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Argymhellion y Pwyllgor 

Agrymhelliad 1. Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru 

gyflwyno gwelliant i'r Bil i gymhwyso'r weithdrefn gadarnhaol ar gyfer 

rheoliadau a wneir o dan adran 24.        (Tudalen 15) 

Agrymhelliad 2. Rydym yn argymell fod Llywodraeth Cymru yn 

cyflwyno gwelliannau i'r Bil i'w gwneud yn ofynnol bod tâl yn cael ei 

godi ar fagiau siopa a werthwyd neu a ddosbarthwyd i bobl yng 

Nghymru, ac i'w gwneud yn ofynnol bod yr enillion net yn cael eu 

cymhwyso i ddibenion elusennol.  Byddai hyn yn cymryd lle'r pŵer 

disgresiwn i godi tâl, a ddarperir ar ei gyfer yn Adran 55 o'r Bil. 

              (Tudalen 16) 

Agrymhelliad 3. Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru 

gyflwyno gwelliant i'r Bil i ddileu adran 63.       (Tudalen 17) 

Agrymhelliad 4. Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru 

gyflwyno gwelliant i'r Bil i sicrhau bod y prosesau apelio ar gyfer 

trwyddedau pysgodfeydd cregyn a thrwyddedau morol yn cael eu trin 

yn gyson yn y Bil.           (Tudalen 18) 
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1. Cyflwyniad 

Cylch gwaith y Pwyllgor 

1. Cylch gwaith y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a 

Deddfwriaethol ("y Pwyllgor") yw cyflawni swyddogaethau’r pwyllgor 

cyfrifol fel y nodir yn Rheol Sefydlog 21, ac ystyried unrhyw fater 

cyfansoddiadol neu lywodraethol arall sydd o fewn cymhwysedd y 

Cynulliad neu Weinidogion Cymru, neu sy'n gysylltiedig â hwy.  

2. O fewn y cylch gwaith hwn, bydd y Pwyllgor yn ystyried 

pwysigrwydd gwleidyddol a chyfreithiol yr holl offerynnau statudol neu 

offerynnau statudol drafft a wneir gan Weinidogion Cymru, yn ogystal 

ag agweddau technegol ar yr offerynnau hynny. Bydd y Pwyllgor yn 

cyflwyno adroddiad ynghylch a ddylai’r Cynulliad roi sylw arbennig i’r 

offerynnau yn unol ag ystod o seiliau a restrir yn Rheol Sefydlog 21. 

3. Bydd y Pwyllgor hefyd yn ystyried pa mor briodol yw 

darpariaethau ym Miliau’r Cynulliad ac ym Miliau Senedd y Deyrnas 

Unedig sy’n rhoi pwerau i wneud is-ddeddfwriaeth i Weinidogion 

Cymru, Prif Weinidog Cymru neu’r Cwnsler Cyffredinol, ac yn cyflwyno 

adroddiadau ar hynny. 

Cyflwyno'r Bil a'i drafod 

4. Ar 11 Mai 2015, cyflwynodd y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Carl 

Sargeant AC ("y Gweinidog"), Fil yr Amgylchedd (Cymru) ("y Bil"), y 

Memorandwm Esboniadol cysylltiedig a’r Datganiad o Fwriad y Polisi.
1

  

5. Cyfeiriodd Pwyllgor Busnes y Cynulliad y Bil i'r Pwyllgor 

Amgylchedd a Chynaliadwyedd i'w ystyried, a phennwyd 9 Hydref yn 

ddyddiau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar yr egwyddorion cyffredinol.  

6. Trafodwyd y Bil yn ein cyfarfod ar 1 Mehefin 2015, pan gafwyd 

tystiolaeth gan y Gweinidog.  

  

                                       
1

 Llywodraeth Cymru, Bil yr Amgylchedd (Cymru), Memorandwm Esboniadol yn 

ymgorffori'r Asesiad Effaith Rheoleiddiol a'r Nodiadau Esboniadol Mai 2015 
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2. Cefndir 

Diben y Bil  

7. Mae'r Memorandwm Esboniadol yn nodi mai nod cyffredinol y Bil 

yw: 

“…rhoi deddfwriaeth ar waith a fydd yn golygu y gellir rheoli 

adnoddau Cymru mewn ffordd sy'n fwy rhagweithiol, 

cynaliadwy a chydgysylltiedig a sefydlu'r fframwaith 

deddfwriaethol sy'n angenrheidiol i fynd i'r afael â newid yn yr 

hinsawdd.”
2

  

8. Mae'r Memorandwm Esboniadol yn nodi y bydd y Bil yn: 

– sefydlu'r fframwaith deddfwriaethol angenrheidiol i fynd i'r afael 

â newid yn yr hinsawdd; 

– gwella'r defnydd o adnoddau mewn perthynas â defnyddio 

bagiau siopa a rheoli gwastraff; 

– gwneud y gyfraith yn gliriach ar gyfer nifer o'r cyfundrefnau 

rheoleiddio cyfredol, gan gynnwys trwyddedu morol, 

pysgodfeydd cregyn, draenio tir a rheoli'r perygl o lifogydd.
3

 

9. Y Bil hwn yw'r trydydd mewn cyfres o Filiau cysylltiedig, sef y Bil 

hwn, Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 a Deddf 

Cynllunio (Cymru) 2015.  

 

                                       
2

 Memorandwm Esboniadol, paragraff 1 

3

 Memorandwm Esboniadol, paragraff 3 
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3. Cymhwysedd Deddfwriaethol  

Cyffredinol 

10. Mae'r Memorandwm Esboniadol yn nodi bod gan y Cynulliad 

Cenedlaethol gymhwysedd gan fod y darpariaethau yn y Bil yn 

ymwneud â'r pynciau canlynol yn Rhan 1 o Atodlen 7 i Ddeddf 

Llywodraeth Cymru 2006: 

1  Amaethyddiaeth, coedwigaeth, anifeiliaid, planhigion a 

datblygu gwledig 

6  Yr amgylchedd; a  

19 Dŵr ac amddiffyn rhag llifogydd.
4

 

11. Mae hefyd yn nodi nad yw'r un o'r eithriadau a restrir yn Atodlen 

7 yn berthnasol.
5

 

12. Pan ofynnwyd i'r Gweinidog a oedd unrhyw broblemau yn 

ymwneud â chymhwysedd, dywedodd wrthym: 

“No, we don’t believe there are any issues.”
6

 

13. Ysgrifennodd y Llywydd atom yn nodi pump o faterion yn 

ymwneud â chymhwysedd deddfwriaethol. Byddwn yn cyfeirio atynt 

drwy gydol yr adroddiad hwn.
7

 

Cydsyniad 

14. Mae'r Memorandwm Esboniadol yn nodi bod y Bil yn cynnwys 

darpariaethau sy'n rhoi swyddogaethau i Weinidogion y Goron. Mae'n 

dweud y bydd y darpariaethau hyn o fewn cymhwysedd, os bydd yr 

Ysgrifennydd Gwladol yn cydsynio i'r darpariaethau hyn o dan Rhan 3 

o Atodlen 7 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.
8

 

15. Mae'r llythyr gan y Llywydd yn nodi bod y Bil yn dod o fewn 

cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad, ar wahân i'r adrannau hynny
9

 

nad ydynt eto wedi cael cydsyniad yr Ysgrifennydd Gwladol. Mae hi'n 

                                       
4

 Memorandwm Esboniadol, paragraff 6 

5

 Memorandwm Esboniadol, paragraff 7 

6

 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ("MCD"), 1 Mehefin 2015, 

Cofnod y Trafodion [12] 

7

 Y Pwyllgor MCD, 1 Mehefin, CLA(4)-14-15 Papur 2 – Llythyr gan y Llywydd 

8

 Memorandwm Esboniadol, paragraff 8 

9

 Adrannau 6, 11(2) a 21 

http://www.senedd.assembly.wales/documents/s40538/CLA4-14-15%20-%20Paper%202.pdf
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dweud ei bod hi'n ymddangos bod y Gweinidog wedi dehongli Deddf 

Llywodraeth Cymru 2006 yn wahanol iddi hi, gan bod ei datganiad hi 

ar gymhwysedd yn seiliedig ar y cwestiwn a fyddai'r Bil o fewn 

cymhwysedd pe bai'n cael ei basio fel y'i drafftiwyd wrth ei gyflwyno.
10

 

Tystiolaeth gan y Gweinidog  

16. Fe wnaeth y Gweinidog esbonio pam na roddwyd cydsyniad cyn 

cyflwyno'r Bil:  

“The general election came upon us, and the discussions with 

the Wales Office continued, but we weren’t able to secure the 

granting of permissions. But we have had no indication of 

concern over the principle of competence.”
11

 

17. Fe wnaeth y Gweinidog gadarnhau ei fod yn disgwyl y byddai'r 

cydsyniad yn cael ei roi cyn bo hir.
12

 Fodd bynnag, cafodd un o’r 

cydsyniadau (yn ymwneud ag adran 6) ei wrthod gan yr Ysgrifennydd 

Gwladol.
13

   

Ein barn ni 

18. Cafodd y Ddeddf Seneddau Tymor Penodol ei chyflwyno yn 2011,  

ac felly mae dyddiad Etholiad Cyffredinol y DU wedi bod yn hysbys ers 

pedair blynedd. Ar ben hynny, mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn 

gweithio ar y darn hwn o ddeddfwriaeth ers nifer o flynyddoedd. Felly,  

nid ydym yn derbyn y rhesymeg hwn dros gyflwyno deddfwriaeth nad 

oedd, ym marn y Llywydd, o fewn cymhwysedd yn llawn.  

19. Mae hyn yn awgrymu bod rhywbeth wedi mynd o chwith wrth 

gynllunio ar gyfer cyflwyno’r gyfraith hon. Mae’n fater yr ydym wedi’i 

ystyried ac yr ydym yn disgwyl adrodd yn gyffredinol ei gylch yn ein 

hymchwiliad i Ddeddfu yn y Pedwerydd Cynullad.  

20. Mae’r ffaith bod un o’r cydsyniadau wedi cael ei wrthod yn 

amlygu i ni berygl yr ymagwedd hon. Byddem ni’n dadlau’n gryf y dylid 

cyflwyno Biliau ar ôl awdurdodi’r holl gydsyniadau priodol yn unig.  

                                       
10

 Y Pwyllgor MCD, 1 Mehefin 2015, CLA(4)-14-15 Papur 2 – Llythyr gan y Llywydd 

11

 Y Pwyllgor MCD, 1 Mehefin 2015, Cofnod y Trafodion [12] 

12

 Y Pwyllgor MCD, 1 Mehefin 2015, Cofnod y Trafodion [14] 

13

 Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd, 16 Medi 2015 Cofnod y Trafodion [11 

ac 13]  

http://www.senedd.assembly.wales/documents/s40538/CLA4-14-15%20-%20Paper%202.pdf
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Rhan 1 - Rheoli Cynaliadwy ar Adnoddau Naturiol 

Adran 6 - Dyletswydd bioamrywiaeth a chydnerthedd ecosystemau 

21. Mae adran 6 o'r Bil yn gosod dyletswydd ar nifer o gyrff nad oes 

gan y Cynulliad gymhwysedd cyffredinol i ddeddfu mewn perthynas â 

nhw.  Yn achos cyrff o'r fath, naill ai nid ydynt yn dod o dan unrhyw 

bwnc yn Atodlen 7 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 ("Atodlen 7"), fel 

Comisiynwyr yr Heddlu a Throsedd, neu maent wedi'u rhestru yn 

benodol fel eithriadau i gymhwysedd, e.e. Swyddfa'r Post.  Bydd y 

ddyletswydd dim ond yn gymwys mewn perthynas â'r corff wrth iddo 

arfer ei swyddogaethau mewn perthynas â Chymru.  

22. Barn y Llywydd, oedd y byddai adran 6 o fewn cymhwysedd, yn 

amodol ar gydsyniad gan yr Ysgrifennydd Gwladol, gan ystyried 

dyfarniad y Goruchaf Lys ar y Bil Sector Amaethyddol (Cymru), a bod 

diben yr adran hon yn amlwg yn gysylltiedig â'r pwnc 'bioamrywiaeth' 

yn Atodlen 7. Mae hi hefyd yn dyfynnu enghraifft o gynsail o'r Alban, 

nad yw wedi ei herio eto.
14

  

Tystiolaeth gan y Gweinidog  

23. Roedd y Gweinidog yn glir ei fod o fewn cymhwysedd i osod y 

ddyletswydd hon ar bob awdurdod cyhoeddus sy'n gweithredu yng 

Nghymru: 

“…we’re not putting an additional duty on anybody who is 

exempt….The fact is they are performing their duty within 

Wales and they already have a biodiversity action upon them. 

So, it’s not additionality.”
15

  

Ein barn ni 

24.  Mae'r ddarpariaeth hon yn ymwneud â'r dyletswyddau sy'n cael 

eu gwneud gan y cyrff hyn, ac nid cylch gwaith y corff. Rydym yn nodi 

bod dyletswyddau tebyg wedi'u gosod ar sefydliadau nad ydynt wedi'u 

datganoli drwy ddeddfwriaeth megis Mesur y Gymraeg 2011. Os ceir 

cydsyniad gan yr Ysgrifennydd Gwladol, rydym yn fodlon bod y 

ddarpariaeth yn ymwneud â’r pwnc ‘bioamrywiaeth’ a byddai, felly, o 

fewn cymhwysedd y Cynulliad Cenedlaethol. Fodd bynnag, os na cheir 

y cydsyniadau, ac ar adeg ysgrifennu’r adroddiad hwn roedd y 

                                       
14

 Y Pwyllgor MCD, 1 Mehefin 2015, CLA(4)-14-15 Papur 2 – Llythyr gan y Llywydd 

15

 Y Pwyllgor MCD, 1 Mehefin 2015, Cofnod y Trafodion [21] 

http://www.senedd.assembly.wales/documents/s40538/CLA4-14-15%20-%20Paper%202.pdf
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cydsyniad wedi’i wrthod, yna ni fydd yr adran hon o fewn cymhwysedd 

a bydd y Bil yn destun newid mawr.     

Rhan 2 – Newid yn yr Hinsawdd 

Adran 35 - Allyriadau yng Nghymru o awyrennau a llongau 

rhyngwladol 

25. Mae adran 35 yn caniatáu i Weinidogion Cymru, drwy reoliadau, i 

wneud darpariaeth i allyriadau nwyon tŷ gwydr o awyrennau a llongau 

rhyngwladol gyfrif fel allyriadau o Gymru.  Mae'r ddau yn cael eu 

cynnwys fel eithriadau yn Atodlen 7.  

26. Yn ei llythyr, roedd y Llywydd yn cytuno gyda'r Gweinidog. 

Dywedodd:  

“The section merely clarifies how such emissions are to count 

as Welsh emissions.”
16

 

Tystiolaeth gan y Gweinidog  

27. Roedd y Gweinidog yn hyderus bod y ddarpariaeth hon yn ‘gyfan 

gwbl o fewn cwmpas y Bil, ac o fewn yr eithriadau yn Neddf 

Llywodraeth Cymru’.
17

 Eglurodd bod y pŵer i wneud rheoliadau yn 

ymwneud â mesur effaith yr hyn sy'n digwydd yng Nghymru, yn 

hytrach na deddfu ar y materion eu hunain.
18

 

Ein barn ni 

28.  Rydym yn cytuno â'r Gweinidog a'r Llywydd bod y ddarpariaeth 

hon o fewn cymhwysedd. Bydd angen i'r Pwyllgor sy'n olynu'r Pwyllgor 

hwn sicrhau ei fod yn fodlon bod y Rheoliadau o fewn cymhwysedd y 

Cynulliad pan gânt eu cyflwyno.   

Rhan 3 - Codi tâl am fagiau siopa 

Adran 55 - Pŵer i osod gofyniad i godi tâl 

Adran 57 - Cymhwyso’r enillion 

29. Mae adran 55 yn caniatáu i Weinidogion Cymru ei gwneud yn 

ofynnol i werthwyr nwyddau godi tâl am fagiau siopa mewn 

                                       
16

 Y Pwyllgor MCD, 1 Mehefin 2015, CLA(4)-14-15 Papur 2 – Llythyr gan y Llywydd 

17

 Y Pwyllgor MCD, 1 Mehefin 2015, Cofnod y Trafodion [59] 

18

 Y Pwyllgor MCD, 1 Mehefin 2015, Cofnod y Trafodion [57] 

http://www.senedd.assembly.wales/documents/s40538/CLA4-14-15%20-%20Paper%202.pdf


12 

 

amgylchiadau penodedig. Mae hyn yn berthnasol nid yn unig i 

werthwyr yng Nghymru, ond i unrhyw un sy'n cyflenwi nwyddau y 

bwriedir iddynt gael eu dosbarthu i rywun yng Nghymru.  

30. Mae Adran 57 yn nodi bod rhaid i'r rheoliadau ei gwneud yn 

ofynnol bod enillion net y tâl yn cael eu cymhwyso at ddibenion 

elusennol. Mae 'diben elusennol' yn cael ei ddiffinio yn Neddf 

Elusennau 2011 ac mae'n cynnwys rhai dibenion a allai fod y tu allan i 

gymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad, megis hyrwyddo hawliau 

dynol neu hybu effeithlonrwydd y lluoedd arfog. 

31. Roedd y Llywydd yn fodlon bod yr adrannau hyn i gyd o fewn 

cymhwysedd. Fodd bynnag, mewn perthynas ag adran 57, dywedodd: 

“The Assembly, will, however, have to scrutinise the regulations 

specifying the relevant charitable purposes with particular care 

to ensure that they are wholly within competence.”
19

 

Tystiolaeth gan y Gweinidog  

32. Eglurodd y Gweinidog fod adran 55 yn cymhwyso'r un egwyddor 

sy'n cael ei weithredu o dan y gyfraith bresennol.
20

 Dywedodd bod y 

ddeddfwriaeth bresennol yn rhoi pwerau ar gyfer taliadau o'r fath, ac 

mai bwriad y darpariaethau newydd yn y Bil hwn yw cau bylchau yn y 

cynllun presennol.
21

 

33. Dywedodd bod ystyriaeth ofalus yn cael ei roi i sicrhau nad oedd y 

Llywodraeth yn gwneud newidiadau i'r cynllun a allai olygu eu bod ar 

dir peryglus o ran materion cymhwysedd.
22

 

Ein barn ni 

34. Rydym yn dymuno tynnu sylw'r Cynulliad at y mater hwn. Pan 

fydd y rheoliadau'n cael eu cyflwyno, byddwn yn gobeithio y bydd 

Pwyllgor olynol yn ystyried hyn.   

                                       
19

 Y Pwyllgor MCD, 1 Mehefin 2015, CLA(4)-14-15 Papur 2 – Llythyr gan y Llywydd 
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Ystyriaethau Hawliau Dynol 

35. Elfen bwysig o asesu cymhwysedd yw sicrhau bod y Cynulliad yn 

fodlon bod y Bil yn cydymffurfio â'r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau 

Dynol.  

36. Fe wnaethon ni ofyn i'r Gweinidog pa gamau yr oedd wedi'u 

cymryd i sicrhau bod y Bil yn cydymffurfio, a dywedodd: 

“All the legal advice I’ve received is that we believe it 

complements or is within the boundaries of the equality and 

human rights Act.”
23

 

Rhan 5 - Pysgodfeydd ar gyfer Pysgod Cregyn 

Adran 74 - Pŵer i gyflwyno hysbysiadau ar gyfer diogelu safleoedd 

morol Ewropeaidd 

37. Roedd gennym gwestiynau penodol ynghylch a oedd adran 74 yn 

rhoi amddifyniad digonol i hawliau eiddo o dan Erthygl 1 o Brotocol 1 

i'r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol.  

Tystiolaeth gan y Gweinidog  

38. Dywedodd y Gweinidog wrthym ei fod yn hyderus ei fod o fewn 

ffiniau'r Confensiwn, ac aeth swyddogion ymlaen i egluro sut y maent 

yn sicrhau cydymffurfiaeth: 

“….we have built in safeguards into notices: they’ve got to be in 

writing, they’ve got to give reasons for the notice and they’ve 

got to specify a time…..it’s something that factors very 

carefully and something we have considered at length.”
24

 

Ein barn ni 

39. Rydym yn fodlon bod digon o fesurau diogelu wedi cael eu 

cynnwys yn y Bil i sicrhau bod y darpariaethau hyn yn cydymffurfio â'r 

Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol.  

  

                                       
23
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4. Sylwadau ar bwerau i wneud rheoliadau 

Cefndir 

40. Mae'r Bil yn cynnwys 89 adran a dwy Atodlen. Mae yna 36 o 

bwerau gwneud rheoliad, y mae 20 ohonynt yn ddarostyngedig i'r 

weithdrefn gadarnhaol.  

41. Rydym yn croesawu natur agored y Gweinidog wrth iddo ymateb 

i'n sylwadau cyffredinol ar y cydbwysedd rhwng deddfwriaeth sylfaenol 

ac eilaidd.  

“…we have been very consistent with the committee’s approach 

to creating affirmative resolution.”
25

 

42. Yn fras, rydym yn credu bod y Gweinidog wedi cael y cydbwysedd 

yn iawn. Fodd bynnag, mae gennym argymhellion ar nifer o adrannau.  

Rhan 1 - Rheoli cynaliadwy ar adnoddau naturiol 

Adran 24 - Pŵer i ddiwygio cyfnodau ar gyfer paratoi a chyhoeddi 

dogfennau 

43. Mae adran 24 yn cynnwys pŵer i ddiwygio, drwy reoliadau, 

cyfnodau ar gyfer paratoi a chyhoeddi dogfennau. Byddai hyn yn 

golygu diwygio'r cyfnodau yn adrannau 8 a 10 o'r Bil ar gyfer cyhoeddi 

adroddiad ar gyflwr adnoddau naturiol a'r polisi adnoddau naturiol 

cenedlaethol. Er bod rhain yn faterion gweinyddol, byddai'n golygu 

diwygio deddfwriaeth sylfaenol. 

Tystiolaeth gan y Gweinidog  

44. Dywedodd y Gweinidog wrthym fod rhain yn ddiwygiadau bach 

iawn
26

. Dywedodd: “we didn’t think that we’d raise the stakes to this 

point that this needed to be the affirmative procedure”.
27

 Aeth ymlaen i 

ddweud bod Llywodraeth Cymru yn credu bod goblygiadau'r newid 

hwn yn fach iawn. 
28
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Ein barn ni 

45. Ein safbwynt ni yw y dylai unrhyw newidiadau i ddeddfwriaeth 

sylfaenol, ni waeth pa mor fân eu natur, fod yn ddarostyngedig i'r 

weithdrefn gadarnhaol.  

46. Rydym yn nodi bod y Llywodraeth wedi defnyddio dadleuon tebyg 

o'r blaen wrth geisio newid deddfwriaeth sylfaenol â'r weithdrefn 

negyddol. Fodd bynnag, credwn fod pwynt clir o egwyddor bod yn 

rhaid i unrhyw newid i ddeddfwriaeth sylfaenol gael ei wneud drwy'r 

weithdrefn gadarnhaol. Os bydd mân newidiadau, ni ddylai defnyddio'r 

weithdrefn gadarnhaol oedi'r broses o basio rheoliadau. Fodd bynnag, 

mae'n amddiffyn uchelfraint deddfwriaethol y Cynulliad.  

Argymhelliad 1: rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru 

gyflwyno gwelliant i'r Bil i gymhwyso'r weithdrefn gadarnhaol ar 

gyfer rheoliadau a wneir o dan adran 24.  

Rhan 3 - Codi tâl am fagiau siopa 

Adran 55 - Pŵer i osod gofyniad i godi tâl 

47. Mae adran 55 yn caniatáu i Weinidogion Cymru ei gwneud yn 

ofynnol i werthwyr nwyddau godi tâl am fagiau siopa mewn 

amgylchiadau penodedig. Mae'r amgylchiadau yn cynnwys nwyddau 

sy'n cael eu gwerthu yng Nghymru, ond hefyd achosion lle bwriedir i'r 

nwyddau gael eu dosbarthu i rywun yng Nghymru.  

Adran 57 - Cymhwyso’r enillion 

48. Mae Adran 57(1) yn nodi bod rhaid i'r rheoliadau ei gwneud yn 

ofynnol bod enillion net y tâl am fagiau siopa yn cael eu cymhwyso at 

ddibenion elusennol.  

49. Rydym eisoes wedi trafod materion ynghylch cymhwysedd y 

darpariaethau hyn ym Mhennod Tri - Cymhwysedd Deddfwriaethol.  

50. Cafodd Rheoliadau Codi Tâl am Fagiau Siopa Untro (Cymru) 2010  

eu gwneud o dan adrannau 77 a 90 ac Atodlen 6 i Ddeddf Newid yn yr 

Hinsawdd 2008. Mae disgwyl i adroddiad ar adolygiad annibynnol o'r 

cynllun codi tâl gael ei gyhoeddi yn gynnar yn ystod haf 2015.
29

 

                                       
29
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51. Mae'r Memorandwm Esboniadol yn nodi nad yw Llywodraeth 

Cymru yn bwriadu arfer y pwerau gwneud rheoliadau yn adran 55 a 57 

yn syth.  Fodd bynnag, drwy ehangu'r pwerau gwneud rheoliadau 

presennol, bydd yn sicrhau y gellir addasu'r drefn bresennol "mewn 

modd hyblyg a phenodol drwy ddefnyddio Rheoliadau os ceir 

tystiolaeth yn y dyfodol i ddangos bod angen gwneud hynny".
30

 

Tystiolaeth gan y Gweinidog  

52. Dywedodd y Gweinidog wrthym pam fod adran 57 yn cael ei 

wneud drwy gyfrwng rheoliadau, ac nid ar wyneb y Bil: 

“…it’s just the way that the Bill has been drafted, that we think 

it’s the most appropriate place to put this section - in 

regulation...we are content that we have the flexibility within 

the structure to make amendments in the future with a little bit 

more ease, with it being in regulation as opposed to it being on 

the face of the Bill.”
31

 

Ein barn ni 

53. Y tâl am fagiau siopa untro yw un o'r darnau o ddeddfwriaeth 

uchaf ei broffil a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru ac a basiwyd gan 

y Cynulliad Cenedlaethol.  

54. Wrth ysgrifennu'r adroddiad hwn, rydym yn cydnabod bod 

adolygiad ar y gweill ar hyn o bryd, ac na fyddai Llywodraeth Cymru yn 

dymuno gweithredu cyn clywed canfyddiadau'r adolygiad. Fodd 

bynnag, credwn y gellid rhoi ar wyneb y Bil yr egwyddor ynghylch codi 

tâl am fagiau siopa ac ynghylch rhoi elw net i achosion elusennol.  Yna 

gellid gadael y manylion i'r rheoliadau.  Rydym yn credu y byddai hyn 

yn ddatganiad grymus o fwriad am y polisi hwn, tra'n parhau i roi 

hyblygrwydd i Weinidogion Cymru am y cynllun.  

Argymhelliad 2: rydym yn argymell fod Llywodraeth Cymru yn 

cyflwyno gwelliannau i'r Bil i'w gwneud yn ofynnol bod tâl yn cael 

ei godi ar fagiau siopa a werthwyd neu a ddosbarthwyd i bobl yng 

Nghymru, ac i'w gwneud yn ofynnol bod yr enillion net yn cael eu 

cymhwyso i ddibenion elusennol.  Byddai hyn yn cymryd lle'r pŵer 

disgresiwn i godi tâl, a ddarperir ar ei gyfer yn Adran 55 o'r Bil.   

                                       
30
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Adran 63 - Rheoliadau a wneir gyda'r Ysgrifennydd Gwladol  

55. Mae adran 63 yn darparu ar gyfer gwneud rheoliadau bagiau 

siopa i Gymru a Lloegr mewn un offeryn. Y canlyniad yw y byddai'r 

rheoliadau, o dan y drefn bresennol, yn cael eu gwneud yn Saesneg yn 

unig. Rydym wedi adrodd yn rheolaidd ar y mater yma o ran 

Offerynnau Statudol cyfansawdd, ac wedi ei gwneud yn glir bod 

gennym rai pryderon ynghylch sicrhau bod y rhain yn cael eu gosod yn 

ddwyieithog.  

Tystiolaeth gan y Gweinidog  

56. Pan ofynnwyd i'r Gweinidog roi manylion am yr amgylchiadau lle 

roedd yn rhagweld offeryn yn cael ei wneud ar y cyd, dywedodd 

wrthym: 

“That wouldn’t be the intent or journey of travel for us in terms 

of -. You know, we’re making Welsh laws here, and that would 

be something that we would seek to protect with the best 

interests of Wales at heart.”
32

 

Ein barn ni 

57. Gan bod y Gweinidog wedi gwneud datganiad clir ar goedd nad 

yw'n bwriadu denfyddio'r pwer hwn i wneud rheoliadau, rydym yn 

credu y dylai gael ei dynnu o'r Bil.  Nid oes angen y ddarpariaeth hon 

os nad oes bwriad i'w ddefnyddio ac os nad yw'r rhesymau dros ei 

gynnwys wedi cael eu hesbonio'n llawn.  

Argymhelliad 3: rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru 

gyflwyno gwelliant i'r Bil i ddileu adran 63.   
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Rhan 5 - Pysgodfeydd ar gyfer Pysgod Cregyn 

Rhan 6 - Trwyddedu Morol 

Adran 74 - Pŵer i gyflwyno hysbysiadau ar gyfer diogelu safleoedd 

morol Ewropeaidd 

Adran 80 - Apelio yn erbyn amrywio etc. drwydded forol am beidio 

â thalu ffi neu flaendal Yn 

58. Mae adran 74 yn Rhan 5 o'r Bil yn creu pŵer i Weinidogion Cymru 

gyflwyno hysbysiadau amddiffyn safle a phŵer i apelio yn erbyn 

hysbysiad o'r fath. Mae'r mecanwaith apelio wedi'i nodi ar wyneb y Bil. 

Adran 80 yn Rhan 6 yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru 

wneud rheoliadau i alluogi person yr effeithir arno i apelio mewn 

perthynas â thrwyddedu. Mae hyn yn creu anghysondeb, lle mae hawl i 

apelio yn cael ei nodi ar wyneb y Bil ar gyfer apeliadau pysgodfeydd 

cregyn, ond yn cael ei nodi mewn rheoliadau ar gyfer trwyddedu 

morol.  

Tystiolaeth gan y Gweinidog  

59. Wrth gael ei holi am y gwahaniaeth hwn, dywedodd y Gweinidog: 

“We believe that the appeals mechanism for marine licensing is 

appropriate, as we’ve laid out in the Bill. We think it’s 

proportionate to the way that the licensing system is granted, 

and therefore the appeal process is proportionate to that.”
33

 

Ein barn ni 

60. Nid ydym yn derbyn bod rheswm amlwg pam fod y broses apelio 

ar gyfer pysgodfeydd cregyn wedi'i nodi ar wyneb y Bil, ond nad yw'r 

broses ar gyfer trwyddedau morol. Rydym yn credu y dylai'r rhain fod 

yn gyson.  

Argymhelliad 4: rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru 

gyflwyno gwelliant i'r Bil i sicrhau bod y prosesau apelio ar gyfer 

trwyddedau pysgodfeydd cregyn a thrwyddedau morol yn cael eu 

trin yn gyson yn y Bil.   
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