
 

Agenda - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a 

Deddfwriaethol 
Lleoliad: 

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd 

Dyddiad: Dydd Llun, 1 Ebrill 2019 

Amser: 11.00

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Gareth Williams 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6362  

SeneddMCD@cynulliad.cymru
------ 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

   

2 Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 5 

11.00 (Tudalennau 1 - 11)  

Jess Blair, Cyfarwyddwr y Gymdeithas Diwygio Etholiadol 

 

CLA(5)-12-19 – Papur briffio 

CLA(5)-12-19 – Papur 1 – Tystiolaeth ysgrifenedig 

3 Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad 

arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3 

11.45 (Tudalennau 12 - 13)  

CLA(5)-12-19  – Papur 2 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir 

Offerynnau'r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol 

3.1 SL(5)399 - Cod Ymarfer – Rheoliadau Gwasanaethau Maethu Awdurdodau 

Lleol (Cymru) 2018 

   

4 Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r 

Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 

   

Offerynnau'r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol 

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



4.1 SL(5)398 – Rheoliadau Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid (Archwilio 

Gweddillion a Therfynau Gweddillion Uchaf) (Cymru) 2019  

 (Tudalennau 14 - 47) 

CLA(5)-12-19 – Papur 3 – Adroddiad 

CLA(5)-12-19 – Papur 4 – Rheoliadau 

CLA(5)-12-19 – Papur 5 – Memorandwm Esboniadol 

CLA(5)-12-19 – Papur 6 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, 14 

Mawrth 2019 

 

4.2 SL(5)402 – Rheoliadau Adnabod Ceffylau (Cymru) (Diwygio) 2019  

 (Tudalennau 48 - 58) 

CLA(5)-12-19 – Papur 7 – Adroddiad 

CLA(5)-12-19 – Papur 8 – Rheoliadau 

CLA(5)-12-19 – Papur 9 – Memorandwm Esboniadol 

CLA(5)-12-19 – Papur 10 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, 20 

Mawrth 2019 

 

5 Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r 

Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 – offerynnau a 

drafodwyd yn flaenorol 

   

5.1 SL(5)362 - Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng yn 

Fwriadol a’u Symud ar draws Ffin) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael 

â’r UE) 2019  

 (Tudalennau 59 - 72) 

CLA(5)-12-19 – Papur 11 – Adroddiad 

CLA(5)-12-19 – Papur 12 – Ymateb y Llywodraeth 

5.2 SL(5)389 – Rheoliadau Deunyddiau Atgenhedlol y Goedwig (Prydain Fawr) 

(Diwygio) (Cymru) 2019  

 (Tudalennau 73 - 75) 

CLA(5)-12-19 – Papur 13 – Adroddiad 



CLA(5)-12-19 – Papur 14 – Ymateb y Llywodraeth 

 

5.3 SL(5)390 – Gorchymyn Iechyd Planhigion (Coedwigaeth) (Diwygio) (Cymru) 

2019  

 (Tudalennau 76 - 78) 

CLA(5)-12-19 – Papur 15 – Adroddiad 

CLA(5)-12-19 – Papur 16 – Ymateb y Llywodraeth 

 

5.4 SL(5)394 - Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 2019  

 (Tudalennau 79 - 82) 

CLA(5)-12-19 – Papur 17 – Adroddiad 

CLA(5)-12-19 – Papur 18 - Ymateb y Llywodraeth 

 

Offerynnau Cyfansawdd Penderfyniad Negyddol 

5.5 SL(5)393 – Gorchymyn Rhywogaethau Goresgynnol Estron (Gorfodi a 

Thrwyddedu) 2019  

 (Tudalennau 83 - 85) 

CLA(5)-12-19 – Papur 19 – Adroddiad 

CLA(5)-12-19 – Papur 20 – Ymateb y Llywodraeth 

 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol 

5.6 SL(5)395 – Rheoliadau Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys 

Addysg (Cymru) 2018 (Darpariaethau Atodol) 2019  

 (Tudalennau 86 - 91) 

CLA(5)-12-19 – Papur 21 – Adroddiad 

CLA(5)-12-19 – Papur 22 – Ymateb y Llywodraeth 

 

5.7 SL(5)396 – Rheoliadau Cymwysterau Cymru (Cosbau Ariannol) (Penderfynu ar 

Drosiant) 2019  

 (Tudalennau 92 - 99) 

CLA(5)-12-19 – Papur 23 – Adroddiad 

CLA(5)-12-19 – Papur 24 – Ymateb y Llywodraeth 



 

6 Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C 

   

6.1 WS-30C(5)126 – Rheoliadau Hylendid a Diogelwch Bwyd a Bwyd Anifeiliaid 

(Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â'r UE) 2019  

 (Tudalennau 100 - 104) 

CLA(5)-12-19 – Papur 25 – Datganiad 

CLA(5)-12-19 – Papur 26 – Sylwebaeth 

 

6.2 WS-30C(5)127 – Rheoliadau Georwystro (Dirymu) (Ymadael â’r UE) 2019  

 (Tudalennau 105 - 108) 

CLA(5)-12-19 – Papur 27 – Datganiad 

CLA(5)-12-19 – Papur 28 – Sylwebaeth 

 

7 Papurau i’w nodi 

   

7.1 Llythyr gan y Prif Weinidog at Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, 

Amgylchedd a Materion Gwledig.  

 (Tudalennau 109 - 111) 

CLA(5)-12-19 – Papur 29 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 22 Mawrth 2019 

7.2 Llythyr gan Bruce Crawford ASA, Cynullydd y Pwyllgor Cyllid a’r Cyfansoddiad  

 (Tudalennau 112 - 118) 

CLA(5)-12-19 – Papur 30 – Llythyr gan Bruce Crawford ASA, 26 Mawrth 2019 

7.3 Llythyr gan yr Arglwydd Trefgarne: Craffu ar Reoliadau a wnaed o dan 

Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)  

 (Tudalen 119) 

CLA(5)-21-19 – Papur 31 – Llythyr gan yr Arglwydd Trefgarne, 26 Mawrth 

2019 

7.4 Gohebiaeth â Llywodraeth Cymru: Rheoliadau Ymadawiad UE y DU  

 (Tudalennau 120 - 122) 



CLA(5)-12-19 – Papur 32 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, 27 

Mawrth 2019 

CLA(5)-12-19 – Papur 33 – Llythyr at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a 

Materion Gwledig, 14 Mawrth 2019 

 

7.5 Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Memorandwm 

Cydsyniad Deddfwriaethol ynghylch Bil Pysgodfeydd y DU  

 (Tudalennau 123 - 130) 

CLA(5)-12-19 – Papur 34 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a 

Materion Gwledig, 27 Mawrth 2019 

7.6 Llythyr gan y Prif Weinidog: Gohebiaeth ynghylch Bil yr Undeb Ewropeaidd 

(Ymadael)  

 (Tudalennau 131 - 132) 

CLA(5)-12-19 – Papur 35 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 27 Mawrth 2019 

7.7 Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Cyfarfod 

Gweinidogol Pedair Cenedl  

 (Tudalennau 133 - 134) 

CLA(5)-12-19 – Papur 36 – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol, 28 Mawrth 2019 

7.8 Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: y Bil Gofal 

Iechyd (Trefniadau Rhyngwladol)  

 (Tudalennau 135 - 136) 

CLA(5)-12-19 – Papur 41 – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol, 28 Mawrth 2019 

Egwyl rhwng 12.30 a 13.30 

 

 

8 Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 6 

13.30 (Tudalennau 137 - 149)  

Yr Athro David Egan, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd 

Yr Athro Ellen Hazelkorn, BH Associates 



 

CLA(5)-12-19 – Papur briffio 2 

 

9 Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 7 

14.15   

Colin Everett, Prif Weithredwr Cyngor Sir y Fflint, Cymdeithas Prif Weithredwyr 

ac Uwch-reolwyr Awdurdodau Lleol Cymru; 

Daniel Hurford, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 

 

10 Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 8 

15.00 (Tudalennau 150 - 151)  

Rob Williams, Cyfarwyddwr NAHT Cymru 

 

CLA(5)-12-19 – Papur 37 – Tystiolaeth ysgrifenedig 

11 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn: 

15.45   

12 Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Trafod y dystiolaeth 

   

13 Bil Deddfwriaeth (Cymru): Cyfnod 2 – Trefn y drafodaeth 

 (Tudalennau 152 - 156)  

CLA(5)-12-19 – Papur 38 – Penderfyniad mewn egwyddor a thrafodion 

14 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Awdurdodau 

Afonydd a Draenio Tir 

 (Tudalennau 157 - 165)  

CLA(5)-12-19 – Papur 39 – Adroddiad drafft 

CLA(5)-12-19 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol 

 



Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Awdurdodau Afonydd a 

Draenio Tir 

 

15 Bil Amaethyddiaeth y DU: Memorandwm Cydsyniad 

Deddfwriaethol atodol 

 (Tudalennau 166 - 167)  

CLA(5)-12-19 – Papur 40 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a 

Materion Gwledig, 26 Mawrth 2019 

http://www.assembly.wales/laid%20documents/lcm-ld12403/lcm-ld12403-w.pdf
http://www.assembly.wales/laid%20documents/lcm-ld12403/lcm-ld12403-w.pdf


Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 1

Eitem 2Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



 
ERS Cymru written evidence 

Constitutional and Legislative Affairs Committee consultation on 
the Senedd and Elections (Wales) Bill 

 
 

The general principles of the Senedd and Elections (Wales) Bill and whether there is a 
need for legislation to deliver the Bill’s stated policy objectives; 
 
 
As a piece of legislation the Senedd and Elections Bill is groundbreaking in its delivery of 
Votes at 16 for the first time in Wales. The extension of the voting age is a key opportunity 
for reinvigorating our democracy and engaging young people at a critical time in their life.  
 
While we are eminently supportive of the changes to the voting age included in this piece of 
legislation we are disappointed that other potential avenues of assembly reform have yet to 
be explored. The size of the assembly is an issue that affects the working of the Senedd in 
all its roles and it is imperative that we do not see that issue kicked into the long grass. An 
extension of the franchise would lead to an additional number of people on the electoral roll, 
meaning more pressure on Assembly Members when they are already under strain. We 
hope that this legislation is just the first step in a journey of assembly reform.  
 
In terms of the disqualification clauses included in part four of the Bill, while we have no 
particular view on dual membership itself we are very concerned that given the limitations in 
the capacity of the assembly ‘double jobbing’ adds extra strain for AMs. Additional roles, 
such as membership of the House of Lords, could detract from that.  
 
We take no view on the name of the Assembly, however would urge the Assembly 
Commission to ensure the change is well communicated to the electorate. Current levels of 
engagement with the Senedd are lower than perhaps those of other institutions and a 
renaming should be considered as a chance to communicate the work of the institution to 
members of the public.  
 
 
Potential barriers to the implementation of the provisions and whether the Bill takes 
account of them; 
 
Extending the franchise 

Tudalen y pecyn 8



A fundamental part of this Bill extends the right to vote in Assembly elections to 16 and 17 
year olds. As previously stated we are very supportive of the introduction of Votes at 16 in 
Wales, however it is imperative that this is delivered effectively.  
 
Our most recent example of the extension of the vote was in Scotland, where turnout for 16 
and 17 year olds (75%) in the Scottish Referendum was actually higher than their 18-24 year 
old counterparts (54%). While they were still less likely to vote than those aged 35 and 
above , this kind of engagement from younger voters was clearly something to be 1

celebrated.  
 
Research undertaken by Dr Jan Eichhorn at the University of Edinburgh has also shown 
engagement has extended beyond the referendum. In a comparison of 16 and 17 year old 
Scots with their English, Northern Irish and Welsh counterparts in a survey ahead of the 
2015 General Election showed that Scottish participants showed substantially higher levels 
of engagement with democracy including beyond voting, for example by signing petitions, 
and engage with a greater range of information sources about politics .  2

 
Yet, it isn’t true to say that Welsh young people will match up with Scottish young voters just 
due to the extension of the franchise itself.  
 
Firstly, it would be unfair to compare a Senedd election to a Scottish Parliamentary election, 
which in 2016 saw a 10% higher turnout, let alone with a referendum on such a critical issue 
as Scottish Independence.  
 
Secondly, the extension of the vote in itself doesn’t guarantee deeper engagement. The key 
to a successful extension of the franchise is the potential it gives us to reach first time voters 
with the information they need and thereby create a positive habit of voting, which can last a 
lifetime. 
 
Citizenship education 
 
Improving citizenship education will play a vital role in ensuring we see the full benefits of 
votes at 16. A more informed electorate means a better public debate.  
 
Across the UK, as Dr Andy Mycock and Professor Jonathan Tonge have pointed out political 
education has seemed to follow the extension of the vote rather than preceding it . We have 3

a chance here to do things differently and create a cohort of young voters who are more 
likely to turnout to vote, more likely to vote in the future and are ultimately more informed 
than the vast majority of voters currently are.  
 

1 http://blog.whatscotlandthinks.org/2014/12/many-16-17-year-olds-voted/  
 
2 https://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/votes-at-16-new-evidence-from-scotland/ 
3 
https://theconversation.com/votes-for-16-year-olds-should-be-based-on-wider-evidence-not-just-a-nee
d-for-participation-90898  
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The role of political education in ensuring a high turnout for 16 and 17 year olds in the 
Scottish referendum should not be underplayed, and should be an example that Wales can 
build on. While we have warned of comparing the Scottish Referendum to any Welsh 
election, in the Scottish Local Elections in 2017, the Electoral Commission reported similar 
levels of turnout for 16 and 17 year olds to 18-24 year olds .  4

 
As part of their campaign to correspond with the extension of the franchise the Electoral 
Commission produced a Ready to Vote pack, which was distributed to schools prior to the 
election. Over 80% of schools in Scotland used that pack with their students ahead of polling 
day .  5

 
A report by the d|part Think Tank for political participation by Dr Jan Eichhorn argued that 
political discussion in class was vital to young people’s engagement, in a way that 
conversations with no other groups (e.g. parents) could replicate . It also found that a civics 6

lesson in itself was not enough to drive political understanding or increase propensity to 
vote, stating:  
 
“The decisive factor was not whether young people had taken Modern Studies, but whether 
they had actively discussed the referendum in class (though in many instances Modern 
Studies classes could provide this space). Schools therefore need to provide the space for 
young people to actively discuss politics in an informed way.  7

 
This is certainly something ERS found with our project, ‘Our Voices Heard’, which spoke with 
200 young people across Wales about political education. When asked for their ideas on 
how to improve the current dispensation, which each class then voted on, in addition to 
putting statutory political education on the curriculum, young people called for things such as 
debate and discussion and experience in running a campaign .  8

 
Legislation on local elections 
 
Alongside the passage of the Bill through this Assembly, a clear and effective plan should be 
developed around reaching potential attainers, ensuring they join the register, and to give 
them the information they need to become voters. We must take advantage of the positive 
effects of extending the franchise, including the captive audience of young people in Welsh 
schools which could make registering and informing voters easier.  
 

4 
https://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/past-el
ections-and-referendums/scottish-council-elections-2017#franchise  
5 
https://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0006/233673/Scottish-Council-election
s-2017.pdf  
6 http://politischepartizipation.de/images/downloads/dpart_Eichhorn_16VotingAge_Briefing.pdf  
7 Ibid.  
8 
https://www.electoral-reform.org.uk/latest-news-and-research/publications/our-voices-heard-young-pe
oples-ideas-for-political-education-in-wales/  
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Given the plans by the Welsh Government to also extend the franchise for local elections in 
2022 this would best be delivered in conjunction between the Assembly and Welsh 
Government. This is especially pertinent given the new curriculum being developed by the 
Minister for Education, which builds on the recommendations by Professor Sir Graham 
Donaldson that Wales should develop “Ethical and informed citizens”.  
 
However, we remain concerned about the apparent delays in the introduction of legislation to 
extend the franchise for local elections. While the elections do take place a year later than 
the assembly elections, it is vitally important that EROs are given the best chance to get 
attainers on the register and for political education and information campaigns to begin being 
rolled out as soon as possible.  
 
Measures to ensure block registration in schools and colleges should also be considered in 
legislation in order to maximise the chances of ensuring a high turnout for younger voters.  
 
We recommend the following additional measures to try to mitigate the barriers that might 
stop the successful implementation of this Bill: 
 

● The development and delivery of an effective and far reaching information campaign, 
to go alongside the increased rollout of political education in Welsh schools, to 
include civic education lessons and space to debate and discuss current affairs in 
other classes.  

● That the Welsh Government and Assembly Commission work in close partnership on 
the delivery of this Bill. 

● That measures to extend the vote in local government elections are brought forward 
as soon as possible to ensure a coherence between the campaigns for the assembly 
elections and local elections, with plans to reform other parts of elections (e.g. 
automatic registration) to apply to both local elections and Senedd elections. 

 
We welcome the proposed changes and hope they are the starting point - not the end goal - 
to improving political engagement in Wales. Additional measures, including those to increase 
the size of the Assembly, should not be kicked into the long grass.  
 
For further information please contact: 
Jessica Blair 
Director, ERS Cymru 
jessica.blair@electoral-reform.org.uk 
07773555390 
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Offerynnau Statudol sydd ag Adroddiadau Clir 

01 Ebrill 2019 

SL(5)399 – Cod Ymarfer – Rheoliadau Gwasanaethau 

Maethu Awdurdodau Lleol (Cymru) 2018 

Gweithdrefn: Negyddol 

Maeʼr Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Gwasanaethau Maethu 

Awdurdodau Lleol (Cymru) 2018 (O.S. 2018/1339 (Cy. 261)) (“Rheoliadau 

2018”).  

Mae rheoliad 2(a) yn diwygio rheoliad 7 o Reoliadau 2018 er mwyn caniatáu i 

ddarparwr awdurdod lleol benodi swyddog o awdurdod lleol arall i fod yn 

gyfrifol am reoliʼr gwasanaeth maethu.  

Mae rheoliad 2(b) yn gwneud diwygiad i destun Cymraeg rheoliad 10 o 

Reoliadau 2018, i sicrhau cyfwerthedd âʼr testun Saesneg.   

Mae rheoliad 2(c) yn gwneud diwygiad i destun Saesneg rheoliad 11 o 

Reoliadau 2018, i sicrhau cyfwerthedd âʼr testun Cymraeg.  

Mae rheoliad 2(d) yn diwygio rheoliad 26 o Reoliadau 2018 i bennu bod y 

cyfeiriad yn y rheoliad hwnnw at iechyd a datblygiad yn cael ei newid i iechyd 

a datblygiad corfforol, meddyliol ac emosiynol.   

Mae rheoliad 2(e) yn diwygio rheoliad 29 o Reoliadau 2018 fel mai 1 Ebrill 

2022 sy’n cael ei roi fel y dyddiad na chaiff darparwyr awdurdodau lleol 

gyflogi person i reoliʼr gwasanaeth maethu awdurdod lleol ohono oni bai bod 

y person hwnnw wedi ei gofrestru fel rheolwr gofal cymdeithasol â Gofal 

Cymdeithasol Cymru.   

Mae’r newidiadau a wneir yn rheoliadau 2(b) ac (c) yn ymateb i bwyntiau 

adrodd a nodwyd gan y Pwyllgor hwn yn ei adroddiad ar Reoliadau 2018. 

Rhiant-Ddeddf: Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 

Fe’u gosodwyd ar: 14 Mawrth 2019 
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Eitem 3



  

Yn dod i rym ar: Mai 2019 
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SL(5)398 - Rheoliadau Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid 

(Archwilio am Weddillion a Therfynau Uchaf Gweddillion) 

(Cymru) 2019 

Cefndir a Diben 

Mae'r Rheoliadau yn darparu diweddariad technegol, gan sicrhau bod cynnyrch anifeiliaid yn parhau i 

fod yn ddiogel i ddefnyddwyr o ran y perygl o ddod i gysylltiad â gweddillion cyffuriau milfeddygol, ac 

yn gwahardd defnyddio rhai cyffuriau anghyfreithlon. Mae'r Rheoliadau hefyd yn sicrhau bod 

deddfwriaeth filfeddygol Cymru yn gyfoes, ochr yn ochr â deddfwriaeth gymharol y DU a'r UE.  

Mae'r Rheoliadau yn cynnwys manylion ynghylch sylweddau gwaharddedig; samplu a dadansoddi; a 

throseddau, cosbau a chamau gorfodi dilynol. 

Gweithdrefn 

Negyddol. 

Materion technegol: craffu 

Nodwyd un pwynt i gyflwyno adroddiad arno o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn perthynas â'r offeryn hwn. 

Rheol Sefydlog 21.2 (vii) - ei bod yn ymddangos bod anghysondebau rhwng ystyr testun Cymraeg 

a thestun Saesneg yr offeryn neu’r drafft 

Mae Rheoliad 2(1) yn nodi nifer o ddehongliadau ar gyfer termau yn y Rheoliadau hyn. Mae'r testun 

Cymraeg yn nodi'n anghywir: “mae i “awdurdodiad marchnata” (“marketing authorisation”) yr un ystyr ag 

sydd i yn Erthygl 5.” Dylai ddarllen: “mae i “awdurdodiad marchnata” yr un ystyr ag sydd i (“marketing 

authorisation yn Erthygl 5…”. 

 

Craffu ar y rhinweddau  

Nodwyd un pwynt i gyflwyno adroddiad arno o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn perthynas â'r offeryn hwn. 

Rheol Sefydlog 21.3(ii) - ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod yn codi 

materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Cynulliad  

Daw'r Rheoliadau i rym ar 28 Mawrth 2019, a chawsant eu gosod ar 14 Mawrth. Felly, maent yn torri'r 

rheol 21 diwrnod yn adran 11A(4) o Ddeddf Offerynnau Statudol 1946.  

Mae'r Memorandwm Esboniadol yn nodi fel a ganlyn, ym mharagraff 2:  

“The SI is being laid under the ‘Negative Procedure’ with deviation from the standard 21 day laying 

period. Breaching the 21 day rule will allow the Regulations to come into force before the 29th March 

when the UK withdraws from the EU, and on which date the Animals and Animal Products (Examination 

for Residues and Maximum Residue Limits) (Wales) Regulations 2019 will also be subject to amendment 

Tudalen y pecyn 14

Eitem 4.1



 

by the Rural Affairs (Miscellaneous Amendments) (Wales) (EU Exit) Regulations 2019 in order to ensure 

the effective operation of the Regulations following withdrawal of the UK from the EU. A breach of the 21 

day rule is therefore thought necessary and justifiable in this case.” 

Nodwn eglurhad y Llywodraeth ynghylch torri'r rheol 21 diwrnod yn yr achos hwn. Ar y cyfan, rydym o'r 

farn ei bod yn bwysig sicrhau bod y Rheoliadau hyn yn dod i rym cyn y diwrnod arfaethedig ar gyfer 

ymadawiad y DU â'r Undeb Ewropeaidd, sef 29 Mawrth 2019.  

Y goblygiadau yn sgil gadael yr Undeb Ewropeaidd   

Gwneir rhannau o'r Rheoliadau hyn wrth arfer y pwerau sydd wedi'u cynnwys yn adran 2(2) o Ddeddf y 

Cymunedau Ewropeaidd 1972, a byddant yn dod yn rhan o gyfraith yr UE a ddargedwir ar y diwrnod 

ymadael.  

Ymateb y Llywodraeth 

Mae angen ymateb gan y Llywodraeth. 

Cynghorwyr Cyfreithiol 

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol 

26 Mawrth 2019 
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2019 Rhif 569 (Cy. 125) 

BWYD, CYMRU 

Rheoliadau Anifeiliaid a 

Chynhyrchion Anifeiliaid 

(Archwilio am Weddillion a 

Therfynau Gweddillion Uchaf) 

(Cymru) 2019 

NODYN ESBONIADOL 

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Rheoliadau) 

Mae’r Rheoliadau hyn yn dirymu’r offerynnau 

statudol a restrir yn yr Atodlen, ac yn cydgrynhoi eu 

darpariaethau. Mae’r Rheoliadau’n gweithredu 

Cyfarwyddeb y Cyngor 96/22/EC ynghylch gwahardd 

defnyddio sylweddau penodol ac iddynt effaith 

hormonaidd neu thyrostatig a beta-agonistiaid wrth 

ffermio da byw, a Chyfarwyddeb y Cyngor 96/23/EC 

ar fesurau i fonitro sylweddau penodol a’u gweddillion 

mewn anifeiliaid byw ac mewn cynhyrchion 

anifeiliaid, ac yn darparu ar gyfer gweithredu a gorfodi 

Rheoliad (EC) Rhif 470/2009 Senedd Ewrop a’r 

Cyngor sy’n gosod gweithdrefnau’r Gymuned ar gyfer 

sefydlu terfynau uchaf o ran gweddillion sylweddau 

sy’n ffarmacolegol weithredol mewn bwydydd sy’n 

deillio o anifeiliaid. 

Mae’r Rheoliadau— 

(a) yn gwahardd gwerthu sylweddau diawdurdod 

penodedig, meddu arnynt neu eu rhoi i 

anifeiliaid (rheoliadau 3, 4, 5, 6 a 7); 

(b) yn gwahardd meddu ar anifeiliaid neu 

gigydda anifeiliaid a fwriedir i’w bwyta gan 

bobl ac y rhoddwyd sylweddau diawdurdod 

penodedig iddynt neu brosesu cig anifeiliaid 

o’r fath, y rhoddwyd sylweddau diawdurdod 

penodedig iddynt, neu y mae eu cig yn 

cynnwys sylweddau o’r fath neu y 

cadarnhawyd presenoldeb sylweddau o’r fath 

ynddo (rheoliad 8); 

(c) yn gwahardd gwerthu neu gyflenwi, i’w 

cigydda i’w bwyta gan bobl, anifeiliaid y 

rhoddwyd sylweddau iddynt o dan 
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amgylchiadau penodol gan gynnwys, yn 

ddarostyngedig i eithriad, pan nad yw’r 

cyfnod cadw’n ôl ar gyfer y cynnyrch a 

roddwyd wedi dod i ben (rheoliad 9); 

(d) yn gwahardd gwerthu i’w fwyta gan bobl, 

unrhyw gynnyrch anifeiliaid sy’n deillio o 

anifail y gwaherddir ei werthu neu ei gyflenwi 

i’w gigydda o dan reoliad 9 neu unrhyw 

gynnyrch anifeiliaid sy’n cynnwys sylwedd 

diawdurdod neu ormod o sylwedd 

awdurdodedig (rheoliad 10); 

(e) yn ddarostyngedig i eithriad, yn gwahardd 

gwaredu carcas neu offal anifail neu anifail o 

lwyth o anifeiliaid i’w bwyta gan bobl neu 

gan anifeiliaid pan fo’r anifail hwnnw neu 

anifail o’r llwyth hwnnw wedi ei gigydda yn 

sgil hysbysiad y cyfeirir ato yn rheoliad 22(3) 

(archwiliad yn dangos presenoldeb sylwedd 

diawdurdod) (rheoliadau 11 a 12); 

(f) yn rhoi pŵer i swyddogion awdurdodedig 

gymryd samplau ac yn darparu ar gyfer 

dadansoddi samplau swyddogol (rheoliadau 

13, 14, 15, 16, 17, 18 a 19); 

(g) yn rhoi pŵer i swyddogion awdurdodedig 

arolygu ac archwilio anifeiliaid ac yn darparu 

ar gyfer cyflwyno hysbysiadau wedyn 

(rheoliadau 20, 21 a 22); 

(h) yn darparu ar gyfer troseddau, cosbi a gorfodi 

(rheoliadau 23 a 24); 

(i) yn darparu amddiffyniadau ac eithriadau 

penodol (rheoliadau 25, 26, 27, 28 a 29); 

(j) yn gwrthod amddiffyniad diwydrwydd 

dyladwy i broseswyr o dan amgylchiadau 

penodedig (rheoliadau 30 ac 31); 

(k) yn pennu gofynion ynglŷn â chadw cofnodion 

(rheoliad 32); 

(l) gyda rhai addasiadau, yn cymhwyso 

darpariaethau Deddf Diogelwch Bwyd 1990, 

gan gynnwys amddiffyniad diwydrwydd 

dyladwy (rheoliad 33); ac 

(m) yn dirymu’r offerynnau a bennir yn yr 

Atodlen (rheoliad 34).  

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar 

gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn 

perthynas â’r Rheoliadau hyn. O ganlyniad, ystyriwyd 

nad oedd yn angenrheidiol cynnal asesiad effaith 

rheoleiddiol o’r costau a’r manteision sy’n debygol o 

ddeillio o gydymffurfio â’r Rheoliadau hyn. 
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2019 Rhif 569 (Cy. 125) 

BWYD, CYMRU 

Rheoliadau Anifeiliaid a 

Chynhyrchion Anifeiliaid 

(Archwilio am Weddillion a 

Therfynau Gweddillion Uchaf) 

(Cymru) 2019 

Gwnaed 13 Mawrth 2019 

Gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol 

Cymru 14 Mawrth 2019 

Yn dod i rym 28 Mawrth 2018 

Mae Gweinidogion Cymru wedi eu dynodi at 

ddibenion adran 2(2) o Ddeddf y Cymunedau 

Ewropeaidd 1972(1) (“Deddf 1972”) mewn perthynas 

â mesurau yn y meysydd milfeddygol a ffytoiechydol 

ar gyfer diogelu iechyd y cyhoedd(2) ac mewn 

perthynas â pholisi amaethyddol cyffredin yr Undeb 

Ewropeaidd(3). 

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Rheoliadau a 

ganlyn drwy arfer y pwerau a roddir gan adran 2(2) o 

Ddeddf 1972, a pharagraff 1A o Atodlen 2(4) iddi, a 

chan adrannau 16(1)(a), (b) ac (f) a (3), 17(1) a (2), 

26(1) a 48(1) o Ddeddf Diogelwch Bwyd 1990(5), a 

pharagraff 7 o Atodlen 1 iddi. 

                                                                               
(1)  1972 p. 68.  
(2)  O.S. 2008/1792.  
(3)  O.S. 2010/2690.  
(4)  Mewnosodwyd paragraff 1A o Atodlen 2 gan adran 28 o 

Ddeddf Diwygio Deddfwriaethol a Rheoleiddiol 2006 (p. 
51).  

(5)  1990 p. 16. Diwygiwyd adran 16(1) gan baragraff 8 o 
Atodlen 5 i Ddeddf Safonau Bwyd 1999 (p. 28) (“Deddf 
1999”). Diwygiwyd adran 17(1) a (2) gan baragraffau 8 a 
12(a) o Atodlen 5 i Ddeddf 1999 ac O.S. 2011/1043. 
Diwygiwyd adran 48(1) gan baragraff 8 o Atodlen 5 i 
Ddeddf 1999. Trosglwyddwyd swyddogaethau a oedd gynt 
yn arferadwy gan “the Ministers”, i’r graddau y maent yn 
arferadwy o ran Cymru, i Gynulliad Cenedlaethol Cymru 
gan O.S. 1999/672 fel y’i darllenir gydag adran 40(3) o 
Ddeddf 1999, a’u trosglwyddo wedyn i Weinidogion Cymru 
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Mae Gweinidogion Cymru wedi cynnal yr 

ymgynghoriad sy’n ofynnol gan Erthygl 9 o Reoliad 

(EC) Rhif 178/2002 Senedd Ewrop a’r Cyngor sy’n 

gosod egwyddorion cyffredinol a gofynion cyfraith 

bwyd, yn sefydlu Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop 

ac yn gosod gweithdrefnau o ran materion diogelwch 

bwyd(1). 

Mae’r Rheoliadau hyn yn gwneud darpariaeth at 

ddiben a grybwyllir yn adran 2(2) o Ddeddf 1972 ac 

mae’n ymddangos i Weinidogion Cymru ei bod yn 

hwylus i unrhyw gyfeiriad yn y Rheoliadau hyn at 

ddarpariaethau yn offerynnau’r UE gael ei ddehongli 

fel cyfeiriad at y darpariaethau hynny fel y’u diwygir o 

bryd i’w gilydd. 

RHAN 1 

Rhagarweiniol 

Enwi, cymhwyso a chychwyn 

1.—(1) Enw’r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau 

Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid (Archwilio am 

Weddillion a Therfynau Gweddillion Uchaf) (Cymru) 

2019. 

(2) Mae’r Rheoliadau hyn yn gymwys o ran Cymru. 

(3) Daw’r Rheoliadau hyn i rym ar 28 Mawrth 2019.  

Dehongli 

2.—(1) Yn y Rheoliadau hyn— 

mae “anifail” (“animal”) yn cynnwys anifeiliaid 

dyframaethu; 

mae “archwiliad” ac “archwilio” (“examination”) 

yn cynnwys archwiliad ffisegol ar anifail neu 

gynnyrch anifeiliaid neu eitem neu sylwedd arall a 

chymryd sampl swyddogol a’i dadansoddi; 

ystyr “awdurdod gorfodi” (“enforcement 

authority”) yw Gweinidogion Cymru ac— 

(a) pan fo’r gorfodi’n ymwneud â bwyd neu 

ffynonellau bwyd, awdurdod bwyd o fewn ei 

ardal; a 

(b) pan fo’r gorfodi’n ymwneud â rhywbeth 

heblaw bwyd neu ffynonellau bwyd, 

awdurdod lleol o fewn ei ardal; 

                                                                               
gan baragraff 30 o Atodlen 11 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 
2006 (p. 32).  

(1) OJ Rhif L 31, 1.2.2002, t. 1, fel y’i diwygiwyd ddiwethaf 
gan Reoliad y Comisiwn (EU) 2017/228 (OJ Rhif L 35, 
10.2.2017, t. 10). 
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ystyr “awdurdod lleol” (“local authority”) mewn 

perthynas ag ardal yw’r cyngor sir neu’r cyngor 

bwrdeistref sirol ar gyfer yr ardal honno; 

mae i “awdurdodiad marchnata” (“marketing 

authorisation”) yr un ystyr ag sydd i yn Erthygl 5 

o Gyfarwyddeb 2001/82/EC Senedd Ewrop a’r 

Cyngor ar God y Gymuned sy’n ymwneud â 

chynhyrchion meddyginiaethol milfeddygol(1); 

ystyr “carcas” (“carcase”) yw— 

(a) corff cyfan anifail a gigyddwyd (heblaw 

aderyn heb ei ddiberfeddu) ar ôl ei waedu a’i 

drin; neu 

(b) corff cyfan aderyn a gigyddwyd ac sydd heb 

ei ddiberfeddu ar ôl ei waedu; 

ystyr “Cyfarwyddeb y Cyngor 96/22” (“Council 

Directive 96/22”) yw Cyfarwyddeb y Cyngor 

96/22/EC ynghylch gwahardd defnyddio 

sylweddau penodol ac iddynt effaith hormonaidd 

neu thyrostatig a beta-agonistiaid wrth ffermio da 

byw, ac yn diddymu Cyfarwyddebau 81/602/EEC, 

88/146/EEC ac 88/299/EEC(2); 

ystyr “Cyfarwyddeb y Cyngor 96/23” (“Council 

Directive 96/23”) yw Cyfarwyddeb y Cyngor 

96/23/EC ar fesurau i fonitro sylweddau penodol 

a’u gweddillion mewn anifeiliaid byw ac mewn 

cynhyrchion anifeiliaid, ac yn diddymu 

Cyfarwyddebau 85/358/EEC ac 86/469/EEC, a 

Phenderfyniadau 89/187/EEC a 91/664/EEC(3); 

ystyr “cyfnod cadw’n ôl” (“withdrawal period”), 

mewn perthynas â chynnyrch meddyginiaethol 

milfeddygol a roddwyd i anifail neu lwyth o 

anifeiliaid, yw’r cyfnod, a bennir mewn trwydded 

cynnyrch meddyginiaethol milfeddygol neu 

awdurdodiad marchnad cyfredol sy’n ymwneud â’r 

cynnyrch neu (yn niffyg manyleb o’r fath) a bennir 

mewn presgripsiwn a roddwyd gan filfeddyg 

mewn cysylltiad â rhoi’r cynnyrch, y mae’n rhaid 

iddo fynd heibio rhwng rhoi’r gorau i roi’r 

cynnyrch i’r anifail neu’r llwyth o anifeiliaid a 

chigydda’r anifail neu’r llwyth o anifeiliaid i’w 

bwyta gan bobl neu gymryd cynhyrchion 

anifeiliaid sy’n deillio o’r anifail neu’r llwyth o 

anifeiliaid i’w bwyta gan bobl; 

mae “cynnyrch anifeiliaid” (“animal product”) yn 

cynnwys cig, cynhyrchion cig, cynhyrchion wedi 

                                                                               
(1) OJ Rhif L311, 28.11.2011, t. 1. Disodlwyd Erthygl 5 gan 

Gyfarwyddeb 2004/28/EC (OJ Rhif L136, 30.4.2004, t. 58). 
(2) OJ Rhif L125, 23.5.1996, t. 3, fel y’i diwygiwyd ddiwethaf 

gan Gyfarwyddeb 2008/97/EC (OJ Rhif L318, 28.11.2008, t. 
9). 

(3) OJ Rhif L125, 23.5.1996, t. 10, fel y’i diwygiwyd ddiwethaf 
gan Gyfarwyddeb 2013/20/EU (OJ Rhif L158, 10.6.2013, t. 
234). 
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eu prosesu sy’n deillio o anifeiliaid, llaeth, mêl ac 

wyau; 

mae “dadansoddi” (“analysis”) yn cynnwys 

unrhyw dechneg ar gyfer darganfod cyfansoddiad 

sampl swyddogol; 

ystyr “dadansoddiad cyfeirio” (“reference 

analysis”) yw dadansoddiad a gyflawnir gan 

labordy a gymeradwywyd i wirio canfyddiad 

dadansoddiad sylfaenol; 

ystyr “dadansoddiad sylfaenol” (“primary 

analysis”) yw dadansoddiad ar sampl swyddogol a 

gyflawnir gan labordy a gymeradwywyd; 

ystyr “dadansoddydd” (“analyst”) yw’r person 

sy’n rheoli, neu sydd â rheolaeth, labordy a 

gymeradwywyd; 

ystyr “y Ddeddf” (“the Act”) yw Deddf Diogelwch 

Bwyd 1990; 

ystyr “fferm wreiddiol” (“farm of origin”), o ran 

sampl swyddogol a gymerwyd o unrhyw anifail 

neu gynnyrch anifeiliaid yw— 

(a) pan gymerwyd y sampl swyddogol ar fferm, y 

fferm honno; 

(b) pan gymerwyd y sampl swyddogol unrhyw le 

arall, y fferm ddiwethaf lle cedwid yr anifail y 

cymerwyd y sampl ohono neu y deilliodd y 

sampl ohono cyn mynd ag ef i’r lle hwnnw; 

ystyr “gweithrediad masnachol” (“commercial 

operation”), o ran anifail neu lwyth o anifeiliaid, 

yw unrhyw un neu ragor o’r canlynol— 

(a) ei werthu, meddu arno i’w werthu a’i gynnig, 

ei ddangos neu ei hysbysebu i’w werthu; 

(b) ei anfon neu ei draddodi ar ffurf ei werthu; 

(c) ei storio neu ei gludo er mwyn ei werthu; 

(d) ei gigydda neu gaffael bwyd ohono er mwyn 

ei werthu neu at ddibenion yn gysylltiedig â’i 

werthu; ac 

(e) ei fewnforio a’i allforio; 

mae “gwerthu” (“sell”, “sale”, “sold”) yn cynnwys 

meddu er mwyn gwerthu, a chynnig, dangos neu 

hysbysebu i werthu; 

ystyr “labordy a gymeradwywyd” (“approved 

laboratory”) yw— 

(a) labordy a gymeradwywyd gan yr 

Ysgrifennydd Gwladol at ddibenion 

Cyfarwyddeb y Cyngor 96/23; neu 

(b) unrhyw labordy sydd o dan gyfarwyddyd neu 

reolaeth dadansoddydd cyhoeddus a benodir 

yn unol ag adran 27(1) o’r Ddeddf; 

                                                                               
(1) Diwygiwyd adran 27 gan Ddeddf Safonau Bwyd 1999 (p. 

28), adran 40(1), Atodlen 5, paragraffau 7 ac 8, a Deddf 
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nid yw “meddu” (“possession”) mewn perthynas 

ag unrhyw anifail fferm neu anifail dyframaethu 

yn cynnwys meddu arno o dan reolaeth 

swyddogol; 

ystyr “milfeddyg” (“veterinary surgeon”) yw 

person a gofrestrwyd yn y gofrestr milfeddygon 

neu yn y gofrestr filfeddygol atodol; 

ystyr “offal” (“offal”) yw cig heblaw cig y carcas 

p’un a yw wedi ei gysylltu’n naturiol â’r carcas 

neu beidio; 

mae “perchennog” (“owner”) yn cynnwys, mewn 

perthynas ag unrhyw anifail, llwyth o anifeiliaid 

neu fangre, y person sy’n gyfrifol am yr anifail 

hwnnw, y llwyth hwnnw o anifeiliaid neu’r fangre 

honno, ac mewn perthynas ag unrhyw gynnyrch 

anifeiliaid y person sy’n meddu ar y cynnyrch 

hwnnw; 

ystyr “Rheoliad 470/2009” (“Regulation 

470/2009”) yw Rheoliad (EC) Rhif 470/2009 

Senedd Ewrop a’r Cyngor yn gosod 

gweithdrefnau’r Gymuned ar gyfer sefydlu’r 

terfynau uchaf o ran gweddillion sylweddau sy’n 

ffarmacolegol weithredol mewn bwydydd sy’n 

deillio o anifeiliaid, yn diddymu Rheoliad y 

Cyngor (EEC) Rhif 2377/90 ac yn diwygio 

Cyfarwyddeb 2001/82/EC Senedd Ewrop a’r 

Cyngor a Rheoliad (EC) Rhif 726/2004 Senedd 

Ewrop a’r Cyngor(1); 

ystyr “sampl swyddogol” (“official sample”) yw 

sampl a gymerir gan swyddog awdurdodedig i’w 

dadansoddi at ddibenion y Rheoliadau hyn ac sy’n 

dwyn cyfeiriad at y math, y swm neu’r nifer o dan 

sylw a’r dull casglu ac, yn achos anifail neu 

gynnyrch anifeiliaid, y rhywogaeth a, pan fo’n 

briodol, manylion sy’n nodi rhyw’r anifail a’i 

fferm wreiddiol; 

ystyr “swyddog awdurdodedig” (“authorised 

officer”) yw unrhyw berson (p’un a yw’n swyddog 

i awdurdod gorfodi ai peidio) a awdurdodwyd 

mewn ysgrifen gan yr awdurdod hwnnw, naill ai’n 

gyffredinol neu’n benodol, i weithredu mewn 

materion sy’n codi o dan y Rheoliadau hyn; 

ystyr “sylwedd diawdurdod” (“unauthorised 

substance”) yw sylwedd Tabl 2, sylwedd 

gwaharddedig ac unrhyw sylwedd neu gynnyrch 

arall y gwaherddir ei roi i anifeiliaid gan 

ddeddfwriaeth yr UE neu odani; 

ystyr “sylwedd didrwydded” (“unlicensed 

substance”) yw sylwedd— 

                                                                               
Llywodraeth Leol a Chynnwys y Cyhoedd mewn Iechyd 
2007 (p. 28) adrannau 22 a 241, Atodlen 1, Rhan 2, paragraff 
17 ac Atodlen 18, Rhan 1. 

(1) OJ Rhif L152, 16.6.2009, t. 11. 
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(a) y mae terfyn gweddillion uchaf wedi ei 

sefydlu ar ei gyfer o dan Reoliad 470/2009, a 

(b) sydd— 

(i) wedi ei roi (neu wedi ei fwriadu i’w roi) 

yn y Deyrnas Unedig i anifail neu i lwyth 

o anifeiliaid, neu 

(ii) wedi ei roi i anifail y tu allan i’r Deyrnas 

Unedig, 

a’r sylwedd hwnnw, ac unrhyw gynnyrch sy’n ei 

gynnwys, adeg ei roi, heb ei awdurdodi i’w 

ddefnyddio yn yr anifail hwnnw yn y wlad lle’r 

oedd yn cael ei roi; 

ystyr “sylwedd gwaharddedig” (“prohibited 

substance”) yw unrhyw feta-agonist neu sylwedd 

hormonaidd a roddir i anifail yn groes i’r 

gwaharddiad yn rheoliad 5; 

ystyr “sylwedd hormonaidd” (“hormonal 

substance”) yw unrhyw sylwedd yn y naill neu’r 

llall o’r categorïau a ganlyn— 

(a) stilbenau a sylweddau thyrostatig; 

(b) sylweddau ac iddynt effaith estrogenaidd, 

androgenaidd neu gestagenaidd; 

ystyr “sylwedd rhestr A” (“list A substance”) yw 

sylwedd a enwir yn Rhestr A o Atodiad II i 

Gyfarwyddeb y Cyngor 96/22; 

ystyr “sylwedd rhestr B” (“list B substance”) yw 

sylwedd a enwir yn Rhestr B o Atodiad II i 

Gyfarwyddeb y Cyngor 96/22; 

ystyr “sylwedd Tabl 1” (“Table 1 substance”) yw 

sylwedd a ddosbarthwyd o dan Erthygl 14(2)(a), 

(b) neu (c) o Reoliad 470/2009; 

ystyr “sylwedd Tabl 2” (“Table 2 substance”) yw 

sylwedd a ddosbarthwyd o dan Erthygl 14(2)(d) o 

Reoliad 470/2009; 

ystyr “terfyn gweddillion uchaf” (“maximum 

residue limit”) yw’r crynodiad uchaf o weddill, 

neu weddillion, o ganlyniad i ddefnyddio cynnyrch 

meddyginiaethol milfeddygol (a fynegir mewn 

µg/kg neu µg/L ar sail pwysau ffres) y mae’r 

Ysgrifennydd Gwladol wedi ei sefydlu mewn 

perthynas â sylwedd a ddosbarthwyd o dan Erthygl 

14 o Reoliad 470/2009 fel sy’n angenrheidiol 

neu’n briodol ar gyfer diogelu iechyd dynol; 

ystyr “tystysgrif dadansoddiad cyfeirio” 

(“reference analysis certificate”) yw tystysgrif 

dadansoddydd yn pennu canfyddiad dadansoddiad 

cyfeirio; 

ystyr “tystysgrif dadansoddiad sylfaenol” 

(“primary analysis certificate”) yw tystysgrif 

dadansoddydd yn pennu canfyddiad dadansoddiad 

sylfaenol. 
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(2) Er mwyn darganfod a aed y tu hwnt i’r terfyn 

gweddillion uchaf a sefydlwyd ar gyfer sylwedd sy’n 

ffarmacolegol weithredol at ddibenion y Rheoliadau 

hyn— 

(a) rhaid cymryd bod presenoldeb y cyffur neu 

fetabolit y cyffur (neu gyfuniad ohonynt) fel 

y’i pennir yn y gweddill sy’n dynodi’r 

sylwedd ffarmacolegol weithredol hwnnw yn 

dynodi presenoldeb y sylwedd hwnnw yn y 

rhan honno o anifail neu mewn llwyth o 

anifeiliaid, neu mewn unrhyw gynnyrch 

anifeiliaid sy’n deillio o’r rhan honno o anifail 

neu o lwyth o anifeiliaid, fel y’i pennir yn y 

meinweoedd targed ar gyfer y sylwedd 

hwnnw; 

(b) mae’r terfyn gweddillion uchaf (os oes un) 

sy’n cyfateb i’r sylwedd hwnnw i’w 

gymhwyso mewn cysylltiad â phresenoldeb 

unrhyw gyffur neu fetabolit cyffur o’r fath 

(neu gyfuniad ohonynt) yn y rhan honno o 

anifail neu mewn llwyth o anifeiliaid, neu 

mewn unrhyw gynnyrch anifeiliaid sy’n 

deillio o’r rhan honno o anifail neu o lwyth o 

anifeiliaid fel pe bai’n gyfystyr â’r sylwedd 

hwnnw. 

(3) Mae i ymadroddion eraill a ddefnyddir yn y 

Rheoliadau hyn ac yng Nghyfarwyddeb y Cyngor 

96/22, Cyfarwyddeb y Cyngor 96/23 neu Reoliad 

470/2009 yr un ystyr, i’r graddau y mae’r cyd-destun 

yn caniatáu hynny, ag sydd i’r ymadroddion Saesneg 

cyfatebol yn y Cyfarwyddebau hynny neu yn y 

Rheoliad hwnnw, fel y bo’n briodol. 

(4) Mae unrhyw gyfeiriad yn y Rheoliadau hyn at 

Atodiad i Gyfarwyddeb y Cyngor 96/22 neu 

Gyfarwyddeb y Cyngor 96/23 yn gyfeiriad at yr 

Atodiad hwnnw fel y’i diwygir o bryd i’w gilydd. 

RHAN 2 

Gwaharddiadau ac Eithriadau 

Gwahardd gwerthu sylweddau rhestr A a rhestr B  

3.—(1) Yn ddarostyngedig i baragraff (2), ni chaiff 

neb werthu i’w roi i unrhyw anifail unrhyw gynnyrch 

sy’n sylwedd rhestr A neu’n sylwedd rhestr B, neu 

sy’n cynnwys sylwedd rhestr A neu sylwedd rhestr B, 

os yw’r anifail neu unrhyw gynnyrch o’r anifail 

hwnnw wedi eu bwriadu i’w bwyta gan bobl.  

(2) Nid yw paragraff (1) yn gymwys i werthu 

cynnyrch sy’n cydymffurfio â gofynion rheoliad 26 ac 

sydd i’w roi yn unol â rheoliad 28. 

(3) Rhagdybir, oni phrofir i’r gwrthwyneb, fod 

unrhyw gynnyrch a werthir ac sy’n sylwedd rhestr A 
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neu’n sylwedd rhestr B, neu sy’n cynnwys sylwedd 

rhestr A neu sylwedd rhestr B, wedi ei werthu i’w roi i 

anifail a fwriedir, neu y bwriedir unrhyw gynnyrch 

sy’n deillio ohono, i’w bwyta gan bobl. 

Gwahardd meddu ar feta-agonistiaid 

4. Ni chaiff neb, heblaw milfeddyg, feddu, ar fferm, 

ar unrhyw gynnyrch meddyginiaethol milfeddygol 

sy’n cynnwys beta-agonist a awdurdodwyd i’w 

ddefnyddio at ddibenion ysgogi wrth drin tocolysis. 

Gwahardd rhoi beta-agonistiaid neu sylweddau 

hormonaidd 

5.—(1) Yn ddarostyngedig i baragraff (2), ni chaiff 

neb roi i unrhyw anifail unrhyw gynnyrch sy’n 

sylwedd a restrir yn Atodiad II neu III i Gyfarwyddeb 

y Cyngor 96/22, neu sy’n cynnwys sylwedd o’r fath, 

na pheri neu ganiatáu yn fwriadol iddo gael ei roi. 

(2) Nid yw’r gwaharddiad ym mharagraff (1) yn 

gymwys i roi cynnyrch meddyginiaethol milfeddygol 

sy’n cydymffurfio â’r gofynion— 

(a) sy’n cynnwys testosteron, progesteron neu 

ddeilliad o’r sylweddau hynny sy’n ildio’n 

rhwydd y rhiant-gyfansoddyn drwy hydrolysis 

ar ôl iddynt gael eu hamsugno ar y safle lle y’i 

rhoddwyd, o’i roi yn unol â rheoliad 27; 

(b) sy’n cynnwys alyl trenbolon neu feta-agonist, 

o’i roi yn unol â rheoliad 28; neu 

(c) sydd ag effaith estrogenaidd (ond nad yw’n 

cynnwys oestradiol 17b neu ei ddeilliadau 

esteraidd), effaith adrogenaidd neu effaith 

gestagenaidd, o’i roi yn unol â rheoliad 29. 

(3) Ym mharagraff (2), ystyr “cynnyrch 

meddyginiaethol milfeddygol sy’n cydymffurfio â’r 

gofynion” yw cynnyrch meddyginiaethol milfeddygol 

sy’n cydymffurfio â gofynion rheoliad 26. 

Gwahardd rhoi sylweddau neu gynhyrchion 
didrwydded i anifeiliaid 

6.—(1) Yn ddarostyngedig i baragraff (2), ni chaiff 

neb roi unrhyw sylwedd didrwydded i anifail na pheri 

neu ganiatáu yn fwriadol iddo gael ei roi. 

(2) Nid oes dim ym mharagraff (1) yn gwahardd rhoi 

unrhyw gynnyrch meddyginiaethol milfeddygol yn 

unol ag esemptiad a bennir ym mharagraffau 1, 5 a 9 o 

Atodlen 4 i Reoliadau Meddyginiaethau Milfeddygol 

2013(1). 

                                                                               
(1) O.S. 2013/2033. 
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Gwahardd rhoi sylweddau Tabl 2  

7. Mae’n drosedd torri Erthygl 14(6) o Reoliad 

470/2009 (gwahardd rhoi sylweddau i anifeiliaid sy’n 

cynhyrchu bwyd o dan amgylchiadau penodol). 

Gwahardd meddu ar anifeiliaid neu eu cigydda a 

gwahardd prosesu 

8.—(1) Ni chaiff neb gigydda anifail a fwriedir i’w 

ddefnyddio i’w fwyta gan bobl y mae unrhyw sylwedd 

a restrir yn Atodiad II neu Atodiad III i Gyfarwyddeb 

y Cyngor 96/22 wedi ei roi iddo, sy’n cynnwys 

sylwedd o’r fath, neu y cadarnhawyd presenoldeb 

sylwedd o’r fath ynddo, na meddu mewn modd arall ar 

anifail o’r fath ar fferm. 

(2) Ni chaiff neb brosesu cig anifail a fwriedir i’w 

fwyta gan bobl— 

(a) pan fo’r anifail hwnnw’n cynnwys unrhyw 

sylwedd a restrir yn Atodiad II neu Atodiad 

III i Gyfarwyddeb y Cyngor 96/22, neu 

(b) pan fo presenoldeb sylwedd o’r fath wedi ei 

gadarnhau ynddo, neu 

(c) y rhoddwyd sylwedd o’r fath iddo. 

(3) Rhagdybir, hyd nes y profir i’r gwrthwyneb, fod 

unrhyw anifail sydd wedi ei gigydda, neu y mae 

person yn meddu arno, ar fferm ac y mae’n gyffredin 

ei gigydda neu feddu arno i’w ddefnyddio i’w fwyta 

gan bobl, wedi ei gigydda neu yn cael ei feddu er 

mwyn cael ei ddefnyddio felly a rhagdybir, hyd nes y 

profir i’r gwrthwyneb, fod anifail a ddefnyddir yn 

gyffredin i’w fwyta gan bobl ac y prosesir cig ohono, 

yn anifail sydd i’w ddefnyddio felly. 

Gwahardd gwerthu anifeiliaid 

9.—(1) Yn ddarostyngedig i baragraff (2), ni chaiff 

neb werthu na chyflenwi, i’w gigydda i’w fwyta gan 

bobl, unrhyw anifail— 

(a) sy’n cynnwys sylwedd diawdurdod neu y 

rhoddwyd sylwedd diawdurdod iddo; 

(b) y rhoddwyd sylwedd iddo yn groes i reoliad 

5; 

(c) sy’n anifail dyframaethu y rhoddwyd sylwedd 

a restrir yn Atodiad II neu III i Gyfarwyddeb 

y Cyngor 96/22 iddo; 

(d) y rhoddwyd sylwedd rhestr A neu sylwedd a 

restrir yn Atodiad III i Gyfarwyddeb y 

Cyngor 96/22 iddo; 

(e) sy’n cynnwys sylwedd Tabl 1 yn ôl crynodiad 

sy’n uwch na’r terfyn gweddillion uchaf; neu 

(f) y rhoddwyd cynnyrch meddyginiaethol 

milfeddygol iddo os nad yw’r cyfnod cadw’n 

ôl ar gyfer y cynnyrch hwnnw wedi dod i ben. 
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(2) Nid oes dim ym mharagraff (1)(f) yn gwahardd 

gwerthu cyn diwedd y cyfnod cadw’n ôl unrhyw geffyl 

uchel ei werth y rhoddwyd alyl trenbolon neu feta-

agonist iddo yn unol â rheoliad 5, ar yr amod bod math 

a dyddiad y driniaeth wedi eu cofnodi ar basbort y 

ceffyl gan y milfeddyg a fu’n uniongyrchol gyfrifol am 

y driniaeth. 

Gwahardd gwerthu cynhyrchion anifeiliaid 

10.—(1) Ni chaiff neb werthu i’w fwyta gan bobl 

unrhyw gynnyrch anifeiliaid sy’n deillio o anifail y 

gwaherddir ei werthu neu ei gyflenwi i’w gigydda o 

dan reoliad 9. 

(2) Ni chaiff neb werthu i’w fwyta gan bobl unrhyw 

gynnyrch anifeiliaid sy’n cynnwys— 

(a) sylwedd diawdurdod; neu 

(b) sylwedd awdurdodedig yn ôl crynodiad sy’n 

uwch na’r terfyn gweddillion uchaf 

perthnasol. 

Gwahardd gwaredu anifail neu lwyth o anifeiliaid a 

gigyddwyd 

11. Pan gigyddwyd anifail neu lwyth o anifeiliaid yn 

sgil hysbysiad y cyfeirir ato yn rheoliad 22(3), ni 

chaiff neb waredu carcas neu offal yr anifail hwnnw 

neu garcas neu offal unrhyw anifail o’r llwyth hwnnw 

o anifeiliaid, nac unrhyw ran o garcas neu offal o’r 

fath, i’w bwyta gan bobl neu anifeiliaid. 

Eithriad i’r gwaharddiad ar gigydda 

12.—(1) Er gwaethaf y gwaharddiad ar gigydda 

anifail neu lwyth o anifeiliaid drwy hysbysiad a roddir 

yn unol â rheoliad 22(4), caniateir cigydda’r anifail 

hwnnw neu’r llwyth hwnnw o anifeiliaid cyn i’r 

hysbysiad hwnnw gael ei dynnu’n ôl os bydd 

perchennog yr anifail hwnnw neu’r llwyth hwnnw o 

anifeiliaid yn cydymffurfio â’r paragraffau a ganlyn yn 

y rheoliad hwn. 

(2) Rhaid rhoi hysbysiad ynglŷn â dyddiad a lle 

arfaethedig y cigydda i swyddog awdurdodedig cyn y 

dyddiad hwnnw. 

(3) Rhaid i’r anifail neu’r llwyth o anifeiliaid, a 

farciwyd gan swyddog awdurdodedig, neu y parwyd 

iddynt gael eu marcio gan swyddog awdurdodedig, o 

dan reoliad 21(2)(c), fynd i’r lle cigydda gyda 

thystysgrif a ddyroddwyd gan swyddog awdurdodedig 

yn nodi’r anifail neu’r llwyth o anifeiliaid a’r fferm 

wreiddiol. 

(4) Ar ôl cigydda, rhaid i unrhyw gynnyrch 

anifeiliaid sy’n deillio o’r anifail hwnnw neu o anifail 

o’r llwyth hwnnw o anifeiliaid gael ei gadw mewn 

unrhyw le a modd a bennir gan swyddog 
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awdurdodedig, wrth iddo fynd drwy unrhyw 

archwiliad y mae’n rhesymol i swyddog awdurdodedig 

ystyried ei fod yn angenrheidiol. 

(5) Pan fo’r archwiliad (y mae’n rhaid i swyddog 

awdurdodedig roi ei ganlyniad i’r perchennog drwy 

hysbysiad ysgrifenedig) yn cadarnhau bod unrhyw 

gynnyrch anifeiliaid y cyfeirir ato ym mharagraff (4) 

yn cynnwys sylwedd awdurdodedig yn ôl crynodiad 

sy’n uwch na’r terfyn gweddillion uchaf perthnasol, 

rhaid gwaredu’r cynnyrch anifeiliaid at ddiben heblaw 

ei fwyta gan bobl. 

RHAN 3 

Samplu a Dadansoddi 

Caffael samplau 

13. Caiff swyddog awdurdodedig— 

(a) cymryd sampl o unrhyw eitem neu sylwedd a 

ganfyddir gan y swyddog hwnnw ar unrhyw 

fangre neu mewn unrhyw fangre y mae gan y 

swyddog awdurdod i fynd i mewn iddi ac y 

mae gan y swyddog reswm dros gredu y gall 

fod yn ofynnol fel tystiolaeth mewn achos o 

dan unrhyw un neu ragor o ddarpariaethau’r 

Rheoliadau hyn; a 

(b) cymryd sampl o unrhyw anifail, p’un a yw 

wedi ei fwriadu i’w fwyta gan bobl ai peidio, 

a ganfyddir gan y swyddog hwnnw ar unrhyw 

fangre o’r fath neu mewn unrhyw fangre o’r 

fath. 

Dadansoddiad sylfaenol samplau swyddogol 

14.—(1) Rhaid i sampl swyddogol gael ei chyflwyno 

i’w dadansoddi mewn labordy a gymeradwywyd a’i 

thrin yn unol â pharagraff (2) neu (3). 

(2) Ac eithrio pan fo’r sampl swyddogol o fath a 

ddisgrifir ym mharagraff (3), rhaid i ran o’r sampl 

honno gael ei rhoi drwy ddadansoddiad sylfaenol a 

rhaid cadw’r gweddill ar gyfer unrhyw ddadansoddiad 

cyfeirio. 

(3) Pan fo’r sampl swyddogol yn cynnwys 

gweddillion safle unrhyw fewnblaniad solet neu 

bigiad, rhaid i’r dadansoddydd baratoi echdynnyn o 

safle’r mewnblaniad neu’r pigiad hwnnw a rhoi rhan 

o’r echdynnyn hwnnw drwy ddadansoddiad sylfaenol 

a chadw gweddill yr echdynnyn ar gyfer unrhyw 

ddadansoddiad cyfeirio. 

Canlyniadau dadansoddiad sylfaenol 

15.—(1) Pan fo’r dadansoddiad sylfaenol yn dangos 

bod sampl swyddogol, neu yn achos sampl o’r fath 
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sy’n cynnwys gweddillion safle mewnblaniad solet 

neu bigiad, y gweddillion hynny o safle mewnblaniad 

solet neu bigiad, yn cynnwys— 

(a) sylwedd diawdurdod; 

(b) sylwedd y mae gan ddadansoddydd 

amheuaeth resymol mai sylwedd diawdurdod 

ydyw; 

(c) yn achos sampl a gymerwyd o anifail neu 

lwyth o anifeiliaid, eu hysgarthiad neu eu 

hylifau corff neu eu meinweoedd, sylwedd 

awdurdodedig yn ôl crynodiad y mae 

swyddog awdurdodedig yn hysbysu’r 

dadansoddydd ei fod yn peri ei bod yn 

rhesymol i’r swyddog amau y gallai cynnyrch 

anifeiliaid sy’n deillio o’r anifail hwnnw neu 

o’r llwyth hwnnw o anifeiliaid gynnwys 

sylwedd awdurdodedig yn ôl crynodiad sy’n 

uwch na’r terfyn gweddillion uchaf 

perthnasol; neu 

(d) yn achos sampl a gymerwyd o unrhyw 

gynnyrch anifeiliaid, sylwedd awdurdodedig 

yn ôl crynodiad sy’n uwch na’r terfyn 

gweddillion uchaf perthnasol, 

rhaid i’r dadansoddydd gofnodi’r wybodaeth honno 

mewn tystysgrif dadansoddiad sylfaenol a darparu copi 

o’r dystysgrif honno i swyddog awdurdodedig y mae’n 

rhaid wedyn iddo roi’r copi hwnnw i’r person 

perthnasol. 

(2) Pan nad yw’r dadansoddiad sylfaenol yn dangos 

dim sy’n ei gwneud yn ofynnol bod tystysgrif 

dadansoddiad sylfaenol yn cael ei rhoi o dan baragraff 

(1), rhaid i’r dadansoddydd hysbysu swyddog 

awdurdodedig am y ffaith honno a rhaid wedyn i’r 

swyddog awdurdodedig hysbysu’r person perthnasol. 

(3) At ddibenion y rheoliad hwn a rheoliadau 16 a 

17, ystyr “person perthnasol” yw perchennog y fangre 

lle cymerwyd y sampl neu, os person arall yw 

perchennog yr anifail, y cynnyrch anifeiliaid neu’r 

eitem neu’r sylwedd arall y cymerwyd y sampl 

ohonynt, p’un bynnag ohonynt y mae’r swyddog 

awdurdodedig yn ystyried sy’n briodol. 

Dadansoddiad cyfeirio  

16.—(1) Rhaid i’r canfyddiad a bennir yn y 

dystysgrif dadansoddiad sylfaenol gael ei gyfeirio gan 

swyddog awdurdodedig at labordy a gymeradwywyd 

ar gyfer dadansoddiad cyfeirio ynghyd â gweddill y 

sampl swyddogol a gadwyd gan y dadansoddydd yn 

unol â rheoliad 14(2) neu 14(3), fel y bo’n briodol— 

(a) os yw’r canfyddiad yn dangos bod y sampl 

swyddogol, p’un a yw’n echdynnyn o safle 

unrhyw fewnblaniad solet neu bigiad neu 

beidio, yn cynnwys sylwedd a bennir o dan y 
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pennawd “Group A” yn Atodiad 1 i 

Gyfarwyddeb y Cyngor 96/23; neu 

(b) os bydd swyddog awdurdodedig yn 

penderfynu gwneud hynny beth bynnag. 

(2) Rhaid i’r dadansoddydd gofnodi canlyniadau’r 

dadansoddiad cyfeirio mewn tystysgrif dadansoddiad 

cyfeirio a darparu copi o’r dystysgrif honno i swyddog 

awdurdodedig y mae’n rhaid wedyn iddo roi copi i’r 

person perthnasol. 

(3) Caiff y person perthnasol, ar sail dadansoddiad 

croes a thrwy hysbysiad ysgrifenedig a gyflwynir i 

swyddog awdurdodedig, herio’r canfyddiad a bennir 

mewn tystysgrif dadansoddiad sylfaenol mewn 

perthynas â sampl swyddogol unrhyw bryd cyn i’r 

sampl honno, neu ran ohoni, gael ei chyfeirio ar gyfer 

dadansoddiad cyfeirio. 

(4) Pan fo’r person perthnasol, yn unol â pharagraff 

(3), yn herio’r canfyddiad a bennir mewn tystysgrif 

dadansoddiad sylfaenol, y person hwnnw sy’n atebol i 

dalu costau unrhyw ddadansoddiad cyfeirio sy’n 

cadarnhau’r canfyddiad a bennir yn y dystysgrif 

honno. 

Hysbysu dadansoddydd 

17.—(1) Rhaid i swyddog awdurdodedig sy’n 

cyflwyno sampl i labordy a gymeradwywyd ar gyfer 

dadansoddiad sylfaenol hysbysu dadansoddydd y 

labordy a gymeradwywyd hwnnw am enw a chyfeiriad 

y person perthnasol. 

(2) Rhaid i swyddog awdurdodedig sy’n cyfeirio 

canfyddiad a bennwyd mewn dadansoddiad sylfaenol 

at labordy a gymeradwywyd hysbysu dadansoddydd y 

labordy a gymeradwywyd hwnnw am enw a chyfeiriad 

y person perthnasol. 

Dulliau dadansoddi 

18. Rhaid i ddadansoddiad ar sampl swyddogol gael 

ei gyflawni yn unol â’r dulliau a awdurdodir gan 

Benderfyniad y Comisiwn 2002/657/EC yn gweithredu 

Cyfarwyddeb y Cyngor 96/23/EC ynglŷn â chyflawni 

dulliau dadansoddi a dehongli canlyniadau(1). 

Tystysgrifau dadansoddiadau  

19.—(1) Rhaid i unrhyw dystysgrif a roddir gan 

ddadansoddydd o dan y Rheoliadau hyn— 

(a) cael ei llofnodi gan y dadansoddydd; a 

(b) pennu enw’r swyddog awdurdodedig a 

gyflwynodd y sampl i gael ei dadansoddi ac— 

                                                                               
(1) OJ Rhif L221, 17.8.2002, t. 8, fel y’i diwygiwyd ddiwethaf 

gan Benderfyniad y Comisiwn 2004/25/EC (OJ Rhif L6, 
10.1.2004, t. 38). 
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(i) os yw’r swyddog hwnnw’n swyddog i 

awdurdod gorfodi, enw a chyfeiriad yr 

awdurdod gorfodi y mae’r person 

hwnnw’n swyddog iddo, neu 

(ii) os nad yw’r swyddog hwnnw’n swyddog 

i awdurdod gorfodi, enw a chyfeiriad y 

sefydliad y mae’r swyddog hwnnw’n 

gweithio iddo. 

(2) Mewn unrhyw achos o dan y Rheoliadau hyn, os 

bydd un o’r partïon yn dangos— 

(a) dogfen sy’n honni bod yn dystysgrif a 

roddwyd gan ddadansoddydd o dan baragraff 

(1); neu 

(b) dogfen a roddwyd i’r parti hwnnw gan y parti 

arall fel copi o dystysgrif o’r fath, 

bydd hynny’n dystiolaeth ddigonol o’r ffeithiau a 

ddatgenir ynddi oni bai, mewn achos sy’n syrthio o 

fewn is-baragraff (a), fod y parti arall yn ei gwneud yn 

ofynnol i’r dadansoddydd gael ei alw fel tyst. 

Arolygu anifeiliaid 

20.—(1) Caiff swyddog awdurdodedig, drwy roi 

hysbysiad ysgrifenedig, ei gwneud yn ofynnol— 

(a) i anifail neu lwyth o anifeiliaid gael eu 

cadw’n gaeth yn y fan lle y lleolir yr anifail 

neu’r llwyth o anifeiliaid; neu 

(b) i anifail neu lwyth o anifeiliaid gael eu symud 

i fan arall, a’u cadw’n gaeth yno, 

er mwyn i arolygiad gael ei gynnal. 

(2) Rhaid i arolygiad o dan baragraff (1) gael ei 

gynnal er mwyn darganfod— 

(a) a oes unrhyw anifail yn cynnwys unrhyw 

sylwedd diawdurdod neu weddillion unrhyw 

sylwedd arall y mae gan y swyddog 

awdurdodedig amheuaeth resymol y gallai 

olygu bod unrhyw gynnyrch anifeiliaid sy’n 

deillio o’r anifail yn cynnwys sylwedd 

diawdurdod neu sylwedd Tabl 1 yn ôl 

crynodiad sy’n uwch na’r terfyn gweddillion 

uchaf; neu 

(b) a yw unrhyw gyfnod cadw’n ôl wedi dod i 

ben. 

(3) Pan nad yw ond yn ofynnol cadw’n gaeth anifail 

neu lwyth o anifeiliaid, rhaid i’r hysbysiad gael ei 

gyflwyno i berchennog y fangre lle y lleolir yr anifail 

neu’r llwyth o anifeiliaid. 

(4) Pan fo’n ofynnol symud anifail neu lwyth o 

anifeiliaid a’u cadw’n gaeth mewn man arall rhaid i’r 

hysbysiad gael ei gyflwyno i berchennog y fangre lle y 

lleolir yr anifail neu’r llwyth o anifeiliaid oni bai mai 

person arall yw perchennog yr anifail neu’r llwyth o 

anifeiliaid, pryd y mae’n rhaid i’r swyddog 
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awdurdodedig gyflwyno’r hysbysiad i ba un bynnag 

ohonynt y mae’r swyddog yn ystyried sy’n briodol. 

Archwilio anifail neu lwyth o anifeiliaid 

21.—(1) Os yw’n ymddangos i swyddog 

awdurdodedig, o ganlyniad i arolygiad a gyflawnir at y 

dibenion y cyfeirir atynt yn rheoliad 20, y gallai 

unrhyw anifail neu lwyth o anifeilaidd gynnwys 

sylwedd diawdurdod neu weddillion sylwedd 

awdurdodedig y mae gan y swyddog amheuaeth 

resymol y gallai olygu bod unrhyw gynnyrch 

anifeiliaid sy’n deillio o’r anifail hwnnw neu o’r 

llwyth hwnnw o anifeiliaid yn cynnwys sylwedd 

awdurdodedig yn ôl crynodiad sy’n uwch na’r terfyn 

gweddillion uchaf neu nad yw’r cyfnod cadw’n ôl 

mewn perthynas ag unrhyw anifail wedi dod i ben, 

mae gan swyddog awdurdodedig y pwerau a bennir 

ym mharagraff (2) mewn perthynas â’r anifail hwnnw 

neu’r llwyth hwnnw o anifeiliaid. 

(2) Caiff swyddog awdurdodedig— 

(a) rhoi hysbysiad ysgrifenedig i berchennog yr 

anifail neu’r llwyth o anifeiliaid i ddweud, 

hyd nes y tynnir yr hysbysiad yn ôl drwy 

hysbysiad ysgrifenedig arall— 

(i) na chaniateir cyflawni gweithrediadau 

masnachol mewn cysylltiad â’r anifail 

neu’r llwyth o anifeiliaid; 

(ii) na chaniateir symud yr anifail neu’r 

llwyth o anifeiliaid o’r fan lle y maent y 

pryd hwnnw neu na chaniateir eu symud 

felly ac eithrio i fan a bennir yn yr 

hysbysiad; a 

(iii) na chaniateir i anifail, heblaw fel y 

caniateir gan baragraff (ii), gael ei symud 

oddi ar y fferm wreiddiol ac eithrio fel y 

pennir yn yr hysbysiad; 

(b) rhoi’r anifail neu’r llwyth o anifeiliaid drwy 

unrhyw archwiliadau i ganfod presenoldeb 

sylweddau neu weddillion y mae’n rhesymol 

i’r swyddog awdurdodedig ystyried eu bod yn 

angenrheidiol; 

(c) peintio, stampio, clipio, tagio’r anifail neu’r 

llwyth o anifeiliaid neu eu marcio fel arall, 

neu beri iddynt gael eu marcio, i’w hadnabod 

at ddibenion y Rheoliadau hyn. 

Hysbysiad pan gwblheir archwiliad 

22.—(1) Pan gwblheir archwiliad a bennir yn 

rheoliad 21(2)(b), rhaid i swyddog awdurdodedig roi 

hysbysiad ysgrifenedig i berchennog yr anifail neu’r 

llwyth o anifeiliaid yn unol â’r paragraffau a ganlyn yn 

y rheoliad hwn. 
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(2) Pan fo archwiliad o’r fath yn dangos nad yw 

anifail neu lwyth o anifeiliaid yn cynnwys unrhyw 

sylwedd diawdurdod na gweddillion unrhyw sylwedd 

awdurdodedig yn ôl crynodiad sy’n debyg o olygu bod 

unrhyw gynnyrch anifeiliaid sy’n deillio o’r anifail 

hwnnw neu o’r llwyth hwnnw o anifeiliaid yn 

cynnwys crynodiad o’r sylwedd sy’n uwch na’r terfyn 

gweddillion uchaf perthnasol neu pan fo swyddog 

awdurdodedig yn ystyried nad oes angen archwiliad 

o’r fath, rhaid i’r hysbysiad ddatgan hynny a darparu 

ar gyfer tynnu unrhyw hysbysiad a gyflwynwyd i 

berchennog yr anifail neu’r llwyth o anifeiliaid o dan 

reoliad 21(2)(a) yn ôl i’r graddau y mae’n ymwneud 

â’r anifail hwnnw neu’r llwyth hwnnw o anifeiliaid. 

(3) Pan fo’r archwiliad yn dangos bod anifail neu 

lwyth o anifeiliaid yn cynnwys sylwedd gwaharddedig, 

sylwedd didrwydded neu sylwedd Tabl 2 rhaid i’r 

hysbysiad ddatgan hynny, pennu canlyniad yr 

archwiliad a’i gwneud yn ofynnol i berchennog yr 

anifail neu’r llwyth o anifeiliaid gigydda’r anifail neu’r 

llwyth o anifeiliaid, neu beri iddynt gael eu cigydda, o 

fewn unrhyw gyfnod ac yn unol ag unrhyw ofynion a 

bennir yn yr hysbysiad. 

(4) Pan fo’r archwiliad yn dangos bod anifail neu 

lwyth o anifeiliaid yn cynnwys crynodiad o sylwedd 

awdurdodedig y mae gan swyddog awdurdodedig 

amheuaeth resymol y gallai olygu y bydd unrhyw 

gynnyrch anifeiliaid sy’n deillio o’r anifail hwnnw neu 

o’r llwyth hwnnw o anifeiliaid yn cynnwys crynodiad 

o’r sylwedd hwnnw sy’n uwch na’r terfyn gweddillion 

uchaf perthnasol, rhaid i’r hysbysiad ddatgan hynny, 

pennu canlyniad yr archwiliad ac, yn ddarostyngedig i 

reoliad 12, wahardd cigydda’r anifail hwnnw neu’r 

llwyth hwnnw o anifeiliaid i’w bwyta gan bobl. 

(5) Caniateir i hysbysiad a roddir yn unol a 

pharagraff (4) sy’n gwahardd cigydda unrhyw anifail 

neu lwyth o anifeiliaid gael ei dynnu’n ôl unrhyw bryd 

drwy hysbysiad ysgrifenedig arall a roddir gan 

swyddog awdurdodedig i berchennog yr anifail neu’r 

llwyth o anifeiliaid; a rhaid i hysbysiad a roddir yn 

unol â pharagraff (4) gael ei dynnu’n ôl fel hyn cyn 

gynted ag y bydd swyddog awdurdodedig wedi ei 

fodloni nad yw’r anifail neu’r llwyth o anifeiliaid yn 

cynnwys crynodiad o sylwedd awdurdodedig a allai 

olygu bod unrhyw gynnyrch anifeiliaid sy’n deillio o’r 

anifail hwnnw neu o’r llwyth hwnnw o anifeiliaid yn 

cynnwys crynodiad o’r sylwedd hwnnw sy’n uwch 

na’r terfyn gweddillion uchaf perthnasol. 

(6) Os bydd unrhyw berson y cyflwynwyd hysbysiad 

iddo o dan baragraff (3) yn methu cydymffurfio â 

gofynion yr hysbysiad ynglŷn â chigydda anifail neu 

lwyth o anifeiliaid, caiff swyddog awdurdodedig, heb 

ragfarnu unrhyw achos a fydd yn codi o’r methiant 

hwnnw, gigydda’r anifail hwnnw neu’r llwyth hwnnw 

o anifeiliaid, neu beri eu cigydda. 
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(7) Caiff yr awdurdod gorfodi godi tâl sy’n hafal i 

swm y costau a ysgwyddwyd yn rhesymol gan y 

swyddog awdurdodedig wrth arfer y pwerau a roddir 

i’r swyddog o dan— 

(a) rheoliad 21(2), os yw paragraff (3) neu (4) yn 

gymwys; neu 

(b) paragraff (6). 

(8) Mae’r tâl y cyfeirir ato ym mharagraff (7) yn 

daladwy gan y person sydd wedi methu ac i’w adennill 

gan yr awdurdod gorfodi. 

RHAN 4 

Troseddau a Chosbi 

Troseddau, cosbi a gorfodi 

23.—(1) Mae person sydd— 

(a) yn torri rheoliad 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 32(1), 

(2), (3) neu (4) neu unrhyw ddarpariaeth 

mewn hysbysiad a roddir i’r person hwnnw o 

dan y Rheoliadau hyn; neu 

(b) heb gydsyniad ysgrifenedig swyddog 

awdurdodedig, yn difwyno, yn difodi neu’n 

dileu unrhyw farc a wnaed o dan reoliad 

21(2)(c) neu’n ceisio gwneud hynny, 

yn euog o drosedd. 

(2) Mae person sy’n euog o drosedd o dan baragraff 

(1) neu reoliad 7 yn agored o’i gollfarnu’n ddiannod 

neu o’i gollfarnu ar dditiad i ddirwy. 

(3) Rhaid i bob awdurdod gorfodi orfodi’r 

Rheoliadau hyn a rhoi unrhyw gymorth a gwybodaeth 

i bob awdurdod gorfodi arall ag y mae’n rhesymol i’r 

awdurdod gorfodi arall hwnnw ei gwneud yn ofynnol 

at ddiben ei ddyletswyddau o dan y Rheoliadau hyn. 

Troseddau corfforaethol 

24.—(1) Os dangosir bod trosedd o dan y 

Rheoliadau hyn a gyflawnwyd gan gorff 

corfforaethol— 

(a) wedi ei chyflawni drwy gydsyniad neu 

ymoddefiad swyddog; neu  

(b) i’w phriodoli i unrhyw esgeulustod ar ran 

swyddog, 

mae’r swyddog yn ogystal â’r corff corfforaethol yn 

agored i’w erlyn. 

(2) Os yw materion corff corfforaethol yn cael eu 

rheoli gan ei aelodau, mae paragraff (1) yn gymwys 

mewn perthynas â gweithredoedd ac anweithredoedd 

aelod mewn cysylltiad â swyddogaethau’r aelod 
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hwnnw o reoli fel pe bai’r aelod hwnnw’n 

gyfarwyddwr i’r corff. 

(3) Os dangosir bod trosedd o dan y Rheoliadau hyn 

a gyflawnwyd gan bartneriaeth— 

(a) wedi ei chyflawni drwy gydsyniad neu 

ymoddefiad partner; neu 

(b) i’w phriodoli i unrhyw esgeulustod ar ran 

partner, 

mae’r partner yn ogystal â’r bartneriaeth yn agored i’w 

erlyn. 

(4) Os dangosir bod unrhyw drosedd o dan y 

Rheoliadau hyn a gyflawnwyd gan gymdeithas 

anghorfforedig, heblaw partneriaeth— 

(a) wedi ei chyflawni drwy gydsyniad neu 

ymoddefiad swyddog i’r gymdeithas neu 

aelod o’i chorff llywodraethu; neu 

(b) i’w phriodoli i unrhyw esgeulustod ar ran 

swyddog neu aelod o’r fath, 

mae’r swyddog neu’r aelod hwnnw yn ogystal â’r 

gymdeithas yn agored i’w erlyn. 

(5) Yn y rheoliad hwn— 

mae “partner” (“partner”) yn cynnwys person sy’n 

honni ei fod yn gweithredu fel partner; ac 

ystyr “swyddog” (“officer”), mewn perthynas â 

chorff corfforaethol neu gymdeithas 

anghorfforedig yw cyfarwyddwr, aelod o’r 

pwyllgor rheoli, prif weithredwr, rheolwr, 

ysgrifennydd neu swyddog cyffelyb arall i’r corff, 

neu berson sy’n honni ei fod yn gweithredu mewn 

unrhyw swydd o’r fath. 

Amddiffyniadau ac eithriadau 

25.—(1) Mewn unrhyw achos ynglŷn â throsedd 

sy’n honni bod rheoliad 4 wedi ei dorri mae’n 

amddiffyniad i’r person a gyhuddir brofi bod y 

cynnyrch meddyginiaethol milfeddygol y mae’r honiad 

yn ymwneud ag ef wedi ei fwriadu at ddibenion 

heblaw ei roi i anifail. 

(2) Mewn unrhyw achos ynglŷn â throsedd sy’n 

honni bod rheoliad 8 wedi ei dorri mae’n amddiffyniad 

i’r person a gyhuddir brofi bod y sylwedd a restrir yn 

Atodiad II neu Atodiad III i Gyfarwyddeb y Cyngor 

96/22 ac a gynhwysir yn yr anifail neu sy’n bresennol 

yn yr anifail neu a roddwyd i’r anifail wedi ei roi yn 

unol â rheoliad 5.  

Cynhyrchion sy’n cydymffurfio â’r gofynion 

26.—(1) Mae cynnyrch sy’n sylwedd a restrir yn 

Atodiad II neu Atodiad III i Gyfarwyddeb y Cyngor 

96/22 neu sy’n cynnwys sylwedd o’r fath yn 

cydymffurfio â gofynion y rheoliad hwn— 
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(a) os oes awdurdodiad marchnata wedi ei 

ddyroddi mewn perthynas ag ef; 

(b) yn achos cynnyrch sy’n feta-agonist, neu sy’n 

cynnwys beta-agonist, os oes iddo gyfnod 

cadw’n ôl o lai nag 28 niwrnod ar ôl diwedd y 

driniaeth; ac 

(c) yn achos cynnyrch sy’n sylwedd hormonaidd, 

neu sy’n cynnwys sylwedd hormonaidd, os 

nad yw’n gynnyrch sy’n syrthio o fewn 

paragraff (2). 

(2) Mae cynnyrch yn syrthio o fewn y paragraff 

hwn— 

(a) os yw’n gweithredu fel dyddodyn; 

(b) os oes iddo gyfnod cadw’n ôl o fwy na 15 

niwrnod ar ôl diwedd y driniaeth; neu 

(c) os cafodd ei awdurdodi cyn 1 Ionawr 1995, os 

nad oes iddo amodau defnyddio sy’n hysbys 

ac nad oes adweithyddion nac offer ar ei gyfer 

yn bodoli i’w defnyddio mewn technegau 

dadansoddi i ganfod presenoldeb gweddillion 

sy’n uwch na’r terfynau rhagnodedig. 

Eithriad i’r gwaharddiad ar roi testosteron a 

phrogesteron 

27.—(1) Yn ddarostyngedig i baragraff (2), mae 

unrhyw gynnyrch sy’n destosteron neu brogesteron, 

neu sy’n cynnwys y rhain, yn cael ei roi yn unol â’r 

rheoliad hwn os yw’n cael ei roi gan filfeddyg at 

ddiben therapiwtig i anifail fferm drwy bigiad. 

(2) Nid yw paragraff (1) yn gymwys i driniaeth ar 

gyfer camweithrediad yr ofarïau, ac yn yr achos 

hwnnw y bydd y cynnyrch yn cael ei roi yn unol â’r 

rheoliad hwn os yw’n cael ei roi gan filfeddyg sy’n 

defnyddio cynnyrch ar ffurf sbiralau i’r wain. 

Eithriad i’r gwaharddiad ar roi alyl trenbolon a 
beta-agonistiaid 

28.—(1) Yn ddarostyngedig i baragraffau (2) a (3), 

mae unrhyw gynnyrch sy’n alyl trenbolon neu feta-

agonistiaid, neu sy’n cynnwys y rhain, yn cael ei roi yn 

unol â’r paragraff hwn os yw’n cael ei roi at ddiben 

therapiwtig ac yn cael ei roi gan filfeddyg neu o dan 

gyfrifoldeb uniongyrchol y milfeddyg hwnnw. 

(2) Mae paragraff (1) yn gymwys i gynnyrch 

meddyginiaethol milfeddygol sy’n alyl trenbolon, neu 

sy’n cynnwys alyl trenbolon, dim ond os yw wedi ei 

awdurdodi i’w roi drwy’r geg, os yw’n cael ei roi yn 

unol â chyfarwyddiadau’r gweithgynhyrchydd ac yn 

cael ei roi i anifail nad yw’n anifail cynhyrchu. 

(3) Mae paragraff (1) yn gymwys i gynnyrch 

meddyginiaethol milfeddygol sy’n feta-agonist, neu 
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sy’n cynnwys beta-agonist, dim ond os yw’n cael ei 

roi— 

(a) i aelod o deulu’r equidae; neu 

(b) i fuwch sy’n lloia, drwy bigiad gan filfeddyg, 

i ysgogi tocolysis yn ystod esgor. 

Eithriad i’r gwaharddiad ar roi cynhyrchion sydd 
ag effaith estrogenaidd, androgenaidd neu 

gestagenaidd 

29.—(1) Mae cynhyrchion yn cael eu rhoi yn unol 

â’r rheoliad hwn, yn achos anifeiliaid fferm heblaw 

anifeiliaid cynhyrchu— 

(a) os ydynt yn cael eu rhoi at ddiben triniaeth 

sootechnegol; 

(b) os ydynt yn cael eu rhoi— 

(i) yn achos cydamseru estrws neu baratoi 

rhoddwyr neu dderbynwyr ar gyfer 

mewnblannu embryonau gan filfeddyg, 

neu o dan gyfrifoldeb uniongyrchol 

milfeddyg, a 

(ii) mewn unrhyw achos arall, gan filfeddyg; 

ac 

(c) os yw’r milfeddyg sy’n gyfrifol am y 

driniaeth yn rhoi presgripsiwn am y 

cynhyrchion sydd i’w rhoi, p’un a fydd y 

milfeddyg yn eu cyflenwi ai peidio. 

(2) Mae cynhyrchion yn cael eu rhoi yn unol â’r 

rheoliad hwn, yn achos pysgod tri mis oed neu lai, os 

rhoddir cynhyrchion sydd ag effaith androgenaidd er 

mwyn gwrth-droi eu rhyw. 

RHAN 5 

Amrywiol 

Cyfrifoldebau proseswyr 

30. Rhaid i berchennog sefydliad prosesu 

cychwynnol ar gyfer cynhyrchion anifeiliaid, mewn 

cysylltiad â phob anifail neu gynnyrch anifeiliaid y 

deuir â hwy i’r sefydliad hwnnw, sicrhau— 

(a) nad ydynt yn cynnwys— 

(i) lefel gweddillion sy’n uwch na’r terfyn 

uchaf a ganiateir; 

(ii) unrhyw sylwedd neu gynnyrch 

diawdurdod; a 

(b) bod unrhyw gyfnod cadw’n ôl priodol wedi ei 

gadw. 
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Diffyg amddiffyniad 

31. Nid oes gan neb hawl i ddibynnu ar yr 

amddiffyniad a ddarperir gan adran 21(1), (5) a (6) o’r 

Ddeddf, fel y’i cymhwysir gan reoliad 33, mewn 

unrhyw achos sy’n honni bod rheoliad 8 neu 10 wedi 

eu torri os yw’r person hwnnw wedi torri rheoliad 30. 

Cadw cofnodion a’u dal 

32.—(1) Rhaid i berchennog sefydliad prosesu 

cychwynnol ar gyfer cynhyrchion anifeiliaid gadw 

unrhyw gofnodion sy’n ddigonol, naill ai ar eu pen eu 

hunain neu mewn cyfuniad â chofnodion neu 

wybodaeth a ddelir gan ryw berson arall, i alluogi 

adnabod yr anifeiliaid y deilliodd y cynhyrchion 

anifeiliaid hynny ohonynt, a fferm wreiddiol yr 

anifeiliaid hynny neu’r fferm yr ymadawsant â hi. 

(2) Rhaid i bersonau sydd ag awdurdodiad 

gweithgynhyrchu neu awdurdodiad deliwr 

cyfanwerthol a roddwyd o dan Reoliadau 

Meddyginiaethau Milfeddygol 2013, at ddibenion sy’n 

ymwneud ag awdurdodiad marchnata ar gyfer 

cynnyrch y mae rheoliad 4 yn gymwys iddo, mewn 

perthynas â sylweddau hormonaidd a beta-agonistiaid, 

gadw cofnod mewn trefn gronolegol o’r canlynol— 

(a) y symiau a gynhyrchwyd; 

(b) y symiau a brynwyd neu a gaffaelwyd fel arall 

ac oddi wrth bwy y prynwyd neu y 

caffaelwyd pob swm; 

(c) y symiau a werthwyd ac i bwy y gwerthwyd 

pob swm; a 

(d) y symiau a ddefnyddiwyd wrth gynhyrchu 

cynhyrchion fferyllol neu gynhyrchion 

meddyginiaethol milfeddygol. 

(3) Rhaid i unrhyw berson y mae’n ofynnol iddo 

gadw cofnod o dan baragraff (1) neu (2) gadw’r 

cofnod hwnnw ar ffurf barhaol a darllenadwy a dal y 

cofnod hwnnw am gyfnod o dair blynedd o ddiwedd y 

flwyddyn galendr y mae’r cofnod hwnnw yn ymwneud 

â hi ac eithrio yn achos presgripsiwn y bwriedir iddo 

ddangos bod cyfnodau cadw’n ôl wedi eu cadw, y 

mae’n rhaid ei ddal am gyfnod o bum mlynedd o 

ddyddiad dechrau’r cyfnod cadw’n ôl y mae’n 

ymwneud ag ef. 

(4) Yn ddarostyngedig i baragraff (5), os bydd 

swyddog awdurdodedig yn cyfarwyddo person i 

ddangos, fel y gall edrych arno, gofnod y mae 

paragraff (1) neu (2) yn ei gwneud yn ofynnol i’r 

person hwnnw ei gadw, rhaid i’r person gydymffurfio 

â’r cyfarwyddyd. 

(5) Ni chaniateir rhoi cyfarwyddyd o dan baragraff 

(4) ar ôl diwedd y cyfnod a grybwyllir ym mharagraff 

(3). 
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(6) Rhaid peidio â chymryd y gofyniad ym 

mharagraff (3) i gadw cofnodion ar ffurf ddarllenadwy 

fe pe bai’n eu hatal rhag cael eu cadw drwy gyfrwng 

cyfrifiadur. 

(7) Pan gedwir cofnod fel hyn, mae’r ddyletswydd o 

dan baragraff (4) i’w ddangos fel y gellir edrych arno, 

yn ddyletswydd i’w ddangos ar ffurf y gellir mynd â hi 

i ffwrdd. 

Cymhwyso ac addasu darpariaethau Deddf 

Diogelwch Bwyd 1990 

33.—(1) Mae’r darpariaethau a ganlyn yn y Ddeddf 

yn gymwys at ddibenion y Rheoliadau hyn ac, oni bai 

bod y cyd-destun yn mynnu fel arall, dehonglir unrhyw 

gyfeiriad ynddynt at y Ddeddf honno at ddibenion y 

Rheoliadau hyn fel cyfeiriad at y Rheoliadau hyn— 

(a) adran 2 (ystyr estynedig “sale” etc.); 

(b) adran 3 (rhagdybiaeth bod bwyd wedi ei 

fwriadu i’w fwyta gan bobl); 

(c) adran 20 (troseddau oherwydd bai person 

arall); 

(d) adran 21(1), (5) a (6) (amddiffyniad 

diwydrwydd dyladwy); 

(e) adran 22 (amddiffyniad cyhoeddi yng nghwrs 

busnes); 

(f) adran 33 (rhwystro etc. swyddogion); ac 

(g) adran 35(1) i (3) (cosbi troseddau) i’r graddau 

y mae’n ymwneud â throseddau o dan adran 

33(1) a (2). 

(2) Mae adran 9 o’r Ddeddf (arolygu bwyd a 

amheuir ac ymafael ynddo) yn gymwys, yn 

ddarostyngedig i baragraff (3), at ddibenion y 

Rheoliadau hyn fel pe bai cynnyrch anifeiliaid y mae’n 

drosedd ei werthu o dan y Rheoliadau hyn yn fwyd a 

fyddai’n methu cydymffurfio â’r gofynion ynglŷn â 

diogelwch bwyd. 

(3) Mae adran 9 o’r Ddeddf yn gymwys gyda’r 

addasiadau a ganlyn— 

(a) yn lle’r geiriau “food authority” ym mhob lle 

y maent yn digwydd rhodder y geiriau 

“enforcement authority”; a 

(b) mae’r cyfeiriad yn is-adran (5)(a) at adran 7 

o’r Ddeddf i’w ddehongli fel cyfeiriad at y 

Rheoliadau hyn. 

(4) Mae adran 29 o’r Ddeddf (caffael samplau) yn 

gymwys yn ddarostyngedig i’r addasiad bod y geiriau 

“section 32 of the Act as applied by this regulation” 

wedi eu rhoi yn lle’r geiriau “section 32 below” ym 

mharagraff (b)(ii). 

(5) Mae adran 30 o’r Ddeddf (dadansoddi etc. 

samplau) yn gymwys yn ddarostyngedig i’r addasiad 
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bod y geiriau “, other than an official sample,” wedi eu 

mewnosod ar ôl y geiriau “section 29 above”. 

(6) Mae adran 32 o’r Ddeddf (pwerau mynediad) yn 

gymwys gan hepgor y gair “food” yn is-adran (5) ac 

mae’r cyfeiriadau at “regulations” yn is-adran (1), at 

ddibenion y Rheoliadau hyn, i’w dehongli  fel pe baent 

yn cynnwys cyfeiriad at Erthyglau 14(6) ac 16 o 

Reoliad 470/2009. 

(7) Mae adran 44 o’r Ddeddf (amddiffyn 

swyddogion sy’n gweithredu’n ddidwyll) yn gymwys 

yn ddarostyngedig i’r addasiad bod y geiriau 

“enforcement authority” wedi eu rhoi yn lle’r geiriau 

“food authority” ym mhob lle y maent yn digwydd.  

Dirymiadau 

34. Mae’r offerynnau a bennir yng ngholofn gyntaf 

yr Atodlen wedi eu dirymu i’r graddau a bennir yn 

nhrydedd golofn yr Atodlen. 

 

 

Lesley Griffiths 

Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 

un o Weinidogion Cymru 

13 Mawrth 2019 
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 YR ATODLEN Rheoliad 34 

Dirymiadau 

(1) (2) (3) 

Enw Cyfeirnod Graddau’r dirymu 

Rheoliadau 

Anifeiliaid a 

Chynhyrchion 

Anifeiliaid 

(Archwilio am 

Weddillion a 

Therfynau 

Gweddillion 

Uchaf ) 1997 

O.S. 

1997/1729 

Yr offeryn cyfan 

Rheoliadau 

Anifeiliaid a 

Chynhyrchion 

Anifeiliaid 

(Archwilio am 

Weddillion a 

Therfynau 

Gweddillion 

Uchaf ) 

(Diwygio) 2001 

O.S. 

2001/3590 

Yr offeryn cyfan 

Rheoliadau 

Anifeiliaid a 

Chynhyrchion 

Anifeiliaid 

(Archwilio am 

Weddillion a 

Therfynau 

Gweddillion 

Uchaf ) 

(Diwygio) 2004 

O.S. 

2004/147 

Yr offeryn cyfan 

Rheoliadau 

Anifeiliaid a 

Chynhyrchion 

Anifeiliaid 

(Archwilio am 

Weddillion a 

Therfynau 

Gweddillion 

Uchaf ) 

(Diwygio) 2006 

O.S. 

2006/755 

Yr offeryn cyfan 

Rheoliadau 

Anifeiliaid a 

Chynhyrchion 

Anifeiliaid 

(Archwilio am 

Weddillion a 

Therfynau 

Gweddillion 

Uchaf ) 

(Diwygio) 2009 

O.S. 

2009/1925 

Yr offeryn cyfan 
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Gorchymyn 

Amaethyddiaeth, 

Anifeiliaid, 

Amgylchedd a 

Bwyd etc. 

(Diwygiadau 

Amrywiol) 2012 

O.S. 

2012/2897 

Erthygl 2 

Rheoliadau 

Anifeiliaid a 

Chynhyrchion 

Anifeiliaid 

(Archwilio am 

Weddillion a 

Therfynau 

Gweddillion 

Uchaf ) 

(Diwygio) 2013 

O.S. 

2013/804 

Yr offeryn cyfan 
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Explanatory Memorandum to The Animals and Animal Products (Examination 
for Residues and Maximum Residue Limits) (Wales) Regulations 2019 
 
This Explanatory Memorandum has been prepared by the Office of the Chief 
Veterinary Officer and is laid before the National Assembly for Wales in 
conjunction with the above subordinate legislation and in accordance with 
Standing Order 27.1   
 
Minister’s Declaration 
 
 
In my view, this Explanatory Memorandum gives a fair and reasonable view of 
the expected impact of The Animals and Animal Products (Examination for 
Residues and Maximum Residue Limits) (Wales) Regulations 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Lesley Griffiths AM 
Minister for Environment, Energy and Rural Affairs 
14 March 2019 
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PART 1 
 

1. Description 
 
The Regulations provide a technical update, ensuring animal produce remains 
safe for consumers from exposure to residue of veterinary drugs, and to 
prohibit the use of certain illegal drugs. The Regulations also bring Welsh 
veterinary legislation up to date alongside that of comparative UK and EU 
legislation.  
 
The Regulations include details of prohibited substances, sampling and 
analysis, and subsequent offences, penalties and enforcement.  
 
2. Matters of special interest to the Constitutional and Legislative Affairs 
Committee 
 
The SI is being laid under the ‘Negative Procedure’ with deviation from the 
standard 21 day laying period. Breaching the 21 day rule will allow the 
Regulations to come into force before the 29th March when the UK withdraws 
from the EU, and on which date the Animals and Animal Products (Examination 
for Residues and Maximum Residue Limits) (Wales) Regulations 2019 will also 
be subject to amendment by the Rural Affairs (Miscellaneous Amendments) 
(Wales) (EU Exit) Regulations 2019 in order to ensure the effective operation of 
the Regulations following withdrawal of the UK from the EU. A breach of the 21 
day rule is therefore thought necessary and justifiable in this case. 
 
The changes being made are entirely technical in nature and do not constitute 
a change in policy. 
 
3. Legislative background 
 
The Welsh Ministers make the Regulations in exercise of the powers conferred 
by section 2(2) of and paragraph 1A of Schedule 2 to the European 
Communities Act 1972, and by sections 16, 17, 26 and 48 of and paragraph 7 
of Schedule 1 to the Food Safety Act 1990.   
 
The Welsh Ministers are designated for the purposes of section 2(2) of the 
European Communities Act 1972 in relation to measures in the veterinary and 
phytosanitary fields for the protection of public health and in relation to the 
common agricultural policy of the European Union. 
 
This legislation applies to Wales only, is issued by Welsh Ministers and comes 
into force on 28th March 2019.  
 
 

4. Purpose and intended effect of the legislation 
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The Animals and Animal Products (Examination for Residues and Maximum 
Residue Limits) Regulations 1997 provide the current regulatory framework for 
veterinary medicine residues issues in Wales.  
 
A technical update to that legislation is required. This is important in 
maintaining current policy standards, which ensure animal produce is safe from 
exposure to residues of veterinary drugs and thus works to eliminate any 
potential associated risks to human health and the environment.  
 
The update will bring the Welsh Regulations up-to-date alongside those already 
in force elsewhere in the UK and EU.  
 
 
5. Consultation  
 
A four-week consultation took place from 28th January – 26th February.  
 
The consultation documentation was published on the Welsh Government 
website in the form of a questionnaire and known interested parties were 
contacted at the beginning of the consultation period to allow adequate time for 
review and response. The consultation can be seen here: 
https://beta.gov.wales/veterinary-medicines-residues  
 
No responses to the consultation were received.  
 
6. Regulatory Impact Assessment (RIA)  
 
The Welsh Ministers’ Code of Practice on the carrying out of Regulatory Impact 
Assessments was considered in relation to these Regulations. As a result, it 
was not considered necessary to carry out a Regulatory Impact Assessment as 
to the likely costs and benefits of complying with these Regulations. 
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Rebecca Evans AC/AM 

Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd 
Minister for Finance and Trefnydd 

Ein cyf/Our ref MA-L/LG/0232/19 

Elin Jones AC 
Y Llywydd 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

 

 

14 Mawrth 2019 

Annwyl Elin, 

Rheoliadau Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid (Archwilio am Weddillion a 
Therfynau Uchaf Gweddillion) (Cymru) 2019  

Yn unol â'r canllawiau, rwy'n eich hysbysu y bydd Adran 11A(4) o Ddeddf Offerynnau 
Statudol 1946, fel y'i mewnosodwyd gan Atodlen 10 paragraff 3 o Ddeddf Llywodraeth 
Cymru 2006, sy'n cyflwyno'r rheol y bydd offerynnau statudol yn dod i rym o leiaf 21 
diwrnod o ddyddiad eu gosod, yn cael ei thorri er mwyn gallu cyflwyno Rheoliadau 
Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid (Archwilio am Weddillion a Therfynau Uchaf 
Gweddillion) (Cymru) 2019. Amgaeir y Memorandwm Esboniadol i chi er eich gwybodaeth. 

Mae'r Rheoliadau yn ddiweddariad i'r Rheoliadau Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid 
(Archwilio am Weddillion a Therfynau Uchaf Gweddillion) 1997.  Maent yn sicrhau bod 
cynnyrch anifeiliaid yn parhau yn ddiogel i ddefnyddwyr a heb ddod i gysylltiad â gweddillion 
cyffuriau milfeddygol, ac i wahardd y defnydd o rai cyffuriau anghyfreithlon.  Bydd y 
Rheoliadau yn diweddaru y  maes hwn o ddeddfwriaeth filfeddygol yng Nghymru fel y 
ddeddfwriaeth gymharol yn y DU a'r UE cyn i Brydain ymadael â'r UE.  Mae'r Rheoliadau yn 
cynnwys manylion y sylweddau sy'n cael eu gwahardd, samplo a dadansoddi, yn ogystal â'r 
troseddau, y cosbau a'r gorfodi dilynol. 

 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  

 Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd• CardiffGohebiaeth.Rebecca.Evans@llyw.cymru 

CF99 1NACorrespondence.Rebecca.Evans@gov.wales  

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd gohebu 

yn Gymraeg yn arwain at oedi. 

We welcome receiving correspondence in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding in Welsh will 

not lead to a delay in responding. 
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Cefndir  

 

Wrth ddrafftio'r Rheoliadau, gwelwyd bod camgymeriad yn y diffiniad o "terfyn gweddillion 
uchaf" yn neddfwriaeth y DU, a hysbyswyd swyddogion Defra o'r camgymeriad hwn, gan staff 
Llywodraeth Cymru. Er mwyn sicrhau cysondeb ledled y DU, cytunodd Defra i ddarparu 
diffiniad newydd (i'w gytuno gyda Llywodraeth y DU), a fyddai'n cael ei fewnosod wrth i Defra 
ddiwygio deddfwriaeth y DU, trwy ddiwygio deddfwriaeth a hefyd ei fewnosod yng nghopi 
drafft y Rheoliadau Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid (Archwilio am Weddillion a Therfynau 
Uchaf Gweddillion) 2019.  Fodd bynnag, oherwydd swmp y gwaith o baratoi deddfwriaeth cyn 
i Brydain ymadael â'r UE, ni chafodd swyddogion Llywodraeth Cymru y diffiniad hwn ac ni 
chytunwyd arno tan 8fed Mawrth 2019, sy'n hwyrach na'r dyddiad cau o 7fed Mawrth ar gyfer 
llunio a chyflwyno'r Rheoliadau 21 niwrnod cyn i'r DU ymadael â'r UE. 

Bydd torri'r rheol 21 niwrnod yn caniatáu i'r Rheoliadau ddod i rym cyn 29ain Mawrth pan fydd 
y DU yn ymadael â'r UE, ac ar y dyddiad y bydd Rheoliadau Anifeiliaid a Chynhyrchion 
Anifeiliaid (Archwilio am Weddillion a Therfynau Uchaf Gweddillion) (Cymru)2019 hefyd yn 
destun newid gan y Rheoliadau Materion Gwledig (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael 
â'r UE) 2019 er mwyn sicrhau bod y Rheoliadau yn gweithio'n effeithiol yn dilyn ymadawiad y 
DU â'r UE. Mae'n angenrheidiol felly, a gellir cyfiawnhau torri'r rheol 21 niwrnod yn yr achos 
hwn. 

Mae Memorandwm Esboniadol wedi'i baratoi ac wedi'i osod, gyda'r Rheoliadau, yn y 
Swyddfa Gyflwyno. 

Mae copi o’r llythyr hwn yn cael ei anfon at Mick Antoniw AC, Cadeirydd y Pwyllgor Materion 
Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ac at Sian Wilkins, Pennaeth Gwasanaeth y Pwyllgorau a'r 
Siambr. 

Yn gywir, 

 

Rebecca Evans AC/AM 
Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd 
Minister for Finance and Trefnydd 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact 
Centre: 0300 0604400 

Gohebiaeth.Rebecca.Evans®llyw.cymru 
Correspondence.Rebecca.Evans®gov.Wales   

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. 

We welcome receiving correspondence in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding in 
Welsh will not lead to a delay in responding. 

Tudalen y pecyn 47



 

 

SL(5)402 – Rheoliadau Adnabod Ceffylau (Cymru) (Diwygio) 

2019 

Cefndir a Diben 

Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Adnabod Ceffylau (Cymru) 2019 (Rheoliadau 2019), i roi 

'perchennog' yn lle 'person cyfrifol' yn rheoliad 8.  Mae'r Rheoliadau hyn yn sicrhau bod y system adnabod 

ceffylau a nodir yn Rheoliad 2015/262 yn gweithredu'n effeithiol yng Nghymru.  Mae'r system hon yn 

cynnwys gofynion mewn perthynas ag adnabod ceffylau a'r ddogfen adnabod mewn perthynas â cheffyl, 

marcio ceffylau trwy gyfrwng trawsatebydd, a chronfa ddata ganolog.   

Gweithdrefn 

Negyddol. 

Materion technegol: craffu 

Ni nodwyd unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn perthynas â'r 

offeryn hwn. 

Rhinweddau: craffu  

Nodwyd dau bwynt i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â'r offeryn 

hwn. 

1. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod yn codi 

materion polisi cyhoeddus sy’n debygol o fod o ddiddordeb i’r Cynulliad. 

Gwnaed y Rheoliadau ar 19 Mawrth, fe’u gosodwyd ar 20 Mawrth a byddant yn dod i rym ar 28 Mawrth 

2019. Felly, maent yn torri'r rheol 21 diwrnod yn adran 11A(4) o Ddeddf Offerynnau Statudol 1946.  

Mae paragraff 2 o'r Memorandwm Esboniadol yn nodi fel a ganlyn:  

… The SI is being laid under the ‘Negative Procedure’ with deviation from the standard 21 day laying 
period. Breaching the 21 day rule will allow the Regulations to come into force before the 29th March 
when the UK withdraws from the EU, and on which date the 2019 Regulations will also be subject to 
amendment by the Equine Identification (Wales) (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019 in order to 
ensure the effective operation of the Regulations following withdrawal of the UK from the EU. A breach 
of the 21 day rule is therefore thought necessary and justifiable in this case....  

Mewn llythyr dyddiedig 20 Mawrth 2019, dywedodd Rebecca Evans AC, y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd 

wrth y Llywydd ei bod wedi bod yn angenrheidiol torri’r rheol 21 diwrnod i ganiatáu i'r Rheoliadau ddod i 

rym cyn 29 Mawrth pan fydd y DU yn ymadael â’r UE, ac ar ba ddyddiad y bydd Rheoliadau Adnabod 

Ceffylau (Cymru) 2019 hefyd yn cael eu diwygio gan Reoliadau Adnabod Ceffylau (Cymru) (Diwygio) 

(Ymadael â’r UE) 2019 er mwyn sicrhau gweithrediad effeithiol y Rheoliadau yn dilyn ymadawiad y DU â’r 

UE. 

Nodwn esboniad y Llywodraeth am dorri'r rheol 21 diwrnod yn yr achos hwn. Ar y cyfan, rydym o'r farn ei 

bod yn bwysig sicrhau bod y diwygiad hwn yn cael ei wneud i'r ddeddfwriaeth cyn gynted â phosibl, a 

chyn i'r DU ymadael â’r Undeb Ewropeaidd.  
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2. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod yn codi 

materion polisi cyhoeddus sy’n debygol o fod o ddiddordeb i’r Cynulliad. 

Gwnaed Rheoliadau 2019 ar 15 Ionawr 2019 a'u gosod gerbron y Cynulliad Cenedlaethol ar 17 Ionawr 

2019.  Ar 30 Ionawr, nododd y Pwyllgor un pwynt i gyflwyno adroddiad arno o dan Reol Sefydlog 21.2(v) 

(am unrhyw reswm penodol mae angen eglurhad pellach ar ei ffurf neu ystyr) mewn perthynas â 

Rheoliadau 20191. Cytunodd Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig y byddai Offeryn 

Statudol sy'n cael ei ddiwygio yn cael ei ddrafftio a oedd yn rhoi 'perchennog' yn lle 'person cyfrifol' yn 

rheoliad 8 o Reoliadau 2019.  Mae'r newid hwn yn mynd i'r afael â'r pryder a fynegwyd gan y Pwyllgor. 

Rydym yn falch bod y Gweinidog wedi cytuno y byddai diwygiad i Reoliadau 2019 yn fuddiol, a bod yr 

offeryn diwygio wedi'i osod o fewn dau fis i dderbyn adroddiad y Pwyllgor.  

Y goblygiadau yn sgil gadael yr Undeb Ewropeaidd   

Gwneir y Rheoliadau hyn drwy arfer y pwerau a geir yn adran 2(2) o Ddeddf y Cymunedau Ewropeaidd 

1972, a byddant yn dod yn rhan o gyfraith yr UE a ddargedwir ar y diwrnod ymadael.  

Ymateb y Llywodraeth 

Nid oes angen ymateb gan y Llywodraeth. 

Cynghorwyr Cyfreithiol 

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol 

27 Mawrth 2019 

                                                 

1 Hynny oedd bod Rheoliad 8 o Reoliadau 2019 yn ei gwneud yn ofynnol i berchennog ofyn i'r corff dyroddi addasu 

neu ddiweddaru dogfen adnabod ceffyl, os oedd y person cyfrifol (y perchennog neu'r ceidwad) yn credu bod 

angen addasu neu ddiweddaru unrhyw fanylion adnabod a gynhwysir yn nogfen adnabod y ceffyl. Mewn achosion 

lle nad y person cyfrifol yw'r perchennog (ond y ceidwad), efallai bod posibilrwydd na fyddai perchennog yn 

ymwybodol o gred y ceidwad bod angen diwygio'r ddogfen adnabod. Felly, roedd posibilrwydd i berchennog 

gyflawni trosedd, a chael ei gosbi am y drosedd honno, hyd yn oed pan nad oedd y perchennog yn gwybod, ac 

efallai na allai wybod, bod angen diwygio dogfen adnabod y ceffyl. 
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2019 Rhif 614 (Cy. 128) 

ANIFEILIAID, CYMRU 

Rheoliadau Adnabod Ceffylau 

(Cymru) (Diwygio) 2019 

NODYN ESBONIADOL 

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Rheoliadau) 

Mae Rheoliadau Adnabod Ceffylau (Cymru) 2019 

(O.S. 2019/57 (Cy. 20)) (“y Rheoliadau Ceffylau”) yn 

cydategu Rheoliad Gweithredu’r Comisiwn (EU) 

2015/262 yn gosod rheolau yn unol â 

Chyfarwyddebau’r Cyngor 90/427/EEC a 

2009/156/EC o ran dulliau adnabod equidae (OJ Rhif 

L 59, 3.3.2015, t.1) ac yn gwneud darpariaeth ar gyfer 

gorfodi’r Rheoliad hwnnw, yng Nghymru. Mae 

rheoliad 2 yn cywiro’r Rheoliadau Ceffylau gan 

ddiwygio un cyfeiriad at “person cyfrifol” i 

“perchennog”. 

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar 

gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn 

perthynas â’r Rheoliadau hyn. O ganlyniad, ystyriwyd 

nad oedd yn angenrheidiol cynnal asesiad effaith 

rheoleiddiol o’r costau a’r manteision sy’n debygol o 

ddeillio o gydymffurfio â’r Rheoliadau hyn.  
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2019 Rhif 614 (Cy. 128) 

ANIFEILIAID, CYMRU 

Rheoliadau Adnabod Ceffylau 

(Cymru) (Diwygio) 2019 

Gwnaed  19 Mawrth 2019 

Gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol 

Cymru  20 Mawrth 2019 

Yn dod i rym 28 Mawrth 2019 

Mae Gweinidogion Cymru wedi eu dynodi(1) at 

ddibenion adran 2(2) o Ddeddf y Cymunedau 

Ewropeaidd 1972(2) (“Deddf 1972”) mewn perthynas 

â pholisi amaethyddol cyffredin yr Undeb Ewropeaidd.  

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Rheoliadau 

hyn drwy arfer y pwerau a roddir gan adran 2(2) o 

Ddeddf 1972. 

Enwi a chychwyn 

1.—(1) Enw’r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau 

Adnabod Ceffylau (Cymru) (Diwygio) 2019. 

(2) Daw’r Rheoliadau hyn i rym ar 28 Mawrth 2019. 

Diwygio Rheoliadau Adnabod Ceffylau (Cymru) 

2019 

2. Yn rheoliad 8 o Reoliadau Adnabod Ceffylau 

(Cymru) 2019(3), yn lle “person cyfrifol” rhodder 

“perchennog”. 

 

 

 

                                                                               
(1) O.S. 2010/2690. 
(2) 1972 p. 68. Diwygiwyd adran 2(2) gan adran 27(1)(a) o 

Ddeddf Diwygio Deddfwriaethol a Rheoleiddiol 2006 (p. 51) 
a chan adran 3(3) o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Diwygio) 
2008 (p. 7), a Rhan 1 o’r Atodlen iddi. Mae wedi ei diddymu 
yn rhagolygol gan adran 1 o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd 
(Ymadael) 2018 (p. 16) o’r diwrnod ymadael (gweler adran 
20 o’r Ddeddf honno).  

(3) O.S. 2019/57 (Cy. 20). 
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Lesley Griffiths 

Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 

un o Weinidogion Cymru 

19 Mawrth 2019 
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Explanatory Memorandum to Equine Identification (Wales) (Amendment) Regulations 2019 
 
This Explanatory Memorandum has been prepared by the Department for Economy, Skills and 
Natural Resources and is laid before the National Assembly for Wales in conjunction with the 
above subordinate legislation and in accordance with Standing Order 27.1   
 
Minister’s Declaration 
 
In my view, this Explanatory Memorandum gives a fair and reasonable view of the expected 
impact of the Equine Identification (Wales) (Amendment) Regulations 2019 and I am satisfied that 
the benefits justify the likely costs. 
 

Lesley Griffiths 

Minister for Environment, Energy and Rural Affairs: 

20 March 2019 
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1. Description 

 
The aim of these Regulations is to make one amendment to the Equine Identification (Wales) 
Regulations 2019 (the 2019 Regulations).  These Regulations amend the 2019 Regulations to 
substitute ‘responsible person’ in regulation 8 with ‘owner’.  These Regulations ensure that the 
system of equine identification set out by Regulation 2015/262 functions effectively in Wales.  This 
system includes requirements in relation to the identification of equines and the identification 
document in relation to an equine, the marking of equines by way of a transponder, and a central 
database.   
 

2. Matters of special interest to the Constitutional and Legislative Affairs Committee 

 
The Equine Identification (Wales) Regulations 2019 (the 2019 Regulations) were made on 15 
January 2019 and laid before the National Assembly on 17 January 2019.  On 30 January the 
Constitutional and Legislative Affairs Committee identified one point for reporting under Standing 
Order 21.2(v) (that for any particular reason its form or meaning needs further explanation) in 
respect of the 2019 Regulations.  The Minister for Environment, Energy and Rural Affairs agreed 
that a short amending Statutory Instrument would be drafted which substituted ‘responsible 
person’ in regulation 8 of the 2019 Regulations with ‘owner’.  The change being made does not 
constitute a change in policy; it addresses the concern raised by the Committee and requires an 
owner to ask the issuing body to modify or update an equine’s ID, if the owner believes that any 
identity details contained in the equine’s ID require modification or updating. 
 
The SI is being laid under the ‘Negative Procedure’ with deviation from the standard 21 day laying 
period. Breaching the 21 day rule will allow the Regulations to come into force before the 29th 
March when the UK withdraws from the EU, and on which date the 2019 Regulations will also be 
subject to amendment by the Equine Identification (Wales) (Amendment) (EU Exit) Regulations 
2019 in order to ensure the effective operation of the Regulations following withdrawal of the UK 
from the EU. A breach of the 21 day rule is therefore thought necessary and justifiable in this case. 
 

3. Legislative background 

The 2019 Regulations implement Commission Implementing Regulation (EU) 2015/262 of 17 
February 2015, regarding the identification of equidae and known as the Equine Passport 
Regulation.  The Equine Identification (Wales) (Amendment) Regulations 2019 make one 
amendment to the 2019 Regulations so as to replace ‘responsible person’ in regulation 8 of the 
2019 Regulations with ‘owner’. 

The Welsh Ministers are designated (by way of the European Communities (Designation) (No. 5) 
Order 2010, S.I. 2010/2690) for the purposes of section 2(2) of the European Communities Act 
1972 in relation to the common agricultural policy of the European Union.  The Equine 
Identification (Wales) (Amendment) Regulations 2019 are made in exercise of the powers 
conferred by section 2(2) of, and paragraph 1A of Schedule 2 to, the 1972 Act. 

These Regulations are being made under the negative resolution procedure and will come into 
force on 28 March 2019. 

4. Purpose & intended effect of the legislation 

  
Regulation 2015/262 came into force on 1 January 2016.  The Equine Identification (Wales) 
Regulations 2019 implement Regulation 2015/262 in Wales and support the requirement that all 
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equines moving in, to or through the EU must be identified in accordance with Regulation 
2015/262 and that the human food chain is protected against animals treated with potentially 
harmful veterinary medicines.  
 
These Regulations supplement and make provision for the enforcement of Commission 
Implementing Regulation (EU) 2015/262.  The overall purpose of these amending Regulations is 
to address the issues raised by the Constitutional and Legislative Affairs Committee.  They correct 
the 2019 Regulations by substituting ‘responsible person’ in regulation 8 of the 2019 Regulations 
with ‘owner’.  The amendment does not constitute a change in policy and will mean that the 
position adopted under the equivalent regulations for England, is mirrored.  It will remove the 
potential for an owner to be unaware of the keeper’s belief that the ID needs to be amended. 

5. Consultation  

 
A 12 week consultation was carried out in connection with the 2019 Regulations.  No consultation 
was carried out in relation to these Regulations, as only one minor correction is made to the 2019 
Regulations. 
 
6. Regulatory Impact Assessment (RIA)  
 
An Explanatory Memorandum and fully scoped RIA to support the 2019 Regulations has been 
completed and can be found here: 
 
http://senedd.assembly.wales/documents/s83239/EM%20SL5304%20-
%20The%20Equine%20Identification%20Wales%20Regulations%202019.pdf 
 
No separate RIA has been completed for these amendment Regulations as they only make one 
minor amendment to the 2019 Regulations, the impact of which has already been addressed 
within the RIA referenced above.  The Welsh Ministers’ Code of Practice on the carrying out of 
Regulatory Impact Assessments was considered in relation to these Regulations. As a result, it 
was not considered necessary to carry out a Regulatory Impact Assessment as to the likely costs 
and benefits of complying with these Regulations. 
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 Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. 

We welcome receiving correspondence in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding in 
Welsh will not lead to a delay in responding. 

Rebecca Evans AC/AM 
Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd 
Minister for Finance and Trefnydd 

Ein cyf/Our ref 

Elin Jones AM 
Llywydd 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

 

 

 

 

 
20 Mawrth 2019 

Annwyl Elin, 

Rheoliadau Adnabod Ceffylau (Cymru) (Diwygio) 2019   

 
Yn unol â'r canllawiau, rwy'n eich hysbysu y bydd Adran 11A(4) o Ddeddf Offerynnau 
Statudol 1946, fel y'i mewnosodwyd gan Atodlen 10 paragraff 3 o Ddeddf Llywodraeth 
Cymru 2006, sy'n cyflwyno'r rheol y bydd offerynnau statudol yn dod i rym o leiaf 21 diwrnod 
o ddyddiad eu gosod, yn cael ei thorri er mwyn gallu cyflwyno Rheoliadau Adnabod Ceffylau 
(Cymru) (Diwygio) 2019.  Amgaeir y Memorandwm Esboniadol i chi er eich gwybodaeth. 

 
Mae'r Rheoliadau yn atodi ac yn gwneud darpariaeth ar gyfer gorfodi Rheoliad Gweithredu y 
Comisiwn (EU) 2015/262 o ran y dulliau adnabod equidae yng Nghymru. Mae'r Rheoliadau 
yn cywiro Rheoliadau Adnabod Ceffylau (Cymru) 2019 i ddiwygio un cyfeiriad at 'berson 
cyfrifol' i 'berchennog'. 

 

Cefndir 

Cafodd Rheoliadau Adnabod Ceffylau (Cymru) 2019 ("Rheoliadau 2019") eu llunio ar 15 
Ionawr 2019 a'u gosod gerbron y Cynulliad Cenedlaethol ar 17 Ionawr 2019.  Ar 30 Ionawr 
2019 gwelodd CLAC un pwynt ar gyfer cofnodi o dan Reoliad Sefydlog 21.2(v) (bod ei ffurf 
neu ei ystyr am unrhyw reswm penodol yn galw am eglurhad pellach) o ran Rheoliadau 
2019. Cytunodd Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig y byddai Offeryn 
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 Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. 

We welcome receiving correspondence in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding in 
Welsh will not lead to a delay in responding. 

Statudol byr ar gyfer diwygio yn cael ei ddrafftio oedd yn disodli 'person cyfrifol' yn rheoliad 8 
Rheoliadau 2019 ac yn mewnosod 'perchennog'. Nid oedd modd drafftio, cyfieithu a gwirio 
cyfwerthedd Rheoliadau Adnabod Ceffylau (Cymru) (Diwygio) 2019 tan wedi'r 8fed Mawrth 
2019, sy'n hwyrach na'r dyddiad cau o 7fed Mawrth ar gyfer llunio a chyflwyno'r Rheoliadau 
21 niwrnod cyn i'r DU ymadael â'r UE. 

 
Bydd torri'r rheol 21 niwrnod yn caniatáu i'r Rheoliadau ddod i rym cyn 29ain Mawrth pan 
fydd y DU yn ymadael â'r UE, ac ar y dyddiad y bydd Rheoliadau Adnabod Ceffylau (Cymru) 
2019 hefyd yn destun newid gan y  Rheoliadau Adnabod Ceffylau (Cymru) (Diwygio) 
(Ymadael â'r UE) 2019 er mwyn sicrhau bod y Rheoliadau yn gweithio'n effeithiol yn dilyn 
ymadawiad y DU â'r UE. Mae'n angenrheidiol felly, a gellir cyfiawnhau torri'r rheol 21 
niwrnod yn yr achos hwn. 

 
Mae Memorandwm Esboniadol wedi'i baratoi ac wedi'i osod, gyda'r Rheoliadau, yn y 
Swyddfa Gyflwyno. 

 
Mae copi o’r llythyr hwn yn cael ei anfon at Mick Antoniw AC, Cadeirydd y Pwyllgor Materion 
Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ac at Sian Wilkins, Pennaeth Gwasanaeth y Pwyllgorau a'r 
Siambr. 

Yn gywir, 
 

 

 
 

Rebecca Evans AC/AM 
Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd 
Minister for Finance and Trefnydd 
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SL(5)362 - Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Eu 

Gollwng yn Fwriadol a’u Symud ar draws Ffin) (Diwygiadau 

Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019  

Cefndir a Diben 

Mae Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng yn Fwriadol a’u Symud ar draws Ffin) 

(Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019 yn diwygio gweithrediad presennol Cyfarwyddeb 

2001/18/EC Senedd Ewrop a'r Cyngor dyddiedig 12 Mawrth 2001 ar ollwng GMO yn fwriadol i'r 

amgylchedd (“y Gyfarwyddeb Gollyngiadau Bwriadol”). Mae'r Gyfarwyddeb yn nodi fframwaith o 

reolaethau ar ollwng GMO, at ddibenion treialu ac ar gyfer eu rhoi ar y farchnad.  

O dan y Gyfarwyddeb, mae angen awdurdodiad ymlaen llaw ar gyfer gollyngiadau arfaethedig, ar yr 

amod bod y GMO dan sylw yn pasio asesiad gwyddonol o'i effaith bosibl ar iechyd dynol a'r amgylchedd. 

Yn achos gollwng ar gyfer treialu, yr Aelod-wladwriaethau sy'n penderfynu a ddylid cymeradwyo ai 

peidio, ac, yn y DU, mae'r penderfyniadau hyn wedi'u datganoli, gan gynnwys i Gymru. Ar y llaw arall, 

mae penderfyniadau ar ollwng GMO ar gyfer marchnata masnachol yn cael eu gwneud ar y cyd ar lefel yr 

UE ar hyn o bryd. Mae'r Gyfarwyddeb hefyd yn delio'n benodol â hadau GMO i'w hamaethu: yn hyn o 

beth, mae'r Gyfarwyddeb yn caniatáu i Aelod-wladwriaethau atal amaethu ar eu tiriogaeth, er bod yr 

hadau wedi cael cymeradwyaeth yr UE.  Mae penderfyniadau ar y mater hwn hefyd wedi'u datganoli i 

Gymru. 

Gweithredir y Gyfarwyddeb yng Nghymru gan Reoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng 

yn Fwriadol) (Cymru) 2002 (“Rheoliadau Gollwng yn Fwriadol Cymru 2002”). 

Mae'r Rheoliadau sy'n destun gwaith craffu hefyd yn diwygio Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn 

Enetig (Eu Symud ar draws Ffin) (Cymru) 2005 (“Rheoliadau Symudiadau ar draws y Ffin Cymru 2002”), 

sy'n rheoli allforio GMO o Gymru, fel rhan o'r UE, i drydydd gwledydd (rhai y tu allan i'r UE). Y gofyniad 

allweddol yw, cyn yr allforio arfaethedig cyntaf o’r GMO y bwriedir iddo gael ei ollwng i’r amgylchedd, 

bod rhaid hysbysu'r wlad sy'n derbyn i’w gymeradwyo cyn ei anfon.  

Ar hyn o bryd, mae Rheoliadau Symudiadau ar draws y Ffin Cymru 2002 yn gweithredu, yng Nghymru, 

Reoliad (EC) Rhif 1946/2003 Senedd Ewrop a'r Cyngor dyddiedig 15 Gorffennaf 2003. Mae'r Rheoliad UE 

hwn, yn ei dro, yn gweithredu cytuniad rhyngwladol (y mae'r UE a'r DU yn bartïon iddo), sef Protocol 

Bioddiogelwch Cartagena i Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Amrywiaeth Fiolegol.  

Gwneir y rhan fwyaf o'r diwygiadau i'r ddau offeryn statudol hyn yng Nghymru o dan bwerau ym 

mharagraff 1(1) o Atodlen 2, a pharagraff 21 o Atodlen 7, i'r Ddeddf Ymadael â'r UE. Mae paragraff 1(1) o 

Atodlen 2 yn rhoi pŵer i Weinidogion Cymru fynd i'r afael, o fewn cymhwysedd datganoledig, â 

methiannau cyfraith yr UE a ddargedwir i weithredu'n effeithiol, a diffygion eraill yng nghyfraith yr UE a 

ddargedwir, sy'n deillio o'r DU yn ymadael a'r Undeb Ewropeaidd. Mae paragraff 21 o Atodlen 7 yn rhoi 

pŵer i Weinidogion Cymru wneud darpariaeth gysylltiedig, atodol, ganlyniadol, drosiannol, ddarfodol 
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neu arbed, wrth fynd i'r afael â'r methiannau neu'r diffygion hynny, gan gynnwys y pŵer i ailddatgan 

unrhyw gyfraith yr UE a ddargedwir mewn ffordd gliriach neu fwy hygyrch.  

Mae offerynnau statudol Cymru a ddiwygir gan y Rheoliadau hyn yn gyfystyr â chyfraith yr UE a 

ddargedwir at ddibenion adran 2 o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 (“y Ddeddf Ymadael”). 

Mae Rheoliadau a Phenderfyniadau'r UE y cyfeirir atynt yn y Rheoliadau hyn hefyd yn gyfystyr â chyfraith 

yr UE a ddargedwir, o dan adran 3 o'r Ddeddf Ymadael. 

Fodd bynnag, nid yw rhai diwygiadau a wneir yn deillio o'r DU yn ymadael â'r UE, ond, yn hytrach, yn 

cywiro cyfeiriadau sydd wedi dyddio. Gwneir y diwygiadau hyn drwy ddefnyddio pwerau a roddir o dan 

adran 2(2) o Ddeddf y Cymunedau Ewropeaidd 1972 (“Deddf y Cymunedau Ewropeaidd”). Er y bydd y 

Ddeddf honno yn cael ei diddymu gan adran 1 o'r Ddeddf Ymadael ar y diwrnod ymadael, bydd y 

diwygiadau a wneir i ddeddfwriaeth ddomestig yn parhau i gael effaith, yn rhinwedd adran 2 o'r Ddeddf 

honno. 

 

Yn fras gellir categoreiddio'r diwygiadau a wneir gan y Rheoliadau y creffir arnynt fel a ganlyn:    

 Dileu cyfeiriadau at ddarpariaethau fel rhai sydd yn 'unol â [deddfwriaeth benodol yr UE]', a 

chyfeiriadau eraill at gyfraith neu rwymedigaethau'r UE, ac yn hytrach gyfeirio at gyfraith yr UE 

neu'r rhwymedigaethau hynny wrth iddynt gael eu trosi i gyfraith yr UE a ddargedwir yn rhinwedd 

y Ddeddf Ymadael;     

 Copïo diffiniadau o fewn offerynnau'r UE, fel eu bod yn dod yn rhan o ddeddfwriaeth ddomestig, 

yn hytrach na diffinio termau drwy gyfeirio at yr offerynnau UE hynny; neu fel arall, nodi y dylid 

cyfeirio at 'fersiynau' penodol o ddarnau o ddeddfwriaeth yr UE, fel na fydd newidiadau ôl-Brexit 

i'r ddeddfwriaeth honno yn cael eu trosglwyddo;   

 Diweddaru cyfeiriadau at setiau eraill o ddeddfwriaeth a fydd yn cael eu newid yn dilyn ymadael 

â'r UE neu pan oedd cyfeiriadau at ddarn o ddeddfwriaeth sydd wedi dyddio;     

 Newid cyfeiriadau o gysyniadau cyfraith yr UE i rai y DU, e.e. newid 'lefel Aelod-wladwriaeth' i 

'unrhyw gyfraith o unrhyw ran o'r DU'; a    

 Dileu darpariaethau sy'n ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru weithredu ar lefel yr UE, fel 

hysbysu'r Comisiwn neu Aelod-wladwriaethau eraill yr UE. 

Gweithdrefn 

Negyddol. 

Materion technegol: craffu 

Nodwyd 11 o bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â'r 

offeryn hwn. 

1. Rheol Sefydlog 21.2(i) - ei bod yn ymddangos bod amheuaeth a yw intra vires, neu Reol Sefydlog 

21.2(ii) – ei bod yn ymddangos ei fod yn gwneud defnydd anarferol neu annisgwyl ar y pwerau a 

roddwyd gan y deddfiad y mae wedi’i wneud neu y mae i'w wneud odano 

1.1 Rheoliad 3(10)(a) 
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1.1.1 Mae rheoliad 3(10)(a) yn rhoi (inter alia) paragraff (4) newydd yn rheoliad 25 o Reoliadau 

Gollwng yn Fwriadol Cymru 2002. Mae Rheoliad 25 o Reoliadau Gollwng yn Fwriadol Cymru 

2002 yn ymdrin â chydsyniad i farchnata GMO, ac roedd y paragraff (4) gwreiddiol yn gwneud 

darpariaeth mai'r uchafswm cyfnod y gallai'r Cynulliad Cenedlaethol (Gweinidogion Cymru, 

erbyn hyn) roi cydsyniad iddo oedd 10 mlynedd. Mae'n ymddangos bod y diwygiadau a wneir 

gan y rheoliadau hyn yn dileu'r cap hwnnw ar gyfnodau cydsynio.  

1.1.2  Ni allwn weld ar unwaith sut y byddai'r cap yn achosi methiant yng nghyfraith yr UE a 

ddargedwir i weithredu'n effeithiol, neu ddiffyg arall yng nghyfraith yr UE a ddargedwir, yn 

deillio o ymadawiad y DU â'r Undeb Ewropeaidd; ac felly ni allwn weld sut y mae dileu'r cap 

yn dod o fewn y pwerau a roddir i Weinidogion Cymru gan baragraff 1(1) o Atodlen 2 i'r 

Ddeddf Ymadael. At hynny, credwn na ellir dweud bod dileu cap ar gyfnodau cydsynio GMO 

yn dod o fewn y pŵer ym mharagraff 21 o Atodlen 7 i'r Ddeddf Ymadael; nid yw'n ymddangos 

i ni ei bod yn ddarpariaeth atodol, ganlyniadol, gysylltiedig, drosiannol neu dros dro.  

1.2 Rheoliad 3(16)(b) 

1.2.1 Mae'r ddarpariaeth hon yn mewnosod paragraff (3A) newydd yn rheoliad 35 o Reoliadau 

Gollwng yn Fwriadol Cymru 2002, sy'n ymdrin â data sydd i'w gynnwys ar gofrestr gyhoeddus 

o wybodaeth am GMO, a gynhelir gan Weinidogion Cymru o dan adran 122 o Ddeddf 

Diogelu'r Amgylchedd 1990 (ac o dan rwymedigaethau yn y Gyfarwyddeb Gollyngiadau 

Bwriadol ac odani). 

1.2.2 Bydd paragraff newydd (3A) yn golygu y bydd gwybodaeth ychwanegol yn cael ei rhoi ar 

gofrestr gyhoeddus pan fydd rhywun yn gwneud cais am ganiatâd i farchnata GMO. Fodd 

bynnag, mae gwybodaeth gyfrinachol wedi'i heithrio.  

1.2.3 Nodwn, ar ôl Brexit, mai Gweinidogion Cymru, ac nid y Comisiwn Ewropeaidd, fydd yn 

penderfynu ar roi caniatâd i farchnata. Am y rheswm hwnnw, rydym yn deall pam mae is-

baragraff (3A)(e) newydd yn briodol; mae'n gwneud synnwyr gweinyddol i Weinidogion 

Cymru neilltuo cod cyfeirnod cais i bob cais ac i gysylltu hyn ag unrhyw wybodaeth am y cais 

hwnnw ar y gofrestr. Felly, ystyriwn fod is-baragraff (3A)(e) yn dod o dan y pwerau cysylltiedig 

a ddarperir gan baragraff 21 o Atodlen 7 i'r Ddeddf Ymadael. 

1.2.4 Fodd bynnag, mewn perthynas â'r is-baragraffau eraill rydym yn llai clir ynglŷn â vires. Nid 

yw'n ymddangos bod y darpariaethau yn ofynnol o dan gyfraith yr UE cyn Brexit, ac felly nid 

yw'r pwerau a roddir gan Ddeddf y Cymunedau Ewropeaidd yn ymddangos yn berthnasol. O 

ran y pwerau a ddarperir gan y Ddeddf Ymadael, byddem yn disgwyl i'r rhain gael eu 

defnyddio i ddisodli, mor agos â phosibl, unrhyw rwymedigaethau ar y Comisiwn i roi 

gwybodaeth am geisiadau i farchnata GMO yn y parth cyhoeddus.  

1.2.5 Fodd bynnag, ymddengys i ni mai rhwymedigaethau'r Comisiwn yn y cyswllt hwn yw 

cyhoeddi'r wybodaeth gryno a ddarperir gan yr ymgeisydd, ynghyd ag asesiad yr Aelod-

wladwriaeth o'r cais, os yw'n ffafriol.  Yn amlwg, bydd ail ran y rhwymedigaeth hon yn disgyn 

unwaith y bydd Gweinidogion Cymru yn dod yn benderfynwr terfynol ac felly mae'n briodol 

peidio ag ailadrodd hyn yn y rheoliadau. Ond mae'n ymddangos bod rhan gyntaf y 

rhwymedigaeth wedi'i throsglwyddo i Weinidogion Cymru drwy is-baragraff (i) newydd, a 

fewnosodwyd yn rheoliad 35(3). Ar yr olwg gyntaf, byddai hyn yn ymddangos yn briodol i ni i 
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atal unrhyw fethiant yng nghyfraith yr UE a ddargedwir rhag gweithredu yn effeithiol, yn 

deillio o ymadawiad y DU â'r UE (ynghyd â'r ddarpariaeth newydd yn is-baragraff (3A)(e)).  

1.2.6 Hoffem bwysleisio ein bod yn gefnogol iawn i'r nod ym mhenderfyniadau Gweinidogion 

Cymru i fod yn dryloyw, ac yn arbennig felly ar bynciau sy'n effeithio'n uniongyrchol ar holl 

ddinasyddion Cymru, fel argaeledd GMO ar y farchnad. Fodd bynnag, mae'r hyn yr ydym yn 

ymdrin ag ef yma yn vires i sicrhau'r tryloywder hwnnw. Os yw paragraff newydd (3A)(a)-(d) ac 

(f)-(g) yn mynd ymhellach na rhoi dyletswyddau i Weinidogion Cymru sy'n adlewyrchu 

rhwymedigaethau presennol y Comisiwn i'w cyhoeddi, mae'n anodd gweld sut y mae hyn yn 

dod o dan y pwerau ym mharagraff 1 o Atodlen 2 i'r Ddeddf Ymadael, neu'r rhai atodol ym 

mharagraff 21 o Atodlen 7. Felly, byddem yn gofyn i Weinidogion Cymru egluro'r materion 

hyn er mwyn cael gwared ar unrhyw amheuaeth ynghylch vires.  

2. Rheol Sefydlog 21.2(v) – bod angen eglurhad pellach ynglŷn â'i ffurf neu ei ystyr am unrhyw 

reswm penodol 

2.1 Rheoliad 3(2)(a) ac (f), sy'n diwygio'r diffiniadau a gynhwysir yn rheoliad 2(1) o Reoliadau Gollwng 

yn Fwriadol Cymru 2002 

2.1.1 Mae rheoliad 3(2)(a) yn newid y diffiniad o “gynnyrch wedi'i gymeradwyo”, at ddibenion 

caniatâd i gael ei farchnata yng Nghymru. Yn ei hanfod, daw'r diffiniad presennol o “gynnyrch 

wedi'i gymeradwyo” yn ddiffiniad o “cynnyrch wedi'i gymeradwyo cyn y diwrnod ymadael”, yn 

rhinwedd diffiniad newydd a fewnosodir yn rheoliad 2(1) o Reoliadau Gollwng yn Fwriadol 

Cymru gan reoliad 3(2)(f) o'r Rheoliadau presennol. 

2.1.2 Y diffiniad newydd o “cynnyrch wedi'i gymeradwyo”, yn ei hanfod, yw cynnyrch sydd naill ai 

wedi cael cydsyniad gan Weinidogion Cymru o dan adran 111(1) o Ddeddf Diogelu'r 

Amgylchedd 1990, neu a awdurdodwyd o dan Reoliad 1829/2003 EC, a adwaenir (ac y cyfeirir 

ato yn y rheoliadau presennol) fel y Rheoliad Bwyd a Bwyd Anifeiliaid.  

2.1.3 Bydd y Rheoliad Bwyd a Bwyd Anifeiliaid yn dod yn gyfraith ddomestig ar y diwrnod ymadael, 

yn rhinwedd adran 3 o'r Ddeddf Ymadael. Ni fydd rheoliad 3 o'r rheoliadau presennol yn dod 

i rym nes y diwrnod ymadael. Felly, at ddibenion cyfraith ôl-Brexit Cymru, mae'n ymddangos 

bod awdurdodiad o dan y Rheoliad Bwyd a Bwyd Anifeiliaid yn golygu awdurdodiad a roddir 

ar ôl y diwrnod ymadael. Mae hyn hefyd yn rhesymegol o ystyried creu diffiniad ar wahân ar 

gyfer “cynnyrch[cynhyrchion] wedi'i gymeradwyo cyn y diwrnod ymadael”.  

2.1.4 Fodd bynnag, mae hyn yn codi dau fater. Yn gyntaf, mae'r Rheoliad Bwyd a Bwyd Anifeiliaid 

eisoes mewn grym. Gofynnir am eglurhad pellach ynghylch pam nad yw'r diffiniad o 

“cynnyrch wedi'i gymeradwyo cyn y diwrnod ymadael” yn cynnwys cynhyrchion a 

gymeradwywyd o dan y Rheoliad hwnnw cyn y diwrnod ymadael. 

2.1.5 Mae'r ail fater yn bwynt Rhinweddau ac fe'i nodir isod o dan Reol Sefydlog 21.3(ii). 

2.2 Rheoliad 3(6)(b) ac (c), sy'n diwygio rheoliad 17(2)(g) a (j) o Reoliadau Gollwng yn Fwriadol Cymru 

2002 

2.2.1 Mae'r darpariaethau hyn yn diweddaru'r cyfeiriadau at ddogfennau sy'n nodi'r fformat ar 

gyfer ceisiadau am gydsyniad i farchnata GMO, pryd y gwneir y ceisiadau hynny i 

Weinidogion Cymru. Felly, maent yn ddarpariaethau pwysig i ymgeiswyr. Mae rheoliad 3(6)(b) 
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yn darparu bod yn rhaid i ymgeiswyr ddarparu cynllun monitro a baratowyd, inter alia, yn unol 

â fformat a nodir yn yr Atodiad i Benderfyniad y Comisiwn 2002/811/EC.  

2.2.2 Mae'r ffurflenni cais a nodir yn yr Atodiad hwnnw yn cyfeirio mewn nifer o leoedd at y 

Gymuned Ewropeaidd (yr Undeb Ewropeaidd, erbyn hyn, wrth gwrs) ac at y Comisiwn 

Ewropeaidd. Yn benodol, maent yn ei gwneud yn ofynnol i ymgeisydd ddisgrifio, fel rhan o'r 

cynllun monitro sy'n rhan orfodol o'r cais, yr amodau lle bydd yr ymgeisydd yn adrodd i'r 

Comisiwn.  Mae angen mwy o eglurhad ynghylch pam a sut y mae'r fformat a nodir yn yr 

Atodiad hwn yn briodol ar gyfer ceisiadau ôl-Brexit am gydsyniad i Weinidogion Cymru.    

2.2.3 Mae Rheoliad 3(6)(c) yn ymwneud â'r crynodeb gorfodol y mae'n rhaid iddo fod yn rhan o'r 

cais. Rydym yn codi, isod, y pwynt nad yw'n ymddangos mai hon yw'r ddogfen gywir a nodir 

yn rheoliad 3(6)(c) fel yr un sy'n gosod y fformat ar gyfer y crynodeb hwn. At ddibenion y 

pwynt adrodd hwn, byddwn yn tybio mai'r bwriad oedd gorchymyn i ymgeiswyr ddilyn y 

fformat a nodir yn yr Atodiad i Benderfyniad y Cyngor 2002/812 EC.  

2.2.4 Mae'r Atodiad hwnnw hefyd yn cynnwys nifer o gyfeiriadau at y Gymuned Ewropeaidd (sic) 

sy'n ymddangos fel petai angen eglurhad pellach. Er enghraifft, mae'n ofynnol i ymgeiswyr 

nodi a yw eu cynnyrch yn cael ei hysbysu i “Aelod-wladwriaeth” arall, ac a yw person arall 

wedi rhoi cynnyrch arall gyda'r un cyfuniad o GMO ar “farchnad y Gymuned Ewropeaidd”. Yn 

yr achos olaf, nid yw'n glir i ni sut y bydd gan yr ymgeiswyr y wybodaeth hon ar ôl i'r DU 

ymadael â'r UE. Mae hefyd yn ofynnol i ymgeiswyr ddarparu amcangyfrif o'r galw mewn 

marchnadoedd allforio am “gyflenwadau'r Gymuned Ewropeaidd” o'r cynnyrch (cyn-Brexit, 

byddai cyflenwadau'r DU wrth gwrs yn cyfrif fel cyflenwadau'r Gymuned Ewropeaidd ond ni 

fyddant yn gwneud hynny ar ôl Brexit). 

2.3 Rheoliad 3(8)(b), sy'n diwygio rheoliad 22(6) o Reoliadau Gollwng yn Fwriadol Cymru 2002 

Mae ein pryderon am y ddarpariaeth hon yn debyg i'r rhai a nodir yn 1.2. Yn ôl y ddarpariaeth 

newydd, mae'n ofynnol i ymgeiswyr ddarparu gwybodaeth mewn fformat a nodir yn yr 

Atodiad i Benderfyniad y Comisiwn (2003/71/EC). Mae'r Atodiad hwnnw yn gwneud amryw o 

gyfeiriadau sy'n ymddangos yn anodd eu gweithredu ar ôl Brexit, gan gynnwys gofyniad i 

ymgeiswyr ddyfynnu “rhif hysbysu Ewropeaidd”. 

2.4 Rheoliad 3(9)(a)(ii), sy'n diwygio rheoliad 24(1)(d) o Reoliadau Gollwng yn Fwriadol Cymru 2002 

2.4.1 Mae'r ddarpariaeth hon yn disodli rheoliad 24(1)(d) o reoliadau Gollwng yn Fwriadol Cymru 

2002 gyda darpariaeth newydd. Nid oes angen eglurhad pellach ar y ffaith ei fod yn cael ei 

disodli, gan fod y ddarpariaeth wreiddiol yn gosod dyletswydd ar Weinidogion Cymru vis a vis 

y Comisiwn Ewropeaidd, na fydd modd ei weithredu mwyach ar ôl y diwrnod ymadael. Fodd 

bynnag, rydym o'r farn bod angen peth eglurhad ar osod y ddarpariaeth newydd yn rheoliad 

24(1). Mae rheoliad 24(1)(ch) yn ymdrin â dyletswyddau Gweinidogion Cymru i hysbysu 

ceisydd o'u penderfyniad. Roedd y 24(1)(d) gwreiddiol yn ymdrin â chamau gweithredu yn 

dilyn y penderfyniad hwnnw. Fodd bynnag, mae'r 24(1)(d) newydd yn ei gwneud yn ofynnol i 

Weinidogion Cymru ystyried materion penodol wrth wneud eu penderfyniad. Yn rhesymegol, 

felly, ymddengys y dylai'r rheoliad 24(1)(d) newydd ragflaenu rheoliad 24(1)(ch), yn hytrach 

na'i ddilyn. 
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2.5 Rheoliad 3(16)(b) a (17), sy'n diwygio rheoliadau 35 a 36 o Reoliadau Gollwng yn Fwriadol Cymru 

2002 

2.5.1 Fel y trafodwyd uchod, mae rheoliad 3(16)(b) yn gosod dyletswyddau ar Weinidogion Cymru i 

gyhoeddi gwybodaeth ychwanegol yn y gofrestr gyhoeddus ynghylch GMO. Fodd bynnag, 

nid yw rheoliad 3(17) yn diwygio rheoliad 36 o Reoliadau Gollwng yn Fwriadol Cymru 2002 er 

mwyn rhagnodi terfyn amser i Weinidogion Cymru wneud hynny. Efallai nad bwriad polisi 

Gweinidogion Cymru oedd gosod terfyn amser o'r fath arnynt eu hunain. Fodd bynnag, mae 

rheoliad 36 o Reoliadau Gollwng yn Fwriadol (Cymru) 2002 yn gwneud hynny ar gyfer yr holl 

gategorïau gwybodaeth eraill a restrir yn rheoliad 35 (er bod y diwygiadau a wnaed gan y 

rheoliadau y creffir arnynt yn codi'r dyddiadau cau hynny mewn perthynas â phenderfyniadau 

cyn-Brexit y Comisiwn Ewropeaidd neu Aelod-wladwriaethau eraill).  

2.5.2 Felly, gofynnir am eglurhad pellach ynghylch absenoldeb dyddiad cau ar gyfer cyhoeddi'r 

wybodaeth berthnasol. 

2.6 Drwy'r cyfan o reoliad 3 

2.6.1 Mae nifer o'r diwygiadau a wneir gan reoliad 3 yn cael yr effaith y bydd Rheoliadau Gollwng 

yn Fwriadol Cymru 2002 yn defnyddio dau enw gwahanol i gyfeirio at yr hyn sydd bellach yr 

un person cyfreithiol, sef “y [cyn-]Gynulliad Cenedlaethol Cymru” a “Gweinidogion Cymru”. 

Mae'r holl gyfeiriadau hyn i'w dehongli fel cyfeiriadau at Weinidogion Cymru, yn rhinwedd 

paragraffau 28 a 30 o Atodlen 11 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. Fodd bynnag, ni fydd 

hynny'n amlwg ar unwaith i'r rhai sy'n ceisio deall y ddeddfwriaeth. Mewn rhai mannau, bydd 

y ddau enw yn ymddangos yn yr un ddarpariaeth - er enghraifft, yn rheoliad 24 o Reoliadau 

Gollwng yn Fwriadol Cymru 2002 (gweler rheoliad 3(9)(a) o'r rheoliadau y creffir arnynt). 

2.6.2 Yn ein barn ni, byddai Gweinidogion Cymru wedi cael vires i newid pob cyfeiriad at y Cynulliad 

Cenedlaethol yn gyfeiriadau atynt eu hunain, lle y bo'n briodol, o dan baragraff 21 o Atodlen 

7 i'r Ddeddf Ymadael, gan y byddent yn atodol neu'n gysylltiedig i ddarpariaeth a wnaed o 

dan baragraff 1(1) o Atodlen 2 i'r Ddeddf honno, ac a fyddai'n ailddatgan cyfraith yr UE a 

ddargedwir (offerynnau statudol Cymru a ddiwygiwyd) mewn ffordd gliriach a mwy hygyrch. 

2.6.3 Fodd bynnag, rydym yn deall bod Llywodraeth Cymru yn gweithio o dan bwysau difrifol i 

wneud yr holl ddiwygiadau hanfodol i gyfraith yr UE a ddargedwir, fel y mae'n gymwys o fewn 

cymhwysedd datganoledig Cymru, cyn y diwrnod ymadael ac na fyddai bob amser yn 

ymarferol gwneud diwygiadau sydd, gellid dadlau, yn ddymunol heb fod yn angenrheidiol ar 

gyfer gweithredu ar ôl ymadael. 

2.6.4 Rydym hefyd yn gofyn am eglurhad pellach o'r rhesymeg y tu ôl i ddiwygiadau i'r ffordd y 

cyfeirir at rai darnau o ddeddfwriaeth yr UE yn y rheoliadau. Bydd y ddeddfwriaeth hon yn 

dod yn gyfraith yr UE a ddargedwir ar y diwrnod ymadael, yn rhinwedd y Ddeddf Ymadael.  

2.6.5 Mae rheoliad 3(2)(e) yn darparu bod cyfeiriadau yn Rheoliadau Gollwng yn Fwriadol Cymru 

2002 at Benderfyniad Cyntaf y Weithdrefn wedi’i Symleiddio (planhigion cnwd) yn gyfeiriad at 

y Penderfyniad hwnnw fel y mae'n gymwys yn union cyn y diwrnod ymadael. Fodd bynnag, 

nid yw'r rheoliadau'n diwygio cyfeiriadau eraill at gyfraith uniongyrchol yr UE a ddargedwir yn 

Rheoliadau Gollwng yn Fwriadol Cymru 2002 yn y modd hwnnw (er enghraifft, y cyfeiriadau, 
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yn rheoliad 2 o'r rheoliadau hynny, at Reoliad Bwyd a Bwyd Anifeiliaid, Rheoliad y Cyngor 

1829/2003/EC).  

2.6.6 Nid yw cyfeiriadau newydd yn y rheoliadau ychwaith at reoliadau uniongyrchol yr UE a 

ddargedwir (Rheoliadau a Phenderfyniadau'r UE) yn cael eu trin fel hyn (gweler er enghraifft y 

cyfeiriad at Benderfyniad y Cyngor 2002/813/EC, a fewnosodwyd gan reoliad 3(4)(b)).  

2.6.7 Mae'n ymddangos i ni y bydd pob un o'r cyfeiriadau hyn at ddeddfwriaeth yr UE - p'un a 

ydynt yn bodoli eisoes yn Rheoliadau Gollwng yn Fwriadol Cymru 2002 neu'n rhai sydd wedi'u 

mewnosod yn ddiweddar - yn cael eu trin fel cyfeiriadau at ddeddfwriaeth yr UE fel y mae'n 

gymwys yn union cyn y diwrnod ymadael, yn rhinwedd Rheoliadau Deddf yr Undeb 

Ewropeaidd (Ymadael) 2018 (Addasiadau a Diddymiadau a Dirymiadau Canlyniadol) (Ymadael 

â'r UE) 2019, sydd ar ffurf ddrafft ar hyn o bryd. Y rheswm am hyn yw nad yw'r un o'r 

cyfeiriadau yn “newidiadwy” (hynny yw, nid ydynt yn cael eu nodi fel cyfeiriadau at 

offerynnau'r UE fel y'u diwygiwyd o bryd i'w gilydd gan sefydliadau'r UE; ni nodir ychwaith eu 

bod yn gyfeiriadau at yr offerynnau hynny fel yr oeddent yn gymwys ar amser penodol cyn y 

diwrnod ymadael). Yn wir, byddai y tu allan i bwerau'r Ddeddf Ymadael i wneud cyfeiriadau 

newydd yn y gyfraith ddomestig at offerynnau'r UE yn newidadwy yn yr ystyr hwn; nid yw'r 

Ddeddf Ymadael yn rhoi pwerau i Weinidogion olrhain datblygiadau cyfraith yr UE yn y modd 

hwn, mewn is-ddeddfwriaeth.  

2.6.8 Felly, gofynnir am esboniad pellach o'r rhesymeg y tu ôl i Weinidogion Cymru yn dewis 

gwneud darpariaeth o'r math yn rheoliad 3(2)(e) mewn rhai achosion ac nid mewn achosion 

eraill er mwyn tryloywder, i'r Cynulliad ac i ddefnyddwyr y ddeddfwriaeth. 

2.7 Rheoliad 4 - diwygiadau i'r Atodlen i reoliadau Symudiadau ar draws y Ffin Cymru 2005 

2.7.1 Mae llawer o ddarpariaethau rheoliadau Symudiadau ar draws y Ffin Cymru 2005 yn 

ddibynnol ar “y darpariaethau Cymunedol penodedig”, hynny yw, y darpariaethau hynny yn 

Rheoliad (EC) Rhif 1946/2003 a restrir yn yr Atodlen i'r rheoliadau. Er enghraifft, mae rheoliad 

3 yn darparu bod yn rhaid i'r Cynulliad Cenedlaethol (Gweinidogion Cymru, nawr) orfodi a 

gweithredu'r darpariaethau Cymunedol penodedig, tra bo rheoliad 8 yn darparu ei bod yn 

dramgwydd i unrhyw un fynd yn groes i'r darpariaethau Cymunedol penodedig, neu i fethu â 

chydymffurfio â hwy. Felly, mae union ystyr y darpariaethau Cymunedol penodedig yn hynod 

o bwysig. 

2.7.2 Mae rheoliad 4 o'r rheoliadau y creffir arnynt yn diwygio disgrifiad o ddau o'r “darpariaethau 

Cymunedol penodedig” yn yr Atodlen. Mae'r ddau ddiwygiad yn ymddangos, ynddynt eu 

hunain, yn briodol o ran addasu rheoliadau Symudiadau ar draws y Ffin Cymru 2005 o 

ganlyniad i'r DU yn ymadael â'r UE. Mae un yn dileu cyfeiriad at “y Comisiwn”, tra bo'r llall yn 

diwygio'r rheolau ynghylch pa awdurdodiadau sydd eu hangen i allforio GMO i'w defnyddio'n 

uniongyrchol fel bwyd neu fwyd anifeiliaid neu i'w prosesu. Yn flaenorol, gellid bod wedi 

cytuno o fewn yr UE awdurdodi mewnforio i wlad benodol; mae'r rheoliadau y creffir arnynt 

yn disodli hyn o'r diwrnod ymadael gyda darpariaeth bod caniatâd i farchnata yn y DU yn 

ddigonol. 

2.7.3 Fodd bynnag, nid yw'n glir i ni sut y mae'r diwygiadau hyn yn effeithiol oni bai bod 

darpariaethau perthnasol Rheoliad Rhif 1946/2003 ei hun yn cael eu diwygio yn yr un modd, 
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fel cyfraith yr UE a ddargedwir. Diffinnir y darpariaethau yn yr Atodlen i reoliadau Symudiadau 

ar draws y Ffin Cymru 2005 fel darpariaethau'r Rheoliad hwnnw. Yng ngoleuni'r cyswllt 

diffiniol hwnnw, mae'n ymddangos yn amheus i ni y gellir newid effaith y darpariaethau 

hynny, at ddibenion Rheoliadau 2005, drwy ddiwygio'r Atodlen yn unig, ac nid y Rheoliad UE 

sylfaenol (fel y bydd yn bodoli mewn cyfraith ddomestig ar ôl y diwrnod ymadael). Unwaith 

eto, rydym yn pwysleisio bod peidio â chydymffurfio â darpariaethau'r Atodlen yn drosedd; 

mae'r ail enghraifft a roddir yn y paragraff blaenorol yn enghraifft o sefyllfa lle gallai hyn fod 

yn uniongyrchol berthnasol.  

2.7.4 Rydym yn cydnabod bod modd osgoi neu gywiro'r mater a nodwyd gennym gan 

ddeddfwriaeth arall sy'n gysylltiedig â Brexit. Fodd bynnag, fel y dywedom yn ein hadroddiad 

diweddar ar Reoliadau'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 

(Ymadael a'r UE) 2019, rydym yn credu bod dyletswydd ar Lywodraeth Cymru i geisio esbonio, 

yn well ac yn fwy llawn, i'r Cynulliad ac i ddinasyddion sut y mae pob darn o ddeddfwriaeth 

Gymreig ynghylch ymadael â'r Undeb Ewropeaidd yn cyd-fynd â'r darlun cyfan o 

ddeddfwriaeth y DU a'r UE – cyfredol ac arfaethedig – ar y pwnc penodol. Ymddengys mai'r 

lle priodol ar gyfer hyn fyddai'r Memorandwm Esboniadol sy'n cyd-fynd ag offerynnau 

statudol. 

2.7.5 At hynny, fel y dywedasom dro ar ôl tro mewn Adroddiadau blaenorol, mae eglurder yn y 

gyfraith droseddol yn arbennig o bwysig. Am yr holl resymau hyn, felly, rydym yn galw ar 

Lywodraeth Cymru i roi esboniad pellach o'r darpariaethau hyn. 

3. Rheol Sefydlog 21.2(vi) – ei bod yn ymddangos bod gwaith drafftio’r offeryn neu’r drafft yn 

ddiffygiol neu ei fod yn methu â bodloni gofynion statudol. 

3.1 Rheoliad 3(6)(c) 

Fel y nodir uchod, mae'r ddarpariaeth hon yn newid y ddogfen sy'n nodi'r fformat ar gyfer 

ceisiadau am awdurdodiadau i ollwng yn fwriadol. Felly, mae'n ddarpariaeth bwysig i 

ymgeiswyr. Mae'n darparu mai'r fformat cywir yw'r un a nodir yn "yr Atodiad i Benderfyniad y 

Comisiwn 2002/812 EC". Fodd bynnag, ymddengys nad oes Penderfyniad y Comisiwn gyda'r 

rhif hwnnw. Fodd bynnag, mae yna Benderfyniad y Cyngor gyda'r rhif hwnnw, ac ymddengys 

mai'r Atodiad i'r Penderfyniad hwnnw yw'r ddogfen berthnasol.  

3.2 Rheoliad 3(10)(b)(ii) 

Mae'r ddarpariaeth hon yn disodli rheoliad 25(5) o Reoliadau Gollwng yn Fwriadol Cymru 2002. 

Mae'n cyfeirio at “reoliad (3) o Reoliadau Hadau (Rhestrau Cenedlaethol o Amrywogaethau) 

2001”. Mae hwn yn amlwg yn gyfeirnod anghywir, gan nad yw rheoliadau'n cael eu nodi gan 

rifau mewn cromfachau. Ar ôl ystyried y Rheoliadau 2001 y cyfeirir atynt, ymddengys i ni mai'r 

bwriad oedd cyfeirio at “rheoliad 3”. Rydym yn ystyried mai gwall teipograffyddol yw hwn yn 

unig ac nad oes risg gwirioneddol o ddryswch gyda darpariaeth arall yn offeryn statudol 2001. 

Fodd bynnag, dylid ei gywiro er mwyn dileu unrhyw amheuaeth i ddefnyddwyr y 

ddeddfwriaeth. 
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Rhinweddau: craffu  

Nodir un pwynt i gyflwyno adroddiad arno o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â’r offeryn hwn. 

4. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod yn codi 

materion polisi cyhoeddus sy’n debygol o fod o ddiddordeb i’r Cynulliad 

4.1 Rheoliad 3(2)(a) a (f), sy'n diwygio rheoliadau 35 a 36 o Reoliadau Gollwng yn Fwriadol Cymru 

2002 

4.1.1 Mae'r pwynt hwn yn ymwneud â'r diwygiadau a wnaed gan reoliad 3(2)(a) ac (f) i'r diffiniad o 

“gynnyrch wedi'i gymeradwyo” yn rheoliadau Gollwng yn Fwriadol Cymru 2002, at ddibenion 

caniatâd i gael ei farchnata yng Nghymru. Nodir manylion y ddwy ddarpariaeth hon uchod, o 

dan baragraff 2.1, sy'n ymwneud â Rheol Sefydlog 21.1(v).  

4.1.2 Mae'r darpariaethau hyn hefyd yn codi pwynt o ran rhinweddau. Mae'r Rheoliad Bwyd a Bwyd 

Anifeiliaid yn rhoi'r swyddogaeth o awdurdodi cynhyrchion i'w marchnata i'r Comisiwn 

Ewropeaidd, gyda chymorth Pwyllgor yr UE, ac ar sail barn wyddonol gan yr Awdurdod 

Diogelwch Bwyd Ewropeaidd (“EFSA”). Os na chaiff y Rheoliad Bwyd a Bwyd Anifeiliaid, pan 

ddaw'n gyfraith ddomestig ar y diwrnod ymadael, ei ddiwygio yn y cyswllt hwnnw, bydd y 

Comisiwn yn gallu parhau i roi awdurdodiadau a gydnabyddir yn y DU, gan gynnwys yng 

Nghymru. Byddai hyn yn gyson â bwriad cyffredinol y Ddeddf Ymadael i sicrhau parhad, cyn 

belled ag y bo'n ymarferol ac am y tro, rhwng cyfraith cyn ac ar ôl Brexit sy'n deillio o'r UE.   

4.1.3 Fodd bynnag, mae'n bwysig yn wleidyddol y bydd tystysgrifau marchnata ar gyfer 

cynhyrchion bwyd a bwyd anifeiliaid a wneir o gynhwysion a addaswyd yn enetig, neu sy'n 

cynnwys cynhwysion a addaswyd yn enetig,  a gyhoeddir gan gorff yr UE, yn parhau i gael eu 

cydnabod yng Nghymru ar ôl Brexit. Mae hyn yn arbennig o wir o ystyried y ddadl yn y DU ac 

yng Nghymru ynghylch diogelwch bwyd a addaswyd yn enetig. 

4.1.4 Rydym yn cydnabod y gallai'r Rheoliad Bwyd a Bwyd Anifeiliaid fod wedi ei ddiwygio, neu ar 

fin cael ei ddiwygio, mewn rhyw ffordd berthnasol, fel cyfraith yr UE a ddargedwir, gan is-

ddeddfwriaeth Llywodraeth y DU o dan y Ddeddf Ymadael. Rydym hefyd yn cydnabod yr 

anawsterau sy'n wynebu Gweinidogion Cymru wrth geisio deddfu o dan bwysau amser 

eithafol ac mewn cyd-destun lle mae llawer iawn o ddeddfwriaeth gysylltiedig arall yn cael ei 

gwneud ganddynt hwy a chan Lywodraeth y DU. 

4.1.5 Fodd bynnag, rydym o'r farn, lle bo annibyniaeth o'r fath yn bodoli rhwng gwahanol ddarnau 

o ddeddfwriaeth, a wnaed neu sydd i'w gwneud, mewn maes cyfreithiol mor bwysig, y dylid 

eu hesbonio, neu o leiaf gyfeirio atynt, yn y Memorandwm Esboniadol sy'n cyd-fynd â'r is-

ddeddfwriaeth ar gyfer craffu.  

 

Y goblygiadau yn sgil ymadael a'r Undeb Ewropeaidd   

Nodir un pwynt i gyflwyno adroddiad arno o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â’r offeryn hwn. 

Mae paragraff 4.5 o'r Memorandwm Esboniadol yn nodi fel a ganlyn: 

Wales intends to follow England, Northern Ireland and Scotland’s approach on the release of GMO’s. 
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Efallai mai mater o iaith anffodus yw hyn, ond nid ydym o'r farn y dylai Llywodraeth Cymru “ddilyn” dull 

gweithredu gwledydd eraill y DU; yn enwedig ar fater mor bwysig a dadleuol. Mae “dilyn” yn fater 

gwahanol iawn i gytuno ar ddull cyffredin gyda llywodraethau'r gwledydd eraill hynny. Nodwn fod y 

Cytundeb Rhynglywodraethol rhwng Llywodraethau Cymru a'r DU ar 24 Ebrill 2018 wedi nodi 

“Amaethyddiaeth - marchnata a thyfu GMO”, yn ogystal ag amrywiol faterion yn ymwneud â bwyd, yn 

feysydd y byddai'r ddwy lywodraeth yn cytuno y byddai'n debygol bod angen fframweithiau cyffredin y 

DU arnynt - rhai deddfwriaethol neu fel arall - ac rydym yn tybio bod y frawddeg a amlygir uchod yn 

ceisio adlewyrchu'r cytundeb hwn. 

Ymateb y Llywodraeth 

Mae angen ymateb gan y Llywodraeth. 

Trafodaeth y Pwyllgor 

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn yn ei gyfarfod ar 18 Mawrth 2019 ac mae'n cyflwyno adroddiad i'r 

Cynulliad yn unol â'r pwyntiau technegol a'r pwyntiau rhinweddau uchod. 
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Ymateb y Llywodraeth: Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Eu 
Gollwng yn Fwriadol a’u Symud ar Draws Ffin) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru)  
(Ymadael â’r UE) 2019 
 
Pwyntiau Technegol  
 
Nodwyd un ar ddeg o bwyntiau technegol i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol 

Sefydlog 21.2 mewn cysylltiad â Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Eu 

Gollwng yn Fwriadol a’u Symud ar Draws Ffin) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 

(Ymadael â’r UE) 2019.  

(1) Rheoliad 3(10)(a), sy’n rhoi paragraffau (1) i (4) newydd yn rheoliad 25 o 

Reoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng yn Fwriadol) 

(Cymru) 2002 (“Rheoliadau 2002”) 

Mewn perthynas â’r pwynt hwn, mae Llywodraeth Cymru yn nodi mai effaith rhoi 

paragraffau (1) i (4) yn rheoliad 25 o Reoliadau 2002 gan reoliad 3(10)(a) yw, inter 

alia, dileu’r cap o 10 mlynedd ar gydsyniadau gan Weinidogion Cymru ar gyfer 

marchnata organeddau a addaswyd yn enetig yng Nghymru. Polisi Llywodraeth 

Cymru yw parhau â’r cap o 10 mlynedd ar ôl ymadael â’r UE. O ganlyniad, bydd 

diwygiad addas yn cael ei gyflwyno pan fydd y cyfle cyntaf yn codi. 

(2) Rheoliad 3(16)(b), sy’n mewnosod paragraff (3A) newydd yn rheoliad 35 o 

Reoliadau 2002  

Mae’r pwynt hwn yn ymwneud â’r paragraff (3A) newydd a fewnosodir yn rheoliad 35 

o Reoliadau 2002 gan reoliad 3(16)(b). Mae’r paragraff (3A) newydd yn golygu y caiff 

gwybodaeth ychwanegol ei rhoi ar gofrestr gyhoeddus pan fo rhywun yn gwneud 

cais am ganiatâd i farchnata GMO.  Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried bod y 

diwygiadau o fewn pwerau Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018. Mae 

paragraff newydd (3A) (a)-(ch) ac (dd)-(e) yn gwneud darpariaeth i’r crynodebau o’r 

cais sy’n ofynnol gan reoliad 12(1)(ch) a rheoliad 17(2)(g) o Reoliadau 2002 gael eu 

cynnwys yn y gofrestr gyhoeddus. Y Comisiwn sy’n cyhoeddi’r wybodaeth hon ar 

hyn o bryd. Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried bod y darpariaethau yn cael yr 

effaith o gynnal yr un lefel o dryloywder ar gyfer y cyhoedd, ac nad yw’n golygu 

newid mewn polisi. 

(3) Rheoliad 3(2)(a) ac (f), sy’n diwygio’r diffiniadau a gynhwysir yn rheoliad 

2(1) o Reoliadau 2002 

Mae’r pwynt technegol hwn yn ymwneud â rheoliad 3(2)(a) sy’n newid y diffiniad o 

“cynnyrch wedi’i gymeradwyo” yn rheoliad 2(1) o Reoliadau 2002, at ddibenion 

caniatâd i organeddau a addaswyd yn enetig gael eu marchnata yng Nghymru. Mae 

Llywodraeth Cymru yn cydnabod y pwynt y dylai’r diffiniad o “cynnyrch wedi’i 

gymeradwyo cyn y diwrnod ymadael” gynnwys cynhyrchion a gymeradwywyd o dan 

y rheoliad bwyd a bwyd anifeiliaid ond na ddylai gynnwys cynhyrchion ar gyfer eu 
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tyfu a gymeradwyir ar ôl y diwrnod ymadael. Bydd diwygiad yn cael ei wneud pan 

fydd y cyfle nesaf yn codi. 

   

(4) Rheoliad 3(6)(b) ac (c), sy’n diwygio rheoliad 7(2)(e) ac (g) o Reoliadau 2002 

Mae’r pwynt technegol hwn yn ymwneud â darpariaeth newydd a fewnosodir yn 

rheoliad 17(2)(e) ac (g) o Reoliadau 2002, gan reoliad 3(6)(b) ac (c), yn y drefn 

honno, er mwyn darparu ar gyfer gwybodaeth sy’n ofynnol mewn cais i Weinidogion 

Cymru am gydsyniad i farchnata organeddau a addaswyd yn enetig. 

O ran y cyfeiriad at Benderfyniad y Cyngor 2002/811/EC a fewnosodir yn rheoliad 

17(2)(e) o Reoliadau 2002 gan reoliad 3(6)(b), mae’r Penderfyniad hwn yn cynnwys 

canllawiau ar gyfer llunio cynllun monitro sydd i’w gynnwys mewn unrhyw gais am 

gydsyniad i farchnata organeddau a addaswyd yn enetig ar ôl ymadael â’r UE. Nid 

yw Llywodraeth Cymru yn ymwybodol o unrhyw ffurflenni cais (paragraff 2.2.2 o’r 

adroddiad) yn yr Atodiad i’r Penderfyniad hwnnw, ac mae o’r farn, er y bydd y 

Penderfyniad yn dod yn gyfraith yr UE a ddargedwir ar y diwrnod ymadael, mai ei brif 

effaith yw darparu canllawiau ar ddarparu cynllun monitro fel rhan o gais am 

gydsyniad.  

O ran y cyfeiriad at Benderfyniad y Cyngor 2002/812/EC, a fewnosodir yn rheoliad 

17(2)(g) o Reoliadau 2002 gan reoliad 3(6)(c), gwnaed diwygiadau gweithrediad i’r 

Atodiad gan Reoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Diwygio) (Ymadael â’r 

UE) 2019.   

(5) Rheoliad 3(8)(b), sy’n diwygio rheoliad 22(6) o Reoliadau 2002 

Mae rheoliad 3(8)(b) yn cyfeirio at Benderfyniad y Comisiwn 2003/701/EC, ac nid at 

2003/71/EC. Gwnaed diwygiadau gweithrediad i Benderfyniad 2003/701 gan 

Reoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019. 

(6) Rheoliad 3(9)(a)(ii), sy’n diwygio rheoliad 24(1)(d) o Reoliadau Gollwng yn 

Fwriadol (Cymru) 2002 

Mae’r ddarpariaeth hon yn disodli rheoliad 24(1)(d) o Reoliadau Gollwng yn Fwriadol 

2002 gyda darpariaeth newydd. O ran y cyfeiriad at y rheoliad 24(1)(d) newydd, mae 

Llywodraeth Cymru yn cydnabod y pwynt ei bod yn ymddangos y dylai’r rheoliad 

24(1)(d) newydd ragflaenu rheoliad 24(1)(ch), yn hytrach na’i ddilyn. Bydd diwygiad 

yn cael ei wneud pan fydd y cyfle nesaf yn codi.   

 

(7) Rheoliad 3(16)(b) a (17), sy’n diwygio rheoliadau 35 a 36 o Reoliadau 

Gollwng yn Fwriadol (Cymru) 2002 

Mae rheoliad 3(16)(b) yn gosod dyletswyddau ar Weinidogion Cymru i gyhoeddi 

gwybodaeth ychwanegol yn y gofrestr gyhoeddus ynghylch GMO. Nid yw rheoliad 

3(17) yn diwygio rheoliad 36 o Reoliadau Gollwng yn Fwriadol (Cymru) 2002 er 

mwyn rhagnodi terfyn amser i Weinidogion Cymru wneud hynny. Gofynnir, felly, am 
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eglurhad pellach ynghylch absenoldeb dyddiad cau ar gyfer cyhoeddi’r wybodaeth 

berthnasol. Mae’r pwynt technegol wedi ei nodi. Bydd diwygiad yn cael ei wneud pan 

fydd y cyfle nesaf yn codi.   

 

(8) Drwy’r cyfan o reoliad 3 

Mae’r adroddiad yn tynnu sylw (ym mharagraffau 2.6.1 i 2.6.3) at y ffaith y defnyddir 

dau enw gwahanol i gyfeirio at yr hyn sydd bellach yr un person cyfreithiol, sef “y 

[cyn-]Gynulliad Cenedlaethol Cymru” a “Gweinidogion Cymru”.  

 

Safbwynt Llywodraeth Cymru yw y gallai fod yn ddymunol gwneud diwygiadau er 

mwyn diweddaru cyfeiriadau at y Cynulliad Cenedlaethol mewn modd mwy 

cynhwysfawr ond, o ystyried y pwysau sylweddol i ddarparu deddfwriaeth Ymadael 

â’r UE o fewn terfynau amser hynod heriol, y bu’n rhaid canolbwyntio’r ymdrechion 

ar wneud y diwygiadau angenrheidiol, o ran gweithrediad a diffygion, i’r 

ddeddfwriaeth. Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried nad yw’r methiant i ddiweddaru’r 

cyfeiriadau yn gwneud yr offeryn yn ddiffygiol. 

 

Mae’r adroddiad hefyd yn gofyn (paragraff 2.6.4 et seq) am eglurhad pellach o’r 

rhesymeg y tu ôl i ddiwygiadau i’r ffordd y cyfeirir at rai darnau o ddeddfwriaeth yr 

UE yn y Rheoliadau, gan gyfeirio’n benodol at reoliad 3(2)(e) sy’n diwygio’r diffiniad, 

yn rheoliad 2(1) o Reoliadau 2002, o “Penderfyniad Cyntaf y Weithdrefn wedi’i 

Symleiddio (planhigion cnwd)”, gan ailddatgan y diffiniad fel “[c]yfeiriad at y 

Penderfyniad hwnnw fel y mae’n gymwys yn union cyn y diwrnod ymadael”.  

Mewn perthynas â’r pwynt a godir ym mharagraff 2.6.5 ynghylch rheoliad 3(2)(e), 

mae Llywodraeth Cymru yn nodi bod y cyfeiriad at y Rheoliad Bwyd a Bwyd 

Anifeiliaid yn rheoliad 2 o Reoliadau 2002 yn cael ei drin yn wahanol i’r cyfeiriadau at 

“y Gyfarwyddeb Gollyngiadau Bwriadol”, a “Penderfyniad Cyntaf y Weithdrefn wedi’i 

Symleiddio”. Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn nodi’r modd y bwriedir gweithredu 

Rheoliadau Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 (Addasiadau a 

Diddymiadau a Dirymiadau Canlyniadol) (Ymadael â’r UE) 2019 (sydd ar ffurf 

ddrafft). Derbynnir bod hyn yn anghyson, a bydd diwygiadau priodol yn cael eu 

gwneud pan fydd y cyfle nesaf yn codi.  

(9) Rheoliad 4 – diwygiadau i’r Atodlen i Reoliadau Symudiadau ar Draws Ffin 
Cymru 2005 (“Rheoliadau 2005”) 

 Mewn perthynas â’r pwynt sy’n ymwneud â sut y mae’r diwygiadau i Reoliadau 

Symudiadau ar Draws Ffin (Cymru) 2005 yn weithredol mewn perthynas a’r 

“darpariaethau Cymunedol penodedig”, hynny yw, y darpariaethau hynny yn 

Rheoliad (EC) Rhif 1946/2003 a restrir yn yr Atodlen i Reoliadau 2005, gwnaed 

diwygiadau gweithrediad i Reoliad (EC) Rhif 1946/2003 gan Reoliadau Organeddau 

a Addaswyd yn Enetig (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019. 

(10) Rheoliad 3(6)(c) 

Tudalen y pecyn 71



Derbynnir bod y croesgyfeiriad yn rheoliad 3(6)(c) yn anghywir. Caiff y cyfeiriad hwn 

ei gywiro drwy slip cywiro ar ôl cyhoeddi’r Rheoliadau. 

(11) Rheoliad 3(10)(b)(ii) 

Derbynnir bod y croesgyfeiriad yn rheoliad 3(10)(b)(ii) yn anghywir. Caiff y cyfeiriad 

hwn ei gywiro drwy slip cywiro ar ôl cyhoeddi’r Rheoliadau. 

 (12) Rheoliad 3(2)(a) ac (f), sy’n diwygio rheoliad 2(1) o Reoliadau 2002 

Mewn perthynas â’r pwynt rhinweddau ei bod o bwysigrwydd gwleidyddol bod 

tystysgrifau marchnata ar gyfer cynhyrchion bwyd a bwyd anifeiliaid a wneir o 

gynhwysion a addaswyd yn enetig, neu sy’n cynnwys cynhwysion a addaswyd yn 

enetig, a gyhoeddir gan gorff yr UE, yn parhau i gael eu cydnabod yng Nghymru ar 

ôl Brexit, mae Llywodraeth Cymru yn cadarnhau mai dim ond cynhyrchion a fwriedir 

at ddibenion bwyd a bwyd anifeiliaid, ac nid ar gyfer eu tyfu, a fyddai’n cael eu 

cydnabod yng Nghymru ar ôl Brexit.  

Mae amaethyddiaeth yng Nghymru yn ddibynnol ar fwyd anifeiliaid sy’n cael ei 

fewnforio, a byddai’r rhan fwyaf ohono yn cynnwys cynhwysion GM. Bydd 

cymeradwyaethau newydd ar gyfer amrywogaethau GM at ddibenion bwyd a bwyd 

anifeiliaid yn parhau o fewn yr UE ar ôl Brexit, ac mae’n debygol y byddai’r rhain yn 

cael eu cynnwys mewn mewnforion bwyd anifeiliaid i Gymru/y DU yn y dyfodol. Pe 

na bai’r awdurdodiadau hyn yn cael eu cydnabod yng Nghymru gallai hynny gael 

effaith andwyol ar fewnforion bwyd anifeiliaid, gan y byddai’n amhosibl canfod pa 

lotiau o fwyd anifeiliaid a oedd yn cynnwys pa amrywogaethau GM gan eu bod fel 

arfer yn cynnwys cymysgedd o lawer o wahanol fathau. 

Mae gwahaniaeth clir rhwng hynny â chymeradwyo amrywogaethau ar gyfer eu tyfu. 

Dim ond Gweinidogion Cymru a fyddai’n cymeradwyo’r rhain ar ôl Brexit, ac ni fyddai 

amrywogaethau newydd at ddibenion tyfu a gymeradwywyd gan yr UE yn cael eu 

hawdurdodi yn awtomatig yng Nghymru. 
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SL(5)389 - Rheoliadau Deunyddiau Atgenhedlol y Goedwig 

(Prydain Fawr) (Diwygio) (Cymru) 2019 

Cefndir a Diben 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Deunyddiau Atgenhedlol y Goedwig (Prydain Fawr) 2002 

(O.S. 2002/3026) o ran Cymru.  Gwnaed Rheoliadau 2002 i weithredu deddfwriaeth Ewropeaidd ar sail 

Prydain Fawr (yn benodol Cyfarwyddeb y Cyngor 1999/105/EC dyddiedig 22 Rhagfyr 1999 ar farchnata 

deunydd atgenhedlol coedwigoedd). Ers hynny mae Rheoliadau 2002 wedi'u diwygio, gan gynnwys yn 

2014 mewn perthynas â Lloegr a'r Alban yn unig (gwnaed y diwygiadau hyn gan Reoliadau Deunydd 

Atgenhedlol y Goedwig (Prydain Fawr) (Diwygio) (Lloegr a'r Alban) 2014). Felly, mae'r diwygiadau a wneir 

gan y Rheoliadau hyn yn angenrheidiol i wneud deddfwriaeth Cymru yn unol â rhwymedigaethau cyfraith 

yr UE, ac i wneud darpariaeth yn unol â'r gyfraith yn Lloegr a'r Alban.  

Mae'r diwygiadau'n nodi'r gofynion diwygiedig sy'n gymwys yng Nghymru mewn perthynas â deunydd 

atgenhedlol y goedwig a gynhyrchir mewn gwledydd y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd, ac yn gweithredu 

Penderfyniad y Cyngor 2008/971/EC ar gyfwerthedd deunydd atgenhedol coedwig a gynhyrchir mewn 

trydydd gwledydd, fel y'i diwygiwyd. Mae'r Rheoliadau hyn hefyd yn gweithredu'n llawn y rhanddirymiad 

a ganiateir gan Benderfyniad y Comisiwn 2008/989/EC sy’n awdurdodi Aelodwladwriaethau (yn unol â 

Chyfarwyddeb y Cyngor 1999/105/EC) i wneud penderfyniadau ynghylch cyfwerthedd y gwarantau a 

ddarperir gan ddeunyddiau atgenhedlol y goedwig sydd i’w mewnforio o drydydd gwledydd penodol.  

Mae rheoliad 3(1)(b) yn darparu bod y cyfeiriadau at Benderfyniad y Cyngor 2008/971/EC yn y Prif 

Reoliadau i’w darllen fel cyfeiriadau at yr offeryn hwnnw fel y’i diwygir o bryd i’w gilydd. 

Gweithdrefn 

Negyddol.  

Materion technegol: craffu 

Ni nodwyd unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn perthynas â'r 

offeryn hwn. 

Rhinweddau: craffu  

Nodir un pwynt i gyflwyno adroddiad arno o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â'r offeryn hwn: 

1. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod yn codi 

materion polisi cyhoeddus sy’n debygol o fod o ddiddordeb i’r Cynulliad.  

Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau 2002, sy'n Rheoliadau Prydain Fawr. Mae'r diwygiadau a 

wneir gan y Rheoliadau hyn yn gymwys o ran Cymru yn unig. Mae gwelliannau eisoes wedi'u gwneud o 

ran Lloegr a'r Alban, yn 2014.  Nid yw'r Memorandwm Esboniadol yn esbonio pam y bu oedi o bron i 

bum mlynedd rhwng yr adeg y gwnaed y diwygiadau o ran Lloegr a'r Alban yn 2014, a'r diwygiadau a 

wneir o ran Cymru gan y Rheoliadau hyn.  
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Y goblygiadau yn sgil gadael yr Undeb Ewropeaidd   

Gwneir y Rheoliadau hyn drwy arfer y pwerau a roddir gan adran 2(2) o Ddeddf y Cymunedau 

Ewropeaidd 1972, a pharagraff 1A o Atodlen 2 i'r Ddeddf honno. Fel y cyfryw, byddant yn rhan o gyfraith 

yr UE ar ddargedwir ar y diwrnod ymadael. Daw'r Rheoliadau hyn i rym ar 28 Mawrth 2019, y diwrnod cyn 

y diwrnod ymadael.  

Caiff y ddarpariaeth a wneir gan y Rheoliadau hyn ei diwygio ymhellach ar y diwrnod ymadael gan 

Reoliadau Iechyd Planhigion (Coedwigaeth) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019. 

Ymateb y Llywodraeth 

Mae angen ymateb gan y Llywodraeth. 

Trafodaeth y Pwyllgor 

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn yn ei gyfarfod ar 25 Mawrth 2019 ac mae'n cyflwyno adroddiad i'r 

Cynulliad yn unol â'r pwyntiau rhinweddau uchod a nodwyd a hefyd i dynnu sylw at faterion sy'n codi o 

ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE. 
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Ymateb y Llywodraeth: Rheoliadau Deunyddiau Atgenhedlol y Goedwig 

(Prydain Fawr) (Diwygio) (Cymru) 2019 

 

Pwynt craffu ar rinweddau o dan Reol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd 

gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o 

fod o ddiddordeb i’r Cynulliad  

 

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod yr amserlen ar gyfer gwneud y diwygiadau 

hyn o gymharu â Lloegr a’r Alban. Bu’n rhaid ailflaenoriaethu gwaith y Gangen Polisi 

Adnoddau Coedwigoedd i fodloni gofynion sy’n cystadlu, yn enwedig yn fwy 

diweddar yn sgil Brexit.  Mae camau’n cael eu cymryd i ymdrin â hyn, a rhagwelir y 

bydd y cynigion ar gyfer Swyddogaethau Coedwigaeth Trawsffiniol newydd i Brydain 

Fawr ar ôl 1 Ebrill 2019 yn gam cadarnhaol yn hyn o beth.  Mae’r swyddogaeth 

Iechyd Planhigion hefyd wedi sefydlu Grŵp Llywio Iechyd Planhigion Trawsffiniol, a 

fydd yn fforwm defnyddiol er mwyn i Swyddogion Llywodraeth Cymru gymryd rhan 

yn unrhyw drafodaethau ynghylch diwygiadau arfaethedig i bolisïau/deddfwriaeth yn 

gynnar yn y broses. 
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SL(5)390 - Gorchymyn Iechyd Planhigion (Coedwigaeth) 

(Diwygio) (Cymru) 2019 

Cefndir a Diben 

Mae’r Gorchymyn hwn yn cymhwyso o ran Cymru ddarpariaethau penodol sydd wedi eu gwneud ac sy’n 

diwygio Gorchymyn Iechyd Planhigion (Coedwigaeth) 2005 (O.S. 2005/2517) (“Gorchymyn 2005”) o ran yr 

Alban a Lloegr. 

Rhoddodd y Gorchmynion hyn ddarpariaethau penodol ar waith o ran yr Alban a Lloegr, gan gynnwys 

Penderfyniad y Comisiwn 2002/757/EC a Phenderfyniadau Gweithredu’r Comisiwn 2014/690/EU, 

2015/789/EU, 2015/893/EU, 2012/535/EU, 2015/2416/EU a 2017/204 a Phenderfyniad Rhif 1/2015 y Cyd-

bwyllgor ar Amaethyddiaeth yn ymwneud â’r cytundeb rhwng y Gymuned Ewropeaidd a Chydffederasiwn 

y Swistir ynghylch masnachu cynhyrchion amaethyddol (2017/169/EU). 

Yn ychwanegol, mae’n cyflwyno darpariaeth newydd i ganiatáu i wybodaeth gael ei datgelu gan Gyllid a 

Thollau EM (CThEM) i Weinidogion Cymru, a hynny at ddibenion Gorchymyn 2005. 

Mae’n rhoi ar waith y mesurau rheoli penodol ym Mhenderfyniad Gweithredu’r Comisiwn (EU) 2017/2352 

er mwyn atal y pla Xylella fastidiosa rhag cael ei gyflwyno. 

Ar ben hynny mae’r Gorchymyn hwn yn rhoi mesurau ar waith sy’n cryfhau gofynion ynglŷn â mewnforio 

a symud coed derw, er mwyn lleihau’r risg y ceir rhagor o Thaumetopoea processionea (gwyfyn 

ymdeithiwr y derw (GYD)). 

Gweithdrefn 

Negyddol 

Materion technegol: craffu 

Nodir pedwar pwynt i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn perthynas â'r offeryn 

hwn. 

1. Rheol Sefydlog 21.2(vi) – ei bod yn ymddangos bod gwaith drafftio'r offeryn neu’r drafft yn 

ddiffygiol neu ei fod yn methu â bodloni gofynion statudol. 

Mae erthygl 6(a) o'r Gorchymyn hwn yn diwygio erthygl 21(1) o Orchymyn 2005 i gyfeirio at erthygl 18(3) 

o'r un Gorchymyn. Fodd bynnag, dim ond mewn perthynas â Lloegr a'r Alban y mae erthygl 18(3) o 

Orchymyn 2005 yn gymwys, ac felly mae'n aneglur pam y byddai erthygl 21(1) o Orchymyn 2005 yn 

cyfeirio at erthygl 18(3) o'r un Gorchymyn mewn perthynas â Chymru. 

2. Rheol Sefydlog 21.2(vi) – ei bod yn ymddangos bod gwaith drafftio'r offeryn neu’r drafft yn 

ddiffygiol neu ei fod yn methu â bodloni gofynion statudol. 

Mae erthygl 7(b) o'r Gorchymyn hwn yn mewnosod paragraff (1B) newydd yn erthygl 40 o Orchymyn 

2005 mewn perthynas â Chymru. Fodd bynnag, yna mae'n cymhwyso'r paragraff (1B) newydd mewn 
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perthynas â Lloegr a'r Alban, gan ddisodli'r paragraff (1B) cyfredol sy'n gymwys iddynt. Er nad yw'n 

ymddangos bod hyn yn cael effaith gyfreithiol andwyol, gan fod yr offeryn yn gyfyngedig o ran 

cymhwyso i Gymru, ymddengys nad yw'r paragraff yn ymarferol. 

3. Rheol Sefydlog 21.2(vi) – ei bod yn ymddangos bod gwaith drafftio'r offeryn neu’r drafft yn 

ddiffygiol neu ei fod yn methu â bodloni gofynion statudol. 

Mae erthygl 15(b) o'r Gorchymyn hwn yn disodli geiriad yn Rhan A o Atodlen 4 i Orchymyn 2005 sy'n 

ymwneud ag eitem 10A, gan ddileu cyfeiriad at Benderfyniad (UE) 2015/2416. Fodd bynnag, mae erthygl 

15(c) o'r Gorchymyn hwn wedyn yn disodli eitem 10A yn Rhan A o Atodlen 4 i Orchymyn 2005 yn ei 

chyfanrwydd, ond yn gadael y cyfeiriad at Benderfyniad (UE) 2015/2416. Felly, mae erthyglau 15(b) ac (c) 

o'r Gorchymyn hwn yn anghyson. 

4. Rheol Sefydlog 21.2(vi) – ei bod yn ymddangos bod gwaith drafftio'r offeryn neu’r drafft yn 

ddiffygiol neu ei fod yn methu â bodloni gofynion statudol. 

Mae erthygl 20(b) o'r Gorchymyn hwn yn disodli geiriad paragraff 3(a)(ii) yn Rhan B o Atodlen 6 i 

Orchymyn 2005. Fodd bynnag, ymddengys fod yr un geiriad eisoes mewn grym mewn perthynas â 

Chymru. Er nad yw hyn yn achosi effaith gyfreithiol andwyol, ymddengys nad oes angen cynnwys erthygl 

20(b). 

Rhinweddau: craffu  

Ni nodwyd unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â'r 

offeryn hwn. 

Y goblygiadau yn sgil gadael yr Undeb Ewropeaidd   

Ar ôl i'r DU ymadael â'r Undeb Ewropeaidd, bydd yr offeryn hwn yn rhan o gyfraith yr UE a ddargedwir.   

Ymateb y Llywodraeth 

Mae angen ymateb gan y Llywodraeth. 

Trafodaeth y Pwyllgor 

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn yn ei gyfarfod ar 25 Mawrth 2019 ac mae'n cyflwyno adroddiad i'r 

Cynulliad yn unol â'r pwyntiau technegol uchod. 
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Ymateb y Llywodraeth: Gorchymyn Iechyd Planhigion (Coedwigaeth) (Diwygio) 

(Cymru) 2019 

 

 Craffu Technegol pwynt 1 : Gwall yw'r cyfeiriad at erthygl 18(3) o Orchymyn 2005. 

Mae'r ddarpariaeth wallus yn un dros ben o ddrafft cynharach y dylid bod wedi ei 

dileu oherwydd nid yw erthygl 18(3) yn gymwys o ran Cymru. Caiff y cyfan o erthygl 

18 a'r cyfeiriad hwn at erthygl 18(3) yn erthygl 21 eu dileu gan yr OS Ymadael â'r UE 

y disgwylir iddi ddod i rym ar y diwrnod ymadael (sef 29 Mawrth 2019 ar hyn o bryd). 

Nid yw'r gwall hwn yn peri problem gyfreithiol, ond os bydd y gwall yn para oherwydd 

gohirio’r diwrnod ymadael am gyfnod sylweddol caiff y gwall ei ddiwygio i osgoi 

dryswch. 

Craffu Technegol pwynt 2 : bwriadwyd diwygio testun, ond nid effaith gyfreithiol, rhai 

o ddarpariaethau Gorchymyn 2005 o ran Cymru, Lloegr a'r Alban er mwyn cysoni'r 

testun. Rhoddwyd y gorau i'r bwriad hwnnw, ond mae hynny wedi arwain at 

gynnwys, drwy wall, y cyfeiriad a nodwyd, sy'n ceisio cymryd lle paragraff (1B) o 

erthygl 40 fel yr oedd yn gymwys o ran Lloegr a'r Alban. Nid ydym yn ystyried bod 

hyn yn ultra vires gan fod cymhwyso'r OS hon wedi ei chyfyngu yn benodol i Gymru 

yn rhinwedd erthygl 1(2), felly nid yw'r paragraff gwallus yn gweithio o gwbl. Gallai 

hyn beri dryswch pe bai yn parhau, ac felly caiff ei ddiwygio pan fydd y cyfle nesaf yn 

codi. 

Craffu Technegol pwynt 3 : Mae erthygl 15 (b) yn ddiangen a chaiff ei dileu. Dylai'r 

eitem 10A colofn 3 a fewnosodwyd gynnwys y cyfeiriad newydd. Fodd bynnag, caiff 

yr atodlen hon ei dileu yn ei chyfanrwydd gan yr OS ymadael â'r UE y disgwylir iddi 

ddod i rym ar y diwrnod ymadael. Os bydd hyn yn parhau am gyfnod hir oherwydd 

gohirio'r diwrnod ymadael, caiff ei diwygio pan fydd y cyfle nesaf yn codi. 

Craffu Technegol pwynt 4 : Amnewidiwyd y ddarpariaeth er mwyn mewnosod 

atalnod llawn cyn y coma. Fodd bynnag, fel y mae'n digwydd, mae'r ddwy fersiwn 

allweddol o Orchymyn 2005 ar Westlaw a Legislation.gov yn cynnwys yr atalnod 

llawn dan sylw, felly mae'r ddarpariaeth hon yn cymryd ei lle ei hun heb wneud 

unrhyw newid cyfreithiol a heb newid yr effaith a fwriedir, ac felly nid ydym yn 

bwriadu cymryd unrhyw gamau o ran hyn. 
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SL(5)394 – Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 2019 

Cefndir a Diben 

Gwneir y Gorchymyn hwn gan Weinidogion Cymru yn unol ag adrannau 3, 4(1) a 17 o Ddeddf Sector 

Amaethyddol (Cymru) 2014. Mae'n gwneud darpariaeth ynghylch y cyfraddau tâl isaf a'r telerau ac 

amodau cyflogaeth eraill i weithwyr amaethyddol.  

Mae'r Gorchymyn yn dirymu ac yn disodli, yn ddarostyngedig i rai newidiadau a darpariaeth drosiannol, 

Orchymyn Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 2018 (“Gorchymyn 2018”) ac, felly, mae'n cynyddu cyfraddau 

tâl 2018 i weithwyr amaethyddol. 

Gweithdrefn 

Negyddol. 

Materion technegol: craffu 

Nodwyd tri phwynt i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn perthynas â'r offeryn 

hwn. 

1. Rheol Sefydlog 21.2(v) – bod angen eglurhad pellach ynglŷn â'i ffurf neu ei ystyr am unrhyw 

reswm penodol. 

Mae erthygl 15(1) yn cadarnhau, pan fo cyflogwr, mewn unrhyw wythnos, yn darparu tŷ i weithiwr 

amaethyddol am y cyfan o’r wythnos honno, y caiff y cyflogwr dynnu’r swm o £1.50 oddi ar isafswm 

cyflog y gweithiwr amaethyddol ar gyfer yr wythnos honno.  

Mae erthygl 15(2) yn cadarnhau, pan fo cyflogwr, mewn unrhyw wythnos, yn darparu “llety arall” i 

weithiwr amaethyddol, y caiff y cyflogwr, yn ddarostyngedig i amodau penodol, dynnu’r swm o £4.82 

oddi ar isafswm cyflog y gweithiwr amaethyddol am bob diwrnod yn yr wythnos y darperir y llety arall i’r 

gweithiwr. 

Pennir isafswm cyflog gweithiwr amaethyddol yn unol ag Erthygl 12 o'r Gorchymyn, ac Atodlen 4 iddo, 

sy'n nodi'r cyfraddau isaf fesul awr. 

Gellir dehongli erthyglau 15(1) a (2) fel rhai sy'n caniatáu i gyflogwr wneud: 

a) didyniadau o £1.50 a £4.82 yn y drefn honno o'r gyfradd fesul awr y mae isafswm cyflog 

gweithiwr amaethyddol yn cael ei gyfrifo yn unol â hi; neu 

b) ddidyniadau net o £1.50 a £4.82 yn y drefn honno,  

ar gyfer y cyfnodau perthnasol y'u cyfeirir at y darpariaethau hynny, ac yn yr amgylchiadau a ddisgrifir 

ynddynt. 

Mae Erthygl 15 yn dyblygu darpariaeth sydd wedi'i chynnwys yng Ngorchymyn 2018. Yn ystod gwaith 

craffu ar Orchymyn 2018, gofynnodd y Pwyllgor am y gwaith drafftio hwn. Yn ei hymateb, gwrthododd 
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Llywodraeth Cymru y pwyntiau a godwyd gan y Pwyllgor. Fodd bynnag, mae'r Pwyllgor o'r farn y dylid 

adolygu gwaith drafftio Erthygl 15 yn y Gorchymyn hwn yn sgil y cwmpas clir ar gyfer dehongliad amgen 

o'r didyniadau a ganiateir. 

 

2. Rheol Sefydlog 21.2 (vi) – ei bod yn ymddangos bod gwaith drafftio'r offeryn neu’r drafft yn 

ddiffygiol neu ei fod yn methu â bodloni gofynion statudol. 

Mae Erthygl 21(2) yn pennu uchafswm nifer yr wythnosau y mae gan weithiwr amaethyddol hawl i gael 

tâl salwch amaethyddol ar eu cyfer yn ystod pob cyfnod hawl. Pennir uchafswm perthnasol nifer yr 

wythnosau drwy gyfeirio at hyd cyflogaeth gweithiwr gyda'r un cyflogwr. Mae pum lefel sefydlog o hawl 

wedi'u nodi yn Erthygl 21(2), sy'n amrywio rhwng 13 a 26 wythnos o hawl. 

Mae gwaith drafftio'r ddarpariaeth hon yn defnyddio fformat “o leiaf [x] mis ond heb fod yn fwy na [x] 

mis” i ddisgrifio hyd y gyflogaeth y mae pob lefel o hawl yn gymwys iddo. Er enghraifft, mae gan 

weithiwr amaethyddol hawl i gael tâl salwch amaethyddol am 16 wythnos pan fo'r gweithiwr 

amaethyddol wedi ei gyflogi gan yr un cyflogwr am “o leiaf 24 mis ond heb fod yn fwy na 36 mis” (yn ôl 

Erthygl 21(2)(b)). 

Mae'n ymddangos bod canlyniad anfwriadol i'r dull drafftio hwn, sef y gallai dwy lefel wahanol o hawl 

fod yn gymwys ar gyfnodau penodol yn ystod cyfnod cyflogaeth cyflogai, sef 24, 36, 48 a 59 mis yn 

union yn y drefn honno. Er enghraifft, os yw gweithiwr amaethyddol wedi ei gyflogi am 24 mis yn union, 

yn unol â darpariaethau'r Gorchymyn, gellid ystyried bod gan y gweithiwr hwnnw hawl i: 

a) dâl salwch am 13 wythnos (yn seiliedig ar fod yn gyflogedig heb fod yn fwy na 24 mis yn ôl 

Erthygl 21(2)(a)); a hefyd, 

b) dâl salwch am 16 wythnos (yn seiliedig ar fod yn gyflogedig am o leiaf 24 mis yn ôl Erthygl 

21(2)(b)). 

3. Rheol Sefydlog 21.2(vii) – ei bod yn ymddangos bod anghysondebau rhwng ystyr testun 

Cymraeg a thestun Saesneg yr offeryn neu’r drafft. 

Yn Erthygl 22(3)(a) o fersiwn Gymraeg y Gorchymyn, mae'n ymddangos y dylai 'dwy rannu' ddarllen 'drwy 

rannu' yn lle hynny. 

Rhinweddau: craffu  

Ni nodwyd unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â'r 

offeryn hwn. 

Y goblygiadau yn sgil gadael yr Undeb Ewropeaidd   

Ni nodwyd unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â'r 

offeryn hwn. 

Ymateb y Llywodraeth 

Mae angen ymateb gan y Llywodraeth. 
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Trafodaeth y Pwyllgor 

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn yn ei gyfarfod ar 25 Mawrth 2019 ac mae'n cyflwyno adroddiad i'r 

Cynulliad yn unol â'r pwyntiau technegol uchod. 
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Ymateb y Llywodraeth: Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 2019  

 

1. Rheol Sefydlog 21.2(v) - bod angen eglurhad pellach ynglŷn â'i ffurf neu ei 

ystyr am unrhyw reswm penodol. 

a; 

 2. Rheol Sefydlog 21.2 (vi) - ei bod yn ymddangos bod gwaith drafftio’r offeryn 

neu’r drafft yn ddiffygiol neu ei fod yn methu â bodloni gofynion statudol. 

Derbynnir y pwyntiau.  

Bydd Gweinidogion Cymru yn gofyn i'r Panel Cynghori ar Amaethyddiaeth Cymru 

gynnal adolygiad ac ystyried diwygio'r darpariaethau yng ngorchmynion cyflogau 

amaethyddol yn y dyfodol.  

Bydd Gweinidogion Cymru hefyd yn ystyried cyhoeddi canllawiau ar sut y dylid 

cymhwyso'r darpariaethau. 

 

3. Rheol Sefydlog 21.2(vii) – ymddengys fod anghysondeb rhwng ystyr y testun 

Cymraeg a'r testun Saesneg. 

Derbynnir y pwynt. Bydd Gweinidogion Cymru yn gofyn am slip gywiro.  
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SL(5)393 – Gorchymyn Rhywogaethau Goresgynnol Estron 

(Gorfodi a Thrwyddedu) 2019 

Cefndir a Diben 

Mae'r Gorchymyn hwn yn cyflwyno darpariaethau hawlenni a thrwyddedau sydd eu hangen i 

gydymffurfio â gofynion Rheoliad Rhif 1143/2014 yr UE ar atal a rheoli cyflwyno a lledaenu 

rhywogaethau estron goresgynnol (“Rheoliad yr UE”). Mae hefyd yn cynnwys darpariaethau gorfodi ac yn 

rhagnodi troseddau a chosbau.   

Mae Rheoliad yr UE yn creu rhestr o rywogaethau sydd o bryder i'r Undeb y mae eu heffaith andwyol yn 

golygu bod angen gweithredu cydgysylltiedig ar draws yr UE. Mae'n gosod cyfyngiadau llym ar y 

rhywogaethau hyn felly ni ellir eu mewnforio, eu cadw, eu bridio, eu cludo, eu gwerthu, eu defnyddio 

na'u cyfnewid, eu caniatáu i atgynhyrchu, neu gael eu tyfu, eu trin, neu eu rhyddhau i'r amgylchedd.  

Caiff Rheoliad yr UE ei drosi'n gyfraith y DU pan fydd y DU yn gadael yr UE.  

Gweithdrefn 

Negyddol. 

Materion technegol: craffu 

Nodwyd y pwyntiau a ganlyn i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn perthynas â'r 

offeryn hwn: 

1. Rheol Sefydlog 21.2(ix) – nad yw'r offeryn wedi'i wneud yn Gymraeg ac yn Saesneg 

Gwnaed y Gorchymyn hwn fel offeryn cyfansawdd, sy’n golygu bod y Gorchymyn: (a) wedi cael ei wneud 

gan Weinidogion Cymru a’r Ysgrifennydd Gwladol, a (b) wedi cael ei osod gerbron Cynulliad 

Cenedlaethol Cymru a Senedd y DU. O ganlyniad, mae’r Gorchymyn wedi’i wneud yn Saesneg yn unig. 

Mae'r Memorandwm Esboniadol yn nodi bod angen gwneud y Gorchymyn ar sail gyfansawdd er mwyn 

helpu i sicrhau dull gorfodi cyson, ac er mwyn sicrhau hygyrchedd a dealltwriaeth ar gyfer aelodau o'r 

cyhoedd ac eraill. Mae'r cynghorwyr cyfreithiol yn derbyn bod rhesymau da dros wneud y Gorchymyn 

hwn ar sail gyfansawdd, ond nodwn yr effaith a gaiff hynny (h.y. nid oes fersiwn Gymraeg). 

2. Rheol Sefydlog 21.2 (vi) – ei bod yn ymddangos bod gwaith drafftio’r offeryn neu’r drafft yn 

ddiffygiol neu ei fod yn methu â bodloni gofynion statudol. 

Mae Datganiad y Gweinidog yn y Memorandwm Esboniadol yn cyfeirio'n anghywir at y Gorchymyn hwn 

fel 'the Invasive Alien Species (Enforcement and Permitting) (Wales) Order 2019 (ychwanegwyd y 

pwyslais).  

3. Rheol Sefydlog 21.2 (vi) – ei bod yn ymddangos bod gwaith drafftio’r offeryn neu’r drafft yn 

ddiffygiol neu ei fod yn methu â bodloni gofynion statudol. 
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Mae erthygl 32(1)(a) yn cyfeirio at “the costs of storing a relevant organism detained under article 27(2)” 

(ychwanegwyd y pwyslais). Mae is-baragraff (2) o Erthygl 27 yn nodi'r cyfnod hiraf y caniateir cadw 

organeb berthnasol. Nid yw'n rhoi'r pŵer i swyddog tollau dynodedig atafaelu'r organeb berthnasol.  

Mae'n ymddangos bod y pŵer sy'n caniatáu i swyddog tollau dynodedig atafaelu organeb berthnasol 

wedi'i gynnwys yn is-baragraff (1) o Erthygl 27 (yn hytrach nag is-baragraff (2)). Byddai'r cynghorwyr 

cyfreithiol yn croesawu eglurhad ynglŷn â'r pwynt hwn. 

Rhinweddau: craffu  

Ni nodwyd unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â'r 

offeryn hwn. 

Y goblygiadau yn sgil gadael yr Undeb Ewropeaidd   

Nodwyd y pwyntiau a ganlyn i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â'r 

offeryn hwn: 

1. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – mae'r offeryn o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu mae'n 

codi materion polisi cyhoeddus sy’n debygol o fod o ddiddordeb i’r Cynulliad. 

Mae'r Gorchymyn hwn yn trosglwyddo gofynion Rheoliad yr UE Rhif 1143/2014 yn uniongyrchol, sy'n 

rhoi'r ddyletswydd a ganlyn ar Aelod-wladwriaethau: “Member States shall lay down the provisions on 

penalties applicable to infringements of this Regulation. Member States shall take all the necessary 

measures to ensure that they are applied.” Mae'r Memorandwm Esboniadol yn tynnu sylw at y ffaith bod 

y Gorchymyn, ar adeg ei osod, yn cynnwys materion gweithredadwyedd y gwyddys amdanynt, gan 

gynnwys yr angen i sicrhau cysondeb â Rhiant-reoliad yr UE (a gywirwyd gan Reoliadau Rhywogaethau 

Estron Goresgynnol (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2019).  

Mae'r Memorandwm Esboniadol yn nodi y bwriedir cywiro'r materion gweithredol hyn drwy gyfrwng 

offeryn gweithredu ar wahân. 

Ymateb y Llywodraeth 

Mae angen ymateb gan y Llywodraeth. 

Trafodaeth y Pwyllgor 

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn yn ei gyfarfod ar 25 Mawrth 2019 ac mae'n cyflwyno adroddiad i'r 

Cynulliad yn unol â'r pwyntiau technegol uchod a nodwyd a hefyd i dynnu sylw at faterion sy'n codi o 

ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE. 
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Ymateb y Llywodraeth: Gorchymyn Rhywogaethau Goresgynnol Estron 

(Gorfodi a Thrwyddedu) 2019 

 

Mae’r Pwyllgor wedi codi pwyntiau adrodd amrywiol o dan Reolau Sefydlog 21.2(ix) a 

(vi), yr ymdrinnir â hwy yn eu tro.  

O ran pwynt adrodd 2 o dan Reol Sefydlog 21.2(vi), ceir gwall teipograffyddol yn y 

Memorandwm Esboniadol ar gyfer Cymru sy’n golygu y cyfeirir at yr offeryn statudol 

hwn gan ddefnyddio’r teitl anghywir, sef “The Invasive Alien Species (Enforcement 

and Permitting) (Wales) Order 2019” (ychwanegwyd y pwyslais). Y teitl cywir, wrth 

gwrs, yw “The Invasive Alien Species (Enforcement and Permitting) Order 2019”. Caiff 

hyn ei gywiro drwy slip cywiro. Caiff hyn ei wneud ar sail Cymru yn unig gan fod y 

Memorandwm Esboniadol yn ymdrin â Chymru yn benodol. Mae Llywodraeth y DU 

wedi drafftio eu Memorandwm Esboniadol hwy ar wahân. 

O ran pwynt adrodd 3 sydd hefyd o dan Reol Sefydlog 21.2(vi), rydym wedi cynnal 

trafodaethau gyda swyddogion Defra er mwyn cael eglurhad ar y sefyllfa ynglŷn â’r 

croesgyfeiriad yn erthygl 32(1)(a). Yn dilyn hynny, gallwn gadarnhau y bwriedir i’r 

cyfeiriad fod yn gyfeiriad at erthygl 27(2). Pan gafodd y Gorchymyn ei ddrafftio, 

ystyriwyd ei bod yn fwy synhwyrol cyfeirio at gadw’n gaeth (“detention”) o dan erthygl 

27(2) gan mai’r pŵer hwn yw’r pŵer i barhau i gadw’n gaeth am gyfnod o 5 diwrnod, 

sy’n wahanol i’r pŵer i ymafael (“seizure”) o dan erthygl 27(1). Yn y cyd-destun hwn, 

hynny yw cyd-destun costau storio organedd perthnasol, mae’n synhwyrol cyfeirio at 

y pŵer sy’n galluogi parhau i gadw’n gaeth pan fyddai costau cysylltiedig o’r fath yn 

codi. 

Rydym yn nodi pwynt adrodd cyntaf y Pwyllgor ac yn ategu’r hyn y mae’r Cynghorwyr 

Cyfreithiol yn ei gydnabod, sef bod rhesymau da pam nad yw’r offeryn hwn wedi cael 

ei wneud yn Gymraeg ac yn Saesneg.  
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SL(5)395 - Rheoliadau Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r 

Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (Darpariaethau Atodol) 2019 

Cefndir a Diben 

Mae Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (Deddf 2018) yn sefydlu'r 

system statudol yng Nghymru ar gyfer diwallu anghenion dysgu ychwanegol plant a phobl ifanc. Mae 

Rhan 3 o Ddeddf 2018 yn parhau â Thribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru ac yn ei ailenwi’n 

Dribiwnlys Addysg Cymru.   

Mae'r Rheoliadau hyn yn gwneud diwygiadau i adran 91 o Ddeddf 2018 sy'n darparu ar gyfer 

cyfansoddiad y Tribiwnlys Addysg, gan gynnwys penodi Llywydd y Tribiwnlys ac aelodau eraill y 

Tribiwnlys Addysg. 

Mae rheoliad 2(2) yn dileu o adran 91(3) o Ddeddf 2018 y gofyniad i gael cytundeb yr Arglwydd Brif 

Ustus i’r Arglwydd Ganghellor benodi Llywydd y Tribiwnlys Addysg. 

Mae rheoliad 2(3) yn dileu o adran 91(4) o Ddeddf 2018 y gofyniad i gael cytundeb Llywydd y Tribiwnlys 

i’r Arglwydd Ganghellor benodi’r panel cadeirydd cyfreithiol. 

Mae rheoliad 3 yn rhoi yn lle’r cofnod yn Atodlen 14 i Ddeddf Diwygio Cyfansoddiadol 2005 sy’n 

ymwneud â Thribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru gofnod sy’n ymwneud â’r Tribiwnlys 

Addysg.  

Gweithdrefn 

Cadarnhaol. 

Materion technegol: craffu 

Ni nodir dim pwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn perthynas â’r offeryn 

hwn. 

Rhinweddau: craffu  

Nodir un pwynt i gyflwyno adroddiad arno o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â'r offeryn hwn. 

1. Rheol Sefydlog 21.3(ii) - ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod yn codi 

materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Cynulliad. 

1.1 Proses y Pwyllgor Penodiadau Barnwrol ar gyfer penodi Llywydd Tribiwnlys Anghenion 

Addysgol Arbennig Cymru 

Mae proses y Comisiwn Penodiadau Barnwrol yn gymwys ar hyn o bryd ar gyfer penodi Llywydd 

Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru. Mae proses y Comisiwn yn ei gwneud yn ofynnol i'r 

Arglwydd Ganghellor ddilyn proses tri cham cyn penodi’r Llywydd. 
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1.2 Proses Deddf 2018 ar gyfer penodi Llywydd Tribiwnlys Addysg Cymru 

Nid yw proses y Comisiwn Penodiadau Barnwrol yn gymwys ar hyn o bryd ar gyfer penodi Llywydd 

Tribiwnlys Addysg Cymru. Mae proses benodi wahanol yn gymwys o dan Ddeddf 2018 ar gyfer penodi 

Llywydd Tribiwnlys Addysg Cymru. O dan Ddeddf 2018, mae Llywydd Tribiwnlys Addysg Cymru i gael ei 

benodi gan yr Arglwydd Ganghellor gyda chytundeb yr Arglwydd Brif Ustus. 

1.3 Y Rheoliadau 

Mae'r Rheoliadau hyn yn ceisio diwygio deddfwriaeth sy'n gysylltiedig â'r Comisiwn Penodiadau Barnwrol 

fel bod proses y Comisiwn yn cael ei chymhwyso ar gyfer penodi Llywydd Tribiwnlys Addysg Cymru. O 

dan broses y Comisiwn Penodiadau Barnwrol, yr Arglwydd Ganghellor fyddai'n gyfrifol am benodi 

Llywydd Tribiwnlys Addysg Cymru. 

Mae hyn felly'n creu gwrthdaro o ran penodi Llywydd Tribiwnlys Addysg Cymru: byddai proses y 

Comisiwn Penodiadau Barnwrol yn cynnwys yr Arglwydd Ganghellor yn unig, tra byddai proses Deddf 

2018 yn cynnwys yr Arglwydd Ganghellor a'r Arglwydd Brif Ustus.  

Mae'r Rheoliadau yn ceisio mynd i'r afael â'r gwrthdaro hwn trwy ddileu'r cyfeiriad at yr Arglwydd Brif 

Ustus yn adrannau perthnasol Deddf 2018, fel mai dim ond yr Arglwydd Ganghellor sy'n ymwneud â 

phroses y Comisiwn Penodiadau Barnwrol a phroses Deddf 2018. 

1.4 Defnyddio pwerau atodol 

Mae'r Memorandwm Esboniadol yn nodi bod y pwerau galluogi yn adran 97(1) a (2) o Ddeddf 2018 yn 

gwneud fel a ganlyn (pwyslais wedi’i ychwanegu):  

“provides the Welsh Ministers with power to make regulations to make supplementary, incidental, 

consequential, transitory, transitional or saving provisions if they consider it necessary or 

expedient to give full effect to provisions in the Act or in consequence of any provisions in 

the Act or for the purposes of any provisions of the Act.” 

O ystyried bod y broses benodi fel y'i nodir yn Neddf 2018 yn gweithio fel y mae wedi'i drafftio ar hyn o 

bryd (yn gyfreithiol nid oes nam yn y broses benodi a nodir yn Neddf 2018) rydym yn gofyn i Lywodraeth 

Cymru egluro: 

- ei dealltwriaeth o'r gair “atodol” yn adran 97(1) o Ddeddf 2018, a pham mae’r pŵer “atodol” yn 

cael ei ddefnyddio i gymhwyso proses y Comisiwn Penodiadau Barnwrol ar gyfer penodi Llywydd 

Tribiwnlys Addysg Cymru (a thrwy hynny newid y gyfraith fel y’i trafodwyd a'i pasiwyd gan y 

Cynulliad); 

- pa elfen o “giving full effect to provisions in the Act or in consequence of any provisions in the 

Act or for the purpose of any provisions of the Act” yn adran 97(1) o Ddeddf 2018 y dibynnir arni 

yn y Rheoliadau hyn (o gofio nad yw'r broses benodi yn Neddf 2018 yn ddiffygiol). 

Ni ddylai fod yn syndod bod y Pwyllgor hwn yn pryderu bod pwerau atodol yn cael eu defnyddio i 

wrthdroi adrannau pwysig o Ddeddf Cynulliad. 
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1.5 Trafodion Cyfnod 4 Deddf 2018  

Nodwn, yn ystod trafodion Cyfnod 4 Deddf 2018, fod y Gweinidog Addysg wedi dweud: 

Hoffwn i sôn yn gyflym am ddatblygiad diweddar iawn a fydd yn mynnu mân ddiwygiad i'r Bil 

pan ddaw'n Ddeddf.  Nid oedd penodiadau i'r Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig 

Cymru yn rhan o'r Comisiwn Penodiadau Barnwrol yn flaenorol, a oedd yn rhyfedd. Gwnaeth 

gorchymyn a wnaed gan Weinyddiaeth Gyfiawnder Llywodraeth y DU, a ddaeth i rym ar 1 

Rhagfyr, datrys hynny am y tro cyntaf ac mae hynny i'w groesawu. O ganlyniad, rydym yn 

cynnig diwygio adran 91 o'r Bil drwy orchymyn.  Bydd hyn yn dileu swyddogaeth gytuno yr 

Arglwydd Brif Ustus a'r llywydd.  Bydd yn cysoni penodiadau i'r tribiwnlys addysg yn y 

dyfodol ac yn normaleiddio sefyllfa, fel sydd wedi digwydd i TAAAC. Mae cytundeb â 

Llywodraeth y DU ar gyfer ymdrin â hyn, sydd mewn gwirionedd yn fater technegol, bach. 

Rydym yn derbyn bod y Cynulliad wedi cael rhybudd o'r newid sy'n cael ei gynnig gan y Rheoliadau hyn, 

ac rydym yn derbyn bod y Cynulliad wedi pleidleisio o blaid y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r 

Tribiwnlys Addysg (Cymru) yng Nghyfnod 4, a hynny o 50 pleidlais i 0. 

Fodd bynnag, ni chredwn mai Cyfnod 4 yw'r ffordd briodol o gyhoeddi bwriadau i wneud newidiadau i 

rannau pwysig o Ddeddfau'r Cynulliad, yn enwedig newidiadau sy'n codi o ganlyniad i gytundeb munud 

olaf rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU. 

Rydym yn gofyn i Lywodraeth Cymru egluro pam na ellid fod wedi trafod y newidiadau arfaethedig yn 

briodol yn ystod Cyfnod Adrodd ychwanegol. 

Y goblygiadau yn sgil gadael yr Undeb Ewropeaidd   

Ni nodir dim pwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â’r offeryn 

hwn. 

Ymateb y Llywodraeth 

Mae angen ymateb gan y Llywodraeth. 

Trafodaeth y Pwyllgor 

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn yn ei gyfarfod ar 25 Mawrth 2019 ac mae'n cyflwyno adroddiad i'r 

Cynulliad yn unol â'r pwyntiau rhinweddau uchod. 
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Ymateb y Llywodraeth i’r adroddiad drafft ar gyfer y Pwyllgor Materion 
Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar Reoliadau Deddf Anghenion Dysgu 
Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (Darpariaethau Atodol) 2019 
 
Pwyntiau a godwyd o dan Reol Sefydlog 21.3(ii) 
 
 

1. Deddf Addysg 1996 (‘Deddf 1996’) yw’r darn cyfredol o ddeddfwriaeth sydd 
mewn grym ac sy’n ymwneud ag anghenion addysgol arbennig yng Nghymru. 
O dan Ddeddf 1996, mae’r swyddogaethau perthnasol o benodi Llywydd a 
chadeiryddion cyfreithiol Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru 
(‘TAAAC’) wedi eu breinio yn yr Arglwydd Ganghellor yn unig.  

 
2. Cyflwynodd Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg 

(Cymru) 2018 (‘Deddf 2018’) swyddogaethau’r Arglwydd Brif Ustus mewn 
cysylltiad â’r swyddogaethau penodi tebyg mewn perthynas â Thribiwnlys 
Addysg Cymru (sy’n barhad o TAAAC, ond sydd wedi ei ailenwi gan Ddeddf 
2018) er mwyn sicrhau nad oedd y swyddogaethau hynny wedi eu breinio’n 
gyfan gwbl ac yn ddilyffethair yn nwylo’r weithrediaeth. (Nid yw adran 91 o 
Ddeddf 2018 mewn grym eto.) 

 
3. Tua diwedd hynt Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg, 

newidiodd y gyfraith a oedd yn effeithio ar TAAAC yn hyn o beth yn rhinwedd 
Gorchymyn Penodiadau Barnwrol a Disgyblaeth (Diwygio ac Ychwanegu 
Swyddi) 2017 a wnaed gan Lywodraeth y DU. Daeth y Gorchymyn hwn i rym 
ar 1 Rhagfyr 2017. Nid oedd y Gorchymyn hwnnw yn gallu diwygio Bil 
Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg, wrth gwrs. Gan fod y 
broses o ddethol y Llywydd a’r Cadeiryddion Cyfreithiol wedi ei dwyn o fewn 
gweithdrefnau’r Comisiwn Penodiadau Barnwrol, drwy’r Gorchymyn, ystyrir 
nad oes angen y rolau ychwanegol yn adran 91 o Ddeddf 2018 oherwydd y 
rôl benodol sydd wedi ei chynnwys yn Neddf Diwygio Cyfansoddiadol 2005 i 
sicrhau bod yr Arglwydd Ganghellor yn cynnal annibyniaeth farnwrol. 

 
4. Effaith Gorchymyn 2017 yw dwyn swyddogaethau’r Arglwydd Ganghellor o 

benodi Llywydd a chadeiryddion cyfreithiol TAAAC o fewn proses ffurfiol y 
Comisiwn Penodiadau Barnwrol ar gyfer penodi aelodau’r farnwriaeth (drwy 
ychwanegu’r swyddogaethau hynny yn y lleoedd perthnasol yn Atodlen 14 i 
Ddeddf Diwygio Cyfansoddiadol 2005) am y tro cyntaf. Effaith Gorchymyn 
2017, wedi ei ddarllen ar y cyd â Rheoliadau Penodiadau Barnwrol 2013, yw 
bod rhaid i’r awdurdod penodi (yng ngham 3) ddethol. Dadleuir y byddai cadw 
rôl ar gyfer yr Arglwydd Brif Ustus wrth benodi’r Llywydd yn peri anawsterau 
gweithredol gan y byddai rhaid i ddau berson gytuno ag argymhelliad y 
Comisiwn Penodiadau Barnwrol i benodi person yn Llywydd. (Mae’r un peth 
yn wir mewn perthynas â phenodi’r aelodau cyfreithiol). Er enghraifft, yn 
rhinwedd y Gorchymyn a Rheoliadau Penodiadau Barnwrol 2013 (rheoliadau 
32 i 34), daw pwynt yn y broses benodi pan fydd rhaid i’r awdurdod penodi (yr 
Arglwydd Ganghellor yn yr achos hwn) benodi person o blith y rhai a 
ddetholwyd gan y Comisiwn Penodiadau Barnwrol. Effaith y darpariaethau 
perthnasol yn Neddf 2018 yw na all yr Arglwydd Ganghellor benodi person oni 
bai bod yr Arglwydd Brif Ustus yn cytuno. Er ei bod yn annhebygol iawn y 
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bydd anghytundeb yn dilyn proses y Comisiwn Penodiadau Barnwrol, mae’r 
ffaith bod y Bil yn creu’r posibilrwydd hwn yn rhoi coel ar y pryder hwn. 
Cydnabyddir y gallai hyn effeithio ar y gallu i weithredu’r system. 

 
5. Ystyrir bod y newidiadau a gyflwynwyd gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder yn y 

Gorchymyn yn cyflawni’r un diben (diogelu annibyniaeth farnwrol) â’r gofynion 
cytundeb sydd yn adran 91(3) a (4) o Ddeddf 2018 ar hyn o bryd, yn enwedig 
o’u hystyried ar y cyd â dyletswydd yr Arglwydd Ganghellor yn adran 3 o 
Ddeddf Diwygio Cyfansoddiadol 2005. Yn ogystal, effaith y Gorchymyn yw 
‘normaleiddio’ y weithdrefn penodiadau barnwrol ar gyfer TAAAC (a 
chymhwysir hyn hefyd i benodiadau’r Tribiwnlys Addysg) drwy gysoni’r broses 
ar gyfer y penodiadau hynny â phenodiadau tebyg eraill a wneir gan yr 
Arglwydd Ganghellor. 

 
6. Felly, o ran penodi Llywydd a chadeiryddion cyfreithiol TAAAC yn dilyn 

Gorchymyn 2017, yr hyn sydd ar ôl gennym yw bod y penodiadau hynny yn 
cael eu cysoni â’r broses arferol ar gyfer gwneud penodiadau barnwrol. Ar y 
llaw arall, o ran y penodiadau i’r un swyddi o dan Ddeddf 2018, nid yw’r 
weithdrefn yn gyson â’r broses arferol honno. Rydym yn meddwl mai i’r 
darpariaethau hynny yn Neddf 2018 sy’n creu swyddi Llywydd a 
chadeiryddion cyfreithiol y Tribiwnlys Addysg y mae’r darpariaethau y 
bwriadwn eu gwneud yn y rheoliadau drafft presennol yn atodol.  

 
7. Er mwyn cysoni’r darpariaethau perthnasol yn Neddf 2018 â’r rhai sydd 

bellach yn gymwys i TAAAC, mae angen inni newid y cyfeiriad at TAAAC yn 
Atodlen 14 o Ddeddf Diwygio Cyfansoddiadol 2005 a dileu swyddogaethau’r 
Arglwydd Brif Ustus. 

 
8. Mae adrannau 97 a 99 o Ddeddf 2018 yn rhag-weld yn glir y caiff rheoliadau o 

dan adran 97 ddiwygio neu ddiddymu darpariaeth yn y Ddeddf ei hun.  
 

9. O ran diffiniadau geiriadur, mae darpariaeth yn “atodol” (“supplementary”) os 
yw’n cwblhau rhywbeth neu’n ychwanegu ato. Mae darpariaeth yn “hwylus” 
(“expedient”) os yw’n gyfleus neu’n ymarferol. 

 
10. O ystyried yr amcan sy’n sail i swyddogaethau’r Arglwydd Brif Ustus yn adran 

91(3) a (4) o Ddeddf 2018, mae’r cwestiwn yn codi, yng ngoleuni’r newid yn y 
gyfraith sy’n gymwys yn hyn o beth i TAAAC, o ran a yw’n gyfleus ychwanegu 
at y darpariaethau yn Neddf 2018 (gan gynnwys drwy ddiwygio neu ddiddymu 
darpariaethau) sy’n creu swyddi’r Llywydd a’r cadeirydd cyfreithiol drwy 
‘normaleiddio’ y darpariaethau penodi yn adran 91(3) a (4) i’w cysoni â’r 
gyfraith sydd bellach yn gymwys i TAAAC yn hyn o beth. 

 
11. Ein barn yw y gellir gwneud rheoliadau o dan adran 97 o Ddeddf 2018 sy’n 

cael yr effaith honno. 
 

12. Mae’r adroddiad drafft yn nodi o dan 1.4 fod y Pwyllgor yn pryderu bod 
“pwerau atodol yn cael eu defnyddio i wrthdroi adrannau pwysig o Ddeddf 
Cynulliad.”  
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13. Ni chytunir mai effaith y rheoliadau yw gwrthdroi’r adran. Byddai “gwrthdroi” 
yn awgrymu mai diben y diwygiad yw rhoi diben ac effaith gwbl groes i’r 
adran. Diben ac effaith adran 91 o Ddeddf 2018 oedd sicrhau bod proses 
annibynnol yn ei lle i benodi llywydd ac aelodau eraill y tribiwnlys. Byddai’r 
adran 91 wedi ei diwygio yn cyflawni’r un diben.  

 
14. O ran ein diwygiadau arfaethedig, nid yw hyn yn wir pan fo pŵer yn cael ei 

estyn, diffiniad yn cael ei ddiwygio neu weithrediad darpariaeth mewn 
deddfwriaeth sylfaenol yn cael ei eithrio. Y mater yn yr achos hwn, yng 
ngoleuni’r newid yn y gyfraith sy’n gymwys i TAAAC, yw a ellir cyflawni’r 
amcan sy’n sail i’r swyddogaethau cydsynio yn adran 91(3) a (4) o Ddeddf 
2018 mewn perthynas â’r Tribiwnlys Addysg mewn ffordd wahanol sy’n gyson 
(a) â’r gyfraith sydd bellach yn gymwys i TAAAC a (b) â phenodiadau eraill yr 
Arglwydd Ganghellor. Nid yw hyn yn wir pan fo’r cynnig yn newid sylfaenol 
(neu newid croes) i gynllun y ddeddfwriaeth sylfaenol.  

 
15. Ystyriwyd nifer o opsiynau ar y pryd ar gyfer ymdrin â’r mater hwn ac 

ystyriodd Llywodraeth Cymru mai hwn oedd yr opsiwn gorau o dan yr 
amgylchiadau a amlinellir uchod. Fel y mae’r adroddiad drafft yn ei nodi, yn y 
ddadl Cyfnod 4 ar Fil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg, 
hysbyswyd yr Aelodau am yr angen i wneud mân ddiwygiad i adran 91 o’r Bil 
pan fyddai’n dod yn Ddeddf. Pasiodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru y Bil ar y 
sail honno. Bydd Aelodau’r Cynulliad yn cael cyfle i drafod y rheoliadau. 
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SL(5)396 - Rheoliadau Cymwysterau Cymru (Cosbau Ariannol) 

(Penderfynu ar Drosiant) 2019  

Cefndir a Diben 

Mae'r Rheoliadau drafft hyn yn gwneud darpariaeth ar gyfer sut mae Cymwysterau Cymru i osod cosb 

ariannol ar gorff dyfarnu sydd wedi methu â chydymffurfio ag un o amodau ei gydnabyddiaeth neu 

amod cymeradwyo y mae ei gymhwyster a gymeradwywyd yn ddarostyngedig iddo. Mae adran 38(1) o 

Ddeddf Cymwysterau Cymru 2015 (“y Ddeddf”) yn galluogi Cymwysterau Cymru i osod cosbau o'r fath. 

Mae rheoliad 3 yn pennu na chaniateir i'r cosbau fod yn fwy na 10 y cant o drosiant y corff 

dyfarnu. Mae rheoliadau 4 a 5 yn penderfynu ar drosiant corff dyfarnu at y dibenion hyn. Yn 

ddarostyngedig i'r paramedrau hynny, ac i rai gofynion cyffredinol penodol yn y Ddeddf o ran 

sut y mae'n cyflawni ei swyddogaethau gorfodi, byddai Cymwysterau Cymru yn gallu 

penderfynu pa gosb sy'n briodol yn holl amgylchiadau pob achos.   

 

Y gofynion cyffredinol yn y Ddeddf sydd fwyaf perthnasol i'r Rheoliadau hyn yw'r gofynion i roi 

sylw i egwyddorion rhestredig wrth arfer ei swyddogaethau gorfodi, a'r ddyletswydd i gyhoeddi 

gwybodaeth benodol am y ffordd y mae'n debygol o arfer y swyddogaethau hynny.  

 

Yr egwyddorion y mae'n rhaid i Cymwysterau Cymru roi sylw iddynt wrth arfer ei 

swyddogaethau gorfodi, ymhlith eraill, yw: 

(a) y dylid cyflawni gweithgareddau rheoleiddiol mewn ffordd sy’n dryloyw, yn atebol, yn 

gymesur ac yn gyson; a  

(b) mai dim ond at achosion pan fo angen gweithredu y dylid targedu gweithgareddau 

rheoleiddiol; 

(adran 54 o'r Ddeddf). 

 

Y ddyletswydd cyhoeddi yw ei bod yn rhaid i Cymwysterau Cymru baratoi a chyhoeddi 

datganiad polisi sy'n cynnwys (ymhlith eraill) wybodaeth am:  

(a) yr amgylchiadau pan fo Cymwysterau Cymru yn debygol o osod cosb ariannol o dan adran 

38; a  

(b) y ffactorau y mae Cymwysterau Cymru yn debygol o’u hystyried wrth benderfynu ar swm 

cosb sydd i’w osod o dan yr adran honno ; 

(adran 47 o'r Ddeddf).  

Gweithdrefn 

Cadarnhaol. 
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Materion technegol: craffu 

Nodir un pwynt i gyflwyno adroddiad arno o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn perthynas â'r offeryn hwn. 

Rheol Sefydlog 21.2(v) – bod angen eglurhad pellach ynglŷn â'i ffurf neu ei ystyr am unrhyw 

reswm penodol 

Mae rheoliad 4 yn nodi pa gyfnod sydd i'w ddefnyddio i gyfrifo trosiant corff, er mwyn gallu seilio'r gosb 

uchaf a bennir yn Rheoliad 3 arno. Mae'n defnyddio'r geiriau “mis” a “misoedd” mewn amryw fan. Nid 

yw'r gair “mis” wedi'i ddiffinio yn y Ddeddf, nac yn Neddf Addysg 1996; caiff diffiniadau o'r Ddeddf 

Addysg eu cynnwys yn y Ddeddf gan adran 57(1).  

 

Fodd bynnag, yr ystyr a roddir i “mis” yn Neddf Dehongli 1978, at ddibenion yr holl ddeddfwriaeth 

sylfaenol ac is-ddeddfwriaeth yng Nghymru a Lloegr (yn amodol ar fwriad clir i'r gwrthwyneb), yw mis 

calendr. Mae hyn yn osgoi unrhyw amwysedd, o gofio bod ystyr arall hefyd yn bosibl sef cyfnod o bedair 

wythnos (mis lleuad). Mae hefyd yn dweud yn glir bod “mis” yn fis calendr llawn, oni bai bod y deddfiad 

yn ei wneud yn glir bod rhan o fis hefyd yn cael ei gynnwys. 

Ysgrifennodd y Pwyllgor hwn at Lywodraeth Cymru ar 26 Ionawr 2018 i fynegi pryder am yr anawsterau a 

achosir i ddefnyddwyr deddfwriaeth gan y defnydd o dermau a ddiffinnir at ddibenion darn o is-

ddeddfwriaeth, ond nad yw'r diffiniad hwnnw wedi'i gynnwys yn yr is-ddeddfwriaeth honno ei hun. 

Ymatebodd y Cwnsler Cyffredinol (9 Chwefror 2018) gydag ymrwymiad i ystyried gwneud mwy o 

ddefnydd o ddulliau fel troednodiadau yn yr amgylchiadau hynny.  

 

Rydym yn pryderu ei bod yn ymddangos na ddilynwyd y dull hwnnw yn y Rheoliadau drafft hyn. Mae'n 

wir, yn yr achos hwn, bod ystyr “mis” a ”misoedd” yn weddol glir yn rheoliad 4 ei hun (o ystyried, er 

enghraifft, y cyfeiriadau at “ddiwrnod olaf y mis”). Yn ei ymateb, mynegodd y Cwnsler Cyffredinol y farn y 

dylid osgoi diffiniadau (neu, mae'n debyg, gyfeiriadau at ddiffiniadau) lle'r oedd yr ystyron yn glir, a 

chytunwn, mewn egwyddor, â'r farn honno. Serch hynny, yn yr achos presennol, rydym o'r farn nad yw'r 

Rheoliadau drafft yn gwbl eglur, ac, yn enwedig o gofio pwysigrwydd y ddarpariaeth dan sylw i'r rhai yr 

effeithir arnynt, rydym yn cyflwyno adroddiad arno ac yn atgoffa Llywodraeth Cymru o'i hymrwymiad 

blaenorol yn hyn o beth. 

Rhinweddau: craffu  

Nodwyd tri phwynt i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â'r offeryn 

hwn. 

Rheol Sefydlog 23.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod yn codi 

materion polisi cyhoeddus sy’n debygol o fod o ddiddordeb i’r Cynulliad 

1. Hyd a lled disgresiwn Cymwysterau Cymru o ran swm cosbau 

Mae'r pwynt cyntaf yn ymwneud â'r disgresiwn a adawyd i Cymwysterau Cymru wrth bennu swm cosb. 

Mae adran 38(3) o'r Ddeddf, y pŵer sy'n sail i wneud y Rheoliadau drafft hyn, yn darparu fel a ganlyn: 

“Gofyniad i dalu cosb i Gymwysterau Cymru yw “cosb ariannol” a phenderfynir ar swm y gosb ganddo yn 

unol â rheoliadau.” 
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Roedd yr adroddiad a gyflwynwyd gennym ym mis Mawrth 2015 am Fil Cymwysterau Cymru yng 

Nghyfnod 1 (paragraffau 22-23) yn canolbwyntio ar adran 38(3) (sef adran 33(3) bryd hynny). 

Gwnaethom ddyfynnu o Femorandwm Esboniadol gwreiddiol y Llywodraeth ar y Bil (“y Memorandwm”) 

(t.37), a oedd yn esbonio bod y rheoliadau o dan yr adran honno yn ddarostyngedig i'r weithdrefn 

gadarnhaol oherwydd eu bod yn effeithio ar:   

"... y swm y gallai fod gofyn i gorff dyfarnu ei dalu fel cosb ariannol ac mae'n rhoi cyfle i'r Cynulliad 

drafod a chraffu ar swm y gosb” (ychwanegwyd pwyslais).  

Fodd bynnag, yn y pendraw, byddai'r Rheoliadau drafft yn gadael Cymwysterau Cymru yn rhydd i osod 

cosb o unrhyw swm, a'i gyfrifo mewn unrhyw ffordd, ar yr amod: 

 

(a) nad yw'n fwy na'r cap a bennir yn rheoliad 3; 

(b) nad yw'n mynd yn groes i ddatganiad polisi statudol Cymwysterau Cymru ei hun (ond, fel y gwelsom, 

nid yw'n ofynnol i Cymwysterau Cymru nodi yn y datganiad hwnnw pa ffactorau y bydd yn eu hystyried 

wrth bennu swm cosb);  

(c) nad yw'n gweithredu'n groes i'r egwyddorion a nodir yn y Ddeddf, fel cymesuredd a chysondeb; a 

(d) nad yw'n gweithredu'n groes i ofynion cyfraith gyhoeddus, yn enwedig rhesymoldeb a'r angen i roi 

sylw i'r holl ffactorau perthnasol ac anwybyddu pob ffactor amherthnasol.  

Nid oes rhaid i gosbau islaw lefel y cap fod yn seiliedig ar drosiant; mae gan Cymwysterau Cymru 

ddisgresiwn i benderfynu ar y swm a'r dull o'i gyfrifo (yn amodol ar y materion a restrir yn y paragraff 

blaenorol). 

Buom yn ystyried yn ofalus a oedd yn ymddangos bod amheuaeth bod rheoliad 3(3) yn intra vires, ac 

felly a ddylid cyflwyno adroddiad arno o dan Reol Sefydlog 21.2(i). Roedd ein hystyriaeth yn 

canolbwyntio ar y rheol yn erbyn is-ddirprwyo anghyfreithlon: hynny yw, y rheol na chaiff is-

ddeddfwriaeth roi mwy o ddisgresiwn i wneud penderfyniadau nag a ganiateir gan y brif ddeddfwriaeth 

sylfaenol.1 Ar ôl ystyried yn ofalus, daethom i'r farn bod geiriad adran 38(3) o'r Ddeddf yn ddigon eang i 

ganiatáu i reoliadau osod amodau bach iawn yn unig ar ddisgresiwn Cymwysterau Cymru, er mwyn 

peidio â chreu amheuaeth ynghylch vires.  

Fodd bynnag, rydym yn parhau i bryderu na fyddai Aelodau'r Cynulliad, wrth ystyried y Bil a arweiniodd 

at y Ddeddf, wedi rhagweld y byddai gan Cymwysterau Cymru ddisgresiwn mor eang. Gallai geiriad 

adran 38(3) fod wedi awgrymu i'r Aelodau y byddai'r Rheoliadau yn creu fframwaith cadarnach ar gyfer 

arfer y disgresiwn hwnnw. At hynny, yn ein barn ni, mae'r argraff hon yn cael ei hategu gan Femorandwm 

y Bil, a oedd yn addo y byddai'r Cynulliad yn cael y cyfle i “drafod a chraffu” ar y ffordd y byddai cosbau'n 

cael eu pennu. Mae'r Pwyllgor hwn, fel y'i cyfansoddwyd ym mis Mawrth 2015, yn amlwg yn rhoi pwys ar 

yr addewid hwnnw, gan ei ddyfynnu air am air yn ei adroddiad.  

Fel y digwyddodd, mae'r disgresiwn a roddwyd i Cymwysterau Cymru gan y Rheoliadau drafft mor eang 

fel nad oes fawr i'r Cynulliad graffu arno, ac eithrio maint y disgresiwn hwnnw. 

 

  

                                                 

1 Mae'r rheol hefyd yn gwahardd rhoi pŵer i berson oni bai bod y brif Ddeddf yn caniatáu hynny. 
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Nodwn fod yr adran sy'n cyfateb i adran 38(3) yn Lloegr, sef adran 151B o Ddeddf Prentisiaethau, Sgiliau, 

Plant a Dysgu 2009 (fel y'i diwygiwyd), yn datgan fel a ganlyn: 

“151B Monetary penalties: amount 

(1)     The amount of a monetary penalty imposed on a recognised body under section 151A must not 

exceed 10% of the body's turnover. 

(2)     The turnover of a body for the purposes of subsection (1) is to be determined in accordance with 

an order made by the Secretary of State. 

(3)     Subject to subsection (1), the amount may be whatever Ofqual decides is appropriate in all the 

circumstances of the case.” 

Felly, mae'r ddarpariaeth yn Lloegr yn egluro maint disgresiwn Ofqual ar wyneb y ddeddfwriaeth 

sylfaenol, ond yng Nghymru, mae'r hyn sy'n cyfateb i'r ddarpariaeth honno i'w chael mewn is-

ddeddfwriaeth (rheoliad 3(3)), ac nid oes gan y Cynulliad bŵer i gynnig gwelliannau iddi. 

2. Y pryderon a godwyd yn ymgynghoriad Llywodraeth Cymru 

Mae'r Memorandwm Esboniadol sy'n cyd-fynd â'r Rheoliadau drafft yn dangos, ym mharagraff 13, fod 

pump o'r wyth corff dyfarnu a ymatebodd i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar sut y dylid pennu 

cosbau ariannol yn mynegi pryder am effeithiau digwyddiad ar gymwysterau yng Nghymru a Lloegr. 

Byddai hyn yn golygu cynnwys Ofqual (ar gyfer Lloegr) a Cymwysterau Cymru. Roedd y pum corff yn 

pryderu, pe bai'r ddau reoleiddiwr yn penderfynu pennu cosbau ariannol, y gallai sefydliad wynebu dirwy 

o hyd at 20 y cant o'i drosiant. Ar bwynt cysylltiedig, roedd rhai ymatebion yn awgrymu risg y gallai 

cosbau uchel posibl achosi i gyrff dyfarnu dynnu'n ôl o'r farchnad yng Nghymru, ac felly arwain at fylchau 

yn y cymwysterau wedi'u rheoleiddio a ddarperir yng Nghymru.  

Nodwn fod Llywodraeth Cymru yn datgan fel a ganlyn (paragraff 20 o'r Memorandwm sy'n cyd-fynd a'r 

Rheoliadau drafft): 

“QW works closely with the other regulators of qualifications, especially Ofqual and so would want to co-

ordinate any monetary penalty decisions to ensure that the regulators were joined up in their overall 

approach and to safeguard from placing fines on the same awarding bodies for the same breaches”. 

Mae'r Memorandwm Esboniadol (paragraff 27, o dan y pennawd Opsiwn 2) yn mynd rhagddo i ddatgan 

bod y cydweithio agos hwn rhwng Cymwysterau Cymru ac Ofqual yn cael ei ategu gan Femorandwm 

Cyd-ddealltwriaeth. Nodwn fod y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth (a lofnodwyd ar 26 Chwefror 2016), 

yn fwriadol yn ddogfen lefel uchel ac nad yw'n cynnwys unrhyw ymrwymiad penodol i osgoi “cosbi 

ddwywaith”. Yn hytrach, mae'n datgan yn syml fel a ganlyn, (paragraff 11):  

 “11. … There will be circumstances where collaborative working between us will be the best way to 

enable us to discharge our statutory responsibilities effectively and efficiently. This will be to our benefit 

and that of the awarding organisations we both regulate by avoiding duplication and unnecessarily 

increasing regulatory burden (sic).   

Mae'r meysydd hynny o ddiddordeb cyffredin yn cynnwys: “…the imposition of sanctions … on awarding 

organisations which are recognised by both Regulators.”  
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Felly, nid yw'r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth (nad yw, wrth gwrs, yn rhwymo mewn cyfraith) yn rhoi 

sicrwydd cryf iawn ar y pwynt hwn. Fodd bynnag, nodwn fod dyletswydd ar Cymwysterau Cymru i arfer ei 

swyddogaethau gorfodi mewn modd sy'n “gymesur” (gweler adran 54 o'r Ddeddf). Ac yn olaf, nodwn 

mai un o'i brif nodau, o dan adran 3 o'r Ddeddf, yw “sicrhau bod cymwysterau, a system gymwysterau 

Cymru, yn effeithiol i ddiwallu anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru”. 

Mae'r ffactorau hyn yn ein sicrhau bod y lefel uchaf o gosb a bennir gan y Rheoliadau drafft yn ddewis 

polisi priodol i Lywodraeth Cymru ei wneud, ar ôl ystyried yr ymatebion i'r ymgynghoriad.  

Fodd bynnag, mae'r mater hwn yn debygol o fod o ddiddordeb i'r Cynulliad ac felly rydym yn cyflwyno 

adroddiad yn ei gylch. 

 

3. Y Memorandwm Esboniadol - dryswch posibl i randdeiliaid 

Mae'r trydydd pwynt y cyflwynwn adroddiad yn ei gylch o dan Reol Sefydlog 23.3(ii) yn ymwneud â'r 

Memorandwm Esboniadol ei hun. Rydym yn pryderu y gallai'r modd y mae wedi'i ddrafftio beri dryswch i 

randdeiliaid ynghylch statws ac effaith bresennol y datganiad polisi sy'n ofynnol gan adran 47 o'r 

Ddeddf. Mae paragraffau 19 a 35 o'r Memorandwm Esboniadol yn awgrymu, i bob golwg, fod datganiad 

o'r fath (yn rhestru'r ffactorau sy'n debygol o gael eu hystyried wrth bennu cosb) eisoes yn weithredol. 

Fodd bynnag, mae paragraffau 22 a 30 yn nodi (yn gywir, yn ôl pob tebyg) fod y datganiad polisi ar ffurf 

drafft ac y caiff ei gyhoeddi pan fydd y Rheoliadau wedi'u gwneud. 

Yn bwysicach efallai, mae paragraffau 19 a 35 o'r Memorandwm Esboniadol yn rhoi'r argraff y bydd y 

ffactorau a nodir yn y datganiad polisi statudol yn cael eu hystyried wrth bennu cosb ariannol. Fodd 

bynnag, mae adran 47 o'r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i Cymwysterau Cymru restru ffactorau y 

mae'n “debygol” o'u hystyried wrth ddod i'r penderfyniad hwnnw. Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i 

egluro'r Memorandwm Esboniadol yn y cyd-destun hwn. 

Wrth ystyried y pwynt hwn, rydym wedi sylwi ar rywbeth a allai fod yn wendid yn y Ddeddf ei hun. Er nad 

yw'n bwynt i gyflwyno adroddiad arno ar y Rheoliadau drafft eu hunain, rydym yn ei nodi yma yn y 

gobaith y bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi sylw iddo wrth ddrafftio deddfwriaeth yn y dyfodol. Y pwynt 

yw ei bod yn ymddangos bod yr amwysedd ynglŷn â'r ffactorau y bydd Cymwysterau Cymru yn eu 

hystyried wrth ddod i benderfyniad ar gosbau ariannol yn groes i'r gofyniad statudol i Cymwysterau 

Cymru arfer ei swyddogaethau rheoleiddio “yn dryloyw”. Credwn y byddai'n rhaid i'r Llywodraeth 

ddangos rhesymau da, yn y dyfodol, dros gynnig y dylai cyrff cyhoeddus (gan gynnwys hi ei hun) ddim 

ond rhestru ffactorau sy'n “debygol” o ddylanwadu ar benderfyniadau sy'n effeithio ar eraill. Mae dulliau 

eraill ar gael sydd wedi'u profi, a fyddai'n rhoi mwy o sicrwydd i randdeiliaid, ac ar yr un pryd yn caniatáu 

rhywfaint o ddisgresiwn. Er enghraifft, gallai'r ffactorau yr oedd yn ofynnol i Cymwysterau Cymru eu 

hystyried, i'r graddau y maent yn berthnasol i'r achos unigol, fod wedi'u rhestru ar wyneb y Ddeddf. 

Gallai'r rhestr fod wedi bod yn gynhwysfawr, ond gyda phŵer i Weinidogion ychwanegu ati neu ei newid, 

yn amodol ar gymeradwyaeth y Cynulliad. Fel arall, gellid bod wedi gadael mwy o ddisgresiwn i 

Cymwysterau Cymru drwy restru'r ffactorau yn y Ddeddf ar y sail nad ydynt yn gynhwysfawr, sef “gan 

gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i”. 

Fodd bynnag, dylem nodi yma os nad yw Cymwysterau Cymru yn bwriadu pennu cosb ariannol, fod 

adran 38 o'r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol iddo hysbysu'r corff dyfarnu am hynny gan nodi ei 

resymau. Felly, ni ddylai unrhyw amwysedd ynghylch statws y ffactorau a restrir yn y datganiad polisi 
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rwystro corff dyfarnu rhag cyflwyno sylwadau i Cymwysterau Cymru i herio'r cynnig, neu, yn wir, geisio 

adolygiad barnwrol o'r penderfyniad dilynol, neu apelio yn ei erbyn. 

At hynny, fel corff cyhoeddus, mae'r gyfraith gyffredin yn ei gwneud yn ofynnol i benderfyniadau 

Cymwysterau Cymru fod yn rhesymol, tra bod y Ddeddf yn gofyn yn benodol iddynt fod yn “gymesur” ac 

yn “gyson”.  

Felly, mae ein pryderon am y Ddeddf, a nodwyd yma, yn ymwneud yn bennaf â thryloywder i 

randdeiliaid, yn hytrach nag am yr effaith bosibl arnynt; mewn geiriau eraill, â drafftio deddfwriaethol y 

maent yn ymwneud fwyaf, yn hytrach nag â pholisi. 

Y goblygiadau yn sgil gadael yr Undeb Ewropeaidd  

Ni nodwyd unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan y pennawd hwn mewn perthynas â'r 

offeryn hwn, nad yw'n deillio o broses ymadael y DU o'r Undeb Ewropeaidd. 

Ymateb y Llywodraeth 

Mae angen ymateb gan y Llywodraeth. 

Trafodaeth y Pwyllgor 

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn yn ei gyfarfod ar 25 Mawrth 2019 ac mae'n cyflwyno adroddiad i'r 

Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd uchod. 
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Ymateb y Llywodraeth: Rheoliadau Cymwysterau Cymru (Cosbau Ariannol) 
(Penderfynu ar Drosiant) 2019  
 
 
Craffu Technegol  
 
Mae elfen craffu technegol yr adroddiad drafft yn cyfeirio at un pwynt drafftio, sef nad yw’r 
Rheoliadau drafft yn gwbl glir o ran ystyr “mis” yn rheoliad 4. 
 
Rydym yn nodi’r ymrwymiad a wnaed gan y Cwnsler Cyffredinol yn y llythyr dyddiedig 9 
Chwefror 2018 i geisio defnyddio technegau megis troednodiadau yn fwy pan na fo 
diffiniad wedi ei gynnwys yn yr is-ddeddfwriaeth ei hun. Fodd bynnag, yn yr un ymateb, 
cynghorodd y Cwnsler Cyffredinol “… os bwriedir i air fod â’r ystyr gyffredin sydd iddo 
mewn geiriadur, neu os yw’n amlwg o’r cyd-destun at beth y mae’r term yn cyfeirio, gallai 
cynnwys diffiniad beri tipyn o ddryswch”. Rydym yn ystyried, o dan yr amgylchiadau hyn, 
fod ystyr mis (h.y. mis calendr) yn ddigon clir o gyd-destun y rheoliadau.  Fel yr ydych wedi 
ei amlygu’n gywir, dangosir hyn gan y cyfeiriadau at “diwrnod olaf y mis” sy’n nodi’n glir fod 
mis i olygu mis calendr.  
 

Hefyd, mae’r geiriad a’r dull o gyfrifo trosiant corff dyfarnu wedi bodoli ers cyfnod 
sylweddol o amser heb unrhyw broblem amlwg (gweler Gorchymyn y Swyddfa 
Rheoleiddio Cymwysterau ac Arholiadau (Penderfynu ar Drosiant ar gyfer Cosbau 
Ariannol) 2012 yn Lloegr a’r rheoliadau blaenorol a oedd mewn grym yng Nghymru -  
Gorchymyn Personau Cydnabyddedig (Cosbau Ariannol) (Penderfynu Trosiant) (Cymru) 
2012). Felly, byddai cyrff dyfarnu, sy’n gweithredu yng Nghymru ac yn Lloegr, yn 
gyfarwydd â’r geiriad hwn a bod “mis” yn golygu mis calendr.    
 
Felly, ystyrir nad oes angen diwygiad i ymdrin â’r pwynt craffu technegol hwn.  
 
 
Craffu ar Rinweddau 
 
1. Rheol Sefydlog 21.3(ii) - ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod yn 
codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Cynulliad. 
 
Nodir y pwynt.  Fodd bynnag, byddai Llywodraeth Cymru yn gwneud y pwynt a ganlyn: 
 

 Gwnaed penderfyniad polisi i ganiatáu disgresiwn eang i Gymwysterau Cymru, fel 
rheoleiddiwr annibynnol cymwysterau yng Nghymru, wrth osod cosbau ariannol ar 
gyrff dyfarnu.  Gan fod y rheoliadau yn cael eu gwneud yn ddarostyngedig i’r 
weithdrefn gadarnhaol, rydym yn ystyried bod y Cynulliad yn cael digon o gyfle i 
drafod y ffordd y gosodir cosbau a chraffu arni.     

 
2.  Rheol Sefydlog 21.3(ii) - ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod yn 
codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Cynulliad. 
 
Nodir y pwynt. 
 
3.  Rheol Sefydlog 21.3(ii) - ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod yn 
codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Cynulliad. 
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Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi’r materion y mae’r Pwyllgor wedi awgrymu y dylid eu 
hegluro a chaiff y Memorandwm Esboniadol ei dynnu’n ôl a’i ddiwygio cyn ei ailosod. 
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DATGANIAD YSGRIFENEDIG 

GAN 

LYWODRAETH CYMRU 
 

 

TEITL 

 

Rheoliadau Hylendid a Diogelwch Bwyd a Bwyd Anifeiliaid 
(Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â'r UE) 2019 

DYDDIAD  20 Mawrth 2019 

GAN Rebecca Evans AC, Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd 

 

Cyfraith yr Undeb Ewropeaidd (UE) a ddargedwir sy'n cael ei diwygio 
 

• Rheoliad (CEE) Rhif 315/93 yn gosod gweithdrefnau ar gyfer halogion mewn bwyd* 

• Rheoliad (CE) Rhif 178/2002 yn gosod egwyddorion a gofynion cyffredinol cyfraith 
bwyd, gan sefydlu Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop a gosod gweithdrefnau mewn 
materion o ddiogelwch bwyd* 

• Rheoliad (CE) Rhif 1829/2003 ar fwyd a bwyd anifeiliaid a addaswyd yn enetig*  

• Rheoliad (CE) Rhif 1831/2003 ar ychwanegion i'w defnyddio mewn maeth anifeiliaid* 

• Rheoliad (CE) Rhif 2065/2003 ar gyflasynnau mwg a ddefnyddir neu a fwriedir i'w 
defnyddio mewn bwyd neu ar fwyd 

• Rheoliad (CE) Rhif 852/2004 ar hylendid deunyddiau bwyd* 

• Rheoliad (CE) Rhif 853/2004 sy'n gosod rheolau hylendid penodol ar gyfer bwyd sy'n 
dod o anifeiliaid 

• Rheoliad (CE) Rhif 854/2004 yn gosod rheolau penodol ar gyfer trefnu rheolaethau 
swyddogol ar gynhyrchion sy'n dod o anifeiliaid sydd i'w bwyta gan bobl 

• Rheoliad (CE) Rhif 882/2004 ar reolaethau swyddogol a gyflawnir i gadarnhau 
cydymffurfiaeth â chyfraith bwyd a bwyd anifeiliaid, rheolau iechyd anifeiliaid a rheolau 
lles anifeiliaid* 

• Rheoliad (CE) Rhif 1935/2004 ar ddeunyddiau ac eitemau y bwriedir iddynt ddod i 
gysylltiad â bwyd* 

• Rheoliad (CE) Rhif 183/2005 yn gosod gofynion ar gyfer hylendid bwyd anifeiliaid*  

• Rheoliad (CE) Rhif 378/2005 ar reolau manwl ar gyfer gweithredu Rheoliad (CE) Rhif 
1831/2003 o ran dyletswyddau a thasgau'r Labordy Cyfeirio Cymunedol sy'n ymwneud 
â cheisiadau am awdurdodiadau ar gyfer ychwanegion bwyd anifeiliaid*  

• Rheoliad (CE) Rhif 2073/2005 ar feini prawf microbiolegol ar gyfer bwyd  

• Rheoliad (CE) Rhif 2074/2005 yn gosod mesurau gweithredu ar gyfer cynhyrchion 
penodol o dan Reoliad (CE) Rhif 853/2004 ac ar gyfer trefnu rheolaethau swyddogol 
o dan Reoliad (CE) Rhif 854/2004 a Rheoliad (CE) Rhif 882/2004, yn rhanddirymu o 
Reoliad (CE) Rhif 852/2004 a diwygio Rheoliadau (CE) Rhif 853/2004 a (CE) Rhif 
854/2004  
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• Rheoliad (CE) Rhif 282/2008 ar ddeunyddiau ac eitemau plastig wedi'u hailgylchu y 
bwriedir iddynt ddod i gysylltiad â bwyd a diwygio Rheoliad (CE) Rhif 2023/2006*  

• Rheoliad (CE) Rhif 733/2008 ar yr amodau sy'n llywodraethu mewnforio cynhyrchion 
amaethyddol sy'n deillio o drydydd gwledydd yn dilyn y ddamwain yn orsaf bŵer 
niwclear Chernobyl*  

• Rheoliad (CE) Rhif 1331/2008 sy'n sefydlu gweithdrefn awdurdodi gyffredin ar gyfer 
ychwanegion bwyd, ensymau bwyd a chyflasynnau bwyd* 

• Rheoliad (CE) Rhif 1332/2008 ar ensymau bwyd a diwygio Cyfarwyddeb y Cyngor 
83/417/EEC, Rheoliad y Cyngor (CE) Rhif 1493/1999, Cyfarwyddeb 2000/13/EC, 
Cyfarwyddeb y Cyngor 2001/112/EC a Rheoliad (CE) Rhif 258/97*  

• Rheoliad (CE) Rhif 1333/2008 ar ychwanegion bwyd 

• Rheoliad (CE) Rhif 1334/2008 ar gyflasynnau a chynhwysion bwyd penodol gyda 
nodweddion rhoi blas (flavouring) i'w defnyddio mewn bwyd ac ar fwyd* 

• Rheoliad (CE) Rhif 767/2009 ar osod bwyd anifeiliaid ar y farchnad a'i ddefnyddio* 

• Rheoliad (UE) Rhif 10/2011 ar ddeunyddiau ac eitemau plastig y bwriedir iddynt ddod 
i gysylltiad â bwyd*  

• Rheoliad (UE) 2015/1375 yn gosod rheolau penodol ar gyfer rheolaethau swyddogol 
ar gyfer Trichinella mewn cig  

• Rheoliad (UE) 2015/2283 ar fwydydd newydd, gan ddiwygio Rheoliad (UE) Rhif 
1169/2011 a diddymu Rheoliad (CE) Rhif 258/97 a Rheoliad y Comisiwn (CE) Rhif 
1852/2001* 

• Rheoliad (Euratom) 2016/52 sy'n pennu'r lefelau uchaf o halogiad ymbelydrol a 
ganiateir mewn bwyd a bwyd anifeiliaid yn dilyn damwain niwclear neu unrhyw achos 
arall o argyfwng radiolegol, a diddymu Rheoliad (Euratom) Rhif 3954/87 a Rheoliadau'r 
Comisiwn (Euratom) Rhif 944/89 ac (Euratom) Rhif 770/90* 

• Rheoliad (UE) 2016/759 yn llunio rhestrau o drydydd gwledydd, rhannau o drydydd 
gwledydd a thiriogaethau lle mae Aelod-wladwriaethau i awdurdodi ar gyfer cyflwyno 
rhai cynhyrchion sy'n dod o anifeiliaid y bwriedir eu bwyta gan bobl, yn gosod gofynion 
tystysgrif  

• Rheoliad (UE) 2016/1843 ar fesurau pontio ar gyfer cymhwyso Rheoliad (CE) Rhif 
882/2004 o ran achredu labordai swyddogol sy'n cynnal profion swyddogol ar gyfer 
Trichinella 

• Rheoliad (UE) 2017/185 yn gosod mesurau pontio ar gyfer cymhwyso darpariaethau 
penodol o Reoliadau (CE) Rhif 853/2004 a (CE) Rhif 854/2004 Rheoliad y Comisiwn 
(UE) 2017/185 yn gosod mesurau pontio ar gyfer cymhwyso darpariaethau penodol o 
Reoliadau (CE) Rhif 853/2004 a (CE) Rhif 854/2004 

• Rheoliad (UE) 2017/625 ar reolaethau swyddogol a gweithgareddau swyddogol eraill 
a gyflawnir i sicrhau y cymhwysir cyfraith bwyd a bwyd anifeiliaid, rheolau ar iechyd a 
lles anifeiliaid, iechyd planhigion a chynhyrchion diogelu planhigion* 

• Penderfyniad Gweithredu'r Comisiwn (UE) 2018/2045 

• Penderfyniad Gweithredu'r Comisiwn (UE) 2018/2046 
 
Yr unig ddiwygiadau sy'n cael eu gwneud i gyfraith uniongyrchol yr UE a ddargedwir sydd 
wedi'u marcio â * yw mân newidiadau mewn perthynas â'r diffiniad o 'awdurdod priodol' yng 
Ngogledd Iwerddon a/neu newidiadau i eiriad sy'n ymwneud â'r weithdrefn penderfyniad 
negyddol yng Nghynulliad Gogledd Iwerddon. Nid yw'r diwygiadau hyn yn gwneud unrhyw 
newidiadau sy'n berthnasol i Gymru.  
Mae'r Offeryn Statudol (OS) hefyd yn diwygio cyfraith ddomestig yr UE mewn perthynas â 
Lloegr a Gogledd Iwerddon, ond nid mewn perthynas â Chymru.  
 

Unrhyw effaith y gall yr OS ei chael ar gymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad a/neu 
gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru 
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Mae'r OS yn gwneud mân gywiriadau technegol i gyfraith uniongyrchol yr UE a ddargedwir 
ac nid yw'n trosglwyddo unrhyw un o swyddogaethau'r Comisiwn Ewropeaidd. O ganlyniad, 
nid oes unrhyw effaith ar gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru na chymhwysedd 
deddfwriaethol y Cynulliad Cenedlaethol. 
 
Diben y diwygiadau 
 
Diben y diwygiadau yw cywiro diffygion mewn deddfwriaeth sy'n deillio o'r Deyrnas Unedig 
(DU) yn ymadael â'r UE mewn cysylltiad â diogelwch a hylendid bwyd a bwyd anifeiliaid 
cyffredinol. Bydd y Rheoliadau'n gwneud diwygiadau technegol bach iawn i gyfraith 
uniongyrchol yr UE a ddargedwir heb wneud unrhyw newid sylweddol i lefelau diogelu iechyd 
pobl neu i safon uchel y bwyd a'r bwyd anifeiliaid y mae defnyddwyr yn ei disgwyl o 
gynhyrchion a gynhyrchir yn ddomestig a chynhyrchion a fewnforir.  
 
Bydd y Rheoliadau'n gwneud cywiriadau technegol megis cael gwared ar gyfeiriadau at 
sefydliadau'r UE ac Aelod-wladwriaethau eraill, dileu gofynion i ddarparu gwybodaeth ar 
wefan yr UE, a bydd yn diffinio 'trydydd gwledydd' fel unrhyw wlad y tu allan i'r DU.  
 
Mae 20 darn o gyfraith uniongyrchol yr UE a ddargedwir yn cael eu diwygio i wneud mân 
newidiadau a newidiadau technegol yn unig er mwyn egluro'n glir pwy yw'r 'awdurdod priodol' 
yng Ngogledd Iwerddon a/neu addasu geiriad sy'n ymwneud â'r weithdrefn negyddol yng 
Nghynulliad Gogledd Iwerddon.  
 
Mae diwygiad technegol i Reoliad (UE) 2016/759 (ar fewnforio mathau penodol o gynhyrchion 
sy'n dod o anifeiliaid o drydydd gwledydd) yn darparu bod yn rhaid i'r dystysgrif sy'n cyd-fynd 
â mewnforion penodol fod yn Saesneg / Cymraeg a Saesneg, neu gynnwys cyfieithiad 
ardystiedig. Ar hyn o bryd, y gofyniad yw bod y dystysgrif wedi'i llunio yn iaith swyddogol yr 
Aelod-wladwriaeth sy'n mewnforio'r cynnyrch. 
 
Bydd yr OS hefyd yn gwneud mân newidiadau i ddau Benderfyniad yr UE (2018/2045 a 
2018/2046) i sicrhau bod awdurdodiadau ar gyfer dau gynnyrch GM penodol yn parhau'n 
ddilys fel y gallant barhau i gael eu rhoi ar farchnad y DU ar ôl ymadael â'r UE. 
 
Diwygir Rheoliadau (CE) 853/2004 ac 854/2004 i addasu ychydig ar y gofynion newydd ar 
gyfer cymhwyso marciau iechyd ac adnabod i garcasau a chynhyrchion eraill sy'n dod o 
anifeiliaid. Mae'r diwygiadau i'w gwneud gan Reoliadau Hylendid Bwyd Penodol (Diwygio ac 
ati) (Ymadael â'r UE) 2019 yn darparu bod yn rhaid i farciau iechyd ac adnabod arddangos 
'United Kingdom' neu 'UK' i ddynodi tarddiad y cig ar ôl ymadael â'r UE. Bydd yr OS yn 
gwneud diwygiad pellach er mwyn caniatáu'r defnydd o 'GB' (y cod ISO ar gyfer y Deyrnas 
Unedig) a bydd cyfraith yr UE yn mynnu ei fod yn cael ei arddangos ar gig sy'n cael ei allforio 
o'r DU i'r UE ar ôl ymadael.  
 
Gellir gweld yr OS a'r Memorandwm Esboniadol cysylltiedig, sy'n nodi effaith bob diwygiad, 
yma: https://beta.parliament.uk/work-packages/dxBgslw7 
Pam rhoddwyd caniatâd 
 
Nid oes unrhyw wahaniaeth rhwng Llywodraeth Cymru/ASB Cymru a Llywodraeth y DU 
(ASB y DU) o ran y polisi ar gyfer y cywiriadau. Felly, byddai creu OSau ar wahân yng 
Nghymru ac yn Lloegr yn arwain at ddyblygu, a chymhlethu'r llyfr statud heb fod angen. 
Bydd cydsynio i OS ar gyfer y DU gyfan yn sicrhau bod un fframwaith deddfwriaethol ar 
draws y DU sy'n hyrwyddo eglurder a hygyrchedd yn ystod y cyfnod hwn o newid. Yn yr 
amgylchiadau eithriadol hyn, mae ASB Cymru/Llywodraeth Cymru yn ystyried ei bod yn 
briodol i Lywodraeth y DU ddeddfu ar ein rhan yn yr achos hwn.  
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GWEINIDOGION Y DU SY'N GWEITHIO MEWN MEYSYDD 

DATGANOLEDIG   
 

Rheoliadau Hylendid a Diogelwch Bwyd a Bwyd Anifeiliaid (Diwygiadau 
Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2019 

Dyddiad gosod yn Senedd y DU: 18 Mawrth 2019 
Sifftio  
A fydd angen eu sifftio yn Senedd y DU?  Na fydd 
Gweithdrefn:  Cadarnhaol 
Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Ewropeaidd Tŷ'r Cyffredin 

Amherthnasol 

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

Anhysbys 

Y dyddiad y daw'r cyfnod sifftio i ben yn 
Senedd y DU  

Amherthnasol 

Datganiad ysgrifenedig o dan Reol 
Sefydlog 30C:   

Papur 25 

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

Dim angen  

Gweithdrefn graffu  
Canlyniad y broses sifftio    Amherthnasol 
Gweithdrefn  Cadarnhaol 
Dyddiad trafod gan y Cyd-bwyllgor ar 
Offerynnau Statudol 

Anhysbys  

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Tŷ'r Cyffredin 

Anhysbys  

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

Anhysbys  

Sylwadau  
 
Bwriedir i’r Rheoliadau hyn gael eu gwneud gan Lywodraeth y DU un unol 
ag adran 8(1) a pharagraff 21 o Atodlen 7 i Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd 
(Ymadael) 2018.  
 
Diben y diwygiadau yw cywiro diffygion mewn deddfwriaeth sy’n deillio 
o’r Deyrnas Unedig (DU) yn ymadael â’r UE mewn cysylltiad â diogelwch a 
hylendid bwyd a bwyd anifeiliaid cyffredinol. Bydd y Rheoliadau’n 
gwneud diwygiadau technegol bach iawn i gyfraith uniongyrchol yr UE a 
ddargedwir heb wneud unrhyw newid sylweddol i lefelau diogelu iechyd 
pobl neu i safon uchel y bwyd a’r bwyd anifeiliaid y mae defnyddwyr yn ei 
disgwyl o gynhyrchion a gynhyrchir yn ddomestig a chynhyrchion a 
fewnforir.  
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Nid yw’r OS yn trosglwyddo unrhyw un o swyddogaethau’r Comisiwn 
Ewropeaidd. Nid oes unrhyw effaith ar gymhwysedd gweithredol 
Gweinidogion Cymru na chymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad 
Cenedlaethol.  
  
Mae’r Cynghorwyr Cyfreithiol yn cytuno â’r datganiad a osodwyd gan 
Lywodraeth Cymru, dyddiedig 20 Mawrth 2019 ynghylch effaith y 
Rheoliadau hyn. Mae’r datganiad yn gynhwysfawr ac yn cynnwys yr holl 
wybodaeth angenrheidiol. Mae’r crynodeb uchod a chynnwys 
Memorandwm Esboniadol y Rheoliadau hyn yn cadarnhau eu heffaith.  
 
Nid yw’r Cynghorwyr Cyfreithiol o’r farn bod unrhyw faterion arwyddocaol 
yn codi o dan baragraff 8 o’r Memorandwm ar Fil yr Undeb Ewropeaidd 
(Ymadael) a Sefydlu Fframweithiau Cyffredin mewn perthynas â’r 
Rheoliadau hyn.  
 
Nid yw’r Cynghorwyr Cyfreithiol wedi nodi unrhyw reswm cyfreithiol i 
geisio cynnig cydsyniad o dan Reol Sefydlog 30A.10 mewn perthynas â’r 
Rheoliadau hyn.  
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DATGANIAD YSGRIFENEDIG 

GAN 

LYWODRAETH CYMRU 
 

 

TEITL  Rheoliadau Georwystro (Dirymu) (Ymadael â’r UE) 2019 

DYDDIAD  20 Mawrth 2019 

GAN  Rebecca Evans AC, Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd 

 
Rheoliadau Georwystro (Dirymu) (Ymadael â’r UE) 2019 (“Rheoliadau 2019”) 
 
Y gyfraith sy'n cael ei diwygio 
 
Offerynnau Ewropeaidd sy'n Uniongyrchol Gymwys  

. 

• Rheoliad (EU) 2018/302 Senedd Ewrop a'r Cyngor dyddiedig 28 Chwefror sy'n mynd i'r 
afael ag achosion na ellir eu cyfiawnhau o georwystro ac â mathau eraill o wahaniaethu 
ar sail cenedligrwydd neu fan preswylio cwsmeriaid neu ar sail lleoliad eu sefydliad o 
fewn y farchnad fewnol, ac sy'n diwygio Rheoliadau (EC) Rhif 2006/2004 ac (EU) Rhif 
2017/2394 a Chyfarwyddeb 2009/22/EC.   

 
Deddfwriaeth Ddomestig y DU 
 

• Rheoliad Georwystro (Gorfodi) 2018 
 

Unrhyw effaith y gall yr OS ei chael ar gymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad a/neu 
ar gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru 
Nid oes unrhyw effaith ar gymhwysedd deddfwriaethol  Cynulliad Cenedlaethol Cymru nac 
ar gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru 
 
Diben y diwygiadau  
Mae Rheoliadau 2019 yn dirymu deddfwriaeth uniongyrchol yr UE a deddfwriaeth 
ddomestig sy'n bodoli eisoes ac sy'n ffurfio cyfraith y DU ar Georwystro.  
 
Os na cheir cytundeb, ni fydd gan fersiwn y DU o'r Rheoliad Georwystro effaith bellach yng 
nghyfraith y DU. Bydd Rheoliad gwreiddiol yr UE yn parhau'n gymwys i fusnesau'r DU a 
fydd yn gweithredu yn yr UE, ac i bob busnes arall o'r tu allan i'r UE a fydd yn gwerthu 
nwyddau a gwasanaethau i mewn i'r farchnad sengl.   
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Ar ôl i’r Rheoliad Georwystro gael ei ddiddymu yn y DU, ni fyddai masnachwyr o'r DU, yr UE 
a thrydydd gwledydd yn cael eu gwahardd rhag gwahaniaethu rhwng cwsmeriaid yr UE a 
chwsmeriaid y DU.  
  
Mae'r Rheoliadau a'r Memorandwm Esboniadol cysylltiedig  i'w gweld yma: 
https://beta.parliament.uk/work-packages/nDmWcvUE 
 
Pam y rhoddwyd cydsyniad 
Rhoddwyd cydsyniad i Lywodraeth y DU wneud y cywiriadau hyn o ran, ac ar ran, Cymru 
am resymau'n ymwneud ag effeithlonrwydd, hwylustod ac oherwydd natur dechnegol y 
diwygiadau. Mae’r diwygiadau wedi cael eu hystyried yn llawn; ac nid oes unrhyw 
wahaniaeth o ran polisi. Diben y diwygiadau hyn yw sicrhau bod y llyfr statud yn parhau i 
weithio ar ôl i’r DU ymadael â’r UE.  
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GWEINIDOGION Y DU SY'N GWEITHIO MEWN MEYSYDD 

DATGANOLEDIG   
 
 

               Rheoliadau Georwystro (Dirymu) (Ymadael â’r UE) 2019 
Gosodwyd yn Senedd y DU: 14 Mawrth 2019  

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

Amh.   

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

Ddim yn hysbys 

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

Amh. 

Datganiad ysgrifenedig o dan Reol 
Sefydlog 30C:   

Papur 27 

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

Ddim yn ofynnol   

Gweithdrefn graffu  
Canlyniad y broses sifftio    Amh.   
Y weithdrefn  Cadarnhaol  
Dyddiad trafod gan y Cyd-bwyllgor ar 
Offerynnau Statudol 

Ddim yn hysbys  

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Tŷ'r Cyffredin 

Ddim yn hysbys  

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

Ddim yn hysbys  

Sylwadau  
 
Bwriedir i'r Rheoliadau hyn gael eu gwneud gan Lywodraeth y DU yn unol 
ag adran 8(1) o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018. 
 
Defnyddir y term “georwystro” i ddisgrifio'r sefyllfa ble mae masnachwyr 
yn gwahaniaethu yn erbyn cwsmeriaid ar sail cenedligrwydd neu leoliad y 
cwsmer, er enghraifft drwy ail-gyfeirio cwsmeriaid yn awtomatig i 
fersiynau gwlad-benodol o'u gwefan, gyda thelerau ac amodau gwahanol.  
Bydd y Rheoliadau hyn yn dirymu fersiwn “cyfraith yr UE a ddargedwir” o 
Reoliad (UE) 2018/302 Senedd Ewrop a'r Cyngor dyddiedig 28 Chwefror 
2018 ar fynd i'r afael ag achosion na ellir eu cyfiawnhau o georwystro ac â 
mathau eraill o wahaniaethu ar sail cenedligrwydd neu fan preswylio 
cwsmeriaid neu ar sail lleoliad eu sefydliad o fewn y farchnad fewnol ac yn 
diwygio Rheoliadau (EC) Rhif 2006/2004 ac (UE) 2017/2394 a 
Chyfarwyddeb 2009/22/EC (y “Rheoliad Georwystro”). 
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Mae'r Rheoliad Georwystro yn gwahardd mathau penodol o georwystro. 
Mae hyn yn cynnwys mandadu mynediad i bob fersiwn o wefan yn yr UE, 
sicrhau nad oes gwahaniaethu rhwng cwsmeriaid yr UE wrth siopa o bell, 
a sicrhau nad oes gwahaniaethu o ran y telerau talu a dderbynnir.  
 
Os bydd y DU yn gadael yr UE heb gytundeb, byddai'r Rheoliad 
Georwystro yn colli elfennau pwysig o ddwyochredd sy’n angenrheidiol er 
mwyn iddo weithredu'n effeithiol yn y DU. Os na chaiff y Rheoliad 
Georwystro ei ddirymu, byddai masnachwyr y DU yn parhau i fod â 
rhwymedigaethau i gwsmeriaid yr UE o dan y Rheoliad, tra byddai 
cwsmeriaid y DU yn annhebygol o dderbyn unrhyw un o'i fuddion. Er 
mwyn osgoi'r anghydraddoldeb mewn rhwymedigaethau gorfodi o blaid 
yr UE, mae'r Rheoliad Georwystro i gael ei ddirymu yn y DU.   
 
Bydd y Rheoliadau hyn hefyd yn dirymu Rheoliadau Georwystro (Gorfodi) 
2018, sydd ar hyn o bryd yn caniatáu i gwsmeriaid ddilyn hawliadau sy'n 
deillio o'r Rheoliad Georwystro yn uniongyrchol yn erbyn masnachwyr. 
Gan fod y Rheoliad Georwystro yn cael ei ddirymu, ni fydd y ddarpariaeth 
hon bellach yn briodol ac felly caiff ei dirymu hefyd.  
 
Mae'r dirymiadau hyn yn cael eu gwneud er mwyn mynd i'r afael â 
diffygion sy'n codi o ganlyniad i’r DU yn ymadael â'r UE.  
 
Mae’r Cynghorwyr Cyfreithiol yn cytuno â’r datganiad a osodwyd gan 
Lywodraeth Cymru dyddiedig 29 Mawrth 2019 (a osodwyd ar 20 Mawrth 
2019) ynghylch effaith y Rheoliadau hyn. 
 
Mae’r crynodeb uchod a chynnwys y Memorandwm Esboniadol i’r 
Rheoliadau hyn yn cadarnhau eu heffaith.  
 
Nid yw'r Cynghorwyr Cyfreithiol o'r farn bod unrhyw faterion arwyddocaol 
yn codi o dan baragraff 8 o'r Memorandwm ar Fil yr Undeb Ewropeaidd 
(Ymadael) a Sefydlu Fframweithiau Cyffredin mewn perthynas â'r 
Rheoliadau hyn. 
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 Y Gwir Anrh/ Rt Hon Mark Drakeford AC/AM 
 Prif Weinidog Cymru/First Minister of Wales 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  

0300 0604400 

YP.PrifWeinidog@llyw.cymru • ps.firstminister@gov.wales   

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
 
Eich cyf/Your ref:  
Ein cyf/Our ref:  
 
 
Mike Hedges AC 
Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig 
SeneddCCERA@assembly.wales 
 
              
             22 Mawrth 2019 
 
 
Annwyl Mike,  
 
Ysgrifennaf atoch fel ymateb i'ch llythyr dyddiedig 28 Chwefror ynglŷn â chraffu ar 
femoranda cydsyniad deddfwriaethol. Yn y llythyr, roeddech yn gofyn am eglurder ynghylch 
sut y mae Llywodraeth Cymru yn penderfynu a ydy'n briodol ai peidio i Senedd y DU 
ddeddfu mewn meysydd o gymhwysedd datganoledig, ac ynghylch rhaglen ddeddfwriaethol 
Llywodraeth Cymru ar gyfer gweddill y Cynulliad hwn a pha un a ydy'n bwriadu neilltuo 
amser ar gyfer deddfwriaeth Gymreig sy'n deillio o Brexit.  
 
Yn benodol, gofynnoch am gael eglurder am y pwyntiau a ganlyn: 
 
Yr egwyddorion sydd wrth wraidd y modd y mae Llywodraeth Cymru yn defnyddio'r 
broses cydsyniad deddfwriaethol  
 
Mae safbwynt Llywodraeth Cymru yn parhau fel y nodwyd gan y Prif Weinidog blaenorol yn 
ei lythyr i'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar 15 Tachwedd 2011. 
 
Hynny yw, rydym yn dilyn yr egwyddor mai'r Cynulliad Cenedlaethol ddylai fod yn deddfu 
deddfwriaeth sylfaenol mewn meysydd datganoledig. Fodd bynnag, o reidrwydd, mae 
amgylchiadau'n codi, a byddant yn parhau i godi, lle bydd yn synhwyrol ac yn fanteisiol i 
ddarpariaeth a fyddai fel arall o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad gael ei cheisio 
ar gyfer Cymru mewn Biliau gan Senedd y DU, gyda chydsyniad y Cynulliad. Yn aml, bydd 
darpariaeth o'r fath yn cynnwys rhoi pwerau dirprwyedig newydd i Weinidogion Cymru. 
 
Gall cymryd darpariaeth mewn Bil gan Senedd y DU olygu bod modd cael atebion 
ymarferol, a hynny'n brydlon, gan barchu cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad drwy'r 
broses cydsyniad deddfwriaethol ar yr un pryd. Gall fod yn fater o lywodraeth dda ymarferol 
i gynnwys darpariaethau o'r fath mewn Bil gan Senedd y DU.  
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Dyma rai enghreifftiau o sefyllfaoedd lle y byddai dull o'r fath yn briodol: 
 

 Pan fyddai cynnig deddfwriaethol Llywodraeth y DU hefyd yn briodol ar gyfer yr 
amgylchiadau Cymreig ond nid oes amser ar gael i ddarpariaethau tebyg gael eu 
cyflwyno yn y Cynulliad.  
 
Mae hyn yn berthnasol i'r Bil Amaethyddiaeth, y sonioch amdano yn eich llythyr, i'r 
perwyl bod cynnig deddfwriaethol Llywodraeth y DU yn briodol a bod yr 
amgylchiadau yn golygu ei bod yn ymarferol cynnwys y darpariaethau er mwyn rhoi 
sicrwydd i ffermwyr Cymru. Er na fyddai angen darpariaethau ym Mil 
Amaethyddiaeth y DU ar gyfer blwyddyn gynllun 2019 y Polisi Amaethyddol Cyffredin 
(PAC), gan ddibynnu ar natur ein hymadawiad â'r Undeb Ewropeaidd, gallem 
wynebu bwlch deddfwriaethol ar gyfer blwyddyn gynllun 2020 os na fydd 
deddfwriaeth yn ei lle i barhau i wneud Taliadau Uniongyrchol. O ganlyniad, ni fyddai 
gan Lywodraeth Cymru y pŵer i gefnogi ffermwyr yn 2020 a thu hwnt. O ystyried y 
risg hon, rydym o'r farn ei bod yn gall sicrhau bod y pwerau gofynnol yn eu lle mewn 
da bryd, gan ddarparu'r sicrwydd sydd wirioneddol ei angen ar ffermwyr Cymru y 
bydd y gyfraith angenrheidiol yn ei lle i alluogi'r Llywodraeth i barhau i'w cefnogi ar ôl 
Brexit. 
 

 Pan fo'r cysylltiadau agos rhwng y systemau gweinyddol perthnasol yng Nghymru a 
Lloegr yn golygu mai'r ffordd fwyaf effeithiol a phriodol o weithredu yw bwrw ymlaen 
â darpariaethau ar gyfer y ddwy wlad ar yr un pryd yn yr un offeryn deddfwriaethol. 
 

 Pan fo'r darpariaethau datganoledig dan sylw yn rhai mân neu'n dechnegol eu natur 
ac yn annadleuol. 

 
Mae hyn yn berthnasol i'r Bil Lles Anifeiliaid (Anifeiliaid Gwasanaethu), a grybwyllwyd 
gennych hefyd yn eich llythyr. 
 

 Pan fo'r Bil gan Senedd y DU yn ymwneud â materion datganoledig a rhai a gedwir 
yn ôl a rhaid dewis trywydd Senedd y DU i gyflawni'r amcan polisi. 
 

 Pan fyddai cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad a/neu bwerau Gweinidogion 
Cymru yn cael eu hymestyn mewn ffordd na ellid ei gyflawni drwy Ddeddf y 
Cynulliad, gan ystyried cyfyngiadau cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad. 

 
Mae hyn yn berthnasol i'r Bil Pysgodfeydd, y sonioch amdano hefyd yn eich llythyr, a 
fyddai'n ymestyn y tu hwnt i gymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad ar faterion yn 
ymwneud â physgodfeydd i'r parth Cymru y tu hwnt i Gymru. 

 
Rwy'n cytuno â sylw'r Prif Weinidog y byddai'n hynod annoeth i Lywodraeth Cymru 
benderfynu gwadu yr hawl iddi'i hun ddeddfu mewn amgylchiadau o'r fath. Mewn 
gwirionedd, mae hyn yn fwy perthnasol eto o ystyried y cyfyng-gyngor sy'n ein hwynebu ar 
hyn o bryd, gyda Brexit yn golygu bod angen sicrhau ar fyrder fod trefniadau yn eu lle ar 
unwaith a’n bod yn parhau i allu creu systemau newydd yn y dyfodol.        
 
Y camau y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu eu cymryd os na fydd Biliau 
Amaethyddiaeth a Physgodfeydd y DU yn cael eu pasio erbyn diwedd mis Mawrth 
2019  
 
Mewn cyfnod mor ansicr byddai wedi bod yn ddymunol gallu rhoi sicrwydd i randdeiliaid cyn 
i'r DU ymadael â'r Undeb Ewropeaidd. Mae'r oedi yn amserlen Senedd y DU yn golygu ei bod 
yn hynod annhebygol y bydd Bil Amaethyddiaeth y DU yn cael y Cydsyniad Brenhinol cyn 
diwedd mis Mawrth 2019. Er gwaethaf hynny, rwy'n disgwyl i'r pwerau angenrheidiol fod yn Tudalen y pecyn 110



eu lle cyn 2020, gan olygu ein bod yn dal i allu darparu sicrwydd i ffermwyr Cymru y bydd 
cyfraith yn ei lle sy'n caniatáu i'r Llywodraeth eu cefnogi pan fyddwn yn ymadael â'r Undeb 
Ewropeaidd.  
 
O ran Bil Pysgodfeydd y DU, ynghyd â'r gyfres o offerynnau statudol (OSau) cywirol, mae 
OSau wrth gefn yn cael eu cyflwyno a fydd ar gael os bydd y DU yn ymadael â'r UE ddiwedd 
mis Mawrth a'r Bil Pysgodfeydd heb gael ei ddeddfu. Bydd yr OSau wrth gefn hyn yn caniatáu 
inni reoli gweithgareddau llongau pysgota tramor. Nid yw hwn yn ateb delfrydol ond mae'n 
pontio â'r drefn newydd y bydd y Bil yn ei chyflwyno.       
 
  
Cadarnhad y bydd amser yn cael ei neilltuo i gyflwyno Biliau Cymreig sy'n deillio o 
Brexit cyn diwedd y Cynulliad hwn 
 
Fel y mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi dweud eisoes, bwriedir 
i'r pwerau sy'n cael eu cymryd ar gyfer Gweinidogion Cymru ym Mil Amaethyddiaeth y DU 
fod yn rhai trosiannol hyd nes y bydd modd cyflwyno ein deddfwriaeth sylfaenol ein hun. 
Rydym yn parhau'n ymroddedig i gyflwyno Bil Amaethyddiaeth Cymru cyn gynted ag y bo 
hynny'n ymarferol.  Mae swyddogion yn adolygu'r ymatebion i'r ymgynghoriad Brexit a'n Tir 
ac mae'r Gweinidog wedi cadarnhau ei bod yn bwriadu cynnal ymgynghoriad pellach ar 
Bapur Gwyn yn yr haf. Fel y byddai'r Pwyllgor yn ei ddisgwyl rwy'n siŵr, rydym yn 
cydweithio'n agos â rhanddeiliaid ac yn rhoi ystyriaeth briodol i'w barn er mwyn sicrhau bod 
y ddeddfwriaeth yn addas at y diben.  
 
O ran Bil Pysgodfeydd Cymru, mae'n glir y bydd angen inni ar ryw gam roi'r darpariaethau 
ar lyfr statud Cymru. Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi bod yn 
gwbl glir mai rhai trosiannol yw'r pwerau yr ydym yn eu ceisio. Fodd bynnag, mae'n anodd 
ymrwymo i amserlen hyd nes y bydd Bil Pysgodfeydd y DU wedi pasio drwy Senedd y DU. 
Rydym yn ddibynnol ar amryw o ddarpariaethau, ac yn benodol y ddarpariaeth i ymestyn 
cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad.  
 
Yn achos Egwyddorion a Llywodraethu Amgylcheddol, cyhoeddwyd ymgynghoriad ar 18 
Mawrth sy’n ceisio barn ar sut i gynnal trefniadau llywodraethiant amgylcheddol effeithiol a 
rhesymegol ar ôl i'r DU ymadael â'r Undeb Ewropeaidd. Bydd yr ymgynghoriad yn cael ei 
gynnal am gyfnod o ddeuddeg wythnos ac rydym yn paratoi cynlluniau ar gyfer pob 
canlyniad posibl, gan gynnwys yr angen am ddeddfwriaeth sylfaenol Gymreig.     
 
Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at y Llywydd a Chadeirydd y Pwyllgor Materion 
Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol. 
 
 

Yn gywir 
 
 

 
 
 

MARK DRAKEFORD 
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Finance and Constitution Committee 

 

The Scottish Parliament 

Edinburgh 

EH99 1SP 

 

TEL: (0131) 348 5451 

Finance.Constitution@parliament.scot 

26 March 2019 

 

Dear Chair, 

 

The Finance and Constitution Committee noted in our report on the Trade Bill 

LCM that there is an urgent need for a transparent and consultative debate 

about whether or not the devolution settlement is robust enough to deal with 

Brexit.  The Committee agreed at our meeting on 20 March 2019 to explore a 

more co-ordinated approach with other Scottish parliamentary committees to 

developing the Scottish Parliament’s scrutiny role in relation to the new powers 

arising from the UK’s withdrawal from the EU.  This covers three main areas— 

 

 Legislation in devolved areas which previously would have been within 

the competence of the EU; 

 

 International Treaties including trade deals which cover devolved areas 

and which would previously have been negotiated by the EU; 

 

 Common UK frameworks which the UK Government and the Scottish 

and Welsh Governments agree will be needed post-Brexit. 

 

The Committee also agreed to seek the views of the respective constitution 

committees in the House of Commons, House of Lords and the National 

Assembly of Wales. 
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Background  

 

One of the consequences of the UK leaving the EU is the need to reflect on the 

existing devolution settlement.  The EU (Withdrawal) Act 2018 alters the 

legislative competence of the devolved parliaments and assemblies by 

removing the requirement for the Parliament to legislate compatibly with EU 

law. The 2018 Act also alters the competence of the Parliament by introducing 

a new legislative constraint. This constraint is defined with reference to EU law 

that is retained in domestic law by the provisions of the 2018 Act and that is 

specified in UK regulations under the Scotland Act 1998. 

 

Legislation 

 

The UK Government has introduced a number of “Brexit Bills” which have or 

are likely to be subject to the legislative consent process.  To date Scottish 

Parliament’s committees have considered legislative consent memoranda 

(LCMs) in relation to the following Brexit Bills: 

 

 European Union (Withdrawal) Bill; 

 Trade Bill; 

 Fisheries Bill; 

 Agriculture Bill; 

 Healthcare (international Arrangements) Bill. 

 

A LCM is also expected to be lodged shortly in relation to the Immigration and 

Social Security Co-ordination (EU Withdrawal) Bill.   

 

A key theme which has emerged from parliamentary scrutiny of these LCMs is 

concern about the provision of delegated powers for the UK Government to 

legislate in devolved areas (previously within the competence of the EU) without 

the consent of the Scottish Parliament.  There have also been circumstances, 

such as clause 18(1) of the Fisheries Bill, where the Secretary of State is 

required to consult with Scottish Ministers but does not require consent.      

 

The Finance and Constitution Committee stated it was “deeply concerned” 

about specific powers relating to retained EU law in both the EU (Withdrawal) 

Bill and the Trade Bill which allow UK Ministers to make statutory instruments 

in non-reserved areas currently governed by EU law without any statutory 

requirement to seek the consent of Scottish Ministers or the Scottish 

Parliament. The Committee considers that this cuts across the devolution 

settlement. 
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The Delegated Powers and Law Reform (DPLR) Committee has also raised 

similar concerns in each of its reports on Brexit Bill LCMs.  For example, in 

relation to the delegated powers conferred on UK Ministers in the Fisheries Bill 

in relation to devolved matters previously within EU competence, it stated the 

following – 

 

“The Committee notes that the exercise of the power is subject to the 

consent of the Scottish Ministers but that there is no role on the face of 

the Bill for the Scottish Parliament in considering the consent provided. 

The Committee is concerned that the Scottish Parliament does not have 

any scrutiny function in relation to the Scottish Ministers providing 

consent to the Secretary of State to make provision in this area.” 

 

The DPLR Committee recommended that the “lead committee considers what 

role is envisaged for the Scottish Parliament in scrutinising the decision of the 

Scottish Ministers to consent to any regulations being made by the Secretary 

of State.” 

 

In its report on the Fisheries Bill LCM the Rural Economy and Connectivity 

(REC) Committee called on the Scottish Government – 

 

“to provide its response to the issues raised by the DPLR Committee in 

its report, in relation to the role that is envisaged for the Scottish 

Parliament in scrutinising the decision of the Scottish Ministers to 

consent to any regulations being made under the Bill by the Secretary of 

State which relate to devolved powers.” 

  

The Scottish Government has not yet responded to the REC Committee.  

However, in response to the Finance and Constitution Committee and the 

DPLR Committee regarding the need for consent provisions within the EU 

(Withdrawal) Bill, the Scottish Government stated that it recognises— 

 

“the importance of ensuring that the Scottish Parliament is given the 

opportunity to scrutinise that consent, and of ensuring that scrutiny is 

proportionate and can be conducted within timescales which will enable 

instruments to proceed at a UK level or an alternative approach to be 

taken if necessary.” 

 

A protocol was subsequently agreed between the Scottish Parliament and the 

Scottish Government.   This protocol sets out a shared understanding between 

the Scottish Government and the Scottish Parliament on the process for 

obtaining the approval of the Scottish Parliament to Scottish Ministers’ consent 

to the exercise by UK Ministers of regulation-making powers under the EU 

(Withdrawal) Act in relation to proposals within the legislative competence of 
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the Scottish Parliament.  The protocol was developed to enable powers in the 

EU (Withdrawal) Act to be exercised from July 2018 when it came into force. 

Since then, it has become clear that this question about the exercise of powers 

is a consistent, recurring theme applicable to other Brexit-related UK legislation.    

 

The Committee would welcome the views of your committee on the value 

of parliamentary scrutiny in those areas where the UK Government seeks 

the consent of devolved government to exercise powers in areas within 

the legislative competence of the devolved Parliaments and which 

previously were within the competence of the EU.  In particular, whether— 

 

 Further consideration needs to be given to the role of the devolved 

parliaments and assemblies in relation to future UK legislation 

which may confer powers on UK Ministers to legislate in non-

reserved matters currently subject to EU law; 

 

 As a matter of principle, the devolved parliaments and assemblies,  

as a minimum, must be consulted prior to consent being given by 

devolved government Ministers to the exercise of the powers. 

 
International Treaties 

 

Responsibility for foreign affairs, including international relations and the 

regulation of international trade, is a reserved competence under Schedule 5 

of the Scotland Act 1998.  The Scottish Government, however, highlights 

“important exceptions to this general reservation of foreign affairs” in its 

discussion paper on Scotland’s Role in the Development of Future UK Trade 

Arrangements. These are as follows— 

 

 The Scottish Parliament and Scottish Ministers are responsible for 

implementing international, ECHR and EU obligations relating to 

devolved matters; 

 The Scotland Act 1998 enables the Scottish Government to assist the 

UK Government in relation to international relations (including the 

regulation of international trade), so far as relating to devolved matters; 

 The Scottish Government could, therefore, assist the UK Government in 

the formulation, negotiation and implementation of policy relating to 

regulation of international trade issues regarding devolved matters; 

 The Scottish Government could, therefore, participate in relevant 

international obligations. 
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While the UK remains a Member State, the EU retains exclusive competence 

to negotiate and agree trade agreements on the UK’s behalf; the UK cannot 

negotiate or conclude any trade deals with a third country. In total the EU is 

party to 36 regional or bilateral Free Trade Agreements, covering more than 60 

countries.  The European Parliament has a formal locus in the EU process for 

signing up to these agreements including a formal veto power. 

 

The Finance and Constitution Committee has previously recommended that “it 

is imperative that robust processes and new institutional mechanisms are 

urgently developed to allow for the four nations of the UK to develop a 

consensual position before the beginning of trade negotiations.”1 

 

The Scottish Government has published a discussion paper on Scotland’s role 

in the development of future UK trade arrangements.2  The paper proposes a 

statutory requirement that new trade agreements with otherwise devolved 

content, or which touch on devolved issues, must be agreed by the Scottish 

Government and Scottish Parliament and that, in practice, this would almost 

certainly mean all such agreements. 

 

The UK Government has recently committed to establishing a new 

intergovernmental Ministerial Forum to provide a formal mechanism for UK and 

Devolved Government Ministers to discuss and provide input to future trade 

negotiations.  In correspondence with the Committee the UK Minister of State 

for Trade Policy states that it “will be a matter for the Scottish Parliament to 

determine how it will scrutinise the role of the Scottish Government in those 

arrangements.”3 

 

The Committee would welcome the views of your Committee on the role 

of the UK and devolved parliaments and assemblies in scrutinising future 

international treaties.   

 

Common Frameworks 

 

The UK Government has identified 153 areas of EU law that intersect with 

devolved competence; 150 in Northern Ireland; 107 in Scotland and 64 in 

Wales.  Of these areas the UK Government has identified 82 where a UK 

common approach on a non-legislative basis is potentially needed.  A further 

24 areas have been identified where frameworks are likely to require legislative 

elements either in part or wholly.   

                                            
1 https://sp-bpr-en-prod-cdnep.azureedge.net/published/FCC/2018/10/31/Report-on-Trade-
Bill-LCM/FCC-S5-18-11.pdf paragraph 78 
2 https://www.gov.scot/publications/scotlands-role-development-future-uk-trade-arrangments/  
3 https://www.parliament.scot/S5_Finance/General%20Documents/2019.2.18_-
_George_Hollingberry_to_Convener_re._trade_bill.pdf  
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The UK Government is required by the EU (Withdrawal) Act 2018 to publish a 

quarterly report on progress in developing common frameworks.  The most 

recent report published in February 2019 states that significant joint progress 

continues to be made on future common frameworks. 

 

The Committee recommended in its interim report on the EU (Withdrawal) Bill 

LCM that there needs to be parliamentary oversight of non-legislative as well 

as legislative common frameworks.  The Scottish Government responded that 

it believes that the Parliament should have the opportunity to scrutinise and 

agree such non-statutory arrangements for common frameworks, as well as 

legislative arrangements, in line with the provisions set out in the Inter-

Governmental Relations Written Agreement between the Scottish Parliament 

and Scottish Government.   

 

In our report on common frameworks, published on 25 March 2019, the 

Committee welcomed this commitment.  The Committee also recommended 

that common frameworks should include the following – 

 

 their scope and the reasons for the framework approach (legislative or 

non-legislative) and the extent of policy divergence provided for; 

 

 decision making processes and the potential use of third parties; 

 

 mechanisms for monitoring, reviewing and amending frameworks 

including an opportunity for Parliamentary scrutiny and agreement; 

 

 the roles and responsibilities for each administration; and 

 

 the detail of future governance structures, including arrangements for 

resolving disputes and information sharing. 

 

The Committee would welcome the views of your committee on the role 

of the devolved parliaments and assemblies Parliament in scrutinising 

common frameworks. In particular, whether there is – 

 

 a need for Parliamentary consent prior to the UK and devolved 

Governments agreeing both legislative and non-legislative 

common frameworks. 
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7 
 

Conclusion 

 

It would be helpful if your Committee could respond by Friday 17 May.   

The Committee will then consider the responses and provide a summary 

to the Cabinet Secretary for Government Business and Constitutional 

Relations before taking evidence from him prior to Summer recess.      

 

I look forward to your response.  

 

Yours sincerely,  

 

 
Bruce Crawford MSP,  

Convener 
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Eitem 7.3



Rebecca Evans AC/AM 
Y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd  
Minister for Finance and Trefnydd 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  

0300 0604400 

                Correspondence.Rebecca.Evans@gov.wales 
Gohebiaeth.Rebecca.Evans@llyw.cymru 

 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
 
Mick Antoniw AC 
Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru  
Tŷ Hywel  
Bae Caerdydd  
Caerdydd 
CF99 1NA 
 

27 Mawrth 2019 
 
Annwyl Mick, 
 

Diolch ichi am eich llythyr 14 Mawrth at Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig 
ynghylch gosod datganiadau ysgrifenedig diwygiedig pan gaiff Offerynnau Statudol y DU eu 
tynnu'n ôl a'u hailosod. Fi sy'n ymateb gan fod y mater yn ymwneud yn bennaf â rheoli 
busnes y Llywodraeth yn y Cynulliad ac mae felly'n dod o fewn fy mhortffolio i. 
 
Nid oes proses benodol ar gyfer y ffordd y mae Llywodraeth Cymru yn ymateb pan fydd OS 
Ymadael â'r UE yn cael ei dynnu'n ôl a'i ailosod gan Lywodraeth y DU. Er hynny, gallaf 
cadarnhau, yn unol â'r ohebiaeth atoch ar 7 Chwefror ar y mater hwn, fod Llywodraeth 
Cymru wedi mabwysiadu trefniant ar gyfer  SO30C fel bod datganiadau ysgrifenedig yn cael 
eu gosod pan gaiff Offerynnau Statudol y DU eu tynnu'n ôl a'i hailosod, a hynny am weddill 
rhaglen OSau mewn perthynas ag Ymadael â'r UE. Mae hyn eisoes wedi digwydd mewn 
sawl achos. Er enghraifft, cafodd datganiadau ysgrifenedig ei hailgyhoeddi ym Chwefror ar 
Rheoliadau Dileu a Rheoli Afiechydon Milheintiol (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018 a 
Rheoliadau Maethiad (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019 ar ôl iddynt 
gael eu tynnu'n ôl a'u hailosod gan Lywodraeth y DU. 
 
Yn gywir, 
 
 

 
 
Rebecca Evans AC/AM 

Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd  
Minister for Finance and Trefnydd  
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14 Mawrth 2019 

 

Annwyl Lesley, 

Rheoliadau Gwrteithiau a Deunydd Amoniwm Nitrad (Diwygio) (Ymadael â’r 
UE) 2019 (SICM(5)18) 
 
Diolch i chi am eich llythyr ar 15 Chwefror 2019 ynglŷn â Rheoliadau Gwrteithiau a 
Deunydd Amoniwm Nitrad (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019. 

Fel y nodais yn fy llythyr ar 6 Chwefror, pan fydd Rheoliadau y mae datganiad 
ysgrifenedig yn cyfeirio atynt yn cael eu diwygio cyn iddynt gael eu gwneud neu 
eu cyflwyno i'w cymeradwyo gerbron Senedd y DU, rydym yn ystyried y dylid trin 
y Rheoliadau yn y fformat diwygiedig fel set wahanol o Reoliadau.  

Am y rheswm hwnnw, rydym yn credu y byddai'n fuddiol i dryloywder y broses pe 
bai Llywodraeth Cymru, ar gyfer gweddill y rhaglen o Offerynnau Statudol yn sgil 
Ymadael â'r UE, yn gosod datganiadau ysgrifenedig diwygiedig pan gaiff 
Offerynnau Statudol y DU eu tynnu'n ôl a'u hailosod. 

Anfonir copi o'r llythyr hwn at y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd. 

Yn gywir 

 

Mick Antoniw AC 
Cadeirydd 

Lesley Griffiths AC 
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig 
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Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu’n Saesneg. 
We welcome correspondence in Welsh or English 
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Lesley Griffiths AC/AM 
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig 
Minister for Environment, Energy and Rural Affairs   
 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  

0300 0604400 

Gohebiaeth.Lesley.Griffiths@llyw.cymru 
                Correspondence.Lesley.Griffiths@gov.wales 

 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Ein Cyf/Our Ref LG/0284/19 
 
Mr Mick Antoniw AC 
Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol  

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Bae Caerdydd 
CF99 1NA 

 
SeneddMCD@senedd.cymru 
 
 
 
 
 

 
27 Mawrth 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annwyl Mick,  
 
Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar Femorandwm 
Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Pysgodfeydd 

Diolch am ystyriaeth y Pwyllgor o'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn 
perthynas â Bil Pysgodfeydd y DU a'r adroddiad arno a gyhoeddwyd yn ddiweddar. 

Rwyf wedi ystyried yn ofalus ei argymhellion ac rwyf wedi ymateb i'r argymhellion yn unigol 
yn yr atodiad i'r llythyr hwn. Fodd bynnag, hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i roi mwy o 
fanylion am safbwynt Llywodraeth Cymru ar reoli pysgodfeydd ac ar rai elfennau o'r Bil. 
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Yr angen am ddeddfwriaeth a'r dull gweithredu a fabwysiadwyd 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi Bil Pysgodfeydd y DU yn llwyr. Mae'n galluogi sefydlu 
fframwaith clir a chadarn ar lefel y DU ar gyfer rheoli ein pysgodfeydd, ac mae'n darparu'r 
pwerau a'r mecanweithiau rheoli angenrheidiol i'r Cynulliad a Llywodraeth Cymru i gyflawni 
ar ran ein pysgodfeydd penodol yng Nghymru, yn dilyn ein hymadawiad o'r UE. Yr hyn sy'n 
bwysig yw bod y Bil yn gwneud darpariaeth ar gyfer ymestyn cymhwysedd deddfwriaethol 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar faterion sy'n ymwneud â physgota, pysgodfeydd neu 
iechyd pysgod ym mharth Cymru. Mae hwn yn newid sylweddol ac yn gyflawniad i'w 
groesawu a oedd, fel y gwyddoch, yn llinell goch i mi. 
 
Hyd nes y cyflawnir y cymhwysedd deddfwriaethol ehangach, byddai'n annoeth cyflwyno Bil 
Pysgodfeydd i Gymru, a allai ond gwneud darpariaethau sy'n berthnasol i ddyfroedd 
mewndirol Cymru, pan fo ein cyfrifoldebau rheoli pysgodfeydd yn ymestyn i'n dyfroedd môr 
mawr. 
 
Rwy'n gwerthfawrogi'r pryderon ynghylch defnyddio Bil y DU i wneud darpariaethau ar gyfer 
Cymru ac rwy'n credu'n gryf bod y darpariaethau yn y Bil yn rhai trosiannol nes y gallwn 
wneud deddfwriaeth sylfaenol yng Nghymru. Fodd bynnag, mae'n briodol ceisio'r pwerau 
hyn nawr er mwyn ein galluogi i gymryd camau cyflym a phendant yng Nghymru, mewn 
dyfodol ansicr, sy'n cyflwyno'r cyfleoedd mwyaf i'n polisi pysgodfeydd yn y dyfodol agos.  
 

Ochr yn ochr â'r Bil, rydym wrthi'n drafftio ystod o Femoranda Cyd-ddealltwriaeth a fydd yn 
cadarnhau ac yn gwella'r arferion gwaith rhynglywodraethol da sydd gennym yn y maes 
hwn, gan gynnwys amlinellu mecanwaith datrys anghydfodau cytunedig a ffyrdd o weithio.  
 
Amcanion a Datganiadau'n ymwneud â Physgodfeydd 
 
Mae'r Bil fel y'i drafftiwyd ar hyn o bryd yn nodi amcanion cyffredin y DU ar gyfer rheoli 
pysgodfeydd. Mae'r amcanion hyn yn adeiladu ar y rhai sydd wedi'u cynnwys yn y Polisi 
Pysgodfeydd Cyffredin, gan ddarparu lefel o gysondeb o ran ein dull gweithredu. Felly mae'r 
amcanion hyn yn gosod y cyd-destun ar gyfer polisi pysgodfeydd yng Nghymru, gweddill y 
DU a thu hwnt.  
 
Bydd y Cyd-ddatganiad Pysgodfeydd (JFS) yn manylu ar ein polisïau ar gyfer cyflawni'r 
amcanion. Bydd y JFS yn adlewyrchu ein dull o reoli pysgodfeydd yng Nghymru sydd wedi'i 
fframio nid yn unig gan y ddeddfwriaeth ryngwladol ond hefyd gan ein tirwedd 
ddeddfwriaethol unigryw yng Nghymru gan gynnwys Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 a 
Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.    
 
Gwn fod llawer o ddiddordeb yng nghynnwys y JFS, a hefyd yn Natganiad yr Ysgrifennydd 
Gwladol ar Bysgodfeydd. Ar hyn o bryd mae'n rhy gynnar i wneud sylwadau ar y cynnwys. 
Mae'r Bil yn nodi gofynion ymgynghori a chraffu. Mae hefyd yn pennu’r dyddiad cau ar gyfer 
cynhyrchu'r JFS cyntaf.   
 
Rwyf am roi sicrwydd i'r Pwyllgor y bydd y JFS yn cael ei ddatblygu mewn trafodaeth â 
rhanddeiliaid, gyda gwaith ymgysylltu cyn yr ymgynghoriad yn ogystal â'r broses 
ymgynghori ffurfiol. Bydd hyn yn rhoi cyfle i bob rhanddeiliad ddylanwadu ar gynnwys y JFS 
ac felly ein cyfeiriad polisi trosfwaol ar gyfer y 6 blynedd ddilynol.   
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Pan fyddwn yn gadael yr UE bydd ystod o swyddogaethau a phwerau a arferwyd yn 
flaenorol ar lefel yr UE yn cael eu harfer gan yr Ysgrifennydd Gwladol ar ran y DU neu'n 
cael eu harfer gan Weinidogion Cymru mewn perthynas â Chymru, parth Cymru a llongau 
Cymru. Mae stociau pysgod yn adnodd naturiol a rennir, nid yn unig o fewn y DU ond hefyd 
yn rhyngwladol. O ganlyniad mae angen Cytundeb Fframwaith Rheoli Pysgodfeydd i 
sicrhau bod yr adnodd hwn a rennir yn cael ei reoli'n effeithiol.  
 
Y JFS yw conglfaen y Cytundeb Fframwaith ar Reoli Pysgodfeydd. Bydd y fframwaith hwn 
yn cwmpasu ystod o atebion deddfwriaethol ac anneddfwriaethol yn amrywio o 
ddarpariaethau sydd wedi'u cynnwys o fewn Bil Pysgodfeydd y DU a deddfwriaeth yr UE a 
fydd yn cael ei chadw a bydd yn seiliedig ar amrywiaeth o Femoranda Cyd-ddealltwriaeth a 
Choncordatau. Bydd peth amser cyn y bydd y Fframwaith cyfan hwn ar waith a byddaf yn 
ysgrifennu at y Pwyllgor gyda manylion pellach pan fyddant ar gael.  
 
 
Mynediad i Bysgodfeydd Prydain 
 
Mae'r Bil Pysgodfeydd yn cadarnhau ac yn egluro ystod o ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â 
thrwyddedu cychod pysgota, gan egluro bod pob gweinyddiaeth yn gyfrifol am drwyddedu ei 
llongau ei hun. Mae'r Bil yn dirymu'r mynediad awtomatig sydd gan longau'r UE i ddyfroedd 
y DU, gan adlewyrchu trefniadau newydd lle y rheolir mynediad i Bysgodfeydd Prydain drwy 
drafodaethau blynyddol y Taleithiau Arfordirol. Mae'r Bil yn rhoi pwerau i Weinidogion 
Cymru drwyddedu cychod pysgota tramor yng Nghymru a pharth Cymru.  
 
Fodd bynnag, wrth baratoi ar gyfer ymadawiad posibl cyn i Fil Pysgodfeydd y DU dderbyn 
Cydsyniad Brenhinol, mae Gweinyddiaethau'r Pysgodfeydd wedi cyflwyno deddfwriaeth 
eilaidd i'n galluogi i reoli llongau tramor yn Nyfroedd y DU yn y cyfamser. Mae swyddogion 
yn ystyried pa welliannau angenrheidiol y bydd angen eu gwneud i Fil y DU o ganlyniad i 
gyflwyno'r Offerynnau Statudol hyn.  
 
Beth bynnag fydd y mecanwaith, bydd Awdurdod Dyroddi Sengl yn gweinyddu'r gwaith o 
drwyddedu cychod pysgota tramor yn ymarferol. Bydd yr Awdurdod yn darparu un pwynt 
cyswllt ar gyfer llongau tramor ac, ar gyfer Aelod-wladwriaethau Ewrop a'r Comisiwn.  Y 
bwriad yw y bydd yr Awdurdod Dyroddi Sengl yn gweithredu ar ran Gweinidogion Cymru 
mewn perthynas â thrwyddedu cychod pysgota tramor yng Nghymru a pharth Cymru. 
 
Ni fydd ein gallu i osod amodau trwydded priodol yn nyfroedd Cymru yn cael ei effeithio gan 
y bwriad i ddirprwyo swyddogaethau gweinyddol mewn perthynas â dyroddi trwyddedau i 
longau tramor.   
 
Mae trafodaethau ar sefydlu'r Awdurdod Dyroddi Sengl yn parhau. Byddwn yn fodlon rhoi'r 
wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor ar yr adeg briodol, gan gynnwys unrhyw fanylion am y 
goblygiadau ariannol i Lywodraeth Cymru.  
  
Cyfleoedd pysgota a chyfran o'r cwota 
 
Rwyf wedi dweud yn gyson fy mod am i bysgotwyr Cymru gael eu cyfran deg o gyfleoedd 
pysgota yn nyfroedd Cymru. Rwyf wedi ysgrifennu at Weinidogion y DU yn mynegi fy marn 
a byddaf yn parhau i bwyso am setliad gwell. Dylid defnyddio unrhyw ail-gydbwyso o ran 
cyfran y cyfleoedd pysgota rhwng y DU a'r UE yn dilyn ein hymadawiad o'r UE i unioni'r 
anghydbwysedd hwn. 
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Pwerau o ran cymorth ariannol a chyllid yn y dyfodol  
 
Rydym yn gweithio gyda Llywodraeth y DU a'r Gweinyddiaethau Datganoledig eraill i nodi 
cyfleoedd i gynyddu twf economaidd sectorau morol y DU i'r eithaf. Bydd y gwaith hwn yn 
llywio polisi o ran y ffordd orau o gefnogi twf cynaliadwy'r gwahanol sectorau diwydiant 
mewn ffordd strategol a symlach. 
 

Mynediad i farchnadoedd 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda diwydiant i dyfu diwydiant pysgodfeydd Cymru, 
drwy Strategaeth Bwyd Môr Cymru sy'n cael ei harwain gan y diwydiant. 
 
Marchnadoedd rhyngwladol - mae angen ystyried yn ofalus y ffaith bod y rhan fwyaf o'r 
bwyd môr a gynhyrchir yng Nghymru yn cael ei allforio yn fyw felly mae amseroedd cludo 
nwyddau yn ystyriaeth ar gyfer marchnadoedd targed. Mae yna hefyd ystyriaethau 
diwylliannol a chrefyddol. Mae Llywodraeth Cymru yn hyrwyddo ei bwyd môr i farchnad fyd-
eang drwy sioe fasnach bwyd môr fwyaf y byd ym Mrwsel bob blwyddyn a hefyd drwy 
deithiau masnach wedi'u targedu: 2017 - Tsieina, 2018 - Hong Kong.  
 
Marchnadoedd domestig - nid y rhywogaethau bwyd môr sy'n cael eu dal yn rheolaidd yng 
Nghymru yw'r rhai sy'n cael eu bwyta yng Nghymru a'r DU fel arfer ac felly byddai angen 
newid amlgenhedlaeth mewn arferion bwyta i ddisodli'r marchnadoedd rhyngwladol gyda 
marchnadoedd domestig. Fodd bynnag, gallai unrhyw system gwota newydd weld newid 
mewn rhywogaethau a ddelir a bydd angen i Lywodraeth Cymru fod yn hyblyg o ran 
cynorthwyo'r diwydiant i sefydlu marchnadoedd ar gyfer y cynhyrchion hyn. 
 
Brexit a'n moroedd a pholisi pysgodfeydd y dyfodol 
 
Bwriedir i Brexit a'n moroedd ddechrau sgwrs a llywio ein polisi pysgodfeydd yn y dyfodol. 
Er mwyn cynnal ymarfer ymgynghori ystyrlon yn hyn o beth, mae angen darlun gwell arnom 
yn gyntaf o'r trefniadau rheoli pysgodfeydd a fydd ar waith ar ôl gadael yr UE. O ganlyniad, 
cyhoeddir yr ymgynghoriad pan fyddaf yn hyderus ein bod yn gallu adlewyrchu'r sefyllfa 
ddiweddaraf. 
 
Cofion,  
 

 
Lesley Griffiths AC/AM 
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig 
Minister for Environment, Energy and Rural Affairs   
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Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (a 
gyhoeddwyd ar 12 Chwefror 2019) ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y 
Bil Pysgodfeydd 

 

 
Argymhellion y Pwyllgor Materion 
Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol 

Ymateb Llywodraeth Cymru 

Argymhelliad 1 
 
Yn ystod y ddadl ar y cynnig cydsyniad 
mewn perthynas â’r Memorandwm 
Cydsyniad Deddfwriaethol, dylai’r 
Gweinidog esbonio ei barn ynghylch faint o 
bŵer deddfwriaethol a ddarperir i 
Weinidogion Cymru drwy Fil Pysgodfeydd 
Llywodraeth y DU. 
  

Derbyn 
 
Mae'r Prif Weinidog wedi ysgrifennu at y 
Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a 
Materion Gwledig yn gyffredinol ar y mater 
hwn. Fodd bynnag, rwy'n fodlon esbonio 
barn y Llywodraeth ar hyn yn ystod y ddadl 
hefyd. 

Argymhelliad 2 
 

Dylai’r Gweinidog ysgrifennu at y Pwyllgor 
hwn i:  
 
(i) egluro pa ddarpariaethau o fewn y Bil 
sydd eu hangen dim ond at ddibenion 
darparu fframwaith deddfwriaethol cyffredin 
y DU;   
 
(ii) egluro pa ddarpariaethau o fewn y Bil (a 
chymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad) 
nad ydynt yn angenrheidiol at ddibenion 
darparu fframwaith deddfwriaethol 
cyffredin, a’r rheswm dros eu cynnwys ym 
mhob achos; .  
 
(iii) cadarnhau mai ei bwriad hi yw cyflwyno 
Bil Pysgodfeydd Cymru cyn gynted ā 
phosib;   
 
(iv) esbonio sut y bydd Bil Pysgodfeydd 
Cymru yn gweithio gyda Bil Pysgodfeydd y 
DU, yn enwedig yng nghyd-destun y 
fframwaith cyffredin  
 

Derbyn 
 
(i) Mae cymalau 1 - 6 ac Atodlen 1 i gyd yn 
ymwneud â'r Cyd-ddatganiad Pysgodfeydd. 
Mae cymalau 9 - 17 ac Atodlenni 2 a 3 yn 
darparu pwerau trwyddedu cyffredin, gan 
nodi'n glir pwy sy'n gyfrifol am drwyddedu 
pa longau, mae darpariaethau eraill yn y Bil 
yn angenrheidiol ar gyfer gweithredu'r 
fframwaith, Cymalau 31 - 38 ac Atodlen 6. 
 
(ii) Mae Brexit yn golygu bod brys i sicrhau 
bod trefniadau ar waith ar unwaith ond gan 
gadw ein gallu i greu systemau newydd yn 
y dyfodol.        
 
Ar hyn o bryd dim ond cymhwysedd 
deddfwriaethol ar gyfer materion 
pysgodfeydd mewn perthynas â Chymru 
(h.y. y 12 milltir forol gyntaf o fôr 
tiriogaethol) sydd gan y Cynulliad. Fodd 
bynnag, mae Cymhwysedd Gweithredol 
Gweinidogion Cymru yn y maes hwn yn 
ymestyn i Gymru ac i barth Cymru. Er 
mwyn gwneud darpariaeth briodol mewn 
deddfwriaeth sylfaenol ar hyn o bryd, felly, 
roedd angen bwrw ymlaen â'r 
darpariaethau ym Mil Pysgodfeydd y DU. 
Mae Llywodraeth Cymru wedi gallu 
sicrhau'r cymhwysedd deddfwriaethol 
ychwanegol i'r Cynulliad drwy Fil 
Pysgodfeydd y DU ac, o ganlyniad, ni fydd 
y Cynulliad yn dioddef y cyfyngiad hwn ar ei 
gymhwysedd deddfwriaethol wrth inni 
symud ymlaen. 
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cyffredin, yn rhai trosiannol yn amodol ar 
gyflwyno Bil Pysgodfeydd Cymru ar yr adeg 
briodol sy'n gallu cynnwys darpariaethau 
sy'n berthnasol i Gymru a'r parth Cymreig a 
chychod pysgota Cymru y tu hwnt i'r parth 
hwnnw 
 
Mae Atodlen 4 yn rhoi pŵer i Weinidogion 
Cymru greu cynlluniau cymorth ariannol 
mewn perthynas â Chymru. Mae Atodlen 7 
yn rhoi pwerau i Weinidogion Cymru drwy 
ddiwygiadau i Ddeddf y Môr a Mynediad i'r 
Arfordir 2009 mewn perthynas â manteisio 
ar adnoddau pysgodfeydd y môr. Ni ellid 
bod wedi cynnwys yr un o'r darpariaethau 
hyn mewn Bil Pysgodfeydd i Gymru ar hyn 
o bryd gan fod y ddwy ddarpariaeth yn 
cynnwys elfennau sy'n berthnasol ym 
mharth Cymru y tu hwnt i Gymru lle nad 
oes gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru 
unrhyw gymhwysedd ar hyn o bryd. 
 
(iii) O ran Bil Pysgodfeydd Cymru, mae'n 
debygol y bydd angen inni wneud rhag o 
ddarpariaethau ar gyfer pysgodfeydd mewn 
Deddf Gymreig ar ryw adeg. Mae angen y 
pwerau yr ydym yn eu ceisio yn y Bil 
Pysgodfeydd hwn yn y DU cyn gynted â 
phosibl er mwyn sicrhau bod pysgodfeydd 
Cymru yn gweithredu mor effeithiol â 
phosibl. Fodd bynnag, nes bod Bil 
Pysgodfeydd y DU wedi cwblhau ei daith 
drwy Senedd y DU mae'n anodd ymrwymo i 
amserlen. Rydym yn dibynnu ar nifer o 
ddarpariaethau, ac yn arbennig ymestyn 
cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad. 
 
(iv) Mae'n anodd rhoi ateb pendant i hyn ar 
hyn o bryd. Nid yw darpariaethau terfynol 
Bil Pysgodfeydd y DU yn hysbys eto ond 
gellir ymdrin ag unrhyw fylchau sy'n dod i'r 
amlwg ar ôl Brexit (ac ar ôl sicrhau'r 
cymhwysedd deddfwriaethol ychwanegol) 
drwy lunio Bil Pysgodfeydd i Gymru.  
 

Argymhelliad 3 
 
Dylai’r Gweinidog geisio cael gwelliant i Fil 
Pysgodfeydd y DU er mwyn mewnosod 
cymal machlud er mwyn sicrhau bod 
eglurder yn y dyfodol ynghylch cymhwyso 
deddfwriaeth sylfaenol ar bysgodfeydd yng 
Nghymru.  
 

Gwrthod 

 
Rwy'n ystyried bod y darpariaethau ar gyfer 
Cymru, nad ydynt yn gysylltiedig â'r 
fframwaith cyffredin, yn rhai trosiannol hyd 
nes y cyflwynir Bil Pysgodfeydd i Gymru. 
Wrth i gyfeiriad rheoli pysgodfeydd Cymru 
ddod yn glir yn y dyfodol, gellir cynnal 
dadansoddiad pellach o'r pwerau sylfaenol 
angenrheidiol a dim ond ar y cam hwn y 
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bydd yn briodol ystyried telerau Bil 
Pysgodfeydd i Gymru. 

Yn ogystal, fel y nodaf uchod, nes bod Bil 
Pysgodfeydd y DU wedi mynd drwy'r 
Senedd mae'n anodd ymrwymo i amserlen. 
Rydym yn dibynnu ar nifer o 
ddarpariaethau, ac yn arbennig ymestyn 
cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad. Ar 
hyn o bryd bydd hyn yn cael ei gychwyn 
gan yr Ysgrifennydd Gwladol drwy 
Orchymyn. Rwy'n awyddus i hyn gael ei 
gychwyn yn awtomatig. 
 
Fy safbwynt o hyd felly yw nad yw'n briodol 
cynnwys cymal machlud yn y Bil (o gofio'r 
ansicrwydd presennol ynglŷn â rheoli 
pysgodfeydd Cymru yn y dyfodol) ond rwy'n 
ailddatgan fy ymrwymiad i gyflwyno 
deddfwriaeth ar gyfer Cymru cyn gynted â 
phosibl. 
 

Argymhelliad 4 
 

Dylai’r Gweinidog roi’r wybodaeth 
ddiweddaraf i’r Pwyllgor am gynnydd ar 
ddatrys pryderon Llywodraeth Cymru gyda 
chymal 18 o Fil Pysgodfeydd Llywodraeth y 
DU, gan gynnwys esboniad o ran p’un a 
yw’r cytundeb rhynglywodraethol y siaredir 
amdano yn debygol o gael ei roi ar waith 
ac, os felly , a fyddai, mewn gwirionedd, yn 
caniatáu i Weinidogion y DU weithredu 
mewn meysydd datganoledig heb unrhyw 
waith craffu gan y Cynulliad Cenedlaethol. 
 

Derbyn 
 
Mae hyn yn llinell goch i mi ac rydym wedi 
gofyn am welliannau i'r Bil ar y mater hwn. 
Nid ydym wedi gallu dod i gytundeb â 
Llywodraeth y DU ar welliant a fyddai'n 
datrys y mater hwn yn benodol. Fodd 
bynnag, rwy'n fodlon ein bod wedi gwneud 
cynnydd ar y mater (a ddisgrifir isod) ac 
rwy'n fodlon ar y dull gweithredu yr ydym 
wedi cytuno arno gyda Llywodraeth y DU. 
 
Er mwyn lleddfu'r pryderon a godwyd, mae 
fy swyddogion wedi gweithio gyda Defra i 
gael sicrwydd pellach. Rwyf wedi dod i 
gytundeb â'r Ysgrifennydd Gwladol dros yr 
Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig i 
nodi yn y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth 
ar Bysgodfeydd, mwy o fanylion ar y 
defnydd arfaethedig o'r pŵer a phrosesau 
ymgynghori cryfach.  Bydd hyn yn cysoni'r 
gwaith sydd eisoes ar y gweill ar sefydlu 
Mecanwaith Datrys Anghydfodau y 
cytunwyd arno. Mae swyddogion yn 
cydweithio, fel mater o flaenoriaeth, i 
gytuno ar y manylion sydd eu hangen. 
Rwy'n bwriadu rhannu canlyniad y 
trafodaethau hyn cyn y ddadl ar y cynnig 
cydsyniad. 
 

Argymhelliad 5 
 

Dylai’r Gweinidog weithio tuag at gynnwys 
darpariaeth ddeddfwriaethol ar gyfer 

Gwrthod 
 

Nid wyf yn derbyn bod darpariaeth 
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mecanwaith datrys anghydfodau ym Mil 
Pysgodfeydd Llywodraeth y DU a 
diweddaru’r Pwyllgor gyda gwybodaeth 
fanwl am ei thrafodaethau â Llywodraeth y 
DU ynghylch darpariaeth o’r fath.  
 

mater hwn. Fodd bynnag, mae'n hanfodol 
bod gennym fecanwaith datrys 
anghydfodau addas at y diben. Yn hynny o 
beth, mae mecanwaith datrys anghydfodau 
rhynglywodraethol yn cael ei ddatblygu o 
fewn paramedrau cytundebau 
rhynglywodraethol a ffyrdd o weithio 
presennol a rhai sy'n dod i'r amlwg. Mae 
swyddogion Llywodraeth Cymru yn gweithio 
gyda Llywodraeth y DU a'r 
Gweinyddiaethau Datganoledig ar y 
mecanwaith terfynol a bydd rhagor o 
fanylion ar ganlyniad y trafodaethau ar hyn 
ar gael i'r Pwyllgor cyn gynted â phosibl. 
 

Argymhelliad 6 

 
O ran hysbysu’r Cynulliad Cenedlaethol o 
reoliadau a wneir gan Weinidogion y DU 
mewn meysydd datganoledig o dan y Bil 
Pysgodfeydd, unwaith y byddant wedi’u 
deddfu, dylai’r Gweinidog ymrwymo i ddilyn 
gweithdrefn gyfatebol i’r hyn a nodir yn 
Rheol Sefydlog 30C.  
 

 
Nodaf argymhelliad y Pwyllgor a byddaf yn 
ei ystyried ymhellach ac yn ymateb maes o 
law. 
 
 
 

Argymhelliad 7  
 
Dylai’r Gweinidog sicrhau y dylid darparu’r 
wybodaeth y gofynnwyd amdani yn 
argymhellion 2, 4 a 5 i’r Pwyllgor mewn da 
bryd cyn trafod cynnig cydsyniad 
deddfwriaethol sy’n ceisio cydsyniad y 
Cynulliad mewn perthynas â darpariaethau 
ym Mil Pysgodfeydd Llywodraeth y DU.  
Dylid darparu’r wybodaeth ddiweddaraf 
ynghylch y cynnydd ar weithredu 
argymhellion 3 a 6 yn ystod y ddadl ar y 
cynnig cydsyniad deddfwriaethol. 

Derbyn 
 
Fy mwriad yw darparu'r holl wybodaeth y 
gofynnir amdani ar yr holl argymhellion 
mewn da bryd cyn cynnig cydsyniad 
deddfwriaethol yn gofyn am gydsyniad y 
Cynulliad, er mwyn i'r Aelodau allu eu 
hystyried yn llawn cyn y ddadl. 
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 Y Gwir Anrh/Rt Hon Mark Drakeford AC/AM 
 Prif Weinidog Cymru/First Minister of Wales 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  

0300 0604400 

YP.PrifWeinidog@llyw.cymru • ps.firstminister@gov.wales   

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
 
Mick Antoniw AC 
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
 
SeneddCLA@cynulliad.cymru 
 
 
             27 Mawrth 2019 
 
 
Annwyl Mick  
 
Ysgrifennaf atoch mewn ymateb i'ch llythyr dyddiedig 21 Chwefror 2019 ynglŷn â’r 
ohebiaeth yngylch:  
 

 Dehongli Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 a'r Cytundeb 
Rhynglywodraethol ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) a Sefydlu 
Fframweithiau Cyffredin; a  

 Craffu ar reoliadau sy'n deillio o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 
 
Rydym wedi cyfnewid nifer o lythyron mewn perthynas â'r materion hyn yn ystod yr ychydig 
fisoedd diwethaf. Mae rhaglen Offerynnau Statudol y DU lle mae'n ymwneud â 
chymhwysedd datganoledig wedi dod i ben bellach i raddau helaeth erbyn hyn, cyn y 
diwrnod ymadael.   
 
Rwyf wedi ymateb gynt ar ein dehongliad gwahanol o bolisi “newydd” mewn nifer o lythyron 
ac mae fy ymateb i'ch adroddiad diweddar ynghylch craffu ar reoliadau o dan Ddeddf yr UE 
(Ymadael) yn rhoi ein safbwynt ichi ar hyn.  
 
Rwyf hefyd wedi datgan ein safbwynt ar y broses o gydsynio i Offerynnau Statudol 
Llywodraeth y DU i Ymadael â’r UE mewn gohebiaeth flaenorol, yn fwyaf arbennig yn fy 
llythyr at y Llywydd dyddiedig 11 Ionawr 2019 y cawsoch gopi ohono.  
 
Yn olaf, nid wyf yn derbyn eich honiad bod y Cynulliad Cenedlaethol yn cael ei anwybyddu 
gan y broses gydsynio hon. Mae fy ymateb i'ch adroddiad cynnydd yn nodi ein dehongliad 
o'r amgylchiadau hyn.   
 
Rwyf yn credu y dylem gytuno i anghytuno ar y materion hyn a mynd ati i ganolbwyntio ar 
weddill yr OSau Cymreig sy'n gysylltiedig ag ymadael â'r UE sydd wedi'u gosod yn y 
Cynulliad Cenedlaethol o dan y weithdrefn gadarnhaol yn ogystal â realiti ymadael â’r UE a 
gweithio i warchod lles dinasyddion, cyn belled ag y bo modd, os bydd Brexit heb gytundeb.  
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Mae ymadawiad y DU â'r Undeb Ewropeaidd wedi creu rhaglen ddeddfwriaethol ddigynsail 
ar draws y DU ac rydym wedi bod yn gweithio i sicrhau y byddwn yn barod am y diwrnod 
ymadael. Hoffwn ddiolch ichi am ddiwydrwydd eich Pwyllgor wrth graffu ar raglen OSau 
Cymru a'r DU a oedd yn deillio o’r amgylchiadau eithriadol mewn perthynas â Brexit. 
Byddwn yn parhau i weithio gyda'r Pwyllgor ar y materion hyn wrth i'r diwrnod ymadael 
nesáu ac ar ôl hynny. 
 
 

Yn gywir 

 
 
 
 

     MARK DRAKEFORD 
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Vaughan Gething AC/AM 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  
Minister for Health and Social Services 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  

0300 0604400 

Gohebiaeth.Vaughan.Gething@llyw.cymru 
                Correspondence.Vaughan.Gething@gov.wales 

 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Ein cyf/Our ref MA-P/VG/1254/19 
 
 
Mick Antoniw AM 
Chair  
Constitutional and Legislative Affairs Committee 
National Assembly for Wales 
Cardiff Bay 
Cardiff 
CF99 1NA 

28 March 2019 
 
Dear Mick, 
 
Following CLAC’s recent inquiry into inter-governmental relations, I felt it appropriate to 
update the Committee with an update post the first Four Nations Ministerial meeting. The 
meeting, in London on Monday 11 March, was held to discuss the health challenges posed 
by Brexit. 
 
The meeting was attended by the UK Government Minister of State for Health, Stephen 
Hammond MP, Scottish Government Minister for Public Health Joe Fitzpatrick MSP and 
Northern Ireland’s Permanent Secretary Richard Pengelly.  We jointly reviewed the steps 
being taken across the UK to ensure continuity of supply of medicines and medical 
equipment; workforce; resilience and emergency response, and the reciprocal healthcare 
agreements following the UK’s exit from the EU. As you are aware, plans have been put in 
place across all four nations, as well as shared arrangements at UK level.  
 
During the discussions I emphasised my deep concern over the proposed £30k cap for 
migration within the Immigration White Paper and the classification of care work as low 
skilled. This proposed cap represents a real challenge for the economy of Wales and for 
recruitment and retention within the health and social care sector specifically. Stephen 
Hammond recognised and shared these concerns. However, immigration policy sits with the 
Home Office, and regrettably he did not commit to raising the issue with his ministerial 
colleagues.  
 
We also discussed reciprocal healthcare arrangements post Brexit and confirmed the close 
and effective working between governments on the legislative requirements and provisions 
in this area. I expressed my strong preference for EFTA wide arrangements rather than 
bilateral agreements with each member state. The EU will not respond until a deal is agreed 
by the UK Parliament and is advising its members not to negotiate bilaterally with the UK. 
 

In a no deal scenario the existing reciprocal healthcare arrangements would be switched off. 
The UK Government has written to all EU Member States asking them to continue current 
arrangements until 31 December 2020. Arrangements would only be in place for countries 
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with agreed bilateral arrangements (which would replicate the current situation) with the UK. 
The Healthcare (International Arrangements) Bill will be used to give effect to future 
healthcare arrangements which differ from the current arrangements.  
 
The meeting concluded with agreement to the following key points and actions: 
 

 should we face a situation where supplies need to be prioritised, decisions will be 
taken on a clinical basis by all four CMOs collectively, rather than by Ministers 
individually  

 all 4 UK CMOs will take decisions on allocation and prioritisation of all supplies in the 
event of scarcity, without any Ministerial involvement/ intervention;  

 DHSC to share information on radioisotope, including through regular calls between 
officials; 

 DHSC to share correspondence between UKG and EU on reciprocal healthcare; 

 WG to share analysis of social care workforce in Wales when available: 

 all four administrations will continue to meet and discuss these plans regularly from 
now on, no matter what happens over the next few months. 
 

I am sure you will agree that many of the steps now being taken to prepare for a no deal 
Brexit could and should have been avoided if the UK Government had been able to provide 
certainty on our future with Europe in good time. It is more important than ever that the UK 
Parliament and the UK Government finally rule out a no deal Brexit. Failure to do so risks 
causing real and lasting health and wellbeing consequences for individuals, families and 
communities across the UK.  
 
Yours sincerely,  

 
Vaughan Gething AC/AM 

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  
Minister for Health and Social Services 
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Vaughan Gething AC/AM 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  
Minister for Health and Social Services 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  

0300 0604400 

Gohebiaeth.Vaughan.Gething@llyw.cymru 
                Correspondence.Vaughan.Gething@gov.wales 

 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Ein cyf/Our ref: MA-L/VG/0239/19 
 
Mick Antoniw AM  
Chair  
Constitutional and Legislative Affairs Committee  
National Assembly for Wales  
Cardiff Bay  
CF99 1NA 

 
          28 March 2019 

 
Dear Mick, 
 
Healthcare (International Arrangements) Bill 
 

I am writing following the plenary debate on the Legislative Consent Motion for the 
Healthcare (International Arrangements) Bill. You raised a number of questions during the 
debate which I committed to respond to. 
 
You queried whether the UK Ministers would be able to act in devolved areas without 
agreement from the Welsh Government. As you know, this is a complex area of devolved 
competence. It is for the UK Government to enter into international agreements with other 
territories and international organisations. Where these agreements have legal effect they 
are binding on Wales. The Secretary of State will be required to consult with the Welsh 
Ministers (and other Devolved Administrations) before making any regulations under Clause 
2 to give effect to a healthcare agreement that contains provisions within the legislative 
competence of the National Assembly for Wales. The agreed Memorandum of 
Understanding (MoU) further sets out that the UK Government will not normally make 
regulations that have not been agreed with Ministers from Devolved Administrations. I would 
not expect the UK Government to act in devolved areas without agreement from the Welsh 
Government. The Bill and MoU offer new assurances on how policy decisions in this area 
will be taken forward.  
 
Following a prolonged period of discussion, UK Government agreed to amend the Bill to 
introduce a consultation requirement and to agree the underpinning MoU. Given the initial 
response from UK Government to the concerns raised by Welsh Government I consider this 
to be a positive outcome as it ensures that Welsh Ministers will be involved from a 
meaningful stage of policy development. 
 
In relation to your request that the National Assembly be notified when consent is given to 
UK Ministers where they are exercising the functions of Welsh Ministers in devolved areas, I 
appreciate your clarification that this did not relate to any amendment to the Bill to introduce 
a statutory requirement to seek consent. I note the Committee’s recommendation. The 
Government is giving further consideration to this issue and will respond in due course. 
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As you pointed out in the plenary debate, the MoU states that the UK Government will not 
normally make regulations without securing agreement from the Devolved Administrations, 
and that where agreement cannot be reached, an exchange of Ministerial letters will be 
placed in both Houses of Parliament. I am happy to commit to provide the National 
Assembly with this exchange of correspondence should this take place. 
 
I would like to thank the Committee again for your scrutiny of the Healthcare (International 
Arrangements) Bill and the LCM. 
 
Yours sincerely, 
 

 
 
Vaughan Gething AC/AM 

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  
Minister for Health and Social Services 
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NAHT 
1 Heath Square | Boltro Road 

Haywards Heath | West Sussex 
RH16 1BL | www.naht.org.uk 

t: 01444 472472  f: 01444 472473  
e: info@naht.org.uk     

General Secretary: Paul Whiteman 

 

NAHT Cymru 
9 Rhodfa Columbus | Maes Brigantîn | 
Caerdydd | CF10 4BY 
9 Columbus Walk | Brigantine Place  | 
Cardiff | CF10 4BY 
www.naht.org.uk 
t: 029 2048 4546  f: 029 2046 3775 
e: cymru@naht.org.uk 
Director of Policy: Rob Williams 

NAHT Cymru further evidence for: 
 
The Constitutional and Legislative Affairs Committee  

NAHT welcomes the opportunity to make this submission to the Constitutional 
and Legislative Affairs Committee 

NAHT represents more than 29,000 school leaders in early years, primary, 
secondary and special schools, making us the largest association for school 
leaders in the UK.  

We represent, advise and train school leaders in Wales, England and Northern 
Ireland. We use our voice at the highest levels of government to influence 
policy for the benefit of leaders and learners everywhere.  

Our new section, NAHT Edge, supports, develops and represents middle 
leaders in schools. 

The purpose of the Senedd and Election (Wales) Bill is to: 
 

 rename the National Assembly to Senedd;   

 lower the minimum voting age of National Assembly elections to 16; and 

 deliver other reforms to the National Assembly’s electoral and 
operational arrangements. 
 

In response to the above, NAHT Cymru presents the following:  
  

1. ‘Education for Sustainable Development and Global Citizenship: A Common 
Understanding for Schools’ was published by the then Department for 
Children, Education, Lifelong Learning and Skills of the Welsh Assembly 
Government in July 2008 as an information document for schools (No: 
065/2008). 

2. The document contained relevant information to aid delivery of ESDGC in 
schools. The ‘Themes’ identified in the ‘Common Understanding’ covered the 
range of ESDGC and supported the delivery of statutory Subject Orders, 
relevant frameworks, other relevant non-statutory frameworks and the 14-19 
Learning Core. At the time, the document also supported delivery of the 
Welsh Baccalaureate. 

 
3. Within the document the content outlined issues related to a number of 

citizenship areas relevant to the new bill, including the ‘choices and decisions’ 
we make as individuals.  
For example, through ESDGC, Foundation Phase pupils could be given 
opportunities to: 
- have their views listened to and listen to the views of others; 
- see that rules can help everyone; 
- and to understand choices and decisions have consequences. 

4. At Key Stage 2, within the same area, pupils could be given opportunities to: 
- participate in aspects of school life helping to make decisions 
- what is meant by the rights of the child and that not everyone has these 
- that environment can be affected by the decisions we make individually 

and collectively. 
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5. Pupils at this same age group were also encouraged, through examples in 

the document, to become involved with activities such as the School Council, 
staff and student consultation processes, inviting the local councillor, AM, MP 
or MEP in for questioning on a local or controversial issue. 

6. At Key Stage 3, under the same ‘choices and decisions’ area, learners could 
be given opportunities to: 
- participate in the school and wider community in order to change things; 
- develop opinions about the denial of human rights; 
- appreciate the value of a well balanced and well supported argument; 
- what is meant by basic human rights and that no everyone has them; 
- the principles of democracy; 
- how conflict can arise from different views about global issues. 

 
7. Within the new curriculum, specifically the new ‘Humanities’ Area of Learning 

and Experience, children and young people will be expected to cover a range 
of relevant areas of learning. Pupils will be expected to study the past and 
present, and by imagining possible futures, will learn about people, place, 
time and beliefs. Among other areas, pupils will also: 
- understand historical, geographical, political, economic and societal 

concepts; 
- engage in learning experiences about rights, values, ethics, beliefs, 

religion, philosophy and spirituality; 
- positively contribute to their community and critically engage with local, 

national and global issues to become a responsible citizen of Wales and 
the wider world. 

 
8. The Rights of Children and Young Persons (Wales) Measure 2011 made 

Wales the first country in the UK to incorporate the United Nations 
Convention on the Rights of the Child (UNCRC) into its domestic law. This 
means that all Welsh policy and legislation has to take into account children's 
rights. Schools have steadily incorporated many processes and activities into 
their work in order to enact the principles of children’s rights into their daily 
work.  

9. NAHT Cymru know of rights respecting schools who have built upon the 
generally accepted School Council expectations and have now developed a 
whole school Senedd, included pupils in Governing Body Committee activity 
and developed the work of students within school improvement processes. 

10. Young people also have access to more information than ever before via the 
internet, social media and 24-hour news production. It is critical that as a 
nation, Wales recognises it’s duty to ensure children and young people stay 
safe, assess information for accuracy and make better and more informed 
choices. Many schools already seek to do this within their learning activities. 

 
11. As a result of the work already undertaken at school to prepare children and 

young people to take their place within a democratic society, and with the 
increased focus upon these issues within the imminent new curriculum, NAHT 
Cymru believe there is a great opportunity to engage young people in the 
proactive wider political process from 16 years of age onwards. 

12. It will be critical that schools are provided with the resources and professional 
learning for staff on an ongoing basis   

Rob Williams 
NAHT Cymru – Director 
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