
 

 

  

 

 

16 Chwefror 2023 

Annwyl Peter 

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

Diolch am ymddangos gerbron y Pwyllgor ar 30 Ionawr fel yr Aelod sy’n gyfrifol am y Bil Bwyd 

(Cymru), ac am eich llythyr dyddiedig 25 Ionawr a helpodd i lywio’n trafodaethau.  

Fel y soniais ar ddiwedd y sesiwn, roedd nifer o faterion nad oeddem wedi gallu eu trafod â chi yn 

ystod y sesiwn dystiolaeth. 

Byddwn yn ddiolchgar felly pe gallech ymateb i’r cwestiynau a restrir yn yr Atodiad erbyn 10 Mawrth 

2023. 

Yn gywir, 

 

Huw Irranca-Davies 

Cadeirydd 

  

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddDCC@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddDCC 

0300 200 6565  

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddLJC@senedd.wales  

senedd.wales/SeneddLJC 
0300 200 6565  

Y Pwyllgor Deddfwriaeth,  
Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
— 
Legislation, Justice and  
Constitution Committee 

Peter Fox OBE AS 

Yr Aelod o’r Senedd dros Fynwy 

https://record.senedd.wales/Committee/13181#A77346
https://busnes.senedd.cymru/documents/s133206/LJC6-04-23%20-%20Papur%202%20-%20Llythyr%20gan%20Peter%20Fox%20AS%2025%20Ionawr%202023.pdf


 

 

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?  

2. Mae’r Bil yn rhoi’r pŵer i Weinidogion Cymru ddiwygio’r disgrifiadau o 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?   

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

newydd Cymru cyn diwygio’r disgrifiadau o 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 Chyfoeth Naturiol Cymru? 

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? 

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? 

6. A allwch chi esbonio pam does 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? 

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? 

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?  

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? 



 

 

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? 

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? 

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?  


