
 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol 

CLA582 - Rheoliadau Safonau Söotechnegol (Cymru) 2015 

Gweithdrefn 

Negyddol 

Cefndir 

Mae'r Rheoliadau hyn yn darparu ar gyfer cydnabod sefydliadau sy'n cofnodi pedigri gwartheg, geifr, 

moch a nodi'r gofynion sy'n rheoli'r sefydliadau hyn mewn perthynas â: ffurf a chynnwys y cofnodion 

pedigri, ffurf tystysgrifau söotechnegol a dulliau cofnodi perfformiad bridio ac asesu gwerth genetig ar 

gyfer derbyn anifeiliaid at ddibenion bridio.  

Mae'r Rheoliadau hyn yn gymwys mewn cysylltiad â Chymru ac yn dirymu ac yn disodli Rheoliadau 

Safonau Söotechnegol 1992 (OS 1992/2370) a'r Rheoliadau Safonau Söotechnegol (Diwygio) Cymru 

2008 (OS 2008/1064). 

 

Materion Technegol: Craffu 

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

offeryn hwn 

 

Rhinweddau: Craffu 

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

hwn. 

Mae'r Rheoliadau hyn yn disodli deddfwriaeth Söotechnegol domestig presennol i weithredu nifer o 

offerynnau Ewropeaidd y cytunwyd arnynt ers i ddeddfwriaeth Cymru ddod i rym ym 1992 a diwygiadau 

a wnaed yn 2008.  

Gwnaed Rheoliadau cyfatebol yn Lloegr yn 2012 er mwyn osgoi achos o dorri rheolau. Mae'r Rheoliadau 

hyn yn Lloegr hefyd yn cynnwys darpariaeth ar gyfer cynnal adolygiad gweinidogol ymhen 5 mlynedd ar 

ôl i'r Rheoliadau ddod i rym a chyhoeddi casgliadau'r adolygiad mewn adroddiad. Felly, bu rhywfaint o 

oedi o ran gwneud y Rheoliadau hyn ar gyfer Cymru ac nid oes unrhyw ddarpariaeth debyg yn 

Rheoliadau Cymru ar gyfer adolygiad gweinidogol ar ôl cyfnod penodol. 

 



 

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd hefyd wedi cyflwyno cynigion ar gyfer Rheoliad Söotechnegol trosfwaol 

newydd yn 2014 sy'n debygol o ddod i rym ar ôl 2016. O ystyried y datblygiadau hyn, mae'n debygol y 

bydd angen dirymu'r Rheoliadau hyn mewn cyfnod cymharol fyr o ystyried yr oedi wrth eu gwneud. 

Mae hyn yn enghraifft o offerynnau statudol y byddai nodiadau trosi gan y Llywodraeth wedi bod o 

gymorth sylweddol i'r Pwyllgor o ran craffu ar y Rheoliadau. Byddai paratoi nodiadau o'r fath hefyd yn 

sicrhau bod y Llywodraeth wedi trosi'r holl ddarpariaethau angenrheidiol o ran cyfraith Ewropeaidd. 

Ymateb y Llywodraeth 

Nodwyd dau bwynt i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 o ran Rheoliadau Safonau 

Söotechnegol (Cymru) 2015. Mae’r cyntaf yn nodi y gwnaed Rheoliadau cyfatebol yn Lloegr yn 2012, 

bod Rheoliadau Lloegr yn cynnwys darpariaeth ar gyfer cynnal adolygiad gweinidogol bum mlynedd ar ôl 

i’r Rheoliadau gael eu dwyn i rym, a bod y Comisiwn Ewropeaidd wedi cyflwyno cynigion ar gyfer Rheoliad 

Söotechnegol trosfwaol newydd sy’n debygol o gael effaith ar ôl 2016. Yng Nghymru, mae effaith 

weinyddol yn cael ei roi i ddeddfwriaeth yr UE. Cafwyd oedi wrth gyflwyno’r Rheoliadau hyn gan y bu’n 

rhaid datrys mân faterion technegol, a chan fod cynnig newydd wedi cyrraedd gan yr UE y rhagwelwyd y 

byddai’n datblygu’n gyflymach nag a ddigwyddodd mewn gwirionedd. Golygodd yr oedi gyda chynnig 

trosfwaol newydd yr UE fod ein dibyniaeth ar ei ddatblygiad yn gyfeiliornus. O ran yr adolygiad 

gweinidogol: rydym yn derbyn bod canllawiau trosi’r DU yn cynnwys yr egwyddor y dylai OSau newydd 

gynnwys adolygiad o’r fath. Nid yw’r canllawiau hyn yn rhwymo’r gweinyddiaethau datganoledig, fodd 

bynnag, ac nid yw Llywodraeth Cymru wedi tueddu i ddilyn y gofyniad i gynnal adolygiad gweinidogol ar 

ôl pum mlynedd; yn hytrach nod polisi gan y weinyddiaeth bresennol yn Whitehall ydyw. Mae rhwydd 

hynt i Lywodraeth Cymru adolygu ei deddfwriaeth unrhyw bryd, heb ragnodi hynny mewn deddfwriaeth.  

Hefyd, bydd cynnig yr UE i gyfuno’r holl ddeddfwriaeth Söotechnegol yn darparu adolygiad cynhwysfawr, 

i bob pwrpas. Er ein bod yn cael ar ddeall mai nod y Comisiwn yw y bydd y Rheoliad Söotechnegol 

trosfwaol newydd yn cael effaith ar ôl 2016 rydym ni o’r farn ei bod yn well gwneud y Rheoliadau hyn yn 

awr, o ystyried yr oedi sydd wedi digwydd hyd yma. Nid yw’r Alban na Gogledd Iwerddon wedi diwygio eu 

Rheoliadau hwy hyd yn hyn. 

Mae’r ail bwynt yn nodi bod hyn yn enghraifft o offerynnau statudol lle byddai nodiadau trosi wedi bod o 

gymorth i’r Pwyllgor o ran craffu ar y Rheoliadau. Ar hyn o bryd, nid yw Llywodraeth Cymru yn ei gwneud 

yn ofynnol cynhyrchu Nodiadau Trosi.  

Trafodaeth y Pwyllgor 

Mae gan y Pwyllgor bryderon difrifol am yr oedi a gafwyd wrth wneud y Rheoliadau hyn ac nis 

argyhoeddwyd gan yr esboniad a roddwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae oedi wrth basio rheoliadau ar 

gyfer gweithredu offerynnau Ewropeaidd yn destun pryder parhaus i'r Pwyllgor.  

Mae'r Pwyllgor hefyd yn credu bod rhesymau llethol dros lunio nodiadau trosi ac mae’n credu, yn yr 

amgylchiadau hyn, mai ymateb annigonol yw datgan nad oes gofyniad am nodiadau o'r fath.    

Mae Pwyllgor yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau a wnaed o ran craffu ar rinweddau craffu a'r 

drafodaeth ymhellach a gafwyd gennym uchod. 

 


