
 
GWEINIDOGION Y DU SY’N GWEITHREDU MEWN MEYSYDD 

DATGANOLEDIG 
 
 

219 - Rheoliadau Cynhyrchion Amaethyddol, Bwyd a Diod (Diwygio) 
(Ymadael â'r UE) 2020 

Dyddiad gosod yn Senedd y DU: 31 Rhagfyr 2020 
Sifftio 
A fydd angen eu sifftio yn Senedd y DU?  Na fydd 
Gweithdrefn:  Gwneud Cadarnhaol 
Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Ewropeaidd Tŷ'r Cyffredin 

Amherthnasol   

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Craffu ar Is-
ddeddfwriaeth Tŷ'r Arglwyddi 

Amherthnasol 

Dyddiad y daw'r cyfnod sifftio i ben yn 
Senedd y DU  

Amherthnasol 

Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol 
o dan Reol Sefydlog 30A (oherwydd eu bod 
yn diwygio deddfwriaeth sylfaenol) 

Dim angen   

Gweithdrefn graffu 
Canlyniad y broses sifftio    Amherthnasol   
Gweithdrefn  Gwneud Cadarnhaol 
Dyddiad trafod gan y Cydbwyllgor ar 
Offerynnau Statudol 

20 Ionawr 2021 

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Tŷ'r Cyffredin 

Anhysbys  

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Craffu ar Is-
ddeddfwriaeth Tŷ'r Arglwyddi 

12 Ionawr 2021 

Cefndir 
Bwriedir i'r Rheoliadau hyn gael eu gwneud gan Lywodraeth y DU yn unol 
ag adran 8 o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018, a 
pharagraffau 5(3) a 21 o Atodlen 7 iddi. 
 
Crynodeb 
Mae Rheoliadau 2020 yn diwygio Rheoliadau bwyd a diod yr UE a 
ddargedwir ac is-ddeddfwriaeth ddomestig sy'n ymwneud â chynlluniau 
dynodiad daearyddol, gwin a chynhyrchion organig. 
 
Yn bennaf, mae Rheoliadau 2020 yn diwygio deddfwriaeth uniongyrchol 
yr UE a ddargedwir i alluogi'r DU i sicrhau y diogelir dros dro ddynodiadau 
daearyddol trydydd gwlad a thelerau gwin traddodiadol y cytunwyd 
arnynt mewn cytundebau parhad masnach rhwng y DU a thrydydd 
gwledydd, ond nad ydynt wedi'u cadarnhau eto - y cyfeirir atynt fel 
"trefniadau pontio". 
 



Mae Rheoliadau 2020 hefyd yn cynnwys rhai mân ddiwygiadau eraill yr 
oedd angen iddynt ddod i rym ar ddiwedd y cyfnod pontio, gan gynnwys 
ar ardystiadau mewnforio gwin, enwau tarddiad gwin yr Unol Daleithiau, 
mewnforio bwyd a phorthiant organig, diogelu parhaus ddynodiadau 
cynnyrch UDA a Mecsico, ymarferoldeb rheoliadau diodydd gwirod a 
ddargedwir ac ychwanegu dosbarth newydd o ddynodiad daearyddol i 
gefnogi cytundeb masnach y DU-Japan.  
 
Datganiad gan Lywodraeth Cymru 
Mae’r linc i'r Memorandwm Esboniadol i'r Rheoliadau hyn a geir yn y 
datganiad yn anghywir.  Mae'r linc yn cyfeirio'n anghywir at Reoliadau 
Cynhyrchion Amaethyddol, Bwyd a Diod (Diwygio ac ati) (Ymadael â'r UE) 
2020 – roedd y Rheoliadau hynny'n destun Datganiad SO30C a wnaed ar 
23 Tachwedd 2020. 
 
Ac eithrio’r gwall hwnnw, mae’r Cynghorwyr Cyfreithiol yn cytuno â’r 
datganiad a osodwyd gan Lywodraeth Cymru dyddiedig 12 Mawrth 2021 
ynghylch effaith y Rheoliadau hyn. 
 
Mae Rheoliadau 2020 yn cynnwys darpariaethau sy'n rhoi swyddogaethau 
i'r Ysgrifennydd Gwladol mewn meysydd sydd o fewn cwmpas 
cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd.  Bydd swyddogaethau a roddir i'r 
Ysgrifennydd Gwladol heb ensyniad yn gyfystyr â swyddogaethau un o 
Weinidogion y Goron at ddibenion paragraff 11(2) o Atodlen 7B i Ddeddf 
Llywodraeth Cymru 2006, sy'n cyfyngu ar gymhwysedd deddfwriaethol y 
Senedd i ddileu neu addasu swyddogaethau o'r fath heb ymgynghori â 
gweinidog perthnasol llywodraeth y DU. 
 
Cytundeb Rhynglywodraethol ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)  
Mae'r crynodeb uchod a chynnwys y Memorandwm Esboniadol i'r 
Rheoliadau hyn yn cadarnhau eu heffaith. 
 
Mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yn anghytuno ynghylch a yw 
cynlluniau Dynodiad Daearyddol, gwin, diodydd gwirod a bwyd a 
phorthiant organig wedi'u datganoli.  Dywed datganiad ysgrifenedig 
Llywodraeth Cymru: 
 

“Safbwynt Llywodraeth Cymru yw bod cynlluniau dynodiadau 
daearyddol sy’n gysylltiedig âgwin, diodydd gwirodol a bwyd a 
bwyd anifeiliaid organig wedi’u datganoli ac nad ydynt 
ynymwneud â’r materion a gedwir yn ôl o dan unrhyw bennawd 
yn Atodlen 7A i DdeddfLlywodraeth Cymru 2006. Fodd bynnag, 
nid yw Llywodraeth y DU yn cytuno, ac mae’ncredu bod pwnc 
Rheoliadau 2020 wedi’i gadw yn ôl. Felly, nid yw Llywodraeth y DU 
wedigofyn am gydsyniad Gweinidogion Cymru.” 

 



Nodwn, p'un a yw’r materion hyn wedi'u datganoli ai peidio, po fwyaf 
eang yw’r maint tiriogaethol, y mwyaf y bydd cynhyrchion Cymru yn cael 
eu diogelu. 
 
Mae datganiad ysgrifenedig Llywodraeth Cymru yn cadarnhau y byddai 
cydsyniad Gweinidogion Cymru i wneud y cywiriadau hyn mewn 
perthynas â Chymru ac ar ei rhan, wedi’i roi pe bai wedi’i geisio am 
resymau effeithlonrwydd a hwylustod. 
 
Mae datganiad Llywodraeth Cymru yn nodi hefyd bod Llywodraeth Cymru 
wedi ysgrifennu at Lywodraeth y DU i’w hysbysu o’i barn nad yw'n briodol i 
Weinidogion Llywodraeth y DU wneud penderfyniadau unochrog ar 
faterion sy’n cael effaith uniongyrchol ar feysydd cymhwysedd 
datganoledig. 
 

 

 


