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Annwyl Lesley 

Bil Amaethyddiaeth (Cymru) 

Diolch am ddod i gyfarfod ein Pwyllgor ddydd Llun 21 Tachwedd i roi tystiolaeth ar eich Bil 

Amaethyddiaeth (Cymru)..  

Fel y nodais ar ddiwedd ein sesiwn, mae gennym rai cwestiynau pellach nad oeddem wedi llwyddo i’w 

holi, yn ogystal â thri chwestiwn dilynol mewn perthynas â sylwadau a wnaethoch yn ystod y cyfarfod. 

Rwy’n nodi’r rhain yn gyntaf isod.  

Amseriad y defnydd o bwerau gwneud rheoliadau yn y Bil  

Yn eich tystiolaeth, fe ddywedoch chi:  

 “This legislation is going to be here for several decades…” (Cofnod y Trafodion, 

paragraff 38) 

 A fyddech cystal â nodi, ar gyfer pob pŵer gwneud rheoliadau yn y Bil, pryd yr ydych yn 

bwriadu defnyddio'r pŵer hwnnw gyntaf i wneud y rheoliadau perthnasol?  

Darpariaeth machlud mewn perthynas â pharhad y Polisi Amaethyddol Cyffredin 

Fe wnaethom ni ofyn a ydych wedi ystyried cynnwys darpariaeth machlud i atal y pwerau i barhau’r 

Polisi Amaethyddol Cyffredin rhag cael eu defnyddio am gyfnod amhenodol i sicrhau trosglwyddiad 

i’r cynllun ffermio cynaliadwy. Yn eich ymateb,  

Lesley Griffiths AS  

Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, 

a’r Trefnydd 
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fe ddywedoch chi:  

“So, we did consider it, I think it's fair to say, but we decided on balance the Bill 

already contains the relevant powers to modify legislation that relates to CAP. And, 

obviously, as James has just set out very clearly, we'll exercise those powers when 

the sustainable farming scheme is ready, which we hope will be by 2025. So, we 

don't have any plans to sunset either the BPS or the CAP continuation powers at 

this stage.” (Cofnod y Trafodion, paragraff 122). 

 Rydym yn nodi bod y Bil yn cynnwys pwerau i addasu deddfwriaeth sy’n ymwneud â’r 

Polisi Amaethyddol Cyffredin, ond mae’n ymddangos i ni fod hynny’n wahanol i’r 

trosglwyddiad i’r cynllun ffermio cynaliadwy. A allwch ddarparu rhagor o wybodaeth 

ynghylch pam nad oes gennych unrhyw gynlluniau machlud ar gyfer pwerau parhad y 

Cynllun Taliad Sylfaenol na’r Polisi Amaethyddol Cyffredin, yn enwedig gan mai’r bwriad 

yw i’r Cynllun Ffermio Cynaliadwy fod yn brif ffynhonnell gyllid i ffermwyr yn y dyfodol, a 

dirwyn y Cynllun Taliad Sylfaenol i ben dros y cyfnod trosglwyddo?  

Effaith bosibl Deddf Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig 2020 ar y Bil, os caiff ei ddeddfu  

Yn y sesiwn dystiolaeth, fe ddywedoch chi:  

“The Counsel General has made it very clear that the UK Internal Market Act 

cannot and does not cut across Senedd competence to legislate in relation to non-

reserved matters, which obviously this is, so I don't think it will have any impact.” 

(Cofnod y Trafodion, paragraff 159). 

Rydym yn cytuno bod darpariaethau’r Bil o fewn cymhwysedd deddfwriaethol, ond nid yw hyn yn 

mynd i’r afael yn uniongyrchol â’r mater allweddol sy’n peri pryder inni, y credwn sy’n fater ar wahân. 

Er enghraifft, rydym yn derbyn na fyddai Deddf y Farchnad Fewnol wedi atal Gweinidogion Cymru 

rhag gwneud rheoliadau i ddiwygio’r safonau marchnata ar gyfer cynhyrchion amaethyddol yng 

Nghymru o dan adran 32 o’r Bil.  Fodd bynnag, y pwynt sylfaenol yw, os bydd ymwahanu pellach yn y 

dyfodol mewn safonau marchnata o’r fath rhwng Cymru a gweddill y DU, bydd yr egwyddor o 

gydnabyddiaeth gilyddol yn Neddf y Farchnad Fewnol yn cael ei defnyddio a gallai effeithio ar 

effeithiolrwydd y gyfraith unwaith y caiff ei gwneud.   

 A allwch chi nodi pa asesiad yr ydych wedi'i wneud o effaith bosibl Deddf y Farchnad 

Fewnol ar effeithiolrwydd darpariaethau’r Bil os cânt eu pasio gan y Senedd a dod yn 

gyfraith?  

Tenantiaethau amaethyddol 



 

 

 Mae adran 23 o’r Bil yn rhoi llwybr i denantiaid y Ddeddf Daliadau Amaethyddol ddatrys 

anghydfod. A yw hyn yn ddigon i sicrhau bod tenantiaid yn gallu cael cymorth 

amaethyddol a ddarperir o dan y Bil? A ydych chi wedi ystyried unrhyw ddarpariaeth 

amgen, neu ddarpariaeth ychwanegol, i hyrwyddo mynediad? 

Hygyrchedd 

 Mae adran 29 o’r Bil yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru “gyhoeddi” gofyniad 

drafft o dan adrannau 24(1) neu 26(1). Ble fydd hwn yn cael ei gyhoeddi? A fydd y diffyg 

cywirdeb mewn perthynas â chyhoeddi’r wybodaeth hon yn amharu ar hygyrchedd? 

 Yn ogystal ag ystod o bwerau gwneud is-ddeddfwriaeth, mae’r Bil yn diwygio nifer o 

ddarnau hŷn o ddeddfwriaeth (yn y Saesneg) fel Deddf Coedwigaeth 1967. A wnaethoch 

chi ystyried gwneud darpariaeth ar wyneb y Bil, yn hytrach na diwygio deddfwriaeth arall, 

a hynny er mwyn galluogi’r darpariaethau i fod yn gwbl ddwyieithog ac i wella hygyrchedd 

y gyfraith i bobl Cymru? 

Coedwigaeth a chwympo coed 

 Sut mae’r pwerau i ganiatáu i gorff Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ddiwygio, atal neu 

ddirymu trwydded cwympo coed y mae wedi’i rhoi yn rhai priodol a chymesur? Sut y bydd 

Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod CNC yn defnyddio’r pwerau hyn yn briodol?  

 A oes gan Weinidogion Cymru bwerau digonol i ymyrryd os canfyddir nad oedd CNC yn 

defnyddio’i bwerau’n briodol? 

 Mae adran 40 yn diwygio adran 17 o Ddeddf Coedwigaeth 1967 (cosb am gwympo coed 

heb drwydded) i gynyddu'r ddirwy uchaf am gwympo coed yn anghyfreithlon o ddirwy 

lefel 4 (£2,500) i ddirwy lefel 5 (anghyfyngedig). Yn eich barn chi, a yw’r cynnydd hwn yn y 

gosb ariannol yn gymesur ac yn gyfiawn?  

Diogelu data 

 Pa fesurau diogelu y mae’r Bil yn eu darparu i ddiogelu data personol unigolion?  

 A allech chi egluro’r mesurau y bydd Llywodraeth Cymru yn eu rhoi ar waith i sicrhau bod 

unigolion yn deall yn glir sut y caiff eu gwybodaeth ei defnyddio a’i phrosesu?  

 Yn unol â GDPR y DU a deddfwriaeth diogelu data arall, a fydd yn ofynnol i unigolion, gan 

gynnwys ffermwyr, gydsynio i brosesu eu data? 

 Rydym yn nodi nad yw’n bolisi nac yn bwriad ehangach gan Lywodraeth Cymru i werthu 

unrhyw ddata a gesglir yn unol â Phennod 1 o Ran 3 o’r Bil i drydydd partïon. Fel y cyfryw, 

a fyddech yn ystyried diwygio’r Bil i roi gwaharddiad penodol ar werthu data o’r fath?  



 

 

 

Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) 

 Byddai’r Bil yn rhoi pwerau i Weinidogion Cymru addasu cyfraith yr UE a ddargedwir. A yw 

Llywodraeth Cymru yn bwriadu cadw cyfraith yr UE a ddargedwir yn y meysydd y mae’r Bil 

hwn yn eu cwmpasu, a hynny gan ddefnyddio pwerau o dan Fil Cyfraith yr UE a 

Ddargedwir?  

 A allai Llywodraeth Cymru gadw cyfraith yr UE a ddargedwir yn y meysydd y mae’r Bil hwn 

yn eu cwmpasu, neu a yw’n dibynnu ar Lywodraeth y DU i gadw cyfraith berthnasol yr UE 

a ddargedwir hefyd, yn gyfan gwbl neu’n rhannol, i ailadrodd y sefyllfa fel y mae ar hyn o 

bryd?  

 Pa drafodaethau sydd wedi’u cynnal gyda llywodraethau eraill y DU mewn perthynas â 

chyfraith yr UE a ddargedwir yn y meysydd y mae’r Bil hwn yn eu cwmpasu. Er enghraifft, 

a yw Llywodraeth Cymru yn ymwybodol o unrhyw gynlluniau sydd gan Lywodraeth y DU 

ar gyfer y gyfraith hon yr UE a ddargedwir?  

 Sut y gallai cynlluniau o’r fath effeithio ar bwerau y mae’r Bil hwn yn eu rhoi i Weinidogion 

Cymru?    

 O dan Fil Cyfraith yr UE a Ddargedwir, gallai cyfraith yr UE a ddargedwir yn y meysydd y 

mae’r Bil hwn yn eu cwmpasu ddod i ben yn awtomatig ar ddiwedd 2023. Sut y gallai 

hynny effeithio ar allu Llywodraeth Cymru i gyflawni amcanion y Bil hwn (yn benodol 

mewn perthynas ag ymyrraeth yn y farchnad gyhoeddus neu gymorth ar gyfer storio 

preifat)? 

Byddwn yn ddiolchgar o gael ymateb erbyn 8 Rhagfyr 2022.  

Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at Paul Davies AS, Cadeirydd Pwyllgor yr Economi, Masnach a 

Materion Gwledig.  

Yn gywir, 

 

Huw Irranca-Davies 

Cadeirydd 


