
MEMORANDWM CYDSYNIAD OFFERYN STATUDOL  
 

Rheoliadau’r Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Diwygiadau a 
Dirymiadau Amrywiol) 2018  

 
1. Gosodir y Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol hwn o dan Reol 

Sefydlog (“RhS”)  30A.2. Mae RhS 30A yn rhagnodi bod rhaid gosod 
Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol, ac y ceir cyflwyno Cynnig 
Cydsyniad Offeryn Statudol, gerbron y Cynulliad Cenedlaethol os yw 
un o Offerynnau Statudol y DU yn gwneud darpariaeth mewn 
perthynas â Chymru gan ddiwygio deddfwriaeth sylfaenol sydd o fewn 
cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad.  

 
2. Gosodwyd Rheoliadau’r Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig 

(Diwygiadau a Dirymiadau Amrywiol) 2018 gerbron Senedd y DU ar 23 

Awst 2018. Gellir cael copi o'r Rheoliadau yn: 

 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2018/942/contents/made  
 
Crynodeb o’r Rheoliadau a’u hamcan  
 

3. Amcan y Rheoliadau, ar y cyfan, yw cywiro hen gyfeiriadau at gyfraith 
Ewropeaidd mewn deddfwriaeth ddomestig sylfaenol ac eilaidd. Er 
enghraifft, pan fydd Cyfarwyddebau a Rheoliadau Ewropeaidd wedi’u 
diwygio neu eu disodli, ond y cyfeiriadau diweddaraf atynt heb eu 
trosglwyddo i ddeddfwriaeth ddomestig.  

 
4. Mae’r diwygiadau’n ymwneud ag ystod eang o ddeddfwriaeth ym 

meysydd amaeth, iechyd anifeiliaid, gwybodaeth a diogelwch 
amgylcheddol, bwyd, coedwigaeth, rheoli morol, plaleiddiaid, hawliau 
bridwyr planhigion, pysgodfeydd morol, gwirodydd, gwastraff a dŵr.  
 

5. Gwneir y diwygiadau er mwyn sicrhau bod y llyfr statud yn gywir cyn i’r 
DU ymadael â’r Undeb Ewropeaidd. Mae hyn oherwydd nad yw hen 
gyfeiriadau at ddeddfwriaeth yn cael eu dehongli, o reidrwydd, fel 
cyfeiriadau at y ddeddfwriaeth gywir (sydd wedi’i diweddaru); a bod risg 
felly na fyddai’r llyfr statud yn gweithio’n iawn o’r herwydd.  

 
6. Mae’r Offeryn Statudol y mae’r Memorandwm Cydsyniad Offeryn 

Statudol hwn yn ymdrin ag ef yn cwmpasu tiriogaeth y DU; ond mae 
cwmpas yr hyn y mae pob darpariaeth yn gymwys iddo yn amrywio.    
 

7. Mae’r Offeryn Statudol y mae’r Memorandwm Cydsyniad Offeryn 
Statudol hwn yn ymdrin ag ef wedi’i osod yn Senedd y DU o dan y 
weithdrefn negyddol, sy’n golygu y bydd yn dod yn gyfraith yn 
awtomatig oni bai y ceir gwrthwynebiad gan aelod o’r naill neu’r llall o 
Dai’r Senedd. Os na fydd gwrthwynebiad o’r fath, bydd y darpariaethau 
sy’n diwygio’r is-ddeddfwriaeth y cyfeirir ati yn y Memorandwm hwn yn 
dod i rym ar 17 Medi 2018. 

 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2018/942/contents/made


Y darpariaethau i’w gwneud gan y Rheoliadau, y ceisir cydsyniad ar eu 
cyfer 
 

8. Mae Rheoliadau 3, 6 a 29 yn gwneud diwygiadau i Ddeddf Atal a 
Rheoli Gwastraff 1999, Deddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009 a 
Deddf Adnoddau Dŵr 1991, yn y drefn honno. Diwygiadau bychain a 
thechnegol yw pob un o’r rhai y cyfeirir atynt; ac maent yn cywiro hen 
gyfeiriadau at ddeddfwriaeth yr UE. 

 
9. Barn Llywodraeth Cymru yw bod y darpariaethau a ddisgrifir ym 

mharagraff 9 uchod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru i’r graddau y maent yn ymwneud â diogelu’r 
amgylchedd, gan gynnwys llygredd, niwsans a sylweddau peryglus; 
cefn gwlad a lleoedd agored; diogelu cynefinoedd naturiol; amgylchedd 
yr arfordir a’r môr; a rheoli adnoddau dŵr; nad oes yr un ohonynt 
wedi’u rhestru’n faterion penodol sydd wedi’u cadw yn ôl o dan Ran 2 o 
Atodlen 7A i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, fel y’i diwygiwyd gan 
Ddeddf Cymru 2017. 

 
Pam y mae’n briodol i’r Rheoliadau wneud y ddarpariaeth hon 
 

10. Fel y nodir o dan baragraff 3, mae angen gwneud nifer o ddiwygiadau i 
gywiro hen gyfeiriadau at gyfraith Ewropeaidd mewn deddfwriaeth 
ddomestig, cyn i’r UE ymadael â’r Undeb Ewropeaidd, er mwyn sicrhau 
bod y llyfr statud yn y meysydd hyn yn parhau i weithio.  

 
11. Ym marn Llywodraeth Cymru, mae’n briodol ac yn gymesur ymdrin â’r 

diwygiadau hyn yn y Rheoliadau hyn oherwydd cwmpas tiriogaethol y 
deddfiadau sy’n cael eu diwygio. Gallai gwneud y diwygiadau 
technegol hyn ar wahân arwain nid yn unig at gymhlethdodau drafftio, 
ond gallai olygu hefyd na fyddai’r gyfraith yn gweithio’n effeithiol. 
 

Goblygiadau ariannol  
 

12. Ni ragwelir y bydd goblygiadau ariannol i Lywodraeth Cymru mewn 
perthynas â’r Rheoliadau hyn. 

 
Lesley Griffiths AC 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig 
 
Medi 2018 


