
 

 

  

 

 

21 Rhagfyr 2022 

Annwyl Mick  

Cywiriadau i Is-ddeddfwriaeth Gymreig 

Yn ystod yr wythnosau diwethaf, mae fy Mhwyllgor wedi cael nifer o ymatebion gan Lywodraeth 

Cymru i'n hadroddiadau ar is-ddeddfwriaeth a wnaed (neu sydd i’w gwneud) gan Weinidogion 

Cymru; dywedir yn yr ymatebion y bydd camgymeriadau yn cael eu cywiro drwy ofyn i Gofrestrydd yr 

OSau am slipiau cywiro, neu y bydd cywiriadau yn cael eu cyflwyno cyn i'r offeryn gael ei wneud neu 

ei gyhoeddi ar legislation.gov.uk. 

Yn fwyaf nodedig, mae hyn wedi digwydd mewn perthynas â Rheoliadau Bwyd a Bwyd Anifeiliaid 

(Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2022, Rheoliadau'r Fasnach mewn Anifeiliaid a 

Chynhyrchion Perthynol (Diwygio a Swyddogaethau Deddfwriaethol) ac Iechyd Anifeiliaid 

(Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2022, a Rheoliadau Marchnata Hadau a Deunydd 

Lluosogi Planhigion (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2022. 

O ran Rheoliadau Marchnata Hadau a Deunydd Lluosogi Planhigion (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r 

UE) 2022 (offeryn gwneud negyddol), cawsom ymateb cychwynnol i'n hadroddiad ar 2 Tachwedd, lle 

dywedwyd wrthym y byddai slip cywiro yn cael ei geisio gan Gofrestrydd yr OSau i fynd i'r afael â dau 

fater technegol a godwyd gennym yn ein hadroddiad. Ar 8 Rhagfyr, cawsom ymateb dilynol mewn 

perthynas â'r pwynt technegol cyntaf yn ein hadroddiad a oedd yn nodi "Mae Cofrestrydd yr OSau 

bellach wedi cadarnhau nad yw slip cywiro yn briodol ar gyfer cywiro'r newid yn y teitl. Bydd Offeryn 

Statutol sy’n cywiro yn cael ei wneud felly yn hytrach na slip cywiro." Ers hynny, mae Llywodraeth 

Cymru wedi gwneud Rheoliadau diwygio. 

Mewn perthynas â Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Diwygio a 

Swyddogaethau Deddfwriaethol) ac Iechyd Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r 
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UE) 2022 (offeryn cadarnhaol drafft), nododd ymateb Llywodraeth Cymru i'n hadroddiad, a gafwyd ar 

13 Rhagfyr, y byddai 12 camgymeriad yn cael eu cywiro wrth i’r Rheoliadau gael eu gwneud. Nodwyd 

bod angen offeryn diwygio ar gyfer dau gamgymeriad arall. Yn y ddadl ar y Rheoliadau hyn ar 13 

Rhagfyr, dywedodd y Gweinidog y byddai’r 12 camgymeriad yn cael eu "cywiro wrth eu cyhoeddi".  

Yn olaf, mewn perthynas â Rheoliadau Bwyd a Bwyd Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 

(Ymadael â’r UE) 2022 (offeryn cadarnhaol drafft), cadarnhaodd ymateb Llywodraeth Cymru y byddai 

dau fater technegol yn cael eu cywiro drwy slip cywiro, ond bod angen offeryn cywiro ar gyfer y tri 

arall. Cadarnhaodd y Dirprwy Weinidog y safbwynt hwn yn ystod y ddadl ar y Rheoliadau hyn yn y 

Senedd ar 13 Rhagfyr.  

Mae ein hystyriaeth o'r Rheoliadau uchod, a'r ymatebion a gawsom gan Lywodraeth Cymru, yn codi 

cwestiynau am brosesau Llywodraeth Cymru ei hun ar gyfer penderfynu sut a phryd y gellir ac y dylid 

gwneud cywiriadau i is-ddeddfwriaeth Gymreig. 

Byddem yn ddiolchgar pe byddech yn darparu manylion penodol am y canllawiau a'r gweithdrefnau 

y mae Llywodraeth Cymru yn eu dilyn wrth benderfynu pa un a ddylai wneud offeryn statudol cywiro, 

cywiro camgymeriad wrth wneud / wrth gyhoeddi, neu wneud cais i Gofrestrydd yr OSau am slip 

cywiro. Yn benodol, a fyddech cystal â chadarnhau’r hyn a ganlyn: 

 Pa feini prawf y mae Llywodraeth Cymru yn eu hystyried wrth benderfynu a ddylid gofyn 

am slip cywiro gan Gofrestrydd yr OSau? 

 A yw "cywiro wrth wneud" yr un fath â "chywiro wrth gyhoeddi"? Pryd yn union, yn ystod y 

broses o wneud a chyhoeddi offeryn y mae cywiriadau o'r fath yn cael eu gwneud? O ran 

cywiro wrth wneud / wrth gyhoeddi, a yw cywiriadau’n cael eu nodi mewn dogfen gan 

Lywodraeth Cymru neu’r Archifau Gwladol sy’n cyd-fynd â hynny, ac a fyddai’r ddogfen 

honno ar gael yn gyhoeddus?    

 Pa feini prawf sy'n cael eu hystyried gan Lywodraeth Cymru wrth benderfynu a ddylid 

cywiro camgymeriad wrth wneud / wrth gyhoeddi?  

 A oes gan Gofrestrydd yr OSau rôl o ran penderfynu a ellir cywiro camgymeriad wrth 

wneud / wrth gyhoeddi, ynteu a yw'r penderfyniad yn cael ei wneud gan Weinidog 

perthnasol Cymru ar gyngor swyddogion Llywodraeth Cymru? 

 Os nodir camgymeriad mewn offeryn cadarnhaol drafft cyn i ddadl yn y Senedd 

ddigwydd, pa feini prawf a ddefnyddir i benderfynu pa un a ddylid dibynnu ar slip cywiro 

(fel yn Rheoliadau Bwyd a Bwyd Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r 

UE) 2022) neu ar y broses o gywiro wrth wneud / wrth gyhoeddi (fel yn Rheoliadau’r 

Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Diwygio a Swyddogaethau 
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Deddfwriaethol) a Rheoliadau Iechyd Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael 

â’r UE) 2022)? 

Rydym yn ysgrifennu at Gofrestrydd yr OSau i ofyn yn yr un modd pa reolau sy'n cael eu dilyn wrth 

benderfynu a ddylid cytuno i slip cywiro neu, os yw'n berthnasol, a ddylid cytuno i geisiadau i wneud 

cywiriadau wrth wneud / wrth gyhoeddi offeryn. 

Byddwn yn ddiolchgar o gael ymateb erbyn 18 Ionawr 2023. 

Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at Lesley Griffiths AS, y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd 

Cymru, a’r Trefnydd, ac at Lynne Neagle AS, y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant. 

Yn gywir, 

 

Huw Irranca-Davies AS, 

Cadeirydd 


