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16 Rhagfyr 2022 
 
Annwyl Huw, 
 
 
Er mwyn cynorthwyo'r Pwyllgor yn y broses barhaus o graffu ar Gam 1 y Bil 
Amaethyddiaeth (Cymru), rwyf am roi pwyntiau o eglurhad ar nifer o faterion eraill sy'n 
ymwneud â sesiwn dystiolaeth 21 Tachwedd i gynorthwyo'r pwyllgor wrth ystyried eu 
hadroddiad. 
 
Ymgynghoriadau 
 
Fe ddywedais "rydym wedi gwneud sawl ymgynghoriad, ac rydym wedi cael y tri ymarfer 
ymgynghori hynny a hefyd y Papur Gwyn". Er mwyn egluro hyn, bu tri ymarfer ymgynghori 
ffurfiol; Brexit a'n Tir (2018), Ffermio Cynaliadwy a'n Tir (2019) a'r Papur Gwyn a 
ganolbwyntiodd ar bolisi amaethyddol Cymru yn y dyfodol.  Hefyd, rydym wedi dod â'r 
arolwg, gweithdai a chyfweliadau a ffurfiodd yr ail rownd o gyd-ddylunio ar gyfer y Cynllun 
Ffermio Cynaliadwy (SFS) i ben yn ddiweddar ac rydym yn bwriadu cyhoeddi adroddiad 
llawn yn 2023.   
 
Rheoli Tir Cynaliadwy  
 
Trafodwyd yr amcanion sydd ar wyneb y Bil (adran 1) ac ystyr Rheoli Tir Cynaliadwy 
("SLM") yn y pwyllgor.  Rwy’n darparu ymateb llawnach ac yn ehangu ar yr amcanion hynny 
a'r ddyletswydd a roddir ar Weinidogion Cymru isod er gwybodaeth. 
 
Dyma amcanion SML: 
 
(1) Y nod cyntaf yw cynhyrchu bwyd a nwyddau eraill mewn modd cynaliadwy. 
 
(2) Yr ail nod yw lliniaru ac addasu i newid hinsawdd. 
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(3) Y trydydd nod yw cynnal a gwella gwytnwch ecosystemau a'r buddion y maent yn eu 
darparu. 
 
(4) Y pedwerydd nod yw gwarchod a gwella cefn gwlad ac adnoddau diwylliannol a hybu 
mynediad y cyhoedd atynt ac ymgysylltu â hwy, a chynnal y Gymraeg a hybu a hwyluso y 
defnydd ohoni. 
 
Ym mhob achos, bwriad gwneud hynny yw (a) diwallu anghenion y presennol heb beryglu 
gallu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion eu hunain, a (b) cyfrannu at gyflawni'r 
nodau llesiant yn adran 4 o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. 
 
Mae dyletswydd SLM (adrannau 2 a 3) yn ei gwneud yn ofynnol i swyddogaethau penodol1 
gael eu harfer mewn ffordd benodol - h.y. yn y ffordd y mae Gweinidogion Cymru yn 
ystyried y ffordd orau o gyfrannu at gyflawni amcanion SLM. Mae hyn yn ffocysu camau i 
gyfrannu at sicrhau canlyniadau penodol. Mae'n drothwy uchel, ac wrth wneud hynny, 
mae’n ofynnol arfer disgresiwn yn y ffordd y mae Gweinidogion Cymru yn ystyried yw’r 
ffordd orau o gyfrannu at gyflawni amcanion SLM (yn llawn), i'r graddau y bydd yn gyson ag 
arfer y swyddogaeth yn briodol.  
 
Ychwanegir at ddyletswydd ac amcanion SLM gan ddarpariaethau monitro ac adrodd 
manwl, sy'n cynnwys darpariaeth ar gyfer dangosyddion a thargedau i'w paratoi, eu 
cyhoeddi a'u gosod gerbron y Senedd. Bydd y dangosyddion a'r targedau yn galluogi mesur 
datblygiadau, a fydd yn ei dro yn cael ei ddefnyddio i asesu ac adrodd ar y cynnydd a 
wnaed tuag at gyflawni amcanion SLM. Wrth baratoi neu ddiwygio dangosyddion a 
thargedau, rhaid i Weinidogion Cymru ymgynghori â Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol 
Cymru ac unrhyw bersonau eraill y mae'n briodol eu hystyried yn eu barn hwy. Rhaid i'r 
adroddiad cyntaf gael ei gyhoeddi a'i osod gerbron y Senedd erbyn 31 Rhagfyr 2026 fan 
bellaf, a rhaid i adroddiadau dilynol gael eu cyhoeddi a'u gosod gerbron y Senedd bob 5 
mlynedd o leiaf. Gyda'i gilydd, bwriad y darpariaethau monitro ac adrodd hyn yw darparu 
tystiolaeth bwysig ar gyfer datblygu polisi, a chyfranogiad a chraffu effeithiol gan y Senedd, 
rhanddeiliaid a'r cyhoedd yn ehangach. 
 
Byddwn hefyd yn ailadrodd deddfwriaeth "gwnaed yng Nghymru" sydd wedi llywio 
datblygiad SLM (yn benodol, Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 a Deddf 
yr Amgylchedd (Cymru) 2016), a'r ymateb polisi i'r argyfyngau hinsawdd a natur a 
ddatganwyd gan y Senedd. 
 
Hefyd, er mwyn egluro i’r pwyllgor, mae'r darpariaethau SLM yn darparu fframwaith ar gyfer 
arfer rhai swyddogaethau, a rhaid arfer y swyddogaethau hynny, gan gynnwys y pŵer i 
ddarparu cefnogaeth, mewn ffordd sy'n gyson â'r ddyletswydd SLM, ond nid yw'r 
darpariaethau SLM yn sail i’r gefnogaeth a ddarperir. 
 
 
 
 
 
 

 
1 Y swyddogaethau y cyfeirir atynt yw, (a) swyddogaethau o dan y Ddeddf, (b) swyddogaethau o dan unrhyw 

ddeddfiad arall sy'n ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru ddarparu cymorth i (i) amaethyddiaeth, neu 
weithgareddau eraill a wneir ar dir a ddefnyddir ar gyfer gweithgareddau amaeth, neu (ii) gweithgareddau 
ategol; (c) swyddogaethau o dan unrhyw ddeddfiad arall sy'n ei gwneud yn ofynnol neu yn caniatau i 
Weinidogion Cymru reoleiddio (i) amaethyddiaeth, neu weithgareddau eraill a wneir ar dir a ddefnyddir ar gyfer 
amaethyddiaeth, neu (ii) gweithgareddau ategol (adran 2).  Mae hyn yn ddarostyngedig i rai eithriadau sy'n 
ymwneud â'r cynllun taliad sylfaenol fel y nodir yn adran 3. 



Adran 32 a 33 Darpariaethau gorfodi 
 
Tynnais sylw at y gwahanol ddarpariaethau gorfodi ar gyfer gwahanol faterion ac roeddwn 
i'n meddwl y gallai fod yn werthfawr darparu rhai enghreifftiau i dynnu sylw at pam nad yw'r 
holl ddarpariaethau unigol ar wyneb y bil.   
Mae rhai enghreifftiau o'r rheoliadau gorfodi cyfredol sydd wedi'u gwneud gan ddefnyddio 
pwerau a oedd wedi'u cynnwys yn flaenorol o fewn deddfwriaeth Ewropeaidd yn cynnwys: 
• Rheoliadau Marchnata Wyau a Chywion (Cymru) 2010 
 
• Rheoliadau Dofednod (Cymru) 2011 
 
• Rheoliadau Labelu Cig Eidion a Chig Llo (Cymru) 2011 
 
Mae'r rhain i gyd yn fathau gwahanol iawn o gynnyrch ac yn cynrychioli dim ond ychydig o'r 
mathau hynny o gynnyrch fydd y darpariaethau o fewn y bil yn darparu'r pwerau i safonau 
marchnata ar eu cyfer. Fy marn i yw y byddai'r darpariaethau'n rhy hir ar wyneb y Bil i 
ddarparu rheoleiddio ar gyfer yr holl gynhyrchion y mae safonau marchnata penodol yn 
berthnasol ar eu cyfer. 
 
Mae'r Atodlen i'r Bil yn darparu rhestr o gynhyrchion y gellir gwneud safonau marchnata ar 
eu cyfer, ac er y gellir diwygio'r rhestr hon o gynhyrchion, byddai hyn drwy reoliadau'n cael 
eu gwneud o dan y weithdrefn gadarnhaol sy'n caniatáu craffu llawn ar y Senedd, yn 
ogystal â gwneud rheoliadau yn nodi'r drefn orfodi ar gyfer y materion pwnc penodol.   
 
Felly, rydym wedi creu fframwaith sy'n cynnwys cryn dipyn o fanylion, a rhestr o 
gynhyrchion y gellir gwneud trefn orfodi ar eu cyfer yn ogystal â'r hyblygrwydd i deilwra'r 
drefn honno i'r math o gynnyrch, gyda'r craffu ar y Senedd drwy ddefnyddio'r weithdrefn 
gadarnhaol.  
 
Yn yr un modd, mae dosbarthiad carcas yn ystyried moch, gwartheg a defaid. Ond mae'r 
carcasau hyn yn cydymffurfio â safonau gwahanol ac felly mae’n bosibl eu bod yn 
defnyddio trefniadau gorfodi gwahanol.   
 
Adran 43 Trapiau Glud 
 
Hoffwn hefyd ddod ag un pwynt arall o eglurder at sylw'r pwyllgor ynglŷn â'r cwestiynau a 
godwyd ar ymgynghoriad Awdurdodau Lleol (ALl) ar Drapiau Glud.  Gwnaethom gysylltu â 
phob un o'r 22 ALl ond ni atebodd pob un. Roedd yr ymatebion yn cynnwys saith o'r 22 
Awdurdod Lleol yng Nghymru i'r ymgynghoriad rhanddeiliaid a dargedwyd. O'r rhain, 
ymatebodd pump i ddatgan mai anaml y byddan nhw'n defnyddio trapiau glud a dim ond 
mewn amgylchiadau cyfyngedig iawn. 
 
Yn gywir, 
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