
 

SL(5)386 - Rheoliadau Materion Gwledig, yr Amgylchedd, 

Pysgodfeydd a Bwyd (Diwygiadau a Dirymiadau Amrywiol) 

(Cymru) 2019   

Cefndir a Diben 

Mae'r Rheoliadau hyn yn gwneud diwygiadau amrywiol i amryw ddarnau o offerynnau statudol sy’n 

ymwneud ag amaethyddiaeth, iechyd anifeiliaid, lles anifeiliaid, addysg, diogelu’r amgylchedd, bwyd, 

iechyd planhigion, pysgodfeydd môr a dŵr. Mae mwyafrif y newidiadau yn diweddaru cyfeiriadau at 

ddeddfwriaeth Ewropeaidd a domestig. Mae'r offeryn hefyd yn gwneud nifer fach o ddirymiadau mewn 

perthynas â deddfwriaeth ddiangen. 

Mae angen y newidiadau technegol a wneir gan y Rheoliadau hyn i sicrhau bod y llyfr statud yn 

gweithredu'n effeithiol ac yn gywir ar ôl i'r DU ymadael â'r UE.   

Mae diwygiadau ychwanegol yn cynnwys y canlynol: 

• Newid Rheoliadau Bwyta’n Iach mewn Ysgolion (Gofynion a Safonau Maeth) (Cymru) 2013 i 

gyflwyno cyfeiriad newidiadwy i Gyfarwyddebau 2008/1333/EC, 2008/1334/EEC; 

• Diwygio Rheoliadau Difrod Amgylcheddol (Atal ac Adfer) (Cymru) 2009 i adlewyrchu ychwanegu 

sylweddau peryglus at y rhestr o sylweddau, cynhyrchion diogelu planhigion a chynhyrchion 

bywleiddiol; 

• Diwygio Rheoliadau Cyflenwadau Dŵr Preifat (Cymru) 2017 i sicrhau bod y Gyfarwyddeb Dŵr 

Yfed (Cyfarwyddeb y Cyngor 98/83/EC) yn cael ei throsi yn y modd mwyaf diweddar. 

Gweithdrefn 

Negyddol.  

I'r graddau y gwneir y Rheoliadau o dan Ddeddf y Cymunedau Ewropeaidd 1972, mae'r Ddeddf honno'n 

darparu y caniateir defnyddio gweithdrefn cymeradwyo penderfyniad negyddol neu gadarnhaol ac felly 

rhaid gwneud penderfyniad ynghylch pa weithdrefn sy'n briodol yn unol ag amgylchiadau penodol y 

darn unigol o ddeddfwriaeth. Yn ôl y Memorandwm Esboniadol: “these Regulations are being made 

under negative resolution on the basis that they are not controversial or novel, do not amend primary 

legislation, do not impose or increase a financial burden and do not include consideration of any matters 

of public policy such as the creation of a new criminal offence.” Mae'r gwasanaethau cyfreithiol yn cytuno 

â'r farn hon. 

     

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  

Ni nodwyd unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â'r 

offeryn hwn. 

Y goblygiadau yn sgil gadael yr Undeb Ewropeaidd   

Ar ôl i'r DU ymadael â'r Undeb Ewropeaidd, bydd yr offeryn hwn yn dod yn rhan o gyfraith yr UE a 

ddargedwir.   

Ymateb y Llywodraeth 

Nid oes angen ymateb gan y Llywodraeth.  

Trafodaeth y Pwyllgor 

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn yn ei gyfarfod ar 25 Mawrth 2019 ac mae'n cyflwyno adroddiad i'r 

Cynulliad i dynnu sylw at faterion sy'n codi o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE.  

 


