
 

 

14 Mai 2019 

 

Annwyl Lesley, 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Amaethyddiaeth 

Diolch i chi am eich llythyr, dyddiedig 26 Mawrth, yn ymdrin â’r Memorandwm 

Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Amaethyddiaeth. 

Cafodd y Pwyllgor drafodaeth gychwynnol ynghylch y Memorandwm Cydsyniad 

Deddfwriaethol Atodol yn ei gyfarfod ar 8 Mai a chytunodd y dylwn ysgrifennu i 

geisio sicrwydd pellach gennych mewn perthynas â phwerau'r Ysgrifennydd 

Gwladol o dan Ran 7 o'r Bil (Cytundeb Sefydliad Masnach y Byd ar 

Amaethyddiaeth). 

Yn ein hadroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol cyntaf, roeddem 

yn pryderu am y pwerau, yn enwedig y rhai a fyddai’n galluogi’r Ysgrifennydd 

Gwladol i benderfynu ar ddosbarthiad cymorth amaethyddol ledled y Deyrnas 

Unedig, a phennu terfynau ar lefelau cymorth domestig. 

Nodwn y Cytundeb dwyochrog rhwng Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru ar 

ddarpariaethau Sefydliad Masnach y Byd yn y Bil Amaethyddiaeth ('y Cytundeb'), 

sy'n nodi'r broses lywodraethu ar gyfer defnyddio pwerau'r Ysgrifennydd Gwladol 

o dan Ran 7. Nid ydym wedi ein hargyhoeddi eto fod y Cytundeb yn ddigon cadarn 

i sicrhau y caiff buddiannau Cymru eu hystyried neu eu diogelu'n briodol. Rydym 

yn ceisio sicrwydd pellach gennych chi ar y mater hwn. “Mae ymrwymiad i 

ymgynghori yn annigonol o gofio pwysigrwydd y mater hwn,” meddech chi wrth y 
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Pwyllgor hwn. Fodd bynnag, ar yr wyneb, y broses a ddisgrifir yn y Cytundeb yw i’r 

Ysgrifennydd Gwladol ymgynghori â Gweinidogion Cymru. Byddem yn ddiolchgar 

pe gallech ddweud wrthym sut y mae’r cytundeb yn sicrhau lefel briodol o 

ymgysylltiad, uwchlaw a’r tu hwnt i ymgynghori. 

Yn ei adroddiad, galwodd y Pwyllgor ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod 

Llywodraeth y DU yn mynd i’r afael â hyn drwy gynnig gwelliant i ddarpariaethau 

Sefydliad Masnach y Byd, a rhoi rôl glir i Weinidogion Cymru a gweinyddiaethau 

datganoledig eraill yn y broses o benderfynu ar ddosbarthiad cymorth ariannol a 

therfynau gwariant. Hoffem ichi egluro a ydych wedi gofyn i Lywodraeth y DU roi 

sylw i’r mater hwn, a rhoi manylion y canlyniad.  Os nad ydych wedi gwneud 

hynny, hoffem i chi amlinellu’r rhesymau pam. 

 

Yn olaf, hoffwn droi at fater cysylltiedig, a gofyn ichi roi ryw syniad o ba bryd y 

gall y Pwyllgor ddisgwyl ymateb gan Lywodraeth Cymru i'w adroddiad ar y Cynnig 

Cydsyniad Deddfwriaethol cyntaf. 

 

Fel y gwyddoch, y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar y Memorandwm 

Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol yw 11 Mehefin. O gofio hyn, byddwn yn 

ddiolchgar pe gallech ymateb cyn gynted â phosibl, ac erbyn 24 Mai, er mwyn 

galluogi'r Pwyllgor i ystyried eich ymateb yn ei adroddiad.  

Yn gywir, 

 

 

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig 


