
Agenda - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a 
Deddfwriaethol
Lleoliad:
Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd
Dyddiad: Dydd Llun, 4 Tachwedd 2019
Amser: 14.30

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
14.30  

2 Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan 
Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

14.30-14.35 (Tudalen 1) 
CLA(5)-30-19 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir
Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

2.1 SL(5)463 - Rheoliadau Cyfraniadau Ardrethu Annomestig (Cymru) (Diwygio) 
2019

 

3 Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad yn eu cylch i'r 
Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3
14.35-14.40  
Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

3.1 SL(5)458 – Gorchymyn Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol (Cymru) 2019 
(Tudalennau 2 - 15)

CLA(5)-30-19 – Papur 2 – Adroddiad
CLA(5)-30-19 – Papur 3 – Gorchymyn
CLA(5)-30-19 – Papur 4 – Memorandwm Esboniadol

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



3.2 SL(5)461 - Rheoliadau Iechyd Planhigion etc. (Ffioedd Amrywiol) (Cymru) 
(Diwygio) 2019 

(Tudalennau 16 - 39)
CLA(5)-30-19 – Papur 5 – Adroddiad
CLA(5)-30-19 – Papur 6 – Rheoliadau
CLA(5)-30-19 – Papur 7 – Memorandwm Esboniadol
Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol

3.3 SL(5)457 - Rheoliadau Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Isafbris Uned) 
(Cymru) 2019 

(Tudalennau 40 - 100)
CLA(5)-30-19 – Papur 8 – Adroddiad
CLA(5)-30-19 – Papur 9 – Rheoliadau
CLA(5)-30-19 – Papur 10 – Memorandwm Esboniadol
CLA(5)-30-19 – Papur 11 – Datganiad ysgrifenedig

4 Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r 
Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 – trafodwyd yn 
flaenorol
14.40-14.45  

4.1 SL(5)454 - Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng yn 
Fwriadol) (Diwygio) (Cymru) 2019 

(Tudalennau 101 - 105)
CLA(5)-30-19 – Papur 12 – Adroddiad
CLA(5)-30-19 – Papur 13 – Ymateb y Llywodraeth

5 Adroddiad Rheol Sefydlog 30B: Deddf yr Undeb Ewropeaidd 
(Ymadael) a Fframweithiau Cyffredin
14.45-14.50 (Tudalennau 106 - 126) 
CLA(5)-30-19 – Papur 14 – Datganiad ysgrifenedig
CLA(5)-30-19 – Papur 15 – Adroddiad

6 Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C
14.50-14.55  



6.1 WS-30C(5)155 – Rheoliadau'r Rhaglen Hawliau, Cydraddoldeb a 
Dinasyddiaeth (Dirymu) (Ymadael â'r UE) 2019 

(Tudalennau 127 - 130)
CLA(5)-30-19 – Papur 16 – Datganiad ysgrifenedig
CLA(5)-30-19 – Papur 17 – Sylwebaeth

6.2 WS-30C(5)156 – Rheoliadau Cynhyrchion Amaethyddol, Bwyd a Diod (Diwygio 
etc.) (Ymadael â’r UE) 2019 

(Tudalennau 131 - 136)
CLA(5)-30-19 – Papur 18 – Datganiad ysgrifenedig
CLA(5)-30-19 – Papur 19 – Sylwebaeth

6.3 WS-30C(5)157 – Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Mesurau'r 
Farchnad, Hysbysiadau a Thaliadau Uniongyrchol) (Diwygiadau Amrywiol) 
(Ymadael â’r UE) 2019 

(Tudalennau 137 - 140)
CLA(5)-30-19 – Papur 20 – Datganiad ysgrifenedig
CLA(5)-30-19 – Papur 21 – Sylwebaeth

6.4 WS-30C(5)158 – Rheoliadau Llygryddion Organig Parhaus (Diwygio) (Ymadael 
â’r UE) 2019 

(Tudalennau 141 - 144)
CLA(5)-30-19 – Papur 22 – Datganiad ysgrifenedig
CLA(5)-30-19 – Papur 23 – Sylwebaeth

6.5 WS-30C(5)159 - Rheoliadau’r Rhaglen Ewrop Greadigol a’r Rhaglen Ewrop i 
Ddinasyddion (Dirymu) (Ymadael â’r UE) 2019 

(Tudalennau 145 - 149)
CLA(5)-30-19 – Papur 24 – Datganiad ysgrifenedig
CLA(5)-30-19 – Papur 25 – Sylwebaeth

7 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 
cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:
14.55  



8 Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): 
Adroddiad drafft
14.55-15.10 (Tudalennau 150 - 172) 
CLA(5)-30-19 – Papur 26 – Adroddiad drafft

9 Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru): 
Adroddiad drafft
15.10-15.25 (Tudalennau 173 - 189) 
CLA(5)-30-19 – Papur 27 – Adroddiad drafft

Dyddiad y cyfarfod nesaf: 11 Tachwedd 



Offerynnau Statudol sydd ag Adroddiadau Clir
04 Tachwedd 2019

SL(5)463 – Rheoliadau Cyfraniadau Ardrethu Annomestig 
(Cymru) (Diwygio) 2019

Gweithdrefn: Negyddol
Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Cyfraniadau Ardrethu 
Annomestig (Cymru) 1992 (“Rheoliadau 1992”). 

O dan Ran 2 o Atodlen 8 i Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1988, mae’n 
ofynnol i awdurdodau bilio (sef yng Nghymru, cynghorau sir a chynghorau 
bwrdeistref sirol) dalu symiau (a elwir yn gyfraniadau ardrethu annomestig) i 
Weinidogion Cymru. Mae Rheoliadau 1992 yn cynnwys rheolau ar gyfer 
cyfrifo’r cyfraniadau hynny ar gyfer awdurdodau bilio Cymru. 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau 1992 drwy roi Atodlen 4 
newydd (Ffigurau Poblogaeth Oedolion) yn lle’r un bresennol.

Rhiant-Ddeddf: Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1988

Fe’u gwnaed ar: 28 Hydref 2019

Fe’u gosodwyd ar: 29 Hydref 2019

Yn dod i rym ar: 31 Rhagfyr 2019

Tudalen y pecyn 1
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SL(5)458 - Gorchymyn Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol 
(Cymru) 2019

Cefndir a Diben
Mae'r Gorchymyn hwn yn gwneud darpariaeth ar gyfer penderfynu’r tâl ar gyfer athrawon ysgol yng 
Nghymru ac amodau cyflogaeth eraill ar gyfer athrawon ysgol yng Nghymru sy'n ymwneud â'u 
dyletswyddau proffesiynol a'u hamser gweithio.

Mae'r Gorchymyn yn gwneud y ddarpariaeth hon drwy gyfeirio at adran 2 o ddogfen o'r enw “Dogfen 
Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol (Cymru) 2019 a chanllawiau ar gyflog ac amodau athrawon ysgol” (“y 
Ddogfen”).

Mae'r Gorchymyn yn gwneud darpariaeth ôl-weithredol, o dan adran 123(3) o Ddeddf Addysg 2002, er 
mwyn darparu bod y darpariaethau a nodir yn adran 2 o'r Ddogfen yn cael effaith ar ac ar ôl 1 Medi 2019 
er bod y Gorchymyn yn dod i rym ar ôl y dyddiad hwnnw (erthygl 2).

Gweithdrefn
Negyddol.

Materion technegol: craffu
Nodwyd y pwynt a ganlyn i gyflwyno adroddiad arno 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 adran 124(3)(a) o Ddeddf Addysg 2002 yn dweud, pan fydd gorchymyn (megis y Gorchymyn hwn) 
yn cyfeirio at ddogfen (megis y Ddogfen y cyfeirir ati yn y Gorchymyn hwn), y bydd yn rhaid i’r 
gorchymyn gynnwys darpariaeth ynghylch cyhoeddi'r ddogfen.

Yn y Gorchymyn hwn, cyfeirir at gyhoeddi’r ddogfen mewn troednodyn. Nid ydym yn credu bod y 
gofyniad statudol i gynnwys darpariaeth mewn gorchymyn wedi'i fodloni'n briodol drwy ei gynnwys 
mewn troednodyn yn y gorchymyn.

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 ymadael â’r Undeb Ewropeaidd 
Dim

Ymateb y Llywodraeth
Mae elfen craffu technegol yr adroddiad drafft yn cyfeirio at un pwynt drafftio – sef y gwneir y cyfeiriad 
at gyhoeddi Dogfen Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol (Cymru) (“y ddogfen”) mewn troednodyn yn 
hytrach nag ym mhrif gorff y Gorchymyn ac felly, nid yw’r gofyniad statudol o dan adran 124(3)(a) o 

Tudalen y pecyn 2
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Ddeddf Addysg 2002, fod rhaid i’r gorchymyn gynnwys darpariaeth ynghylch cyhoeddi’r ddogfen, wedi ei 
fodloni’n briodol.

Nodir y pwynt hwn.  Rydym yn ystyried mai sicrhau ei bod yn eglur i ddefnyddiwr y ddeddfwriaeth ym 
mha le y mae’r ddogfen wedi ei chyhoeddi yw diben y gofyniad statudol hwnnw.  Er bod y cyfeiriad at 
gyhoeddi yn y troednodyn yn hytrach nag ym mhrif gorff y Gorchymyn, rydym o’r farn bod dadl resymol 
y byddai’n dal yn eglur i ddefnyddiwr y ddeddfwriaeth ym mha le y mae’r ddogfen wedi ei chyhoeddi.   
Fodd bynnag, er budd hygyrchedd a sicrwydd cyfreithiol, mae’r Llywodraeth yn ymrwymo i ddiwygio’r 
Gorchymyn ar y cyfle cyntaf posibl.  

Cynghorwyr Cyfreithiol
Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol
23 Hydref 2019

Tudalen y pecyn 3



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 (Cy. )

ADDYSG, CYMRU

Gorchymyn Cyflog ac Amodau 
Athrawon Ysgol (Cymru) 2019

NODYN ESBONIADOL

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

Mae’r Gorchymyn hwn yn gwneud darpariaeth ar 
gyfer penderfynu’r tâl ar gyfer athrawon ysgol (o fewn 
ystyr adran 122 o Ddeddf Addysg 2002 (p. 32)) yng 
Nghymru ac amodau cyflogaeth eraill ar gyfer 
athrawon ysgol yng Nghymru sy’n ymwneud â’u 
dyletswyddau proffesiynol a’u hamser gweithio.

Mae’r Gorchymyn yn gwneud y ddarpariaeth hon 
drwy gyfeirio at adran 2 o ddogfen o’r enw “Dogfen 
Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol (Cymru) 2019 a 
chanllawiau ar gyflog ac amodau athrawon ysgol” (“y 
Ddogfen”). Gellir canfod y Ddogfen ar wefan 
Llywodraeth Cymru, www.llyw.cymru.

Mae’r Gorchymyn yn gwneud darpariaeth ôl-
weithredol, o dan adran 123(3) o Ddeddf Addysg 
2002, er mwyn darparu bod y darpariaethau a nodir yn 
adran 2 o’r Ddogfen yn cael effaith ar ac ar ôl 1 Medi 
2019 er bod y Gorchymyn yn dod i rym ar ôl y 
dyddiad hwnnw (erthygl 2).

Mae’r Gorchymyn yn dirymu Gorchymyn Cyflog ac 
Amodau Athrawon Ysgol 2018 fel y mae’n gymwys 
yng Nghymru (erthygl 3).

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar 
gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn 
perthynas â’r Gorchymyn hwn. O ganlyniad, lluniwyd 
asesiad effaith rheoleiddiol o’r costau a’r manteision 
sy’n debygol o ddeillio o gydymffurfio â’r Gorchymyn 
hwn. Gellir cael copi oddi wrth: Uned Strategaeth y 
Gweithlu, Y Gyfarwyddiaeth Addysg, Llywodraeth 
Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ.

Tudalen y pecyn 4
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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 (Cy. )

ADDYSG, CYMRU

Gorchymyn Cyflog ac Amodau 
Athrawon Ysgol (Cymru) 2019

Gwnaed 18 Hydref 2019

Gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru 22 Hydref 2019

Yn dod i rym 12 Tachwedd 2019

Mae Gweinidogion Cymru, drwy arfer y pwerau a 
roddir i’r Ysgrifennydd Gwladol gan adrannau 122(1), 
123 a 124 o Ddeddf Addysg 2002(1), ac a freiniwyd 
bellach ynddynt hwy(2), yn gwneud y Gorchymyn a 
ganlyn.

Mae Gweinidogion Cymru yn unol ag adran 126(3) o’r 
Ddeddf honno wedi ymgynghori â’r personau hynny 
a’r cyrff hynny y cyfeirir atynt yn yr adran honno yr 
oedd yn ymddangos i Weinidogion Cymru eu bod yn 
briodol.

Enwi, cychwyn, cymhwyso a dehongli

1.—(1) Enw’r Gorchymyn hwn yw Gorchymyn 
Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol (Cymru) 2019 a 
daw i rym ar 12 Tachwedd 2019.

(2) Mae’r Gorchymyn hwn yn gymwys i athrawon 
ysgol(4) yng Nghymru.

(3) Yn y Gorchymyn hwn, ystyr “y Ddogfen” yw’r 
ddogfen o’r enw “Dogfen Cyflog ac Amodau 
Athrawon Ysgol (Cymru) 2019 a chanllawiau ar 

(1) 2002 p. 32. Diwygiwyd adrannau 122 a 123 gan adran 5(1) o O.S. 
2010/1158 a chan baragraff 11 o Ran 1 o Atodlen 2 iddo.

(2) Trosglwyddwyd swyddogaethau’r Ysgrifennydd Gwladol i 
Weinidogion Cymru gan erthygl 39 o Orchymyn Gweinidogion 
Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) 2018 (O.S. 2018/644).

(3) Trosglwyddwyd y swyddogaeth hon o’r Ysgrifennydd Gwladol i 
Weinidogion Cymru gan erthygl 39 o Orchymyn Gweinidogion 
Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) 2018 (O.S. 2018/644).

(4) Diffinnir “school teacher” at y dibenion hyn yn adran 122(3) i (6) 
o Ddeddf Addysg 2002.

Tudalen y pecyn 5
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gyflog ac amodau athrawon ysgol” dyddiedig Medi 
2019(1). 

Y Ddogfen

2. Mae’r darpariaethau a nodir yn adran 2 o’r 
Ddogfen yn cael effaith ar ac ar ôl 1 Medi 2019 at 
ddibenion penderfynu—

(a) y tâl ar gyfer athrawon ysgol, a
(b) amodau cyflogaeth eraill ar gyfer athrawon 

ysgol sy’n ymwneud â’u dyletswyddau 
proffesiynol a’u hamser gweithio.

Dirymu

3. Mae Gorchymyn Cyflog ac Amodau Athrawon 
Ysgol 2018(2) wedi ei ddirymu i’r graddau y mae’n 
gymwys mewn perthynas ag athrawon ysgol yng 
Nghymru. 

Kirsty Williams
Y Gweinidog Addysg, un o Weinidogion Cymru
18 Hydref 2019 

(1) Cyhoeddir ar-lein ar https://llyw.cymru/addysgu-ac-
arweinyddiaeth.

(2) O.S. 2018/998.

Tudalen y pecyn 6
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Memorandwm Esboniadol ar gyfer y diwygiadau i Ddogfen Cyflog ac 
Amodau Athrawon Ysgol (Cymru) 2019, sy'n cynnwys Gorchymyn Cyflog ac 
Amodau Athrawon Ysgol (Cymru) 2019. 

Lluniwyd y Memorandwm Esboniadol hwn gan yr Adran Addysg a 
Gwasanaethau Cyhoeddus ac fe'i gosodir gerbron Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru ar y cyd â'r is-ddeddfwriaeth uchod ac yn unol â Rheol Sefydlog 27.1 

Datganiad y Gweinidog

Yn fy marn i, mae'r Memorandwm Esboniadol hwn yn rhoi darlun teg a 
rhesymol o effaith ddisgwyliedig y Gorchymyn Cyflog ar gyfer Cyflog ac 
Amodau Athrawon Ysgol. Rwy'n fodlon bod y manteision yn cyfiawnhau'r 
costau tebygol.

Kirsty Williams AC
Y Gweinidog Addysg
22 Hydref 2019

Tudalen y pecyn 7
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RHAN 1

1. Disgrifiad

Mae Gorchymyn Cyflog ac Amodau Athrawon (Cymru) 2019 ("y Gorchymyn") 
yn darparu ar gyfer tâl ac amodau cyflogaeth athrawon ysgol yng Nghymru, i'w 
penderfynu drwy gyfeirio at y darpariaethau a nodir yn adran 2 o Ddogfen 
Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol (Cymru) 2019 ("y Ddogfen"). Daw 
darpariaethau'r Ddogfen i rym o 12 Tachwedd 2019, ac maent wedi'u hôl-
ddyddio i 1 Medi 2019. 

Cafodd cyfrifoldeb am dâl ac amodau athrawon ei ddatganoli i Weinidogion 
Cymru ar 30 Medi 2018 a chaiff ei adolygu bob blwyddyn. Mae'r Ddogfen i 
Gymru yn gymwys i athrawon a gyflogir mewn ysgolion a gynhelir mewn 
awdurdodau lleol yng Nghymru. Mae Dogfen (Cymru) 2019 yn ddogfen 
newydd, ddiwygiedig yn lle Ddogfen 2018, a oedd yn cwmpasu Cymru a Lloegr.

2. Materion o ddiddordeb arbennig i'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a 
Deddfwriaethol

Bydd y darpariaethau o dan adran 2 o'r Ddogfen yn dod i rym yn ôl-weithredol o 
1 Medi 2019.

3. Cefndir deddfwriaethol

Mae gan Weinidogion Cymru y pŵer i bennu cyflog ac amodau athrawon yng 
Nghymru drwy Orchymyn o dan adrannau 122 i 124 ac 126 ac 127 o Ddeddf 
Addysg 2002.  Cafodd y swyddogaethau hyn eu trosglwyddo i Weinidogion 
Cymru ar 30 Medi 2018 gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Addysg (Lloegr) 
drwy Orchymyn Gweinidogion Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) 2018.

Mae adran 122 (1) o'r Ddeddf yn rhoi pŵer i Weinidogion Cymru wneud 
darpariaeth ar gyfer tâl athrawon ysgol yng Nghymru ac amodau cyflogaeth 
eraill sy'n gysylltiedig â'u dyletswyddau proffesiynol a'u hamser gwaith.

Mae adran 124 (3) o'r Ddeddf yn darparu y gall gorchymyn a wneir o dan adran 
122 wneud darpariaeth trwy ddogfen, y mae'n rhaid ei chyhoeddi hefyd.

Mae adran 123 (3) o'r Ddeddf yn darparu y caiff gorchymyn o dan adran 122 
wneud darpariaeth ôl-weithredol, ond nid er mwyn—

a. lleihau tâl mewn perthynas â chyfnod yn gyfan gwbl neu'n rhannol cyn 
gwneud y gorchymyn, neu
b. newid amod cyflogaeth er anfantais i athro mewn perthynas â chyfnod 
yn gyfan gwbl neu'n rhannol cyn gwneud y gorchymyn.

Mae adran 126 o'r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru 
ymgynghori â'r cyrff priodol hynny y maent yn teimlo eu bod yn berthnasol cyn 
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gwneud unrhyw orchymyn o dan adran 122. Y cyrff perthnasol yw: 
cymdeithasau awdurdodau addysg lleol; awdurdodau addysg lleol, y rhai sy'n 
cynrychioli cyrff llywodraethu ysgolion, a chyrff sy'n cynrychioli athrawon ysgol 
(undebau athrawon). 

Gwneir y Rheoliadau hyn o dan y weithdrefn penderfyniad negyddol.

4. Diben ac effaith fwriadedig y ddeddfwriaeth

Mae'r Gorchymyn yn berthnasol i bob athro ysgol (fel y'i diffinnir yn adran 122 
(3) i (6) o'r Ddeddf) yng Nghymru. Gwneir y Gorchymyn hwn yn flynyddol ac 
mae'n cyflwyno ystodau cyflog a lwfansau newydd yn y fframwaith cyflog 
cenedlaethol ar gyfer athrawon ysgol mewn ysgolion a gynhelir yng Nghymru 
yn unig. Mae gan ysgolion nad ydynt yn cael eu cynnal yng Nghymru ryddid a 
hyblygrwydd i fabwysiadu ystodau cyflog a lwfansau ar gyfer eu hathrawon sy'n 
adlewyrchu eu hamgylchiadau lleol orau.

Trosglwyddwyd swyddogaethau’r Ysgrifennydd Gwladol ynghylch pennu cyflog 
ac amodau athrawon yng Nghymru i Weinidogion Cymru gan Orchymyn 
Gweinidogion Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) 2018 a daeth 
darpariaethau perthnasol y Gorchymyn hwnnw i rym ar 30 Medi 2018. Mae’r 
Ysgrifennydd Gwladol wedi gwneud Gorchymyn 2019 ar wahân (Gorchymyn 
Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol (Lloegr) 2019) ar gyfer athrawon ysgol yn 
Lloegr yn unig.

Yn dilyn trosglwyddo pwerau dros gyflog ac amodau athrawon i Weinidogion 
Cymru ar 30 Medi 2018, mae proses flynyddol newydd wedi’i sefydlu. Mae'r 
broses hon yn cynnwys y camau allweddol canlynol:

• Mae Fforwm Partneriaeth Cyflog Athrawon (pob undeb athrawon a 
chyflogwr) yn trafod cwmpas cylch gwaith drafft ac yn gwneud 
argymhellion i Weinidogion Cymru;

• Mae Gweinidogion Cymru yn cyhoeddi llythyr cylch gwaith ar gyfer Corff 
Adolygu Cyflogau Annibynnol Cymru (IWPRB) sy’n amlinellu meysydd 
cyflog athrawon ac amodau y gallai fod angen eu newid;

• Mae IWPRB yn ystyried tystiolaeth a gyflwynwyd gan randdeiliaid ac yn 
darparu argymhellion i Weinidogion Cymru;

• Mae Gweinidogion Cymru yn ystyried yr argymhellion ac yn gosod cyflog 
ac amodau athrawon yn dilyn ymgynghoriad ysgrifenedig gyda 
rhanddeiliaid allweddol.

Bydd Dogfen (Cymru) 2019 yn gymwys i bob athro mewn ysgolion a gynhelir 
mewn awdurdodau lleol yng Nghymru. 

Mae Adran 1 o’r Ddogfen yn crynhoi’r newidiadau i’r cyflog a’r amodau a’r 
canllawiau cysylltiedig ers Gorchymyn Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol 2018 
a gwybodaeth berthnasol arall am y Ddogfen. Mae saith rhan a dau atodiad i 
Adran 2 o'r Ddogfen. Mae Rhannau 2 i 6 yn nodi sut y dylid pennu cyflog a 
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lwfansau ar gyfer y gwahanol gategorïau o athrawon. Mae Rhan 7 yn nodi 
amodau cyflogaeth ar gyfer y gwahanol gategorïau o athrawon a fydd yn 
effeithiol fel telerau eu contractau cyflogaeth. Mae'r Atodiadau i adran 2 o'r 
Ddogfen yn nodi'r safonau perfformiad ar gyfer athrawon a materion dehongli. 
Mae Adran 3 o'r Ddogfen yn ganllaw statudol i gyd-fynd â'r darpariaethau yn 
Adran 2 ac mae'n disodli'r Adran 3 flaenorol.

Daw’r diwygiadau i’r Ddogfen yn dilyn adolygiad o gyflog athrawon yng 
Nghymru gan y IWPRB sydd newydd ei sefydlu. Cyflwynodd IWPRB wyth 
argymhelliad yn ymwneud â chyflog athrawon yng Nghymru ar gyfer blwyddyn 
academaidd 2019/20, i’w hystyried gan y Gweinidog Addysg. Yn unol ag adran 
126 o'r Ddeddf, ymgynghorodd Gweinidogion Cymru â rhanddeiliaid allweddol 
ar y newidiadau arfaethedig i'r Ddogfen.

Mae'r prif newidiadau i Adran 2 (adran gyflog) o'r Ddogfen a gafodd ei diwygio i 
gynnwys y canlynol:

i. codiad o 5% i isafswm y brif ystod cyflog i athrawon.

ii. codiad o 2.75% i uchafswm statudol y brif ystod cyflog, a holl isafsymiau 
ac uchafsymiau statudol yr ystod cyflog uchaf, ystod cyflog yr 
ymarferwyr arweiniol, ystod cyflog athrawon sydd heb gymhwyso, 
ystodau cyflog arweinwyr (gan gynnwys grwpiau penaethiaid) a phob 
lwfans ar gyfer pob ystod cyflog.

Mae yna hefyd rai newidiadau amrywiol a diweddariadau cyffredinol, gan 
gynnwys dileu cyfeiriadau at Loegr a diwygiadau i gyfeiriadau at ddeddfwriaeth 
nad yw'n berthnasol yng Nghymru.

Mae Adran 3 (canllawiau statudol) y Ddogfen hefyd wedi'i diwygio i ddarparu 
bod disgwyliad y byddai unrhyw bwyntiau graddfa cyflog dewisol yn cael eu 
codi 2.75% hefyd.

Yn hanesyddol, byddai Llywodraeth y DU yn gosod y Gorchymyn cyflog erbyn 
10 Awst bob blwyddyn (ac eithrio 2018), i alluogi'r dyfarniad cyflog ac unrhyw 
newidiadau eraill i'r Ddogfen i ddod i rym o 1 Medi - y dyddiad y mae 
dyfarniadau cyflog athrawon bob amser wedi dod i rym. Fodd bynnag, 
oherwydd ymrwymiad a wnaed gan Weinidogion Cymru na fyddai unrhyw 
anfantais i gyflog athrawon yng Nghymru yn dilyn datganoli pwerau, eleni fe 
wnaeth Llywodraeth Cymru alinio ei phroses â’r Adran Addysg. Roedd hyn er 
mwyn sicrhau bod penderfyniad terfynol Gweinidogion Cymru mewn perthynas 
â’r dyfarniad cyflog yng Nghymru yn seiliedig ar yr holl wybodaeth bosibl, a bod 
Llywodraeth Cymru yn gallu gweithredu dyfarniad cyflog teg i athrawon ysgol 
yng Nghymru. Roedd hefyd angen ystyried dyfarniad cyflog athrawon yng 
nghyd-destun proses gyflog a dyfarniadau ehangach y sector cyhoeddus a 
darparu ymgynghoriad ystyrlon (8 wythnos) ar gyfer rhanddeiliaid. O ganlyniad 
i'r oedi hwn, mae angen i Weinidogion Cymru ddefnyddio'r pŵer o dan adran 
123 (3) o Ddeddf Addysg 2002 i wneud y Ddeddf yn ôl-weithredol er mwyn i 
Adran 2 o’r Ddogfen fod yn effeithiol o 1 Medi 2019, unwaith y daw'r 
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Gorchymyn i rym ar 12 Tachwedd 2019. Dyma'r un egwyddorion a oedd ar 
waith ar gyfer dyfarniad cyflog 2018.

Mae’r Gorchymyn yn dirymu Gorchymyn Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol 
2018 i’r graddau y mae’n berthnasol i athrawon ysgol yng Nghymru.

5. Ymgynghori 

Cynhaliwyd ymgynghoriad wyth wythnos o hyd â rhanddeiliaid rhwng 22 
Gorffennaf 2019 a 13 Medi. Ceir rhagor o wybodaeth yn yr Asesiad Effaith 
Rheoleiddiol isod.
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RHAN 2 – ASESIAD EFFAITH RHEOLEIDDIOL 

6. Opsiynau

Er mwyn cyflawni amcan y polisi, sef sefydlu system cyflog ac amodau i 
athrawon yng Nghymru, nodwyd yr opsiynau canlynol:

1. Gwneud dim.
2. Mabwysiadu dull deddfwriaethol  drwy weithredu newidiadau islaw'r rhai 

a argymhellir gan Gorff Adolygu Cyflogau Annibynnol Cymru (IWPRB).
3. Mabwysiadu dull deddfwriaethol drwy weithredu newidiadau fel y'u 

hargymhellir gan yr IWPRB.
4. Mabwysiadu dull deddfwriaethol drwy weithredu newidiadau uwchlaw'r 

rhai a argymhellir gan yr IWPRB.

7. Costau a buddiannau

Opsiwn 1 – Gwneud dim

Manteision
Yr unig fantais a nodwyd o ran gweithredu'r opsiwn sylfaenol hwn yw'r arbedion 
cost uniongyrchol posibl a wnaed o ran cyllidebau ysgolion. Roedd y 
dystiolaeth a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru i'r IWPRB yn glir, er y gallem 
argymell codiad cyflog o hyd at 2% i athrawon, mae'n bosibl na ellir fforddio 
unrhyw gynnydd a gallai roi pwysau gormodol ar gyllidebau ysgolion neu 
awdurdodau lleol.  Roedd Trysorlys Ei Mawrhydi yn glir bod adrannau'r 
llywodraeth yn rhydd i weithredu codiadau cyflog o dros 2% yn y sector 
cyhoeddus, ond na fyddai'r Trysorlys yn ariannu'r rhain. 

Costau
Nid oes unrhyw gostau ychwanegol yn gysylltiedig â'r opsiwn hwn.  Fodd 
bynnag, cafodd yr opsiwn i wneud dim ei ddiystyru'n gyflym, ac mae'n dwyn 
risg uchel. Yn ein barn ni, er y gall fod rhai manteision o ran arbed costau 
uniongyrchol, byddai hyn yn cael effaith negyddol iawn ar y polisi am y 
rhesymau canlynol:

 Gan mai hon yw'r flwyddyn gyntaf y bydd cyflog ac amodau yn cael eu 
pennu gan Lywodraeth Cymru, mae angen sefydlu system sy'n cydnabod 
ac yn gwobrwyo'r proffesiwn addysgu yng Nghymru, ac mae amcan polisi i 
wneud hyn. 

 Mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud ymrwymiad gwleidyddol i sicrhau na 
fydd unrhyw 'niwed' i'r proffesiwn yn dilyn y broses ddatganoli. Felly, 
disgwylir y byddwn o leiaf yn cyfateb i unrhyw gynnydd a ddyfarnwyd yn 
Lloegr, sef cynnydd o 2.75% i isafswm ac uchafswm pob graddfa gyflog ar 
gyfer 2019/20. 

 Mae'r broses cyflogau newydd ei sefydlu yn cynnwys penodi Corff Adolygu 
Cyflogau Annibynnol Cymru. Mae'r IWPRB wedi argymell 2.4% ym mhob un 
o'r graddfeydd cyflog a chynnydd o 5% i brif raddfa gyflog athrawon. Byddai 
gwneud dim yn golygu anwybyddu cyngor yr IWPRB.
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Opsiwn 2 – Mabwysiadu dull deddfwriaethol drwy weithredu newidiadau 
islaw'r rhai a argymhellir gan Gorff Adolygu Cyflogau Annibynnol Cymru 
(IWPRB).

Manteision
Yn yr un modd ag Opsiwn 1, mae manteision ariannol yn gysylltiedig â rhoi 
dyfarniad cyflog islaw'r hyn a argymhellir gan yr IWPRB. Chyflwynodd 
Llywodraeth Cymru dystiolaeth ysgrifenedig a oedd yn ategu ei argymhelliad, 
sef cynnydd o hyd at 2% yn y bil cyflog athrawon ar gyfer 2019/20. Byddai 
cynnydd o 2% yn unol â'r hyn y byddem yn disgwyl bod ALlau wedi cyllidebu ar 
ei gyfer yn 2019/20, a byddai hyn yn gymaradwy â dyfarniadau cyflog eraill yn y 
sector cyhoeddus (e.e. y Gwasanaeth Sifil). 

Costau
Yn nhystiolaeth Llywodraeth Cymru i'r IWPRB, nodwyd y byddai cynnydd o 2% 
mewn cyflogau yn golygu cost ragamcanol flynyddol o £24.6m. Ni ddisgwylir i 
Lywodraeth Cymru gael cyllid canlyniadol ac felly gall unrhyw gynnydd roi 
pwysau ar gyllidebau presennol ysgolion.

Mae risg bosibl i'r gwaith o recriwtio a chadw athrawon yng Nghymru o dan yr 
opsiwn hwn, am fod y cynnydd arfaethedig mewn cyflogau yn is na'r cynnydd a 
ddyfarnwyd yn Lloegr.

Opsiwn 3 – Mabwysiadu dull deddfwriaethol drwy weithredu newidiadau 
fel y'u hargymhellir gan yr IWPRB.

Manteision
Argymhellodd yr IWPRB godiad o 5% i isafswm y brif raddfa gyflog a chodiad o 
2.4% i isafswm ac uchafswm graddfeydd cyflog a lwfansau eraill. Byddai 
derbyn yr argymhellion fel y'u rhagnodir gan yr IWPRB yn dangos hyder yn y 
system newydd a rôl yr IWPRB. 

Gall dderbyn codiad i isafswm y brif raddfa gyflog sy'n uwch na'r codiad yn 
Lloegr gael effaith gadarnhaol ar ddenu athrawon sydd newydd gymhwyso i'r 
proffesiwn yng Nghymru.
 

Costau
Cost ragamcanol cynnydd o 2.4% yw £31.0m y flwyddyn.
Byddai cynyddu isafswm y brif raddfa gyflog 5% yn golygu cost o £640k y 
flwyddyn.  Felly, amcangyfrifir mai cost ychwanegol yr opsiwn hwn fydd £31.6m 
y flwyddyn. Ni ddisgwylir i Lywodraeth Cymru gael cyllid canlyniadol ac felly gall 
unrhyw gynnydd roi pwysau ar gyllidebau presennol ysgolion.
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Opsiwn 4 – Mabwysiadu dull deddfwriaethol drwy weithredu newidiadau 
uwchlaw'r rhai a argymhellir gan yr IWPRB.

Manteision
Mae Prif Weinidog Cymru a'r Gweinidog Addysg eisoes wedi ymrwymo i 
sicrhau na fydd unrhyw 'niwed' i'r proffesiwn yn dilyn y broses ddatganoli. Mae'r 
Adran Addysg wedi dyfarnu codiad o 2.75% i isafswm ac uchafswm y 
graddfeydd cyflog a lwfansau i athrawon yn Lloegr. Er bod hyn yn uwch na'r 
ganran a argymhellir gan yr IWPRB, byddai cysoni cynnydd â'r cynnydd yn 
Lloegr yn sicrhau cydraddoldeb rhwng cyflogau, ac yn bodloni'r ymrwymiad dim 
niwed. Gall yr opsiwn hwn hefyd sicrhau bod y gwaith o gadw athrawon yng 
Nghymru yn parhau i fod yn sefydlog.  

Yn ogystal â hyn, byddai'r opsiwn hwn hefyd yn cynnwys cyfateb i'r cynnydd o 
5% i isafswm y brif raddfa gyflog a argymhellir gan yr IWPRB. 

Gall dderbyn codiad i isafswm y brif raddfa gyflog sy'n uwch na'r codiad yn 
Lloegr gael effaith gadarnhaol ar ddenu athrawon sydd newydd gymhwyso i'r 
proffesiwn yng Nghymru.

Costau
Cost ragamcanol codiad o 5% i isafswm y brif raddfa gyflog a chodiad o 2.75% 
i holl isafsymiau ac uchafsymiau graddfeydd cyflog a lwfansau eraill fyddai 
£34.6m y flwyddyn.  

Ni ddisgwylir i Lywodraeth Cymru gael cyllid canlyniadol ac felly gall unrhyw 
gynnydd roi pwysau ar gyllidebau presennol ysgolion. 

Crynodeb o'r opsiwn a ffefrir

I grynhoi, yr opsiwn a ddewiswyd yw Opsiwn 4, ond gydag amrywiad i gynnwys 
argymhelliad yr IWPRB, sef codiad o 5% i isafswm prif raddfa gyflog athrawon. 
Er mwyn sicrhau nad yw athrawon yng Nghymru yn wynebu unrhyw anfantais 
ar ôl datganoli, byddai'r dyfarniad cyflog ar gyfer 2019/20 yn cyfateb i'r 
dyfarniad yn Lloegr, gyda chynnydd pellach i isafswm y brif raddfa gyflog, gan 
wneud cyfanswm o 5%. Byddai cynyddu isafswm statudol y brif raddfa gyflog 
5% yn golygu cost ychwanegol o £640k y flwyddyn.
Gwnaed y penderfyniad hwn drwy ystyried y manteision y gellir eu sicrhau fel y 
nodir uchod, gan gynnwys:-

 cydraddoldeb rhwng cyflogau yng Nghymru a'r proffesiwn yn Lloegr.
 Effaith gadarnhaol ar ddenu athrawon sydd newydd gymhwyso i'r 

proffesiwn yng Nghymru.

Nid yw'r newidiadau deddfwriaethol hyn yn effeithio ar fusnesau, elusennau na 
chyrff gwirfoddoli.

Mae'r effaith ar y sector cyhoeddus yn ymwneud â chyllidebau ysgolion a 
gynhelir yng
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Nghymru a Lloegr i'r graddau y mae'n gwneud newidiadau i gyflog ac amodau 
athrawon a gyflogir gan awdurdodau lleol a chyrff llywodraethu.

8. Ymgynghori

Cynhaliwyd ymgynghoriad wyth wythnos o hyd â rhanddeiliaid ar argymhellion 
y Gweinidog ar gyfer newidiadau i gyflog athrawon rhwng 22 Gorffennaf 2019 a 
13 Medi 2019. Rhanddeilaid allweddol y cytunwyd arnynt yw'r 
sefydliadau/unigolion yr ymgynghorir â nhw fel rhan o'r model cyflog ac 
amodau a sefydlwyd cyn datganoli. Mae'r ymgyngoreion yn cynnwys; 
awdurdodau lleol, undebau athrawon ac awdurdodau esgobaethol, y mae pob 
un ohonynt wedi'u cynrychioli yn Fforwm Partneriaeth Cyflog ac Amodau 
Athrawon. 

Cafwyd cytundeb cyffredinol ar y cynigion i fodloni'r ymrwymiad 'dim niwed', ac 
i gynyddu isafsymiau ac uchafsymiau'r pwyntiau graddfa gyflog 2.75%. 
Cytunwyd yn gyffredinol hefyd i gynyddu isafswm y brif raddfa gyflog 5%. Ar ôl 
ystyried yr ymatebion i'r ymgynghoriad, ni ddarparwyd unrhyw dystiolaeth a 
oedd wedi ei gwneud yn ofynnol i ailystyried cynigion y Gweinidog.

9. Asesu'r Gystadleuaeth 

Ddim yn gymwys 

10. Adolygiad ar ôl gweithredu

Mae hon yn broses ddeddfwriaethol flynyddol ac mae'r newidiadau hyn ond yn 
gymwys ar gyfer 2019/20. Mae'r broses cyflogau ar gyfer blwyddyn 2 wedi 
dechrau, a bydd hyn yn pennu'r diwygiadau i'r Ddogfen ar gyfer 2020/21. 
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SL(5)461 - Rheoliadau Iechyd Planhigion etc. (Ffioedd 
Amrywiol) (Cymru) (Diwygio) 2019

Cefndir a Diben
Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio Gorchymyn Iechyd Planhigion (Tystysgrifau Allforio) (Cymru) 2006 er 
mwyn darparu ar gyfer cynnydd yn y ffioedd sy’n daladwy ar gyfer gwasanaethau mewn cysylltiad â 
cheisiadau am dystysgrifau ffytoiechydol (gan gynnwys tystysgrifau ffytoiechydol ar gyfer ailallforio) a 
gwasanaethau cyn-allforio cysylltiedig, ac i gynyddu’r uchafswm ar gyfer gwasanaethau y mae’r gyfradd 
gonsesiynol i allforwyr bach yn gymwys iddynt, o £250 i £750.

Mae’r Rheoliadau hyn hefyd yn diwygio Rheoliadau Iechyd Planhigion etc. (Ffioedd) (Cymru) 2018 
(“Rheoliadau 2018”), sy’n pennu ffioedd sy’n daladwy i Weinidogion Cymru mewn perthynas â 
gwasanaethau iechyd planhigion ac ardystio tatws hadyd a phlanhigion ffrwythau a deunydd lluosogi 
planhigion ffrwythau.

Gweithdrefn
Negyddol.

Materion technegol: craffu
Ni nodir unrhyw bwyntiau technegol i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn 
perthynas â'r offeryn hwn.

Rhinweddau: craffu 
Nodir y pwynt rhinweddau a ganlyn i gyflwyno adroddiad arno o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn 
perthynas â'r offeryn hwn:

1. Rheol Sefydlog 21.3(i) – ei fod yn codi tâl ar Gronfa Gyfunol Cymru neu ei fod yn cynnwys 
darpariaethau sy’n ei gwneud yn ofynnol i daliadau gael eu gwneud i’r Gronfa honno neu i 
unrhyw ran o’r llywodraeth neu i unrhyw awdurdod lleol neu gyhoeddus yn gydnabyddiaeth 
am unrhyw drwydded neu gydsyniad neu am unrhyw wasanaethau sydd i’w rhoi, neu ei fod yn 
rhagnodi swm unrhyw dâl neu daliad o’r fath;

Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio'r ffioedd sy'n daladwy i Weinidogion Cymru o dan yr amgylchiadau a 
ddisgrifir uchod.

Y goblygiadau yn sgil ymadael â’r Undeb Ewropeaidd  
Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau 2018 sy'n gweithredu, yng Nghymru, amryw o 
rwymedigaethau'r UE mewn perthynas ag iechyd planhigion. Bydd Rheoliadau 2018, fel y'u diwygir, yn 
rhan o gyfraith yr UE a ddargedwir ar ôl y diwrnod ymadael.

Ymateb y Llywodraeth
Nid oes angen ymateb gan y Llywodraeth.
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Cynghorwyr Cyfreithiol
Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol
29 Hydref 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 (Cy. )

IECHYD PLANHIGION, 
CYMRU

HADAU, CYMRU

Rheoliadau Iechyd Planhigion etc. 
(Ffioedd Amrywiol) (Cymru) 

(Diwygio) 2019

NODYN ESBONIADOL

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

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Gorchymyn 
Iechyd Planhigion (Tystysgrifau Allforio) (Cymru) 
2006 (“Gorchymyn 2006”) a Rheoliadau Iechyd 
Planhigion etc. (Ffioedd) (Cymru) 2018 (“Rheoliadau 
2018”).

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Gorchymyn 2006 
i ddarparu ar gyfer cynyddu’r ffioedd ar gyfer 
gwasanaethau mewn cysylltiad â cheisiadau am 
dystysgrifau ffytoiechydol (gan gynnwys tystysgrifau 
ffytoiechydol ar gyfer ailallforio) a gwasanaethau cyn-
allforio cysylltiedig, ac i gynyddu’r uchafswm ar gyfer 
gwasanaethau y mae’r gyfradd gonsesiynol i allforwyr 
bach yn gymwys iddynt, o £250 i £750.

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau 2018, 
sy’n pennu ffioedd sy’n daladwy i Weinidogion 
Cymru mewn perthynas â gwasanaethau iechyd 
planhigion ac ardystio tatws hadyd a phlanhigion 
ffrwythau a deunydd lluosogi planhigion ffrwythau, fel 
a ganlyn.

Mae rheoliad 3(2) yn diwygio rheoliad 3 o Reoliadau 
2018 i ddarparu’r ffioedd sy’n daladwy ar gyfer 
tystysgrifau ffytoiechydol (gan gynnwys ffioedd ar 
gyfer llwythi cymysg) ac ar gyfer profi samplau.

Mae rheoliad 3(3) yn diwygio rheoliad 4 o Reoliadau 
2018 i ddarparu ar gyfer ffi is ar gyfer awdurdodiad 
pasbort planhigion.
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Mae rheoliad 3(6) yn diwygio rheoliad 9(2) o 
Reoliadau 2018 i ddarparu ar gyfer ffi uwch ar gyfer 
ardystio planhigion ffrwythau a’u deunydd lluosogi.

Mae rheoliad 3(7) yn amnewid Atodlen 1 i 
Reoliadau 2018, sy’n nodi ffioedd arolygu mewnforio 
sy’n daladwy gan fewnforiwr llwyth o drydedd wlad ar 
gyfer archwiliadau iechyd planhigion mewn cysylltiad 
â phlanhigion penodol a chynhyrchion planhigion 
penodol.

Mae rheoliad 3(8) yn amnewid Atodlen 2 i 
Reoliadau 2018, sy’n nodi ffioedd gostyngol ar gyfer 
planhigion penodol a chynhyrchion planhigion 
penodol sy’n ddarostyngedig i lefelau is o 
archwiliadau iechyd planhigion y cytunwyd arnynt o 
dan y weithdrefn yn Erthyglau 13a(2) a 18(2) o 
Gyfarwyddeb y Cyngor 2000/29/EC ynghylch 
mesurau diogelu rhag cyflwyno i’r Gymuned 
organebau sy’n niweidiol i blanhigion neu i 
gynhyrchion planhigion a rhag eu lledaeniad o fewn y 
Gymuned (OJ Rhif 169, 10.7.2000, t.1). Mae’r 
rheoliad hwn yn rhoi effaith i’r hysbysiad diweddaraf a 
gyhoeddwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd am y 
lefelau is o archwiliadau iechyd planhigion sy’n 
gymwys i blanhigion penodol ac i gynhyrchion 
planhigion penodol (a gyhoeddwyd ar 10 Rhagfyr 
2018 ac a ddiwygiwyd ar 15 Ebrill 2019).

Mae rheoliad 3(10) yn amnewid Atodlen 4 i 
Reoliadau 2018 sy’n nodi’r ffioedd ar gyfer 
trwyddedau iechyd planhigion ac mae’n cynnwys 
newid i’r ffi ar gyfer monitro a gydymffurfir â thelerau 
ac amodau’r drwydded sy’n cael ei chynyddu dros 
gyfnodau ar wahân.

Mae rheoliad 3(11) yn amnewid Atodlen 5 i 
Reoliadau 2018 sy’n nodi ffioedd ar gyfer samplu a 
phrofi pridd ac ardystio tatws hadyd gan gynnwys 
darparu labelau.

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 (Cy. )

IECHYD PLANHIGION, 
CYMRU

HADAU, CYMRU

Rheoliadau Iechyd Planhigion etc. 
(Ffioedd Amrywiol) (Cymru) 

(Diwygio) 2019

Gwnaed 22 Hydref 2019

Gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru 24 Hydref 2019

Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1(2)

Mae Gweinidogion Cymru, gyda chydsyniad y 
Trysorlys, yn gwneud y Rheoliadau hyn drwy arfer y 
pwerau a roddir—

(a) mewn perthynas â rheoliad 1, gan y 
darpariaethau y cyfeirir atynt ym 
mharagraffau (b) ac (c);

(b) mewn perthynas â rheoliad 2, gan adrannau 
3(1) a 4A o Ddeddf Iechyd Planhigion 
1967(1);

(c) mewn perthynas â rheoliad 3, gan adran 56(1) 
a (2) o Ddeddf Cyllid 1973(2) ac a freiniwyd 
bellach ynddynt hwy(3).

(1) 1967 p. 8; diwygiwyd adran 3(1) gan baragraff 8(2)(a) a (b) 
o Atodlen 4 i Ddeddf y Cymunedau Ewropeaidd 1972 (p. 
68) ac O.S. 2011/1043. Mewnosodwyd adran 4A gan adran 3 
o Ddeddf Amaethyddiaeth 1986 (p. 49). Mae’r pwerau a 
roddir gan adrannau 3 a 4A yn cael eu rhoi i awdurdod 
cymwys (“competent authority”). Diffinnir “competent 
authority” yn adran 1(2). Diwygiwyd adran 1(2) gan 
baragraff 43 o Atodlen 2 i O.S. 2013/755 (Cy. 90). Mae 
adran 1(2), fel y’i diwygiwyd, yn darparu mai’r awdurdod 
cymwys ar gyfer Cymru yw Gweinidogion Cymru.

(2) 1973 p. 51; diwygiwyd is-adran (1) gan O.S. 2011/1043.
(3) Yn rhinwedd adran 59(5) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 

2006 (p. 32).
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Enwi, cychwyn a chymhwyso

1.—(1) Enw’r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau 
Iechyd Planhigion etc. (Ffioedd Amrywiol) (Cymru) 
(Diwygio) 2019.

(2) Daw’r Rheoliadau hyn i rym 21 o ddiwrnodau ar 
ôl y dyddiad y’u gosodir.

(3) Maent yn gymwys o ran Cymru.

Diwygio Gorchymyn Iechyd Planhigion 
(Tystysgrifau Allforio) (Cymru) 2006

2.—(1) Mae Gorchymyn Iechyd Planhigion 
(Tystysgrifau Allforio) (Cymru) 2006(1) wedi ei 
ddiwygio fel a ganlyn.

(2) Yn erthygl 5—
(a) ym mharagraff (2)—

(i) yn is-baragraff (a)—
(aa) yn lle “£250” rhodder “£750”;
(bb) yn lle’r geiriau o “yng ngholofn 3” 

hyd at y diwedd rhodder “yng 
ngholofn 2 y tabl hwnnw”;

(ii) yn is-baragraff (b), yn lle’r geiriau o “yng 
ngholofn 4” hyd at y diwedd rhodder 
“yng ngholofn 3 y tabl hwnnw”;

(b) ym mharagraff (3), yn lle “yng ngholofnau 3 a 
4” rhodder “yng ngholofnau 2 a 3”;

(c) ym mharagraff (4)—
(i) yn is-baragraff (a)—

(aa) yn lle “£250” rhodder “£750”;
(bb) yn lle “£7.43” rhodder “£7.88”;

(ii) yn is-baragraff (b), yn lle “£14.86” 
rhodder “£15.76”.

(3) Yn lle Atodlen 3, rhodder—

“ATODLEN 3Erthygl 5(1)

Ffioedd gwasanaethau tystysgrifau 
allforio a gwasanaethau cyn-allforio

(1)
Gwasanaeth

(2)
Ffi (£)

(3)

Ffi (£)

Arolygiad o 
lwyth

31.90 am bob 
cyfnod o 15 
munud (neu ran 
o’r cyfnod 

63.80 am bob 
cyfnod o 15 
munud (neu ran 
o’r cyfnod 

(1) O.S. 2006/1701 (Cy. 163), a ddiwygiwyd gan O.S. 
2013/1658 (Cy. 156), O.S. 2014/1759 (Cy. 174), O.S. 
2016/1084 (Cy. 259) ac O.S. 2018/772 (Cy. 156).
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hwnnw), yn 
ddarostyngedig 
i isafswm ffi o 
63.80

hwnnw), yn 
ddarostyngedig 
i isafswm ffi o 
127.60

Archwiliad o 
arolygiad 
grawn a 
gynhelir yn 
unol ag erthygl 
3(3)

13.20 am bob 
cyfnod o 15 
munud (neu ran 
o’r cyfnod 
hwnnw), yn 
ddarostyngedig 
i isafswm ffi o 
26.40

26.40 am bob 
cyfnod o 15 
munud (neu ran 
o’r cyfnod 
hwnnw), yn 
ddarostyngedig 
i isafswm ffi o 
52.80

Archwiliad 
mewn labordy 

16.78 am bob 
sampl a brofir

33.56 am bob 
sampl a brofir

Dyroddi 
tystysgrif

12.76 am bob 
tystysgrif

25.52 am bob 
tystysgrif

Diwygio 
tystysgrif ar 
archiad yr 
allforiwr

7.88 am bob 
tystysgrif

15.76 am bob 
tystysgrif”.

Diwygio Rheoliadau Iechyd Planhigion etc. 
(Ffioedd) (Cymru) 2018

3.—(1) Mae Rheoliadau Iechyd Planhigion etc. 
(Ffioedd) (Cymru) 2018(1) wedi eu diwygio fel a 
ganlyn.

(2) Yn rheoliad 3—
(a) ym mharagraff (1)—

(i) yn lle “sydd ar ffurf” rhodder “i’r 
graddau y mae’n cynnwys”;

(ii) ar y diwedd mewnosoder “neu unrhyw 
beiriannau neu gerbydau sydd wedi eu 
gweithredu at ddibenion amaethyddol 
neu goedwigaeth”;

(b) ym mharagraff (2)—
(i) yn is-baragraff (a), yn lle “£9.71” 

rhodder “£10.51”;
(ii) yn lle is-baragraffau (b) ac (c), rhodder—

“(b) yn achos—
(i) llwyth o flodau wedi eu torri a 

restrir yn Atodlen 2 sy’n 
cynnwys—
(aa) un lot o flodau wedi eu 

torri, y ffi a bennir mewn 
cysylltiad â’r blodau wedi 
eu torri hynny yng ngholofn 
3 o’r tabl yn Atodlen 2;

(1) O.S. 2018/1179 (Cy. 238).
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(bb) dwy lot neu ragor o flodau 
wedi eu torri, ffi sy’n 
gyfwerth â swm yr uchaf 
o’r ffioedd a bennir mewn 
cysylltiad â’r lotiau hynny 
yng ngholofn 3 o’r tabl 
hwnnw;

(ii) llwyth o ffrwythau neu lysiau a 
restrir yn Atodlen 2 sy’n 
cynnwys—
(aa) un lot o ffrwythau neu 

lysiau, y ffi a bennir mewn 
cysylltiad â’r ffrwythau 
neu’r llysiau hynny yng 
ngholofn 3 o’r tabl yn 
Atodlen 2;

(bb) dwy lot neu ragor o 
ffrwythau neu lysiau, ffi 
sy’n gyfwerth â swm yr 
uchaf o’r ffioedd a bennir 
mewn cysylltiad â’r lotiau 
hynny yng ngholofn 3 o’r 
tabl hwnnw;

(c) yn achos llwyth—
(i) sy’n cynnwys canghennau wedi eu 

torri o Phoenix spp. sy’n tarddu o 
Costa Rica ac nad yw’n cynnwys 
unrhyw ganghennau wedi eu torri 
eraill y mae’r rheoliad hwn yn 
gymwys iddynt, y ffi a bennir 
mewn cysylltiad â’r canghennau 
wedi eu torri hynny yng ngholofn 
3 o’r tabl yn Atodlen 2;

(ii) yn achos unrhyw lwyth arall y 
mae’r rheoliad hwn yn gymwys 
iddo—
(aa) pan fo’r llwyth yn cynnwys 

unrhyw beiriannau neu 
gerbydau sydd wedi eu 
gweithredu at ddibenion 
amaethyddol neu 
goedwigaeth, ffi o £5.98;

(bb) pan fo’r llwyth yn cynnwys 
planhigion, cynhyrchion 
planhigion neu wrthrychau 
eraill o ddisgrifiad a bennir 
yng ngholofn 1 o’r tabl yn 
Atodlen 1, y ffi neu’r 
ffioedd a bennir mewn 
cysylltiad â’r planhigion 
hynny, y cynhyrchion 
planhigion hynny neu’r 
gwrthrychau eraill hynny 
yng ngholofn 2 o’r tabl 
hwnnw;”;
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(iii) yn is-baragraff (d), yn lle 
“£157.08” rhodder “£147.35”;

(c) ym mharagraff (3), ar ôl y diffiniad o “pla 
planhigion a reolir”, mewnosoder—

“(aa) mae i “Ewrop” yr ystyr a 
roddir yn erthygl 2(1) o 
Orchymyn 2018;

(ab) ystyr “lot” yw un uned neu 
ragor o un nwydd, y gellir 
ei adnabod drwy 
gydrywiaeth ei 
gyfansoddiad a’i darddiad, 
sy’n ffurfio rhan o lwyth;

(ac) ystyr “llwyth o flodau wedi 
eu torri a restrir yn Atodlen 
2” yw llwyth sy’n cynnwys 
blodau wedi eu torri o 
ddisgrifiad a bennir yng 
ngholofn 1 o’r tabl yn 
Atodlen 2 sy’n tarddu o 
wlad a bennir yng ngholofn 
2 o’r tabl hwnnw ac nad 
yw’n cynnwys unrhyw 
flodau wedi eu torri eraill y 
mae’r rheoliad hwn yn 
gymwys iddynt;

(ad) ystyr “llwyth o ffrwythau 
neu lysiau a restrir yn 
Atodlen 2” yw llwyth sy’n 
cynnwys ffrwythau neu 
lysiau o ddisgrifiad a bennir 
yng ngholofn 1 o’r tabl yn 
Atodlen 2 sy’n tarddu o 
wlad a bennir yng ngholofn 
2 o’r tabl hwnnw ac nad 
yw’n cynnwys unrhyw 
ffrwythau na llysiau eraill y 
mae’r rheoliad hwn yn 
gymwys iddynt;”.

(3) Yn rheoliad 4—
(a) ym mharagraff (2), yn lle “ffioedd a bennir yn 

y tabl yn Atodlen 3” rhodder “ffi a bennir ym 
mharagraff (3)”;

(b) yn lle paragraff (3) rhodder—
“(3) Mae ffi o £61.58 yn daladwy am bob 

cyfnod o 15 munud (neu ran o’r cyfnod hwnnw) 
a dreulir yn cynnal yr arolygiad ac unrhyw 
weithgareddau cysylltiedig yn y fangre 
berthnasol, yn ddarostyngedig i isafswm ffi o 
£123.16.”;

(c) ym mharagraff (4), yn lle “£18.78” rhodder 
“£20.66”.

(4) Yn rheoliad 6(1), yn lle “£60.40” rhodder 
“£70.83”.
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(5) Yn rheoliad 8—
(a) ym mharagraff (4), yn lle “£14.76” rhodder 

“£15.76”;
(b) ar ôl paragraff (4) mewnosoder—

“(4A) Pan fo person yn cyflwyno cais ar gyfer 
darparu labelau argraffedig, mae’r ffi 
ychwanegol a ganlyn yn daladwy—

(a) yn achos cais a gyflwynir ar-lein, 
£11.45;

(b) yn achos cais a gyflwynir ar bapur, 
£15.61.”.

(6) Yn lle rheoliad 9(2) rhodder—
“(2) Mae ffi o £26.00 am bob cyfnod o 15 

munud (neu ran o’r cyfnod hwnnw) yn daladwy 
mewn cysylltiad â’r amser a dreulir yn cynnal 
archwiliad swyddogol ac unrhyw 
weithgareddau cysylltiedig yn y fangre 
berthnasol at ddibenion ardystio’r deunydd, yn 
ddarostyngedig i isafswm ffi o £52.00.”.

(7) Yn lle Atodlen 1 rhodder—

“ATODLEN 1 Rheoliad 3(1)

Ffioedd arolygu mewnforio

Colofn 1

Planhigyn, cynnyrch 
planhigion neu 
wrthrych arall

Colofn 2

Ffi (£)

Torion, egin 
blanhigion (ac eithrio 
deunydd lluosogi 
coedwigaeth), 
planhigion ifanc mefus 
neu lysiau

173.91

Llwyni, coed (ac 
eithrio coed Nadolig 
wedi eu torri), 
planhigion meithrinfa 
prennaidd eraill gan 
gynnwys deunydd 
lluosogi coedwigaeth 
(ac eithrio had)

182.38

Bylbiau, cormau, 
rhisomau, cloron, a 
fwriedir ar gyfer eu 
plannu (ac eithrio 
cloron tatws)

205.04

Hadau, meithriniad 
meinwe

128.13
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Planhigion eraill a 
fwriedir ar gyfer eu 
plannu, nas pennir yn 
unman arall yn y tabl 
hwn

182.38

Blodau wedi eu torri 42.75

Canghennau gyda 
deiliant, rhannau o 
goed conwydd (ac 
eithrio coed Nadolig 
wedi eu torri)

33.99

Coed Nadolig wedi eu 
torri

119.64

Dail planhigion, megis 
perlysiau, sbeisys a 
llysiau deiliog

71.68

Ffrwythau, llysiau (ac 
eithrio llysiau deiliog)

53.10

Cloron tatws 156.69

Pridd a chyfrwng tyfu, 
rhisgl

119.64

Grawn 142.98

Planhigion eraill neu 
gynhyrchion 
planhigion eraill nas 
pennir yn unman arall 
yn y tabl hwn, ac 
eithrio coed fforestydd

22.73”.

(8) Yn lle Atodlen 2 rhodder—

“ATODLEN 2Rheoliad 3(2)(c)

Ffioedd arolygu mewnforio: 
cyfraddau gostyngol

Colofn 1

Genws

Colofn 2

Gwlad 
tarddiad

Colofn 3

Ffi (£)

Blodau wedi eu torri

Aster Zimbabwe 32.06

Dianthus Colombia 1.28

Ecuador 6.41

Kenya 2.14
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Twrci 6.41

Rosa Colombia 1.28

Ecuador 0.43

Ethiopia 2.14

Kenya 4.28

Tanzania 21.38

Zambia 4.28

Canghennau gyda Deiliant 

Phoenix Costa Rica 17.00

Ffrwythau

Actinidia Unrhyw 
drydedd wlad

2.66

Carica 
papaya

Unrhyw 
drydedd wlad

2.66

Citrus Yr Aifft 39.83

Moroco 1.59

Periw 5.31

Twrci 1.59

UDA 13.28

Citrus limon 
a citrus 
aurantifolia

Israel 13.28

Cydonia Unrhyw 
drydedd wlad 
yn Ewrop

2.66

Fragaria Unrhyw 
drydedd wlad

2.66

Malus Ariannin 18.59

Brasil 26.55

Chile 2.66

Unrhyw 
drydedd wlad 
yn Ewrop

2.66

Seland 
Newydd

5.31

De Affrica 2.66

Mangifera Brasil 26.55

Passiflora Colombia 3.72
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Kenya 13.28

De Affrica 18.59

Fiet-nam 13.28

Zimbabwe 26.55

Persea 
americana

Unrhyw 
drydedd wlad

2.66

Prunus Ariannin 39.83

Chile 5.31

Unrhyw 
drydedd wlad 
yn Ewrop

2.66

Moroco 26.55

Twrci 18.59

UDA 26.55

Prunus ac 
eithrio 
prunus 
persica

De Affrica 2.66

Pyrus Ariannin 7.97

Chile 7.97

Tsieina 26.55

Unrhyw 
drydedd wlad 
yn Ewrop

2.66

De Affrica 5.31

Ribes Unrhyw 
drydedd wlad 
yn Ewrop

2.66

Rubus Unrhyw 
drydedd wlad

2.66

Vaccinium Ariannin 13.28

Unrhyw 
drydedd wlad 
yn Ewrop

2.66

Vitis Unrhyw 
drydedd wlad

2.66

Llysiau

Solanum 
lycopersicon

Yr Ynysoedd 
Dedwydd

2.66

Moroco 2.66
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Solanum 
melongena

Twrci 13.28”.

(9) Hepgorer Atodlen 3.
(10) Yn lle Atodlen 4 rhodder—

“ATODLEN 4Rheoliad 5(1)

Ffioedd trwydded iechyd 
planhigion

 Yn yr Atodlen hon—
ystyr “cyfnod 1” yw’r cyfnod sy’n dod i ben 
ar 31 Mawrth 2020;
ystyr “cyfnod 2” yw’r cyfnod sy’n dechrau 
ar 1 Ebrill 2020 ac sy’n dod i ben ar 30 
Medi 2020.

Colofn 1

Y math o gais 
neu arolygiad

Colofn 2

Dyddiad y 
cais

Colofn 3

Ffi (£)

Cais am 
drwydded at 
ddibenion 
gwyddonol 
neu dreialu, ac 
eithrio—

— trwydded 
mewn 
cysylltiad â 
dadansoddi 
pridd neu 
gyfrwng tyfu 
arall

— trwydded 
at ddibenion 
gwyddonol 
neu dreialu 
sy’n cwmpasu 
5 neu ragor o 
eitemau

995.36

Cais am 
drwydded at 
ddibenion 
gwyddonol 
neu dreialu 
sy’n cwmpasu 
5 neu ragor o 
eitemau

995.36, plws 
52.45 am bob 
eitem dros 5
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Cais am 
drwydded 
mewn 
cysylltiad â 
dadansoddi 
pridd neu 
gyfrwng tyfu 
arall, ac 
eithrio 
trwydded 
mewn 
cysylltiad â 
dadansoddi 
pridd neu 
gyfrwng tyfu 
arall sy’n 
cwmpasu 5 
neu ragor o 
eitemau

745.41

Cais am 
drwydded 
mewn 
cysylltiad â 
dadansoddi 
pridd neu 
gyfrwng tyfu 
arall sy’n 
cwmpasu 5 
neu ragor o 
eitemau

745.41, plws 
52.45 am bob 
eitem dros 5

Cais i 
amrywio 
trwydded 
gyda 
newidiadau y 
mae asesiad 
gwyddonol 
neu dechnegol 
yn ofynnol ar 
eu cyfer

380.25

Cais am 
unrhyw 
drwydded 
arall

42.50

Dyroddi 
llythyr 
awdurdodi 
blynyddol

42.50

Monitro a 
gydymffurfir 
ag amodau a 
thelerau 
trwydded

Yn achos 
monitro a 
wneir yng 
nghyfnod 1

69.75 am bob 
cyfnod o 15 
munud (neu ran 
o’r cyfnod 
hwnnw), yn 
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ddarostyngedig 
i isafswm ffi o 
139.50

Yn achos 
monitro a 
wneir yng 
nghyfnod 2

81.25 am bob 
cyfnod o 15 
munud (neu ran 
o’r cyfnod 
hwnnw), yn 
ddarostyngedig 
i isafswm ffi o 
162.50

Yn achos 
monitro a 
wneir ar 1 
Hydref 2020 
neu ar ôl 
hynny

92.67 am bob 
cyfnod o 15 
munud (neu ran 
o’r cyfnod 
hwnnw), yn 
ddarostyngedig 
i isafswm ffi o 
185.34”.

(11) Yn lle Atodlen 5 rhodder—

“ATODLEN 5 Rheoliad 8(1)

Tatws hadyd: ffioedd

Colofn 1

Gweithgaredd

Colofn 2

Ffi (£)

Colofn 3

Isafswm ffi 
(£)

Samplu a phrofi pridd ar gyfer Llyngyr 
Tatws

Samplu a 
phrofi pridd 
at ddibenion 
paragraff 4, 7 
neu 9 o 
Atodlen 1 i 
Reoliadau 
Tatws Hadyd 
(Cymru) 
2016(1)

24.75 am bob 
hectar (neu 
ran ohono) 
sy’n cael ei 
samplu a’i 
brofi

Arolygu cnydau sy’n tyfu

Ardystio yn 
datws hadyd 
cyn-sylfaenol: 
Gradd PBTC 
yr Undeb

30.39 am bob 
cyfnod o 15 
munud (neu 
ran o’r 
cyfnod 
hwnnw)

60.78

(1) O.S. 2016/106 (Cy. 52).
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Ardystio yn 
datws hadyd 
cyn-sylfaenol: 
Gradd PB yr 
Undeb

12.16 am bob 
0.1 hectar 
(neu ran 
ohono) a 
arolygir

60.75

Ardystio yn 
datws hadyd 
sylfaenol: 
Gradd S yr 
Undeb

10.57 am bob 
0.1 hectar 
(neu ran 
ohono) a 
arolygir

105.70

Ardystio yn 
datws hadyd 
sylfaenol: 
Gradd SE yr 
Undeb

10.57 am bob 
0.1 hectar 
(neu ran 
ohono) a 
arolygir

105.70

Ardystio yn 
datws hadyd 
sylfaenol: 
Gradd E yr 
Undeb

10.33 am bob 
0.1 hectar 
(neu ran 
ohono) a 
arolygir

103.30

Ardystio yn 
datws hadyd 
ardystiedig: 
Gradd A neu 
B yr Undeb

9.39 am bob 
0.1 hectar 
(neu ran 
ohono) a 
arolygir

93.90

Arolygu cloron a gynaeafwyd

Arolygu 40.55 am bob 
cyfnod o 15 
munud (neu 
ran o’r 
cyfnod 
hwnnw)

81.10

Darparu labelau a seliau mewn cysylltiad â 
cheisiadau

Labelau 
argraffedig ar 
gyfer bagiau 
sy’n dal 50 kg 
o datws 
hadyd neu lai

0.05 am bob 
label

Labelau a 
seliau 
argraffedig ar 
gyfer bagiau 
sy’n dal mwy 
na 50 kg o 
datws hadyd

0.11 am bob 
label (gan 
gynnwys sêl)

Labelau a 
seliau gwag

0.16 am bob 
label (gan 
gynnwys 
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sêl)”.

Lesley Griffiths 
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 
un o Weinidogion Cymru
22 Hydref 2019 
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EXPLANATORY MEMORANDUM TO THE PLANT HEALTH ETC. 
(MISCELLANEOUS FEES) (WALES) (AMENDMENT) REGULATIONS 2019

This Explanatory Memorandum has been prepared by the Plant Health and 
Environment Protection Branch within the Economy, Skills and Natural Resources 
Department 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 Plant Health etc. (Miscellaneous Fees) (Wales) (Amendment) 
Regulations 2019. 

Lesley Griffiths
Minister for Environment, Energy and Rural Affairs
24 October 2019
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1. Description

These Regulations amend the Plant Health (Export Certification) (Wales) Order 2006 
(the “2006 Order”) which specify fees for export certification services. They also 
amend the Plant Health etc. (Fees) (Wales) Regulations 2018  (the “2018 
Regulations”) which specify fees payable to the Welsh Ministers in relation to plant 
health services and the certification of seed potatoes and fruit plants and fruit plant 
propagating material. 

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

There are no matters of special interest to the Constitutional and Legislative Affairs 
Committee.

3. Legislative background

These Regulations are made, in part, under powers conferred on the Welsh 
Ministers by sections 3(1) and 4A of the Plant Health Act 1967. The Welsh Ministers 
are the competent authority for Wales for the purposes of the Act pursuant to section 
1(2) of the Act as amended by the Natural Resources Body for Wales (Functions) 
Order 2013. Section 3(1) provides the power to make provision in an Order which is 
considered expedient for preventing the spread of pests in Great Britain or the 
conveyance of pests by articles exported from Great Britain. Section 4A provides the 
power to make provision imposing reasonable fees or charges in connection with 
import and export licences and certificates.

These Regulations are also made, in part, in exercise of powers in section 56(1) and 
(2) of the Finance Act 1973 – those powers are conferred on the Welsh Ministers by 
virtue of section 59(5) of the Government of Wales Act 2006. The powers permit the 
Welsh Ministers to make regulations which require the payment of fees or other 
charges for the provision of any services or facilities or the issue of any 
authorisation, certificate or other document, in pursuance of any EU obligation.   

Council Directive 2000/29/EC on protective measures against the introduction into 
the EU of organisms harmful to plants or plant products and against their spread 
within the EU (“the Plant Health Directive”) establishes the EU plant health regime.  It 
contains measures to be taken in order to prevent the introduction into, and spread 
within, the EU of serious pests and diseases of plants and plant produce. The Plant 
Health Directive is implemented in Wales, for non-forestry matters, by the Plant 
Health (Wales) Order 2018. Similar but separate legislation operates in England, 
Scotland and Northern Ireland.  

Article 13d of the Plant Health Directive requires Member States to recover the cost 
of the import inspections required by the Directive through fees. The 2018 
Regulations implement that requirement in Wales.  The Plant Health Directive, as 
amended, (Article 13a(2)), also contains a procedure for reducing the rate of 
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inspections of certain plant imports and for charging a correspondingly reduced fee 
for inspections.

In line with the principle that the costs of statutory services should be borne by users 
who benefit directly from a service, charges also apply for the following activities 
required by the Plant Health Directive:

 Sampling and testing of potatoes imported from Egypt and the Lebanon

 Plant passporting services

 Plant health licensing services

Seed potatoes produced and marketed in Wales and England must be certified 
under the Seed Potato Classification Scheme, which aims to provide assurance that 
seed potatoes delivered to buyers and growers meet the health and quality 
standards specified by the Seed Potatoes (Wales) Regulations 2016. The 
Regulations implement the requirements of Council Directive 2002/56/EC on the 
marketing of seed potatoes. Charges apply for the provision of seed potato 
certification services.

In order to prevent the introduction of harmful pests and diseases most countries 
outside the EU require that consignments of plants, plant products and other related 
plant material must meet certain plant health standards before they are allowed 
entry. These standards are laid down by the relevant authorities in each country and 
vary from country to country.

Most of these countries require that consignments must be accompanied by a 
phytosanitary (plant health) certificate issued by the National Plant Protection 
Organisation in the exporting country. A phytosanitary certificate provides importing 
countries with an assurance that consignments meet their plant health standards. 
The Animal and Plant Health Agency (“APHA”) is responsible for issuing certificates 
in Wales on behalf of the Welsh Ministers. Consignments without this certificate are 
likely to be rejected at the point of entry, destroyed or returned to the exporting 
country. In most cases, depending on the requirements of the importing country, 
phytosanitary certificates can only be issued following satisfactory official inspection 
of the material for export. In some circumstances it may also be necessary for a 
sample of the material to be examined by the official laboratory, which for Wales is 
FERA Science Ltd. The 2006 Order provides for such export certification services 
and their fees.

These Regulations implement changes to fees for plant health statutory services to 
ensure that the full cost of service provision continues to be recovered. The changes
also reflect adjustments in the cost of service delivery, as well as changes to ensure
that all eligible costs are fully recovered and fees are applied fairly.

These Regulations require and have received Treasury consent.

These Regulations are subject to the negative resolution procedure. 
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4. Policy background 

The 2006 Order, and the 2018 Regulations, implemented in Wales the outcome of 
an England and Wales public consultation in 2017 on proposed changes to fees for 
import inspection, sampling and testing of potatoes originating in Egypt and the 
Lebanon, plant passporting, licensing, certification of seed potato and fruit plant and 
propagating material and export certification material services provided by APHA in 
England and Wales.

Those instruments implemented changes to the charging structure and fees for
statutory plant health services, aligning them more closely to the cost of delivering 
the services to individual customers. The changes also reflected adjustments in the 
cost of service delivery, as well as changes to ensure that all eligible costs are fully 
recovered.

The response to the public consultation, published in March 2018, acknowledged 
that there were several outstanding charging issues which needed further review. 
Further issues were raised by stakeholders during 2018. These Regulations 
implement changes to fees to address those concerns.

Fees are reviewed annually to ensure full cost recovery is maintained. These 
Regulations also implement changes resulting from the latest review. In general fees 
are decreasing (as costs have decreased) but with significant increases in fees for 
monitoring compliance with licence terms and conditions, where a phased 
implementation is being put in place.

The significant changes to the package of fees being implemented by these 
Regulations are:

Amendment of the 2006 Order 

In the response to the 2017 consultation, the concessionary rate for export charges 
which has been in place since 1988 to support small-scale operators was reviewed. 
Small businesses and individuals who export small volumes of plant material are, 
subject to meeting certain criteria, eligible for a 50% reduction in export fees, up to a 
maximum value of services of £250 in any one financial year. Services required 
when this total is exceeded are charged at full price. The £250 maximum has not 
been updated for many years and is now out of step with export fees, which since 
April 2019 have been at full cost recovery and as such the benefit of the 
concessionary rate to small-scale exporters has been eroded away. Regulation 2(2) 
of these Regulations amend the 2006 Order so that those eligible for the concession 
will now get a 50% reduction in fees for export services up to a £750 maximum per 
year instead of the current maximum of £250 per year.

Under Regulation 2(3) the fees for export certification services set out in Schedule 3 
of the 2006 Order are amended to ensure that full cost recovery is maintained.
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Amendment of the 2018 Regulations

At Regulation 3(6) the mechanism by which the fee for carrying out inspections in
connection with the certification of fruit propagation material is calculated is changing
from an hourly charge applied against site, travel and admin time, to an hourly charge 
applied against site time only. 

The mechanism by which the fee for monitoring compliance with licence terms and 
conditions is calculated is changing from an hourly charge applied against site, travel 
and admin time, to an hourly charge applied against site time only. This will provide 
consistency with similar hourly charges for other plant health inspection services.

Given the increases in the hourly fee for licensing services, their introduction will be 
phased in steps so that full-cost recovery is achieved by October 2020, in order to 
support businesses and give them time to plan and prepare.

Currently, when an imported consignment includes plant material subject to a full rate 
of import inspection and also material subject to a reduced level of inspection (because 
it is from a lower risk country and involves a lower risk commodity) and consequentially 
a reduced fee, the importer is charged twice - both the full inspection fee (under 
Schedule 1 of the 2018 Regulations) and the reduced fee (under Schedule 2). In 
practical terms only a single inspection is carried out and in effect the importer is 
penalised for sourcing lower risk material.  Regulation 3(2)(b)((ii) of these Regulations 
provide for a single fee for mixed consignments, whereby the importer would be 
charged the full import inspection fee, with no additional charge for plant material in 
the same consignment eligible for a reduced inspection rate.

Regulation 3(8) substitutes Schedule 2 to the 2018 Regulations which sets out 
reduced rate fees for certain plants and plant products which are subject to reduced 
levels of plant health checks agreed under the procedure provided for in Articles 
13a(2) and 18(2) of Council Directive 2000/29/EC on protective measures against the 
introduction into the Community of organisms harmful to plants or plant products and 
against their spread within the Community (OJ No 169, 10.7.2000, p1). This gives 
effect to the latest notification published by the European Commission of the reduced 
plant health checks applicable to certain plants and plant products.

Regulation 3(11) substitutes Schedule 5 of the 2018 Regulations which sets out fees 
for soil sampling and testing and certification of seed potatoes including the provision 
of labels.  The charges for seed potato labels have been revised to make it more 
equitable, particularly for those selling or exporting in small bags.

Current fees for inspecting basic and certified seed potatoes are set per 0.5 hectares, 
with part hectares rounded up to the nearest 0.5 hectare. The fees for pre-basic seed 
potatoes are set per 0.25 hectare, with part hectares rounded to 0.25 hectares. In 
response to the 2017 consultation, some stakeholders raised concerns that charging 
to nearest 0.5 hectare led to overcharging for this service. On further consideration, 
and in order to apportion the costs more fairly across seed potato growers, the part 
hectare charges for growing season inspections of all grades of seed potatoes, except 
pre-basic grade PBTC, will be rounded to 0.1 hectare.
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5. Consultation

The England and Wales consultation on proposed changes to fees for statutory plant 
health services provided by the APHA ran from 6th September to 31st October 2017. 
The changes made by these Regulations are in line with the outcome of that 
consultation. A summary of the responses to the consultation has been published 
and can be viewed here.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach
ment_data/file/684657/plant-health-services-consult-sum-resp.pdf

6. Regulatory Impact Assessment

The impact on business, charities or voluntary bodies is minimal. A concessionary 
(reduced) rate is in place for small-scale exporters.

There is no impact on the public sector.

A regulatory impact assessment has not been prepared for these Regulations.

7. Monitoring and review

Welsh Government officials will continue to work with UK Government to identify 
efficiencies and better ways of working in order to further drive down costs. 

The levels of fees are reviewed annually.
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SL(5)457 – Rheoliadau Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am 
Alcohol) (Isafbris Uned) (Cymru) 2019

Cefndir a Diben
Mae'r Rheoliadau hyn yn pennu mai'r isafbris uned at ddibenion Adran 1 o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd 
(Isafbris am Alcohol) (Cymru) 2018 ("Deddf 2018") yw £0.50.

Mae Deddf 2018 yn gwneud darpariaeth ynghylch yr isafbris y mae alcohol i'w gyflenwi amdano gan 
fanwerthwyr alcohol o fangreoedd cymhwysol yng Nghymru, ac mae'n sefydlu cyfundrefn orfodi a 
arweinir gan yr awdurdod lleol. 

Mae adran 1 o Ddeddf 2018 yn nodi'r fformiwla sydd i'w chymhwyso wrth gyfrifo'r isafbris cymwys at y 
diben hwn. Y fformiwla honno yw I x Cr x Cy.

I yw’r isafbris uned a bennir mewn rheoliadau; Cr yw cryfder yr alcohol, a fynegir fel rhif prifol (felly er 
enghraifft os yw’r cryfder yn 5%, 5 fydd y rhif prifol perthnasol); a Cy yw cyfaint yr alcohol mewn litrau.

Gweithdrefn
Cadarnhaol.

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 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) – 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'r Rheoliadau hyn yn gosod isafbris uned am alcohol ar lefel o 50c yng Nghymru am y tro cyntaf, ac 
at ddibenion y gyfundrefn isafbris a gyflwynwyd gan Ddeddf 2018. 

Cynhaliodd Llywodraeth Cymru ymgynghoriad 12 wythnos ar lefel yr isafbris uned a ffefrir ganddi ac ar y 
rheoliadau drafft, fel sy'n ofynnol o dan gan Erthygl 9 o Reoliad (EC) Rhif 178/2002 Senedd Ewrop a'r 
Cyngor.

Mae'r Memorandwm Esboniadol yn darparu Asesiad Effaith Rheoleiddio manwl (tudalennau 7-42) sy'n 
manylu ar yr opsiynau a'r ystyriaeth a roddwyd i effaith nodi lefelau isafbris uned gwahanol gan 
Lywodraeth Cymru.

Y goblygiadau yn sgil gadael yr Undeb Ewropeaidd  
Ni nodwyd unrhyw oblygiadau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â'r 
offeryn hwn.
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Ymateb y Llywodraeth
Nid oes angen ymateb gan y Llywodraeth.

Cynghorwyr Cyfreithiol
Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol
17 Hydref 2019
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Rheoliadau drafft a osodwyd gerbron Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru o dan adran 26(2)(a) o Ddeddf 
Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) 2018, 
i’w cymeradwyo drwy benderfyniad gan Gynulliad 
Cenedlaethol Cymru.

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

2019 Rhif (Cy. )

BWYD, CYMRU

IECHYD Y CYHOEDD, 
CYMRU

Rheoliadau Iechyd y Cyhoedd 
(Isafbris am Alcohol) (Isafbris 

Uned) (Cymru) 2019

NODYN ESBONIADOL

(Nid ywʼr nodyn hwn yn rhan oʼr Rheoliadau)

Mae Deddf Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) 
(Cymru) 2018 (“Deddf 2018”) yn gwneud darpariaeth 
ynghylch yr isafbris y mae alcohol i’w gyflenwi 
amdano gan fanwerthwyr alcohol o fangreoedd 
cymhwysol yng Nghymru i berson yng Nghymru, ac 
mae’n sefydlu cyfundrefn orfodi a arweinir gan yr 
awdurdod lleol.

Mae adran 1 o Ddeddf 2018 yn nodi’r fformiwla 
sydd i’w chymhwyso wrth gyfrifo’r isafbris cymwys at 
y diben hwn. Y fformiwla honno yw I x Cr x Cy.

I yw’r isafbris uned a bennir mewn rheoliadau; Cr 
yw cryfder yr alcohol, a fynegir fel rhif prifol (felly er 
enghraifft os yw’r cryfder yn 5%, 5 fydd y rhif prifol 
perthnasol); a Cy yw cyfaint yr alcohol mewn litrau.

Mae’r Rheoliadau hyn yn pennu mai’r isafbris uned 
(I) at ddibenion Deddf 2018 yw £0.50.

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar 
gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn 
perthynas â’r Rheoliadau hyn. O ganlyniad, lluniwyd 
asesiad effaith rheoleiddiol o’r costau a’r manteision 
sy’n debygol o ddeillio o gydymffurfio â’r Rheoliadau 
hyn yng Nghymru. Gellir cael copi oddi wrth: Y 
Gyfarwyddiaeth Iechyd a Gwasanaethau 
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Cymdeithasol, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, 
Caerdydd, CF10 3NQ.

Hysbyswyd y Comisiwn Ewropeaidd am y 
Rheoliadau hyn ar ffurf ddrafft yn unol â 
Chyfarwyddeb (EU) 2015/1535 Senedd Ewrop a’r 
Cyngor (OJ Rhif L 241, 17.9.2015, t. 1) sy’n gosod 
gweithdrefn ar gyfer darparu gwybodaeth ym maes 
rheoliadau technegol a rheolau ar Wasanaethau’r 
Cymdeithasau Gwybodaeth.
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Rheoliadau drafft a osodwyd gerbron Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru o dan adran 26(2)(a) o Ddeddf 
Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) 2018, 
i’w cymeradwyo drwy benderfyniad gan Gynulliad 
Cenedlaethol Cymru.

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

2019 Rhif (Cy. )

BWYD, CYMRU

IECHYD Y CYHOEDD, 
CYMRU

Rheoliadau Iechyd y Cyhoedd 
(Isafbris am Alcohol) (Isafbris 

Uned) (Cymru) 2019

Gwnaed ***

Yn dod i rym ***

Mae Gweinidogion Cymru, drwy arfer y pwerau a 
roddir gan adrannau 1(1)(a) a 26 o Ddeddf Iechyd y 
Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) 2018(1), yn 
gwneud y Rheoliadau a ganlyn.

Cynhaliwyd ymgynghoriad fel 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(2).

Yn unol ag adran 26(2)(a) o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd 
(Isafbris am Alcohol) (Cymru) 2018, gosodwyd drafft 
o’r offeryn hwn gerbron Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru ac fe’i cymeradwywyd ganddo drwy 
benderfyniad.

(1) 2018 dccc 5; gweler adran 27(3) i gael y diffiniad o 
“rheoliadau”.

(2) OJ Rhif L 31, 1.2.2002, t. 1, a ddiwygiwyd ddiwethaf gan 
Reoliad y Comisiwn (EU) Rhif 2017/228 (OJ Rhif L 35, 
10.2.2017, t. 10).
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Enwi a chychwyn

1.—(1) Enw’r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau 
Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Isafbris 
Uned) (Cymru) 2019.

(2) Daw’r Rheoliadau hyn i rym ar 2 Mawrth 2020.

Yr isafbris uned

2. Yr isafbris uned at ddibenion adran 1(1)(a) o 
Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) 
(Cymru) 2018 yw £0.50.

Enw
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 
un o Weinidogion Cymru
Dyddiad
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Memorandwm Esboniadol i 
Reoliadau Iechyd y Cyhoedd 

(Isafbris am Alcohol) (Isafbris Uned) 
(Cymru) 2019 drafft  
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Memorandwm Esboniadol i Reoliadau Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am 
Alcohol) (Isafbris Uned) (Cymru) 2019 Drafft

Paratowyd y Memorandwm Esboniadol hwn gan yr Adran Iechyd a 
Gwasanaethau Cymdeithasol, ac fe’i gosodir gerbron Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru ar y cyd â'r is-ddeddfwriaeth uchod ac yn unol â Rheol Sefydlog 27.1. 

Datganiad y Gweinidog

Yn fy marn i, mae’r Memorandwm Esboniadol hwn yn rhoi darlun teg a rhesymol 
o effaith ddisgwyliedig Rheoliadau Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) 
(Isafbris Uned) (Cymru) 2019 drafft.  Rwy'n fodlon bod y buddion yn cyfiawnhau'r 
costau tebygol.

Vaughan Gething AC
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
15 Hydref 2019
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RHAN 1

1. Disgrifiad

1. Mae Deddf Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) 2018 (“y 
Ddeddf”) yn gwneud darpariaeth ar gyfer yr isafbris uned y bydd 
manwerthwyr yn cyflenwi alcohol o safleoedd cymwys yng Nghymru i berson 
yng Nghymru, ac mae'n sefydlu gweithdrefn orfodi dan arweiniad 
awdurdodau lleol.

2. Mae adran 1 o'r Ddeddf yn amlinellu'r fformiwla i'w chymhwyso wrth gyfrifo'r 
isafbris cymwys at y diben hwn. Y fformiwla yw I x Cr x Cy. 

3. I yw'r isafbris uned a bennir mewn rheoliadau; Cr yw cryfder yr alcohol, a 
fynegir fel rhif prifol (felly er enghraifft os yw’r cryfder yn 5%, 5 fydd y rhif prifol 
perthnasol); a Cy yw cyfaint yr alcohol mewn litrau. 

4. Mae'r rheoliadau hyn yn pennu mai 50c yw'r isafbris uned (I) at ddiben Deddf 
2018.

2. Materion o ddiddordeb arbennig i'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a 
Deddfwriaethol

5. Dim. 

3. Y cefndir deddfwriaethol

6.  Caiff y rheoliadau eu gwneud yn unol ag adran 1(1)(a) o'r Ddeddf.

7. Yn unol ag adran 26(2) o'r Ddeddf, mae'r rheoliadau hyn yn ddarostyngedig 
i'r weithdrefn gadarnhaol.
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4. Diben y ddeddfwriaeth a'r effaith y bwriedir iddi ei chael

8. Diben y Rheoliadau hyn yw pennu lefel yr isafbris uned at ddibenion y 
gyfundrefn isafbris a gyflwynwyd gan y Ddeddf.   

9. Amcan pennaf y Rheoliadau hyn yw mynd i’r afael â niwed sy’n gysylltiedig 
ag alcohol, gan gynnwys derbyniadau i ysbytai y gellid eu priodoli i alcohol a 
marwolaethau sy’n gysylltiedig ag alcohol yng Nghymru, drwy leihau faint o 
alcohol a gaiff ei yfed gan yfwyr peryglus a niweidiol. Yn 2017, cafwyd 540 o 
farwolaethau yng Nghymru a oedd yn gysylltiedig ag alcohol (wedi codi o 504 
yn 2016) ac yn 2017/18, cafwyd bron i 55,000 o dderbyniadau i'r ysbyty y 
gellir eu priodoli i alcohol. Mae'r Ddeddf a'r Rheoliadau hyn wedi'u hanelu at 
ddiogelu iechyd yfwyr peryglus a niweidiol (gan gynnwys pobl ifanc) sy'n 
dueddol o yfed symiau uwch o gynhyrchion rhad sy'n cynnwys lefelau alcohol 
uchel. 

10.Mae’r Ddeddf yn cyflwyno isafbris uned ar gyfer gwerthu a chyflenwi alcohol 
yng Nghymru, a bydd yn cael ei gyfrifo ar yr isafbris uned, canran cryfder yr 
alcohol a'i gyfaint. Ni fyddai cyflwyno isafbris am alcohol yn cynyddu pris pob 
diod alcoholaidd, dim ond y rhai hynny sy’n cael eu gwerthu islaw’r pris 
hwnnw ar hyn o bryd. 

11.Er y rhagwelir y bydd gosod isafbris uned yn golygu y bydd pobl yn yfed llai 
o alcohol, byddant yn talu mwy am gynhyrchion a fu'n cael eu gwerthu am 
bris islaw'r isafbris cymwys. Bydd yr arian yn mynd i'r manwerthwyr diodydd, 
nid i Lywodraeth Cymru. Mae'n bosibl y bydd refeniw eraill yn y gadwyn 
gyflenwi yn cynyddu.

12.Comisiynodd Llywodraeth Cymru Grŵp Ymchwil Alcohol Sheffield ym 
Mhrifysgol Sheffield i greu model o effaith bosibl ystod o bolisïau prisio alcohol 
ar Gymru. Ar 8 Rhagfyr 2014, cyhoeddwyd yr adroddiad Model-based 
appraisal of minimum unit pricing for alcohol in Wales1 . Ers hynny, mae'r 
model wedi’i ddiweddaru â'r data yfed alcohol diweddaraf o Arolwg 
Cenedlaethol Cymru a data gwerthiant Cymru a’r Gorllewin. Cafodd ffigurau 
diwygiedig yn dangos effaith y lefelau isafbris uned gwahanol (yn amrywio o 
35 ceiniog i 70 ceiniog, fesul pum ceiniog) eu cyhoeddi ar 22 Chwefror 2018.2  

1 https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil?_ga=2.143464182.299644843.1558429264-
832368275.1548154346  

2 Angus, C., Holmes, J., Brennan, A. a Meier, P. (2018) Gwerthusiad yn seiliedig ar fodel o effaith 
gymharol polisïau Isafbris Uned a threthu yng Nghymru: Adroddiad terfynol. Caerdydd: 
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Cyn hyn, cyhoeddwyd adroddiad interim ar effeithiau isafbris uned o 50c ym 
mis Tachwedd 2017.3

13.Gan ystyried ystod o ffactorau, mae Llywodraeth Cymru yn ystyried y bydd 
gosod isafbris uned o 50c yn targedu lefelau yfed ymysg yfwyr peryglus a 
niweidiol, gyda'r nod o sicrhau buddion iechyd gwell i'r rheini sydd fwyaf 
mewn perygl, gan hefyd ystyried yr effeithiau ar yfwyr cymedrol a'r ymyrraeth 
yn y farchnad. 

14.Gallwch weld trafodaeth fanwl am effeithiau gosod isafbris uned o 45c, 50c a 
55c yn Rhan 2 o'r ddogfen hon – yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol. 

5. Ymgynghori 

15.Mae Llywodraeth Cymru wedi ymgynghori ddwywaith am yr egwyddor o 
gyflwyno isafbris am alcohol yng Nghymru – yn 2014 fel rhan o Bapur Gwyn 
Iechyd y Cyhoedd4 ac yn 2015 ar Fil drafft Iechyd y Cyhoedd (Isafbris Alcohol) 
(Cymru).5

16.Ar 28 Medi 2018, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ymgynghoriad ar lefel yr 
isafbris a ffefrir ganddi ar gyfer uned o alcohol, sef 50c, a rheoliadau drafft.6   

17.Cafodd yr ymgynghoriad 12 wythnos ar lefel yr isafbris a ffefrir a'r rheoliadau 
drafft ei ddwyn at sylw cynulleidfa eang o randdeiliaid allweddol gan gynnwys 
y cyhoedd, manwerthwyr, y diwydiant alcohol, darparwyr a defnyddwyr 
gwasanaethau, rhanddeiliaid iechyd y cyhoedd, Byrddau Cynllunio Ardal 

Llywodraeth Cymru. http://gov.wales/docs/caecd/research/2018/180222-comparative-impact-
minimum-unit-pricing-taxation-policies-cy.pdf

3 Angus, C., Holmes, J., Brennan, A. a Meier, P. (2018) Gwerthusiad yn seiliedig ar fodel o effaith 
gymharol polisïau Isafbris Uned a threthu yng Nghymru: Adroddiad interim. Diweddariad ar yr 
enghraifft Isafbris Uned o 50c. Caerdydd: Llywodraeth Cymru

https://gov.wales/docs/caecd/research/2017/171129-comparative-impact-minimum-unit-pricing-
taxation-policies-interim-cy.pdf

4 Ymgynghoriad 2014 ar Bapur Gwyn Iechyd y Cyhoedd, Gwrando arnoch chi: Mae eich iechyd 
yn bwysig.

https://gov.wales/betaconsultations/healthsocialcare/white-paper/?lang=cy 

5 Ymgynghoriad 2015 ar Fil Drafft Iechyd y Cyhoedd (Isafbris Alcohol) (Cymru).

https://llyw.cymru/betaconsultations/healthsocialcare/alcohol/?skip=1&lang=cy

6 https://llyw.cymru/gosod-yr-isafbris-am-alcohol?_ga=2.19815547.231019067.1558426253-
283766726.1548160944
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Camddefnyddio Sylweddau a sefydliadau'r trydydd sector, fel y Rhwydwaith 
Camddefnyddio Sylweddau.  

18.Daeth 148 o ymatebion ysgrifenedig i law - a chafodd crynodeb o'r ymatebion 
hyn (a'r themâu a godwyd gan randdeiliaid yn ystod y cyfarfodydd ynghylch 
y lefel a ffefrir) ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru ar 15 Chwefror 
2019.7 Cafodd yr ymatebion eu defnyddio i gyfrannu at y Memorandwm 
Esboniadol a'r Asesiad Effaith Rheoleiddiol, sy'n cyd-fynd â'r rheoliadau drafft 
a osodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Caiff crynodeb o'r 
ymatebion i'r ymgynghoriad hefyd ei gynnwys yn adran 8 o'r Asesiad Effaith 
Rheoleiddiol.  

7 https://llyw.cymru/sites/default/files/consultations/2019-02/crynodeb-or-ymatebion.pdf
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RHAN 2 – ASESIAD EFFAITH RHEOLEIDDIOL

6. Opsiynau

19.Roedd yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol i Fil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am 
Alcohol) (Cymru) yn ystyried opsiynau i gyflawni'r amcan a fynegwyd gan 
Lywodraeth Cymru i leihau niwed sy'n gysylltiedig ag alcohol drwy leihau 
lefelau yfed alcohol, yn enwedig ymysg yfwyr peryglus a niweidiol.8  Yn 
benodol, roedd yr Asesiad Effaith i'r Bil yn cynnwys: Opsiwn 1 – gwneud dim; 
Opsiwn 2 – cryfhau'r polisi presennol; ac Opsiwn 3 – cyflwyno isafbris uned 
ar gyfer gwerthu neu gyflenwi alcohol yng Nghymru.

20. Nid oes unrhyw dystiolaeth ychwanegol neu wahanol wedi dod ar gael sy'n 
newid yn sylweddol y dadansoddiad yn yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol i'r Bil 
a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2018.  Er bod isafbris am alcohol wedi'i 
weithredu yn yr Alban yn ddiweddar, nid yw'r canfyddiadau o'i werthusiad 
wedi'u cyhoeddi hyd yn hyn. Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i fonitro'r 
sefyllfa yn yr Alban. Ond mae data a gyhoeddwyd yn ddiweddar ar gyfer yr 
Alban yn rhoi cipolwg cynnar ar effaith isafbris uned ar werthiant - ar gyfer y 
pedwar mis cyn cyflwyno isafbris uned (1 Mai 2018) a'r wyth mis yn dilyn 
hynny. Mae'r data yn dangos:

(a) Yn 2018, gwerthwyd 9.9 litr (L) o alcohol pur am bob oedolyn 
yn yr Alban, sydd gyfwerth â 19.0 uned yr oedolyn, bob wythnos. 
Dyma'r lefel isaf a welwyd yn yr Alban yn ystod y cyfnod amser sydd 
ar gael.

 
(b) Roedd cyfaint yr alcohol pur a werthwyd yn yr Alban yn 2018 

9% yn uwch nag yng Nghymru a Lloegr, y gwahaniaeth lleiaf ers 2003. 
Mae hyn yn bennaf oherwydd y pwynt data diweddaraf; rhwng 2017 a 
2018 syrthiodd gwerthiant fesul oedolyn yn yr Alban ond cynyddodd 
yng Nghymru a Lloegr.

(c) Yn 2018, pris cyfartalog yr alcohol a werthwyd allfasnach yn 
yr Alban oedd 59 ceiniog yr uned, cynnydd o 55 ceiniog yr uned yn 
2017; yng Nghymru a Lloegr y pris allfasnach ar gyfartaledd oedd 56 
ceiniog yr uned (55 ceiniog yr uned yn 2017). Y pris mewnfasnach ar 
gyfartaledd yn yr Alban oedd £1.87, cynnydd o £1.80 yn 2017; yng 
Nghymru a Lloegr y pris mewnfasnach ar gyfartaledd oedd £1.84 
(£1.78 yn 2017). 

8 http://www.assembly.wales/laid%20documents/pri-ld11577-em/pri-ld11577-em-w.pdf
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(d) Yn yr Alban yn 2018, gwerthwyd ychydig yn llai na chwarter 
yr holl alcohol allfasnach hwn (23%) yn rhatach na 50 ceiniog yr uned; 
syrthiodd hyn o 47% yn 2017. Yng Nghymru a Lloegr, gwerthwyd 42% 
o'r holl alcohol allfasnach yn rhatach na 50 ceiniog yr uned (45% yn 
2017).9 Cyflwynwyd isafbris uned yn yr Alban ar 1 Mai 2018.

  

21.Yn sgil hyn, mae'r Asesiad Effaith Rheoleiddio hwn ar gyfer y rheoliadau 
drafft yn canolbwyntio ar effeithiau pennu lefelau gwahanol o isafbris uned – 
ac mae'n cynnwys tri opsiwn, sef: 

Opsiwn 1 – Cyflwyno isafbris uned o 50c (y lefel a ffefrir)
Opsiwn 2 – Cyflwyno isafbris uned o 55c 
Opsiwn 3 – Cyflwyno isafbris uned o 45c 

22.Ni ystyrir bod opsiynau ar gyfer gosod isafbris uned sy'n is na'r uchod yn 
ddigonol i gyflawni effaith ddymunol y ddeddfwriaeth ar iechyd y cyhoedd a'r 
effaith gymdeithasol. Nid oes lefelau uwch wedi'u cynnwys gan fod tystiolaeth 
yn dangos bod patrwm clir yn ymddangos wrth edrych ar yr ystod o drothwyon 
isafbris uned a fodelwyd. Mae lefelau uwch yn arwain at ostyngiadau 
cyffredinol uwch i'r lefelau yfed ac i'r niwed sy'n gysylltiedig ag alcohol; ond 
maent hefyd wedi'u targedu llai, gan effeithio ar gyfran uwch o'r alcohol a 
brynir gan yfwyr cymedrol ac felly byddai hynny'n cael fwy o effaith ar eu 
lefelau yfed. Mewn geiriau eraill, yr uchaf yw trothwy'r isafbris uned, y mwyaf 
fydd yr effaith, ond bydd yr effeithiau hyn yn llai dwys ar y grwpiau o'r 
boblogaeth sy'n wynebu'r risg fwyaf o niwed. 

23.Mae adran 7 yn cynnwys costau a manteision pob opsiwn. Mae hyn yn 
cynnwys amcangyfrif o'r costau i ddefnyddwyr, manwerthwyr, awdurdodau 
lleol, y llysoedd, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU. Caiff y costau a'r 
manteision eu cymharu i linell sylfaen, sef sefyllfa o 'fusnes fel arfer'. 

24.Mae'r costau a'r manteision wedi'u hasesu dros gyfnod gwerthuso o 20 
mlynedd, gyda llifau arian yn cael eu disgowntio gan ddefnyddio cyfradd 
ddisgownt ganolog Trysorlys Ei Mawrhydi o 3.5%.   

9 http://www.healthscotland.scot/media/2587/mesas-monitoring-report-2019.pdf
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7. Costau a Manteision

Opsiwn 1: isafbris uned o 50c

Costau 

Defnyddwyr 

25.Bydd effaith uniongyrchol ar ddefnyddwyr sydd ar hyn o bryd yn prynu alcohol 
am bris llai na’r isafbris uned cymwys. 

26.Ar hyn o bryd, mae ychydig o dan ddwy ran o bump (37%) o'r holl alcohol10 
yn cael ei brynu am bris sy'n is na 50c yr uned (gweler Tabl 1). Fodd bynnag, 
mae hyn yn gyfrifol am ychydig o dan hanner o'r holl alcohol allfasnach (47% 
yn cael ei werthu islaw 50c).11 

27.Mae model Sheffield yn amcangyfrif y bydd y costau'n bennaf yn cael eu 
hysgwyddo gan yfwyr peryglus a niweidiol sy'n dueddol o ffafrio alcohol rhad 
yr effeithir arno fwyaf gan isafbris uned. 

28.Yn ôl y dadansoddiad a gyhoeddwyd gan Brifysgol Sheffield yn 2018, mae 
ychydig o dan ddwy filiwn o bobl yng Nghymru yn yfed alcohol; mae 72% o'r 
rhain yn yfwyr cymedrol; 23.5% yn yfwyr peryglus a 4.2% yn yfwyr niweidiol.12

29.Prynodd yfwyr cymedrol 22% o’u hunedau am bris islaw’r trothwy o 50c yr 
uned, ac roedd y ffigurau ar gyfer yfwyr peryglus a niweidiol yn uwch (36% a 
46% yn y drefn honno), fel y gwelir yn ffigur 1. 

30.O dan isafbris uned o 50c, bydd yfwr peryglus yn gwario tua £18 yn fwy bob 
blwyddyn, a bydd yfwr niweidiol yn gwario tua £48 yn fwy bob blwyddyn, a’r 
effaith fwyaf fydd y gostyngiad a ragwelir yn faint o alcohol a gaiff ei yfed. 
Mewn cyferbyniad, bydd yfwyr cymedrol yn gwario £3 yn fwy bob blwyddyn 
ar gyfartaledd.13 

10 Yng Nghymru a'r Gorllewin.

11 Diffinnir allfasnach fel lleoliadau lle gwerthir alcohol i'w yfed oddi ar y safle, ee siopau ac 
archfarchnadoedd. Diffinnir mewnfasnach fel lleoliadau lle gwerthir alcohol i'w yfed ar y safle, ee 
tafarndai a bwytai.  Ffynhonnell: Yr eirfa yn Angus, C., Holmes, J., Brennan, A. a Meier, P. (2018) 
Gwerthusiad yn seiliedig ar fodel o effaith gymharol polisïau Isafbris Uned a threthu yng 
Nghymru: Adroddiad terfynol. Caerdydd: Llywodraeth Cymru.  

12 Angus, C. et al. (2018); Sheffield: Prifysgol Sheffield. Tabl 5. Tudalen 26.

13 Angus, C. et al. (2017); Sheffield: Prifysgol Sheffield. Tabl 10, tudalen 17.
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Ffigur 1: Cyfran a chyfanswm yr unedau a brynwyd am bris llai na 50c/uned fesul grŵp yfwyr14

31.O ran yr alcohol sy’n cael ei yfed gan grwpiau incwm gwahanol, er bod pobl 
ar gyflogau isel yn talu llai fesul uned o alcohol yn gyffredinol na phobl ar 
gyflogau mwy, y gwelir hyn ymhlith yfwyr trymach yn hytrach nag yfwyr 
ysgafnach.15 

32.Ar ben hynny, mae cyfran fwy o'r rheini yn y cwintel mwyaf difreintiedig yn 
ymwrthodwyr (27%) o gymharu â'r rheini yn y cwintel lleiaf difreintiedig (14%). 
Mae hyn i'w weld mewn astudiaethau eraill hefyd sy'n defnyddio data arolwg 
aelwydydd, lle bo 50% o'r aelwydydd yn y chwartel tlotaf yn prynu dim alcohol 
o fewn cyfnod o bythefnos o gymharu â 15% o aelwydydd yn y chwartel 
cyfoethocaf.16 Mae yfwyr cymedrol yn y cwintel mwyaf difreintiedig hefyd 
eisoes yn tueddu i yfed llai, 3.7 uned yr wythnos o gymharu â 4.4 ar gyfer 
yfwyr cymedrol yn y cwintel lleiaf difreintiedig.

14 Angus, C. et al. (2017); Sheffield: Prifysgol Sheffield. Ffigur 8, tudalen 12. 

15 Crawford, M.J., Parry A.M., Weston, A.R., Seretis, D., Zauter-Tutt, M., Hussain, A., Mostajabi, 
P., Sanatinia, R. a North, B. (2012)  Relationship Between Price Paid for Off-Trade Alcohol, 
Alcohol Consumption and Income in England: A Cross-Sectional Survey. Alcohol and 
Alcoholism. Cyfrol 47 (6). Tudalen 741.

16 Ludbrook, A., Petrie, D., McKenzie, L. a Farrar, S. (2012) Tackling alcohol misuse. Applied 
Health Economics and Health Policy. Ionawr 2012. Cyfrol 10. Rhifyn 1. Tudalennau 51-63.
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33.Mae data ar wariant aelwydydd y DU17 yn dangos bod 1.5 y cant o wariant 
aelwydydd yn cael ei wario ar alcohol. Does dim patrwm amlwg ar draws 
y degraddau incwm gyda degraddau chwech ac wyth yn gwario'r gyfran 
uchaf o incwm eu haelwydydd ar alcohol (1.7 y cant) a degraddau dau a 
deg yn dyrannu'r gyfran leiaf i alcohol (1.3 y cant). O ystyried bod y 
cyfrannau hyn o gyfanswm gwariant yn gymharol isel, ar gyfer y rhan 
fwyaf o yfwyr cymedrol, mae’n annhebygol y bydd cynnydd bach mewn 
gwariant (y rhagwelir y bydd yn £2.10 y flwyddyn ar gyfer yfwyr cymedrol 
yn y cwintel WIMD mwyaf difreintiedig, neu £3.80 y flwyddyn i yfwyr 
cymedrol yn y cwintel WIMD lleiaf difreintiedig) yn cael llawer o effaith ar 
wariant arall aelwydydd. 

34.Mae’r cynnydd mewn costau o ganlyniad i’r polisi felly wedi eu canolbwyntio 
ar yfwyr peryglus a niweidiol. I’r bobl hynny yn y cwintel lleiaf difreintiedig, 
bydd y cynnydd yn y costau yn £25.40 y flwyddyn i yfwyr peryglus, a £87.60 
i yfwyr niweidiol, law yn llaw â gostyngiad o 0.3% (3.6 o unedau) i yfwyr 
peryglus a 0.7% (26.4 o unedau) i yfwyr niweidiol o ran faint o alcohol a gaiff 
ei yfed. Mae gostyngiad yn y gwariant yn gyffredinol i'r rheini yn y cwintel 
mwyaf difreintiedig sy'n yfwyr peryglus, £1.10 ac yfwyr niweidiol (£206.20).18 
Yr effaith fwyaf sylweddol yw gostwng y lefelau yfed (8.4%; 102.7 uned y 
flwyddyn ar gyfer yfwyr peryglus a 25.6%; 1,119 uned y flwyddyn ar gyfer 
yfwyr niweidiol).19 Fodd bynnag, dylid cydnabod y gallai'r effaith hon fod yn 
sylweddol i rai yfwyr niweidiol, yn enwedig y rheini nad ydynt yn gallu cyfyngu 
ar eu lefelau yfed yn sylweddol. Gallai hyn effeithio ar gyllidebau'r teulu a 
gallai fod gan aelwydydd lai o arian i’w wario ar eitemau eraill, yn enwedig o 
fewn y 10% tlotaf lle bo'r swm sy'n cael ei wario ar alcohol yn gymharol uchel 
o gymharu â chyfanswm gwariant aelwydydd. 

35.Mae’n anodd rhagweld pa effaith y gallai hyn ei chael ar wariant teuluol os 
caiff gwariant ei drosglwyddo o amrywiaeth fawr o feysydd o wariant 
aelwydydd. Nid yw’n bosibl darparu amcangyfrifon o unrhyw newidiadau 
posibl yn nyraniad gwariant aelwydydd. Nid ydynt yn hysbys eto.

36.Gallai’r gostyngiad bach o ran faint sy’n cael ei yfed gan yfwyr cymedrol 
(gostyngiad o 1.1%) arwain hefyd at gost i wasanaethau iechyd, o ganlyniad 
i golli effaith amddiffynnol alcohol ar glefyd isgemia’r galon, strôc isgemig a 

17 Y Swyddfa Ystadegau Gwladol, Family Spending in the UK: financial year ending March 2016 
Edition Release (Chwefror 2017). Tabl 3.2E: Detailed household expenditure as a percentage of 
total expenditure by equivalised disposable income decile group 2016. 

18 Angus, C. et al. (2017); Sheffield: Prifysgol Sheffield. Tablau 12 a 13, tudalennau 19 ac 20.

19 Angus, C. et al. (2017); Sheffield: Prifysgol Sheffield. Tablau 12 a 13, tudalennau 19 ac 20. 
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diabetes math 2. Mae’r effaith yn fach gan fod yr effaith amddiffynnol i’w 
gweld yn unig wrth yfed lefelau isel, felly byddai’r newid yn effeithio'n unig ar 
y bobl hynny sydd eisoes yn yfwyr cymedrol (y rhagwelir na fydd eu 
hymddygiad yn newid ond ychydig, gyda lleihad o 2.4 o unedau yn y 
cyfanswm y maent yn ei yfed bob blwyddyn). 

37.Fodd bynnag, mae model Prifysgol Sheffield yn amcangyfrif dros gyfnod o 20 
mlynedd y bydd effaith net cyflwyno isafbris uned o 50c yn arbed 66 o 
farwolaethau a 1,281 o dderbyniadau i ysbytai.20 

38.Bydd cynyddu pris alcohol hefyd yn arwain at ostyngiad i ddefnyddioldeb 
(boddhad defnyddwyr) i'r rheini sy'n lleihau eu lefelau yfed mewn ymateb i 
hyn. Nid oes modd amcangyfrif beth fydd y gostyngiadau hyn, a thybir y bydd 
cynnydd yn y defnyddioldeb o'r buddion iechyd sy'n cronni o ganlyniad i 
lefelau yfed is yn uwch na hynny. Nid yw’n bosibl amcangyfrif unrhyw 
werthoedd ariannol cysylltiedig – ac felly nid ydynt yn hysbys eto.

Manwerthwyr

39.Bydd cyflwyno isafbris uned am ddiodydd alcoholaidd yn effeithio ar 
safleoedd mewnfasnach ac allfasnach. Fel y nodwyd yn flaenorol, mae'n 
debygol o gael mwy o effaith ar safleoedd allfasnach nag ar safleoedd 
mewnfasnach gan fod pris alcohol allfasnach yn gyffredinol is na phris alcohol 
mewnfasnach. 

40.Er bod digwyddiadau hyrwyddo diodydd mewnfasnach yn gyffredin, mae 
mwyafrif yr alcohol a werthir yn y fewnfasnach yn gwerthu am bris sy'n uwch 
na 50c yr uned. Amcangyfrifir y bydd isafbris uned o 50c yn arwain at gynnydd 
cyffredinol o £1 miliwn (cynnydd o 0.2%) mewn refeniw i fanwerthwyr 
mewnfasnach.21

41.Prynir mwyafrif (yn ôl cyfaint) o'r holl alcohol, ac eithrio gwin, am bris sy'n llai 
na 50c yr uned yn yr allfasnach: prynir 62% o gwrw allfasnach am lai na 50c 
yr uned, 73% o seidr, 32% o win a 60% o wirodydd (gweler Tabl 1). 

Tabl 1: Cyfran yr alcohol sy'n cael ei werthu sydd islaw trothwyon pris yn ôl y 
math a’r cyfrwng22 

20 Angus, C. et al. (2017); Sheffield: Prifysgol Sheffield. Tabl 14, tudalen 21.

21 Angus, C. et al. (2018); Sheffield: Prifysgol Sheffield. Tudalen 43.

22 Angus, C. et al. (2018); Sheffield: Prifysgol Sheffield. Tudalen 30. 
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42.Ar gyfer manwerthwyr allfasnach, mae model Sheffield yn awgrymu y bydd 
unrhyw ddirywiad mewn gwerthiant yn cael ei ddigolledu gan brisiau uwch, a 

fydd yn arwain at gynnydd cyffredinol mewn refeniw, oherwydd yr 
anelastigrwydd cymharol yn y galw am alcohol, er nad oes sicrwydd ynghylch 
yr effaith gyffredinol ar refeniw. Amcangyfrifir y bydd isafbris uned o 50c yn 
arwain at gynnydd cyffredinol o £16.8 miliwn (cynnydd o 9.9%) mewn refeniw 
i fanwerthwyr allfasnach.23 Er hyn, bydd y costau gweithredu i fanwerthwyr yn 
amrywio gan ddibynnu ar faint y busnes – er, nid yw’n hysbys i ba raddau y 
bydd y costau hyn yn amrywio ar hyn o bryd.

43.Gallai busnesau mwy sy’n gweithredu ledled y DU wynebu costau sy’n 
gysylltiedig â gwahanol brisiau a gwahanol drefn hyrwyddo yng Nghymru. Ni 
ystyrir y bydd cost ailbrisio a labelu ar yr adeg gweithredu yn ormodol, gan 
fod y siopau hyn yn ailbrisio eu cynhyrchion yn rheolaidd, gan gynnwys mewn 
ymateb i newidiadau mewn tollau alcohol ar fyr rybudd. Fodd bynnag, nid yw’r 
costau hyn yn hysbys.

44.Bydd isafbris uned yn berthnasol i fusnesau cymwys sy’n cynnig danfoniad o 
alcohol ar-lein neu dros y ffôn wrth gyflenwi i berson yng Nghymru. Mae 

23 Angus, C. et al. (2018); Sheffield: Prifysgol Sheffield. Tudalen 43.

Trothwy’r pris
35c 40c 45c 50c 55c 60c 65c 70c

Cwrw 20% 34% 47% 62% 76% 83% 89% 94%
Seidr 48% 56% 66% 73% 79% 84% 86% 89%
Gwin 4% 8% 22% 32% 55% 64% 75% 81%
Gwirodydd 2% 19% 43% 60% 74% 79% 85% 88%Allfasnach

Diodydd 
parod i’w 
hyfed 0% 0% 1% 1% 2% 2% 8% 13%
Cwrw 0% 1% 1% 1% 2% 3% 3% 4%
Seidr 0% 0% 2% 3% 4% 5% 6% 7%
Gwin 1% 2% 2% 2% 3% 3% 4% 5%
Gwirodydd 2% 2% 4% 5% 8% 9% 9% 11%Mewnfasnach

Diodydd 
parod i’w 
hyfed 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1%

    
Holl ddiodydd allfasnach 9% 19% 35% 47% 65% 72% 81% 85%

Holl ddiodydd 
mewnfasnach 1% 1% 1% 2% 3% 3% 4% 5%

    
Holl alcohol 7% 15% 27% 37% 50% 56% 63% 66%
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Llywodraeth Cymru yn cydnabod y gall gwerthu dros y we/clicio a 
chasglu/archebion dros y ffôn fod yn her o ran gweithredu i rai manwerthwyr 
yng Nghymru. Felly, rydym wedi gofyn am safbwyntiau ar y mater hwn yn yr 
ymgynghoriad ar y Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris Alcohol) (Cymru) drafft yn 
2015. Dywedodd y rhan fwyaf o'r ymatebwyr sydd o blaid y cynnig y byddai 
effaith deddfwriaeth yn fach ar y rheini sy'n prynu neu'n gwerthu alcohol ar-
lein, yn enwedig gan fod y cynnyrch hynny eisoes yn aml yn cael eu gwerthu 
am bris sy'n uwch nag unrhyw isafbris tebygol, a'u bod yn aml yn gynhyrchion 
arbenigol ee gwin da neu frandiau cynnyrch unigryw. Dywedodd un 
ymatebydd y gallai hyn arwain at effaith andwyol i fanwerthwyr ar-lein y mae 
eu prif fusnes yn dibynnu ar werthu alcohol rhad a chryf. 

45.Mae Consortiwm Manwerthu Cymru wedi amlygu nifer o gostau eraill, gan 
gynnwys yr angen i ddiweddaru systemau mewn siopau a ddefnyddir ar hyn 
o bryd i atal gwerthu alcohol wrth y til yn is na phris y gost. Yn ymateb y 
Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon i'r ymgynghoriad ar y Bil, 
amlinellwyd y farn y byddai gweithredu a chyflenwi'r isafbris uned yn faich ar 
rai manwerthwyr yng Nghymru. Roedd yr ymateb hefyd yn nodi bod creu 
systemau a phrosesau newydd yn cymryd amser a bod angen buddsoddiad 
gan y busnesau hynny ar adeg pan fo maint yr elw ar fwyd a diod yn fach.24 
Fodd bynnag, nid yw’r costau hyn yn hysbys.  Mae un gadwyn archfarchnad 
wedi amcangyfrif y gallai hyn gostio hyd at £1 miliwn, ac y gallai gymryd 
rhwng dwy a thair blynedd i’w weithredu a’i brofi.25 Er enghraifft, dywedodd 
Asda yn ei ymateb i'r ymgynghoriad gan Bwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol 
a Chwaraeon Cynulliad Cenedlaethol Cymru er mwyn rhoi syniad o'r costau 
hyn, bod y gost o baratoi ei systemau prisio i weithredu'r isafbris uned yn yr 
Alban wedi costio dros £1 miliwn gan gymryd bron tair blynedd.26  Mae rhai 

24 Ymateb Consortiwm Manwerthu Cymru i Ymgynghoriad Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol 
a Chwaraeon Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar Fil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) 
(Cymru).  MPA 38.

http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgConsultationDisplay.aspx?id=282&RPID=1012950534&c
p=yes

Gweler hefyd: Ymateb Consortiwm Manwerthu Cymru i Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar 
Bapur Gwyn Iechyd y Cyhoedd, Mehefin 2014.

25 Mewn gohebiaeth â  Llywodraeth Cymru. Yn fwy diweddar, codwyd pwyntiau tebyg yn ystod y 
sesiynau craffu a gynhaliwyd gan y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ynghylch 
Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru). Er enghraifft, dywedodd Asda yn ei ymateb 
i'r ymgynghoriad gan y Pwyllgor er mwyn rhoi syniad o'r costau hyn, bod y gost o baratoi ei 
systemau prisio i weithredu'r isafbris uned yn yr Alban wedi costio dros £1 miliwn gan gymryd 
bron tair blynedd.  

26  MPA 48.
 
http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgConsultationDisplay.aspx?id=282&RPID=1012950534&c
p=yes
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cynrychiolwyr o'r diwydiant alcohol a manwerthu hefyd wedi awgrymu y gallai 
fod cost ar gyfer cynnal gwahanol systemau prisio a chydymffurfio bob ochr 
i’r ffin.27 

46.Fodd bynnag, mae gan nifer sylweddol o’r manwerthwyr hyn (cadwynau 
archfarchnadoedd yn bennaf) wahanol brisiau mewn gwahanol siopau o 
wahanol fath/maint eisoes, ac maent hefyd yn gyfarwydd iawn â gweithredu 
a delio â gwahanol reolau ar gynigion arbennig ar bris alcohol a chyflwyno'r 
isafbris am alcohol yn ddiweddar yn yr Alban. 

47.Soniodd y Wine and Spirit Trade Association am y gost o adolygu deunydd 
hyrwyddo yn ei ymateb i'r Papur Gwyn Iechyd y Cyhoedd yn 2014 ac yn ei 
ymateb i'r ymgynghoriad mwy diweddar gan Bwyllgor Iechyd, Gofal 
Cymdeithasol a Chwaraeon y Cynulliad Cenedlaethol ar y Bil.28 Mae’n bosibl 
y byddai costau yn gysylltiedig â gwastraff hefyd gan na fydd modd i gynnyrch 
sydd wedi ei ddifrodi gael ei werthu am lai na’r isafbris uned cymwys.29 Nid 
yw’r costau hyn yn hysbys. Er ein bod yn cydnabod y bydd rhai costau’n 
gysylltiedig â’r newid, dylai manwerthwyr mwy allu amsugno’r costau hwyluso 
a gweithredu, gan eu bod yn debygol o elwa ar gynnydd mewn refeniw o 
ganlyniad i isafbris uned. Caiff tua 84% o’r alcohol a gaiff ei allwerthu ei 
werthu gan fanwerthwyr lluosog mawr, yn ôl Nielsen.30

48.Bydd isafbris uned yn berthnasol i fusnesau cymwys sy’n cynnig danfoniad o 
alcohol ar-lein neu dros y ffôn wrth gyflenwi i berson yng Nghymru. Mae 
Llywodraeth Cymru yn cydnabod y gall gwerthu dros y we/clicio a 

27 Er enghraifft, dywedodd y Wine and Spirit Trade Association bod y gost gydymffurfio 
rheoleiddiol i fusnesau yng Nghymru yn ymddangos yn isel (gan ystyried y gost o newid systemau 
i'r holl fanwerthwyr alcohol gan gynnwys cost hyfforddi staff, ailgyfrifo polisïau prisio a hyrwyddo 
a newidiadau technegol i gyd-fynd â hyn) – ond nododd hefyd y bydd y gost wirioneddol o 
gydymffurfio i fanwerthwyr yn dibynnu ar y rheoliadau terfynol. Os byddai'r rheoliadau yn dilyn yr 
hyn sydd yn yr Alban eisoes, gan gynnwys y pris a'r dull o fynd ati, yna byddai'r costau 
cydymffurfio yn llai i fanwerthwyr cenedlaethol.

28 Ymateb WSTA i Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Bapur Gwyn Iechyd y Cyhoedd, Mehefin 
2014. Gweler hefyd ymateb WSTA i Ymgynghoriad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a 
Chwaraeon ar Fil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru. MPA 40.

http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgConsultationDisplay.aspx?id=282&RPID=1012950534&c
p=yes

29 Amlygwyd hyn gan Gonsortiwm Manwerthu Cymru, y Wine and Spirits Trade Association 
(WSTA) ac Asda yn eu hymateb i'r alwad am dystiolaeth am y Bil gan Bwyllgor Iechyd, Gofal 
Cymdeithasol a Chwaraeon y Cynulliad Cenedlaethol.

30 Beeston, C., Robinson, M., Craig, N., a Graham, L. (2011) Monitoring and Evaluating 
Scotland’s Alcohol Strategy. Setting the Scene: Theory of change and baseline picture – 
Glossary and Appendices. Edinburgh: NHS Health Scotland. Tudalen 36.
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chasglu/archebion dros y ffôn fod yn her o ran gweithredu i rai manwerthwyr 
yng Nghymru. Felly, rydym wedi gofyn am safbwyntiau ar y mater hwn yn yr 
ymgynghoriad ar y Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris Alcohol) (Cymru) drafft yn 
2015. Dywedodd y rhan fwyaf o'r ymatebwyr sydd o blaid y cynnig y byddai 
effaith deddfwriaeth yn fach ar y rheini sy'n prynu neu'n gwerthu alcohol ar-
lein, yn enwedig gan fod y cynnyrch hynny eisoes yn aml yn cael eu gwerthu 
am bris sy'n uwch nag unrhyw isafbris tebygol, a'u bod yn aml yn gynhyrchion 
arbenigol ee gwin da neu frandiau cynnyrch unigryw. Dywedodd un 
ymatebydd y gallai hyn arwain at effaith andwyol i fanwerthwyr ar-lein y mae 
eu prif fusnes yn dibynnu ar werthu alcohol rhad a chryf. 

49.Lle bo manwerthwyr yn parhau i ddefnyddio gostyngiadau mawr ar alcohol i 
annog cwsmeriaid, fe allent golli rhai o’r bobl a fyddai’n dod i’r siopau o 
ganlyniad. Ond mae hyn yn anodd ei gyfrifo a bydd manwerthwyr mawr yn 
debygol o gystadlu â manwerthwyr mawr eraill a fydd yn ddarostyngedig i'r 
un effaith a byddant yn parhau i fod yn gallu cystadlu drwy gynnig 
gostyngiadau ar gynhyrchion eraill. Nid yw’r costau cysylltiedig o ganlyniad i 
golli rhai o’r bobl a fyddai’n dod i’r siopau yn hysbys.

50.Gall busnesau bach, yn enwedig y rhai hynny heb gymorth pencadlys, 
wynebu costau gweithredu uwch. Er enghraifft, gallai fod angen i fanwerthwyr 
annibynnol neilltuo aelod o staff i wneud hyn am un diwrnod, am gost o ryw 
£67 fesul siop (yn seiliedig ar gynorthwyydd manwerthu yn gweithio am wyth 
awr ar gyflog o £8.33 yr awr).31 Byddai hyn yn golygu y byddai cyfanswm y 
gost weithredu tua £477,040 ar gyfer yr holl fanwerthwyr, ac mae cyfanswm 
o 7,120 ohonynt yng Nghymru yn seiliedig ar y ffigurau hyn.32  Fodd bynnag, 

31Mae'r ffigurau hyn yn seiliedig ar yr Arolwg Blynyddol o Oriau ac Enillion 2016, gyda chodiad i 
adlewyrchu cynnydd mewn enillion ar gyfer 2017:

https://cy.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/earningsandworkinghours/bull
etins/annualsurveyofhoursandearnings/2016provisionalresults?:uri=employmentandlabourmark
et/peopleinwork/earningsandworkinghours/bulletins/annualsurveyofhoursandearnings/2016prov
isionalresults  

Yn ôl Arolwg Blynyddol o Oriau ac Enillion 2018, gwelwyd cynnydd o 4.3 y cant mewn enillion 
wythnosol canolrifol gros ar gyfer galwedigaethau Gwerthu a Gwasanaethau Cwsmeriaid rhwng 
2016 a 2017, felly mae ffigurau 2016 wedi codi yn unol â hynny. 

https://cy.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/earningsandworkinghours/bull
etins/annualsurveyofhoursandearnings/2018provisionalresults

https://www.ons.gov.uk/releases/analysesbasedonannualsurveyofhoursandearningsprovisional
2018andrevised2017

32 Nifer y pencadlysoedd menter yng Nghymru yn y Sector Manwerthu ar gyfer 2016 = 7,120 
(2013 = 7,095, 2014 = 7,030). Yn seiliedig ar ffigurau dros dro ar gyfer 2016: Cyfradd gyfartalog 
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gallai manwerthwyr llai ganfod eu bod yn adennill y gost hon mewn refeniw, 
a hefyd drwy eu gallu cynyddol i gystadlu â manwerthwyr mawr ac 
archfarchnadoedd. Fodd bynnag, er bod amcangyfrif wedi’i gynnwys ar gyfer 
costau gweithredu, nid yw costau penodol (neu gynnydd mewn refeniw) yn 
hysbys.

51.Bydd angen i fanwerthwyr ymgyfarwyddo hefyd â gofynion isafbris uned er 
mwyn sicrhau eu bod yn cydymffurfio â nhw. Gallai gymryd tua phedair awr i 
reolwyr siopau ymgyfarwyddo’n llawn â’r newidiadau a hysbysu’r staff yn ôl y 
gofyn. Yn seiliedig ar gyfradd fesul awr rheolwyr manwerthu (£11.01),33 a 
chan gymryd y byddai un aelod o staff ar y lefel hon fesul siop, byddai’r costau 
ar gyfer hyn yn dod i gyfanswm o ryw £313,600 yn ystod y flwyddyn cyn 
gweithredu. Tybir y bydd gan fanwerthwyr system barhaus i sicrhau bod gan 
reolwyr siopau yr wybodaeth gyfredol am safonau trwyddedu alcohol. Mae’n 
bosibl y byddai cynnwys isafbris uned am alcohol yn rhan o’r system hon yn 
ychwanegu awr at y broses ymgyfarwyddo, sef cost o tua £78,000 (ar gyfer 
manwerthwyr trwyddedig yng Nghymru) yn y dyfodol. 

52.Mae ansicrwydd yn parhau ynghylch ymatebion penodol manwerthwyr i’r cam 
o gyflwyno isafbris uned, a’r effaith ar y farchnad yn ei chyfanrwydd. Ychydig 
iawn o gonsensws a geir yn y diwydiant ynghylch a fydd isafbris uned yn 
effeithio ar brisiau gwerthu sy’n uwch na’r isafbris – pa un a fydd y brandiau 
drutaf hefyd yn codi eu prisiau er mwyn cynnal y gwahaniaeth rhwng y rhain 
a brandiau rhad. Mae Consortiwm Manwerthu Cymru wedi dadlau y bydd yn 
effeithio’n anghymesur ar alcohol brand yr archfarchnad.34 Mae model 

cynorthwyydd manwerthu fesul awr = £7.99. Cyfradd gyfartalog rheolwyr manwerthu fesul awr = 
£10.56. Fel yr amlinellir yn nhroednodyn 31, mae'r ffigurau hyn wedi'u cynyddu 4.3 y cant. 
Cyfrifwyd cyfanswm nifer y manwerthwyr drwy ddefnyddio codau  Dosbarthiad Diwydiannol 
Safonol (SIC). Mae'r rhain yn seiliedig ar ddosbarthiad diwydiannol mentrau'r DU. Defnyddiwyd 
y codau SIC tri digid canlynol - 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477. Gellir gweld rhestr o'r codau 
SIC yma: 

https://www.gov.uk/government/publications/standard-industrial-classification-of-economic-
activities-sic.cy  

33 Arolwg Blynyddol o Oriau ac Enillion 2016:
https://cy.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/earningsandworkinghours/bull
etins/annualsurveyofhoursandearnings/2016provisionalresults  

Yn ôl Arolwg Blynyddol o Oriau ac Enillion 2018, gwelwyd cynnydd o 4.3 y cant mewn enillion 
wythnosol canolrifol gros ar gyfer galwedigaethau Gwerthu a Gwasanaethau Cwsmeriaid rhwng 
2016 a 2017, felly mae ffigurau 2016 wedi cael eu codi yn unol â hynny. 

https://cy.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/earningsandworkinghours/bull
etins/annualsurveyofhoursandearnings/2018provisionalresults
34 Ymateb Consortiwm Manwerthu Cymru i'r alwad am dystiolaeth gan Bwyllgor Iechyd, Gofal 
Cymdeithasol a Chwaraeon Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar Fil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am 
Alcohol) (Cymru).  MPA 38.
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Prifysgol Sheffield yn tybio mai’r unig newid fydd codi’r prisiau i drothwy’r 
isafbris uned, gan nad yw’n bosibl modelu’r effaith ar gostau a refeniw i 
wahanol fathau o fanwerthwyr a chynhyrchwyr yn gywir. Rhagwelir y bydd 
cost y dirywiad yn y swm sy’n cael ei brynu yn llai na’r refeniw uwch o 
ganlyniad i brisiau uwch. Bydd Llywodraeth Cymru yn dysgu o'r gwaith 
gweithredu isafbris uned yn yr Alban, a'i werthusiad. Mae Llywodraeth Cymru 
hefyd yn parhau i drafod â Rhwydwaith Diwydiant Alcohol Llywodraeth Cymru 
cyn (ac ar ôl) gweithredu’r isafbris uned. Mae aelodau’r rhwydwaith yn 
cynnwys cynhyrchwyr a manwerthwyr.

53.Bydd effaith anuniongyrchol ar gyfanwerthwyr alcohol gan y disgwylir y bydd 
gostyngiad yng nghyfaint yr alcohol a gaiff ei brynu am bris llai na’r isafbris 
uned cymwys. Bydd graddau’r effaith yn dibynnu ar faint o alcohol y maent 
yn ei werthu i fanwerthwyr sydd wedyn yn cael ei brisio yn llai na’r isafbris 
cymwys am alcohol. Fodd bynnag, ni fyddant yn ddarostyngedig i unrhyw 
ofyniad o ran isafbris uned mewn perthynas â'u gwerthiannau i fasnachwyr 
eraill.35 Gallai cyfanwerthwyr ddewis cynyddu prisiau gan wybod bod prisiau 
manwerthu nwyddau penodol wedi cynyddu, ond penderfyniad i gwmnïau 
unigol yn y gadwyn gyflenwi fyddai hynny. Yn yr un modd, mae’n anodd 
darogan yr effaith ar gynhyrchwyr gan nad ydym yn gwybod beth fydd yr 
ymateb ar yr ochr gyflenwi ac ymhle y bydd refeniw ychwanegol yn cronni yn 
y gadwyn gyflenwi. Er enghraifft, gallai cynhyrchwyr ddewis cynhyrchu 
cynhyrchion â chryfder is, a fydd yn manwerthu am bris rhatach, neu 
ganolbwyntio ar frandiau drutach. Mae’r diwydiant alcohol eisoes wedi arloesi 
yn y maes hwn, gan dynnu dros biliwn o unedau o farchnad alcohol y DU fel 
rhan o’r cytundeb cyfrifoldeb.36 

54.Gallai manwerthwyr nad ydynt yn cydymffurfio â’r gofynion isafbris uned 
wynebu costau o ganlyniad i hysbysiadau cosb benodedig a orfodir, neu 
byddant yn agored i erlyniad posibl a dirwyon. Nid yw’r costau hyn yn hysbys. 
Er hyn, drwy ddysgu o bolisi gorfodi presennol awdurdodau lleol, mae 

http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgConsultationDisplay.aspx?id=282&RPID=1012950534&c
p=yes

Gweler hefyd ymateb Consortiwm Manwerthu Cymru i Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar 
Bapur Gwyn Iechyd y Cyhoedd, Mehefin 2014.

35 Pan fo manwerthwr yn masnachu fel busnes manwerthu a chyfanwerthu a’r ddau fath o 
gwsmer yn siopa yn y siop, dylai’r manwerthwr sicrhau y codir yr isafbris uned ar unigolion sy’n 
prynu alcohol i’w yfed eu hunain (hynny yw, pan fo'r gwerthiant dan sylw yn achos o 'werthu drwy 
fanwerthu' at ddibenion adran 192 o Ddeddf Trwyddedu 2003) ac y cynigir y prisiau cyfanwerthu 
i fusnesau a chwsmeriaid cyfanwerthu eraill yn unig.  

36 Adran Iechyd y DU (Rhagfyr 2014), Responsibility Deal: Monitoring the number of units of 
alcohol sold – second interim report, 2013 data. 
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Llywodraeth Cymru yn rhagweld y gallai awdurdodau lleol, mewn achosion 
penodol a lle y bo'n bosibl, ddymuno arfer eu disgresiwn a gweithio gyda 
manwerthwyr i ddatrys materion yn wirfoddol.  

Awdurdodau lleol 

55.Rhagwelir y bydd arolygiadau ar gyfer cydymffurfio â’r isafbris yn dod yn rhan 
o'r drefn arolygu bresennol ar gyfer mangreoedd sy’n gwerthu alcohol. 
Amcangyfrifodd Moore et al. y byddai cost ymweliad arolygu (gan swyddog 
iechyd yr amgylchedd neu swyddog drwyddedu) tua £125.37 Gallai hefyd fod 
cost ychwanegol i awdurdodau lleol oherwydd bod angen cynnal gwiriadau 
yn amlach a manylach, yn enwedig yn ystod dyddiau cynnar y ddeddfwriaeth. 
Yn yr un modd, er y gallai fod rhai costau gweinyddol ychwanegol yn 
gysylltiedig â chyflwyno hysbysiadau cosb benodedig i fusnesau nad ydynt 
yn cydymffurfio â’r isafbris, bydd y gost hon yn cael ei chydbwyso i ryw raddau 
ar gyfer awdurdodau lleol. Mae'r Ddeddf yn darparu y gallai awdurdodau lleol 
ddefnyddio symiau cosb penodedig a geir am eu swyddogaethau gorfodi o 
dan y Ddeddf. Yn gyffredinol – nid yw’r costau cydymffurfio hyn yn hysbys.

56.Mae trafodaethau’n mynd rhagddynt rhwng Llywodraeth Cymru  a 
Phenaethiaid Safonau Masnach Cymru am ariannu gweithgarwch arolygu a 
gorfodi.  Ar ôl ystyried cynigion gan y Penaethiaid, bydd Llywodraeth Cymru 
yn dyrannu cyfanswm o £300,000 dros dair blynedd (2019/20, 2020/21 a 
2021/22) i’r Penaethiaid ar gyfer gorfodi’r Ddeddf yn y lle cyntaf. Bydd y cyllid 
yn dod i ben ar ôl y drydedd flwyddyn. 

57.Bydd y £300,000 hwn yn cael ei ddyrannu fel a ganlyn: £66,000 yn y flwyddyn 
gyntaf (rhagwelir mai 2019/20 fydd y flwyddyn honno); £204,000 yn yr ail 
flwyddyn (2020/21); a £30,000 yn y drydedd flwyddyn (2021/22). Mae 3,275 
o safleoedd sy’n allwerthu yn unig yng Nghymru, a byddai darparu mwyafrif 
y cyllid yn y flwyddyn gyntaf (2019/20) yn caniatáu i awdurdodau lleol ymweld 
â’r holl safleoedd hyn er mwyn eu harolygu yn ystod y tri mis cyntaf ar ôl rhoi’r 
isafbris uned am alcohol ar waith. Rhagwelir y bydd y lefel gydymffurfio yn 
uchel.  

58.Pan fo erlyniadau’n ofynnol, mae’n bosibl y bydd awdurdodau lleol yn wynebu 
costau gweinyddol a chyfreithiol. Fel arfer, gellir hawlio’r costau cyfreithiol yn 
ôl gan y sawl sy’n cael ei erlyn os yw’r achos yn llwyddiannus, ond bydd 
costau cychwynnol. Mae'r gwersi a ddysgwyd o orfodi'r ddeddfwriaeth am 

37 Moore, S., O’Brien, C., Alam, M., Cohen, D., Hood, K., Huang, C., Moore, L., Murphy, S., 
Playle, R., Sivarajasingam, V., Spasic, I., Williams, A. a Shepherd, J. (2015) All-Wales Licensed 
Premises Intervention (AWLPI): a randomised controlled trial of an intervention to reduce alcohol-
related violence. Public Health Research. Cyfrol 3 (10). 

Tudalen y pecyn 64



20

fagiau plastig yn awgrymu ei bod yn debygol y bydd y costau ar gyfer gorfodi 
isafbris yn isel – fodd bynnag, nid yw’r costau hyn yn hysbys. Mae 
awdurdodau lleol yn nodi bod gorfodi’r ddeddfwriaeth am fagiau plastig wedi 
bod yn effeithiol drwy ddefnyddio dulliau anffurfiol yn bennaf (fel rhybuddion 
ar lafar/ailymweliadau). 

Costau llys 

59.Mae'n debygol y bydd yr amcangyfrif o'r costau llys sy'n gysylltiedig â 
chyflwyno isafbris uned yr un fath, ni waeth beth fo lefel yr isafbris uned. 

60.Er y bydd camau gweithredu yn cael eu cymryd gan awdurdodau lleol o dan 
y Ddeddf, nid yw Llywodraeth Cymru yn rhagweld y bydd mynd yn groes i'r 
isafbris uned yn arwain at lawer o achosion llys oherwydd y lefelau 
cydymffurfio uchel a ragwelir. Yn ogystal â hyn ac fel y nodwyd, caiff 
awdurdodau lleol, lle y bo'n bosibl ac mewn achosion priodol, ddewis arfer 
eu disgresiwn a gweithio gyda manwerthwyr i ddatrys materion yn wirfoddol 
gyda swyddogion gorfodi sy'n gweithio gyda manwerthwyr alcohol i’w helpu i 
osgoi aildroseddu. Disgwylir y bydd gwaith o'r fath yn rhan o drefn weithio 
arferol swyddogion gorfodi. Bydd canllawiau yn cael eu cyhoeddi i helpu i 
gefnogi'r gwaith o gyflwyno isafbris am alcohol. Yn ogystal â hyn, mae 
darpariaeth ar gyfer cyhoeddi hysbysiad cosb benodedig cyn erlyn neu yn 
hytrach nag erlyn.  Nid ydym yn rhagweld y bydd llawer iawn o achosion Llys 
felly. Fodd bynnag, nid yw’r costau cysylltiedig yn hysbys cyn i’r 
ddeddfwriaeth gael ei gweithredu.

Llywodraeth Cymru 

61.Mae'n debygol y bydd yr amcangyfrif o'r costau i Lywodraeth Cymru wrth 
gyflwyno isafbris uned am alcohol yr un fath, ni waeth beth fo lefel yr isafbris 
uned.

62.Bydd cost gweithredu isel i Lywodraeth Cymru wrth ddatblygu canllawiau ar 
isafbris uned. Disgwylir i’r gwaith o ddatblygu canllawiau (yn seiliedig ar 
amcangyfrif o 6,000 o eiriau), gan gynnwys ymgysylltu â rhanddeiliaid i 
sicrhau bod y canllawiau’n addas at eu diben, gymryd tua phum wythnos dros 
gyfnod o dri mis o amser swyddog gweithredol uwch cyfwerth ag amser llawn 
(sy’n gyfartal â £4,280), a phum wythnos dros gyfnod o dri mis o amser 
swyddog gweithredol cyfwerth ag amser llawn (sy'n gyfartal â £2,740). 
Byddai’r costau hyn yn cael eu talu yn 2019/20. Cyfanswm y gost o baratoi’r 
canllawiau felly fyddai £7,020.38

38 Mae'r costau hyn yn seiliedig ar Raddfa Gyflog Llywodraeth Cymru 2017/18.  Ffynhonnell: 
Updated Pay Band Costs and Revised Standardisation of DRC Forecasting Guidance
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63.Yn seiliedig ar ganllawiau blaenorol a gynhyrchwyd gan Lywodraeth Cymru, 
disgwylir y byddai’r gwaith dylunio a chyfieithu yn cymryd tua deufis i’w 
gwblhau. Byddai angen tua wythnos o amser swyddog gweithredol cyfwerth 
ag amser llawn i wneud y gwaith dylunio dros gyfnod o ddau fis, a fyddai’n 
gyfartal â thua £600. Amcangyfrifir y byddai'r gost o gyfieithu a 
phrawfddarllen tua £600.39  Byddai costau gweinyddu a rheoli hefyd, sydd 
wedi ei amcangyfrif yn wythnos o amser swyddog gweithredol cyfwerth ag 
amser llawn. Eto, byddai hyn yn gyfartal â thua £600. Byddai’r canllawiau’n 
cael eu rhannu’n electronig ag awdurdodau lleol, gan osgoi’r angen am 
gostau argraffu a dosbarthu. Cyfanswm y gost o ddylunio a chyfieithu’r 
canllawiau felly fyddai £1,800, yn seiliedig ar raddfeydd cyflog Llywodraeth 
Cymru 2017/18.

64.Os na chaiff y darpariaethau isafbris eu diddymu ar ddiwedd y cyfnod o 6 
blynedd, byddai Llywodraeth Cymru yn diweddaru’r canllawiau ar ôl y cyfnod 
adolygu yn ôl yr angen. Rhagwelir y gallai fod angen wythnos o amser 
swyddog gweithredol uwch cyfwerth ag amser llawn (yn gyfartal â thua £860) 
er mwyn eu diweddaru ac wythnos o amser swyddog gweithredol cyfwerth 
ag amser llawn (yn gyfartal â thua £600 yn seiliedig ar raddfeydd cyflog 
Llywodraeth Cymru 2017/18) i adolygu'r gweithrediad a'r systemau â’r holl 
awdurdodau lleol ynghyd â chymryd tystiolaeth o’u gweithrediad. Byddai 
costau cyfieithu a dylunio'n gyfrifol am hanner y costau gwreiddiol, sef 
cyfanswm o £900. Cynigir y byddai’r adolygiad yn cael ei ailadrodd bob 
pedair i bum mlynedd wedi hynny. Cyfanswm y gost o adolygu’r canllawiau 
felly fyddai tua £2,360 bob pum mlynedd.

65.Mae adran 29 o'r Ddeddf yn gosod dyletswydd ar Weinidogion Cymru i 
gymryd camau i hyrwyddo'r gyfundrefn isafbris uned a gyflwynwyd gan y 
Ddeddf cyn ei weithredu. Mae'n nodi bod yn rhaid i'r camau a gymerir yn 
hynny o beth gynnwys hyrwyddo ymwybyddiaeth o'r risgiau iechyd sy'n 
gysylltiedig â goryfed alcohol a'r ffordd y mae cyflwyno isafbris am alcohol 
yng Nghymru yn bwriadu lleihau'r lefelau yfed alcohol.   

66.Datblygwyd deunyddiau cyfathrebu gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo 
ymwybyddiaeth o ofynion y Ddeddf a'r ffordd y mae cyflwyno isafbris am 
alcohol yn bwriadu lleihau lefelau goryfed alcohol, a chawsant eu cyhoeddi i 
gyd-fynd â'r Cydsyniad Brenhinol a roddwyd ar 9 Awst 2018.  Parhaodd y 
gwaith hwn yn ystod y cyfnod ymgynghori ar lefel yr isafbris uned a ffefrir, a 
bydd yn parhau yn y cyfnod cyn (ac ar ôl) ei weithredu, yn gynnar yn 2020.  

39 Yn seiliedig ar £75 fesul 1,000 o eiriau am gyfieithu, £21 fesul 1,000 o eiriau am brawfddarllen.
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67.Bydd y gwaith hwn yn cynnwys rhoi cyhoeddusrwydd i'r newidiadau yn y 
gyfraith er mwyn rhoi gwybod i fusnesau (er enghraifft drwy ohebiaeth 
uniongyrchol, gwefannau, cyfryngau cymdeithasol a chyhoeddiadau 
masnach), ac i’r cyhoedd (er enghraifft drwy ymgyrch cysylltiadau 
cyhoeddus, digwyddiad lansio ac ar y we a chyfryngau cymdeithasol). Bydd 
hyn yn help wrth osgoi dryswch i fanwerthwyr ynglŷn â sut i ymdrin â’r lefelau 
isafbris gwahanol a osodir gan Lywodraeth y DU (drwy’r gwaharddiad ar 
werthiannau islaw'r gost) a chan Lywodraeth Cymru (drwy’r isafbris uned).40 

68.Y bwriad yw darparu hyfforddiant mewn perthynas â gofynion y 
ddeddfwriaeth i staff gorfodi awdurdodau lleol. Amcangyfrifir y bydd hyn yn 
costio £6,000 i Lywodraeth Cymru ar gyfer hyfforddi 22 o awdurdodau lleol 
am hanner diwrnod. Ni fydd hon yn gost i awdurdodau lleol, gan y bydd yn 
rhan o hyfforddiant datblygiad proffesiynol parhaus arferol y staff. Bwriedir 
hefyd ddatblygu deunyddiau e-ddysgu / Powerpoint i awdurdodau lleol (a 
ellir wedyn eu defnyddio gan ddarparwyr gwasanaethau a rhanddeiliaid), er 
mwyn codi ymwybyddiaeth o ofynion y Ddeddf, ynghyd â'i nodau.

69.Yn ystod y cyfnod ymgynghori ar y Bil drafft, dangosodd Cyfarwyddwyr 
Diogelu'r Cyhoedd (Cymru) eu bod yn cefnogi'r sail resymegol i gyflwyno 
isafbris uned ond gan nodi pryderon ynghylch beichiau ychwanegol i 
lywodraeth leol sy'n ymwneud â'r weithdrefn orfodi dan arweiniad 
awdurdodau lleol a'r angen i Lywodraeth Cymru fuddsoddi. Codwyd hyn 
hefyd yn ystod sesiynau craffu cyfnod 1 a gynhaliwyd gan Bwyllgor Iechyd, 
Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon y Cynulliad Cenedlaethol ynghylch y Bil a 
oedd ger ei fron ar y pryd. Fel y nodwyd uchod, ar ôl ystyried cynigion 
Penaethiaid Safonau Masnach Cymru, bydd £300,000 yn cael ei ddyrannu 
gan Lywodraeth Cymru er mwyn talu am y gweithgarwch arolygu a gorfodi 
ychwanegol yn y tair blynedd cyntaf o weithredu.

70.Mae'r Ddeddf yn gosod dyletswydd ar Weinidogion Cymru i gyflwyno 
adroddiad ar weithrediad ac effaith y Ddeddf gerbron y Cynulliad 
Cenedlaethol cyn gynted ag y bo'n ymarferol, bum mlynedd ar ôl gweithredu'r 
gyfundrefn isafbris uned, ac yna ei gyhoeddi. Yn y cam hwn, yn seiliedig ar 
gostau sy'n gysylltiedig â gwerthusiadau ac adolygiadau tebyg a gynhaliwyd 

40 Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio'n agos gyda Phenaethiaid Safonau Masnach Cymru, 
cydweithwyr awdurdodau lleol, darparwyr gwasanaethau a rhanddeiliaid perthnasol eraill (a bydd 
yn parhau i wneud hynny cyn gweithredu'r isafbris uned) i ddatblygu deunyddiau ac 
ymgyrchoedd i godi ymwybyddiaeth o'r newidiadau yng Nghymru a nodau'r ddeddfwriaeth. Bydd 
hyn yn ychwanegol at y canllawiau y bydd Llywodraeth Cymru yn eu cyhoeddi.  Bydd 
Llywodraeth Cymru yn darparu cyfres genedlaethol o ddeunyddiau cyhoeddusrwydd a 
chyfathrebu, a bydd y rhain ar gael i'r awdurdodau lleol, y darparwyr gwasanaeth a'r 
rhanddeiliaid.  Mae hyn yn dilyn y model a ddefnyddiwyd gan yr ymgyrch bagiau siopa untro lle 
darparwyd deunyddiau ar y rhyngrwyd ac roedd awdurdodau lleol a rhanddeiliaid yn argraffu'r 
deunyddiau hyn a'u dosbarthu yn ôl yr angen.
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yn flaenorol – gan gynnwys Deddf Trawsblannu Dynol (Cymru) 2013 – 
amcangyfrifir y byddai'r costau ar gyfer y gwaith hwn tua £350,000 dros bum 
mlynedd. Mae'n bwysig nodi y bydd cyfanswm cost y gwerthusiad yn dibynnu 
ar y cydbwysedd o ddefnyddio a dadansoddi data sydd ar gael fel mater o 
drefn ac sy'n bwrpasol, gwaith modelu yn y dyfodol, y posibilrwydd o brynu 
data masnachol ac ymchwil ar weithredu a gorfodi'r ddeddfwriaeth. 
Rhannwyd cynlluniau ar gyfer gwerthuso'r gwaith o gyflwyno isafbris uned am 
alcohol â Phwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon y Cynulliad 
Cenedlaethol.41 Mae gwahanol elfennau o'r gwaith ymchwil a gwerthuso 
bellach wedi eu comisiynu. Mae crynodeb o'r cynlluniau hyn ar gael yn adran 
10 yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol hwn (Adolygiad ôl-weithredu).

Llywodraeth y DU 

71.Bydd effaith ar Lywodraeth y DU o ganlyniad i leihad yn lefel y tollau a TAW 
sy’n gysylltiedig ag unrhyw newidiadau yng nghyfaint a phatrwm gwerthu 
cynhyrchion alcohol pan fo isafbris uned yn llwyddo i leihau’r defnydd o 
alcohol. O dan isafbris uned o 50c, disgwylir y bydd gostyngiad cyffredinol 
mewn refeniw o 0.4% (sef cyfanswm o £1.9 miliwn y flwyddyn), yn bennaf o 
ganlyniad i’r gostyngiad mewn derbyniadau allfasnach oherwydd y 
gostyngiad yn lefel yr alcohol a gaiff ei yfed.42 

Manteision

Unigolion a chymdeithas  

72.Mae isafbris uned o 50c yn gysylltiedig â gostyngiad cymdeithasol mewn 
niwed i iechyd, troseddau ac absenoldebau o’r gwaith a amcangyfrifir ei fod 
yn £783 miliwn (prisiau 2016) dros y cyfnod o 20 mlynedd a ddangosir.43 
Mae’r ffigur hwn yn cynnwys costau gofal iechyd uniongyrchol is (£91 miliwn); 
arbedion yn sgil llai o droseddau (£188 miliwn); arbedion yn sgil llai o 
absenoldebau o’r gwaith (£14 miliwn); a phrisiant ariannol o’r manteision 
iechyd (£490 miliwn), a fesurir yn ôl blynyddoedd o fywyd wedi’u haddasu yn 

41 http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=20029

42 Angus, C. et al. (2018); Sheffield: Prifysgol Sheffield. Tabl 32. Tudalen 59.

43 Mae'r holl gostau a manteision yn y Model Sheffield sy’n ymwneud â chyfnod o 20 mlynedd 
wedi cael eu disgowntio ar 3.5%.
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ôl ansawdd, sy’n cael eu prisio yn £60,000 yn unol â chanllawiau’r Swyddfa 
Gartref).44 45

73.Mantais benodol yr isafbris uned yw’r graddau y mae wedi ei dargedu at yfwyr 
peryglus a niweidiol, y mae costau camddefnyddio alcohol wedi eu cysylltu 
gryfaf â nhw. Mae effaith gref ar lefelau yfed yr yfwyr hyn, gan eu bod yn 
tueddu i ffafrio’r alcohol rhatach y mae’r polisi hwn yn effeithio fwyaf arno. 
Byddai isafbris uned o 50c yn achosi lleihad o 6.8% yng nghyfanswm yr 
alcohol y mae yfwyr niweidiol yn ei yfed, sy’n lleihad absoliwt o 268.7 o 
unedau’r flwyddyn, o gymharu â gostyngiad o 1.1% yn yr alcohol a yfir, sy’n 
gyfystyr â 2.4 o unedau y flwyddyn, ar gyfer yfwyr cymedrol. Mae yfwyr 
niweidiol yn cyfrif am 69% o’r gostyngiad mewn marwolaethau sy’n 
gysylltiedig ag alcohol a 44% o’r gostyngiad mewn derbyniadau i ysbytai.

74.Ar ben hynny, fel y dangosir uchod, mae patrymau yfed yn wahanol pan y’u 
harchwilir yn ôl grŵp incwm. Mae’r yfwyr cymedrol yn y cwintel mwyaf 
difreintiedig,  wedi gweld gostyngiad bach i lefelau yfed mewn termau 
absoliwt (6.9 uned y flwyddyn), ac ni ragwelir y bydd yfwyr cymedrol yn y 
cwintel lleiaf difreintiedig yn newid eu lefelau yfed. Ar gyfer yfwyr niweidiol yn 
y cwintel mwyaf difreintiedig, gan eu bod yn tueddu i ffafrio diodydd rhatach 
a diodydd sydd â’r elastigedd pris mwyaf, yn enwedig cwrw a seidr allfasnach, 
mae isafbris uned yn cael yr effaith fwyaf, a’r effaith honno yn bennaf yw 
gostyngiad yn y lefelau o alcohol a gaiff ei yfed (1,118.9 o unedau y flwyddyn) 
a gostyngiad yn y gwariant o £206.20 y flwyddyn.46 

75.Mae isafbris uned yn debygol o gael effaith fanteisiol ar yr yfwyr trymaf hyd 
yn oed, sydd â phroblemau difrifol ag alcohol. Canfu un astudiaeth yn yr 
Alban, gan fod pobl â phroblem yfed (sy’n yfed cyfartaledd o 198 o unedau yr 
wythnos) eisoes yn yfed yn y ffordd rataf bosibl a bod prisiau is fesul uned yn 
gysylltiedig â chynnydd yn lefelau yfed y grŵp hwn, y byddai isafbris uned yn 
debygol o gael effaith absoliwt gymharol fawr ar lefelau yfed.47 Fel y nodwyd 
eisoes, mae canllawiau NICE yn nodi bod isafbris uned yn gallu helpu pobl 

44 Angus, C. et al. (2018); Sheffield: Prifysgol Sheffield. Tabl 32. Tudalen 59.

45 Defnyddir gwerth o £60,000 fesul QALY gan fod eu gwerth yn cael eu cyfrifo o safbwynt 
cymdeithasol. Mae hyn yn uwch na'r gwerth fesul QALY sy'n cael ei ddefnyddio gan NICE. 
Gwerth y QALY a ddefnyddir gan NICE yw'r uchaf y gall y GIG gyfiawnhau ei wario arno 
oherwydd cyfyngiadau ar adnodau. Gweler Public Health England (2015) A Guide to Social 
Return on Investment for Alcohol and Drug Treatment Commissioners.  
http://www.nta.nhs.uk/uploads/a-guide-to-social-return-on-investment-for-alcohol-and-drug-
treatment-commissioners.pdf.    

46 Angus, C. et al. (2017); Sheffield: Prifysgol Sheffield. Tablau 12 a 13.

47 Black, H., Gill, J. a Chick, J. (2011) The price of a drink: levels of consumption and price paid 
per unit of alcohol by Edinburgh's ill drinkers with a comparison to wider alcohol sales in Scotland. 
Addiction. Cyfrol 106. Tudalen 735.
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sydd â phroblem yfed, y rhai hynny nad ydynt mewn cyswllt rheolaidd a’r 
gwasanaethau perthnasol, a’r rhai hynny sy’n derbyn triniaeth fel ei gilydd, 
drwy greu amgylchedd sy’n cefnogi yfed llai peryglus.48

76.Mae'r model yn awgrymu y byddai isafbris uned o 50c yn cael mwy o effaith 
ar iechyd y bobl hynny yn y cwintel WIMD mwyaf difreintiedig,  gyda 12 yn llai 
o farwolaethau a 203 yn llai o dderbyniadau i ysbytai fesul 100,000 o yfwyr 
yn y cwintel mwyaf difreintiedig o gymharu â dim marwolaeth yn llai a dau yn 
llai o dderbyniadau i ysbytai fesul 100,000 o yfwyr yn y cwintel lleiaf 
difreintiedig, fel y nodir yn Nhabl 2 isod. Mae Ludbrook et al. hefyd o’r farn y 
gallai yfed llai fod yn fwy buddiol i’r rhai hynny sydd mewn tlodi, gan fod 
grwpiau dan anfantais yn tueddu i gael canlyniadau iechyd gwaeth nag eraill, 
pan fo lefel yr alcohol sy’n cael ei yfed yn debyg.49

77. Isod ceir manylion manteision isafbris uned i’r boblogaeth o ran lleihau 
problemau iechyd, troseddu ac absenoldebau o’r gweithle sy’n gysylltiedig ag 
alcohol. 

Iechyd 

78.Mae model Prifysgol Sheffield yn amcangyfrif y bydd gostyngiadau sylweddol 
mewn niwed sy’n gysylltiedig ag alcohol o’r holl bolisïau a fodelwyd, ac 
amcangyfrifir y bydd 66 yn llai o farwolaethau a 1,281 yn llai o dderbyniadau 
i ysbytai y flwyddyn o ganlyniad i isafbris uned o 50c. 

79.Amcangyfrifir y bydd y costau uniongyrchol i wasanaethau gofal iechyd yn 
lleihau dan yr holl bolisïau a fodelwyd, gydag arbedion o fwy na £90 miliwn 
dros 20 mlynedd ar gyfer trothwy isafbris uned o 50c (Tabl 4). 

80.Mae hyn yn cyd-fynd â thystiolaeth o wledydd eraill sydd wedi rhoi polisïau 
tebyg ar waith. Yng Nghanada, roedd cysylltiad rhwng cynnydd o 10% yn 
isafbrisiau cyfartalog alcohol a gostyngiad o 32% mewn marwolaethau a 
achosir yn gyfan gwbl gan alcohol.50

48 Canllawiau Iechyd y Cyhoedd NICE 24 (Mehefin 2010) Alcohol-use disorders: preventing 
harmful drinking. 

49 Ludbrook, A., Petrie, D., McKenzie, L., Farrar, S. (2012) Tackling Alcohol Misuse. Applied 
Health Economics and Health Policy. Ionawr 2012. Cyfrol 10 (1). Tudalennau 51-63.

50 Stockwell, T. a Thomas, G. (2013) Is alcohol too cheap in the UK? The case for setting a 
Minimum Unit Price for alcohol. Adroddiad y Sefydliad Astudiaethau Alcohol. 
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Tabl 2: Amcangyfrif o effaith isafbris uned o 50c ar gyfraddau marwolaeth a derbyniadau i ysbytai 
yn ôl amddifadedd51

C1 WIMD 
(lleiaf 

difreintiedig)
C2 WIMD C3 WIMD C4 WIMD

C5 WIMD 
(mwyaf 

difreintiedig)
Llinell sylfaen flynyddol y marwolaethau y 
gellir eu priodoli i alcohol fesul 100,000 o 
yfwyr

28 30 35 45 75

Marwolaethau sy’n gysylltiedig ag alcohol 
ar ôl ymyrraeth fesul 100,000 o yfwyr 28 29 32 42 62

Newid absoliwt -0.1) yn nodi -0.9) yn 
nodi

-2.7) yn 
nodi

-3.6) yn 
nodi

-12.3) yn 
nodi

Newid cymharol
-0.3) yn 
nodi%

-3.1) yn 
nodi%

-7.7) yn 
nodi%

-8.0) yn 
nodi%

-16.5) yn 
nodi%

      
Llinell sylfaen flynyddol y derbyniadau i 
ysbytai y gellir eu priodoli i alcohol fesul 
100,000 o yfwyr

1,390) yn 
nodi

1,542) yn 
nodi

1,741) yn 
nodi

2,124) yn 
nodi

2,823) yn 
nodi

Derbyniadau i ysbytai y gellir eu priodoli i 
alcohol ar ôl ymyrraeth fesul 100,000 o 
yfwyr

1,388) yn 
nodi

1,522) yn 
nodi

1,684) yn 
nodi

2,031) yn 
nodi

2,619) yn 
nodi

Newid absoliwt -1.8) yn nodi -19.7) yn 
nodi

-57.4) yn 
nodi

-93.4) yn 
nodi

-203.3) yn 
nodi

Newid cymharol
-0.1) yn 
nodi%

-1.3) yn 
nodi%

-3.3) yn 
nodi%

-4.4) yn 
nodi%

-7.2) yn 
nodi%

Absenoldebau o’r gweithle

81.Amcangyfrifir y bydd absenoldebau o’r gweithle yn lleihau dan yr holl bolisïau 
a fodelwyd (fel y nodir yn Nhabl 3), gyda gostyngiad o 514 o ddiwrnodau o 
absenoldeb fesul 100,000 o yfwyr y flwyddyn erbyn blwyddyn 20 ar gyfer 
isafbris uned o 50c. Mae hyn yn werth £14 miliwn dros 20 mlynedd (fel y nodir 
yn Nhabl 4).

Troseddu

82.Disgwylir i lefelau troseddu ostwng, gydag amcangyfrif o 110 yn llai o 
droseddau fesul 100,000 o yfwyr y flwyddyn dan bolisi isafbris uned o 50c. 
Rhagwelir y bydd y gostyngiadau mwyaf i’w gweld ymysg yr yfwyr peryglus.  
Amcangyfrifir y bydd £188 miliwn (prisiau 2016) o ostyngiad yng nghostau 
troseddu dros 20 mlynedd dan bolisi isafbris uned o 50c (fel y nodir yn Nhabl 

51 Angus, C. et al. (2017); Sheffield: Prifysgol Sheffield. Tabl 16. Tudalen 22.
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4).52 

52 Bydd Llywodraeth y DU yn cronni rhywfaint o'r arbedion hyn gan ystyried bod plismona wedi'i 
ddatganoli. Fodd bynnag, data ar gyfanswm yr arbedion yn unig sydd ar gael, yn hytrach na'r 
gallu i ddosrannu'r arbedion hyn i Lywodraeth y DU / Llywodraeth Cymru. 

Tudalen y pecyn 72



28

Tabl 3: Amcangyfrifiad o effaith polisïau isafbris uned ar absenoldebau o’r 
gweithle y gellir eu priodoli i alcohol yn ôl grŵp o yfwyr53

Pob 
yfwr Cymedrol Peryglus Niweidiol

Llinell sylfaen flynyddol nifer y diwrnodau o absenoldeb y gellr eu 
priodoli i alcohol

507,795) 
yn nodi

212,963) 
yn nodi

227,856) 
yn nodi

66,975) 
yn nodi

Llinell sylfaen flynyddol nifer y diwrnodau o absenoldeb y gellir eu 
priodoli i alcohol fesul 100,000 o yfwyr

26,585) 
yn nodi

15,440) 
yn nodi

50,709) yn 
nodi

82,287) 
yn nodi

    
Isafbris 
uned o 35c

-1,838) 
yn nodi -457 -1,110) yn 

nodi -272

Isafbris 
uned o 40c

-3,737) 
yn nodi -911 -2,330) yn 

nodi -497

Isafbris 
uned o 45c

-6,270) 
yn nodi

-1,519) yn 
nodi

-3,997) yn 
nodi -754

Isafbris 
uned o 50c

-9,808) 
yn nodi

-2,621) yn 
nodi

-6,138) yn 
nodi

-1,049) 
yn nodi

Isafbris 
uned o 55c

-14,476) 
yn nodi

-4,359) yn 
nodi

-8,787) yn 
nodi

-1,331) 
yn nodi

Isafbris 
uned o 60c

-20,489) 
yn nodi

-6,766) yn 
nodi

-12,076) 
yn nodi

-1,647) 
yn nodi

Isafbris 
uned o 65c

-27,468) 
yn nodi

-9,738) yn 
nodi

-15,762) 
yn nodi

-1,968) 
yn nodi

Newid absoliwt yn nifer y diwrnodau o absenoldeb 
bob blwyddyn

Isafbris 
uned o 70c

-35,086) 
yn nodi

-13,169) 
yn nodi

-19,603) 
yn nodi

-2,315) 
yn nodi

     
Isafbris 
uned o 35c -96 -33 -247 -334

Isafbris 
uned o 40c -196 -66 -518 -610

Isafbris 
uned o 45c -328 -110 -890 -926

Isafbris 
uned o 50c -514 -190 -1,366) yn 

nodi
-1,289) 
yn nodi

Isafbris 
uned o 55c -758 -316 -1,955) yn 

nodi
-1,635) 
yn nodi

Isafbris 
uned o 60c

-1,073) 
yn nodi -491 -2,687) yn 

nodi
-2,024) 
yn nodi

Isafbris 
uned o 65c

-1,438) 
yn nodi -706 -3,508) yn 

nodi
-2,418) 
yn nodi

Newid absoliwt yn nifer y diwrnodau o absenoldeb 
fesul 100,000 o yfwyr bob blwyddyn

Isafbris 
uned o 70c

-1,837) 
yn nodi -955 -4,363) yn 

nodi
-2,844) 
yn nodi

    
Isafbris 
uned o 35c

-0.4) yn 
nodi%

-0.2) yn 
nodi%

-0.5) yn 
nodi%

-0.4) yn 
nodi%

Isafbris 
uned o 40c

-0.7) yn 
nodi%

-0.4) yn 
nodi%

-1.0) yn 
nodi%

-0.7) yn 
nodi%

Isafbris 
uned o 45c

-1.2) yn 
nodi%

-0.7) yn 
nodi%

-1.8) yn 
nodi%

-1.1) yn 
nodi%

Newid cymharol

Isafbris 
uned o 50c

-1.9) yn 
nodi%

-1.2) yn 
nodi%

-2.7) yn 
nodi%

-1.6) yn 
nodi%

53 Angus, C. et al. (2018); Sheffield: Prifysgol Sheffield. Tabl 31. Tudalen 57.
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Isafbris 
uned o 55c

-2.9) yn 
nodi%

-2.0) yn 
nodi%

-3.9) yn 
nodi%

-2.0) yn 
nodi%

Isafbris 
uned o 60c

-4.0) yn 
nodi%

-3.2) yn 
nodi%

-5.3) yn 
nodi%

-2.5) yn 
nodi%

Isafbris 
uned o 65c

-5.4) yn 
nodi%

-4.6) yn 
nodi%

-6.9) yn 
nodi%

-2.9) yn 
nodi%

Isafbris 
uned o 70c

-6.9) yn 
nodi%

-6.2) yn 
nodi%

-8.6) yn 
nodi%

-3.5) yn 
nodi%
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Tabl 4: Amcangyfrif o effaith polisïau isafbris uned ar gostau cymdeithasol dros 
20 mlynedd ar ôl gweithredu’r polisi 54

 

Costau gofal 
iechyd 

uniongyrchol

Pris y QALY 
a gafwyd

Costau 
troseddau

Costau 
absenoldebau 
o’r gweithle

Cyfanswm55

Llinell sylfaen flynyddol costau y 
gellir eu priodoli i alcohol dros 20 
mlynedd, wedi’u disgowntio

£1,992) yn 
nodi

£6,500) yn 
nodi

£7,487) 
yn nodi £668 £16,647) yn 

nodi

    
Isafbris 
uned o 35c -£20 -£115 -£34 -£3 -£171

Isafbris 
uned o 40c -£38 -£213 -£70 -£5 -£326

Isafbris 
uned o 45c -£62 -£336 -£119 -£9 -£526

Isafbris 
uned o 50c -£91 -£490 -£188 -£14 -£783

Isafbris 
uned o 55c -£127 -£656 -£276 -£21 -£1,079) yn 

nodi
Isafbris 
uned o 60c -£171 -£858 -£382 -£29 -£1,441) yn 

nodi
Isafbris 
uned o 65c -£222 -£1,085) yn 

nodi -£502 -£39 -£1,849) yn 
nodi

Newid cronnol 
absoliwt dros 20 
mlynedd (£m), wedi’i 
ddisgowntio

Isafbris 
uned o 70c -£275 -£1,317) yn 

nodi -£632 -£50 -£2,274) yn 
nodi

    
Isafbris 
uned o 35c

-1.0) yn 
nodi%

-1.8) yn 
nodi%

-0.5) yn 
nodi% -0.4) yn nodi% -1.0) yn 

nodi%
Isafbris 
uned o 40c

-1.9) yn 
nodi%

-3.3) yn 
nodi%

-0.9) yn 
nodi% -0.8) yn nodi% -2.0) yn 

nodi%
Isafbris 
uned o 45c

-3.1) yn 
nodi%

-5.2) yn 
nodi%

-1.6) yn 
nodi% -1.4) yn nodi% -3.2) yn 

nodi%
Isafbris 
uned o 50c

-4.6) yn 
nodi%

-7.5) yn 
nodi%

-2.5) yn 
nodi% -2.1) yn nodi% -4.7) yn 

nodi%
Isafbris 
uned o 55c

-6.4) yn 
nodi%

-10.1) yn 
nodi%

-3.7) yn 
nodi% -3.1) yn nodi% -6.5) yn 

nodi%
Isafbris 
uned o 60c

-8.6) yn 
nodi%

-13.2) yn 
nodi%

-5.1) yn 
nodi% -4.4) yn nodi% -8.7) yn 

nodi%
Isafbris 
uned o 65c

-11.2) yn 
nodi%

-16.7) yn 
nodi%

-6.7) yn 
nodi% -5.9) yn nodi% -11.1) yn 

nodi%

Newid cymharol

Isafbris 
uned o 70c

-13.8) yn 
nodi%

-20.3) yn 
nodi%

-8.4) yn 
nodi% -7.5) yn nodi% -13.7) yn 

nodi%

54 Angus, C. et al. (2018); Sheffield: Prifysgol Sheffield. Tabl 32. Tudalen 59.

55 Noder bod a) y ffigur hwn yn cynnwys costau uniongyrchol ac anuniongyrchol a gronnwyd dros 
rannau gwahanol o gymdeithas (y GIG, yr economi ehangach, cymdeithas ar y cyfan) a  b) ni 
ddylid dehongli’r ffigur hwn fel ffigur sy’n cynrychioli’r baich llawn (neu effaith lawn y polisi) o 
alcohol ar gymdeithas gan nad yw nifer o effeithiau heb eu cynnwys yn y modelau (megis niwed 
i eraill, niwsans cyhoeddus ac ati).
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Manwerthwyr 

83.Amcangyfrifir y bydd isafbris uned o 50c yn arwain at gynnydd cyffredinol 
mewn refeniw i fanwerthwyr o £17.8 miliwn y flwyddyn (2.6%), gyda 
chynnydd mewn refeniw i fanwerthwyr allfasnach o £16.8 miliwn (9.9%) ac i 
fanwerthwyr mewnfasnach o £1 miliwn (0.2%).56 Fodd bynnag, dylid nodi bod 
ansicrwydd yn parhau ynghylch ymatebion tebygol manwerthwyr i gyflwyno 
isafbris uned yng Nghymru. Gallai manwerthwyr a chynhyrchwyr wneud 
amrywiaeth o newidiadau ychwanegol i brisiau a chynhyrchion a allai effeithio 
ar newidiadau refeniw i’r Trysorlys a manwerthwyr a chanlyniadau eraill sydd 
wedi'u modelu. 

Crynodeb o'r costau a'r manteision ar gyfer isafbris uned o 50c: y lefel a 
ffefrir gan Lywodraeth Cymru 

84.  Mae Tabl 5 yn crynhoi'r costau ar gyfer cyflwyno isafbris uned o 50c yng 
Nghymru.

Tabl 5: Crynodeb o gostau isafbris uned o 50c57

Costau 
blwyddyn un £
£

Costau 
blwyddyn dau £

Costau 
blwyddyn tri £

Costau 
blwyddyn 
pedwar

£ 

Costau 
blwyddyn 
pump
£ 

Costau Llywodraeth Cymru
Costau canllawiau 8,820 0 0 0 2,360
Cyfathrebu 100,000 0 0 0 0
Hyfforddiant i staff 
ALlau

6,000 0 0 0 0

Gwerthuso ac 
adolygu

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000

Costau arolygu a 
gorfodi

66,000 204,000 30,000

Cyfanswm y gost i 
Lywodraeth Cymru

250,820 274,000 100,000 70,000 72,340

Llywodraeth y DU – 
refeniw tollau 
alcohol is 

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000

Awdurdodau lleol
Costau staff o ran 
arolygiadau a gorfodi

Disgwylir iddynt 
fod yn isel, 
disgwylir i’r 
gwaith o orfodi 
isafbris uned 
gael ei wneud fel 

56 Angus, C. et al. (2018); Sheffield: Prifysgol Sheffield. Tudalen 43.
57 Amcangyfrifir y bydd y costau i Lywodraeth Cymru, manwerthwyr ac awdurdodau lleol yr un 
fath ar gyfer y tri opsiwn.
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rhan o’r 
gyfundrefn 
arolygu 
bresennol.  

Cyfanswm y gost i 
awdurdodau lleol

Anhysbys  

Manwerthwyr
Costau staff o ran 
ymgyfarwyddo â’r 
ddeddfwriaeth 
newydd

313,600
(pedair awr fesul 

deiliad 
trwydded)

78,000
(awr fesul deiliad 

trwydded)

78,000 78,000 78,000

Costau staff o ran 
newid prisiau

477,040 0 0 0 0

Cyfanswm y gost i 
fanwerthwyr*

790,640 78,000 78,000 78,000 78,000

Defnyddwyr** £17.8m 
bob blwyddyn 

£17.8m 
bob blwyddyn 

£17.8m 
bob blwyddyn 

£17.8m
bob 

blwyddyn 

£17.8m
bob blwyddyn

* Amcangyfrif o gost grynswth yw hyn. Mae’n bosibl y bydd costau eraill yn gysylltiedig â gweithredu ar 
gyfer siopau mwy, er enghraifft diweddaru meddalwedd, gwastraff, adolygu hyrwyddiadau, ond mae'n 
anodd iawn eu hamcangyfrif ar hyn o bryd. Dylai’r costau hyn hefyd gael eu talu gan y cynnydd mewn 
refeniw a fydd yn deillio o brisiau uwch. 

** Dylid nodi bod y gost o £17.8 miliwn y flwyddyn i ddefnyddwyr yn gynnydd o £17.8 miliwn y flwyddyn i 
fanwerthwyr, ac felly caiff ei drin fel taliad trosglwyddo. 

85.At ddibenion cymharu, dylai'r costau gael eu gostwng dros gyfnod o 20 
mlynedd i fod yn gyson â'r manteision. Mae hyn yn cyfateb i gyfanswm costau 
o £0.7 miliwn i Lywodraeth Cymru, a chyfanswm costau o £1.9 miliwn i'r 
manwerthwr.58 

86.Un o effeithiau cost fwyaf y polisi fyddai gostyngiad yn y refeniw o dollau 
alcohol o ganlyniad i lefelau yfed is. Mae hyn yn cyfateb i £27 miliwn dros y 
cyfnod o 20 mlynedd. Fodd bynnag, o ran cyfrifo costau a buddion net, mae 
trethiant yn cael ei drin fel arfer fel trosglwyddiad sy'n golygu nad oes newid 
cyffredinol. 

87.Yn ogystal â'r uchod, byddai'r polisi yn cynnwys trosglwyddiad sylweddol o 
ddefnyddwyr i fanwerthwyr. Amcangyfrifir bod hyn tua £18 miliwn y flwyddyn. 
Y £18 miliwn hwn yw'r fantais i fanwerthwyr wrth i'r defnyddwyr dalu mwy nag 
y byddent wedi'i wneud heb isafbris uned. O ran cyfrifo costau net a 
manteision, nid oes gan y taliad trosglwyddo hwn unrhyw effaith gan ei fod 
yn gost i'r defnyddwyr ond yn fudd i'r manwerthwyr. Nid yw hyn yn effeithio 
ar y gost/budd cyffredinol yn uniongyrchol ond gallai fod canlyniadau 
dosraniadol. 

58 Mae cyfanswm y costau gostyngedig i’r manwerthwr yn ystyried bod y costau ymgyfarwyddo 
o £75,000 yn digwydd bob blwyddyn dros y cyfnod o ugain mlynedd. 
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88.O ran y buddion: Amcangyfrifir y bydd cyflwyno isafbris uned o 50c yn arwain 
at ostyngiad i'r costau iechyd o £581 miliwn, gostyngiad i gostau troseddau o 
£188 miliwn a gostyngiad i absenoldebau o'r gweithle o £14 miliwn dros 
gyfnod o 20 mlynedd.  Mae hyn yn arwain at fudd net dros 20 mlynedd o £781 
miliwn. 
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Opsiwn 2: isafbris uned o 55c 

Costau

Defnyddwyr

89.Ar hyn o bryd, mae 50% o'r holl alcohol59 yn cael ei brynu am bris sy'n is na 
55c yr uned. Mae hyn yn gyfrifol am ychydig o dan dwy ran o dair o'r holl 
alcohol allfasnach (65 y cant yn cael ei werthu islaw 55c).60 

90.Er yr amcangyfrifir y bydd isafbris uned uwch yn arwain at ostyngiadau mwy 
o ran faint sy'n cael ei yfed (a gostyngiadau cysylltiedig mewn niwed sy’n 
gysylltiedig ag alcohol) ymysg yfwyr peryglus a niweidiol (gweler yr adran ar 
fanteision iechyd), amcangyfrifir hefyd y bydd yn cael mwy o effaith ar yfwyr 
cymharol.61 

91.Prynodd yfwyr cymedrol ychydig dros draean (34%) o'u hunedau islaw 
isafbris uned o 55c, ac roedd y ffigurau ar gyfer yfwyr peryglus a niweidiol yn 
uwch (49% a 62% yn y drefn honno). 

92.Amcangyfrifir y bydd isafbris uned o 55c yn arwain at ostyngiadau i'r lefelau 
yfed o 5.0 y cant (30.3 o unedau y flwyddyn) ar lefel y boblogaeth. 
Amcangyfrifir y byddai’r lleihad mwyaf o ran faint o alcohol a gâi ei yfed ymysg 
yfwyr niweidiol (8.6%, 339.3 o unedau am bob yfwr pob blwyddyn) ac yfwyr 
peryglus (4.4%, 55.0 o unedau am bob yfwr pob blwyddyn). Byddai’r 
effeithiau lleiaf i’w gweld ymysg yfwyr cymedrol (1.9%, 4.0 uned am bob yfwr 
pob blwyddyn).62 

93.O’r holl leihad yn yr unedau a gâi eu hyfed yn achos isafbris uned o 55c, 
byddai 48% ymysg yfwyr niweidiol, 43% ymysg yfwyr peryglus a 10% ymysg 
yfwyr cymedrol.63

59 Yng Nghymru a'r Gorllewin.

60 Angus, C. et al. (2018); Sheffield: Prifysgol Sheffield. Tabl 8. Tudalen 30.

61Fel y mae Angus, C. et al. (2018) yn nodi: ar bob lefel posibl o isafbris uned, wrth i lefelau yfed 
unigolyn gynyddu, bydd y polisi yn effeithio ar gyfran uwch o’r alcohol y bydd yn ei yfed. Fodd 
bynnag, mae'r gyfran o lefelau yfed yfwyr cymedrol yr effeithir arni hefyd yn codi wrth i'r trothwy 
isafbris uned gynyddu, o 4% ar 35c i 22% ar 50c a 50% ar 70c yr uned. Sheffield: Prifysgol 
Sheffield. Tudalen 29.

62 Angus, C. et al. (2018); Sheffield: Prifysgol Sheffield. Tabl 16. Tudalen 37.

63 Angus, C. et al. (2018); Sheffield: Prifysgol Sheffield. Ffigur 14. Tudalen 39.
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94.Yn dilyn y newidiadau hyn ym maint yr alcohol a gâi ei yfed, amcangyfrifir y 
byddai gwariant ar alcohol yn cynyddu 2.4% neu £14 am bob yfwr pob 
blwyddyn yn achos isafbris uned o 55c. Byddai’r cynnydd mwyaf yn y 
gwariant ymysg yfwyr niweidiol (3.0%, £88 am bob yfwr pob blwyddyn) gyda 
chynnydd llai ymysg yfwyr peryglus (2.5%, £30 am bob yfwr pob blwyddyn) 
ac yfwyr cymedrol (1.8%, £5 am bob yfwr pob blwyddyn).64

95.Amcangyfrifir y byddai yfwyr cymedrol yn y cwintel mwyaf difreintiedig yn 
cynyddu eu gwariant 1.7% (£3) o gymharu â chynnydd o 1.7% (£7) ar gyfer 
y cwintel lleiaf difreintiedig. Amcangyfrifir y bydd yfwyr peryglus yn y cwintel 
mwyaf difreintiedig yn cynyddu eu gwariant 0.1% (£1) ac y bydd yfwyr 
niweidiol yn y cwintel hwn yn lleihau eu gwariant 7.9%.65

96.Amcangyfrifir y bydd isafbris uned o 55c yn cael effaith fwy ar yfwyr cymedrol, 
gan y byddai'n cynnwys ychydig dros draean o'r alcohol y maent yn ei brynu 
o gymharu ag ychydig dros un rhan o bump ar lefel o 50c. Er mai bach yw'r 
gwahaniaeth yn yr effaith ar wariant, y rheswm dros hyn yw bod yfwyr 
cymedrol yn y cwintel mwyaf difreintiedig yn lleihau eu lefelau yfed yn fwy na'r 
cwintelau eraill (gostyngiad o 5.5% ar gyfer y mwyaf difreintiedig, o gymharu 
â gostyngiad o 3.4% ar gyfer y cwintel mwyaf difreintiedig ond un a dim ond 
0.1% ar gyfer y cwintel lleiaf difreintiedig).66

Manwerthwyr

97.Amcangyfrifir y bydd isafbris uned uwch yn cael mwy o effaith ar werthiannau 
allfasnach a mewnfasnach. Er enghraifft, ar hyn o bryd mae tua hanner yr 
holl alcohol yn cael ei brynu am bris sy'n llai na 55c yr uned, ond mae hyn yn 
gyfrifol am bron i ddau draean o'r holl alcohol allfasnach (65% yn cael ei 
werthu islaw 55c) a 3% o'r holl alcohol mewnfasnach. 

98.Prynir cyfrannau uwch o'r holl alcohol (o gymharu ag isafbris uned o 50c a 
45c) am lai na 55c yr uned yn yr allfasnach: prynir 76% o gwrw allfasnach am 
lai na 55c yr uned, 79% o seidr, 55% o win a 74% o wirodydd (gweler Tabl 
1).

99.Mae rhanddeiliaid o'r diwydiant manwerthu ac alcohol wedi parhau i nodi y 
byddent yn ffafrio inni gyd-fynd â threfn isafbris uned yr Alban i'r graddau sy'n 
bosibl er mwyn lleihau'r costau gweithredu a chydymffurfio. Fodd bynnag, nid 

64 Angus, C. et al. (2018); Sheffield: Prifysgol Sheffield. Tabl 19. Tudalen 41.

65 Angus, C. et al. (2018); Sheffield: Prifysgol Sheffield. Tabl 51. Tudalen 90.

66 Angus, C. et al. (2018); Sheffield: Prifysgol Sheffield. Tabl 49. Tudalen 88.
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yw'r gwahaniaethau posibl o ran y costau gweithredu i fanwerthwyr (ar gyfer 
lefelau gwahanol o isafbris uned) yn hysbys ac felly ar hyn o bryd, mae'r 
Asesiad Effaith Rheoleiddiol hwn yn nodi y byddai’r amcangyfrif o'r costau 
gweithredu am isafbris uned o 55c (a 45c) yr un fath: £1.9 miliwn wedi'i 
ddisgowntio dros gyfnod o 20 mlynedd. 

Awdurdodau Lleol, y Llysoedd a Llywodraeth Cymru 

100. Byddai'r amcangyfrif o'r costau i awdurdodau lleol, y llysoedd a 
Llywodraeth Cymru yr un fath ni waeth beth fyddai lefel yr isafbris uned 
(gweler Tabl 5).

Llywodraeth y DU

101. Amcangyfrifir y byddai’r refeniw blynyddol i’r Trysorlys o dollau a TAW ar 
alcohol yng Nghymru yn gostwng 0.4% neu £2.1 miliwn ar ôl cyflwyno isafbris 
uned o 55c.67 

Manteision

Unigolion a chymdeithas

102. Ar gyfer isafbris uned o 55c, amcangyfrifir mai cyfanswm y lleihad wedi’i 
ddisgowntio yng nghostau alcohol i’r gymdeithas dros 20 mlynedd a fyddai’n 
deillio o’r lleihad hwn mewn niwed y gellir ei briodoli i alcohol yw £1,079 miliwn 
neu 6.5% o ostyngiad yng nghyfanswm y costau. Mae hyn yn cynnwys 
gostyngiad o 6.4% neu £127 miliwn mewn costau gofal iechyd uniongyrchol, 
gostyngiad o 10.1% neu £656 miliwn yn y blynyddoedd o fywyd wedi’u 
haddasu yn ôl ansawdd (QALY) colledig, gostyngiad o 3.7% neu £276 miliwn 
yng nghostau uniongyrchol a chostau cysylltiedig â QALY troseddau, a 
gostyngiad o 3.1% neu £21 miliwn yn y costau cysylltiedig ag absenoldeb o’r 
gweithle (gweler Tabl 4).

Iechyd

103. Amcangyfrifir y byddai isafbris uned o 55c yn arwain at 87 neu 11.2% yn 
llai o farwolaethau y gellir eu priodoli i alcohol pob blwyddyn a 1,807 neu 5.1% 
yn llai o dderbyniadau i ysbytai y gellir eu priodoli i alcohol pob blwyddyn.68

67 Angus, C. et al. (2018); Sheffield: Prifysgol Sheffield. Tabl 21. Tudalen 43.

68 Angus, C. et al. (2018); Sheffield: Prifysgol Sheffield. Tabl 22. Tudalen 45.
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104. O’r holl leihad yn nifer y marwolaethau a fyddai’n deillio o isafbris uned o 
55c, amcangyfrifir y byddai 66% ymysg yfwyr niweidiol, y byddai 52% ymysg 
y cwintel mwyaf difreintiedig ac y byddai 39% ymysg yfwyr niweidiol yn y 
cwintel mwyaf difreintiedig. Y ffigurau cyfatebol ar gyfer lleihad yn nifer y 
derbyniadau i ysbytai y gellir eu priodoli i alcohol yw 41%, 45% a 20%.69 

Troseddu

105. Disgwylir i lefelau troseddu ostwng, gydag amcangyfrif o 162 yn llai o 
droseddau fesul 100,000 o yfwyr y flwyddyn dan bolisi isafbris uned o 55c. 
Rhagwelir y bydd y gostyngiadau mwyaf i’w gweld ymysg yr yfwyr peryglus.  
Amcangyfrifir y bydd £276 miliwn (prisiau 2016) o ostyngiad yng nghostau 
troseddu dros 20 mlynedd dan bolisi isafbris uned o 55c (fel y nodir yn Nhabl 
4).70 

Absenoldebau o’r gweithle

106. Amcangyfrifir y bydd absenoldebau o’r gweithle yn lleihau (fel y nodir yn 
Nhabl 3), gyda gostyngiad o 758 o ddiwrnodau o absenoldeb fesul 100,000 
o yfwyr y flwyddyn erbyn blwyddyn 20 ar gyfer isafbris uned o 55c. Mae hyn 
yn werth £21 miliwn dros 20 mlynedd (fel y nodir yn Nhabl 4).

Manwerthwyr

107. Amcangyfrifir y bydd refeniw manwerthwyr yn cynyddu o swm mwy o dan 
isafbris uned uwch. 

108. Yn benodol, amcangyfrifir y byddai cyfanswm y refeniw blynyddol i 
fanwerthwyr o werthiannau alcohol yn codi 15.9% neu £27.1 miliwn yn yr 
allfasnach a 0.5% neu £2.5 miliwn yn y fewnfasnach o dan isafbris uned o 
55c. Mae hyn yn amcangyfrif o gynnydd mewn refeniw i fanwerthwyr o £29.7 
miliwn o dan isafbris uned o 55c, o gymharu ag £17.8 miliwn o dan isafbris 
uned o 50c.71

69 Angus, C. et al. (2018); Sheffield: ScHARR, Prifysgol Sheffield.  Ffigur 22, tudalen 48. Tabl 25, 
tudalen 50.

70 Bydd Llywodraeth y DU yn cronni rhywfaint o'r arbedion hyn gan ystyried bod plismona wedi'i 
ddatganoli. Fodd bynnag, data ar gyfanswm yr arbedion yn unig sydd ar gael, yn hytrach na'r 
gallu i ddosrannu'r arbedion hyn i Lywodraeth y DU / Llywodraeth Cymru. 

71 Angus et al. (2018); Sheffield: ScHARR, Prifysgol Sheffield. Tabl 21.
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Crynodeb o'r costau a'r manteision ar gyfer isafbris uned o 55c: 

109. Amcangyfrifir y bydd y costau i Lywodraeth Cymru, manwerthwyr ac 
awdurdodau lleol yr un fath ar gyfer y tri opsiwn (gweler Tabl 5).

110. O dan isafbris uned o 55c, mae'r gostyngiad i'r refeniw o doll alcohol o 
ganlyniad i lefelau yfed is gyfystyr â £29.8 miliwn dros y cyfnod o 20 mlynedd. 
Fodd bynnag, fel y nodir yn opsiwn 1, o ran cyfrifo costau a buddion net, mae 
trethiant yn cael ei drin fel arfer fel trosglwyddiad sy'n golygu nad oes newid 
cyffredinol.

111. Byddai isafbris uned o 55c hefyd yn cynnwys trosglwyddiad sylweddol o 
ddefnyddwyr i fanwerthwyr. Amcangyfrifir y byddai hyn £29.7 miliwn y 
flwyddyn (o gymharu â £18 miliwn am isafbris uned o 50c). Fel y nodir yn 
opsiwn 1, y £29.7 miliwn hwn yw'r fantais i fanwerthwyr wrth i'r defnyddwyr 
dalu mwy nag y byddent wedi'i wneud heb i isafbris uned gael ei gyflwyno. O 
ran cyfrifo costau net a manteision, nid oes gan y taliad trosglwyddo hwn 
unrhyw effaith gan ei fod yn gost i'r defnyddwyr ond yn fudd i'r 
manwerthwyr.72 

112. O ran y buddion: Ar gyfer isafbris uned o 55c, amcangyfrifir mai cyfanswm 
y lleihad wedi’i ddisgowntio yng nghostau alcohol i’r gymdeithas dros 20 
mlynedd a fyddai’n deillio o’r lleihad hwn mewn niwed y gellir ei briodoli i 
alcohol yw £1,079 miliwn neu 6.5% o ostyngiad yng nghyfanswm y costau. 
Mae hyn yn cynnwys gostyngiad o 6.4% neu £127 miliwn mewn costau gofal 
iechyd uniongyrchol, gostyngiad o 10.1% neu £656 miliwn yn y blynyddoedd 
o fywyd wedi’u haddasu yn ôl ansawdd (QALY) colledig, gostyngiad o 3.7% 
neu £276 miliwn yng nghostau uniongyrchol a chostau cysylltiedig â QALY 
troseddau, a gostyngiad o 3.1% neu £21 miliwn yn y costau cysylltiedig ag 
absenoldeb o’r gweithle. Mae hyn yn arwain at fudd net dros 20 mlynedd o 
£1,076.5 miliwn. 

Opsiwn 3: isafbris uned o 45c

Costau

Defnyddwyr

113. Ar hyn o bryd, gwerthir llai o unedau (27% o'r cyfanswm) islaw isafbris 
uned o 45c (gweler Tabl 1).

72 Angus et al. (2018); Sheffield: Prifysgol Sheffield. Tabl 39. Tudalen 69. 
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114. Yn benodol, rhagwelir y bydd isafbris uned is yn cael llai o effaith ar leihau 
lefelau yfed (a gostyngiadau perthnasol mewn niwed sy’n gysylltiedig ag 
alcohol) ymysg yfwyr peryglus a niweidiol (gweler yr adran ar fanteision 
iechyd). Mae yfwyr cymedrol yn prynu 16% o’u hunedau am bris islaw isafbris 
uned o 45c, ac roedd y ffigurau ar gyfer yfwyr peryglus a niweidiol yn uwch 
(26% a 35% yn y drefn honno).73 

115. Amcangyfrifir y bydd isafbris uned o 45c yn gostwng y lefelau yfed 2.4% 
y cant (14.9 o unedau'r flwyddyn) ar lefel y boblogaeth. Fel sy’n wir am y 
lefelau eraill sy’n cael eu hystyried yn yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol hwn, 
amcangyfrifir y byddai’r gostyngiadau i’r lefelau yfed (er y byddent yn is nag 
isafbris uned o 50c neu 55c) i'w gweld fwyaf ymysg yfwyr niweidiol (4.9%, 
193.1 o unedau am bob yfwr pob blwyddyn) ac yfwyr peryglus (1.9%, 24.0 o 
unedau am bob yfwr pob blwyddyn). Byddai’r effeithiau lleiaf i’w gweld ymysg 
yfwyr cymedrol (0.7%, 0.7 uned am bob yfwr pob blwyddyn).74 

116. O’r holl leihad yn yr unedau a gâi eu hyfed yn achos isafbris uned o 45c, 
byddai 55% ymysg yfwyr niweidiol, 38% ymysg yfwyr peryglus a 7% ymysg 
yfwyr cymedrol. Yfwyr o’r cwintel mwyaf difreintiedig fyddai’n gyfrifol am 53% 
o’r lleihad yn yr unedau a gâi eu hyfed.75

117. Yn dilyn y newidiadau hyn ym maint yr alcohol a gâi ei yfed, amcangyfrifir 
y byddai gwariant ar alcohol yn cynyddu 0.7% neu £4 am bob yfwr pob 
blwyddyn yn achos isafbris uned o 45c. Byddai’r cynnydd mwyaf yn y 
gwariant ymysg yfwyr niweidiol (0.8%, £24 am bob yfwr pob blwyddyn) gyda 
chynnydd llai ymysg yfwyr peryglus (0.7%, £8 am bob yfwr pob blwyddyn) ac 
yfwyr cymedrol (0.6%, £2 am bob yfwr pob blwyddyn).76

118. Amcangyfrifir y byddai’r rheini yn y cwintel mwyaf difreintiedig yn lleihau 
eu gwariant ar alcohol 1.3% neu £6 am bob yfwr pob blwyddyn, yn dilyn y 
newidiadau uchod ym maint yr alcohol a gâi ei yfed. Amcangyfrifir y byddai 
yfwyr mewn cwintelau amddifadedd eraill yn cynyddu eu gwariant rhwng £4 
a £7 am bob yfwr pob blwyddyn.77

Manwerthwyr

73 Angus et al. (2018); Sheffield: Prifysgol Sheffield. Tabl 7. Tudalen 29.

74 Angus et al. (2018); Sheffield: Prifysgol Sheffield. Tabl 16. Tudalen 37.

75 Angus et al. (2018); Sheffield: Prifysgol Sheffield. Ffigur 14. Tudalen 39.

76 Angus et al. (2018); Sheffield: Prifysgol Sheffield. Tabl 19. Tudalen 41.

77 Angus et al. (2018); Sheffield: Prifysgol Sheffield. Tabl 20. Tudalen 42.
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119. Amcangyfrifir y bydd isafbris uned is yn cael llai o effaith ar werthiannau 
allfasnach a mewnfasnach. Ar hyn o bryd, prynir 27% o'r holl alcohol (35% 
o'r holl alcohol allfasnach ac 1% o'r holl alcohol mewnfasnach) am lai na 45c 
yr uned, o gymharu â 37% o dan isafbris uned o 50c a 50% o dan isafbris 
uned o 55c (gweler Tabl 1). 

120. Amcangyfrifir y bydd y costau gweithredu yr un fath â'r costau ar gyfer 
lefelau eraill: £1.9 miliwn wedi'i ddisgowntio dros gyfnod o 20 mlynedd. 
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Awdurdodau Lleol, y Llysoedd a Llywodraeth Cymru 

121. Byddai'r amcangyfrif o'r costau i awdurdodau lleol, y llysoedd a 
Llywodraeth Cymru yr un fath ni waeth beth fyddai lefel yr isafbris uned.

Llywodraeth y DU

122. Amcangyfrifir y byddai’r refeniw blynyddol i’r Trysorlys o dollau a TAW ar 
alcohol yng Nghymru yn gostwng 0.3% neu £1.6 miliwn ar ôl cyflwyno isafbris 
uned o 45c.78 

Manteision

Unigolion a chymdeithas

123. Ar gyfer isafbris uned o 45c, amcangyfrifir mai cyfanswm y lleihad wedi’i 
ddisgowntio yng nghostau alcohol i’r gymdeithas dros 20 mlynedd a fyddai’n 
deillio o’r lleihad hwn mewn niwed y gellir ei briodoli i alcohol yw £526 miliwn 
neu 63.2% o ostyngiad yng nghyfanswm y costau. Mae hyn yn cynnwys 
gostyngiad o 3.1% neu £62 miliwn mewn costau gofal iechyd uniongyrchol, 
gostyngiad o 5.2% neu £336 miliwn yn y blynyddoedd o fywyd wedi’u 
haddasu yn ôl ansawdd (QALY) colledig, gostyngiad o 1.6% neu £119 miliwn 
yng nghostau uniongyrchol a chostau cysylltiedig â QALY troseddau, a 
gostyngiad o 1.4% neu £9 miliwn yn y costau cysylltiedig ag absenoldeb o’r 
gweithle (gweler Tabl 4).

Iechyd

124. Amcangyfrifir y bydd isafbris uned is yn cael llai o effaith ar farwolaethau 
a derbyniadau i'r ysbyty sy'n gysylltiedig ag alcohol.  Amcangyfrifir y byddai 
isafbris uned o 45c yn arwain at 45 neu 5.8% yn llai o farwolaethau y gellir eu 
priodoli i alcohol pob blwyddyn a 857 neu 2.4% yn llai o dderbyniadau i 
ysbytai y gellir eu priodoli i alcohol pob blwyddyn.79 

125. O’r holl leihad yn nifer y marwolaethau a fyddai’n deillio o isafbris uned o 
45c, amcangyfrifir y byddai 70% ymysg yfwyr niweidiol, y byddai 60% ymysg 
y cwintel mwyaf difreintiedig ac y byddai 47.4% ymysg yfwyr niweidiol yn y 
cwintel mwyaf difreintiedig. Y ffigurau cyfatebol ar gyfer lleihad yn nifer y 
derbyniadau i ysbytai y gellir eu priodoli i alcohol yw 46%, 51% a 26%. 

78 Angus et al. (2018); Sheffield: Prifysgol Sheffield. Tabl 21. Tudalen 43.

79 Angus et al. (2018). Sheffield: Prifysgol Sheffield. Tabl 22. Tudalen 45.
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Troseddu

126. Disgwylir i lefelau troseddu ostwng, gydag amcangyfrif o 69 yn llai o 
droseddau fesul 100,000 o yfwyr y flwyddyn dan bolisi isafbris uned o 45c 
(ond mae'r gostyngiad hwn yn llai nag y byddai ar gyfer isafbris uned o 50c 
neu 55c).  Amcangyfrifir y byddai isafbris uned o 45c yn arwain at 1.5% neu 
1,315 yn llai o droseddau y gellir eu priodoli i alcohol pob blwyddyn. Byddai’r 
lleihad mwyaf mewn troseddau a gyflawnir gan yfwyr peryglus sef 2.0% neu 
830 yn llai o droseddau pob blwyddyn, o gymharu ag 1.0% neu 371 yn llai o 
droseddau pob blwyddyn gan yfwyr cymedrol ac 1.4% neu 114 yn llai o 
droseddau pob blwyddyn gan yfwyr niweidiol.80

127. Amcangyfrifir y bydd £119 miliwn (prisiau 2016) o ostyngiad yng nghostau 
troseddu dros 20 mlynedd dan bolisi isafbris uned o 45c (fel y nodir yn Nhabl 
4).81 

Absenoldebau o’r gweithle

128. Amcangyfrifir y byddai nifer y diwrnodau gwaith a gâi eu colli oherwydd 
absenoldeb o’r gweithle y gellir ei briodoli i alcohol yn gostwng 1.2% neu 
6,270 o ddiwrnodau pob blwyddyn yn achos isafbris uned o 45c. Byddai’r 
lleihad mwyaf yn nifer y diwrnodau o absenoldeb ymysg yfwyr peryglus sef 
1.8% neu 3,997 yn llai o ddiwrnodau o absenoldeb pob blwyddyn, o gymharu 
â 0.7% neu 1,519 yn llai o ddiwrnodau o absenoldeb pob blwyddyn ymysg 
yfwyr cymedrol ac 1.1% neu 754 yn llai o ddiwrnodau o absenoldeb pob 
blwyddyn ymysg yfwyr niweidiol.

Manwerthwyr

129. Bydd amcangyfrif o'r cynnydd mewn refeniw i fanwerthwyr yn is o dan 
isafbris uned o 45c. 

130. Amcangyfrifir y byddai’r refeniw blynyddol i fanwerthwyr o werthiannau 
alcohol yn codi 5.6% neu £9.6 miliwn yn yr allfasnach ac yn gostwng rhywfaint 
o 0% neu £0.2 miliwn yn y fewnfasnach. Mae hyn yn amcangyfrif o gynnydd 

80 Angus et al. (2018). Sheffield: Prifysgol Sheffield. Tabl 30. Tudalen 55. 

81 Bydd Llywodraeth y DU yn cronni rhywfaint o'r arbedion hyn gan ystyried bod plismona wedi'i 
ddatganoli. Fodd bynnag, data ar gyfanswm yr arbedion yn unig sydd ar gael, yn hytrach na'r 
gallu i ddosrannu'r arbedion hyn i Lywodraeth y DU / Llywodraeth Cymru. 
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mewn refeniw i fanwerthwyr o £9.4 miliwn o dan isafbris uned o 45c, o 
gymharu ag £17.8 miliwn o dan isafbris uned o 50c.82

Crynodeb o'r costau a'r manteision ar gyfer isafbris uned o 45c

131. Amcangyfrifir y bydd y costau i Lywodraeth Cymru, manwerthwyr ac 
awdurdodau lleol yr un fath ar gyfer y tri opsiwn (gweler Tabl 5).

132. O dan isafbris uned o 45c, mae'r gostyngiad i'r refeniw o doll alcohol o 
ganlyniad i lefelau yfed is gyfystyr â £22.7 miliwn dros y cyfnod o 20 mlynedd. 
Fodd bynnag, fel y nodir yn opsiwn 1, o ran cyfrifo costau a buddion net, mae 
trethiant yn cael ei drin fel arfer fel trosglwyddiad sy'n golygu nad oes newid 
cyffredinol.

133. Byddai isafbris uned o 45c hefyd yn cynnwys trosglwyddiad sylweddol o 
ddefnyddwyr i fanwerthwyr – ond mae hyn yn is nag y byddai ar gyfer isafbris 
uned o 50c a 55c. Amcangyfrifir bod hyn tua £9.6 miliwn y flwyddyn. Fel y 
nodir yn opsiynau 1 a 2, dyma'r fantais i fanwerthwyr wrth i'r defnyddwyr dalu 
mwy nag y byddent wedi'i wneud heb i isafbris uned gael ei gyflwyno. 

134. O ran y buddion: Cyfanswm y lleihad wedi’i ddisgowntio yng nghostau 
alcohol i’r gymdeithas dros 20 mlynedd a fyddai’n deillio o’r lleihad hwn mewn 
niwed y gellir ei briodoli i alcohol yw £526 miliwn neu 3.2% o ostyngiad yng 
nghyfanswm y costau. Mae hyn yn cynnwys gostyngiad o 3.1% neu £62 
miliwn mewn costau gofal iechyd uniongyrchol, gostyngiad o 5.2% neu £336 
miliwn yn y blynyddoedd o fywyd wedi’u haddasu yn ôl ansawdd (QALY) 
colledig, gostyngiad o 1.6% neu £119 miliwn yng nghostau uniongyrchol a 
chostau cysylltiedig â QALY troseddau, a gostyngiad o 1.4% neu £9 miliwn 
yn y costau cysylltiedig ag absenoldeb o’r gweithle. Mae hyn yn arwain at 
fudd net dros 20 mlynedd o £523.5 miliwn. 

82 Angus et al. (2018). Sheffield: Prifysgol Sheffield. Tabl 21. Tudalen 43.
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Crynodeb o'r costau a'r manteision ar gyfer pob opsiwn

135. Mae Tabl 6 isod yn crynhoi'r costau a'r manteision ar gyfer y tri opsiwn.

Tabl 6: Crynodeb o'r costau ar gyfer pob opsiwn83

Opsiwn 1
isafbris uned 
o 50c

Opsiwn 2
isafbris uned 
o 55c

Opsiwn 3
isafbris uned 
o 45c

Costau LlC £0.7 miliwn £0.7 miliwn £0.7 miliwn

Manwerthw
yr

£1.9m £1.9m £1.9m

Manteision Iechyd £581 miliwn £784 miliwn £398 miliwn

Troseddu £188 miliwn £276 miliwn £119 miliwn

Absenoldeb
au o’r 
gweithle

£14 miliwn £21 miliwn £9 miliwn

Budd Net / 
(Cost)

£781m £1,078m £523.5 miliwn

Arall +/- refeniw 
manwerthw
yr

cynnydd o 
£17.8 miliwn 

y flwyddyn 
(effaith yr 

isafbris uned 
a delir i 

fanwerthwyr)

cynnydd o 
£29.7 miliwn 

y flwyddyn 

cynnydd o 
£9.4 miliwn y 

flwyddyn 

Refeniw o 
ostyngiad y 
DU i dollau 
alcohol 
oherwydd 
gostyngiad i 
werthiannau 
alcohol

-£27 miliwn 
yn seiliedig ar 

ostyngiad o 
£1.9 miliwn y 

flwyddyn 

-£29.8 miliwn 
yn seiliedig ar 

ostyngiad o 
£2.1 miliwn y 

flwyddyn

-£22.7 miliwn
yn seiliedig ar 

ostyngiad o 
£1.6 miliwn y 

flwyddyn

83 Mae'r ffigurau ar gyfer opsiynau un i dri wedi'u gostwng 3.5% dros gyfnod o 20 mlynedd.  Diben 
hyn yw sicrhau bod y cyfrifiadau'n gyson â'r gwaith modelu a gynhaliwyd gan Brifysgol Sheffield 
y mae ei hasesiad yn cynnwys cyfnod o 20 mlynedd. Mae'r 3.5% yn ostyngiad safonol lle bo 
costau/buddion yn codi dros fwy nag un cyfnod amser. Defnyddir cyfradd o 3.5% ar gyfer 
prosiectau'r llywodraeth. Rydym yn defnyddio cyfnod o 20 mlynedd yma gan mai dyma'r cyfnod 
amser a fewngorfforwyd i fodel Sheffield. 
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Casgliadau a’r opsiwn a ffefrir

136. Y lefel a ffefrir gan Lywodraeth Cymru yw isafbris uned o 50c (Opsiwn 1). 

137. Mae'r modelu'n awgrymu y byddai isafbris uned o 50c yn targedu lefelau 
yfed yfwyr peryglus a niweidiol (sy'n tueddu i yfed symiau uwch o gynhyrchion 
alcohol rhad a chryf) wrth leihau'r effeithiau ar yfwyr cymedrol. 

138. Bydd isafbris uned o 50c yn targedu bron hanner (47%) yr holl alcohol 
allfasnach sy'n cael ei brynu ac ychydig o dan hanner yr alcohol a brynir gan 
yfwyr niweidiol, gan gynnwys ychydig dros un rhan o bump yn unig o'r alcohol 
a brynir gan yfwyr cymedrol.84 Dyma ffactor bwysig sydd wedi cyfrannu at ein 
ffafriaeth o osod isafbris uned ar y lefel hon – ein bwriad yw targedu alcohol 
rhad (sy'n cael ei ffafrio gan yfwyr trymach ac sy'n cael ei werthu'n bennaf yn 
yr allfasnach) wrth gydbwyso hyn yn erbyn ymyrraeth yn y farchnad. 

139. O dan isafbris uned o 50c, yfwyr niweidiol fyddai'n gyfrifol am dros hanner 
y gostyngiad a amcangyfrifir i'r lefelau yfed. O ganlyniad i hynny byddai effaith 
fach iawn ar yfwyr cymedrol, sef llai na deg y cant o'r gostyngiad i'r lefelau 
yfed, eto yn unol â bwriad y ddeddfwriaeth. 

140. Amcangyfrifir y byddai mwy o effeithiau ar y rheini sy'n byw mewn tlodi a 
gostyngiadau i'r lefelau yfed wrth osod isafbris uned uwch na 50c. Fodd 
bynnag, amcangyfrifir y byddai hefyd fwy o effeithiau ar yfwyr cymedrol sy'n 
byw mewn tlodi. 

141. Mae isafbris uned o 50c hefyd yn cyd-fynd â'r lefel sy'n gymwys ar hyn o 
bryd yn yr Alban. Mae manwerthwyr a chynrychiolwyr o'r diwydiant alcohol 
wedi nodi'n barhaus y byddent yn ffafrio cysondeb i'r graddau sy'n bosibl. 

142. Byddai Opsiwn 2, sef isafbris uned o 55c, yn effeithio ar gyfran uwch o'r 
alcohol a brynir gan yfwyr niweidiol (ychydig dros dair rhan o bump, o 
gymharu ag ychydig o dan hanner ar gyfer isafbris uned o 50c) ac 
amcangyfrifir hefyd y byddai'n arwain at fwy o ostyngiad i'r lefelau yfed 
alcohol ynghyd ac effaith uwch ar farwolaethau a derbyniadau i'r ysbyty y 

84 Diffinnir allfasnach fel lleoliadau lle gwerthir alcohol i'w yfed oddi ar y safle, ee siopau ac 
archfarchnadoedd. Diffinnir mewnfasnach fel lleoliadau lle gwerthir alcohol i'w yfed ar y safle, ee 
tafarndai a bwytai.  Ffynhonnell: Yr eirfa yn Angus, C., Holmes, J., Brennan, A. a Meier, P. (2018) 
Gwerthusiad yn seiliedig ar fodel o effaith gymharol polisïau Isafbris Uned a threthu yng 
Nghymru: Adroddiad terfynol. Caerdydd: Llywodraeth Cymru  

https://gov.wales/docs/caecd/research/2018/180222-comparative-impact-minimum-unit-pricing-
taxation-policies-summary-cy.pdf 
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gellir eu priodoli i alcohol. Fodd bynnag, byddai isafbris uned o 55c yn cael 
mwy o effaith ar yfwyr cymedrol. 

143. Byddai Opsiwn 3, sef isafbris uned o 45c, yn effeithio ar 27% yn unig o 
gyfanswm yr unedau a brynir, 35% o'r alcohol a brynir gan yfwyr niweidiol ac 
ychydig dros chwarter o'r alcohol a brynir gan yfwyr peryglus (26%).  Felly, 
amcangyfrifir y byddai isafbris uned ar y lefel hon yn arwain at ostyngiadau 
llai i'r lefelau yfed, yn enwedig ymysg yfwyr peryglus a niweidiol, gan arwain 
at ostyngiadau is nag y rhagwelir yn nifer y marwolaethau a'r derbyniadau 
sy'n gysylltiedig ag alcohol y gellir eu cyflawni drwy osod lefelau isafbris uned 
uwch.  

8. Ymgynghori 

144. Fel y mae adran 5 o'r Memorandwm Esboniadol yn nodi, cynhaliodd 
Llywodraeth Cymru ymgynghoriad ar lefel yr isafbris uned a ffefrir ganddi, sef 
50c, a hynny am 12 wythnos, rhwng 28 Medi a 21 Rhagfyr 2018.

145. Bwriad yr ymgynghoriad oedd casglu barn gan ystod o randdeiliaid 
ynghylch lefel yr isafbris uned i'w nodi yn y rheoliadau, at ddibenion Deddf 
2018.  Nid oedd yr ymgynghoriad yn ymwneud â'r egwyddor o gael isafbris 
uned, gan fod Llywodraeth Cymru wedi ymgynghori ar y mater hwn 
ddwywaith o'r blaen (yn 2014 a 2015).

146. Cafodd yr ymgynghoriad ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru. 
Cafodd gwybodaeth am y dogfennau ymgynghori a sut i ymateb, ei lledaenu'n 
eang a'i rhannu ar y cyfryngau cymdeithasol.  Rhannwyd gwybodaeth hefyd 
gydag Arweinwyr Cydraddoldeb y GIG, Rhwydweithiau Cydraddoldeb 
Llywodraeth Cymru, y Comisiynydd Plant, y Comisiynydd Pobl Hŷn, 
Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol, Rhwydwaith Dileu Tlodi Plant, 
Ymarferwyr Ymyriadau Byr ar Alcohol ac Arweinwyr Iechyd Cyhoeddus 
Cymru ar Alcohol. Cafwyd erthyglau hefyd yng Nghylchlythyr y Prif Swyddog 
Meddygol a Chylchlythyr yr Adran Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

147. Cynhaliwyd cyfarfodydd hefyd â rhanddeiliaid, darparwyr gwasanaethau, 
Byrddau Cynllunio Ardal, Penaethiaid Safonau Masnach Cymru, 
manwerthwyr a chynrychiolwyr o'r diwydiant alcohol. Cynhaliwyd tri chyfarfod 
ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaethau (yng Ngwent, Rhondda Cynon Taf, 
a Chaerdydd a'r Fro) a chynhaliodd mudiad Plant yng Nghymru ddau weithdy 
gyda phlant a phobl ifanc (yn y gogledd a'r de). Caiff rhestr o holl gyfarfodydd 
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y rhanddeiliad a chrynodeb o'r prif themâu sy'n codi o'r ymgysylltiad hwn eu 
cynnwys fel rhan o'r crynodeb hwn.85

148. Yn seiliedig ar waith dadansoddi gan Brifysgol Sheffield ar effeithiau 
isafbris uned, a gyhoeddwyd ym mis Tachwedd 2017 a mis Chwefror 201886 
(yn ogystal â'r sylfaen o dystiolaeth ehangach a nodir yn y Memorandwm 
Esboniadol a'r Asesiad Effaith Rheoleiddiol ar gyfer y Bil)87 nododd y ddogfen 
ymgynghori ar lefel yr isafbris uned a ffefrir y canlynol: “Gan ystyried 
amrywiaeth o ffactorau, mae Llywodraeth Cymru o'r farn bod  isafbris uned o 
50c yn ymateb cymesur i fynd i'r afael â risgiau yfed gormod o alcohol i 
iechyd, a'i fod yn taro cydbwysedd rhesymol rhwng y buddion disgwyliedig i 
iechyd y cyhoedd ynghyd â'r buddion cymdeithasol ac ymyrraeth yn y 
farchnad.”88

149. O'r 148 o ymatebion ysgrifenedig a ddaeth i law, nododd 95 sylwadau ar 
yr isafbris uned o 50c a ffefrir gan Lywodraeth Cymru.   

 O'r 95 o'r ymatebwyr hynny a wnaeth sylwadau penodol ar lefel 
arfaethedig yr isafbris uned o 50c, roedd 43 yn ymatebion gan sefydliadau 
a 52 gan unigolion.

 Roedd 58 (61%) o'r ymatebwyr a wnaeth sylwadau ar y pris arfaethedig o 
50c yr uned yn cefnogi'r lefel a ffefrir gan Lywodraeth Cymru.

 Dywedodd 9 (9%) o'r ymatebwyr a wnaeth sylwadau ar y pris arfaethedig 
o 50c yr uned y dylai'r isafbris uned fod yn uwch na 50c yr uned.

85 Cafodd rhestr o gyfarfodydd ymgysylltu â rhanddeiliaid a throsolwg o'u barn ar isafbris uned o 
50c a materion a godwyd, ei chynnwys fel rhan o'r crynodeb o ymatebion i'r ymgynghoriad a 
gyhoeddwyd ar 15 Chwefror (gweler Tabl 1, tudalen 26). 

https://llyw.cymru/sites/default/files/consultations/2019-02/crynodeb-or-ymatebion.pdf

86 Cyhoeddwyd Adroddiad Interim ar effeithiau isafbris uned o 50c ym mis Tachwedd 2017.  
Cafodd adroddiad llawn ar effeithiau lefelau isafbris uned gwahanol o 35c i 70c, fesul pum 
ceiniog, ei gyhoeddi ym mis Chwefror 2018. Gallwch weld yr adroddiad yma:

https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil?_ga=2.193864228.860828439.1557822370-
283766726.1548160944

87  Cafodd y Memorandwm Esboniadol a'r Asesiad Effaith Rheoleiddiol ar gyfer y Bil eu diweddaru 
ddiwethaf ym mis Mehefin 2018. Gallwch weld y fersiwn ddiweddaraf yma: 
http://www.assembly.wales/laid%20documents/pri-ld11577-em/pri-ld11577-em-w.pdf

88  Dogfen Ymgynghori Llywodraeth Cymru (Mis Medi 2018) Isafbris Uned ar gyfer Alcohol

https://llyw.cymru/gosod-yr-isafbris-am-alcohol?_ga=2.71243219.299644843.1558429264-
832368275.1548154346
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 Dywedodd 13 (14%) o'r ymatebwyr a wnaeth sylwadau ar y pris 
arfaethedig o 50c yr uned y dylai'r isafbris uned fod yn is na 50c yr uned. 
Nododd 5 o'r rhain yn benodol y dylai lefel yr isafbris uned fod yn ddim.

 Gwnaeth 15 (16%) o'r ymatebwyr sylwadau ar y pris ond heb egluro p'un 
a oeddent yn cefnogi'r pris arfaethedig o 50c yr uned ai peidio.

 O'r 148 o ymatebion, nododd 55 na ddylid cyflwyno isafbris uned ar gyfer 
alcohol.

 Nododd nifer bach o'r ymatebion na fyddai'n briodol iddynt wneud 
sylwadau yn benodol ar lefel yr isafbris uned (neu ddweud nad oedd barn 
ganddynt). Roedd hyn yn cynnwys nifer bach o sefydliadau Trydydd 
Sector a'r rheini sy'n cynrychioli manwerthwyr / y diwydiant alcohol.  

150. Wrth wneud sylwadau ar lefel yr isafbris uned a ffefrir, cododd nifer o 
themâu allweddol o'r ymatebion gan y rheini a oedd yn cefnogi'r isafbris uned 
o 50c.  Cyfeiriwyd yn benodol at yr ymchwil a gynhaliwyd gan Brifysgol 
Sheffield a'r manteision iechyd posibl yn sgil cyflwyno isafbris uned o 50c, 
gan hefyd gydnabod yr angen am gydbwysedd a chymesuredd, o ran 
ymyrraeth yn y farchnad. Nodwyd yn yr ymatebion bod isafbris uned o 50c yn 
"bris teg" / "man synhwyrol i ddechrau" / "man da i ddechrau" / "pris rhesymol 
i'w bennu" - a bod "rhesymeg gyffredinol i'r cynigion".

151. Thema arall a gododd oedd pwysigrwydd bod yr isafbris yn gyson ac yn 
cyd-fynd â lefel yr isafbris uned yn yr Alban. Pwysleisiwyd hyn mewn 
ymatebion gan fanwerthwyr, rhwydweithiau yn cynrychioli manwerthwyr a'r 
diwydiant alcohol, sefydliadau'r Trydydd Sector, yn ogystal â rhanddeiliaid 
iechyd y cyhoedd a byrddau iechyd, awdurdodau lleol a Byrddau Cynllunio 
Ardal.

152. Ymhlith yr ymatebion i'r ymgynghoriad yn cefnogi isafbris uned uwch, y 
prif fater a godwyd oedd bod Llywodraeth Cymru eisoes wedi ymgynghori ar 
isafbris uned o 50c yn 2015 ac felly dylai'r lefel a ffefrir nawr fod yn uwch. 
Gwnaeth rhai ymatebwyr sylwadau hefyd ar y manteision i iechyd y cyhoedd 
yn sgil cael isafbris uned uwch - a'r posibilrwydd o weld mwy o ostyngiad 
mewn marwolaethau a derbyniadau i'r ysbyty sy’n gysylltiedig ag alcohol, o 
gael isafbris uned dros 50c. Nododd nifer o'r ymatebwyr sylwadau ar yr angen 
i ystyried chwyddiant, ers i Lywodraeth Cymru ymgynghori ar yr isafbris uned 
fel rhan o Bapur Gwyn Iechyd y Cyhoedd yn 2014 a Bil Iechyd y Cyhoedd 
(Isafbris am Alcohol) (Cymru) drafft yn 2015. Awgrymwyd hefyd y gallai'r 
isafbris uned uwch gael mwy o effaith ar newid diwylliant a lleihau lefel yr 
alcohol a gaiff ei yfed gan blant a phobl ifanc.
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153. Ymhlith yr ymatebion yn cefnogi isafbris uned is, y prif fater a godwyd 
oedd effaith bosibl yr isafbris uned ar yfwyr cymedrol a phryderon am yr 
effaith ar fanwerthwyr, economi Cymru a thwristiaeth.  Gwnaed galwadau 
hefyd i lefel yr isafbris uned fod yn ddim.

154. Ymhlith yr ymatebion nad oedd yn cefnogi isafbris uned o 50c (neu pennu 
isafbris yn gyffredinol), codwyd nifer o themâu allweddol. Yn arbennig, 
codwyd pryderon am effaith yr isafbris uned o 50c ar aelwydydd sy'n byw 
mewn tlodi.  Yn arbennig, tynnodd nifer o'r ymatebion sylw at effaith cyflwyno 
isafbris uned am alcohol ar gyllidebau aelwydydd.  Codwyd pryderon penodol 
y byddai cyflwyno isafbris uned am alcohol yn arwain at ganlyniadau 
anfwriadol i deuluoedd â phlant. Os yw rhieni yn dewis parhau i yfed ac yn 
gorfod talu mwy am alcohol, gallent felly fod â llai o arian i brynu bwyd a 
thanwydd a byddai hyn yn arwain at fwy o ddyled o bosibl. Roedd y cysyniad 
o gael eich cosbi am fod yn yfwr cymedrol yn thema arbennig o gryf a gododd, 
gyda nifer o ymatebwyr yn gwneud sylwadau bod pennu isafbris uned yn 
enghraifft o “wladwriaeth faldodus”. Roedd y rheini nad oeddent yn cefnogi 
isafbris uned o 50c yn cwestiynu'r rhesymeg polisi a'r sylfaen dystiolaeth o 
ddefnyddio pris fel ysgogiad i leihau yfed peryglus a niweidiol, gan godi 
pryderon penodol ynghylch a fyddai yfwyr dibynnol yn lleihau eu lefelau yfed 
yn sgil y cynnydd ym mhris alcohol. 

155. Yn yr ymatebion, tynnwyd sylw hefyd at yr effeithiau posibl a'r canlyniadau 
anfwriadol i bobl sy'n agored i niwed, gan gynnwys yfwyr dibynnol a phobl 
sy'n ddigartref; yr effeithiau posibl ar lefelau troseddu - gan gynnwys lladrata 
a gwerthiant alcohol anghyfreithlon; a chynnydd posibl yn nifer y bobl sy'n 
cyfnewid alcohol am sylweddau eraill; yr effeithiau ar siopa ar draws y ffin; a'r 
posibilrwydd o weld cynnydd yn y galw am wasanaethau camddefnyddio 
sylweddau. 

156. Roedd y crynodeb o'r ymatebion i'r ymgynghoriad yn nodi y byddai 
Llywodraeth Cymru “yn parhau i ystyried y problemau posibl hyn” - gan dynnu 
sylw at yr ymchwil a gomisiynwyd yn ddiweddar i edrych ar y perygl o 
gyfnewid alcohol am sylweddau eraill, a gaiff ei chyhoeddi cyn y cyfnod 
gweithredu (gweler adran 10 o'r Asesiad Effaith Rheoleiddiol). Yn y crynodeb 
o'r ymatebion i'r ymgynghoriad, tynnwyd sylw hefyd at y cyllid ychwanegol 
gwerth £2.4 miliwn a gyhoeddwyd ar gyfer 2019/20 i'r saith Bwrdd Cynllunio 
Ardal sy'n gyfrifol am gomisiynu gwasanaethau camddefnyddio sylweddol 
rheng flaen. 

157. Canlyniad yr ymgynghoriad oedd bod Llywodraeth Cymru yn dal i fod o'r 
farn y dylai isafbris uned o 50c gael ei nodi yn y Rheoliadau at ddibenion 
Deddf 2018.
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9. Asesiad o'r gystadleuaeth 

158. Cynhaliwyd proses Asesu Cystadleuaeth ar gyflwyno isafbris am alcohol 
fel rhan o'r Asesiad Effaith Rheoleiddiol ar gyfer y Bil Iechyd y Cyhoedd 
(Isafbris am Alcohol) (Cymru) ar y pryd.

159. Mae canlyniad y broses Asesu Cystadleuaeth ac Ail Gam y broses Asesu 
Cystadleuaeth ar gyfer cyflwyno isafbris am alcohol ar gael ar dudalennau 
150 i 177 o'r Asesiad Effaith Rheoleiddiol ar gyfer y Bil – ac felly nid yw'r 
asesiad hwn yn cael ei ailadrodd yma. 

160. Mae'r Memorandwm Esboniadol a'r Asesiad Effaith Rheoleiddiol 
diwygiedig ar gyfer y Bil, a gyhoeddwyd ar 5 Mehefin 2018, ar gael yma: 

http://www.assembly.wales/laid%20documents/pri-ld11577-em/pri-ld11577-
em-w.pdf
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10. Adolygu ar ôl gweithredu

161. Mae'r Ddeddf yn darparu y daw mwyafrif ei darpariaethau i rym ar y cyfryw 
ddiwrnod a bennir gan Weinidogion Cymru. Bwriad y polisi presennol yw y 
bydd darpariaethau sylweddol y Ddeddf yn cychwyn ym mis Mawrth 2020.  
Bwriad hyn yw rhoi digon o amser i’r bobl hynny yr effeithir arnynt baratoi yn 
unol â hynny. 

162. Yn unol â darpariaethau'r Ddeddf, bydd Gweinidogion Cymru yn cyflwyno 
adroddiad ar weithrediad ac effaith y Ddeddf gerbron y Cynulliad 
Cenedlaethol, cyn gynted ag y bo'n ymarferol, bum mlynedd ar ôl 
gweithredu’r gyfundrefn isafbris uned, ac yna yn ei gyhoeddi. Wrth lunio'r 
adroddiad hwnnw, rhaid iddynt ymgynghori â Chynulliad Cenedlaethol Cymru 
a'r rheini y maent yn eu hystyried yn briodol.

163. Cynigir y bydd nifer o ddulliau yn cael eu defnyddio i fesur effaith y Ddeddf 
a'r rheoliadau a wneir odani. Bydd y dulliau hyn yn cynnwys ymchwil a 
gwerthuso gyda rhanddeiliaid yn ogystal â data iechyd rheolaidd, data 
monitro, a gwerthusiad ac adolygiad ffurfiol. 

Data Iechyd Rheolaidd

164. Mae Arolwg Cenedlaethol Cymru yn casglu ac yn adrodd ar lefelau yfed 
alcohol bob blwyddyn – cyhoeddwyd y data newydd dros yr haf ac adroddir 
ar hyn yn flynyddol fel rhan o'r gwaith o fonitro'r polisi alcohol yn barhaus.

165.  Mae data ar farwolaethau a derbyniadau i'r ysbyty y gellir eu priodoli i 
alcohol wedi'u cynnwys yn y proffil blynyddol ar gyfer camddefnyddio 
sylweddau a lunnir ac a gyhoeddir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru pob hydref. 

Data monitro

166. Bydd data monitro ynghylch cydymffurfiaeth â'r ddeddfwriaeth yn cael eu 
casglu gan awdurdodau lleol. 

Gwerthusiad ac adolygiad ffurfiol 

167. Y bwriad yw y bydd y gwerthusiad trosfwaol o'r Ddeddf yn cael ei wneud 
ar ffurf dadansoddiad cyfraniad. 

168. Mae dadansoddiad cyfraniad yn ddull gwerthuso sy'n seiliedig ar theori 
sy'n addas i adolygu rhaglenni gwaith cymhleth aml-lefel lle nad yw 
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priodoleddau achlysurol uniongyrchol yn bosibl.89    Mae'r dull yn berthnasol 
yma gan nad cyflwyno isafbris am alcohol yw'r unig ffactor a allai effeithio ar 
lefelau yfed alcohol a niwed sy'n gysylltiedig ag alcohol. Mae angen i'r dull o 
werthuso ystyried hyn ac asesu cyfraniad y polisi i unrhyw newidiadau a 
welwyd yn y canlyniadau. Yn ddamcaniaethol, fe'i hystyrir yn rhesymol asesu 
cyfraniad y rhaglen: 

 Os oes theori o newid sy'n dangos cysylltiadau rhwng camau gweithredu 
a chanlyniadau. 

 Os rhoddwyd gweithgareddau cynlluniedig ar waith. 
 Os oes tystiolaeth ar gael i gefnogi'r uchod. 
 Os ystyriwyd effeithiau eraill a allai gael effaith ar ganlyniadau. 

169. Nod y dull hwn yw asesu'n rhesymol gyfraniad y polisi i ddiwallu ei nod 
cyffredin. Mae nifer o elfennau o waith a fydd yn cyfrannu at gynhyrchu ac 
adolygu tystiolaeth, gan gynnwys data rheolaidd ac astudiaethau a 
gomisiynir. 

Astudiaethau a gomisiynir

170. Bydd nifer o astudiaethau penodol yn cael eu comisiynu (neu maent 
wedi'u comisiynu) i ddarparu'r dystiolaeth sydd ei hangen i gyfrannu at y 
dadansoddiad cyfraniad. Maent yn cynnwys ymchwil i effaith yr isafbris uned 
ar fanwerthwyr; gwaith ansoddol gyda darparwyr a defnyddwyr 
gwasanaethau (gan edrych ar y risg bosibl o gyfnewid alcohol am sylweddau 
eraill); ac asesiad o gyflwyno isafbris uned ar y boblogaeth ehangach o yfwyr.

Adolygiad Mewnol o Lefel yr Isafbris Uned 

171. Bydd swyddogion Llywodraeth Cymru hefyd yn cynnal adolygiad mewnol 
o lefel yr isafbris uned a bennwyd yn wreiddiol ymhen y ddwy flynedd gyntaf 
ar ôl y dyddiad y daeth y drefn isafbris i rym. 

172. Er mwyn cyfrannu at yr ystyriaeth ynghylch y lefel (ac unrhyw 
benderfyniad ynghylch a ddylid newid lefel gychwynnol yr isafbris uned a 
bennwyd mewn rheoliadau a llunio rheoliadau newydd), bydd yr adolygiad 
hwn yn ystyried cydymffurfedd, yn ogystal â data ar lefelau yfed alcohol, a 
chanlyniadau allweddol megis marwolaethau a derbyniadau i'r ysbyty sy'n 
gysylltiedig ag alcohol. 

89 Mayne, J. (2008) Contribution analysis: An approach to exploring cause and effect. The 
Institutional Learning and Change (ILAC) Initiative.
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173. Swyddogion polisi Llywodraeth Cymru fydd yn cynnal yr adolygiad 
mewnol gyda chefnogaeth y Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi. 
Bydd y broses fewnol hefyd yn cael ei hadolygu gan gymheiriaid. Bydd y 
canfyddiadau allweddol ac unrhyw argymhellion o'r adolygiad mewnol yn cael 
eu cyhoeddi. 
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DATGANIAD YSGRIFENEDIG
GAN

LYWODRAETH CYMRU

TEITL Rheoliadau Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Isafbris 
Uned) (Cymru) 2019 

DYDDIAD 15 Hydref 2019

GAN Vaughan Gething AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol

Heddiw, rwyf wedi gosod Rheoliadau Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Isafbris Uned) 
(Cymru) 2019. Bydd y rheoliadau hyn - os bydd y Cynulliad Cenedlaethol yn cytuno arnynt - 
yn cyflwyno isafbris o 50c am uned am alcohol.

Mae alcohol yn un o brif achosion marwolaethau a salwch yng Nghymru a bydd cyflwyno 
isafbris am uned yn gwneud cyfraniad pwysig i fynd i'r afael â'r risgiau iechyd sy'n gysylltiedig 
â goryfed alcohol.  

Mae ein Cynllun Cyflawni ar gyfer Camddefnyddio Sylweddau, 2019-22, a fydd yn cael ei 
gyhoeddi yn fuan, yn cynnwys nifer o gamau gweithredu i fynd i'r afael â niwed sy'n 
gysylltiedig ag alcohol, gan gynnwys sicrhau bod gwasanaethau camddefnyddio alcohol 
priodol ac ymatebol ar gael cyn cyflwyno isafbris. 
  
Wrth inni ddatblygu'r polisi ar isafbris uned, mynegwyd pryder ynghylch effaith isafbris ar bobl 
sy'n ddibynnol ar alcohol ac yfwyr trwm a allai ddechrau cymryd cyffuriau anghyfreithlon neu 
sylweddau seicoweithredol yn lle alcohol o ganlyniad i'r cynnydd mewn pris. Ym mis Mawrth 
2018, argymhellodd Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon y Cynulliad 
Cenedlaethol bod Llywodraeth Cymru yn gwneud gwaith ymchwil i'r mater hwn. Er yr ystyrir 
y risg yn un isel, byddwn yn monitro hyn yn agos. Rydyn ni wedi comisiynu ymchwil i edrych 
yn benodol ar y mater hwn, a bydd yn cael ei chyhoeddi yn nes ymlaen y mis hwn.

Ym mis Mai 2019, cyflwynais Ddatganiad Ysgrifenedig ynglŷn â lefel yr isafbris uned a ffefrir, 
sef 50c, gan nodi ein bwriad i osod y Rheoliadau hyn. Gwnaethom gyfeirio'r Rheoliadau drafft 
at Gomisiwn yr UE yn unol â'r Gyfarwyddeb Safonau a Rheoliadau Technegol 2015/1535/UE, 
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ac yn dilyn hyn cafwyd cyfnod segur o dri mis pan nad oedd Llywodraeth Cymru yn gallu 
gosod y rheoliadau drafft.  

Wedi hynny, cawsom wybod bod Aelod-wladwriaeth yr UE wedi cyflwyno barn fanwl, a oedd 
yn ymestyn y cyfnod segur dri mis arall hyd 21 Awst 2019. Cyflwynwyd ymateb manwl a oedd 
yn amlinellu cyfiawnhad Llywodraeth Cymru dros gyflwyno polisi isafbris uned yng Nghymru 
a pham fod Llywodraeth Cymru yn parhau i fod wedi ymrwymo i gyflwyno'r ddeddfwriaeth 
hon.  

Rydym wedi gweithio'n agos gyda manwerthwyr, y diwydiant alcohol, iechyd y cyhoedd a 
rhanddeiliaid camddefnyddio sylweddau i ddatblygu canllawiau a deunyddiau ategol 
ychwanegol ynglŷn ag isafbris am alcohol. 

Byddwn yn cyflwyno ymgyrchoedd cyfathrebu ar gyfer manwerthwyr a'r cyhoedd yn y cyfnod 
cyn ei gyflwyno, a fydd yn parhau i hyrwyddo nodau iechyd y cyhoedd y ddeddfwriaeth.

Amcan y ddeddfwriaeth yw mynd i’r afael â niwed sy’n gysylltiedig ag alcohol, gan gynnwys 
derbyniadau i ysbytai y gellid eu priodoli i alcohol a marwolaethau sy’n gysylltiedig ag alcohol 
yng Nghymru, drwy leihau faint o alcohol a gaiff ei yfed gan yfwyr peryglus a niweidiol.  

Bydd y rheoliadau hyn yn cael eu trafod gan y Cynulliad Cenedlaethol ar 12 Tachwedd 2019 
ac, os cânt eu cymeradwyo, bydd isafbris o 50c am uned yn cael ei gyflwyno o 2 Mawrth 
2020.

http://www.assembly.wales/cy/bus-
home/Pages/Plenary.aspx?assembly=5&category=Laid%20Document

Tudalen y pecyn 100

http://www.assembly.wales/cy/bus-home/Pages/Plenary.aspx?assembly=5&category=Laid%20Document
http://www.assembly.wales/cy/bus-home/Pages/Plenary.aspx?assembly=5&category=Laid%20Document


SL(5)454 – Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig 
(Eu Gollwng yn Fwriadol) (Diwygio) (Cymru) 2019

Cefndir a Diben
Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng yn 
Fwriadol) (Cymru) 2002 (“Rheoliadau 2002”) a Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Eu 
Gollwng yn Fwriadol a’u Symud ar draws Ffin) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019 
(“Rheoliadau 2019”).

Mae rheoliadau 3 i 8 o’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau 2002. Mae Rheoliadau 2002 yn 
gweithredu Cyfarwyddeb 2001/18/EC ynghylch gollwng organeddau a addaswyd yn enetig yn fwriadol 
(“Cyfarwyddeb 2001”). Mae angen y diwygiadau hyn er mwyn gweithredu Cyfarwyddeb y Comisiwn (EU) 
2018/350 sy’n diwygio Cyfarwyddeb 2001/18/EC Senedd Ewrop a’r Cyngor o ran asesu risg 
amgylcheddol organeddau a addaswyd yn enetig (“Cyfarwyddeb 2018”). 

Mae rheoliad 3 yn diwygio’r diffiniad o Gyfarwyddeb 2001 i adlewyrchu’r diwygiadau a wnaed iddi gan 
Gyfarwyddeb 2018. 

Mae’r diwygiadau a wneir gan reoliadau 4 i 7 yn ymwneud â’r wybodaeth sydd i’w chynnwys mewn 
ceisiadau am ganiatâd i ollwng uwch blanhigion a addaswyd yn enetig mewn perthynas â threialon. 
Maent hefyd yn gwneud darpariaeth mewn perthynas â’r wybodaeth sydd i’w chynnwys mewn ceisiadau 
am ganiatâd i ollwng uwch blanhigion a addaswyd yn enetig at ddibenion masnachol. Mae’r newidiadau 
hyn yn angenrheidiol oherwydd bod Atodiadau III a IIIB i Gyfarwyddeb 2001 wedi eu hamnewid gan 
Gyfarwyddeb 2018. 

Mae rheoliad 8 yn gwneud mân newidiadau i Atodlen 3 i Reoliadau 2002.

Mae rheoliad 9 yn diwygio Rheoliadau 2019 sy’n dod i rym ar y diwrnod ymadael ac a fydd yn diwygio 
Atodlen 3 i Reoliadau 2002. Diben y diwygiad yw hepgor darpariaeth y bydd rheoliad 8 o’r Rheoliadau 
hyn yn ei gwneud yn ddiangen. 

Gweithdrefn
Negyddol.

Materion technegol: craffu
Nodwyd y 4 pwynt technegol a ganlyn 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 y gwaith drafftio yn ddiffygiol neu ei fod yn 
methu â bodloni gofynion statudol

Mae'r dyddiad trosi o 29 Medi 2019 ar gyfer Cyfarwyddeb 2018 wedi'i fethu. Mae'r Memorandwm 
Esboniadol yn nodi bod Gweinyddiaethau'r DU wedi gwneud penderfyniad cynharach i beidio â throsi 
Cyfarwyddeb 2018 fel rhan o baratoadau i ymadael â’r UE ar 29 Mawrth 2019. Fodd bynnag, yn dilyn 
ymestyn dyddiad Ymadael â’r UE i 31 Hydref 2019, mae gweinyddiaethau'r DU wedi cytuno i drosi 
Cyfarwyddeb 2018 ond gwnaed y penderfyniad hwn gyda dim ond amserlen fer i'w drosi. Gofynnwn i 
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Lywodraeth Cymru a yw wedi bod mewn gohebiaeth â'r Comisiwn Ewropeaidd ynghylch gweithredu 
Cyfarwyddeb 2018 yn hwyr.

2. Rheol Sefydlog 21.2(vi) ei bod yn ymddangos bod y gwaith drafftio yn ddiffygiol neu ei fod yn 
methu â bodloni gofynion statudol

Yn rheoliad 7, sy'n mewnosod Atodlen 1A i Reoliadau 2002, mae paragraff 15(c) newydd yn cynnwys 
croesgyfeiriad at baragraff 14(f). Credwn y dylai'r croesgyfeiriad fod at baragraff 14(g), nid paragraff 14(f).

3. Rheol Sefydlog 21.2(vi) ei bod yn ymddangos bod y gwaith drafftio yn ddiffygiol neu ei fod yn 
methu â bodloni gofynion statudol

i. Mae Adran B.4(f) o Atodiad III B I i Gyfarwyddeb 2001 (a fewnosodir gan yr Atodiad i 
Gyfarwyddeb 2018) yn gofyn am y wybodaeth a ganlyn mewn perthynas â rhyddhau 
planhigion uwch a addaswyd yn enetig:

“Description of the methods and procedures to:

(i) avoid or minimise the spread of the GMHPs beyond the site of release;

(ii) protect the site from intrusion by unauthorised individuals;

(iii) prevent other organisms from entering the site or minimise such entries.“   

Nid yw'n ymddangos bod y Rheoliadau hyn yn cynnwys gofyniad cyfatebol, dim ond 
gwybodaeth am Atodlen 1 i Reoliadau 2002 sy'n ofynnol yn y “dulliau a gweithdrefnau i 
ddiogelu'r safle”. Gofynnwn pam nad yw testun Cyfarwyddeb 2018 a ddyfynnwyd uchod wedi'i 
adlewyrchu yn y Rheoliadau?

ii. Yn rheoliad 7 (sy'n mewnosod Atodlen 1A i Reoliadau 2002) mae paragraff 18(c) newydd yn 
gofyn am ddarparu gwybodaeth am “experimental design including statistical analysis” mewn 
cais am gydsyniad i farchnata planhigion uwch a addaswyd yn enetig. Mae Cyfarwyddeb 2018 
yn darparu'r canlynol: 

“Experimental design and statistical analysis of data from field trials for comparative analysis: 

(i) Description of field studies design 

(ii) Description of relevant aspect of the receiving environments 

(iii) Statistical analysis.”

Gofynnwn pam nad yw testun Cyfarwyddeb 2018 a ddyfynnwyd uchod wedi'i adlewyrchu yn y 
Rheoliadau? 

4. Rheol Sefydlog 21.2(vii) – ei bod yn ymddangos bod anghysondebau rhwng ystyr testun 
Cymraeg a thestun Saesneg.

i. Yn rheoliad 6(13) ystyr “rhywogaethau planhigion” yw:

“(a) wild and weedy relatives, or

(b) crops.”
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Yn fersiwn Gymraeg y Rheoliadau mae'r gair “neu” (“or”) ar goll:

 “(a) perthnasau gwyllt a chwynnog,

(b) cnydau.”

ii. Yn rheoliad 7 o'r fersiwn Gymraeg, sy'n mewnosod Atodlen 1A i Reoliadau 2002, dylai’r 
paragraff 3(e) newydd fod yn 3(dd).

iii. Yn rheoliad 7, sy'n mewnosod Atodlen 1A i Reoliadau 2002, mae paragraff 13 newydd yn 
gofyn am “[d]disgrifiad o nodwedd neu nodweddion y planhigyn a addaswyd yn enetig sydd 
wedi'u cyflwyno neu wedi'u haddasu”. Mae “traits” a “characteristics” yn cyfieithu fel 
“nodweddion”. Rydym yn gwerthfawrogi anhawster cyfieithu'r darpariaethau hyn, ond 
gofynnwn i Lywodraeth Cymru a yw'n fodlon bod y testunau Cymraeg a Saesneg yn 
gweithredu rhannau perthnasol Cyfarwyddeb 2018 yn briodol.

iv. Yn rheoliad 7, sy'n mewnosod Atodlen 1A i  Reoliadau 2002, mae’r paragraff 22(a) newydd yn 
ei gwneud yn ofynnol i ymgeisydd am gydsyniad i farchnata planhigion uwch a addaswyd yn 
enetig i ddarparu gwybodaeth am “the adverse effects arising” mewn perthynas â senario 
penodol. Mae'r fersiwn Gymraeg yn darllen “effeithiau amgylcheddol andwyol sy’n deillio o 
hynny” (“the adverse environmental effects arising”). Mae'r anghysondeb hwn yn cael effaith ar 
ystyr y ddarpariaeth gan fod y Rheoliadau'n gwahaniaethu rhwng effeithiau andwyol ar yr 
amgylchedd ac ar iechyd pobl ac anifeiliaid.

Mae'r un anghysondeb yn digwydd ym mharagraff 24(a)(i) newydd gyda'r geiriad “adverse 
effect arising”.

Rhinweddau: craffu 
Ni nodwyd unrhyw bwyntiau rhinweddau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn 
perthynas â'r offeryn hwn.

Y goblygiadau yn sgil ymadael â’r Undeb Ewropeaidd  
Mae’r Rheoliadau hyn yn gweithredu rhwymedigaethau’r UE mewn perthynas â gollwng organeddau a 
addaswyd yn enetig yn fwriadol, ac felly bydd y Rheoliadau hyn yn rhan o gyfraith yr UE a ddargedwir ar 
ôl y diwrnod ymadael.

Ymateb y Llywodraeth
Mae angen ymateb gan y Llywodraeth.

Trafodaeth y Pwyllgor
Trafododd y Pwyllgor yr offeryn yn ei gyfarfod ar 21 Hydref 2019 ac mae'n cyflwyno adroddiad i'r 
Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd 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 Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Eu 
Gollwng yn Fwriadol) (Diwygio) (Cymru) 2019

Pwynt Craffu Technegol 1 - Ymateb

Llywodraeth y DU sy’n gyfrifol am gydgasglu gwybodaeth ynghylch trosi 
deddfwriaeth yr UE yn y maes hwn, a gosododd hysbysiad yn y gronfa ddata 
Mesurau Gweithredu Cenedlaethol ar ein rhan. Cysylltodd Defra ag Adran Cyfoeth 
Naturiol Llywodraeth Cymru ar 25 Medi 2019 i ofyn am y newyddion diweddaraf 
ynghylch trosi Cyfarwyddeb (EU) 2018/350. Dywedodd Llywodraeth Cymru y 
byddai’r ddeddfwriaeth yn cael ei throsi’n hwyr, ond mai ychydig iawn o oedi a 
fyddai. Ar 9 Hydref 2019 cysylltodd Llywodraeth Cymru â Defra i ddweud bod 
Cyfarwyddeb 2018 wedi ei gweithredu drwy gyfrwng Rheoliadau Organeddau a 
Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng yn Fwriadol) (Diwygio) (Cymru) 2019, a osodwyd 
ar 8 Hydref 2019.

Pwynt Craffu Technegol 2 - Ymateb

Mae Llywodraeth Cymru yn cytuno mai at baragraff 14(g) y dylai’r croesgyfeiriad fod, 
a bydd yn cymryd camau i wneud y cywiriad a nodwyd gan y Pwyllgor.

Pwynt Craffu Technegol 3 - Ymateb

Pwynt i:

Mae Llywodraeth Cymru o’r farn bod y gofynion a nodir yn adran B.4(f) o Atodiad III 
B i Gyfarwyddeb 2001 (a fewnosodir gan yr Atodiad i Gyfarwyddeb 2018) wedi eu 
cwmpasu gan eiriad paragraff 40 o Atodlen 1 i Reoliadau 2002, sy’n darparu 
gofyniad i gyflenwi gwybodaeth ynghylch y dulliau a’r gweithdrefnau i ddiogelu’r 
safle.  

Yng nghyd-destun gwneud cais, mae Llywodraeth Cymru o’r farn y byddai’r gofyniad 
i ddarparu gwybodaeth ynglŷn â diogelu’r safle yn ei hanfod yn cwmpasu darparu 
gwybodaeth ynghylch y dulliau a’r gweithdrefnau a nodir yn adran B.4(f). Wedi 
ystyried cwmpas a natur gwybodaeth sy’n ymwneud â diogelu’r safle, mae 
Llywodraeth Cymru o’r farn bod geiriad Atodlen 1 yn cwmpasu’r dulliau a’r 
gweithdrefnau y mae’r Pwyllgor yn cyfeirio atynt, heb fod angen cynnwys yr union 
destun a ddyfynnwyd. Er enghraifft, byddai geiriad Rheoliadau 2002 yn ei gwneud yn 
ofynnol darparu manylion ynghylch y Trefniadau Gweithredu Safonol y mae rhaid i 
weithwyr awdurdodedig eu dilyn, a manylion eraill a fyddai, gyda’i gilydd, yn 
cwmpasu’r pwyntiau a nodir yn adran B.4(f) ac yn mynd y tu hwnt i hynny.

Pwynt ii:

Mae Llywodraeth Cymru o’r farn bod y Rheoliadau’n cwmpasu’r testun a ddyfynnwyd 
gan y Pwyllgor, a bod y testun hwnnw wedi ei adlewyrchu yn y Rheoliadau, heb fod 
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angen dilyn yr un geiriad yn union. Yn benodol, gofynnir i’r Pwyllgor gyfeirio at 
reoliad 7, a pharagraff 18 o Atodlen 1A sydd i'w fewnosod yn Rheoliadau 2002, sy’n 
ei gwneud yn ofynnol darparu: 

Yr wybodaeth ganlynol am y dadansoddiad cymharol o nodweddion 
agronomig a ffenotypig a chyfansoddiad—

(a) dewis cyfatebydd confensiynol ac unrhyw gymaryddion 
ychwanegol a ddefnyddiwyd mewn dadansoddiadau cymharol,

(b) dewis lleoliad y safle maes ar gyfer cynhyrchu deunydd 
planhigion ar gyfer dadansoddiadau cymharol,

(c) dyluniad yr arbrawf gan gynnwys dadansoddiad ystadegol,

(ch) dewis deunydd planhigion i’w ddadansoddi, pan fo hynny’n 
berthnasol,

(d) dadansoddiad cymharol o nodweddion agronomig a ffenotypig,

(dd) dadansoddiad cymharol o gyfansoddiad, os yw’n berthnasol…

Mae’r ddarpariaeth hon, o’i darllen gyda’r diwygiad i reoliad 17 o Reoliadau 
2002, y darperir ar ei gyfer yn rheoliad 5 o Reoliadau Organeddau a 
Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng yn Fwriadol) (Diwygio) (Cymru) 2019, yn 
cwmpasu gofynion Cyfarwyddeb (EU) 2018/350 heb ddyfynnu’r union eiriau y 
mae’r Pwyllgor yn cyfeirio atynt.

Pwynt Craffu Technegol 4 - Ymateb

Pwyntiau i, ii a iv: 

Mae Llywodraeth Cymru yn cytuno â’r pwyntiau a godwyd a bydd yn cymryd camau i 
wneud y cywiriadau a nodwyd gan y Pwyllgor. 

Pwynt iv: 

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod y gair ‘nodweddion’ wedi ei ddefnyddio yn 
y Rheoliadau i gyfleu ‘traits’ yn ogystal â ‘characteristics’ yn y Gymraeg. Dewiswyd y 
geiriad hwn i gyd-fynd â geiriad testun Cymraeg Rheoliadau Organeddau a 
Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng yn Fwriadol) (Cymru) 2002 ac fe’i defnyddiwyd er 
mwyn sicrhau cysondeb. Derbynnir bod ystyron penodol i’r geiriau ym maes 
geneteg. Oherwydd y modd y defnyddiwyd y term yn Rheoliadau 2002, ystyrir y 
gallai gwahaniaethu rhwng y termau yn Rheoliadau 2019 beri ansicrwydd wrth 
ddehongli Rheoliadau 2002. Bydd Llywodraeth Cymru yn ystyried y modd y 
defnyddir y termau yn Rheoliadau 2002, er mwyn gwahaniaethu rhwng ‘traits’ a 
‘characteristics’ ar adeg briodol yn y dyfodol. 
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1

DATGANIAD YSGRIFENEDIG
GAN

LYWODRAETH CYMRU

TEITL            Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) a Fframweithiau 
Cyffredin

DYDDIAD 28 Gorffennaf 2019

GAN Jeremy Miles AC, y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit

Mae Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) yn ei gwneud yn ofynnol i Lywodraeth y DU 
adrodd i’r Senedd yn gyson am faterion sy’n ymwneud â Fframweithiau Cyffredin a’r 
defnydd dros dro y mae Llywodraeth y DU yn ei wneud, os o gwbl, o bwerau o dan adran 
12 o’r Ddeddf (y ‘pwerau rhewi’ fel y’u gelwir) er mwyn cynnal cyfyngiadau presennol 
cyfraith yr UE ar gymhwysedd datganoledig.

Rwy’n hysbysu’r aelodau bod y pumed adroddiad o’r fath wedi’i osod yn Senedd y DU ar 17 
Hydref.

Er bod llawer o waith cadarnhaol yn cael ei wneud o hyd ar y Fframweithiau, mae gennym 
bryderon ynghylch yr arwyddion bod Llywodraeth bresennol y DU yn bwriadu troi ei chefn ar 
gysoni rheoleiddiol â’r UE mewn perthynas â materion y dywedir eu bod yn cael eu trin yn yr 
un modd (ee cymorth gwladwriaethol, polisi ar gystadleuaeth, safonau amgylcheddol, 
deddfwriaeth sy’n gysylltiedig â’r farchnad lafur ac amddiffyniadau cymdeithasol). Rwyf wedi 
gofyn i swyddogion ystyried yr effaith y gallai’r ymwahanu rheoleiddiol posibl ei chael ar y 
broses fframweithiau cyffredin. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_d
ata/file/841824/The_European_Union__Withdrawal__Web_Accessible.pdf

Caiff y datganiad ei gyhoeddi yn ystod y toriad er mwyn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i 
aelodau. Os bydd aelodau eisiau i mi wneud datganiad pellach neu ateb cwestiynau ynglŷn 
â hyn pan fydd y Cynulliad yn dychwelyd, byddwn yn hapus i wneud hynny.
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Foreword 

The UK Government remains committed to ensuring a smooth and orderly exit from 
the European Union. Officials from the UK, Scottish and Welsh Governments and 
Northern Ireland Civil Service (NICS) have continued to work closely together to 
prepare the UK for EU Exit. 

Over the period covered by this report, officials in the UK Government and devolved 
administrations have been developing detailed outlines for frameworks, which set out 
the proposed approach for each part of a policy area, along with the operational 
elements of the framework, such as how decisions will be made, and the roles and 
responsibilities of each administration. These are being developed under the 
principles agreed between the UK Government and Scottish and Welsh 
Governments at the Joint Ministerial Committee (European Negotiations) (JMC(EN)) 
in October 2017. 

The UK Government published a ‘Common Frameworks Update’1 on 3 July that 
included an outline framework for Hazardous Substances (Planning). This was the 
first outline framework published and is an important illustration of the kinds of 
elements that a framework will cover, noting that all frameworks will be specific to the 
needs of individual policy areas. 

The UK Government and devolved administrations are now developing detailed 
policy content for frameworks. A number of issues are being considered, including 
the linkages between frameworks and key areas such as the functioning of the UK 
internal market and the future partnership with the EU. Multilateral discussions on 
the policy areas where non-legislative agreements are expected will take place in 
due course, where they are not already underway. This progress will be overseen by 
JMC(EN). The UK Government is also undertaking further engagement activity 
across the UK, including working with devolved administration counterparts to 
ensure the progress on this programme of work is being communicated effectively 
and informed by stakeholder views. 

This report details the progress made in the fifth reporting period (26 June 2019 to 
25 September 2019), as required under Schedule 3 to the European Union 
(Withdrawal) Act 2018. On the basis of the continuing joint progress and 
collaboration on common frameworks, the UK Government has not sought to bring 
forward any section 12 regulations to date. On the basis of this, the Scottish and 
Welsh Governments have committed to not create divergent policy in ways that 

1 https://www.gov.uk/government/publications/common-frameworks-update 
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would cut across future frameworks, where it has been agreed they are necessary or 
where discussion continues. 
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Implementation of Future Common Frameworks 

1.1 Part 2 of Schedule 3 to the European Union (Withdrawal) Act 2018 requires 
that a Minister of the Crown report to Parliament at three month intervals on 
various matters pertaining to common frameworks, and the use of the powers 
in section 12 of, and Schedule 3 to, the 2018 Act to temporarily maintain the 
existing EU law limits on devolved competence. Reports are shared with the 
devolved administrations to enable them to maintain a concurrent level of 
scrutiny. The last report was published on 17 July 2019 covering the reporting 
period 26 March to 25 June 2019.2 

1.2 The purpose of these reports is to ensure that the process of developing 
common frameworks, in collaboration with the devolved administrations, is 
transparent and subject to robust parliamentary scrutiny. 

Principles for Common Frameworks 

1.3 Under the current devolution settlements, the devolved legislatures and 
administrations cannot act incompatibly with EU law. The EU laws that are in 
place create common UK-wide approaches even where those policy areas 
otherwise fall within devolved competence. The Scottish and Welsh 
Governments agree that common approaches will continue to be required in 
some areas after the UK leaves the EU. 

1.4 In October 2017, JMC(EN) agreed principles to guide the work to create 
common frameworks. These principles are set out below: 

1. Common frameworks will be established where they are necessary in 
order to: 

● enable the functioning of the UK internal market, while 
acknowledging policy divergence; 

● ensure compliance with international obligations; 
● ensure the UK can negotiate, enter into and implement new 

trade agreements and international treaties; 
● enable the management of common resources; 
● administer and provide access to justice in cases with a 

cross-border element; 
● safeguard the security of the UK. 

2https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/81 
8155/final-edits-Fourth-s.12-report.pdf 
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2. Frameworks will respect the devolution settlements and the democratic 
accountability of the devolved legislatures, and will therefore: 

● be based on established conventions and practices, including 
that the competence of the devolved institutions will not normally 
be adjusted without their consent; 

● maintain, as a minimum, equivalent flexibility for tailoring policies 
to the specific needs of each territory, as is afforded by current 
EU rules; 

● lead to a significant increase in decision-making powers for the 
devolved administrations. 

3. Frameworks will ensure recognition of the economic and social 
linkages between Northern Ireland and Ireland and that Northern 
Ireland will be the only part of the UK which shares a land frontier with 
the EU. They will also adhere to the Belfast Agreement. 

1.5 These principles continue to guide all discussions between the UK 
Government and the devolved administrations on common frameworks and 
we will continue to detail how these have been taken into account in future 
iterations of this publication. 

Progress Towards Establishing Future Frameworks 

1.6 The following section sets out the steps taken by the UK Government, during 
the reporting period, toward implementing our long-term common frameworks, 
and explains how the frameworks principles have been taken into account. 

Frameworks Publications 

1.7 The ‘Common Frameworks Update’3 was published on 3 July 2019 to ensure 
transparency and accountability on the joint development of the UK 
Government and devolved administrations’ policy regarding the establishment 
of common frameworks. 

1.8 The update included three documents: 

- A ‘Progress Update on Common Frameworks’ that highlighted the UK 
Government and devolved administrations’ collaboration, cross-cutting 
issues and the future work programme; 

3 https://www.gov.uk/government/publications/common-frameworks-update 
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- An illustration of the frameworks delivery process outlining how 
frameworks will be developed and implemented; 

- A sample outline framework (Hazardous Substances (Planning)) that 
covers the key elements of a framework (including policy, governance 
and operational detail). 

1.9 The three documents were also laid before Parliament showing the 
Government’s commitment to ensuring a transparent and inclusive process. 

1.10 This update detailed how the UK Government is working together with the 
Welsh Government and Scottish Government, with the input of NICS, to put 
frameworks in place and how we plan to share this work with stakeholders, 
legislatures and other interested parties. The publication of an ‘outline 
framework’ provided an example of what a framework will look like and all of 
the elements that will be included. This is an important illustration of the kinds 
of things that a framework will cover, noting that all frameworks will be 
different and answer the unique questions of their own policy area. 

Frameworks Development 

1.11 Common frameworks continue to be developed through constructive 
discussions between the UK Government and the devolved administrations. 
This has continued during the latest reporting period (26 June 2019 to 25 
September 2019), where detailed multilateral engagement has taken place at 
official level, including two joint UK Government/devolved administration 
Project Board meetings, and standalone sessions on: 

● Waste (17 July 2019) - The discussion centred on the frameworks 
interaction with international obligations and trade. 

● Nutrition health claims, composition and labelling (30 July 2019) -
Officials made final preparations on stakeholder engagement, finalising 
processes and next steps towards final sign-off. 

● Implementation of EU Emissions Trading System (ETS) (14 August 
2019 and 3-4 September 2019) - Workshops with officials from the UK 
Government and devolved administrations to develop the policy, 
operational structure and governance of the ETS framework. 

● Food and Feed Safety and Hygiene (29 August 2019) - Officials 
continued detailed discussions on the framework. 

● Nutrition health claims, composition and labelling (5 September 2019) -
The UK Government and devolved administrations conducted an 
informal stakeholder engagement session to test provisional 
conclusions made within the frameworks outline. 
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● Procurement (9 September 2019) - Continued detailed discussions on 
the draft concordat, with a focus on the interaction with international 
obligations. 

● Internal market (10 September 2019) - The UK government and 
devolved administrations held a workshop to discuss revised guidance 
on the internal market. 

● Nutrition health claims, composition and labelling (10 September 2019) 
- The UK Government and devolved administrations conducted a follow 
up to the informal stakeholder engagement session. 

1.12 In the absence of Northern Ireland Executive Ministers, officials from NICS 
continue to participate in frameworks development on a factual and analytical 
basis. 

1.13 In parallel to developing common frameworks, the UK Government is seeking 
to develop a shared cross-cutting approach to the internal market with the 
Welsh Government, Scottish Government and the Northern Ireland Civil 
Service. 

1.14 The UK Government is exploring the evidence base for the level of economic 
integration between different nations and across different sectors in the UK; 
considering relevant international examples; and exploring the case for 
principles and governance structures which could be applied to the UK 
internal market, including how these could be put into practice. 

1.15 Alongside individual framework areas, the Welsh Government, Northern 
Ireland Civil Service and UK Government are currently working together to 
explore a range of evidence and ideas, including reflecting on the experience 
of other countries that have formal structures to manage their internal market. 
This work aims to ensure that the interests of other governments, businesses, 
workers and consumers are fully taken into account in decision making in 
areas where frameworks are being considered. 

Common Frameworks Analysis 

1.16 The revised ‘Frameworks Analysis’ was published on 4 April 2019.4 This set 
out the progress made to develop common frameworks in collaboration with 

4https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/79 
2738/20190404-FrameworksAnalysis.pdf 
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the devolved administrations, since the initial analysis was published in March 
2018.5 

1.17 Updates on the common frameworks analysis will continue to be provided in 
future iterations of this report. 

Frameworks Delivery Plan 

1.18 Frameworks will be implemented depending on the needs of the particular 
policy area. This may require a combination of legislative and non-legislative 
measures. The process accounts for frameworks to be implemented in 
different ways, with some activity undertaken concurrently, to ensure that all 
due process has been undertaken as the framework is put in place. As a 
result, frameworks will be implemented at different points in time, depending 
on the requirements of that framework. 

1.19 The work to establish common frameworks has five phases. The delivery plan 
below illustrates how a framework moves through these five phases of 
development. Each framework moves through at a different pace. 

- Phase 1: Principles and proof of concept: First phase of multilateral 
“deep dives” (consisting of UK Government and devolved 
administration officials) across the 24 initial priority framework areas, as 
well as key cross-cutting issues. 

- Phase 2: Policy development: Multilateral engagement work to 
develop framework outlines in each area; development of required 
frameworks legislation; the beginning of bilateral stakeholder 
engagement; review and scrutiny of framework outlines. At the end of 
this phase there will be an outline framework. 

- Phase 3: Review and consultation: Policy finalisation and an 
exploration of the interaction between frameworks and other key 
workstreams (for example, Internal Market, international obligations 
etc); informal multilateral stakeholder engagement; development of 
required frameworks legislation; and an in-depth review and 
assessment process. This phase will end with collective confirmation of 
the policy approach, and a Provisional Framework endorsed by 
JMC(EN). 

- Phase 4: Preparation and implementation: Collaborative work to 
prepare and deliver the implementation of legislative and 

5https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/68 
6991/20180307_FINAL__Frameworks_analysis_for_publication_on_9_March_2018.pdf 
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non-legislative elements of individual frameworks, alongside 
stakeholder (in addition to UK Government and devolved 
administrations) consultation as appropriate; required reappraisal of 
frameworks agreements based on the outcomes of cross-cutting 
issues. 

- Phase 5: Post-implementation: Post-implementation arrangements 
alongside continued required reappraisal of frameworks agreements 
based on the outcomes of cross-cutting issues. 

1.20 The revised delivery timelines for the development and implementation of 
frameworks were agreed by JMC(EN) on 28 June 2019. These timelines 
enable all frameworks to be agreed and the majority implemented by the end 
of 2020. 

Review and Consultation 

1.21 The UK Government, Scottish Government and Welsh Government have 
agreed that a ‘Review and Assessment’ process for frameworks is required 
before they are confirmed by JMC(EN). All frameworks will have to complete 
two tiers of joint UK Government/devolved administration review, alongside 
ministerial clearance, before implementation can begin in Phase 4. In the 
absence of a Northern Ireland Executive, factual and analytical input will be 
provided by the Northern Ireland Civil Service. 

1.22 Scrutiny of frameworks will be provided at official level in two stages, firstly a 
light touch review at the end of Phase 2 and then a further, more in-depth 
review at the end of Phase 3. The Phase 2 review will begin a phased 
appraisal of the key cross-cutting themes and issues, including the 
constitutional implications of proposals and compatibility with the overarching 
principles underpinning common frameworks. It is not intended to consider 
policy conclusions specific to each area. The results of this review will be 
used by policy teams as a steer for further iterative changes that take place 
across Phase 3. 

1.23 Review and Assessment at the end of Phase 3 will adopt a peer review 
approach, involving desk based assessment, evidence gathering and 
interviews, and drawing on expertise from both policy-specific and central 
teams. This process will address in particular the constitutional and 
cross-cutting impacts of each framework, in order to ensure that there is a 
consistent approach taken on these across the frameworks programme in line 
with the principles for common frameworks agreed by JMC(EN). 
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1.24 The Hazardous Substances (Planning) framework has progressed the furthest 
through the common frameworks programme, having completed Phase 2 
(policy development). It was also the first framework to complete technical 
stakeholder engagement. 

1.25 Following stakeholder feedback and further policy development as part of 
Phase 3, the Hazardous Substances (Planning) outline framework was 
published in July 2019 as part of the UK Government’s Update on Common 
Frameworks publication.6 This publication has been well received and the 
outline framework was also independently published by the Scottish 
Government. 

1.26 Hazardous Substances (Planning) is now undergoing the Phase 3 Review 
and Assessment, piloting the agreed review process. An initial Review and 
Assessment panel meeting took place on 1 August 2019 to scrutinise the 
framework and suggest refinements. Once it has completed Review and 
Assessment, it will be confirmed as a Provisional Framework and will proceed 
to Phase 4 to begin preparations for implementation. 

1.27 The Emissions Trading System (ETS) framework is also progressing through 
the common frameworks programme and is approaching completion of Phase 
2 (policy development). A joint consultation with the devolved administrations 
on the Future of UK Carbon Pricing7 set out overall governance for a UK ETS, 
with workshops in Belfast, Llandudno Junction, Swansea, Glasgow and 
London. 

1.28 Whilst governance for a linked system is subject to negotiation, the intention is 
that the framework currently in place for the EU ETS would broadly be 
replicated with UK bodies fulfilling functions in a UK ETS. The role of the 
European Commission or “Authority” would be undertaken by the UK 
Government and the devolved administrations in line with their respective 
powers and responsibilities. 

1.29 The ETS Framework is undertaking further policy development with the 
devolved administrations and technical stakeholder engagement. 

6https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/81 
4326/Frameworks_Products_Update_.pdf 
7 https://www.gov.uk/government/consultations/the-future-of-uk-carbon-pricing 
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The European Union (Withdrawal) Act and Common Frameworks | 26 June 2019 to 25 September 2019 

Stakeholder Engagement 

1.30 The UK Government recognises that engaging Parliament, the devolved 
administrations and wider stakeholders on common frameworks is vital and 
we are embarking on a series of engagements (both on the broader 
frameworks programme and technical, policy-specific engagement) across 
England, Wales, Scotland and Northern Ireland. 

1.31 We are progressing a plan across UK Government, Welsh and Scottish 
governments and Northern Ireland Civil Service to engage with umbrella 
organisations, sector specific stakeholders and parliaments, to broaden 
understanding on the progress and process of the common frameworks 
programme. 

1.32 Further programme engagement has taken place in this reporting period. UK 
Government officials participated in events for small/medium enterprises 
(SMEs) and related organisations in Norwich, Durham, Boston and Taunton. 
This engagement was part of the department for Business, Energy and 
Industrial Strategy (BEIS)’s SME roadshow which brings together government 
departments responsible for policies affecting small businesses in EU Exit. 
This cycle of events included HMRC, Home Office and BEIS to present on a 
range of issues, from exporter licencing, to immigration rules, to the UK 
internal market. 

1.33 Further technical engagement also took place within the reporting period. The 
Nutrition, Health Claims Composition and Labelling technical stakeholder 
engagement event was held on 5th September 2019, with representation from 
the Cabinet Office Frameworks Team, devolved administrations and the 
Department for Health and Social Care (DHSC). Representatives from NICS 
were also present to engage on a factual basis. 

1.34 This forum provided an opportunity for stakeholders with a direct interest in 
the policy area and operational aspects of the framework to provide feedback 
and ask questions of policy leads. This feedback is sought during Phase 3 in 
order to inform further development and implementation of the framework. 

1.35 Alongside technical engagements, frameworks can utilise government 
consultations in order to gain further insight into stakeholders’ interests in the 
policy area. An example of this is the EU Emissions Trading System 
framework (ETS) which released a consultation in May 2019. 
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The European Union (Withdrawal) Act and Common Frameworks | 26 June 2019 to 25 September 2019 

1.36 We intend to update parliamentary committees at key moments in the 
process, and consult them on the arrangements that will need to be put in 
place to enable the formal scrutiny of frameworks. 

No Deal Interim Arrangements 

1.37 The existing political agreement states that the devolved administrations will 
not create divergent policy in ways that would cut across future frameworks, 
where it has been agreed they are necessary or where discussion continues, 
provided that the UK Government does not bring forward section 12 
regulations. 

1.38 Alongside this, the UK Government and the devolved administrations are 
working together on EU Exit Statutory Instruments to amend deficiencies in 
retained EU law and essential primary legislation and non-legislative 
operational readiness arrangements. 

1.39 Additional interim arrangements have been developed in some areas, laying 
out ways of working and forums for communication. They are not frameworks, 
as they will not have gone through all stages of the framework development 
process, including an in depth review and assessment. 

1.40 All interim arrangements are without prejudice to agreement on the final 
framework and the accompanying review and assessment process. Interim 
arrangements must also not contradict the agreed frameworks principles. 

1.41 Wording agreed with the Northern Ireland Office and NICS is to be included in 
any interim arrangements. 

Northern Ireland 

1.42 Frameworks need to ensure recognition of the economic and social linkages 
between Northern Ireland and Ireland and that Northern Ireland will be the 
only part of the UK that shares a land frontier with the EU. As set out in the 
agreed principles, frameworks will also adhere to the Belfast (‘Good Friday’) 
Agreement. 

1.43 Officials from the Northern Ireland Civil Service have engaged in the common 
frameworks process where the policy area intersects with the devolved 
competence of the Northern Ireland Assembly. However, in the absence of 
the Northern Ireland Executive, officials’ input has been limited to analytical 
and factual responses only. Where framework arrangements have been 
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The European Union (Withdrawal) Act and Common Frameworks | 26 June 2019 to 25 September 2019 

developed, they are without prejudice to the views of future Northern Ireland 
Executive Ministers. 

1.44 Due to the absence of a Northern Ireland Executive, there remain significant 
limits to the decision-making capacity of the Northern Ireland Civil Service. 
Guidance issued by the Secretary of State under the Northern Ireland 
(Executive Formation and Exercise of Functions) Act 2018 (EFEF),8 and 
extended alongside the Northern Ireland (Executive Formation etc) Act 2019,9 

enables senior officers of Northern Ireland departments to continue to take a 
limited range of decisions where they are satisfied that it is in the public 
interest to do so. Guidance under the Act will inform ongoing collective 
processes regarding changes to primary and secondary legislation, as well as 
non legislative mechanisms. Restoring the Northern Ireland Executive 
remains a priority for the Government. 

8 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/28/enacted 
9 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2019/22/contents/enacted 
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The European Union (Withdrawal) Act and Common Frameworks | 26 June 2019 to 25 September 2019 

Legislation Relating to Retained EU Law 
Restrictions 

2.1 Section 12 of the EU (Withdrawal) Act removes the current requirements in 
each of the devolution statutes that the devolved legislatures can only 
legislate in ways that are compatible with EU law. The Act then replaces 
those requirements with powers for the UK Government to apply, by 
regulations, a temporary ‘freeze’ on devolved competence in specified 
areas, subject to the approval of the UK Parliament, via the draft affirmative 
scrutiny procedure. 

2.2 The process for making, agreeing and revoking these regulations can be 
found in our first report: The European Union (Withdrawal) Act and Common 
Frameworks - 26 June 2018 to 25 September 201810. 

Regulations to ‘Freeze’ Devolved Competence 

Retained EU law restrictions applied during reporting period 
2.3 No regulations have been made to apply retained EU law restrictions under 

these powers during the reporting period. 

Progress towards removal of retained EU law restrictions 
2.4 No retained EU law restrictions made under the powers in sections 30A and 

57(4) of the Scotland Act 1998, sections 80(8) and 109A of the Government 
of Wales Act 2006, or sections 6A and 24(3) of the Northern Ireland Act 
1998 had effect at the end the reporting period. 

Regulations to Repeal the ‘Freezing’ Powers 
2.5 In addition to the ‘freezing’ powers inserted into the devolution statutes by 

the EU (Withdrawal) Act, section 12(9) confers a power on UK Ministers to 
repeal, by regulations, the new provisions containing those powers. 

Powers to apply retained EU law restrictions repealed during 
reporting period 

2.6 No regulations have been made under section 12(9) of the EU (Withdrawal) 
Act to repeal the powers to apply retained EU law restrictions during the 
reporting period. 

10https://www.gov.uk/government/publications/the-european-union-withdrawal-act-and-common-frame 
works-report 
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The European Union (Withdrawal) Act and Common Frameworks | 26 June 2019 to 25 September 2019 

Progress required in order to repeal the powers to apply retained EU law 

restrictions 

2.7 The UK Government has not sought to make use of the powers to apply 
retained EU law restrictions at this juncture. As outlined earlier in this report, 
significant progress is being made across policy areas to establish common 
frameworks in collaboration with the devolved administrations. 

2.8 The ‘freezing’ powers provide a mechanism to give certainty across those 
areas where common rules do need to be maintained, by ensuring that there 
will not be substantive policy change in different parts of the UK until those 
future arrangements are in place. In order to remove those powers from the 
statute book, further progress towards the implementation of common 
frameworks would be needed. We will keep this position under review, in 
line with the statutory duty in section 12(10) of the EU (Withdrawal) Act. 
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DATGANIAD YSGRIFENEDIG 

GAN 

LYWODRAETH CYMRU 
 

 

TEITL  
Rheoliadau'r Rhaglen Hawliau, Cydraddoldeb a Dinasyddiaeth 
(Dirymu) (Ymadael â'r UE) 2019 

DYDDIAD  16 Hydref 2019 

GAN  Rebecca Evans AC, Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd 

 
Rheoliadau'r Rhaglen Hawliau, Cydraddoldeb a Dinasyddiaeth (Dirymu) (Ymadael 
â'r UE) 2019 
 
Y gyfraith sy'n cael ei diwygio 

• Mae Rheoliad (UE) Rhif 1381/2013 Senedd Ewrop a’r Cyngor ar 17 Rhagfyr 2013 
yn sefydlu Rhaglen Hawliau, Cydraddoldeb a Dinasyddiaeth ar gyfer y cyfnod 
rhwng 2014 a 2020.  

• Mae rheoliad 3 o Reoliadau'r Rhaglen Hawliau, Cydraddoldeb a Dinasyddiaeth 
(Dirymu) (Ymadael â'r UE) 2019 yn dirymu Rheoliad  (UE) Rhif 1381/2013  Senedd 
Ewrop a’r Cyngor ar 17 Rhagfyr 2013 sy'n sefydlu Rhaglen Hawliau, Cydraddoldeb 
a Dinasyddiaeth ar gyfer y cyfnod rhwng 2014 a 2020 (Testun gyda pherthnasedd 
i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd). Mae'r rheoliad hwnnw’n sefydlu Rhaglen yr UE 
ar hawliau, cydraddoldeb a dinasyddiaeth ar gyfer y cyfnod rhwng 2014 a 2020, 
sy'n anelu at warchod a hybu hawliau a rhyddidau penodol o dan gyfraith yr Undeb 
Ewropeaidd. 

 
Trosolwg o Bolisi'r OS 
Sefydlodd y rheoliad raglen yr UE ar hawliau, cydraddoldeb a dinasyddiaeth ar gyfer y 
cyfnod rhwng 2014 a 2020, sy'n anelu at warchod a hybu hawliau a rhyddidau penodol 
o dan gyfraith yr Undeb Ewropeaidd. 
 
Gellir rhannu'r meysydd polisi y mae Rheoliadau 2019 yn ymwneud â nhw yn fras i'r 
canlynol: 
1. Hybu peidio â gwahaniaethu, 
2. Mynd i'r afael â hiliaeth, senoffobia, homoffobia a mathau eraill o anoddefgarwch 
3. Hybu hawliau pobl ag anableddau 
4. Hybu cydraddoldeb rhwng dynion a benywod a phrif ffrydio rhywedd 
5. Atal trais yn erbyn plant, pobl ifanc a grwpiau eraill sydd mewn perygl (Daphne) 
6. Hybu hawliau plant 
7. Sicrhau'r lefel uchaf o ran diogelu data 
8. Hybu'r hawliau sy'n hanu o ddinasyddiaeth yr Undeb 
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9. Gorfodi hawliau defnyddwyr 
 

Ar hyn o bryd mae un prosiect yn cael ei ariannu yng Nghymru, sef ‘Action against 
dating violence’,  
 
Diben y diwygiadau  
I ddirymu Rheoliad (UE) Rhif 1381/2013 Senedd Ewrop a’r Cyngor ar 17 Rhagfyr 2013 
yn sefydlu Rhaglen Hawliau, Cydraddoldeb a Dinasyddiaeth ar gyfer y cyfnod rhwng 
2014 a 2020.  
 
Unrhyw effaith a gaiff yr OS ar gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru 
Bydd yr OS yn cael effaith gyfyngedig ar gymhwysedd gweithredol Gweinidogion 
Cymru. Mae'r OS trosglwyddo swyddogaethau o Gomisiwn yr UE i Ysgrifennydd 
Gwladol Cymru. Dim ond un prosiect sydd yng Nghymru, a dim ond am gyfnod 
cyfyngedig yn unig y mae trefniant cyllido yn ei le gan yr OS. Bydd yr OS yn sicrhau na 
fydd dim yn amharu ar gyllid y prosiect yng Nghymru. Nid yw'n effeithio ar bwerau 
Gweinidogion Cymru o dan adran 60 (hybu llesiant) a 58A (swyddogaethau gweithredol 
Gweinidogol) Deddf Llywodraeth Cymru 2006, a fyddai'n eu galluogi i sefydlu cynllun 
tebyg yn y dyfodol, os mai dyna yw polisi Llywodraeth Cymru.   
 
Unrhyw effaith a gaiff yr OS ar gymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru 
Nid yw'r OS yn cael effaith ar gymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol  
Cymru.   
 
Esboniadol cysylltiedig, sy'n nodi effaith y diwygiadau, i'w gweld yma: 
https://beta.parliament.uk/work-packages/bqh5LDYF 
 
Pam y rhoddwyd cydsyniad 
Nid oes unrhyw wahaniaeth rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig 
o ran y polisi ar gyfer y cywiriad. Felly, byddai gwneud OSau ar wahân yng Nghymru a 
Lloegr yn arwain at ddyblygu, a chymhlethdod diangen yn y llyfr statud. Mae cydsynio i 
OS ar gyfer y Deyrnas Unedig gyfan yn sicrhau bod un fframwaith deddfwriaethol ar 
draws y Deyrnas Unedig sy'n hyrwyddo eglurder a hygyrchedd yn ystod y cyfnod hwn o 
newid. O dan yr amgylchiadau eithriadol hyn, mae Llywodraeth Cymru o'r farn ei bod yn 
briodol bod Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn deddfu ar ein rhan. 
 
Yn yr achos hwn, mae effaith yr OS am gyfnod cyfyngedig o amser a bydd yn caniatáu 
ar gyfer parhad ac effeithioldeb y taliad. Pan fydd angen gwneud penderfyniadau am 
gronfeydd olynol, bydd Llywodraeth Cymru yn cymryd rhan lawn yn y sgyrsiau hynny. 
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GWEINIDOGION Y DU SY'N GWEITHREDU MEWN MEYSYDD 
DATGANOLEDIG

155 - Rheoliadau'r Rhaglen Hawliau, Cydraddoldeb a Dinasyddiaeth 
(Dirymu) (Ymadael â'r UE) 2019

Dyddiad gosod yn Senedd y DU: 14 Hydref 2019
Sifftio
Yn destun gwaith sifftio yn Senedd y DU? Nac ydynt
Y weithdrefn: Gwneud cadarnhaol 
Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Ewropeaidd Tŷ'r Cyffredin

Amherthnasol

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

Amherthnasol

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

Amherthnasol

Datganiad ysgrifenedig o dan Reol 
Sefydlog 30C:  

Papur 16

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

Dim angen

Gweithdrefn graffu
Canlyniad y broses sifftio   Amherthnasol
Y weithdrefn Gwneud cadarnhaol
Dyddiad trafod gan y Cydbwyllgor 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

Gwnaed y Rheoliadau hyn gan Lywodraeth y DU yn unol ag adran 8(1) o 
Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018, a pharagraff 21 o Atodlen 7 
iddi.  Yn unol â pharagraff 5(2) o Atodlen 7 i Ddeddf 2018, mae'r 
Ysgrifennydd Gwladol o'r farn ei bod yn angenrheidiol, oherwydd bod 
brys, i wneud y Rheoliadau heb i ddrafft gael ei osod gerbron y ddau Dŷ 
Seneddol, a chael ei gymeradwyo gan benderfyniad gan y ddau.

Mae'r offeryn yn dirymu Rheoliad (UE) Rhif 1381/2013 (y “Rheoliad”) Senedd 
Ewrop a'r Cyngor ar 17 Rhagfyr 2013, gan sefydlu Rhaglen Hawliau, 
Cydraddoldeb a Dinasyddiaeth ar gyfer y cyfnod 2014 i 2020. Ei nod yw 
gwarchod a hyrwyddo hawliau a rhyddidau penodol unigolion o dan 
gyfraith yr UE.  Yn benodol, mae'n darparu cyllid ar gyfer prosiectau 
amrywiol.
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Os bydd y Comisiwn Ewropeaidd, o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r 
Undeb Ewropeaidd, yn peidio â darparu cyllid i gyfranogwyr y DU, mae'r 
offeryn yn caniatáu i'r Ysgrifennydd Gwladol ddarparu cymorth ariannol i 
wneud iawn am y diffyg.   Dim ond i brosiectau a sefydlwyd o dan y 
Rheoliad y bydd y ddarpariaeth yn berthnasol, a hynny pan roddwyd cyllid 
ar y diwrnod ymadael neu ar ôl hynny, ond cyn 31 Rhagfyr 2020.  Felly, 
mae'r offeryn yn cael effaith drosiannol.

Mae'r Cynghorwyr Cyfreithiol yn cytuno â'r datganiad a osodwyd gan 
Lywodraeth Cymru dyddiedig 16 Hydref 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).
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DATGANIAD YSGRIFENEDIG 

GAN 

LYWODRAETH CYMRU 
 

 

TEITL  
Rheoliadau Cynhyrchion Amaethyddol, Bwyd a Diod (Diwygio 
etc.) (Ymadael â’r UE) 2019 

DYDDIAD  16 Hydref 2019 

GAN  Rebecca Evans AC, Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd 

 
Rheoliadau Cynhyrchion Amaethyddol, Bwyd a Diod (Diwygio etc.) (Ymadael â’r 
UE) 2019 
 
Y gyfraith sy'n cael ei diwygio 
Deddfwriaeth Ddomestig 

• Rheolau Gweithdrefn y Tribiwnlysoedd (Tribiwnlys yr Haen Gyntaf) (Y Siambr 
Reoleiddio Gyffredinol) 2009  

• Rheoliadau Dŵr Mwynol Naturiol, Dŵr Ffynnon a Dŵr Yfed wedi'i Botelu (Gogledd 
Iwerddon) 2015 

• Rheoliadau Bwyd a Ffermio (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019 

• Rheoliadau’r Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Diwygio) (Ymadael â’r 
UE) 2019 

 
Deddfwriaeth yr UE  

• Rheoliad (EC) Rhif 110/2008 Senedd Ewrop a'r Cyngor 

• Rheoliad gan y Comisiwn (EC) rhif 606/2009 

• Rheoliad Dirprwyedig y Comisiwn (EU) Rhif 664/2014 

• Rheoliad Gweithredu’r Comisiwn (EU) Rhif 668/2014 

• Rheoliad Dirprwyedig y Comisiwn (EU) 2018/273 

• Rheoliad Gweithredu’r Comisiwn (EU) Rhif 2018/274 

• Rheoliad (EU) 2018/1670 Senedd Ewrop a'r Cyngor 

• Rheoliad Dirprwyedig y Comisiwn (EU) 2019/33 

• Rheoliad Gweithredu’r Comisiwn (EU) Rhif 2019/34 

• Rheoliad (EU) 2019/787 Senedd Ewrop a'r Cyngor 
 
Unrhyw effaith y gall yr OS ei chael ar gymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad 
a/neu ar gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru 
Er nad yw'r Rheoliadau hyn yn gwneud ond newidiadau bach i Offerynnau Statudol y 
mae Gweinidogion Cymru eisoes wedi cydsynio iddynt, yn bennaf o ganlyniad i Reoliad 
(EU) 2019/787 yn dod i rym ym mis Mai 2019, maent yn ymwneud â maes cymhwysedd 
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y mae anghydfod yn ei gylch. Yn ein barn ni, bydd trosglwyddo swyddogaethau mewn 
perthynas â Chynlluniau Dynodiad Daearyddol i'r Ysgrifennydd Gwladol yn ddilyffethair 
yn cael effaith ar gymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru, a 
chymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru. Nid yw Llywodraeth y DU yn cydnabod 
hyn. Maent yn credu bod cynlluniau o'r fath yn dod o dan faterion a gedwir yn ôl. 
 
O ganlyniad, er bod Llywodraeth Cymru wedi gofyn yn flaenorol am swyddogaethau 
penderfynu ar y cyd o fewn yr offeryn hwn mewn perthynas â chymeradwyo enwau 
bwyd a dynodiadau daearyddol, mae Llywodraeth y DU wedi glynu wrth ei barn bod y 
rhain yn faterion a gedwir yn ôl.  
 
Fodd bynnag, mewn llythyrau rhwng Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion 
Gwledig a'r Ysgrifennydd Gwladol, cafwyd addewidion ysgrifenedig y bydd gan yr holl 
Weinyddiaethau Datganoledig ran yn y gwaith o weithredu'r cynllun newydd. Bydd 
Llywodraeth Cymru yn parhau i weithio i sicrhau bod y trefniadau a fydd yn sylfaen i'r 
offeryn yn rhoi rôl glir i Weinidogion Cymru yn y broses o weinyddu'r cynllun.  
 
Lle mae swyddogaeth wedi cael ei throsglwyddo i'r Ysgrifennydd Gwladol gyda 
chydsyniad Gweinidogion Cymru, bydd y swyddogaeth hon yn swyddogaeth un o 
Weinidogion y Goron at ddibenion paragraff 11(2) o Atodlen 7B i Ddeddf Llywodraeth 
Cymru 2006, sy'n cyfyngu cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad i ddileu neu addasu 
swyddogaethau o'r fath heb ymgynghori â'r Gweinidog perthnasol yn Llywodraeth y DU. 
Mae hyn yn golygu pe bai'r Cynulliad yn cyflwyno Bil yn y dyfodol i geisio dileu neu 
addasu'r swyddogaeth hon, gallai hyn sbarduno gofyniad i ymgynghori, ond ni fyddai'n 
ofynnol cael cydsyniad gan Lywodraeth y DU cyn ei haddasu. 
 
Diben y diwygiadau  
Mae'r offeryn yn darparu ar gyfer gweinyddu a gorfodi dynodiadau daearyddol domestig 
y DU, a fydd yn darparu gwarchodaeth gyfreithiol rhag nwyddau ffug ar gyfer yr holl 
gynhyrchion sy'n cael eu cydnabod gan y cynlluniau. Mae'r offeryn hefyd yn creu 
rheoliadau y gellir eu gweithredu yn y DU i weinyddu ac i orfodi safonau'r sector gwin a 
gwirodydd ar gyfer diffinio, disgrifio, cyflwyno a labelu. 
 
Dynodiadau daearyddol 

 Ar hyn o bryd mae Rheoliadau'r UE yn darparu ar gyfer cofrestru a gwarchod 
dynodiadau daearyddol yn y DU. Mae'r rhain yn cynnwys i) cynhyrchion amaethyddol a 
bwydydd ii) gwin iii) gwirodydd a iv) gwin sawrus.  

 
Mae 16 o gynhyrchion bwyd o Gymru sydd wedi cael eu cofrestru o dan y Cynllun 
Ewropeaidd, gan gynnwys cig oen Cymreig a chig eidion Cymreig. Mae dynodiad 
daearyddol yn ddyfarniad pwysig gan ei fod yn cael ei ystyried yn farc o ansawdd sy'n 
rhoi budd economaidd gwell i gynhyrchwyr am eu cynnyrch. Mae'r cynlluniau'n darparu 
gwarchodaeth gyfreithiol rhag nwyddau ffug ar gyfer cynhyrchion arbennig rhanbarthol a 
thraddodiadol y gellir gwarantu eu dilysrwydd a'u tarddiad. Mae hyn yn rhoi sicrwydd i 
brynwyr fod y cynhyrchion yn ddilys ac yn galluogi cynhyrchwyr i hyrwyddo a marchnata 
eu cynhyrchion yn well.   
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 Hefyd mae Rheoliadau'r UE wedi llywodraethu’r rheoliadau ar gyfer diffinio, disgrifio, 
cyflwyno a labelu gwirodydd, yn ogystal â'r rheolau ar gyfer diffinio, disgrifio, cyflwyno a  
labelu gwin a gwin sawrus – ynghyd a'r rheolau gwinyddiaeth. 

 
 Wrth i'r DU ymadael â'r UE, mae'n hanfodol bod rheolau ar waith i barhau i warchod y  

cynhyrchion hyn yn yr un modd â Rheoliadau'r UE hyn. O dan Ddeddf yr Undeb 
Ewropeaidd (Ymadael) 2018, bydd Rheoliadau perthnasol yr UE yn cael eu hymgorffori 
yng Nghyfraith y DU. Mae'r offeryn hwn yn diwygio'r rheoliadau hynny (a rheoliadau 
domestig sydd eisoes yn bodoli) ar gynlluniau dynodiad daearyddol a'r sectorau gwin a 
gwirodydd. Bydd y diwygiadau a wneir gan yr offeryn hwn yn creu cynlluniau dynodiad 
daearyddol sy’n weithredol yn y DU, a rheoliadau domestig y gellir eu gorfodi gan y DU 
ar gyfer y sectorau bwyd a diod. Bydd hyn yn sicrhau bod y DU yn parhau i warchod yr 
86 o enwau cynnyrch o'r DU sydd â statws Dynodiad Daearyddol o dan gynlluniau'r UE, 
a'i bod yn parhau i fodloni ei rhwymedigaethau i Sefydliad Masnach y Byd. 

  
Mae'r diwygiadau a wneir gan yr offeryn hwn yn gwneud nifer o gywiriadau, er 
enghraifft:  
1) Bydd y cynlluniau dynodiad daearyddol yn cael eu gweinyddu fel cynlluniau'r DU, 

nid fel cynlluniau Ewropeaidd. Bydd pob cais am statws dynodiad daearyddol yn y 
DU yn mynd drwy broses craffu a gwrthwynebu sengl, yn hytrach na'r broses dau 
gam bresennol (bydd camau'r Aelod-wladwriaeth a'r Comisiwn Ewropeaidd sydd ar 
waith ar hyn o bryd yn cael eu cyfuno yn un broses wedi ei haddasu ar gyfer cynllun 
y DU);   

2) Mae darpariaethau ar gyfer apeliadau'n cael eu cyflwyno o ganlyniad i'r DU yn 
ymgymryd â chyfrifoldebau a swyddogaethau newydd – cyfrifoldebau a 
swyddogaethau yr oedd yr UE yn eu cyflawni gynt. Mae'r rhain yn caniatáu i'r rhai 
sydd â buddiannau cyfreithiol apelio at Dribiwnlys yr Haen Gyntaf os ydynt yn 
anghytuno â'r penderfyniadau a wnaed wrth i'r cynllun gael ei weinyddu; ac  

3) Mae'r offeryn yn paratoi'r ffordd ar gyfer creu logos dynodiad daearyddol newydd ar 
gyfer y DU, gan roi tair blynedd i fusnesau bwyd amaeth yn y DU sydd â statws 
dynodiad daearyddol gydymffurfio â'r gofyniad i ddefnyddio logo newydd y DU pan 
fyddant yn masnachu ar farchnad y DU. 

 
 Gwneir yr offeryn hwn gan ddefnyddio'r pŵer yn adran 8 o Ddeddf yr Undeb 

Ewropeaidd (Ymadael) 2018 er mwyn mynd i'r afael â meysydd lle nad yw cyfraith yr 
UE a gedwir yn ôl yn gweithredu'n effeithiol neu wendidau eraill sy'n deillio o’r Deyrnas 
Unedig yn gadael yr Undeb Ewropeaidd. Gwneir yr offeryn hefyd o dan y pwerau ym 
mharagraff 1 o Atodlen 4 a pharagraff 21 o Atodlen 7 i Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd 
(Ymadael) 2018.  

 
Mae'r Rheoliadau a'r Memorandwm Esboniadol cysylltiedig, sy'n nodi effaith y 
diwygiadau, i'w gweld yma: https://beta.parliament.uk/work-packages/95VyiSCG 
 
Cydsyniad 
Bu rhaid i Weinidogion Cymru bwyso a mesur yn llawn bwysigrwydd glynu wrth farn 
Llywodraeth Cymru am gymhwysedd yn erbyn pwysigrwydd ymarferol sicrhau bod yr 16 
o ddynodiadau daearyddol yng Nghymru yn cael eu gwarchod os yw'r DU yn gadael y Tudalen y pecyn 133
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UE. Nid oes gwahaniaeth yn y polisi sylfaenol ac mae angen y diwygiadau hyn i sicrhau 
bod y llyfr statud yn parhau i weithio ar ôl i’r DU adael yr UE. 
 
Rydym yn awyddus iawn i sicrhau bod dynodiadau daearyddol Cymru yn cael eu 
gwarchod ledled y DU (ac yn ddelfrydol, drwy'r trafodaethau am ein partneriaeth ag ef 
yn y dyfodol, yn yr UE). Er bod Llywodraeth Cymru o'r farn bod y materion hyn yn rhai 
sydd wedi'u datganoli, mae Llywodraeth y DU yn credu eu bod yn faterion a gedwir yn 
ôl, ac o'i safbwynt hi felly, nid ydynt yn dod o dan delerau'r Cytundeb 
Rhynglywodraethol. Ni fu'n bosibl datrys y materion hyn yn yr amser sydd ei angen i 
sicrhau bod gennym lyfr statud sy'n gweithio. 
 
Nid ydym wedi llwyddo i sicrhau swyddogaethau penderfynu ar y cyd ar gyfer 
Gweinidogion Cymru mewn perthynas â chymeradwyo enwau bwyd a dynodiadau 
daearyddol. Fodd bynnag, mae'r Ysgrifennydd Gwladol wedi rhoi sicrwydd ysgrifenedig 
y bydd gan bob Gweinyddiaeth Ddatganoledig rôl glir yn y gwaith o ddatblygu a 
gweithredu'r cynllun newydd. Felly, rhoddwyd cydsyniad ar yr amod bod trefniadau 
boddhaol ar gyfer y cynllun yn cael eu sefydlu a fydd yn cyflawni'r ymrwymiad hwn, ac 
nad effeithir ar ein sefyllfa o ran cymhwysedd deddfwriaethol.   
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GWEINIDOGION Y DU SY'N GWEITHREDU MEWN MEYSYDD 
DATGANOLEDIG

156 - Rheoliadau Cynhyrchion Amaethyddol, Bwyd a Diod (Diwygio etc.) 
(Ymadael â’r UE) 2019

Dyddiad gosod yn Senedd y DU: 14 Hydref 2019
Sifftio
Yn destun gwaith sifftio yn Senedd y DU? Nac ydynt
Gweithdrefn: Gwneud cadarnhaol
Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Ewropeaidd Tŷ'r Cyffredin

Amherthnasol

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

Amherthnasol

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

Amherthnasol

Datganiad ysgrifenedig o dan Reol 
Sefydlog 30C:  

Papur 18

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

Dim angen

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

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 yn unol 
ag adran 8(1) o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018, a pharagraff 
21 o Atodlen 7 iddi.

Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio deddfwriaeth yr UE a ddargedwir ym 
maes bwyd a diod. Mae'r darpariaethau yn y Rheoliadau hyn, i raddau 
helaeth, yn diwygio rheolau ynghylch y sectorau gwin a gwirodydd, gyda'r 
mwyafrif ohonynt yn ymwneud â chynlluniau dynodiad daearyddol (“GI”). 
Yn gyffredinol, mae'r diwygiadau yn disodli cynlluniau GI cyfredol yr UE 
gyda chynlluniau GI y DU. Yn ogystal, mae nifer fach o ddiwygiadau yn 
ymwneud ag ymadael â’r UE i gyfraith yr UE ar gynlluniau GI ym maes 
cynhyrchion amaethyddol a bwydydd.
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Mae'r newidiadau sy'n cael eu gwneud gan y Rheoliadau hyn yn fân 
newidiadau i offerynnau statudol y mae Gweinidogion Cymru eisoes wedi 
cydsynio iddynt ond sy'n ymwneud â maes cymhwysedd y mae 
anghydfod yn ei gylch, fel y nodir yn y datganiad a osodwyd gan 
Lywodraeth Cymru dyddiedig 16 Hydref 2019.
Mae'r Cynghorwyr Cyfreithiol yn cytuno â'r datganiad a osodwyd gan 
Lywodraeth Cymru dyddiedig 16 Hydref 2019 ynghylch effaith y 
Rheoliadau hyn.

Mae’r crynodeb uchod a chynnwys y Memorandwm Esboniadol i’r 
Rheoliadau hyn yn cadarnhau eu heffaith. Rydym yn fodlon bod y 
Rheoliadau ond yn gwneud cywiriadau i'r fframwaith deddfwriaethol 
cyfredol er mwyn sicrhau ei fod yn parhau i fod yn weithredol, yn hytrach 
na deddfu polisi newydd mewn meysydd datganoledig.
   
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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DATGANIAD YSGRIFENEDIG 

GAN 

LYWODRAETH CYMRU 
 

 

TEITL  
Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Mesurau’r Farchnad, 
Hysbysiadau a Thaliadau Uniongyrchol) (Diwygiadau Amrywiol) 
(Ymadael â’r UE) 2019 

DYDDIAD  16 Hydref 2019 

GAN  Rebecca Evans AC, Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd 

 
Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Mesurau’r Farchnad, Hysbysiadau a 
Thaliadau Uniongyrchol) (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2019 
 
Y Gyfraith sy'n cael ei diwygio 
Offerynnau Ewropeaidd sy'n Uniongyrchol Gymwysadwy a ddiwygir gan Reoliadau 
2019 

• Rheoliad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) Rhif 543/2011 sy'n pennu rheolau 
manwl ar gyfer cymhwyso Rheoliad y Cyngor (EC) Rhif 1234/2007 o ran y sectorau 
ffrwythau a llysiau a ffrwythau a llysiau wedi'u prosesu; 

• Rheoliad Dirprwyedig y Comisiwn (EU) 2017/891 dyddiedig 13 Mawrth 2017 sy'n 
ategu Rheoliad (EU) Rhif 1308/2013 Senedd Ewrop a'r Cyngor o ran y sectorau 
ffrwythau a llysiau a ffrwythau a llysiau wedi'u prosesu ac sy'n ategu Rheoliad (EU) 
Rhif 1306/2013 Senedd Ewrop a'r Cyngor o ran y cosbau i'w cymhwyso yn y 
sectorau hynny; 

• Rheoliad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) Rhif 2017/892 dyddiedig 13 Mawrth 
2017 sy'n pennu rheolau ar gyfer cymhwyso Rheoliad y Cyngor (EU) Rhif 
1308/2013 Senedd Ewrop a'r Cyngor o ran y sectorau ffrwythau a llysiau a 
ffrwythau a llysiau wedi'u prosesu; 

• Rheoliad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) Rhif 2017/1185 sy'n pennu rheolau ar 
gyfer cymhwyso Rheoliad (EU) Rhif 1308/2013 a (EU) Rhif 1308/2013 Senedd 
Ewrop a'r Cyngor o ran hysbysu'r Comisiwn am wybodaeth a dogfennau. 

 
Offerynnau domestig sy'n ymwneud ag ymadael â’r UE a ddiwygir gan Reoliadau 2019 
 

• Rheoliadau Amaethyddiaeth (Swyddogaethau Deddfwriaethol) (Ymadael â’r UE) 
2019. 

 
Diben y diwygiadau  
Mae Rheoliadau 2019 yn diwygio darpariaethau deddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd 
("UE") sy'n ymwneud â Pholisi Amaethyddol Cyffredin ("PAC") yr UE. Bydd y Tudalen y pecyn 137
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ddeddfwriaeth yn cael ei dargadw ar ôl i'r Deyrnas Unedig ("y DU") ymadael â’r UE 
mewn senario dim cytundeb, ac felly mae'r offerynnau hyn yn gwneud diwygiadau i 
sicrhau bod y darpariaethau yn dal i weithio ar ôl ymadael â’r UE. Mae un rheoliad 
domestig sy'n ymwneud â rhan o ddeddfwriaeth PAC yr UE a ddargedwir wedi'i 
ddiwygio ymhellach gan yr offerynnau hyn. 
 
Mae Rheoliadau Cyd-drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd mewn Cynhyrchion 
Amaethyddol (Sefydliadau Cynhyrchwyr) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019 yn diwygio 
darpariaethau a ddargedwir sy'n ymwneud â'r PAC o'r enw Cyd-drefniadaeth ar gyfer 
Marchnadoedd Amaethyddol ("CMA").   
 
Mae Cyd-drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd mewn Cynhyrchion Amaethyddol 
(Mesurau’r Farchnad  a Hysbysiadau) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2019 yn diwygio 
darpariaethau CMA datganoledig ac yn gwneud diwygiadau pellach i gyfraith ddomestig 
sy'n ymwneud â'r mecanwaith disgyblaeth ariannol. 
 
Mae Rheoliadau 2019 a'r Memorandwm Esboniadol cysylltiedig, sy'n nodi effaith y 
diwygiadau, i'w gweld yma: https://beta.parliament.uk/work-packages/ho90Co5B 
 
Effaith y gall yr OS ei chael ar gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru 
Mae Rheoliadau 2019 yn trosglwyddo swyddogaethau gweinyddol fel eu bod yn 
arferadwy gan Weinidogion Cymru yn ddilyffethair. 
 
Nid ydynt yn trosglwyddo swyddogaethau deddfwriaethol. 
 
Unrhyw effaith y gall yr OS ei chael ar gymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru 
Nid yw Rheoliadau 2019 yn cael unrhyw effaith ar gymhwysedd deddfwriaethol 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru.   
 
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.  
 
Bydd Rheoliadau 2019 yn dilyn y weithdrefn gadarnhaol ar gyfer achosion brys a nodir 
ym mharagraff 5 o Atodlen 7 i Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018. Yn unol 
â'r weithdrefn hon, gellir gwneud Rheoliadau 2019 heb fod offeryn drafft yn cael ei 
gosod gerbron, a'i gymeradwyo drwy benderfyniad, bob Tŷ'r Cyffredin ar yr amod bod y 
Gweinidog perthnasol yn datgan ei bod yn angenrheidiol gwneud y rheoliadau heb fod 
drafft yn cael ei osod na'i gymeradwyo oherwydd brys. 
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GWEINIDOGION Y DU SY'N GWEITHREDU MEWN MEYSYDD 
DATGANOLEDIG

157 - Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Mesurau’r Farchnad, 
Hysbysiadau a Thaliadau Uniongyrchol) (Diwygiadau Amrywiol) 

(Ymadael â’r UE) 2019
Dyddiad gosod yn Senedd y DU: 14 Hydref 2019

Sifftio
Yn destun gwaith sifftio yn Senedd y DU? Na fydd
Gweithdrefn: Gwneud cadarnhaol 
Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Ewropeaidd Tŷ'r Cyffredin

Amherthnasol

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

Amherthnasol

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

Amherthnasol

Datganiad ysgrifenedig o dan Reol 
Sefydlog 30C:  

Papur 20

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

Dim angen

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

Anhysbys 

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Tŷ'r Cyffredin

Anhysbys 

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

Anhysbys 

Sylwadau

Gwnaed y Rheoliadau hyn gan Lywodraeth y DU yn unol ag adran 8(1) o 
Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018, a pharagraff 21 o Atodlen 7 
iddi. 

Mae'r offeryn yn diwygio darpariaethau deddfwriaeth yr Undeb 
Ewropeaidd sy'n ymwneud â Pholisi Amaethyddol Cyffredin yr UE (“PAC”). 
Mae'r offeryn yn diwygio pedwar offeryn Ewropeaidd sy'n uniongyrchol 
berthnasol yn ymwneud â grwpiau cynhyrchwyr, sefydliadau cynhyrchwyr 
a hysbysiadau yn y sector ffrwythau a llysiau a’r sector prosesu ffrwythau a 
llysiau. Bydd deddfwriaeth yr UE y mae'r Rheoliadau hyn yn ei diwygio yn 
cael ei chadw’n ôl os yw’r DU yn gadael yr UE mewn senario 'dim bargen'. 
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Mae'r Rheoliadau hyn yn gwneud diwygiadau i sicrhau bod y 
darpariaethau'n parhau i fod yn weithredol ar ôl i'r DU ymadael â’r UE.
Mae'r Rheoliadau hyn hefyd yn diwygio un offeryn domestig yn sgil 
ymadael â’r UE, sef Rheoliadau Amaethyddiaeth (Swyddogaethau 
Deddfwriaethol) (Ymadael â’r UE) 2019, sy'n ymwneud â'r mecanwaith 
disgyblaeth ariannol.  

Gwnaed y Rheoliadau hyn gan Lywodraeth y DU ar 14 Hydref 2019 ac 
maent yn ddarostyngedig i'r weithdrefn 'gwneud cadarnhaol' frys. Mae 
Llywodraeth y DU o'r farn ei bod yn bwysig bod y Rheoliadau hyn ar waith 
ar frys cyn y diwrnod ymadael er mwyn rhoi hyder a sicrwydd i'r cyhoedd 
a’r byd busnes a sicrhau bod y llyfr statud yn gweithredu’n effeithiol ar ôl 
ymadael â'r UE.

Mae'r Cynghorwyr Cyfreithiol yn cytuno â'r datganiad a osodwyd gan 
Lywodraeth Cymru dyddiedig 16 Hydref 2019 ynghylch effaith y 
Rheoliadau hyn. 

Mae’r crynodeb uchod a chynnwys y Memorandwm Esboniadol i’r 
Rheoliadau hyn yn cadarnhau eu heffaith. Rydym yn fodlon nad yw’r 
Rheoliadau ond yn gwneud cywiriadau i'r fframwaith deddfwriaethol 
presennol i sicrhau ei fod yn parhau i fod yn weithredol, yn hytrach na 
chreu polisi newydd mewn meysydd datganoledig. 

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).
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DATGANIAD YSGRIFENEDIG 

GAN 

LYWODRAETH CYMRU 
 

 

TEITL  
Rheoliadau Llygryddion Organig Parhaus (Diwygio) (Ymadael Â’r 
UE) 2019 

DYDDIAD  16 Hydref 2019 

GAN  Rebecca Evans AC, Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd 

 
Rheoliadau Llygryddion Organig Parhaus (Diwygio) (Ymadael Â’r UE) 2019 
("Rheoliadau 2019") 
 
Y Gyfraith sy'n cael ei diwygio/dirymu 

• Rheoliadau Cemegion (Iechyd a Diogelwch) ac Organeddau a Addaswyd yn Enetig 
(Defnydd Cyfyngedig) (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2019  

• Rheoliadau’r Amgylchedd a Bywyd Gwyllt (Swyddogaethau Deddfwriaethol) 
(Ymadael â’r UE) 2019 

• Rheoliad (UE) 2019/1021 ar Lygryddion Organig Parhaus  

• Rhan 4 o Reoliadau Llygryddion Organig Parhaus (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2018 
 
Diben y diwygiadau  
Mae Rheoliadau 2019 yn gwneud y cywiriadau angenrheidiol er mwyn sicrhau bod 
Rheoliad (UE) 2019/1021 Senedd Ewrop a'r Cyngor ynghylch llygryddion organig 
parhaus yn parhau mewn grym ar ôl i ni ymadael â'r Undeb Ewropeaidd ("UE"). Mae 
hyn yn cynnwys trosglwyddo swyddogaethau deddfwriaethol a gweinyddol sydd wedi 
cael eu rhoi ar hyn o bryd i'r Comisiwn Ewropeaidd ("y Comisiwn") a'r Asiantaeth 
Gemegion Ewropeaidd ("EHCA") i'w harfer yn lle hynny gan awdurdodau cyhoeddus yn 
y Deyrnas Unedig ("DU"), fel y gallant gael eu harfer ar lefel genedlaethol ar ôl i'r DU 
ymadael â'r UE.   
 
Mae Rheoliadau 2019 yn dirymu'r rheoliadau canlynol; rhan 4 o Reoliadau Llygryddion 
Organig Parhaus (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2018 (O.S. 2018/1405) sy'n gwneud 
cywiriadau i Reoliad (EC) Rhif 850/2004 ar Lygryddion Organig Parhaus sydd bellach 
wedi'i ddirymu; a rheoliad 2 o Reoliad yr Amgylchedd a Bywyd Gwyllt (Swyddogaethau 
Deddfwriaethol) (Ymadael â'r UE) 2019 (O.S. 2019/473) a drosglwyddodd 
swyddogaethau deddfwriaethol a gynhwysir yn Rheoliad (EC) Rhif 850/2004 ynghylch 
Llygryddion Organig Parhaus.  
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Mae Rheoliadau 2019 hefyd yn gwneud diwygiadau canlyniadol i Reoliadau Cemegion 
(Iechyd a Diogelwch) ac Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Defnydd Cyfyngedig) 
(Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2019 
 
Mae Rheoliadau 2019 a'r Memorandwm Esboniadol cysylltiedig, sy'n nodi effaith y 
diwygiadau, i'w gweld yma: https://beta.parliament.uk/work-packages/HdaKby6V 
 
Unrhyw effaith y gall yr OS ei chael ar gymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru a/neu ar gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru 
Mae darpariaeth yn yr OS hwn sy'n galluogi Gweinidogion Cymru i arfer 
swyddogaethau o ran Cymru yn ddilyffethair ac i Weinidogion Cymru roi cydsyniad i'r 
Ysgrifennydd Gwladol arfer swyddogaethau o ran Cymru. Gallai swyddogaethau a 
drosglwyddir â chydsyniad i'r Ysgrifennydd Gwladol fod yn gyfystyr â swyddogaethau 
un o Weinidogion y Goron at ddibenion Atodlen 11B i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.  
 
Gallai hyn gyfyngu ar gymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad i waredu neu addasu 
swyddogaethau o'r fath heb geisio cydsyniad Gweinidog perthnasol Llywodraeth y DU.  
 
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.  
 
Bydd Rheoliadau 2019 yn dilyn y weithdrefn gadarnhaol ar gyfer achosion brys a nodir 
ym mharagraff 5 o Atodlen 7 i Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018. Yn unol 
â'r weithdrefn hon, gellir gwneud Rheoliadau 2019 heb fod offeryn drafft yn cael ei 
gosod gerbron, na'i gymeradwyo drwy benderfyniad, bob Tŷ'r Cyffredin ar yr amod bod 
y Gweinidog perthnasol yn datgan ei bod yn angenrheidiol gwneud y rheoliadau heb fod 
drafft yn cael ei osod na'i gymeradwyo oherwydd brys.  
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GWEINIDOGION Y DU SY'N GWEITHREDU MEWN MEYSYDD 
DATGANOLEDIG

158 - Rheoliadau Llygryddion Organig Parhaus (Diwygio) (Ymadael Â’r 
UE) 20199

Dyddiad gosod yn Senedd y DU: 14 Hydref 2019
Sifftio
Yn destun gwaith sifftio yn Senedd y DU? Nac ydynt
Gweithdrefn: Gwneud cadarnhaol
Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Ewropeaidd Tŷ'r Cyffredin

Amherthnasol

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

Amherthnasol

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

Amherthnasol

Datganiad ysgrifenedig o dan Reol 
Sefydlog 30C:  

Papur 22

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

Dim angen

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

Anhysbys 

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Tŷ'r Cyffredin

Anhysbys 

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

Anhysbys 

Sylwadau

Cynigir bod y Rheoliadau hyn yn cael eu gwneud gan Lywodraeth y DU yn 
unol ag adran 8(1) o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018.

Mae Rheoliadau 2019 yn gwneud y cywiriadau angenrheidiol er mwyn 
sicrhau bod Rheoliad (UE) 2019/1021 Senedd Ewrop a'r Cyngor ynghylch 
llygryddion organig parhaus yn parhau mewn grym ar ôl i ni ymadael â'r 
Undeb Ewropeaidd ("UE"). 

Mae hyn yn cynnwys trosglwyddo swyddogaethau deddfwriaethol a 
gweinyddol a roddir ar hyn o bryd gan ddeddfwriaeth yr UE i'r Comisiwn 
Ewropeaidd a'r Asiantaeth Gemegion Ewropeaidd, i'w harfer yn lle hynny 
gan awdurdodau cyhoeddus yn y Deyrnas Unedig, fel y gallant gael eu 
harfer ar lefel genedlaethol ar ôl i'r DU ymadael â'r UE. 
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O ran meysydd polisi datganoledig yng Nghymru, mae'r Rheoliadau hyn 
yn cynnwys darpariaethau sy'n galluogi Gweinidogion Cymru i arfer 
swyddogaethau o ran Cymru yn ddilyffethair ac i Weinidogion Cymru roi 
cydsyniad i'r Ysgrifennydd Gwladol arfer swyddogaethau mewn perthynas 
â Chymru. 

Mae'r Cynghorwyr Cyfreithiol yn cytuno â'r datganiad a osodwyd gan 
Lywodraeth Cymru dyddiedig 16 Hydref 2019 ynghylch effaith y 
Rheoliadau hyn.

Mae’r crynodeb uchod a chynnwys y Memorandwm Esboniadol i’r 
Rheoliadau hyn yn cadarnhau eu heffaith. Rydym yn fodlon bod y 
Rheoliadau ond yn gwneud cywiriadau i'r fframwaith deddfwriaethol 
cyfredol er mwyn sicrhau ei fod yn parhau i fod yn weithredol, yn hytrach 
na deddfu polisi newydd mewn meysydd datganoledig.  
 
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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DATGANIAD YSGRIFENEDIG  

GAN 

LYWODRAETH CYMRU 
 

 

TEITL  

 

Offeryn Statudol (OS) ar gyfer Rheoliadau’r Rhaglen Ewrop 
Greadigol a’r Rhaglen Ewrop i Ddinasyddion (Dirymu) (Ymadael 
â’r UE) 2019 a’r Cytundeb Asiantaeth cysylltiedig 

DYDDIAD  29 Hydref 2019 

GAN 
 
Yr Arglwydd Elis-Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, 
Chwaraeon a Thwristiaeth 

 

Datganiad Ysgrifenedig – Offeryn Statudol (OS) ar gyfer Rheoliadau’r Rhaglen Ewrop 
Greadigol a’r Rhaglen Ewrop i Ddinasyddion (Dirymu) (Ymadael â’r UE) 2019 a’r 
Cytundeb Asiantaeth cysylltiedig 
 
Y Rheoliadau sy'n cael eu dirymu 
Mae'r OS hwn yn dirymu Rheoliad 1295/2013 (sy’n sefydlu'r Rhaglen Ewrop Greadigol ar 
gyfer y cyfnod rhwng 2014 a 2020) ("Rheoliad EG"), Rheoliad (EU) 2018/596 (sy’n diwygio 
Rheoliad EG) a Rheoliad y Cyngor (EU) Rhif 390/2014 (sy’n sefydlu’r Rhaglen Ewrop i 
Ddinasyddion) ("Rheoliad EDd"), fel y'u dargedwir mewn cyfraith ddomestig o dan Ddeddf 
yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 ("y Ddeddf"). 
 
Unrhyw effaith y gall yr OS ei chael ar gymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad a/neu 
ar gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru 
Nid yw'r OS hwn yn gwneud dim darpariaethau newydd mewn cysylltiad â Senedd y DU 
neu Lywodraeth y DU mewn perthynas â materion sy'n dod o fewn naill ai cymhwysedd 
deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru neu gymhwysedd gweithredol Gweinidogion 
Cymru. Mae'n cynnwys darpariaethau sy'n dirymu rheoliadau'r UE a ddargedwir yng 
nghyfraith y DU sy'n ymwneud â'r Rhaglenni hynny ac y mae angen cydsyniad ymlaen llaw 
gan Weinidogion Cymru ar eu cyfer. 
 
Diben y dirymiad  
Mae'r offeryn hwn yn mynd i'r afael â diffygion a fyddai'n codi mewn Rheoliadau'r UE, ac yn 
rhoi yn eu lle drefniadau wrth gefn a allai fod yn angenrheidiol yn dilyn ymadawiad y DU â'r 
UE pe na bai gytundeb ymadael yn ei le. 
 
Rhaglen Ewrop Greadigol yw rhaglen cymorth ariannol yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer y 
diwydiannau clyweledol a diwylliannol. Mae'n helpu i gynnal hyfforddiant, datblygu Tudalen y pecyn 145
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prosiectau, a dosbarthu a hyrwyddo gwaith clyweledol a diwylliannol Ewropeaidd. Mae'r 
Rhaglen Ewrop i Ddinasyddion yn ariannu prosiectau sy'n hyrwyddo dealltwriaeth rhwng yr 
Undeb Ewropeaidd a'i ddinasyddion, gan ehangu ymwybyddiaeth am yr hyn y mae'n ei 
olygu i fod yn Ewropeaidd a datblygu ymdeimlad o hunaniaeth Ewropeaidd. Dechreuwyd y 
Rhaglenni ar 1 Ionawr 2014 a byddant yn rhedeg tan ddiwedd 2020. 
 
Pe bai'r DU yn ymadael â'r DU heb gytundeb ymadael yn ei le, ni fyddai'r Comisiwn 
Ewropeaidd bellach yn gallu darparu cyllid i’r rheini yn y DU sy’n cymryd rhan yn y naill 
Raglen. Felly, yn unol â thelerau gwarant Llywodraeth y DU mewn perthynas â rhaglenni a 
ariennir gan yr UE a roddwyd yn 2016 a'i hestynnwyd ym mis Gorffennaf 2018 ("Gwarant 
HMG", yr hysbyswyd amdano i Senedd y DU yn natganiad ysgrifenedig HCWS926), bydd yr 
offeryn yn rhoi pwerau i'r Ysgrifennydd Gwladol dros Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a 
Chwaraeon ddarparu cymorth ariannol, mewn perthynas â Lloegr a Gogledd Iwerddon yn 
unig, i’r rheini sy’n cymryd rhan yn y Rhaglen Ewrop Greadigol a'r Rhaglen Ewrop i 
Ddinasyddion – os yw'r Comisiwn Ewropeaidd yn peidio â rhoi cyllid i’r rheini sy’n cymryd 
rhan yn y DU ar neu ar ôl y diwrnod ymadael am fod y DU wedi ymadael â'r UE. 
 
Mae'r OS a'r Memorandwm Esboniadol cysylltiedig, sy'n nodi effaith pob un o'r diwygiadau 
i'w gweld yma: https://www.gov.uk/eu-withdrawal-act-2018-statutory-instruments/the-
creative-europe-programme-and-europe-for-citizens-programme-revocation-eu-exit-
regulations-2019 
 
Pam y rhoddwyd cydsyniad 
Nid oes gwahaniaeth rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU o ran y polisi ar gyfer y 
cywiriad. Felly, byddai gwneud trefniadau ar wahân yn arwain at ddyblygu gwaith, a 
chymhlethdod diangen. Nid yw'r OS yn effeithio ar y setliad datganoli nac yn lleihau pwerau 
Gweinidogion Cymru, gan nad yw'n rhoi pwerau newydd i'r Ysgrifennydd Gwladol mewn 
perthynas â Chymru.  
 
I alluogi'r Ysgrifennydd Gwladol i ddarparu cymorth ariannol i’r rheini sy’n cymryd rhan yn y 
Rhaglenni hyn yng Nghymru, rwyf hefyd wedi cytuno y bydd Gweinidogion Cymru yn 
ymrwymo i Gytundeb Asiantaeth gyda'r Ysgrifennydd Gwladol yn unol ag adran 83(1) o 
Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. Bydd hyn yn galluogi'r Ysgrifennydd Gwladol i ddefnyddio 
pwerau presennol Gweinidogion Cymru, ar sail dros dro, i dalu’r rheini sy’n cael cymorth 
gan Ewrop Greadigol a Ewrop i Ddinasyddion yng Nghymru a all fod yn gymwys i gyllid dan 
y Warant. Bydd y Cytundeb Asiantaeth yn sicrhau bod Gweinidogion Cymru yn dargadw 
cymhwysedd. Mae’r Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon wedi cytuno na fydd 
yn cyflawni swyddogaethau o dan bwerau Gweinidogion Cymru ond pan fydd yn 
rhyngweithio â sefydliadau a leolir yng Nghymru. Mae pwerau Gweinidogion Cymru yn 
deillio o adran 60 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. 
 
Amseru 
Fel y nodwyd uchod, mae'r OS hwn yn cynnwys darpariaethau y mae angen cydsyniad 
ymlaen llaw gan Weinidogion Cymru ar eu cyfer. Yn anffodus, er bod Llywodraeth Cymru a 
swyddogion yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon wedi bod yn cydweithio 
ers mis Hydref 2018 i sicrhau bod modd cyflenwi Gwarant HMG mewn modd sy'n parchu'r 
setliad datganoli, nid oedd hynny wedi digwydd yn yr achos hwn. Cafodd yr OS ei wneud a'i Tudalen y pecyn 146
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osod gerbron Senedd y DU heb yn wybod inni ym mis Mawrth eleni. Dim ond wrth i 
drafodaethau am y Cytundeb Asiantaeth barhau y daethom yn ymwybodol o hyn yn nes 
ymlaen. Ar 16 Gorffennaf, ar ôl iddi ddod i'r amlwg bod y cytundeb rhynglywodraethol rhwng 
ein Llywodraethau wedi torri, ysgrifennodd yr Ysgrifennydd Gwladol ar y pryd, Jeremy 
Wright QC AS, ataf yn gofyn am gydsyniad ôl-weithredol. Gwnaeth gydnabod y ffaith bod y 
cytundeb rhynglywodraethol wedi'i dorri yn anfwriadol ac ymddiheurodd am hynny.  
 
Ymatebais ar 12 Awst i'r Ysgrifennydd Gwladol newydd, y Gwir Anrhydeddus Nicky Morgan 
AS, gan ddweud er y cefais fy sicrhau gan ddatganiadau ei rhagflaenydd bod y methiant 
hwn yn anfwriadol, a bod Llywodraeth y DU yn parhau i fod yn ymrwymedig i'r cytundeb 
rhynglywodraethol, rwy'n ystyried y digwyddiadau hyn yn hynod ddifrifol –  yn enwedig gan 
na hysbyswyd y Cynulliad Cenedlaethol am yr OS mewn da bryd. Dywedais y byddwn yn 
cael cyngor pellach ac yn ymgynghori â'r Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit cyn 
ymateb i'r cais am gydsyniad ôl-weithredol.  
 
Rydym bellach yn fodlon bod yr OS wedi symud drwy'r prosesau Seneddol gofynnol ac y 
byddai'n dod i effaith yn gyfreithiol pe bai'r DU yn ymadael â'r UE heb gytundeb. Rydym 
hefyd yn fodlon nad yw'n effeithio ar y setliad datganoli nac yn lleihau pwerau Gweinidogion 
Cymru. Ar ben hynny, bydd y Cytundeb Asiantaeth yn sicrhau bod Gweinidogion Cymru yn 
dargadw cymhwysedd. 
 
Yn yr amgylchiadau hyn, i sicrhau bod y rheini sy’n cymryd rhan yn y Rhaglenni yng 
Nghymru yn parhau i gael cyllid, rwy'n barod i roi cydsyniad ôl-weithredol. Heddiw, rwyf 
wedi ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Gwladol i roi gwybod iddi am fy mhenderfyniad ac rwyf 
wedi dweud wrth fy swyddogion i gwblhau'r Cytundeb Asiantaeth terfynol gyda'r Adran dros 
Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon. Yn fy llythyr, rwyf wedi pwysleisio bod Gweinidogion 
Cymru yn disgwyl i’r cytundeb rhynglywodraethol gael ei barchu'n gywir a rhaid sicrhau nad 
yw hyn yn digwydd eto. 
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GWEINIDOGION Y DU SY'N GWEITHIO MEWN MEYSYDD 
DATGANOLEDIG  

159 - Rheoliadau’r Rhaglen Ewrop Greadigol a’r Rhaglen Ewrop i 
Ddinasyddion (Dirymu) (Ymadael â’r UE) 2019

Dyddiad gosod yn Senedd y DU: 8 Chwefror 2019
Sifftio 
A fydd angen eu sifftio yn Senedd y DU? Bydd
Gweithdrefn: Negyddol arfaethedig
Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Ewropeaidd Tŷ'r Cyffredin 

26 Hydrefnnaf 2019

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

18 Gorffennaf 2019

Y dyddiad y daw'r cyfnod sifftio i ben yn 
Senedd y DU 

26 Gorffennaf 2019

Datganiad ysgrifenedig o dan Reol 
Sefydlog 30C:  

Papur 24

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

Nid yw'n ofynnol

Gweithdrefn graffu 
Canlyniad y broses sifftio   Negyddol  
Y weithdrefn Negyddol
Dyddiad trafod gan y Cyd-bwyllgor ar 
Offerynnau Statudol

24 Ebrill 2019 

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Tŷ'r Cyffredin

Ddim yn hysbys 

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

18 Mawrth 2019 

Sylwadau 

Gwnaed y Rheoliadau hyn gan Lywodraeth y DU o dan adran 8(1), a 
pharagraff 21(b), o Atodlen 7 i Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 
2018.

Mae'r Rheoliadau'n dirymu deddfwriaeth yr UE a fyddai'n rhan o gyfraith 
yr UE a ddargedwir ar y diwrnod ymadael sy'n ymwneud â Rhaglen Ewrop 
Greadigol a’r Rhaglen Ewrop i Ddinasyddion.

Rhaglen Ewrop Greadigol yw rhaglen gymorth ariannol yr Undeb 
Ewropeaidd ar gyfer y diwydiannau clyweledol a diwylliannol. Mae'n 
cefnogi hyfforddiant, datblygu prosiectau, a dosbarthu a hyrwyddo 
gweithiau clyweledol a diwylliannol Ewropeaidd. 
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Mae’r Rhaglen Ewrop i Ddinasyddion yn ariannu prosiectau sy'n hybu 
dealltwriaeth rhwng yr Undeb Ewropeaidd a'i dinasyddion, gan ddyfnhau 
ymwybyddiaeth o'r hyn y mae'n ei olygu i fod yn Ewropeaidd a datblygu 
ymdeimlad o hunaniaeth Ewropeaidd.

Mae'r Cynghorwyr Cyfreithiol yn cytuno â'r datganiad a osodwyd gan 
Lywodraeth Cymru dyddiedig 29 Hydref 2019 ynghylch effaith y 
Rheoliadau hyn.

Nodwn yr esboniad a ddarperir yn y datganiad ysgrifenedig am gyllid i rai 
fudiadau o Gymru sy’n rhan o’r Rhaglen Ewrop Greadigol a’r Rhaglen 
Ewrop i Ddinasyddion, pe bai'r DU yn gadael yr UE heb gytundeb. Nodwn 
y byddai Llywodraeth y DU yn darparu cyllid o'r fath o dan delerau 
trefniant asiantaeth y mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU wedi 
ymrwymo iddo (o dan adran 83 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006).

Rydym hefyd yn nodi'r esboniad tryloyw a ddarperir yn y datganiad 
ysgrifenedig ynghylch sut y gwnaed y Rheoliadau heb i Lywodraeth 
Cymru gael ei hysbysu, na chydsynio iddynt.

Rydym yn cydnabod yr esboniad mai achos anfwriadol o dorri'r Cytundeb 
Rhynglywodraethol gan Lywodraeth y DU oedd hwn, a bod Llywodraeth 
Cymru ers hynny wedi rhoi cydsyniad i'r Rheoliadau, ar y sail nad oes, ym 
marn Llywodraeth Cymru, unrhyw effaith ar bwerau’r Cynulliad neu 
Weinidogion Cymru, ac y gellir ymdrin â’r mater drwy’r cytundeb 
asiantaeth a nodwyd uchod.

Fodd bynnag, nodwn ei bod yn ymddangos bod Llywodraeth Cymru wedi 
dod yn ymwybodol o’r achos o dorri'r Cytundeb Rhynglywodraethol 
rywbryd rhwng mis Mawrth a 16 Gorffennaf 2019, sef y dyddiad pan 
ysgrifennodd yr Ysgrifennydd Gwladol at y Dirprwy Weinidog. Nid yw'n 
eglur pam na roddwyd gwybod i’r Cynulliad Cenedlaethol am yr achos o 
dorri’r Cytundeb tan 29 Hydref 2019.
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