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Annwyl Huw, 

Y Bil Bwyd (Cymru) – Tystiolaeth lafar i'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 16 Chwefror yn nodi nifer o gwestiynau ar faterion nad oeddech yn 

gallu eu codi yn ystod fy sesiwn dystiolaeth gyda'r Pwyllgor. Rwy'n ddiolchgar am y cyfle i roi 

gwybodaeth am y pwyntiau pwysig hyn. 

Mae fy ymateb i bob un o'r cwestiynau rydych chi wedi'u codi wedi'u nodi yn yr Atodiad sydd ynghlwm. 

Os bydd amser cyn y dyddiad cau ar gyfer adrodd, byddwn yn hapus i roi gwybodaeth ychwanegol 
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Atodiad 

1. Rydych wedi cwrdd â’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd dair gwaith i 

drafod y Bil, meddech chi. Pa drafodaethau ydych chi wedi’u cael â gweinyddiaethau eraill y DU 

ynglŷn â’r Bil? 

Rwyf wedi cael trafodaethau gyda swyddogion yn Llywodraeth yr Alban am y Bil Cenedl Bwyd Da, 

ond nid wyf wedi cael unrhyw gysylltiad â swyddogion mewn gweinyddiaethau eraill yn y DU. Mae 

fy nhrafodaethau gyda swyddogion yn yr Alban wedi bod yn gyffredinol o ran eu Bil, a sut roedden 

nhw'n rheoli'r broses, a hefyd yn fwy penodol mewn perthynas â chostau, yn enwedig y rhai a 

amcangyfrifir ar gyfer y Comisiwn Bwyd arfaethedig.  

Dylwn ychwanegu ar hyn o bryd fy mod yn parhau i anghytuno'n llwyr â honiad y Gweinidog mai'r 

hyn rydw i wedi'i wneud yw cymryd Bil yr Alban a cheisio ei 'wthio’ i amgylchedd cyfreithiol Cymru. 

Cyfeiriaf eto at y rhesymau manylach am hyn a nodais yn fy llythyr at y Pwyllgor Deddfwriaeth, 

Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ar 25 Ionawr.  

2. Mae’r Bil yn rhoi’r pŵer i Weinidogion Cymru ddiwygio’r disgrifiadau o’r nodau bwyd eilaidd. Pam 

oeddech chi’n credu bod hyn yn angenrheidiol yn hytrach na chael y sicrwydd a fyddai ynghlwm 

wrth osod y disgrifiadau ar wyneb y Bil? Beth fyddai’n atal y disgrifiadau rhag cael eu diwygio i’r fath 

raddau y byddai gwahaniaeth sylweddol rhyngddyn nhw a’r disgrifiadau sy’n bod nawr neu rhag 

cael ei ddileu yn gyfan gwbl fel y byddai’r nodau bwyd eilaidd yn ddiystyr? 

Mae'n rhesymol disgwyl efallai y bydd angen diwygio'r disgrifiadau o'r nodau bwyd dros amser i 

ymateb i amgylchiadau sy'n newid. Felly, bwriad y pwerau gwneud rheoliadau yw caniatáu’r 

hyblygrwydd sydd ei angen i Weinidogion wneud diwygiadau priodol i’r disgrifiadau heb fod 

angen rhagor o ddeddfwriaeth sylfaenol.  

Mae rheoliadau i ddiwygio’r disgrifiadau o'r nodau bwyd i'w gwneud gan ddefnyddio gweithdrefn 

gadarnhaol y Senedd, felly byddant yn cael eu dwyn i sylw’r Senedd ac yn destun dadl a phleidlais. 

Cyn gwneud rheoliadau o dan yr adran hon, rhaid i Weinidogion Cymru ymgynghori â Chomisiwn 

Bwyd Cymru hefyd. Credaf fod y rhain yn fesurau diogelu digonol i sicrhau bod unrhyw 

ddiwygiadau i'r disgrifiadau o’r nodau bwyd yn briodol.  

3. Mae’r Bil yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru ymgynghori â Chomisiwn Bwyd 

newydd Cymru cyn diwygio’r disgrifiadau o’r nodau bwyd eilaidd. Pam nad yw’n ofynnol i 

Weinidogion Cymru ymgynghori â chyrff priodol eraill fel y nodir yn adrannau 5(1) a 13(2)? Er 

enghraifft, mewn perthynas â diwygio’r disgrifiad amgylcheddol, a wnaethoch chi ystyried a 

fyddai’n briodol i Weinidogion Cymru ymgynghori â Cyfoeth Naturiol Cymru? 

Y bwriad drwy'r Bil yw y bydd Comisiwn Bwyd Cymru yn arwain y gwaith ar symud ymlaen â’r 

nodau bwyd, gan chwarae rhan ganolog fel y corff y mae Gweinidogion Cymru yn mynd ato ar 

gyfer cyngor a gwybodaeth. Dyna pam ei bod yn ofynnol i Weinidogion Cymru ymgynghori â'r 

Comisiwn cyn diwygio unrhyw un o'r disgrifiadau o’r nodau bwyd eilaidd. Nid yw cael y gofyniad 

hwnnw'n atal Gweinidogion Cymru rhag gofyn am farn cyrff a rhanddeiliaid eraill hefyd, er 

enghraifft, os caiff y disgrifiad o’r nod bwyd eilaidd ar yr amgylchedd ei ddiwygio, caiff 



 

 

Gweinidogion Cymru ofyn am farn Cyfoeth Naturiol Cymru yn ogystal â’r Comisiwn Bwyd.  

Os oes consensws ymhlith y Pwyllgor fod angen nodi ar wyneb y Bil y gellir neu y mae’n rhaid 

ymgynghori â phersonau priodol eraill cyn diwygio’r disgrifiadau, yna mae hyn yn rhywbeth y 

gallem edrych i’w wneud drwy welliannau yng Nghyfnod 2. 

4. Mae adran 4(5) yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru wneud rheoliadau i osod 

targedau bwyd cyn pen dwy flynedd wedi i adran 4 ddod i rym, ond mae adran 4(4) yn nodi mai 

dim ond ar ôl i’r rheoliadau hyn ddod i rym y caiff y targedau hyn eu gosod. Gallai hyn arwain at 

sefyllfa lle mae’r rheoliadau’n cael eu gwneud cyn pen dwy flynedd ond yn cael eu drafftio fel nad 

ydynt yn dod i rym tan rywdro’n ddiweddarach. Ai dyma'r bwriad a sut y bydd hyn yn effeithio ar 

gyrff cyhoeddus y mae'n ofynnol iddynt baratoi cynlluniau bwyd lleol, gan ystyried y targedau 

bwyd, o fewn yr un cyfnod o ddwy flynedd? 

Y confensiwn cyfansoddiadol arferol yw ein bod yn disgwyl i Weinidogion (a deddfwrfeydd) wneud 

y peth iawn. Er enghraifft, mae Deddf yr Amgylchedd 2021 yn darparu bod rhwymedigaethau ar 

Weinidogion i osod rheoliadau drafft gerbron y Senedd erbyn dyddiad penodol, ond nid oes 

unrhyw rwymedigaeth iddynt gael eu gwneud neu ddod i rym. 

Fodd bynnag, rydym yn derbyn y gall sefyllfa godi pan fydd Llywodraeth Cymru yn gwneud 

rheoliadau o fewn amserlen 2 flynedd sy'n nodi'r targedau ond yn penderfynu hepgor dyddiadau 

cychwyn ar gyfer y darpariaethau gwirioneddol. O'r herwydd, rydym o'r farn y byddai'n ddoeth 

lliniaru'r risg hon a phennu dyddiad ar gyfer dod â'r targedau i rym.  

Byddai hyn yn cael ei wneud drwy welliant Cyfnod 2 i adran 4(5), ar yr amod a ganlyn: 

“Rhaid i'r rheoliadau cyntaf, sy'n gosod un neu ragor o dargedau ar gyfer pob nod bwyd eilaidd, 

gael eu gwneud a dod i rym o fewn 2 flynedd i'r adran hon ddod i rym.” 

5. A allwch chi egluro pam nad yw’r Bil yn darparu i Gomisiwn Bwyd Cymru gyhoeddi unrhyw 

ganllawiau mewn perthynas â chyflawni’r nodau a’r dyletswyddau o dan y Bil? 

Mae adran 10 o'r Bil yn nodi swyddogaethau Comisiwn Bwyd Cymru. Mae'r rhain yn cynnwys 

datblygu, a chynorthwyo cyrff cyhoeddus i ddatblygu polisïau mewn perthynas â materion 

bwyd yn ogystal â chynghori, hysbysu a chynorthwyo cyrff cyhoeddus mewn perthynas â 

materion bwyd.  

Wrth ddrafftio’r Bil, teimlwyd nad oedd angen ei gwneud yn ofynnol i’r Comisiwn lunio 

canllawiau ar gyfer cyrff cyhoeddus mewn perthynas â datblygu cynlluniau bwyd lleol gan y 

rhagwelwyd y byddai’r Comisiwn yn mynd ati’n rhagweithiol i ddarparu gwybodaeth i gyrff 

cyhoeddus wrth arfer ei swyddogaethau o ddydd i ddydd. Nod y fframwaith statudol a nodir yn 

y Bil yw hyrwyddo cydweithrediad parhaus rhwng y Comisiwn a'r cyrff cyhoeddus perthnasol.  

Yn ogystal â hyn, mae'r Bil yn darparu llwybrau eraill i Weinidogion Cymru a chyrff cyhoeddus 

ryngweithio â'r Comisiwn wrth baratoi'r strategaeth fwyd genedlaethol a chynlluniau bwyd lleol, 

yn ôl eu trefn:  



 

 

i. wrth baratoi'r strategaeth fwyd genedlaethol, mae adran 13(1)(a) o'r Bil yn 

darparu bod rhaid i Weinidogion Cymru geisio cyngor y Comisiwn; ac 

ii. wrth baratoi'r cynlluniau bwyd lleol, mae adran 18(1)(a) o'r Bil yn darparu y gall 

corff cyhoeddus ymgynghori â'r Comisiwn wrth baratoi cynllun bwyd lleol.  

I Weinidogion Cymru, mae gofyniad eu bod yn ceisio cyngor gan y Comisiwn. I gyrff 

cyhoeddus, mae ceisio cyngor yn opsiwn yn hytrach na gofyniad. Mae hyn yn rhoi’r 

hyblygrwydd i gyrff cyhoeddus ymgynghori â’r Comisiwn os ystyrir bod hynny’n angenrheidiol, 

ond mae’n cydnabod y gall corff cyhoeddus mewn rhai achosion ystyried bod ganddo ddigon 

o wybodaeth eisoes i baratoi cynllun, heb gyfraniad pellach gan y Comisiwn. 

6. A allwch chi esbonio pam nad oes gofyniad yn y Bil i'r strategaeth fwyd genedlaethol gael ei 

chymeradwyo gan y Senedd, yn hytrach na dim ond cael ei gosod gerbron y Senedd? 

Fy nealltwriaeth i yw nad yw'n arferiad arferol i bolisïau / strategaethau Llywodraeth Cymru gael 

eu cymeradwyo gan y Senedd. O ystyried nifer y polisïau / strategaethau y mae Llywodraeth 

Cymru yn gyfrifol amdanynt, nid wyf yn siŵr a fyddai’n gweithio’n ymarferol i’r rhain gael eu 

cymeradwyo gan y Senedd.  

Mae'r Bil ei hun yn cynnwys darpariaethau i sicrhau bod Llywodraeth Cymru'n cael cyngor 

priodol ac yn ymgynghori â phersonau annibynnol sydd ag arbenigedd perthnasol cyn gwneud 

y strategaeth fwyd genedlaethol. Fel y nodir yn Adran 13, mae hyn yn cynnwys gofyniad i geisio 

cyngor gan y Comisiwn Bwyd, ac opsiwn i geisio cyngor gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r 

Dyfodol Cymru ar agweddau perthnasol. Credaf fod hyn yn darparu digon o fesurau diogelu i 

sicrhau bod y strategaeth yn cynnwys barn y sector(au), ac nad oes angen cymeradwyaeth 

ffurfiol gan y Senedd. Nid yw hyn, wrth gwrs, yn atal pwyllgorau’r Senedd rhag craffu ar y 

strategaeth fwyd genedlaethol os ydynt o'r farn bod hynny'n briodol.  

7. Mae adran 22 o'r Bil yn diffinio'r term "cyrff cyhoeddus" ac yn caniatáu i Weinidogion Cymru 

ddiwygio'r diffiniad hwn drwy reoliadau, ar yr amod nad ydynt yn dileu eu hunain. Pam mae angen 

rhoi’r pŵer hwn i Lywodraeth Cymru a phwy ydych chi’n rhagweld fydd yn cael eu hychwanegu at y 

rhestr neu’n cael eu tynnu oddi arni? 

Roedd y mwyafrif o’r rhai a ymatebodd i'r ymgynghoriad y gofynnwyd iddynt a oeddent yn ystyried 

bod y rhestr o gyrff cyhoeddus yn adran 22 yn briodol, wedi ymateb yn gadarnhaol. Roedd 66 y 

cant o'r farn bod y rhestr fel y'i drafftiwyd i gynnwys Gweinidogion Cymru, awdurdod lleol a Bwrdd 

Iechyd Lleol, yn ddigonol. Fodd bynnag, roedd rhai o'r ymatebwyr yn cwestiynu a fyddai rhestr 

hirach o gyrff cyhoeddus fel y'u drafftiwyd yn adran 6 o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 

(Cymru) 2015 ("Deddf 2015") yn fwy priodol. Roedd rhai eraill, fel Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig, 

wedi awgrymu y gellid ehangu’r gofrestr i gynnwys unrhyw gorff a oedd sy’n cael arian cyhoeddus.  

At ei gilydd, nid ydym o’r farn y dylid cynnwys cyrff ychwanegol fel awdurdod Parc Cenedlaethol neu 

awdurdod tân ac achub Cymreig fel “corff cyhoeddus” at ddibenion y Bil hwn, fel y gwelir yn Neddf 

2015. Mae'r rhestr o gyrff cyhoeddus fel y'u drafftiwyd yn gytbwys ac yn briodol, fodd bynnag, mae'r 

pŵer i Weinidogion Cymru ddiwygio'r diffiniad yn ôl rheoliadau, yn amodol ar ymgynghoriad, yn 

caniatáu’r hyblygrwydd iddynt ychwanegu eraill at y rhestr yn y dyfodol os oes angen.  



 

 

 

8. Mae adran 22 hefyd yn nodi bod yn rhaid i Lywodraeth Cymru ymgynghori ag unrhyw gorff 

cyhoeddus y bwriedir ei ychwanegu at y rhestr drwy wneud rheoliadau. Pam nad oes gofyniad i 

ymgynghori â chorff y bwriedir ei dynnu oddi ar y rhestr, neu os oes bwriad i ddiwygio’i enw neu’r 

disgrifiad ohono? 

Mae’r drafftio a ddefnyddir yn adran 22 o’r Bil yn gyson â deddfwriaeth Gymreig arall gan gynnwys 

adran 52(4) o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Bydd angen ymgynghori bob 

amser er mwyn ychwanegu corff at y rhestr o gyrff cyhoeddus, er mwyn hysbysu’r corff hwnnw am 

unrhyw gyfrifoldebau ychwanegol y bydd yn ddarostyngedig iddynt. Er nad yw tynnu corff oddi ar 

y rhestr yn gosod unrhyw gyfrifoldebau ychwanegol ar y corff hwnnw, dim ond dileu’r 

dyletswyddau hynny, felly ni fydd angen ymgynghori â nhw bob amser. Fodd bynnag, mae adran 

22(5)(c) yn darparu, wrth wneud Rheoliadau o’r fath, rhaid i Weinidogion Cymru ymgynghori ag 

unrhyw bersonau y maent yn ystyried eu bod yn briodol a fydd, yn ôl pob tebyg, yn sicrhau yr 

ymgynghorir â chorff mewn unrhyw achos os byddant yn cael eu dileu.  

9. Mae nifer o ofynion yn y Bil i Weinidogion Cymru a chyrff cyhoeddus eraill gyhoeddi adolygiadau, 

strategaethau, cynlluniau etc. Lle bydd dogfennau o’r fath yn cael eu cyhoeddi? A fydd y diffyg 

manylder mewn perthynas â chyhoeddi'r dogfennau hyn yn amharu ar hygyrchedd? 

Nid wyf yn credu y byddai’n briodol i fanylion manwl am ble y bydd y dogfennau’n cael eu cyhoeddi 

gael eu cynnwys ar wyneb y Bil. Y cyrff cyhoeddus ddylai benderfynu ar y lle mwyaf priodol i gyhoeddi’r 

dogfennau. Byddai hyn, rydym yn tybio, yn wefan y corff cyhoeddus perthnasol, ond gallai gynnwys 

gyhoeddiad gan y Comisiwn Bwyd hefyd. Pe bai’r Bil yn nodi manylion manwl yn hyn o beth, gallai 

hyn gyfyngu ar gyrff cyhoeddus mewn gwirionedd, ac amharu ar hygyrchedd hyd yn oed ymhellach 

drwy gyfyngu ar yr opsiynau o ran cyhoeddi. 

10. Pam nad yw’r Bil yn darparu ar gyfer unrhyw ganlyniadau os na lwyddir i gyflawni’r nodau bwyd 

neu’r targedau bwyd, neu i gynhyrchu’r strategaeth fwyd genedlaethol neu gynlluniau bwyd lleol o 

fewn yr amserlenni gofynnol? 

Eto, mae hyn yn gyson â deddfwriaeth arall yng Nghymru gan gynnwys Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol (Cymru) 2015. Mae adran 8 o’r Ddeddf honno yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru 

gyhoeddi amcanion o fewn cyfnod penodedig heb unrhyw ganlyniadau am fethu â gwneud hynny.  

Yr hyn y mae’r Bil Bwyd yn ei ganiatáu drwy ei fframwaith yw i’r cynnydd a wnaed tuag at gyflawni’r 

nodau a’r targedau amrywiol gael ei adrodd i’r Senedd, ac i’r Senedd graffu arno. Lle bo'n briodol, 

mae angen i'r adolygiadau hynny nodi'r rhesymau dros fethu â bodloni'r gofynion perthnasol. Byddai 

unrhyw fethiannau o'r fath yn cael eu hamlygu drwy'r broses hon, a gellir eu trafod ar lawr y Senedd. 

11. Os na chytunir ar egwyddorion cyffredinol y Bil, neu os bydd y Bil yn methu fel arall, a ydych chi’n 

credu y gallai ei ddarpariaethau, neu rai ohonynt, gael eu hymgorffori drwy ddiwygio unrhyw Filiau 

presennol neu drwy ddeddfwriaeth yn y dyfodol? 

Mae gan y Bil Amaethyddiaeth, sydd yng Nghyfnod 2 ar hyn o bryd, gwmpas eang sy’n cynnwys 



 

 

darpariaethau ar gyfer ffermio cynaliadwy. Fodd bynnag, nod y Bil Bwyd (Cymru) fel yr wyf wedi’i nodi, 

yw galluogi cyflwyno dull gweithredu traws-bortffolio cyfannol o ymdrin â bwyd – ac mae sefydlu’r 

Comisiwn Bwyd yn ganolog i hynny. Felly, mae'n anodd gweld sut y byddai darpariaethau'r Bil Bwyd 

yn dod o fewn cwmpas y Bil Amaethyddiaeth.  

Mae’r Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru) bellach wedi cwblhau ei daith 

drwy'r camau diwygio. Er efallai yr oedd cwmpas cyfyngedig i gynnwys gwelliannau ar gaffael lleol, 

ond nid oeddwn yn teimlo ei bod yn briodol cyflwyno gwelliannau ar faterion yr oeddwn i’n eu 

cyflwyno yn fy Mil fy hun, yn ystod Cyfnod 1 o’i daith ddeddfwriaethol.  

Nid wyf yn credu bod unrhyw Filiau eraill yn rhaglen ddeddfwriaethol bresennol y Llywodraeth a 

fyddai'n galluogi i ddarpariaethau'r Bil Bwyd gael eu hymgorffori drwy welliant. Nid yw manylion 

rhaglen ddeddfwriaethol y Llywodraeth ar gyfer y blynyddoedd dilynol yn hysbys eto felly nid yw’n 

bosibl rhagweld lle y gellid cynnig gwelliannau posibl i ymgorffori darpariaethau’r Bil.  

12. Yn ystod y sesiwn, fe wnaethoch esbonio’ch bod yn ystyried cyflwyno gwelliannau i’r Bil os bydd 

yn symud i Gyfnod 2. A allwch chi ddweud wrthym beth fyddai diben y gwelliannau arfaethedig hyn? 

Mae rhai gwelliannau y byddwn yn ystyried eu cyflwyno yng Nghyfnod 2, ac rwyf wedi gallu egluro 

rhai ohonynt i’r Pwyllgorau yn y sesiynau tystiolaeth hyd yma. Un gwelliant a drafodwyd yn fy sesiwn 

dystiolaeth gyda’r Pwyllgor hwn yw’r angen i newid yr amserlenni ar gyfer y Cynlluniau Bwyd Lleol, o 

2 i 3 blynedd. Byddai hyn yn caniatáu rhagor o amser i gyrff cyhoeddus sy’n gyfrifol am lunio a 

chyhoeddi cynllun bwyd lleol, os bydd Gweinidogion Cymru yn cymryd amser hir i gyhoeddi’r 

Strategaeth Fwyd Genedlaethol, y mae’n rhaid ei llunio o fewn 2 flynedd.  

Fel yr atebwyd yng Nghwestiwn 4 uchod, byddai mân welliant yn cael ei wneud i adran 4(5) yng 

Nghyfnod 2 er mwyn sicrhau eglurder ac osgoi unrhyw amwysedd ynghylch y rheoliadau sy'n 

ymwneud â thargedau sydd angen eu gwneud a dod i rym.  

Yn dilyn tystiolaeth bellach a gafwyd gan Archwilio Cymru mewn ymateb i ymgynghoriad Pwyllgor yr 

Economi, Masnach a Materion Gwledig, byddem hefyd yn gwneud mân welliannau technegol i 

baragraffau 18 ac 19 o'r Atodlen i'r Bil. Rwy'n ddiolchgar i Archwilydd Cyffredinol Cymru am ei 

dystiolaeth. Bydd ymgorffori'r newidiadau hyn yn sicrhau cysondeb gyda'r darpariaethau archwilio yn 

Neddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus 2019.  

Yn ogystal, fel yr wyf wedi’i amlinellu yn ystod sesiynau craffu’r Pwyllgor ar y Bil, byddwn yn hapus 

iawn i weithio gyda’r Aelodau a chyda’r Gweinidog i nodi meysydd lle y gellid gwneud gwelliannau i’r 

Bil, ac i fwrw ymlaen â’r rhain yng Nghyfnod 2.  


