
 

SL(5)207 - Rheoliadau Pysgod Môr (Safonau Marchnata) (Cymru 

a Lloegr a Gogledd Iwerddon) 2018 

Cefndir a Diben 

Mae'r Rheoliadau hyn yn galluogi gorfodi, yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon, safonau marchnata 

cyffredin yr UE ar gyfer cynhyrchion pysgodfeydd a geir yn— 

 

- Rheoliad y Cyngor (EC) Rhif 2406/96 sy'n gosod safonau marchnata cyffredin ar gyfer cynhyrchion 

pysgodfeydd penodol; a 

 

- Rheoliad (UE) Rhif 1379/2013 Senedd Ewrop a'r Cyngor ar drefniadaeth gyffredin y marchnadoedd 

mewn cynhyrchion pysgodfeydd a dyframaeth. 

 

Mae'r Rheoliadau hyn yn gwneud darpariaeth ar gyfer awdurdodau gorfodaeth yng Nghymru, Lloegr a 

Gogledd Iwerddon i benodi swyddogion awdurdodedig at ddibenion sicrhau y cydymffurfir â safonau 

marchnata cyffredin yr UE ar gyfer cynhyrchion pysgodfeydd (rheoliad 4). 

 

Rhoddir pwerau mynediad, arolygu ac atafael i swyddogion awdurdodedig at ddibenion ymchwilio ac 

archwilio mangreoedd a chynhyrchion perthnasol i nodi achosion o dorri gofynion perthnasol yr UE 

(rheoliadau 5 a 7). Rhoddir pŵer i swyddogion awdurdodedig hefyd gyflwyno hysbysiadau cydymffurfio am 

dorri gofynion perthnasol yr UE (rheoliad 8). 

 

Mae mynd yn groes i safonau marchnata cyffredin yr UE yn drosedd (rheoliad 12(1)). Mae methu â 

chydymffurfio â hysbysiad cydymffurfio, o fewn yr amser penodedig, hefyd yn drosedd (rheoliad 12(2)). 

 

Mae'r Rheoliadau'n darparu ar gyfer apeliadau yn erbyn hysbysiadau cydymffurfio ac unrhyw achos o wrthod 

cyflwyno hysbysiad cwblhau (rheoliadau 10 ac 11). 

Y weithdrefn 

Penderfyniad negyddol, cyfansawdd. 

Materion technegol: craffu 

Nodwyd dau bwynt i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn perthynas â'r offeryn 

hwn. 

1. Rheol Sefydlog 21.2(v) - mae angen eglurhad pellach ar ystyr yr offeryn. 

Mae Rheoliad 5 yn nodi pŵer i fynd i mewn i fangre. Mae Rheoliad 5(5) yn dweud bod yn rhaid i 

swyddog awdurdodedig, os gofynnir iddo wneud hynny, ddangos dogfen wedi'i dilysu'n briodol sy'n 

dangos awdurdod y swyddog hwnnw. 

Nid yw'n glir inni pwy sy'n gallu gwneud cais y mae rheoliad 5(5) yn gymwys iddo. (Efallai y bydd llawer o 

bobl yn bresennol yn y fangre pan fydd camau gorfodi yn cael eu cymryd.) Rhaid iddo fod yn gymwys 

pan fydd meddiannydd y fangre yn gwneud cais, ond i bwy arall y mae'n berthnasol? A yw'n berthnasol i 

unrhyw aelod o deulu'r meddiannydd? A yw'n berthnasol i berson a gontractiwyd i gynnal gwasanaethau 

glanhau yn y fangre? A yw'n berthnasol i gyfranddaliwr cwmni sy'n berchen ar y fangre? A yw'n 

berthnasol i rywun sy'n digwydd mynd heibio? 



 

 

 

2. Rheol Sefydlog 21.2(ix) – nad yw'r offeryn wedi'i wneud yn Gymraeg ac yn Saesneg. 

Mae'r Rheoliadau hyn wedi cael eu gwneud fel offeryn cyfansawdd, sy'n golygu bod y Rheoliadau hyn: (a) 

wedi cael eu gwneud gan Weinidogion Cymru a'r Ysgrifennydd Gwladol, a (b) wedi cael eu gosod 

gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Senedd y DU.  

Roedd Gweinidogion Cymru o'r farn nad oedd yn rhesymol ymarferol i'r Rheoliadau hyn gael eu gwneud 

yn Gymraeg a Saesneg.  

Craffu ar y rhinweddau  

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

hwn. 

1. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – mae'r offeryn o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu mae'n 

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

Mae'r Memorandwm Esboniadol yn dweud y dylai swyddogion gorfodi sy'n arfer pwerau gorfodi o dan y 

Rheoliadau roi sylw i Ddeddf Heddlu a Thystiolaeth Droseddol 1984. Fodd bynnag, y sefyllfa gywir yw 

bod yn rhaid i swyddogion gorfodi ystyried y codau ymarfer statudol a wnaed o dan Ddeddf 1984. 

Er gwaethaf mynegi pryderon ynghylch defnyddio Codau Ymarfer PACE ar sawl achlysur, nodwn fod 

cyfeiriadau anghywir at ddefnyddio Codau PACE yn gyffredin o hyd. 

2. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – mae'r offeryn o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu mae'n 

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

Mae Rheoliad 6 yn nodi'r broses ar gyfer gwneud cais am warant i fynd i mewn i fangre. Mae rheoliad 

6(4) yn dweud bod gwarant i fynd i mewn i fangre (sy'n gallu cynnwys cartref person) yn ddilys am dri 

mis. Rydym yn cwestiynu a yw'n gymesur cael gwarantau sy'n ddilys am gyfnod cyffredin o dri mis, yn 

arbennig lle, er enghraifft, efallai y bydd yr holl achosion gofynnol o fynd i mewn i'r fangre wedi digwydd 

o fewn diwrnod neu ddau. 

Rydym yn derbyn y gall amgylchiadau newydd ddod i'r amlwg y gallai fod angen ail-fynediad ar eu cyfer, 

ond yn yr achos hwnnw efallai y bydd yn fwy cymesur gwneud cais am warant newydd, yn enwedig pan 

fydd y warant yn ymwneud â mynd i mewn i gartref person. 

Y goblygiadau yn sgil gadael yr Undeb Ewropeaidd   

Mae'r Rheoliadau hyn yn rhan o "ddeddfwriaeth ddomestig sy'n deillio o'r UE" o dan gymal 2 o Fil yr 

Undeb Ewropeaidd (Ymadael) (y Bil), felly bydd y Rheoliadau hyn yn cael eu cadw fel cyfraith ddomestig 

a byddant yn parhau i fod mewn grym yng Nghymru ar ôl y diwrnod ymadael. Mae'r Bil yn rhoi pŵer i 

Weinidogion Cymru addasu'r Rheoliadau hyn er mwyn ymdrin â diffygion sy'n deillio o ymadael â’r UE, 

yn amodol ar rai cyfyngiadau.  

O ran Rheoliadau'r UE sy'n cael eu gorfodi gan y Rheoliadau hyn, mae Rheoliadau'r UE yn cael eu 

hystyried yn 'ddeddfwriaeth uniongyrchol yr UE a ddargedwir' o dan y Bil. Fel y'i drafftiwyd, nid yw'r Bil 

yn rhoi pŵer i Weinidogion Cymru (na Chynulliad Cenedlaethol Cymru) addasu unrhyw ddeddfwriaeth 



 

uniongyrchol yr UE a ddargedwir. Rhoddir pŵer i addasu holl ddeddfwriaeth uniongyrchol yr UE a 

ddargedwir i Weinidogion y DU; mae hyn yn cynnwys y pŵer i addasu deddfwriaeth uniongyrchol yr UE a 

ddargedwir mewn meysydd datganoledig. 

Fodd bynnag, mae Llywodraeth y DU wedi ymrwymo i gyflwyno gwelliannau i'r Bil yn ystod y cyfnod 

adrodd yn Nhŷ'r Arglwyddi y disgwylir iddynt godi'r cyfyngiadau hyn i ryw raddau. 

Ymateb y Llywodraeth 

Ymateb i’r Pwyntiau Adrodd Craffu Technegol 

Pwynt 1: Rheol Sefydlog 21.2 (v) - Mae angen eglurhad pellach ar ystyr yr offeryn:  

Ni dderbynnir y pwynt adrodd. 

Mae’r ddarpariaeth yn eang yn fwriadol, ac ni fwriedir iddi gyfyngu ar bwy a gaiff ofyn i weld dogfen 

wedi’i dilysu’n briodol. Bwriad y polisi yw sicrhau yr hwylusir chwiliad o dan warant neu arolygu mangre 

lle gallai amryw o bobl fod yn bresennol ac y byddai arnynt angen rhesymol i weld awdurdod swyddog 

sy’n cyflawni ei ddyletswyddau. Yn ymarferol, bydd swyddogion gorfodi yn dangos eu cerdyn gwarant ar 

gais.  

Mae Rheoliadau Pysgod Môr (Safonau Marchnata)(Cymru a Lloegr a Gogledd Iwerddon) 2018 yn dirymu 

ac yn disodli, gyda newidiadau, Rheoliadau Pysgod Môr (Safonau Marchnata) 1986.  Roedd rheoliad 4(1) 

o Reoliadau 1986 a ddirymwyd yn cynnwys darpariaeth debyg.  

Mae’r ddarpariaeth hon hefyd yn gyson â darnau eraill o ddeddfwriaeth gorfodi. Mae rheoliad 35(4) o 

Reoliadau Lles Anifeiliaid Adeg eu Lladd 2014 ac adrannau 289 a 290 o Ddeddf y Môr a Mynediad i’r 

Arfordir 2009 yn cynnwys darpariaeth eang debyg.  

 

Pwynt 2: Rheol Sefydlog 21.2 (ix) – nad yw’r offeryn wedi’i wneud yn Gymraeg ac yn Saesneg  

Gwneir y Rheoliadau ar sail gyfansawdd er mwyn sicrhau eglurder, hygyrchedd a thryloywder y llyfr 

statud i’r rhai y mae’n ofynnol iddynt gydymffurfio â’i ddarpariaethau. 

Mae’r Rheoliadau hyn yn gymwys i Gymru a Lloegr a Gogledd Iwerddon, ac yn ddarostyngedig i gael eu 

cymeradwyo gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru a chan Senedd y DU. Yn unol â hynny, ystyriwyd nad 

oedd yn rhesymol ymarferol gosod neu wneud yr Offeryn yn ddwyieithog.  

Ymateb i’r Pwyntiau Adrodd Craffu ar Rinweddau                    

Pwyntiau 1 a 2: Rheol Sefydlog 21.3 (ii) – Mae’r offeryn o bwysigrwydd gwleidyddol neu 

gyfreithiol neu mae’n codi materion polisi cyhoeddus sy’n debygol o fod o ddiddordeb i’r 

Cynulliad: 

Pwynt 1:  

Nodir y pwynt adrodd hwn.  

 



 

Ni chaiff swyddogion sydd i’w hawdurdodi i orfodi’r rheoliadau hyn gael awdurdodiad o’r fath ond ar ôl 

cwblhau hyfforddiant cynhwysfawr yn llwyddiannus. Mae hyfforddiant o’r fath yn cynnwys y gofyniad i 

arfer pwerau gan roi sylw i Godau Ymarfer Deddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol. 

Pwynt 2:  

Ni dderbynnir y pwynt adrodd. 

Bwriedir i’r ddarpariaeth yn rheoliad 6(4) ddarparu hyblygrwydd gweithredol, gan ganiatáu amser i 

ymdrin â materion annisgwyl sy’n codi yn ystod y cyfnod chwilio, felly mae’n rhesymol darparu cyfnod o 

amser ar gyfer chwilio mangre y bydd angen iddo ganiatáu ar gyfer yr holl amgylchiadau gweithredol 

amrywiol a allai godi wrth baratoi’r broses honno a’i rhoi ar waith.  

Gellir cael darpariaeth sy’n union yr un fath mewn darnau eraill o ddeddfwriaeth gorfodi gan gynnwys 

rheoliad 36(3) o Reoliadau Lles Anifeiliaid Adeg eu Lladd (Cymru) 2014, rheoliad 12(5) o Reoliadau 

Rhywogaethau Estron a Rhywogaethau sy’n Absennol yn Lleol (Cymru a Lloegr) 2011 a rheoliad 6(7) o 

Reoliadau Olew Olewydd (Safonau Marchnata) 2014 sy’n darparu ar gyfer gorfodi ledled y Deyrnas 

Unedig. Mae cynnal dull gweithredu tebyg ar draws y darpariaethau gorfodi yn helpu i sicrhau bod y 

ddeddfwriaeth yn hawdd i’w deall ac yn hygyrch. 

Trafodaeth y Pwyllgor 

Ystyriodd y Pwyllgor yr offeryn yn ei gyfarfod ar 23 Ebrill ynghyd ag ymateb y Llywodraeth.  

 

Pwynt Adrodd Technegol 1 

 

Rydym yn cytuno y gall unrhyw un sy'n rhesymol angen gweld awdurdod swyddog, ofyn am weld 

awdurdodiad y swyddog. 

 

Byddwn yn parhau i graffu ar bwerau mynediad a chael eglurhad ynghylch defnyddio pwerau mynediad. 

Mae'n hollbwysig bod yn glir ynghylch pob elfen o bwerau mynediad, yn enwedig pan fyddant yn 

ymwneud â mynd i mewn i gartrefi pobl. 

 

Pwynt Adrodd Technegol 2 

 

Rydym yn nodi ymateb y Llywodraeth 

 

Pwynt Adrodd Rhinweddau 1 

 

Byddwn yn parhau i graffu ar bwerau mynediad a chael eglurhad ynghylch defnyddio pwerau mynediad. 

Mae'n hollbwysig bod yn glir ynghylch pob elfen o bwerau mynediad, yn enwedig pan fyddant yn 

ymwneud â mynd i mewn i gartrefi pobl. 

 

Pwynt Adrodd Rhinweddau 2 

 

Yn ein Pwynt Adrodd Teilyngdod 2, codwyd y cwestiwn o gymesuredd y gwarantau i fynd i mewn i'r safle 

fod yn ddilys am 3 mis, beth bynnag fo'r amgylchiadau. Nid yw ymateb y Llywodraeth yn rhoi cyfiawnhad 



 

penodol i warantau fod yn ddilys am gyfnod cyffredinol o 3 mis yng nghyd-destun y rheoliadau pysgod 

môr hyn.  

 

Yr hyn sydd o bryder arbennig yw dibyniaeth y Llywodraeth ar y ffaith bod cyfnod cyffredinol o 3 mis i'w 

gael mewn deddfwriaeth arall. Gall y cefndir gorfodi i'r ddeddfwriaeth arall honno fod yn wahanol iawn. 

Pan fo'r Llywodraeth yn teimlo y dylai gwarant fod yn ddilys am 3 mis, byddem yn disgwyl i'r Llywodraeth 

allu cyfiawnhau hynny ym mhob un achos. 

 

Nid ydym yn dweud na ellir fyth gyfiawnhau gwarant o 3 mis, ond pan fo gwarant 3 mis, mae'n rhaid ei 

gyfiawnhau gyda ffeithiau pob offeryn statudol, yn enwedig yng nghyd-destun cartrefi pobl.  

 


