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Annwyl Mick, 
 
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Amaethyddiaeth: Sesiwn 
dystiolaeth  
 
Diolch am y cyfle i egluro’r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil 
Amaethyddiaeth y DU yn y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ar 
16 Mawrth.  
 
Rwyf wedi nodi camgymeriad yn fy ymateb i’r cwestiynau a ofynnwyd gan Carwyn 
Jones AC, ynglŷn â’r pryderon a oedd yn parhau i fod gennyf mewn perthynas â 
darpariaethau ar gyfer nodi ac olrhain anifeiliaid, tenantiaethau amaethyddol a 
rheoleiddio cynhyrchion organig.    
 
Yr ymateb cywir mewn perthynas â mecanwaith datrys anghydfod ar gyfer tenantiaid 
yw, gan fod y pwerau cymorth ariannol newydd ar gyfer Gweinidogion Cymru yn y Bil 
wedi cael eu dileu, y bydd Bil Amaethyddiaeth Cymru sydd i’w gyflwyno yn y Senedd 
yn darparu cyfrwng deddfwriaethol i sicrhau mynediad ar gynlluniau newydd ar gyfer 
ffermwyr tenant yng Nghymru.   
 
Hoffwn i gadarnhau nad yw’r mater hwn bellach yn llinell goch. Mae’r ddwy linell 
goch yn ymwneud â chymalau 32, 36 a 37 mewn perthynas ag olrhain anifeiliaid a 
rheoleiddio cynhyrchion organig, a pharheir i wneud cynnydd da ynghylch y rhain.   
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Hoffwn i ymddiheuro am y camgymeriad hwn ac rwy’n gobeithio bod y Pwyllgor yn 
fodlon ar fy ymateb.  
 
Cofion,  
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