
Lesley Griffiths AS/MS 
Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 
Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

Gohebiaeth.Lesley.Griffiths@llyw.cymru 
                Correspondence.Lesley.Griffiths@gov.wales 

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd gohebu 
yn Gymraeg yn arwain ar oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh. Bydd unrhyw ohebiaeth sy'n dod i law yn y Gymraeg yn cael ei ateb yn y Gymraeg ac 
ni fydd gohebu yn y Gymraeg yn arwain at oedi cyn ymateb.   

 
 
Huw Irranca-Davies AS 
Cadeirydd   
Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
Senedd Cymru 
Caerdydd 
CF99 1SN  
 
 

 
 

 
7 Rhagfyr 2022 

 
 
Annwyl Huw, 
 
 
Diolch am eich llythyr ar 25 Tachwedd am sesiwn dystiolaeth y pwyllgor ddydd Llun 21 
Tachwedd am Fil Amaethyddiaeth (Cymru). 
 
Rwyf wedi ystyried cwestiynau pellach y pwyllgor yn ofalus ac er mwyn eich helpu i ystyried 
y Bil rwyf wedi darparu'r wybodaeth yn yr atodiad sydd ynghlwm â'r llythyr hwn. 
 
 
Cofion, 
 

 
 
 
Lesley Griffiths AS/MS 
Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 
Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd
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Atodiad: Ymateb i gwestiynau pellach gan y Pwyllgor Deddfwriaeth, 
Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad ar Fil Amaethyddiaeth (Cymru) am dystiolaeth - 
Rhag 22 
 

1. 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? 

 

Oherwydd rhai o gymhlethdodau'r darpariaethau, penderfynwyd wrth ddrafftio'r Bil 

y byddai rhai darpariaethau'n cychwyn yn awtomatig ac y byddai rhai’n cychwyn 

drwy Orchymyn. 

 
Ein bwriad yw cychwyn y rhai drwy Orchymyn ddeufis ar ôl rhoi’r Cydsyniad 

Brenhinol (ynghyd â'r rhan fwyaf o'r darpariaethau awtomatig), felly ni fydd 

gwahaniaeth o ran amseru, dim ond y cyfrwng ar gyfer eu cychwyn. 

 
Mae'r darpariaethau sy’n ymwneud â Rheoli Tir yn Gynaliadwy ("SLM"), Pŵer 

Gweinidogion Cymru i Ddarparu Cymorth, Pwerau i Addasu Deddfwriaeth sy’n 

ymwneud â Chymorth Ariannol a Chymorth Arall, Tenantiaethau Amaethyddol a 

Bywyd Gwyllt yn dod i rym ddeufis ar ôl rhoi’r Cydsyniad Brenhinol i’r Bil. 

 

Bydd pob darpariaeth arall yn y Bil (megis casglu a rhannu data) yn dod i rym drwy 

Orchymyn cychwyn ar wahân.  

 
Daw rhai darpariaethau yn Rhan 4 sy'n ymwneud â Choedwigaeth i rym y diwrnod 
ar ôl dyddiad rhoi’r Cydsyniad Brenhinol i’r Bil at ddiben gwneud rheoliadau o dan 
adran 32 o Ddeddf 1967. Daw’r darpariaethau coedwigaeth eraill i rym drwy 
Orchymyn cychwyn ar wahân. 
 
Mae nifer o bwerau i wneud rheoliadau yn y Bil sy’n cael eu disgrifio isod:  

 

Rhan 1 – Rheoli Tir yn Gynaliadwy (SLM): 

 

Adran 6(10) – pŵer i ddiwygio adran 6(9), sy'n diffinio'r "cyfnod adrodd" ar gyfer 

adroddiadau SLM. Daw cyfnod adrodd yr adroddiad cyntaf i ben ar 31 Rhagfyr 

2025 a chyhoeddir adroddiadau dilynol bob pum mlynedd wedi hynny.  Nid oes 

cynlluniau ar y gweill i ddiwygio cyfnod adrodd SLM. Gellir defnyddio'r pŵer, er 

enghraifft, i alinio â'r pŵer i ddarparu Adroddiad ar Effaith y Cymorth (adran 13) pe 

bai anghysondeb o ran amser. 

 

Rhan 2 Pennod 1 - Pŵer i Ddarparu darpariaethau Cymorth 

 
Adran 8(4) – pŵer i ddiwygio'r rhestr o ddibenion. Nid oes unrhyw gynlluniau ar y 

gweill i ddiwygio’r rhestr o ddibenion. Fodd bynnag, ar ôl gwerthuso'r cymorth a 
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ddarperir, efallai y gwelir nad yw’r dibenion, neu rai ohonynt, yn ateb eu diben 

mwyach.  Os felly, os oes angen, gellid defnyddio'r pŵer gwneud rheoliadau i 

ychwanegu diben, dileu diben neu newid disgrifiad diben ar y rhestr.  

 

Adran 10(1) – Cyhoeddi gwybodaeth am gymorth. Nid oes dyddiad wedi'i bennu ar 

gyfer pryd y caiff y pŵer hwn ei ddefnyddio gyntaf. 

 

Adran 11(1) – pŵer i wneud darpariaeth ynghylch cadarnhau pwy sy’n gymwys am 

gymorth (a materion eraill). Nid oes dyddiad wedi'i bennu ar gyfer pryd y caiff y 

pŵer hwn ei ddefnyddio gyntaf. 

 

Adran 13(7) – Pŵer i ddiwygio cyfnod adrodd yr Adroddiad Effaith yn adran 13(6). 

Nid oes cynlluniau ar y gweill i ddefnyddio'r pŵer hwn. Mae darpariaethau'r 

Adroddiad Effaith eisoes yn darparu ar gyfer cyfnod adrodd cyntaf estynedig sy'n 

dod i ben ar 31 Rhagfyr 2029 a phob pum mlynedd wedi hynny i gyd-fynd â 

chyfnod adrodd SLM. Gellid eu defnyddio, er enghraifft, pe bai anghysondeb o ran 

amseru â’r adroddiad SLM. 
 

Rhan 2 Pennod 2 - pwerau i addasu deddfwriaeth sy’n ymwneud â chymorth 

ariannol a chymorth arall 

 

Fel yr wyf wedi’i nodi yng nghwestiwn 2, nid yw’n fwriad gennym wneud 

newidiadau nes y gallwn brofi bod system newydd wedi'i chynllunio'n ddigonol, ein 

bod wedi cynnal yr asesiadau effaith perthnasol a’n bod yn hyderus ei bod yn 

weinyddol ymarferol. 

 

Y pŵer i addasu deddfwriaeth sy’n ymwneud â chymorth i gynllun gwenyniaeth 

sy'n rhan o gyfraith yr UE a ddargedwir. Nid oes cynlluniau ar y gweill i addasu'r 

ddeddfwriaeth hon.  

 
Rhan 2 Pennod 3 - Ymyrryd mewn Marchnadoedd Amaethyddol 

 

Adrannau 20 a 21 – darpariaethau ar gyfer datgan amodau eithriadol yn y 
farchnad a darparu cymorth ariannol i gynhyrchwyr amaethyddol mewn amodau 
o'r fath. Nid oes dyddiad wedi'i bennu ar gyfer pryd y caiff y pwerau hyn eu 
defnyddio gyntaf. 

 

Adran 22 – Darpariaeth i newid cyfraith yr UE a ddargedwir sy'n ymwneud ag 
ymyrraeth gyhoeddus yn y farchnad a chymorth ar gyfer storfeydd preifat.  
 
Mae Gweinidogion Cymru am ddiwygio'r darpariaethau hyn am y rhesymau a 
eglurir yn yr ateb i Gwestiwn 18. Mae'r newidiadau sydd ar y gweill i gyfraith yr UE 
a ddargedwir sy'n rheoli ymyrraeth gyhoeddus yn y farchnad a chymorth ar gyfer 
storfeydd preifat yn deillio o bwerau yn Neddf Amaethyddiaeth 2020, gan na fydd y 
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darpariaethau ym Mil Amaethyddiaeth (Cymru) wedi dod i rym pan fydd angen 
gwneud y newidiadau hynny. Does dim dyddiad wedi'i bennu ar gyfer pryd y caiff y 
pwerau ym Mil Amaethyddiaeth (Cymru) eu defnyddio gyntaf.  
 
Rhan 3 Pennod 1 - Casglu a rhannu data: 

 

Adran 24(2) – Darparu gwybodaeth sy'n ymwneud â’r Cyflenwad Bwyd-Amaeth. 

Nid oes dyddiad wedi'i bennu ar gyfer pryd y caiff y pŵer hwn ei ddefnyddio. 

 

Adran 26(2) – Darparu gwybodaeth am weithgareddau perthnasol. Nid oes 

dyddiad wedi'i bennu ar gyfer pryd y caiff y pŵer hwn ei ddefnyddio gyntaf. 

 

Adran 31(1) – Darpariaeth ar gyfer gorfodi gofynion gwybodaeth. Unwaith eto nid 

oes dyddiad wedi'i bennu ar gyfer pryd y caiff y pŵer hwn ei ddefnyddio gyntaf, 

ond disgwylir iddo gyd-fynd â'r pwerau gwneud rheoliadau yn adrannau 24(2) a 

26(2). 

 

Rhan 3 Pennod 2 - Safonau Marchnata 

 

Adrannau 32(1) a 32(6) – darpariaeth ynghylch y safonau y bydd gofyn i'r 

cynhyrchion amaethyddol a restrir yn Atodlen 1 gydymffurfio â nhw a darpariaeth i 

ddiwygio Atodlen 1. Nid oes dyddiad wedi'i bennu ar gyfer pryd y caiff y pwerau 

hyn eu defnyddio gyntaf. 

 

Rhan 3 Pennod 3 – Categoreiddio Carcasau 

 

Adran 33(1) - darpariaeth ynghylch categoreiddio, adnabod a chyflwyno carcasau 

gwartheg, moch a defaid. Nid oes dyddiad wedi'i bennu ar gyfer pryd y caiff y 

pwerau hyn eu defnyddio gyntaf. Rydym yn bwriadu creu rheoliadau ar 

gategoreiddio carcasau defaid, ond gan ddefnyddio’r pwerau yn Neddf 

Amaethyddiaeth 2020, gan na fydd darpariaethau yn y Bil hwn wedi dod i rym pan  

ddisgwylir cyflwyno’r rheoliadau hyn. 

 

Rhan 6: Cyffredinol 

 

Adran 50 – Yn darparu'r pŵer i newid ystyr "amaethyddiaeth" (adran 48) a 

"gweithgaredd ategol" (adran 49). Nid oes cynlluniau i newid y diffiniadau hyn ar 

hyn o bryd. Datblygwyd y pŵer i’w newid yr un pryd â diffiniad cynhwysfawr o 

Amaethyddiaeth a Gweithgareddau Ategol. Ei ddiben yw sicrhau bod y Bil, a'r 

pwerau a'r swyddogaethau sydd ynddo, yn gallu addasu i adlewyrchu unrhyw 

newidiadau i arferion amaethyddol o ganlyniad i newid i ddulliau rheoli tir neu 

dechnoleg yn y dyfodol ac i gydsymud â’r sector.  
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2. 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? 

 

Rwyf wedi cyhoeddi fy mwriad i gadw Cynllun y Taliad Sylfaenol tan 2023 er mwyn 

rhoi cymorth i ffermwyr wrth i ni gydweithio i newid i'r Cynllun Ffermio Cynaliadwy. 

 
Ni fyddwn yn gwneud unrhyw newidiadau nes y gallwn fod yn siŵr bod y system 

newydd wedi'i chynllunio'n ddigonol, ein bod wedi cynnal yr asesiadau effaith 

perthnasol a’n bod yn hyderus ei bod yn weinyddol ymarferol. 

 
Bydd tystiolaeth sy'n cael ei chasglu drwy Gyd-ddylunio yn cyfrannu at y sylfaen 

dystiolaeth ehangach (ynghyd â ffynonellau tystiolaeth eraill) ac yn ein helpu i 

ddylunio cynlluniau yn y dyfodol. Byddaf yn ymgynghori ar y cynllun terfynol a’r 

trefniadau pontio yn 2023.   

 
Bydd penderfyniad terfynol ar y cynigion ac felly'r rheoliadau sy'n ffurfio'r cynllun 

yn cael eu gwneud ar ôl yr ymgynghoriad yn 2023. 

 

3. A allwch chi nodi pa asesiad yr ydych wedi'i wneud o effaith bosibl 

Deddf y Farchnad Fewnol (UKIMA) ar effeithiolrwydd darpariaethau’r Bil os 

cânt eu pasio gan y Senedd a dod yn gyfraith? 

 
Bydd Cymru'n cael llunio ei safonau ei hun y mae'n rhaid i'r cynhyrchion 
amaethyddol a restrir yn atodlen 1 i Ddeddf Marchnad Fewnol y DU gydymffurfio â 
nhw pan gânt eu marchnata yng Nghymru, a chategoreiddio, adnabod a chyflwyno 
carcasau gwartheg, moch a defaid.  

 
Yn yr un modd, bydd gan Loegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon y pŵer i wneud eu 
darpariaethau eu hunain yn y materion hyn. 
 
Fel sy'n wir o ran Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru), 
rydym yn glir bod Senedd Cymru’n cael deddfu heb orfod ystyried gofynion 
UKIMA. 
 
Felly, bydd y safonau ar gynhyrchion amaethyddol sy'n cael eu marchnata yng 
Nghymru'n berthnasol waeth o ble yn y DU y daw'r cynhyrchion hynny.     

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi mynegi ei barn yn glir am UKIMA gydol taith Bil 
Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru).  Nid yw wedi newid - 
mewn meysydd sydd wedi'u datganoli, mae'r Senedd yn parhau i gael deddfu heb 
orfod ystyried gofynion UKIMA.           
 



5 

 

4. 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? 

 

Mae tir sy’n cael ei rentu gan denantiaid yn ffurfio rhan sylweddol o dir amaeth 

Cymru ac mae sicrhau bod denantiaid yn cael rhannu manteision y Cynllun 

Ffermio Cynaliadwy (SFS) a chymorth yn y dyfodol yn bwysig i ni o ran gwireddu 

ein canlyniadau. 

 
Nod y ddarpariaeth, gyda dylunio cynlluniau’n ofalus, yw sicrhau mynediad teg i 

ffermwyr tenant i gymorth amaethyddol o dan y Bil. 

 
Mae'r gweithredoedd sylfaenol yn cael eu dylunio gyda'r nod y gall ffermwyr tenant 
eu cynnal. Byddan nhw’n helpu ffermydd i ddod yn fwy cynaliadwy. Dylen nhw fod 
o fewn cyrraedd rhwydd y rhan fwyaf o ffermwyr a dylen nhw allu eu hintegreiddio 
â’u harferion ffermio presennol. Y gweithredoedd hyn fydd y sylfaen i ffermwr allu 
mynd yn eu blaenau a gwneud mwy drwy ddewis gweithredoedd ychwanegol a 
derbyn taliadau ychwanegol.   
 
Rydym am gynnig cymaint o hyblygrwydd ag sy'n ymarferol i ffermwyr gynnal y 
gweithredoedd sylfaenol mewn ffordd sy'n gweithio orau i'w fferm, gan geisio 
sicrhau yr un pryd y gwireddir y dibenion y rhoddir cymorth ar eu cyfer, ac sy'n 
cyfrannu tuag at amcanion SLM. Rydym yn cydnabod efallai na fydd rhai ffermydd 
yn gallu cynnal pob Gweithred Sylfaenol o'r cychwyn cyntaf (er enghraifft, 
oherwydd natur y fferm, ei thopograffeg neu gontractau rheoli tir). Felly, er y bydd 
rhai eithriadau, fel man cychwyn dylai pob fferm yn y Cynllun gynnal pob 
Gweithred Sylfaenol. 
 
Rydym yn deall y gallai rhai tenantiaid ei gweld hi’n anodd cynnal y gweithredoedd 

opsiynol oherwydd telerau eu cytundeb tenantiaeth. Rydym wrthi’n ystyried sut y 

gallai landlordiaid a thenantiaid gydweithio i lofnodi cytundebau er budd y ddwy 

ochr, fel yr enghreifftiau yn Adolygiad Rock. 

 
Rydym wedi sefydlu gweithgor tenantiaeth i weithio gyda ni i ystyried y rhwystrau y 

gallai ffermwyr tenantiaid eu hwynebu wrth gymryd rhan yn yr SFS. 

 
Mae'r ddarpariaeth yn y Bil yn cyflwyno cyfrwng ar gyfer datrys anghydfodau ar 

gyfer tenantiaethau Deddf 1986. Gwnaethom ystyried a oedd angen darpariaethau 

tebyg yn Neddf 1995, ond ceir yn honno drefn gyffredinol eisoes ar gyfer datrys 

anghydfodau, felly byddai trefniadau ychwanegol yn ddiangen.  

5. 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? 
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Fel pob ymgynghoriad, bydd y gofynion a'r hysbysiadau preifatrwydd ar gyfer 
casglu a rhannu data yn cael eu cyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru, a byddant 
ar gael yn ddwyieithog.  
 

6. 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? 

 

Mae'r Bil yn diwygio rhai trefniadau statudol sydd wedi hen ennill eu plwyf, fel y 

rhai yn Neddf Coedwigaeth 1967 a Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981. 

 

Byddai ceisio cyflawni'r polisi trwy ddarpariaethau annibynnol mewn Mesur 

Senedd Cymru wedi arwain at broblemau hygyrchedd a chymhlethdod diangen. 

 
Os mai'r hyn sy'n cael ei awgrymu yw y gellid bod wedi defnyddio'r Bil i ddileu pob 

darpariaeth Gymreig yn Neddf 1967, a'i hail-ddatgan gydag unrhyw newidiadau 

angenrheidiol, yna byddai hwnnw wedi bod yn ddarn sylweddol o waith. Yn wyneb 

hynny ac am y byddai wedi ailffocysu'r Bil ar draul y diwygiadau amaethyddol neu’r 

gwelliannau sydd y fy marn i yn angenrheidiol er mwyn rhoi fy mholisïau pwysig yn 

y maes hwn ar waith, dewisais y llwybr a nodir yn y Bil. 

 

7. 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? 

 

Mae swyddogion wedi cyhoeddi canllawiau anstatudol i CNC ar sut y mae 

gweithredu’r pwerau hyn er mwyn sicrhau defnydd priodol a chymesur.   

 

Mae CNC wedi datblygu papur lefel uchel sy'n adlewyrchu'r canllawiau hyn. Mae'r 

dogfennau hyn wedi eu cyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru fel rhan o 

Ddatganiad o Fwriad y Polisi sy'n cefnogi'r Bil.  

 
Mae CNC bellach yn datblygu canllawiau mewnol ac allanol llawn er mwyn sicrhau 

dull cyson a chymesur o weithredu'r pwerau hyn. Byddan nhw’n cael eu cyhoeddi i 

gyd-fynd â chychwyn y darpariaethau. 

 
Bydd fy swyddogion yn cynnal adolygiad ôl-weithredu o'r ddeddfwriaeth o fewn 3 

blynedd ar ôl cychwyn y diwygiadau i Ddeddf Coedwigaeth 1967.  
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Byddwn ni'n gweithio gyda CNC a rhanddeiliaid i gytuno ar gasgliad o ddata 

perthnasol ar ôl ei chychwyn er mwyn monitro effaith y ddarpariaeth goedwigaeth 

yn y Bil.  

 

8. A oes gan Weinidogion Cymru bwerau digonol i ymyrryd os canfyddir 

nad oedd CNC yn defnyddio’i bwerau’n briodol? 

 

Mae gan Lywodraeth Cymru y pwerau i roi gorchymyn i CNC mewn perthynas â 

gweithredu'r pwerau hyn os oes angen. 

 

9. 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? 

 

Fel y mae Deddf Coedwigaeth 1967 ar hyn o bryd, gall person gael llai o ddirwy 

am gwympo coeden yn anghyfreithlon nag am dorri amod trwydded gwympo.  

 
Eir i’r afael â’r anghysondeb hwn drwy gynyddu'r gosb ariannol am gwympo'n 

anghyfreithlon i’r un lefel â'r gosb orfodi bresennol am beidio â chydymffurfio ag 

amodau cwympo.  Gallai gadael yr anghysondeb hwn heb ei ddatrys danseilio'r 

pwerau newydd yn y ddarpariaeth goedwigaeth. 

 
Bydd hefyd yn rhoi hyblygrwydd i'r llysoedd osod dirwyon uwch pan geir achos 

difrifol a bydd yn anogaeth hefyd yn erbyn cwympo coed yn anghyfreithlon.  

 
Mae hyn yn gyson â Lloegr, lle cafodd y terfyn ar y dirwyon hyn ei ddileu gan 

Atodlen 16 para 2 Deddf yr Amgylchedd 2021 (sydd heb gychwyn eto). 

 

10. Pa fesurau diogelu y mae’r Bil yn eu darparu i ddiogelu data personol 

unigolion? 

 

Mae darpariaethau casglu data'r Bil yn cydymffurfio â GDPR y DU a deddfwriaeth 

diogelu data cyffredinol. 

 
Mae darpariaethau rhannu data'r Bil yn fanwl iawn ac yn cynnwys nifer o 

gyfyngiadau a mesurau diogelu, megis y dibenion y gellir casglu data ar eu cyfer a 

sut mae prosesu'r data. 

 
Ni chaniateir casglu data ond er ychwanegu at un neu ragor o ddibenion mewn 

rhestr benodol a chyfyngedig sydd wedi'u nodi yn y Bil, megis helpu i gynyddu 
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cynhyrchiant, hyrwyddo tryloywder neu degwch mewn cadwyni cyflenwi bwyd-

amaeth neu fonitro ffynonellau cyflenwi bwyd.  

 
At hynny, dim ond drwy ddefnyddio gweithdrefn gadarnhaol y Senedd y caiff 

Gweinidogion Cymru wneud unrhyw reoliadau o dan y Bil sy’n cyflwyno 

rhwymedigaeth i ddarparu gwybodaeth. Mae hynny’n rhoi pwerau craffu sylweddol 

i aelodau'r Senedd mewn perthynas â'r wybodaeth sy'n cael ei chasglu.  

 

Ceir mesurau diogelu pellach. Yn unol â'n rhwymedigaeth statudol i ymgynghori â 

Swyddfa'r Comisiynwyr Gwybodaeth (ICO) fel Rheoleiddiwr y DU (Erthygl 36(4) o'r 

Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol) wrth ddrafftio deddfwriaeth sy'n effeithio ar 

brosesu data personol, mae fy swyddogion wedi ymgynghori â'r ICO ar y 

darpariaethau data o fewn y Bil.  

 

Mae pob agwedd ar gasglu a diogelu data ynglŷn â'r Bil hwn yn faes trafod 

parhaus. Mae'r ICO yn sicrhau bod y darpariaethau'n cydymffurfio â'r egwyddorion 

diogelu data yn GDPR y DU a Deddf Diogelu Data 2018. O ganlyniad, ni all 

Llywodraeth Cymru roi deddfwriaeth ar waith sy'n diystyru'r egwyddorion hyn ac 

nad yw'n parchu GDPR y DU.  

 

11. 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? 

 

Cyn casglu unrhyw ddata, byddwn yn cyhoeddi’r math o ddata fydd yn cael eu 

casglu, pwrpas eu casglu, sut y bydd y data'n cael eu casglu a'u defnyddio, yn 

ogystal â pha mor aml y byddwn yn eu casglu o dan y gofyniad. 

 
Mae'r Bil yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru fod wedi cyhoeddi eu 

gofynion drafft arfaethedig o leiaf bedair wythnos cyn gofyn am y wybodaeth 

honno, hynny er mwyn gweld sylwadau. Rhaid i'r gofynion hyn nodi dibenion 

prosesu’r wybodaeth ac ni chaiff prosesu'r wybodaeth fynd yn groes i’r gofynion a 

bennir. 

 
Bydd unigolion yn cael gwybodaeth preifatrwydd clir am sut y bydd Llywodraeth 

Cymru ac unrhyw bartneriaid yn defnyddio data.  

 

12. 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? 

 

Os bydd ffermwyr yn rhoi data yn wirfoddol, er enghraifft, trwy’r Arolwg Busnes 

Fferm Blynyddol, bydd angen eu caniatâd i brosesu'r data. 
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Mae'r Bil hefyd yn cynnwys mecanweithiau statudol a all ei gwneud yn ofynnol i 

ffermwyr ddarparu mathau penodol o ddata at ddibenion cyfyngedig a phenodol ac 

er na fydd angen caniatâd ffermwyr i ddefnyddio’r mecanweithiau hyn, bydd 

ffermwyr yn gallu dylanwadu ar y gofynion drwy gyflwyno’u sylwadau eu hunain, 

drwy gynrychiolwyr rhanddeiliaid neu aelodau'r Senedd am natur ac effeithiau 

ymarferol y gofynion arfaethedig. 

 
Fel y nodwyd eisoes, bydd unigolion gan gynnwys ffermwyr yn cael gwybodaeth 

preifatrwydd clir ynghylch sut y bydd Llywodraeth Cymru ac unrhyw bartneriaid yn 

defnyddio data.  

 

13. 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? 

 

Er nad oes darpariaeth o fewn y Bil sy'n benodol yn gwahardd gwerthu 

gwybodaeth a gasglwyd i drydydd partïon, nid yw'n bolisi nac yn fwriad gan 

Lywodraeth Cymru i werthu data i drydydd partïon, felly nid wyf yn credu bod 

angen gwaharddiad penodol ar werthu data. 

O dan GDPR y DU does ond angen datgan beth fydd yn cael ei wneud gydag 

unrhyw ddata, ac felly, nid yw'n ofynnol datgan beth na fydd yn cael ei wneud.  

Rydyn ni ond yn nodi'r hyn y gellir ei wneud gyda'r data o fewn y Bil a’r rheoliadau 

sy'n cyd-fynd â nhw. 

Byddai cynnwys darpariaeth i wahardd gwerthu data yn benodol, yn golygu y bydd 

angen ystyried gweithredu darpariaethau pellach i fynd i'r afael â phob maes na 

chaiff data eu ddefnyddio. 

14. 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 (REUL)? 

Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried sut y bydd yn ymateb i'r sefyllfa sydd i bob 

pwrpas wedi’i gorfodi arnom gan Lywodraeth y DU o ran adolygu REUL. Yn 

gyffredinol, ein barn yw bod cyfraith yr UE a ddargedwir, fel cyfraith yr UE o'i 

blaen, yn gweithio'n dda ac, o ganlyniad, heblaw am ddiwygiadau graddol i’r 

gyfraith yn ôl y gofyn dros amser fel gydag unrhyw gorff arall o gyfraith, nid oedd 

gennym unrhyw fwriad i ddiddymu, dirymu na diwygio REUL erbyn dyddiad 

mympwyol ar sail ideolegol. 

15. 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 
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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? 

 

Fel y mae wedi’i ddrafftio, mae gan y Bil REUL bwerau y gallai Llywodraeth Cymru 

eu harfer i gadw REUL mewn meysydd sydd wedi'u datganoli. Mae Llywodraeth 

Cymru yn ystyried sut y bydd yn ymateb i'r Bil hwn ac yn gweithio gyda 

Llywodraeth y DU i nodi pob REUL sydd wedi'i ddatganoli gan gynnwys yr 

offerynnau hynny a wnaed gan Lywodraeth a Senedd y DU. 

 

16. 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? 

 
Mae rhai o adrannau Llywodraeth y DU (gan gynnwys DEFRA) wedi dechrau 
rhannu eu dehongliad cychwynnol o'r rhaniad yng nghyfraith yr UE a ddargedwir 
sydd wedi’i dargadw/datganoli â swyddogion Llywodraeth Cymru ac maent wrthi’n 
ystyried sut i ymateb a pha wybodaeth bellach sydd ei hangen. Mae'r gwaith hwn 
yn ddeinamig gan fod offerynnau REUL newydd yn cael eu nodi wrth i’r gwaith 
fynd yn ei flaen. 
 

17. Sut y gallai cynlluniau o’r fath effeithio ar bwerau y mae’r Bil hwn yn eu 

rhoi i Weinidogion Cymru? 

 
Byddwn yn parhau i drafod hyn ac yr un pryd, rydym yn ystyried sut i ymateb yn y 
misoedd nesaf wrth i farn Llywodraeth newydd y DU ar y Bil ddod yn hysbys.  
 

18. O dan Fil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (REUL), 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)? 

 

Fel yr wyf wedi’i ddweud o'r blaen, byddwn yn parhau i gymryd rhan ac yr un pryd, 

yn ystyried sut i ymateb yn y misoedd nesaf wrth i farn Llywodraeth newydd y DU 

ar y Bil ddod yn hysbys. Unwaith y bydd pethau’n fwy eglur, byddwn yn gallu 

asesu sut y bydd y Bil REUL yn effeithio ar ymyrraeth gyhoeddus a chymorth ar 

gyfer storfeydd preifat. 

 

Rydym yn bwriadu dod ag Ymyrraeth Gyhoeddus i ben a diwygio cynlluniau 
Cymorth ar gyfer Storfeydd Preifat mewn deddfwriaeth Gymreig y flwyddyn nesaf. 
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Mae cynlluniau Ymyrraeth Gyhoeddus yn fath aneffeithlon o gymorth i’r farchnad, 
gyda chostau cysylltiedig uchel. Felly rydym am iddo ddod i ben am nad yw’n rhoi 
gwerth ein harian i ni. 
 
Rydym hefyd yn bwriadu dileu'r gofynion ar i weithredwyr gyflwyno ernes ar gyfer 
contractau Cymorth Storfeydd Preifat ac i'r Asiantaeth Taliadau Gwledig gynnal 
archwiliadau interim o gynhyrchion mewn cynlluniau o'r fath.  
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