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6 Awst 2021 
 
Annwyl Huw, 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 14 Gorffennaf ynghylch y Memorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol ar gyfer Bil Amgylchedd Llywodraeth y DU. Derbyniwch fy ymddiheuriadau 
am fethu eich dyddiad cau. Mae'n bleser gennyf ddarparu gwybodaeth ychwanegol y 
gofynnwyd amdani isod.   
 
1. Yn achos pob pŵer i wneud rheoliadau a nodwyd yn Atodiad A i'r Memorandwm, 
gwnaethoch gytuno i ysgrifennu atom a nodi pryd rydych chi'n bwriadu defnyddio pob 
un o’r pwerau hyn. 
 
Er mwyn cynorthwyo'r Pwyllgor, atodaf wybodaeth am amseriad arfaethedig yr is-
ddeddfwriaeth o dan y Bil hwn yn Atodiad A i'r llythyr hwn, gyda'r cafeat mai barn gychwynnol 
yw hon sy’n amodol ar ystyriaethau blaenoriaethu ac amserlennu.    
 
2. A wnewch chi (a) darparu copi o'r canllawiau [ar gyfer rhoi cydsyniad Gweinidogion 
Cymru i'r DU arfer pwerau mewn perthynas â Chymru] y gwnaethoch gyfeirio atynt yng 
nghyfarfod y pwyllgor, a (b) cadarnhau a fyddwch yn ceisio barn y Senedd yn ffurfiol 
cyn rhoi cydsyniad Gweinidogol i wneud unrhyw reoliadau perthnasol o dan y Bil (wedi 
iddo i rym). 
 
Atodaf gopi o'r canllawiau yn Atodiad B. 
 
Ar gyfer Offerynnau Statudol Llywodraeth y DU o dan Ddeddf yr Amgylchedd (wedi iddi ddod 
i rym) lle mae angen cydsyniad Gweinidogion Cymru, byddaf yn ysgrifennu at y pwyllgorau 
polisi perthnasol i'w hysbysu o fwriad i roi cydsyniad, ac, os oes digon o amser, darparu cyfle 
i'r Senedd fynegi barn cyn bod Gweinidogion yn rhoi cydsyniad. Byddaf hefyd yn gosod 
datganiadau ysgrifenedig yn y Senedd ar ôl i Offerynnau Statudol gael eu gosod yn Senedd 
y DU.  
 
3. Gwnaethoch gadarnhau bod gwelliant i’r Bil wedi’i gyflwyno ar 9 Mehefin a fyddai’n 
diwygio Deddf Llywodraeth Cymru 2006, ac a fyddai wedyn yn caniatáu i’r Senedd 
ddileu’r swyddogaethau cydredol plws a roddir i’r Ysgrifennydd Gwladol o dan y Bil. A 
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allwch chi ddweud beth yw’r sefyllfa ddiweddaraf o ran statws y gwelliant hwn, a 
chadarnhau a gafodd ei dderbyn ai peidio. 
 
Trafodwyd y gwelliant a chytunwyd arno ar 14 Gorffennaf. 
 
4. Rydych yn gweithio gyda'r holl Lywodraethau eraill yn y DU, meddech chi, i bennu'r 
gofynion sy'n codi o'r Cytundeb Masnach a Chydweithrediad rhwng y DU a'r UE. A 
allwch chi roi rhagor o fanylion am y trafodaethau hyn â Llywodraethau eraill y DU 
ynghylch goblygiadau’r Cytundeb ac ynghylch cynllun Llywodraeth Cymru i sicrhau y 
bydd yn parhau i gydymffurfio wrth arfer y pwerau y bydd y Bil yn eu darparu. 
 
Mae strwythur llywodraethu cymhleth i’r Cytundeb, ac mae ei fanylion yn cael eu hegluro. 
Bydd materion amgylcheddol yn dod o dan gylch gwaith Pwyllgor Arbenigol Masnach sy’n 
trafod Tegwch yn y Farchnad a Chystadleuaeth Agored a Theg (LPFOFC).  Arweinir y 
Pwyllgor hwn gan Swyddfa'r Cabinet gyda chymorth yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth 
Ddiwydiannol (BEIS).  
 
Mae rhai darpariaethau allweddol sy’n ymwneud â thegwch yn y farchnad yn cynnwys y 

cytundeb i beidio â chymryd cam yn ôl o ran safonau diogelu'r amgylchedd mewn ffordd 

sy'n rhoi mantais fasnachol i'r DU neu'r UE, ac i gydweithredu ar fonitro a gorfodi.  

Mae swyddogion Llywodraeth Cymru yn rhan o Weithgor Amgylchedd ar draws y DU a gyd-

gysylltir gan DEFRA. Bydd y Grŵp hwn yn darparu cyswllt ar faterion amgylcheddol i BEIS 

a'r Pwyllgor Arbenigol (LPFOFC). Rydym yn gweithio gyda gweinyddiaethau eraill y DU i 

benderfynu sut mae'r gofynion yn y Cytundeb yn trosi'n fesurau ymarferol i gefnogi’r gwaith 

gweithredu.  Nid yw'n glir ar hyn o bryd pa raddau o oruchwyliaeth sydd eu hangen ar lefel 

ddomestig i gydymffurfio â'r gofynion hyn. Nid yw’n glir chwaith sut y caiff yr effaith ar 

fasnach neu’r tarfu ar fasnach eu penderfynu, a sut y caiff ei defnyddio (gan yr UE a'r DU). 

Mae trafodaethau'n mynd rhagddynt ar hyn o bryd i egluro rolau a chyfrifoldebau mewn 

perthynas â'r goruchwylio hwn. 

Unwaith y daw'r eglurder sydd ei angen i'r amlwg, byddwn mewn sefyllfa i benderfynu pa 

fecanweithiau sydd eu hangen yng Nghymru i ni gyfrannu at fodloni gofynion y Cytundeb. 

5. Wrth ymateb i’r cwestiynau am gyfraith ddwyieithog Cymru, fe wnaethoch sôn am 
sgwrs a oedd yn mynd rhagddi ynglŷn â sicrhau bod Biliau Llywodraeth y DU ar gael 
yn Gymraeg. A allwch chi roi rhagor o wybodaeth am y datblygiad diddorol hwn. 
 
Mae'n ddrwg gennyf siomi'r Pwyllgor ond yr oeddwn yn cyfeirio'n gyffredinol at drafodaethau 
cyhoeddus parhaus ynghylch hygyrchedd y gyfraith a chryfhau'r defnydd o'r Gymraeg ar 
draws pob agwedd ar fywyd, yn hytrach nag at sgyrsiau penodol. 
 
Yn gywir  
 

 
 
Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change 
 
 



Crynodeb o'r amserlen ar gyfer is-ddeddfwriaeth ym Mil Amgylchedd y DU  
(C) = Y Weithdrefn Gadarnhaol   (N) = Y Weithdrefn Negyddol 

 

Adran neu 
atodlen i’r Bil 

Y pŵer yn cael ei roi 
i  

Effaith Amserlen ar gyfer Is-ddeddfwriaeth 

Cymal 50 
Atodlen 4 
Rhwymedig-
aethau mewn 
perthynas â 
chyfrifoldeba
u 
cynhyrchwyr 
 
(C) ag 
eithriadau. 
 

Gweinidogion 
Cymru, neu’r 
Ysgrifennydd 
Gwladol mewn 
perthynas â Chymru 
gyda chydsyniad 
Gweinidogion 
Cymru.    

Mae’n rhoi pŵer i wneud Rheoliadau 
er mwyn gosod rhwymedigaethau 
mewn perthynas â chyfrifoldebau 
cynhyrchwyr ar bersonau penodedig 
ac mewn perthynas â chynhyrchion 
neu ddeunyddiau penodedig. 
 

Hydref 2022 − is-ddeddfwriaeth i roi cyfrifoldeb 
estynedig ar gynhyrchwyr am wastraff deunydd 
pacio. 

Cymal 51 
Atodlen 5 
Cyfrifoldeb 
cynhyrchwyr 
am gostau 
gwaredu  
 
(C) 

Gweinidogion 
Cymru, neu’r 
Ysgrifennydd 
Gwladol mewn 
perthynas â Chymru 
gyda chydsyniad 
Gweinidogion 
Cymru.    

Mae’n rhoi pŵer i wneud Rheoliadau 
sy’n ei gwneud yn ofynnol i’r rheini 
sy’n gweithgynhyrchu, yn prosesu, 
yn dosbarthu neu’n cyflenwi 
cynhyrchion i dalu, neu gyfrannu at, 
gostau gwaredu’r cynhyrchion 
hynny.    

Hydref 2022 − is-ddeddfwriaeth i roi cyfrifoldeb 
estynedig ar gynhyrchwyr am wastraff deunydd 
pacio. 

Cymal 52 
Atodlen 6 
Gwybodaeth 
am effeithlon-
rwydd 
adnoddau 
 

Gweinidogion 
Cymru, neu’r 
Ysgrifennydd 
Gwladol mewn 
perthynas â Chymru 
gyda chydsyniad 

Mae’n rhoi pŵer i wneud Rheoliadau 
sy’n pennu gofynion lle y mae gofyn 
i weithgynhyrchwyr a chynhyrchwyr 
ddarparu gwybodaeth am 
effeithlonrwydd eu cynhyrchion o 
ran adnoddau.   

Hydref 2022 – bydd y cymalau hyn yn cael eu 
defnyddio gyntaf ar gyfer gofynion labelu gorfodol 
arfaethedig mewn perthynas â Chyfrifoldeb 
Estynedig Cynhyrchwyr am wastraff deunydd 
pacio ac am gynllun dychwelyd ernes ar gyfer 
cynwysyddion diodydd.  



Adran neu 
atodlen i’r Bil 

Y pŵer yn cael ei roi 
i  

Effaith Amserlen ar gyfer Is-ddeddfwriaeth 

(C) Gweinidogion 
Cymru.    

Cymal 53 
Atodlen 7 
Gofynion o 
ran effeithlon-
rwydd 
adnoddau 
 
(C) 

Gweinidogion 
Cymru 

Mae’n rhoi pŵer i’r awdurdod 
cenedlaethol perthnasol wneud 
rheoliadau sy’n pennu gofynion o 
ran effeithlonrwydd adnoddau y 
mae’n ofynnol i gynhyrchion eu 
bodloni.  

Dim amserlen hyd yma ar gyfer is-ddeddfwriaeth 
er mwyn defnyddio’r pwerau hyn. 

Cymal 54 
Atodlen 8 
Cynlluniau 
ernes 
 
(C) ag 
eithriadau. 
 

Gweinidogion 
Cymru 

Mae’n rhoi pŵer i’r awdurdod 
cenedlaethol perthnasol wneud 
rheoliadau i sefydlu cynlluniau 
ernes. 

Hydref 2022 – is-ddeddfwriaeth i weithredu 
cynllun dychwelyd ernes ar gyfer cynwysyddion 
diodydd.  

Cymal 55 
Atodlen 9 
Codi taliadau 
am eitemau 
plastig untro. 
 
(C) ag 
eithriadau. 

Gweinidogion 
Cymru 

Mae’n rhoi pŵer i wneud rheoliadau 
sy’n darparu ar gyfer codi tâl gan 
werthwyr nwyddau am gyflenwi 
eitemau untro. 

Dim amserlen hyd yma ar gyfer is-ddeddfwriaeth 
er mwyn defnyddio’r pwerau hyn. 

Cymal 58 
Olrhain 
gwastraff yn 

Gweinidogion 
Cymru 

Mae’n rhoi pwerau i Weinidogion 
Cymru gyflwyno trefniadau i olrhain 
gwastraff yn electronig (digidol) a 

Hydref 2022 – is-ddeddfwriaeth i weithredu 
trefniadau i olrhain gwastraff yn electrionig. 



Adran neu 
atodlen i’r Bil 

Y pŵer yn cael ei roi 
i  

Effaith Amserlen ar gyfer Is-ddeddfwriaeth 

electronig: 
Prydain Fawr 
 
N) ag 
eithriadau. 
 

sefydlu system electronig at y diben 
hwnnw drwy gyfrwng rheoliadau. 

Cymal 60 
Gwastraff 
peryglus: 
Cymru a 
Lloegr 
 
N) ag 
eithriadau. 
 

Gweinidogion 
Cymru 

Mae’n rhoi pŵer i wneud rheoliadau 
i wneud darpariaeth ynghylch 
rheoleiddio gwastraff peryglus, neu 
sy'n gysylltiedig â hynny. 
 
Mae hwn yn bŵer i sicrhau y gallwn 
barhau i gadw’r is-ddeddfwriaeth 
bresennol ar wastraff peryglus yn ôl 
yr angen. Pan ddiddymwyd Deddf y 
Cymunedau Ewropeaidd  1972, 
dilëwyd y pŵer cyfredol i ddiwygio 
neu ddisodli is-ddeddfwriaeth. 
 

Bydd angen gwneud newidiadau i Reoliadau 
Gwastraff Peryglus (Cymru) 2005 pan fyddwn yn 
gwneud is-ddeddfwriaeth i gyflwyno'r system 
olrhain gwastraff orfodol. Bydd y Rheoliadau'n 
mynd gerbron y Senedd yn hydref 2022. 

Cymal 68  
Camau 
gorfodi mewn 
perthynas â 
thaflu sbwriel. 
 
(N) 

Gweinidogion 
Cymru 

Mae’n diwygio Rhan 4 o Ddeddf 
Diogelu'r Amgylchedd 1990 mewn 
perthynas â chamau gorfodi rhag 
taflu sbwriel, a rhag troseddau eraill, 
sef taflu sbwriel o gerbyd a 
dosbarthu deunydd printiedig am 
ddim heb awdurdod.  
 
Mae’n rhoi pŵer newydd i 
Weinidogion Cymru wneud 
Rheoliadau yn adran 88 o Ddeddf 

Diwedd 2022/Dechrau 2023 – Bwriedir cynnal 
ymgynghoriad cyhoeddus ar ddatblygu amodau a 
chanllawiau statudol felly gallai hynny effeithio ar 
yr amserlenni ar gyfer cyflwyno. 



Adran neu 
atodlen i’r Bil 

Y pŵer yn cael ei roi 
i  

Effaith Amserlen ar gyfer Is-ddeddfwriaeth 

1990 i ragnodi amodau y mae'n 
rhaid i swyddog awdurdodedig sy'n 
gweithredu ar ran awdurdod sbwriel 
eu bodloni, ac i wneud darpariaeth 
sy'n ei gwneud yn ofynnol i 
awdurdod sbwriel ddirymu 
awdurdodiad swyddog os yw'r 
swyddog hwnnw'n methu â bodloni'r 
amodau rhagnodedig.  
 
Mae hefyd yn rhoi pwerau i 
Weinidogion Cymru lunio 
canllawiau. 
 

Cymal 69  
Hysbysiadau 
Cosb 
Benodedig 
 
(N) 
 

Gweinidogion 
Cymru 

Mae’n diwygio adrannau 33ZA, 
33ZB, 34ZA a 34ZB o Ddeddf 
Diogelu’r Amgylchedd 1990 er 
mwyn rhoi pwerau i amrywio lefelau 
Hysbysiadau Cosb Benodedig a 
phennu sut y gellir eu talu.  

I’w adolygu yn 2022 yn unol â’r ymrwymiadau yn 
y Cynllun drafft ar Sbwriel a Thipio 
Anghyfreithlon.   

Cymal 78 
Cynlluniau 
rheoli 
adnoddau 
dŵr, 
cynlluniau 
sychder a 
chynigion ar 
y cyd.  

Gweinidogion 
Cymru (mewn 
perthynas ag 
ymgymerwyr dŵr 
sydd yn gyfan gwbl; 
neu'n bennaf yng 
Nghymru)    

Mae adran 39E, sydd newydd ei 
mewnosod, yn caniatáu i 
Weinidogion Cymru roi cyfarwyddyd 
i ddau neu ragor o ymgymerwyr dŵr 
gyhoeddi cynnig ar y cyd. 
 
Mae adran 39F, sydd newydd ei 
mewnosod, yn rhoi pŵer i 
Weinidogion Cymru wneud 

Disgwylir i gwmnïau dŵr ddiweddaru cynlluniau 
rheoli adnoddau dŵr ar gyfer 2022 ac mae 
grwpiau rhanbarthol adnoddau dŵr yn paratoi 
cynlluniau rhanbarthol.  
 
Nid oes amserlen benodol eto ar gyfer cyflwyno  
is-ddeddfwriaeth. 



Adran neu 
atodlen i’r Bil 

Y pŵer yn cael ei roi 
i  

Effaith Amserlen ar gyfer Is-ddeddfwriaeth 

 
(N) 

Rheoliadau ynghylch y weithdrefn ar 
gyfer paratoi a chyhoeddi cynlluniau 
rheoli adnoddau dŵr, cynllun 
sychder a chynnig ar y cyd. 
 
Mae adran 39G, sydd newydd ei 
mewnosod, yn dweud y caiff y pŵer 
i wneud Rheoliadau o dan adran 
39F roi pwerau i'r Gweinidog wneud 
darpariaethau drwy gyfrwng 
cyfarwyddyd. 
 
Mae adran 39H, sydd newydd ei 
mewnosod, yn gwneud amryfal 
ddarpariaethau atodol amrywiol 
ynghylch y pwerau uchod i wneud 
rheoliadau. 

Cymal 79 
Cynlluniau 
rheoli 
craeniau a 
charthffosydd  
 
(N) 

Gweinidogion 
Cymru (mewn 
perthynas ag 
ymgymerwyr dŵr 
sydd yn gyfan gwbl; 
neu'n bennaf yng 
Nghymru)    

Mae'r cymal hwn yn gwneud 
darpariaeth mewn perthynas â 
chynlluniau rheoli draenio a 
charthffosiaeth a pharatoi ac 
adolygu cynlluniau o’r fath. 
 
Mae'r adran 94A(7), sydd newydd ei 
mewnosod, yn cynnwys pŵer i 
Weinidogion Cymru gyhoeddi 
cyfarwyddydau sy'n pennu ar ba 
ffurf y mae'n rhaid cyhoeddi cynllun 
rheoli draenio a charthffosiaeth neu'r 

Gwanwyn 2023 



Adran neu 
atodlen i’r Bil 

Y pŵer yn cael ei roi 
i  

Effaith Amserlen ar gyfer Is-ddeddfwriaeth 

cyfnod cynllunio y mae'n rhaid i 
gynllun o'r fath ymwneud ag ef. 
 
At hynny, mae a.94B, sydd newydd 
ei mewnosod, yn cynnwys pŵer i 
Weinidogion Cymru, drwy 
Orchymyn, ddiwygio erbyn pryd y 
mae'n rhaid i ymgymerwr 
carthffosiaeth gyhoeddi cynllun 
(mae'r ddarpariaeth honno yn 
a.94A(6)(c)). 
 
Mae'r adran 94C, sydd newydd ei 
mewnosod, yn rhoi pŵer i 
Weinidogion Cymru wneud 
rheoliadau er mwyn gwneud 
darpariaeth ynghylch y weithdrefn ar 
gyfer paratoi a chyhoeddi cynlluniau 
rheoli draenio a charthffosiaeth. 
Mae hyn yn cynnwys caniatáu i 
ddarpariaeth gael ei gwneud ar 
gyfer rhannu gwybodaeth, 
ymgynghori ar gynlluniau drafft a’r 
ymatebion iddynt, dosbarthu 
cynlluniau drafft, a darpariaeth sy'n 
rhoi pŵer i Weinidogion wneud 
unrhyw ddarpariaeth (bellach) drwy 
gyfarwyddydau − gweler a.94C(8). 
 



Adran neu 
atodlen i’r Bil 

Y pŵer yn cael ei roi 
i  

Effaith Amserlen ar gyfer Is-ddeddfwriaeth 

Mae adran 94D, sydd newydd ei 
mewnosod, yn gwneud darpariaeth 
atodol ar gyfer y rheoliadau a wneir 
o dan a.94C. 
Mae adran 94E, sydd newydd ei 
mewnosod, yn gwneud darpariaeth 
ynghylch ffurf unrhyw 
gyfarwyddydau a wneir o dan 
a.94C(8). 

Cymal 86 
Ansawdd 
dŵr: pwerau 
Gweinidogion 
Cymru 
 
(N) 
 

Gweinidogion 
Cymru 

Pŵer i ddiwygio deddfwriaeth i 
wneud diweddariadau technegol ym 
maes ansawdd dŵr, ar ôl ymadael 
â'r UE. 

Dim amserlen ar hyn o bryd.  

Cymal 91 
Prisio tir arall 
yn yr ardal 
ddraenio: 
Cymru 
 
(C) 

Gweinidogion 
Cymru 

Diwygiad i Ddeddf yr Amgylchedd 
(Cymru) 2016 sy'n diwygio Deddf 
Draenio Tir 1991. Mae’n ailddatgan 
pwerau sy’n bodoli eisoes i wneud 
Rheoliadau yng ngoleuni 
diwygiadau i Ddeddf 1991, gan 
gynnwys y pŵer cysylltiedig i wneud 
rheoliadau a gyflwynwyd yng 
nghymal 88. 

2022 -2023 

Cymal 92 
Prisio tir 
amaethyddol 
yn yr ardal 

Gweinidogion 
Cymru 

Mae’n rhoi pŵer i wneud rheoliadau 
sy'n darparu methodoleg amgen ar 
gyfer cyfrifo cyfraddau draenio 

2022 -2023 



Adran neu 
atodlen i’r Bil 

Y pŵer yn cael ei roi 
i  

Effaith Amserlen ar gyfer Is-ddeddfwriaeth 

ddraenio: 
Cymru a 
Lloegr 
 
(C) 
 

Cymal 93 
Datgelu 
gwybodaeth 
Refeniw a  
 
(C) 
 

Gweinidogion 
Cymru 

Mae'r ddarpariaeth hon yn diwygio 
Deddf Draenio Tir 1991 er mwyn  
caniatáu i CThEM rannu 
gwybodaeth i bersonau cymwys at 
ddibenion cymwys. Rhoddir pŵer i 
wneud rheoliadau fel y bo modd 
ychwanegu at y rhestr o 'bersonau 
cymwys'. 

2022-2023 

Atodlen 21 
para 1(1) 
Diwygio 
rheoliad 
REACH ( 
Cofrestru, 
Gwerthuso, 
Awdurdodi a 
Chyfyngu ar 
Gemegau) 
 
(C) 

Yr Ysgrifennydd 
Gwladol gyda 
chaniatâd 
Gweinidogion 
Cymru a’r Alban 

Mae’n rhoi pŵer i Weinidogion 
Cymru roi cydsyniad i'r Ysgrifennydd 
Gwladol wneud rheoliadau sy'n 
diwygio Rheoliad REACH y DU sy'n 
gymwys i Brydain Gyfan. 

O 2022 ymlaen. 

Is-ddeddfwriaeth i'w gwneud gan yr Ysgrifennydd 
Gwladol gyda chydsyniad Gweinidogion Cymru. 

Bydd angen defnyddio'r pwerau yn ysbeidiol er 
mwyn diweddaru rheoliadau REACH y DU, er 
enghraifft, ar ôl i’r UE wneud diweddariadau, ac 
er mwyn mynd i'r afael â materion gweithredu a 
fydd yn codi wrth weithredu REACH y DU. 

Dylid pwysleisio na ellir defnyddio'r pwerau 
diwygio i newid egwyddorion sylfaenol REACH y 
DU.. 



Adran neu 
atodlen i’r Bil 

Y pŵer yn cael ei roi 
i  

Effaith Amserlen ar gyfer Is-ddeddfwriaeth 

Atodlen 21 
2(1) Diwygio 
Rheoliadau 
Gorfodi 
REACH 2008 
(O.S. 
2008/2852). 
 
(C) 

 

Gweinidogion 
Cymru, neu’r 
Ysgrifennydd 
Gwladol mewn 
perthynas â Chymru 
gyda chydsyniad 
Gweinidogion 
Cymru. 

Mae’n rhoi pwerau i Weinidogion 
Cymru ddiwygio Rheoliadau Gorfodi 
REACH 2008 (O.S. 2008/2852) o 
dan y ddarpariaeth hon i'r graddau y 
byddai arfer y pŵer hwnnw o fewn 
cymhwysedd deddfwriaethol 

Bydd angen defnyddio'r pwerau yn ysbeidiol er 
mwyn diweddaru rheoliadau REACH y DU. Mae’n 
debyg y bydd angen diweddariadau o'r fath pan 
wneir newidiadau i'r rhwymedigaethau a osodir ar 
sefydliadau ac unigolion gan brif Reoliad REACH 
y DU, er mwyn sicrhau bod y rhwymedigaethau 
hynny'n cael eu gorfodi'n briodol. 
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Canllawiau ar gyfer swyddogion Llywodraeth Cymru ar bwerau cydredol 
 
1. Pwerau cydredol 

 
Pŵer cydredol yw pŵer y gellir ei weithredu:  
 
(a) gan Weinidogion Cymru, mewn perthynas â Chymru; neu 

 
(b) gan Weinidogion y DU mewn perthynas â Chymru (er enghraifft, pan fo 

Gweinidogion y DU yn gweithredu pwerau mewn perthynas â'r DU gyfan; neu 
mewn perthynas â Chymru a Lloegr).  

 
Ni ddylai Gweinidogion y DU weithredu eu pwerau mewn perthynas â Chymru 
heb gytundeb Gweinidogion Cymru fel arfer, ond (oni bai ei fod yn bŵer cydredol 
plws – gweler isod) nid oes gofyniad cyfreithiol iddynt gael cydsyniad er mwyn 
deddfu. 
 

2. Pwerau "cydredol plws" 
 
Pŵer "cydredol plws" yw math arbennig o bŵer cydredol y gellir ei weithredu:  
 
(a) gan Weinidogion Cymru, mewn perthynas â Chymru; neu 

 
(b) yn amodol ar gydsyniad Gweinidogion Cymru, gan Weinidogion y DU mewn 

perthynas â Chymru.  
 

Pan fo Gweinidogion Cymru yn ystyried p'un ai i roi cydsyniad i Weinidogion y DU 
weithredu pŵer cydredol plws, maent yn gweithredu swyddogaeth statudol. Os 
nad ydynt yn rhoi cydsyniad, ni all Gweinidogion y DU weithredu y pwerau hyn 
mewn perthynas â Chymru. Enghraifft o bŵer "cydredol plws" yw:  
 

Rheoliadau Enseffalopathïau Sbyngffurf Trosglwyddadwy a Sgil-gynhyrchion 
Anifeiliaid (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2019 
 
Mae Rheoliad (CE) Rhif 999/2001, sy'n amlinellu’r rheolau ar gyfer atal, rheoli a 
dileu enseffalopathïau sbyngffurf trosglwyddadwy penodol, yn darparu y bydd yn 
rhaid i bob aelod-wladwriaeth lunio rhestr o sefydliadau, safleoedd gwaith a 
gweithredwyr sydd wedi'u cymeradwyo neu eu cofrestru yn unol â'r rheoliad hwn 
o fewn ei thiriogaeth. Gan y bydd y cyfeiriad hwn yng nghyfraith yr UE a 
ddargedwir yn ddiffygiol ar ôl ymadael, mae Rheoliad 2(22) o Reoliadau 
Enseffalopathïau Sbyngffurf Trosglwyddadwy a Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid 
(Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2019 yn darparu y bydd yn cael ei weithredu gan 
yr awdurdod priodol o fewn ei genedl gyfansoddol. Mae'r awdurdod priodol yn 
cynnwys yr Ysgrifennydd Gwladol o ran Lloegr a gweinyddiaethau datganoledig 
Cymru a'r Alban, a’r Adran Amaethyddiaeth, yr Amgylchedd a Materion Gwledig 
yng Ngogledd Iwerddon. Mae'n darparu ymhellach y gall yr Ysgrifennydd Gwladol 
hefyd fod yr awdurdod priodol ar gyfer Cymru, yr Alban neu Ogledd Iwerddon 
gyda chydsyniad y weinyddiaeth ddatganoledig berthnasol neu’r adran 
berthnasol yng Ngogledd Iwerddon.  
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Mae hyn yn gydredol plws gan fod y pŵer parhaol yn cael ei drosglwyddo i 
Weinidogion Cymru mewn perthynas â Chymru, a’r unig ffordd y gellir dod yn 
weithredol gan Weinidogion y DU mewn perthynas â Chymru yw os bydd 
Gweinidogion Cymru yn rhoi eu cydsyniad statudol i Weinidogion y DU wneud 
hynny. Y pŵer cydsyniad statudol hwn sydd gan Weinidogion Cymru yw'r elfen 
"plws" o bŵer "cydredol plws".  

 
Rydym yn defnyddio'r term "pwerau cydredol" yn y canllawiau hyn i gwmpasu 
pwerau cydredol a chydredol plws, oni bai ein bod yn dweud fel arall.  

 
3. Swyddogaethau cydredol a grëwyd gan offerynnau statudol Brexit y DU a 

Biliau Brexit y DU  
 

Mae Deddf Llywodraeth Cymru 2006 fel y’i diwygiwyd yn gofyn am gydsyniad 
Gweinidog y Goron ar gyfer deddfwriaeth y Senedd sy’n addasu neu’n dileu 
pwerau cydredol.  
 
Gwnaeth Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Diwygio) 2021, a wnaed o 
dan adran 109 o Ddeddf Llywodraeth Cymru, a elwir yn gyffredin yn "Orchymyn 
adran 109", ddileu'r gofyniad hwn mewn perthynas â dileu pwerau cydredol a 
grëwyd mewn deddfiadau penodol Brexit yn unig.  
 

4. Gweithredu swyddogaethau cydredol 
 

Mae Gweinidogion wedi cytuno ar yr egwyddorion canlynol ar gyfer gweithredu 
swyddogaethau cydredol.  

 
Egwyddor 1: Mae'n rhaid meddu ar drefniadau llywodraethu cadarn - h.y. 
prosesau wedi'u diffinio'n glir sy'n cwmpasu trafodaethau polisi manwl ar 
lefel swyddogol yr holl ffordd drwyddo i drosolwg gan fforymau 
Gweinidogol - i alluogi cytundeb rhynglywodraethol ynglŷn â gweithredu 
swyddogaethau.  
 
Mae gwaith ar gychwyn i fapio peirianwaith rhynglywodraethol ac asesu ei 
gadernid gyda golwg ar gytuno set gyson o egwyddorion y gellir eu cymhwyso ar 
draws cydberthnasau, fframweithiau a thrafodaethau rhynglywodraethol.  

 
Egwyddor 2: Os ydym yn argymell cydsyniad er hwylustod yn absenoldeb 
trefniadau llywodraethu llawn ddatblygedig, neu os nad ydym yn sicr 
ynglŷn â sut bydd y swyddogaethau yn cael eu gweithredu ar yr adeg pan 
geisir am gydsyniad, dylem sicrhau bod ein cydsyniad wedi'i ddiffinio mor 
gul â phosibl o ran:  

 pa weithrediad yn union o ba swyddogaethau rydym yn caniatáu;  

 hyd y cyfnod yr ydym yn rhoi’r cydsyniad ar ei gyfer – cyfnod byr yn 
ddelfrydol, gyda mecanwaith adolygu diffiniedig, a heb fod yn niweidiol 
i drefniadau tymor hwy;  

 y gofynion lleiaf ar gyfer ymgysylltu rhynglywodraethol parhaus.  
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Egwyddor 3: Mae'n rhaid i swyddogion allu darparu sicrwydd i Weinidogion 
eu bod wedi gwneud y canlynol:  

 ystyried yn ofalus y sail resymegol ar gyfer polisi dros y tymor hwy a’r 
egwyddor gyfansoddiadol ehangach fod Gweinidogion Cymru yn 
gweithredu swyddogaethau mewn perthynas â Chymru, gyda'r 
disgwyliad y bydd problemau o ran capasiti ond yn berthnasol yn y 
tymor byr;  

 gwerthuso'r opsiwn Cymru yn unig ac wedi dod i’r casgliad ei fod yn 
annymunol yn yr achos hwn;  

 ystyried p'un a yw'r trefniadau llywodraethu’n ddigon cadarn i warchod 
buddiannau Cymru neu beidio;  

 dylunio'r termau a phroses orau posibl ar gyfer rhoi cydsyniad sy'n 
diogelu ein sefyllfa yn y tymor hwy (gyda chwmpas a hyd wedi'u 
diffinio'n glir yn ogystal â chyfranogiad llawn ym mhob rhan o ddatblygu 
a gweithredu polisi); a 

 mabwysiadu dull cyson wrth wneud penderfyniadau, fel bod 
Llywodraeth Cymru yn gyffredinol yn gweithredu'n gydlynol – ar lefel 
portffolio ac yn ehangach.  

 
Egwyddor 4: Dylid cyflwyno penderfyniad ar p'un a ddylid rhoi cydsyniad i 
Lywodraeth y DU weithredu swyddogaeth gydredol mewn perthynas â 
Chymru am y tro cyntaf i'r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y portffolio ar y 
cam cynharaf posibl yn y broses.  

 
Egwyddor 5: Dylai Gweinidogion ysgrifennu at y pwyllgorau polisi 
perthnasol i'w hysbysu o fwriad i roi cydsyniad i Lywodraeth y DU 
weithredu swyddogaeth ddeddfwriaethol gydredol plws mewn perthynas â 
Chymru, ac os oes digon o amser, darparu cyfle i'r Senedd fynegi barn cyn 
bod Gweinidogion yn rhoi cydsyniad. 

 
Egwyddor 6: Mae'r un egwyddorion ynghylch gweithio rhynglywodraethol, 
cytundeb Gweinidogol a hysbysu'r Senedd yn berthnasol i roi a thynnu 
cydsyniad i weithredu swyddogaeth gydredol.  

 
5. Dileu swyddogaethau cydredol 

 
Egwyddor 7: Dylid dileu swyddogaethau cydredol ar y cyfle cyntaf.  
 
Mae dileu swyddogaethau cydredol trwy ddarpariaethau mewn Deddf Seneddol 
yn ysgogi'r gofyniad yn Neddf Llywodraeth Cymru i gael cydsyniad Gweinidog y 
Goron. Mae'n bwysig, o ystyried eu goblygiadau cyfansoddiadol (h.y. eu bod yn 
cyfyngu ar gymhwysedd deddfwriaethol), fod cyfleoedd i ddileu swyddogaethau 
yn cael eu cymryd cyn gynted â phosibl.  

 
6. Cynigion ar gyfer pwerau cydredol newydd 
 

Egwyddor 8: Dylid ond creu swyddogaethau cydredol newydd mewn 
amgylchiadau eithriadol iawn a dylai timau sicrhau y bydd eithriad mesurau 
yn berthnasol fel na fydd angen cydsyniad wrth eu dileu (i warchod 
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cymhwysedd deddfwriaethol), a’u bod yn gydredol plws (i warchod 
cymhwysedd gweithredol).  

 
O ystyried bod creu pwerau cydredol yn cyfyngu'r Senedd wrth weithredu ei 
chymhwysedd deddfwriaethol, a bod Deddf Llywodraeth Cymru wedi'i llunio ar y 
sail y bydd nifer y pwerau cydredol yn lleihau, yn hytrach na chynyddu, dylem 
osgoi ceisio neu gytuno ar bwerau cydredol newydd pan fo hynny'n bosibl. Dylid 
ceisio datrysiadau amgen fel cymryd y pwerau ar gyfer Gweinidogion Cymru yn 
unig, gweithredu cytundebau rhynglywodraethol drwy reoliadau ar wahân, neu 
offerynnau cyfansawdd.  

 
Pan gynigir pŵer cydredol newydd, bydd angen sicrwydd ar Weinidogion (gan 
gynnwys y Cwnsler Cyffredinol, y mae'n rhaid i bob Cyngor Gweinidogol sy'n 
cynnig pŵer newydd o'r math hwn wneud hyn drwyddo) fod sail resymegol 
glir a chryf iawn dros ofyn i’r pŵer gael ei greu yn y ffordd hon. Dylai swyddogion 
Llywodraeth Cymru hefyd fodloni eu hunain y bydd eithriad mesurau yn 
berthnasol i'r pŵer sy'n cael ei greu, er mwyn sicrhau na fyddai dileu'r pŵer, 
mewn Deddf Seneddol, yn ysgogi unrhyw ofyniad cydsynio.  
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