
 

SL(5)558 – Rheoliadau Codi Tâl am Fagiau Siopa Untro 

(Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2020 

Cefndir a diben 

Mae Rheoliadau Codi Tâl am Fagiau Siopa Untro (Cymru) 2010 (“Rheoliadau 2010”) yn ei gwneud yn 

ofynnol i werthwyr nwyddau, sy’n cyflenwi bagiau siopa untro at ddiben caniatáu i’r nwyddau hynny gael 

eu cludo ymaith neu eu danfon, godi tâl am bob bag a gyflenwir.  

Mae bagiau siopa untro a ddefnyddir i ddanfon neu gasglu nwyddau ar hyn o bryd yn ddarostyngedig i 

esemptiad dros dro rhag y tâl. Diben yr esemptiad dros dro yw lliniaru, cyhyd ag y bo modd, y risg o 

drosglwyddo feirws COVID-19 (coronafeirws), drwy systemau danfon a chasglu, a chynyddu 

effeithlonrwydd systemau danfon, drwy ddefnyddio bagiau siopa untro i gludo nwyddau. 

Daw’r cyfnod esemptio presennol i ben ar 8 Gorffennaf 2020. Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio 

Rheoliadau 2010 drwy ymestyn y cyfnod esemptio i 31 Rhagfyr 2020.  

Gweithdrefn 

Negyddol. 

Materion technegol 

Ni nodwyd unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn perthynas â'r 

offeryn hwn. 

Rhinweddau: craffu  

Nodwyd y pwynt a ganlyn i gyflwyno adroddiad arno 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 Senedd 

Mae'r Memorandwm Esboniadol yn darparu nad yw Llywodraeth Cymru wedi gallu ymgynghori'n eang 

ynghylch y Rheoliadau hyn “oherwydd yr amserlen sydd ar gael i gyflwyno'r Rheoliadau hyn a'r pwysau 

parhaus ar randdeiliaid”. Fodd bynnag, mae'r Pwyllgor yn nodi bod camau wedi'u cymryd i gysylltu â 

chyrff sy'n cynrychioli manwerthwyr Cymru er mwyn cael eu barn am ymestyn y cyfnod esemptio. 

Y goblygiadau yn sgil gadael yr 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 

Nid oes angen ymateb gan Lywodraeth Cymru. 

Cynghorwyr Cyfreithiol 

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 

22 Mehefin 2020 


