
 

 

9 Tachwedd 2018 

Annwyl Lywydd 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (y Memorandwm) ar gyfer Bil 

Amaethyddiaeth Llywodraeth y DU 

Ar 7 Hydref 2018, cyfeiriodd y Pwyllgor Busnes y Memorandwm ar gyfer Bil 

Amaethyddiaeth Llywodraeth y DU i'r Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a 

Materion Gwledig (y Pwyllgor) i'w ystyried. Pennodd y Pwyllgor Busnes 14 Rhagfyr 2018 ar 

gyfer cyflwyno adroddiad. 

O ystyried arwyddocâd hanesyddol y Bil hwn a'i oblygiadau i ddyfodol y sector 

amaethyddol yng Nghymru, mae'r Pwyllgor wedi bod yn awyddus iawn i glywed gan 

Ysgrifennydd y Cabinet am ei bwriadau ar gyfer defnyddio'r darpariaethau yn y Bil, pe bai'r 

Cynulliad yn cytuno i roi ei gydsyniad i Senedd y DU ddeddfu ar ei ran.  

Dim ond ar 6 Rhagfyr y mae Ysgrifennydd y Cabinet ar gael, ac am awr yn unig, i drafod 

holl ddarpariaethau'r Bil. Er mwyn bodloni terfyn amser y Pwyllgor Busnes ar gyfer llunio 

adroddiad, bydd angen i'r Pwyllgor baratoi, ystyried a chytuno ar ei adroddiad ar y 

Memorandwm cyn pen chwe diwrnod gwaith ar ôl y cyfarfod ag Ysgrifennydd y Cabinet. 

Mae'r Pwyllgor wedi cytuno i ofyn i'r Pwyllgor Busnes ychwanegu 10 diwrnod gwaith at yr 

amserlen ar gyfer llunio adroddiad ar y Memorandwm, er mwyn gallu cyfarfod ag 

Ysgrifennydd y Cabinet ac i roi digon o amser i'r Pwyllgor ystyried a chytuno ar ei 

adroddiad a'i baratoi i'w gyhoeddi. 

Gan ragweld y bydd Memoranda mawr eraill yn cael eu gosod yn y Cynulliad, da o beth 

fyddai tynnu sylw'r Pwyllgor Busnes at ddau fater ehangach mewn perthynas â'r 

amserlenni ar gyfer ystyried Memoranda. 

Elin Jones AC 

Y Llywydd 



 

Yn gyntaf, mae Rheol Sefydlog 29.1 yn darparu bod yn rhaid i aelod o'r llywodraeth osod 

Memorandwm dim mwy na phythefnos fel rheol ar ôl i Fil gael ei gyflwyno gan Lywodraeth 

y DU.  

Gosodwyd y Memorandwm ar gyfer Bil Amaethyddiaeth y DU dros dair wythnos ar ôl i'r Bil 

gael ei gyflwyno yn Senedd y DU. Yn yr un modd, cyflwynwyd Bil Pysgodfeydd y DU yn 

Senedd y DU ar 25 Hydref. Erbyn 8 Tachwedd, nid oedd Memorandwm wedi'i osod yn y 

Cynulliad, er bod pythefnos wedi mynd heibio ers cyflwyno Bil y DU. 

Mae oedi wrth osod Memorandwm yn golygu'n anochel fod gan y Cynulliad lai o amser i 

graffu arno, o gofio bod yr amserlen gyffredinol yn cael ei rheoli gan daith Bil y DU drwy'r 

Senedd. Byddai'n dda o beth pe gallai'r Pwyllgor Busnes gofio bod angen cydymffurfio â 

Rheol Sefydlog 29.1 wrth benderfynu ar yr amserlen ar ystyried Memorandwm mewn 

Pwyllgor. 

Wrth gwrs, fe all y bydd eithriadau pan na ellir cwrdd â'r rheol sy’n pennu pythefnos. Mewn 

achosion o'r fath, byddai'n ddefnyddiol pe gallai'r Pwyllgor Busnes ofyn i Lywodraeth 

Cymru egluro'r rhesymau am hynny. Gallai'r wybodaeth hon helpu i lywio penderfyniad y 

Pwyllgor Busnes ar yr amserlen. 

Yn ail, os bydd y Pwyllgor Busnes yn penderfynu cyfeirio Memorandwm at Bwyllgor i 

graffu'n fanwl arno byddai'n ddefnyddiol pe gallai'r Pwyllgor Busnes geisio cadarnhad bod 

Ysgrifennydd y Cabinet neu'r Gweinidog perthnasol yn gallu sicrhau eu bod ar gael i ddod 

gerbron y Pwyllgor yn ystod cyfnod paratoi'r adroddiad. Yn ddelfrydol, dylai hyn ddigwydd 

yn ddigon cynnar yn ystod y cyfnod adrodd er mwyn cael tystiolaeth Ysgrifennydd y 

Cabinet neu'r Gweinidog ar gyfer adroddiad y Pwyllgor. 

Byddwn yn ddiolchgar pe gallech ystyried cais y Pwyllgor am estyniad i'r dyddiad ar gyfer 

paratoi adroddiad a'r ddau fater ehangach a amlygwyd gan y Pwyllgor. 

Yn gywir 

 



 

Mike Hedges AC 

Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig 


