nodwyd gan 

y Pwyllgor yn ystod Cyfnod 1, gyda'r bwriad o benderfynu a ddylid cyflwyno gwelliannau 

maes o law. 

 

Argymhelliad 19. Dylai’r Llywydd ddiwygio’r Bil i ddileu adran 36 (rhoi argymhellion 

Comisiwn y Gyfraith ar waith). 

Cytuno 

Roedd tystiolaeth a ddaeth i law yn ystod Cyfnod 1 yn cefnogi'r egwyddor o ddiwygio 

cyfraith etholiadol ar sail cynigion Comisiwn y Gyfraith. Fodd bynnag, mae Comisiwn y 

Cynulliad yn gwerthfawrogi'r pryderon a godwyd gan y Pwyllgor a'r Cwnsler Cyffredinol 

ynghylch pa mor briodol yw mynd i'r afael â'r mater hwn drwy ddefnyddio pwerau i lunio 

is-ddeddfwriaeth. 

Yn hynny o beth, mae'r Llywydd wedi cyflwyno gwelliannau i ddileu adran 36 a pharagraff 

1(4)(b) (gwelliannau 1 a 3 a gyflwynwyd ar 19 Gorffennaf 2019). Byddai'r Llywydd yn 

disgwyl y bydd Llywodraeth Cymru, maes o law, yn dilyn y dull a ffefrir gan y Cwnsler 

Cyffredinol o fynd i'r afael ag argymhellion Comisiwn y Gyfraith drwy weithdrefn 

ddeddfwriaeth sylfaenol gyflym. 
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13 Awst 2019 

Annwyl Llyr, 

Y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) 

Hoffwn ddiolch i'r Pwyllgor am ystyried goblygiadau ariannol y Bil Senedd ac Etholiadau 

(Cymru) yn fanwl ac am eich adroddiad cynhwysfawr. Amgaeaf ymateb Comisiwn y 

Cynulliad i'ch adroddiad a'ch argymhellion. Mae'r ymateb hwn hefyd yn mynd i'r afael â 

materion a godwyd gennych yn eich llythyr ataf dyddiedig 27 Mehefin ac mae'n 

adlewyrchu'r drafodaeth yn ein cyfarfod ar 9 Gorffennaf.  

Yn ogystal â'r ymateb manwl a nodir yn yr atodiad i'r llythyr hwn, hoffwn fynd i'r afael â 

rhai o'r pwyntiau allweddol a godwyd yn eich adroddiad. 

Cyfrifoldeb am weinyddu etholiadau 

Mae nifer o'ch argymhellion yn ymwneud â gweinyddu etholiadau, yn enwedig pwy sy'n 

gyfrifol am wahanol agweddau ar weinyddu etholiadau a phrosesau cofrestru a 

moderneiddio’r broses gofrestru etholiadol. Yn ystod y ddadl Cyfnod 1 yn y Cyfarfod Llawn 

ar 10 Gorffennaf, esboniais mai mater i Lywodraeth Cymru yw gweinyddu etholiadau, nid y 

Comisiwn. Rwyf wedi trafod argymhellion y Pwyllgor gyda'r Cwnsler Cyffredinol, ac yn 

rhagweld y bydd yn ymateb yn ffurfiol i'r argymhellion hyn maes o law. 

Amcangyfrifon cost diwygiedig 

Mae rhai o'ch argymhellion yn tynnu sylw at y ffaith y bydd angen i unrhyw amcangyfrifon 

cost diwygiedig ar gyfer y Bil gael eu nodi mewn Asesiad Effaith Rheoleiddiol diwygiedig 

i'w gyhoeddi ar ôl Cyfnod 2. Cadarnhaf, yn amodol ar unrhyw benderfyniad i'r gwrthwyneb 

o dan Reol Sefydlog 26.27, fod y Comisiwn yn bwriadu cyflwyno Asesiad Effaith 

Rheoleiddiol diwygiedig yn dilyn trafodion Cyfnod 2. 

Llyr Gruffydd AC 

Cadeirydd 

Y Pwyllgor Cyllid 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Bae Caerdydd 

CF99 1NA 
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Trefniadau ariannu’r Comisiwn Etholiadol ac atebolrwydd y sefydliad 

Mae eich adroddiad yn nodi pryder nad oedd darpariaethau o ran trefniadau ariannu'r 

Comisiwn Etholiadol ac atebolrwydd y sefydliad, a chostau'r darpariaethau hynny, wedi'u 

datblygu'n llawn cyn cyflwyno'r Bil. 

Eglurais yn ystod dadl Cyfnod 1 y byddai wedi bod yn well gen i weld cynigion manwl yn 

cael eu cynnwys yn y Bil ar adeg ei gyflwyno. Fodd bynnag, nid oedd yn bosibl cwblhau'r 

gwaith datblygu polisi cymhleth sydd ei angen mewn perthynas â'r mater hwn cyn 

cyflwyno'r Bil.  

Rwy'n gwerthfawrogi pa mor bwysig ydyw i'r Pwyllgor Cyllid gael cyfle i ystyried 

goblygiadau polisi a goblygiadau ariannol newid trefniadau ariannu'r Comisiwn Etholiadol.   

Fel y gwyddoch, cynhaliwyd trafodaethau rhwng Comisiwn y Cynulliad, y Comisiwn 

Etholiadol a Llywodraeth Cymru. Rwy'n croesawu'r ymrwymiad a wnaed gan y Cwnsler 

Cyffredinol yn ystod y ddadl Cyfnod 1 i ddarparu rhagor o wybodaeth am y trefniadau 

arfaethedig ar ôl toriad yr haf. Rwyf hefyd yn croesawu'r awgrym gan y Cwnsler Cyffredinol 

na fydd Llywodraeth Cymru yn gofyn i'r Cynulliad gytuno i benderfyniad ariannol mewn 

perthynas â'r Bil tan iddo ddarparu rhagor o wybodaeth am y cynigion mewn ymateb i'r 

pryderon y mae eich Pwyllgor wedi'u mynegi i mi.  

Mewn cysylltiad â’r wybodaeth bellach hon gan y Cwnsler Cyffredinol, byddaf hefyd yn rhoi 

diweddariad pellach ar y dull a ffefrir gan Gomisiwn y Cynulliad o ymdrin â threfniadau 

craffu ar gyfer y Comisiwn Etholiadol.  

 

Fel y gwyddoch, rwyf eisoes wedi dweud yn ystod dadl Cyfnod 1, fy mod yn credu y dylid 

sefydlu Pwyllgor newydd (Pwyllgor y Llywydd) i oruchwylio gwaith y Comisiwn 

Etholiadol. Byddai’r trefniant craffu hwn yn briodol iawn pe byddai’r Comisiwn Etholiadol 

yn cael ei ariannu'n uniongyrchol o Gronfa Gyfunol Cymru.  

 

Fel yr amlinellais yn fy llythyr dyddiedig 13 Mehefin 2019 at y Pwyllgor Materion 

Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, pe darperir y cyllid drwy gyllideb Comisiwn y Cynulliad, 

yna byddwn yn pryderu y gallai sefydlu Pwyllgor y Llywydd:  

 

“…arwain at orgyffwrdd â rôl y Pwyllgor Cyllid o ran craffu ar gyllideb Comisiwn y 

Cynulliad, a allai arwain at drefniadau cyllidebu, adrodd a threfniadau archwilio 

cymhleth, a diffyg eglurder posibl ynghylch y corff sy’n bennaf cyfrifol am graffu ar y 

Comisiwn Etholiadol.”[1] 

                                                 
[1] Llythyr at y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, Ariannu’r Comisiwn Etholiadol 

ac atebolrwydd y sefydliad, 13 Mehefin 2019. 
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Pa drefniadau craffu bynnag a roddir ar waith, rwyf o’r farn y dylai’r trefniadau ariannu ac 

atebolrwydd a roddir ar waith ar gyfer y Comisiwn Etholiadol gydymffurfio â Datganiad o 

Egwyddorion y Pwyllgor Cyllid. Tra bod y Cwnsler Cyffredinol yn ystyried cynigion ariannu, 

byddaf yn parhau i drafod y mater hwn gydag ef. Edrychaf ymlaen at ddarparu’r 

wybodaeth ddiweddaraf am y mater hwn maes o law. 

Yn olaf, rwy'n cytuno â barn y Pwyllgor – fel y'i nodwyd yn eich llythyr dyddiedig 27 

Mehefin – y dylai'r Archwilydd Cyffredinol gyhoeddi adroddiad, i gyd-fynd ag unrhyw 

welliannau i Fil a fyddai'n arwain at godi gwariant uniongyrchol ar Gronfa Gyfunol Cymru, 

yn nodi ei farn o ran a yw'r gwariant yn briodol. Pe bai'r Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) 

yn cael ei ddiwygio fel hyn, rwy'n rhagweld y byddai adroddiad o'r fath yn cael ei 

ymgorffori mewn fersiwn ddiwygiedig o'r Memorandwm Esboniadol, fel sy'n ofynnol o dan 

Reol Sefydlog 26.28. 

Diolch i chi unwaith eto am graffu ar y ddeddfwriaeth gyfansoddiadol bwysig hon ac am y 

gwahoddiad a dderbyniwyd ar 17 Gorffennaf i fynychu cyfarfod o’r Pwyllgor ar ddiwedd 

mis Medi i drafod y mater yma ymhellach. Ymatebaf i’r gwahoddiad hwnnw gynted ag y 

gallaf.  

Yn gywir 

 

Elin Jones 

Y Llywydd, ar ran Comisiwn y Cynulliad  
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Atodiad: Ymateb y Comisiwn i argymhellion y Pwyllgor Cyllid yng 

Nghyfnod 1 ar y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) 

Mae'r atodiad hwn yn amlinellu ymateb Comisiwn y Cynulliad i argymhellion i'r Comisiwn 

neu'r Llywydd a nodwyd yn adroddiad y Pwyllgor Cyllid ar 28 Mehefin 2019 ar y Bil Senedd 

ac Etholiadau (Cymru). 

Argymhelliad 1. Gan gydnabod y manteision cost o beidio ag ailosod arwyddion ar 

unwaith, mae pryder gan y Pwyllgor y gallai’r trywydd hwn arwain at ddryswch ychwanegol 

gan y cyhoedd ynghylch rôl y Cynulliad a Llywodraeth Cymru. Mae’r Pwyllgor yn argymell 

bod y Llywydd a Llywodraeth Cymru yn gweithio’n agos i sicrhau bod newidiadau’n cael eu 

cyfleu’n glir er mwyn codi ymwybyddiaeth y cyhoedd.  

Cytuno 

Mae'r Comisiwn yn cytuno ei bod yn bwysig ei bod hi'n glir i'r cyhoedd beth yw enw eu 

deddfwrfa genedlaethol. Bydd yn parhau i weithio'n agos gyda phartneriaid, gan gynnwys 

Llywodraeth Cymru, i sicrhau bod y newidiadau'n cael eu cyfathrebu'n glir ac yn effeithiol, a 

bod y broses newid yr enw yn cyflawni ei amcan o wella dealltwriaeth o'r sefydliad a'i rôl. 

 

Argymhelliad 2. Gan yr amcangyfrifir mai awdurdodau lleol fydd yn talu'r rhan fwyaf o'r 

costau ar gyfer newidiadau i'r etholfraint, mae'r Pwyllgor yn argymell y dylai'r Llywydd 

gynnal mwy o ymchwil i ddilysu neu ddiweddaru'r costau hyn, neu ymhelaethu ar sut roedd 

awdurdodau lleol wedi cymeradwyo'r costau. Dylid cynnwys y wybodaeth hon yn yr Asesiad 

Effaith Rheoleiddiol diwygiedig a gyhoeddir ar ôl trafodion Cyfnod 2.  

Cytuno 

Bydd y Llywydd yn parhau i gael trafodaethau gyda rhanddeiliaid, gan gynnwys 

awdurdodau lleol, Llywodraeth Cymru a'r Comisiwn Etholiadol, er mwyn rhoi sicrwydd o 

ran costau. Yn amodol ar unrhyw benderfyniad i'r gwrthwyneb o dan Reol Sefydlog 26.27, 

mae'r Llywydd yn bwriadu cyflwyno Memorandwm Esboniadol ac Asesiad Effaith 

Rheoleiddiol diwygiedig ar ôl cwblhau Cyfnod 2. 

 

Argymhelliad 3. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod y Llywydd a Llywodraeth Cymru yn trafod 

rhinweddau cyflwyno un gofrestr etholiadol ar gyfer etholiadau llywodraeth leol yng 

Nghymru ac etholiadau’r Cynulliad, gan y gallai hyn olygu llai o lwyth gwaith gweinyddol i 

awdurdodau lleol na chynnal 22 o gofrestri ar wahân. Dylai’r Llywydd a Llywodraeth Cymru 

adrodd yn ôl i’r Pwyllgor Cyllid cyn cyflwyno’r Bil Llywodraeth Leol arfaethedig. 
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Mater i Lywodraeth Cymru yw hwn, nid y Llywydd.  

Mae'r Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) yn ymestyn etholfraint y Cynulliad i bobl ifanc 16 a 

17 oed ond dim ond newidiadau bychain a gynigir i'r broses o gofrestru etholwyr i alluogi'r 

etholfraint i weithio'n effeithiol. 

Nid yw'r Comisiwn yn gyfrifol am ddatblygu polisi mewn perthynas â gweinyddu 

etholiadau na chofrestru ar gyfer etholiadau. Mae Llywodraeth Cymru wedi ceisio barn ar 

un gofrestr etholiadol fel rhan o'i hymgynghoriad ar ddiwygio etholiadau llywodraeth leol. 

Mae'r Llywydd wedi trafod yr argymhelliad hwn gyda'r Cwnsler Cyffredinol a gytunodd y 

byddai'n ymateb iddo.  

 

Argymhelliad 4. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod y Llywydd a Llywodraeth Cymru yn trafod 

yr arbedion cost posibl ar gyfer y dull cofrestru awtomatig. Dylai’r Llywydd a Llywodraeth 

Cymru adrodd yn ôl i’r Pwyllgor Cyllid cyn cyflwyno’r Bil Llywodraeth Leol arfaethedig. 

Mater i Lywodraeth Cymru yw hwn, nid y Llywydd. 

Mae'r Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) yn ymestyn etholfraint y Cynulliad i bobl ifanc 16 a 

17 oed ond dim ond newidiadau bychain a gynigir i'r broses o gofrestru etholwyr i alluogi'r 

etholfraint i weithio'n effeithiol. 

Nid yw'r Comisiwn yn gyfrifol am ddatblygu polisi mewn perthynas â'r gwaith o weinyddu 

etholiadau na chofrestru ar gyfer etholiadau. Mae'r Llywydd wedi trafod yr argymhelliad 

hwn gyda'r Cwnsler Cyffredinol a gytunodd y byddai'n ymateb iddo. 

 

Argymhelliad 7. Mae'r Pwyllgor yn argymell y dylid diwygio'r Bil hwn i ddarparu, ar wyneb 

y Bil, ddarpariaethau i sicrhau bod gwariant etholiadau'r Cynulliad yn cael ei gyhoeddi cyn 

gynted â phosibl yn dilyn etholiadau a refferenda'r Cynulliad. 

Comisiwn y Cynulliad i drafod ymhellach 

Nid yw'r Comisiwn yn gyfrifol am y gwaith o weinyddu etholiadau. Felly, nid oedd y mater 

hwn o fewn cwmpas strategaeth ddeddfwriaethol y Comisiwn. 

Dywedodd y Cwnsler Cyffredinol yn ystod y ddadl Cyfnod 1 ar 10 Gorffennaf bod 

Llywodraeth Cymru yn ystyried mesurau anneddfwriaethol i'w gwneud yn haws cyhoeddi 

gwybodaeth am wariant y Cynulliad ar etholiadau yn gyflymach. 
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Mae'r Llywydd yn ceisio sicrwydd pellach gan y Cwnsler Cyffredinol ar ran Comisiwn y 

Cynulliad. Yna bydd y Comisiwn yn trafod argymhelliad y Pwyllgor ymhellach a bydd y 

Llywydd yn ysgrifennu eto i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor. 

 

Argymhelliad 9. Mae'r Pwyllgor yn argymell bod rhagor o waith yn cael ei wneud i sicrhau 

bod y costau y bydd awdurdodau lleol yn eu hwynebu wrth ddiweddaru'r System Rheoli 

Etholiadol yn gadarn. Dylai'r wybodaeth hon gael ei chynnwys yn yr Asesiad Effaith 

Rheoleiddiol diwygiedig a gyhoeddir ar ôl trafodion Cyfnod 2 a dylai nodi safbwyntiau'r 

awdurdodau lleol ar briodoldeb y costau hyn.  

Cytuno  

Efallai y bydd cyfyngiad o ran faint o wybodaeth fanwl y gellir ei datgelu am gostau 

diweddaru Systemau Rheoli Etholiadol, oherwydd y sensitifrwydd masnachol sy'n 

gysylltiedig â phrosesau caffael. Yn unol â'r cyfyngiad hwn, bydd y Comisiwn yn 

diweddaru'r Asesiad Effaith Rheoleiddiol yn dilyn trafodion Cyfnod 2 yn unol ag 

argymhelliad y Pwyllgor. 

 

Argymhelliad 10. Mae'r Pwyllgor yn argymell bod Biliau arfaethedig gan Gomisiwn y 

Cynulliad yn y dyfodol yn cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf sydd ar gael i sicrhau bod y 

Pwyllgor Cyllid yn gallu craffu'n effeithiol ar yr holl gostau sy'n gysylltiedig â'r cynigion. 

Cytuno 

Bydd Asesiadau Effaith Rheoleiddiol yn parhau i gael eu cyflwyno i gyd-fynd ag unrhyw 

Filiau a gynigir gan Gomisiwn y Cynulliad yn y dyfodol, a bydd yr Asesiadau hynny'n nodi'r 

amcangyfrifon gorau fel sy'n ofynnol gan y Rheolau Sefydlog. Bydd hyn yn sicrhau bod y 

Pwyllgor Cyllid, a'r cyhoedd yn gyffredinol, yn gallu asesu eu goblygiadau cost posibl yn 

gywir ac yn dryloyw. 

 

Argymhelliad 11. Mae’r Pwyllgor yn argymell bod y Llywydd yn cynnwys costau 

Llywodraeth Cymru mewn perthynas â chodi ymwybyddiaeth o estyn yr etholfraint i bobl 16 

oed yn yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol diwygiedig a gyhoeddir ar ôl trafodion Cyfnod 2. 

Cytuno 
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Mae Asesiad Effaith Rheoleiddiol y Bil yn nodi'r costau codi ymwybyddiaeth sydd i'w 

darparu gan Gomisiwn y Cynulliad (£150,000), awdurdodau lleol (£866,200) a'r Comisiwn 

Etholiadol (£75,900). 

Yn ogystal â hynny, mewn llythyr at y Llywydd dyddiedig 30 Ionawr 2019 oddi wrth y 

Gweinidog Addysg a'r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, amcangyfrifwyd y byddai'r costau 

i Lywodraeth Cymru o ran ymgyrchoedd cyfathrebu ac addysg sy'n gysylltiedig ag ymestyn 

yr etholfraint rhwng £895,000 a £945,000 dros dair blynedd, gan ddechrau yn 2019/20. 

Mewn trafodaethau dilynol, mae Llywodraeth Cymru wedi nodi bod y swm hwn yn 

cynnwys: 

• £600,000 tuag at gynhyrchu adnoddau ar gyfer ysgolion; 

• £215,000 i £265,000 tuag at ymgyrch gyfathrebu ar gofrestru ac annog pobl i 

bleidleisio; ac 

• £80,000 tuag at waith ymchwil i lywio'r ymgyrch gyfathrebu. 

Nid yw ffigurau Llywodraeth Cymru yn gwahaniaethu rhwng costau sy'n gysylltiedig â 

chodi ymwybyddiaeth o newidiadau i'r etholfraint ar gyfer etholiadau llywodraeth leol ac 

etholiadau'r Cynulliad. Bydd rhai o'r gweithgareddau hyn yn canolbwyntio ar godi 

ymwybyddiaeth o'r oedran pleidleisio ar gyfer etholiadau'r Cynulliad ac etholiadau 

llywodraeth leol, yn hytrach na chanolbwyntio ar un neu'r llall.  

Mae’r Llywydd wedi trafod y mater hwn gyda'r Cwnsler Cyffredinol. Nododd yn ystod y 

ddadl Cyfnod 1 ar 10 Gorffennaf 2019, er nad yw'n bosibl iddo rannu costau codi 

ymwybyddiaeth y Llywodraeth rhwng y ddau etholiad, y bydd yn gwneud ei orau i roi 

rhagor o wybodaeth i'r Cynulliad am y mater hwn.  

 

Argymhelliad 12. Mae'r Pwyllgor yn argymell bod y Llywydd, Llywodraeth Cymru a'r 

Comisiwn Etholiadol yn sicrhau bod cymdeithas sifil, megis ysgolion a sefydliadau ieuenctid 

yn cael eu cynnwys ar Fwrdd Cydlynu Etholiadol Cymru, Bwrdd Allanol Llywodraeth Cymru o 

gynghorwyr a byrddau cydweithredol eraill sy'n gweithio i hyrwyddo ymwybyddiaeth 

pleidleiswyr, er mwyn sicrhau eu bod yn gallu cyfrannu at waith i ddylunio deunydd 

ymwybyddiaeth pleidleiswyr. 

Cytuno 

Mae'r Comisiwn yn cytuno bod angen i ni weithio mewn partneriaeth â chymdeithas sifil, 

ac yn arbennig sefydliadau ieuenctid ac ysgolion, i sicrhau y gellir newid yr etholfraint yn 

llwyddiannus ar gyfer etholiadau 2021 a thu hwnt. 
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Mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu grŵp diwygio democrataidd i gefnogi'r gwaith sy'n 

gysylltiedig ag ymestyn yr etholfraint. Cyfarfu'r grŵp am y tro cyntaf ar 2 Gorffennaf 2019. 

Bydd ei waith yn cael ei arwain gan Grŵp Llywio, sy'n cynnwys Llywodraeth Cymru, 

Comisiwn y Cynulliad, y Comisiwn Etholiadol a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Bydd 

y Grŵp Llywio hwn yn llywio gwaith nifer o weithgorau thematig. Rhagwelir y bydd un o'r 

gweithgorau hyn yn ystyried materion yn ymwneud â phleidleisio yn 16 oed a bydd yn 

cynnwys sefydliadau sy'n ymwneud â datblygu'r dull o godi ymwybyddiaeth o'r newidiadau 

i'r etholfraint, gan gynnwys awdurdodau lleol, a sefydliadau sy'n cynrychioli pobl ifanc. 

Y Comisiwn Etholiadol sy'n cydlynu Bwrdd Cydlynu Etholiadol Cymru. Mae swyddogion 

Comisiwn y Cynulliad yn mynychu cyfarfodydd y Bwrdd mewn rôl ymgynghorol. Er mai 

mater i'w drafod gan Fwrdd Cydlynu Etholiadol Cymru yw hwn, o ystyried ei gylch gwaith 

technegol gyda ffocws ar weinyddu etholiadau, efallai y bydd mecanweithiau mwy priodol 

ar gyfer cynnwys partneriaid wrth ddatblygu'r gwaith hwn yn barhaus.  

 

Argymhelliad 13. Mae’r Pwyllgor yn argymell, mewn perthynas â newidiadau i drefniadau 

goruchwylio ac ariannu’r Comisiwn Etholiadol cyn i Gyfnod 2 fynd rhagddo, y dylid darparu 

gwelliannau drafft a’u goblygiadau cost i roi cyfle i’r Pwyllgor Cyllid graffu arnynt yn llawn 

cyn ei bod yn ofynnol i Bwyllgor o’r Cynulliad Cyfan waredu gwelliannau. 

Cytuno 

Mae'r Comisiwn yn cytuno ei bod yn briodol i'r Pwyllgor gael cyfle i graffu ar oblygiadau 

cost y diwygiadau arfaethedig mewn perthynas â'r Comisiwn Etholiadol. Cafodd y Llywydd 

drafodaethau adeiladol gyda Chadeirydd y Pwyllgor Cyllid cyn y ddadl yn y Cyfarfod Llawn 

ac mae hefyd wedi trafod y mater hwn gyda'r Cwnsler Cyffredinol sy'n arwain ar y cynigion 

hyn.  

Rhaid i'r Cynulliad gytuno ar benderfyniad ariannol cyn y gellir bwrw ymlaen â thrafodion 

Cyfnod 2. Mater i Lywodraeth Cymru yw cyflwyno'r penderfyniad ariannol. Yn ystod y ddadl 

ynghylch egwyddorion cyffredinol y Bil yng Nghyfnod 1, dywedodd y Cwnsler Cyffredinol 

na fyddai'n gofyn i'r Cynulliad gytuno i benderfyniad ariannol mewn perthynas â'r Bil tan 

fyddai modd iddo ddarparu rhagor o wybodaeth am y cynigion. 

Mae’r Llywydd yn rhagweld y bydd y wybodaeth ychwanegol hon yn gyson ar y cyfan â'r 

ffigurau a roddwyd eisoes i'r Pwyllgor yn ystod Cyfnod 1. Dyma a ddywedodd Prif 

Weithredwr a Chlerc y Cynulliad wrth y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a 

Deddfwriaethol: 
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o disgwylir i gostau blynyddol y Comisiwn Etholiadol fod tua £600,000, gan 

gynyddu i £1.7 miliwn yn dibynnu ar y gweithgaredd etholiadol a gynhelir 

mewn blwyddyn benodol; a 

o bydd costau craffu'r Cynulliad – dros gyfnod o bum mlynedd – yn debyg i'r 

costau a nodir yn Asesiad Effaith Rheoleiddiol y Bil ar gyfer yr adran 27 

gyfredol.1 

 

Argymhelliad 14. Yn seiliedig ar sylwadau Llywodraeth Cymru mewn perthynas ag adran 

36 (rhoi argymhellion Comisiwn y Gyfraith ar waith), mae’r Pwyllgor yn argymell bod y 

Llywydd yn ystyried diwygio’r Bil i adlewyrchu safbwyntiau Llywodraeth Cymru. 

Cytuno 

Roedd tystiolaeth a ddaeth i law yn ystod Cyfnod 1  yn cefnogi'r egwyddor o ddiwygio 

cyfraith etholiadol ar sail cynigion Comisiwn y Gyfraith. Fodd bynnag, mae Comisiwn y 

Cynulliad yn gwerthfawrogi'r pryderon a godwyd gan y Pwyllgor a'r Cwnsler Cyffredinol 

ynghylch pa mor briodol yw mynd i'r afael â'r mater hwn drwy ddefnyddio pwerau i lunio 

is-ddeddfwriaeth. 

Yn hynny o beth, mae'r Llywydd wedi cyflwyno gwelliannau i ddileu adran 36 a pharagraff 

1(4)(b) (gwelliannau 1 a 3 a gyflwynwyd ar 19 Gorffennaf 2019). Byddai'r Llywydd yn 

disgwyl y bydd Llywodraeth Cymru, maes o law, yn dilyn y dull a ffefrir gan y Cwnsler 

Cyffredinol o fynd i'r afael ag argymhellion Comisiwn y Gyfraith drwy weithdrefn 

ddeddfwriaeth sylfaenol gyflym. 

 

Argymhelliad 15. Mae'r Pwyllgor yn argymell y caiff darpariaeth ar gyfer adolygiad ôl-

weithredol ei chynnwys yn yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol diwygiedig yn dilyn trafodion 

Cyfnod 2 er mwyn sicrhau bod y Bil wedi cyflawni ei amcanion polisi a bod gwerth am arian 

wedi'i gyflawni. 

Cytuno 

Mae craffu ar ôl deddfu yn rhan bwysig o rôl ddeddfu'r Cynulliad. Mae Memorandwm 

Esboniadol ac Asesiad Effaith Rheoleiddiol y Bil yn ceisio darparu digon o wybodaeth i 

lywio unrhyw waith o'r math hwn y mae'r Cynulliad neu ei bwyllgorau yn dymuno ei 

gynnal. Yn benodol, mae'r Memorandwm Esboniadol a'r Asesiad Effaith Rheoleiddiol yn 

cynnwys: 

                                                 
1 Cofnod y Trafodion, Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, 29 Ebrill 2019. 
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• amcanion polisi'r Bil; 

• cynlluniau gweithredu amlinellol; ac 

• amcangyfrifon o effeithiau ariannol ac effeithiau eraill y Bil. 

Yn amodol ar unrhyw benderfyniad i'r gwrthwyneb o dan Reol Sefydlog 26.27, mae'r 

Llywydd yn bwriadu cyflwyno Memorandwm Esboniadol ac Asesiad Effaith Rheoleiddiol 

diwygiedig ar ôl cwblhau Cyfnod 2. Bydd hyn yn cynnwys awgrym y byddai'r Comisiwn yn 

croesawu gwaith craffu ar ôl deddfu ar y ddeddfwriaeth o ran ei hamcanion polisi a gwerth 

am arian y broses o'i gweithredu. Bydd y Comisiwn hefyd yn gwerthuso ei effeithiolrwydd 

ei hun wrth weithredu'r agweddau hynny ar y ddeddfwriaeth y mae'n gyfrifol amdani. 
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Y Gwir Anrh/Rt Hon Mark Drakeford AC/AM 
 Prif Weinidog Cymru/First Minister of Wales 
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Mick Antoniw AC 
Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol 
SeneddCLA@assembly.wales  
 
 
           23  Awst 2019 
 
 
Annwyl Mick 
 
Rwy'n ysgrifennu mewn ymateb i'ch llythyron dyddiedig 11 a 30 Gorffennaf ynghylch 
memoranda cydsyniad offeryn statudol (Memoranda) a safbwynt y Pwyllgor ynghylch pryd y 
dylid cyflwyno cynigion cydsyniad offeryn statudol (Cynigion). Diolch am rannu eich 
gohebiaeth â'r Llywydd ar y mater hwn gyda mi. 
 
Yn gyntaf rwyf am sicrhau'r Pwyllgor, er nad yw'r Rheolau Sefydlog yn ei gwneud yn ofynnol 
i Weinidogion gyflwyno Cynigion mewn perthynas â Memoranda o'r fath, nad ydym wedi 
newid ein dull gweithredu cyffredinol: dan amgylchiadau arferol, ein bwriad o hyd yw 
cyflwyno Cynigion ar gyfer Memoranda. Fodd bynnag, mewn perthynas ag offerynnau 
statudol yn ymwneud â Brexit, rhaid ystyried materion ymarferol yr amserlen.  
 
Fel y gŵyr y Pwyllgor yn iawn, cyd-destun ein dull gweithredu dros y 9-12 mis diwethaf yw'r 
rhaglen o gywiriadau i'r llyfr statud sy'n angenrheidiol i sicrhau y bydd yn parhau i weithio ar 
ôl i ni ymadael â'r UE. Mae hon yn dasg na welwyd ei thebyg o'r blaen: roedd swm yr 
offerynnau statudol cywiro oedd yn dod i law, a'r amserlen gyfyng ar eu cyfer, yn golygu nad 
oedd yn ymarferol dilyn ein trefn arferol ar gyfer ymdrin â Memoranda. Datblygwyd y 
cyfaddawd presennol er mwyn sicrhau y byddai Memoranda yn ymwneud â Brexit yn cael 
sylw amserol, gan sicrhau ar yr un pryd y byddent yn cael eu dwyn i sylw'r Cynulliad. Wrth 
benderfynu peidio cyflwyno Memoranda ein hunain mewn cysylltiad â'r darnau hyn o is-
ddeddfwriaeth, roeddem yn ymwybodol iawn y gallai unrhyw Aelod a oedd yn credu y dylai'r 
Cynulliad drafod Memorandwm penodol gyflwyno Cynnig ei hun.  
 
Fodd bynnag, mae'r rhaglen i gywiro'r llyfr statud wedi'i chwblhau i raddau helaeth, ac nid 
ydym yn rhagweld y bydd yn arwain at nifer o Femoranda pellach (os o gwbl). Rwyf felly'n 
cytuno ei bod yn bryd edrych ar y mater hwn eto, ac rwy'n croesawu'r ffaith y bydd yr 
ymchwiliad a gyhoeddwyd gennych yn ddiweddar yn gwneud hynny. 
 
Fel rhan o'i waith, rwy'n credu y gallai'r Pwyllgor ystyried materion a gododd o ran amseriad 
ymarferol, sy'n cyfyngu ar allu'r Cynulliad i graffu ar offerynnau statudol y DU sy'n diwygio 
deddfwriaeth sylfaenol o fewn cymhwysedd datganoledig. Mae'r mater hwn yn codi yn 
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bennaf pan fo offerynnau statudol yn cael eu gwneud dan y weithdrefn negyddol, gan eu 
bod yn cael eu gwneud cyn eu gosod, ac nad yw'r rheol 21 diwrnod ar gyfer dod i rym yn 
ofyniad caeth. Byddai'n ddefnyddiol cael barn y Pwyllgor am y mater hwn. Byddai hefyd yn 
ddefnyddiol i'r Pwyllgor ystyried – mewn sefyllfa lle bo'r Cynulliad wedi trafod a gwrthod rhoi 
cydsyniad i offeryn statudol y DU a wnaed dan y weithdrefn negyddol – sut y byddai'n 
disgwyl i'r Senedd ymateb.  
 
Rwy'n deall y bydd y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit yn bresennol yng nghyfarfod 
eich Pwyllgor ar 16 Medi, i roi rhagor o dystiolaeth mewn perthynas â'ch ymchwiliad; bydd 
hyn yn gyfle i edrych yn fanylach ar y materion yma. Gallaf eich sicrhau y byddwn yn 
ystyried yn ofalus unrhyw argymhellion y bydd y Pwyllgor yn eu gwneud ar y mater hwn. 
 
Rwyf yn anfon copi o'r llythyr hwn at y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit, y 
Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, a'r Llywydd.  
 
 
 
 

Yn gywir 
 
 

 
 
 

     MARK DRAKEFORD 
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29 Awst 2019 
 
Annwyl Mick,  
 
  
Rwy’n ysgrifennu i roi gwybod ichi y bydd cyfarfod Pedairochrog o’r Gweinidogion Cyllid yn 
cael ei gynnal ar 29 Awst. 
 
Ar yr agenda bydd cynigion Llywodraeth y DU ar gyfer y Cylch Gwario a Chyllideb yr Hydref, 
Cyllid Ymadael â’r UE, a Phensiynau’r Sector Cyhoeddus. Bydd hefyd yn cynnwys eitemau 
ar y Datganiad Polisi Cyllid a chryfhau peirianwaith cyllidol llywodraeth.  
 
Byddaf yn rhoi gwybod i’r Pwyllgor beth fydd canlyniad y cyfarfod. 
 
 
Yn gywir, 
 
 

 
 
Rebecca Evans AC/AM 
Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd  
Minister for Finance and Trefnydd  
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Jeremy Miles AC/AM 
Y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit  
Counsel General and Brexit Minister  
 
 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

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

PSCGBM@gov.wales/YPCCGB@llyw.cymru 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
 
 
Llŷr Gruffydd AC 
Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Senedd.Finance@cynulliad.cymru  
 
 
 

3 Medi 2019 
 
 
 
 
Annwyl Llŷr, 
 
Diolch am eich llythyr ar 17 Gorffennaf mewn perthynas â Bil Senedd ac Etholiadau 
(Cymru). Byddwn yn fodlon dod i'ch Pwyllgor ddydd Mercher 25 Medi i roi tystiolaeth mewn 
perthynas â chyllido’r Comisiwn Etholiadol a’i atebolrwydd. Hefyd, gallaf gadarnhau fy mod 
yn bwriadu cyflwyno’r gwelliannau perthnasol a'r wybodaeth ariannol gysylltiedig cyn y 
sesiwn, i helpu â thrafodaethau'r Pwyllgor, ac na fyddaf yn gofyn i'r Cynulliad gymeradwyo'r 
Penderfyniad Ariannol cyn cyfarfod y pwyllgor ar 25 Medi. 
 
Rwy’n anfon copi o'r llythyr hwn at y Llywydd. 
 
 

 
 
 
 
Jeremy Miles AC 

Y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit  
Counsel General and Brexit Minister   
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Jeremy Miles AC/AM 
Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit  
Counsel General and Brexit Minister  
 
 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

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

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

Eich cyf/Your ref  
Ein cyf/Our ref  
 
Mick Antoniw AC  
Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol  
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Caerdydd  

CF99 1NA 
 

12 Medi 2019 
 
Annwyl Mick 
 
Ysgrifennaf i roi gwybod i chi y byddaf, yn unol â'r cytundeb cysylltiadau rhyng-sefydliadol, yn 
mynd i gyfarfod Cyd-bwyllgor y Gweinidogion (Negodiadau'r UE) ar 12 Medi 2019. 
 
Yn y cyfarfod, trafodir y Paratoadau ar gyfer Ymadael, negodiadau â'r UE a'r fframweithiau 
cyffredin.  
 
Byddaf yn egluro mai ymgyrchu i aros y byddwn ni, o wynebu dewis rhwng Brexit heb 
gytundeb ac aros yn yr UE, a’n bod yn credu bod angen refferendwm er mwyn datrys y sefyllfa 
bresennol.  Mae digwyddiadau'r dyddiau diweddar wedi dangos yr angen i barhau i 
bwysleisio'r farn bod yn rhaid osgoi Brexit heb gytundeb, a bod parhau â'r ansicrwydd hwn 
yn gwneud niwed sylweddol i'n heconomi.  
 
Mewn perthynas â'n parodrwydd i adael, rwyf wastad wedi bod yn glir y byddai ymadael heb 

gytundeb yn drychinebus i Gymru ac i'r DU gyfan, ac yn rhywbeth na ddylid ei ystyried o gwbl. 

Bydd ymadael â'r UE heb gytundeb yn amharu'n sylweddol ac yn niweidio ein heconomi, gan 

gael effaith go iawn ar fywoliaeth pobl.  

 

Er gwaetha hyn, rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i baratoi ar gyfer ymadael heb 
gytundeb.  Ond byddaf yn pwysleisio nad yw'n bosibl o gwbl i liniaru'r holl ganlyniadau; y 
bydd angen sicrhau bod llawer o gyllid ar gael i gefnogi busnesau a phobl Cymru drwy'r 
cythrwfl; ac na allwn baratoi wrth ein hunain, gan fod ein gallu i baratoi'n effeithiol wedi'i 
lesteirio gan y diffyg gwybodaeth a roddir i ni gan Lywodraeth y DU.  

Byddaf yn parhau i alw ar i'r gweinyddiaethau datganoledig gael eu cynrychioli ar dimau 

negodi'r DU, ac yn pwysleisio ein hymrwymiad i sicrhau na ddylid cyflwyno safbwyntiau’r DU 

i’r UE fel rheol heb gytundeb y Gweinyddiaethau Datganoledig o ran y materion hynny sydd 

o fewn ein cymhwysedd. At hynny, byddaf yn pwyso am yr angen i symud adolygiad Dunlop 

ymlaen ar fyrder. 
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Byddaf yn cadarnhau ein hymrwymiad i'r broses fframweithiau cyffredin ac yn parhau i godi 

ymwybyddiaeth o'r angen i ystyried fframweithiau cyffredin fel rhan o system ehangach 

cysylltiadau rhynglywodraethol.  

 

Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth 

Ychwanegol. 

 

 

 
 
 
Jeremy Miles AC 
Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit  
Counsel General and Brexit Minister 
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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MEMORANDWM CYDSYNIAD DEDDFWRIAETHOL 
 

BIL GEMAU'R GYMANWLAD BIRMINGHAM [HL] 2017-19 
 

1. Mae'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol hwn yn cael ei gyflwyno o 
dan Orchymyn Sefydlog ("OS") 29.2 Mae OS29 yn pennu bod yn rhaid 
gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol, a chyflwyno Cynnig 
Cydsyniad Deddfwriaethol, i Gynulliad Cenedlaethol Cymru os yw Bil 
Seneddol gan y DU yn gwneud darpariaethau sy'n gysylltiedig â Chymru 
at unrhyw ddibenion, neu sy'n diwygio cymhwysedd deddfwriaethol y 
Cynulliad Cenedlaethol.  

 
2. Cafodd Bil Gemau'r Gymanwlad Birmingham (y 'Bil') ei gyflwyno i Dŷ'r 

Arglwyddi ar 5 Mehefin 2019.  Cewch gopi o'r Bil ar: 
 

https://services.parliament.uk/bills/2017-
19/birminghamcommonwealthgames.html 
 
Amcan(ion) y Polisi 
 
3. Mae'r amcanion polisi sydd wedi'u datgan gan Lywodraeth y DU yn 

cyfeirio at ychydig o feysydd sy'n galw am ymateb deddfwriaethol i'r 
paratoadau ar gyfer Gemau'r Gymanwlad, sydd i'w cynnal yn Birmingham 
yn 2022.  

 
Crynodeb  o'r Bil 
 
4. Caiff y Bil ei noddi gan yr Adran Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a 

Chwaraeon. 
 

5. Mae'r Bil yn gwneud darpariaethau ar gyfer Gemau'r Gymanwlad sydd i'w 
cynnal yn Birmingham yn bennaf yn 2022, ac at ddibenion cysylltiedig. 

 
6. Mae'r Bil hwn yn darparu ar gyfer nifer o fesurau gweithredol i gefnogi'r 

broses o gynnal Gemau'r Gymanwlad 2022 sydd i'w cynnal yn 
Birmingham yn bennaf (a lleoliadau ledled Gorllewin Canolbarth Lloegr).  
Mae'n rhoi y pwerau angenrheidiol i Weinidogion y Deyrnas Unedig a'r 
Pwyllgor Trefnu i sicrhau bod agweddau ar y Gemau sy'n gysylltiedig ag 
ariannu y Pwyllgor Trefnu, darpariaethau ynghylch cysylltiadau â'r Gemau, 
towtio tocynnau, hysbysebu a masnachu a thrafnidiaeth yn cael eu 
cyflenwi.  

 
Darpariaethau yn y Bil y mae angen cydsyniad ar eu cyfer 
 
7. Rhan 3 - Troseddau Towtio, Hysbyebu a Masnachu - Towtio 

Mae Cymal 9 yn creu trosedd newydd dros dro i dowtio tocynnau y Gemau 
o dan amgylchiadau penodol.  Mae person sy'n euog o drosedd o dan yr 
adran hon yn debygol o dderbyn dirwy. 
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8. Atodlen 1 - Towtio Tocynnau: Darparwyr Gwasanaethau y Gymdeithas 

Gwybodaeth 
Mae Atodlen 1 yn ategol i'r brif drosedd â thocynnau yng Nghymal 9.  
Mae'n cynnig eithriadau i gyflawni'r drosedd, yn destun amodau, i 
ddarparwyr gwasanaethau sy'n gweithredu fel cyfryngwyr, sy'n casglu 
gwybodaeth, neu sy'n storio gwybodaeth heb wybod bod ei darparu yn 
drosedd o dan Gymal 9. 

 
9. Mae angen cydsyniad ar gyfer y cymalau hyn gan eu bod yn syrthio o 

fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru i'r 
graddau eu bod yn gysylltiedig â hyrwyddo twristiaeth ac economi Cymru.  
Er bod 'diogelu'r defnyddiwr' yn fater sydd wedi'i gadw'n ôl o dan Atodlen 
7A Deddf Llywodraeth Cymru 2006, pwrpas y darpariaethau hyn yw 

diogelu brand ac enw da canolfannau chwaraeon yng Nghymru sydd yn ei 
dro yn helpu i hyrwyddo twristiaeth ac economi Cymru sy'n faterion sydd 
wedi'u datganoli ill dau.  

 
10. Hefyd, mae'r darpariaethau yn syrthio o fewn cymhwysedd deddfwriaethol 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru i'r graddau eu bod yn gysylltiedig â 
swyddogaethau'r awdurdod lleol o lunio is-ddeddfau.  Gallai atal unrhyw 
rwystro neu broblemau gyda towtio tocynnau fod yn rhywbeth sy'n syrthio 
o fewn y pŵer rheolaeth dda a llywodraeth yn adran 235 Deddf 
Llywodraeth Cymru 1972. Gan y gallai'r Cynulliad ddeddfu ar y materion 
hyn, yna gallai o bosibl ddeddfu ynghylch pwerau awdurdodau lleol i 
wneud is-ddeddfau ble y mae towtio yn creu problemau o fewn y maes 
hwn.    

 
Rhesymau dros wneud y darpariaethau hyn i Gymru ym Mil Gemau'r 
Gymanwlad Birmingham 
 
11. Barn Llywodraeth Cymru yw ei fod yn briodol delio â'r darpariaethau hyn o 

fewn y Bil hwn gan y DU.  Mae'r Bil yn creu trosedd dros dro yn 
gysylltiedig â towtio tocynnau Gemau.  Mae felly'n briodol i ddelio â'r 
darpariaethau hyn yn y Bil hwn gan y DU gan mai dyma'r dull mwyaf 
ymarferol a chymesur o ddeddfu fel bod modd i'r darpariaethau fod yn 
berthnasol yng Nghymru. Mae hefyd yn ymarferol am resymau amser a 
chydlyniaeth.  Bydd cyflwyno'r drosedd o dowtio tocynnau yn y Bil hwn gan 
y DU yn galluogi iddo gael ei weithredu ledled Cymru ar yr un pryd â 
Lloegr.  
 

Goblygiadau ariannol 
 
12. Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol ychwanegol i Lywodraeth Cymru sy'n 

deillio o'r Bil hwn.   
 

13. Rhan 3 y Bil, Troseddau Towtio, Hysbysebu a Masnachu - Mae towtio yn 
creu trosedd newydd i dowtio tocyn i'r Gemau mewn amgylchiadau 
penodol. Mae person sy'n euog o drosedd o dan yr adran hon yn debygol 
o dderbyn dirwy.  Roedd Asesiad o'r Effaith ar Gyfiawnder a gynhaliwyd 
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gan Yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon yn dangos, yn 
seiliedig ar nifer yr erlyniadau am droseddau tocynnau yn Gemau'r 
Gymanwlad Llundain 2012 a Glasgow 2014 y byddai llai na phump o 
achosion o dan y drosedd bob blwyddyn o'r cyfnod pan fydd y tocynnau'n 
cael eu gwerthu i 2022 ledled y DU.  Y goblygiadau i Gymru felly yw'r 
posibilrwydd o un achos erlyn ar y mwyaf.  Mae Yr Adran dros Ddiwylliant, 
y Cyfryngau a Chwaraeon wedi cytuno i dalu unrhyw gostau at y cwsmer 
i'r system gyfiawnder yng Nghymru a Lloegr sy'n codi o erlyniadau o dan y 
drosedd hon. 

 
Casgliad  
 
14. Barn Llywodraeth Cymru yw ei fod yn briodol delio â'r darpariaethau yn y 

Bil hwn gan y DU gan mai dyma'r dull cyfreithiol mwyaf ymarferol a 
chymesur o alluogi'r darpariaethau i fod yn berthnasol yng Nghymru. 

 
 
Yr Arglwydd Elis-Thomas AC 
Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth  
Mehefin 2019 
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