
Agenda - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a 
Deddfwriaethol
Lleoliad:
Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd
Dyddiad: Dydd Llun, 21 Hydref 2019
Amser: 11.30

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

------

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant
11.30  

2 Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru): Sesiwn 
dystiolaeth
11.30-12.00 (Tudalennau 1 - 13) 
Vaughan Gething AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Frances Duffy - Cyfarwyddwr Gofal Sylfaenol a Gwyddor Iechyd, Llywodraeth 
Cymru
Neil Buffin, Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

CLA(5)-29-19 – Papur briffio 1
CLA(5)-29-19 – Papur 1 – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a 
Chwaraeon, 14 Hydref 2019

Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru), fel y’i cyflwynwyd
Memorandwm Esboniadol

3 Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth
12.00-13.00 (Tudalennau 14 - 25) 
Lesley Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig
Jackie Price, Uwch Swyddog Cyfrifol – Bil Syrcas, Llywodraeth Cymru

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

http://www.assembly.wales/laid%20documents/pri-ld12803/pri-ld12803%20-c.pdf
http://www.assembly.wales/laid%20documents/pri-ld12803-em/pri-ld12803-em%20-c.pdf


Richard Lewis, Cyfreithiwr, Adran Gwasanaethau Cyfreithiol Llywodraeth 
Cymru 
Tom Henderson, Rheolwr y Bil Syrcas, Llywodraeth Cymru

CLA(5)-29-19 – Papur briffio 2
CLA(5)-29-19 – Papur 2 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a 
Materion Gwledig at Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a 
Materion Gwledig, 8 Gorffennaf 2019
CLA(5)-29-19 – Papur 3 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a 
Materion Gwledig at y Llywydd, 12 Awst 2019

Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru), fel y’i cyflwynwyd
Memorandwm Esboniadol

4 Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan 
Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

13.00-13.05 (Tudalennau 26 - 27) 
CLA(5)-29-19 – Papur 4 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir
Offerynnau'r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

4.1 SL(5)455 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Diwygiadau sy’n 
Ymwneud â Phrotocolau Prinder Difrifol) (Cymru) 2019

 

5 Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r 
Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3
13.05-13.10  
Offerynnau'r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

5.1 SL(5)453 - Rheoliadau Rheoliadau Traffordd yr M4 (Man Casglu Tollau Rogiet, 
Sir Fynwy) (Terfyn Cyflymder 50 mya) 2010 (Dirymu) 2019 

(Tudalennau 28 - 36)
CLA(5)-29-19 – Papur 5 – Adroddiad
CLA(5)-29-19 – Papur 6 – Rheoliadau

http://www.assembly.wales/laid%20documents/pri-ld12632/pri-ld12632-w.pdf
http://www.assembly.wales/laid%20documents/pri-ld12632-em/pri-ld12632-em-w.pdf


CLA(5)-29-19 – Papur 7 – Memorandwm Esboniadol
5.2 SL(5)454 - Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng yn 

Fwriadol) (Diwygio) (Cymru) 2019 
(Tudalennau 37 - 58)

CLA(5)-29-19 – Papur 8 – Adroddiad
CLA(5)-29-19 – Papur 9 – Rheoliadau
CLA(5)-29-19 – Papur 10 – Memorandwm Esboniadol

6 Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad 
arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3 ond sydd â goblygiadau o 
ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE
13.10-13.15  
Offerynnau'r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

6.1 SL(5)456 - Rheoliadau Pysgota Môr (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019 
(Tudalennau 59 - 66)

CLA(5)-29-19 – Papur 11 – Adroddiad
CLA(5)-29-19 – Papur 12 – Rheoliadau
CLA(5)-29-19 – Papur 13 – Memorandwm Esboniadol

7 Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r 
Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.7
13.15-13.20  

7.1 C(5)035 - Gorchymyn Deddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 (Cychwyn) 2019 
(Tudalennau 67 - 70)

CLA(5)-29-19 – Papur 14 – Adroddiad
CLA(5)-29-19 – Papur 15 - Gorchymyn

8 Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C
13.20-13.25  

8.1 WS-30C(5)153 - Rheoliadau Bwyd a Diod (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019 
(Tudalennau 71 - 74)

CLA(5)-29-19 – Papur 16 – Datganiad ysgrifenedig
CLA(5)-29-19 – Papur 17 – Sylwebaeth



8.2 WS-30C(5)154 - Rheoliadau'r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin ac Anifeiliaid 
(Diwygio etc.) (Ymadael â'r UE) 2019 

(Tudalennau 75 - 81)
CLA(5)-29-19 – Papur 18 – Datganiad ysgrifenedig
CLA(5)-29-19 – Papur 19 – Sylwebaeth

9 Offerynnau statudol y mae angen i’r Cynulliad gydsynio â nhw 
(Memoranda Cydsyniad Offeryn Statudol)
13.25-13.30  

9.1 SICM(5)26 - Rheoliadau Contractau Cyhoeddus (Diwygio) 2019 
(Tudalennau 82 - 89)

CLA(5)-29-19 – Papur 20 – Memoranda Cydsyniad Offeryn Statudol
CLA(5)-29-19 – Papur 21 – Memorandwm Esboniadol
CLA(5)-29-19 – Papur 22 - Nodyn Cyngor Cyfreithiol

10 Papurau i'w nodi
13.30-13.35  

10.1 Llythyr gan y Prif Weinidog : Dogfen bolisi newydd - Diwygio ein Hundeb 
(Tudalennau 90 - 117)

CLA(5)-29-19 – Papur 23 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 10 Hydref 2019
10.2 Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Cyfarfod 

pedairochrog â’r Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Ynni a Strategaeth 
Ddiwydiannol. 

(Tudalennau 118 - 119)
CLA(5)-29-19 – Papur 24 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a 
Materion Gwledig, 11 Hydref 2019

11 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 
cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:
13.35  

12 Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru): Trafod y 
dystiolaeth
13.35-13.45  



13 Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru): Trafod y dystiolaeth
13.45-13.55  

14 Y newid yng nghyfansoddiad Cymru: Trafod y dystiolaeth a ddaeth 
i law hyd yma
13.55-14.05 (Tudalennau 120 - 122) 
CLA(5)-29-19 – Papur 25 – Tystiolaeth ysgrifenedig

15 Y diweddaraf am Brexit
14.05-14.10  

16 Ymgynhoriad Llywodraeth Cymru - Dyfodol Cyfraith Cymru: 
categoreiddio, cydgrynhoi, codeiddio
14.10-14.15 (Tudalen 123) 
CLA(5)-29-19 – Papur 26 – Datganiad ysgrifenedig gan Llywodraeth Cymru

Dyddiad y cyfarfod nesaf - 4 Tachwedd 



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 1

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



 

Vaughan Gething AC/AM 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  
Minister for Health and Social Services 

 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 

Caerdydd • Cardiff 
CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  

0300 0604400 

Gohebiaeth.Vaughan.Gething@llyw.cymru 

                Correspondence.Vaughan.Gething@gov.wales 
 

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

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 

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

in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 

 

 
Dr Dai Lloyd AC 
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a 
Chwaraeon 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru  
Tŷ Hywel 
Bae Caerdydd 
Caerdydd    
CF99 1NA 
 

 
 
 

  
 
 
Annwyl Dai, 

Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru) 

Yn sgil cyflwyno Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru) i Gynulliad 
Cenedlaethol Cymru ar 14 Hydref , amgaeaf gopi o  datganiad o fwriad polisi. Darperir y 
dogfennau hyn i helpu’r Pwyllgor wrth iddo graffu ar y Bil. 
 
Edrychaf ymlaen at ddarparu tystiolaeth i’r Pwyllgor maes o law. 
 
Rwyf yn anfon copi o’r llythyr hwn at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a 
Deddfwriaethol. 
 

Yn gywir, 
 

 
 
Vaughan Gething AC/AM 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  
Minister for Health and Social Services 
 

 
 
 

14 Hydref 2019 
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Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol 
(Indemniadau) (Cymru) 

 

Datganiad o Fwriad Polisi ar gyfer Is-
ddeddfwriaeth i'w gwneud o dan y Bil hwn.  

 

 

 

 

 

14 Hydref 2019 
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BIL Y GWASANAETH IECHYD GWLADOL (INDEMNIADAU) (CYMRU) 

DATGANIAD O FWRIAD POLISI AR GYFER IS-DDEDDFWRIAETH 

1. Mae'r ddogfen hon yn rhoi syniad o'r bwriad polisi presennol ar gyfer yr is-
ddeddfwriaeth y byddai gan Weinidogion Cymru'r pŵer i'w wneud yn rhinwedd 
y diwygiadau a wnaed i adran 30 o Ddeddf GIG (Cymru) 2006 (“Deddf 2006”) 
gan Fil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru) (“y Bil”).  Fe'i 
paratowyd er mwyn helpu pwyllgorau wrth graffu ar y Bil ac fe ddylai gael ei 
ddarllen ar y cyd â'r Bil, y Memorandwm Esboniadol a'r Nodiadau Esboniadol 
sy'n cyd-fynd ag ef.  

Adran 30 o Ddeddf GIG (Cymru) 2006, fel y'i diwygiwyd gan Adran 1 o'r Bil 

2. Prif ddiben y Bil yw diwygio adran 30 o Ddeddf 2006.   

3. Mae adran 30, is-adran (1) o Ddeddf 2006 yn rhoi pŵer i Weinidogion Cymru i 
wneud rheoliadau i sefydlu cynlluniau lle y gall corff a bennir yn is-adran (2) 
wneud darpariaeth i dalu treuliau yn deillio o golled neu ddifrod i eiddo, neu 
atebolrwyddau trydydd parti ar gyfer colled, difrod neu anaf sy'n deillio o 
gyflawni swyddogaethau'r corff sy'n darparu'r cynllun.  Mae'r Bil yn mewnosod 
y diffiniad  “cynllun indemniad cydfuddiannol” yn is-adran (1) o adran 30 o 
Ddeddf 2006 i gwmpasu'r cynlluniau hynny lle mae sawl un o gyrff y 
gwasanaeth iechyd yn talu eu treuliau a'u hatebolrwyddau trwy gyfuno 
adnoddau mewn cronfa ar y cyd. 

4. Bydd y Bil yn diwygio adran 30 is-adran (2) er mwyn ehangu'r cyrff y gellir eu 
cynnwys mewn cynlluniau a sefydlir o dan adran 30 o Ddeddf 2006.  Mae'r cyrff 
ychwanegol a fewnosodir yn adran 30(2) yn cynnwys y personau hynny sy'n 
darparu neu sydd wedi darparu gwasanaethau meddygol sylfaenol yng 
Nghymru yn unol â threfniant yn unol â Deddf 2006, yn ogystal â chyrff sy'n 
darparu, neu sy'n trefnu darparu, neu sydd wedi darparu neu drefnu darparu, 
gwasanaethau a ddarperir fel rhan o'r gwasanaeth iechyd (mae adran 1(3) o'r 
Bil yn mewnosod paragraffau (f) a (g) newydd yn is-adran (2)). 
 

5. Mae is-adran (8) o adran 1 o'r Bil yn mewnosod is-adrannau 8) i (11) yn adran 
30 o Ddeddf 2006 yn rhoi pwerau i wneud is-ddeddfwriaeth i Weinidogion 
Cymru ac yn gosod y ffiniau y gall Gweinidogion Cymru arfer y pwerau hynny 
o'u mewn. 
 

6. Mae is-adran (8) newydd o adran 30 o Ddeddf 2006 yn creu pŵer i Weinidogion 
Cymru sefydlu, trwy reoliadau, gynllun y gallant indemnio cyrff a restrir yn is-
adran 2 o dano yn uniongyrchol (h.y. lle nad yw'r cynllun yn golygu creu pwll 
cydfuddiannol o gyfraniadau er mwyn talu atebolrwyddau'r dyfodol yn achos ei 
aelodau. Mae'r Bil yn enwi'r math hwn o gynllunia yn “gynlluniau indemniad 
uniongyrchol”. 
 

7. Yn rhinwedd is-adran (8) newydd o adran 30 o Ddeddf 2006, ni chaiff cynlluniau 
indemniad uniongyrchol indemnio'r cyrff hynny a restrir yn is-adran (2) o adran 
30 (fel y'i diwygiwyd gan adran 1(3)(c) o'r Bil) ond am dreuliau sy'n deillio o 
golled neu ddifrod i'w heiddo, neu i fodloni atebolrwyddau i drydydd partïon am 
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golled, difrod neu anaf sy'n deillio o'r ffaith bod y cyrff hyn yn cyflawni eu 
swyddogaethau.  
 

8. Mae is-adran (9) newydd o Ddeddf 2006 yn darparu rhestr nad yw'n derfynol o 
ba reoliadau y gall sefydlu cynllun indemniad uniongyrchol eu pennu, er 
enghraifft, pwy sy'n berson cymwys a pha atebolrwyddau a gynhwysir gan y 
cynllun. 
   
Cynllun Atebolrwyddau Presennol 
 

9. Ar 14 Mai 2018, cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a 
Gwasanaethau Cymdeithasol ar y pryd y byddai Llywodraeth Cymru'n cyflwyno 
cynllun a gefnogir gan y wladwriaeth i ddarparu sicrwydd indemniad 
esgeuluster clinigol i ddarparwyr gwasanaethau Ymarferwyr Cyffredinol yng 
Nghymru.  
 

10. Mae un o elfennau'r cynllun hwnnw'n golygu bod Llywodraeth Cymru'n cytuno 
i ysgwyddo cyfrifoldeb dros ystyried cwmpasu atebolrwyddau ar gyfer 
hawliadau esgeuluster clinigol yn erbyn Ymarferwyr Cyffredinol a oedd yn 
aelodau o Sefydliad Amddiffyn Meddygol yr adroddwyd arnynt, neu yr aed 
iddynt ond nad adroddwyd arnynt, cyn 1 Ebrill 2019 yn gyfnewid am gyfran o 
asedau'r Sefydliad Amddiffyn Meddygol. Yr enw ar hyn yw Cynllun 
Atebolrwyddau Presennol (ELS).  
 

11. Pan fydd y Bil yn cael y Cydsyniad Brenhinol, mae Gweinidogion Cymru yn 
rhag-weld defnyddio'r pŵer yn adran 30 o Ddeddf 2006 (fel y'i diwygiwyd) i 
wneud y rheoliadau y mae eu hangen i fod yn sail i'r ELS. Byddai'r rheoliadau 
hyn yn gosod y ffiniau y bydd Gweinidogion Cymru'n ymdrin â hawliadau am 
esgeuluster clinigol hanesyddol o'u mewn yr adroddwyd arnynt, neu yr aed 
iddynt ond nad adroddwyd arnynt, cyn 1 Ebrill 2019 i MDO y maent wedi dod i 
gytundeb â hwy (‘MDO sy'n cymryd rhan’). 
 
Cynnwys Rheoliadau ELS  
 

12. Bydd angen i reoliadau ELS sefydlu cynlluniau indemniad uniongyrchol yn nodi 
sut y bydd Gweinidogion Cymru'n ystyried indemnio hawliadau esgeuluster 
clinigol a wneir yn erbyn Ymarferydd Cyffredinol o ganlyniad i esgeuluster a 
ddigwyddodd cyn 1 Ebrill 2019 (yr ELS).   
 

13. Byddai angen i unrhyw indemniad a ddarperir gwmpasu atebolrwyddau 
esgeuluster clinigol Ymarferwyr Cyffredinol (ac eraill sy'n gweithio mewn 
lleoliad ymarfer cyffredinol) yr adroddwyd arnynt, neu'r aed iddynt ond nad 
adroddwyd arnynt, cyn 1 Ebrill 2019 mewn cysylltiad â darparu gwasanaethau'r 
GIG a ddarperir gan ymarfer cyffredinol ac ar adeg pan oedd polisi o sicrwydd 
indemniad ag MDO sy'n cymryd rhan yn bodoli.  
 

14. Rhagwelir y bydd ELS yn gymwys o 1 Ebrill 2020 mewn perthynas ag 
atebolrwyddau cymwys sydd o fewn cwmpas. Mae hyn yn golygu o'r dyddiad 
hwnnw, y caiff Ymarferwyr Cyffredinol ac eraill a oedd yn darparu 
gwasanaethau'r GIG mewn lleoliad ymarfer cyffredinol ac a oedd â sicrwydd 
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indemniad ag MDO sy'n cymryd rhan eu hindemnio o dan yr ELS mewn 
perthynas ag atebolrwyddau cymwys. Ar hyn o bryd, credir ei bod yn 
annhebygol y byddai unrhyw ofynion aelodaeth neu brosesau ffurfiol eraill y 
byddai angen eu cwblhau er mwyn i indemniad o dan yr ELS fod yn gymwys.   
 

15. Byddai'r ELS yn gynllun ‘a seilir ar ddigwyddiadau’ sy'n golygu, hyd yn oed os 
nad yw person bellach yn ymarfer neu'n gweithio mewn practis cyffredinol, y 
caiff atebolrwyddau yr aed iddynt tra roeddent yn ymarfer ac yn dal polisi ar 
gyfer sicrwydd indemniad proffesiynol ag MDO sy'n cymryd rhan eu cwmpasu.  
 

16. Byddai angen i'r rheoliadau wneud darpariaeth yn diffinio ‘personau cymwys’ 
ac ‘atebolrwyddau cymwys’. Byddai angen i'r rheoliadau bennu'r atebolrwyddau 
a gwmpesir o dan yr ELS. Byddai'r rhain yn ymwneud yn bennaf ag 
atebolrwyddau esgeuluster clinigol sy'n deillio o dorri dyletswydd gofal sy'n 
ddyledus i drydydd parti gan berson cymwys mewn cysylltiad â 
gweithgareddau'r GIG sydd o fewn cwmpas yr ELS.  
 

17. Prif wasanaethau'r GIG sy'n debygol o fod o fewn cwmpas yr ELS yw 
gwasanaethau meddygol sylfaenol a fyddai wedi cael eu darparu o dan 
drefniadau a chytundebau contractiol a wneir o dan Ran 4 o Ddeddf y 
Gwasanaeth Iechyd Gwladol 2006 neu'r ddeddfwriaeth a'i rhagflaenodd. 
 

18. Mae'r ELS hefyd yn debygol o gwmpasu atebolrwyddau esgeuluster clinigol yr 
eir iddynt mewn perthynas â gwasanaethau eraill y GIG a ddarperir gan ymarfer 
cyffredinol, ond dim ond os prif weithgarwch darparwr ar y pryd oedd darparu 
gwasanaethau meddygol sylfaenol.  Lle bo hyn yn wir, y bwriad yw i'r ELS 
gwmpasu Ymarferwyr Cyffredinol ac eraill yn y practis Ymarferwyr Cyffredinol 
a oedd yn cyflawni gweithgareddau mewn cysylltiad â darparu gwasanaethau'r 
GIG. Byddai'r sicrwydd hwnnw'n ymestyn i atebolrwyddau esgeuluster clinigol 
hanesyddol sy'n deillio o'r gweithgareddau hyn, ar yr amod bod gan y practis 
Ymarferwyr Cyffredinol sicrwydd indemniad â'r MDO sy'n cymryd rhan adeg y 
digwyddiad.  
 

19. Bydd angen i reoliadau ELS nodi sut y câi unrhyw daliadau eu gwneud allan o'r 
cynllun, gan gynnwys pennu o dan ba amgylchiadau na fyddai unrhyw daliad 
yn cael ei wneud o dan yr ELS. 
 

20. Mae'r rheoliadau hefyd yn debygol o gynnwys darpariaethau i alluogi 
Gweinidogion Cymru i'w gwneud yn ofynnol darparu gwybodaeth a chymorth i 
Weinidogion Cymru at ddibenion yr ELS, yn ogystal â chreu dyletswydd ar 
Weinidogion Cymru i drefnu bod gwybodaeth ar gael am gyfarwyddydau neu 
ganllawiau a roddir gan Weinidogion Cymru  at ddibenion yr ELS. 
 
Amseriad y Rheoliadau 
 

21. Mae adran 2(2) o'r Bil yn darparu y daw'r Bil i rym ar y diwrnod y caiff y Bil y 
Cydsyniad Brenhinol.  
 

22. Bwriedir i reoliadau ELS gael eu gwneud a chael eu gosod gerbron y Cynulliad 

pan ddaw'r Bil yn Ddeddf, gan ddod i rym  ar 1 Ebrill 2020. Bydd hyn yn sicrhau 
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bod Gweinidogion Cymru'n diogelu parhad sicrwydd indemniad proffesiynol ar 
gyfer atebolrwyddau hanesyddol Ymarferwyr Cyffredinol ar y cyfle cyntaf 
posibl, gan sicrhau yr un pryd fod y gwaith o ddarparu rheoliadau ELS yn cyd-
fynd â chynllun Lloegr cyn gynted ag y bydd yn rhesymol bosibl o gofio'r angen 
am ddeddfwriaeth sylfaenol. Yn ogystal, mae'n galluogi rheoliadau ELS i ddod 
i rym ar 1 Ebrill yn unol â threfniadau contractiol ELS sy'n destun negodiadau 
parhaus ar hyn o bryd. 
 

 
 
Ymgynghori ar is-ddeddfwriaeth 

 
23. Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar gynnwys is-ddeddfwriaeth pan fydd 

o'r farn ei bod yn briodol gwneud hynny.  Penderfynir ar yr adeg briodol a oes 
angen ymgynghori ac os felly union natur a graddau unrhyw ymgynghoriad, 
mewn perthynas ag arfer y pwerau i wneud is-ddeddfwriaeth yn unol â Deddf 
2006 o ganlyniad i'r diwygiadau a wnaed gan y Bil. 
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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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/Our ref MA-L/LG/0489/19 
 
 
Mike Hedges AC 
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru  
Tŷ Hywel 
Bae Caerdydd 
Caerdydd    
CF99 1NA 
  
SeneddNHAMG@cynulliad.cymru 
 

8 Gorffennaf 2019 
 
 
 
Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru)  
 
Yn sgil cyflwyno Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar 
8 Gorffennaf 2019, amgaeaf gopi o datganiad o fwriad polisi. Darperir y dogfen hyn i helpu’r 
Pwyllgor wrth iddo graffu ar y Bil. 
 
Edrychaf ymlaen at ddarparu tystiolaeth i’r Pwyllgor maes o law. 
 
Rwyf yn anfon copi o’r llythyr hwn at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a 
Deddfwriaethol. 
 
Cofion,  

 
 
Lesley Griffiths AC/AM 
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig 
Minister for Environment, Energy and Rural Affairs   
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Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru)  
 
Datganiad o Fwriad Polisi ar gyfer Is-ddeddfwriaeth 
 

Is-ddeddfwriaeth  
 

Mae'r pwerau sydd yn y Bil i wneud is-deddfwriaeth yn rhai sydd i’w defnyddio yn ôl 
disgresiwn, ac nid oes unrhyw fwriad i ddefnyddio'r pwerau hyn yn syth. O'r herwydd, 
ni pharatowyd rheoliadau drafft; yn lle hynny, bwriedir i'r wybodaeth isod esbonio sut 
y mae'r pwerau i gael eu defnyddio (ar yr adeg berthnasol).  
 
Adran 3: Ystyr “anifail gwyllt” 
 
Yn y Bil, mae "anifail gwyllt" yn golygu math o anifail nad yw yn aml yn cael ei gadw 
fel anifail domestig yn Ynysoedd Prydain. Mae’n bosibl y bydd ansicrwydd neu 
wahaniaeth barn ynghylch a yw math o anifail i’w ystyried yn wyllt ai peidio. Caiff 
Gweinidogion Cymru, drwy reoliadau, bennu math o anifail (a) sydd i'w ystyried yn 
anifail gwyllt, a/neu (b) nad yw i'w ystyried yn anifail gwyllt. Fodd bynnag, nid yw'r 
pŵer i wneud rheoliadau yn rhagfarnu natur gyffredinol y diffiniad o anifail gwyllt yn y 
Bil.   Nid yw’r pŵer hwn yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru restru pob 
anifail gwyllt mewn deddfwriaeth. 
 
Adran 4: Ystyr “syrcas deithiol” 
 
Yn y Bil, mae "syrcas deithiol" yn golygu syrcas sy'n teithio o un lle i'r llall er mwyn 
darparu adloniant yn y lleoedd hynny, er bod cyfnodau pan nad yw'n teithio o un lle 
i'r llall. Mae’n bosibl y bydd achosion lle y bydd ansicrwydd neu wahaniaeth barn 
ynghylch a yw math o ymgymeriad, perfformiad neu adloniant yn cael ei ystyried yn 
syrcas deithiol ai peidio. Caiff Gweinidogion Cymru, drwy reoliadau, bennu math o 
ymgymeriad, perfformiad neu adloniant (a) sydd i'w ystyried yn syrcas deithiol, a/neu 
(b) nad yw i'w ystyried yn syrcas deithiol. Fodd bynnag, nid yw'r pŵer i wneud 
rheoliadau yn rhagfarnu natur gyffredinol y diffiniad o syrcas deithiol yn y Bil. Nid yw’r 
pŵer hwn yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru restru, mewn deddfwriaeth, 
bob math o ymgymeriad, perfformiad neu adloniant sydd i’w ystyried, neu nad yw i'w 
ystyried, yn syrcas deithiol. 
 
Adran 11: Rheoliadau 
 
Mae rheoliadau o dan y Ddeddf i gael eu gwneud gan Weinidogion Cymru. Mae 
pŵer i wneud is-ddeddfwriaeth i’w harfer drwy offeryn statudol, ac mae'n cynnwys 
pŵer i wneud darpariaeth wahanol at ddibenion gwahanol. Ni chaniateir gwneud 
offeryn statudol sy'n cynnwys rheoliadau oni bai bod drafft o’r offeryn wedi ei osod 
gerbron y Cynulliad ac oni bai ei fod wedi ei gymeradwyo drwy benderfyniad gan y 
Cynulliad. 
 
Ymgynghori ar is-ddeddfwriaeth  
 
Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar gynnwys is-ddeddfwriaeth pan mae o'r 
farn ei bod yn briodol gwneud hynny. Byddai penderfyniad yn cael ei wneud ar yr 
adeg briodol am union natur unrhyw ymgynghoriad ar arfer y pwerau i wneud  
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is-ddeddfwriaeth.   
 
Asesiad Effaith Rheoleiddiol 
 
Mae'r dadansoddiad a gyflwynir yn yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol yn seiliedig ar y 
diffiniadau cyfredol o “anifeiliaid gwyllt” a “syrcasau teithiol”, sy'n rhai a dderbynnir yn 
gyffredinol.  Bydd angen RIA i gyd-fynd ag unrhyw is-ddeddfwriaeth yn y dyfodol sy’n 
pennu pa fath o anifail (a) sydd i’w ystyried yn anifail gwyllt a/neu (b) nad yw i’w 
ystyried yn anifail gwyllt neu i bennu pa fath o ymgymeriad, perfformiad neu 
adloniant  (a) sydd i’w ystyried yn syrcas deithiol a/neu (b) nad yw i’w ystyried yn 
syrcas deithiol.  Ni ragwelir ar hyn o bryd y bydd angen deddfwriaeth o’r fath ac ar 
hyn o bryd, yr amcangyfrif gorau o gost unrhyw is-ddeddfwriaeth yw dim. 
 
Gweithdrefn 
 
Bydd gwneud Rheoliadau i benderfynu ar yr hyn sydd yn neu nad yw'n anifail gwyllt 
neu i bennu math o ymgymeriad, gweithred neu adloniant sydd i'w ystyried neu nad 
yw i'w ystyried yn syrcas deithiol yn berthnasol i'r drosedd, ac felly, byddai'n ofynnol 
i'r Cynulliad eu cymeradwyo'n benodol cyn iddynt ddod yn gyfraith (drwy'r ‘weithdrefn 
gadarnhaol’).     
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Lesley Griffiths AC / AM 
Gweinidog yr Amgylchedd  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.   

 
Elin Jones AC 
Llywydd 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Bae Caerdydd 
CF99 1NA 

12 Awst 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annwyl Elin,  
 
BIL ANIFEILIAID GWYLLT A SYRCASAU (CYMRU)  
 
Gwnes gyflwyno Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) i'r Cynulliad ar 8 Gorffennaf 2019.  
 
Ysgrifennodd Prif Weinidog Cymru atoch ar 7 Mehefin, gan amgáu i chi ei ystyried Fil 
Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru). Gofynnwyd i chi benderfynu a oedd o fewn 
cymhwysedd y Cynulliad Cenedlaethol. Nododd y Prif Weinidog fod darpariaeth o fewn y Bil 
sy'n ei gwneud hi'n ofynnol i dderbyn cydsyniad gan yr Ysgrifennydd Gwladol o dan Atodlen 
7B i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. Mae'r darn sydd o dan sylw o fewn Adran 10 y Bil - 
Tir y Goron: pwerau mynediad. Mae Deddf 2006 yn cynnwys darpariaeth sy'n pennu na all 
darpariaeth i Ddeddf gan y Cynulliad roi na gosod swyddogaeth newydd ar awdurdod 
neilltuedig heb gydsyniad yr Ysgrifennydd Gwladol. Mae Adran 10 yn cynnwys darpariaeth 
sy'n pennu y gall y pŵer mynediad a roddir gan yr Atodlen i'r Bil gael ei arfer mewn 
perthynas â thir y Goron yn unig, a hynny gyda chydsyniad awdurdod perthnasol y Goron 
(sy'n cynnwys Comisiynwyr Ystad y Goron, adran arall o fewn y llywodraeth neu Drysorlys 
Ei Mawrhydi). Mae'r awdurdodau hyn yn awdurdodau neilltuedig o dan Ddeddf 2006. 
 
Nid oedd cydsyniad wedi'i roi pan dderbynioch chi lythyr y Prif Weinidog, a gwnaethoch chi 
gydnabod hyn yn eich ymateb (cyf: PO676/EJ/EW), gan nodi nad oedd holl ddarpariaethau'r 
Bil o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad.  
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Gallaf gadarnhau yn awr fod cydsyniad wedi'i roi ac amgaeir llythyr oddi wrth yr 
Ysgrifennydd Gwladol yn rhoi cydsyniad.  
 
Bydd copi o'r llythyr hwn a'r llythyr sydd wedi'i amgáu hefyd yn cael ei anfon at Gadeirydd y 
Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig a hefyd at Gadeirydd y 
Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol. 
 
Yn gywir 

 
Lesley Griffiths AC/AM 
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig 
Minister for Environment, Energy and Rural Affairs   
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Offerynnau Statudol sydd ag Adroddiadau Clir
21 Hydref 2019

SL(5)455 – Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol 
(Diwygiadau sy’n Ymwneud â Phrotocolau Prinder Difrifol) 
(Cymru) 2019

Gweithdrefn: Negyddol
Mae Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Diwygiadau sy’n Ymwneud â 
Phrotocolau Prinder Difrifol) (Cymru) 2019 (“y Rheoliadau hyn”) yn diwygio 
telerau gwasanaethu ar gyfer fferyllwyr GIG yng Nghymru i hwyluso 
cydymffurfiad â Phrotocolau Prinder Difrifol a gyhoeddir o dan Reoliadau 
Meddyginiaethau Dynol 2012.

Bydd y Rheoliadau hyn hefyd yn estyn diffiniad a chwmpas Protocolau 
Prinder Difrifol i gynnwys protocol ysgrifenedig a gyhoeddir gan Weinidogion 
Cymru, mewn amgylchiadau lle mae Cymru, neu unrhyw ran ohoni, ym marn 
Gweinidogion Cymru, yn profi neu a allai brofi prinder cyffur penodedig (ac 
eithrio un sy’n feddyginiaeth presgripsiwn yn unig) neu beiriant neu gyffur 
(ac eithrio un sy’n feddyginiaeth presgripsiwn yn unig) neu beiriant o 
ddisgrifiad penodol.

Daeth Rheoliadau Meddyginiaethau Dynol (Diwygio) 2019 (“y Rheoliadau 
diwygio”) i rym ar 9 Chwefror 2019 ac maent yn diwygio Rheoliadau 
Meddyginiaethau Dynol 2012 i ddarparu ar gyfer gwerthu neu gyflenwi 
meddyginiaethau presgripsiwn yn unig gan fferyllydd o dan Brotocol Prinder 
Difrifol a gyhoeddwyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd a 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Gweinidogion Gogledd Iwerddon (gan fod 
rheoleiddio meddyginiaethau yn fater datganoledig yng Ngogledd Iwerddon) 
y naill neu’r llall yn gweithredu ar ei ben ei hunan neu’r ddau ohonynt yn 
gweithredu ar y cyd.

Mae’r Rheoliadau diwygio yn rhoi pwerau i’r Ysgrifennydd Gwladol a 
Gweinidogion Gogledd Iwerddon gyhoeddi Protocolau Prinder Difrifol pan 
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fo’r Deyrnas Unedig neu unrhyw ran o’r Deyrnas Unedig yn profi prinder 
difrifol o feddyginiaeth a roddir ar bresgripsiwn yn unig, neu pan allant brofi 
prinder o’r fath. Mae’r Protocolau Prinder Difrifol wedi’u cynllunio i ganiatáu 
i fferyllwyr gyflenwi math gwahanol o feddyginiaeth a roddir ar bresgripsiwn 
yn unig, neu gryfder gwahanol, ffurf wahanol neu faint gwahanol o’r 
feddyginiaeth a roddir ar bresgripsiwn yn unig, i’r hyn a archebwyd gan y 
rhagnodydd.

Mae Gweinidogion Cymru yn honni y bydd Protocolau Prinder Difrifol yn 
gwella’r modd y gall Llywodraeth Cymru reoli prinder difrifol o 
feddyginiaethau.

Rhiant-Ddeddf: Deddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006

Fe’u gwnaed ar: 08 Hydref 2019

Fe’u gosodwyd ar: 10 Hydref 2019

Yn dod i rym ar: 31 Hydref 2019
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SL(5)453 – Rheoliadau Rheoliadau Traffordd yr M4 (Man 
Casglu Tollau Rogiet, Sir Fynwy) (Terfyn Cyflymder 50 mya) 
2010 (Dirymu) 2019

Cefndir a Diben
Mae'r Rheoliadau hyn yn dirymu’r terfyn cyflymder uchaf o 50 milltir yr awr ar gerbytffordd tua’r 
gorllewin traffordd yr M4 yn Rogiet yn Sir Fynwy sy’n ymestyn o bwynt 800 metr i’r dwyrain o linell ganol 
trosbont Station Road hyd at bwynt 752 o fetrau i’r gorllewin o linell ganol trosbont Station Road.  O 
ganlyniad, bydd y terfyn cyflymder cenedlaethol yn gymwys i’r gerbytffordd a enwyd pan ddaw’r 
Rheoliadau hyn i rym.

Mae Rheoliadau Traffordd yr M4 (Man Casglu Tollau Rogiet, Sir Fynwy) (Terfyn Cyflymder 50 mya) 2010 
(O.S. 2010/1512 (W.138) yn cael eu dirymu gan y Rheoliadau hyn.

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 
Nodwyd y pwyntiau a ganlyn i gyflwyno adroddiad arnynt 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

• Nid yw'n eglur pam na luniwyd asesiad effaith reoleiddiol ar gyfer y Rheoliadau hyn gan fod y 
cyfeiriad yn y Nodyn Esboniadol a'r Memorandwm Esboniadol yn cyfeirio at yr “effaith ar gostau 
busnes” ond nid yw'n cyfeirio at unrhyw “gostau neu fuddion tebygol” eraill.  Fel rheol, mae 
Gweinidogion Cymru yn cyfeirio at eu penderfyniad yng ngoleuni'r Cod Ymarfer ar gynnal 
Asesiadau Effaith Rheoleiddiol ac yn benodol yr eithriadau o dan y Cod.

Pa eithriad o dan y Cod sy'n berthnasol i'r penderfyniad i beidio â llunio asesiad effaith 
reoleiddiol?

2. 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 yn cynnwys rhai anghysondebau a gwallau, sef:

o Ym mharagraff 1, mae cyfeiriad at “the general 70 mph speed limit imposed on motorways by 
the Motorway Traffic (Speed Limit) Regulations 1974”.  Er bod y sefyllfa'n gywir i'r graddau y 
mae'n ymwneud â Rheoliadau 1974, mae'n anghyson â'r Nodyn Esboniadol, sy'n cyfeirio'n fwy 
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cywir at y “national speed limit” (“terfyn cyflymder cenedlaethol”), a thrwy hynny gydnabod 
effaith y cyfyngiadau cyflymder sy'n berthnasol i ddosbarthiadau penodol o gerbydau yn unol 
â Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984.

o Nid oes cyfeiriad at y pŵer galluogi o dan adran 17(3) o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 
1984 ym mharagraff 3, er y dibynnir ar adran 17(3) ac y cyfeirir at yr adran honno yn y rhaglith 
i'r Rheoliadau.

o Mae paragraff 4 yn cyfeirio at “regulation 2 of the Regulations”, ond dylent gyfeirio at reoliad 
3 o Reoliadau Traffordd yr M4 (Man Casglu Tollau Rogiet, Sir Fynwy) (Terfyn Cyflymder 50 
mya) 2010.  Mae'r cyfeiriad at y Rheoliadau trwy gydol y Memorandwm Esboniadol yn cyfeirio 
at “Revocation Regulations 2019” felly nid yw'n gyson.

o Mae paragraff 5 yn cyfeirio at beryglu diogelwch ar y ffyrdd, ond nid yw'n cynnwys cyfeiriad at 
ddim effaith andwyol ar ansawdd aer pe bai'r Rheoliadau hyn yn cael eu dirymu, y gellid bod 
wedi eu disgwyl o ystyried y rhesymau dros y dirymiad a roddir o dan baragraff 7.

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

Ymateb y Llywodraeth
Nid yw Asesiadau Effaith Rheoleiddiol wedi eu cwblhau yn y gorffennol wrth i Weinidogion Cymru wneud 
rheoliadau o dan adran 17 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 sy’n gosod terfynau cyflymder ar 
ddarnau o ffyrdd arbennig. Y rheswm am hynny yw bod rheoliadau o’r fath wedi eu gwneud, ar y cyfan, 
am resymau diogelwch ar y briffordd ac nad ydynt yn cael unrhyw effaith ar gostau busnes. 

Effaith Rheoliadau Traffordd yr M4 (Man Casglu Tollau Rogiet, Sir Fynwy) (Terfyn Cyflymder 50 mya) 2010 
oedd gostwng y terfyn cyflymder wrth ddynesu at ardal gonsesiwn Man Casglu Tollau Ail Groesfan 
Hafren (Pont Tywysog Cymru yn awr) o’r terfyn cyflymder cenedlaethol ar gyfer traffyrdd i 50 milltir yr 
awr, ar sail diogelwch. Gosodwyd y terfyn cyflymder am fod angen arafu traffig wrth ddynesu at y Man 
Casglu Tollau. Ar ôl diddymu’r tollau ac yn sgil hynny ddymchwel y bythod tollau yn ardal gonsesiwn y 
Man Casglu Tollau, nid oedd rheswm am y terfyn cyflymder 50 milltir yr awr a osodwyd gan Reoliadau 
2010. Mae Rheoliadau Rheoliadau Traffordd yr M4 (Man Casglu Tollau Rogiet, Sir Fynwy) (Terfyn 
Cyflymder 50 mya) 2010 (Dirymu) 2019, sy’n dirymu Rheoliadau 2010, yn cydnabod hynny, ac o 
ganlyniad bydd y terfyn cyflymder cenedlaethol yn gymwys i’r darnau o ffordd o dan sylw.

O ran Cod Asesiadau Effaith Rheoleiddiol Llywodraeth Cymru ar gyfer Is-ddeddfwriaeth yn benodol, yr 
eithriad perthnasol i’r gofyniad i gynnal asesiad yw bod y rheoliadau o dan sylw yn gwneud diwygiad 
technegol neu ffeithiol i ddiweddaru rheoliadau nad ydynt yn cael unrhyw effaith sylweddol ar bolisi.

Cynghorwyr Cyfreithiol
Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol
9 Hydref 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 1306 (Cy. 227) 

TRAFFIG FFYRDD, CYMRU 

Rheoliadau Rheoliadau Traffordd yr 

M4 (Man Casglu Tollau Rogiet, Sir 

Fynwy) (Terfyn Cyflymder 50 mya) 

2010 (Dirymu) 2019 

NODYN ESBONIADOL 

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

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Rheoliadau 

hyn sy’n dirymu’r terfyn cyflymder uchaf o 50 milltir 

yr awr ar gerbytffordd tua’r gorllewin traffordd yr M4 

yn Rogiet yn Sir Fynwy sy’n ymestyn o bwynt 800 

metr i’r dwyrain o linell ganol trosbont Station Road 

hyd at bwynt 752 o fetrau i’r gorllewin o linell ganol 

trosbont Station Road. O ganlyniad, bydd y terfyn 

cyflymder cenedlaethol yn gymwys i’r gerbytffordd a 

enwyd pan ddaw’r Rheoliadau hyn i rym. 

Ni luniwyd asesiad effaith rheoleiddiol llawn ar 

gyfer yr offeryn hwn oherwydd ni fydd y Rheoliadau 

hyn yn cael unrhyw effaith ar gostau busnes. 

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 1306 (Cy. 227) 

TRAFFIG FFYRDD, CYMRU 

Rheoliadau Rheoliadau Traffordd yr 

M4 (Man Casglu Tollau Rogiet, Sir 

Fynwy) (Terfyn Cyflymder 50 mya) 

2010 (Dirymu) 2019 

Gwnaed 3 Hydref 2019 

Gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol 

Cymru 7 Hydref 2019 

Yn dod i rym 31 Hydref 2019 

Mae Gweinidogion Cymru, drwy arfer y pwerau a 

roddir iddynt gan adran 17(2), (3) a (3ZAA) o Ddeddf 

Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984(1), ac ar ôl 

ymgynghori ag unrhyw sefydliadau cynrychioliadol y 

tybiwyd eu bod yn briodol yn unol ag adran 134(10) 

o’r Ddeddf honno, yn gwneud y Rheoliadau a ganlyn. 

Enwi a chychwyn 

1. Enw’r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau Rheoliadau 

Traffordd yr M4 (Man Casglu Tollau Rogiet, Sir 

Fynwy) (Terfyn Cyflymder 50 mya) 2010 (Dirymu) 

2019 a deuant i rym ar 31 Hydref 2019. 

Dirymu 

2. Mae Rheoliadau Traffordd yr M4 (Man Casglu 

                                                                               
(1) 1984 p. 27. Diwygiwyd adran 17(2) gan baragraff 28(3) o 

Atodlen 8 i Ddeddf Ffyrdd Newydd a Gwaith Stryd 1991 (p. 
22), a pharagraff 25 o Atodlen 4 i Ddeddf Traffig Ffyrdd 
1991 (p. 40), ac Atodlen 8 iddi. Mewnosodwyd adran 
17(3ZAA) gan adran 26(2) o Ddeddf Cymru 2017 (p. 4). 
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Tollau Rogiet, Sir Fynwy) (Terfyn Cyflymder 50 

mya) 2010(1) wedi eu dirymu. 

 

Ken Skates 

Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, un o 

Weinidogion Cymru 

3 Hydref 2019 

                                                                               
(1) O.S. 2010/1512 (Cy. 138). 
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Explanatory Memorandum to The M4 Motorway (Rogiet Toll Plaza, 
Monmouthshire) (50 MPH Speed Limit) Regulations 2010 (Revocation) 
Regulations 2019.

This Explanatory Memorandum has been prepared by the Department for 
Economic Infrastructure 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 M4 Motorway (Rogiet Toll Plaza, 
Monmouthshire) (50 MPH Speed Limit) Regulations 2010 (Revocation) 
Regulations 2019. I am satisfied that the benefits outweigh any costs.
 

Ken Skates
Minister for Economy and Transport
7 October 2019
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 1.  Description 
  
These Regulations revoke the 50 mph speed limit and consequently 
reinstate the general 70 mph speed limit imposed on motorways by the 
Motorway Traffic (Speed Limit) Regulations 1974 (S.I. 1974/502) on the 
westbound carriageway of the M4 motorway at Rogiet in the County of 
Monmouthshire which extends from a point 800 metres east of the centre 
line of Station Road overbridge to a point 752 metres west of the centre 
line of Station Road overbridge. 

 2.  Matters of special interest to the Subordinate Legislation Committee
      

None.

 3.  Legislative Background
      

The powers enabling this instrument to be made are under Sections 17(2) 
and (3ZAA) of the Road Traffic Regulation Act 1984 (RTRA). These give 
the Welsh Ministers the power to revoke Regulations with respect to 
particular special roads such as motorways and for regulating the speed 
of vehicles on such roads, so far as they are exercisable in relation to 
Wales.  

      This instrument is to be made following the negative procedure. 

4. Purpose and intended effect of the legislation

Following the removal of the Rogiet Toll Plaza, these Regulations remove 
the 50 mph speed limit and allow for the operation and enforcement of a 
70 mph mandatory speed limit in relation to the lengths of the M4 
specified in regulation 2 of the Regulations. The use of the mandatory 70 
mph speed limit is proposed to maintain the safe passage of vehicles.

5. Implementation

If this legislation were to be annulled, road safety would be compromised 
at this location. This Instrument has a coming into force date of 31 
October 2019.

 6.  Consultation

In accordance with Section 134(10) of the Road Traffic Regulation Act 
1984 the views of representative organisations and groups were sought 
between 07 August and 28 August 2019 (3 week period).

 
The list of consultees and summary of any responses is attached at Annex 
A. 

 7. REGULATORY IMPACT ASSESSMENT
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A regulatory impact assessment has not been produced as these   
Regulations are being introduced for road safety and air quality 
improvement reasons and have no impact on the costs of business.
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ANNEX A

SCHEDULE OF CONSULTATION

                  Organisation  Response             
Monmouthshire County Council No comment
Chepstow Town Council No comment
Gwent Police No comment
South Wales Fire & Rescue Service 
HQ 

No comment

Welsh Ambulance Services NHS Trust No comment
Road Haulage Association Ltd. No comment
Freight Transport Association No comment
NAVTEQ No comment
Trafficmaster Travel No comment
South Wales Trunk Road Agent 
Manager

No comment

‘Go Safe’ No comment
Ministry of Justice No comment
HERE No comment
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SL(5)454 – Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig 
(Eu Gollwng yn Fwriadol) (Diwygio) (Cymru) 2019

Cefndir a Diben
Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng yn 
Fwriadol) (Cymru) 2002 (“Rheoliadau 2002”) a Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Eu 
Gollwng yn Fwriadol a’u Symud ar draws Ffin) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019 
(“Rheoliadau 2019”).

Mae rheoliadau 3 i 8 o’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau 2002. Mae Rheoliadau 2002 yn 
gweithredu Cyfarwyddeb 2001/18/EC ynghylch gollwng organeddau a addaswyd yn enetig yn fwriadol 
(“Cyfarwyddeb 2001”). Mae angen y diwygiadau hyn er mwyn gweithredu Cyfarwyddeb y Comisiwn (EU) 
2018/350 sy’n diwygio Cyfarwyddeb 2001/18/EC Senedd Ewrop a’r Cyngor o ran asesu risg 
amgylcheddol organeddau a addaswyd yn enetig (“Cyfarwyddeb 2018”). 

Mae rheoliad 3 yn diwygio’r diffiniad o Gyfarwyddeb 2001 i adlewyrchu’r diwygiadau a wnaed iddi gan 
Gyfarwyddeb 2018. 

Mae’r diwygiadau a wneir gan reoliadau 4 i 7 yn ymwneud â’r wybodaeth sydd i’w chynnwys mewn 
ceisiadau am ganiatâd i ollwng uwch blanhigion a addaswyd yn enetig mewn perthynas â threialon. 
Maent hefyd yn gwneud darpariaeth mewn perthynas â’r wybodaeth sydd i’w chynnwys mewn ceisiadau 
am ganiatâd i ollwng uwch blanhigion a addaswyd yn enetig at ddibenion masnachol. Mae’r newidiadau 
hyn yn angenrheidiol oherwydd bod Atodiadau III a IIIB i Gyfarwyddeb 2001 wedi eu hamnewid gan 
Gyfarwyddeb 2018. 

Mae rheoliad 8 yn gwneud mân newidiadau i Atodlen 3 i Reoliadau 2002.

Mae rheoliad 9 yn diwygio Rheoliadau 2019 sy’n dod i rym ar y diwrnod ymadael ac a fydd yn diwygio 
Atodlen 3 i Reoliadau 2002. Diben y diwygiad yw hepgor darpariaeth y bydd rheoliad 8 o’r Rheoliadau 
hyn yn ei gwneud yn ddiangen. 

Gweithdrefn
Negyddol.

Materion technegol: craffu
Nodwyd y 4 pwynt technegol a ganlyn i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn 
perthynas â'r offeryn hwn.

1. Rheol Sefydlog 21.2(vi) ei bod yn ymddangos bod y gwaith drafftio yn ddiffygiol neu ei fod 
yn methu â bodloni gofynion statudol

Mae'r dyddiad trosi o 29 Medi 2019 ar gyfer Cyfarwyddeb 2018 wedi'i fethu. Mae'r Memorandwm 
Esboniadol yn nodi bod Gweinyddiaethau'r DU wedi gwneud penderfyniad cynharach i beidio â throsi 
Cyfarwyddeb 2018 fel rhan o baratoadau i ymadael â’r UE ar 29 Mawrth 2019. Fodd bynnag, yn dilyn 
ymestyn dyddiad Ymadael â’r UE i 31 Hydref 2019, mae gweinyddiaethau'r DU wedi cytuno i drosi 
Cyfarwyddeb 2018 ond gwnaed y penderfyniad hwn gyda dim ond amserlen fer i'w drosi. Gofynnwn i 
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Lywodraeth Cymru a yw wedi bod mewn gohebiaeth â'r Comisiwn Ewropeaidd ynghylch gweithredu 
Cyfarwyddeb 2018 yn hwyr.

2. Rheol Sefydlog 21.2(vi) ei bod yn ymddangos bod y gwaith drafftio yn ddiffygiol neu ei fod 
yn methu â bodloni gofynion statudol

Yn rheoliad 7, sy'n mewnosod Atodlen 1A i Reoliadau 2002, mae paragraff 15(c) newydd yn cynnwys 
croesgyfeiriad at baragraff 14(f). Credwn y dylai'r croesgyfeiriad fod at baragraff 14(g), nid paragraff 14(f).

3. Rheol Sefydlog 21.2(vi) ei bod yn ymddangos bod y gwaith drafftio yn ddiffygiol neu ei fod 
yn methu â bodloni gofynion statudol

i. Mae Adran B.4(f) o Atodiad III B I i Gyfarwyddeb 2001 (a fewnosodir gan yr Atodiad i 
Gyfarwyddeb 2018) yn gofyn am y wybodaeth a ganlyn mewn perthynas â rhyddhau 
planhigion uwch a addaswyd yn enetig:

“Description of the methods and procedures to:

(i) avoid or minimise the spread of the GMHPs beyond the site of release;

(ii) protect the site from intrusion by unauthorised individuals;

(iii) prevent other organisms from entering the site or minimise such entries.“   

Nid yw'n ymddangos bod y Rheoliadau hyn yn cynnwys gofyniad cyfatebol, dim ond 
gwybodaeth am Atodlen 1 i Reoliadau 2002 sy'n ofynnol yn y “dulliau a gweithdrefnau i 
ddiogelu'r safle”. Gofynnwn pam nad yw testun Cyfarwyddeb 2018 a ddyfynnwyd uchod wedi'i 
adlewyrchu yn y Rheoliadau?

ii. Yn rheoliad 7 (sy'n mewnosod Atodlen 1A i Reoliadau 2002) mae paragraff 18(c) newydd yn 
gofyn am ddarparu gwybodaeth am “experimental design including statistical analysis” mewn 
cais am gydsyniad i farchnata planhigion uwch a addaswyd yn enetig. Mae Cyfarwyddeb 2018 
yn darparu'r canlynol: 

“Experimental design and statistical analysis of data from field trials for comparative analysis: 

(i) Description of field studies design 

(ii) Description of relevant aspect of the receiving environments 

(iii) Statistical analysis.”

Gofynnwn pam nad yw testun Cyfarwyddeb 2018 a ddyfynnwyd uchod wedi'i adlewyrchu yn y 
Rheoliadau? 

4. Rheol Sefydlog 21.2(vii) – ei bod yn ymddangos bod anghysondebau rhwng ystyr testun 
Cymraeg a thestun Saesneg.

i. Yn rheoliad 6(13) ystyr “rhywogaethau planhigion” yw:

“(a) wild and weedy relatives, or

(b) crops.”
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Yn fersiwn Gymraeg y Rheoliadau mae'r gair “neu” (“or”) ar goll:

 “(a) perthnasau gwyllt a chwynnog,

(b) cnydau.”

ii. Yn rheoliad 7 o'r fersiwn Gymraeg, sy'n mewnosod Atodlen 1A i Reoliadau 2002, dylai’r 
paragraff 3(e) newydd fod yn 3(dd).

iii. Yn rheoliad 7, sy'n mewnosod Atodlen 1A i Reoliadau 2002, mae paragraff 13 newydd yn 
gofyn am “[d]disgrifiad o nodwedd neu nodweddion y planhigyn a addaswyd yn enetig sydd 
wedi'u cyflwyno neu wedi'u haddasu”. Mae “traits” a “characteristics” yn cyfieithu fel 
“nodweddion”. Rydym yn gwerthfawrogi anhawster cyfieithu'r darpariaethau hyn, ond 
gofynnwn i Lywodraeth Cymru a yw'n fodlon bod y testunau Cymraeg a Saesneg yn 
gweithredu rhannau perthnasol Cyfarwyddeb 2018 yn briodol.

iv. Yn rheoliad 7, sy'n mewnosod Atodlen 1A i  Reoliadau 2002, mae’r paragraff 22(a) newydd yn 
ei gwneud yn ofynnol i ymgeisydd am gydsyniad i farchnata planhigion uwch a addaswyd yn 
enetig i ddarparu gwybodaeth am “the adverse effects arising” mewn perthynas â senario 
penodol. Mae'r fersiwn Gymraeg yn darllen “effeithiau amgylcheddol andwyol sy’n deillio o 
hynny” (“the adverse environmental effects arising”). Mae'r anghysondeb hwn yn cael effaith ar 
ystyr y ddarpariaeth gan fod y Rheoliadau'n gwahaniaethu rhwng effeithiau andwyol ar yr 
amgylchedd ac ar iechyd pobl ac anifeiliaid.

Mae'r un anghysondeb yn digwydd ym mharagraff 24(a)(i) newydd gyda'r geiriad “adverse 
effect arising”.

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

Y goblygiadau yn sgil ymadael â’r Undeb Ewropeaidd  
Mae’r Rheoliadau hyn yn gweithredu rhwymedigaethau’r UE mewn perthynas â gollwng organeddau a 
addaswyd yn enetig yn fwriadol, ac felly bydd y Rheoliadau hyn yn rhan o gyfraith yr UE a ddargedwir ar 
ôl y diwrnod ymadael.

Ymateb y Llywodraeth
Mae angen ymateb gan y Llywodraeth.

Cynghorwyr Cyfreithiol
Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol
16 Hydref 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 1316 (Cy. 228) 

DIOGELU’R AMGYLCHEDD, 

CYMRU 

Rheoliadau Organeddau a 

Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng 

yn Fwriadol) (Diwygio) (Cymru) 

2019 

NODYN ESBONIADOL 

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

Mae rheoliadau 3 i 8 o’r Rheoliadau hyn yn diwygio 

Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Eu 

Gollwng yn Fwriadol) (Cymru) 2002 (O.S. 2002/3188 

(Cy. 304)) (“Rheoliadau 2002”). Mae Rheoliadau 2002 

yn gweithredu Cyfarwyddeb 2001/18/EC ynghylch 

gollwng organeddau a addaswyd yn enetig yn fwriadol 

(“Cyfarwyddeb 2001”). Mae angen y diwygiadau hyn 

er mwyn gweithredu Cyfarwyddeb y Comisiwn (EU) 

2018/350 sy’n diwygio Cyfarwyddeb 2001/18/EC 

Senedd Ewrop a’r Cyngor o ran asesu risg 

amgylcheddol organeddau a addaswyd yn enetig (O.J. 

Rhif L 67, 9.3.2018, t. 30) (“Cyfarwyddeb 2018”). 

Mae rheoliad 3 yn diwygio’r diffiniad o 

Gyfarwyddeb 2001 i adlewyrchu’r diwygiadau a 

wnaed iddi gan Gyfarwyddeb 2018. 

Mae’r diwygiadau a wneir gan reoliadau 4 i 7 yn 

ymwneud â’r wybodaeth sydd i’w chynnwys mewn 

ceisiadau am ganiatâd i ollwng uwchblanhigion a 

addaswyd yn enetig mewn perthynas â threialon 

(diwygiadau i reoliad 12 o Reoliadau 2002 ac Atodlen 

1 iddynt gan reoliadau 4 a 6 yn y drefn honno). Maent 

hefyd yn gwneud darpariaeth mewn perthynas â’r 

wybodaeth sydd i’w chynnwys mewn ceisiadau am 

ganiatâd i ollwng uwchblanhigion a addaswyd yn 

enetig at ddibenion masnachol (diwygiadau i reoliad 

17 o Reoliadau 2002 a mewnosod Atodlen 1A iddynt 

gan reoliadau 5 a 7 yn y drefn honno). Mae’r 

newidiadau hyn yn angenrheidiol oherwydd bod 

Atodiadau III a IIIB i Gyfarwyddeb 2001 wedi eu 

hamnewid gan Gyfarwyddeb 2018. 
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Mae rheoliad 8 yn gwneud mân newidiadau i 

Atodlen 3 i Reoliadau 2002. 

Mae rheoliad 9 yn diwygio Rheoliadau Organeddau 

a Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng yn Fwriadol a’u 

Symud ar draws Ffin) (Diwygiadau Amrywiol) 

(Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019 (O.S. 2019/379 (Cy. 

94)) sy’n dod i rym ar y diwrnod ymadael ac a fydd yn 

diwygio Atodlen 3 i Reoliadau 2002. Diben y 

diwygiad yw hepgor darpariaeth yn O.S. 2019/379 y 

bydd rheoliad 8 o’r Rheoliadau hyn yn ei gwneud yn 

ddiangen. 

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 1316 (Cy. 228) 

DIOGELU’R AMGYLCHEDD, 

CYMRU 

Rheoliadau Organeddau a 

Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng 

yn Fwriadol) (Diwygio) (Cymru) 

2019 

Gwnaed                                       7 Hydref 2019  

Gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol 

Cymru 8 Hydref 2019 

Yn dod i rym 30 Hydref 2019 

Mae Gweinidogion Cymru wedi eu dynodi(1) at 

ddibenion adran 2(2) o Ddeddf y Cymunedau 

Ewropeaidd 1972(2) mewn perthynas â mesurau sy’n 

ymwneud â rheoli a rheoleiddio gollwng organeddau a 

addaswyd yn enetig yn fwriadol, eu gosod ar y 

farchnad a’u symud ar draws ffin.  

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Rheoliadau a 

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

Ddeddf y Cymunedau Ewropeaidd 1972 ac adran 

111(4) ac (11) o Ddeddf Diogelu’r Amgylchedd 

1990(3), ar ôl ymgynghori â’r Asiantaeth Safonau 

Bwyd yn unol ag adran 126(5) o’r Ddeddf honno. 

                                                                               
(1)  O.S. 2003/2901. Yn rhinwedd paragraffau 28(1) a 30 o 

Atodlen 11 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (p. 32), mae 
O.S. 2003/2901 yn cael effaith fel pe bai wedi ei wneud o 
dan adran 59(1) o’r Ddeddf honno. 

(2) 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 o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd 
(Diwygio) 2008 (p. 7) a Rhan 1 o’r Atodlen iddi. 

(3) 1990 p. 43. Mae is-adran (11) yn diffinio “prescribed”. 
Amnewidiwyd adran 126 gan baragraff 18 o Atodlen 3 i 
Ddeddf Safonau Bwyd 1999 (p. 28). Trosglwyddwyd 
swyddogaethau’r Ysgrifennydd Gwladol o dan y 
darpariaethau hyn i Gynulliad Cenedlaethol Cymru o dan 
erthygl 2 o Orchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
(Trosglwyddo Swyddogaethau) 1999 (O.S. 1999/672) ac 
Atodlen 1 iddo. Yn rhinwedd paragraff 30 o Atodlen 11 i 
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Enwi, cychwyn a chymhwyso 

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

Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng yn 

Fwriadol) (Diwygio) (Cymru) 2019. 

(2) Daw’r Rheoliadau hyn i rym ar 30 Hydref 2019. 

Diwygio Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn 

Enetig (Eu Gollwng yn Fwriadol) (Cymru) 2002 

2. Mae Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn 

Enetig (Eu Gollwng yn Fwriadol) (Cymru) 2002(1) 

wedi eu diwygio yn unol â rheoliadau 3 i 8. 

Diwygio rheoliad 2 

3.  Yn rheoliad  2 (dehongli), yn y diffiniad o “y 

Gyfarwyddeb Gollyngiadau Bwriadol” yn lle’r testun 

o “2015/412 Senedd Ewrop” hyd at “yn eu tiriogaeth” 

rhodder “2018/350 sy’n diwygio Cyfarwyddeb 

2001/18/EC Senedd Ewrop a’r Cyngor o ran asesu risg 

amgylcheddol organeddau a addaswyd yn enetig(2)”. 

Diwygio rheoliad 12 

4. Yn rheoliad 12 (gwybodaeth i’w chynnwys mewn 

cais am ganiatâd i ollwng)— 

(a) ym mharagraff (1)(a)— 

(i) o flaen “yr wybodaeth” mewnosoder “yn 

ddarostyngedig i baragraff (1A), ”, 

(ii) hepgorer y geiriau o “i’r graddau” hyd at 

y diwedd, 

(b) ar ôl paragraff (1)(ch) mewnosoder— 

“(d) crynodebau o’r astudiaethau y cyfeirir 

atynt yn y cais a’u canlyniadau, gan 

gynnwys esboniad o’u perthnasedd i’r 

asesiad risg amgylcheddol, fel y bo’n 

briodol.”, 

(c) ar ôl paragraff (1) mewnosoder— 

“(1A) Dim ond os oes ei hangen er mwyn 

cwblhau asesiad risg amgylcheddol yng nghyd-

destun cais penodol y mae’n ofynnol darparu’r 

wybodaeth a bennir ym mharagraff (1)(a), a gall 

lefel y manylder y mae rhaid ei ddarparu 

amrywio yn ôl natur a graddfa’r gollyngiad 

bwriadol arfaethedig.”. 

                                                                               
Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 trosglwyddwyd y 
swyddogaethau hyn wedi hynny i Weinidogion Cymru. 

(1)  O.S. 2002/3188 (Cy. 304), fel y’i diwygiwyd gan O.S. 
2019/463 (Cy. 111). Mae O.S. 2002/3188 hefyd wedi ei 
ddiwygio gan O.S. 2019/379 ac mae’n cael effaith o’r 
diwrnod ymadael; mae diwygiadau eraill ond nid yw’r un 
ohonynt yn berthnasol. 

(2) O.J. Rhif L 67, 9.3.2018, t. 30. 
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Diwygio rheoliad 17 

5. Yn rheoliad 17 (cais am ganiatâd i farchnata)— 

(a) ym mharagraff (2)(a)— 

(i) o flaen “yr wybodaeth” mewnosoder “yn 

ddarostyngedig i baragraff (2A),”, 

(ii) ym mharagraff (i), yn lle “Atodlen 1” 

rhodder “Atodlen 1A”, 

(iii) hepgorer y geiriau o “i’r graddau” hyd at 

y diwedd, 

(b) ym mharagraff (2), ar ôl is-baragraff (g) 

mewnosoder— 

“(ng) mewn cysylltiad â phob is-set o 

wybodaeth sy’n ofynnol yn y paragraff 

hwn— 

 (i) crynodebau o’r astudiaethau y 

cyfeirir atynt yn y cais a’u 

canlyniadau, gan gynnwys 

esboniad o’u perthnasedd i’r 

asesiad risg amgylcheddol, fel y 

bo’n briodol, 

 (ii) manylion yr astudiaethau y 

cyfeirir atynt yn y cais, gan 

gynnwys y deunyddiau a’r dulliau 

a ddefnyddiwyd neu gyfeiriad at 

ddulliau safonedig neu ddulliau a 

gydnabyddir yn rhyngwladol ac 

enw’r corff neu’r cyrff sy’n 

gyfrifol am gynnal yr astudiaethau 

hynny.”. 

(c) ar ôl paragraff (2) mewnosoder— 

“(2A) Dim ond os oes ei hangen er mwyn 

cwblhau asesiad risg amgylcheddol yng nghyd-

destun cais penodol y mae’n ofynnol darparu’r 

wybodaeth a bennir ym mharagraff (2)(a), a gall 

lefel y manylder y mae rhaid ei ddarparu 

amrywio yn ôl natur a graddfa’r gollyngiad 

arfaethedig o ganlyniad i farchnata 

uwchblanhigyn a addaswyd yn enetig.”. 

Diwygio Atodlen 1 

6.—(1) Mae Atodlen 1 (yr wybodaeth sydd i’w 

chynnwys mewn cais am ganiatâd i ollwng neu 

farchnata uwchblanhigion a addaswyd yn enetig) wedi 

ei diwygio fel a ganlyn. 

(2) Yn y teitl, yn lle’r geiriau ar ôl “ganiatâd i 

ollwng” rhodder “uwchblanhigion a addaswyd yn 

enetig at ddibenion nad ydynt yn ymwneud â 

marchnata”. 

(3) Yn lle’r nodyn ar gwr y dudalen rhodder 

“Rheoliad 12”. 
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(4) Ym mharagraff 7, ar y diwedd mewnosoder “yn 

Ewrop”. 

(5) Ym mharagraff 8, yn lle “yn y Deyrnas Unedig” 

rhodder “yn Ewrop”. 

(6) Yn lle paragraff 15 rhodder “Gwybodaeth am 

rannau o’r planhigyn lle mae’r mewnosodiad wedi’i 

fynegi”. 

(7) Ar ôl paragraff 15 mewnosoder— 

“15A. Sefydlogrwydd genetig y mewnosodiad 

a sefydlogrwydd ffenotypig y planhigyn a 

addaswyd yn enetig. 

15B. Casgliadau am nodweddiad 

moleciwlaidd y planhigyn a addaswyd yn 

enetig.”. 

(8) Hepgorer paragraffau 16 a 17. 

(9) Yn lle paragraffau 18 i 23 rhodder— 

“RHAN 4A 

Gwybodaeth am feysydd penodol sy’n 

peri risg 

18. Gwybodaeth am— 

(a) unrhyw newid i barhausrwydd neu 

ymledoldeb y planhigyn a addaswyd yn 

enetig a’i allu i drosglwyddo deunydd 

genetig i berthnasau sy’n gydweddol 

yn rhywiol a’r effeithiau amgylcheddol 

andwyol sy’n deillio o hynny, 

(b) unrhyw newid i allu’r planhigyn a 

addaswyd yn enetig i drosglwyddo 

deunydd genetig i ficro-organeddau a’r 

effeithiau amgylcheddol andwyol sy’n 

deillio o hynny, 

(c) mecanwaith y rhyngweithio rhwng y 

planhigyn a addaswyd yn enetig a’r 

organeddau targed, os yw hynny’n 

gymwys, a’r effeithiau amgylcheddol 

andwyol sy’n deillio o hynny, 

(ch) newidiadau posibl i ryngweithiadau’r 

planhigyn a addaswyd yn enetig ag 

organeddau heb fod yn organeddau 

targed o ganlyniad i’r addasiad genetig 

a’r effeithiau amgylcheddol andwyol 

sy’n deillio o hynny, 

(d) newidiadau posibl i arferion 

amaethyddol a dulliau rheoli’r 

planhigyn a addaswyd yn enetig o 

ganlyniad i’r addasiad genetig, os yw 

hynny’n gymwys, a’r effeithiau 

amgylcheddol andwyol sy’n deillio o 

hynny, 
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(dd) y rhyngweithiadau posibl â’r 

amgylchedd anfiotig a’r effeithiau 

amgylcheddol andwyol sy’n deillio o 

hynny, 

(e) unrhyw effeithiau gwenwynig, 

effeithiau alergenig neu effeithiau 

niweidiol eraill ar iechyd dynol sy’n 

deillio o’r addasiad genetig, 

(f) casgliadau am y meysydd penodol sy’n 

peri risg.”. 

(10) O dan y pennawd i Ran 5 hepgorer “(Ceisiadau 

am ganiatâd i ollwng yn unig)”. 

(11) O dan y pennawd i Ran 6 hepgorer “(Ceisiadau 

am ganiatâd i ollwng yn unig)”. 

(12) O dan y pennawd i Ran 7 hepgorer “(Ceisiadau 

am ganiatâd i ollwng yn unig)”. 

(13) Yn lle paragraff 35 rhodder— 

“35.—(1) Disgrifiad o unrhyw ragofalon i 

sicrhau y cedwir y planhigyn a addaswyd yn 

enetig, o ran ei leoliad, ac, yn ôl y digwydd, o 

ran amser, ar wahân i rywogaethau planhigion 

sy’n gydweddol yn rhywiol. 

(2) Yn is-baragraff (1) ystyr “rhywogaethau 

planhigion” yw— 

(a) perthnasau gwyllt a chwynnog, 

(b) cnydau.”. 

Mewnosod Atodlen 1A 

7. Ar ôl Atodlen 1 mewnosoder— 

 ATODLEN 1A Rheoliad 17 

Yr wybodaeth sydd i’w 

chynnwys mewn ceisiadau am 

ganiatâd i farchnata 

uwchblanhigion a addaswyd yn 

enetig 

RHAN 1 

Gwybodaeth gyffredinol 

1. Enw a chyfeiriad y ceisydd, ac enw, 

cymwysterau a phrofiad y gwyddonydd a phob 

person arall a fydd yn gyfrifol am gynllunio a 

gollwng yr organeddau, ac am oruchwylio a 

monitro’r gollyngiadau ac am eu diogelwch. 
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2. Dynodiad a manyleb y planhigyn a 

addaswyd yn enetig, a chwmpas y cais, ac yn 

benodol a yw’r cais mewn cysylltiad ag 

amaethu, at ryw ddiben arall (y mae rhaid ei 

bennu), neu’r ddau. 

RHAN 2 

Gwybodaeth sy’n ymwneud â’r planhigyn 

rhieniol neu’r planhigyn derbyn 

3. Enw llawn y planhigyn— 

(a) enw teuluol, 

(b) genws, 

(c) rhywogaeth, 

(ch) isrywogaeth, 

(d) llinell cyltifar neu linell fridio, 

(e) enw cyffredin. 

4. Gwybodaeth ynghylch— 

(a) atgenhedliad y planhigyn— 

 (i) dull neu ddulliau atgenhedlu, 

 (ii) unrhyw ffactorau penodol sy’n 

effeithio ar atgenhedlu, 

 (iii) amser cenhedliad, a 

(b) cydweddoldeb rhywiol y planhigyn â 

rhywogaethau eraill a gafodd eu trin 

neu rywogaethau planhigion gwyllt 

eraill, gan gynnwys dosbarthiad y 

rhywogaeth gydweddol yn Ewrop. 

5. Gwybodaeth ynghylch gallu’r planhigyn i 

oroesi— 

(a) ei allu i ffurfio strwythurau i oroesi neu 

ar gyfer cysgadrwydd, 

(b) unrhyw ffactorau penodol sy’n 

effeithio ar ei allu i oroesi. 

6. Gwybodaeth ynghylch gwasgariad y 

planhigyn— 

(a) dull a hyd a lled (megis brasamcan o 

sut y mae paill hyfyw neu hadau hyfyw 

yn dirywio dros bellter pan fo hynny’n 

gymwys) y gwasgariad, a 

(b) unrhyw ffactorau penodol sy’n 

effeithio ar wasgariad. 

7. Dosbarthiad daearyddol y planhigyn yn 

Ewrop. 

8. Pan fo’r cais yn ymwneud â rhywogaeth 

planhigyn nad yw’n cael ei dyfu yn arferol yn 

Ewrop, disgrifiad o gynefin naturiol y 
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planhigyn, gan gynnwys gwybodaeth am 

ysglyfaethwyr naturiol, parasitiaid, 

cystadleuwyr a symbontiaid. 

9. Unrhyw ryngweithiadau posibl eraill, sy’n 

berthnasol i’r organedd a addaswyd yn enetig, 

rhwng y planhigyn ac organeddau yn yr 

ecosystem lle caiff ei dyfu’n arferol, neu yn 

rhywle arall, gan gynnwys gwybodaeth am 

effeithiau gwenwynig ar bobl, anifeiliaid ac 

organeddau eraill. 

RHAN 3 

Gwybodaeth sy’n ymwneud â’r addasiad 

genetig 

10. Disgrifiad o’r dulliau a ddefnyddiwyd ar 

gyfer yr addasiad genetig. 

11. Natur a ffynhonnell y fector a 

ddefnyddiwyd. 

12. Maint, swyddogaeth arfaethedig ac enw’r 

organedd rhoi neu’r organeddau rhoi ar gyfer 

pob darn cyfansoddol o’r rhanbarth y bwriedir 

ei fewnosod. 

RHAN 4 

Gwybodaeth sy’n ymwneud â’r planhigyn 

a addaswyd yn enetig 

13. Disgrifiad o nodwedd neu nodweddion y 

planhigyn a addaswyd yn enetig a gyflwynwyd 

neu a addaswyd. 

14.—(1) Yr wybodaeth ganlynol am y 

dilyniannau a fewnosodwyd neu a ddilëwyd— 

(a) maint a strwythur y mewnosodiad a’r 

dulliau a ddefnyddiwyd ar gyfer ei 

nodweddiad, gan gynnwys gwybodaeth 

am unrhyw rannau o’r fector a 

gyflwynwyd i’r planhigyn a addaswyd 

yn enetig neu unrhyw DNA cludo neu 

DNA estron sy’n dal i fod yn y 

planhigyn a addaswyd yn enetig, 

(b) maint a swyddogaeth y rhanbarth neu’r 

rhanbarthau a ddilëwyd, pan fo 

hynny’n briodol, 

(c) rhif copi y mewnosodiad, 

(ch) lleoliad isgellog unrhyw fewnosodiad 

yng nghelloedd y planhigyn (p’un a yw 

wedi ei integreiddio yn y cnewyllyn, y 

cloroplastau, y mitocondria, neu ar 
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ffurf anintegredig) a’r dulliau ar gyfer 

ei benderfynu, 

(d) trefn a dilyniant y deunydd genetig ym 

mhob safle mewnosod ar ffurf 

electronig safonedig, 

(dd) dilyniant y DNA genomaidd o bob tu i 

bob safle mewnosod ar ffurf electronig 

safonedig, 

(e) dadansoddiad biowybodeg i nodi 

ymyriadau genynnau hysbys, 

(f) gwybodaeth am Fframiau Darllen 

Agored  o fewn y mewnosodiad a 

Fframiau Darllen Agored sy’n cael eu 

creu yng nghysylltle’r mewnosodiad 

a’r DNA genomaidd, 

(ff) dadansoddiad biowybodeg i nodi 

unrhyw debygrwydd rhwng unrhyw 

Fframiau Darllen Agored sy’n cael eu 

creu gan yr addasiad genetig a 

genynnau hysbys a allai gael effeithiau 

andwyol, 

(g) y dilyniant asidau amino, ac os oes 

angen, strwythurau eraill proteinau a 

gynhyrchir o ganlyniad i’r addasiad 

genetig, 

(ng) dadansoddiad biowybodeg i nodi 

homologaethau dilyniannol, ac os oes 

angen, unrhyw debygrwydd 

strwythurol rhwng proteinau a 

gynhyrchir o ganlyniad i’r addasiad 

genetig a phroteinau a pheptidau 

hysbys ac iddynt effeithiau andwyol 

posibl, 

(h) yn achos addasiadau genetig ac eithrio 

mewnosod neu ddileu, gwybodaeth am 

swyddogaeth y deunydd genetig a 

dargedir gan yr addasiad genetig cyn ac 

ar ôl ei addasu, yn ogystal â 

newidiadau uniongyrchol i fynegiant y 

genynnau o ganlyniad i’r addasiad. 

(2) Yn y paragraff hwn, ystyr Ffrâm Ddarllen 

Agored yw dilyniant niwcleotid sy’n cynnwys 

llinyn o godonau heb ymyrraeth codon gorffen 

yn yr un ffrâm ddarllen. 

15. Yr wybodaeth ganlynol am fynegi’r 

mewnosodiad— 

(a) gwybodaeth am fynegiant datblygiadol 

y DNA a fewnosodwyd neu’r DNA a 

addaswyd yn ystod cylch bywyd y 

planhigyn a’r dulliau a ddefnyddiwyd 

ar gyfer ei nodweddiad, 
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(b) y rhannau o’r planhigyn lle mae’r 

mewnosodiad wedi ei fynegi, megis 

gwreiddiau, coesau neu baill, 

(c) mynegiant anfwriadol posibl Ffrâm 

Ddarllen Agored newydd (mae i 

“Ffrâm Ddarllen Agored” yr ystyr a 

roddir ym mharagraff 14(2)), sydd 

wedi deillio o fewnosod neu ddileu 

deunydd genetig mewn gennyn hysbys 

(fel a nodir o dan baragraff 14(dd)) ac 

sy’n codi pryder o ran diogelwch, 

(ch) data am fynegiant proteinau o 

blanhigion a addaswyd yn enetig sydd 

wedi eu tyfu o dan amodau maes. 

16. Sefydlogrwydd genetig y mewnosodiad a 

sefydlogrwydd ffenotypig y planhigyn a 

addaswyd yn enetig. 

17. Casgliadau am nodweddiad moleciwlaidd 

y planhigyn a addaswyd yn enetig. 

18. Yr wybodaeth ganlynol am y 

dadansoddiad cymharol o nodweddion 

agronomig a ffenotypig a chyfansoddiad— 

(a) dewis cyfatebydd confensiynol ac 

unrhyw gymaryddion ychwanegol a 

ddefnyddiwyd mewn dadansoddiadau 

cymharol, 

(b) dewis lleoliad y safle maes ar gyfer 

cynhyrchu deunydd planhigion ar gyfer 

dadansoddiadau cymharol, 

(c) dyluniad yr arbrawf gan gynnwys 

dadansoddiad ystadegol, 

(ch) dewis deunydd planhigion i’w 

ddadansoddi, pan fo hynny’n 

berthnasol, 

(d) dadansoddiad cymharol o nodweddion 

agronomig a ffenotypig, 

(dd) dadansoddiad cymharol o 

gyfansoddiad, os yw’n berthnasol, 

(e) casgliadau’r dadansoddiad cymharol. 

RHAN 5 

Gwybodaeth am feysydd penodol sy’n 

peri risg 

19. Ar gyfer pob un o’r meysydd sy’n peri 

risg a restrir yn adran D.2 o Atodiad 2 i’r 

Gyfarwyddeb Gollwng yn Fwriadol rhaid i’r 

ceisydd ddisgrifio pob llwybr a allai arwain at 

niwed mewn cysylltiad â gollwng planhigyn a 

addaswyd yn enetig, gan ystyried y peryglon a 

dod i gysylltiad â’r planhigyn. 
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20. Rhaid i’r ceisydd ddarparu— 

(a) yr wybodaeth a ddisgrifir ym 

mharagraffau 21 i 27, a 

(b) y gwerthusiad cyffredinol o risg a’r 

casgliadau a ddisgrifir ym mharagraff 

28, 

ac eithrio pan fo’r ceisydd o’r farn nad yw 

hynny’n berthnasol oherwydd y modd y 

bwriedir defnyddio’r planhigyn a addaswyd yn 

enetig. 

21. Gwybodaeth ynghylch parhausrwydd ac                                                                                                   

ymledoldeb gan gynnwys trosglwyddo 

genynnau o blanhigyn i blanhigyn gan 

gynnwys— 

(a) asesiad o’r potensial i’r planhigyn a 

addaswyd yn enetig ddod yn fwy 

parhaus neu’n fwy ymledol a’r 

effeithiau amgylcheddol andwyol sy’n 

deillio o hynny, 

(b) asesiad o’r potensial i’r planhigyn a 

addaswyd yn enetig drosglwyddo 

trawsenynnau i berthnasau sy’n 

gydweddol yn rhywiol a’r effeithiau 

amgylcheddol andwyol sy’n deillio o 

hynny, 

(c) casgliadau am effaith amgylcheddol 

andwyol parhausrwydd ac ymledoldeb 

y planhigyn a addaswyd yn enetig gan 

gynnwys effaith amgylcheddol 

andwyol trosglwyddo genynnau o 

blanhigyn i blanhigyn. 

22. Gwybodaeth ynghylch trosglwyddo 

genynnau o blanhigyn i ficro-organedd gan 

gynnwys— 

(a) asesiad o’r potensial ar gyfer 

trosglwyddo DNA sydd newydd ei 

fewnosod o’r planhigyn a addaswyd yn 

enetig i ficro-organeddau a’r effeithiau 

amgylcheddol andwyol sy’n deillio o 

hynny, 

(b) casgliadau am effaith andwyol 

trosglwyddo DNA sydd newydd ei 

fewnosod o’r planhigyn a addaswyd yn 

enetig i ficro-organeddau ar iechyd 

dynol ac ar iechyd anifeiliaid ac ar yr 

amgylchedd. 

23. Gwybodaeth ynghylch rhyngweithiadau’r 

planhigyn a addaswyd yn enetig, os yw’n 

berthnasol, ag organeddau targed gan 

gynnwys— 

(a) asesiad o’r potensial ar gyfer 

newidiadau yn y rhyngweithiadau 

Certified copy from legislation.gov.uk Publishing

Tudalen y pecyn 51



 13

uniongyrchol ac anuniongyrchol rhwng 

y planhigyn a addaswyd yn enetig ac 

organeddau targed a’r effeithiau 

amgylcheddol andwyol sy’n deillio o 

hynny, 

(b) asesiad o’r potensial ar gyfer esblygiad 

ymwrthedd yr organedd targed i’r 

protein a fynegwyd yn seiliedig ar 

hanes esblygiad ymwrthedd i 

blaladdwyr confensiynol neu 

blanhigion trawsenynnol sy’n mynegi 

nodweddion tebyg, ac unrhyw 

effeithiau andwyol sy’n deillio o 

hynny, 

(c) casgliadau am effeithiau amgylcheddol 

andwyol rhyngweithiadau’r planhigyn 

a addaswyd yn enetig ag organeddau 

targed. 

24.—(1) Gwybodaeth ynghylch 

rhyngweithiadau’r planhigyn a addaswyd yn 

enetig ag organeddau heb fod yn organeddau 

targed gan gynnwys—— 

(a) asesiad o’r potensial ar gyfer 

rhyngweithiadau uniongyrchol ac 

anuniongyrchol rhwng y planhigyn a 

addaswyd yn enetig ac organeddau heb 

fod yn organeddau targed, gan 

gynnwys rhywogaethau gwarchodedig, 

a’r effaith amgylcheddol andwyol sy’n 

deillio o hynny, 

(b) casgliadau am effeithiau amgylcheddol 

andwyol rhyngweithiadau’r planhigyn 

a addaswyd yn enetig ag organeddau 

heb fod yn organeddau targed. 

(2) Rhaid i’r asesiad a ddisgrifir yn is-

baragraff (1) ystyried yr effaith andwyol bosibl 

ar wasanaethau ecosystemau perthnasol ac ar y 

rhywogaethau sy’n darparu’r gwasanaethau 

hynny. 

25. Gwybodaeth ynghylch effeithiau’r 

technegau amaethu, rheoli a chynaeafu penodol 

gan gynnwys— 

(a) mewn cysylltiad â phlanhigion a 

addaswyd yn enetig ar gyfer amaethu, 

asesiad o’r newidiadau yn y technegau 

amaethu, rheoli a chynaeafu penodol a 

ddefnyddir ar gyfer y planhigyn a 

addaswyd yn enetig a’r effeithiau 

amgylcheddol andwyol sy’n deillio o 

hynny, 

(b) casgliadau am effeithiau amgylcheddol 

andwyol y technegau amaethu, rheoli a 

chynaeafu penodol. 
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26. Gwybodaeth am brosesau biogeocemegol 

gan gynnwys— 

(a) asesiad o’r newidiadau posibl yn y 

prosesau biogeocemegol yn yr ardal lle 

mae’r planhigyn a addaswyd yn enetig 

i’w dyfu ac yn yr amgylchedd 

ehangach, a’r effeithiau andwyol sy’n 

deillio o hynny, 

(b) casgliadau am effeithiau andwyol ar 

brosesau biogeocemegol. 

27. Gwybodaeth ynghylch yr effeithiau ar 

iechyd dynol ac ar iechyd anifeiliaid gan 

gynnwys— 

(a) asesiad o ryngweithiadau uniongyrchol 

ac anuniongyrchol posibl rhwng y 

planhigyn a addaswyd yn enetig a 

phersonau sy’n gweithio gyda’r 

planhigyn a addaswyd yn enetig neu 

sy’n dod i gysylltiad ag ef, gan 

gynnwys drwy baill neu lwch o 

blanhigyn a addaswyd yn enetig sydd 

wedi ei brosesu, ac asesiad o effeithiau 

andwyol y rhyngweithiadau hynny ar 

iechyd dynol, 

(b) ar gyfer planhigyn a addaswyd yn 

enetig na fwriedir iddo gael ei fwyta 

gan bobl, ond pan allai’r organedd 

derbyn neu’r organedd rhieniol gael ei 

ystyried i’w fwyta gan bobl, asesiad o 

debygolrwydd cymeriant damweiniol 

a’r effeithiau andwyol posibl ar iechyd 

dynol o ganlyniad i gymeriant 

damweiniol, 

(c) asesiad o’r effeithiau andwyol posibl ar 

iechyd anifeiliaid pe bai anifeiliaid yn 

bwyta’n ddamweiniol y planhigyn a 

addaswyd yn enetig neu ddeunydd o’r 

planhigyn hwnnw, 

(ch) casgliadau am yr effeithiau ar iechyd 

dynol ac ar iechyd anifeiliaid. 

28.—(1) Rhaid i’r gwerthusiad cyffredinol o 

risg a’r casgliadau gynnwys crynodeb o bob un 

o’r casgliadau a bennir ym mharagraffau 21 i 

27. 

(2) Rhaid i’r crynodeb y cyfeirir ato yn is-

baragraff (1) ystyried y nodweddiad risg yn 

unol â chamau 1 i 4 o’r fethodoleg a ddisgrifir 

yn Adran C.3 o Atodiad 2 i’r Gyfarwyddeb 

Gollwng yn Fwriadol a’r strategaethau rheoli 

risg a gynigir yn unol â phwynt 5 o Adran C.3 o 

Atodiad 2 i’r Gyfarwyddeb honno. 
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RHAN 6 

Gwybodaeth ynghylch canfod ac adnabod 

y planhigyn a addaswyd yn enetig a 

gollyngiadau blaenorol ohono 

30. Disgrifiad o dechnegau canfod ac adnabod 

ar gyfer y planhigyn a addaswyd yn enetig. 

31. Gwybodaeth ynghylch gollyngiadau 

blaenorol o’r planhigyn a addaswyd yn enetig, 

os yw hynny’n gymwys.”. 

Diwygio Atodlen 3 

8. Yn Atodlen 3 (yr wybodaeth sydd i’w chynnwys 

mewn cais am ganiatâd i farchnata organeddau a 

addaswyd yn enetig), yn lle paragraff 7 rhodder— 

“7.—(1) Gwybodaeth am— 

(a) dulliau ar gyfer canfod ac adnabod y 

digwyddiad trawsnewid, a phan fo 

hynny’n briodol, ei feintioli, 

(b) samplau o’r organeddau a addaswyd yn 

enetig a’u samplau rheoli, 

(c) y man lle gellir cyrchu’r deunydd 

cyfeirio. 

(2) Rhaid nodi’r wybodaeth o dan is-baragraff 

(1) na ellir ei gosod ar y gofrestr am resymau 

cyfrinachedd.”. 

Diwygio Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn 
Enetig (Eu Gollwng yn Fwriadol a’u Symud ar 

Draws Ffin) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru)  

(Ymadael â’r UE) 2019 

9. Yn Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn 

Enetig (Eu Gollwng yn Fwriadol a’u Symud ar draws 

Ffin) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r 

UE) 2019(1) hepgorer rheoliad 3(18)(c). 

 

 

 

Lesley Griffiths 

Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 

un o Weinidogion Cymru 

7 Hydref 2019 

                                                                               
(1) O.S. 2019/379 (Cy. 94). 
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Explanatory Memorandum to the Genetically Modified Organisms (Deliberate 
Release) (Amendment) (Wales) Regulations 2019

This Explanatory Memorandum has been prepared by the Plant Health and 
Environment Protection Branch within the Economy, Skills and Natural Resources 
Department 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 Genetically Modified Organisms (Deliberate Release) 
(Amendment) (Wales) Regulations 2019. 

Lesley Griffiths

Minister for Environment, Energy and Rural Affairs

8 October 2019 
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1. Description

These Regulations implement, in relation to Wales, Commission Directive (EU) 
2018/350 amending Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the 
Council.  These Regulations achieve this by amending the Genetically Modified 
Organisms (Deliberate Release) (Wales) Regulations 2002 (S.I. 2002/3188) (W. 
304) (the 2002 Regulations). 

Directive (EU) 2018/350 makes more detailed provision in respect of the 
environmental risk assessments, which must be made before the release of 
Genetically Modified Organisms (GMOs).  There is a particular emphasis on the 
information, which must be provided before the release of Genetically Modified 
Higher Plants.  There is no change of policy in this area. 

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

The transposition deadline for Directive (EU) 2018/350 was 29 September 2019 and 
this deadline has been missed. An earlier decision was taken collectively by the UK 
Administrations not to transpose Directive 2018/350 as part of preparations to exit 
the EU on 29 March 2019. However, following the extension to the EU Exit date to 
31 October 2019, the UK administrations have agreed to transpose Directive 
2018/350 but this decision was taken with only a short timeframe to transpose.     

3. Legislative background

These Regulations are made in exercise of the powers conferred on Welsh Ministers 
by section 2(2) of the European Communities Act 1972 and section 111(4) and (11) 
of the Environmental Protection Act 1990 (the 1990 Act). 

The National Assembly for Wales was designated under the European Communities 
(Designation) (No. 4) Order 2003 (SI 2003/2901) in relation to measures relating to 
the control and regulation of the deliberate release, placing on the market and 
transboundary movement of genetically modified organisms.  By virtue of paragraphs 
28(1) and 30 of Schedule 11 to the Government of Wales Act 2006 (the 2006 Act), 
these functions were transferred to the Welsh Ministers.

The functions of the Secretary of State under the provisions of the 1990 Act were 
transferred to the National Assembly for Wales under Article 2 of, and Schedule 1 to, 
the National Assembly for Wales (Transfer of Functions) Order 1999 (S.I. 
1999/672).  By virtue of paragraph 30 of Schedule 11 to the Government of Wales 
Act 2006 these functions were then further transferred to the Welsh Ministers.

These Regulations amend the Genetically Modified Organisms (Deliberate Release) 
(Wales) Regulations 2002 (the 2002 Regulations), which give effect, in relation to 
Wales, to Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council on 
the deliberate release into the environment of genetically modified organisms.  The 
2002 Regulations, amongst other things, set out the procedures to follow when 
seeking consent from the Welsh Ministers to trial or market GMOs.  The 2002 
Regulations provide a framework for the harmonised marketing of safe products 
produced from GMOs, and ensure that only safe GMOs are released.  Any approval 
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for the release of a GMO is conditional upon it passing a science-based assessment 
of its potential impact on human health and the environment.

The amendments to the 2002 Regulations made by these Regulations are required 
to implement amendments to Directive 2001/18/EC made by Commission Directive 
(EU) 2018/350. Commission Directive (EU) 2018/350 updates four of the technical 
Annexes in Directive 2001/18/EC. The amendments to the annexes align them with 
technical guidance that was published by the European Food Safety Authority 
(EFSA) in 2010. The amendments relate to the methodology of the environmental 
risk assessment, its structure, content, and level of detail.  

These Regulations are being made under the negative resolution procedure.

4.    Purpose & intended effect of the legislation

No changes are being made to policy.

Following a request from the EU Commission in 2010, the European Food Safety 
Authority (EFSA) produced non-statutory guidance, which added detail to the 
established principles for environmental risk assessments (ERA) in applications to 
release and market genetically modified plants, as set out in Directive 2001/18/EC. 
Commission Directive (EU) 2018/350 amends Directive 2001/18/EC by aligning it 
with the EFSA’s guidance. The alignment, in particular, adds more detail on the 
information that should be included in applications to market genetically modified 
plants. The requirement to provide this information in support of an application has 
no practical impact for an applicant’s ERA as it has been supplied in applications for 
the last 9 years.

In practice, most applications to market GM plants are submitted under alternative 
legislation (Regulation (EC) No. 1829/2003 on genetically modified food and feed) 
because that legislation allows applicants to seek authorisation to import, cultivate 
and use genetically modified plants for food and feed under one process. The EU 
has already adopted Commission Implementing Regulation (EU) No. 503/2013 on 
applications made under Regulation (EC) No. 1829/2003, and Commission Directive 
(EU) 2018/350 aligns to that Regulation. The EFSA has applied the requirements set 
out in the 2018 Directive in relation to all applications to release and market 
genetically modified plants since 2010. 

5. Consultation

The Food Standards Agency (FSA) Wales was consulted in accordance with section 
126(5) of the Environmental Protection Act 1990, about the proposed changes to the 
2002 Regulations as a consequence of implementing Commission Directive (EU) 
2018/350.  In their response to the consultation, the FSA Wales recognised these 
Regulations do not represent a change in policy and are content for the amendments 
to be made.

6. Regulatory Impact Assessment

There is no significant impact on the public sector beyond minimal administrative 
input to amend application forms. 
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An Impact Assessment has not been prepared for these Regulations because there 
is expected to be no additional impact on business. There is no change in policy, and 
the requirement to provide the stated information in support of an application has no 
practical impact for an applicant’s ERA as it has been supplied on a non-statutory 
basis in applications for the last nine years. There is no impact on the statutory 
duties or on the statutory partners as set out in the Government of Wales Act 2006.

 

 

Tudalen y pecyn 58



SL(5)456 - Rheoliadau Pysgota Môr (Diwygiadau Amrywiol) 
(Cymru) 2019

Cefndir a Diben
Mae’r Rheoliadau hyn yn gwneud gwelliannau mewn perthynas â Chymru i is-ddeddfwriaeth sy’n 
ymwneud â physgodfeydd môr. Mae’r gwelliannau’n diweddaru ac yn disodli cyfeiriadau at Reoliad y 
Cyngor (EC) Rhif 850/98 ar gyfer cadwraeth adnoddau pysgodfeydd drwy fesurau technegol gan gyfeirio 
at Reoliad (EU) 2019/1241 Senedd Ewrop a’r Cyngor ar 20 Mehefin 2019 ar gadwraeth adnoddau 
pysgodfeydd.

Caiff cyfeiriadau yn y Gorchmynion canlynol eu diweddaru i sicrhau eu bod yn weithredol ac yn orfodadwy:

1. Gorchymyn Gwahardd Pysgota â Threillrwydi Lluosog (Cymru) 2003

2. Gorchymyn Pysgota am Gregyn Bylchog (Cymru) (Rhif 2) 2010; a

3. Gorchymyn Pysgota am Gregyn Moch (Cymru) 2019

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

Y goblygiadau yn sgil ymadael â’r Undeb Ewropeaidd  
Mae’r Gorchmynion a restrir uchod, sy’n cael eu diwygio gan yr offeryn hwn, yn gweithredu amryw o 
rwymedigaethau’r UE o ran cadwraeth adnoddau pysgodfeydd. Bydd y Rheoliadau hyn yn ffurfio rhan o 
gyfraith yr UE a ddargedwir ar ôl y diwrnod ymadael.

Ymateb y Llywodraeth
Nid oes angen ymateb gan y Llywodraeth.

Cynghorwyr Cyfreithiol
Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol
14 Hydref 2019

Tudalen y pecyn 59

Eitem 6.1



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 1332 (Cy. 230) 

PYSGODFEYDD MÔR, 
CYMRU 

CADWRAETH PYSGOD MÔR 

Rheoliadau Pysgota Môr 

(Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 

2019 

NODYN ESBONIADOL 

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

 

Mae’r Rheoliadau hyn yn gwneud diwygiadau 

amrywiol i is-ddeddfwriaeth ym maes pysgodfeydd 

môr sy’n ymwneud â Chymru a pharth Cymru. 

Mae’r diwygiadau’n rhoi cyfeiriadau at Reoliad 

(EU) 2019/1241 Senedd Ewrop a’r Cyngor ar 

gadwraeth adnoddau pysgodfeydd a diogelu 

ecosystemau’r môr drwy fesurau technegol, sydd wedi 

diddymu ac wedi disodli Rheoliad y Cyngor (EC) 

850/98, yn lle cyfeiriadau at Reoliad y Cyngor (EC) 

Rhif 850/98 ar gyfer cadwraeth adnoddau pysgodfeydd 

drwy fesurau technegol er mwyn diogelu pysgod ifanc 

organebau môr. 

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 1332 (Cy. 230) 

PYSGODFEYDD MÔR, 
CYMRU 

CADWRAETH PYSGOD MÔR 

 

Rheoliadau Pysgota Môr 

(Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 

2019 

Gwnaed 9 Hydref 2019 

Gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol 

Cymru 11 Hydref 2019 

Yn dod i rym 1 Tachwedd 2019 

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Rheoliadau 

hyn drwy arfer y pwerau a roddir gan adrannau 1(1) a 

(3), a 5(1) o Ddeddf Pysgod Môr (Cadwraeth) 1967(1),  

 

                                                                               
(1)  1967 p. 84 (“Deddf 1967”). Amnewidiwyd adran 1 o Ddeddf 

1967 gan adran 19(1) o Ddeddf Pysgodfeydd 1981 (p. 29). 
Diwygiwyd adran 1(1) o Ddeddf 1967 gan adran 194(1) a (2) 
o Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009 (p. 23) 
(“Deddf 2009”) ac erthygl 4 o O.S. 1999/1820 a pharagraff 
43(1) a (2)(a) o Ran 1 o Atodlen 2 iddo. Amnewidiwyd 
adran 1(3) o Ddeddf 1967 gan adran 194(1) a (4) o Ddeddf 
2009. Gweler adran 1(9) am ddiffiniad o “the appropriate 
national authority”. Mewnosodwyd adran 1(9) gan adran 
194(1) a (5) o Ddeddf 2009 ac fe’i diwygiwyd gan erthygl 
4(2) a (4) o O.S. 2010/760. Amnewidiwyd adran 5(1) gan 
adran 198(1) a (2) o Ddeddf 2009. Gweler adran 5(9) am 
ddiffiniad o “the appropriate national authority”. 
Mewnosodwyd adran 5(9) gan adran 198(3) o Ddeddf 2009 
ac fe’i diwygiwyd gan erthygl 4(2) a (4) o O.S. 2010/760. 
Diwygiwyd adran 22(2) o Ddeddf 1967, sy’n cynnwys 
diffiniad o “the Ministers”, gan adrannau 19(2)(d) a (3), a 45 
a 46 o Ddeddf Pysgodfeydd 1981 (p. 29), a Rhan 2 o Atodlen 
5 iddi ac erthygl 4 o O.S. 1999/1820, a pharagraff 43(1) a 
(12) o Ran 1, a Rhan 4, o Atodlen 2 iddo. 
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ac a freiniwyd bellach ynddynt hwy(1), a pharagraff 

1A o Atodlen 2 i Ddeddf y Cymunedau Ewropeaidd 

1972 (“Deddf 1972”)(2). 

Mae Gweinidogion Cymru wedi eu dynodi at 

ddibenion Deddf 1972 mewn perthynas â’r polisi 

amaethyddol cyffredin(3). 

Mae’r Rheoliadau hyn yn gwneud darpariaeth at 

ddiben a grybwyllir yn adran 2(2) o Ddeddf 1972 ac 

mae’n ymddangos i Weinidogion Cymru ei bod yn 

hwylus i’r cyfeiriad at offeryn yr UE yn rheoliad 3 

gael ei ddehongli fel cyfeiriad at yr offeryn hwnnw fel 

y’i diwygir o bryd i’w gilydd. 

Enwi a chychwyn 

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

Pysgota Môr (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019. 

(2) Daw’r Rheoliadau hyn i rym ar 1 Tachwedd 

2019. 

Gorchymyn Gwahardd Pysgota â Threillrwydi 
Lluosog (Cymru) 2003 

2. Yng Ngorchymyn Gwahardd Pysgota â 

Threillrwydi Lluosog (Cymru) 2003(4), yn erthygl 2, 

yn lle’r diffiniad o “Rheoliad y Cyngor” rhodder— 

“ystyr “Rheoliad y Cyngor” (“the Council 

Regulation”) yw Rheoliad (EU) 2019/1241 

Senedd Ewrop a’r Cyngor dyddiedig 20 

Mehefin 2019 ar gadwraeth adnoddau 

pysgodfeydd a diogelu ecosystemau’r môr 

drwy fesurau technegol;”. 

                                                                               
(1) Trosglwyddwyd swyddogaethau’r Gweinidogion o dan 

adrannau 1(1) a (3), a 5(1), ac i’r graddau y maent yn 
arferadwy o ran Cymru, i Gynulliad Cenedlaethol Cymru 
gan Orchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
(Trosglwyddo Swyddogaethau) 1999 (O.S. 1999/672). 
Trosglwyddwyd y swyddogaethau hynny wedi hynny i 
Weinidogion Cymru gan adran 162 o Ddeddf Llywodraeth 
Cymru 2006 (p. 32), a pharagraff 30 o Atodlen 11 iddi. I’r 
graddau yr oeddent yn arferadwy o ran parth Cymru, 
trosglwyddwyd swyddogaethau’r Gweinidogion o dan 
adrannau 1(3), (4) a (6), a 5(1) a (2) o Ddeddf 1967 i 
Weinidogion Cymru gan erthygl 4(1)(b) o Orchymyn Parth 
Cymru (Ffiniau a Throsglwyddo Swyddogaethau) 2010 
(O.S. 2010/760). 

(2) 1972 p. 68. Mewnosodwyd paragraff 1A o Atodlen 2 gan 
adran 28 o Ddeddf Diwygio Deddfwriaethol a Rheoleiddiol 
2006 (p. 51) ac fe’i diwygiwyd gan Ran 1 o’r Atodlen i 
Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Diwygio) 2008 (p. 7) a chan 
O.S. 2007/1388. 

(3) O.S. 2010/2690 (Cy. 205). Yn rhinwedd paragraff 28(1) o 
Atodlen 11 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, mae’r 
dynodiad hwn yn cael effaith fel pe bai wedi ei wneud o dan 
adran 59(1) o’r Ddeddf honno. 

(4) O.S. 2003/1855 (Cy. 205), a ddiwygiwyd gan O.S. 2019/463 
(Cy. 111). 
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Gorchymyn Pysgota am Gregyn Bylchog (Cymru) 
(Rhif 2) 2010 

3. Yng Ngorchymyn Pysgota am Gregyn Bylchog 

(Cymru) (Rhif 2) 2010(1), yn lle erthygl 11(2) 

rhodder— 

“(2) At ddibenion paragraff (1), mae maint 

cragen fylchog i’w fesur yn unol â pharagraff 6 

o Atodiad 4 i Reoliad (EU) 2019/1241 Senedd 

Ewrop a’r Cyngor dyddiedig 20 Mehefin 2019 

ar gadwraeth adnoddau pysgodfeydd a diogelu 

ecosystemau’r môr drwy fesurau technegol fel 

y’i diwygir o bryd i’w gilydd.” 

Gorchymyn Pysgota am Gregyn Moch (Cymru) 
2019 

4. Yng Ngorchymyn Pysgota am Gregyn Moch 

(Cymru) 2019(2), yn lle erthygl 6 rhodder— 

“6. At ddibenion erthyglau 3, 4 a 5, mae maint 

cragen foch i’w fesur yn unol â pharagraff 6 o 

Atodiad 6 i Reoliad (EU) 2019/1241 Senedd 

Ewrop a’r Cyngor dyddiedig 20 Mehefin 2019 

ar gadwraeth adnoddau pysgodfeydd a diogelu 

ecosystemau’r môr drwy fesurau technegol.” 

 

 

Lesley Griffiths  

Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 

un o Weinidogion Cymru 

9 Hydref 2019  

                                                                               
(1) O.S. 2010/269 (Cy. 33). 
(2) O.S. 2019/1042 (Cy. 184). 
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Explanatory Memorandum to The Sea Fishing (Miscellaneous 
Amendments) Wales Regulations 2019         

This Explanatory Memorandum has been prepared by the Marine and Fisheries 
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. 

Cabinet Secretary/Minister’s Declaration

In my view, this Explanatory Memorandum gives a fair and reasonable view of 
the expected impact of The Sea Fishing (Miscellaneous Amendments) 
Wales Regulations 2019      

Lesley Griffiths 
Minister for Environment, Energy and Rural Affairs
11 October 2019
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PART 1

1. Description

These Regulations make amendments in relation to Wales to secondary 
legislation that relates to sea fisheries.

The amendments replace existing references to Council Regulation (EC) No 
850/98 for the conservation of fishery resources though technical measures, 
with a reference to Regulation (EU) 2019/1241 of the European Parliament and 
of the Council of 20 June 2019 on the conservation of fisheries resources, 
which has repealed and replaced Council Regulation (EC) 850/98.  

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

None.

3. Legislative background

The Sea Fisheries (Miscellaneous Amendments) (Wales) Regulations 2019 are 
being made pursuant to sections 1 and 5 of the Sea Fish (Conservation) Act 
1967 and paragraph 1A of Schedule 2 to the European Communities Act 1972.  

Section 1 of the Sea Fish (Conservation) Act 1967 enables the Welsh ministers 
to make an order prescribing the minimum size at which any specified sea fish 
maybe landed or carried on board a fishing vessel.  Section 5 allows the Welsh 
ministers to prohibit fishing for any specified a sea fish.   

Paragraph 1A of Schedule 2 to the European Communities Act 1972 provides 
that if an instrument gives effect to an EU obligation and contains a reference to 
an EU instrument, and it appears to the person making the legislation that it is 
necessary or expedient for the reference to be construed as a reference to that 
instrument as amended from time to time, then the instrument may provide that 
it the EU instrument is construed as amended from time to time. 

These Regulations are being made under the negative resolution procedure, 
pursuant to section 20 of the Sea Fish (Conservation) Act 1967. 

4. Purpose and intended effect of the legislation

The following Orders currently reference Council Regulation (EC) 850/98 for 
the conservation of fishery resources through technical measures, which was 
repealed by the European Union on 20 June 2019 and replaced by Regulation 
(EU) 2019/1241 on the conservation of fisheries resources.  On EU exit day 
Regulation (EU) 2019/1241 will become part of the UK statute as retained EU 
law under the European Union (Withdrawal) Act 2019. The purpose of this 
legislation is to ensure the existing SIs are operable and enforceable in relation 
to their relevant jurisdiction.  
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The Prohibition of Fishing with Multiple Trawls (Wales) Order 2003 (2003/1855) 
prohibits fishing with any trawl other than a single trawl, save in specified 
circumstances. The prohibition applies to a British fishing boat in Welsh waters 
and introduces a definition of “single trawl” The prohibition does not apply to 
beam trawlers or to fishing with a trawl having a specified mesh size of not less 
than 80 millimetres.  The SI includes a definition of “the Council Regulation” as 
meaning Council Regulation (EC) No 850/98.  This requires amending to 
Regulation (EU) 2019/1241.

The Scallop Fishing (Wales) (No 2) Order 2010 (2010/269) regulates scallop 
fishing in Welsh waters (out to 12 nautical miles) by British fishing boats, putting 
in place a number of technical and conservation measures, including temporal 
and spatial restrictions, as well as restricted engine output capacity and gear 
allowed.    The SI also fixes a minimum size of scallop which may be carried 
and the method to be used for measuring and currently states the size of a 
scallop is to be measured in accordance with paragraph 6 of Annex IIII to 
Council Regulation (EC) No 850/98.  This requires amending to reference 
paragraph 6 of Annex IV of Regulation (EU) 2019/1241.

The Whelk Fishing (Wales) Order 2019 (2019/1042) regulates the fishing, 
landing and carriage of whelk by British fishing boats in Wales and the Welsh 
zone, specifying a minimum size for whelk.  The SI currently states the size of a 
whelk is to be measured in accordance with paragraph 7 of Annex XIII to 
Council Regulation (EC) No 850/98.  This requires amending to reference 
paragraph 9 of Annex IV to Regulation (EU) 2019/1241.

5. Consultation 

The amendments required are of a purely technical nature and do not alter the 
intended purpose of the specified Regulations, therefore, no consultation was 
undertaken.   

6. Regulatory Impact Assessment (RIA) 

The amendments required within this regulation are of a technical nature and 
do not alter the intended purpose of the specified Regulations therefore no 
Regulatory Impact Assessment has been undertaken.  
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C(5)035 - Gorchymyn Deddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 
(Cychwyn) 2019 

Cefndir a Diben
Mae’r Gorchymyn hwn yn dwyn Rhan 2 o Ddeddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019, sy’n gwneud darpariaeth 
ynghylch dehongli a gweithredu deddfwriaeth Cymru, i rym yn llawn ar 1 Ionawr 2020.  Felly bydd Rhan 2 
o’r Ddeddf yn gymwys i Ddeddfau’r Cynulliad sy’n cael y Cydsyniad Brenhinol ar 1 Ionawr 2020 neu ar ôl 
1 Ionawr 2020, ac i is-offerynnau Cymreig a wneir ar y dyddiad hwnnw neu ar ôl y dyddiad hwnnw. 

Mae’r Gorchymyn hefyd yn diwygio darpariaethau sy’n cyfeirio at y diwrnod y daw Rhan 2 i rym, er mwyn 
iddynt gyfeirio at 1 Ionawr 2020 yn lle hynny.

Gweithdrefn
Dim gweithdrefn.

Gwaith craffu o dan Reol Sefydlog 21.7
Nodwyd dau bwynt i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.7 mewn perthynas â'r 
Gorchymyn hwn:

1. Mae Erthygl 4 o'r Gorchymyn yn diwygio adran 23B o Ddeddf Dehongli 1978. Mae dechrau'r fersiwn 
Saesneg o erthygl 4 yn nodi (yn gywir): “In section 23B…”. Ond mae dechrau'r fersiwn Gymraeg o erthygl 
4 yn nodi (yn anghywir): “Yn lle adran 23B…”. 

Fodd bynnag, rydym yn derbyn bod y cyd-destun yn gyffredinol yn ei gwneud yn glir beth y mae erthygl 
4 yn ceisio'i gyflawni.

2. Nodwn fod y Gorchymyn hwn yn cael ei wneud o dan adran 38 (sy'n cynnwys pŵer i wneud 
rheoliadau) ac o dan adran 44(2) (sy'n cynnwys pŵer i wneud gorchymyn) o Ddeddf Deddfwriaeth 
(Cymru) 2019, a bod adran 39 o'r Ddeddf honno, mewn ffordd ddefnyddiol, yn caniatáu i Weinidogion 
Cymru arfer pŵer i wneud rheoliadau a phŵer i wneud gorchymyn mewn un offeryn (wedi'i labelu'n 
orchymyn yn yr achos hwn).

Ymateb y Llywodraeth
Nid oes angen ymateb gan y Llywodraeth.

Cynghorwyr Cyfreithiol
Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol
11 Hydref 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 1333 (Cy. 231) (C. 44) 

DEHONGLI DEDDFWRIAETH, 

CYMRU 

Gorchymyn Deddf Deddfwriaeth 

(Cymru) 2019 (Cychwyn) 2019 

NODYN ESBONIADOL 

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

Mae’r Gorchymyn hwn yn dwyn Rhan 2 o Ddeddf 

Deddfwriaeth (Cymru) 2019, sy’n gwneud darpariaeth 

ynghylch dehongli a gweithredu deddfwriaeth Cymru, 

i rym yn llawn ar 1 Ionawr 2020. Felly bydd Rhan 2 

o’r Ddeddf yn gymwys i Ddeddfau’r Cynulliad sy’n 

cael y Cydsyniad Brenhinol ar 1 Ionawr 2020 neu ar ôl 

1 Ionawr 2020, ac i is-offerynnau Cymreig a wneir ar y 

dyddiad hwnnw neu ar ôl y dyddiad hwnnw. 

Mae’r Gorchymyn hefyd yn diwygio darpariaethau 

sy’n cyfeirio at y diwrnod y daw Rhan 2 i rym, er 

mwyn iddynt gyfeirio at 1 Ionawr 2020 yn lle hynny.  
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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 1333 (Cy. 231) (C. 44) 

DEHONGLI DEDDFWRIAETH, 

CYMRU 

Gorchymyn Deddf Deddfwriaeth 

(Cymru) 2019 (Cychwyn) 2019 

Gwnaed  10 Hydref 2019 

Yn dod i rym yn unol ag erthygl 1(2) 

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Gorchymyn a 

ganlyn drwy arfer y pwerau a roddir iddynt gan 

adrannau 38 a 44(2) o Ddeddf Deddfwriaeth (Cymru) 

2019(1). 

Enwi, dod i rym a dehongli 

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

Deddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 (Cychwyn) 2019. 

(2) Daw’r Gorchymyn hwn i rym drannoeth y 

diwrnod y’i gwneir. 

(3) Yn y Gorchymyn hwn, ystyr “Deddf 2019” yw 

Deddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 . 

Y darpariaethau sy’n dod i rym ar 1 Ionawr 2020  

2. Daw Rhan 2 o Ddeddf 2019 i rym at bob diben 

sy’n weddill ar 1 Ionawr 2020. 

Diwygio cyfeiriadau at y diwrnod y daw Rhan 2 o 

Ddeddf 2019 i rym yn llawn 

3. Yn adran 3(1) o Ddeddf 2019— 

(a) ym mharagraff (b), yn lle “y diwrnod y daw’r 

Rhan hon i rym yn llawn neu ar ôl y diwrnod 

y daw’r Rhan hon i rym yn llawn” rhodder “1 

Ionawr 2020 neu ar ôl y diwrnod hwnnw”; 

                                                                               
(1) 2019 dccc 4. Caniateir arfer y pŵer i wneud rheoliadau o dan 

adran 38 er mwyn gwneud gorchymyn yn rhinwedd adran 
39.  
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(b) ym mharagraff (c), yn lle “y diwrnod 

hwnnw”, yn y lle cyntaf y mae’n digwydd, 

rhodder “1 Ionawr 2020”. 

4. Yn lle adran 23B o Ddeddf Dehongli 1978(1)— 

(a) yn is-adran (1)(b), yn lle “the day on which 

Part 2 of that Act (interpretation and operation 

of Welsh legislation) comes fully into force” 

rhodder “1 January 2020 (the day on which 

Part 2 of that Act comes fully into force)”; 

(b) yn is-adrannau (2)(b) a (3)(a), yn lle “the day 

on which Part 2 of the Legislation (Wales) 

Act 2019 comes fully into force” rhodder “1 

January 2020”. 

 

 

 

Mark Drakeford 

Prif Weinidog Cymru 

10 Hydref 2019 

                                                                               
(1) 1978 p. 30. Mewnosodwyd adran 23B gan baragraff 11 o 

Atodlen 10 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (p. 32) ac 
fe’i hamnewidiwyd gan baragraff 1 o Atodlen 2 i Ddeddf  
2019. 
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DATGANIAD YSGRIFENEDIG 

GAN 

LYWODRAETH CYMRU 
 

 

TEITL  
 
Rheoliadau Bwyd a Diod (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019  

DYDDIAD  3 Hydref 2019 

GAN  Rebecca Evans AC, Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd 

 
Rheoliadau Bwyd a Diod (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019  
 
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://beta.parliament.uk/work-packages/dfvFvFBr 
 
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. 
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GWEINIDOGION Y DU SY'N GWEITHREDU MEWN MEYSYDD 
DATGANOLEDIG

153 - 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 16

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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DATGANIAD YSGRIFENEDIG
GAN

LYWODRAETH CYMRU

TEITL Rheoliadau'r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin ac Anifeiliaid 
(Diwygio etc.) (Ymadael â'r UE) 2019

DYDDIAD 10 Hydref 2019

GAN Rebecca Evans AC, Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

Rheoliadau'r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin ac Anifeiliaid (Diwygio etc.) (Ymadael 
â'r UE) 2019

Y Gyfraith sy'n cael ei diwygio
 Rheoliadau'r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin (Diwygio etc.) (Ymadael â'r UE) 2019.
 Rheoliadau'r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin a Dyframaethu (Diwygio etc.) (Ymadael 

â'r UE) 2019.
 Rheoliadau'r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin (Diwygio etc.) (Ymadael â'r UE) (Rhif 2) 

2019  
 Rheoliadau Anifeiliaid (Swyddogaethau Deddfwriaethol) (Ymadael â’r UE) 2019

Offerynnau Ewropeaidd sy'n Uniongyrchol Gymwysadwy a ddiwygir gan Reoliadau 
2019

 Rheoliad (EU) 2019/1241
 Rheoliad (EU) 2019/472
 Rheoliad (EU) 2018/973
 Rheoliad (EU) 2019/1241
 Rheoliad (EU) 2019/472  
 Rheoliad (EU) 2018/973
 Rheoliad Dirprwyedig gan y Comisiwn (EU) 2019/906.

Diffyg newydd

 Crëwyd gan Reoliad Dirprwyedig y Comisiwn (EU) 2019/906.

Dirymu 

 Rheoliad (EU) 2016/1139
 Rheoliad (EU) 2019/473
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 Rheoliad (EU) 2019/1022
 Rheoliad gan y Cyngor (EC) 768/2005 – dirymwyd ar lefel yr UE gan Reoliad (EU) 

2019/473.
 Rheoliad gan y Cyngor (EC) rhif 1386/2007 a 2115/2005 – dirymwyd ar lefel yr UE 

gan Reoliad (EU) 2019/833.

Diben y diwygiadau 
Mae angen Rheoliadau 2019 mewn perthynas â thri chategori o ddiwygiad.

a) Mae angen diwygiadau o ganlyniad i ddeddfwriaeth Polisi Pysgodfeydd Cyffredin yr 
EU a ddaeth i rym ar 29 Mawrth. Mae hyn yn cynnwys diwygiadau uniongyrchol i 
ddeddfwriaeth yr UE ei hun a fydd yn sicrhau ei bod yn gweithredu'n effeithiol pan 
fydd yn dod yn gyfraith yr UE a ddargedwir ar y diwrnod ymadael, yn ogystal â 
diwygiadau i offerynnau statudol presennol a wnaed o dan Ddeddf yr Undeb 
Ewropeaidd (Ymadael) (a nodwyd uchod) lle mae deddfwriaeth a oedd wedi cael ei 
chywiro bellach wedi cael ei dirymu neu ei diwygio. 

b) Diwygiadau i ddeddfwriaeth a gafodd ei dadflaenoriaethu yn y gorffennol oherwydd 
ei natur ddianghenraid y gellir ei diwygio yn ystod yr estyniad cyn y diwrnod 
ymadael newydd.

c) Mân gywiriadau y mae angen eu gwneud i bedwar offeryn statudol a gafodd eu 
cymeradwyo gan Weinidogion Cymru (fel y'u rhestrir uchod). 

Mae enghreifftiau o fân gywiriadau a wneir gan yr offeryn hwn yn cynnwys newid 
cyfeiriadau at “yr Undeb Ewropeaidd” i “y Deyrnas Unedig”; a ”Cychod a dyfroedd yr 
Undeb” neu “yr Aelod-wladwriaeth” i “Cychod a dyfroedd y DU”. 

Mae Rheoliadau'r UE sy'n dyblygu deddfwriaeth bresennol y DU yn cael eu dileu, a 
bydd darpariaethau nad ydynt yn gallu gweithredu o fewn y DU, neu nad ydynt yn 
berthnasol i'r DU y tu allan i'r UE, yn cael eu dirymu. 

Mae Rheoliadau 2019 hefyd yn gwneud mân ddiwygiad i offeryn statudol blaenorol 
(Ymadael â’r UE) ym maes iechyd a llesiant anifeiliaid mewn perthynas â chludo 
anifeiliaid. Mae Rheoliad 11 o Reoliadau 2019 yn diwygio Rheoliad Anifeiliaid 
(Swyddogaethau Deddfwriaethol) (Ymadael â’r UE) 2019. Mae'r diwygiad yn dileu'r 
ddarpariaeth anghywir yn yr offeryn hwnnw y nodwyd ei bod yn gwrthdaro â diwygiad 
tebyg mewn offeryn arall (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/K1v1VCdU

Unrhyw effaith y gall yr OS ei chael ar gymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru
I raddau helaeth mae rheoli pysgodfeydd, mewn perthynas â'u cychod a'u dyfroedd, 
wedi'i ddatganoli i'r Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon. Felly, lle mae darpariaethau'n 
rhwymo Aelod-wladwriaethau'r UE i wneud rhywbeth, mae'r rhan fwyaf o'r cyfeiriadau 
hyn wedi cael eu newid i "weinyddiaeth pysgodfeydd", term sy'n cael ei ddiffinio mewn 
diwygiadau a wneir gan Reoliadau'r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin (Diwygio etc.) Tudalen y pecyn 76

https://beta.parliament.uk/work-packages/K1v1VCdU


(ymadael â’r UE) 2019 ac sy'n berthnasol i holl Reoliadau'r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin 
a ddargedwir.

Mae iechyd a llesiant anifeiliaid yn fater sydd o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y 
Cynulliad Cenedlaethol ac mae felly'n fater sydd wedi'i ddatganoli.

Mae Rheoliadau 2019 yn rhoi swyddogaethau llunio rheoliadau, y gellir eu rhoi yn y 
categori "datganoledig" ar sail gydredol a hefyd yn rhoi swyddogaethau llunio 
rheoliadau y gellir eu rhoi yn y categori "datganoledig" i'r Ysgrifennydd Gwladol gyda 
chydsyniad y gweinyddiaethau datganoledig.

Gallai swyddogaethau a drosglwyddir ar sail gydredol i'r Ysgrifennydd Gwladol fod yn 
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 o’r Ddeddf honno.

Mae swyddogaethau a drosglwyddir fel mai’r Ysgrifennydd Gwladol yn unig a gaiff eu 
harfer, ond dim ond gyda chydsyniad Gweinidogion Cymru, yn swyddogaethau un o 
Weinidogion y Goron at ddibenion Atodlen 7B. Pe bai'r Cynulliad yn cyflwyno Bil yn y 
dyfodol i geisio dileu neu addasu'r swyddogaethau hyn, gallai hynny olygu y bydd 
angen ymgynghori â Llywodraeth y DU

Unrhyw effaith y gall yr OS ei chael ar gymhwysedd deddfwriaethol Gweinidogion 
Cymru
Bydd Rheoliadau 2019 yn ehangu cymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru yng 
ngoleuni’r gofyniad newydd i reoliadau gael eu gwneud gan yr Ysgrifennydd Gwladol a’r 
cydsyniad sydd bellach ei angen yn eu cylch.

Pam y rhoddwyd cydsyniad
Fel yr amlinellir uchod, mae angen Rheoliadau 2019 mewn perthynas â thri chategori o 
ddiwygiad: 

a) Mae angen diwygiadau o ganlyniad i ddeddfwriaeth Polisi Pysgodfeydd Cyffredin yr 
EU a ddaeth i rym ar 29 Mawrth. Mae hyn yn cynnwys diwygiadau uniongyrchol i 
ddeddfwriaeth yr UE ei hun a fydd yn sicrhau ei bod yn gweithredu'n effeithiol pan 
fydd yn dod yn gyfraith yr UE a ddargedwir ar y diwrnod ymadael, yn ogystal â 
diwygiadau i offerynnau statudol presennol a wnaed o dan Ddeddf yr Undeb 
Ewropeaidd (Ymadael) (a nodwyd uchod) lle mae deddfwriaeth a oedd wedi cael ei 
chywiro bellach wedi cael ei dirymu neu ei diwygio.

b) Diwygiadau i ddeddfwriaeth a gafodd ei dadflaenoriaethu yn y gorffennol oherwydd 
ei natur ddianghenraid y gellir ei diwygio yn ystod yr estyniad cyn y diwrnod 
ymadael newydd.

c) Mân gywiriadau y mae angen eu gwneud i bedwar offeryn statudol a gafodd eu 
cymeradwyo gan Weinidogion Cymru (fel y'u rhestrir uchod).Tudalen y pecyn 77
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GWEINIDOGION Y DU SY'N GWEITHREDU MEWN MEYSYDD 
DATGANOLEDIG

154 - Rheoliadau'r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin ac Anifeiliaid (Diwygio 
etc.) (Ymadael â'r UE) 2019

Dyddiad gosod yn Senedd y DU: 7 Hydref 2019
Sifftio
Yn destun gwaith sifftio yn Senedd y DU? Nac ydynt
Y weithdrefn: Gweithdrefn "gwneud 

cadarnhaol"
Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Ewropeaidd Tŷ'r Cyffredin

Amherthnasol

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

Amherthnasol

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

Amherthnasol

Datganiad ysgrifenedig o dan Reol 
Sefydlog 30C:  

Papur 18

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 Gweithdrefn "gwneud 

cadarnhaol"
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

22 Hydref 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 Polisi Pysgodfeydd Cyffredin (PPC) yn gosod dull cyffredin o reoli 
pysgodfeydd yn gynaliadwy ar draws yr Undeb Ewropeaidd (UE) a'i 
ddyfroedd. Bydd deddfwriaeth bresennol PPC yn cael ei throsi'n gyfraith yr 
UE a ddargedwir ar ôl ymadael â'r UE. Mae'n ofynnol i'r Rheoliadau hyn 
sicrhau bod rheoli pysgodfeydd yn y DU yn gallu parhau i weithredu'n 
effeithlon ar ôl ymadael. O ystyried y dull gweithredu ar gyfer y DU gyfan, 
ymddengys eu bod yn creu fframwaith cyffredin bach yn y maes hwn. Mae'r 
Rheoliadau hyn yn gwneud tri chategori o welliannau:
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1. gwelliannau sy'n ofynnol o ganlyniad i ddeddfwriaeth newydd PPC yr 
UE sydd wedi dod i rym ers 29 Mawrth 2019, gan gynnwys 
gwelliannau i ddeddfwriaeth yr UE ei hun i sicrhau y bydd yn 
gweithredu'n effeithiol pan ddaw'n gyfraith yr UE a ddargedwir ar y 
diwrnod ymadael, a gwelliannau i offerynnau statudol presennol a 
wnaed o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 (Deddf 
2018); 

2. gwelliannau i ddeddfwriaeth a gafodd eu dadflaenoriaethu gynt 
oherwydd nad yw'n hanfodol ac y gellir ei diwygio yn ystod y cyfnod 
ymestyn cyn y diwrnod ymadael newydd;

3. mân gywiriadau megis gwallau teipograffyddol i'r offerynnau 
statudol presennol y cyfeirir atynt ym mharagraff 1.

Mae'r Cynghorwyr Cyfreithiol yn gwneud y sylwadau a ganlyn mewn 
perthynas â datganiad Llywodraeth Cymru dyddiedig 10 Hydref 2019 
ynghylch effaith y Rheoliadau hyn. 

1. Mae'r Rheoliadau yn creu swyddogaethau y gall Gweinidogion 
Cymru a Gweinidogion y DU eu harfer ar yr un pryd. O dan Atodlen 
7B i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (Deddf 2006), ni chaiff 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.

2. Er bod hyn yn cael effaith negyddol ar bwerau deddfwriaethol y 
Cynulliad, dywed datganiad ysgrifenedig Llywodraeth Cymru fod 
swyddogion Llywodraeth Cymru a swyddogion Llywodraeth y DU 
wrthi’n trafod, 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).

3. Cododd y Pwyllgor y pwynt hwn mewn perthynas â datganiad 
ysgrifenedig arall (yn ymwneud â Rheoliadau Mewnforio a Masnachu 
Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid (Diwygio etc.) (Ymadael â'r UE) 
(Rhif 2) 2019) ac mae'n dal i aros am ragor o wybodaeth gan 
Lywodraeth Cymru o ran sut y gellir diwygio Atodlen 7B i Ddeddf 
2006.

4. Gwnaed y Rheoliadau hyn ar 7 Hydref 2019 ac maent yn 
ddarostyngedig i'r weithdrefn 'gwneud cadarnhaol' frys. Mae 
Llywodraeth y DU o'r farn ei bod yn bwysig bod y Rheoliadau hyn ar 
waith ar frys cyn y diwrnod ymadael er mwyn rhoi hyder a sicrwydd 
i'r cyhoedd a’r byd busnes a sicrhau bod y llyfr statud yn gweithredu’n 
effeithiol ar ôl ymadael â'r UE.

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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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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MEMORANDWM CYDSYNIAD OFFERYN STATUDOL  

 
Rheoliadau Contractau Cyhoeddus (Diwygio) 2019 

 
1. Gosodir y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol hwn o dan Reol 

Sefydlog (''RhS") 30A.2.  Mae RhS 30A yn rhagnodi bod yn rhaid i 
Femorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol gael ei osod ac i Gynnig 
Cydsyniad Offeryn Statudol gael ei gyflwyno gerbron Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru ("y Cynulliad'') os yw un o offerynnau statudol (OS) y 
DU yn gwneud darpariaeth o ran Cymru sy'n diwygio deddfwriaeth 
sylfaenol sydd o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad.  

 
2. Cafodd Rheoliadau Plaladdwyr (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019 ("y 

Rheoliadau") eu gosod gerbron y Senedd ar 1 Hydref. Mae'r Rheoliadau 
i'w gweld yma: 

 
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2019/1290/contents/made 

 
Crynodeb o’r Rheoliadau a’u Nod  
 
3. Prif nod y Rheoliadau yw i  gywiro hen gyfeiriadau at Reoliad (CE) Rhif 

1107/2009 ar osod cynnyrch amddiffyn planhigion ar y farchnad, yn dilyn 
diwygio y Rheoliad hwnnw gan Reoliad (UE) 2019/1009 sy'n pennu y 
rheolau ar gyfer sicrhau bod cynnyrch gwrtaith yr UE ar y farchnad. Mae 
Rheoliad (UE) 2019/1009 yn darparu ar gyfer eithrio y cynnyrch sy'n cael 
eu cyfeirio atynt fel biogyfnerthwyr o gwmpas Rheoliad Rhif 1107/2009. . 
Mae angen i'r gofyniad gofrestru cynnyrch amddiffyn planhigyn o dan 
Reoliad (CE) Rhif 1107/2009 fod yn llym i sicrhau bod pobl a'r amgylchedd 
yn cael eu hamddiffyn. O ganlyniad maent yn golygu costau a baich 
reoleiddio gweddol drwm ar fusnesau. Bydd sylweddoli nad oes angen 
awdurdodi cynnyrch biogyfnerthwyr o dan reoliadau cynnyrch amddiffyn 
planhigion yn cael ei groesawu gan randdeiliaid sy'n datblygu ac yn ceisio 
marchnata cynnyrch o'r fath. Mae felly'n angenrheidiol i sicrhau bod pob 
cyfeiriad at Reoliad (CE) Rhif 1107/2019 mewn deddfwriaeth gynradd ac 
eilaidd yn cael eu diweddaru. 
 

4. Mae'r Rheoliadau hefyd yn diwygio'r diffiniad o "reoleiddiwr yn y Deyrnas 
Unedig" mewn perthynas â rheoliad 5(12) Rheoliadau Cynnyrch Amddiffyn 
Planhigion (Defnydd Cynaliadwy) 2012, i adlewyrchu'r ffaith bod cyrff sydd 
wedi'u henwebu i reoleiddio'r hyfforddiant sy'n cael ei ddarparu yng 
Nghymru a Lloegr wedi newid eu henwau. 
 

5. Mae'r diwygiadau sydd o fewn y Rheoliadau yn cynnwys amrywiol 
ddeddfwriaeth ym maes plaladdwyr, dŵr a'r amgylchedd. 

 
6. Caiff y diwygiadau eu gwneud i sicrhau bod y llyfr statud yn gweithredu fel 

y bwriedir iddo cyn i'r DU ymadael â'r Undeb Ewropeaidd. Y rheswm am 
hyn yw nad yw hen gyfeiriadau at ddeddfwriaeth o angenrheidrwydd yn 
cael eu dehongli fel cyfeiriadau at y ddeddfwriaeth gywir (wedi'i 
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ddiweddaru) ac mae risg felly na fydd y llyfr statud yn gweithredu fel y'i 
bwriedir o ganlyniad i hynny. 

 
7. Mae'r Rheoliadau y mae'r Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol hwn 

yn cyfeirio atynt wedi'u gosod yn Senedd y DU o dan y weithdrefn 
negyddol, fydd yn dod yn gyfraith yn awtomatig os nad oes gwrthwynebiad 
gan aelod o un o'r Tai Cyffredin. Os nad oes gwrthwynebiad o'r fath, bydd 
y darpariaethau sy'n diwygio'r ddeddfwriaeth sylfaenol y cyfeirir ato yn y 
Memorandwm hwn yn dod i rym ar 31 Hydref 2019. 

 
Darpariaethau i'w gwneud gan y Rheoliadau y ceisir cydsyniad ar eu 
cyfer 
 
8. Mae Rheoliad 2 y Rheoliadau yn diweddaru'r cyfeiriad at Reoliad (CE) Rhif 

1107/2009 yn adran 43(3)(d) Deddf yr Amgylchedd Naturiol a 
Chymunedau Gwledig 2006, fel sy'n berthnasol i Gymru a Lloegr.  
 

9. Barn Llywodraeth Cymru yw bod y ddarpariaeth sy'n diwygio Deddf yr 
Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig 2006 yn syrthio o fewn 
cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru o ran ei fod yn 
gysylltiedig â chynnyrch amaethyddol a gwrteithio. Ni chaiff y pynciau hyn 
eu rhestru fel cymalau cadw o dan Atodlen 7A Deddf Llywodraeth Cymru 
2006.    

 
Pam mae'n briodol i'r Rheoliadau wneud y ddarpariaeth hon? 
 
10. Fel a nodir uchod, mae angen gwneud nifer o newidiadau i gywiro hen 

gyfeiriadau at Reoliad (CE) Rhif 1107/2009 o fewn deddfwriaeth 
ddomestig, cyn i'r DU ymadael â'r UE, i sicrhau bod y llyfr statud yn 
gweithredu fel y dylai.  
 

11. Barn Llywodraeth Cymru yw ei fod yn briodol ac yn gymesur bod 
newidiadau yn y Rheoliadau hyn yn cael eu gwneud drwy offeryn statudol, 
oherwydd eu bod yn dechnegol a nifer a defnydd y ddeddfau sy'n cael eu 
diwygio. Gallai gwneud y diwygiadau hyn ar wahân arwain at fethu â 
gweithredu'r gyfraith fel y dylai, gan ei bod yn ansicr ac yn anhygyrch. 

 
Goblygiadau ariannol  

 
12. Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol a ragwelir ar gyfer Llywodraeth Cymru 

yn gysylltiedig â'r Rheoliadau hyn. 
 
 
 
 
Lesley Griffiths AC 
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig 
 
 
Hydref 2019 
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EXPLANATORY MEMORANDUM TO 

THE PESTICIDES (AMENDMENT) REGULATIONS 2019 

2019 No. 1290 

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 A number of existing instruments refer to Regulation (EC) No 1107/2009 which sets 

rules for the authorisation of plant protection products (often referred to as pesticides). 

The Pesticides (Amendment) Regulations 2019 will update these references to take 

account of the latest amendment to the EU Regulation, with the effect that products 

meeting the description of plant biostimulants will become subject to the rules for 

fertilisers rather than the rules for pesticides. 

2.2 The instrument also updates one existing instrument to take account of recent changes 

in title of qualifications regulators in England and in Wales. 

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 As the instrument is subject to negative resolution procedure there are no matters 

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

Commons relating to Public Business at this stage. 

4. Extent and Territorial Application 

4.1 The extent of this instrument is: regulations 2 and 8 extend to England and Wales 

only; regulation 4 extends to Great Britain; and the remainder extends to the United 

Kingdom. 

4.2 The territorial application of this instrument is: regulations 2 and 8 apply to England 

and Wales only; regulation 4 applies to England; and the remainder applies to the 

United Kingdom. 

5. European Convention on Human Rights 

5.1 George Eustice MP, the Minister of State for Agriculture, Fisheries and Food has 

made the following statement regarding Human Rights: 

“In my view the provisions of the Pesticides (Amendment) Regulations 2019 are 

compatible with the Convention rights.”  
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6. Legislative Context 

6.1 This instrument is being introduced to update references in UK legislation to 

Regulation (EC) No 1107/2009 on the placing of plant protection products on the 

market, following amendment of that Regulation by Regulation (EU) 2019/1009 

laying down rules on the making available on the market of EU fertilising products. 

Regulation (EU) 2019/1009 states that products referred to as plant biostimulants 

should be excluded from the scope of Regulation (EC) No 1107/2009 and that the 

latter should be amended accordingly. Article 47 of Regulation (EU) 2019/1009 

amends Regulation (EC) No 1107/2009. 

6.2 The cross-references in domestic legislation amended by this instrument must be 

updated in time for exit day to ensure that domestic legislation properly cross-refers to 

Regulation (EC) No 1107/2009 as it forms part of retained EU law. 

6.3 The instrument also amends the definition of “a regulator in the United Kingdom” in 

regulation 5(12) of the Plant Protection Products (Sustainable Use) Regulations 2012, 

to reflect the fact that bodies nominated to regulate the delivery of training in relation 

to England and Wales have changed their names. 

7. Policy background 

7.1 EU and UK pesticides policy is aimed at providing a high level of protection for 

people and the environment whilst recognising that pesticides are economically 

important. Under the current system of regulation there are three main  instruments: 

• Regulation (EC) No 1107/2009 on the placing of plant protection products on 

the market, which is aimed at ensuring that individual pesticides are only 

permitted for use if scientific risk assessments find no harmful effect on 

people and no unacceptable effects on the environment. It operates a 2-tier 

regulatory process for approval of pesticide active substances at EU level if 

they meet safety requirements with products containing approved active 

substances being authorised at national level.  

• Two further instruments set maximum residue levels for pesticides in food to 

facilitate trade in treated produce, and set a framework for action to ensure that 

pesticides are used responsibly and that alternatives are developed. 

7.2 This instrument will update references in UK legislation to Regulation (EC) No 

1107/2009 following amendment by Regulation (EU) 2019/1009 laying down rules 

on the making available on the market of EU fertilising products, which states that 

products referred to as plant biostimulants should be excluded from the scope of 

Regulation (EC) No 1107/2009. Plant biostimulants are substances, mixtures and 

micro-organisms that stimulate plants' natural nutrition processes without themselves 

being fertilisers or plant protection products. 

7.3 Plant biostimulant products are aimed solely at improving plants' nutrient use 

efficiency and are more similar to fertilisers than to most categories of plant 

protection products. The requirements to register a plant protection product under 

Regulation (EC) No 1107/2009 are necessarily strict to ensure that people and the 

environment are protected. Consequently they carry costs and place a fairly high 

regulatory burden on businesses. The recognition that biostimulant products do not 

need to be authorised under the plant protection products regulations will be 

welcomed by stakeholders developing and seeking to market such products. It is 
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therefore necessary to ensure that all references to Regulation (EC) No 1107/2019 in 

primary and secondary legislation are updated. 

7.4 This instrument applies to pesticides which are a transferred matter for Northern 

Ireland under section 4 of the Northern Ireland Act 1998. The UK Government 

remains committed to restoring devolution in Northern Ireland. This is particularly 

important in the context of EU Exit where we want devolved Ministers to take the 

necessary actions to prepare Northern Ireland for EU Exit. We have been considering 

how to ensure a functioning statute book across the UK including in Northern Ireland 

for exit day absent a Northern Ireland Executive. With exit day less than one year 

away, and in the continued absence of a Northern Ireland Executive, the window to 

prepare Northern Ireland's statute book for exit is narrowing. UK Government 

Ministers have therefore decided that in the interest of legal certainty in Northern 

Ireland, the UK Government will take through the necessary secondary legislation at 

Westminster for Northern Ireland, in close consultation with the Northern Ireland 

departments. This is one such instrument. 

8. European Union (Withdrawal) Act 2018/Withdrawal of the United Kingdom 

from the European Union 

8.1 This instrument does not relate to the withdrawal of the United Kingdom from the 

European Union.  

9. Consolidation 

9.1 There are no plans to consolidate the legislation that is amended by this instrument. 

The instrument is updating references in a number of loosely related legal texts so as 

to take account of the latest change to Regulation (EU) 1107/2009. The substance and 

purpose of the amended legislation is unchanged and it is not appropriate to 

consolidate them. 

10. Consultation outcome 

10.1 It has not been necessary to consult on this instrument because the impact on business 

has been assessed to be negligible or positive. Businesses are anticipated to welcome 

this change as it provides clarity and removes the risk that companies might see their 

plant biostimulant products regulated as plant protection products. It affects a number 

of small businesses. This instrument also reflects the fact that two bodies responsible 

for the quality of qualifications under the Plant Protection Products (Sustainable Use) 

Regulations 2012 in England and in Wales have changed their names, which will not 

impact on businesses. 

11. Guidance 

11.1 Guidance is not required. 

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 impact 

on businesses is assessed to be negligible or positive, as it is deregulatory. 
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13. Regulating small business 

13.1 This instrument applies to activities that are undertaken by small businesses.  

13.2 No specific action is proposed to minimise regulatory burdens on small businesses. 

13.3 The basis for the final decision on what action to take to assist small businesses is the 

fact that this instrument will have a negligible or positive impact on businesses since 

plant biostimulant products will no longer be classed as plant protection products and 

therefore will no longer be required to meet the stringent regulatory requirements 

established under that legislation. 

14. Monitoring & review 

14.1 This instrument does not include a statutory review clause and there are no plans to 

monitor or review this instrument because it is simply updating references to a 

specific EU Regulation in UK law. There are no consequences of the instrument that 

would benefit from monitoring or review. 

15. Contact 

15.1 Sarah Hugo at the Department for Environment, Food and Rural Affairs. Telephone: 

0208 026 9385 or email: sarah.hugo@defra.gov.uk can be contacted with any queries 

regarding this instrument. 

15.2 Holly Yates, Deputy Director for Chemicals, Pesticides and Hazardous Wastes, at the 

Department for Environment, Food and Rural Affairs can confirm that this 

Explanatory Memorandum meets the required standard. 

15.3 George Eustice MP, Minister of State for Agriculture, Fisheries and Food at the 

Department for Environment, Food and Rural Affairs can confirm that this 

Explanatory Memorandum meets the required standard. 
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Diwygio ein Hundeb: Cydlywodraethu yn y DU | 1

Yn y drafodaeth gyhoeddus ynghylch Brexit y mae gwleidyddion a 
dinasyddion ym mhob rhan o'r DU wedi cymryd rhan ynddi yn ddiweddar, 
perthynas ryngwladol a masnachu'r DU yn y dyfodol â'r Undeb Ewropeaidd 
a gwledydd eraill ar draws y byd yn ehangach sydd wedi hawlio'r prif sylw. 
Mae hyn yn hanfodol bwysig wrth reswm, ond mae angen sicrhau bod yr 
un sylw yn cael ei roi hefyd i ochr arall y geiniog: sut y bydd y DU ei hun yn 
cael ei llywodraethu yn y dyfodol wrth iddi ymateb i heriau'r ganrif newydd, 
gan gynnwys yr heriau posibl a fydd yn codi yn sgil Brexit?

Mae yna ddiffyg yn syniadau Llywodraeth y DU ar y mater hwn ar hyn o 
bryd, o leiaf o safbwynt yr hyn sydd wedi dod i'r amlwg mewn dogfennau 
cyhoeddus. Rhaid cyfaddef, mewn araith a draddodwyd ychydig cyn iddi adael 
ei swydd, fod Mrs Theresa May wedi siarad gydag ymrwymiad am fanteision 
yr Undeb rhwng gwledydd y Deyrnas Unedig. Ond nid oedd ei haraith yn 
cynnig y ffordd ymlaen i'r rheini ohonom sy'n credu bod gwerth yn dal i fod 
i’r Deyrnas Unedig ar gyfer pob un rhan ohoni. Er gwaetha'r ansicrwydd sydd 
ynglŷn â'i dyfodol, mae yna rai ohonom sy'n dymuno ei gweld yn parhau fel 
partneriaeth effeithiol rhwng pobl a chenhedloedd, â phob un yn cael yr un 
budd ohoni. Mae'r ddogfen hon yn cael ei chynnig gan Lywodraeth Cymru fel 
sbardun ar gyfer trafodaeth gyhoeddus ar y mater hanfodol bwysig o ddyfodol 
y Deyrnas Unedig.

Mewn araith i'r Institute for Government yn gynharach eleni, cyfeiriais at y 
dyfyniad adnabyddus o nofel Giuseppe di Lampedusa, The Leopard: “If we 
want things to stay as they are, things will have to change”. Felly, er mwyn i'r 
Deyrnas Unedig barhau i fod (yn rhywbeth y mae Llywodraeth Cymru wedi 
ymrwymo iddo), bydd angen i gyfran helaeth ohoni newid – ei sefydliadau, ei 
phrosesau ac yn fwy na hynny ei diwylliant. Fel y dywedais wrth Brif Weinidog 
newydd y Deyrnas Unedig pan ymwelodd â Chaerdydd ym mis Gorffennaf, 
ni welais i'r Undeb o dan y fath straen erioed. Nid oes modd osgoi cynnal 
trafodaeth gyhoeddus ar y mater hwn, a hynny ar fyrder, ac ni ddylid ceisio 
osgoi trafodaeth o'r fath. Mae'r posibilrwydd y cynhelir Etholiad Cyffredinol cyn 
hir a'r ffaith bod Llywodraeth newydd wedi'i phenodi yn San Steffan yn golygu 
ei bod hi'n fwy amserol ac angenrheidiol eto inni gynnal y drafodaeth honno.    

Y ddogfen ddiweddaraf i gael ei llunio gan Lywodraeth Cymru ar y materion 
hyn yw hon. Gobeithiaf y bydd yn symbylu ffordd newydd o feddwl am y 
maes hwn, ac edrychaf ymlaen at ymgysylltu mewn modd adeiladol, a hynny 
â Llywodraeth y DU yn arbennig, mewn perthynas â'r syniadau a gyflwynir 
gan Lywodraeth Cymru.

1  Rhagair y Prif Weinidog

Mark Drakeford AC 
Prif Weinidog Cymru
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2  Rhagymadrodd

Ym mis Gorffennaf 2018, cyhoeddodd Pwyllgor Gweinyddiaeth Gyhoeddus a Materion Cyfansoddiadol 
Tŷ'r Cyffredin (PACAC) adroddiad1 ar “Devolution and Exiting the EU: reconciling differences and building 
strong relationships”. Nododd y Pwyllgor: 

“Devolution is now an established and significant feature of the UK constitutional architecture and should 
be treated with respect to maintain the integrity of the United Kingdom. The Government needs to bring 
clarity to the situation by setting out, in response to this Report, its Devolution Policy for the Union…”.

Yn ei hymateb2 a gyhoeddwyd ym mis Medi 2018, nododd Llywodraeth y DU argymhelliad y Pwyllgor 
a datgan ei bod yn bwriadu cyhoeddi datganiad ar ddyfodol yr Undeb maes o law.

Ni ddaeth unrhyw ddatganiad o'r fath i law fodd bynnag. Natur argyfwng Brexit, sy'n mynnu'r sylw i gyd, 
y mae Llywodraeth y DU wedi bod yn canolbwyntio fwy neu lai'n llwyr arno, sy'n gyfrifol am hyn heb os. 
Ond mae'r union bosibilrwydd y bydd y DU yn ymadael â'r Undeb Ewropeaidd yn cadarnhau bod angen 
safbwyntiau polisi cliriach ar lywodraethiant yr Undeb yn y dyfodol. Fel yr eglura yr Athro Bogdanor3: 

“Brexit will transform the relationship between the British Government and the governments of the 
devolved bodies in Scotland, Wales and Northern Ireland. We will have to re-think the balance of power 
between Holyrood, Cardiff Bay, Stormont and Westminster… [It] raises once again the question of how the 
United Kingdom is to be preserved. So, Brexit involves not just a new relationship between Britain and the 
Continent, but perhaps also a new relationship between the various components of the United Kingdom”.

Gan nad yw Llywodraeth y DU wedi cyfrannu'n ffurfiol at y drafodaeth, mae Llywodraeth Cymru yn ystyried 
ei bod yn awr yn briodol cyhoeddi'r papur hwn, gyda'r bwriad o ysgogi rhagor o drafodaeth gyhoeddus yn 
y DU ar natur llywodraethiant y DU dros y blynyddoedd sydd i ddod.

Y DDOGFEN HON
Mae'r ddogfen hon yn cael ei chyflwyno gan Lywodraeth Cymru ac mae'r man cychwyn yn un sy'n ffyrnig 
o blaid datganoli, ond sydd hefyd yn credu yn y DU. Rydym yn sefyll dros setliadau datganoli sefydlog mewn 
un Deyrnas Unedig gadarn. 

Mae gennym ddealltwriaeth neilltuol o'r hyn y mae datganoli yn ei olygu. Mae Llywodraeth Cymru o'r farn 
bod modd olrhain rhai o'r tensiynau cynnar mewn perthynas â datganoli i'r dehongliad hynod gyfyngedig 
yn Whitehall o ystyr datganoli ei hun. Yn y dehongliad hwnnw, mae datganoli yn darparu trefniadau 
llywodraethiant arbennig yn y tiriogaethau datganoledig, fel bod modd i bolisi "cenedlaethol", fel y'i gelwir, 
gael ei ystwytho i ddiwallu amgylchiadau lleol. 

Efallai fod safbwynt Whitehall yn deillio o union iaith "datganoli", sy'n rhagdybio mai canoli awdurdod 
gwleidyddol sy’n arferol yn y DU. Ond nid dyma'r man cychwyn cywir. Yn hytrach, dylem ddechrau gyda'r 
rhagdybiaeth o sybsidiaredd a sofraniaeth a rennir yn y DU. Wedi hynny, gallwn ganolbwyntio ar sut y 
gellir gwneud i'r Undeb weithio'n effeithiol, er mwyn uno'r gwahanol rannau yn eu hamcan cyffredin 
o lywodraethu'r DU.

Mewn geiriau eraill, mae datganoli yn golygu mwy na'r ffordd y caiff Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon 
eu llywodraethu ar wahân, mewn cysylltiad â Lloegr yn eu hamrywiol ffurfiau. Yn hytrach, mae datganoli 
yn ymwneud â'r ffordd y dylid llywodraethu'r DU yn gyfan, gan roi ystyriaeth briodol i fuddiannau pob un 
rhan ohoni. Mae'n brosiect ar y cyd rhwng Cymru, Lloegr yr Alban a Gogledd Iwerddon, sy'n cydnabod ein 
bod ni oll yn ddibynnol ar ein gilydd, ac sy'n galw felly am gael ein llywodraethu ar y cyd i ryw raddau.

1 Wythfed Adroddiad y Sesiwn 2017-19, HC 1485.
2 Wythfed Adroddiad Arbennig y Sesiwn 2017-19, HC 1574.
3 V. Bogdanor, “Beyond Brexit: towards a British Constitution” (2019), tt. x-xi.
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O ganlyniad, mae'r ddogfen hon yn cyflwyno cyfres o gynigion4 ar gyfer trafodaeth gyhoeddus, 
ugain ohonynt i gyd, sy'n adlewyrchu'r safbwynt hwnnw. Rhennir y cynigion o dan y penawdau: 
Egwyddorion Cyffredinol; Y Deddfwrfeydd a Phwerau Deddfwriaethol; Pwerau Gweithredol: Llywodraethau, 
Asiantaethau a'r Gwasanaeth Sifil; Cyllid; Cyfiawnder a'r Llysoedd; a Diwygio Cyfansoddiadol. Ymhelaethir 
ar bob cynnig yn ôl yr angen drwy destun es boniadol.  

Mae'r ugain cynnig yn cael eu dwyn ynghyd wedi hynny yn Atodiad 1, ac mae Llywodraeth Cymru o'r farn, 
o'u hystyried gyda’i gilydd, eu bod yn darparu gweledigaeth gydlynus ar gyfer y ffordd y dylid llywodraethu'r 
Deyrnas Unedig yn y blynyddoedd sydd i ddod er budd pob un o'i dinasyddion ym mhob un rhan ohoni. 
Cyflwynir y cynigion o safbwynt Gymreig, a chyfeirir at rai enghreifftiau sydd wedi'u tynnu o setliad 
datganoli Cymru. Nod y ddogfen hon, fodd bynnag, yw cyfrannu at drafodaeth gyhoeddus ar ddyfodol y DU5, 
yn hytrach na dadl ar ddatganoli yng Nghymru ar y cyfryw6. 

Mae'r cynigion yn y papur hwn wedi'u cynllunio i gryfhau a gwella'r setliadau datganoli presennol, ac ym 
marn Llywodraeth Cymru maen nhw'n cynrychioli lleiafswm yr hyn y dylid ei roi yn ei le. Ond ni ddylent 
olygu nad oes modd ystyried dull mwy radical o ddiwygio yn y DU, gan gynnwys yr angen am gyfansoddiad 
ysgrifenedig neu godeiddiedig. Wrth i ddatganoli aeddfedu, ac yn wyneb llai a llai o gyd-ddealltwriaeth ac o 
gydymffurfio â chonfensiynau cyfansoddiadol traddodiadol, mae’r achos dros ddull o’r fath yn cryfhau. 

Gellir olrhain hanes y ddadl hon dros gyfnod hir: gan mlynedd yn ôl yn union, penodwyd Cynhadledd y 
Llefarydd ar Ddatganoli i ystyried mesur o Ddatganoli Ffederal ar gyfer y Deyrnas Unedig ac adrodd ar 
hynny. Lluniwyd cynigion ar amrywiaeth eang o faterion yr ydym yn dal i ymrafael â nhw heddiw, ond 
ni ddaeth unrhyw beth o'r ymdrechion hynny yn y pen draw. Ond mae angen newid ar fyrder yn awr. 
O safbwynt Llywodraeth Cymru, ni ddylid defnyddio unrhyw beth yn y papur hwn fel sail ar gyfer diystyru 
agwedd fwy radical eto tuag at ddiwygio cyfansoddiadol.

      

4  Mae rhai o'r cynigion yn adlewyrchu trefniadau sydd eisoes ar waith. Maent yn cael eu cyflwyno yn y cyd-destun hwn oherwydd, ym marn Llywodraeth Cymru, maent yn 
flociau adeiladu pwysig yn ein gweledigaeth gyfansoddiadol gyffredinol.

5 Nid ydym yn mynegi barn fan hyn am y strwythurau llywodraethu priodol, gan gynnwys datganoli gweithredol, sy'n fewnol i Loegr.
6  Cyfeirir at ddeddfwrfa Cymru yn y ddogfen hon fel Senedd Cymru neu'r Senedd, yn unol ag adran 1 o Fil Senedd ac Etholiadau (Cymru) sydd gerbron Cynulliad 

Cenedlaethol Cymru ar hyn o bryd.
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3  Egwyddorion Cyffredinol  

7  Bogdanor, “Beyond Brexit”, t.171.
8 Deddf Gogledd Iwerddon 1998, Atod. 1, para. 3..

CYNIGION 1-3

 1. Beth bynnag y bo ei wreiddiau hanesyddol, ystyrir erbyn hyn mai cynghrair 
wirfoddol o genhedloedd yw'r Deyrnas Unedig ar y gorau, a hynny ar ffurf 
gwladwriaeth aml-genedl â'i haelodau yn rhannu ac yn ailddosbarthu adnoddau 
a risgiau ymhlith ei gilydd er eu budd cyffredin. Mae Cymru wedi ymrwymo i'r 
gynghrair hon, y dylid ei seilio ar gydnabyddiaeth o sofraniaeth boblogaidd ym mhob 
rhan o'r DU. Nid yw sofraniaeth Senedd y DU, yn ôl y ddealltwriaeth draddodiadol 
ohoni, yn cynnig sylfaen gadarn bellach ar gyfer y cyfansoddiad hwn sy'n esblygu. 

“The United Kingdom was constructed not through any conscious plan, but pragmatically as a result of 
decisions [in respect of Wales] by Henry VIII in the sixteenth century, by the Whigs who negotiated the  
Anglo-Scottish Union in 1707, and by Lloyd George, who negotiated a treaty with Irish nationalists in 1921.”7 
Gan ystyried yr hanes hir, cymhleth hwn, y dadleuir yn ei erbyn o bryd i'w gilydd, mae Llywodraeth Cymru 
o'r farn y dylai datblygiadau yn nhrefniadau llywodraethiant y DU ar gyfer wynebu heriau'r ganrif newydd 
gael eu llywio gan ein hanes, er na ddylent gael eu cyfyngu ganddo.

Yn dilyn datganoli cenedlaethol yn achos Cymru a'r Alban ym 1999, a chymeradwyo Cytundeb Dydd Gwener 
y Groglith yng Ngogledd Iwerddon, cafwyd cydnabyddiaeth fodern o'r DU fel gwladwriaeth aml-genedl sy'n 
seiliedig ar ddewis pob cenedl i fod yn rhan o'r Deyrnas Unedig. Cafodd y sefydliadau datganoledig yn y DU 
ar gyfer Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon eu sefydlu ar sail cymeradwyaeth y bobl drwy refferenda ym 
mhob tiriogaeth a gynhaliwyd yn benodol at y diben hwnnw. Fel y dywedodd Mrs Theresa May,  
Prif Weinidog y DU ar y pryd, ei hun yn ei haraith ynglŷn â'r Undeb ar 4 Gorffennaf 2019

“Our Union rests on and is defined by the support of its people… it will endure as long as people want 
it to – for as long as it enjoys the popular support of the people of Scotland and Wales, England and 
Northern Ireland.”

Er bod bodolaeth y sefydliadau datganoledig wedi'i hawdurdodi'n gyfreithiol drwy Ddeddfau gan Senedd y DU, 
cymeradwyaeth ddemocrataidd a roddodd iddynt ddilysrwydd, a dyma sy'n eu cadw'n ddilys.

Os, fel y cynhelir gan y cynnig cyntaf hwn, yr ystyrir y DU fel cynghrair wirfoddol o genhedloedd, rhaid iddi 
fod yn agored i unrhyw ran ohoni ddewis yn ddemocrataidd i ymadael â'r Deyrnas Unedig. Pe na fyddai 
hyn yn digwydd, mae'n bosibl y gallai cenedl fod yn rhwymedig i'r DU yn erbyn ei hewyllys, sefyllfa a fyddai 
yn annemocrataidd ac yn anghyson â'r syniad o Undeb sy'n seiliedig ar werthoedd a buddiannau a rennir.

Yn achos Gogledd Iwerddon, gwneir darpariaeth ar gyfer cynnal etholiadau achlysurol ynghylch y ffin, 
ac mewn amgylchiadau penodol mae rhwymedigaeth statudol ar yr Ysgrifennydd Gwladol i drefnu bod 
etholiad o'r fath yn cael ei chynnal. Ni cheir unrhyw drefniadau statudol sefydlog cyfatebol ar gyfer 
Cymru na'r Alban er mwyn cynnal refferenda ar barhau â'u haelodaeth o'r Deyrnas Unedig. Fodd bynnag, 
ym marn Llywodraeth Cymru, ar yr amod bod llywodraeth yn y naill wlad neu'r llall wedi sicrhau mandad 
etholiadol pendant ar gyfer cynnal refferendwm, a bod ei senedd yn parhau i'w chefnogi i wneud hynny, 
mae hawl ganddi ddisgwyl i Senedd y DU gymryd y camau sy'n angenrheidiol i sicrhau bod modd gwneud 
y trefniadau priodol. 

Wedi dweud hynny, byddai'n afresymol cynnal refferenda o'r fath yn rhy aml (ac mae'n ofynnol yn ôl 
darpariaethau Gogledd Iwerddon bod lleiafswm o saith mlynedd rhwng pob etholiad a gynhelir ynghylch 
y ffin8). Yn bwysicach na hynny, fel llywodraeth sydd wedi ymrwymo i'r Deyrnas Unedig, mewn unrhyw 
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refferendwm o'r fath, byddem yn gobeithio mai pleidleisio o blaid gweld eu tiriogaeth yn parhau'n aelod o'r 
DU a wnâi'r etholwyr perthnasol.  

Ymhellach i hyn, os derbynnir bod gan bob rhan o'r DU sofraniaeth (y dylai rhywfaint ohoni gael ei rhannu), 
nid yw'r athrawiaeth draddodiadol o sofraniaeth Senedd y DU yn darparu sylfaen gadarn bellach ar gyfer 
cyfansoddiad y DU. Rhaid ei haddasu i gadw realiti datganoli mewn cof, yn union fel y'i haddaswyd i gymryd 
aelodaeth y DU o'r Undeb Ewropeaidd i ystyriaeth9. 

Mae sofraniaeth Senedd y DU yn ymwneud yn bennaf â natur cymhwysedd deddfwriaethol San Steffan 
mewn perthynas â'r DU gyfan, sydd i bob golwg yn ddiddiwedd. Mae’r cymhwysedd deddfwriaethol hwnnw 
sy’n perthyn i Senedd y DU yn gorgyffwrdd felly â chymhwysedd y deddfwrfeydd datganoledig, ac rydym 
yn ymhelaethu ar oblygiadau hyn yn ein trafodaeth o gynnig 5 isod. Ond mae'n dilyn o'r agwedd gyffredinol 
a argymhellir yma tuag at lywodraethiant y DU fod Llywodraeth Cymru yn gweld gwerth i o leiaf rai o 
gynigion Grŵp Diwygio'r Cyfansoddiad ar gyfer Bil Uno newydd10, yn seiliedig yn benodol ar gadarnhad bod 
pobl holl wledydd a rhannau y DU wedi dewis parhau i gyfuno eu sofraniaeth at ddibenion penodol, a’i fod 
yn darparu mecanweithiau ar gyfer rhoi effaith i'r egwyddor hon.

9 Gweler y drafodaeth yn Bogdanor, “Beyond Brexit”, tt. 65-86.
10 Darlleniad Cyntaf yn Nhŷ'r Arglwyddi 9 Hydref 2018.
11 Ar gyfer Cymru, gweler Deddf Llywodraeth Cymru 2006, a.A1, a fewnosodwyd gan Ddeddf Cymru 2017, a.1.

  2. Dylid cydnabod bod yr egwyddorion sy'n sail i ddatganoli yn sylfaenol i 
gyfansoddiad y DU. Rhaid ystyried y gweinyddiaethau datganoledig fel nodweddion 
parhaol o gyfansoddiad y DU. Dylai unrhyw gynigion i ddiddymu sefydliadau o'r fath 
fod yn amodol ar eu cydsyniad hwythau ac ar gydsyniad yr etholaeth berthnasol.

Yn y Rhagymadrodd, tynnwyd sylw at argymhelliad Adroddiad y Pwyllgor Gweinyddiaeth Gyhoeddus a 
Materion Cyfansoddiadol, sy'n nodi bod datganoli yn awr yn nodwedd sefydledig a phwysig o bensaernïaeth 
gyfansoddiadol y DU. Ar hyd yr un llinellau, dywedodd Mrs May ar 4 Gorffennaf “For those of us who 
believe in the Union, devolution is the accepted and permanent constitutional expression of the unique 
multinational character of our Union”.

Croesawir yr agwedd hon ac fe’i hadlewyrchir mewn darpariaethau statudol ar gyfer Cymru a’r Alban, ill dwy, 
sy’n nodi bod y sefydliadau datganoledig ar gyfer y ddwy wlad yn rhan barhaol o drefniadau cyfansoddiadol 
y Deyrnas Unedig.”11  

Gan ystyried yr uniongrededd sy'n parhau mewn perthynas ag athrawiaeth sofraniaeth Senedd y DU, 
efallai na fydd hyn yn darparu'r gwarchodaeth barhaol ar gyfer Senedd Cymru a Senedd yr Alban y gallai 
darlleniad syml o'r ddarpariaeth ei hawgrymu. Ond dywedir hefyd na ddylid diddymu’r gweinyddiaethau 
datganoledig oni wneir hynny ar sail penderfyniad pobl Cymru/yr Alban drwy bleidlais mewn refferendwm. 
At hynny, mae Llywodraeth y DU wedi ymrwymo fel arfer i geisio cydsyniad deddfwriaethol Senedd 
Cymru ar gyfer deddfwriaeth gan Senedd y DU sy'n newid cymhwysedd deddfwriaethol Senedd Cymru. 
(Mae hon yn agwedd benodol ar Gonfensiwn Sewel, a drafodir o dan Gynnig 5 isod). Dylai cydymffurfio â'r 
ymrwymiad hwn ddiogelu'r Senedd (a'r deddfwrfeydd datganoledig eraill) rhag erydiad parhaus eu pwerau 
a’u cyfrifoldebau.

Mae'n glir, felly, er na all y darpariaethau cyfreithiol a'r ymrwymiadau allstatudol hyn, o fewn cyfansoddiad 
presennol y DU, ddarparu gwarchodaeth ddiamod ar gyfer datganoli (oherwydd gallai'r darpariaethau 
gwarchod mewn theori gael eu diddymu gan ddeddfwriaeth ddiweddarach gan Senedd y DU), byddai'r 
gost wleidyddol yn eithafol i unrhyw Lywodraeth y DU a fyddai'n cynnig deddfu ar gyfer diddymu'r 
sefydliadau datganoledig heb gymeradwyaeth y bobl ymlaen llaw drwy refferenda, neu ddeddfu ar gyfer 
lleihau eu pwerau heb gydsyniad deddfwriaethol y deddfwrfeydd perthnasol. At yr holl ddibenion ymarferol, 
felly (a chan roi'r amgylchiadau anodd presennol yng Ngogledd Iwerddon o'r neilltu am y tro), mae cynnig 
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2 yn nodi'r sefyllfa gyfansoddiadol bresennol, ac mae'r sefydliadau datganoledig yn parhau'n hanfodol 
i drefniadau cyfansoddiadol y DU cyhyd ag y bo’r bobl yn parhau i’w cefnogi.

12  Gweler yn benodol yr Atodlen 7A newydd i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, a fewnosodwyd gan Ddeddf Cymru 2017, a.3(1). Noder fodd bynnag mai'r model rhoi pwerau 
a ddefnyddir o hyd ar gyfer datganoli pwerau mewn perthynas â threthiant, ac ymddengys bod hyn yn arwain at ymchwiliad amhriodol o fanwl gan Lywodraeth y DU o 
fwriadau polisi datganoledig cyn rhoi cymwyseddau trethiant newydd penodol.

13  Ymddengys mai setliad datganoli Cymru yw'r unig setliad cyfansoddiadol yn y byd lle y mae'n ofynnol yn benodol i'r cyfrifoldeb dros Hofrenfadau gael ei gadw gan 
awdurdod canolog. Trafodir materion cydlyniaeth ymhellach yng nghyd-destun cynnig 18 isod.

14 Adroddiad PACAC, rhif 1 uchod, paragraff 21.

 3. Dylid seilio pwerau'r sefydliadau datganoledig ar gyfres gydlynus o gyfrifoldebau 
a neilltuir yn unol â'r egwyddor o sybsidiaredd. Dylid diffinio'r pwerau hynny drwy 
restru'r materion penodol y cytunir y dylid eu cadw yn ôl gan San Steffan mewn 
perthynas â phob tiriogaeth, gyda phob mater arall (yn achos Cymru) yn dod yn 
gyfrifoldeb Senedd Cymru a/neu Lywodraeth Cymru. 

Yn dilyn y newidiadau i setliad datganoli Cymru a wnaed gan Ddeddf Cymru 201712, y model cadw pwerau, 
lle rhestrir materion penodol sy'n cael eu heithrio o gymhwysedd y deddfwrfeydd datganoledig a'u cadw gan 
San Steffan a Whitehall, yw'r model a ffefrir yn awr ar gyfer datganoli deddfwriaethol yn y DU (er bod ffurf 
benodol y model yng Ngogledd Iwerddon yn wahanol i'r hwn a geir yng Nghymru a'r Alban). Nid yw’r casgliad 
yr ymddengys y dylid dod iddo, sef y dylai pob mater arall fod yn gyfrifoldeb neilltuedig y deddfwrfeydd 
datganoledig, neu  ddod yn gyfrifoldeb neilltuedig iddynt, yn gyson fodd bynnag â'r athrawiaeth bresennol o 
sofraniaeth Senedd y DU. Trafodir hyn ymhellach mewn perthynas â chynnig 5 isod.

Gellir gwrthgyferbynnu'r model cadw pwerau gyda'r model rhoi pwerau, a arferai fod ar waith yng 
Nghymru. O dan y model hwn, barnwyd, fel man cychwyn, mai gan San Steffan oedd y pŵer deddfwriaethol 
mewn perthynas â Chymru. Dewisodd San Steffan, drwy roi cymhwysedd deddfwriaethol cyfyngedig, 
ganiatáu i Gynulliad Cenedlaethol Cymru hefyd ddeddfu ar faterion penodol. Ym Mil yr Undeb Ewropeaidd 
(Ymadael) a gyflwynwyd yn 2017, ceisiodd Llywodraeth y DU greu model rhoi pwerau newydd i'r tair 
deddfwrfa ddatganoledig mewn perthynas â swyddogaethau fydd yn arferadwy heb iddynt gael eu cyfyngu 
gan gyfraith Ewrop yn dilyn Brexit. San Steffan fyddai wedi bod yn gyfrifol am y swyddogaethau hyn 
cyn iddynt gael eu trosglwyddo i lawr, fesul dipyn, i'r deddfwrfeydd datganoledig drwy Orchmynion yn 
y Cyfrin Gyngor. Roedd y cynllun hwn yn gwbl annerbyniol i'r sefydliadau datganoledig, a chytunwyd ar 
ddarpariaethau newydd a oedd yn gydnaws â'r model cadw pwerau yn ystod hynt y Bil drwy Senedd y DU. 

Er ei fod yn ddull gwell o safbwynt technegol o ddarparu cymwyseddau deddfwriaethol i'r sefydliadau 
datganoledig, ni all mabwysiadu model cadw pwerau ateb y cwestiwn pa gymwyseddau'n benodol y dylid 
eu datganoli (neu, a bod yn fanwl gywir, pa rai y dylid eu cadw). Yn unol â'r egwyddor o sybsidiaredd, rhaid 
i gyfrifoldebau deddfwriaethol a'r llywodraeth gael eu dyrannu i'r haen fwyaf lleol posibl a fyddai’n caniatáu 
iddynt gael eu cyflawni'n effeithlon ac effeithiol. Dylai swyddogaethau'r awdurdodau canolog fod yn rhai atodol, 
gan mai’r swyddogaethau hyn fyddai’r unig rai na ellir eu cyflawni'n foddhaol ar lefelau lleol. Dylid gweithredu 
ar y rhagdybiaeth gychwynnol felly y caiff cyfrifoldebau eu datganoli. 

Ni chafodd sybsidiaredd ei ddefnyddio fodd bynnag fel egwyddor drefniadol wrth ddyrannu cyfrifoldebau 
o dan y setliadau datganoli yn y DU. Dywedir bod pob setliad yn deillio o hanes ac amgylchiadau'r 
diriogaeth benodol y mae'n perthyn iddi, yn hytrach na rhesymeg neu egwyddor gyfansoddiadol. 
O ganlyniad, ceir clytwaith anghymesur o setliadau. Yn achos Cymru, golyga hyn bod set amhriodol o hir 
o faterion wedi'u cadw gan San Steffan, a bod gan y sefydliadau datganoledig Cymreig set digyswllt o 
swyddogaethau13. Byddai'r canlyniad yn go wahanol pe cymhwysid yr egwyddor o sybsidiaredd.

Nid ceisio setliadau yn union yr un fath ar gyfer Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon yw'r diben 
drwy ddadlau dros gydnabod yr egwyddor o sybsidiaredd wrth gwrs, ond rhaid gallu cyfiawnhau'n 
rhesymegol y gwahaniaethau rhwng y setliadau (nad ymddengys ei bod yn bosibl ei wneud ar hyn o bryd). 
Mae Llywodraeth Cymru yn cytuno gyda'r Pwyllgor Gweinyddiaeth Gyhoeddus a Materion Cyfansoddiadol 
sy'n datgan y dylid dwyn Llywodraeth y DU i gyfrif am yr anghymesuredd cynrychioliadol a sefydliadol 
sy’n perthyn i system wleidyddol y DU.14 
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4  Y Deddfwrfeydd a Phwerau Deddfwriaethol 

15  Ar gyfer Cymru, gweler yn awr a.111A o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, a fewnosodwyd gan a.9 o Ddeddf Cymru 2017. Roedd deddfwriaeth gynharach yn ymwneud â Chynulliad 
Cenedlaethol Cymru dipyn yn fwy rhagnodol o safbwynt trefniadaeth a rheolaeth fewnol y Cynulliad o'i fusnes, ond cafodd y cyfyngiadau hyn eu dileu gan aa.14-15 o Ddeddf 2017.

16  “This Part [4 of the Government of Wales Act 2006] does not affect the power of the Parliament of the United Kingdom to make laws for Wales”: a.107(5) o Ddeddf 2006.
17  O ganlyniad, nid oes gan Gyfansoddiad y DU unrhyw beth sy'n gyfystyr â'r rhestri o gymwyseddau sy'n gyffredin mewn cyfansoddiadau ffederal o faterion a gedwir yn ôl ar 

gyfer yr haen ffederal, materion a gedwir ar gyfer cyfrifoldebau'r wladwriaeth, a materion o gymhwysedd cydredol. Yn hytrach mae gennym faterion sydd wedi'u cadw yn ôl 
yn benodol ar gyfer yr haen "ffederal", i San Steffan hynny yw, ac mae pob cymhwysedd deddfwriaethol arall sydd mewn effaith yn gydredol.

CYNIGION 4-7

 4. Mater i’r ddeddfwrfa ei hun ddylai fod pennu ei maint, ei threfniadau etholiadol 
a’i threfniant mewnol, gyda darpariaeth Rheol Sefydlog a bennir yn lleol ar gyfer 
y ddeddfwrfa berthnasol mewn perthynas â'r materion hyn yn ôl yr angen.

Yn unol â chynnig 2, ni ddylid cwestiynu parhad y deddfwrfeydd datganoledig (cyhyd ag y bo'n bosibl 
o dan y ddealltwriaeth bresennol o sofraniaeth Senedd y DU). Yn yr un modd, dylid eu grymuso i fod yn 
hunanlywodraethol yn nhelerau nifer eu haelodau, y rheolau a roddir ar waith ganddynt ynglŷn â phwy sy'n 
gymwys i fod yn aelod, y trefniadau a wneir ganddynt mewn perthynas â'u hetholiadau, a'r rheolau sefydlog 
a fabwysiedir ganddynt wrth ymgymryd â'u gwaith.

Mae Senedd y DU yn gallu rheoleiddio ei hun yn y materion hyn ers amser. Ond gellir hefyd erbyn hyn ddod 
o hyd i ddarpariaeth i'r perwyl hwn yn y ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â datganoli ar gyfer Cymru a'r Alban15, 
ar yr amod bod 'uwchfwyafrif' o aelodau deddfwrfeydd datganoledig yn pleidleisio o blaid deddfwriaeth ar 
y rhan fwyaf o'r materion hyn (rhywbeth nad yw'n ofynnol yn achos Tŷ'r Cyffredin). Mae'r deddfwrfeydd 
datganoledig yng Nghymru a'r Alban erbyn hyn felly i bob diben yn nodweddion parhaol o drefniadau 
cyfansoddiadol y DU ac yn sefydliadau hunanlywodraethol, ac maent i'r ddau berwyl hwn i raddau helaeth 
yn rhydd o unrhyw ymyrraeth allanol. Mae gofynion gwahanol, rhagnodol yn gymwys yng nghyd-destun 
rhai agweddau ar drefniadau Cynulliad Gogledd Iwerddon ar gyfer cynnal busnes, gan ystyried hanes ac 
amgylchiadau penodol Gogledd Iwerddon. 

 5. Dylai'r berthynas rhwng pedair ddeddfwrfa y Deyrnas Unedig barhau ar sail 
parch rhwng y naill a'r llall. Er bod Senedd y DU, ar hyn o bryd, yn cadw'r awdurdod 
cyfreithiol yn ffurfiol i ddeddfu ar gyfer Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon ar bob 
mater (gan gynnwys y rheini sydd wedi'u datganoli), ni ddylai fel arfer geisio deddfu 
ar gyfer tiriogaeth, mewn perthynas â materion sydd o fewn cymhwysedd deddfwrfa 
ddatganoledig y diriogaeth honno, heb gydsyniad pendant y ddeddfwrfa honno. Dylid 
ymwreiddio'r gofyniad hwn sy'n datgan na ddylid gwneud 'fel arfer' a'i godeiddio 
drwy ddiffiniad priodol a meini prawf yn llywodraethu ei gymhwysiad, a sicrhau 
bod gwir ystyr i'r modd y caiff ei gydnabod yn ein trefniadau cyfansoddiadol yn 
hytrach nag ystyr symbolaidd yn unig. Fel arall, gallai setliad cyfansoddiadol newydd 
ddarparu'n syml na fydd Senedd y DU yn deddfu ar faterion sydd o fewn cymhwysedd 
datganoledig, neu geisio addasu cymhwysedd deddfwriaethol neu swyddogaethau'r 
llywodraethau datganoledig, heb gydsyniad y ddeddfwrfa ddatganoledig berthnasol.

Mewn cyferbyniad â'r safbwynt ynglŷn â phwerau gweithredol a drafodir ymhellach yng nghynnig 8, a chan 
ystyried y ddealltwriaeth draddodiadol o sofraniaeth Senedd y DU, nid yw datganoli deddfwriaethol wedi 
golygu trosglwyddo pwerau deddfwriaethol gan Senedd y DU i'r deddfwrfeydd datganoledig. Yn hytrach, 
mae gan Senedd y DU gymhwysedd deddfwriaethol diderfyn o hyd yng nghyd-destun pob rhan o'r DU 
(gan gynnwys, yng nghyd-destun y tiriogaethau datganoledig, gymhwysedd ynghylch materion datganoledig16), 
a deddfwrfeydd ychwanegol ar gyfer eu tiriogaethau yw’r deddfwrfeydd datganoledig, gyda chymwyseddau 
sy'n gorgyffwrdd â rhai Senedd y DU.17 
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Er mwyn sicrhau bod gwir ystyr i ddatganoli deddfwriaethol felly, mae’n ofynnol i Senedd y DU ymatal 
rhag deddfu ar faterion sydd wedi’u datganoli, gan gydnabod felly gyfrifoldeb sylfaenol y deddfwrfeydd 
datganoledig am ddeddfwriaeth yn eu tiriogaethau sy'n ymwneud â materion datganoledig. Gwnaeth hynny 
drwy fabwysiadu "Confensiwn Sewel", na fydd Senedd y DU fel arfer yn deddfu ar gyfer Cymru, yr Alban 
na Gogledd Iwerddon mewn perthynas â materion datganoledig heb gydsyniad y ddeddfwrfa ddatganoledig 
berthnasol. Yn achos Cymru a'r Alban, mae'r confensiwn wedi cael ei ailddatgan ar ffurf statud.18 

Mae'n glir, fodd bynnag, o benderfyniad y Goruchaf Lys yn achos Miller19 nad yw cwestiynau ynglŷn 
â chydymffurfio â'r confensiwn, er ei fod wedi cael ei ailddatgan yn statudol, yn fater y gall y llysoedd 
ddyfarnu yn ei gylch. Golyga hyn fod gan Lywodraeth a Senedd y DU gryn ddisgresiwn wrth benderfynu pa 
amgylchiadau sy'n "annormal", gan eu galluogi i barhau â deddfwriaeth ar faterion sydd o fewn cymhwysedd 
datganoledig er gwaethaf unrhyw wrthodiad gan ddeddfwrfa ddatganoledig i roi ei chydsyniad.

Ym marn Llywodraeth Cymru, os am wir barchu datganoli, nid yw hon yn sefyllfa gynaliadwy. Rydym yn 
cynnig dau ddiwygiad cysylltiedig. Yn gyntaf, rhaid rhagnodi'n gliriach yr amgylchiadau pan ellir diystyru'n 
gyfreithlon wrthwynebiad deddfwrfa ddatganoledig i roi ei chydsyniad ac, yn ail, rydym o blaid gweld cyfnod 
mwy penodol ar gyfer ystyriaeth Senedd y DU o oblygiadau parhau er gwaetha'r diffyg chydsyniad. 

O ran y pwynt cyntaf, rhaid i lywodraethau'r DU negodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth newydd, a fydd 
yn egluro'r amgylchiadau a'r meini prawf y caiff Llywodraeth y DU in extremis barhau â’r ddeddfwriaeth 
hon yn unol â hwy, er gwaethaf diffyg cydsyniad deddfwrfa ddatganoledig. Dylid ystyried hefyd nodi'r 
meini prawf hynny mewn statud, mewn ffordd a fyddai'n hwyluso'r broses o gael trosolwg barnwrol 
o benderfyniadau gan Lywodraeth y DU i barhau â deddfwriaeth er gwaetha'r diffyg cydsyniad.

Yn ail, dylid meddwl sut y dylai Senedd y DU ei hun, pan fydd deddfwrfa ddatganoledig wedi gwrthod rhoi 
ei chydsyniad ar gyfer Bil, yn ymdrin â'r mater. Ym marn Llywodraeth Cymru, dylai Senedd y DU gael 
cyfle penodol i ystyried y goblygiadau cyfansoddiadol o ganiatáu i’r Bil barhau i'r Cydsyniad Brenhinol 
heb gydsyniad deddfwrfa ddatganoledig. Pan wrthododd Senedd yr Alban roi ei chydsyniad i Fil yr Undeb 
Ewropeaidd (Ymadael) yn 2018, ni roddwyd cyfle gwirioneddol i'r un o ddau Dŷ Senedd y DU ystyried 
goblygiadau parhau heb y cydsyniad hwnnw.

Felly, yn y dyfodol, rhaid ymdrin â'r materion hyn gan roi mwy o barch i farn y deddfwrfeydd datganoledig. 
Dylid addasu proses ddeddfwriaethol Senedd y DU20 fel bod y ddau Dŷ yn cael cyfle priodol, yn ystod y 
cyfnodau olaf o ystyried Bil, i benderfynu a ydynt yn dymuno parhau â Bil pan fo'r ddeddfwrfa ddatganoledig 
berthnasol wedi gwrthod rhoi ei chydsyniad. Dylai fod yn ofynnol i Weinidogion Llywodraeth y DU 
gyfiawnhau, drwy gyfrwng Datganiadau ym mhob un o ddau Dŷ'r Senedd, pam eu bod yn dymuno parhau 
â Bil er gwaethaf diffyg cydsyniad y ddeddfwrfa ddatganoledig, a dylai'r ddeddfwrfa berthnasol honno gael 
y cyfle i gynnig ei rhesymau dros beidio â rhoi ei chydsyniad i Senedd y DU21. Gallai adroddiadau gan y 
Pwyllgorau Seneddol perthnasol gael eu defnyddio hefyd i lywio ystyriaeth Senedd y DU o'r goblygiadau 
cyfansoddiadol o barhau â'r Bil o dan yr amgylchiadau hyn. 

Ceir fodd bynnag ddull symlach o bosibl, er ei fod yn fwy radical, o fynd i'r afael â'r mater hwn. Sefydlu'r 
egwyddor, fel elfen o setliad cyfansoddiadol newydd, na ddylai Senedd y DU allu deddfu ar faterion 
datganoledig, na cheisio drwy ddeddfwriaeth Senedd y DU i addasu cymwyseddau'r sefydliadau 
datganoledig, heb gydsyniad y ddeddfwrfa ddatganoledig berthnasol, fyddai'r dull hwnnw. Mewn geiriau 
eraill, byddai'r cymhwyster "nid fel arfer" yn cael ei ddileu, ynghyd â'r holl bosibilrwydd ar gyfer creu 

18  Ar gyfer Cymru, gweler a.107(6) o Ddeddf 2006, a fewnosodwyd gan a.2 o Ddeddf Cymru 2017. Noder fodd bynnag fod Nodyn 17 o Ganllaw Llywodraeth y DU ar 
Ddatganoli, paragraff 69, yn ymrwymo Llywodraeth y DU hefyd i geisio cydsyniad deddfwriaethol pan fo darpariaeth mewn Bil yn diwygio cymhwysedd deddfwriaethol 
Senedd Cymru: 
“The UK Government will normally seek [legislative consent] where Parliament is legislating on devolved matters. The UK Government will also normally seek [consent] 
where Parliament is altering devolved competence. This means that UK government departments will seek the consent of the [Senedd] through an LCM for a Parliamentary 
Bill provision which applies in relation to Wales and: a. includes devolved provision i.e. a provision which would be within the [Senedd]'s legislative competence… …or b. 
alters devolved competence i.e. modifies the [Senedd]’s’s legislative competence or the Welsh Ministers’ executive competence”.

19 R (Miller) v Yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ymadael â'r Undeb Ewropeaidd [2017] UKSC 5.
20  Noder, drwy ddiwygio Rheolau Sefydlog Tŷ'r Cyffredin, fod cyfnod ddeddfwriaethol ychwanegol wedi cael ei lunio ar gyfer Biliau i Loegr yn unig, er mwyn rhoi effaith i'r 

broses "Pleidleisiau Lloegr ar gyfer Cyfreithiau Lloegr". 
21  Gweler gweithdrefn gyffelyb y darperir ar ei chyfer gan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018, Atod.3 para, 43, yn mewnosod a.157ZA yn Neddf Llywodraeth Cymru 

2006 (ond rhesymau Gweinidogion Cymru, yn hytrach na rhesymau'r ddeddfwrfa ddatganoledig, a gyflwynir i Senedd y DU yn yr achos hwnnw).
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ansicrwydd, camddealltwriaeth a diffyg ymddiriedaeth rhwng Senedd y DU a'r sefydliadau datganoledig, 
a byddai perthynas symlach a chliriach yn cael ei sefydlu rhwng y sefydliadau. Byddai Llywodraeth Cymru 
yn bendant yn agored i drafodaeth ar fanteision trefniadau o'r fath.

22  Tystiolaeth Ysgrifenedig ar gyfer Pwyllgor Diwygio Gwleidyddol a Chyfansoddiadol Tŷ'r Cyffredin, “What next on the redrawing of parliamentary constituency boundaries?”, 
Wythfed Adroddiad y Sesiwn 2014-15, HC 600.

 6. Dylid cydnabod bod pwerau deddfwriaethol gwladwriaeth y DU yn arferadwy gan 
bedair deddfwrfa yn awr yn hytrach nag un, felly dylid bodloni yn y dyfodol gostau 
rhedeg y pedair deddfwrfa gyda'i gilydd ar yr un sail â chostau presennol Senedd y 
DU, hynny yw drwy linell gyllid benodedig (ond un sy'n berthnasol i bob un o'r pedair 
deddfwrfa), gan ddefnyddio cyfran o gyfanswm darpariaeth y gyllideb ar gyfer y DU. 

Mae'r trefniadau presennol, lle mae pob deddfwrfa ddatganoledig yn gorfod ariannu ei chostau rhedeg 
ei hun o gyfansymiau adnoddau a gyfrifir i'w dosbarthu i'r gangen weithredol ar gyfer gwasanaethau 
cyhoeddus, yn anghyson â disgwyliadau dinasyddion o ran y defnydd a wneir o adnoddau a ddarperir 
ar gyfer gwasanaethau o'r fath, a'r egwyddor gyfansoddiadol o wahanu pwerau. Yn achos Cymru, 
cyllideb bresennol Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2019-20 ar gyfer rhedeg y Cynulliad yw £58m; roedd ei 
wariant wedi'i archwilio ar gyfer blwyddyn 2018-19 yn £54.4m. Cyfran o'r cronfeydd canolog a neilltuir 
ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus datganoledig yw'r arian hwn, ac nid ydyw ar gael i'w wario ar y 
gwasanaethau hynny felly. Byddai Adrannau Whitehall, mewn cyferbyniad, yn synnu pe awgrymir y dylid 
rhoi cyfran o'u dyraniadau hwythau tuag at fodloni costau rhedeg Senedd y DU.

Gall fod ychydig o dyndra fodd bynnag rhwng cynigion 4 a 6. Mewn egwyddor, byddai'r rhyddid a ddarperir 
gan gynnig 4 i bob deddfwrfa ddatganoledig bennu ei maint a'i threfniant mewnol ei hun yn gallu golygu bod 
un ddeddfwrfa yn gwneud hawliad anghymesur ar gyfanswm yr adnoddau sydd i'w rannu rhwng y pedair 
deddfwrfa yn unol â chynnig 6. Byddai Llywodraeth Cymru yn awgrymu, pan fydd llinell gyllid benodol yn 
cael ei phennu i fodloni costau rhedeg pob un o'r pedair deddfwrfa, fod memorandwm cyd-ddealltwriaeth 
i gyd-fynd â hyn yn cael ei lunio rhwng y deddfwrfeydd ynglŷn â'r ffordd y dylid dyrannu'r adnoddau 
perthnasol rhyngddynt, a pha weithdrefnau dylid eu pennu i sicrhau y ceir tryloywder a mesurau craffu 
mewn perthynas â'r ffordd y defnyddir yr adnoddau hyn.

 7. Dylai Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon oll barhau i gael eu cynrychioli yn Nhŷ'r 
Cyffredin. Dylid cyfansoddi Tŷ Uchaf y Senedd ar ei newydd wedd, gydag aelodaeth 
sy'n ystyried yn briodol natur aml-genedl yr Undeb, yn hytrach na'i seilio (fel yn 
achos Tŷ'r Cyffredin) i raddau helaeth iawn ar y boblogaeth. Dylai'r Tŷ Uchaf hwn 
gael y cyfrifoldeb penodol dros sicrhau bod sefyllfa gyfansoddiadol y sefydliadau 
datganoledig yn cael ei hystyried yn gywir yn neddfwriaeth Senedd y DU.

Fel gweinyddiaeth sydd wedi ymrwymo i'r DU, mae Llywodraeth Cymru yn gadarn o blaid gweld parhad 
y gynrychiolaeth Gymreig yn Nhŷ'r Cyffredin. Ymhellach i hyn, gan fod yn gyson â chynnig 4, y Tŷ hwnnw 
ddylai penderfynu ar nifer yr Aelodau, a sut y caiff yr Aelodau eu hethol. 

Wedi dweud hynny, yn y gorffennol, mae Llywodraeth Cymru wedi dadlau22 beth bynnag y bo nifer 
etholaethau Senedd y DU, dylid dyrannu nifer sefydlog o seddi i bob rhan o'r DU, ac ni ddylid eu hail-
gyfrifo bob tro y cynhelir Adolygiad o Ffiniau fel sy'n ofynnol o dan y gyfraith bresennol. Felly, er enghraifft, 
mewn Tŷ â 600 o Aelodau, dylai'r ddeddfwriaeth ddarparu bod 30 o etholaethau i’w cael yng Nghymru 
(gyda niferoedd cyfatebol ar gyfer yr Alban a Gogledd Iwerddon), ac ni ddylai'r sefyllfa hon newid oni bai 
bod nifer cyffredinol yr ASau yn newid, a hyd nes y digwydd hynny. 
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Pe byddai’n glir fod nifer sefydlog o etholaethau yng Nghymru ar gyfer y dyfodol agos, byddai hynny'n 
golygu bod gan Senedd Cymru sylfaen gadarn ar gyfer adeiladu trefniadau etholaethol newydd arni, pe 
byddai'n dymuno gwneud hynny. Heb y sylfaen honno, yn ôl pob tebyg, byddai rhaid iddi greu ardaloedd 
daearyddol cyfan gwbl ar wahân a gwahanol iawn i'w gilydd ar gyfer y trefniadau hynny. Ond byddai 
manteision amlwg, fodd bynnag, ar gyfer y pleidleiswyr a'r pleidiau gwleidyddol o safbwynt trefniadaeth leol, 
o gael etholaethau cyfatebol ar gyfer Senedd y DU a Senedd Cymru. (Dyma'r sefyllfa eisoes yng Ngogledd 
Iwerddon, lle defnyddir etholaethau presennol Senedd y DU i benderfynu ar yr Aelodau a anfonir i Gynulliad 
Gogledd Iwerddon, a byddai hynny yn parhau hyd yn oed pe byddai nifer yr etholaethau hynny yn cael ei 
leihau. Yr unig wahaniaeth fyddai bod y Cynulliad yn llai o faint). Gallai fod yn fuddiol hefyd o safbwynt 
y Deyrnas Unedig yn ehangach i gael ardaloedd daearyddol cyffredin a fyddai'n galluogi ASau ac ACau 
i weithio gyda'i gilydd yn effeithiol i wasanaethu'r un etholaethau.  

O safbwynt Tŷ'r Arglwyddi, ychydig iawn fyddai yn dymuno amddiffyn cyfansoddiad presennol y Tŷ, 
er gwaetha’r ffaith ei fod wedi defnyddio ei bwerau yn effeithiol iawn yn ystod y cyfnod diweddar. Cyn y 
gellir diwygio Tŷ’r Arglwyddi, rhaid rhoi ystyriaeth lawn a chywir i'r datblygiadau yng nghyfansoddiad 
tiriogaethol y DU, sef testun y papur hwn. 

O ystyried y gwahaniaeth rhwng poblogaethau Lloegr ac ardaloedd eraill o'r Undeb, nid yw'n realistig dadlau 
dros gynrychiolaeth gyfartal ar gyfer pob tiriogaeth. Dylid sefydlu, fodd bynnag, Dŷ Uchaf y Senedd ar ei 
newydd wedd gydag aelodaeth, a fyddai'n etholedig yn bennaf neu’n gyfan gwbl felly, sy'n ystyried cymeriad 
aml-genedl yr Undeb.

Mae Tŷ'r Arglwyddi ar ei gwedd bresennol wedi hawlio i'w hun gyfrifoldeb penodol mewn perthynas â 
materion cyfansoddiadol y DU. Gellid adeiladu ar y traddodiad hwn pe byddai Tŷ Uchaf ar ei newydd wedd 
yn cael cyfrifoldeb penodol dros sicrhau bod buddiannau'r tiriogaethau datganoledig a'u sefydliadau yn cael 
eu diogelu a'u parchu'n gywir mewn deddfwriaeth gan Senedd y DU.23  

23  Mae Cyfraith Sylfaenol yr Almaen yn rhoi cyfrifoldebau a phwerau neilltuol i'r Bundesrat (y Tŷ Uchaf) mewn perthynas â Biliau sy'n cael effaith ar sefyllfa gyfansoddiadol 
y Lander.
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5   Pwerau Gweithredol: Llywodraethau, 
Asiantaethau a'r Gwasanaeth Sifil  

24  Yn dilyn datganoli, mae gan amryw o Adrannau Whitehall gyfrifoldebau sydd bron yn gyfan gwbl neilltuedig i Loegr yn unig: mae'r Adran dros Addysg, yr Adran Iechyd 
a'r Adran Tai, Cymunedau a Llywodraeth Leol yn rhai enghreifftiau ohonynt. Ym marn Llywodraeth Cymru, byddai o gymorth i'r cyhoedd a'r cyfryngau ddeall pe byddai'r 
adrannau hyn yn cael eu hail-enwi i adlewyrchu'r ffaith hon.

25  Mewn perthynas â setliad Cymru, gweler aa. 82 a 114 (fel y'u diwygiwyd) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. Trafodir y pwerau ymyrryd ymhellach yng nghyd-destun 
cynnig 11 isod.

CYNIGION 8-13

 8. Llywodraethir y Deyrnas Unedig gan bedair gweinyddiaeth, a phob un ohonynt 
(gan gynnwys Llywodraeth y DU mewn perthynas â Lloegr24) â'u cyfrifoldebau 
neilltuedig y dylai pob un o'r partneriaid eraill, fel rhan o'u hamcan cyffredin o 
lywodraethu'r DU, eu cydnabod. Dylai'r berthynas rhwng y pedair llywodraeth felly 
barhau ar y sail o bartneriaeth â phob aelod ohoni yn gyfartal ac yn parchu ei gilydd 
(a dylai sylwadau ar bolisïau'r gweinyddiaethau eraill, mewn diwylliant o drafodaeth 
wleidyddol gadarn, adlewyrchu'r parch hwnnw yn gywir). 

 9. Oni chytunwyd eisoes ar drefniadau eraill (ac y gwneir darpariaeth ar eu cyfer yn 
ôl yr angen mewn deddfwriaeth), dylai Gweinidogion ym mhob gweinyddiaeth gael 
yr awdurdod neilltuedig, a bod yn gwbl atebol yn lleol, am arfer swyddogaethau 
statudol yn eu tiriogaethau yn unol â'u pwerau cyfreithiol, a hynny heb iddynt gael 
eu herio, eu hadolygu na'u goruchwylio gan Weinidogion gweinyddiaeth arall. 

Gellir ystyried y ddau gynnig hwn gyda'i gilydd.

O fewn eu tiriogaethau, byddai  pwerau y deddfwrfeydd datganoledig yn cael eu hystyried yn draddodiadol 
fel rhai sy'n ychwanegol at rai Senedd y DU (gweler cynnig 5), ond mae gan y llywodraethau datganoledig 
gyfrifoldeb neilltuedig dros arfer y swyddogaethau a drosglwyddwyd iddynt (oni bai bod y swyddogaethau 
wedi cael eu darparu'n benodol er mwyn iddynt allu cael eu harfer yn gydamserol). Er bod pwerau ymyrryd 
ar gael i'r Ysgrifennydd Gwladol o dan bob un o'r setliadau datganoli, ar seiliau a ragnodwyd a chyfyngedig, 
i reoli'r modd y caiff cymwyseddau datganoledig eu harfer25, ni ddefnyddiwyd y pwerau hyn erioed, a byddai 
unrhyw ymgais i wneud hynny yn arwain at anawsterau hynod ddifrifol rhwng y llywodraethau yn ddi-os.

Golyga hyn na cheir unrhyw hierarchaeth yn y berthynas rhwng y pedair llywodraeth â'i gilydd gan mai 
cyfrifoldeb pob llywodraeth yw arfer swyddogaethau perthnasol yn ei thiriogaeth ei hun, ac ni ddylid 
ystyried y berthynas hon fel un hierarchaidd. Pan fyddant yn dewis cydlynu a chydweithio â'i gilydd 
felly, dylent wneud hynny ar sail parch cydradd. Byddant yn atebol i'r ddeddfwrfa berthnasol am arfer 
y swyddogaethau hynny, yn hytrach nag (yn achos y llywodraethau datganoledig) i San Steffan.

Ym marn Llywodraeth Cymru, mae'n dilyn hefyd na ddylai Llywodraeth y DU, hyd yn oed os caiff ei 
hawdurdodi drwy statud i wneud hynny, oni bai bod ganddi gydsyniad y llywodraeth ddatganoledig 
berthnasol ymlaen llaw, ysgwyddo gwariant cyhoeddus yng Nghymru, yr Alban na Gogledd Iwerddon mewn 
perthynas â materion y trosglwyddwyd y cyfrifoldeb amdanynt i'r llywodraethau datganoledig. 
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 10. Dylai trefniadau a/neu beirianwaith hir-sefydledig fod yn eu lle er mwyn 
galluogi'r amrywiol weinyddiaethau i weithio'n effeithiol gyda'i gilydd ar faterion 
sydd o fudd cyffredin. Gallai'r rhain fod o natur ddwyochrog neu amlochrog fel sy'n 
briodol. Pan fo pob un o'r pedair gweinyddiaeth (neu pa nifer bynnag sydd â'r pwerau 
perthnasol) yn cytuno bod angen dull cyffredin, dylid datblygu fframweithiau 
cyffredin, peirianwaith cyflenwi a rennir a threfniadau cydlywodraethu ar sail 
gydweithredol a chydsyniol. Dylai unrhyw beirianwaith o'r fath wneud darpariaeth 
ar gyfer datrys anghydfodau rhwng un llywodraeth ac un arall, neu rhwng amryw 
o’r llywodraethau, yn gyflym ac yn effeithiol, a dylid cytuno ar rôl glir ar gyfer 
mewnbwn annibynnol (boed hynny ar ffurf cyngor, cyfryngu neu gymrodeddu). 

26  Gweler er enghraifft Adroddiad PACAC, rhif 1 uchod, t.8: “Inter-governmental relations: the missing part of devolution?”

Os ystyrir y DU fel cynghrair wirfoddol o genhedloedd a chanddynt eu hunaniaethau penodol eu hunain ond 
sydd â chyfres hefyd o fuddiannau a rennir, negodi ddylai fod ei phrif ddull llywodraethu mewn perthynas 
â'r buddiannau hynny, gyda'r nod o sicrhau consensws. Mae hyn yn galw am sefydlu a chynnal mecanwaith 
effeithiol ar gyfer rheoli cysylltiadau rhynglywodraethol.

Mae'r trefniadau presennol ar gyfer rheoli cysylltiadau rhynglywodraethol, sy’n seiliedig ar Femorandwm 
Cyd-ddealltwriaeth a ddiwygiwyd ddiwethaf yn 2013, wedi cael eu beirniadu'n hallt26, ac nid ydynt wedi 
gallu ymdopi â phwysau'r negodiadau rhynglywodraethol sydd wedi bod yn ofynnol yn sgil Brexit. Ym marn 
Llywodraeth Cymru, rhaid inni nawr sicrhau bod y trefniadau presennol yn cael eu diwygio'n llwyr, er mwyn 
ymateb i’r heriau newydd a ddaw ar ôl Brexit.  

Yn 2017, cyhoeddasom y papur "Brexit a Datganoli", yn galw am ddisodli Cyd-bwyllgor y Gweinidogion, 
sy’n bwyllgor ymgynghorol ar y cyfan, gyda Chyngor Gweinidogion y DU, a hwnnw’n gyfrifol am wneud 
penderfyniadau. Byddai'r Cyngor yn goruchwylio'r fforymau rhyngweinidogol presennol, er enghraifft 
y cyfarfodydd rhwng y pedwar Gweinidog Cyllid, yn ogystal ag endidau newydd fel y Fforwm 
Rhyngweinidogol ar gyfer yr Amgylchedd, Ffermio a Materion Gwledig, a'r Fforwm tebyg yr ydym 
wedi'i gynnig ar gyfer Masnach Ryngwladol. Dylai Ysgrifenyddiaeth annibynnol gefnogi'r cyfarfodydd, 
gyda threfniadau cyfatebol i'r rheini y mae'r Cyngor Prydeinig-Gwyddelig yn elwa arnynt.

At hynny, pa un ai dderbynnir y ddadl dros sefydlu Cyngor y Gweinidogion ai peidio, mae Llywodraeth 
Cymru o'r farn bod yr amser wedi dod i sefydlu mecanwaith diwygiedig o gysylltiadau rhynglywodraethol 
wedi’i seilio ar ddarpariaeth statudol. Caiff cysylltiadau rhynglywodraethol eu cydnabod yn awr fel rhan 
sylfaenol o gyfansoddiad y DU ei hun sy'n seiliedig ar yr egwyddor o ddatganoli. Felly, dylid gosod y system 
yn y gyfraith gyhoeddus, gyda mwy o dryloywder ac atebolrwydd a gwell dealltwriaeth gyhoeddus yn deillio 
o hynny. Gallai seiliau statudol osod y cyd-destun ar gyfer diwylliant ar ei newydd wedd â'r mecanwaith 
yn gweithredu ar sail cyfranogiad cyfartal gan y pedair llywodraeth, gan adlewyrchu’r parch cydradd a 
ddylai fod yn sylfaen ar gyfer cynnal eu cysylltiadau rhynglywodraethol.

Un diffyg yn y trefniadau presennol yw'r methiant i ddarparu systemau effeithiol ar gyfer datrys 
anghydfodau y gall pob gweinyddiaeth ymddiried ynddynt. Dylid hefyd ystyried sefydlu'r systemau hyn 
fel rhan o'r trefniadau llywodraethu ar gyfer y Grwpiau Rhyngweinidogol newydd y cyfeirir atynt uchod, 
yn ogystal ag ar lefel Cyd-bwyllgor y Gweinidogion (Y Cyfarfod Llawn). Bydd osgoi a datrys anghydfodau 
yn fwy effeithiol ar y lefel portffolio hon yn aml. Byddai cyflwyno'r posibilrwydd o gymorth trydydd 
parti annibynnol ar gyfer datrys anghydfodau rhwng llywodraethau, boed hynny ar ffurf cymrodeddu 
rhwymedigol, cyfryngu neu gyngor mewn rhai cyd-destunau penodol hefyd, yn gwneud tipyn i sicrhau bod 
y gweinyddiaethau datganoledig yn credu bod sylw teg yn cael ei roi i’r materion y byddant yn teimlo y bydd 
angen eu codi. 

Mae un pwynt ar ôl i'w drafod. Os derbynnir y bydd angen i’r pedair llywodraeth gydweithio yn fwy ffurfiol 
ac ar draws amrywiaeth ehangach o feysydd polisi nag a wnaed yn y gorffennol, bydd cwestiynau’n codi 
am y trefniadau mwyaf priodol ar gyfer craffu ar y gweithgarwch hwn. Nid mater i Lywodraeth Cymru, 
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nag unrhyw un o’r llywodraethau mewn gwirionedd, yw rhagnodi pa drefniadau ddylai’r pedair deddfwrfa 
eu rhoi ar waith er mwyn hwyluso’r trefniadau craffu hyn. Mae’n gywir dweud, fodd bynnag, pe byddai’r 
deddfwrfeydd yn pennu mecanwaith yn caniatáu i’r deddfwrfeydd graffu ar y cyd, neu mewn modd 
gydlynus, ar weithgarwch rhynglywodraethol, byddai hyn yn gwbl gyson â’r strwythurau llywodraethu 
sy’n datblygu yn y DU yn ein barn ni.

27 [2018] UKSC 64.

 11. Mewn perthynas â chysylltiadau rhyngwladol a masnach y DU, dylid cynnwys 
Gweinidogion a swyddogion y gweinyddiaethau datganoledig drwy fecanwaith 
rhynglywodraethol ffurfiol mewn trafodaethau â Llywodraeth y DU ynglŷn â 
llunio safbwynt polisi’r DU ar faterion a all fod yn destun negodiadau rhyngwladol, 
yn arbennig lle y gallai’r rhain gael goblygiadau pwysig o ran materion sydd o 
fewn cymhwysedd datganoledig. Ni ddylai Llywodraeth y DU fel arfer barhau 
â mandadau negodi ar faterion datganoledig na chytunwyd arnynt gyda’r 
weinyddiaeth ddatganoledig berthnasol, a dylai’r llywodraethau datganoledig gael 
cymryd rhan amlwg yn y broses negodi. Mater i’r gweinyddiaethau datganoledig, 
gan ymgynghori â Llywodraeth y DU (a gweinyddiaethau eraill yn ôl yr angen) a’u 
deddfwrfeydd datganoledig wedi hynny, ddylai fod ystyried sut y dylid gweithredu 
rhwymedigaethau sydd o fewn cymhwysedd datganoledig sy’n deillio o gytundebau 
rhyngwladol y DU. Byddai hyn yn cynnwys ystyried a ddylai’r sefydliadau 
datganoledig roi’r rhwymedigaethau hynny ar waith drwy eu deddfwriaeth eu 
hunain neu gytuno eu bod yn cael eu cynnwys yn neddfwriaeth y DU/Prydain Fawr. 

Gweinidogion Llywodraeth y DU sy'n rheoli cysylltiadau rhyngwladol y DU, gan gynnwys negodiadau ar 
fasnach, o dan bwerau yn deillio o’r Uchelfraint Frenhinol. Mae’r setliadau datganoli yn darparu pwerau 
ymyrryd i’r Ysgrifennydd Gwladol gymryd camau ar gyfer sicrhau bod y sefydliadau datganoledig, wrth arfer 
eu pwerau, yn gwneud hynny yn unol â rhwymedigaethau rhyngwladol y DU. 

Symleiddio pethau’n ormodol fyddai dod i’r casgliad fodd bynnag nad oes gan y sefydliadau datganoledig 
unrhyw fuddiannau dilys o ran y modd y mae Llywodraeth y DU yn cynnal cysylltiadau rhyngwladol. Fel y 
gwnaethpwyd yn glir gan y Goruchaf Lys yn achos Bil Parhad yr Alban27, nid yw’r darpariaethau yn y 
ddeddfwriaeth sy’n gysylltiedig â datganoli sy’n golygu bod Senedd y DU yn cadw cymhwysedd mewn 
perthynas â Chysylltiadau Rhyngwladol yn ymestyn i weithredu rhwymedigaethau rhyngwladol y DU mewn 
meysydd datganoledig. Mae hyn yn arwain at rai canlyniadau penodol.

Mae derbyn a gweithredu rhwymedigaethau rhyngwladol yn cael eu hystyried gan Lywodraeth Cymru fel 
rhan o un broses, ond proses a weithredir fesul cam. Mae’r camau hynny fel a ganlyn: cytuno yn y DU beth 
yr ydym am ei gyflawni yn y negodiadau; cynnal y negodiadau; sicrhau cymeradwyaeth (‘cadarnhad’) ar 
gyfer yr hyn a gytunwyd; a rhoi effaith i’r rhwymedigaethau a ddaw yn sgil hyn (gyda, fel y nodwyd,  
y posibilrwydd o ddefnyddio pwerau ymyrryd yr Ysgrifennydd Gwladol in extremis). Yn y broses hon, rhaid 
i wahanol lywodraethau gymryd yr awenau ar wahanol adegau, ond mewn cyd-destun y mae pob un 
ohonynt yn cymryd rhan ynddo neu fel rhan o amcan cyffredin.  

Materion y dylai Llywodraeth y DU arwain arnynt yn amlwg yw pennu mandad negodi y DU ac ymgymryd 
â’r negodiadau eu hunain, ond bydd y gweinyddiaethau datganoledig yn dymuno cymryd rhan gyda’r ddau 
fater hwn hefyd. Rhaid cofio mai cyfrifoldeb y gweinyddiaethau datganoledig yn bennaf, mewn perthynas 
â materion datganoledig o leiaf, yw gweithredu’r rhwymedigaethau. Byddai’n hynod artiffisial pe byddai’r 
DU yn negodi’r rhwymedigaethau rhyngwladol yn gwbl annibynnol ar y broses ar gyfer rhoi effaith iddynt. 
Ni fyddai unrhyw un yn elwa ychwaith pe byddai Llywodraeth y DU yn ymrwymo i rwymedigaethau 
rhyngwladol na fyddai’r gweinyddiaethau datganoledig yn barod i’w gweithredu wedi hynny.  
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Felly, rhaid rhoi mecanwaith rhynglywodraethol28 ar waith ar gyfer cefnogi un broses, fesul cam, 
sy’n galluogi’r DU i ymrwymo i rwymedigaethau rhyngwladol newydd, gyda’r gweinyddiaethau datganoledig 
a Llywodraeth y DU oll â’u rhan eu hunain i’w chwarae mewn un ymdrech gydweithredol. At hynny, 
mae angen i Lywodraeth y DU ymrwymo i weithio gyda’r gweinyddiaethau datganoledig i geisio cytundeb 
ar bob safbwynt negodi sy’n cyffwrdd â materion datganoledig, ac ymrwymo hefyd na fyddai fel arfer 
yn mynd ar drywydd mandadau negodi ar y materion hynny heb gael cytundeb y gweinyddiaethau 
datganoledig ymlaen llaw. Dylai’r ffaith bod partneriaid negodi yn ymwybodol bod y gweinyddiaethau 
datganoledig yn sefyll mewn partneriaeth â Llywodraeth y DU ar fandadau negodi yn gysylltiedig â meysydd 
datganoledig, ac yn cymryd rhan yn y negodiadau eu hunain, dawelu eu meddyliau y bydd  
unrhyw gytundebau a geir rhyngddynt yn cael eu gweithredu’n gywir yn y DU.29 

O’u safbwynt hwythau, bydd angen i’r sefydliadau datganoledig o bryd i’w gilydd ystyried yn ofalus a ddylid 
rhoi effaith i rwymedigaethau rhyngwladol newydd yng nghyd-destun y meysydd datganoledig, a sut y dylid 
gwneud hynny. Gan ragdybio bod y gweinyddiaethau datganoledig wedi cael cymryd rhan yn briodol yn y 
broses negodi fel y disgrifir uchod, bydd hyn yn golygu naill ai cydsynio i weithredu ar sail y DU gyfan drwy 
ddeddfwriaeth San Steffan, neu benderfynu deddfu eu hunain er mwyn gallu cydweddu rhwymedigaethau 
rhyngwladol ag amgylchiadau a systemau cyfreithiol lleol (ac mae’n debygol mai dyma fyddai'r rhagdybiaeth 
a ddefnyddir gan Lywodraeth Cymru fel man cychwyn). Bydd rhaid cynnal ymgyngoriadau hefyd rhwng 
yr amrywiol lywodraethau wrth benderfynu ar y ffordd orau ymlaen.

28  Mae Llywodraeth Cymru wedi dadlau o blaid sefydlu Fforwm Rhyngweinidogol ar Fasnach Ryngwladol. Fodd bynnag, ceir achos dros sefydlu Fforwm o’r fath gyda chylch 
gwaith ehangach, ar gyfer ystyried sut y cyflwynir y DU dramor a pha feysydd y dylid eu blaenoriaethu wrth fuddsoddi a meithrin cysylltiadau.

29  Noder yma y pwyslais a roddir gan Lywodraeth y DU ar allu “speak clearly, with a single voice, as a unitary actor under international law”: UK Government Response to the 
Constitution Committee Report: Parliamentary Scrutiny of Treaties (Gorffennaf 2019), tt 5-6. Mae’n ofynnol bod trefniadau cyfansoddiadol priodol, gan gynnwys mecanwaith 
effeithiol a all sicrhau cytundeb rhynglywodraethol ar faterion o fudd cyffredin, yn eu lle cyn i hyn ddod yn realiti. 

30  Gweler er enghraifft Ddeddf Cymru 2017, a.66: gofyniad i Awdurdod Marchnadoedd Nwy a Thrydan anfon ei Adroddiadau Blynyddol a Chyfrifon at Weinidogion Cymru, 
y mae'n ofynnol iddynt hwythau eu gosod gerbron Senedd Cymru. 

 12. Pan fydd trefniadau yn yr arfaeth ar gyfer creu corff neu asiantaeth gyhoeddus 
sydd â chyfrifoldebau gweithredol dros fwy nag un rhan o’r DU, neu pan addasir corff 
neu asiantaeth o’r fath at ddibenion eraill, fel rhan o ddyluniad y sefydliad, dylid 
ystyried barn y gweinyddiaethau datganoledig perthnasol bob amser, a hynny er 
mwyn i fuddiannau pob rhan o’r DU sydd o fewn cylch gwaith y corff neu asiantaeth 
gael eu hystyried yn briodol. Dylai hyn gynnwys trefniadau sy’n ymwneud â 
llywodraethiant y corff, a'i drefniadau cyllido, yn ogystal â'r modd y goruchwylir 
ei weithgareddau ac y creffir arnynt. 

Mae’r amrywiol amgylchiadau a allai arwain at y mater hwn yn golygu na cheir un ateb sy’n briodol ym 
mhob achos. Mae’r opsiynau yn cynnwys penodi aelodau o Fwrdd y corff neu’r asiantaeth gyhoeddus gan 
Weinidogion y gweinyddiaethau datganoledig; cydsyniad Gweinidogion y gweinyddiaethau datganoledig 
i benodiadau a gynigir gan Ysgrifennydd Gwladol; ymrwymiadau ffurfiol i ymgynghori ynglŷn â’r 
gweithdrefnau ar gyfer recriwtio aelodau'r Bwrdd; a chytundebau neu brotocolau yn ymwneud â’r 
trafodaethau a gaiff swyddogion â swyddogion yr asiantaeth fel rhan o drefniadau rheoli rheolaidd y corff 
o’i fusnes, gan gynnwys mewnbwn i’w gynllunio corfforaethol. (Yn gyffredinol, po fwyaf o ran y bydd y 
corff cyhoeddus yn ei chwarae mewn materion datganoledig, y mwyaf tebygol ydyw y bydd angen diogelu 
buddiannau datganoledig drwy ddylanwadu'n uniongyrchol ar benodiadau i aelodaeth y Bwrdd).

Bydd angen cynnwys trefniadau atebolrwydd i ddeddfwrfeydd datganoledig hefyd wrth ystyried y mater 
hwn. Mae’n ofynnol yn aml i gyrff cyhoeddus anfon copïau o’u Hadroddiadau Blynyddol at Weinidogion 
y gweinyddiaethau datganoledig i’w gosod gerbron y deddfwrfeydd datganoledig, er mwyn hwyluso’r 
gwaith craffu.30 
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 13. Dylai Gweinidogion ym mhob gweinyddiaeth barhau i gael cymorth gweision 
sifil yn amodol ar reolau a chodau cyffredin mewn perthynas â phenodiadau ac 
ymddygiad proffesiynol; a dylid rhoi trefniadau yn eu lle i hwyluso'r broses o 
gyfnewid a throsglwyddo staff rhwng un weinyddiaeth a gweinyddiaeth arall.

Mae Llywodraeth Cymru o blaid parhau â'r trefniadau lle y gall aelodau o un Gwasanaeth Sifil Cartref 
gefnogi Gweinidogion yn Llywodraeth Cymru, Llywodraeth yr Alban a Llywodraeth y DU, ill tair. 
(Am resymau hanesyddol, ceir Gwasanaeth Sifil ar wahân yng Ngogledd Iwerddon). Mae trefniadau o'r 
fath yn sicrhau bod safonau proffesiynol a chodau ymarfer cyffredin yn cael eu cynnal ar draws y tair 
gweinyddiaeth, a golyga hyn ei bod yn haws cynnal trefniadau gweithio rhynglywodraethol o ddydd i ddydd. 
Maent hefyd yn golygu bod staff yn gallu trosglwyddo a chael eu rhoi ar fenthyg i weinyddiaethau eraill, 
gan alluogi gweision sifil unigol i ehangu eu profiad a'u dealltwriaeth o safbwyntiau, prosesau ac arferion 
y gweinyddiaethau eraill yn y DU.

Ymhen amser, mae'n bosibl y gall gweinyddiaethau datganoledig unigol ddymuno aildrefnu eu hadnoddau 
gweinyddiaeth gyhoeddus yn eu tiriogaethau eu hunain er mwyn bod yn fwy effeithlon a chydlynus. Yng 
Nghymru, cyfeirir at hyn o bryd i'w gilydd fel y dymuniad o sefydlu 'un gwasanaeth cyhoeddus i Gymru'. 
Bydd angen ail-asesu’r manteision o gael un Gwasanaeth Sifil Cartref yn erbyn datblygiadau newydd 
o’r fath.
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6  Cyllid

31  Mae manylion y ffordd y gweithredir fformiwla Barnett wedi'u nodi yn Natganiad y Polisi Cyllid (2015), www.assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/479717/statement_of_funding_2015_print.pdf, a ddiweddarwyd yn Fframweithiau Cyllid Cymru a'r Alban (2016), www.assets.publishing.
service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/503481/fiscal_framework_agreement_25_feb_16_2.pdf, www.assets.publishing.service.gov.
uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/578836/Wales_Fiscal_Framework_Agreement_Dec_2016_2.pdf.

32  Awgrymwyd y newid hwn am y tro cyntaf gan Gomisiwn Holtham yn ei ail adroddiad (2010), www.llyw.cymru/tegwch-ac-atebolrwydd-setliad-ariannu-newydd-i-gymru?_
ga=2.229415260.1910609995.1569835170-445189438.1545297831.

CYNIGION 14-17

 14. Mater i Lywodraeth y DU benderfynu yn ei gylch yw lefelau gwariant cyhoeddus, 
o ran rhaglenni sy'n gweithredu ar lefel Cymru a’r DU/Prydain Fawr/Lloegr ac 
ar gyfer Lloegr mewn perthynas â meysydd polisi sydd wedi cael eu datganoli. 
Dylid pennu grym gwario'r gweinyddiaethau datganoledig, gan ystyried y lefelau 
gwariant arfaethedig ar gyfer Lloegr, drwy gyfeirio at gyfres o ddangosyddion amcan 
y cytunwyd arnynt o angen cymharol, er mwyn sicrhau bod grym gwario yn deg ar 
draws y gwahanol weinyddiaethau a bod modd cyflenwi lefel ac ansawdd gyfatebol 
o nwyddau cyhoeddus ym mhob rhan o'r DU. Ni ddylai Llywodraeth y DU allu fynd 
ati'n fympwyol i ddyrannu cyllid ychwanegol i unrhyw ran benodol o'r DU drwy 
unrhyw drefniadau eraill.

O dan y system bresennol, yn gyffredinol, dyrennir cyllid i'r gweinyddiaethau datganoledig drwy fformiwla 
Barnett, lle mae'r gwahaniaeth yn y cyllid a gaiff y gweinyddiaethau datganoledig yn gyfran ar sail 
y boblogaeth o newidiadau mewn rhaglenni cymharol, gydag addasiadau ar gyfer refeniw o drethi 
datganoledig.31 Nid yw'r system yn ystyried anghenion cymharol pob gwlad. Mae Llywodraeth y DU 
wedi ymddwyn y tu allan i'r rheolau arferol o bryd i'w gilydd mewn ffordd nad yw pob un, neu ragor 
o'r gweinyddiaethau datganoledig yn ystyried sy'n deg.

Yn 2016, newidiwyd fformiwla Barnett o ran y ffordd y mae'n gymwys i Gymru. Mae'r newid hwn – a elwir 
yn 'llawr Holtham'32 – yn ychwanegu ffactor penodol, sy'n seiliedig ar anghenion, a osodwyd yn 105% 
ar hyn o bryd ond a fydd yn codi i 115% ar yr adeg pan fydd gwariant fesul person yng Nghymru ar 
swyddogaethau datganoledig yn cyrraedd 115% o lefel Lloegr. Mae'r addasiad penodol i Gymru hwn 
i fformiwla Barnett yn gam mawr yn y cyfeiriad cywir tuag at gyflwyno system decach. Fodd bynnag, 
mae Llywodraeth Cymru o'r farn y dylid sefydlu system newydd sy'n seiliedig ar anghenion cymharol 
i ddisodli fformiwla Barnett, a dylid gwneud hyn o fewn fframwaith cyllid cynhwysfawr a chyson y bydd 
pob Llywodraeth yn y DU yn cytuno arno.  

Mae gan y gweinyddiaethau datganoledig fuddiant dilys hefyd yn lefelau a dosbarthiad y gwariant 
ar raglenni Cymru a'r DU/Prydain Fawr/Lloegr, er enghraifft mewn perthynas â budd-daliadau lles, 
cyfiawnder a'r seilwaith rheilffyrdd. Mae lefelau a dosbarthiad y gwariant ar raglenni o'r fath yn bwysig i'r 
gweinyddiaethau datganoledig am amryw o resymau ond yn arbennig oherwydd y rhyngweithio rhwng 
rhaglenni Cymru a'r DU/Prydain Fawr/Lloegr ar y naill law a rhaglenni datganoledig ar y llall. 
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 15. Dylid rhoi adnoddau i'r gweinyddiaethau datganoledig drwy gyfuniad o grant 
sy'n seiliedig ar anghenion gan Lywodraeth y DU, adnoddau a godwyd drwy drethi 
datganoledig a lleol, a benthyciadau cyfalaf. 

Bydd cydbwysedd y cyllid ar gyfer pob gweinyddiaeth ddatganoledig, fel y cydbwysedd rhwng grant 
Llywodraeth y DU a'r refeniw a godir drwy drethi datganoledig a lleol, yn adlewyrchu eu hamgylchiadau 
penodol a'r tueddiadau gwleidyddol yn lleol. Nid oes unrhyw ragdybiaeth y bydd y cydbwysedd cyllid 
na chwmpas y pwerau trethi datganoledig yn union yr un fath ym mhob gweinyddiaeth ddatganoledig. 
Fodd bynnag, dylid seilio'r cytundebau sy'n sylfaen i'r berthynas gyllidol rhwng Llywodraeth y DU a'r 
gweinyddiaethau datganoledig ar yr egwyddorion cyffredin o bartneriaeth, tryloywder, a chydnabyddiaeth 
o natur gyd-gysylltiedig y DU a thirwedd gyllidol y gweinyddiaethau datganoledig. 

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod y gwahaniaeth sy'n bodoli rhwng amgylchiadau a thueddiadau 
gwleidyddol gwahanol rannau o'r DU wedi arwain at sefyllfa anghymesur o ran datganoli cyllidol. Fodd 
bynnag, nid oes rhaid i'r anghymesuredd hwn olygu mai dull ad hoc a di-drefn y dylid ei ddilyn wrth 
ddatganoli cyllid, ac mae yna berygl, os nad eir i'r afael â hyn, y bydd y ffaith bod llai a llai o gydlyniaeth yn 
arwain at ansefydlogrwydd. Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried y dylai pob Llywodraeth yn y DU gytuno 
ar set o egwyddorion a nodau craidd y gellid eu cymhwyso i bob gweinyddiaeth ond dylid hefyd caniatáu 
eu hamrywio yn ôl yr angen.   

Felly, mae Llywodraeth Cymru yn dadlau o blaid un fframwaith cyllidol i'r DU gyfan, fframwaith y 
dylai pob un Llywodraeth yn y DU gytuno arno. Yn greiddiol i'r fframwaith hwn, byddwn yn disgwyl i'r 
cytundeb fod yn seiliedig ar yr egwyddorion o gyfranogiad cyfartal, cydweithio, a rhannu'r cyfrifoldeb dros 
ganlyniadau. Dylai'r fframwaith hwn ddarparu hefyd ar gyfer dull newydd yn seiliedig ar reolau nad yw'n 
caniatáu i wleidyddiaeth ddylanwadu ar gyllid, gan bod modd i hynny arwain at anghydraddoldeb a diffyg 
ymddiriedaeth. Oni cheir amgylchiadau eithriadol, dylai'r fframwaith fod yn gymwys bob amser, ac ni ddylid 
gwyro oddi wrth y fframwaith os na fydd pob Llywodraeth wedi cytuno i wneud hynny ymlaen llaw drwy 
system agored a thryloyw.

 16. Asiantaeth gyhoeddus a fydd yn atebol i bob un o'r pedair gweinyddiaeth 
ar y cyd ddylai fod yn gyfrifol am weithredu'r trefniadau hyn ar gyfer darparu 
adnoddau, gan gynnwys pennu union fanylion grym gwario a therfynau benthyg 
y gweinyddiaethau datganoledig.

Dim ond os cytunir arno ar y cyd, ac y'i weithredir a'i gwarantir yn annibynnol, y gellir sicrhau dilysrwydd 
fframwaith cyllid y DU yn llwyr. Os na cheir corff annibynnol, sy'n gyd-atebol mae'n hynod debygol na fydd 
fframwaith cyllid y cytunwyd arno hyd yn oed yn gallu atal pob anghydfod a chwyn posibl.  

Cydnabyddir eisoes yr egwyddor o gael cefnogaeth trydydd parti gan gorff annibynnol er mwyn datrys 
anghydfodau yn fframweithiau cyllid Llywodraethau Cymru a'r Alban, ill dwy, ac mae'n ddull a ddefnyddir 
yn helaeth ledled y byd ar gyfer datrys anghydfodau. Mae Llywodraeth Cymru o'r farn bod gan gorff annibynnol 
rôl hanfodol i'w chwarae. Gall sicrhau bod pob un yn cael ei drin yn gyfartal, gan gydnabod pwysigrwydd 
yr egwyddor o sybsidiaredd ond cydnabod hefyd yr egwyddor greiddiol fod pob rhan o'r DU yn ddibynnol 
ar ei gilydd.
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 17. Mater i'r gweinyddiaethau datganoledig yw pennu, yn unol â’r pwerau a'r 
adnoddau sydd ar gael iddynt, eu blaenoriaethau eu hunain ar gyfer trethiant a 
gwariant cyhoeddus sy'n gysylltiedig â'u cyfrifoldebau datganoledig, a rhoi eglurhad 
o’u penderfyniadau i’w deddfwrfeydd eu hunain. Fodd bynnag, caiff penderfyniadau 
a wneir gan y gweinyddiaethau datganoledig neu gyrff o dan eu hawdurdodaeth 
oblygiadau ariannol ar adrannau neu asiantaethau Llywodraeth y DU (effeithiau 
'goferu’). Fel arall, gall penderfyniadau gan adrannau neu asiantaethau'r DU gael 
goblygiadau ariannol i'r gweinyddiaethau datganoledig. Mewn achosion o'r fath, 
rhaid i'r Llywodraeth sy'n gyfrifol am y penderfyniadau sy'n arwain at oblygiadau 
ariannol i lywodraethau eraill gymryd cyfrifoldeb dros fynd i'r afael â'r goblygiadau 
hynny. Dylai unrhyw anghydfodau ynglŷn â gweithredu'r egwyddor hon fod yn 
amodol ar asesiad annibynnol.

Nid yw’r trefniadau presennol ar gyfer cydnabod effeithiau goferu penderfyniadau a wneir gan un 
Llywodraeth ar lywodraethau eraill, a mynd i'r afael â hwy, yn gwbl effeithiol ac mae anghydfodau yn codi 
yn aml. Mae Llywodraeth Cymru yn credu bod angen mecanwaith clir, annibynnol y cytunwyd arno ar gyfer 
mynd i'r afael ag effeithiau goferu yng nghyd-destun fframwaith cyllid newydd y DU ynghyd â dull eglur o 
ddatrys anghydfodau.
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7  Cyfiawnder a'r Llysoedd

CYNIGION 18-19

 18. Dylai'r gweinyddiaethau datganoledig (a Llywodraeth a Senedd y DU mewn 
perthynas â Lloegr) fod yn gyfrifol am blismona a gweinyddu cyfiawnder yn eu 
tiriogaethau. Dylai trefniadau awdurdodaethol a strwythurau llysoedd adlewyrchu 
cyfrifoldebau neilltuol y sefydliadau datganoledig dros eu tiriogaethau mewn 
perthynas â'r materion hyn a materion cysylltiedig.

Cymhwyso cynnig 3, y dylai pwerau'r sefydliadau datganoledig gael eu seilio ar gyfres gydlynus o 
gyfrifoldebau a'u dyrannu yn unol â'r egwyddor o sybsidiaredd, mewn ffordd benodol a wna’r cynnig hwn. 
Mae gan hyn arwyddocâd neilltuol i Gymru, lle nad yw'r pwerau hyn wedi'u datganoli ar hyn o bryd  
(fel y maent yn yr Alban a Gogledd Iwerddon).

Yn yr awdurdodaethau eraill, tynnwyd y llinellau rhwng yr hyn sydd wedi'i ddatganoli a'r hyn nad yw 
wedi'i ddatganoli yn y fath fodd fel y rhoddir setiau cydlynus o bwerau i'r sefydliadau datganoledig. Ond yn 
achos Cymru mae llinell fympwyol wedi'i thynnu rhwng yr hyn y gellir deddfu arno a'r hyn na ellir deddfu 
arno. Felly, gall Senedd Cymru ddeddfu, ond system y llysoedd sy'n gorfodi'r ddeddfwriaeth honno. 
Llywodraeth y DU sy'n gyfrifol am y system hon yng Nghymru.

Nid yw Llywodraeth Cymru yn ymwybodol o unrhyw system o lywodraeth ddatganoledig yng ngwledydd 
y gyfraith gyffredin sy’n cael ei chyfyngu gymaint â hyn. Mewn awdurdodaethau eraill, mae'r cyfan 
neu'r rhan fwyaf o'r materion "domestig" wedi'u datganoli, ac mae hyn yn cynnwys yr holl wasanaethau 
cyhoeddus a materion eraill nad yw'n hanfodol iddynt gael eu rheoleiddio'n ganolog. Nid oes unrhyw 
reswm felly pam y mae angen i'r heddlu, y rhan fwyaf o agweddau ar y gyfraith sifil a chyfraith trosedd, 
ymddygiad gwrthgymdeithasol, gweinyddu cyfiawnder a materion cysylltiedig gael eu rheoli'n ganolog 
mewn lle arall. Felly, yn yr Alban a Gogledd Iwerddon fel mewn lleoedd eraill, ni ddigwydda hynny. 

O ganlyniad, mae'n glir beth y mae pob llywodraeth yn gyfrifol amdano, ac maent yn gallu datblygu polisïau 
a chyfreithiau cydlynus a chydgysylltiedig, gan gynnwys mewn perthynas â phlismona a chyfiawnder, i fynd 
i'r afael â'r problemau cymdeithasol y maent yn eu hwynebu. O ystyried nad yw'r cyfrifoldeb dros blismona 
a chyfiawnder wedi'i ddatganoli ar hyn o bryd, nid yw hynny'n opsiwn i Lywodraeth Cymru ar hyn o bryd.

Os yw cyfrifoldebau dros blismona a chyfiawnder yn faterion sy’n addas i'w datganoli i Senedd Cymru 
a Llywodraeth Cymru, yn unol â'r egwyddor o sybsidiaredd, byddai hyn yn cadarnhau'r achos o blaid 
creu system o lysoedd neilltuol i Gymru. Fodd bynnag, yn ein barn ni, mae'r achos hwnnw yn sefyll yn ei 
rhinwedd ei hun ar seiliau cyfansoddiadol cyffredinol. 

Yn nhystiolaeth Llywodraeth Cymru i Gomisiwn Thomas ar Gyfiawnder yng Nghymru, rydym yn dadlau, 
ac eithrio un enghraifft, fod awdurdodaeth gyfreithiol gyfatebol i gyd-fynd â phob deddfwrfa ar draws 
gwledydd y gyfraith gyffredin ym mhob achos. Mae unrhyw wahaniaeth yn y gyfraith yn golygu bod 
rhaid cael trefniadau awdurdodaethol gwahanol a lle bynnag y ceir deddfwrfa neilltuol, drwy ddiffiniad, 
golyga hynna fod y gyfraith yn wahanol. Cymru yw'r eithriad yn hyn o beth fodd bynnag. Mater o fynd i'r 
afael yn briodol â goblygiadau'r hyn sydd wedi digwydd eisoes fyddai creu awdurdodaeth gyfreithiol i Gymru 
felly, a byddai'n ddechrau ar y broses datganoli deddfwriaethol i Gymru. Ymhlith pethau eraill, byddai creu 
awdurdodaeth neilltuol yn sicrhau i Gymru y manteision o gael arweinyddiaeth farnwrol gadarn yn lleol, 
sy'n nodwedd mor bwysig o system y llysoedd yn yr Alban a Gogledd Iwerddon.  
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 19. Dylai'r Goruchaf Lys, fel y llys apêl terfynol ar gyfer y rhan fwyaf o faterion yn 
y Deyrnas Unedig, gynnwys ymhlith ei aelodau unigolion sy’n ymuniaethu â phob 
rhan o'r DU. Dylid manteisio ar y cyfle, pan ddaw swyddi gwag y bydd angen eu 
llenwi, i sicrhau bod o leiaf un person sydd â'r cymwysterau addas sy’n ymuniaethu 
â Chymru yn aelod o'r Goruchaf Lys.

Mewn un synnwyr, cymhwyso'r egwyddor yng nghynnig 12 mewn modd penodol a wna'r cynnig hwn yn 
syml, sef bod rhaid rhoi ystyriaeth briodol yn nyluniad sefydliadol corff cyhoeddus i fuddiannau pob rhan 
o'r DU sydd o fewn ei gylch gwaith. Ond mae'n dilyn yn rhesymegol o’r ddadl yng nghynnig 18 hefyd sy’n 
cefnogi system o lysoedd ar wahân i Gymru.

Saif y Goruchaf Lys ar frig systemau cyfreithiol Cymru a Lloegr, Gogledd Iwerddon ac, ar gyfer y rhan fwyaf 
o faterion, yr Alban. Mae adran 27(8) o Ddeddf Diwygio Cyfansoddiadol 2005 yn darparu 

“In making selections for the appointment of judges of the [Supreme] Court the commission must ensure 
that between them the judges will have knowledge of, and experience of practice in, the law of each part 
of the United Kingdom.” 

Ar ei wyneb, felly, awgrymir ei bod yn ofynnol cael cynrychiolaeth farnwrol o Gymru ar y Llys, fel o rannau 
eraill o'r DU. Dehonglwyd i gychwyn, fodd bynnag, at y diben hwn, fod "part of the United Kingdom" yn 
gyfeiriad at un o'r tair awdurdodaeth gyfreithiol bresennol yn y Deyrnas Unedig. Ar y sail honno, nid oedd 
hawl gan Gymru, fel rhan o awdurdodaeth Cymru a Lloegr, i gael cynrychiolaeth neilltuol ar y Llys. 

Nid yw hon yn sefyllfa gynaliadwy, ac mae'r Arglwydd Thomas o Gwmgiedd (yn rhinwedd ei rôl fel 
Arglwydd Brif Ustus Cymru a Lloegr, er ei fod wedi ymddeol erbyn hyn) a'r Arglwydd Lloyd-Jones wedi 
gwasanaethau'r Llys gyda rhagoriaeth. Fodd bynnag, mae'n debygol mai ar sail eu cymwysterau a'u 
harbenigedd personol hwy eu hunain, yn hytrach nag fel cydnabyddiaeth o Gymru fel endid ar wahân 
at ddibenion cyfreithiol y cawsant eu penodi. 

Cyn y gellir wir ystyried bod y Goruchaf Lys yn gwasanaethu pob rhan o'r Deyrnas Unedig, bydd yn hanfodol, 
o safbwynt cyfansoddiadol, pan fydd yr Arglwydd Lloyd-Jones yn ymddeol, fod unigolyn yn cael ei benodi yn 
ei le sydd â gwybodaeth am y gyfraith yng Nghymru, a phrofiad o'i hymarfer. O ganlyniad, bydd Cymru yn cael 
ei chynrychioli ar y Goruchaf Lys, o'r adeg honno ymlaen, yn ei rhinwedd ei hun. Byddai creu system o lysoedd 
neilltuol i Gymru, fel y dadleuwyd drosti yng nghynnig 18, yn atgyfnerthu'r achos o blaid hyn.
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8  Diwygio Cyfansoddiadol

CYNNIG 20

 20. Dylid ystyried datblygiadau cyfansoddiadol yn y Deyrnas Unedig yn y dyfodol 
ar sail holistaidd ac ar sail egwyddor gyfansoddiadol, yn hytrach na thrwy ddiwygio 
setliadau cyfansoddiadol penodol mewn modd ad hoc. Dylid gwneud hyn drwy 
gonfensiwn cyfansoddiadol. Rhaid i Lywodraeth Cymru a'r gweinyddiaethau 
datganoledig eraill gael eu sedd wrth fwrdd y confensiwn, a chael y cyfle i gyflwyno 
eu dyheadau cyfansoddiadol penodol, a fydd yn cael eu llywio gan ddatblygiadau 
arfaethedig mewn mannau eraill yn y DU. Dylid trefnu hefyd fod dinasyddion ledled 
y DU yn gallu cyfrannu at unrhyw gonfensiwn.

Mae cyfansoddiad y DU yn anghyffredin gan ei fod yn hawdd mowldio ei ffurf. Nid yw wedi'i godeiddio, 
ac nid oes unrhyw weithdrefn arbennig i roi effaith i'r cynigion ar gyfer diwygio cyfansoddiadol. Yn fwy na 
hynny, bydd sgyrsiau am bolisi mewn perthynas â datganoli yn debygol o fod wedi cael eu cynnal mewn 
cyfres o drafodaethau dwyochrog rhwng Llywodraeth y DU a'r gweinyddiaethau datganoledig perthnasol, 
i ryw raddau heb gyfeirio at y ffordd y mae datganoli yn datblygu mewn rhannau eraill o'r DU. Mae hyn 
wedi arwain at ddull tameidiog, nad yw'n amlwg wedi'i seilio'n benodol ar unrhyw resymeg ddeallusol, gan 
arwain at glytwaith o drefniadau gwahanol ar draws y DU.

Ym marn Llywodraeth Cymru, rhaid ystyried diwygio cyfansoddiadol yn y dyfodol o safbwynt y DU gyfan. 
Yn ein barn ni, wrth ystyried unrhyw gonfensiwn cyfansoddiadol, dylid cadw mewn cof yr achos dros 
gael cyfansoddiad ysgrifenedig a dylid trafod natur cyfansoddiad o’r fath. Fel y dywedwyd yn gynharach, 
mewn perthynas â chynigion 3 a 15, nid yw hyn o reidrwydd yn meddwl bod rhaid i'r setliadau datganoli ac 
adnoddau fod yn union yr un fath, ond rhaid gallu darparu cyfiawnhad rhesymol dros unrhyw wahaniaethau 
rhyngddynt. Mae yn golygu, fodd bynnag, y dylid osgoi gwneud addasiadau ad hoc i setliadau penodol, neu o 
leiaf ystyried goblygiadau hynny ar setliadau eraill cyn bwrw ymlaen.

Mae Llywodraeth Cymru wedi dadlau yn gyson dros sefydlu confensiwn cyfansoddiadol, gyda'r nod yn 
bennaf o edrych ar yr holl berthnasoedd gwahanol rhwng y gweinyddiaethau datganoledig a Llywodraeth 
y DU, a hynny yng nghyd-destun ein hamcan cyffredin o lywodraethu'r DU. Rydym yn parhau i gredu, 
yn awr yn fwy nag erioed, fod dadl ynglŷn â dyfodol yr Undeb yn hanfodol. Os, yn yr ymdrech i ddiogelu ei 
dyfodol, penderfynir troi at fath arall o fecanwaith, ar yr amod ei fod yn golygu bod modd cynnal trafodaeth 
eang ei chwmpas ymhlith y partïon sydd â buddiant, gyda digon o gyfle i'r cyhoedd gymryd rhan ynddi, 
byddai Llywodraeth Cymru yn derbyn hynny.
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9  Atodiad 1: Yr Ugain Cynnig

EGWYDDORION CYFFREDINOL
1. Beth bynnag y bo ei wreiddiau hanesyddol, ystyrir erbyn hyn mai cynghrair wirfoddol o genhedloedd 
yw'r Deyrnas Unedig ar y gorau, a hynny ar ffurf gwladwriaeth aml-genedl â'i haelodau yn rhannu ac yn 
ailddosbarthu adnoddau a risgiau ymhlith ei gilydd er eu budd cyffredin. Mae Cymru wedi ymrwymo i'r 
gynghrair hon, y dylid ei seilio ar gydnabyddiaeth o sofraniaeth boblogaidd ym mhob rhan o'r DU. Nid yw 
sofraniaeth Senedd y DU, yn ôl y ddealltwriaeth draddodiadol ohoni, yn cynnig sylfaen gadarn bellach ar 
gyfer y cyfansoddiad hwn sy'n esblygu.  

2. Dylid cydnabod bod yr egwyddorion sy'n sail i ddatganoli yn sylfaenol i gyfansoddiad y DU. Rhaid ystyried 
y gweinyddiaethau datganoledig fel nodweddion parhaol o gyfansoddiad y DU. Dylai unrhyw gynigion 
i ddiddymu sefydliadau o'r fath fod yn amodol ar eu cydsyniad hwythau ac ar gydsyniad yr etholaeth 
berthnasol.

3. Dylid seilio pwerau'r sefydliadau datganoledig ar gyfres gydlynus o gyfrifoldebau a neilltuir yn unol â'r 
egwyddor o sybsidiaredd. Dylid diffinio'r pwerau hynny drwy restru'r materion penodol y cytunir y dylid eu 
cadw yn ôl gan San Steffan mewn perthynas â phob tiriogaeth, gyda phob mater arall (yn achos Cymru) 
yn dod yn gyfrifoldeb Senedd Cymru a/neu Lywodraeth Cymru. 

Y DEDDFWRFEYDD A PHWERAU DEDDFWRIAETHOL
4. Mater i’r ddeddfwrfa ei hun ddylai fod pennu ei maint, ei threfniadau etholiadol a’i threfniant mewnol, 
gyda darpariaeth Rheol Sefydlog a bennir yn lleol ar gyfer y ddeddfwrfa berthnasol mewn perthynas 
â'r materion hyn yn ôl yr angen.

5. Dylai'r berthynas rhwng pedair ddeddfwrfa y Deyrnas Unedig barhau ar sail parch rhwng y naill a'r llall. 
Er bod Senedd y DU, ar hyn o bryd, yn cadw'r awdurdod cyfreithiol yn ffurfiol i ddeddfu ar gyfer Cymru, 
yr Alban a Gogledd Iwerddon ar bob mater (gan gynnwys y rheini sydd wedi'u datganoli), ni ddylai fel 
arfer geisio deddfu ar gyfer tiriogaeth, mewn perthynas â materion sydd o fewn cymhwysedd deddfwrfa 
ddatganoledig y diriogaeth honno, heb gydsyniad pendant y ddeddfwrfa honno. Dylid ymwreiddio'r 
gofyniad hwn sy'n datgan na ddylid gwneud 'fel arfer' a'i godeiddio drwy ddiffiniad priodol a meini prawf 
yn llywodraethu ei gymhwysiad, a sicrhau bod gwir ystyr i'r modd y caiff ei gydnabod yn ein trefniadau 
cyfansoddiadol yn hytrach nag ystyr symbolaidd yn unig.

Fel arall, gallai setliad cyfansoddiadol newydd ddarparu'n syml na fydd Senedd y DU yn deddfu ar 
faterion sydd o fewn cymhwysedd datganoledig, neu geisio addasu cymhwysedd deddfwriaethol neu 
swyddogaethau'r llywodraethau datganoledig, heb gydsyniad y ddeddfwrfa ddatganoledig berthnasol.

6. Dylid cydnabod bod pwerau deddfwriaethol gwladwriaeth y DU yn arferadwy gan bedair deddfwrfa yn 
awr yn hytrach nag un, felly dylid bodloni yn y dyfodol gostau rhedeg y pedair deddfwrfa gyda'i gilydd ar 
yr un sail â chostau presennol Senedd y DU, hynny yw drwy linell gyllid benodedig (ond un sy'n berthnasol 
i bob un o'r pedair deddfwrfa), gan ddefnyddio cyfran o gyfanswm darpariaeth y gyllideb ar gyfer y DU. 

7. Dylai Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon oll barhau i gael eu cynrychioli yn Nhŷ'r Cyffredin. 
Dylid cyfansoddi Tŷ Uchaf y Senedd ar ei newydd wedd, gydag aelodaeth sy'n ystyried yn briodol natur  
aml-genedl yr Undeb, yn hytrach na'i seilio (fel yn achos Tŷ'r Cyffredin) i raddau helaeth iawn ar y 
boblogaeth. Dylai'r Tŷ Uchaf hwn gael y cyfrifoldeb penodol dros sicrhau bod sefyllfa gyfansoddiadol 
y sefydliadau datganoledig yn cael ei hystyried yn gywir yn neddfwriaeth Senedd y DU.
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PWERAU GWEITHREDOL: LLYWODRAETHAU, ASIANTAETHAU A'R 
GWASANAETH SIFIL
8. Llywodraethir y Deyrnas Unedig gan bedair gweinyddiaeth, a phob un ohonynt (gan gynnwys Llywodraeth 
y DU mewn perthynas â Lloegr) â'u cyfrifoldebau neilltuedig y dylai pob un o'r partneriaid eraill, fel rhan 
o'u hamcan cyffredin o lywodraethu'r DU, eu cydnabod. Dylai'r berthynas rhwng y pedair llywodraeth felly 
barhau ar y sail o bartneriaeth â phob aelod ohoni yn gyfartal ac yn parchu ei gilydd (a dylai sylwadau 
ar bolisïau'r gweinyddiaethau eraill, mewn diwylliant o drafodaeth wleidyddol gadarn, adlewyrchu'r parch 
hwnnw yn gywir).  

9. Oni chytunwyd eisoes ar drefniadau eraill (ac y gwneir darpariaeth ar eu cyfer yn ôl yr angen mewn 
deddfwriaeth), dylai Gweinidogion ym mhob gweinyddiaeth gael yr awdurdod neilltuedig, a bod yn gwbl 
atebol yn lleol, am arfer swyddogaethau statudol yn eu tiriogaethau yn unol â'u pwerau cyfreithiol, a hynny 
heb iddynt gael eu herio, eu hadolygu na'u goruchwylio gan Weinidogion gweinyddiaeth arall. 

10. Dylai trefniadau a/neu beirianwaith hir-sefydledig fod yn eu lle er mwyn galluogi'r amrywiol 
weinyddiaethau i weithio'n effeithiol gyda'i gilydd ar faterion sydd o fudd cyffredin. Gallai'r rhain fod o 
natur ddwyochrog neu amlochrog fel sy'n briodol. Pan fo pob un o'r pedair gweinyddiaeth (neu pa nifer 
bynnag sydd â'r pwerau perthnasol) yn cytuno bod angen dull cyffredin, dylid datblygu fframweithiau 
cyffredin, peirianwaith cyflenwi a rennir a threfniadau cydlywodraethu ar sail gydweithredol a chydsyniol. 
Dylai unrhyw beirianwaith o'r fath wneud darpariaeth ar gyfer datrys anghydfodau rhwng un llywodraeth 
ac un arall, neu rhwng amryw o’r llywodraethau, yn gyflym ac yn effeithiol, a dylid cytuno ar rôl glir ar gyfer 
mewnbwn annibynnol (boed hynny ar ffurf cyngor, cyfryngu neu gymrodeddu). 

11. Mewn perthynas â chysylltiadau rhyngwladol a masnach y DU, dylid cynnwys Gweinidogion a 
swyddogion y gweinyddiaethau datganoledig drwy fecanwaith rhynglywodraethol ffurfiol mewn 
trafodaethau â Llywodraeth y DU ynglŷn â llunio safbwynt polisi’r DU ar faterion a all fod yn destun 
negodiadau rhyngwladol, yn arbennig lle y gallai’r rhain gael goblygiadau pwysig o ran materion sydd 
o fewn cymhwysedd datganoledig. Ni ddylai Llywodraeth y DU fel arfer barhau â mandadau negodi 
ar faterion datganoledig na chytunwyd arnynt gyda’r weinyddiaeth ddatganoledig berthnasol, a dylai’r 
llywodraethau datganoledig gael cymryd rhan amlwg yn y broses negodi. Mater i’r gweinyddiaethau 
datganoledig, gan ymgynghori â Llywodraeth y DU (a gweinyddiaethau eraill yn ôl yr angen) a’u 
deddfwrfeydd datganoledig wedi hynny, ddylai fod ystyried sut y dylid gweithredu rhwymedigaethau sydd 
o fewn cymhwysedd datganoledig sy’n deillio o gytundebau rhyngwladol y DU. Byddai hyn yn cynnwys 
ystyried a ddylai’r sefydliadau datganoledig roi’r rhwymedigaethau hynny ar waith drwy eu deddfwriaeth eu 
hunain neu gytuno eu bod yn cael eu cynnwys yn neddfwriaeth y DU/Prydain Fawr. 

12. Pan fydd trefniadau yn yr arfaeth ar gyfer creu corff neu asiantaeth gyhoeddus sydd â chyfrifoldebau 
gweithredol dros fwy nag un rhan o’r DU, neu pan addasir corff neu asiantaeth o’r fath at ddibenion eraill, 
fel rhan o ddyluniad y sefydliad, dylid ystyried barn y gweinyddiaethau datganoledig perthnasol bob amser, 
a hynny er mwyn i fuddiannau pob rhan o’r DU sydd o fewn cylch gwaith y corff neu asiantaeth gael eu 
hystyried yn briodol. Dylai hyn gynnwys trefniadau sy’n ymwneud â llywodraethiant y corff, a'i drefniadau 
cyllido, yn ogystal â'r modd y goruchwylir ei weithgareddau ac y creffir arnynt.  

13. Dylai Gweinidogion ym mhob gweinyddiaeth barhau i gael cymorth gweision sifil yn amodol ar reolau 
a chodau cyffredin mewn perthynas â phenodiadau ac ymddygiad proffesiynol; a dylid rhoi trefniadau yn eu 
lle i hwyluso'r broses o gyfnewid a throsglwyddo staff rhwng un weinyddiaeth a gweinyddiaeth arall.

CYLLID
14. Mater i Lywodraeth y DU benderfynu yn ei gylch yw lefelau gwariant cyhoeddus, o ran rhaglenni sy'n 
gweithredu ar lefel Cymru a’r DU/Prydain Fawr/Lloegr ac ar gyfer Lloegr mewn perthynas â meysydd 
polisi sydd wedi cael eu datganoli. Dylid pennu grym gwario'r gweinyddiaethau datganoledig, gan ystyried 
y lefelau gwariant arfaethedig ar gyfer Lloegr, drwy gyfeirio at gyfres o ddangosyddion amcan y cytunwyd 
arnynt o angen cymharol, er mwyn sicrhau bod grym gwario yn deg ar draws y gwahanol weinyddiaethau 
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a bod modd cyflenwi lefel ac ansawdd gyfatebol o nwyddau cyhoeddus ym mhob rhan o'r DU. Ni ddylai 
Llywodraeth y DU allu fynd ati'n fympwyol i ddyrannu cyllid ychwanegol i unrhyw ran benodol o'r DU drwy 
unrhyw drefniadau eraill.

15. Dylid rhoi adnoddau i'r gweinyddiaethau datganoledig drwy gyfuniad o grant sy'n seiliedig ar anghenion 
gan Lywodraeth y DU, adnoddau a godwyd drwy drethi datganoledig a lleol, a benthyciadau cyfalaf. 

Bydd cydbwysedd y cyllid ar gyfer pob gweinyddiaeth datganoledig, fel y cydbwysedd rhwng grant 
Llywodraeth y DU a'r refeniw a godir drwy drethi datganoledig a lleol, yn adlewyrchu eu hamgylchiadau 
penodol a'r tueddiadau gwleidyddol yn lleol. Nid oes unrhyw ragdybiaeth y bydd y cydbwysedd cyllid 
na chwmpas y pwerau trethi datganoledig yn union yr un fath ym mhob gweinyddiaeth ddatganoledig. 
Fodd bynnag, dylid seilio'r cytundebau sy'n sylfaen i'r berthynas gyllidol rhwng Llywodraeth y DU a'r 
gweinyddiaethau datganoledig ar yr egwyddorion cyffredin o bartneriaeth, tryloywder, a chydnabyddiaeth 
o natur gyd-gysylltiedig y DU a thirwedd gyllidol y gweinyddiaethau datganoledig. 

16. Asiantaeth gyhoeddus a fydd yn atebol i bob un o'r pedair gweinyddiaeth ar y cyd ddylai fod yn gyfrifol 
am weithredu'r trefniadau hyn ar gyfer darparu adnoddau, gan gynnwys pennu union fanylion grym gwario 
a therfynau benthyg y gweinyddiaethau datganoledig.

17. Mater i'r gweinyddiaethau datganoledig yw pennu, yn unol â’r pwerau a'r adnoddau sydd ar gael iddynt, 
eu blaenoriaethau eu hunain ar gyfer trethiant a gwariant cyhoeddus sy'n gysylltiedig â'u cyfrifoldebau 
datganoledig, a rhoi eglurhad o’u penderfyniadau i’w deddfwrfeydd eu hunain. Fodd bynnag, caiff 
penderfyniadau a wneir gan y gweinyddiaethau datganoledig neu gyrff o dan eu hawdurdodaeth oblygiadau 
ariannol ar adrannau neu asiantaethau Llywodraeth y DU (effeithiau 'goferu’). Fel arall, gall penderfyniadau 
gan adrannau neu asiantaethau'r DU gael goblygiadau ariannol i'r gweinyddiaethau datganoledig. Mewn 
achosion o'r fath, rhaid i'r Llywodraeth sy'n gyfrifol am y penderfyniadau sy'n arwain at oblygiadau ariannol 
i lywodraethau eraill gymryd cyfrifoldeb dros fynd i'r afael â'r goblygiadau hynny. Dylai unrhyw anghydfodau 
ynglŷn â gweithredu'r egwyddor hon fod yn amodol ar asesiad annibynnol.

CYFIAWNDER A'R LLYSOEDD
18. Dylai'r gweinyddiaethau datganoledig (a Llywodraeth a Senedd y DU mewn perthynas â Lloegr) fod 
yn gyfrifol am blismona a gweinyddu cyfiawnder yn eu tiriogaethau. Dylai trefniadau awdurdodaethol 
a strwythurau llysoedd adlewyrchu cyfrifoldebau neilltuol y sefydliadau datganoledig dros eu tiriogaethau 
mewn perthynas â'r materion hyn a materion cysylltiedig.

19. Dylai'r Goruchaf Lys, fel y llys apêl terfynol ar gyfer y rhan fwyaf o faterion yn y Deyrnas Unedig, 
gynnwys ymhlith ei aelodau unigolion sy’n ymuniaethu â phob rhan o'r DU. Dylid manteisio ar y cyfle, 
pan ddaw swyddi gwag y bydd angen eu llenwi, i sicrhau bod o leiaf un person sydd â'r cymwysterau 
addas sy’n ymuniaethu â Chymru yn aelod o'r Goruchaf Lys.

DIWYGIO CYFANSODDIADOL
20. Dylid ystyried datblygiadau cyfansoddiadol yn y Deyrnas Unedig yn y dyfodol ar sail holistaidd ac ar sail 
egwyddor gyfansoddiadol, yn hytrach na thrwy ddiwygio setliadau cyfansoddiadol penodol mewn modd  
ad hoc. Dylid gwneud hyn drwy gonfensiwn cyfansoddiadol. Rhaid i Lywodraeth Cymru a'r gweinyddiaethau 
datganoledig eraill gael eu sedd wrth fwrdd y confensiwn, a chael y cyfle i gyflwyno eu dyheadau 
cyfansoddiadol penodol, a fydd yn cael eu llywio gan ddatblygiadau arfaethedig mewn mannau eraill 
yn y DU. Dylid trefnu hefyd fod dinasyddion ledled y DU yn gallu cyfrannu at unrhyw gonfensiwn.
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Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 

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

corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.   
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Caerdydd 
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11 Hydref 2019 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Annwyl Mick,  
 
Hoffem roi rhybudd ymlaen llaw ichi o'r cyfarfod pedairochrog â'r Ysgrifennydd Gwladol 
dros Fusnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol (BEIS) ar 07 Hydref 2019.  
 
Mae disgwyl i'r bobl ganlynol fod yn bresennol yn y cyfarfod: 
 

 Llywodraeth y DU - Andrea Leadsom AS, Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, 
Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol. 

 Llywodraeth yr Alban - Rosanna Cunningham ASA, Ysgrifennydd y Cabinet dros 
yr Amgylchedd, Newid Hinsawdd a Diwygio Tir.  

 Gogledd Iwerddon - Heb ei gadarnhau, cynrychiolaeth swyddogol.  
 
Roedd y cyfarfod i gael ei gynnal ar 7 Hydref, ond cafodd ei ganslo gan yr Ysgrifennydd 
Gwladol ar fyr rybudd. Rydym yn teimlo’n rhwystredig iawn ynghylch y mater hwn, a 
byddwn yn ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Gwladol i fynegi ein rhwystredigaeth. 

Cynrychiolir Llywodraeth Cymru gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth a Gweinidog 
yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig. Bydd y Gweinidogion yn codi materion 
trawsbynciol sy'n berthnasol i'r Portffolio Addysg.  
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Cytunwyd y byddai'r agenda ddrafft yn cynnwys trafodaeth ynghylch sut i baratoi 
busnesau a phobl ar gyfer Brexit, rôl y DU wrth daclo'r newid yn yr hinsawdd a'r 
Strategaeth Ddiwydiannol, yn enwedig y ffordd o weithio sy'n seiliedig ar leoedd. 
Byddwn hefyd yn tanlinellu'r angen i gryfhau a chynnal cysylltiadau'r Gweinidogion â 
BEIS trwy strwythurau rhynglywodraethol cadarnach sydd eu hangen ar gyfer diogelu'r 
setliad datganoli a chadw effeithiau Brexit ar fusnesau a phobl Cymru mor fach â 
phosibl.  

Byddaf yn ysgrifennu Datganiad Ysgrifenedig ar ôl y cyfarfod a fydd yn rhoi crynodeb i'r 
Aelodau ynghylch y materion a drafodwyd ac yn amlinellu'r safbwyntiau a gafodd eu 
pwysleisio gan Lywodraeth Cymru. 
  

 
 
Ken Skates AC/AM 

Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth  
Minister for Economy and Transport 

 
Lesley Griffiths AC/AM 

Gweinidog yr Amgylchedd  a Materion Gwledig 
Minister for Environment, Energy and Rural Affairs   
 

 
 
Kirsty Williams AC/AM 

Y Gweinidog Addysg  
Minister for Education 
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Cynulliad Cenedlaethol Cymru National Assembly for Wales
Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a 
Deddfwriaethol

Constitutional and Legislative Affairs 
Committee 

Y newid yng nghyfansoddiad Cymru Wales’ changing constitution

CLA(5) WCC 01
Tystiolaeth gan Grŵp Cynrychiolaeth 
Llafur Cymru

Evidence from Welsh Labour 
Representation Group

This response is on behalf of the Welsh Labour Representation Group (WLRG), a 
fringe and research group made up of Welsh Labour members looking at 
constitutional matters for Wales. Some of the questions in this response have 
been answered grouped together in order to give proper context to the answer. 

Regarding how “normally” should be interpreted in section 107(6) of the 
Government of Wales Act 2006, who should interpret it and how disputes 
should be resolved; questioning the power of UK Ministers under section 109A 
of the Government of Wales Act 2006 (as introduced by section 12 of the EU 
Withdrawal Act 2018) to temporarily ‘freeze’ areas of devolved competence 

With regards to the word ‘normally’. Whilst the UK Parliament, would not 
normally legislate, that does not mean that it will not, nor does it mean that it 
cannot.  Some may now argue that Sewel being placed on a statutory footing 
recognises how serious the UK Parliament is about respecting the rule. However, 
despite the codification of the convention it remains prima facie a convention, a 
non-justiciable rule because of that word normally. Both Section 2 of the Wales 
Act 2017 and Section 2 of the Scotland Act 2016 reflect a good step forward in 
many ways in terms of Westminster starting to respect the autonomy of devolved 
institutions, but they do not go far enough. There have been 340 Sewel motions 
voted on since 1999: 173 in Scotland, 79 in Northern Ireland and 88 in Wales. Whilst 
the intergovernmental mechanisms between UK and devolved administrations 
ensures most changes are made with the express consent of the devolved 
legislatures, there are circumstances in which consent has been withheld. Most 
recently in the case of the Scottish Parliament’s refusal to consent to The EU 
Withdrawal Bill now Act, while the National Assembly has refused to give consent 
seven times and Northern Ireland once. 

Something must change to ensure that devolved legislatures are not overruled or 
have legislation imposed upon them from London, but what is the solution? It 
could be argued it is time to propose a new justiciable rule, stronger than a 
convention, that would ensure that the UK Parliament cannot legislate in an area 
that is within the devolved competence of the Scottish Parliament, National 
Assembly for Wales or Northern Ireland Assembly. For the moment we shall call 
this Sewell +. Additionally, if UK-wide action were required, a joint ministerial 
committee should meet to formulate the legislation co-operatively with individual 
Bills introduced in each national legislature. This same joint ministerial committee 
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could act as an initial arbiter of the definition of the term ‘normally’ with the 
Supreme Court of the United Kingdom acting as a final decision maker. With the 
creation of said committee it should be considered unacceptable for Westminster 
to legislate for any of the devolved legislatures or for UK Government Ministers to 
freeze legislative competence.  

This suggestion has some issues, excusing for a moment that legislation focusing 
on constitutional tinkering is probably quite low down on the UK Government’s 
priority list. 

Primarily that of parliamentary sovereignty. The doctrine of parliamentary 
sovereignty is such that even if the UK Parliament passed legislation removing 
their right to legislate for the devolved administrations in devolved areas, they 
could not bind a successor Parliament. Therefore, a subsequent Parliament could 
just legislate to remove this protection, or in fact just legislate in the devolved area 
ignoring the protection completely. Some may argue that parliamentary 
sovereignty is a fallacy. That just because Parliament votes to nationalise all the 
cafes in Paris does not make it so. However, there is a clear distinction to be made 
between the UK Government of the day’s potential penchant for Parisian Coffee 
Houses and institutions created by the UK Parliament itself. With the UK’s 
constitution as it is Parliament could simply legislate away any protection, it could 
even legislate to abolish the devolved legislatures. It is submitted that this must 
not be allowed to occur. So, something even more drastic would be required to 
ensure Sewel +’s place in the UK constitution.  

Never again should Wales ever be under threat of not having a Parliament of its 
own. 

We require a Constitutional Convention.  

Only a Constitutional Convention that fundamentally alters the location of power 
in the UK could ever deliver a set of circumstances in which Sewel + could be 
deliverable, where power rests equally in the hands of all the UK’s constituent 
nations. If the UK Government is not willing to engage in a convention of this kind, 
then the Welsh Government should do so, inviting Scottish and Northern Irish 
(Once re-established) Governments to take part.  

Unlike the EU, the UK does not provide a structure of Sovereignty that would allow 
for a unilateral withdrawal from its union. The important distinction here revolves 
around Section 30 of the Scotland Act 1998 and Article 50 of The Treaty of the 
European Union. Section 30 provides for The Scottish Parliament to get a 
temporary extension of power with which they can pass a referendum Act. This 
was the legal basis for the referendum in 2014 and would be the likely basis of any 
future “Indy Ref”. Compare this with Article 50, which provides that ‘Any Member 
State may decide to withdraw from the Union in accordance with its own 
constitutional requirements.’ The difference here is staggering. 

It is a difference of relationships and of power dynamics. In one union you are 
treated as an equal, a valued constituent part of a greater whole, responsible 
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enough to make your own decisions. In the other, you are treated as if a child, not 
capable of taking control of your own destiny, maybe only getting your way when 
the parent has grown tired of your arguments.  

The development and use of intergovernmental agreements between the UK 
and Welsh Governments that are emerging as a consequence of Brexit-related 
legislation 

Whilst it is the subject of some academic wrangling if indeed the EU is a true 
confederation and fair question can be raised of attempting to emulate a system 
which you voted to leave only a few years prior, if the UK is to have any hope of 
surviving it must embrace the confederal nature of the EU and make each 
constituent unit equal. It must ensure that power derives from the periphery to 
the centre and not the other way around. This should not only apply to the 
Nations, but to the regions of England as well.  

The union must ensure each constituent element is in charge of making the 
majority of its decisions and that includes the decision to secede from the union if 
that element chooses to do so, in accordance with their own constitutional 
requirements. The UK would not accept being told what to do by France or 
Germany so why should it expect the same of its own constituent elements?  

Scotland and Northern Ireland voted strongly to remain, and Wales and England 
to leave. If we learn lessons from the EU, which in many situations affords its 
member states a veto, each constituent element of the UK would have a veto on 
the decisions of the UK as an international entity. Exit from the EU could have 
been stopped for the UK by respecting the decision of the constituent entities in 
this case Scotland and Northern Ireland. Such a model was recommended by 
Nicola Sturgeon prior to the Brexit vote. This system could apply not only to the 
decision to leave the EU but to day to day governance. If one region or nation 
wants to govern itself in a particular way it should have the right to do so and not 
have to rely on Westminster for permission.  

This confederal structure is not unique to the EU. Countries such as Belgium and 
Australia use variations of this practice in order to ensure that each constituent 
element has an equal say and if the Union is to survive then it will take a change 
such as this to make that happen. 

Earlier versions of these submissions can be found in the below articles. 

https://www.iwa.wales/click/2019/01/is-it-time-to-reform-the-sewel-convention/ 

https://www.iwa.wales/click/2018/12/our-place-in-two-unions/ 
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DATGANIAD YSGRIFENEDIG
GAN

LYWODRAETH CYMRU 

TEITL Dyfodol cyfraith Cymru: categoreiddio, cydgrynhoi, codeiddio

DYDDIAD 17 Hydref 2019

GAN Jeremy Miles AC, Y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit

Rwyf wedi siarad cyn hyn am gymhlethdod ein cyfreithiau, ac am y problemau y mae pobl 
yn eu cael wrth ddeall eu hawliau a'u rhwymedigaethau. Mae Aelodau ar draws y Senedd 
yn cytuno bod angen i'r gyfraith yr ydym yn gyfrifol amdani fod yn fwy hygyrch, ac rwyf wrth 
fy modd bod Deddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 wedi’i deddfu erbyn hyn.

Heddiw, rwy'n parhau â'n gwaith i wneud cyfraith Cymru yn fwy hygyrch drwy gyhoeddi mwy 
o fanylion cynigion y Llywodraeth ar gyfer categoreiddio, cydgrynhoi a chodeiddio'r gyfraith. 
Mae hon yn weledigaeth ar gyfer y dyfodol, un lle mae pob cyfraith sy'n dod o fewn 
cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd yn drefnus, yn hawdd ei defnyddio, ar gael ar y ffurf 
ddiweddaraf ac mor ddealladwy ag sy’n bosibl gan ystyried cymhlethdod y cynnwys. 

Er mwyn cyflawni hyn mae angen ailwampio'r llyfr statud. Gwneir hyn drwy sefydlu system o 
gategoreiddio’r gyfraith bresennol fel y gellir ei threfnu drwy gyfeirio at ei phwnc; drwy 
gydgrynhoi’r gyfraith honno yn dilyn hynny yn unol â'r categori pwnc; ac, ar ôl cael trefn fel 
hyn, cynnal proses o godeiddio a gynlluniwyd i gadw trefn ar y gyfraith. Mae hyn hefyd yn 
golygu y bydd y modd y byddwn yn cyfathrebu ynglŷn â'r gyfraith yn gwella drwy gyhoeddi’n 
well a darparu mwy o ddeunydd esboniadol am ddeddfwriaeth.

Mae'r cynigion yr wyf yn eu cyhoeddi heddiw yn disgrifio ein cynigion ar gyfer cyflawni hyn. 
Rydym wedi nodi yr hyn yr ydym yn ei olygu yn union wrth sôn am gategoreiddio, 
cydgrynhoi a chodeiddio ac amlinellu prosiectau cysylltiedig eraill a fydd yn ein helpu i 
gyrraedd y nod. Rwy’n edrych ymlaen at glywed barn ymarferwyr cyhoeddus a defnyddwyr 
deddfwriaeth yng Nghymru.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma: 
https://llyw.cymru/dyfodol-cyfraith-cymru-categoreiddio-cydgrynhoi-codeiddio
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