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Annwyl Mick  
 
 
Adroddiad y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ar y Memorandwm 
Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Amaethyddiaeth 2019-21 
 
Diolch i chi ac aelodau’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad am ystyried y 
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (y Memorandwm) ar y Bil Amaethyddiaeth a 
gyflwynais ger bron y Senedd ar 12 Chwefror.  Rwyf wedi ystyried Adroddiad y Pwyllgor ac 
wedi rhoi fy ymateb i bob un o’r 3 argymhelliad a godwyd yn yr atodiad i’r llythyr hwn.  
 
Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i roi’r wybodaeth ddiweddaraf ichi am hynt y Bil i’r Pwyllgor.  
Ar 13 Mai, cwblhaodd y Bil ei daith trwy Dŷ’r Cyffredin lle cafodd gwelliannau eu gwneud i 
nifer o ddarpariaethau oedd yn ymwneud â Chymru i hwyluso ei weithrediad. Fe welwch 
fanylion y gwelliannau hyn yn y Memorandwm Ategol o roddwyd ger bron y Senedd ar 11 
Mehefin.  Derbyniodd y Bil ei ddarlleniad cyntaf yn Nhŷ’r Arglwyddi ar 18 Mai, yr Ail 
Ddarlleniad ar 10 Mehefin a chadarnhawyd mai dau ddyddiad cyntaf Cyfnod y Pwyllgor fyddai 
7 a 9 Gorffennaf.  
 
Yn ystod Ail Ddarlleniad y Bil yn Nhŷ’r Arglwyddi, mynegodd nifer arwyddocaol o Arglwyddi 
eu pryderon bod diffyg amddiffyniad yn y ddeddfwriaeth i safonau amaethyddol y DU mewn 
cytundebau masnach yn y dyfodol.  Rydym wastad wedi dweud yn glir wrth Lywodraeth y DU 
na ddylai unrhyw gytundeb masnach yn y dyfodol danseilio ein deddfwriaeth ddomestig na’n 
safonau uchel o ran cynnyrch a chynhyrchu yma yng Nghymru.  Ar 12 Mehefin, ysgrifennais 
at George Eustice AS y DU, yr Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd, Bwyd a Materion 
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Gwledig, i esbonio safbwynt Llywodraeth Cymru ynghylch iechyd a lles anifeiliaid a materion 
Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion allweddol mewn cytundebau masnach yn y dyfodol. Mae 
diogelwch bwyd ac iechyd a lles anifeiliaid yn faterion sydd wedi’u datganoli ac mae polisi 
Llywodraeth Cymru’n glir bod yn rhaid cynnal safonau uchel yng Nghymru o ran bwyd, lles 
anifeiliaid a’r amgylchedd.  
 
Rwyf wedi ymrwymo i gyflwyno Bil Amaethyddiaeth (Cymru) yn nhymor nesa’r Senedd. Gan 
adeiladu ar sylfeini ein dau ymgynghoriad Brexit a’n Tir a Ffermio Cynaliadwy a’n Tir, rwyf am 
gyhoeddi Papur Gwyn yn ddiweddarach eleni fydd yn esbonio cynlluniau Llywodraeth Cymru 
ar gyfer dyfodol ffermio yng Nghymru gan baratoi’r tir ar gyfer Bil Amaethyddiaeth (Cymru). 
 
Fel y dywedais yn y Memorandwm ar Fil Amaethyddiaeth y DU, mae pwerau’n cael eu cymryd 
ar gyfer Gweinidogion Cymru fel mesur dros dro i’n caniatáu i gefnogi ffermwyr yng Nghymru 
ac i sicrhau bod sectorau amaethyddol ar draws y DU yn gallu gweithredu’n effeithiol ar ôl 
gadael yr UE.  Yn y cyfnod hwn o ansicrwydd digynsail wrth inni barhau i baratoi ar gyfer 
ymadael â’r UE gan ddelio yr un pryd ag enbydrwydd y pandemig, mae’r Bil yn gyfrwng 
deddfwriaethol pwysig i sicrhau dilyniant a sefydlogrwydd y mae mawr eu hangen ar 
amaethyddiaeth Cymru.  
 
Yr eiddoch yn gywir  
 

 
 
 
Lesley Griffiths AS/MS 
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig 
Minister for Environment, Energy and Rural Affairs   
 
  



ATODIAD  

Ymateb i Adroddiad y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 
Cyfansoddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil 

Amaethyddiaeth y DU 2019-21 (a gyhoeddwyd ar 12 Mai 2020)  

 

Argymhelliad y Pwyllgor  Ymateb Llywodraeth Cymru  

Argymhelliad 1  

 
Dylai’r Gweinidog ysgrifennu atom yn 
egluro i ba raddau y mae’r Bil yn 
ymwneud ag unrhyw fframwaith 
cyffredin ac, os yw’n briodol, dylid nodi’n 
glir y darpariaethau sy’n angenrheidiol i 
gyflawni’r fframwaith hwnnw.  

 

 

Nodwyd  

Yn dilyn trafodaeth helaeth, mae pedair 
llywodraeth y DU o’r farn mai’r ffordd o orau o 
reoli’r broses o gyflawni fframwaith cyffredin 
yw trwy Goncordat Gweinidogol.  Mae 
Llywodraeth Cymru’n parhau i weithio gyda 
llywodraethau eraill y DU i ddatblygu’r 
fframwaith arfaethedig y bydd disgwyl iddo 
ymdrin â meysydd fel ymyrryd mewn 
marchnadoedd, casglu data a threfniadau 
rhannu ynghyd â threfniadau i leihau 
biwrocratiaeth a rhoi eglurder ynghylch 
daliadau sy’n rhychwantu ffiniau.  

 

Argymhelliad 2  

 
Dylai’r Gweinidog ddarparu 
gwybodaeth, naill ai mewn dogfen 
atodol neu mewn unrhyw Femorandwm 
Cydsyniad Deddfwriaethol atodol, yn 
cyfiawnhau pam ei bod yn briodol 
cymryd pob un o’r pwerau i lunio 
rheoliadau ar gyfer Gweinidogion Cymru 
sydd wedi’u cynnwys yn y Bil, a’r 
weithdrefn a ddewiswyd ar gyfer pob 
pŵer i wneud rheoliadau.  
 

 

 

Derbyn  

Mae’r pwerau gwneud rheoliadau sy’n cael eu 
cymryd ar gyfer Gweinidogion Cymru yw’r 
rheini sydd eu hangen i roi dilyniant a 
sefydlogrwydd i ffermwyr yng Nghymru wrth 
inni baratoi i adael yr UE.  

Fel ymateb i bryderon a fynegwyd gan 
Senedd Cymru, mae swyddogion wedi 
ystyried y gweithdrefnau sydd ar gael ar gyfer 
y pwerau gwneud rheoliadau y mae 
Gweinidogion Cymru yn meddu arnynt.  Lle 
bo’n briodol, dewisir y weithdrefn 
penderfyniad cadarnhaol er mwyn rhoi mwy o 
rôl i’r Senedd wrth graffu ar is-ddeddfwriaeth.  
Caiff yr offerynnau sy’n dod o dan y 
weithdrefn penderfyniad negyddol eu gosod 
ger bron y Senedd a fydd yn cael cyfle i 
wrthwynebu yn y ffordd arferol. 

Caiff crynodeb llawn o bwerau gwneud 
rheoliadau Gweinidogion Cymru ei ddarparu 
fel rhan o ymateb Llywodraeth Cymru i 
adroddiad y Pwyllgor ar y Memorandwm 
Ategol a roddwyd ger bron ar 11 Mehefin.  

Argymhelliad 3  

 
Dylai’r Gweinidog barhau i roi’r 
wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor am 

Derbyn  

Mae fy swyddogion wedi cael trafodaethau 
cynhyrchiol â Llywodraeth y DU ynghylch y 
pryderon y tynnodd y Memorandwm sylw 



feysydd sy’n peri pryder a lle mae 
anghytuno rhwng Llywodraeth Cymru a 
Llywodraeth y DU yn ystod hynt y Bil 
trwy Senedd y DU.  

 

 

atynt.  Byddaf yn rhoi gwybod i’r Pwyllgor am 
y gwaith sy’n cael ei wneud i’w datrys maes o 
law.  

 

 
  


