
 

Agenda - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 

Cyfansoddiad 
Lleoliad: 

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd 

Dyddiad: Dydd Llun, 24 Chwefror 2020 

Amser: 14.30

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Gareth Williams 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6362  

SeneddDCC@cynulliad.cymru
------ 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

14.30   

2 Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad yn eu cylch i'r 

Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 

14.30-14.35   

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol 

2.1 SL(5)497 - Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu) 

(Cymru) (Diwygio) 2020  

 (Tudalennau 1 - 10) 

CLA(5)-07-20 – Papur 1 – Adroddiad 

CLA(5)-07-20 – Papur 2 – Rheoliadau 

CLA(5)-07-20 – Papur 3 – Memorandwm Esboniadol 

2.2 SL(5)500 - Gorchymyn Awdurdodau Parciau Cenedlaethol (Cymru) (Diwygio) 

2020  

 (Tudalennau 11 - 21) 

CLA(5)-07-20 – Papur 4 – Adroddiad 

CLA(5)-07-20 – Papur 5 – Gorchymyn 

CLA(5)-07-20 – Papur 6 – Memorandwm Esboniadol 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol 

2.3 SL(5)498 - Rheoliadau'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Taliadau Uniongyrchol 

i Ffermwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2020  

 (Tudalennau 22 - 33) 

CLA(5)-07-20 – Papur 7 – Adroddiad 

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



CLA(5)-07-20 – Papur 8 – Rheoliadau 

CLA(5)-07-20 – Papur 9 – Memorandwm Esboniadol 

CLA(5)-07-20 – Papur 10 - Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a 

Materion Gwledig at y Llywydd, 31 Ionawr 2020 

3 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'r DU yn gadael yr UE 

14.35-14.40   

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol 

3.1 SL(5 494 - Rheoliadau Bwyd ar gyfer Grwpiau Penodol (Gofynion o ran 

Gwybodaeth a Chyfansoddiad) (Cymru) (Diwygio) 2020  

 (Tudalennau 34 - 51) 

CLA(5)-07-20 – Papur 11 – Adroddiad 

CLA(5)-07-20 – Papur 12 – Rheoliadau 

CLA(5)-07-20 – Papur 13 – Memorandwm Esboniadol  

  

3.2 SL(5)495 - Rheoliadau Fformiwla Fabanod a Fformiwla Ddilynol (Cymru) 2020  

 (Tudalennau 52 - 74) 

CLA(5)-07-20 – Papur 14 – Adroddiad 

CLA(5)-07-20 – Papur 15 – Rheoliadau 

CLA(5)-07-20 – Papur 16 – Memorandwm Esboniadol 

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

Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 – trafodwyd yn 

flaenorol 

14.40-14.45   

4.1 SL(5)491 - Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Anifeiliaid, Bwyd Anifeiliaid a 

Bwyd, Ffioedd Iechyd Planhigion etc.) (Cymru) 2020  

 (Tudalennau 75 - 79) 

CLA(5)-07-20 – Papur 17 – Adroddiad 

CLA(5)07–20 – Papur 18 – Ymateb Llywodraeth Cymru 



5 Papurau i'w nodi 

14.45-14.50   

5.1 Llythyr gan y Prif Weinidog: Y newid yng nghyfansoddiad Cymru  

 (Tudalennau 80 - 86) 

CLA(5)-07-20 – Papur 19 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 12 Chwefror 2020 

CLA(5)-07-20 – Papur 20 – Llythyr at y Prif Weinidog, 23 Ionawr 2020 

5.2 Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd at y Llywydd: Tynnu Offerynnau 

Statudol yn ôl  

 (Tudalennau 87 - 88) 

CLA(5)-07-20 – Papur 21 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd at y 

Llywydd, 12 Chwefror 2020 

5.3 Llythyr gan yr Arglwydd Kinnoull, Cadeirydd Pwyllgor Undeb Ewropeaidd Tŷ'r 

Arglwyddi:  Ymgysylltu â’r deddfwrfeydd datganoledig  

 (Tudalennau 89 - 90) 

CLA(5)-07-20 – Papur 22 – Llythyr gan yr Arglwydd Kinnoull, 12 Chwefror 

2020 

5.4 Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd: Offeryn Statudol y DU - 

Rheoliadau Cyllido, Rheoli a Monitro Taliadau Uniongyrchol (Diwygio) 2020  

 (Tudalennau 91 - 92) 

CLA(5)-07-20 – Papur 23 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd,12 

Chwefror 2020 

5.5 Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd: Offeryn Statudol ar draws y DU – 

Rheoliadau’r Rheolau ar gyfer Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Diwygio) 

2020  

 (Tudalennau 93 - 94) 

CLA(5)-07-20 – Papur 24 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd,12 

Chwefror 2020 

6 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn: 

14.50   



7 Trafod ymchwiliad yn y dyfodol 

14.50-15.00 (Tudalennau 95 - 98)  

CLA(5)-07-20 – Papur 25 – Cylch gorchwyl diwygiedig ar gyfer ymchwiliad yn 

y dyfodol 

8 Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol - dull craffu 

15.00-15.10 (Tudalennau 99 - 127)  

CLA(5)-07-20 – Papur 26 – Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil 

Amaethyddiaeth  

CLA(5)-07-20 – Papur 27 – Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil 

Pysgodfeydd 

Dyddiad y cyfarfod nesaf - 2 Mawrth 2020  

 



 

SL(5)497 - Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf a 

Chyfrifyddu) (Cymru) (Diwygio) 2020 

Cefndir a Diben 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu) (Cymru) 

2003 (“Rheoliadau 2003”).  

Mae’r Rheoliadau hyn yn mewnosod rheoliad 24K newydd yn Rheoliadau 2003. Mae’r rheoliad 24K 

newydd yn darparu na chaiff awdurdod lleol godi swm ar ei gyfrif refeniw i adlewyrchu unrhyw amrywiad 

yng ngwerth teg buddsoddiad awdurdod lleol mewn cronfa fuddsoddi gyfun. Yn hytrach, rhaid cofnodi’r 

symiau hynny mewn cyfrif ar wahân sydd wedi ei greu at y diben hwnnw yn unig ac a ddefnyddir at y 

diben hwnnw yn unig.  

Mae'r Memorandwm Esboniadol i'r Rheoliadau (yn adran iv.) yn nodi'r canlynol:  

“Many local authorities have holdings in pooled investment funds.…The Regulations amend the 2003 

Regulations to mitigate the impact of fair value movements on pooled investment funds on local 

authority budget setting due to new International Financial Reporting Standards (IFRS) for Financial 

Instruments (IFRS9).  This will place local authorities in Wales on an equivalent footing to counterparts in 

England.” 

Bydd y newid y mae'r Rheoliadau hyn yn effeithio arno yn berthnasol i gyfrifon a baratowyd ar gyfer 

blynyddoedd ariannol mewn perthynas â'r cyfnod sy'n dechrau gyda 1 Ebrill 2019 ac sy'n gorffen gyda 31 

Mawrth 2023.  

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 dau bwynt technegol a ganlyn i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn 

perthynas â'r offeryn hwn. 

Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod yn codi 

materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Cynulliad 

1. Mae'r troednodyn i reoliad 1(2) yn cynnwys nifer o gyfeiriadau statudol at reoliadau sydd wedi diwygio 

Rheoliadau 2003. Un o'r rheoliadau a restrir yn y troednodyn yw “2006/994”, sy'n ymddangos yn wall gan 

nad yw'r rheoliadau hynny wedi diwygio Rheoliadau 2003. Rydym yn cymryd y dylai hyn fod wedi bod yn 

gyfeiriad at “2006/944” (sef Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu) (Cymru) 

(Diwygio) 2006, a ddiwygiodd Reoliadau 2003).  

Tudalen y pecyn 1
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Derbynnir nad yw'r troednodyn yn rhan o'r gyfraith. Fodd bynnag, os mai diben ei gynnwys yw 

cynorthwyo darllenydd, byddai'n ddefnyddiol pe bai'r cyfeirnod yn cael ei ddiweddaru i adlewyrchu'r 

rheoliadau diwygio cywir. 

2. Mae'r Memorandwm Esboniadol i'r Rheoliadau yn nodi, ar ddiwedd adran iv., y bydd y diwygiadau i 

Reoliadau 2003 yn dod i rym cyn 31 Mawrth 2020 (ychwanegwyd pwyslais). 

Fodd bynnag, bydd y Rheoliadau hyn yn dod i rym ar 31 Mawrth 2020 ac nid cyn hynny. 

Y goblygiadau yn sgil gadael yr Undeb Ewropeaidd   

Ni nodwyd unrhyw oblygiadau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â'r 

offeryn hwn. 

Ymateb y Llywodraeth 

Mae angen ymateb gan y Llywodraeth. 

 

Cynghorwyr Cyfreithiol 

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 

13 Chwefror 2020 
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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  

2020 Rhif 110 (Cy. 19) 

LLYWODRAETH LEOL, 

CYMRU 

Rheoliadau Awdurdodau Lleol 

(Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu) 

(Cymru) (Diwygio) 2020 

NODYN ESBONIADOL 

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

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau 

Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu) 

(Cymru) 2003 (“Rheoliadau 2003”). 

Mae’r Rheoliadau hyn yn mewnosod rheoliad 24K 

newydd yn Rheoliadau 2003. Mae’r rheoliad 24K 

newydd yn darparu na chaiff awdurdod lleol godi swm 

ar ei gyfrif refeniw i adlewyrchu unrhyw amrywiad 

yng ngwerth teg buddsoddiad awdurdod lleol mewn 

cronfa fuddsoddi gyfun. Yn hytrach, rhaid cofnodi’r 

symiau hynny mewn cyfrif ar wahân sydd wedi ei greu 

at y diben hwnnw yn unig ac a ddefnyddir at y diben 

hwnnw yn unig. 

Caiff gwerth teg buddsoddiad awdurdod lleol mewn 

cronfa fuddsoddi gyfun ei ganfod yn unol ag arferion 

cyfrifyddu priodol fel y’u diffinnir yn rheoliad 25 o 

Reoliadau 2003. Nid yw’r driniaeth gyfrifyddol hon i 

fod yn gymwys i gydnabyddiaeth o golled yn sgil 

lleihad yng ngwerth y buddsoddiad hwnnw fel y 

cydnabyddir o dan yr arferion cyfrifyddu priodol 

hynny, nac yn gymwys i unrhyw warediad (gan 

gynnwys gwerthiant) o’r buddsoddiad hwnnw. Nid yw 

ychwaith yn gymwys i fuddsoddiadau a wneir gan 

awdurdod lleol yn rhinwedd ei swyddogaeth fel 

awdurdod gweinyddu cronfa bensiwn llywodraeth leol. 

Bydd rheoliad 24K yn gymwys i gyfrifon a baratoir 

ar gyfer blynyddoedd ariannol mewn cysylltiad â’r 

cyfnod sy’n dechrau â 1 Ebrill 2019 ac sy’n gorffen â 

31 Mawrth 2023. 

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar 

gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn 

perthynas â’r Rheoliadau hyn. Ni luniwyd asesiad 

effaith rheoleiddiol llawn gan na ragwelir unrhyw 

effaith ar y sector preifat na’r sector gwirfoddol. 

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  

2020 Rhif 110 (Cy. 19) 

LLYWODRAETH LEOL, 

CYMRU 

Rheoliadau Awdurdodau Lleol 

(Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu) 

(Cymru) (Diwygio) 2020 

Gwnaed 31 Ionawr 2020 

Gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol 

Cymru 04 Chwefror 2020 

Yn dod i rym 31 Mawrth 2020 

Mae Gweinidogion Cymru, drwy arfer y pwerau a 

roddir gan adrannau 21(1), 24 a 123(1) o Ddeddf 

Llywodraeth Leol 2003(1), yn gwneud y Rheoliadau a 

ganlyn. 

Enwi, cychwyn a dehongli 

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

Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu) 

(Cymru) (Diwygio) 2020 a deuant i rym ar 31 Mawrth 

2020. 

(2) Yn y Rheoliadau hyn ystyr “Rheoliadau 2003” 

yw Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf a 

Chyfrifyddu) (Cymru) 2003(2). 

Enillion a cholledion gwerth teg cronfeydd 

buddsoddi cyfun 

2. Yn Rheoliadau 2003, ar ôl rheoliad 24J 

mewnosoder— 

                                                                               
(1) 2003 p. 26. Diwygiwyd adran 24 gan adran 238(3) o Ddeddf 

Llywodraeth Leol a Chynnwys y Cyhoedd mewn Iechyd 2007 (p. 
28). Mae’r pwerau o dan Ran 1 o Ddeddf Llywodraeth Leol 2003 
bellach wedi eu breinio yng Ngweinidogion Cymru i’r graddau y 
maent yn arferadwy o ran Cymru, yn rhinwedd adran 24 o Ddeddf 
Llywodraeth Leol 2003 fel y’i diwygiwyd. 

(2) O.S. 2003/3239 (Cy. 319), fel y’i diwygiwyd gan O.S. 2004/1010 
(Cy. 107), 2006/994 (Cy. 93), 2006/2914, 2007/1051 (Cy. 108), 
2008/588 (Cy. 59), 2009/560 (Cy. 52), 2010/685 (Cy. 67), O.S. 
2014/481 (Cy. 58), O.S. 2016/102 (Cy. 50) ac O.S. 2018/325 (Cy. 
61). 

Certified copy from legislation.gov.uk Publishing
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“Fair value gains and losses of pooled 

investment funds 

24K.—(1) In this regulation— 

“administering authority” means an 

administering authority as defined in 

Schedule 1 to the Local Government 

Pension Scheme Regulations 2013(1); 

“fair value” has the same meaning as in 

Regulation 25A to these Regulations; 

“fair value gain or loss” means a change in 

the fair value of an investment; 

“pooled investment fund” means— 

(a) a money market fund; or 

(b) an investment scheme approved by the 

Treasury under section 11(1) of the 

Trustee Investments Act 1961(2) (local 

authority investment schemes). 

(2) Paragraph (3) applies where a local 

authority— 

(a) invests in a pooled investment fund 

(other than in its capacity as an 

administering authority in relation to a 

pension fund); and 

(b) a fair value gain or loss experienced on 

the authority’s investment in that 

pooled investment fund would 

otherwise be charged to a revenue 

account by that local authority in 

accordance with proper practices. 

(3) Where this paragraph applies, the local 

authority— 

(a) must not charge to a revenue account 

an amount in respect of that fair value 

gain or loss; and 

(b) must charge that amount to an account 

established, charged and used solely 

for the purpose of recognising fair 

value gains and losses in accordance 

with this regulation. 

(4) Paragraph (3) does not apply in respect 

of— 

(a) an impairment loss in relation to the 

authority’s investment in a pooled 

investment fund as recognised in a 

revenue account of the authority in 

accordance with proper practices; or 

(b) a sale or other disposal of the whole or 

any part of the authority’s investment 

in a pooled investment fund. 

                                                                               
(1) O.S. 2013/2356. 
(2) 1961 p. 62. 
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(5) This regulation applies in relation to 

accounts prepared for financial years falling 

within the period beginning with 1 April 2019 

and ending with 31 March 2023.”. 

 

 

 

Julie James 

Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Lleol, un o 

Weinidogion Cymru 

31 Ionawr 2020 

Certified copy from legislation.gov.uk Publishing
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EXPLANATORY MEMORANDUM  
 

Explanatory Memorandum to the Local Authorities (Capital Finance and 
Accounting) (Wales) (Amendment) Regulations 2020 

 
This Explanatory Memorandum has been prepared by Local Government Finance 
Policy Division in the Education and Public Services 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. 
 
Ministers Declaration 
 
 
In my view, this Explanatory Memorandum gives a fair and reasonable view of the 
expected impact of the Local Authorities (Capital Finance and Accounting) (Wales) 
(Amendment) Regulations 2020. 
 
 
 
 

 
 
Julie James 
Minister for Housing and Local Government  
4 February 2020 
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i. Description 
  
This Statutory Instrument amends existing Regulations, the Local Authorities (Capital 
Finance and Accounting) (Wales) Regulations 2003 (“the 2003 Regulations”).   
 
The 2003 Regulations provide the regulatory regime for accounting practices to be 
followed by a local authority in Wales.  They contain detailed provisions for the 
capital finance and accounting controls, including the rules on the use of capital 
receipts and what is to be treated as capital expenditure. They also modify 
accounting practice in various ways to prevent adverse impacts on authorities’ 
revenue resources.  
 
The Local Authorities (Capital Finance and Accounting) (Wales) (Amendment) 
Regulations 2020 (“the Regulations”) make provision in connection with the local 
government capital finance and accounting regime in Wales.  Specifically the 2020 
Regulations will mitigate the impact of fair value movements on pooled investment 
funds on local authority budget setting due to new International Financial Reporting 
Standards (IFRS) for Financial Instruments (IFRS9).  This will place local authorities 
in Wales on an equivalent footing to counterparts in England. 
 
 

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

 

None. 
 

 

iii. Legislative Background 
 

Under Part 1 of the Local Government Act 2003 (“the 2003 Act”), the Welsh 
Ministers have power to make provisions in regulations regarding certain aspects of 
capital finance and accounting rules and practices.  The powers are expressed as 
being those of the Secretary of State, however, section 24 of the 2003 Act provides 
that in its application to Wales, Part 1 has effect as if for any reference to the 
Secretary of State there were substituted a reference to the Welsh Ministers. 

In particular, the Regulations are made by the Welsh Ministers in exercise of the 
powers conferred by section 21(1), 24 and 123(1) of the 2003 Act.   
 
The Regulations are subject to the negative resolution procedure. 
 
 

iv. Purpose and intended effect of the legislation   
 
The 2003 Regulations contain detailed provisions for the capital finance and 
accounting controls applicable to local government bodies in Wales, including the 
rules on the use of capital receipts and what is to be treated as capital expenditure.  
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They also modify accounting practice in various ways to prevent adverse impacts on 
authorities’ revenue resources.  
     
The Regulations make one important change:- 
 
Many local authorities have holdings in pooled investment funds. Pooled investment 
funds are viewed as a safe alternative investment to bank deposits and are often 
used by local authorities as a way to manage cash efficiently. In theory, pooled 
investment funds offer investors a larger diversification than regular bank deposits 
and generate higher returns.  
 
The Regulations amend the 2003 Regulations to mitigate the impact of fair value 
movements on pooled investment funds on local authority budget setting due to new 
International Financial Reporting Standards (IFRS) for Financial Instruments 
(IFRS9).  This will place local authorities in Wales on an equivalent footing to 
counterparts in England. 
 
The amendments to the 2003 Regulations will come into force before 31 March 
2020.  
 
 

v. Consultation  
 
A consultation on the proposed amendments to the 2003 Regulations was 
undertaken over the period from 14 November 2019 to 31 December 2019 with key 
stakeholders. This included, all local government bodies in Wales, Wales Audit 
Office, Welsh Local Government Association, One Voice Wales and the Chartered 
Institute of Public Finance and Accountancy. 
 
Stakeholders were invited to comment on the proposed 2020 Regulations. In total, 4 
responses were received. Responses were received from the following categories of 
organisations and individuals. 
 
Local Authorities – 3 
Others – 1  
 
There were no changes made to the draft regulations as a result of responses.  The 
local authority responses were all supportive of the proposed amendments and 
welcomed the move to align the Welsh regulations to those in England. 
 
The remaining response was from a treasury management advisor and was 
generally supportive but suggested an amendment to the definition of a pooled 
investment fund and to mitigate the impact of the withdrawal from the EU on exit day. 
Amendments to the Regulations had been made in 2017 and dealt with both issues 
raised. The advisor also suggested that gains and losses incurred in 2018-19 be 
included. This has not been incorporated as all accounts for the Welsh authorities for 
that financial year have been completed and audited with no concerns raised.  

  
 

vi. Regulatory Impact Assessment (RIA)  
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A regulatory impact assessment has not been produced for this instrument as the 
amendments to the Regulations do not create an additional regulatory burden.  No 
impact on business, charities or the voluntary sector is foreseen.   
 
 

vii. Post implementation review  
 
The current regulatory framework has been in place since December 2003. Since 
that time the effectiveness of the system in place has been kept under regular review 
by the Welsh Government and in regular formal and informal situations with 
interested stakeholders, examples being Local Authorities, Welsh Local Government 
Association and Wales Audit Office. 
 
 

viii. Summary 
 
The 2020 Regulations will mitigate the impact of fair value movements on pooled 
investment funds on local authority budget setting due to new International Financial 
Reporting Standards (IFRS) for Financial Instruments (IFRS9).  This will place local 
authorities in Wales on an equivalent footing to counterparts in England. 
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SL(5)500 – Gorchymyn Awdurdodau Parciau Cenedlaethol 

(Cymru) (Diwygio) 2020 

Cefndir a Diben 

Mae'r Gorchymyn hwn yn gwneud diwygiadau i Rannau I a II o Atodlen 2 i Orchymyn Awdurdodau 

Parciau Cenedlaethol (Cymru) 1995/2803 (“Gorchymyn 1995”) i leihau aelodaeth Awdurdod Parc 

Cenedlaethol Bannau Brycheiniog o 24 i 18. Daw’r Gorchymyn i rym ar 1 Ebrill 2020. 

Y weithdrefn 

Negyddol. 

Materion technegol: craffu 

Ni nodir unrhyw bwyntiau technegol i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn 

perthynas â'r offeryn hwn. 

Rhinweddau: craffu  

Nodir tri phwynt i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â'r offeryn hwn. 

Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod yn codi 

materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Cynulliad. 

1. Mae ail baragraff y Nodyn Esboniadol yn cyfeirio at “Erthygl 3”, ond dylai hyn gyfeirio at “Erthygl 2”.  

Mae'r gwall hefyd yn bodoli yn y fersiwn Gymraeg, a ddylai felly ddarllen “Mae erthygl 2”. 

2. Nodwn fod gan Weinidogion Cymru bwer i roi hysbysiad ysgrifenedig o derfynu penodiad aelod 

awdurdod lleol o awdurdod Parc Cenedlaethol o dan baragraff 6(1) o Atodlen 7 i Ddeddf yr Amgylchedd 

1995.  Gellir arfer y pŵer hwn lle mae gorchymyn yn amrywio nifer aelodau awdurdod lleol o awdurdod, 

fel sy'n wir yn achos y Gorchymyn hwn. 

Mae'r pŵer i gael gwared ar aelodau a benodir gan Weinidogion Cymru wedi'i gynnwys ym mharagraff 

6(2) o Atodlen 7 i Ddeddf yr Amgylchedd 1995.  Rhaid arfer y pŵer hwnnw drwy roi hysbysiad 

ysgrifenedig o dri mis i'r aelod am y terfyniad neu mewn unrhyw fodd arall y darperir ar ei gyfer yn 

nhelerau penodi’r aelod hwnnw. 

Rydym yn nodi bod y Gorchymyn hwn yn dod i rym ar 1 Ebrill 2020.  Mae pwerau Gweinidogion Cymru 

yn eu galluogi i gael gwared ar unrhyw aelodau awdurdod lleol er mwyn lleihau aelodaeth Awdurdod 

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i'r lefelau a weithredir gan y newidiadau o dan y Gorchymyn hwn.  

Fodd bynnag, nid yw'n glir ei bod yn bosibl lleihau nifer aelodau Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau 

Brycheiniog a benodir gan Weinidogion Cymru i'r lefelau sy'n ofynnol wedi i'r newidiadau o dan y 

Gorchymyn hwn ddod i rym.  Nid yw’r Memorandwm Esboniadol yn ymdrin â’r mater hwn. 

A yw'r dyddiad dod i rym yn ystyried unrhyw gyfnodau hysbysu sy'n ofynnol i derfynu penodiadau er 

mwyn lleihau nifer aelodau Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a benodir gan 

Weinidogion Cymru? 
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3. Nid yw'n eglur pam nad oes asesiad effaith rheoleiddiol wedi cael ei lunio ar gyfer y Gorchymyn hwn.  

Mae adran 76(2)(a) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 yn diffinio asesiad effaith rheoleiddiol fel asesiad 

o’r costau a’r buddion tebygol o gydymffurfio ag is-ddeddfwriaeth berthnasol yn Nghymru.  Nodir bod y 

Memorandwm Esboniadol yn amlinellu’r buddion sy'n deillio o'r newidiadau a wneir gan y Gorchymyn 

hwn. 

Mae’r Memorandwm Esboniadol yn nodi nad oes angen asesiad effaith rheoleiddiol oherwydd nad yw’r 

offeryn hwn yn rhoi unrhyw feichiau newydd ar fusnesau, elusennau neu gyrff gwirfoddol, ac nad oes 

unrhyw effaith sylweddol ar y sector cyhoeddus.  Ymhellach, ymddengys mai’r cyfiawnhad dros beidio â 

pharatoi asesiad effaith rheoleiddiol yw bod y Gorchymyn hwn yn ymwneud â chynnal deddfwriaeth 

bresennol ac nad yw’n cael effaith ar y dyletswyddau statudol na phartneriaid statudol. 

Mae adran 76(1) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru lunio 

cod ymarfer yn nodi eu polisi ynghylch cynnal asesiadau effaith rheoleiddiol mewn cysylltiad ag is-

ddeddfwriaeth berthnasol yng Nghymru.  Mae paragraff 4.2 o’r cod a wnaed gan Weinidogion Cymru yn 

unol ag adran 76(1) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 yn nodi mai “polisi Gweinidogion Cymru fydd 

cynnal asesiad effaith rheoleiddiol... gyda’r eithriadau canlynol”. 

Er bod y Nodyn Esboniadol yn nodi bod Gweinidogion Cymru wedi ystyried y Cod Ymarfer ynghylch 

cynnal asesiadau effaith reoleiddiol, nid yw'n glir pa eithriadau o dan y Cod y dibynnir arnynt mewn 

perthynas â'r Gorchymyn hwn. 

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

Y goblygiadau yn sgil ymadael â’r Undeb Ewropeaidd   

Ni nodir unrhyw oblygiadau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â'r 

offeryn hwn. 

Ymateb y Llywodraeth 

Rydym yn cydnabod bod y cyfeiriad at erthygl 3 yn y testun Cymraeg a’r testun Saesneg yn anghywir, a 

byddwn yn cywiro hyn drwy gyfrwng slip cywiro. 

 

O ganlyniad i ymddiswyddiadau diweddar, nifer y penodiadau Gweinidogol cyfredol i Awdurdod Parc 

Cenedlaethol Bannau Brycheiniog pan fydd y Gorchymyn yn dod i rym fydd 6. Mae’r offeryn yn 

adlewyrchiad cywir, felly, o’r cyfansoddiad cyfredol, ac ni fydd cyfnodau hysbysu ar gyfer terfynu 

penodiadau yn berthnasol.  

 

Rydym wedi ystyried y mater hwn ymhellach, ac rydym yn ystyried nad yw’r eithriadau yn y Cod yn 

gymwys yn yr achos hwn. Mae’n fwriad gennym, felly, bod Asesiad Effaith Rheoleiddiol yn cael ei gynnal. 

 

Cynghorwyr Cyfreithiol 

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 

14 Chwefror 2020 

 

Tudalen y pecyn 12



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

2020 Rhif 119 (Cy. 21) 

CEFN GWLAD, CYMRU 

Gorchymyn Awdurdodau Parciau 

Cenedlaethol (Cymru) (Diwygio) 

2020 

NODYN ESBONIADOL 

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

Mae’r Gorchymyn hwn yn diwygio Gorchymyn 

Awdurdodau Parciau Cenedlaethol (Cymru) 1995 

(O.S. 1995/2803). 

Mae erthygl 3 o’r Gorchymyn hwn yn diwygio 

Rhannau 1 a 2 o Atodlen 2 i’r Gorchymyn hwnnw fel 

bod nifer aelodau Awdurdod Parc Cenedlaethol 

Bannau Brycheiniog yn lleihau o 24 i 18. Mae 

cyfanswm nifer yr aelodau yn cynnwys 12 o aelodau 

awdurdod lleol a 6 aelod a benodir gan Weinidogion 

Cymru. 

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar 

gynnal asesiadau effaith rheoleiddiol mewn perthynas 

â’r Gorchymyn hwn. O ganlyniad, ystyriwyd nad oedd 

yn angenrheidiol cynnal asesiad effaith rheoleiddiol 

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

gydymffurfio â’r Gorchymyn hwn. 
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2020 Rhif 119 (Cy. 21) 

CEFN GWLAD, CYMRU 

Gorchymyn Awdurdodau Parciau 

Cenedlaethol (Cymru) (Diwygio) 

2020 

Gwnaed 4 Chwefror 2020 

Gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol 

Cymru 6 Chwefror 2020 

Yn dod i rym 1 Ebrill 2020 

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Gorchymyn 

hwn drwy arfer y pwerau a roddwyd gan adrannau 

63(1) a (5) o Ddeddf yr Amgylchedd 1995(1) a 

pharagraffau 1(2) a (3), a 2(1) a (2) o Atodlen 7 iddi, 

ar ôl ymgynghori â’r cynghorau ar gyfer pob prif ardal 

y mae rhan ohoni’n rhan o Barc Cenedlaethol Bannau 

Brycheiniog yn unol â pharagraff 2(3) o Atodlen 7 i 

Ddeddf yr Amgylchedd 1995(2). 

Enwi a chychwyn 

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

Awdurdodau Parciau Cenedlaethol (Cymru) (Diwygio) 

2020. 

(2) Daw’r Gorchymyn hwn i rym ar 1 Ebrill 2020. 

                                                                               
(1) 1995 p. 25. Trosglwyddwyd y pwerau a roddwyd i’r 

Ysgrifennydd Gwladol gan adrannau 63(1) a (5) o Ddeddf yr 
Amgylchedd 1995 (p. 25) a pharagraffau 1(2) a (3) a 2(1) a 
(2) o Atodlen 7 iddi, i’r graddau y maent yn arferadwy o ran 
Cymru, i Gynulliad Cenedlaethol Cymru gan erthygl 2 o 
Orchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Trosglwyddo 
Swyddogaethau) 1999, OS 1999/672, ac Atodlen 1 iddo. Yn 
rhinwedd adran 162 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (p. 
32), a pharagraff 30 o Atodlen 11 iddi, mae’r swyddogaethau 
a roddwyd i Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn arferadwy 
bellach gan Weinidogion Cymru. 

(2) Gweler adran 79(1) am y diffiniad o “principal area”. 

Certified copy from legislation.gov.uk Publishing
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Diwygio Gorchymyn Awdurdodau Parciau 

Cenedlaethol (Cymru) 1995 

2.—(1) Mae Gorchymyn Awdurdodau Parciau 

Cenedlaethol (Cymru) 1995 wedi ei ddiwygio yn unol 

â’r paragraffau a ganlyn. 

(2) Yn Rhan 1 o Atodlen 2, yn lle— 

“Brecon Beacons National Park Authority 

Local authority members 16 

Secretary of State members 8 

Total number of members 24” 

 

rhodder— 

“Brecon Beacons National Park Authority 

Local authority members 12 

Secretary of State members 6 

Total number of members 18” 

 

(3) Yn Rhan 2 o Atodlen 2, yn lle— 

“Brecon Beacons National Park Authority 

Council of a principal area Number of members 

Blaenau Gwent County 

Borough Council 

1 

Carmarthenshire County 

Council 

2 

Merthyr Tydfil County 

Borough Council 

1 

Monmouthshire County 

Council 

2 

Powys Council 8 

Rhondda, Cynon, Taff 

County Borough Council 

1 

Torfaen County Borough 

Council 

1” 

 

rhodder— 

“Brecon Beacons National Park Authority 

Council of a principal area Number of members 

Blaenau Gwent County 

Borough Council 

1 

Carmarthenshire County 

Council 

1 

Merthyr Tydfil County 

Borough Council 

1 

Monmouthshire County 

Council 

1 

Powys Council 6 

Rhondda Cynon Taff 

County Borough Council 

1 

Torfaen County Borough 

Council 

1” 

Certified copy from legislation.gov.uk Publishing
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Hannah Blythyn  

Y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol, yn 

gweithredu o dan awdurdod y Gweinidog Tai a 

Llywodraeth Leol, un o Weinidogion Cymru. 

4 Chwefror 2020 
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Explanatory Memorandum to National Park Authorities (Wales) 
(Amendment) Order 2019. 
 
This Explanatory Memorandum has been prepared by the Department for 
Environment and Rural Affairs and is laid before the National Assembly for 
Wales in conjunction with the above subordinate legislation and in accordance 
with Standing Order 27.1. 
 
Deputy Minister’s Declaration 
 
In my view, this Explanatory Memorandum gives a fair and reasonable view of 
the expected impact of the National Park Authorities (Wales) (Amendment) 
Order 2019. 
 
Hannah Blythyn AM 
Deputy Minister for Housing and Local Government 
6 February 2020 
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PART 1 
 

1. Description 
 

This instrument makes amendments to Parts I and II of Schedule 2 to the 
National Park Authorities (Wales) Order 1995/2803 (“the 1995 Order”) to reduce 
the membership of Brecon Beacons National Park Authority (“BBNPA”) from 24 
to 18, coming into force on 1 April 2020. 
 
2. Matters of special interest to the Legislation, Justice and Constitution 
Committee 
 

None. 
 

3. Legislative background 
 
Powers contained in sections 63(1) and (5) of, and paragraphs 1(2) and (3) and 
2(1) and (2) of Schedule 7(NPAs) to, the Environment Act 1995 (“the Act”) allow 
for the Welsh Ministers to specify in an Order the number of:  
(i) local authority members, and 
(ii) other members appointed by Welsh Ministers. 
 
The powers conferred on the Secretary of State by sections 63(1) and (5) of, and 
paragraphs 1(2) and (3), and 2(1) and (2) of Schedule 7 to, the Act were, so far 
as exercisable in relation to Wales, transferred to the National Assembly for 
Wales by Article 2 of, and Schedule 1 to, the National Assembly for Wales 
(Transfer of Functions) Order 1999. By virtue of section 162 of, and paragraph 
30 of Schedule 11 to, the Government of Wales Act 2006, the functions conferred 
on the National Assembly for Wales are now exercisable by the Welsh Ministers. 
The same powers allow the Welsh Ministers to amend the 1995 Order so as to 
vary the specified number of local authority and other members. 
 
The subordinate legislation is made under the negative resolution procedure. 
 
Implementing a reduction in the membership requires the drafting and laying of 
an Order to amend Parts I and II of Schedule 2 to 1995 Order. 
 
Part I of Schedule 2 (Membership of National Park Authorities) to the 1995 Order 
lists the number of members of each National Park Authority “NPA” and provides 
that for the BBNPA: 
 
“Brecon Beacons National Park Authority 

 Local authority members 16  

 Secretary of State members 8  

 Total number of members 24”  

 
Part II of Schedule 2 to the 1995 Order lists the number of local authority 
members of the councils for every principal area part of which is comprised in 
the Brecon Beacons National Park: 
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“Brecon Beacons National Park Authority 

Council of a principal area Number of members 

Blaenau Gwent County Borough Council 1 

Carmarthenshire County Council 2 

Merthyr Tydfil County Borough Council 1 

Monmouthshire County Council 2 

Powys Council 8 

Rhondda, Cynon, Taff County Borough Council 1 

Torfaen County Borough Council 1” 
 

4. Purpose and intended effect of the legislation 
 
The Future Landscapes Wales programme in 2016-17 considered the 
governance of Wales’ designated landscapes and recommended harmonising 
the size of NPA memberships. Reinforcing this priority, the current Welsh 
Government policy document Valued and Resilient: The Welsh Government’s 
Priorities for Areas of Outstanding Natural Beauty and National Parks (2018) 
states the following: 
 
“The scale and complexity of governance structures have obvious resource 
implications. Efficiency should be pursued, consistent with effective 
governance. The Welsh Government intends to reduce the administrative costs 
of National Park Authorities by removing them from the audit regime of the 
Local Government (Wales) Measure 2009, and reducing the size of the 
BBNPA membership from 24 to 18.” 
 
The proposed changes are supported by BBNPA. In September 2016 BBNPA 
met and voted unanimously to support the reduction of the Authority’s 
membership from 24 to 18 to bring it in line with the other two NPAs in Wales. 
BBNPA asserted a smaller membership was consistent with maintaining good 
governance and that they would start a process of increased focus and 
efficiency on Park Authority business, including a revision of the committee 
structure. The Authority has estimated that a reduction in the size of the 
membership could deliver annual savings of £40,000 through a direct saving of 
the salary paid to members, as well as a reduction in their induction, training 
and travel expenses.  
 
The BBNPA proposal suggested a reduction of four unitary authority 
appointees and two Welsh Government appointees, thereby retaining the two-
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thirds unitary authority and one-third Welsh Minister appointee ratio. 
 

  Current annual cost 
(24) 

Savings through 
reduced 
membership (18) 

Basic Salary £86,400 £21,600 

Induction (actual and 
staff costs) 

£34,472 £8,572 

Travel costs 
(savings based on 
average mileage for 
30 meetings pa) 

£16,000 £9,720 

 Total £136,872 £39,892 

 
 
 
5. Consultation  
 
In 2017 the Welsh Government held a public consultation on reducing the 
Membership of BBNPA from 24 to 18 members. The consultation commenced 
on 11 April 2017 and closed on 29 June 2017. 
 
It proposed reducing the number of Local Authority members from 16 to 12, as 
set out in Table 1, and reducing the number appointed by Welsh Ministers from 
8 Members to 6 Members. The proposal retained appointments from each of 
the existing Local Authorities with representation, while also maintaining the link 
between the number of members and the area within the Park of each principal 
Council. 
 
Table 1: Proposed reduction of Local Authority Members 
 

Name of Council Current Proposed Change 

Blaenau Gwent County Borough 
Council 

1 1 - 

Carmarthenshire County Council 2 1 -1 

Merthyr Tydfil County Borough 
Council 

1 1 - 

Monmouthshire County Council 2 1 -1 

Powys Council 8 6 -2 

Rhondda Cynon Taff County 
Borough Council 

1 1 - 

Torfaen County Borough Council 1 1 - 

Total 16 12 -4 
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A total of five responses were received. These were from: Pembrokeshire 
Coast National Park Authority; Carmarthenshire, Monmouthshire and Powys 
County Councils; and, an individual (who submitted a response after the 
consultation closed). A summary of the responses was subsequently published. 
 
Welsh Government’s subsequent 2017 consultation, Taking forward Wales’ 
Sustainable Management of Natural Resources, also set out a number of 
proposals relating to National Parks, including their governance. Responses to 
this consultation did not contain any substantive reasons for not proceeding 
with the membership reduction. 
 
6. Regulatory Impact Assessment (RIA)  
 
This instrument is required to amend Wales-only legislation that includes 
references to Schedule 7 to the Environment Act 1995, by amending Parts I 
and II of Schedule 2 to the National Park Authorities (Wales) Order 1995; as 
such this instrument does not confer any new burdens on businesses, charities 
or voluntary bodies. Furthermore, there is no significant impact on the public 
sector. 
 
An Impact Assessment has not been prepared for this instrument because this 
instrument relates to the maintenance of existing legislation. 
 
The legislation has no impact on the statutory duties (sections 77-79 GOWA 
06) or statutory partners (sections 72-75 GOWA 06). 
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SL(5)498 - Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin 

(Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr) (Diwygiadau Amrywiol) 

(Cymru) 2020 

Cefndir a Diben 

Mae’r Rheoliadau hyn yn cael eu gwneud o dan adran 3(3)(a) o Ddeddf Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr 

(Parhad Deddfwriaethol) 2020 (“Deddf TUPC”), a gafodd Gydsyniad Brenhinol ar 30 Ionawr 2020. Mae’r 

Rheoliadau yn cael eu gwneud er mwyn mynd i’r afael â methiannau yng nghyfraith yr UE a ddargedwir 

sy’n llywodraethu Cynlluniau Taliad Uniongyrchol Polisi Amaethyddol Cyffredin i weithredu’n effeithiol, ac 

â diffygion yn y gyfraith UE honno a ddargedwir. Mae'r Rheoliadau'n diwygio dau ddarn o is-

ddeddfwriaeth ym maes amaethyddiaeth: 

• Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (System Integredig Gweinyddu a Rheoli a Gorfodi a 

Thrawsgydymffurfio) (Cymru) 2014; a 

• Rheoliadau Cynllun Taliad Sylfaenol a Chynlluniau Cymorth y Polisi Amaethyddol Cyffredin 

(Cymru) 2015.  

Gweithdrefn 

Gweithdrefn "gwneud cadarnhaol". Mae'r Rheoliadau eisoes wedi cael eu gwneud, ond mae angen i’r 

Cynulliad eu cymeradwyo er mwyn dod i rym am fwy na 28 diwrnod. 

Materion technegol: craffu 

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

Rheol Sefydlog 21.2(vi) - ei bod yn ymddangos bod y gwaith drafftio yn ddiffygiol neu ei fod yn 

methu â bodloni gofynion statudol. 

1. Mae'r Memorandwm Esboniadol, yn y trydydd paragraff yn dilyn y pennawd “Matters of special 

interest to the Constitutional and Legislative Affairs Committee”, yn darparu “The instrument could not 

be made until the DPLC received Royal Assent on 30 March 2020”. Fodd bynnag, cafodd Deddf TUPC (y 

“DPLC”) Gydsyniad Brenhinol ar 30 Ionawr 2020, gan alluogi i’r Rheoliadau hyn gael eu gwneud.  

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   

Daw'r Rheoliadau hyn i rym ar Ddiwrnod Ymadael (23.00 ar 31 Ionawr 2020). Mae'r Rheoliadau'n darparu 

nad yw paragraff 1(1) o Atodlen 5 i Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Cytundeb Ymadael) 2020 yn 

berthnasol. Bydd y Rheoliadau yn galluogi deddfwriaeth ddomestig yr UE sy'n llywodraethu'r Cynllun 

Taliad Uniongyrchol ar gyfer blwyddyn hawlio 2020, sy'n rhedeg o 1 Ionawr 2020 tan 31 Rhagfyr 2020, i 

weithredu'n effeithiol yn y DU yn syth ar ôl Ymadael â'r UE.  
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Ymateb y Llywodraeth 

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod camgymeriad yn y Memorandwm Esboniadol (yn y trydydd 

paragraff yn dilyn y pennawd “Matters of special interest to the Constitutional and Legislative Affairs 

Committee”). Cafodd y Ddeddf Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Parhad Deddfwriaethol) 2020 (p. 2) y 

Cydsyniad Brenhinol ar 30 Ionawr 2020, nid 30 Mawrth 2020. 

 

Gallaf gadarnhau y bydd hyn yn cael ei gywiro, ac y caiff Memorandwm Esboniadol diwygiedig ei osod 

cyn gynted ag y bo modd. 

 

Cynghorwyr Cyfreithiol 

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 

Chwefror 2020 
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Rheoliadau a wnaed gan Weinidogion Cymru, a 

osodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru o 

dan adran 3(3)(a) o Ddeddf Taliadau Uniongyrchol i 

Ffermwyr (Parhad Deddfwriaethol) 2020, i’w 

cymeradwyo drwy benderfyniad gan Gynulliad 

Cenedlaethol Cymru o fewn 28 diwrnod gan ddechrau 

ar y diwrnod y gwnaed y Rheoliadau, yn 

ddarostyngedig i’w estyn dros gyfnodau o ddiddymu, 

neu pan fo toriad am fwy na phedwar diwrnod.  

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

2020 Rhif 104 (Cy. 17) 

AMAETHYDDIAETH, CYMRU 

Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol 

Cyffredin (Taliadau Uniongyrchol i 

Ffermwyr) (Diwygiadau Amrywiol) 

(Cymru) 2020 

NODYN ESBONIADOL 

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

Mae’r Rheoliadau hyn wedi eu gwneud drwy arfer y 

pwerau a roddir gan adran 3(3)(a) o Ddeddf Taliadau 

Uniongyrchol i Ffermwyr (Parhad Deddfwriaethol) 

2020 (p. 2) er mwyn ymdrin ag unrhyw fethiant yng 

nghyfraith yr UE a ddargedwir sy’n llywodraethu 

Cynlluniau Taliad Uniongyrchol y Polisi Amaethyddol 

Cyffredin  i weithredu’n effeithiol, a diffygion yn y 

gyfraith UE honno a ddargedwir. 

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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Rheoliadau a wnaed gan Weinidogion Cymru, a 

osodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru o 

dan adran 3(3)(a) o Ddeddf Taliadau Uniongyrchol i 

Ffermwyr (Parhad Deddfwriaethol)  2020, i’w 

cymeradwyo drwy benderfyniad gan Gynulliad 

Cenedlaethol Cymru o fewn 28 diwrnod gan ddechrau 

ar y diwrnod y gwnaed y Rheoliadau, yn 

ddarostyngedig i’w estyn dros gyfnodau o ddiddymu, 

neu pan fo toriad am fwy na phedwar diwrnod. 

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

2020 Rhif 104 (Cy. 17) 

AMAETHYDDIAETH, CYMRU 

Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol 

Cyffredin (Taliadau Uniongyrchol i 

Ffermwyr) (Diwygiadau Amrywiol) 

(Cymru) 2020 

Gwnaed am 3:51 p.m. ar 31 Ionawr 2020 

Gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol 

Cymru 4 Chwefror 2020 

Yn dod i rym ynunol â rheoliad 1(2) 

Mae Gweinidogion Cymru, drwy arfer y pwerau a 

roddir gan adran 3(3)(a) o Ddeddf Taliadau 

Uniongyrchol i Ffermwyr (Parhad Deddfwriaethol) 

2020(1), yn gwneud y Rheoliadau a ganlyn. 

Enwi a chychwyn 

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

Polisi Amaethyddol Cyffredin (Taliadau Uniongyrchol 

i Ffermwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2020. 

(2) Daw’r Rheoliadau hyn i rym ar y diwrnod 

ymadael ac nid yw paragraff 1(1) o Atodlen 5 i Ddeddf 

yr Undeb Ewropeaidd (Y Cytundeb Ymadael) 2020(2) 

yn gymwys. 

                                                                               
(1) 2020 p. 2; gweler adran 3(10) am y diffiniad o “devolved 

authority”. 
(2) 2020 p. 1. 
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Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin 

(System Integredig Gweinyddu a Rheoli a Gorfodi 

a Thrawsgydymffurfio) (Cymru) 2014 

2.—(1) Mae Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol 

Cyffredin (System Integredig Gweinyddu a Rheoli a 

Gorfodi a Thrawsgydymffurfio) (Cymru) 2014(1) wedi 

eu diwygio fel a ganlyn. 

(2) Yn rheoliad 2— 

(a) ym mharagraff (1), yn lle’r diffiniad o 

“taliadau uniongyrchol” rhodder— 

“mae i “taliadau uniongyrchol” yr ystyr a 

roddir i “direct payments” gan Erthygl 1 o’r 

Rheoliad Taliadau Uniongyrchol.”; 

(b) ar ôl paragraff (1) mewnosoder— 

“(1A) Mae cyfeiriadau yn y Rheoliadau hyn 

at y Rheoliad Dirprwyedig Llorweddol, y 

Rheoliad Gweithredu Llorweddol a’r Rheoliad 

Llorweddol, i’r graddau y maent yn ymwneud 

â’r taliadau uniongyrchol ar gyfer blwyddyn 

hawlio 2020, yn gyfeiriadau at y Rheoliadau 

hynny fel y maent yn bodoli mewn cyfraith 

ddomestig.” 

(3) Yn rheoliad 7, ym mharagraff (7)(a), ar y 

dechrau mewnosoder “ac eithrio materion sy’n 

ymwneud â thaliadau uniongyrchol ar gyfer blwyddyn 

hawlio 2020,”. 

Rheoliadau Cynllun Taliad Sylfaenol a 

Chynlluniau Cymorth y Polisi Amaethyddol 

Cyffredin (Cymru) 2015 

3.—(1) Mae Rheoliadau Cynllun Taliad Sylfaenol a 

Chynlluniau Cymorth y Polisi Amaethyddol Cyffredin 

(Cymru) 2015(2) wedi eu diwygio fel a ganlyn. 

(2) Yn rheoliad 3— 

(a) hepgorer “a (2)”, a 

(b) yn lle “Erthygl 10(1)(b)” rhodder “Erthygl 

10(1)”. 

(3) Yn rheoliad 7, hepgorer “a (2)(c)”. 

                                                                               
(1)     O.S. 2014/3223 (Cy. 328), y ceir diwygiadau iddo nad ydynt 

yn berthnasol i’r Rheoliadau hyn. 
(2)  O.S. 2015/1252 (Cy. 84), a ddiwygiwyd gan O.S. 2016/217 

(Cy. 86). 
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(4) Yn rheoliad 11(1) a (2), ar ôl “Rheoliad Taliadau 

Uniongyrchol Dirprwyedig” mewnosoder “fel yr oedd 

yn gymwys yn union cyn y diwrnod ymadael”. 

 

 

Lesley Griffiths 

Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 

un o Weinidogion Cymru 

Am 3:51 p.m. ar 31 Ionawr 2020 
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The Common Agricultural Policy (Direct 

Payments to Farmers) (Miscellaneous 

Amendments) (Wales) Regulations 2020 

 

Explanatory Memorandum 
 
This Explanatory Memorandum has been prepared by Rural Payments Wales 

within the Department for Environment, Skills and Natural Resources and is laid 

before the Senedd 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 Common Agricultural Policy (Direct Payments to 

Farmers) (Miscellaneous Amendments) (Wales) Regulations 2020. 

 
 
 
 
Lesley Griffiths AM 

Minister for Environment, Energy and Rural Affairs 

04 February 2020 
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1.  Description 
 

The Common Agricultural Policy (Direct Payments to Farmers) (Miscellaneous 
Amendments) (Wales) Regulations 2020 (“the instrument”) amend the Common 
Agricultural Policy (Integrated Administration and Control System and 
Enforcement and Cross Compliance) (Wales) Regulations 2014, and the 
Common Agricultural Policy Basic Payment and Support Schemes (Wales) 
Regulations 2015. The amendments address operability issues created by the 
United Kingdom (“UK”) leaving the EU.  The instrument will enable the domestic 
EU derived legislation to operate effectively in the UK after EU Exit for direct 
payments claim year 2020. 

The amendments in this instrument will maintain the status quo, as far as 
possible, and are minor and technical in nature. 

 
2.  Matters of special interest to the Constitutional and Legislative 

Affairs Committee 

 
The instrument is being laid using powers conferred upon the Welsh Ministers 

by section 3(3)(a) of the Direct Payments to Farmers (Legislative Continuity) Act 

2020 (“DPLC Act”). The instrument makes provisions that the Welsh Ministers 

consider appropriate to prevent, remedy or mitigate any failure of retained EU 

law governing the CAP direct payment schemes to operate effectively, or any 

other deficiency in retained EU law arising from the withdrawal of the UK from 

the EU. 

The instrument is being laid under the “made affirmative” procedure as provided 

for in paragraph 2(1) of Schedule 2 to the DPLC Act. The instrument comes into 

force on Exit Day (11pm on 31 January 2020). 

The instrument could not be made until the DPLC received Royal Assent on 30 

March 2020. It is important that the amendments come into force on Exit Day, at 

the point the relevant EU legislation becomes retained EU law. This is to avoid 

any legislative gap in the Direct Payment schemes for claim year 2020 and to 

ensure the scheme remains operable for the whole claim year, which began on 

1 January. 

The domestic Direct Payment scheme for claim year 2020 needs to be 

equivalent to the EU schemes in order to benefit from the state aid exemption 

in Article 13 of Regulation (EU) 1307/2013 of the European Parliament and of 

the Council of 17 December 2013 establishing rules for direct payments to 

farmers under support schemes within the framework of the common 

agricultural policy (“Direct Payments Regulations”). An enforcement gap could 

put this exemption at risk. 
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In relation to commencement, paragraph 1(1) of Schedule 5 to the European 
Union (Withdrawal Agreement) Act 2020 (“Withdrawal Act”) contains a general 
rule that ‘glosses’ the commencement dates in subordinate legislation made 
before exit day. The gloss applies to all subordinate legislation due to come into 
force on, immediately before or exit day, and provides that those provisions will 
instead come into force at the end of the implementation period. Regulation 
1(2) provides that paragraph 1(1) of Schedule 5 to the Withdrawal Act does not 
apply to this instrument. The instrument therefore comes into force on exit day. 
 
Section 1(1) of the DPLC Act incorporates the relevant EU legislation on Exit 
Day into domestic law. Section 3(7) of the DPLC Act clarifies that provisions 
made by regulations under the powers in the DPLC Act may apply in relation to 
matters in relation to the CAP Direct Payment schemes for the whole of the 
claim year, notwithstanding that for the month of January it will remain EU law. 
 
 

3.  Legislative background 
 

CAP is the agricultural policy of the EU. It implements a system of agricultural 
subsidies and other programmes. Funding made available under the CAP is 
split into two Pillars: Pillar I (Direct Payments and CMO measures) and Pillar II 
(Rural Development Programmes). Direct Payments are the main income-
support schemes for farmers under the CAP.  

 
Under the terms of Part 4 of the Withdrawal Agreement (“WA”), EU law 
continues to be applicable in the UK during the implementation period, which is 
defined in Article 126 of the WA as starting on the date of entry into force of that 
Agreement and ending on 31 December 2020.  
 
Section 1A of the Withdrawal Act gives effect to Part 4 of the WA. However, 
Article 137 of the WA provides that, taking effect from Exit Day, the Direct 
Payments Regulation (which governs CAP Direct Payments to farmers) shall 
not apply in the UK for claim year 2020, save for Article 13 (the state aid 
exemption for Direct Payments). Whilst Article 137 of the WA expressly refers 
to the Direct Payment Regulation, it is also intended to capture law connected 
to the application of that Regulation.  
 
To benefit from the state aid exemption the UK must have Direct Payment 
schemes that are “equivalent” to the EU schemes for claim year 2020. Article 
137, therefore, envisages that the UK will have Direct Payment schemes that 
are equivalent to the EU schemes. 
 
The domestic legislation being amended by this instrument continues to have 
effect in domestic law during the implementation period by virtue of section 1B 
(2) of the Withdrawal Act, however amendments are required to ensure it 
remains operable and effective. 
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4.  Purpose and intended effect of the legislation 
 

This instrument amends domestic EU derived legislation governing the Direct 

Payment schemes for farmers established under CAP in respect of claim year 

2020, which runs from 1 January 2020 to 31 December 2020. This is in order to 

address operability issues created by the United Kingdom (“UK”) leaving the 

EU.  The amendments will enable that domestic legislation to operate 

effectively in the UK after EU Exit. 

The amendments introduced by this instrument will maintain the status quo, as 

far as possible, and are largely technical. No substantive policy changes are 

being made and farmers in Wales will see no change on the ground.  

 
5.  Consultation  
 
This instrument has not been subject to formal consultation because it aims to 
retain the status quo for the 2020 claim year, makes no substantive policy 
changes and is largely technical in nature. The instrument provides continuity 
and stability for Direct Payments recipients in Wales.  
 
 
6.  Regulatory Impact Assessment (RIA)  

 
The Regulations maintain the current position and make no policy changes 
hence why no RIA has been undertaken. 
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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.   

 

Eich cyf/Your ref  
Ein cyf/Our ref – MA-L-LG-0284-20 
 
 
Elin Jones AC 

Llywydd 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Bae Caerdydd 
CF99 1NA 

31 Ionawr 2020 
 

 

 
 
 
 
 
 
Annwyl Elin,  
 
Rheoliadau'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr) 
(Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2020 

 
Heddiw, rwyf wedi gwneud y Rheoliadau'r polisi amaethyddol cyffredin (Taliadau 

Uniongyrchol i Ffermwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2020 o dan adran 3 (3)(a) 

o Ddeddf Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Parhad Deddfwriaethol) 2020 a daw'r 

rheoliadau i rym ar y diwrnod ymadael (, 11pm ar 31 Ionawr 2020). Rwy'n amgáu 

copi o'r offeryn statudol a'r memorandwm esboniadol cysylltiedig yr wyf yn bwriadu 

eu gosod pan fydd yr offeryn statudol wedi'i gofrestru. 

Yn unol â'r weithdrefn a nodwyd yn adran paragraff 4 (c) o Atodlen 2 i'r Bil Taliadau 

Uniongyrchol (Parhad Deddfwriaethol) 2020 mae'n rhaid i’r Senedd gymeradwyo'r 

offeryn hwn erbyn 5 Mawrth 2020 er mwyn iddo barhau i fod mewn grym. Yn yr 

amgylchiadau hyn, rwy'n deall bod rheol sefydlog 21.4A yn berthnasol ac y caiff y 

Pwyllgor Busnes sefydlu a chyhoeddi amserlen ar gyfer adroddiad y pwyllgor neu’r 

pwyllgorau perthnasol. Gallai fod o gymorth i chi wybod fy mod yn bwriadu cynnal y 

ddadl ynglŷn â'r is-ddeddfwriaeth hon yn y cyfarfod llawn ar 3 Mawrth 2020. 
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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.   

 

 

 

 

 

Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, Mick Antoniw AC, 

Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, a Sian Wilkins, 

Pennaeth Gwasanaethau’r Siambr a’r Pwyllgorau. 

 

Yn gywir, 

 

Lesley Griffiths AC/AM 

Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig 
Minister for Environment, Energy and Rural Affairs 
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SL(5)494 - Rheoliadau Bwyd ar gyfer Grwpiau Penodol 

(Gofynion o ran Gwybodaeth a Chyfansoddiad) (Cymru) 

(Diwygio) 2020 

Cefndir a Diben 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Bwyd ar gyfer Grwpiau Penodol (Gofynion o ran 

Gwybodaeth a Chyfansoddiad) (Cymru) 2016 (“Rheoliadau 2016”). Mae'r diwygiadau a nodir yn y 

Rheoliadau hyn yn darparu ar gyfer gorfodi mewn cyfraith ddomestig Reoliad Dirprwyedig Comisiwn yr 

UE 2016/128 mewn perthynas â'r gofynion penodol o ran cyfansoddiad a gwybodaeth ar gyfer bwyd at 

ddibenion meddygol arbennig a ddatblygir i fodloni gofynion maethol babanod. Mae'r Rheoliadau hyn 

yn ymestyn y drefn orfodi bresennol a nodir yn Rheoliadau 2016 i fwyd at ddibenion meddygol arbennig 

sy'n ymwneud â babanod. 

Gwneir y Rheoliadau o dan adrannau 6(4), 16(1)(a) ac (e) a 2(b), 26(1) a (3) a 48(1) o Ddeddf Diogelwch 

Bwyd 1990 ac adran 2(2) o Ddeddf Cymunedau Ewropeaidd 1972, a pharagraff 1A o Atodlen 2 i Ddeddf 

Cymunedau Ewropeaidd 1972.   

Gweithdrefn 

Negyddol. 

Materion technegol: craffu 

Ni nodwyd unrhyw bwyntiau technegol i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn 

perthynas â'r offeryn hwn. 

Rhinweddau: craffu  

Ni nodwyd unrhyw bwyntiau rhinweddau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn 

perthynas â'r offeryn hwn. 

Y goblygiadau yn sgil ymadael â’r Undeb Ewropeaidd   

Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau 2016 sy'n gweithredu, yng Nghymru, amrywiol 

rwymedigaethau'r UE mewn perthynas â bwyd a fwriedir ar gyfer babanod a phlant ifanc, bwyd at 

ddibenion meddygol arbennig, ac ar gyfer disodli diet yn llwyr i reoli pwysau. Bydd Rheoliadau 

diwygiedig 2016 yn rhan o gyfraith yr UE a ddargedwir ar ôl diwrnod cwblhau’r cyfnod  gweithredu (h.y. 

diwedd y cyfnod gweithredu, ar 31 Rhagfyr 2020). 

Ymateb y Llywodraeth 

Nid oes angen ymateb gan y Llywodraeth. 

 

Cynghorwyr Cyfreithiol 

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 

12 Chwefror 2020 
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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  

2020 Rhif 92 (Cy. 14) 

BWYD, CYMRU 

DIOGELWCH BWYD 

Rheoliadau Bwyd ar gyfer Grwpiau 

Penodol (Gofynion o ran 

Gwybodaeth a Chyfansoddiad) 

(Cymru) (Diwygio) 2020 

NODYN ESBONIADOL 

(Nid ywʼr nodyn hwn yn rhan oʼr Rheoliadau) 

Maeʼr Rheoliadau hyn, syʼn gymwys i Gymru, yn 

diwygio Rheoliadau Bwyd ar gyfer Grwpiau Penodol 

(Gofynion o ran Gwybodaeth a Chyfansoddiad) 

(Cymru) 2016 (O.S. 2016/639 (Cy. 175)) (“Rheoliadau 

2016”) er mwyn darparu ar gyfer gorfodi mewn 

cyfraith ddomestig ddarpariaethau Rheoliad 

Dirprwyedig y Comisiwn (EU) 2016/128 dyddiedig 25 

Medi 2015 syʼn ychwanegu at Reoliad (EU) Rhif 

609/2013 Senedd Ewrop aʼr Cyngor ynghylch y 

gofynion penodol o ran cyfansoddiad a gwybodaeth ar 

gyfer bwyd at ddibenion meddygol arbennig a 

ddatblygir i fodloni gofynion maethol babanod (OJ 

Rhif L 25, 2.2.2016, t. 30) (“y Rheoliad 

Dirprwyedig”). 

Mae’r Rheoliadau hyn yn gwneud darpariaeth at 

ddiben a grybwyllir yn adran 2(2) o Ddeddf y 

Cymunedau Ewropeaidd 1972 (p. 68) ac mae’r 

cyfeiriadau ynddynt at ddarpariaethau’r Rheoliad 

Dirprwyedig i’w dehongli fel cyfeiriadau at y 

darpariaethau hynny fel y’u diwygir o bryd i’w gilydd. 

Mae rheoliad 4 oʼr Rheoliadau hyn yn diwygio 

rheoliad 2 o Reoliadau 2016 fel bod y cyfeiriadau yn 

Rheoliadau 2016 at y Rheoliad Dirprwyedig yn 

gyfeiriadau at y Rheoliad Dirprwyedig fel y maeʼn 

gymwys i fwyd at ddibenion meddygol arbennig gan 

gynnwys bwyd a ddatblygir i fodloni gofynion maethol 

babanod. 

Mae rheoliad 6 oʼr Rheoliadau hyn yn rhoi rheoliad 

7 newydd yn Rheoliadau 2016 yn lleʼr un presennol i 

ddarparu trefniadau trosiannol newydd syʼn sicrhau y 
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caniateir i stociau o fwyd at ddibenion meddygol 

arbennig a labelir neu a roddir ar y farchnad cyn 

dyddiad cymhwyso darpariaethauʼr Rheoliad 

Dirprwyedig barhau i gael eu marchnata nes iʼr stociau 

hynny gael eu disbyddu. 

Mae rheoliad 7 oʼr Rheoliadau hyn yn diwygioʼr tabl 

yn Atodlen 1 i Reoliadau 2016 i gynnwys 

darpariaethau pellach yn y diffiniad o “gofyniad UE 

penodedig”. 

Maeʼr Rheoliadau hyn hefyd yn gwneud diwygiadau 

i Reoliadau 2016 i gywiro gwallau drafftio ac i 

ddarparu eglurder pellach. Mae rheoliad 8 yn 

mewnosod paragraffau newydd 6A a 7A yn Rhan 3 o 

Atodlen 3 i Reoliadau 2016 i ddarparu eglurder 

ynghylch cymhwyso adran 35 o Ddeddf Diogelwch 

Bwyd 1990 i Reoliadau 2016 ac mae rheoliad 5 yn 

cywiro gwall drafftio yn rheoliad 4(5) o Reoliadau 

2016. 

Mae rheoliad 9 oʼr Rheoliadau hyn yn cynnwys 

darpariaethau dirymu ac arbed. Mae rheoliad 9 oʼr 

Rheoliadau hyn, aʼr Atodlen iddynt, yn dirymu 

Rheoliadau Bwyd Meddygol (Cymru) 2000 (O.S. 

2000/1866 (Cy. 125)) aʼr darpariaethau syʼn eu 

diwygio. Mae Rheoliadau Bwyd Meddygol (Cymru) 

2000 yn gweithredu Cyfarwyddeb y Comisiwn 

1999/21/EC ar fwydydd dietegol at ddibenion 

meddygol arbennig a ddatblygir i fodloni gofynion 

maethol babanod (OJ Rhif L 91, 7.4.1999, t. 29, fel yʼi 

cywirwyd gan gorigendwm a gyhoeddwyd ar 5 Ionawr 

2000 (OJ Rhif L 2, 5.1.2000, t. 79)). 

Mae rheoliad 9 oʼr Rheoliadau hyn yn darparu 

ymhellach ar gyfer y dirymiadau sydd iʼw harbed at 

ddibenion y darpariaethau trosiannol yn rheoliad 7 o 

Reoliadau 2016 fel yʼu hamnewidir gan y Rheoliadau 

hyn, ac at ddibenion y darpariaethau trosiannol yn 

rheoliad 5(3) o Reoliadau Fformiwla Fabanod a 

Fformiwla Ddilynol (Cymru) 2020 (O.S. 2020/**** 

(Cy. **)). 

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar 

gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn 

perthynas âʼr Rheoliadau hyn. O ganlyniad, ystyriwyd 

nad oedd yn angenrheidiol cynnal asesiad effaith 

rheoleiddiol oʼr costau aʼr manteision syʼn debygol o 

ddeillio o gydymffurfio âʼr 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  

2020 Rhif 92 (Cy. 14) 

BWYD, CYMRU 

DIOGELWCH BWYD 

Rheoliadau Bwyd ar gyfer Grwpiau 

Penodol (Gofynion o ran 

Gwybodaeth a Chyfansoddiad) 

(Cymru) (Diwygio) 2020 

Gwnaed 30 Ionawr 2020 

Gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol 

Cymru 31 Ionawr 2020 

Yn dod i rym 22 Chwefror 2020 

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Rheoliadau a 

ganlyn drwy arfer y pwerau a roddir gan adrannau 

6(4), 16(1)(a) ac (e) a (2)(b), 17(1) a (2), 26(1) a (3) ac 

48(1) o Ddeddf Diogelwch Bwyd 1990(1) ac a 

freiniwyd bellach ynddynt hwy(2) ac adran 2(2) o 

                                                                               
(1) 1990 p. 16. Diwygiwyd adran 6(4) o Ddeddf Diogelwch 

Bwyd 1990 (“Deddf 1990”) gan baragraff 6 o Atodlen 9 i 
Ddeddf Dadreoleiddio a Chontractio Allan 1994 (p. 40), 
paragraff 10(1) a (3)(a) o Atodlen 5, ac Atodlen 6, i Ddeddf 
Safonau Bwyd 1999 (p. 28) (“Deddf 1999”) ac O.S. 
2002/794. Diwygiwyd adran 16(1) o Ddeddf 1990 gan 
baragraffau 7 ac 8 o Atodlen 5 i Ddeddf 1999. Diwygiwyd 
adran 17 o Ddeddf 1990 gan baragraffau 7, 8 a 12 o Atodlen 
5 i Ddeddf 1999 ac O.S. 2011/1043. Diwygiwyd adran 26(3) 
gan Atodlen 6 i Ddeddf 1999. Diwygiwyd adran 48(1) gan 
baragraffau 7 ac 8 o Atodlen 5 i Ddeddf 1999. 

(2) Mae’r swyddogaethau hynny a oedd gynt yn arferadwy gan 
“the Ministers” (sef, o ran Cymru a Lloegr ac yn gweithredu 
ar y cyd, y Gweinidog Amaethyddiaeth, Pysgodfeydd a 
Bwyd a’r Ysgrifenyddion Gwladol a oedd yn eu trefn yn 
ymwneud ag iechyd yn Lloegr a bwyd ac iechyd yng 
Nghymru) bellach yn arferadwy o ran Lloegr gan yr 
Ysgrifennydd Gwladol yn unol â pharagraff 8 o Atodlen 5 i 
Ddeddf 1999. Trosglwyddwyd y swyddogaethau hynny, i’r 
graddau y maent yn arferadwy o ran Cymru, i Gynulliad 
Cenedlaethol Cymru gan O.S. 1999/672 fel y’i darllenir 
gydag adran 40(3) o Ddeddf 1999, a’u trosglwyddo wedi 
hynny i Weinidogion Cymru gan baragraff 30 o Atodlen 11 i 
Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (p. 32). 
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Ddeddf y Cymunedau Ewropeaidd 1972(1) a 

pharagraff 1A o Atodlen 2 iddi. 

Mae Gweinidogion Cymru wedi eu dynodi at 

ddibenion adran 2(2) o Ddeddf y Cymunedau 

Ewropeaidd 1972 mewn perthynas â mesurau syʼn 

ymwneud â bwyd (gan gynnwys diod) gan gynnwys 

cynhyrchu sylfaenol o ran bwyd(2). 

Maeʼr Rheoliadau hyn yn gwneud darpariaeth at 

ddiben a grybwyllir yn adran 2(2) o Ddeddf y 

Cymunedau Ewropeaidd 1972, ac maeʼn ymddangos i 

Weinidogion Cymru ei bod yn hwylus i gyfeiriadau 

penodol at ddarpariaethau yn Rheoliad Dirprwyedig y 

Comisiwn (EU) 2016/128(3), y cyfeirir atynt yn y 

Rheoliadau hyn, gael eu dehongli fel cyfeiriadau at y 

darpariaethau hynny fel yʼu diwygir o bryd iʼw gilydd. 

Mae Gweinidogion Cymru wedi rhoi sylw i gyngor 

perthnasol a roddwyd gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd 

yn unol ag adran 48(4A)(4) o Ddeddf Diogelwch 

Bwyd 1990. 

Cynhaliwyd ymgynghoriad fel syʼn ofynnol gan 

Erthygl 9 o Reoliad (EC) Rhif 178/2002 Senedd 

Ewrop aʼr Cyngor syʼn gosod egwyddorion cyffredinol 

a gofynion cyfraith bwyd, yn sefydlu Awdurdod 

Diogelwch Bwyd Ewrop ac yn gosod gweithdrefnau o 

ran materion diogelwch bwyd(5), wrth lunio a 

gwerthusoʼr Rheoliadau hyn. 

Enwi, cychwyn a chymhwyso 

1.—(1) Enwʼr Rheoliadau hyn yw Rheoliadau Bwyd 

ar gyfer Grwpiau Penodol (Gofynion o ran 

Gwybodaeth a Chyfansoddiad) (Cymru) (Diwygio) 

2020. 

                                                                               
(1) 1972 p. 68 (“Deddf 1972”). Diwygiwyd adran 2(2) o Ddeddf 

1972 gan adran 27(1)(a) o Ddeddf Diwygio Deddfwriaethol 
a Rheoleiddiol 2006 (p. 51) a chan adran 3(3) o Ddeddf yr 
Undeb Ewropeaidd (Diwygio) 2008 (p. 7) a Rhan 1 o’r 
Atodlen iddi. Mewnosodwyd paragraff 1A o Atodlen 2 gan 
adran 28 o Ddeddf Diwygio Deddfwriaethol a Rheoleiddiol 
2006. Fe’i diwygiwyd gan adran 3(3) o Ddeddf yr Undeb 
Ewropeaidd (Diwygio) 2008 a Rhan 1 o’r Atodlen iddi ac 
O.S. 2007/1388. 

(2)  O.S. 2005/1971, y mae diwygiadau iddo nad ydynt yn 
berthnasol iʼr Rheoliadau hyn. 

(3) Rheoliad Dirprwyedig y Comisiwn (EU) 2016/128 syʼn 
ychwanegu at Reoliad (EU) Rhif 609/2013 Senedd Ewrop 
aʼr Cyngor ynghylch y gofynion penodol o ran cyfansoddiad 
a gwybodaeth ar gyfer bwyd at ddibenion meddygol 
arbennig (OJ Rhif L 25, 02.02.2016, t. 30). 

(4) Mewnosodwyd adran 48(4A) gan adran 40(1) o Ddeddf 
1999 a pharagraff 21 o Atodlen 5 iddi. 

(5) OJ Rhif L 31, 1.2.2002, t. 1, a ddiwygiwyd ddiwethaf gan 
Reoliad (EU) Rhif 2019/1243 Senedd Ewrop aʼr Cyngor (OJ 
Rhif L 198, 25.07.2019, t. 241). 
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(2) Dawʼr Rheoliadau hyn i rym ar 22 Chwefror 

2020. 

(3) Maeʼr Rheoliadau hyn yn gymwys o ran Cymru. 

Dehongli 

2. Yn y Rheoliadau hyn, ystyr “Rheoliadau 2016” 

yw Rheoliadau Bwyd ar gyfer Grwpiau Penodol 

(Gofynion o ran Gwybodaeth a Chyfansoddiad) 

(Cymru) 2016(1). 

Diwygio Rheoliadau 2016 

3. Mae Rheoliadau 2016 wedi eu diwygio yn unol â 

rheoliadau 4 i 8. 

4. Yn rheoliad 2 (dehongli), hepgorer paragraff (6). 

5. Yn rheoliad 4 (cymhwyso darpariaethauʼr 

Ddeddf), ym mharagraff (5), yn lle “yn gymwys i 

hysbysiad gwella” rhodder “yn gymwys i apêl yn 

erbyn hysbysiad gwella”. 

6. Yn lle rheoliad 7 (trefniadau trosiannol) rhodder— 

“7. Caniateir i fwyd at ddibenion meddygol 

arbennig, nad ywʼn cydymffurfio ag unrhyw 

ddarpariaeth benodedig yn y Rheoliad 

Dirprwyedig a bennir yn Atodlen 1, barhau i 

gael ei farchnata nes iʼr stociau oʼr bwyd 

hwnnw gael eu disbyddu ar yr amod— 

(a) ei fod yn cydymffurfio â darpariaethau 

Rheoliad yr UE a bennir yn Atodlen 1, 

(b) iddo gael ei roi ar y farchnad neu ei 

labelu— 

 (i) cyn 22 Chwefror 2019, neu 

 (ii) cyn 22 Chwefror 2020 yn achos 

bwyd at ddibenion meddygol 

arbennig a ddatblygir i fodloni 

gofynion maethol babanod, ac 

(c) bod y gofynion a bennir yn rheoliad 

3(1) a (2) o Reoliadau Bwyd Meddygol 

(Cymru) 2000(2) wedi eu bodloni.” 

7. Yn Atodlen 1(3) (gofynion UE penodedig)— 

(a) yn y rhan oʼr tabl syʼn ymwneud â Rheoliad 

yr UE, yn y cofnod syʼn ymwneud ag 

“Erthygl 15(1) (rhestr yr Undeb)”, yng 

                                                                               
(1) O.S. 2016/639 (Cy. 175), a ddiwygiwyd gan O.S. 2019/70 

(Cy. 22) ac a ddiwygiwyd yn rhagolygol gan O.S. 2019/179 
(Cy. 45). 

(2) O.S. 2000/1866 (Cy. 125); a ddiwygiwyd gan O.S. 
2014/1102 (Cy. 110); mae offerynnau diwygio eraill ond nid 
yw’r un ohonynt yn berthnasol i’r Rheoliadau hyn.  

(3) Amnewidiwyd y tabl yn Atodlen 1 gan O.S. 2019/70 (Cy. 
22). 
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ngholofn 2, yn lle “Erthyglau 1(1)(c), 4(1) aʼr 

Atodiad iʼr graddau y maeʼn gymwys i fwyd 

at ddibenion meddygol arbennig” rhodder 

“Erthyglau 1(1)(a) ac (c) a 4(1) aʼr Atodiad iʼr 

graddau y maeʼn gymwys i fformiwla 

fabanod, fformiwla ddilynol, a bwyd at 

ddibenion meddygol arbennig”; 

(b) yn lleʼr rhan oʼr tabl syʼn ymwneud âʼr 

Rheoliad Dirprwyedig rhodder— 

 

“Darpariaeth 

benodedig yn y 

Rheoliad 

Dirprwyedig 

Y darpariaethau 

sydd i gael eu darllen 

gydaʼr ddarpariaeth 

benodedig yn y 

Rheoliad 

Dirprwyedig 

Erthygl 2(2) (gofyniad 

i fformiwleiddiad 

bwyd fod yn seiliedig 

ar egwyddorion 

meddygol a maethol 

cadarn) 

Erthygl 1 

Yr is-baragraff cyntaf 

o Erthygl 2(3) 

(gofyniad i fwyd at 

ddibenion meddygol 

arbennig a ddatblygir i 

fodloni gofynion 

maethol babanod 

gydymffurfio âʼr 

gofynion o ran 

cyfansoddiad yn Rhan 

A o Atodiad 1)  

Erthyglau 1 a 2(4) a 

Rhan A o Atodiad 1 

Yr ail is-baragraff o 

Erthygl 2(3) (gofyniad 

i fwyd ac eithrio bwyd 

a ddatblygir i fodloni 

gofynion maethol 

babanod gydymffurfio 

âʼr gofynion o ran 

cyfansoddiad yn Rhan 

B o Atodiad 1) 

Erthyglau 1 a 2(4) a 

Rhan B o Atodiad 1 

Erthygl 3(2) (gofyniad 

syʼn ymwneud âʼr 

trothwy gweddillion ar 

gyfer sylweddau 

gweithredol penodol 

pan fo bwyd at 

ddibenion meddygol 

arbennig yn cael ei 

ddatblygu i fodloni 

gofynion maethol 

babanod a phlant 

ifanc) 

Erthyglau 1 a 3(1), (3) 

a (5) ac Atodiad 2 

Erthygl 3(3) 

(uchafswm lefelau 

Erthyglau 1 a 3(1), (2) 

a (5) ac Atodiad 2 
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gweddillion ar gyfer y 

sylweddau a restrir yn 

Atodiad 2) 

Erthygl 3(4) 

(gwahardd defnyddio 

cynhyrchion diogelu 

planhigion)  

Erthyglau 1 a 3(1) a 

(5) ac Atodiad 3 

Erthygl 4 (enwʼr 

bwyd) 

Erthygl 1 ac Atodiad 4 

Erthygl 5(1) (gofyniad 

i fwyd at ddibenion 

meddygol arbennig 

gydymffurfio â 

Rheoliad (EU) Rhif 

1169/2011(1) oni 

phennir fel arall)  

Erthyglau 1 a 5(2) 

Erthygl 5(2) 

(manylion mandadol 

ychwanegol syʼn 

ymwneud â 

gwybodaeth am fwyd) 

Erthyglau 1 a 5(1) a 

(3) 

Erthygl 5(3) 

(cymhwyso Erthyglau 

13(2) a (3) o Reoliad 

(EU) Rhif 1169/2011 i 

fanylion mandadol 

ychwanegol) 

Erthyglau 1 a 5(1) a 

(2) 

Erthygl 6 (gofynion 

penodol ynghylch y 

datganiad ynglŷn â 

maethiad)  

Erthygl 1 ac Atodiad 1 

Erthygl 7 (honiadau 

am faethiad ac iechyd) 

Erthygl 1 

Erthygl 8(1) (gofyniad 

i fanylion mandadol 

ymddangos mewn 

iaith syʼn hawdd ei 

deall gan 

ddefnyddwyr) 

Erthygl 1 

Yr is-baragraff cyntaf 

o Erthygl 8(2) 

(gwahardd lluniau o 

fabanod neu luniau 

neu destun penodol 

arall) 

Erthygl 1 

Erthygl 8(3) (gofynion 

syʼn ymwneud â 

Erthygl 1 

                                                                               
(1) Rheoliad (EC) Rhif 1169/2011 Senedd Ewrop aʼr Cyngor 

dyddiedig 25 Hydref 2011 ynghylch darparu gwybodaeth am 
fwyd i ddefnyddwyr, syʼn diwygio Rheoliadau (EC) Rhif 
1924/2006 ac (EC) Rhif 1925/2006 Senedd Ewrop aʼr 
Cyngor, ac syʼn diddymu Cyfarwyddeb y Comisiwn 
87/250/EEC, Cyfarwyddeb y Cyngor 90/496/EEC, 
Cyfarwyddeb y Comisiwn 1999/10/EC, Cyfarwyddeb 
2000/13/EC Senedd Ewrop aʼr Cyngor, Cyfarwyddebauʼr 
Comisiwn 2002/67/EC a 2008/5/EC a Rheoliad y Comisiwn 
(EC) Rhif 608/2004 (OJ Rhif L 304, 22.11.2011, t. 18). 
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labelu, cyflwyno a 

hysbysebu) 

Yr is-baragraff cyntaf 

o Erthygl 8(4) 

(cyfyngiad ar 

gyhoeddi)  

Erthygl 1 aʼr trydydd 

is-baragraff o Erthygl 

8(4) 

Erthygl 8(5) 

(gwahardd defnyddio 

dyfeisiau hyrwyddo i 

gymell gwerthiannau) 

Erthygl 1 

Erthygl 8(6) 

(gwahardd darparu 

cynhyrchion, samplau 

neu roddion hyrwyddo 

eraill am ddim neu am 

bris isel) 

Erthygl 1 

Erthygl 9 (hysbysu) Erthygl 1” 

 

8. Yn Atodlen 2 (addasu darpariaethauʼr Ddeddf), yn 

Rhan 3 (addasu adran 35)— 

(a) o flaen paragraff 7 mewnosoder— 

“6A. Yn adran 35(1), ar ôl “section 33(1) 

above” mewnosoder “, as applied by regulation 

4(6) and (7) of the Food for Specific Groups 

(Information and Compositional Requirements) 

(Wales) Regulations 2016,”; 

(b) ar ôl paragraff 7 mewnosoder— 

“7A. Yn adran 35(2), ar ôl “any other offence 

under this Act” mewnosoder “including an 

offence under section 33(2), as applied by 

regulation 4(6) and (7) of the Food for Specific 

Groups (Information and Compositional 

Requirements) (Wales) Regulations 2016,”. 

Dirymiadau ac arbedion 

9.—(1) Maeʼr offerynnau a bennir yng ngholofn 1 

oʼr tabl yn yr Atodlen wedi eu dirymu iʼr graddau a 

bennir yng ngholofn 3 oʼr tabl hwnnw, yn 

ddarostyngedig i baragraff (2). 

(2) Maeʼr offerynnau a bennir yng ngholofn 1 oʼr 

tabl yn yr Atodlen yn parhau i gael effaith (iʼr graddau 

y maent wedi eu dirymu fel arall iʼr graddau a bennir 

yng ngholofn 3 oʼr tabl hwnnw) at ddibenion— 

(a) rheoliad 7(c) o Reoliadau 2016 fel yʼi 

hamnewidir gan reoliad 6 oʼr Rheoliadau hyn, 

a 

(b) rheoliad 5(3)(b) o Reoliadau Fformiwla 
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Fabanod a Fformiwla Ddilynol (Cymru) 

2020(1). 

 

 

Vaughan Gething 

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 

un o Weinidogion Cymru 

30 Ionawr 2020 

                                                                               
(1) O.S. 2020/81 (Cy. 11). 
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 YR ATODLEN Rheoliad 9 

Dirymiadau 

Colofn 1 Colofn 2 Colofn 3 

Offeryn Cyfeirnod Graddauʼr 

dirymu 

Rheoliadau 

Bwyd 

Meddygol 

(Cymru) 2000 

O.S. 2000/1866 

(Cy. 125)  

Y Rheoliadau 

cyfan 

Rheoliadau 

Fformiwla 

Fabanod a 

Fformiwla 

Ddilynol 

(Cymru) 2007 

O.S. 2007/3573 

(Cy. 316) 
Rheoliad 30 

Rheoliadau 

Fformiwla 

Fabanod a 

Fformiwla 

Ddilynol 

(Diwygio) 

(Cymru) 2008 

O.S. 2008/2602 

(Cy. 228) 

Rheoliad 3 

Rheoliadau 

Trosglwyddo 

Swyddogaethau 

(Bwyd) 

(Cymru) 2014 

O.S. 2014/1102 

(Cy. 110) 

Rheoliad 2 

Rheoliadau 

Bwyd ar gyfer 

Grwpiau 

Penodol 

(Gofynion o ran 

Gwybodaeth a 

Chyfansoddiad) 

(Cymru) 2016 

O.S. 2016/639 

(Cy. 175) 

Paragraff 2 o 

Atodlen 3 

Rheoliadau 

Bwyd ar gyfer 

Grwpiau 

Penodol 

(Gofynion o ran 

Gwybodaeth a 

Chyfansoddiad) 

(Diwygio) 

(Cymru) 2019 

O.S. 2019/70 

(Cy. 22) 

Rheoliad 2 
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Explanatory Memorandum to the Food for Specific Groups (Information and 
Compositional Requirements (Wales) (Amendment) Regulations 2020   
 
This Explanatory Memorandum has been prepared by the Health and Social Services 
Group 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 Food for Specific Groups (Information and Compositional 
Requirements) (Wales) (Amendment) Regulations 2020.  I am satisfied that the 
benefits justify the likely costs. 
 
 
 
 
 
 
 
Vaughan Gething AM  
Minister for Health and Social Services  
31 January 2020 
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1. Description 
 

These Regulations make provision for the enforcement in Wales of the specific 
requirements for food for special medical purposes (‘FSMP’) for infants set out in 
Commission Delegated Regulation (EU) 2016/128 on food for special medical 
purposes (“the FSMP Delegated Regulation).  It does so by amending the Food for 
Specific Groups (Information and Compositional Requirements) (Wales) Regulations 
2016 (“the 2016 FSG Regulations”) to extend the existing enforcement regime under 
those regulations to apply to FSMP developed to satisfy the nutritional requirements 
of infants, setting the penalty for non-compliance with the new rules.   
 
2. Matters of special interest to the Constitutional and Legislative Affairs 

   
None. 
 
3. Legislative background 
 

Welsh Ministers have the power to make the proposed Regulations under sections 
6(4), 16(1)(a) and (e) and (2)(b), 17(1) and (2), 26(1) and (3) and 48(1)(b) of the 
Food Safety Act 1990 (“the 1990 Act”) and section 2(2) of, and paragraph 1A of 
Schedule 2 to, the European Communities Act 1972.  
 
Powers under the 1990 Act, so far as exercisable in relation to Wales, were 
transferred to the National Assembly for Wales by the National Assembly for Wales 
(Transfer of Functions) Order 1999, as read with Section 40(3) of the Food 
Standards Act 1999, and were transferred to the Welsh Ministers by paragraph 30 of 
Schedule 11 to the Government of Wales Act 2006 (“GOWA 2006”).  Welsh 
Ministers have been designated for the purposes of section 2(2) of the European 
Communities Act 1972 in relation to measures relating to food (including drink) 
including the primary production of food (The European Communities (Designation) 
(No. 2) Order 2005 (S.I. 2005/1971).   
 
These Regulations are being made under the negative resolution procedure.   
 
4. Purpose & intended effect of the legislation 
 

The FSMP Delegated Regulation supplements the overarching EU Regulation (EU) 
No 609/2013 on Food for Specific Groups (“the FSG EU Regulation”), which sets out 
general rules governing the composition and labelling of food intended for infants and 
young children, food for special medical purposes (“FSMP”) and total diet replacement 
for weight control, with detailed rules on Infant Formula and Follow on Formula 
(“IFFOF”).  
 
These Regulations provide the enforcement regime for the FSMP Delegated 
Regulation in so far as it relates to infants. It provides the offences and penalties for 
breaching these new EU rules on FSMP relating to infants by amending the 2016 
FSG Regulations to extend the existing enforcement regime to this category of food.  
 

The FSMP Delegated Regulation supplements the FSG EU Regulation with detailed 
rules on FSMP (FSMP are specialist foods intended for the exclusive or partial 
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feeding of people whose nutritional requirements cannot be met by normal foods).  
The date of application of the first part of this FSMP Delegated Regulation, relating 
to FSMP other than FSMP for infants, was 22 February 2019.  This is enforced by 
the Food for Specific Groups (Information and Compositional Requirements) 
(Amendment) (Wales) Regulations 2019 (‘the 2019 FSG Regulations’). 

The provisions of the FSMP Delegated Regulation relating to food developed to 
satisfy the nutritional requirements of infants apply from 22 February 2020 and are 
being enforced in these Regulations.  

The Delegated FSMP Regulation repeals Directive 1999/21/EC which previously set 
detailed requirements for FSMP. 

These Regulations revoke the Medical Food (Wales) Regulations 2000.  It also 
makes provision for a transitional period for selling through stocks of FSMP for 
infants placed on the market or labelled before 22 February 2020, which reflects the 
position in the 2019 FSG Regulations which makes provision for a transitional period 
for selling through stocks of FSMP other than FSMP for infants placed on the market 
or labelled before 22 February 2019. 

 
The FSMP Delegated Regulation updates the composition and labelling rules for 
FSMP.  In respect of FSMP for infants it: 
 

 updates existing rules on FSMP for infants, taking account of scientific 
developments and new legislation on food information to consumers 

 

 prohibits nutrition and health claims on FSMP for infants. This is to avoid 
inappropriate promotion of these specialist products which are for use under 
medical supervision 

 

 extends to FSMP intended for infants and young children the same rules on 
pesticides that apply to infant formula and baby foods. 

 
The FSMP Delegated Regulation was adopted in September 2015 so industry has 
had three years notice to allow them to prepare in advance of the rules coming into 
force. 
 
These Regulations contain an ambulatory reference. References within the 
Regulations to provisions of the FSMP Delegated Regulation are to be read as those 
provisions amended from time to time. Any amendments will be minor and highly 
technical in nature, for example, amendments to the composition of foods for specific 
groups. The ambulatory reference will avoid the need to introduce new Regulations 
every time any of the provisions in the Delegated Regulation are amended by EU 
legislation, should this happen while the UK is still bound by EU rules. 
 
These Regulations make miscellaneous amendments to the 2016 FSG Regulations 
to provide clarity regarding the application of section 35 of the 1990 Act so as to 
make clear that the reference to section 33 of the 1990 Act in section 35 of the 1990 
Act is to section 33 as applied by regulation 4 of the 2016 FSG Regulations.  They 
also correct a drafting error in regulation 4(5) of the 2016 FSG Regulations to 
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provide that section 39 of the 1990 Act applies to an appeal against an improvement 
notice.     
 
 
5. Consultation  

 
A limited technical consultation was held for four weeks from 8 November 2019.  A 
limited consultation was considered appropriate in this case, focusing purely on the 
enforcement regime of the Regulations. It was not appropriate to consult on the EU 
Delegated Regulations which were adopted in 2015. 
 
This consultation covered these Regulations and the Regulations which provide 
enforcement provision for EU Delegated Regulation (EU) 2016/127 on infant formula 
and follow on formula.  Parallel consultations were conducted in England, Scotland 
and Northern Ireland.  The consultation was shared with enforcement bodies, 
industry stakeholders, health professional and consumer groups and other relevant 
non-government organisations.  

 
15 responses were received UK wide, six from Welsh stakeholders. Of those we 
received in Wales one was from a local authority, one from an NHS maternity lead 
and one from Baby Feeding Law Group UK (BFLG UK), the rest were from members 
of the public.   
 
Concerns were raised from four respondents (including the NHS and BFLG) 
regarding the use of improvement notices particularly in relation to infant formula and 
follow on formula.  
 
BFLG UK responded to all of the UK consultations querying the breadth of the 
enforcement provisions and the appropriateness of an informal first step for 
enforcement bodies. Officials have discussed this issue with UK counterparts and 
have concluded that due to the niche market, small supplier base and well-defined 
governing compositional/labelling legislation, the improvement notice regime remains 
appropriate. Furthermore we are content that under this new enforcement regime 
enforcement officers continue to have the enforcement tools in respect of safety 
where something could be injurious to health under the 1990 Act, and the ability to 
respond to deliberate food crime under the Fraud Act 2006.  Failure to comply with 
an improvement notice can lead to a criminal offence.  All this is in line with the Food 
Law (Wales) Code of Practice.   

 
No amendments were made to these Regulations (or the equivalent UK domestic 
SIs) as a consequence of the consultation.  
 

 
6. Regulatory Impact Assessment (RIA)  
 
A full regulatory impact assessment has not been carried out for these Regulations 
as the impact on businesses, charities or voluntary bodies is expected to be small.  
 
Two options have been considered: 
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Option 1: Do nothing – Domestic legislation will not be put in place to provide an 
enforcement regime for The FSMP Delegated Regulation in so far as it relates to 
infants. Other legislation, for example the 1990 Act, would provide enforcement 
powers in the most severe cases breaching food safety. 
  
The EU Delegated Regulation is binding in its entirety and directly applicable in all 
Member States. It is therefore not necessary to transpose the provisions of the 
Regulation into domestic law. Doing nothing would mean that the Regulation will still 
come into force, but we would not have the domestic legislation to make it workable 
and enforceable in Wales. This could result in several unwanted impacts including:  
 
- lack of legal clarity for enforcement officers and businesses;  

-   risk to vulnerable consumers if there are no sanctions for non-compliant products 
and such products therefore remain on the market, 

- impact on the supply chain of these specialist products due to uncertainty of 
business,  

- lack of consumer confidence in enforcement of the law,  
- the UK would be in breach of its legal obligations under the EU Treaty, as 

applied by the Withdrawal Agreement, and may face infraction proceedings. 
 
Option 2: Introduce the Food for Specific Groups (Information and 
Compositional Requirements) (Wales) (Amendment) Regulations 2020 to 
provide an enforcement regime for Wales for the FSMP Delegated Regulation in so 
far as it relates to infant foods.  
 
Option 2 is the preferred approach. This option will introduce the use of Improvement 
Notices as the first form of action for enforcement of the FSMP Delegated 
Regulation. The 2016 FSG Regulations have enforcement provisions using 
Improvement Notices. These Regulations will extend those enforcement provisions 
to the requirements of the FSMP Delegated Regulation relating to food developed to 
satisfy the nutritional requirements of infants.  
 
Improvement Notices are already in use to enforce other areas of food law including 
in the 2016 FSG Regulations and are well understood by trading standards officers. 
Enforcement bodies and industry consider Improvement Notices a less burdensome 
approach to resolving problems of non-compliance.  
 
We were not able to quantify costs in relation to the use of improvement notices but 
evidence gathered during the development and consultation of the 2016 FSG 
Regulations from both industry and enforcement bodies highlighted that the use of 
criminal sanctions as a first formal action can cause difficulties for enforcement thus 
limiting the public health outcome. The application of Improvement Notices, as a first 
formal action, was supported as a way of enabling businesses to improve, leading to 
improved compliance and so promoting better health outcomes.  

 
Costs and Benefits 
 

Costs to business  
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This legislation affects manufacturers and retailers of food for special medical 
purposes. There are no known manufacturers of FSMP products in Wales. 
 
No significant changes are being proposed under Option 2. We estimate that 
businesses will only have to spend a short amount of time familiarising themselves 
with the new procedures. Guidance to this legislation will be updated and published 
accordingly. Once implemented, the proposed regime is deregulatory. That means 
that any business found not to be complying with the regulations will (except in the 
most serious cases) face a non-legislative, less burdensome approach to resolving 
the problem. Compliance costs are thus expected to fall. 
 

 
Costs to local authorities  
 
The impact on the public sector of implementing Option 2 is small. Although these 
Regulations would maintain the status quo regarding the enforcement of European 
regulation in this area, Local Authorities would need to become familiar with the new 
Instrument. Ongoing workloads for Trading Standards Officers are not expected to 
increase as a result of these Regulations, as enforcement work for the products 
affected is already required.  
 
It is estimated that it would take one Trading Standards Officer one hour to read and 
become familiar with these Regulations and the new enforcement regime. The hourly 
pay rate for Qualified Trading Standards Officers is between £16 and £25 – 
averaging approximately £27 per hour once uprated to account for non-wage labour 
costs and overheads, taken as 30%. The total one-off cost to the 22 local authorities 
in Wales is therefore estimated at £594.  
 
Local authorities may also benefit from reduced costs from fewer prosecutions since 
issuing an Improvement Notice would be the first formal action rather than a 
prosecution.  
 
Benefits to business 
  
There are no known manufacturers of FSMP products in Wales. 
There would be minimal change for businesses if Option 2 was adopted, as the 2016 
FSG Regulations already provide for Improvement Notices as an option alongside 
criminal sanctions in the Medical Food (Wales) Regulations 2000. These 
Regulations will consolidate the use of IN as the first formal action for existing and 
new provisions under the 2016 FSG Regulations. The broad benefit to industry is 
moving from the possibility of facing criminal sanctions to the new regime where 
enforcement will be carried out by way of an IN as the first formal action, followed up 
by a criminal offence in cases where businesses continue to ignore the Notice. This 
will therefore give food businesses the opportunity to rectify issues before the matter 
comes before a criminal court.  
 
Benefits to local authorities  
There are potential benefits of Option 2 in terms of moving to the Improvement 
Notice regime as a first formal action. Failure to comply with an IN will not of itself 
amount to a criminal office (criminal sanctions can continue to be used under other 
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legislation for serious breaches) potentially resulting in reduced associated court 
costs  
 
Option 2 is also likely to result in better monitoring of the market regarding food for 
special medical purposes as Improvement Notices will be recorded whereas informal 
warnings from enforcement practitioners were not.  
 
Benefits to consumers  
If Option 2 is adopted, this legislation will benefit those requiring food for special 
medical purposes as there will be better protection by way of better defined 
compositional standards and tighter labelling restrictions.  
 
Summary of the preferred option  
Option 2 is the preferred option because it ensures the proper enforcement of the 
FSMP Delegated Regulation in Wales and avoids the associated risk of infraction 
proceedings and consequent fines. 
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SL(5)495 - Rheoliadau Fformiwla Fabanod a Fformiwla 

Ddilynol (Cymru) 2020 

Cefndir a Diben 

Mae’r Rheoliadau hyn yn gwneud darpariaeth i orfodi yng Nghymru y gofynion penodol a nodir yn 

Rheoliad Dirprwyedig y Comisiwn (EU) 2016/127 ar gyfer fformiwla fabanod a fformiwla ddilynol (“y 

Rheoliad Dirprwyedig”). Mae’r Rheoliad Dirprwyedig yn ychwanegu at Reoliad cyffredinol yr UE (UE) Rhif 

609/2013 ar Fwyd ar gyfer Grwpiau Penodol, sy'n nodi rheolau cyffredinol ynghylch cyfansoddiad bwyd y 

bwriedir iddo gael ei fwyta gan fabanod a phlant ifanc, a sut y caiff bwyd o’r fath ei labelu, ymhlith 

materion eraill. 

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 Rheoliadau hyn yn gweithredu rhwymedigaethau'r UE a nodir yn y Rheoliad Dirprwyedig, yng 

Nghymru, mewn perthynas â fformiwla fabanod a fformiwla ddilynol. Bydd y Rheoliadau hyn yn rhan o 

gyfraith yr UE a ddargedwir ar ôl diwrnod cwblhau’r cyfnod gweithredu (h.y. diwedd y cyfnod 

gweithredu, ar 31 Rhagfyr 2020). 

Ymateb y Llywodraeth 

Nid oes angen ymateb gan y Llywodraeth. 

 

Cynghorwyr Cyfreithiol 

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 

19 Chwefror 2020 
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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  

2020 Rhif 89 (Cy. 13) 

BWYD, CYMRU 

DIOGELWCH BWYD 

Rheoliadau Fformiwla Fabanod a 

Fformiwla Ddilynol (Cymru) 2020 

NODYN ESBONIADOL 

(Nid ywʼr nodyn hwn yn rhan oʼr Rheoliadau) 

Mae’r Rheoliadau hyn, sy’n gymwys i Gymru, yn 

gwneud darpariaeth i orfodi Rheoliad Dirprwyedig y 

Comisiwn (EU) 2016/127 dyddiedig 25 Medi 2015 

sy’n ychwanegu at Reoliad (EU) Rhif 609/2013 

Senedd Ewrop a’r Cyngor ynghylch y gofynion 

penodol o ran cyfansoddiad a gwybodaeth ar gyfer 

fformiwla fabanod a fformiwla ddilynol ac ynghylch 

gofynion o ran gwybodaeth sy’n ymwneud â bwydo 

babanod a phlant ifanc (OJ Rhif L 25, 2.2.2016, t. 1, “y 

Rheoliad Dirprwyedig”). 

Mae’r Rheoliadau hyn yn gwneud darpariaeth at 

ddiben a grybwyllir yn adran 2(2) o Ddeddf y 

Cymunedau Ewropeaidd 1972 (p. 68) ac mae’r 

cyfeiriadau ynddynt at ddarpariaethau’r Rheoliad 

Dirprwyedig i’w dehongli fel cyfeiriadau at y 

darpariaethau hynny fel y’u diwygir o bryd i’w gilydd.   

Mae rheoliad 3 yn darparu bod rhaid i bob awdurdod 

bwyd weithredu a gorfodi’r Rheoliadau hyn o fewn ei 

ardal. Mae rheoliad 2(1) yn cynnwys diffiniad o 

“awdurdod bwyd”.   

Mae rheoliad 4 ac Atodlen 2 yn cymhwyso, gydag 

addasiadau, ddarpariaethau penodol yn Neddf 

Diogelwch Bwyd 1990 (p. 16) at ddibenion y 

Rheoliadau hyn. 

Mae rheoliad 5 ac Atodlen 3 yn gwneud darpariaeth 

ar gyfer dirymiadau ac arbedion o ganlyniad i’r 

Rheoliadau hyn. Mae Rheoliadau Fformiwla Fabanod 

a Fformiwla Ddilynol (Cymru) 2007 (O.S. 2007/3573 

Cy. 316) (“Rheoliadau 2007”) a’r darpariaethau sy’n 

diwygio’r Rheoliadau hynny wedi eu dirymu. Mae 

Rheoliadau 2007 yn gweithredu Cyfarwyddeb y 

Comisiwn 2006/141/EC ddyddiedig 22 Rhagfyr 2006 
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ar fformiwlâu babanod a fformiwlâu dilynol ac sy’n 

diwygio Cyfarwyddeb 1999/21/EC (OJ Rhif L 401, 

30.12.2006, t. 1) a Chyfarwyddeb y Cyngor 

95/52/EEC ar fformiwlâu babanod a fformiwlâu 

dilynol a fwriedir ar gyfer eu hallforio i drydydd 

gwledydd (OJ Rhif L 179, 1.7.1992, t. 129). Mae 

Erthygl 13 o’r Rheoliad Dirprwyedig yn diddymu’r 

Gyfarwyddeb honno gydag effaith o 22 Chwefror 

2020, ac o 22 Chwefror 2021 yn achos fformiwla 

fabanod a fformiwla ddilynol sydd wedi eu 

gweithgynhyrchu o hydrolysadau protein.  

Mae rheoliad 5 o’r Rheoliadau hyn yn darparu 

ymhellach ar gyfer y dirymiadau sydd i’w harbed at 

ddibenion y trefniadau trosiannol yn y rheoliad 

hwnnw. Mae’r trefniadau trosiannol hynny yn darparu, 

pan fo fformiwla fabanod neu fformiwla ddilynol wedi 

ei rhoi ar y farchnad neu ei labelu cyn dyddiad 

cymhwyso’r Rheoliad Dirprwyedig (22 Chwefror 2020 

neu, yn achos fformiwla fabanod neu fformiwla 

ddilynol sydd wedi ei gweithgynhyrchu o 

hydrolysadau protein, 22 Chwefror 2021), y caiff 

barhau i gael ei marchnata nes i’r stociau gael eu 

disbyddu, ar yr amod bod gofynion penodol wedi eu 

bodloni.  

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  

2020 Rhif 89 (Cy. 13) 

BWYD, CYMRU  

Rheoliadau Fformiwla Fabanod a 

Fformiwla Ddilynol (Cymru) 2020 

Gwnaed 30 Ionawr 2020 

Gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol 

Cymru 31 Ionawr 2020 

Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1  

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Rheoliadau a 

ganlyn drwy arfer y pwerau a roddir gan adrannau 

6(4), 16(1)(a) ac (e) a (2)(b), 17(1) a (2), 26(1) a (3) ac 

48(1) o Ddeddf Diogelwch Bwyd 1990(1) ac a 

freiniwyd bellach ynddynt hwy(2) ac adran 2(2) o 

Ddeddf y Cymunedau Ewropeaidd 1972(3) a 

pharagraff 1A o Atodlen 2 iddi. 

                                                                               
(1) 1990 p. 16. Diwygiwyd adran 6(4) o Ddeddf Diogelwch 

Bwyd 1990 (“Deddf 1990”) gan baragraff 6 o Atodlen 9 i 
Ddeddf Dadreoleiddio a Chontractio Allan 1994 (p. 40), 
paragraff 10(1) a (3)(a) o Atodlen 5, ac Atodlen 6, i Ddeddf 
Safonau Bwyd 1999 (p. 28) (“Deddf 1999”) ac O.S. 
2002/794. Diwygiwyd adran 16(1) o Ddeddf 1990 gan 
baragraffau 7 ac 8 o Atodlen 5 i Ddeddf 1999. Diwygiwyd 
adran 17 o Ddeddf 1990 gan baragraffau 7, 8 a 12 o Atodlen 
5 i Ddeddf 1999 ac O.S. 2011/1043. Diwygiwyd adran 26(3) 
gan Atodlen 6 i Ddeddf 1999. Diwygiwyd adran 48(1) gan 
baragraffau 7 ac 8 o Atodlen 5 i Ddeddf 1999. 

(2) Mae’r swyddogaethau hynny a oedd gynt yn arferadwy gan 
“the Ministers” (sef, o ran Cymru a Lloegr ac yn gweithredu 
ar y cyd, y Gweinidog Amaethyddiaeth, Pysgodfeydd a 
Bwyd a’r Ysgrifenyddion Gwladol a oedd yn eu trefn yn 
ymwneud ag iechyd yn Lloegr a bwyd ac iechyd yng 
Nghymru) bellach yn arferadwy o ran Lloegr gan yr 
Ysgrifennydd Gwladol yn unol â pharagraff 8 o Atodlen 5 i 
Ddeddf 1999. Trosglwyddwyd y swyddogaethau hynny, i’r 
graddau y maent yn arferadwy o ran Cymru, i Gynulliad 
Cenedlaethol Cymru gan O.S. 1999/672 fel y’i darllenir 
gydag adran 40(3) o Ddeddf 1999, a’u trosglwyddo wedi 
hynny i Weinidogion Cymru gan baragraff 30 o Atodlen 11 i 
Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (p. 32). 

(3) 1972 p. 68 (“Deddf 1972”). Diwygiwyd adran 2(2) o Ddeddf 
1972 gan adran 27(1)(a) o Ddeddf Diwygio Deddfwriaethol 
a Rheoleiddiol 2006 (p. 51) a chan adran 3(3) o Ddeddf yr 
Undeb Ewropeaidd (Diwygio) 2008 (p. 7) a Rhan 1 o’r 
Atodlen iddi. Mewnosodwyd paragraff 1A o Atodlen 2 gan 
adran 28 o Ddeddf Diwygio Deddfwriaethol a Rheoleiddiol 
2006. Fe’i diwygiwyd gan adran 3(3) o Ddeddf yr Undeb 
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Mae Gweinidogion Cymru wedi eu dynodi at 

ddibenion adran 2(2) o Ddeddf y Cymunedau 

Ewropeaidd 1972 mewn perthynas â mesurau sy’n 

ymwneud â bwyd (gan gynnwys diod), gan gynnwys 

cynhyrchu sylfaenol o ran bwyd(1). 

Mae’r Rheoliadau hyn yn gwneud darpariaeth at 

ddiben a grybwyllir yn adran 2(2) o Ddeddf y 

Cymunedau Ewropeaidd 1972 ac mae’n ymddangos i 

Weinidogion Cymru ei bod yn hwylus i gyfeiriadau 

penodol at ddarpariaethau Rheoliad Dirprwyedig y 

Comisiwn (EU) 2016/127 dyddiedig 25 Medi 2015 

sy’n ychwanegu at Reoliad (EU) Rhif 609/2013 

Senedd Ewrop a’r Cyngor ynghylch y gofynion 

penodol o ran cyfansoddiad a gwybodaeth ar gyfer 

fformiwla fabanod a fformiwla ddilynol ac ynghylch 

gofynion o ran gwybodaeth sy’n ymwneud â bwydo 

babanod a phlant ifanc(2) gael eu dehongli fel 

cyfeiriadau at y darpariaethau hynny fel y’u diwygir o 

bryd i’w gilydd. 

Mae Gweinidogion Cymru wedi rhoi sylw i gyngor 

perthnasol a roddwyd gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd 

yn unol ag adran 48(4A) o Ddeddf Diogelwch Bwyd 

1990(3). 

Ymgynghorwyd yn agored ac yn dryloyw â’r cyhoedd 

fel sy’n ofynnol gan Erthygl 9 o Reoliad (EC) Rhif 

178/2002 Senedd Ewrop a’r Cyngor sy’n gosod 

egwyddorion cyffredinol a gofynion cyfraith bwyd, yn 

sefydlu Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop ac yn 

gosod gweithdrefnau o ran materion diogelwch 

bwyd(4), wrth lunio a gwerthuso’r Rheoliadau hyn. 

Enwi, cychwyn a chymhwyso 

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

Fformiwla Fabanod a Fformiwla Ddilynol (Cymru) 

2020. 

(2) Daw’r Rheoliadau hyn i rym— 

(a) ac eithrio pan fo is-baragraff (b) yn gymwys, 

ar 22 Chwefror 2020; 

(b) ar 22 Chwefror 2021 mewn cysylltiad â 

fformiwla fabanod a fformiwla ddilynol sydd 

                                                                               
Ewropeaidd (Diwygio) 2008 a Rhan 1 o’r Atodlen iddi, a 
chan O.S. 2007/1388.  

(1) O.S. 2005/1971, y mae diwygiadau iddo nad ydynt yn 
berthnasol i’r Rheoliadau hyn.  

(2)  OJ Rhif L 25, 2.2.2016, t. 1, fel y’i diwygiwyd ddiwethaf 
gan Reoliad Dirprwyedig y Comisiwn (EU) 2019/828 (OJ 
Rhif L 137, 23.5.2019, t. 12). 

(3) Mewnosodwyd adran 48(4A) gan adran 40(1) o Ddeddf 
1999 a pharagraff 21 o Atodlen 5 iddi. 

(4) OJ Rhif L 31, 1.2.2002, t. 1, fel y’i diwygiwyd ddiwethaf 
gan Reoliad (EU) 2019/1243 Senedd Ewrop a’r Cyngor (OJ 
Rhif L 198, 25.7.2019, t. 241). 
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wedi eu gweithgynhyrchu o hydrolysadau 

protein. 

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

Dehongli 

2.—(1) Yn y Rheoliadau hyn— 

mae i “awdurdod bwyd” yr ystyr a roddir i “food 

authority” yn rhinwedd adran 5(1A) o’r 

Ddeddf(1); 

ystyr “y Ddeddf” (“the Act”) yw Deddf Diogelwch 

Bwyd 1990; 

ystyr “gofyniad cyfraith UE penodedig” 

(“specified EU law requirement”) yw unrhyw 

ddarpariaeth yn y Rheoliad Dirprwyedig a bennir 

yng ngholofn 1 o’r tabl yn Atodlen 1, fel y’i 

darllenir gydag unrhyw ddarpariaeth a bennir yn y 

cofnod cyfatebol yng ngholofn 2 o’r tabl hwnnw; 

ystyr “y Rheoliad Dirprwyedig” (“the Delegated 

Regulation”) yw Rheoliad Dirprwyedig y 

Comisiwn (EU) 2016/127 dyddiedig 25 Medi 2015 

sy’n ychwanegu at Reoliad (EU) Rhif 609/2013 

Senedd Ewrop aʼr Cyngor ynghylch y gofynion 

penodol o ran cyfansoddiad a gwybodaeth ar gyfer 

fformiwla fabanod a fformiwla ddilynol ac 

ynghylch gofynion o ran gwybodaeth sy’n 

ymwneud â bwydo babanod a phlant ifanc(2). 

(2) Mae unrhyw gyfeiriad at ddarpariaeth yn y 

Rheoliad Dirprwyedig yn gyfeiriad at y ddarpariaeth 

honno fel y’i diwygir o bryd i’w gilydd. 

(3) Mae i ymadroddion Saesneg a’r ymadroddion 

Cymraeg cyfatebol a ddefnyddir yn y Rheoliadau hyn 

ac yn y Rheoliad Dirprwyedig yr un ystyr yn y 

Rheoliadau hyn ag sydd iddynt yn y Rheoliad 

Dirprwyedig. 

Gorfodi  

3. Rhaid i bob awdurdod bwyd weithredu a gorfodi’r 

Rheoliadau hyn o fewn ei ardal. 

Cymhwyso darpariaethau’r Ddeddf 

4.—(1) Mae adran 10(1) a (2) o’r Ddeddf 

(hysbysiadau gwella) yn gymwys, gyda’r addasiad (yn 

achos adran 10(1)) a bennir yn Rhan 1 o Atodlen 2, at 

ddibenion— 

(a) galluogi i hysbysiad gwella gael ei gyflwyno i 

berson, sy’n ei gwneud yn ofynnol i’r person 

                                                                               
(1) Mewnosodwyd adran 5(1A) gan baragraff 16 o Atodlen 9 i 

Ddeddf Llywodraeth Leol (Cymru) 1994 (p. 19).  
(2) OJ Rhif L 25, 2.2.2016, t. 1, fel y’i diwygiwyd ddiwethaf 

gan Reoliad Dirprwyedig y Comisiwn (EU) 2019/828 (OJ 
Rhif L 137, 23.5.2019, t. 12). 
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hwnnw sicrhau cydymffurfedd ag unrhyw 

ofyniad cyfraith UE penodedig; a 

(b) gwneud methu â chydymffurfio â hysbysiad y 

cyfeirir ato yn is-baragraff (a) yn drosedd. 

(2) Mae adran 32(1) i (8) o’r Ddeddf(1) (pwerau 

mynediad) yn gymwys, gyda’r addasiadau (yn achos 

adran 32(1)) a bennir yn Rhan 2 o Atodlen 2, at 

ddibenion galluogi swyddog awdurdodedig o 

awdurdod gorfodi— 

(a) i arfer pŵer mynediad i ganfod a yw bwyd 

nad yw’n cydymffurfio â gofyniad cyfraith 

UE penodedig yn cael ei werthu neu wedi ei 

werthu; a 

(b) i arfer pŵer mynediad i ganfod a oes unrhyw 

dystiolaeth o unrhyw doriad o ofyniad 

cyfraith UE penodedig. 

(3) Mae adran 35 o’r Ddeddf (cosbi troseddau) yn 

gymwys, gyda’r addasiadau a bennir yn Rhan 3 o 

Atodlen 2, at ddiben pennu’r gosb am drosedd a 

gyflawnir o dan adran 10(2) fel y’i cymhwysir gan 

baragraff (1)(b). 

(4) Mae adran 37 o’r Ddeddf (apelau) yn gymwys, 

gyda’r addasiadau a bennir yn Rhan 4 o Atodlen 2, at 

ddiben galluogi person i apelio yn erbyn penderfyniad 

i gyflwyno hysbysiad y cyfeirir ato ym mharagraff 

(1)(a). 

(5) Mae adran 39 o’r Ddeddf (apelau yn erbyn 

hysbysiadau gwella) yn gymwys, gyda’r addasiadau 

(yn achos adran 39(1) a (3)) a bennir yn Rhan 5 o 

Atodlen 2, at ddiben ymdrin ag apelau yn erbyn 

penderfyniad i gyflwyno hysbysiad y cyfeirir ato ym 

mharagraff (1)(a). 

(6) Mae darpariaethau’r Ddeddf a bennir ym 

mharagraff (7) (“y darpariaethau paragraff (7)”) yn 

gymwys, gyda’r addasiadau a bennir yn Rhan 6 o 

Atodlen 2, at ddibenion y Rheoliadau hyn i’r graddau 

y maent yn ymwneud â’r darpariaethau yn y Ddeddf, a 

bennir ym mharagraffau (1) i (5) ac a addesir 

ganddynt. 

(7) Y darpariaethau yn y Ddeddf, a bennir at 

ddibenion y paragraff hwn, yw— 

(a) adran 3 (rhagdybiaethau y bwriedir i fwyd 

gael ei fwyta gan bobl); 

(b) adran 20 (troseddau oherwydd bai person 

arall); 

(c) adran 21(2) (amddiffyniad diwydrwydd 

dyladwy); 

                                                                               
(1) Mae diwygiadau i adran 32(5) a (6), ond nid yw’r un 

ohonynt yn berthnasol. 
(2) Diwygiwyd adran 21 gan O.S. 2004/3279. 
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(d) adran 22 (amddiffyn cyhoeddi yng nghwrs 

busnes); 

(e) adran 29 (caffael samplau); 

(f) adran 30(1) (dadansoddi etc. samplau); 

(g) adran 33(2) (rhwystro etc. swyddogion); 

(h) adran 36 (troseddau gan gyrff corfforedig); 

(i) adran 36A(3) (troseddau gan bartneriaethau 

Albanaidd); 

(j) adran 44 (amddiffyn swyddogion sy’n 

gweithredu’n ddidwyll); 

(k) adran 53 (dehongli cyffredinol); 

ac mae unrhyw gyfeiriad yn y darpariaethau paragraff 

(7) at adran o’r Ddeddf, gan gynnwys cyfeiriad at “any 

of the preceding provisions of this Part”, i’w ddarllen 

fel cyfeiriad at yr adrannau hynny o’r Ddeddf sy’n 

gymwys yn rhinwedd y Rheoliadau hyn, a chyda’r 

addasiadau a wneir ganddynt.  

Dirymiadau, arbedion a darpariaethau trosiannol  

5.—(1) Mae’r offerynnau a bennir yng ngholofn 1 

o’r tabl yn Atodlen 3 wedi eu dirymu i’r graddau a 

bennir yng ngholofn 3 o’r tabl hwnnw, yn 

ddarostyngedig i baragraff (2). 

(2) Mae’r offerynnau a bennir yng ngholofn 1 o’r 

tabl yn Atodlen 3 yn parhau i gael effaith (i’r graddau 

y maent wedi eu dirymu fel arall i’r graddau a bennir 

yng ngholofn 3 o’r tabl hwnnw)— 

(a) tan 21 Chwefror 2021 mewn cysylltiad â 

fformiwla fabanod a fformiwla ddilynol sydd 

wedi eu gweithgynhyrchu o hydrolysadau 

protein; 

(b) at ddibenion paragraff (3)(b).  

(3) Caiff fformiwla fabanod a fformiwla ddilynol 

nad ydynt yn cydymffurfio â gofyniad cyfraith UE 

penodedig barhau i gael eu marchnata nes i’r stociau 

o’r bwyd hwnnw gael eu disbyddu, ar yr amod— 

(a) iddo gael ei roi ar y farchnad neu ei labelu— 

(i) cyn 22 Chwefror 2020; neu 

(ii) cyn 22 Chwefror 2021 yn achos 

fformiwla fabanod a fformiwla ddilynol 

sydd wedi eu gweithgynhyrchu o 

hydrolysadau protein; a  

(b) bod yr amodau a bennir yn y ddarpariaeth a 

ganlyn yn Rheoliadau Fformiwla Fabanod a 

                                                                               
(1) Diwygiwyd adran 30 gan baragraffau 7 ac 8 o Atodlen 5 i 

Ddeddf 1999. 
(2) Diwygiwyd adran 33 gan baragraff 3(1) a (4) o’r Atodlen i 

Ddeddf Bwyd (Yr Alban) 2015 (dsa 1). 
(3) Mewnosodwyd adran 36A gan baragraff 16 o Atodlen 5 i 

Ddeddf 1999.  
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Fformiwla Ddilynol (Cymru) 2007(1) wedi eu 

bodloni— 

(i) rheoliad 3(1) (gwaharddiad ar farchnata 

fformiwla fabanod oni bai bod amodau 

penodol wedi eu bodloni) yn achos 

fformiwla fabanod; 

(ii) rheoliad 3(2) (gwaharddiad ar farchnata 

fformiwla ddilynol oni bai bod amodau 

penodol wedi eu bodloni) yn achos 

fformiwla ddilynol.  

 

 

Vaughan Gething 

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 

un o Weinidogion Cymru 

30 Ionawr 2020 

 

 

 ATODLEN 1 Rheoliad 2(1) 

Gofynion cyfraith UE penodedig 

Colofn 1 Colofn 2 

 Darpariaeth benodedig 

yn y Rheoliad 

Dirprwyedig 

Y ddarpariaeth yn y 

Rheoliad Dirprwyedig 

sydd i’w darllen gydaʼr 

ddarpariaeth benodedig 

yn y Rheoliad 

Dirprwyedig 

Erthygl 1(2) (rhoi ar y 

farchnad) 

Erthygl 1(1) 

Erthygl 2(1) (gofynion o 

ran cyfansoddiad ar gyfer 

fformiwla fabanod) 

Erthyglau 1(1) a 2(3), 

Atodiad 1 ac Atodiad 3 

Erthygl 2(2) (gofynion o 

ran cyfansoddiad ar gyfer 

fformiwla ddilynol) 

Erthyglau 1(1) a 2(3), 

Atodiad 2 ac Atodiad 3 

Erthygl 2(3) (paratoi 

fformiwla fabanod a 

fformiwla ddilynol) 

Erthyglau 1(1), 2(1) a (2) 

Erthygl 3(1) (addasrwydd 

cynhwysion ar gyfer 

fformiwla fabanod) 

Erthyglau 1(1) a 3(3) a 

pharagraff 2 o Atodiad 1 

Erthygl 3(2) (addasrwydd 

cynhwysion ar gyfer 

fformiwla ddilynol) 

Erthyglau 1(1) a 3(3) a 

pharagraff 2 o Atodiad 2 

Erthygl 4(2) (trothwy 

gweddillion sylwedd 

gweithredol) 

Erthyglau 1(1) a 4(1), (3) 

a (5) 

Erthygl 4(3) Erthyglau 1(1) a 4(1), (2) 

                                                                               
(1) O.S. 2007/3573 (Cy. 316). Yr offeryn diwygio perthnasol yw 

O.S. 2008/2602 (Cy. 228). 
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(rhanddirymiad o drothwy 

gweddillion sylwedd 

gweithredol) 

a (5) 

Erthygl 4(4) (gofynion o 

ran plaladdwyr) 

Erthyglau 1(1) a 4(1) a 

(5) 

Erthygl 5(1) (enw bwyd 

nad yw wedi ei 

weithgynhyrchu’n llwyr o 

brotein llaeth gwartheg 

neu eifr) 

Erthygl 1(1) a Rhan A o 

Atodiad 6 

Erthygl 5(2) (enw bwyd 

sydd wedi ei 

weithgynhyrchu’n llwyr o 

brotein llaeth gwartheg 

neu eifr) 

Erthygl 1(1) a Rhan B o 

Atodiad 6 

Erthygl 6 (gofynion 

penodol o ran 

gwybodaeth am fwyd) 

Erthyglau 1(1) a 7(1), (2), 

(3), (5), (6), (7) ac (8) 

Erthygl 7(1) (gofynion 

penodol o ran y datganiad 

ynglŷn â maethiad) 

Erthyglau 1(1) a 7(4), 

Atodiad 1 ac Atodiad 2 

Erthygl 7(3) (ailadrodd 

gwybodaeth a gynhwysir 

mewn datganiad 

mandadol ynglŷn â 

maethiad) 

Erthygl 1(1) 

Erthygl 7(4) (datganiad 

ynglŷn â maethiad yn 

fandadol ni waeth beth fo 

maint y pecyn neu’r 

cynhwysydd) 

Erthyglau 1(1) a 7(1), 

Atodiad 1 ac Atodiad 2 

Erthygl 7(5) (cymhwyso 

Erthyglau 31 i 35 o 

Reoliad (EU) Rhif 

1169/2011(1)) 

Erthyglau 1(1) a 7(6), (7) 

ac (8) 

Erthygl 7(6) (mynegi 

gwerth egni a symiau 

maetholion) 

Erthyglau 1(1) a 7(5) 

Yr is-baragraff cyntaf o 

Erthygl 7(7) 

(gwaharddiad ar fynegi 

gwerth egni a swm 

maetholion fel canran o’r 

cymeriant cyfeirio) 

Erthyglau 1(1) a 7(5) 

Erthygl 7(8) (cyflwyno 

manylion a gynhwysir yn 

y datganiad ynglŷn â 

maethiad) 

Erthygl 1(1) 

Erthygl 8 (gwaharddiad ar 

wneud honiadau am 

faethiad ac iechyd ar 

fformiwla fabanod) 

Erthygl 1(1) 

Erthygl 9(1) (datganiad 

“lactose only”) 

Erthygl 1(1) 

Yr is-baragraff cyntaf o 

Erthygl 9(2) (datganiad 

Erthygl 1(1) 
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“lactose free”) 

Yr ail is-baragraff o 

Erthygl 9(2) (datganiad 

nad yw fformiwla 

fabanod a fformiwla 

ddilynol “lactose free” yn 

addas ar gyfer babanod â 

galactosemia)  

Erthygl 1(1) 

Erthygl 9(3) 

(gwaharddiad ar 

gyfeiriadau at asid 

docosahecsenoig pan fo 

fformiwla fabanod yn 

cael ei rhoi ar y farchnad 

ar 22 Chwefror 2025 neu 

wedi hynny) 

Erthygl 1(1) 

Erthygl 10(1) (cyfyngiad 

ar hysbysebu ar gyfer 

fformiwla fabanod) 

Erthygl 1(1) 

Erthygl 10(2) 

(gwaharddiad ar ddulliau 

hyrwyddo er mwyn 

cymell gwerthiant o 

fformiwla fabanod) 

Erthygl 1(1) 

Erthygl 10(3) 

(gwaharddiad ar ddarparu 

cynhyrchion, samplau neu 

anrhegion hyrwyddo 

eraill, am ddim neu am 

bris isel, i’r cyhoedd, i 

fenywod beichiog, i 

famau neu i aelodau o’u 

teuluoedd) 

Erthygl 1(1) 

Erthygl 10(4) (gofynion 

ar gyfer rhoddion neu 

werthiannau am bris isel o 

gyflenwadau o fformiwla 

fabanod i sefydliadau neu 

gyrff) 

Erthygl 1(1) 

Erthygl 11(2) (gofynion o 

ran gwybodaeth sy’n 

ymwneud â bwydo 

babanod a phlant ifanc) 

Erthygl 1(1) 

Erthygl 11(3) (gofynion o 

ran rhoddion o gyfarpar 

neu ddeunyddiau at 

ddibenion gwybodaeth 

neu addysg) 

 

Erthygl 12 (gofynion 

hysbysu) 

Erthygl 1(1) 

(1) Rheoliad (EU) Rhif 1169/2011 Senedd Ewrop a’r 

Cyngor dyddiedig 25 Hydref 2011 ynghylch darparu 

gwybodaeth am fwyd i ddefnyddwyr, etc. (OJ Rhif L 

304, 22.11.2011, t. 18). 
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 ATODLEN 2 Rheoliad 4 

Addasu darpariaethau’r Ddeddf 

RHAN 1 

Addasu adran 10 o’r Ddeddf 

1. Mae adran 10 o’r Ddeddf (hysbysiadau gwella) yn 

gymwys fel pe bai’r canlynol wedi ei roi yn lle is-

adran (1)— 

“(1) If an authorised officer of an enforcement 

authority has reasonable grounds for believing 

that a person is failing to comply with a 

specified EU law requirement, the authorised 

officer may, by a notice served on that person 

(in this Act referred to as an “improvement 

notice”)— 

(a) state the officer’s grounds for believing 

that the person is failing to comply or, 

as the case may be, that the food does 

not comply with the specified EU law 

requirement; 

(b) specify the matters which constitute the 

failure to comply; 

(c) specify the measures which, in the 

officer’s opinion, the person must take 

in order to secure compliance; and 

(d) require the person to take those 

measures, or such measures that are at 

least equivalent to them, within such 

period as may be specified in the 

notice.” 

RHAN 2 

Addasu adran 32 o’r Ddeddf 

2. Mae adran 32 o’r Ddeddf(1) (pwerau mynediad) 

yn gymwys fel pe bai— 

(a) yn is-adran (1), y canlynol wedi ei roi yn lle 

paragraffau (a) i (c)— 

“(a)  to enter any premises within the 

authority’s area for the purpose of 

ascertaining whether there has been 

any contravention of a specified EU 

law requirement; 

(b) to enter any business premises, whether 

within or outside the authority’s area, 

                                                                               
(1) Diwygiwyd adran 32(5) a (6) gan adran 70 o Ddeddf 

Cyfiawnder Troseddol a’r Heddlu 2001 (p. 16) a pharagraff 
18 o Atodlen 2 iddi. 
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for the purpose of ascertaining whether 

there is on the premises any evidence 

of any contravention of a specified EU 

law requirement; and 

(c) when exercising a power of entry under 

this section, to exercise the associated 

powers in subsections (5) and (6) 

relating to records;”; 

(b) is-adran (9) wedi ei hepgor.  

RHAN 3 

Addasu adran 35 o’r Ddeddf 

3. Mae adran 35 o’r Ddeddf (cosbi troseddau) yn 

gymwys fel pe bai’r canlynol wedi ei fewnosod o flaen 

is-adran (2)— 

“(1B) A person guilty of an offence under 

section 10(2), as applied by regulation 4(1) of 

the Infant Formula and Follow-on Formula 

(Wales) Regulations 2020, is liable on summary 

conviction, to a fine.” 

RHAN 4 

Addasu adran 37 o’r Ddeddf 

4. Mae adran 37 o’r Ddeddf (apelau i lys ynadon neu 

siryf) yn gymwys fel pe bai— 

(a) “Appeals” wedi ei roi yn lle’r pennawd; 

(b) y canlynol wedi ei roi yn lle is-adran (1)— 

“(1) Any person who is aggrieved by a 

decision of an authorised officer of an 

enforcement authority to serve an improvement 

notice under section 10(1), as applied and 

modified by regulation 4(1) of, and Part 1 of 

Schedule 2 to, the Infant Formula and Follow-

on Formula (Wales) Regulations 2020 may 

appeal to the magistrates’ court.”; 

(c) is-adran (2) wedi ei hepgor; 

(d) y canlynol wedi ei roi yn lle is-adran (5)— 

“(5) The period within which such an appeal 

as is mentioned in subsection (1) above may be 

brought must be—whichever ends the earlier— 

(a) one month from the date on which 

notice of the decision was served on 

the person desiring to appeal; or 

(b) the period specified in the 

improvement notice 

and in the case of such an appeal, the making of 

the complaint shall be deemed for the purposes 
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of this subsection to be the bringing of the 

appeal.” 

(e) yn is-adran (6)— 

(i) “subsection (1)” wedi ei roi yn lle 

“subsection (3) or (4)”; a 

(ii) ym mharagraff (a), “or to the sheriff” 

wedi ei hepgor. 

RHAN 5 

Addasu adran 39 o’r Ddeddf 

5. Mae adran 39 o’r Ddeddf (apelau yn erbyn 

hysbysiadau gwella) yn gymwys fel pe bai, yn is-adran 

(3), “for want of prosecution” wedi ei hepgor. 

RHAN 6 

Addasiadau pellach i ddarpariaethau’r Ddeddf 

6. Mae adran 3 o Ddeddf 1990 (rhagdybiaethau y 

bwriedir i fwyd gael ei fwyta gan bobl) yn gymwys fel 

pe bai, yn is-adran (1), “the 2020 Regulations” wedi ei 

roi yn lle “this Act”.  

7. Mae adran 20 o’r Ddeddf (troseddau oherwydd 

bai person arall) yn gymwys fel pe bai “the 2020 

Regulations” wedi ei roi yn lle “any of the preceding 

provisions of this Part”. 

8. Mae adran 21 o’r Ddeddf (amddiffyniad 

diwydrwydd dyladwy) yn gymwys fel pe bai, yn is-

adran (1), “the 2020 Regulations” wedi ei roi yn lle 

“any of the preceding provisions of this Part”. 

9. Mae adran 22 o’r Ddeddf (amddiffyniad cyhoeddi 

yng nghwrs busnes) yn gymwys fel pe bai “the 2020 

Regulations” wedi ei roi yn lle “any of the preceding 

provisions of this Part”. 

10. Mae adran 29 o’r Ddeddf (caffael samplau) yn 

gymwys fel pe bai, ym mharagraff (b)(ii), “including 

under section 32 as applied and modified by regulation 

4(2) of, and Part 2 of Schedule 2 to, the 2020 

Regulations” wedi ei fewnosod ar ôl “under section 32 

below”.  

11. Mae adran 30 o’r Ddeddf (dadansoddi etc. 

samplau) yn gymwys fel pe bai— 

(a) yn is-adran (1), “including under section 29 as 

applied and modified by regulation 4(6) of, 

and Part 6 of Schedule 2 to, the 2020 

Regulations” wedi ei fewnosod ar ôl “under 

section 29 above”; a 

(b) yn is-adran (8), “the 2020 Regulations” wedi 

ei roi yn lle “this Act”. 
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12. Mae adran 33 o’r Ddeddf (rhwystro etc. 

swyddogion) yn gymwys fel pe bai, yn is-adran (1), 

“the 2020 Regulations” wedi ei roi yn lle “this Act” 

(ym mhob lle y mae’n digwydd). 

13. Mae adran 36 o’r Ddeddf (troseddau gan gyrff 

corfforedig) yn gymwys fel pe bai, yn is-adran (1), 

“the 2020 Regulations” wedi ei roi yn lle “this Act”. 

14. Mae adran 36A o’r Ddeddf(1) (troseddau gan 

bartneriaethau Albanaidd) yn gymwys fel pe bai “the 

2020 Regulations” wedi ei roi yn lle “this Act”.  

15. Mae adran 44 o’r Ddeddf (amddiffyn 

swyddogion sy’n gweithredu’n ddidwyll) yn gymwys 

fel pe bai “the 2020 Regulations” wedi ei roi yn lle 

“this Act” ym mhob lle y mae’r geiriau hynny yn 

ymddangos. 

16. Mae adran 53 (dehongli cyffredinol) yn gymwys 

fel pe bai— 

(a) y canlynol wedi ei fewnosod ar ôl y diffiniad 

o “the 1956 Act”— 

““the 2020 Regulations” means the Infant 

Formula and Follow-on Formula (Wales) 

Regulations 2020;”; 

(b) y canlynol wedi ei fewnosod ar ôl y diffiniad 

o “slaughterhouse”— 

““specified EU law requirement” has the 

meaning given in regulation 2(1) of the 

2020 Regulations;”. 

 ATODLEN 3 Rheoliad 5(1) 

Dirymiadau sy’n gysylltiedig â 

Fformiwla Fabanod a Fformiwla 

Ddilynol 

Colofn 1 Colofn 2  Colofn 3 

Offeryn Cyfeirnod Graddau’r 

dirymu 

Rheoliadau 

Fformiwla 

Fabanod a 

Fformiwla 

Ddilynol 

(Cymru) 2007 

O.S. 2007/3573 

(Cy. 316) 

Y Rheoliadau 

cyfan, ac eithrio 

rheoliad 30 

Rheoliadau 

Fformiwla 

Fabanod a 

Fformiwla 

Ddilynol 

O.S. 2008/2602 

(Cy. 228) 

Rheoliad 2 

                                                                               
(1) Mewnosodwyd adran 36A gan adran 40(1) o Ddeddf 1999 a 

pharagraff 16 o Atodlen 5 iddi. 
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(Diwygio) 

(Cymru) 2008 

Rheoliadau 

Fformiwla 

Fabanod a 

Fformiwla 

Ddilynol 

(Cymru) 

(Diwygio) 2014 

O.S. 2014/123 

(Cy. 13) 

Y Rheoliadau 

cyfan  

Rheoliadau 

Trosglwyddo 

Swyddogaethau 

(Bwyd) 

(Cymru) 2014 

O.S. 2014/1102 

(Cy. 110) 

Rheoliad 5 

Rheoliadau 

Bwyd ar gyfer 

Grwpiau 

Penodol 

(Gofynion o ran 

Gwybodaeth a 

Chyfansoddiad) 

(Cymru) 2016 

O.S. 2016/639 

(Cy. 175) 

Atodlen 3, 

paragraff 4 
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Explanatory Memorandum to the Infant Formula and Follow-on Formula 
(Wales) Regulations 2020   
 
This Explanatory Memorandum has been prepared by the Health and Social Services 
Group 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 Infant Formula and Follow-on Formula (Wales) Regulations 
2020.  I am satisfied that the benefits justify the likely costs. 
 
 
 
 
 
 
 
Vaughan Gething AM  
Minister for Health and Social Services  
31 January 2020 
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1. Description 
 

These Regulations make provision for the enforcement in Wales of the specific 
requirements set out in Commission Delegated Regulation (EU) 2016/127 on infant 
formula and follow-on formula (“the IFFOF Delegated Regulation”), which was adopted 
in all EU Member States in September 2015. 
 
 
2. Matters of special interest to the Constitutional and Legislative Affairs 

   
None. 
 
3. Legislative background 
 

Welsh Ministers have the powers to make the proposed Regulations under sections 
6(4), 16(1)(a) and (e) and (2)(b), 17(1) and (2), 26(1) and (3) and 48(1) of the Food 
Safety Act 1990 (“the 1990 Act”) and section 2(2) of, and paragraph 1A of Schedule 2 
to, the European Communities Act 1972.  
 
Powers under the 1990 Act, so far as exercisable in relation to Wales, were transferred 
to the National Assembly for Wales by the National Assembly for Wales (Transfer of 
Functions) Order 1999, as read with Section 40(3) of the Food Standards Act 1999, 
and were transferred to the Welsh Ministers by paragraph 30 of Schedule 11 to the 
Government of Wales Act 2006 (“GOWA 2006”). Welsh Ministers have been 
designated for the purposes of section 2(2) of the European Communities Act 1972 in 
relation to measures relating to food (including drink), including the primary production 
of food by way of the European Communities (Designation) (No 2) Order 2005 (S.I. 
2005/1971).  
 
These Regulations are being made under the negative resolution procedure.   
 
4. Purpose & intended effect of the legislation 
 

The IFFOF Delegated Regulation supplements the overarching EU Regulation (EU) 
No 609/2013 on Food for Specific Groups (“the FSG EU Regulation”), which sets out 
general rules governing the composition and labelling of food intended for infants and 
young children, food for special medical purposes (“FSMP”) and total diet replacement 
for weight control, with detailed rules on IFFOF.  
 
The IFFOF Delegated Regulation applies from 22 February 2020 except in respect of 
infant formula and follow-on formula (“IFFOF”) made from protein hydrolysates, for 
which the rules will apply from 22 February 2021.  It updates the compositional, 
labelling and marketing rules for IFFOF, taking account of scientific developments and 
new legislation on food information to consumers, prohibits nutrition and health claims 
on infant formula and requires businesses to notify infant formula and some follow-on 
formula products to the Welsh Ministers.  
 
The IFFOF Delegated Regulation repeals Directive 2006/141/EC (“the 2006 
Directive”) with effect from 22 February 2020, and from 22 February 2021 in the case 
of infant formula and follow-on formula manufactured from protein hydrolysates. The 
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2006 Directive was implemented in Wales by the Infant Formula and Follow-on 
Formula (Wales) Regulations 2007 (“the 2007 IFFOF Regulations”). The 2007 IFFOF 
Regulations are revoked by these Regulations, along with the provisions which amend 
the 2007 IFFOF Regulations, but will continue to have effect in respect of IFFOF 
manufactured from protein hydrolysates, until 21 February 2021. In respect of IFFOF 
made from protein hydrolysates, the compositional, labelling and advertising rules will 
continue to be enforced by the 2007IFFOF Regulations, until 21 February 2021.  
 
These Regulations come into force on 22 February 2020, except for infant formula and 
follow-on formula made from protein hydrolysates, for which they come into force on 
22 February 2021.  
 
There are transitional provisions within these Regulations which provide that where 
infant formula or follow-on formula has been placed on the market or labelled prior to 
22 February 2020 or, in the case of infant formula or follow-on formula manufactured 
from protein hydrolysates, 22 February 2021, it can (subject to certain requirements) 
continue to be marketed until stocks are exhausted. 
 
These Regulations provide food authorities in Wales with powers under the 1990 Act, 
as modified, to enforce compliance with the provisions of the IFFOF Delegated 
Regulation in Wales. Those powers include a power to enter premises for the purpose 
of ascertaining whether there has been a failure to comply with the provisions of the 
IFFOF Delegated Regulation and/or whether there is any evidence on the premises of 
any such failure to comply. Improvement Notices will be the first formal action for any 
failure or suspected failure to comply with the IFFOF Delegated Regulation. Failure to 
comply with an Improvement Notice can lead to a criminal offence. 
 
Criminal sanctions relating to food safety under the 1990 Act, or food crime under the 
Fraud Act 2006, may also apply in appropriate cases.  
 
These Regulations contain an ambulatory reference. References within the 
Regulations to provisions of the IFFOF Delegated Regulation are to be read as those 
provisions amended from time to time. Any amendments will be minor and highly 
technical in nature, for example, amendments to the composition of foods for specific 
groups. The ambulatory reference will avoid the need to introduce new Regulations 
every time any of the provisions in the Delegated Regulation are amended by EU 
legislation, should this happen while the UK is still bound by EU rules. 
 
 
5. Consultation  

 
A limited technical consultation was held for four weeks from 8 November 2019.  A 
limited consultation was considered appropriate in this case, focusing purely on the 
enforcement regime of the Regulations. It was not appropriate to consult on the EU 
Delegated Regulations which were adopted in 2015. 
 
This consultation covered these Regulations and the Regulations which provide 
enforcement provision for EU Delegated Regulation (EU) 2016/128 on food for special 
medical purposes.  Parallel consultations were conducted in England, Scotland and 
Northern Ireland.   
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The consultation was shared with enforcement bodies, industry stakeholders, health 
professional and consumer groups and other relevant non-government organisations.  
 
15 responses were received UK wide, six from Welsh stakeholders. Of those we 
received in Wales one was from a local authority, one from an NHS maternity lead and 
one from Baby Feeding Law Group UK (BFLG UK), the rest were from members of 
the public.   
 
Concerns were raised from four respondents (including the NHS and BFLG) regarding 
the use of improvement notices particularly in relation to infant formula and follow on 
formula. 
 
BFLG UK responded to all of the UK consultations querying the breadth of the 
enforcement provisions and the appropriateness of an informal first step for 
enforcement bodies. It was proposed by an enforcement officer that the existing 
enforcement regime for the 2007 IFFOF Regulations should remain in place. Officials 
have discussed this issue with UK counterparts and have concluded that due to the 
niche market, small supplier base and well-defined governing compositional/labelling 
legislation, the improvement notice regime is appropriate. Furthermore we are content 
that under this new enforcement regime, enforcement officers continue to have the 
enforcement tools in respect of safety where something could be injurious to health 
under the Food Safety Act 1990, and the ability to respond to deliberate food crime 
under the Fraud Act 2006.  Failure to comply with an improvement notice is in itself a 
crime. This is in accordance with the Food Law (Wales) Code of Practice.   

 
No amendments were made to these Regulations (or the equivalent UK domestic SIs) 
as a consequence of the consultation.  
 

 
6. Regulatory Impact Assessment (RIA)  
 
A full regulatory impact assessment has not been carried out for these Regulations as 
the impact on businesses, charities or voluntary bodies is expected to be small.  
 
Two options have been considered: 
 
Option 1: Do nothing – Domestic legislation will not be put in place to provide an 
enforcement regime for the IFFOF Delegated Regulation in so far as it relates to 
IFFOF. Existing legislation such as, for example, the Food Safety Act 1990 or the 
Fraud Act 2006, would provide enforcement powers in the most severe cases 
breaching food safety. 
  
The EU Delegated Regulation is binding in its entirety and directly applicable in all 
Member States. It is therefore not necessary to transpose the provisions of the 
Regulation into domestic law. Doing nothing would mean that the Regulation will still 
come into force, but we would not have the domestic legislation to make it workable 
and enforceable in Wales. This could result in several unwanted impacts including:  
 
- lack of legal clarity for enforcement officers and businesses;  
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-   risk to vulnerable consumers if there are no sanctions for non-compliant products 
and such products therefore remain on the market;  

- impact on the supply chain of these specialist products due to uncertainty of 
business; 

- lack of consumer confidence in enforcement of the law;  
- the UK would be in breach of its legal obligations under the EU Treaty as applied 

by the Withdrawal Agreement and may face infraction proceedings. 
 
Option 2: Introduce the Infant Formula and Follow-on Formula (Wales) 
Regulations 2020 to provide an enforcement regime for Wales for the IFFOF 
Delegated Regulation. 
 
Option 2 is the preferred approach. This option will introduce the use of Improvement 
Notices as the first form of action for enforcement of the IFFOF Delegated Regulation.  
 
Improvement Notices can already be applied under the 2007 IFFOF Regulations after 
being introduced by the overarching Food for Specific Groups (Information and 
Compositional Requirements) (Wales) Regulations 2016 (“the 2016 FSG 
Regulations”),   The difference now is that an under these Regulations an 
Improvement Notice will no longer, of itself constitute a criminal offence.   The use of 
Improvement Notices in this way is well understood by trading standards officers. 
Enforcement bodies and industry consider Improvement Notices a less burdensome 
approach to resolving problems of non-compliance.  
 
We were not  able to quantify costs in relation to the use of improvement notices, but 
evidence gathered during the development and consultation of the 2016 FSG 
Regulations from both industry and enforcement bodies highlighted that the use of 
criminal sanctions as a first formal action can cause difficulties for enforcement, thus 
limiting the public health outcome. The application of Improvement Notices, as a first 
formal action, was supported as a way of enabling businesses to improve, leading to 
improved compliance and so promoting better health outcomes.  
 

Costs and Benefits 
 

Costs to business  
 
This legislation affects manufacturers and retailers of food for special medical 
purposes. There are no known manufacturers of IFFOF products in Wales. 
 
No significant changes are being proposed under Option 2. We estimate that 
businesses will only have to spend a short amount of time familiarising themselves 
with the new procedures. Guidance to this legislation will be updated and published 
accordingly. Once implemented, the proposed regime is deregulatory. That means 
that any business found not to be complying with the Regulations will (except in the 
most serious cases) face a non-legislative, less burdensome approach to resolving 
the problem. Compliance costs are thus expected to fall. 
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Costs to local authorities  
 
The impact on the public sector of implementing Option 2 is small. Although these 
Regulations would maintain the status quo regarding the enforcement of European 
regulation in this area, Local Authorities would need to become familiar with these 
Regulations. Ongoing workloads for Trading Standards Officers are not expected to 
increase as a result of these Regulations, as enforcement work for the products 
affected is already required.  
 
It is estimated that it would take one Trading Standards Officer one hour to read and 
become familiar with these Regulations and the new enforcement regime. The hourly 
pay rate for Qualified Trading Standards Officers is between £16 and £25 – averaging 
approximately £27 per hour once uprated to account for non-wage labour costs and 
overheads, taken as 30%. The total one-off cost to the 22 local authorities in Wales is 
therefore estimated at £594.  
 
Local authorities may also benefit from reduced costs from fewer prosecutions since 
issuing an Improvement Notice would be the first formal action rather than a 
prosecution.  
 
Benefits to business 
  
There are no known manufacturers of IFFOF products in Wales. 
 
There would be minimal change for businesses if Option 2 was adopted.  Improvement 
Notices can already be applied under the 2007 IFFOF regulations after being 
introduced by the 2016 FSG regulations.  These Regulations introduce Improvement 
Notice as the first formal action, followed up by a criminal offence in cases where 
businesses fail to comply with the Notice. This will therefore give food businesses the 
opportunity to rectify issues before the matter comes before a criminal court.  
 
Benefits to local authorities  
 
As mentioned above enforcement officers are already able to use Improvement 
Notices for IFFOF breaches.  Under these Regulations however their use will no longer 
give rise, of itself to a criminal offence thereby reducing the necessity in some 
instances of court action reducing associated costs to local authorities.  
 
Option 2 is also likely to result in better monitoring of the market regarding IFFOF as 
Improvement Notices will be recorded whereas informal warnings from enforcement 
practitioners were not.  
 
Benefits to consumers  
 
If Option 2 is adopted, this legislation will benefit those requiring infant formula or follow 
on formula as there will be better protection by way of better defined compositional 
standards and tighter labelling restrictions.  
 
Summary of the preferred option  
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Option 2 is the preferred option because it ensures the proper enforcement of the 
IFFOF Delegated Regulation in Wales and avoids the associated risk of infraction 
proceedings and consequent fines. 
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SL(5)491 – Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Anifeiliaid, 

Bwyd Anifeiliaid a Bwyd, Ffïoedd Iechyd Planhigion etc.) 

(Cymru) 2020 

Cefndir a Diben 

Mae’r Rheoliadau hyn yn disodli Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Anifeiliaid, Bwyd Anifeiliaid a 

Bwyd) (Cymru) ac yn diwygio’n sylweddol Reoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol 

(Cymru).  

Maent yn gweithredu ac yn gorfodi Rheoliad (EU) 2017/625 ar reolaethau swyddogol a gweithgareddau 

swyddogol eraill a gyflawnir i sicrhau y cymhwysir y gyfraith o ran bwyd a bwyd anifeiliaid, rheolau 

ynghylch iechyd a lles anifeiliaid, iechyd planhigion a chynhyrchion diogelu planhigion (“Rheoliad yr UE”).  

Mae gweithredu a gorfodi darpariaethau eraill Rheoliad yr UE sy’n ymwneud â bwyd a bwyd anifeiliaid yn 

destun Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol ar Fwyd Anifeiliaid a Bwyd (Cymru) 2009.  

Mae Rhan 2 o’r Rheoliadau yn darparu ar gyfer cynnal archwiliadau o reolaethau swyddogol a 

gweithgareddau swyddogol eraill yn unol â Rheoliad yr UE. Mae Rhan 3 yn darparu ar gyfer cymorth a 

chydweithrediad o dan Deitl IV o Reoliad yr UE ac adennill treuliau Mae Rhan 4 yn darparu ar gyfer 

gorfodi a chosbau. Mae Rhan 5 yn ymdrin â diwygiadau canlyniadol o ganlyniad i gymhwyso Rheoliad yr 

UE. Mae Rhan 6 yn cynnwys diwygiadau i is-ddeddfwriaeth sy’n ymwneud â ffioedd iechyd planhigion o 

ganlyniad i gymhwyso Rheoliad yr UE a Rheoliad (EU) 2016/2031 Senedd Ewrop a’r Cyngor ar fesurau i 

ddiogelu rhag plâu planhigion. 

Gweithdrefn 

Negyddol. 

Materion technegol: craffu 

Nodwyd saith pwynt technegol i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn perthynas 

â’r offeryn hwn. 

Rheol Sefydlog 21.2 (v) – bod angen eglurhad pellach ynglŷn â’i ffurf neu ei ystyr am unrhyw 

reswm penodol. 

1. Mae Rheoliad 29(a) yn hepgor Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol 

(Diwygio) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019 Mae Rheoliad 29(b) yn hepgor rheoliadau 3(7)(i) (gweler pwynt 

adrodd 5) 3 (20) a (22). Mae Rheoliad 2(1) yn cyflwyno’r diwygiadau i Reoliadau Semen Buchol (Cymru) 

2008 ac mae Rheoliad 3(20) yn cyflwyno’r diwygiadau i Atodlen 2 i Reoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid 

a Chynhyrchion Perthynol (Cymru) 2011. Nid yw’n glir pam y cafodd y darpariaethau hyn eu dileu. 

Rheol Sefydlog 21.2 (vi) - ei bod yn ymddangos bod y gwaith drafftio yn ddiffygiol neu ei fod yn 

methu â bodloni gofynion statudol. 

2. Mae rheoliad 12(1)(g) yn ymwneud â’r camau y gall swyddog gorfodi eu cymryd os oes ganddo reswm 

i gredu bod gan berson ddata a allai fod yn berthnasol i dorri’r Rheoliadau neu Reoliadau Rheolaethau 
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Swyddogol yr UE. Mae’n caniatáu i swyddog gorfodi “ymafael mewn unrhyw offer cyfrifiadurol a’i gadw at 

ddiben copïo’r data neu, os nad yw wedi bod yn bosibl cynnal arolygiad digonol yn y fangre, at ddiben ei 

arolygu ymhellach”. Nid yw’n glir beth yw ystyr hyn. 

3.  Mae Rheoliad 23(33)(b) ac (c) yn ychwanegu cofnodion yn Atodlen 1 o Reoliadau’r Fasnach mewn 

Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Cymru) 2011 sy’n ymwneud â Rheoliad (EU) 2016/1012. Ymddengys 

bod y cofnod hwn yn bodoli eisoes, ar ôl cael ei ychwanegu gan reoliad 9(3) o Reoliadau Safonau 

Sootechnegol (Cymru) 2018. 

4. Mae rheoliad 23(34)(f) yn diwygio paragraff 9(1) o Atodlen 2 i Reoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a 

Chynhyrchion Perthynol (Cymru) 2011. Mae’n ymddangos bod ‘of’ ar goll a ddylai ymddangos ar 

ddiwedd y testun i’w fewnosod. Dylai ddarllen “the import of certain birds and quarantine conditions for 

the purposes of”. 

5. Mae Rheoliad 29(b) yn dileu rheoliad 3(7)(i) o Reoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion 

Perthynol (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019 Nid yw rheoliad 3(7)(i) yn bodoli, rydym yn rhagdybio 

y dylai rheoliad 29(b) gyfeirio at reoliad 3(7)(c)(i). 

Rheol Sefydlog 21.2(vii) - ei bod yn ymddangos bod anghysondebau rhwng ystyr testun Cymraeg 

a thestun Saesneg. 

6. Yn rheoliad 13(5)(b), “y bodlonir neu ragor o’r amodau ym mharagraff (6)” dylai ddarllen “y bodlonir un 

neu ragor o’r amodau ym mharagraff (6)”. 

7. Yn rheoliad 23(10), mae’r fersiwn Saesneg o reoliad newydd 11(2)(a) yn nodi y caiff yr awdurdod 

perthnasol gyflwyno hysbysiad sy’n “specifying the breach” o’r gofynion. Mae’r fersiwn Gymraeg yn nodi 

y gall yr awdurdod perthnasol gyflwyno hysbysiad “sydd yn…pennu’r modd y torrwyd y gofynion”. Drwy 

gyfeirio at y ffordd y mae’r gofyniad yn cael ei dorri, mae’n ymddangos bod y fersiwn Gymraeg yn fwy 

penodol na’r fersiwn Saesneg. 

Rhinweddau: craffu  

Nodwyd tri phwynt rhinweddau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas 

â’r offeryn hwn. 

Rheol Sefydlog 21.3(i) – ei fod yn codi tâl ar Gronfa Gyfunol Cymru neu ei fod yn cynnwys 

darpariaethau sy’n ei gwneud yn ofynnol i daliadau gael eu gwneud i’r Gronfa honno neu i unrhyw 

ran o’r llywodraeth neu i unrhyw awdurdod lleol neu gyhoeddus yn gydnabyddiaeth am unrhyw 

drwydded neu gydsyniad neu am unrhyw wasanaethau sydd i’w rhoi, neu ei fod yn rhagnodi swm 

unrhyw dâl neu daliad o’r fath; 

1. Mae’r Rheoliadau hyn yn gwneud diwygiadau i is-ddeddfwriaeth sy’n ymwneud â Ffioedd Iechyd 

Planhigion sy’n daladwy i Weinidogion Cymru. 

Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod yn codi 

materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Cynulliad. 

2. Nodwn y torri’r rheol 21 diwrnod (h.y. y rheol y dylai 21 diwrnod fod rhwng y dyddiad y gosodir is-

ddeddfwriaeth gerbron y Cynulliad a'r dyddiad y daw'r is-ddeddfwriaeth i rym), a'r esboniad am y torri’r 

rheol a ddarparwyd gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, mewn llythyr dyddiedig 22 Ionawr 2020 at y 

Llywydd. 
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Mae’r llythyr yn nodi “bu oedi gyda drafftio’r Offeryn Statudol oherwydd bod rhannau pwysig ohono yn 

dibynnu ar statws y Deyrnas Unedig, o ran a oedd yn Aelod-wladwriaeth yr Undeb Ewropeaidd ar y 

dyddiad y byddai Rheoliad y Cyngor yn dod i rym (14 Rhagfyr 2019). Ni chafwyd unrhyw sicrwydd ynghylch 

hyn gan Lywodraeth y DU a’r Undeb Ewropeaidd tan yn agos iawn at 31 Hydref. Hefyd, mae Rheoliad y 

Cyngor yn gymhleth iawn ac mae 28 o atodiadau o ddeddfwriaeth drydyddol sy’n pennu agweddau manwl 

pwysig ar reolaethau swyddogol a gweithgareddau swyddogol eraill. Cafodd y gwaith o ddrafftio Rheoliad 

Gweinidogion Cymru ei gwblhau cyn gynted â phosib, a’r eitem olaf o ddeddfwriaeth drydyddol a 

wnaethpwyd o dan Reoliad y Cyngor wedi'i gwblhau ar 12 Rhagfyr 2019.” 

Rydym yn nodi’r hyn y mae’r llythyr yn ei ddweud ei bod “yn hanfodol bod y Rheoliadau hyn yn dod i rym 

cyn gynted ag y bo'n ymarferol bosibl, gan roi opsiynau gorfodi ychwanegol i gyrff gorfodi a sicrhau bod 

Cymru yn gyson â gweddill y DU, gan bod Gweinyddiaethau eraill y DU eisoes wedi cyflwyno eu 

deddfwriaeth gorfodi cyfatebol”. 

Nodwn fod y rheoliadau cyfatebol a wnaed gan Senedd y DU a Senedd yr Alban wedi dod i rym ar 14 

Rhagfyr 2019 (dyddiad dod i rym Rheoliad yr UE) ac nid ydym yn glir pam na allai’r Rheoliadau hyn fod 

wedi dod i rym cyn 31 Ionawr 2020. 

3. Roedd gan Weinidogion Cymru ddewis pa weithdrefn i’w chymhwyso i’r Rheoliadau hyn o dan adran 

2(2) o Ddeddf y Cymunedau Ewropeaidd 1972. Mae’n ymddangos bod y dewis o weithdrefn yn briodol. 

Y goblygiadau yn sgil gadael yr Undeb Ewropeaidd  

Bydd y Rheoliadau hyn yn rhan o gyfraith yr UE a ddargedwir ar ôl diwrnod cwblhau’r cyfnod gweithredu 

(h.y. diwedd y cyfnod gweithredu, ar 31 Rhagfyr 2020). 

Ymateb y Llywodraeth 

Mae angen ymateb gan y Llywodraeth i bwyntiau adrodd technegol 1-7 a phwynt rhinweddau 2. 

Trafodaeth y Pwyllgor 

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn yn ei gyfarfod ar 10 Chwefror 2020 ac mae'n cyflwyno adroddiad i'r 

Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd uchod. 
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Ymateb y Llywodraeth i adroddiad drafft y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 

Cyfansoddiad ar Reoliadau Rheolaethau Swyddogol (Anifeiliaid, Bwyd Anifeiliaid a 

Bwyd, Ffioedd Iechyd Planhigion etc.) (Cymru) 2020 

Pwyntiau Craffu Technegol  

Mae’r Pwyllgor wedi codi saith pwynt adrodd o dan Reol Sefydlog 21.2. 

(1) Diwygio Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol 
(Diwygio) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019 

Mae rheoliad 29(a) yn hepgor rheoliad 2(1) o Reoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a 
Chynhyrchion Perthynol (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019 drwy gamgymeriad. Dylai 
rheoliad 29(a) hepgor rheoliad 3(20) o Reoliadau 2019 a bydd Llywodraeth Cymru yn cymryd 
camau i gywiro hyn.    

(2) Darparu pwerau i ymafael mewn offer cyfrifiadurol a’i gadw 

Bwriad y ddarpariaeth hon yw galluogi swyddog gorfodi i ymafael mewn offer cyfrifiadurol pan 
na fo modd archwilio’r data ar y safle, er enghraifft, am na ellir cael ato heb offer neu bersonél 
mwy arbenigol neu oherwydd cyfyngiadau amser.    
 

(3) Diwygio Atodlen 1 i Reoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol 
(Cymru) 2011 

Mae Llywodraeth Cymru yn cytuno â’r pwynt adrodd hwn ond nid yw’n bwriadu cymryd 
camau pellach gan fod y cofnodion o dan sylw wedi eu disodli â thestun sy’n union yr un 
fath. 

(4) Diwygio Atodlen 2 i Reoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol 
(Cymru) 2011 

Mae Llywodraeth Cymru yn cytuno â’r pwynt adrodd hwn a bydd yn cymryd camau i gywiro 
Atodlen 2.   

(5) Diwygio rheoliad 2 o Reoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion 
Perthynol (Cymru) 2011 

Mae rheoliad 29(b) yn dileu rheoliad 3(7)(i) o Reoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a 
Chynhyrchion Perthynol (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019, ond dylai ddileu rheoliad 
3(7) yn llwyr. Bydd Llywodraeth Cymru yn cymryd camau i gywiro hyn.   

(6) Cysondeb rhwng testun Cymraeg a thestun Saesneg rheoliad 13(5). 

Mae Llywodraeth Cymru yn cytuno â’r pwynt adrodd hwn a bydd yn cymryd camau i’w gywiro.  

(7) Cysondeb rhwng testun Cymraeg a thestun Saesneg rheoliad 23(10) 

Er y gallai rhywun dybio bod ychwanegu’r gair “modd” yn newid y pwyslais mewn rhyw 

ffordd, cred Llywodraeth Cymru fod hyn yn cyfleu’r ystyr sydd ymhlyg yn y gair “specifying”, 

sy’n ymddangos yn y testun Saesneg. Byddai cyfieithiad mwy llythrennol yn creu cystrawen 

annaturiol a chlogyrnaidd yn Gymraeg, gan wneud y testun Cymraeg yn fwy anodd ei 

ddarllen a’i ddeall. 

Mae’r Pwyllgor wedi codi dau bwynt o ran rhinweddau. Ceir ymateb i’r ail bwynt isod.  
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9) Amseriad y Rheoliadau hyn  

Bu gweinyddiaethau’r DU mewn cyswllt agos â’i gilydd er mwyn datblygu deddfwriaeth i orfodi 
Rheoliad (EU) 2017/625 ar reolaethau swyddogol ar draws y gadwyn bwyd-amaeth, ac o 
ganlyniad gwnaeth pob gweinyddiaeth gyfanswm o 5 offeryn statudol. Roedd y trafodaethau 
rhwng adrannau gwasanaethau cyfreithiol pob gweinyddiaeth yn parhau drwy gydol dydd 
Llun, 2 Rhagfyr. Yn dilyn y trafodaethau ar 2 Rhagfyr, roedd Llywodraeth y DU a Llywodraeth 
yr Alban yn gallu gwneud eu deddfwriaeth ar unwaith, a daeth eu rheoliadau hwy i rym ar 14 
Rhagfyr. Roedd angen hyd at 15 Ionawr ar Lywodraeth Cymru er mwyn darparu’r OS (14,339 
o eiriau) yn ddwyieithog (cyflwynwyd y drafft i’w gyfieithu ar 2 Rhagfyr). Roedd angen yr amser 
hwn i gyfieithu’r OS a chynnal y broses angenrheidiol o wirio cyfwerthedd. Yna cyflwynwyd yr 
offeryn ar ei union i’r Gweinidog.    
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Mark Drakeford AC 
Y Prif Weinidog 

       

     

 

23 Ionawr 2020 

 

Annwyl Mark 

Diolch i chi am ymddangos gerbron y Pwyllgor ar 13 Ionawr 2020 i roi tystiolaeth ar gyfer 
ein hymchwiliad presennol i’r Newid yng Nghyfansoddiad Cymru, ac am ymestyn y 
sesiwn er mwyn caniatáu inni graffu ar eich Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar 
Fil yr Undeb Ewropeaidd (Cytundeb Ymadael). 

Roedd y sesiwn yn werthfawr o ran llywio ein hymchwiliad a’n hystyriaeth o’r 
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol, ond mae nifer o faterion y byddem yn 
ddiolchgar o gael eglurhad pellach arnynt.   

Cytundebau rhynglywodraethol   

Yn ystod ein sesiwn dystiolaeth, gwnaethom godi rôl cytundebau rhynglywodraethol yr 
ymrwymodd Llywodraeth Cymru iddynt fel rhan o’r gwaith o wneud deddfwriaeth y DU 
yn ymwneud â Brexit. Efallai y byddai’n ddefnyddiol pe bawn yn nodi’r cefndir i’n 
pryderon.  

Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 

Ym mis Hydref 2019, gwnaethom ysgrifennu at y Cwnsler Cyffredinol ynghylch 
amrywiaeth o faterion, gan gynnwys defnyddio cytundebau rhynglywodraethol. Yn ei 
ymateb, ar 27 Tachwedd 2019, nododd y Cwnsler Cyffredinol sut mae Llywodraeth 
Cymru yn ystyried bod y cytundeb rhynglywodraethol sy’n gysylltiedig â Deddf yr Undeb 
Ewropeaidd (Ymadael) 2018 wedi dod â buddion o ran gallu’r Cynulliad i ddeddfu. Fodd 
bynnag, o ganlyniad i’r cytundeb hwn, a thrwy ganiatáu i Lywodraeth y DU wneud nifer 
sylweddol o reoliadau mewn meysydd datganoledig, mae cael Gorchymyn adran 109 o 
dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 bellach yn ofynnol i ddiwygio Atodlen 7B i’r 
Ddeddf honno, er mwyn mynd i’r afael â’r effaith ar gymhwysedd deddfwriaethol y 
Cynulliad Cenedlaethol a’r risg iddo.  
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Rydym yn cydnabod yr ymrwymiad yn llythyr y Trefnydd, dyddiedig 17 Rhagfyr 2019, i 
ddarparu diweddariad ar y cynnydd o ran Gorchymyn adran 109, ac edrychwn ymlaen 
at glywed sut y bydd yn mynd i’r afael â’r pryderon yr ydym wedi’u nodi ynglŷn â’r 
materion hyn. 

Deddf Gofal Iechyd (Trefniadau’r Ardal Economaidd Ewropeaidd a Swistir) 2019 (y Bil 
Gofal Iechyd (Trefniadau Rhyngwladol) gynt) 

Ym mis Ionawr 2019, cyhoeddwyd ein hadroddiad ar Femorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Gofal Iechyd (Trefniadau Rhyngwladol). 
Roedd argymhelliad 1 ac argymhelliad 3 yn ymwneud â threfniadau cydsyniad y 
Gweinidog a hysbysu’r Cynulliad am benderfyniadau cydsynio. Nododd Vaughan 
Gething AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, ymateb Llywodraeth 
Cymru ar 12 Chwefror 2019. Wrth ystyried ymateb Llywodraeth Cymru i’n hadroddiad yn 
ein cyfarfod ar 18 Chwefror 2019, gofynnwyd inni beidio â chyhoeddi Memorandwm Cyd-
ddealltwriaeth drafft rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU, a ddefnyddiwyd i 
egluro pam fod argymhelliad 1 ac argymhelliad 3 yn cael eu gwrthod. Mewn llythyr ar 18 
Chwefror 2019, eglurodd y Gweinidog fod y cais i beidio â chyhoeddi’r Memorandwm 
Cyd-ddealltwriaeth drafft yn unol â pharagraff 7 o’r Cytundeb rhyng-sefydliadol rhwng 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru, sy’n cyfeirio at y Cynulliad yn 
cydnabod ac yn parchu bod angen am drafodaeth ryng-lywodraethol gyfrinachol rhwng 
llywodraethau. Nid oedd digon o amser i’r Pwyllgor graffu ar Femorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol atodol diwygiedig a oedd yn cynnwys y Memorandwm Cyd-
ddealltwriaeth terfynol cyn y cynhaliwyd dadl ar y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol 
perthnasol ar 12 Mawrth 2019.  

Y Bil Amaethyddiaeth 

Er na chwblhaodd Bil Amaethyddiaeth Llywodraeth y DU ei daith drwy Senedd y DU cyn 
Etholiad Cyffredinol 2019, fe wnaethom graffu ar ddau Femorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol yn ymwneud â’r Bil, a chyhoeddi dau adroddiad. Yn ein hadroddiad 
cyntaf, Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil 
Amaethyddiaeth a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2019, gwnaethom nodi bod 
Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gytundeb dwyochrog â Llywodraeth y DU fel ffordd 
o ddatrys anghydfod ynghylch a oedd angen cydsyniad i gynnwys cymal penodol yn y 
Bil. Nododd Argymhelliad 9 ein hadroddiad:  

“Dylai Ysgrifennydd y Cabinet esbonio i’r Pwyllgor hwn pam na fydd angen 
diwygio cymal 26 o Fil Amaethyddiaeth y Deyrnas Unedig o bosibl i ddatrys y 
materion sydd wedi peri pryder i Lywodraeth Cymru. Wrth wneud hynny, dylai 
Ysgrifennydd y Cabinet esbonio a fyddai’r cytundeb rhwng y ddwy lywodraeth y 
soniodd amdano i bob pwrpas yn caniatáu i Weinidogion y Deyrnas Unedig 
weithredu mewn meysydd datganoledig heb unrhyw waith craffu gan y Cynulliad 
Cenedlaethol.” 

Roedd ein hail adroddiad, ym mis Mehefin 2019, sef Memorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru (Memorandwm Rhif 2) ar y Bil Amaethyddiaeth, yn 
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mynegi pryder ynghylch yr oedi a fu i ymateb i’n hadroddiad cyntaf, yn ogystal â thynnu 
sylw at bryderon difrifol ynghylch defnyddio’r cytundeb dwyochrog. Ar 25 Gorffennaf 
2019, ar ôl ein cyfarfod olaf yn nhymor yr haf, ymatebodd Lesley Griffiths AC, Gweinidog 
yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig i’n hadroddiadau ac mewn perthynas ag 
argymhelliad 9 uchod, a nododd:   

“Rwyf wedi sicrhau’r rôl gryfaf posibl i Weinidogion Cymru wrth ddefnyddio’r 
pwerau, ac nid oes angen diwygio’r Bil yn fy marn i. Bydd is-ddeddfwriaeth yn 
ymwneud â materion datganoledig yn parhau i gael ei chyflwyno gerbron y 
Cynulliad at ddibenion craffu yn y ffordd arferol." 

Defnyddio cytundebau rhynglywodraethol  

Yn ei lythyr atom ar 27 Tachwedd 2019, dywedodd y Cwnsler Cyffredinol wrthym:  

O ran eu natur, cyfrifoldeb y gweithrediaethau perthnasol yw cytundebau 
rhynglywodraethol, a dylai hynny barhau. Ni ddylai cytundebau 
rhynglywodraethol fod yn ddarostyngedig i gydsyniad deddfwrfeydd. Mae 
Llywodraeth Cymru yn ymrwymo i ystod o gytundebau, rhai ohonynt sy’n ei 
rhwymo mewn cyfraith a rhai nad ydynt yn gwneud hynny, ac ni fyddai’n briodol 
yn gyfansoddiadol o ystyried y gwahanu pwerau i’r Cynulliad gydsynio i’r rheini. 
Fodd bynnag, gall Aelodau graffu arnynt wrth reswm, ac maent yn gwneud 
hynny.    

Pan fo cysylltiad rhwng cytundebau rhynglywodraethol â deddfwriaeth sylfaenol 
y mae cydsyniad y Cynulliad yn cael ei geisio ar ei chyfer, byddem yn rhagweld y 
byddai ystyried y cytundeb rhynglywodraethol perthnasol yn rhywbeth i’r 
Cynulliad ymgymryd ag ef. Yn fwy na hynny, byddem hefyd yn rhagweld y byddai’r 
Cynulliad yn parhau i graffu ar y modd y caiff cytundebau rhynglywodraethol eu 
gweithredu o dan y mecanweithiau y cytunwyd arnynt yn y cytundeb rhyng-
sefydliadol rhwng y Cynulliad a Llywodraeth Cymru.” 

Mae sylwadau’r Cwnsler Cyffredinol a’r dull a fabwysiadwyd mewn perthynas â’r Bil Gofal 
Iechyd a’r Bil Amaethyddiaeth yn tynnu sylw at ddiffyg eglurder ynghylch pryd y mae 
Llywodraeth Cymru yn credu ei bod yn briodol i bwyllgorau gynnal gwaith craffu ar 
gytundebau rhynglywodraethol sy’n gysylltiedig â deddfwriaeth sylfaenol. Yn ein sesiwn 
dystiolaeth, gwnaethoch gydnabod bod craffu ar gytundebau rhynglywodraethol yn 
digwydd ar sail “ôl-ddigwyddiad”.  

Yn ystod y sesiwn, fodd bynnag, gofynasom, pan na all llywodraethau gytuno ar gynnwys 
darpariaethau ym Miliau’r DU a fyddai’n ddarostyngedig i gydsyniad y Cynulliad, pam ei 
bod yn briodol i ddefnyddio cytundebau rhynglywodraethol yn eu lle, na fyddent wedyn 
yn amodol ar gydsyniad y Cynulliad. Cododd y cwestiwn hwn, yn benodol, o ganlyniad i’n 
gwaith craffu ar y Bil Amaethyddiaeth. Gofynnwyd hefyd a yw defnyddio cytundebau 
rhynglywodraethol felly yn gymhelliant i Lywodraeth y DU beidio â chynnwys 
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darpariaethau sy’n rhwymo’n gyfreithiol ym Miliau’r DU, a gwnaethoch nodi eich bod yn 
deall pam y gallai’r pryderon hyn godi.  

Mae cytundebau rhynglywodraethol wedi dod o ddiddordeb a phryder sylweddol inni 
oherwydd eu bod yn ymwneud â Llywodraeth y DU yn gwneud rheoliadau mewn 
meysydd polisi datganoledig, sydd wedyn yn destun gwaith craffu ffurfiol gan Senedd y 
DU yn hytrach na’r Cynulliad Cenedlaethol. Mae rôl pwyllgorau’r Cynulliad wrth graffu ar 
reoliadau a pholisi cysylltiedig â hwy o ran y materion datganoledig hyn i bob pwrpas yn 
gyfystyr â sylwebaeth ar ôl digwyddiad yn hytrach na dylanwadu ar feddylfryd neu ar y 
broses o wneud penderfyniadau drwy adrodd i’r Cynulliad ar y rheoliadau dan sylw.    

Rydym felly yn croesawu eich cynnig o ran ystyried sut y gallai’r Cynulliad 
Cenedlaethol gael rhan mwy sylweddol wrth graffu ar gytundebau 
rhynglywodraethol ac unrhyw syniadau pellach sydd gennych ar barhau i’w 
defnyddio a hyd eu parhad, yn enwedig gan y bydd cytundebau o’r fath hefyd yn sail i 
fwyafrif y fframweithiau cyffredin ledled y DU. 

Rheoliadau o dan Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 

Mae Bil yr Undeb Ewropeaidd (Cytundeb Ymadael) yn darparu nifer o bwerau i wneud 
rheoliadau i Weinidogion Cymru. Yn ystod y sesiwn dystiolaeth, gofynasom i ba raddau y 
mae Llywodraeth Cymru wedi asesu bod angen i Weinidogion Cymru wneud rheoliadau 
o dan y Bil, yn enwedig o dan y cymalau canlynol: 4, 12-14, 19 a 22.  

Dywedodd Prif Weinidog Cymru wrth y Pwyllgor fod y pwerau o dan gymal 4 yn rhai nad 
oes gan Lywodraeth Cymru unrhyw gynlluniau i’w defnyddio ar hyn o bryd. O ran y lleill, 
dywedodd eu bod i gyd yn faterion a fydd yn destun trafodaeth bellach rhwng 
Llywodraeth y DU a’r Undeb Ewropeaidd yn ystod y cyfnod gweithredu ac felly mae’n 
anodd gweld, ar hyn o bryd yn y broses, i ba raddau y gallai fod angen i Weinidogion 
Cymru ddefnyddio eu pwerau oherwydd nid ydym yn gwybod digon am y ffordd y bydd 
hawliau dinasyddiaeth er enghraifft yn destun mireinio pellach rhwng y DU a’r UE yn 
ystod y 12 mis nesaf.  

Er mwyn llywio ein gwaith paratoadol, byddem yn ddiolchgar pe gallech ddarparu i’r 
Pwyllgor eich asesiad o faint o is-ddeddfwriaeth y disgwylir iddynt gael eu gwneud o 
dan y cymalau hyn o Fil yr Undeb Ewropeaidd (Cytundeb Ymadael) a’u hamserlenni, 
ac a yw Llywodraeth Cymru yn bwriadu gwneud ei rheoliadau ei hun, neu gydsynio i 
offerynnau statudol a wneir gan Lywodraeth y DU. 

Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol 

Rydym yn amlwg wedi anghytuno ynghylch y gofynion a nodir yn Rheol Sefydlog 30A. 
Beth bynnag fo ein gwahanol safbwyntiau ar y pwynt hwn, mae’n gywir dweud bod 
Llywodraeth y DU wedi diwygio deddfwriaeth sylfaenol mewn meysydd datganoledig 
gyda chytundeb Llywodraeth Cymru a heb gydsyniad y Cynulliad Cenedlaethol. Rydym, 
fodd bynnag, yn croesawu’r llythyr gan Ken Skates AC, Gweinidog yr Economi a 
Thrafnidiaeth dyddiedig 17 Rhagfyr a oedd yn nodi, gan fod mwyafrif y rhaglen i gywiro’r 
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llyfr statud wedi’i gwblhau’n sylweddol, “bod yr amser yn iawn i ail-edrych ar y dull hwn o 
weithio, a dychwelyd at y drefn arferol, sef Llywodraeth Cymru yn cyflwyno Cynigion ar 
gyfer MCOSau.” Yn ystod ein sesiwn dystiolaeth gwnaethom geisio cael ymrwymiad y 
bydd Llywodraeth Cymru yn cyflwyno cynigion ar gyfer Memoranda Cydsyniad 
Offerynnau Statudol bob tro y bydd Llywodraeth y DU yn defnyddio ei phwerau o dan Fil 
yr Undeb Ewropeaidd (Cytundeb Ymadael) i ddiwygio deddfwriaeth sylfaenol mewn 
meysydd datganoledig, fel y gall y Cynulliad gydsynio’n ffurfiol. Mewn ymateb, 
gwnaethoch ymrwymo i gyflwyno cynigion cyn belled ag sy’n rhesymol ymarferol.  

Byddem yn ddiolchgar pe gallech roi eglurhad o ran o dan ba amgylchiadau na fyddai, 
o bosibl, yn ymarferol i gyflwyno cynigion o’r fath a chynnal dadl fer arnynt, yn 
enwedig pan fo nifer y Memoranda Cydsyniad Offerynnau Statudol yn gymharol fach 
(tua 20 dros y 14 mis diwethaf). 

Byddem hefyd yn ddiolchgar pe gallech gadarnhau y bydd eich ymrwymiad yn 
gymwys mewn perthynas â Llywodraeth y DU yn defnyddio pwerau sy’n deillio o holl 
Ddeddfau Senedd y DU sy’n gysylltiedig â Brexit. 

Cymal 38 o Fil yr Undeb Ewropeaidd (Cytundeb Ymadael) 

Yn ystod y sesiwn dystiolaeth, dechreuon ni edrych yn fanwl ar gymal 38 o Fil yr Undeb 
Ewropeaidd (Cytundeb Ymadael) ynghylch sofraniaeth seneddol ond daeth ein hamser i 
ben. Byddwn felly yn ddiolchgar o gael eich sylwadau ar gymal 38, ac yn benodol ar 
oblygiadau’r cymal hwn i fframwaith cyfansoddiadol presennol y Deyrnas Unedig.   

 Yn gywir 

 

Mick Antoniw AC 
Cadeirydd 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu yn Saesneg. 
We welcome correspondence in Welsh or English. 
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Rebecca Evans AC/AM 
Y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd  
Minister for Finance and Trefnydd 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

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

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

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

Eich cyf/Your ref: PO798/EJ/OR  
Ein cyf/Our ref  
 
 
 
Elin Jones AC, Llywydd  
Cynulliad Cenedlaethol Cymru  
Bae Caerdydd  
Caerdydd  
CF99 1NA  

 
12 Chwefror 2020 

 
 
Annwyl Elin,  
 
Tynnu Offerynnau Statudol yn ôl 
 
Diolch ichi am anfon copi ataf o'ch llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder 
a'r Cyfansoddiad ynghylch Gorchymyn Draenio Cynaliadwy (Gorfodi) (Cymru) (Diwygio) 
2019. 
 
Hoffwn eich sicrhau bod prosesau wedi'u sefydlu i osgoi amgylchiadau tebyg rhag codi yn y 
dyfodol.  
 
Digwyddiad anghyffredin iawn oedd hwn heb unrhyw gynsail, naill ai yma yn y Senedd, neu 
yn Senedd y DU. Pan ddaeth yr hepgoriad i'r goleuni cydweithiodd fy swyddogion â staff 
Comisiwn y Senedd i drafod sut i fynd i'r afael â'r mater. Yn wreiddiol y farn oedd mai'r cam 
gweithredu priodol fyddai tynnu Gorchymyn 2019 yn ôl o dan Reol Sefydlog 27.11 pan 
osodwyd y Gorchymyn 2020 drafft newydd, fel y nodwyd yn y llythyr oddi wrth Weinidog yr 
Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig dyddiedig 11 Rhagfyr. Er hynny, casglodd 
trafodaethau pellach rhwng ein swyddogion nad fel hyn y dylid dehongli'r Rheol Sefydlog, 
ac yn y pen draw ni chafodd Gorchymyn 2019 ei dynnu'n ôl.  
 
Diolch ichi am nodi'ch dehongliad chithau o Rheol Sefydlog 27.11, a'ch disgwyliadau o 
Llywodraeth Cymru pe bai mater o'r fath byth yn codi eto. Os bydd angen inni dynnu offeryn 
yn ôl ar ôl iddo gael ei wneud neu ei cymeradwyo, a lle nad yw dewisiadau eraill ar gael, 
rwyf yn falch o gadarnhau y byddem yn esbonio'r rhesymau ichi a'r Senedd, fel yr ydym 
wedi gwneud y tro hwn.  Yn ystod dadl y Cyfarfod Llawn ar y Gorchymyn newydd ar 4 
Chwefror, ymddiheurodd Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wrth y 
Senedd ac esbonio paham nad oedd modd i Reoliadau 2019 ddod i rym.  
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Rwyf yn anfon copi o'r llythyr hwn at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r 
Cyfansoddiad.   
 
Yn gywir, 
 
 

 
 
 
Rebecca Evans AC/AM 
Y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd  
Minister for Finance and Trefnydd  
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European Union Committee 

 

   

 

House of Lords 

London 

SW1A 0PW 

Tel: 020 7219 5864 

Fax: 020 7219 6715 

euclords@parliament.uk 

www.parliament.uk/lords 

 

 

Mick Antoniw AM                          12 February 2020 

Chair, Legislation, Justice and Constitution Committee 

National Assembly for Wales 

Cardiff Bay 

Cardiff, CF99 1NA 

 

Dear Mick, 

 

The House of Lords European Union Committee has very much welcomed dialogue with the 

devolved legislatures since the 2016 referendum. Following the Committee’s reappointment 

last month, I am writing to you to set out its approach to continuing engagement with the 

devolved legislatures in the months ahead. 

 

The Committee has identified a number of work priorities between now and the end of the 

transition period in December 2020. We would welcome engagement with your Committee, 

and other relevant Committees in the National Assembly for Wales and the other devolved 

legislatures, to support this work. 

 

In particular, we will continue to scrutinise draft EU legislation during the transition period, 

and we have secured a commitment from the UK Government to continue to deposit EU 

documents in, and to provide Explanatory Memoranda to, the UK Parliament. I understand 

that House of Commons European Scrutiny Committee officials currently share EU 

documents and Explanatory Memoranda with National Assembly for Wales officials. I trust 

this will continue. We will also share with you the results of our weekly sift of EU documents, 

along with any reports and significant correspondence on individual legislative proposals. In 

turn, we would welcome any information which relevant Committees in the Assembly wish 

to share regarding their views on EU legislative proposals, including in particular any which 

you judge raise matters of ‘vital national interest’, and which therefore may fall within the 

ambit of section 29 of the European Union (Withdrawal Agreement) Act 2020.  

 

With this in mind, I would like to invite the views of National Assembly for Wales Committees 

on the European Commission’s 3 February 2020 Recommendation for a Council Decision 

authorising the opening of negotiations for a new partnership with the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland, together with the UK Government’s Written Ministerial 

Statement on UK/EU relations of the same date. The EU Committee will be considering a 

draft report on the Commission document at its meeting on Wednesday 5 March. If you 

would like to share your Committee’s views, I would be grateful to receive them by 

Wednesday 26 February.  
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Finally, I can assure you of our continuing commitment to dialogue with Committees of the 

National Assembly for Wales with regard to our other priorities over the coming year. These 

include: 

 

• Scrutiny of the future relationship negotiations; 

 

• Scrutiny of the formal mechanisms for dialogue between the UK and the 

EU, including the Joint Committee on the Withdrawal Agreement, and the Specialised 

Committees that report to it; 

 

• Scrutiny of the Protocol on Ireland/Northern Ireland, including the  

implications for Wales of its operation; 

 

• Inter-parliamentary engagement, where we will continue to prioritise dialogue 

with the devolved legislatures, the European Parliament and EU national parliaments. 

In particular, we remain committed to the Interparliamentary Forum on Brexit, and 

recognise the value of applying this model for sectoral dialogue between relevant 

committees in each of the legislatures.  

 

I have written in similar terms to Chairs and Conveners of other relevant Committees in the 

National Assembly for Wales, Scottish Parliament and Northern Ireland Assembly. 

 

Yours sincerely 

 

 

Lord Kinnoull 

Chair of the European Union Committee 
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Rebecca Evans AC/AM 
Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd   
Minister for Finance and Trefnydd 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

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

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

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

 
 
Mick Antoniw AC 
Cadeirydd,  
Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol 
Mick.Antoniw@assembly.wales 
 

12 Chwefror 2020 
 

 
 
Annwyl Mick,  
 
Offeryn Statudol y DU - Rheoliadau Cyllido, Rheoli a Monitro Taliadau Uniongyrchol 
(Diwygio) 2020 
 
Rwy'n ysgrifennu atoch i'ch hysbysu bod Llywodraeth y DU wedi gwneud yr offeryn statudol 
uchod o dan bwerau a nodwyd yn Neddf Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Parhad 
Deddfwriaethol) 2020. 
 
Mae'r OS brys hwn a wnaed o dan y weithdrefn gadarnhaol, yn mynd i'r afael â methiannau 
cyfraith yr UE sydd wedi'i dargadw i weithredu'n effeithiol a hefyd â diffygion eraill sy'n deillio 
o'r ffaith bod y DU wedi ymadael â'r UE.     
 
Mae Rheoliadau 2020 yn gwneud yr addasiadau sy'n angenrheidiol i barhau i sicrhau bod 
trefniadau cyllido, rheoli a monitro Cynlluniau Taliadau Uniongyrchol y Polisi Amaethyddol 
Cyffredin yn parhau i weithredu ar gyfer blwyddyn y cynllun 2020 ar ôl i'r DU ymadael â'r UE.  
 
Mae'r Rheoliadau a'r Memorandwm Esboniadol cysylltiedig, sy'n nodi effaith y diwygiadau, 
i'w gweld yma: https://www.gov.uk/eu-withdrawal-act-2018-statutory-instruments 

Mewn cysylltiad ag unrhyw effaith y gall yr OS ei chael ar gymhwysedd deddfwriaethol y 
Cynulliad a/neu ar gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru, gallaf gadarnhau bod y 
Polisi Amaethyddol Cyffredin, a gweithrediad y polisi hwnnw yng Nghymru, yn fater 
datganoledig. 
 
Mae'r gyfraith sy'n cael ei diwygio fel a ganlyn:  
 

 Rheoliad (EU) Rhif 1306/2013 Senedd Ewrop a'r Cyngor dyddiedig 17 Rhagfyr 2013 
ar gyllido, rheoli a monitro'r polisi amaethyddol cyffredin a diddymu Rheoliadau'r 
Cyngor (EEC) Rhif 352/78, (EC) Rhif 165/94, (EC) Rhif 2799/98, (EC) Rhif 814/2000, 
(EC) Rhif 1290/2005 ac (EC) Rhif 485/2008. 
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 Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) Rhif 907/2014 dyddiedig 11 Mawrth 2014 sy'n 
ategu Rheoliad (EU) Rhif 1306/2013 Senedd Ewrop a'r Cyngor mewn perthynas ag 
asiantaethau talu a chyrff eraill, rheolaeth ariannol, clirio cyfrifon, gwarannau a'r 
defnydd o'r ewro. 

 Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) Rhif 908/2014 dyddiedig 6 Awst 2014 sy'n 
pennu rheolau ar gyfer cymhwyso Rheoliad (EU) Rhif 1306/2013 Senedd Ewrop a'r 
Cyngor mewn perthynas ag asiantaethau talu a chyrff eraill, rheolaeth ariannol, clirio 
cyfrifon, rheolau o ran gwiriadau, gwarannau a thryloywder. 

 Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) Rhif 809/2014 dyddiedig 17 Gorffennaf 2014 
sy'n pennu rheolau ar gyfer cymhwyso Rheoliad (EU) Rhif 1306/2013 Senedd Ewrop 
a'r Cyngor mewn perthynas â'r system weinyddu a rheoli integredig, mesurau datblygu 
gwledig a thrawsgydymffurfio. 

 Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) Rhif 640/2014 dyddiedig 11 Mawrth 2014 sy'n 
ategu Rheoliad (EU) Rhif 1306/2013 Senedd Ewrop a'r Cyngor mewn perthynas â'r 
system weinyddu a rheoli integredig, ac amodau ar gyfer gwrthod neu dynnu yn ôl 
taliadau a chosbau gweinyddol sy'n gymwys i daliadau uniongyrchol, cymorth datblygu 
gwledig a thrawsgydymffurfio. 

 
 
Heblaw am bedair swyddogaeth, mae'r holl swyddogaethau gweinyddol yn cael eu 
trosglwyddo i Weinidogion Cymru o ran Cymru yn ddilyffethair. 
 
Mae pedair o swyddogaethau gweinyddol y gellir ond eu harfer gan yr awdurdodau perthnasol 
(“relevant authorities”) (Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon) ar y cyd - sef Erthyglau 
7 ac 111(1) o Reoliad (EU) 1306/2013, ac Erthygl 4(1) a (3) o Reoliad Gweithredu'r Comisiwn 
(EU) 908/2014. Mae'r swyddogaethau hyn yn cael eu hystyried yn rhai trosiannol wrth ystyried 
sefydlu fframwaith gyffredin ar gyfer amaethyddiaeth.  
 
Mae Gweinidogion Cymru wedi rhoi cydsyniad i Lywodraeth y DU wneud y cywiriadau hyn o 
ran, ac ar ran, Cymru am resymau'n ymwneud ag effeithlonrwydd, hwylustod ac oherwydd 
natur dechnegol y diwygiadau. Mae’r diwygiadau wedi cael eu hystyried yn llawn; ac nid oes 
unrhyw wahaniaeth o ran polisi. Diben y diwygiadau hyn yw sicrhau bod y llyfr statud yn 
parhau i weithio ar ôl i’r DU ymadael â’r UE.  

 
Rwy’n anfon copi o'r llythyr hwn at y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit a Gweinidog yr 
Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig.   
 
Yn gywir, 
 
 

 
 
 
Rebecca Evans AC/AM 
Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd  
Minister for Finance and Trefnydd  
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Rebecca Evans AC/AM 
Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd  
Minister for Finance and Trefnydd 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

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

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

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

 
 
Mick Antoniw AC 
Cadeirydd,  
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
 

 Mick.Antoniw@assembly.wales 

12 Chwefror 2020 
 

 
Annwyl Mick, 
 
Offeryn Statudol ar draws y DU – Rheoliadau’r Rheolau ar gyfer Taliadau Uniongyrchol 
i Ffermwyr (Diwygio) 2020 
 
Rwy’n ysgrifennu atoch i’ch hysbysu bod Llywodraeth y DU wedi gwneud yr offeryn statudol 
uchod o dan bwerau a amlinellir yn Neddf Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Parhad 
Deddfwriaethol) 2020.  
 
Mae’r Offeryn Statudol brys hwn a wnaed o dan y weithdrefn gadarnhaol yn mynd i’r afael â 
methiannau cyfraith yr UE a ddargedwir i weithredu’n effeithiol a diffygion eraill sy’n deillio o’r 
ffaith bod y DU wedi ymadael â’r UE.  
 
Mae Rheoliadau 2020 yn gwneud yr addasiadau sy’n angenrheidiol er mwyn parhau i sicrhau 
bod Cynlluniau Taliadau Uniongyrchol y Polisi Amaethyddol Cyffredin yn weithredol ar gyfer 
2020, ar ôl i’r DU ymadael â’r UE.  
 
Mae’r Rheoliadau a’r Memorandwm Esboniadol sy’n cyd-fynd â nhw sy’n pennu effaith y 
diwygiadau ar gael yma: https://www.gov.uk/eu-withdrawal-act-2018-statutory-instruments 

O safbwynt unrhyw effaith y gallai’r Offeryn Statudol ei chael ar gymhwysedd deddfwriaethol 
y Cynulliad a/neu gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru, gallaf gadarnhau bod y 
Polisi Amaethyddol Cyffredin a’r gwaith o’i weithredu yng Nghymru yn fater datganoledig.  
 
Mae’r Offeryn Statudol hwn yn cynnwys darpariaeth sy’n galluogi Gweinidogion Cymru i arfer 
swyddogaethau mewn perthynas â Chymru heb lyffethair ac i Weinidogion Cymru roi 
cydsyniad i’r Ysgrifennydd Gwladol arfer swyddogaethau mewn perthynas â Chymru.  
 

Ni all yr Ysgrifennydd Gwladol  ond arfer y swyddogaethau deddfwriaethol hyn ar draws y DU 
gyda chydsyniad Gweinyddiaeth Ddatganoledig. Mae’r swyddogaethau hyn yn gysylltiedig â 
therfyn uchaf taliadau uniongyrchol y DU, ac o’r herwydd bernir nad yw o fewn cymhwysedd 
deddfwriaethol y Senedd. Wedi dweud hynny, byddai newidiadau i derfyn uchaf y DU yn 
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effeithio ar gyfran Cymru o’r terfyn uchaf cenedlaethol. Yn sgil yr effaith ar faes datganoledig 
caiff y pwerau hyn eu harfer gan yr Ysgrifennydd Gwladol, gyda chydsyniad Gweinidogion 
Cymru.  

Gallai’r ffordd y caiff y swyddogaethau hyn eu drafftio olygu bod y gofynion o ran cydsyniad 
a nodir ym mharagraff 8(1)(c) o Atodlen 7B i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 yn berthnasol 
os bydd y swyddogaethau’n cael eu gwaredu mewn Deddf gan y Senedd yn y dyfodol.  
 

Mae Swyddfa Cymru a DEFRA wedi cadarnhau y bydd Deddf Taliadau Uniongyrchol i 
Ffermwyr (Parhad Deddfwriaethol) 2020 yn cael ei gynnwys mewn Gorchymyn Adran 109 
sydd yn yr arfaeth er mwyn sicrhau ei fod ef, a hefyd unrhyw reoliadau a gaiff eu llunio yn 
unol ag ef, yn seiliedig ar effaith cyfyngiadau Atodlen 7B. Nid yw’r amserlen ar gyfer y 
Gorchymyn Adran 109 wedi’i chadarnhau eto.    

  
Mae’r gyfraith yn cael ei diwygio fel a ganlyn: 
 

 Rheoliad (UE) Rhif 1307/2013 – yn sefydlu’r rheolau ar gyfer taliadau uniongyrchol i 
ffermwyr o dan gynlluniau cymorth sydd o fewn fframwaith y polisi amaethyddol 
cyffredin.  

 Rheoliad Dirprwyedig y Comisiwn (UE) Rhif 639/2014 – yn ategu’r Rheoliad Taliadau 
Uniongyrchol. 

 Rheoliad Gweithredu’r Comisiwn (UE) Rhif 641/2014 – yn nodi’r rheolau ar gyfer 
cymhwyso’r Rheoliad Taliadau Uniongyrchol.    

 
Mae Gweinidogion Cymru wedi rhoi cydsyniad i Lywodraeth y DU wneud y cywiriadau hyn 
mewn perthynas â Chymru, ac ar ran Cymru, er effeithlonrwydd, hwylustod gwleidyddol ac yn 
sgil natur dechnegol y diwygiadau. Mae’r diwygiadau wedi cael eu hystyried yn ofalus; ac nid 
oes unrhyw wahaniaeth o ran polisi. Nod y diwygiadau hyn yw sicrhau bod y llyfr statud yn 
parhau’n weithredol ar ôl i’r DU ymadael â’r UE.  
 
Byddaf yn anfon copi o’r llythyr hwn at y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit ac at 
Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig.  
 
Yn gywir, 
 
 

 
 
 
Rebecca Evans AC/AM 
Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd  
Minister for Finance and Trefnydd  
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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MEMORANDWM CYDSYNIAD DEDDFWRIAETHOL 

 
Bil Amaethyddiaeth 

 
1. Gosodir y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol hwn o dan Reol 

Sefydlog ("SO") 29.2. Mae Rheol Sefydlog 29 yn rhagnodi bod rhaid 
gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol, ac y ceir cyflwyno Cynnig 
Cydsyniad Deddfwriaethol, gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru os yw 
Bil Seneddol y DU yn gwneud darpariaeth mewn perthynas â Chymru at 
unrhyw ddiben sydd o fewn, neu sy'n addasu cymhwysedd deddfwriaethol 
y Cynulliad Cenedlaethol. 

 
2. Cyflwynwyd y Bil Amaethyddiaeth (Y Bil) gan George Eustice AS yn Nhŷ'r 

Cyffredin ar 16 Ionawr 2020. Gellir gweld y Bil yn:  
 
https://services.parliament.uk/bills/2019-20/agriculture.html 
 

3. Mae'r Bil yn debyg mewn sawl ffordd i'r Bil Amaethyddiaeth a gyflwynwyd 
i'r Senedd ar 12 Medi 2018, ac na fydd yn gwneud unrhyw gynnydd 
pellach yn dilyn yr etholiad cyffredinol ym mis Rhagfyr 2019. Roedd y Bil 
Amaethyddiaeth hwnnw yn destun Memorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol a osodwyd ar 4 Hydref 2018 a Memorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol atodol a osodwyd ar 26 Mawrth 2019. 

 
Amcan(ion) polisi  
 
4. Amcanion polisi datganedig Llywodraeth y DU yw darparu, ar gyfer Lloegr, 

system newydd o dalu ffermwyr yn seiliedig ar yr egwyddor o "arian 
cyhoeddus ar gyfer nwyddau cyhoeddus" ar gyfer y genhedlaeth nesaf o 
ffermwyr a rheolwyr tir.  
 

5. Mae'r Bil hefyd yn cynnwys mesurau i alluogi parhad y cymorth 
amaethyddol presennol ac i sicrhau bod y sector amaethyddol yn 
gweithredu'n effeithiol ar ôl i'r DU adael yr UE. Yn benodol, mae'r Bil yn 
cynnwys darpariaeth i alluogi taliadau i barhau i gael eu gwneud i ffermwyr 
gyda phwerau i symleiddio a gwella Taliadau Uniongyrchol, er enghraifft, 
ac i ymyrryd mewn marchnadoedd amaethyddol yn achos amodau 
eithriadol yn y farchnad.  
 

Crynodeb o'r Bil 
 
6. Noddir y Bil gan Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig. 

 
7. Mae'r Bil yn darparu'r sail gyfreithiol, yn Lloegr, i symud oddi wrth y Polisi 

Amaethyddol Cyffredin (PAC) a sefydlu cynlluniau cymorth ariannol 
newydd yn seiliedig ar egwyddor arian cyhoeddus ar gyfer nwyddau 
cyhoeddus. 
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8. Mae'r Bil yn rhoi pwerau hefyd i alluogi parhad y cymorth amaethyddol 
presennol ac i ymyrryd mewn marchnadoedd amaethyddol yn achos 
amodau eithriadol yn y farchnad, fel y nodir uchod. Ar gais Llywodraeth 
Cymru, bydd y pwerau hyn ar gael i Weinidogion Cymru mewn perthynas 
â Chymru.  

 
9. Mae'r Bil yn cynnwys darpariaethau hefyd ar gasglu a rhannu data; 

safonau marchnata a dosbarthu carcasau; cynnyrch organig; sefydliadau 
sy'n delio'n deg a chynhyrchwyr; materion yn ymwneud â ffermio a chefn 
gwlad, gan gynnwys ailddosbarthu'r ardoll cig coch a diwygio 
tenantiaethau amaethyddol; gofyniad i'r Ysgrifennydd Gwladol gyflwyno 
adroddiad i Senedd y DU ar ddiogelu'r cyflenwad bwyd; a phwerau 
gwneud rheoliadau i'r Ysgrifennydd Gwladol er mwyn sicrhau bod y DU yn 
cydymffurfio â chytundeb Sefydliad Masnach y Byd ar Amaethyddiaeth.  
  

Darpariaethau yn y Bil y mae angen cydsyniad ar eu cyfer 
 
10. Mae angen cydsyniad ar gyfer darpariaethau canlynol y Bil oherwydd eu 

bod yn gwneud darpariaeth mewn perthynas â materion datganoledig.  
 
Cymal 17: Dyletswydd i adrodd i Senedd San Steffan ar sicrwydd bwyd y DU 
 
11. Mae'r cymal hwn yn gosod dyletswydd ar yr Ysgrifennydd Gwladol i 

gyflwyno adroddiad i Senedd San Steffan o leiaf unwaith bob pum 
mlynedd ar ddata sy'n berthnasol i ddiogelu cyflenwad bwyd y DU. Mae'r 
cymal yn cynnwys pum ffactor sy'n cael eu hystyried fel mater polisi i 
gwmpasu'r prif agweddau sy'n llywio diogelwch cyflenwad bwyd y DU. 
 

12. Mae Llywodraeth Cymru o'r farn bod angen cydsyniad ar gyfer y cymal 
hwn oherwydd ei fod yn gwneud darpariaeth mewn perthynas ag ystod o 
faterion datganoledig, i'r graddau y mae'n berthnasol i Gymru, gan 
gynnwys bwyd, cynhyrchu bwyd ac argaeledd bwyd, diogelwch bwyd ac 
amaethyddiaeth. 

 
Cymal 27: Ymrwymiadau delio teg i brynwyr busnes sy'n prynu cynhyrchion 
amaethyddol 
 
13. Bwriad y cymal hwn yw mynd i'r afael ag arferion masnachu annheg, ac 

atal chwaraewyr mwy yn y farchnad rhag camddefnyddio'r farchnad a 
cham-fanteisio ar y rheini mewn sefyllfa gymharol wan yn y farchnad. 
Effaith hyn yw rhoi i'r Ysgrifennydd Gwladol bŵer drwy reoliadau i osod 
rhwymedigaethau ar brynwyr busnes sy'n prynu cynhyrchion amaethyddol 
mewn perthynas â chontractau y maent yn eu gwneud ar gyfer prynu 
cynhyrchion o'r fath gan werthwyr cymwys, gan gynnwys telerau gorfodol.   
 

14. Mae isadran (1) yn rhoi pŵer i'r Ysgrifennydd Gwladol wneud rheoliadau, 
gan gynnwys gorfodi, sy'n gosod rhwymedigaethau ar weithredwyr sy'n 
prynu cynhyrchion amaethyddol wrth gyflawni busnes ("prynwyr busnes") 
gan "werthwyr cymwys" (a ddiffinnir yn isadran (3)). 
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15. Mae isadrannau (3) – (5) yn rhoi diffiniadau at ddibenion yr adran. Diffinnir 
"prynwr busnes" yn isadran (3)(a) fel y nodir uchod, fel person sy'n prynu 
cynnyrch amaethyddol wrth gynnal busnes sy'n cynnwys prynu 
cynhyrchion o'r math hwnnw. Diffinnir "gwerthwr cymwys" yn is-adran 
(3)(b). Mae hyn yn cynnwys person sy'n cynnal gweithgarwch 
amaethyddol ar gyfer cynhyrchu'r cynnyrch, neu mewn cysylltiad â'i 
gynhyrchu.   

 
16. Y categorïau eraill o "werthwr cymwys" yw sefydliadau cynhyrchwyr a 

chymdeithasau sefydliadau cynhyrchwyr, a gydnabyddir o dan gymal 28 y 
Bil, a chydgyrff cynnyrch, i'r graddau nad ydynt hwy eu hunain yn 
sefydliadau cynhyrchwyr neu'n gymdeithasau sefydliadau cynhyrchwyr. 
Ceir diffiniad pellach o gydgyrff cynnyrch yn isadrannau (4) a (5). 

 
17. Mae is-adran (6) yn nodi enghreifftiau o'r mathau o rwymedigaethau y 

gellir eu gosod ar brynwyr busnes o dan y cymal. Mae hyn yn cynnwys 
rhwymedigaethau i ddefnyddio contract ysgrifenedig (is-adran (6)(a)); i 
gynnwys, neu beidio â chynnwys, teler yn y contract sy'n ymdrin â mater 
penodol (is-adran (6)(b)); i gynnwys telerau sy'n gwneud darpariaeth 
benodol (is-adran (6)(c)(i)); a chydymffurfio â chyfres o egwyddorion ac 
arferion sy'n hyrwyddo delio teg (is-adran (6)(c)(ii)). Enghreifftiau yw'r rhain 
ac nid yw'r rhestr yn hollgynhwysol.  

 
18. Mae is-adran (7) yn darparu enghreifftiau o'r mathau o faterion y gellid eu 

pennu o dan is-adran (6)(b) ac (c). 
 

19. Mae is-adran (8) yn amlinellu'r darpariaethau gorfodi y caniateir eu 
gwneud o dan is-adran (1)(b), megis ymchwilio i gwynion a chreu proses 
apelio gadarn.  

 
20. Mae is-adran (9) yn rhoi pwerau i'r Ysgrifennydd Gwladol ddirprwyo 

awdurdod i berson arall.  
 

21. Mae Llywodraeth Cymru o'r farn bod angen cydsyniad ar gyfer y cymal 
hwn oherwydd bod ei ddiben a'i effaith yn gyfyngedig i'r sector 
amaethyddol a'i fod yn gwneud darpariaeth mewn perthynas â materion 
datganoledig i'r graddau y mae'n gymwys i Gymru, gan gynnwys 
amaethyddiaeth, a chynhyrchiant a chynaliadwyedd amaethyddol. 

 
Cymal 31: Gwrteithiau 
 
22. Bwriedir i'r cymal hwn ddiwygio ac ehangu'n sylweddol gwmpas y pwerau 

presennol i wneud darpariaeth drwy reoliadau i reoleiddio, er budd y 
cyhoedd, gyfansoddiad neu gynnwys gwrteithiau a deunydd a fwriedir ar 
gyfer bwydo anifeiliaid. Mae'r darpariaethau hynny'n gymwys ledled y DU 
ac maent yn cynnwys pwerau i reoli mewnforio, allforio, gwerthu neu 
ddefnyddio gwrteithiau ac i reoleiddio marchnata, labelu a phecynnu 
gwrteithiau. Bydd y pwerau diwygiedig, yn benodol, yn rhoi pwerau 
newydd at ddibenion asesu, monitro neu orfodi cydymffurfiaeth â 
rheoliadau a wneir o dan adran 74(A)(1) o Ddeddf Amaethyddiaeth 1970 
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neu fel arall liniaru risgiau i iechyd pobl, anifeiliaid neu blanhigion neu'r 
amgylchedd a gyflwynir gan wrteithiau. 
  

23. Mae cymal 31(2) yn diwygio'r diffiniad o wrtaith o dan adran 66 o Ddeddf 
Amaethyddiaeth 1970 er mwyn caniatáu i ystod ehangach o ddeunyddiau 
gael eu rheoleiddio fel gwrtaith yn y DU.  
 

24.  Mae cymal 31(3) yn diwygio adran 74A o Ddeddf Amaethyddiaeth 1970 i 
alluogi rheoleiddio gwrteithiau ar sail eu swyddogaeth (yn ogystal â'u 
cyfansoddiad neu eu cynnwys, fel sy'n digwydd ar hyn o bryd). Bydd hyn 
yn golygu bod modd pennu gwahanol ofynion ar gyfer, er enghraifft,  
biosymbylyddion, deunyddiau gwella pridd a gwrteithiau mwynol 
traddodiadol i sicrhau diogelwch ac ansawdd y gwahanol fathau o 
gynnyrch sy'n cael eu marchnata fel gwrtaith yn y DU. 

 
25. Mae cymal 31(4) yn diwygio adran 74A o Ddeddf Amaethyddiaeth 1970 ac 

yn caniatáu i reoliadau a wneir gan Weinidogion Cymru mewn perthynas â 
Chymru (a'r Ysgrifennydd Gwladol, Gweinidogion yr Alban ac Adran yng 
Ngogledd Iwerddon mewn perthynas â rhannau eraill o'r DU) i bennu trefn 
asesu, monitro a gorfodi ar gyfer sicrhau bod gwrteithiau'n cydymffurfio â 
gofynion cyfansoddiad, cynnwys a swyddogaeth ac ar gyfer lliniaru risgiau 
eraill i iechyd pobl, anifeiliaid neu blanhigion neu'r amgylchedd a gyflwynir 
gan wrteithiau.  

 
26. Bydd yr is-adran (1A) newydd a fewnosodir yn adran 74A o Ddeddf 

Amaethyddiaeth 1970 yn caniatáu rheoliadau er mwyn rhoi'r isadeiledd ar 
waith ar gyfer gweithdrefnau asesu cydymffurfiaeth sydd i'w cynnal ar 
wrteithiau a rhoi swyddogaethau gwyliadwriaeth ar y farchnad i awdurdod 
cyhoeddus. Bydd hefyd yn galluogi rhoi gofynion ar weithgynhyrchwyr ac 
eraill sy'n ymwneud â chyflenwi gwrteithiau i gadw a, lle bo angen, darparu 
gwybodaeth mewn perthynas â gwrteithiau i awdurdod gwyliadwriaeth y 
farchnad at ddibenion olrheinadwyedd ac i gynorthwyo'r awdurdod yn ei 
rôl. 

 
27. Mae is-adran newydd (1B) yn nodi'r materion sy'n ymwneud â'r broses 

asesu cydymffurfiaeth ar gyfer gwrteithiau y gellir darparu ar eu cyfer 
mewn rheoliadau. Maent yn cynnwys cydnabod person neu sefydliadau i 
gynnal asesiadau, creu system apelio, cyfundrefn neu fframwaith codi tâl, 
a phrosesau cydnabod a chofrestru. 

 
28. Mae is-adran newydd (1C) yn nodi'r pwerau gorfodi y gellir eu rhoi i 

awdurdod cyhoeddus sydd â swyddogaethau gwyliadwriaeth y farchnad, 
gan gynnwys pwerau i gynnal asesiad pellach o wrteithiau, i wahardd 
gwerthu gwrteithiau penodol, i roi cosbau ariannol i'r rhai sy'n torri 
rheoliadau, a rhoi pwerau i fynd i mewn ac i archwilio, cymryd samplau 
neu atafaelu a dinistrio deunyddiau. 

 
29. Mae is-adran newydd (1D) yn darparu bod rhaid i reoliadau gwrtaith beidio 

â gosod na rhoi pŵer neu ddyletswydd sy'n ei gwneud yn ofynnol neu'n 
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awdurdodi datgelu neu ddefnyddio gwybodaeth a fyddai'n groes i 
ddeddfwriaeth diogelu data benodol.  

 
30. Mae isadran newydd (1E) yn darparu pŵer i wneud rheoliadau sy'n 

diwygio neu'n diddymu Rheoliad (EC) Rhif 2003/2003 sy'n ymwneud â 
gwrteithiau a deddfwriaeth berthnasol arall yr UE a ddargedwir sy'n 
ymwneud â gwrteithiau. 

 
31. Mae cymal 31(5) yn diwygio adran 84 o Ddeddf Amaethyddiaeth 1970. 

Mae'n darparu bod y rheoliadau cyntaf a wnaed gan Weinidogion Cymru, 
yr Ysgrifennydd Gwladol, Gweinidogion yr Alban ac adran yng Ngogledd 
Iwerddon o dan adran 74A(1A) i (1E) o Ddeddf Amaethyddiaeth 1970 yn 
ddarostyngedig i'r weithdrefn penderfyniad cadarnhaol. Mae rheoliadau 
dilynol a wneir gan Weinidogion Cymru, yr Ysgrifennydd Gwladol, 
Gweinidogion yr Alban ac adran yng Ngogledd Iwerddon o dan adran 
74A(1A)(b) (sy'n rhoi swyddogaethau i awdurdod cyhoeddus mewn 
perthynas â goruchwylio a rheoleiddio'r farchnad) neu (1E)(a)(i) neu (ii) 
(diwygio a diddymu cyfraith yr UE a ddargedwir sy'n ymwneud â 
gwrteithiau) yn ddarostyngedig i'r weithdrefn penderfyniad cadarnhaol 
hefyd.   

 
32. Mae Llywodraeth Cymru o'r farn bod angen cydsyniad ar gyfer y cymal 

hwn gan ei fod yn gwneud darpariaeth mewn perthynas ag ystod o faterion 
datganoledig i'r graddau y mae'n gymwys i Gymru, gan gynnwys 
amaethyddiaeth, diogelu iechyd pobl, lles anifeiliaid a diogelu'r 
amgylchedd. 

 
Cymal 32: Adnabod ac olrhain anifeiliaid 

   
33. Mae cymal 32 yn diwygio Deddf yr Amgylchedd Naturiol a Chymunedau 

Gwledig 2006 ("Deddf 2006") er mwyn mewnosod adran 89A newydd 
mewn perthynas ag adnabod ac olrhain anifeiliaid.   
 

34. Mae cymal 32(1) yn mewnosod adran 89A newydd yn Neddf 2006. Dywed 
yrr adran hon y gall yr Ysgrifennydd Gwladol wneud neu fod wedi gwneud 
Gorchymyn i sefydlu corff, ac mae'n darparu y gellir dyrannu 
swyddogaethau penodol i'r corff hwnnw.  Gall y rhain gynnwys 
swyddogaethau y gellir eu harfer mewn perthynas â Chymru, Lloegr, 
Gogledd Iwerddon neu'r Alban, ac sy'n ymwneud â chasglu, rheoli a 
sicrhau argaeledd gwybodaeth ynghylch adnabod, symud neu iechyd 
anifeiliaid, neu'r modd o adnabod anifeiliaid.  Deallwn mai'r bwriad wrth 
wraidd y ddarpariaeth yw cymeradwyo fformat tagiau adnabod, a 
chyhoeddi rhifau adnabod unigol i anifeiliaid. 

 
35. Mae cymal 32(1) yn cynnwys adran 89A(2) sy'n darparu na chaniateir 

datgelu neu ddefnyddio gwybodaeth yn groes i ddeddfwriaeth diogelu data 
wrth ddyrannu swyddogaethau i'r corff. 

 
36. Mae adran newydd 89A(3) yn egluro bod gan "anifeiliaid" yr un ystyr ag 

sydd iddo at ddibenion adran 8 o Ddeddf Iechyd Anifeiliaid 1981 ("Deddf 
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1981”). Mae hyn yn sicrhau bod modd arfer y swyddogaethau a ddyrennir 
i'r corff gan yr Ysgrifennydd Gwladol mewn perthynas ag anifeiliaid na 
fyddent yn cael eu cynnwys fel arall o reidrwydd, megis moch domestig 
neu geffylau, gan fod y pwerau o dan Ddeddf 2006 yn gysylltiedig ag 
amaethyddiaeth.  

 
37. Mae Llywodraeth Cymru o'r farn bod angen cydsyniad ar gyfer cymal 32(1) 

am ei fod yn gwneud darpariaeth mewn perthynas ag ystod o faterion 
datganoledig i'r graddau y mae'n gymwys i Gymru, gan gynnwys 
amaethyddiaeth, iechyd anifeiliaid a lles anifeiliaid.   

 
38. Mae cymal 32(2) yn diwygio Deddf 1981 fel y bydd y term "marcio 

anifeiliaid" yn cael ei ddisodli yn Lloegr gan "ffordd o adnabod anifeiliaid", 
a gall darpariaeth a wneir o dan is-adran(1) o Ddeddf 1981 rwymo'r Goron. 
Mae'r ddarpariaeth yn ymestyn i Gymru, Lloegr a'r Alban ond mae'r 
diwygiad o sylwedd yn gymwys i Loegr ac nid yw'n gwneud darpariaeth 
mewn perthynas â materion datganoledig.   
 

39. Mae cymal 32(3) a (4) yn gwneud darpariaeth mewn perthynas â Lloegr ac 
nid yw'n gwneud darpariaeth ynglŷn â materion datganoledig.   

 
Cymal 33: Ardoll Cig Coch: taliadau rhwng cyrff ardollau ym Mhrydain 
 
40. Mae byrddau ardollau cig coch Prydain (Hybu Cig Cymru, y Bwrdd 

Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth (AHDB) a Quality Meat 
Scotland) i gyd, ar wahân, yn gosod ardollau ar gynhyrchwyr a phroseswyr 
cig coch yng Nghymru, Lloegr a'r Alban, yn y drefn honno. Dim ond i 
alluogi pob corff i dalu ei gostau wrth gefnogi'r diwydiant cig coch yn y 
wlad lle codir yr ardoll y gellir gorfodi'r ardollau hynny. Mae ardollau yn 
seiliedig felly ar leoliad daearyddol lladd-dai yn hytrach na tharddiad y da 
byw ac nid ydynt yn ystyried y patrymau masnachu sy'n bodoli ar draws 
ffiniau Prydain. O ganlyniad, gall yr ardoll sy'n cael ei dalu gan 
gynhyrchwyr sy'n gweithredu mewn un rhan o Brydain gael ei ddefnyddio i 
ariannu gweithgareddau hyrwyddo a datblygu mewn rhan arall. 

 
41. Mae cymal 33 yn galluogi Gweinidogion i sefydlu cynllun sy'n ei gwneud 

yn ofynnol i fyrddau amaethyddol ym Mhrydain ailddosbarthu ardollau 
ymysg ei gilydd. Y bwriad yw y bydd hyn yn galluogi'r rhai sy'n buddsoddi 
mewn bridio a magu da byw i elwa ar yr ardoll a gesglir mewn perthynas 
â'u da byw, hyd yn oed os yw'r ardoll yn cael ei chasglu gan ladd-dy mewn 
awdurdodaeth arall.  
 

42. Mae Llywodraeth Cymru o'r farn bod angen cydsyniad ar gyfer y cymal 
hwn gan ei fod yn gwneud darpariaeth mewn perthynas â materion 
datganoledig i'r graddau y mae'n gymwys o ran Cymru, yn enwedig 
amaethyddiaeth. 
 

Cymalau 36 a 37: cynnyrch organig   
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43. Bwriad y cymalau hyn yw rheoleiddio'r sector organig. Yn benodol, mae'r 
cymalau’n rhoi pwerau i wneud rheoliadau mewn perthynas ag ardystio 
cynhyrchion organig a rheolaethau mewnforio ac allforio. Gall yr 
Ysgrifennydd Gwladol wneud rheoliadau mewn unrhyw achos (cymal 
37(1)(a)). Caiff Gweinidogion Cymru wneud rheoliadau "os ac i'r graddau y 
byddai darpariaeth a wneir gan y rheoliadau o fewn cymhwysedd 
deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru pe bai wedi ei chynnwys 
mewn Deddf gan y Cynulliad hwnnw (gan anwybyddu unrhyw ofyniad am 
gydsyniad unrhyw berson) "(cymal 37(1)(c)). 
 

44. Mae Cymal 36 (1) i (4) yn ymdrin ag ardystio cynhyrchion organig, 
gweithgareddau sy'n ymwneud â chynhyrchion organig a phersonau sy'n 
cyflawni gweithgareddau o'r fath. Gwneir darpariaeth ar gyfer gwneud 
rheoliadau i ymdrin â materion sy'n ymwneud ag ardystio, gan gynnwys 
gwerthu a marchnata cynhyrchion organig; amcanion ac egwyddorion 
cynhyrchu organig; a labelu cynhyrchion organig. 

 
45. Mae is-gymal (2) yn ymdrin â materion sy'n ymwneud â'r broses ardystio, 

gan gynnwys cymhwyso, cyhoeddi ac atal tystysgrifau, a gwerthu a 
marchnata cynhyrchion organig. Mae is-gymal (3) yn nodi (heb gyfyngiad) 
yr amcanion, yr egwyddorion a'r safonau cynhyrchu organig y gall 
rheoliadau ynghylch ardystio eu cwmpasu. Mae is-gymal (4) yn rhoi 
pwerau drwy reoliadau i wneud darpariaeth ynghylch labelu, marchnata a 
gwerthu cynhyrchion organig ardystiedig. 

 
46. Mae is-gymalau (5) i (7) yn rhoi pŵer i wneud darpariaeth drwy reoliadau 

mewn perthynas â mewnforio ac allforio cynhyrchion organig o'r Deyrnas 
Unedig. 

 
47. Mae Llywodraeth Cymru o'r farn bod angen cydsyniad ar gyfer y cymalau 

hyn gan eu bod yn gwneud darpariaeth mewn perthynas â materion 
datganoledig (i'r graddau y maent yn gymwys i Gymru), yn enwedig 
amaethyddiaeth, cynnyrch amaethyddol a bwyd. 
 

Cymalau 40 i 42: Cytundeb Sefydliad Masnach y Byd ar Amaethyddiaeth  
 
48. Mae cymalau 40 i 42 yn rhoi'r pwerau i'r Ysgrifennydd Gwladol sicrhau bod 

y DU yn cydymffurfio â'i rhwymedigaethau o dan Gytundeb Sefydliad 
Masnach y Byd ar Amaethyddiaeth. 
 

49. Mae'r "Cytundeb ar Amaethyddiaeth" yn gytuniad rhyngwladol sy'n 
amlinellu nifer o reolau ac ymrwymiadau cyffredinol ar arferion masnach 
amaethyddol fel y'u cytunwyd gan aelodau Sefydliad Masnach y Byd. 
Mae'r mesurau hyn yn perthyn i dair colofn; disgyblaethau ar gymorth 
domestig, mynediad i'r farchnad a chymorthdaliadau allforio. Mae'r UE yn 
aelod o Sefydliad Masnach y Byd ac mae'r DU yn aelod o'r Sefydliad yn ei 
rhinwedd ei hun hefyd; o ganlyniad, mae'r ddau wedi llofnodi'r Cytundeb ar 
Amaethyddiaeth, ac ar ôl ymadael â'r UE mae'r DU yn parhau i fod yn 
ddarostyngedig i unrhyw ymrwymiadau a rhwymedigaethau o dan y 
Cytundeb ar Amaethyddiaeth. Llywodraeth y DU fydd yn gyfrifol am 

Tudalen y pecyn 105



sicrhau bod holl bolisïau'r DU ar gymorth domestig mewn perthynas ag 
amaethyddiaeth yn cydymffurfio â Sefydliad Masnach y Byd.  

 
50. Mae'r darpariaethau cymorth domestig yn ymwneud â mathau amrywiol o 

gymorth ariannol (uniongyrchol ac anuniongyrchol) gan y llywodraeth a 
roddir i gynhyrchwyr cynhyrchion amaethyddol penodol (fel y'u diffinnir yn 
Rhan I y Cytundeb ar Amaethyddiaeth). Bydd angen i daliadau a wneir i 
gynhyrchwyr amaethyddol yn ystod y cyfnod pontio amaethyddol a thrwy 
unrhyw gynlluniau cymorth domestig yn y dyfodol gydymffurfio â'r 
Cytundeb ar Amaethyddiaeth. 
 

51. Bwriad y cymal hwn yw sicrhau bod pob cynllun cymorth yn cael ei 
ddosbarthu'n gywir (fel blwch oren, gwyrdd neu las), ac os ydynt yn disgyn 
i'r blwch oren, nad ydynt yn achosi i'r DU dorri ei hymrwymiad Mesur 
Cyfanredol o Gymorth. Mae'r cymal hwn hefyd yn bwriadu sicrhau bod y 
DU yn gallu cyflawni ei rhwymedigaethau i wneud hysbysiadau sy'n 
ofynnol o dan y Cytundeb ar Amaethyddiaeth ac ymateb i unrhyw heriau 
gan aelodau eraill o Sefydliad Masnach y Byd.  
 

52. Mae cymal 40(2) yn cysylltu'r tri chymal (40, 41 a 42) sy'n rhoi pŵer i'r 
Ysgrifennydd Gwladol wneud rheoliadau i sicrhau cydymffurfiaeth â 
rhwymedigaethau'r Deyrnas Unedig o dan y Cytundeb ar Amaethyddiaeth 
(y "diben" a nodir yn adran 40(1)). 
 

53. Mae cytundebau Sefydliad Masnach y Byd yn caniatáu rhai mathau o 
gymorth sy'n ystumio masnach (a ddosberthir gan Sefydliad Masnach y 
Bydd fel cymorth blwch oren). Mae rheolaethau ar ddefnydd blwch oren yn 
darparu i rai o aelodau Sefydliad Iechyd y Byd, gan gynnwys y DU, 
ddarparu lefelau wedi'u capio o gymorth sy'n ystumio masnach (a 
ganiateir). Mae cymal 41 yn rhoi pwerau i'r Ysgrifennydd Gwladol bennu 
terfynau ar lefelau cymorth domestig (at ddibenion sicrhau cydymffurfiaeth 
â rhwymedigaethau'r Deyrnas Unedig o dan y Cytundeb ar 
Amaethyddiaeth).  

 
54. Mae'n rhaid i aelodau Sefydliad Masnach y Byd, gan gynnwys y Deyrnas 

Unedig, gategoreiddio cymorth domestig yn unol â'r diffiniadau a nodir yn y 
Cytundeb ar Amaethyddiaeth. Mae cymal 42 yn rhoi pwerau i'r 
Ysgrifennydd Gwladol wneud darpariaeth ynghylch categoreiddio cymorth, 
at ddibenion y Cytundeb a chymal 41. Mae is-gymalau (2) a (3) yn rhoi'r 
pŵer i'r Ysgrifennydd Gwladol bennu proses mewn rheoliadau sydd wedi'i 
llunio i gategoreiddio a hwyluso adolygiad a chategoreiddio cymorth 
domestig yn unol â'r rhwymedigaeth hon. Mae Cymal 42(3)(b) yn rhoi 
pwerau i'r Ysgrifennydd Gwladol bennu proses mewn rheoliadau ar gyfer 
datrys anghydfodau rhwng awdurdodau ynghylch categoreiddio.  
 

55. Mae'n ofynnol i aelodau Sefydliad Iechyd y Byd wneud hysbysiadau i 
gefnogi eu rhwymedigaethau o dan y Cytundeb ar Amaethyddiaeth, gan 
gynnwys hysbysiad blynyddol ar lefelau'r cymorth domestig i gynhyrchwyr 
amaethyddol, a chyfiawnhad lle mae cymorth wedi ei gategoreiddio fel 
cymorth blwch gwyrdd neu flwch glas. Mae is-gymalau (4) a (5) yn rhoi’r 
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pwerau i'r Ysgrifennydd Gwladol y pwerau i bennu darpariaethau mewn 
rheoliadau ar gyfer casglu gwybodaeth at ddibenion cydymffurfio â 
rhwymedigaethau'r Cytundeb ar Amaethyddiaeth, gan gynnwys gan 
Weinidogion Cymru.  

 
56. Mae Llywodraeth Cymru o'r farn bod angen cydsyniad ar gyfer y 

darpariaethau hyn am eu bod yn gwneud darpariaeth mewn perthynas ag 
amaethyddiaeth ac yn ymwneud â gweithredu rhwymedigaethau 
rhyngwladol yn ddomestig. 

 
Cymal 44: Hyd y ddarpariaeth mewn perthynas â Chymru 

 
57. Mae cymal 44 yn sicrhau bod y darpariaethau canlynol yn dod i ben 

ddiwedd 2024; adran 43 ac Atodlen 5, adran 49(b) ac, yn Atodlen 7, Rhan 
2, adran 52(1)(g), ac yn adran 53(3), paragraff (b) ac, i'r graddau y mae'n 
ymwneud â Rhan 2 o Atodlen 7, paragraff (c). Gwneir darpariaeth hefyd i 
arbed y rheoliadau a ddisgrifir yn is-gymalau (3) i (6). Mae'r cymal yn 
caniatáu hefyd i Weinidogion Cymru, drwy reoliadau, wneud darpariaethau 
trosiannol, darfodol neu arbed mewn perthynas â'r adran hon.  

 
58. Ystyrir bod y darpariaethau a fydd yn dod i ben o dan y ddarpariaeth hon 

yn faterion datganoledig (am y rhesymau a nodir yn y memorandwm hwn). 
Mae Llywodraeth Cymru o'r farn bod angen cydsyniad ar gyfer y cymal 
hwn gan ei fod hefyd yn gwneud darpariaeth mewn perthynas â'r materion 
datganoledig hynny. 

 
Cymal 46: Diogelu data 
 
59. Mae'r cymal hwn yn ei gwneud yn glir nad yw unrhyw ddyletswydd neu 

bŵer i ddatgelu gwybodaeth o dan Rannau 1 i 6 o'r Bil yn gweithredu i'w 
gwneud yn ofynnol datgelu gwybodaeth a fyddai'n mynd yn groes i'r 
ddeddfwriaeth diogelu data. Y "ddeddfwriaeth diogelu data" yw (o'r 
diwrnod ymadael) y Rheoliad GDP 2016/679 fel y'i dargedwir mewn 
cyfraith ddomestig (y "GDPR"), Deddf Diogelu Data 2018, rheoliadau a 
wnaed o dan y Ddeddf honno, a rheoliadau a wnaed o dan adran 2(2) o 
Ddeddf y Cymunedau Ewropeaidd 1972 fel y mae'n ymwneud â GDPR yr 
UE neu Gyfarwyddeb Gorfodi'r Gyfraith 2016/680 (adran 3 o Ddeddf 
Diogelu Data 2018). 
 

60. Mae'r GDPR a Deddf Diogelu Data 2018 yn ymwneud â diogelu unigolion 
mewn perthynas â phrosesu data personol (gweler, er enghraifft, adran 2 
o Ddeddf 2018). Mae "diogelu data personol" yn fater a gadwyd yn ôl 
(paragraff 170 o Atodlen 7A i Ddeddf Llywodraeth Cymru). Fodd bynnag, 
mae'r ddarpariaeth hon yn atodol i'r darpariaethau perthnasol yn Rhannau 
1 i 6 gan ei bod yn ailddatgan y "ddeddfwriaeth diogelu data" bresennol fel 
y mae'n gymwys i'r darpariaethau hynny. I'r graddau y mae'r darpariaethau 
perthnasol yn Rhannau 1 i 6 wedi'u datganoli (fel yr ystyrir uchod) yna mae 
Llywodraeth Cymru o'r farn bod angen cydsyniad ar gyfer y cymal hwn am 
ei fod yn gwneud darpariaeth atodol mewn perthynas â materion 
datganoledig. 
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Cymalau 47 i 54 (ac Atodlen 7) 

 
61. Mae'r cymalau hyn yn gwneud darpariaeth gyffredinol a therfynol am 

reoliadau, gan gynnwys gweithdrefnau a materion cysylltiedig; dehongli; 
diwygiadau canlyniadol i reoliad y Prif Swyddog Meddygol (a nodir yn 
Atodlen 7); pwerau i wneud darpariaeth ganlyniadol ac ati drwy reoliadau; 
darpariaeth ariannol; rhychwant; cychwyn; a theitl byr y Bil. 
 

62. Mae Llywodraeth Cymru o'r farn bod angen cydsyniad ar bob un ohonynt 
i'r graddau y mae pob un ohonynt yn gwneud darpariaeth o ran 
darpariaethau yn y Bil yr ystyrir eu bod wedi'u datganoli, fel y disgrifir yn y 
memorandwm hwn (ac eithrio'r teitl byr sy'n fater datganoledig i'r graddau 
y mae'n gwneud darpariaeth mewn perthynas â Chymru). 
 

Atodlen 3 a chymal 34: Tenantiaethau amaethyddol  
63. Mae Cymal 34 yn cyflwyno Atodlen 3 i'r Bil. Mae'r darpariaethau yn rhan 1 

o Atodlen 3 i'r Bil yn gwneud diwygiadau i Rannau 2 a 4, ac Atodlenni 2, 3 
a 6, Ddeddf Daliadau Amaethyddol 1986 ("Deddf 1986") sy'n cynnwys 
darpariaethau ynghylch tenantiaethau amaethyddol. Mae'r darpariaethau 
yn Rhan 2 o Atodlen 3 i'r Bil yn gwneud diwygiadau cyfatebol i Ddeddf 
Tenantiaethau Amaethyddol 1995.  
 

64. Mae Deddf 1986 yn gymwys i denantiaethau amaethyddol yr ymrwymwyd 
iddynt cyn 1 Medi 1995 a'r tenantiaethau hynny a ddechreuodd ar ôl 1 
Medi 1995, ac sy'n ddarostyngedig i ddarpariaethau adran 4(1) o Ddeddf 
Tenantiaethau Amaethyddol 1995 ac sy'n parhau i gael eu llywodraethu 
gan Ddeddf 1986. Mae tenantiaethau amaethyddol yn destun rhent a 
reoleiddir, mae ganddynt sicrwydd deiliadaeth oes ac mae’r rhan fwyaf a 
roddwyd cyn 12 Gorffennaf 1984 yn rhoi hawliau olynu statudol hefyd ar 
gyfer hyd at ddwy genhedlaeth o berthnasau agos cymwys pan fydd y 
tenant presennol yn marw neu'n ymddeol ( ac eithrio cytundebau Deddf 
Daliadau Amaethyddol ffermydd cyngor nad oes ganddynt hawliau olynu 
statudol).  

 
65. Bwriad y darpariaethau yn Atodlen 3 yw diweddaru ac addasu darpariaeth 

ar gyfer tenantiaethau amaethyddol yn Neddf 1986 er mwyn darparu mwy 
o hyblygrwydd, dileu rhwystrau i fuddsoddi a gwella gweithrediad 
ymarferol y Ddeddf 1986 mewn perthynas â thenantiaethau amaethyddol. 

 

66. Mae'r gyfres o ddiwygiadau i Ddeddf 1986 yn cynnwys: 

i) Diwygiadau i adran 12 ac Atodlen 2 i Ddeddf 1986 sy'n gwneud 
darpariaeth ynghylch cymrodeddu neu drydydd parti'n pennu'r 
rhent. Mae'r diwygiadau’n sicrhau y gall penodi arbenigwyr 
trydydd parti ddigwydd ar yr un pryd â phenodi'r cymrodeddwyr 
a gwneud darpariaeth ynghylch ystyried ffactorau sy'n ymwneud 
â gwelliannau i ddaliad yn y broses gymrodeddu neu gael 
trydydd parti i bennu'r rhent; 
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ii) Mewnosod adran 19A newydd yn Neddf 1986 sy'n rhoi pŵer 
gwneud rheoliadau i Weinidogion Cymru, mewn perthynas â 
Chymru, a'r Ysgrifennydd Gwladol, mewn perthynas â Lloegr, i 
wneud darpariaeth mewn rheoliadau i denant daliad 
amaethyddol gyfeirio rhai ceisiadau am ganiatâd y landlord neu 
am amrywio telerau'r contract i’w cymrodeddu os na 
ddaethpwyd i gytundeb. O ran Cymru, cyfyngir ceisiadau y gellir 
eu hatgyfeirio i'r rheini at ddibenion galluogi tenantiaid i gael 
cymorth ariannol mewn amgylchiadau marchnad eithriadol a 
chydymffurfio â dyletswyddau statudol; 

 
iii) Diwygiadau i Atodlen 3, Achos A, yn diweddaru darpariaethau 

rhybudd ymddeol fferm gyngor i gyd-fynd â newidiadau i bolisi 
pensiwn y wladwriaeth; 

 
iv) Diwygiadau i ddarpariaethau amrywiol yn Neddf 1986 sy'n 

gwneud darpariaeth ynghylch olyniaeth tenantiaethau yn dilyn 
marwolaeth neu ymddeoliad tenant. Mae'r darpariaethau 
diwygio yn diddymu'r holl ddarpariaethau yn Neddf 1986 sy'n 
ymwneud â'r prawf uned fasnachol, yn rhoi pŵer i Weinidogion 
Cymru wneud rheoliadau sy'n gosod meini prawf y mae'n rhaid 
eu hystyried wrth benderfynu a yw person yn addas i fod yn 
denant ar ddaliad, a diddymu darpariaethau sy'n rhagnodi 
isafswm oedran tenant sy'n ymddeol;  

 
v) Mae diwygiadau i adrannau 12(b), 22(b) ac 84(2) o Ddeddf 1986 

yn cael eu diweddaru fel y gall Cymdeithas Ganolog y Priswyr 
Amaethyddol a'r Gymdeithas Cyfraith Amaethyddol gynnig 
gwasanaethau apwyntiadau cymrodeddu ochr yn ochr â 
Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig. Gwneir newidiadau 
cyfatebol i Ddeddf Tenantiaethau Amaethyddol 1995 i ymestyn y 
rhestr o awdurdodau proffesiynol y gall tenantiaid a landlordiaid 
wneud cais iddynt i benodi cymrodeddwr i ddatrys anghydfodau 
sy'n codi o dan Ddeddf 1995 fel ei bod yr un fath â'r rhai a restrir 
yn adran 84 o Ddeddf 1986. 

 
67. Mae Llywodraeth Cymru o'r farn bod cydsyniad yn ofynnol ar gyfer yr holl 

ddarpariaethau yn Atodlen 3 oherwydd eu bod yn gwneud darpariaeth 
mewn perthynas â materion datganoledig (i'r graddau y maent yn 
ymwneud â Chymru), yn enwedig hyrwyddo amaethyddiaeth. Diben y 
diwygiadau yw rhoi mwy o hyblygrwydd i'r sector ffermio tenantiaid.  

 
Atodlen 5 a chymal 43 
 
68. Mae cymal 43 o'r Bil yn cyflwyno Atodlen 5 y Bil sy'n gwneud darpariaeth 

mewn perthynas â Chymru. Mae'r pwerau a nodir yn yr Atodlen honno yn 
gyfyngedig o ran amser a chânt eu disodli gan Fil Amaethyddiaeth 
(Cymru) a fydd yn cael ei gyflwyno yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru. 
Mae Atodlen 5 yn cwmpasu'r pwerau hynny sydd eu hangen i alluogi 
parhad cymorth ariannol i ffermwyr a sicrhau bod y sector amaethyddol yn 
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gweithredu'n effeithiol ar ôl i'r DU ymadael â'r UE.  Rhoddir pwerau tebyg 
i'r rhai a ddisgrifir isod i'r Ysgrifennydd Gwladol mewn perthynas â Lloegr o 
dan Rannau 1 i 3 a 5 o'r Bil. Fodd bynnag, nid yw Atodlen 5 yn cynnwys 
unrhyw ddarpariaeth i weithredu neu drosglwyddo i gynlluniau cymorth 
ariannol newydd (yn y ffordd y mae Rhan 1 o'r Bil yn gwneud darpariaeth 
o'r fath mewn perthynas â Lloegr). 

 
Atodlen 5, Rhan 1: Cymorth ariannol ar ôl ymadael â’r UE 
 

69. Mae paragraffau 1-3 o Ran 1 o Atodlen 5 yn darparu ar gyfer talu Taliadau 
Uniongyrchol yng Nghymru o dan y cynllun taliad sylfaenol.  
  

70. Mae paragraff 2 yn darparu pwerau i Weinidogion Cymru wneud 
rheoliadau i addasu cyfraith yr UE a ddargedwir sy’n ymwneud â'r cynllun 
taliad sylfaenol ar ôl ymadael â'r UE, ac mae'n cynnwys pwerau i 
symleiddio neu wella'r cynllun taliad sylfaenol neu i derfynu taliadau 
gwyrddu.  
 

71. Mae paragraff 3 yn cynnwys darpariaeth i Weinidogion Cymru wneud 
rheoliadau i barhau â'r cynllun taliad sylfaenol ar ôl 2020. Bydd hyn yn 
caniatáu i'r cynllun taliad sylfaenol barhau y tu hwnt i 2020.  
 

72. Mae paragraff 4 yn galluogi Gweinidogion Cymru i wneud rheoliadau sy'n 
addasu, mewn perthynas â Chymru, ddeddfwriaeth uniongyrchol yr UE a 
ddargedwir sy'n ymwneud ag ariannu, rheoli a monitro'r polisi amaethyddol 
cyffredin ac is-ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â'r ddeddfwriaeth honno. Mae 
hynny'n cynnwys Rheoliad 1306/2013 a deddfwriaeth uniongyrchol a 
ddargedwir a wnaed o dan y Rheoliad hwnnw. 
 

73. Mae paragraff 5 yn rhoi pŵer i Weinidogion Cymru wneud rheoliadau sy'n 
addasu deddfwriaeth uniongyrchol yr UE a ddargedwir sy'n ymwneud â 
chefnogaeth i ddatblygu gwledig ac is-ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â'r 
ddeddfwriaeth honno. Gellir defnyddio'r pŵer naill ai i ddiddymu'r 
ddeddfwriaeth honno neu i symleiddio neu wella gweithrediad 
deddfwriaeth o'r fath.  

 
Atodlen 5, Rhan 2: Ymyrraeth mewn Marchnadoedd Amaethyddol 
 
74. Bydd Rhan 2 o Atodlen 5 yn galluogi Gweinidogion Cymru i wneud 

datganiad os yw Gweinidogion Cymru o'r farn bod amodau eithriadol yn y 
farchnad (paragraff 6). Yna caiff Gweinidogion Cymru arfer y pwerau a 
roddir o dan baragraff 7, yn ystod y cyfnod a bennir yn y datganiad (oni bai 
y caiff ei ddirymu ynghynt). O dan y pwerau hynny gall Gweinidogion 
Cymru roi, neu gytuno i roi, cymorth ariannol i gefnogi cynhyrchwyr 
amaethyddol yng Nghymru y mae eu hincwm yn cael neu’n debygol o gael 
ei effeithio gan yr amodau eithriadol yn y farchnad a ddisgrifir yn y 
datganiad (paragraff 7(2)).  Hefyd caiff Gweinidogion Cymru wneud 
unrhyw ddefnydd a ystyriant yn briodol o unrhyw bwerau sydd ar gael o 
dan ddeddfwriaeth uniongyrchol yr UE a ddargedwir sy'n darparu ar gyfer 
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gweithredu ymyriadau cyhoeddus a chymorth ar gyfer mecanweithiau 
storio preifat mewn ymateb i'r datganiad (paragraff 7(3)). 
  

75. Gall Gweinidogion Cymru addasu deddfwriaeth uniongyrchol yr UE a 
ddargedwir hefyd mewn perthynas ag ymyriadau yn y farchnad gyhoeddus 
neu gymorth ar gyfer storio preifat fel y gellir teilwra gweithredu cynlluniau 
o'r fath i amgylchiadau domestig cyfredol pan gânt eu defnyddio mewn 
cyfnod o amodau eithriadol yn y farchnad a sefydlwyd o dan baragraff 6 
(paragraff 8(1)).  
 

76. Gall Gweinidogion Cymru addasu deddfwriaeth uniongyrchol yr UE a 
ddargedwir hefyd sy'n ymwneud ag ymyriadau yn y farchnad gyhoeddus 
neu gymorth ar gyfer storio preifat ac eithrio yng nghyswllt datganiad o dan 
baragraff 6, gan gynnwys newid gweithrediad y ddeddfwriaeth honno a 
sicrhau ei bod yn peidio â chael effaith yng Nghymru (paragraff 8(2)).  
 

Atodlen 5, Rhan 3: Casglu a rhannu data 
 
77. Mae rhan 3 yn gwneud darpariaeth ynghylch casglu a rhannu data. Yn 

benodol, mae'r darpariaethau hyn yn rhoi pwerau i Weinidogion Cymru i'w 
gwneud yn ofynnol i berson sydd mewn cadwyn gyflenwi amaethyddol, 
neu sydd â chysylltiad agos â hi, ddarparu gwybodaeth am unrhyw rai o 
weithgareddau'r person sy'n gysylltiedig â'r gadwyn gyflenwi cyn belled ag 
y bo'r gweithgareddau yng Nghymru. Maent yn cynnwys pwerau i 
Weinidogion Cymru ei gwneud yn ofynnol darparu gwybodaeth benodol 
(paragraff 9 (1)), gwneud rheoliadau i gasglu gwybodaeth (paragraff 9 (2)) 
a gorfodi gofyniad i ddarparu gwybodaeth (paragraff 14(1)).  
 

78. Gellir defnyddio'r data a gesglir ac a rennir o dan y darpariaethau hyn at 
ddibenion penodol a nodir ym mharagraff 11 gan gynnwys, er enghraifft, 
helpu ffermwyr a chynhyrchwyr i gynyddu cynhyrchiant, helpu cynhyrchwyr 
i reoli risg a natur anwadal y farchnad, a chefnogi iechyd ac 
olrheinadwyedd anifeiliaid a phlanhigion. Rhaid prosesu'r wybodaeth yn 
unol â'r gofynion sydd ym mharagraff 13. 
 

79. Rhoddir dyletswydd ar Weinidogion Cymru i gyhoeddi gofyniad drafft cyn 
bod gofyniad penodol i gasglu data yn cael ei osod o dan baragraff 9(1) 
(paragraff 12 (1)). 

 
Atodlen 5, Rhan 4: Safonau marchnata a dosbarthu carcasau 
 
80. Mae rhan 4 yn rhoi pwerau i Weinidogion Cymru, drwy reoliadau, wneud 

darpariaeth ynghylch y safonau sy'n gymwys i gynhyrchion penodol sy'n 
cael eu marchnata yng Nghymru. Mae'r Rhan hon yn galluogi 
Gweinidogion Cymru, drwy reoliadau, i wneud darpariaeth hefyd mewn 
perthynas â dosbarthu carcasau gan ladd-dai yng Nghymru. 

 
81. Mae paragraff 16 yn cynnwys y rhestr o gynhyrchion amaethyddol y gellir 

gwneud safonau marchnata ar eu cyfer. Caiff Gweinidogion Cymru wneud 
rheoliadau i ddiwygio'r rhestr o gynhyrchion y caniateir gosod safonau 
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marchnata ar eu cyfer neu newid y disgrifiad o'r cynhyrchion amaethyddol 
rhestredig (paragraff 16(3)).  
 

Atodlen 5, Rhan 5: Diogelu Data 
 

82.  Mae rhan 5, sy'n debyg iawn i gymal 46 y Bil, yn ei gwneud yn glir nad yw 
unrhyw ddyletswydd neu bŵer i ddatgelu gwybodaeth o dan Atodlen 5 yn 
gweithredu i'w gwneud yn ofynnol datgelu gwybodaeth a fyddai'n mynd yn 
groes i ddeddfwriaeth diogelu data (fel y'i diffinnir yn Neddf Diogelu Data 
2018, adran 3). 
 

Casgliadau ynghylch caniatâd Atodlen 5 (a chymal 43) 
 

83. Mae Llywodraeth Cymru o'r farn bod angen cydsyniad ar gyfer pob un o'r 
darpariaethau yn Atodlen 5 (a chymal 43), gan eu bod yn gwneud 
darpariaeth mewn perthynas ag amaethyddiaeth, mater datganoledig.  

 
Pwerau i greu is-ddeddfwriaeth 
 
84. Mae'r Atodiad yn disgrifio rhestr o bwerau i wneud is-ddeddfwriaeth a 

roddir i Weinidogion Cymru. Diffinnir 'gweithdrefn penderfyniad 
cadarnhaol' a 'gweithdrefn penderfyniad negyddol' yng Nghymal 47(6)(c) a 
(7)(c) y Bil yn y drefn honno gan fod y termau hynny yn gymwys i is-
ddeddfwriaeth a wneir gan Weinidogion Cymru o dan y Bil. 
 

Y rhesymau dros wneud y darpariaethau hyn ar gyfer Cymru yn y Bil 
Amaethyddiaeth 
 
85. Mae'n parhau'n fwriad gan y llywodraeth hon i gyhoeddi Papur Gwyn ar 

Amaethyddiaeth cyn diwedd tymor y Cynulliad hwn a fydd yn adeiladu ar y 
cynigion a amlinellir yn yr ymgynghoriad Ffermio Cynaliadwy a'n Tir ac yn 
gosod y sylfeini ar gyfer Bil Amaethyddiaeth (Cymru) i'w gyflwyno yn 
nhymor y Cynulliad nesaf. Mae manylion y cynllun newydd yn dibynnu ar 
ganlyniad penderfyniadau polisi a gweithredol na ellir eu gwneud nes bod 
dadansoddiad o ganlyniadau'r Papurau Gwyrdd a Gwyn wedi'i gwblhau.  

 
86. Bydd gwneud y darpariaethau hyn ar gyfer Cymru ym Mil Amaethyddiaeth 

y DU yn golygu y bydd modd parhau i ddarparu cymorthdaliadau 
amaethyddol presennol y tu hwnt i 2020, a sicrhau bod marchnadoedd 
amaethyddol yn gweithredu'n effeithiol ar ôl i'r DU ymadael â'r UE. Mae'r 
pwerau a gymerir i Weinidogion Cymru o dan Atodlen 5 (darpariaeth sy'n 
ymwneud â Chymru) i'r Bil hwn yn gyfyngedig o ran amser ac wedi'u 
bwriadu i fod yn fesur darfodol i roi sefydlogrwydd mawr ei angen i'r sector 
amaethyddol yn y cyfnod hwn o ansicrwydd. 

 
87. Ar y cyfan, mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi'r Bil fel y mae wedi'i 

ddrafftio. Mae anghytundeb o hyd rhwng Llywodraeth y DU a Llywodraeth 
Cymru ynghylch a yw cymal Sefydliad Masnach y Byd wedi'i gadw'n gyfan 
gwbl. Fodd bynnag, daethpwyd i gytundeb dwyochrog i'w gwneud yn 
ofynnol i Lywodraeth y DU ymgynghori â'r gweinyddiaethau datganoledig 
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cyn cyflwyno rheoliadau o dan y pŵer hwn. Darparwyd esboniad o 
delerau'r cytundeb fel rhan o'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol 
Atodol (Mawrth 2019) ar y Bil Amaethyddiaeth blaenorol (a gyflwynwyd ym 
mis Medi 2018).  

 
88. Mae pryderon heb eu datrys o ran y darpariaethau yn y Bil ar gyfer 

adnabod ac olrhain anifeiliaid (cymal 32), tenantiaethau amaethyddol 
(cymal 34 ac Atodlen 3), a rheoleiddio cynnyrch organig (cymal 36). Bydd 
gwaith i ddatrys y pryderon hyn sydd heb eu datrys yn parhau yn ystod 
taith seneddol y Bil a chaiff Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol 
atodol ei gyflwyno ar yr adeg briodol, os bydd angen.  
 

Goblygiadau ariannol 
 
89. Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol uniongyrchol i Lywodraeth Cymru na'r 

Cynulliad o ganlyniad i gymryd y pwerau hyn yn y Bil hwn.  
 
Casgliad 
 
90. Mae Llywodraeth Cymru o'r farn ei bod yn briodol defnyddio'r Bil hwn ar 

gyfer y DU fel cyfrwng i alluogi Llywodraeth Cymru i barhau i ddarparu 
cymorth ariannol i ffermwyr yng Nghymru ar ôl 2020, ac i sicrhau bod 
marchnadoedd amaethyddol yng Nghymru ac ar draws y DU yn 
gweithredu'n effeithiol ar ôl i'r DU ymadael â'r UE. Bydd rhai pwerau â 
chyfyngiad amser y mae'r Bil hwn yn darparu ar eu cyfer yn cael eu 
defnyddio hyd nes y caiff Bil Amaethyddiaeth (Cymru) ei gyflwyno yn y 
Cynulliad.   

 
Lesley Griffiths AC 
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig 
Chwefror 2020 
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Atodiad  
 
MEMORANDWM CYDSYNIAD DEDDFWRIAETHOL: BIL 
AMAETHYDDIAETH 2020 – DARPARIAETHAU SY'N CYNNWYS PWERAU 
I WEINIDOGION CYMRU WNEUD IS-DDEDDFWRIAETH 
 
Darpariaeth 
y Bil 
 

Disgrifiad o'r pŵer  Gweithdrefn ddeddfwriaethol 

31 
(gwrteithiau) 

Mae cymal 31(4) yn diwygio adran 74A o 
Ddeddf Amaethyddiaeth 1970 ac yn caniatáu i 
reoliadau a wneir gan Weinidogion Cymru 
mewn perthynas â Chymru (a'r Ysgrifennydd 
Gwladol, Gweinidogion yr Alban ac Adran yng 
Ngogledd Iwerddon mewn perthynas â 
rhannau eraill o'r DU) i bennu trefn asesu, 
monitro a gorfodi ar gyfer sicrhau bod 
gwrteithiau'n cydymffurfio â gofynion 
cyfansoddiad, cynnwys a swyddogaeth ac ar 
gyfer lliniaru risgiau eraill i iechyd pobl, 
anifeiliaid neu blanhigion neu'r amgylchedd a 
gyflwynir gan wrteithiau. 

Mae'r rheoliadau cyntaf a 
wneir gan Weinidogion 
Cymru o dan adran 74A(1A) 
i (1E) o Ddeddf 
Amaethyddiaeth 1970 yn 
ddarostyngedig i'r weithdrefn 
penderfyniad cadarnhaol. 
Mae rheoliadau dilynol a 
wneir gan Weinidogion 
Cymru, o dan adran 
74A(1A)(b) (sy'n rhoi 
swyddogaethau i awdurdod 
cyhoeddus sy'n ymwneud â 
goruchwylio a rheoleiddio'r 
farchnad) neu (1E)(a)(i) neu 
(ii) (diwygio a diddymu 
cyfraith yr UE a ddargedwir 
sy'n ymwneud â gwrteithiau) 
hefyd yn ddarostyngedig i'r 
weithdrefn penderfyniad 
cadarnhaol (cymal 31(5), 
sy'n diwygio adran 84 o 
Ddeddf Amaethyddiaeth 
1970). Fel arall, mae'r 
weithdrefn penderfyniad 
negyddol yn gymwys (gweler 
adran 84(2), Deddf 
Amaethyddiaeth 1970). 

33 (ardoll 
cig coch) 

Pwerau i Weinidogion Cymru (gan weithredu 
ar y cyd â'r Ysgrifennydd Gwladol a/neu 
Weinidogion yr Alban) ffurfio cynllun i wneud 
darpariaeth i symiau o ardoll cig coch a gesglir 
gan y corff ardollau ar gyfer un wlad ym 
Mhrydain gael eu talu i'r corff ardollau ar gyfer 
gwlad arall o'r fath. 

Dim gweithdrefn 

36 a 37 
(cynhyrchion 
organig) 

Pwerau i Weinidogion Cymru mewn perthynas 
ag ardystio cynhyrchion organig a rheolaethau 
mewnforio ac allforio (os ac i'r graddau y 
byddai darpariaeth a wneir gan y rheoliadau o 
fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru pe bai wedi ei chynnwys 
mewn Deddf gan y Cynulliad hwnnw (gan 
anwybyddu unrhyw ofyniad am gydsyniad 
unrhyw berson) (cymal 37(1)(c)). 

Gweithdrefn penderfyniad 
cadarnhaol 
lle — 
(a) mae'r Rheoliadau'n cael 
eu gwneud o dan adran 
36(1) ac yn cynnwys 
darpariaeth y cyfeirir ati yn 
adran 36(3), neu 
(b) mae'r rheoliadau'n cael 
eu gwneud o dan is-adran 
(1), (5) neu (7) o adran 36 
a dyma'r rheoliadau cyntaf i 
gael eu gwneud o dan yr is-
adran honno gan 
yr awdurdod sy'n eu 
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gwneud. 
Fel arall, mae rheoliadau o 
dan gymal 36 yn 
ddarostyngedig i'r weithdrefn 
penderfyniad negyddol (oni 
bai bod adran 47(5) yn 
gymwys, felly'r weithdrefn 
penderfyniad cadarnhaol). 

44 (hyd y 
ddarpariaeth 
mewn 
perthynas â 
Chymru) 

Pwerau i Weinidogion Cymru wneud 
darpariaeth drosiannol, ddarfodol neu arbed 
mewn perthynas âr adran hon. 

Mae rheoliadau o dan y 
cymal hwn sy'n cynnwys 
darpariaeth sy'n addasu 
deddfwriaeth sylfaenol (gyda 
neu heb ddarpariaeth arall) 
yn ddarostyngedig i'r 
weithdrefn penderfyniad 
cadarnhaol. Mae rheoliadau 
eraill o dan y cymal hwn yn 
ddarostyngedig i'r weithdrefn 
penderfyniad negyddol. 

50(1) 
(darpariaeth 
ganlyniadol 
ac ati) 

Caiff yr awdurdod priodol, drwy reoliadau, 
wneud darpariaeth atodol, gysylltiedig neu 
ganlyniadol yng nghyswllt unrhyw ddarpariaeth 
yn y Ddeddf hon.  
Gweinidogion Cymru yw'r awdurdod priodol, ar 
gyfer darpariaeth yng nghyswllt— 
(i) cymal 43 ac Atodlen 5, 
(ii) cymal 44, a 
(iii) cymal 49 ac Atodlen 7 i'r graddau y maent 
yn gymwys mewn perthynas â Chymru. 

Mae rheoliadau o dan adran 
50(1) sy'n cynnwys 
darpariaeth sy'n addasu 
deddfwriaeth sylfaenol (gyda 
neu heb ddarpariaeth arall) 
yn ddarostyngedig i'r 
weithdrefn penderfyniad 
cadarnhaol. Mae rheoliadau 
eraill o dan is-adran (1) yn 
ddarostyngedig i'r weithdrefn 
penderfyniad negyddol. 

50(5) 
(darpariaeth 
ganlyniadol 
ac ati) 

Caiff yr awdurdod priodol drwy reoliadau 
wneud darpariaeth drosiannol, ddarfodol neu 
arbed yng nghyswllt dod ag unrhyw 
ddarpariaeth yn y Ddeddf i rym. 
Gweinidogion Cymru yw'r awdurdod priodol, ar 
gyfer darpariaeth yng nghyswllt— 
(i) cymal 43 ac Atodlen 5, 
(ii) cymal 44, a 
(iii) cymal 49 ac Atodlen 7 i'r graddau y maent 
yn gymwys mewn perthynas â Chymru. 
 

Dim gweithdrefn 

53(3) 
(cychwyn) 

Pwerau i Weinidogion Cymru 
drwy reoliadau a wneir gan offeryn statudol i 
benodi— 
(a) i'r graddau y mae'n ymwneud â Chymru— 
(i) paragraffau 10 i 18 o Atodlen 3, a 
(ii) adran 34 i'r graddau y mae'n ymwneud â'r 
paragraffau hynny, 
(b) Rhannau 2 a 4 o Atodlen 5, ac adran 43 i'r 
graddau y mae'n ymwneud â'r Rhannau 
hynny, a 
(c) Rhannau 2 a 4 o Atodlen 7, ac adran 49 i'r 
graddau y mae'n ymwneud â'r Rhannau 
hynny. 

Dim gweithdrefn 

Atodlen 3, 
para 6(7) 

Pwerau i Weinidogion Cymru drwy reoliadau a 
wneir mewn offeryn statudol i ddiwygio adran 
84 o Ddeddf Daliadau Amaethyddol 1986 er 
mwyn- 
a) cynnwys person yn y diffiniad o "awdurdod 
proffesiynol" neu ddileu person ohono; 

Gweithdrefn negyddol 
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b) adlewyrchu newidiadau yn enw neu 
drefniadaeth fewnol unrhyw gorff a grybwyllir 
yn y diffiniad hwnnw. 

Atodlen 3, 
para 7 

Pwerau i Weinidogion Cymru drwy reoliadau 
wneud darpariaeth i denant daliad 
amaethyddol atgyfeirio ar gyfer cymrodeddu y 
ceisiadau a wneir gan y tenant am gydsyniad y 
landlord neu i amrywio telerau 

Gweithdrefn negyddol 

Atodlen 3, 
para 17 

Mae paragraff 17 yn diwygio adran 39(8) o 
Ddeddf Daliadau Amaethyddol 1986 er mwyn 
rhoi pŵer i Weinidogion Cymru, mewn 
perthynas â Chymru, wneud rheoliadau sy'n 
pennu'r meini prawf y mae'n rhaid eu hystyried 
wrth benderfynu a yw person yn addas i fod yn 
denant daliad. 

Gweithdrefn negyddol 

Atodlen 5, 
para 2(1) 

Pwerau i Weinidogion Cymru addasu 
deddfwriaeth sy'n llywodraethu'r cynllun taliad 
sylfaenol 

Gweithdrefn penderfyniad 
negyddol (oni bai bod cymal 
47(5) yn gymwys, ac os felly, 
y weithdrefn penderfyniad 
cadarnhaol)  

Atodlen 5, 
para 3(1) 

Pwerau i Weinidogion Cymru ddarparu ar 
gyfer parhau â'r cynllun taliad sylfaenol y tu 
hwnt i 2020, gan gynnwys y pŵer i 
Weinidogion Cymru bennu terfyn uchaf i 
daliadau uniongyrchol ar gyfer Cymru  

Gweithdrefn penderfyniad 
cadarnhaol 

Atodlen 5, 
para 4(1) 

Pwerau i Weinidogion Cymru, drwy reoliadau, 
addasu deddfwriaeth uniongyrchol yr UE a 
ddargedwir sy'n ymwneud â chyllido, rheoli a 
monitro'r polisi amaethyddol cyffredin ac is-
ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â'r 
ddeddfwriaeth honno.   

Gweithdrefn penderfyniad 
negyddol (oni bai bod cymal 
47(5) yn gymwys, ac os felly, 
y weithdrefn penderfyniad 
cadarnhaol) 

Atodlen 5, 
para 5(1) 

Pwerau i Weinidogion Cymru, drwy reoliadau, 
addasu deddfwriaeth uniongyrchol yr UE a 
ddargedwir sy'n ymwneud â chymorth ar gyfer 
datblygu gwledig ac is-ddeddfwriaeth sy'n 
ymwneud â'r ddeddfwriaeth honno. 

Gweithdrefn penderfyniad 
negyddol (oni bai bod cymal 
47(5) yn gymwys, ac os felly, 
y weithdrefn penderfyniad 
cadarnhaol) 

Atodlen 5, 
para 8(1) 

Pwerau i Weinidogion Cymru, drwy reoliadau, i 
addasu deddfwriaeth uniongyrchol yr UE a 
ddargedwir sy'n ymwneud ag ymyrryd yn y 
farchnad gyhoeddus neu gymorth ar gyfer 
storio preifat at ddibenion newid y modd y mae 
darpariaethau deddfwriaeth o'r fath yn 
gweithredu, i'r graddau y maent yn cael effaith 
mewn perthynas â Chymru mewn cysylltiad ag 
amodau eithriadol yn y farchnad sy'n destun 
datganiad o dan baragraff 6 o Atodlen 5 
(datganiad ynghylch amodau eithriadol yn y 
farchnad). 

Gweithdrefn penderfyniad 
negyddol (oni bai bod cymal 
47(5) yn gymwys, ac os felly, 
y weithdrefn penderfyniad 
cadarnhaol) 

Atodlen 5, 
para 8(2) 

Pwerau i Weinidogion Cymru, drwy reoliadau, 
addasu deddfwriaeth uniongyrchol yr UE a 
ddargedwir sy'n ymwneud ag ymyrryd yn y 
farchnad gyhoeddus neu gymorth ar gyfer 
storio preifat at ddibenion penodedig 

Gweithdrefn penderfyniad 
negyddol (oni bai bod cymal 
47(5) yn gymwys, ac os felly, 
y weithdrefn penderfyniad 
cadarnhaol) 

Atodlen 5, 
para 9(2) 

Pwerau i Weinidogion Cymru wneud 
rheoliadau sy'n ei gwneud yn ofynnol i 
bersonau sy'n rhan o gadwyn gyflenwi bwyd-
amaeth neu sydd â chysylltiad agos â 
chadwyn o'r fath ddarparu gwybodaeth am 
faterion sy'n gysylltiedig ag unrhyw un o 
weithgareddau'r person sy'n gysylltiedig â'r 

Gweithdrefn penderfyniad 
cadarnhaol 
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gadwyn gyflenwi os yw'r gweithgareddau yng 
Nghymru. 

Atodlen 5, 
para 14(1) 

Pwerau i Weinidogion Cymru wneud 
darpariaeth ar gyfer gorfodi gofyniad a osodir 
o dan baragraff 9(1) neu (2) o Atodlen 5 
(cadwyni cyflenwi bwyd-amaeth: gofyniad i 
ddarparu gwybodaeth) 

Gweithdrefn penderfyniad 
cadarnhaol 

Atodlen 5, 
para 15(1) 

Pwerau i Weinidogion Cymru drwy reoliadau, 
mewn perthynas â chynhyrchion sydd o fewn 
sector penodedig ac sy'n cael eu marchnata 
yng Nghymru, wneud darpariaethau ynghylch 
y safonau y mae'n rhaid i'r cynhyrchion hynny 
gydymffurfio â hwy 

Gweithdrefn penderfyniad 
cadarnhaol 

Atodlen 5, 
para 16(3) 

Pwerau i Weinidogion Cymru ddiwygio 
paragraffau 15 ac 16 at y diben neu mewn 
perthynas â'r diben hwnnw— 
(a) ychwanegu neu dynnu cynnyrch 
amaethyddol o baragraff 16(1); 
(b) newid y disgrifiad o gynnyrch amaethyddol 
ym mharagraff 16(1). 

Gweithdrefn penderfyniad 
cadarnhaol 

Atodlen 5, 
para 17(1) 

Pwerau i Weinidogion Cymru wneud 
darpariaeth ynghylch dosbarthu, adnabod a 
chyflwyno carcasau buchol, moch a defaid gan 
ladd-dai yng Nghymru 

Gweithdrefn penderfyniad 
cadarnhaol 
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MEMORANDWM CYDSYNIAD DEDDFWRIAETHOL 
 

Y Bil Pysgodfeydd 
 

1. Gosodir y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol hwn o dan Reol Sefydlog 
("RhS") 29.2. Mae RhS 29 yn rhagnodi bod yn rhaid gosod memorandwm cydsyniad 
deddfwriaethol, ac y ceir cyflwyno cynnig cydsyniad deddfwriaethol, gerbron 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru os yw Bil gan Senedd y DU yn gwneud darpariaeth 
mewn perthynas â Chymru at ddiben sydd o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y 
Cynulliad, neu at ddiben sy’n addasu’r cymhwysedd hwnnw. 

 
2. Cafodd y Bil Pysgodfeydd (y "Bil") ei gyflwyno yn Nhŷ'r Arglwyddi ar 29 Ionawr 2020. 

Mae'r Bil i'w weld yma:  
 
Dogfennau’r Bil - Bil Pysgodfeydd 2019-20 – Senedd y DU  
 
Amcan y Polisi  
 
3. Mae Llywodraeth y DU yn wedi datgan y bydd y Bil Pysgodfeydd yn darparu'r 

fframwaith cyfreithiol i'r Deyrnas Unedig weithredu fel gwladwriaeth arfordirol 
annibynnol o dan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Gyfraith y Môr 1982 
(UNCLOS) ar ôl i'r DU adael yr Undeb Ewropeaidd a'r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin. 

 
Crynodeb o'r Bil 
 
4. Noddir y Bil gan Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig. 

 
5. Mae’r Bil yn darparu ar gyfer:  

• amcanion polisi mewn perthynas â physgodfeydd, pysgota a dyframaethu, 
datganiadau pysgodfeydd a chynlluniau rheoli pysgodfeydd;    

• mynediad i bysgodfeydd Prydain;    

• trwyddedu cychod pysgota;  

• pennu a dosbarthu cyfleoedd pysgota;  

• creu cynlluniau ar gyfer codi tâl am ddal pysgod môr heb yr awdurdod i 
wneud hynny; 

• grantiau ar gyfer pysgota, dyframaethu neu gadwraeth forol 

• adennill costau sy'n gysylltiedig ag arfer swyddogaethau cyhoeddus sy'n 
ymwneud â physgod neu bysgota;  

• rhoi pwerau i wneud darpariaethau pellach mewn cysylltiad â physgodfeydd, 
dyframaethu neu anifeiliaid dyfrol;  

• gwneud darpariaeth ar gyfer is-ddeddfau a gorchmynion mewn perthynas â 
chamddefnyddio pysgodfeydd môr; ac at ddibenion cysylltiedig. 

 
6. Cyflwynwyd y Bil Pysgodfeydd yn flaenorol gerbron Senedd y DU ym mis Hydref 

2018 ac fe'i diwygiwyd yn dilyn y cyfnod craffu gan Bwyllgor Tŷ'r Cyffredin. 
Gosodwyd memorandwm cydsyniad deddfwriaethol a memorandwm cydsyniad 
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deddfwriaethol atodol gerbron y Cynulliad ym mis Tachwedd 2018 ac ym mis Ionawr 
2019 yn y drefn honno. Fodd bynnag, yn dilyn yr addoedi ar gyfer yr Etholiad 
Cyffredinol ym mis Rhagfyr 2019, syrthiodd y Bil. Mae'r memorandwm cydsyniad 
deddfwriaethol yn ymdrin â'r holl ddarpariaethau perthnasol o fewn y Bil newydd a 
gyflwynwyd ar 29 Ionawr 2020. Mae'r Bil hefyd, ar gais Llywodraeth Cymru, yn 
cynnwys pwerau ar gyfer Gweinidogion Cymru. 

 
Darpariaethau yn y Bil y ceisir cydsyniad ar eu cyfer 
 
7. Mae gofyn cael cydsyniad ar gyfer y darpariaethau a restrir isod oherwydd eu bod yn 

addasu cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad neu oherwydd eu bod yn dod o 
fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad. 

 
Amcanion pysgodfeydd, datganiadau pysgodfeydd a chynlluniau rheoli pysgodfeydd  
 
8. Mae Cymal 1 yn diffinio set o amcanion pysgodfeydd sy'n gymwys ar draws y DU 

gyfan. Mae'r amcanion hyn yn cynnwys cynaliadwyedd, dull gweithredu rhagofalus, 
sgil-ddalfeydd a mynediad cyfartal i gychod y DU yn nyfroedd y DU.  
 

9. Mae Cymal 2 yn ei gwneud yn ofynnol i Awdurdodau Polisi Pysgodfeydd (FPA) 
baratoi a chyhoeddi Cyd-ddatganiad Pysgodfeydd (JFS) o fewn 18 mis o ddyddiad 
pasio'r Ddeddf. Rhaid i JFS nodi polisïau a fydd yn cyflawni'r amcanion 
pysgodfeydd, neu'n cyfrannu at eu cyflawni. Mae hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i 
ddatganiad gael ei lunio yn egluro y bydd cynlluniau rheoli pysgodfeydd yn cael eu 
defnyddio i gyflawni'r amcanion neu i gyfrannu at eu cyflawni. Mae'n nodi'r hyn y 
mae'n rhaid ei gynnwys a/neu ei bennu yn y datganiad. Caiff Gweinidogion Cymru 
eu diffinio fel FPA yng Nghymal 48 - dehongli. 

 
10. Mae Cymal 3 yn caniatáu i'r JFS gael ei ddisodli neu ei ddiwygio. Mae'n cyflwyno 

Atodlen 1 ac yn nodi amseriadau i'r JFS gael ei adolygu o leiaf bob 6 mlynedd. 
 

11. Atodlen 1 - Datganiadau Pysgodfeydd a chynlluniau rheoli: paratoi a chyhoeddi 
Mae Rhan 1 yn diffinio'r weithdrefn ar gyfer paratoi a chyhoeddi JFS. Mae Rhan 1, 
paragraff 2 yn ei gwneud yn ofynnol i FPA baratoi JFS drafft ac ymgynghori â phobl 
sydd â diddordeb. Mae Rhan 1, paragraff 3(1) yn darparu ei bod yn ofynnol i 
Weinidogion Cymru, yn eu rôl fel FPA, osod JFS drafft gerbron Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru. Mae Rhan 1, paragraff 4 yn gwneud darpariaeth ar gyfer 
cyhoeddi'r JFS terfynol.  
 
Mae Rhan 3 yn diffinio'r weithdrefn ar gyfer paratoi a chyhoeddi cynllun rheoli 
pysgodfeydd. Mae paragraff 10 yn ei gwneud yn ofynnol i'r FPA ymgynghori ar y 
drafft â phobl sydd â diddordeb ac ystyried unrhyw sylwadau a gyflwynir arno. Mae 
Rhan 3, paragraff 11 yn gwneud darpariaeth ar gyfer cyhoeddi'r cynlluniau rheoli 
pysgodfeydd terfynol.  
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12. Mae Cymal 6 yn nodi dyletswydd i baratoi a chyhoeddi'r Cynlluniau Rheoli 
Pysgodfeydd a restrir yn y JFS. Rhaid i'r cynllun bennu pob pysgodyn môr, y math o 
bysgota a’r ardal y mae'n berthnasol iddi a pha ddangosyddion y bydd yn cael eu 
defnyddio ar gyfer monitro effeithiolrwydd y cynllun. Yn ogystal â hynny, bydd yn 
ystyried a yw'r dystiolaeth wyddonol sydd ar gael yn ddigonol i asesu cynnyrch 
cynaliadwy mwyaf stoc a pha gamau sydd angen eu cymryd yn sgil yr asesiad hwn. 
 

13. Mae Cymal 7 yn nodi bod Cynlluniau Rheoli Pysgodfeydd yn gallu cael eu diwygio, 
eu disodli neu eu diddymu mewn ymateb i newid perthnasol mewn amgylchiadau. 
Os nad yw'r newidiadau i'r cynlluniau yn gyson â'r JFS, rhaid i'r FPA wneud 
datganiad yn egluro'r rhesymau am hyn.   
 

14. Mae Cymal 8 yn darparu y gellir diwygio neu ddisodli Cynlluniau Rheoli Pysgodfeydd 
a bod yn rhaid eu hadolygu o leiaf bob 6 mlynedd. Mae hefyd yn cyflwyno Rhan 3 o 
Atodlen 1 sy'n ei gwneud yn ofynnol i bob awdurdod sy'n paratoi cynllun ymgynghori 
yn ei gylch â phobl sydd â diddordeb.  

 
15. Mae Cymal 9 yn gwneud darpariaeth fyrdymor ar gyfer awdurdodau polisi 

pysgodfeydd i baratoi a chyhoeddi Cynlluniau Rheoli Pysgodfeydd cyn y JFS cyntaf. 
 

16. Mae Cymal 10 yn ei gwneud yn ofynnol i bob awdurdod pysgota cenedlaethol, gan 
gynnwys Gweinidogion Cymru, arfer pob swyddogaeth mewn perthynas â 
physgodfeydd, pysgota neu ddyframaethu yn unol â'r JFS a'r Cynlluniau Rheoli 
Pysgodfeydd oni bai bod newid perthnasol mewn amgylchiadau yn nodi fel arall ac, 
yn yr achos hwnnw, rhaid nodi'r rhesymau am hynny mewn dogfen a fydd yn cael ei 
chyhoeddi.  

 
17. Mae Cymal 11 yn cyflwyno'r gofyniad i awdurdodau polisi pysgodfeydd baratoi a 

chyhoeddi adroddiad ar i ba raddau y mae polisïau yn y JFS wedi gweithredu a 
chyflawni'r amcanion pysgodfeydd, neu wedi cyfrannu at eu cyflawni. Rhaid i'r 
adroddiad hefyd gynnwys i ba raddau y mae polisïau o fewn y Cynlluniau Rheoli 
Pysgodfeydd wedi'u gweithredu ac wedi effeithio ar lefel stociau pysgod môr. Mae'r 
cyfnod adrodd unwaith bob tair blynedd a rhaid i Weinidogion Cymru osod copi o'r 
adroddiad gerbron y Cynulliad. 
 

Mynediad i Bysgodfeydd Prydain a rheoleiddio cychod pysgota tramor 
 
18. Mae Cymal 12 yn gorchymyn na chaiff cwch pysgota tramor fynd i ddyfroedd 

Prydain heb fod ganddo drwydded bysgota ddilys y DU neu heb bwrpas a 
gydnabyddir mewn cyfraith neu gytuniad rhyngwladol.  
 

19. Mae Cymal 13 yn cyflwyno Atodlen 2 sy'n cynnwys diwygiadau i is-ddeddfwriaeth, 
gan gynnwys deddfwriaeth Gweinidogion Cymru, i sicrhau ei bod yn gymwys i'r un 
graddau i gychod pysgota tramor a chychod pysgota Prydeinig. 
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Trwyddedu cychod pysgota 
 
20. Mae Cymal 14 yn darparu y gwaherddir cychod pysgota Prydeinig rhag pysgota 

unrhyw le oni bai y caiff ei awdurdodi gan drwydded. Mae'n mynd yn ei flaen i nodi 
sawl eithriad i'r rheol gyffredinol honno (ailddatgan y gyfraith bresennol). Mae Cymal 
14(3) yn rhoi'r pŵer i'r Ysgrifennydd Gwladol i ddiwygio'r eithriadau drwy reoliadau, o 
dan y weithdrefn gadarnhaol, gyda chysyniad Gweinidogion Cymru, Gweinidogion yr 
Alban ac Adran Gogledd Iwerddon. Os yw cwch yn pysgota yn groes i'r gofyniad 
hwn, mae'r meistr, y perchennog a'r siartrwr (os oes un) i gyd yn euog o drosedd. 

 
21. Mae Cymal 15 yn darparu ei bod yn fater i bob cenedl o'r DU drwyddedu ei chychod 

pysgota eu hunain. At ein dibenion ni, mae Cymal 15 yn darparu bod Gweinidogion 
Cymru yn gallu rhoi trwydded bysgota mewn cysylltiad â chwch pysgota Cymreig.  

 
22. Mae Cymal 16 yn darparu y gwaherddir cwch pysgota tramor rhag pysgota o fewn 

terfynau pysgodfa Prydain oni bai y caiff ei awdurdodi gan drwydded. Mae'n 
caniatáu i'r Ysgrifennydd Gwladol greu, amrywio neu ddiwygio eithriadau mewn 
perthynas â'r gofyniad hwnnw, drwy reoliadau o dan y weithdrefn gadarnhaol, gyda 
chydsyniad Gweinidogion Cymru, Gweinidogion yr Alban ac Adran Gogledd 
Iwerddon.  

 
23. Mae Cymal 17 yn darparu pwerau ar gyfer pob cenedl o'r DU i roi trwydded i gychod 

pysgota tramor mewn perthynas â'r ardal weinyddu berthnasol. Mae'n galluogi 
Gweinidogion Cymru i drwyddedu cychod pysgota tramor yng Nghymru ac ym 
mharth Cymru.  

 
24. Mae Cymal 18 yn darparu diffiniad o 'drwydded pysgota môr' ar gyfer y Ddeddf ac yn 

cyflwyno Atodlen 3.   
 

25. Atodlen 3 - Trwyddedau Pysgota Môr: Darpariaethau Pellach 
Mae Atodlen 3 yn nodi amrywiaeth o ddarpariaethau sy’n ymwneud â thrwyddedau 
pysgota môr, gan gynnwys y gallu i osod amodau ar drwydded pysgota môr a bod 
torri amod trwydded yn drosedd. Mae'n darparu pŵer i amrywio amodau ac i atal 
neu ddiddymu trwyddedau pysgota môr. Mae paragraff 4 yn gosod dyletswydd ar 
bob awdurdod trwyddedu pysgod môr i gydymffurfio â cheisiadau gan awdurdodau 
eraill o’r fath er mwyn sicrhau cysondeb rheoleiddiol. Mae paragraff 7 yn rhoi’r pŵer i 
bob awdurdod cenedlaethol (sy’n cael ei ddiffinio fel Gweinidogion Cymru mewn 
cysylltiad â thrwyddedu cychod pysgota o Gymru neu gychod pysgota tramor yng 
Nghymru neu barth Cymru) wneud rheoliadau ynghylch y ffordd y caiff yr awdurdod 
trwyddedu pysgod y môr (hefyd Weinidogion Cymru mewn perthynas â’r materion a 
nodwyd uchod) yn arfer eu swyddogaethau trwyddedu. Os nad yw’r Rheoliadau 
hynny yn cynnwys darpariaeth i leihau'r amser y caiff cwch pysgota dreulio ar y môr 
(yn yr achos hwnnw byddai gweithdrefn gadarnhaol yn berthnasol), mae’r weithdrefn 
negyddol yn berthnasol. Mae paragraff 8 yn darparu y caiff yr Ysgrifennydd Gwladol 
wneud darpariaeth y gellir ei gwneud gan naill ai Gweinidogion Cymru, 
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Gweinidogion yr Alban neu Adran Gogledd Iwerddon gyda chysyniad Gweinidogion 
Cymru, Gweinidogion yr Alban ac Adran Gogledd Iwerddon. 

 
Mynediad a Thrwyddedu: troseddau a diwygiadau canlyniadol  
 
26. Mae Cymal 19 yn nodi'r cosbau ar gyfer troseddau o dan y cymalau blaenorol. Mae 

Cymal 20 yn cymhwyso troseddau o dan gymalau blaenorol i gyrff corfforaethol. 
Mae Cymal 21 yn cadarnhau y dylid cychwyn achos yn y Deyrnas Unedig mewn 
perthynas â thrwydded o'r fath. 

 
27. Mae Cymal 22 yn cyflwyno Atodlen 4 sy'n cynnwys diwygiadau canlyniadol. 

 
28. Atodlen 4 - Mynediad a thrwyddedu: mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol 

Mae Atodlen 4 yn cynnwys mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol i'r llyfr statud, 
sy'n ganlyniadol i'r darpariaethau trwyddedu sydd wedi'u cynnwys yng Nghymalau 
12 ac 14 i 21 i sicrhau bod gweddill y llyfr statud yn cyfeirio'n gywir at y 
darpariaethau trwyddedu newydd hynny. 

 
Cyfleoedd pysgota        
 
29. Mae Cymal 23 yn darparu y bydd yr Ysgrifennydd Gwladol yn pennu cyfanswm 

cyfleoedd pysgota'r DU o ran yr uchafswm o bysgod môr (cwota dal) ac uchafswm y 
dyddiau y caiff cychod pysgota o Brydain dreulio ar y môr (cwota ymdrech) a hynny 
yn unig er mwyn cydymffurfio â'r ymrwymiadau rhyngwladol i bennu cyfleoedd 
pysgota’r DU. Mae Cymal 23 yn rhoi pŵer eang i’r Ysgrifennydd Gwladol osod 
cwotâu ar gyfer y DU, a ellid fel y maent wedi'u drafftio ar hyn o bryd fod yn 
berthnasol i stociau rhywogaethau pysgod sy’n gyfan gwbl o fewn dyfroedd un o’r 
gweinyddiaethau datganoledig yn unig. Mewn perthynas â'r cwota ymdrech, mae 
cymal 23(8) yn caniatáu i'r Ysgrifennydd Gwladol wneud rheoliadau i bennu nifer y 
dyddiau y tybir bod cwch wedi'i dreulio ar y môr. 
  

30. Mae Cymal 24 yn darparu mai dim ond ar ôl ymgynghori â Gweinidogion Cymru, 
Gweinidogion yr Alban, Adran Gogledd Iwerddon a'r Sefydliad Rheoli Morol (MMO) y 
gellir pennu cyfleoedd pysgota (cwota dal a chwota ymdrech) o dan Gymal 23.  
 

31. Mae Cymal 25 yn diwygio Erthygl 17 o Rheoliad y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin i 
osod dyletswydd ar yr Ysgrifennydd Gwladol, y MMO, Gweinidogion Cymru, 
Gweinidogion yr Alban ac Adran Gogledd Iwerddon, fel awdurdodau pysgodfeydd 
cenedlaethol, o ran dosbarthu cyfleoedd pysgota. 

 
32. Mae Cymal 26 yn gosod dyletswydd ar awdurdodau cenedlaethol perthnasol i arfer 

eu swyddogaethau mewn perthynas â physgodfeydd mewn ffordd sy'n sicrhau na eir 
dros y cwotâu dal ac ymdrech y DU.  
 

33. Mae Cymal 27 yn cyflwyno Atodlen 5 sy'n rhoi pwerau i Weinidogion Cymru ar gyfer 
gwerthu cyfleoedd pysgota am flwyddyn galendr. 
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34. Atodlen 5 - Gwerthu cyfleoedd pysgota Cymru am flwyddyn galendr  

Mae Atodlen 5 yn rhoi pwerau i Weinidogion Cymru wneud Rheoliadau i wneud 
darpariaeth ar gyfer gwerthu hawliau i ddefnyddio cwota dal Cymru a chwota 
ymdrech am flwyddyn galendr. Byddai'r cwota ar gael ar gyfer cychod pysgota 
Cymru. Mae'r Rheoliadau yn ddarostyngedig i'r weithdrefn penderfyniad cadarnhaol 
a rhaid i Weinidogion Cymru ymgynghori â’r personau hynny y maent yn meddwl eu 
bod yn briodol. 

 
Grantiau a chostau  
 
35. Mae Cymal 33 yn cyflwyno Atodlen 6 sy'n rhoi pŵer i Weinidogion Cymru mewn 

perthynas â chreu cynlluniau cymorth ariannol.   
 

36. Atodlen 6 - Cymorth Ariannol: Pwerau Awdurdodau Datganoledig 
Mae Paragraff 1 o Atodlen 6 yn darparu pwerau i Weinidogion Cymru roi cymorth 
ariannol neu drefnu rhoi cymorth ariannol i unrhyw berson at ddibenion penodol. 
Darperir y pwerau hyn mewn perthynas â Chymru neu barth Cymru neu gychod 
pysgota o Gymru. Mae’n rhaid i gymorth ariannol o’r fath gael ei roi yn unol â 
chynllun a sefydlwyd drwy reoliadau (yn ddarostyngedig i weithdrefn gadarnhaol) a 
wnaethpwyd gan Weinidogion Cymru.  Mae paragraff 3 o Atodlen 6 yn gwneud 
diwygiadau canlyniadol. 
 

37. Mae Cymal 34 yn cyflwyno Atodlen 7 sy'n rhoi pwerau i Weinidogion Cymru wneud 
rheoliadau i godi taliadau. 
 

38. Atodlen 7 - Codi taliadau: pwerau Awdurdodau Datganoledig 
Mae Atodlen 7 yn rhoi pwerau i Weinidogion Cymru wneud rheoliadau i godi taliadau 
mewn cysylltiad â swyddogaethau morol perthnasol, gan gynnwys swyddogaethau 
sy'n ymwneud â chwotâu pysgota, sicrhau bod gweithgareddau pysgota yn cael eu 
cyflawni'n gyfreithlon, cofrestru prynwyr a thystysgrifau dalfeydd. Rhaid i 
Weinidogion Cymru ymgynghori â'r personau hynny y maent yn meddwl eu bod yn 
briodol cyn arfer y pŵer hwn. Mae'r Rheoliadau hyn yn ddarostyngedig i 
gymeradwyaeth gan y Cynulliad drwy weithdrefn penderfyniad negyddol. 
 

39. Mae Cymal 35 yn diwygio Deddf Pysgodfeydd 1981 i ddileu cyfeiriad at Aelod-
wladwriaeth.  

 
Pwerau i wneud darpariaeth bellach 
 
40. Mae Cymal 36 yn rhoi'r pŵer i'r Ysgrifennydd Gwladol wneud Rheoliadau ynghylch 

pysgodfeydd a dyframaethu ar gyfer dibenion penodol a restrir. Mae Cymal 38 yn 
rhoi'r pŵer i'r Ysgrifennydd Gwladol wneud Rheoliadau ynghylch clefydau anifeiliaid 
dyfrol. Mae Cymal 39(3) yn darparu na all yr Ysgrifennydd Gwladol arfer y 
swyddogaethau hynny i'r graddau y byddai'n ymwneud â mater o fewn cymhwysedd 
deddfwriaethol y Cynulliad. Fodd bynnag, mae Cymal 40(2) yn darparu y gellid 
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cynnwys darpariaeth o'r fath gyda chysyniad Gweinidogion Cymru. Mae Cymal 39(4) 
yn darparu y gall yr Ysgrifennydd Gwladol wneud rheoliadau ynghylch cychod 
pysgota Cymreig y tu allan i barth Cymru. Rhaid ymgynghori â Gweinidogion Cymru 
cyn bod yr Ysgrifennydd Gwladol yn gwneud darpariaeth o dan Gymalau 36 neu 38 
mewn unrhyw achos (Cymal 41).  
 

41. Mae Cymal 42 yn cyflwyno Atodlen 8 sy'n rhoi pwerau i Weinidogion Cymru wneud 
darpariaeth sy'n gymesur â chymalau 36 a 38. 
 

42. Atodlen 8 - Pwerau i wneud darpariaeth bellach: Awdurdodau Datganoledig 
Mae paragraff 6 yn rhoi'r pŵer i Weinidogion Cymru wneud rheoliadau mewn 
perthynas â physgodfeydd a dyframaethu i wneud darpariaeth at ddibenion 
gweithredu rhwymedigaeth ryngwladol y DU sy'n ymwneud â physgodfeydd, pysgota 
neu ddyframaethu, at ddiben cadwraeth neu at ddiben diwydiant pysgota. Mae 
Paragraff 8 yn rhoi'r pŵer i Weinidogion Cymru wneud rheoliadau i wneud 
darpariaeth ynghylch clefydau anifeiliaid dyfrol. Mae Paragraff 9(3) yn cadarnhau 
mai dim ond i wneud darpariaeth a fyddai o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y 
Cynulliad, pe bai wedi'i chynnwys o fewn Deddf y Cynulliad y caiff Gweinidogion 
Cymru arfer y pwerau hynny. Mae paragraff 10 yn darparu oni bai bod y Rheoliadau 
hynny yn ymdrin â materion penodol a restrir (er enghraifft, diwygio deddfwriaeth 
sylfaenol), byddant yn ddarostyngedig i gymeradwyaeth gan y Cynulliad drwy 
weithdrefn penderfyniad negyddol. Pan fo'r amgylchiadau a bennir ym mharagraff 
10(2) yn bodoli, mae'r rheoliadau yn ddarostyngedig i'r weithdrefn penderfyniad 
cadarnhaol. Mae paragraff 10(1) yn ei gwneud yn ofynnol bod Gweinidogion Cymru 
yn ymgynghori â'r Ysgrifennydd Gwladol, Gweinidogion yr Alban ac Adran Gogledd 
Iwerddon a phersonau eraill y mae'n debygol yr effeithir arnynt cyn gwneud 
Rheoliadau o'r fath. 
 

Amrywiol  
 
43. Mae Cymal 43 yn diwygio adran 108A (cymhwysedd deddfwriaethol) Deddf 

Llywodraeth Cymru 2006 (“Deddf 2006”) ac yn gwneud nifer o newidiadau 
canlyniadol pellach i Ddeddf 2006. Mewnosodir adran 108A(4A) newydd sy'n 
darparu bod cyfeiriadau at Gymru yn isadrannau (2)(b) a (3) o adran 108A i Gymru 
yn cynnwys ardal parth Cymru mewn perthynas â physgota, pysgodfeydd neu 
iechyd pysgod. Yr effaith, mewn perthynas â physgota, pysgodfeydd ac iechyd 
pysgod, yw bod cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad yn cael ei estyn i Gymru ac 
i barth Cymru. Mae'r darpariaethau cychwyn yn golygu bod Cymal 43 (cymhwysedd 
deddfwriaethol y Cynulliad) yn dod i rym yn awtomatig ar ôl pasio'r Ddeddf (o fewn 
dau fis drwy gonfensiwn). 
 

44. Mae Cymal 44 yn cyflwyno Atodlen 9 sy'n cynnwys pwerau ar gyfer Gweinidogion 
Cymru mewn perthynas â chamddefnyddio adnoddau pysgodfeydd môr.  
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45. Atodlen 9 - Pwerau sy'n ymwneud â chamddefnyddio adnoddau pysgodfeydd môr 
Mae Atodlen 9 yn darparu pwerau sy'n ymwneud â chamddefnyddio adnoddau 
pysgodfeydd môr drwy wneud sawl diwygiad i Ddeddf y Môr a Mynediad i'r Arfordir 
2009. Mae paragraff 12 o Atodlen 9 yn mewnosod adrannau 134A i 134C newydd 
yn Neddf 2009 sy'n darparu'r pwerau a ganlyn ar gyfer  Gweinidogion Cymru. 
 
Mae Adran 134A yn galluogi Gweinidogion Cymru i wneud Gorchmynion mewn 
perthynas â Chymru at ddibenion gwarchod planhigion ac anifeiliaid morol neu 
gynefinoedd morol neu fathau o gynefinoedd morol. Mae Adran 134B yn galluogi 
Gweinidogion Cymru i wneud Gorchmynion mewn perthynas â rhanbarth môr mawr 
Cymru (h.y. ardal parth Cymru sydd y tu hwnt i Gymru) at ddibenion gwarchod 
planhigion ac anifeiliaid neu gynefinoedd morol neu fathau o gynefinoedd morol neu 
nodweddion o ddiddordeb daearegol neu geomorffolegol. Mae Adran 134C yn 
gwneud darpariaeth bellach ynghylch y materion y gellir eu cynnwys mewn 
Gorchymyn o dan adrannau 134A neu 134B. 
 
Mae paragraffau 18 o Atodlen 9 yn mewnosod isadran 135(1A) newydd yn Neddf 
2009 sy'n ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru ymgynghori â'r MMO, 
Gweinidogion yr Alban ac Adran Gogledd Iwerddon a phersonau eraill y mae'n 
debygol yr effeithir arnynt cyn gwneud Gorchymyn o dan yr isadran 134B newydd. 
Mae paragraff 19 o Atodlen 9 yn mewnosod is-adran 136(1A) newydd yn Neddf 
2009 sy'n estyn pŵer adran 136 i wneud Gorchmynion Dros Dro i ranbarth môr 
mawr Cymru. Os yw Gweinidogion Cymru yn ystyried bod angen brys i wneud 
gorchymyn o dan adran 134A neu 134B, mae paragraff 18(6) yn darparu y caiff y 
gofyniad i ymgynghori ei hepgor yn debyg i'r pwerau presennol yn adran 134 o 
Ddeddf 2009. Mae paragraffau 22 i 31 yn gwneud diwygiadau canlyniadol pellach i 
Ddeddf 2009 a Deddf Adnoddau Dŵr 1991.  
 
Mae pwerau Gweinidogion Cymru i wneud deddfwriaeth yn unol â'r diwygiadau a 
wnaed i Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009 yn ddarostyngedig i 
gymeradwyaeth y Cynulliad drwy weithdrefn penderfyniad negyddol yn rhinwedd 
adran 316(8) o'r Ddeddf honno. 

 
46. Mae Cymal 45 yn cyflwyno Atodlen 10. 

 
47. Atodlen 10: Rheoliad y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin: Mân ddiwygiadau a 

diwygiadau canlyniadol.  
Mae Atodlen 10 yn dirymu Erthygl 2 (amcanion y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin), 
Erthygl 5 ac Atodiad I (hawl mynediad cyfartal ar gyfer cychod pysgota'r UE i 
ddyfroedd aelod-wladwriaethau), ac Erthygl 16 (dosbarthu cyfleoedd pysgota gan y 
cyngor i aelod-wladwriaethau). 

 
Darpariaethau yn y Bil na cheisir cydsyniad ar eu cyfer 
 
48. Mae Cymal 4 yn diffinio Datganiad Pysgodfeydd yr Ysgrifennydd Gwladol (SSFS) a'i 

berthynas â JFS/â'r JFS. Mae'n darparu y caiff JFS hepgor polisi perthnasol yr 
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Ysgrifennydd Gwladol. Mae'n diffinio polisïau perthnasol yr Ysgrifennydd Gwladol ac 
yn darparu y dylid eu cynnwys o fewn SSFS.  
 

49. Mae Cymal 5 yn nodi darpariaethau o ran amseru, cyhoeddi, adolygu a diwygio 
SSFS. Mae darpariaethau pellach yn Atodlen 1 yn creu gofyniad i ymgynghori a 
gofyniad bod drafft o'r ddogfen ymgynghori yn cael ei osod gerbron Senedd y DU.  

 
50. Mae Cymalau 28 - 32 yn ymwneud â chynlluniau codi tâl i atal gwaredu pysgod ac 

nid ydynt yn cynnwys unrhyw ddarpariaethau mewn perthynas â Chymru. 
 
Y rhesymau dros wneud y darpariaethau hyn ar gyfer Cymru yn y Bil 
Pysgodfeydd 
 
51. Mae'r Bil Pysgodfeydd yn creu prif elfennau deddfwriaethol Fframwaith y DU ar gyfer 

rheoli pysgodfeydd a rhoi cymorth i bysgodfeydd wrth symud ymlaen. Bil ar lefel y 
DU yw'r unig ffordd briodol o gymhwyso'r darpariaethau hyn, oherwydd bod hynny'n 
darparu set unffurf o bwerau, rhwymedigaethau ac amcanion.  

 
52. Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi'r Bil fel y'i drafftiwyd. Rydym yn croesawu 

cynnwys Cymal 43 sy'n estyn cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad ar gyfer 
materion sy'n ymwneud â physgodfeydd y  tu hwnt i Gymru, ym mharth Cymru. Bydd 
hyn yn sicrhau bod cymhwysedd y Cynulliad yn unol â chymhwysedd gweithredol 
Gweinidogion Cymru. 

 
53. Bydd Llywodraeth Cymru yn cymryd pwerau Gweinidogion Cymru yn y Bil fel mesur 

dros dro hyd nes bod Bil Pysgodfeydd Cymru yn cael ei gyflwyno i'r Cynulliad.  
 

54. Tan fod y Bil hwn yn cael ei basio, o fewn y trefniadau datganoli presennol, dim ond 
ymdrin â'r trefniadau gweinyddol angenrheidiol mewn perthynas â Chymru (nid parth 
ehangach Cymru) y bydd Bil gan y Cynulliad yn gallu ei wneud. Bydd hynny'n arwain 
at ddiffyg cysondeb, ac at ddibynnu'n rhannol ar Fil y DU ac yn rhannol ar Fil 
Pysgodfeydd Cymru.  

 
55. Mae'n briodol, felly, ein bod yn sicrhau'r pwerau hyn nawr i'n galluogi i weithredu'n 

gyflym ac mewn ffordd bendant yng Nghymru, mewn dyfodol ansicr, sy'n sicrhau'r 
cyfleoedd mwyaf i'n dull o reoli pysgodfeydd a'n polisi pysgodfeydd ar gyfer y 
dyfodol. 

 
56. Byddwn yn parhau i weithio gyda Llywodraeth y DU yn ystod taith y Bil ac yn 

ymwneud yn llwyr â’r Cynulliad drwy'r broses cynnig cydsyniad deddfwriaethol.  
 

Goblygiadau ariannol 
 
57. Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol uniongyrchol i Gymru o ganlyniad i'r ffaith bod y 

darpariaethau hyn yn cael eu cyflwyno yn y Bil hwn.   
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Casgliad 
 
58. Mae Llywodraeth Cymru o'r farn ei bod yn briodol ymdrin â'r darpariaethau hyn yn y 

Bil hwn gan Senedd y DU oherwydd bod angen gweithredu ar lefel y DU gyfan er 
mwyn creu'r Fframwaith Pysgodfeydd. Dim ond mewn Bil gan Senedd y DU y gellir 
gwneud hynny. Mae'r Bil hwn hefyd yn cynnwys nifer o ddarpariaethau y bydd yn 
rhaid eu gosod cyn diwedd y cyfnod gweithredu. Ar gyfer pwerau nad ydynt yn 
ymwneud â fframwaith, mae'n bwysig bod Gweinidogion Cymru yn gallu 
gweithredu'n gyflym ac mewn ffordd bendant yng Nghymru, hyd nes y gallwn 
gyflwyno Bil Pysgodfeydd cynhwysfawr ar gyfer Cymru.  

 
 
 
Lesley Griffiths AC 
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig  
Chwefror 2020 
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