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Annwyl Lesley   

Llywodraeth Cymru yn rhoi cydsyniad ar gyfer is-ddeddfwriaeth Llywodraeth y DU 

Yn ein hadroddiad blynyddol ar gyfer 2021/22, a gyhoeddwyd gennym fis diwethaf, fe wnaethom 

nodi y byddem yn ceisio cael mwy o eglurder gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â rhoi 

cydsyniad i wneud is-ddeddfwriaeth mewn meysydd datganoledig (gweler paragraffau 118-119 a 128).  

Yn ein cyfarfodydd ar 10, 17 a 24 Hydref 2022 buom yn ystyried cyfres o hysbysiadau i’r Pwyllgor a’r 

Senedd ynghylch bwriad Llywodraeth Cymru i gydsynio, neu gadarnhad ei bod wedi cydsynio, i 

Lywodraeth y DU wneud is-ddeddfwriaeth mewn meysydd datganoledig.  

Mae gennym nifer o sylwadau yr hoffem eu gwneud mewn perthynas â’r hysbysiadau hyn.  

Rheoliadau Cyd-drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd mewn Cynhyrchion Amaethyddol (Diwygio) 

2022 

Roedd eich llythyr ar 3 Hydref 2022 yn nodi y byddai’r Rheoliadau hyn yn cael eu gosod yn Senedd y 

DU ar 8 Tachwedd 2022 ac rydym yn croesawu’r hysbysiad ymlaen llaw a ddarparwyd sy’n caniatáu 

inni ymateb cyn y dyddiad hwn.  

Am resymau tryloywder ac er mwyn ei nodi ar gofnod, credwn y dylai’r llythyr fod wedi cynnwys 

manylion am Ddeddf y DU y mae’r Rheoliadau i’w gwneud oddi tani. Rydym hefyd yn nodi eich bod 

yn cydsynio i’r Rheoliadau “am resymau effeithlonrwydd a hwylustod, ac i sicrhau cysondeb a 

chydlyniad ar y llyfr statud.” Nododd ein Pwyllgor rhagflaenol fod “diffyg hygrededd yn y modd y 

mae’r Llywodraeth yn cyfiawnhau hyn ar sail eglurdeb a hygyrchedd” yng nghyd-destun datganoli ac 

Lesley Griffiths AS  

Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, 

a’r Trefnydd  
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ymdeimlad ehangach bod llyfr statud Cymru yn cael ei wneud yn llai hygyrch. Er ein bod yn 

cydnabod bod amgylchiadau lle y gallai fod yn briodol i Lywodraeth y DU wneud Rheoliadau (sy’n 

berthnasol i Gymru a Lloegr) i gywiro Rheoliadau, rydym yn rhannu’n fras y teimladau a fynegwyd 

gan y Pwyllgor a’n rhagflaenodd ac yn tynnu eich sylw atynt.   

Rheoliadau Plâu Planhigion (Awdurdodiadau) (Diwygio) 2022 

Mae eich llythyr ar 6 Hydref 2022 yn nodi eich bod wedi cydsynio i’r rheoliadau penderfyniad 

negyddol hyn a osodwyd yn Senedd y DU ar 3 Hydref 2022.  

Yn ogystal â chydsynio i’r Rheoliadau ar sail sicrhau “llyfr statud cydlynol a chyson gyda'r rheoliadau'n 

hygyrch mewn un offeryn”, rydych yn nodi:  

“…mae angen cyflwyno'r ddeddfwriaeth hon ar frys, er mwyn diogelu 

bioddiogelwch yng Nghymru. Rwy'n ystyried nad deddfu ar wahân i Gymru 

fyddai'r ffordd fwyaf priodol o weld effaith y newidiadau angenrheidiol, yn enwedig 

o ystyried natur frys y Rheoliadau, ac ni fyddai'n ddefnydd doeth o adnoddau 

Llywodraeth Cymru o ystyried blaenoriaethau pwysig eraill. 

Nid oes gan y Rheoliadau hyn oblygiadau ar gyfer y Rhaglen Lywodraethu…”. 

Byddwn yn ddiolchgar o gael ymatebion i’r cwestiynau a ganlyn.  

1. A wnewch chi nodi pryd oeddech chi’n gwybod yn gyntaf am yr angen am y Rheoliadau hyn ac yn 

unol â hynny, a ellid bod wedi eu cyflwyno mewn un offeryn dwyieithog a wnaed gan Weinidogion 

Cymru yn gynharach nag 1 Tachwedd 2022, pan ddaethant i rym.   

2. A allwch chi egluro pam nad rheoliadau Cymreig ar wahân fyddai: a) y ffordd fwyaf priodol o 

wneud y newidiadau neu b) yn gwneud y defnydd doeth o adnoddau?  

3. A allwch chi egluro pwrpas y cyfeiriad at y Rhaglen Lywodraethu? A yw goblygiadau i’r Rhaglen 

Lywodraethu yn effeithio ar a yw Llywodraeth Cymru yn gwneud ei rheoliadau ei hun mewn meysydd 

datganoledig wrth gywiro’r llyfr statud o ganlyniad i adael yr UE?  

Rheoliadau Llygryddion Organig Parhaus (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2022 (Llygryddion Organig 

Parhaus); Rheoliadau Rheoli Mercwri (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2022 (Rheoliadau Rheoli Mercwri) a 

Rheoliadau Anifeiliaid ac Iechyd Anifeiliaid, Bwyd Anifeiliaid a Bwyd, Planhigion ac Iechyd Planhigion 

(Diwygio) 2022 (Rheoliadau Anifeiliaid, Bwyd Anifeiliaid a Phlanhigion)  

Nodwn, yn eich llythyrau ar 6 Hydref 2022 ar y Rheoliadau Llygryddion Organig Parhaus , eich llythyr 

ar 10 Hydref 2022 ar Reoliadau Rheoli Mercwri, a’ch llythyr ar 18 Hydref 2022 ar y Rheoliadau 

Anifeiliaid, Bwyd Anifeiliaid a Phlanhigion, rydych yn datgan eich bod wedi cael llythyr gan y Gwir 

Anrhydeddus Victoria Prentis AS, y Gweinidog Gwladol dros Ffermio, Pysgodfeydd a Bwyd ar y pryd 

yn gofyn am gydsyniad i’r Rheoliadau hyn.  
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Byddai’n ddefnyddiol i ni yn y dyfodol pe gallech ddarparu dyddiadau’r ohebiaeth ryng-weinidogol 

rydych yn cyfeirio ati wrth roi gwybod i ni am eich bwriad i gydsynio. O ystyried ein cyfrifoldeb dros 

graffu ar gysylltiadau rhynglywodraethol, rydym yn awyddus i ddeall sut y cychwynnir ar drafodaethau 

ar gydsyniad.  

4. A allwch gadarnhau byddwch, yn y dyfodol, o leiaf yn cynnwys dyddiad yr ohebiaeth â 

Gweinidogion y DU yn eich llythyr atom a, lle y bo’n bosibl, y byddwch yn cynnwys copi o’r ohebiaeth 

honno?  

5. Pan fyddwch yn cael gohebiaeth gan Weinidogion y DU yn gofyn am eich cydsyniad, a gaiff ei 

derbyn fel arfer cyn neu ar ôl i’r Rheoliadau gael eu drafftio gan Lywodraeth y DU?  

6. A oes cytundebau rhynglywodraethol ar waith rhwng eich adran ac adrannau perthnasol 

Llywodraeth y DU mewn perthynas â chydsyniad? 

Mae cwestiwn 2 hefyd yn berthnasol i wybodaeth sydd wedi’i chynnwys yn eich llythyrau am y 

Rheoliadau Llygryddion Organig Parhaus a'r Rheoliadau Rheoli Mercwri.  

Rheoliadau Cynhyrchion Bioladdol (Iechyd a Diogelwch) (Diwygio) 2022 

Yn eich llythyr ar 10 Hydref 2022 gwnaethoch ddweud wrthym fod Llywodraeth Cymru wedi cael 

llythyr gan Chloe Smith AS, y cyn Weinidog Gwladol dros Bobl Anabl, Iechyd a Gwaith yn gofyn am 

gydsyniad i’r Rheoliadau hyn.  

Mae’r Prif Weinidog wedi cynghori wrthym y byddai Llywodraeth Cymru “pan fydd amser yn 

caniatáu” yn rhoi cyfle i’r Senedd fynegi barn cyn iddi gydsynio i is-ddeddfwriaeth.  

7. O ystyried bod Chloe Smith AS wedi gadael y swydd honno fel Gweinidog ar 6 Medi 2022, a allwch 

egluro pam y bu oedi cyn hysbysu’r Pwyllgor am y cais hwn, sy’n golygu ei fod wedi cael llai o amser i 

ystyried y Rheoliadau hyn o ystyried eu bod wedi’u gosod ar 18 Hydref 2022, wyth diwrnod ar ôl i chi 

ysgrifennu?  

Mae cwestiynau 2 a 3 hefyd yn berthnasol i’r wybodaeth sydd yn eich llythyr am y Rheoliadau.  

Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Diwygio a Swyddogaethau 

Deddfwriaethol) 2022 

Mae gennym rai cwestiynau ynghylch eich llythyr ar 21 Hydref 2022.  

8. A allwch chi gadarnhau pryd y gofynnodd yr Ysgrifennydd Gwladol i chi gydsynio i’r Rheoliadau 

hyn?  
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9. Mae eich llythyr yn nodi “fy mod yn rhoi fy nghydsyniad” i’r Ysgrifennydd Gwladol osod y 

Rheoliadau drafft. Anfonwyd eich llythyr atom y diwrnod ar ôl gosod y Rheoliadau. Ar ba ddyddiad y 

gwnaethoch roi gwybod i’r Ysgrifennydd Gwladol eich bod yn rhoi cydsyniad?  

10. Pam bod angen Rheoliadau ar gyfer Prydain Fawr, pan eich bod yn dweud y byddwch yn gwneud 

rheoliadau cyfatebol ar gyfer Cymru?  

11. Pam bod creu swyddogaethau cydredol plws yn briodol pan y byddwch yn gwneud eich 

rheoliadau eich hun?  

12. Beth yw’r amgylchiadau eithriadol pan fyddech yn rhoi cydsyniad i Weinidogion y DU weithredu o 

dan y Rheoliadau drafft?  

13. O ystyried y bydd rheoliadau Prydain Fawr a rheoliadau Cymru ar waith, sut mae hyn yn cyd-fynd 

ag ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ddeddfwriaeth hygyrch?  

14. Rydych chi wedi cyfiawnhau rhoi cydsyniad i reoliadau o’r blaen ar sail sicrhau bod llyfr statud 

cydlynol a chyson gyda’r rheoliadau ar gael mewn un offeryn ond, ar gyfer y rheoliadau hyn, mae’n 

ymddangos eich bod yn arddel safbwynt gwahanol. A allwch chi esbonio pam?  

Yn gywir, 

 

Huw Irranca-Davies 

Cadeirydd 

 


