
 

Agenda - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth 

Ychwanegol 
Lleoliad: 

Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd 

Dyddiad: Dydd Llun, 5 Tachwedd 2018 

Amser: 14.15

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Alun Davidson 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddMADY@cynulliad.cymru
------ 

Rhag-gyfarfod preifat  

(14.15-14.30) 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

(14.30)   

2 Sesiwn graffu gyda Phrif Weinidog Cymru 

(14.30-16.00) (Tudalennau 1 - 16)  

Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru  

3 Papurau i’w nodi 

(16.00-16.05)   

3.1 Papur i'w nodi 1 - Gohebiaeth gan Brif Weinidog Cymru ynglŷn â Hub Cymru 

Affrica - 16 Hydref 2018 

 (Tudalennau 17 - 18)  

3.2 Papur i'w nodi 2 - Gohebiaeth gan Nick Ramsay, Cadeirydd y Pwyllgor 

Cyfrifon Cyhoeddus ynghylch Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru: 

Rheoli effaith Brexit ar Gronfeydd Strwythurol yr Undeb Ewropeaidd - 18 

Hydref 2018 

 (Tudalennau 19 - 20)  

3.3 Papur i'w nodi 3 - Gohebiaeth gan Fforwm Cymdeithas Sifil Cymru ar Brexit 

ynghylch creu fforwm Brexit newydd - 24 Hydref 2018 

 (Tudalennau 21 - 26)  

3.4 Papur i'w nodi 4 - Gohebiaeth gan Brif Weinidog Cymru ynghylch y 

wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd a wnaed o ran yr argymhellion a geir 

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



yn yr adroddiad: 'Sut y mae Llywodraeth Cymru yn paratoi ar gyfer Brexit?' – 1 

Tachwedd 2018 

 (Tudalennau 27 - 31)  

4 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o weddill y cyfarfod 

(16.05)   

5 Sesiwn graffu gyda Phrif Weinidog Cymru - trafod y dystiolaeth 

(16.05-16.20)   

6 Bil Amaethyddiaeth Llywodraeth y DU: Memorandwm Cydsyniad 

Deddfwriaethol 

(16.20-16.30) (Tudalennau 32 - 53)  



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 1

Eitem 2Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



Y Gwir Anrh/Rt Hon Carwyn Jones AC/AM 
Prif Weinidog Cymru/First Minister of Wales 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  

0300 0604400 

YP.PrifWeinidog@llyw.cymru • ps.firstminister@gov.wales   

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
Ein cyf/Our ref: MA-P/FM/3455/18 
 
 
Mr. David Rees AC 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru  
Bae Caerdydd  
Caerdydd  
CF99 1NA               
 
David.rees@cynulliad.cymru 
           16 Hydref 2018 
Annwyl David 

 
Rwy'n ysgrifennu atoch mewn ymateb i'ch llythyr dyddiedig 27 Medi ynghylch y 
gwrandawiad diweddar i glywed tystiolaeth gan Hub Cymru Affrica sy'n cael eu hariannu 
gan Lywodraeth Cymru drwy gyllid grant gwerth £349,000 y flwyddyn o'r rhaglen Cymru o 
Blaid Affrica. 
 
Diolch yn fawr iawn i chi am eich caredig am y rhaglen Cymru o Blaid Affrica a'r ymgyrch 
fyd-eang i gael gwared ar dlodi erbyn 2030.  
 
Y gyllideb flynyddol ar gyfer rhaglen Cymru o blaid Affrica yw £925,000. Mae’r swm hwn yn 
gynnydd sylweddol o’r gyllideb o £500,000 pan lansiwyd y rhaglen yn 2006, felly mae'n 
gynnydd sylweddol. Byddaf yn ateb eich cwestiynau eraill yn eu tro.  
 
Roeddech yn gofyn a fyddwn yn ymrwymo i gynnal adolygiad o'n Strategaeth ym maes 
Datblygu Rhyngwladol, fodd bynnag rwy'n credu y byddai'n fwy priodol i fy olynydd ystyried 
y mater hwn.  
 

Rydych hefyd wedi gofyn a oes angen inni ystyried dull o weithredu sy’n fwy tebyg i’r un a 
geir yn yr Alban o ran gweithgarwch datblygu rhyngwladol yn unol â dull yr Alban o 
weithredu. Fodd bynnag, mae'r sefyllfa yng Nghymru yn wahanol i'r Alban, lle y mae dolen 
gyswllt bwysig iawn â Malawi wedi bodoli er dyddiau David Livingstone. Ers y cychwyn 
cyntaf, rydym wedi cefnogi cysylltiadau rhwng Cymru ac Affrica Is-Sahara pa le bynnag y 
maen nhw. Rydym wedi canolbwyntio'n hymdrechion ar y cysylltiadau mwyaf hynny ac wedi 
ceisio ychwanegu gwerth at eu gwaith. O ganlyniad rydym wedi canolbwyntio ar: 

 Rhanbarth Mbale o Uganda, lle y mae gan nifer o grwpiau o Gymru gysylltiadau. Mae 
gennym Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda 3 Ardal ac rydym yn cefnogi rhaglen 
fawr yn y gymuned i blannu coed. Maent wedi plannu dros 9 miliwn o goed hyd yn 
hyn. 

 Lesotho, lle y mae'r elusen Dolen Cymru, sy’n bodoli ers tro, yn cydlynu gwaith sawl 
grŵp o Gymru.  
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 Namibia, lle y mae gan Brifysgol Caerdydd gysylltiad da a Phrifysgol Namibia. 
 
Rydym yn anfon staff o ledled Cymru ar leoliadau gwaith i bob un o'r ardaloedd hyn am 
gyfnod o 8 wythnos fel rhan o'r Rhaglen Cyfleoedd Dysgu Rhyngwladol. Hyd yn hyn, rydym 
wedi cynnig 175 o leoliadau gwaith. Mae'r rhai sy'n cymryd rhan yn gweithio gyda 
phartneriaid lleol ar brosiectau sy'n helpu i gyflawni Nodau Datblygu Cynaliadwy'r 
Cenhedloedd Unedig ac yn gyfle dysgu a datblygu sgiliau newydd, sgiliau maent yn gallul 
eu trosglwyddo wrth iddynt ddychwelyd i’w mannau gwaith arferol. 
 
Rydych yn gofyn sut yr ydym yn rhagweld y bydd y trefniadau cyllido newydd yn  
gweithredu'n ymarferol gyda Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru. Yn dilyn proses 
dendro gystadleuol, ym mis Ebrill eleni, gwnaethom gytuno ar gontract gyda Chyngor 
Gweithredu Gwirfoddol Cymru i gyflenwi'n Cynllun Grantiau Bach. Roedd hi'n glir bod nifer o 
gyrff eisiau gwneud cais i redeg ein cynllun grantiau, felly hwn oedd y dull mwyaf teg o 
weithredu.  
 
Yn ddiweddar mae 12 grŵp amrywiol ar draws Cymru wedi cael grantiau yn rownd gyntaf y 
cynllun newydd a oedd yn gystadleuol iawn. Bydd rownd arall yn cael ei lansio ym mis 
Hydref. Mae proses adrodd yn ôl gynhwysfawr iawn gennym yn ei lle gyda CGGC ac mae'r 
rhai sy'n cael y grantiau yn gallu defnyddio gwasanaethau Hub Cymru Affrica i'w helpu i 
wella'r ffordd y maent yn monitro a gwerthuso'u gwaith. Mae hyn yn bwysig yn enwedig gan 
fy mod yn ystyried ein cynllun grantiau bach yn cam ymlaen ar gyfer grwpiau o Gymru wrth 
iddynt ehangu a cheisio sicrhau grantiau mwy o fannau eraill. 
 
Rydych wedi holi pa rôl a fydd gan Lywodraeth Cymru yn yr adolygiad gan Fasnach Deg. 
Gofynnodd Llywodraeth Cymru i Fasnach Deg Cymru, sy'n cael ei hariannu gan 
Lywodraeth Cymru ac sy'n rhan o Hub Cymru Affrica, gynnal adolygiad o'r ymgyrch Cenedl 
Masnach Deg er mwyn gweld sut y gallant hwy, a ninnau hefyd, hyrwyddo Masnach Deg. 
Yn ddiweddar, cymerodd swyddogion ran mewn ymweliad llwyddiannus iawn gan wledydd 
a rhanbarthau sydd â diddordeb ac rydym yn edrych ymlaen at gytuno ar dargedau heriol 
newydd o ganlyniad i'r adolygiad. 
 
Nid yw diffyg pwerau cyfreithiol yn cyfyngu ar waith y rhaglen Cymru o blaid Affrica. Rydych 
yn cyfeirio at y ffaith bod cysylltiadau rhyngwladol yn fater sydd wedi’i gadw’n ôl, ond yng 
nghyd-destun cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad i wneud Deddfau Cynulliad y mae 
hynny’n berthnasol. Ond caiff y Rhaglen Cymru o blaid Affrica'n ei chyflenwi drwy 
ddefnyddio pwerau gweithredol Llywodraeth Cymru sydd eisoes wedi'u datganoli y tu allan i 
Ddeddf Datblygu Rhyngwladol 2002. Nid ydym wedi codi mater pwerau ym maes datblygu 
rhyngwladol gyda Llywodraeth y DU ac nid wyf yn credu bod angen gwneud hynny er mwyn 
inni gyflawni ein hamcanion.  
 

Unwaith eto, hoffwn ddiolch i'r Pwyllgor am ei waith gyda'r ymchwiliad a hoffwn ddymuno 
pob dymuniad da ichi gyda'r gwaith yr ydych yn ei wneud ar oblygiadau polisi masnach y 
DU yn y dyfodol i Gymru.  
 

Yn gywir 

 
    CARWYN JONES 
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David Rees AC 

Cadeirydd - y Pwyllgor Materion Allanol a 

Deddfwriaeth Ychwanegol 

 

18 Hydref 2018 

Annwyl David, 

Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru: Rheoli effaith Brexit ar gronfeydd 

strwythurol yr UE 

Cyhoeddodd Archwilydd Cyffredinol Cymru yr adroddiad hwn ar 1 Awst, yn 

ystyried y dull o reoli'r tri phrif risg a’r cyfleoedd yn sgil Brexit, a amlinellir isod.   

• Bod Cymru yn colli llawer iawn o gyllid; 

• Bod WEFO yn gostwng ei safonau er mwyn ymrwymo prosiectau a gwario 

arian yr UE cyn Brexit; a 

• Defnyddio’r gwersi a ddysgwyd yn sgil blynyddoedd o reoli cronfeydd 

strwythurol yng Nghymru gydag unrhyw gynllun newydd. 

Nid oedd yr adroddiad, a nodwyd gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar 1 Hydref, 

yn cynnwys unrhyw argymhellion ar gyfer Llywodraeth Cymru. Cododd y Pwyllgor 

Cyfrifon Cyhoeddus rai ymholiadau cyffredinol gyda'r Ysgrifennydd Parhaol yn 

ystod ein cyfarfod ar 15 Hydref. 

Wrth gyhoeddi'r adroddiad, pwysleisiodd yr Archwilydd Cyffredinol Cynorthwyol, 

"Er bod materion manwl i’w datrys eto, mae’r perygl y byddai Cymru yn colli allan 

ar gronfeydd yr UE mewn senario dim cytundeb wedi lleihau gyda phenderfyniad 

diweddar Llywodraeth y DU i ymestyn ei sicrhad. Er hynny, gyda Brexit ar y gorwel, 

mae’n naturiol fod yna ansicrwydd ynghylch cyllid i Gymru yn y dyfodol, ac mae’r 

adroddiad hwn yn tynnu sylw at nifer o faterion y mae angen i WEFO a 

Llywodraeth Cymru ganolbwyntio arnynt dros y cyfnod hwn." 

Mae'r Archwilydd Cyffredinol wrthi'n cwblhau adroddiad tebyg am Raglen 

Datblygu Gwledig yr UE, ac mae hefyd wrthi'n ystyried rhaglen waith ehangach i 

helpu â'r gwaith o graffu ar barodrwydd gwasanaethau cyhoeddus Cymru ar gyfer 
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Brexit, ond nid yw amserlen na chwmpas penodol unrhyw waith o'r fath eto wedi'u 

penderfynu. 

Rwy'n ymwybodol o ymchwiliad y Pwyllgor Cyllid i'r paratoadau ar gyfer disodli 

ffrydiau cyllido'r UE ar ôl i'r DU adael yr UE ac ymchwiliadau presennol eich 

Pwyllgor, gan gynnwys y paratoadau ar gyfer Brexit a'i gyfnod pontio. Awgrymodd 

Aelodau'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y gallai fod rhywfaint o werth i’r Pwyllgor 

Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol geisio peth sicrwydd bod WEFO ar 

ffurf gymharol dda, ac efallai y bydd hefyd ganddynt ddiddordeb yn y gwaith yn y 

dyfodol ynghylch parodrwydd y mae'r adroddiad yn cyfeirio ato. 

Yn gywir, 

 

 

Nick Ramsay AC 

Cadeirydd 
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Professor Dan Wincott, Wales Governance Centre 
Anna Nicholl, Wales Council for Voluntary Action 
Professor Jo Hunt, Wales Governance Centre 

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, Ty Baltig, Sgwar Mount Stuart, Bae Caerdydd, CF10 5FH 

Wales Council for Voluntary Action, Baltic House, Mount Stuart Square, Cardiff Bay, CF10 5FH 

Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd, Adeilad y Gyfraith, Rhodfa’r Amgueddfa, Caerdydd CF10 3AX 

Wales Governance Centre, Law Building, Museum Avenue, Cardiff, CF10 3AX 

sites.cardiff.ac.uk/wgc   www.wcva.org.uk 

David Rees AM  Monday 22 October 2018 
Chair, External Affairs and Additional Legislation Committee 
National Assembly for Wales  
Cardiff Bay 
CF99 1NA 

CC: Alun Davidson 

Dear Chair,  

As part of your ongoing Inquiry, Wales’ future relationship with Europe - Part Two, we would like to 
draw your attention to a newly formed civil society group, Wales Civil Society Forum on Brexit (the 
Forum). 

Set up in summer 2018, the Forum is an initiative developed in partnership between the Wales Council 
for Voluntary Action (WCVA) and Cardiff University's Wales Governance Centre (WGC), and funded 
by The Legal Foundation and Lloyds Bank Foundation. Over 40 third sector organisations, including 
charities and social enterprises, have come together from across Wales to map out what matters most 
to them, the implications of Brexit on their work and what decision makers must safeguard - during 
negotiations and post Brexit.  

Given that your Inquiry's terms of reference include identifying the support Welsh Government should 
provide "to trade associations and civil society", we believe our Brexit Position Statement will make 
for interesting, if not vital, reading. With this in mind, we are providing you with an advance 
(embargoed) copy to circulate confidentially to Committee Members. This document will be updated 
regularly as more organisations feed into the initiative. 

You will see from the attached document (embargoed until 24/10/18) that third sector organisations 
attending the Forum are keen to see decision makers adhering to some general principles, such as 
respecting devolution and allowing for proper scrutiny of any new (post-Brexit) secondary legislation. 
Moreover, common concerns relate to four specific areas, including funding; the environment and 
animal welfare; human rights and equality; and immigration.  

Should you wish to receive more detail about the Forum's work to date, its plans between now and  
April 2019 or wish to attend one of our future meetings between now and April 2019, then do please 
get in touch directly with us or the coordinator, Charles Whitmore at: whitmorecd@cardiff.ac.uk  

Yours, 

Professor Dan Wincott Anna Nicholl Professor Jo Hunt 
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Datganiad Safbwynt 

Mae mudiadau trydydd sector sy’n rhan o’r Fforwm yn credu y dylai’r egwyddorion a’r 

pryderon canlynol fod wrth wraidd polisi Brexit a’r prosesau penderfynu perthnasol, a’u 

llywio. Mae’r rhain wedi dod i’r amlwg yn sgil cyfres o ddigwyddiadau ble mae mudiadau wedi 

arwain trafodaethau ynglŷn â goblygiadau Brexit i’w priod sectorau. 

Egwyddorion trawsbynciol 

• Parchu datganoli: Rhaid i Brexit, a phob polisi ar ôl Brexit a chytundebau masnach yn y

dyfodol, barchu anghenion a nodweddion unigryw Cymru. Mae’r sector yn bryderus o hyd

fod cytundebau masnach newydd yn bygwth tanseilio sawl agwedd ar y broses o lunio

polisïau datganoledig gan gynnwys ffermio, y Gwasanaeth Iechyd, addysg, diwylliant a’r

amgylchedd.

• Cyfathrebu: Rhaid cynnig mwy o gyfleoedd i gymdeithas sifil gyfathrebu â Llywodraeth

Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig, gan fod y diffyg cyfleoedd wedi achosi cryn

rwystredigaeth i lawer o fudiadau.

• Sicrhau tryloywder: Mae’r sector yn dal i bryderu’n fawr ynghylch y diffyg gwybodaeth

neu pa mor hwyr y’i darperir ac mae’n galw am gynnydd yn y llif gwybodaeth o

Lywodraethau, yn enwedig ynglŷn â sut y bydd cydweithredu rhynglywodraethol yn

gweithio ar draws meysydd polisi o dan y Cytundeb Rhynglywodraethol.

• Camau diogelu a chraffu: Rhaid sicrhau craffu priodol ar y pwerau a roddir gan

ddeddfwriaeth Brexit i ddefnyddio is-ddeddfwriaeth a rhaid i Senedd San Steffan

oruchwylio unrhyw newidiadau yn y fframwaith cyfreithiol cydraddoldeb a hawliau dynol.

Mae’r sector hefyd yn galw am i’r gweinyddiaethau datganoledig gael mwy o bŵer i graffu

ar y broses o negodi cytundebau masnach, ac i gyfrannu atynt.

 Yr hyn a fydd yn disodli cyllid yr UE 

O dan raglen bresennol Cronfeydd Strwythurol yr UE, mae’r trydydd sector yng Nghymru yn 
arwain prosiectau lluosog gwerth dros £90 miliwn ac mae llawer mwy o fudiadau’n cael at 
gyllid gan yr UE drwy nifer o fframweithiau a chontractau. Mae’r buddsoddiad hwn, a 
buddsoddiad dyngarol ehangach, o oddi mewn i’r UE yn cefnogi’r sector i helpu pobl i gael 
gwaith, ennill sgiliau newydd ac yn cynorthwyo twf llawer o fusnesau cymdeithasol.  

Dylai’r Gronfa Ffyniant Gyffredin a gynigir yn y DU fod â’r nodweddion canlynol: 

Atodiad 
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• Neilltuo cyllid i drechu tlodi ac allgáu cymdeithasol a chefnogi achosion 
amgylcheddol: Mae rhaglen bresennol Cronfeydd Strwythurol yr UE yn cefnogi mentrau 
lluosog sy’n cyfrannu at adfywio cymdeithasol ac economaidd yn yr ardaloedd sydd wedi’u 
hamddifadu fwyaf yng Nghymru. Mentrau a fyddai’n annhebygol o gael eu hariannu drwy 
ffynonellau domestig. 
 

• Wedi’i siapio a’i llywio gan y rheini yr anelir y Gronfa atynt: Dylai’r gronfa olynol gael 
ei datblygu ar ôl ymgynghori’n ystyrlon â darpar fuddiolwyr a’r rheini sy’n eu cefnogi drwy 
ddarparu gwasanaethau rheng flaen.  

 

• Dylid ei datganoli i gorff yng Nghymru: Byddai cronfa a reolir gan Lywodraeth y DU yn 

osgoi’r strwythurau a’r systemau sydd ar hyn o bryd yn galluogi’r trydydd sector i 

ddylanwadu ar gyfeiriad y Cronfeydd Strwythurol yng Nghymru, ac ar y ffordd o’u gwario 

a’u rheoli. Dylid seilio’r Gronfa ar gynrychiolaeth gyfartal o’r sector cyhoeddus, y sector 

preifat a’r trydydd sector yng Nghymru, o ran rheolaeth strategol a’r gwaith ymarferol, i 

helpu i gydgynhyrchu gweithgareddau sy’n meithrin cydnerthedd a ffyniant yn rhai o 

gymunedau Cymru sydd wedi’u hamddifadu fwyaf. 

 

• Dylai fod yn gyfwerth â lefelau presennol cyllid Strwythurol yr UE: Byddai colli unrhyw 
gyllid yn cael effaith anghymesur yng Nghymru oherwydd y ddibyniaeth uwch ar 
Gronfeydd Strwythurol yr UE. Dylid ymrwymo i gynnal lefelau cyllido a’u cynyddu yn yr 
hirdymor. Dylai Llywodraeth y DU hefyd ddarparu adnoddau i gymryd lle cyllid y Polisi 
Amaethyddol Cyffredin (PAC) heb leihau lefelau cyllido. 

 

Dylid hefyd ddisodli ffynonellau eraill o gyllid yr UE: Rhaid i Lywodraeth Cymru a 

Llywodraeth y DU sicrhau y cedwir at yr addewid na fydd Cymru ‘geiniog ar ei cholled’ o 

ganlyniad i Brexit. Dylent felly sicrhau bod cyllid yn cael ei gyflwyno yn lle pob cyllid o 

raglenni’r UE sydd o fudd i Gymru. Mae hyn yn cynnwys, ymysg eraill, arian ar gyfer 

cydweithredu tiriogaethol, arian o raglen Ewrop Greadigol, a rhaglen LIFE yr UE sydd wedi 

bod yn arbennig o bwysig i gadwraeth natur yng Nghymru. 

Yr Amgylchedd a Lles Anifeiliaid 

• Gwarantu na fydd cam yn ôl: Dylid ymrwymo i beidio â lleihau safonau presennol o ran 

yr amgylchedd a lles anifeiliaid, a pharchu’r ymrwymiadau hynny, gan gynnwys drwy 

gytundebau masnach. 

 

• Sicrhau gwelliant: Wrth ddisodli taliadau PAC yr UE a gweithredu newidiadau eraill ar ôl 

Brexit, dylid defnyddio’r rhain fel cyfle i wella safonau amgylcheddol a lles anifeiliaid a 

sicrhau eu bod o fudd i’r cyhoedd, gan gynnwys canlyniadau cymdeithasol yng Nghymru. 

 

• Sicrhau nad oes bylchau llywodraethu yn ymddangos: Rhaid i unrhyw fecanweithiau 

llywodraethu newydd ar gyfer y DU i gyd ac ar gyfer y gweinyddiaethau datganoledig, 

megis y corff gwarchod amgylcheddol y mae Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 

yn ei gyflwyno, i gymryd lle swyddogaethau’r Comisiwn Ewropeaidd gael eu sefydlu mewn 

ffordd sy’n sicrhau nad oes bylchau yn ymddangos yn sgil Brexit a bod deddfwriaeth a 

buddiannau datganoledig penodol yn cael eu cydnabod a’u hystyried yn llawn. 

 

Hawliau Dynol a Chydraddoldeb 
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Mae’r Fforwm yn cydnabod bod Brexit yn fygythiad difrifol i hawliau dynol a chydraddoldeb yn 

y DU ac yng Nghymru. Mae’r Fforwm yn pryderu ynghylch y ffaith fod y DU yn tynnu’n ôl o 

Siarter Hawliau Sylfaenol yr UE (Siarter yr UE), yn enwedig gan nad yw’r hawliau economaidd 

a chymdeithasol y mae’n eu gwarchod yn cael digon o flaenoriaeth yn y DU, yn arbennig yn 

ystod cyni. 

• Sicrhau parhad yn yr ymrwymiad i hawliau dynol: Mae mudiadau yn pryderu bod 

posibilrwydd o golli diddordeb mewn hawliau dynol a dylai penderfynwyr ymrwymo i 

sicrhau bod y rhain yn parhau’n ganolog i Brexit a pholisi cyhoeddus ar ôl Brexit yng 

Nghymru ac ar lefel y DU. Gelwir ar Lywodraeth Cymru i sicrhau statws cyfreithiol domestig 

i Siarter yr UE drwy ddeddfwriaeth benodol i Gymru yn unig sy’n rhoi ‘sylw dyledus’ i’r 

offeryn ym mholisi cyhoeddus drwyddo draw. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 

(Cymru) yn annigonol i warchod hawliau dynol yng Nghymru rhag y peryglon y mae Brexit 

yn eu creu a dylid ymchwilio i opsiynau hawliau dynol deddfwriaethol newydd. Rhaid hefyd 

parhau i ymrwymo i offerynnau hawliau dynol rhyngwladol.  

 

• Gwarchod hawliau dynol a chydraddoldeb: Rhaid sicrhau nad yw Brexit yn effeithio’n 

negyddol ar hawliau dynol grwpiau cymdeithasol sydd dan anfantais ac y gwahaniaethir 

yn eu herbyn yn barod. Rhaid gwarchod hawliau dynol. Mae Brexit eisoes yn cael effaith 

ddynol go iawn: drwy gynnydd mewn troseddau casineb ac ansicrwydd ynghylch statws 

dinasyddiaeth ac ymdeimlad o berthyn i gymdeithas yng Nghymru. Mae angen i 

benderfynwyr gydnabod hyn a gweithredu arno. 

 

• Cryfhau hawliau dynol, nid cymryd cam yn ôl: Rhaid sicrhau nad yw pobl yn colli’r 

hawliau dynol a’r gwelliannau mewn cydraddoldeb y maent wedi’u hennill, neu y byddent 

wedi’u hennill, drwy aelodaeth o’r UE. Dylai Llywodraeth Cymru geisio sicrhau bod y DU 

yn cyd-fynd â’r UE pan wneir gwelliannau mewn hawliau dynol neu gydraddoldeb. Dylai 

Llywodraeth Cymru geisio gweithredu unrhyw welliannau newydd a wneir gan yr UE yng 

Nghymru. Yn ogystal, dylai Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU sicrhau nad yw 

safonau hawliau dynol yn cael eu lleihau mewn polisïau a thrafodaethau ynghylch 

masnach yn y dyfodol. 

 

• Darparu mecanweithiau gorfodi: Nid oes gan y DU warantau cyfansoddiadol i atal yr 

hawliau dynol sydd wedi’u gwarantu o ganlyniad i aelodaeth o’r UE rhag lleihau. Bydd 

Brexit yn golygu colli’r warchodaeth dros hawliau dynol a chydraddoldeb a gynigir gan Lys 

Cyfiawnder yr UE. Dylai Llywodraeth Cymru geisio sicrhau bod mecanweithiau newydd yn 

cael eu datblygu, gan Lywodraeth y DU neu yng Nghymru, sy’n galluogi unigolion i 

ddibynnu ar eu hawliau dynol mewn llys. Dylai Llywodraeth Cymru ymchwilio i fecanwaith 

amgen, y tu allan i’r llysoedd, i alluogi unigolion i geisio camau unioni am dorri hawliau 

dynol neu gydraddoldeb. 

Mudo a dinasyddion yr UE 

 

• Amddiffyn cymunedau mudol: Rhaid i benderfynwyr fynd i’r afael â’r bygythiadau i 

hawliau a llesiant dinasyddion yr UE a chymunedau mudol yng Nghymru. Ymysg y rhain 

y mae peryglon i unigolion agored i niwed sy’n cael eu creu gan Gynllun Preswylio’n 

Sefydlog yr UE, cynnydd mewn troseddau casineb tuag at gymunedau mudol, a’r 

bygythiadau i weithwyr a hawliau llafur sy’n cael eu creu gan unrhyw bolisi mudo at y 

dyfodol ar ôl Brexit, megis fisâu tymhorol neu dros dro sy’n eu clymu wrth un cyflogwr neu 

sy’n cael eu noddi gan gyflogwr, a’r posibilrwydd o ddadreoleiddio hawliau gweithwyr. 
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• Cyfleu’r neges i bawb: Rhaid ymdrechu i sicrhau bod Cynllun Preswylio’n Sefydlog yr UE 

yn cyrraedd cynifer o bobl â phosib, gan gynnwys unigolion agored i niwed, a rhaid llunio 

cynlluniau wrth gefn i sicrhau nad effeithir yn negyddol ar y rheini na all gyfranogi. Rhaid 

darparu adnoddau priodol i alluogi’r trydydd sector i gyfranogi yn y broses hon. 

 

• Gwarchod cydlyniant cymdeithasol: Mae angen cymryd camau i fynd i’r afael â’r 

elyniaeth, a’r niwed o ganlyniad i hynny, tuag at gymunedau mudol yn sgil y sylwadau a 

ysgogir gan Brexit. 

 

• Cydnabod cyfraniadau mudwyr yn llawn: Dylid cydnabod cyfraniadau gwerthfawr 

dinasyddion yr UE a chymunedau mudol at y gweithlu yng Nghymru (y mae llawer ohonynt 

yn gweithio mewn meysydd sy’n cefnogi rhai o’r bobl sydd fwyaf agored i niwed yng 

nghymdeithas). Dylai penderfynwyr ymchwilio i ffyrdd o sicrhau bod Cymru’n parhau’n lle 

atyniadol i weithio ynddo fel nad effeithir ar gynaliadwyedd y sectorau hynny sy’n dibynnu 

ar y cyfraniadau hyn. 

Menter ar y cyd yw’r Fforwm rhwng Canolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol 

Caerdydd a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA), ac fe’i hariennir gan y Legal 

Education Foundation. 

 

 

 

 

Mae’r datganiad hwn wedi’i lywio gan drafodaethau â’r mudiadau canlynol sy’n cymryd 

rhan yn y prosiect a bydd yn cael ei ddiweddaru’n rheolaidd: 

Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru  

Anabledd Dysgu Cymru 

Anabledd Cymru 

Chwarae Teg  

Eglwysi yng Nghymru 

RNIB 

Cytûn 

RSPCA 

The Wallich 

Cyngor Hil Cymru  

Ffederasiwn Cenedlaethol Sefydliadau’r Menywod 

Cymdeithas Ddysgedig Cymru 

The Wallich 

WWF Cymru 

Pobl yn Gyntaf Cymru  
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C3SC 

Cronfa Treftadaeth Bensaernïol 

NWREN  

Y Cerddwyr  

NPTCVS 

Show Racsim the Red Card 

Fforwm Rhieni a Gofalwyr Cymru Gyfan 

Unlock Democracy  

Focus on Labour Exploitation  

CIW 

Trade Justice Movement  

RSPB 

Cymru Dros Ewrop 

Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig Cymru 

Cynulliad Merched Cymru 

Cyngor Ffoaduriaid Cymru 

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru  

Cyswllt Amgylchedd Cymru 

Sefydliad Bevan 

Chem Trust 

Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod  

New Philanthropy Capital 

Consortiwm Hawliau Dynol 

The 3 million 

The Brexit Civil Society Project 

 

Tudalen y pecyn 26



Y Gwir Anrh/Rt Hon Carwyn Jones AC/AM 
 Prif Weinidog Cymru/First Minister of Wales 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  

0300 0604400 

YP.PrifWeinidog@llyw.cymru • ps.firstminister@gov.wales   

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
 
 
David Rees AM 
Chair of the External Affairs and Additional Legislation Committee 
National Assembly for Wales 
Cardiff Bay 
CF99 1NA 
 
SeneddEAAL@assembly.wales 
 
                                            
             1 November  2018 
 
 
Dear David 
 

Re: Request for an update on progress with recommendations contained in the 
report on ‘How the Welsh Government is preparing for Brexit?’ 

 
I am writing in response to your letter of 8 October requesting further clarifications about 
Brexit preparedness. You requested further information about the UK Government’s 
technical notices and in particular the engagement the Welsh Government had prior to their 
publication and any follow up action that will be taken. You also asked for further 
information about legislation in a ‘no deal’ scenario, and the EU Transition Fund.    
 
First of all, as you know, we have been clear that a ‘no deal’ outcome to the negotiations 
would be catastrophic for Wales and the UK. We continue to urge the UK Government and 
the European Union to make the compromises needed to avoid such a result.  
 
Nevertheless, officials are continuing to plan for all possible outcomes including a ‘no deal’ 
scenario and Brexit planning is intensifying. However it is not possible to prepare in isolation 
and the ability to plan is limited by what the UK Government shares. Despite this, the Welsh 
Government has published detailed, evidence-based Brexit proposals and a blueprint for 
negotiations on how to protect jobs and Wales’ economy. 
 
UK Government’s technical notices 
 
The technical notices (TNs) provide important advice for businesses, citizens and public 
bodies on what to do if there is a ‘no deal’ Brexit  

The UK Government have published 106 TNs in four batches (23 August, 13 September, 24 
September and 12 October 2018). They cover a broad range of issues but it is 
disappointing that in some key areas (e.g. rights of citizens), no guidance has been 
published. 
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Whilst we welcome the UK Government’s engagement with Welsh Government on the 
technical notices, it has been far from perfect. While all of the Technical Notices were 
shared in draft, in some cases, UK Government departments provided insufficient time for 

the Welsh Government to provide comments on the basis of proper consideration. Whilst 
final versions of the TNs were shared with officials – generally only a matter of hours before 
publication - there was no opportunity to effect any real change at that point and it was not 

clear in advance whether our earlier comments had been taken on board.  
 
As a whole, the TNs paint a negative picture of the dire consequences of a no deal Brexit. 
The overarching theme of the TNs is that many processes and ways of doing business 
currently taken for granted will significantly change or come to an abrupt halt. The majority 
of the TNs are of interest to business, and citizens of Wales.  
 
The TNs outline disruption, barriers, red tape and new burdens under a ‘no deal’. They 
include making it much more difficult for holidaymakers to travel with their cars or with their 
pets. They mean less protection for consumers buying goods or taking holidays abroad and 
higher prices for electricity and other goods and services. UK citizens could face new 
passport requirements. Even more significantly, they reveal potentially huge disruption for 
Wales’ aerospace, food and chemicals businesses. They raise further uncertainty for 
employers in significant sectors – especially Wales’ car manufacturers, shipping companies, 
hauliers and exporters. The TNs in the last batch of notices highlight the very major 
problems service suppliers will have in selling into and in some cases even operating in EU 
markets.  
 
The TNs outline huge potential changes that raise questions about the time, capacity, 
expertise and ability of firms (especially small firms) to be able to adapt. Far from freeing up 
the private sector to grow, a ‘no deal’ Brexit imposes huge new burdens on trade with the 
EU, Wales’ biggest export market.  
 
The TNs simply underline the key message of the Welsh Government: that a no deal 
scenario must be avoided.  

 
Welsh Government Communications 
 
In parallel to the Technical Notices, the Welsh Government has already undertaken steps to 
provide its own information as well as engaging directly in discussions with stakeholders on 
the potential impacts of a ‘no deal’ Brexit . 
 
The Welsh Government has also set up groups to engage with stakeholders. The Health & 
Social Care Brexit Ministerial Stakeholder Advisory Forum was set up following an initial 
Brexit round table event organised by the Welsh NHS Confederation on 11 September. It 
provides a forum for engagement between the Welsh Government and its key stakeholders 
across the health and social care system in planning for Brexit. It is made up of senior 
leaders from across the health and social services sector, and led by the Cabinet Secretary 
for Health and Social Services and the Minister for Children, Older People and Social Care. 
The first meeting was held on 25 October. An Environment and Rural Affairs Brexit 
Roundtable Stakeholder Group was set up after the referendum, as a forum for 
engagement and collaboration between the Welsh Government and the food, fisheries, 
farming, forestry and the environment sectors. 

 
In September the Brexit Business Portal was launched by the Cabinet Secretary for 
Economy and Transport: this provides practical advice for businesses to help them prepare 
for a range of Brexit scenarios including a ‘no deal’ one. The Portal has been designed to 
provide companies in Wales with up-to-date information and advice and guidance on a 

Tudalen y pecyn 28



range of crucial issues including international trading and workforce planning. Feedback 
from business has been positive. 
 
Where necessary officials have supplemented the UK Government technical notices with 
additional guidance. Following the publication of the structural funds and the Treasury 
guarantee technical notices, the Welsh European Funding Office wrote out to stakeholders 
to expand what that would mean in a Welsh context. There have also been communications 
with the Welsh NHS. When I appeared before the Committee in September, I said that I 
would provide more information about these communications and the letters accompany 
this letter. Officials will continue to consider what further information may be needed over 
the coming weeks and months.  
 
Legislation 
 
Turning now to legislative preparations. The Welsh Government has identified the changes 
that need to be made to the statute book in the event of no deal, in order to have a 
functioning statute book at the point of exit. A programme of subordinate legislation has 
been created to make these corrections in time for exit day.  
 
Normally, Welsh Government is that where powers lie with the Welsh Ministers, it is the 
responsibility of the Welsh Ministers to legislate for Wales. However, in the extraordinary 
circumstances of the UK’s withdrawal from the EU, the Welsh Government has recognised 
that the UK Government could make the corrections in certain devolved areas in order to 
have a fully operational statute book on exit day, where there is no divergence between the 
Welsh Government and the UK Government on the policy for the correction. 
 
We are currently anticipating that around 55 Exit SIs will be laid in the National Assembly 
between November and February. The majority of the SIs will be made using EU 
(Withdrawal) Act powers, though a very small number may be made under other existing 
powers. This number is subject to change, because, as drafting is finalised, some SIs may 
be merged or disaggregated. 
 
We are anticipating around 150 SIs to be laid in Parliament to legislate in areas devolved to 
Wales, though this number is also subject to change as drafting progresses for the reasons 
stated above or because policy divergences become apparent during drafting and so the 
Welsh Government decides to legislate for Wales.  
 
The first UK Exit SI in areas devolved to Wales to be made under the relevant sections of 
the EU (Withdrawal) Act was laid in Parliament on 24 October, and the laying process will 
continue over the coming months.  The Welsh SIs will start to be laid from November. 
However, due to the interdependencies with the changes made by the UK legislation a 
significant proportion of the Welsh SIs cannot be laid before the corresponding UK SIs are 
laid. This means that any delay to the UK SI programme will result in a subsequent delay to 
the Welsh SI programme. 
 
EU Transition Fund 
 
The £50m EU Transition Fund, previewed at the final Budget last year and announced by 
the First Minister earlier this year, will include specific funding allocations made as part of 
the draft Budget 2019-20.  
 
The EU Transition Fund has been designed to help private, public and third sector 
organisations prepare for Brexit. It will provide direct financial support to sectors across 
Wales to plan for the significant changes associated with leaving the European Union. 
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The Welsh Government has been working with partner organisations including the Welsh 
Local Government Association, Natural Resources Wales, Hybu Cig Cymru, NHS 
Confederation and the Wales Council for Voluntary Action among others. 
 
The interventions we are supporting with the EU Transition Fund to date includes £5m to 
support farming, food and fishing sectors post-Brexit; £200k for research work on likely 
impacts and implications for social care workforce; £3.5m support for Welsh Universities to 
drive international partnerships and promote Wales as a study destination; £6m funding for 
training and up-skilling the workforce in Wales’ automotive and aero-industry sectors; and 
£150k support for the WLGA to facilitate authorities with plans and preparedness for Brexit. 
 
In addition, on 24 October we announced a £7.5m ‘Business Resilience’ scheme which 
seeks to assist businesses as they adapt to the new business environment, developing the 
expertise and processes necessary to support business continuity and explore new growth 
opportunities, supported with specialist advice.  It will significantly enhance our overall 
understanding of trade flows between Wales and the rest of the UK and beyond to inform 
strategic decision-making in the future. It will assist businesses in boosting capacity to sell 
Wales to the world alongside strengthening Wales’ visibility as a destination for trade and 
investment, raising the profile and visibility of Welsh Government services and support to 
business and underpinning business confidence.  
 
To underpin this work with a contribution of £350k from the Fund we are establishing a 
partnership with the OECD to inform both our future regional investment approach and the 
implementation of the Economic Action Plan. This will enhance our understanding of 
international best practice, inform our transition from EU funding systems as we create a 
new regional model and support our delivery of the Economic Action Plan. 
 
Recent announcements by Airbus illustrate the risks which Wales face as a result of the 
uncertainty surrounding Brexit. Our support for the skills and training needs of workers in 
some of the economically significant business supply chains at this uncertain time 
demonstrates our positive action and a commitment to them as employers and their 
employees. 
 
We continue to position Wales as a supportive place to do business and demonstrate the 
priority we give to up-skilling and retraining at this challenging time. Any opportunity to up-
skill a workforce with transferable skills is imperative in order to continue showcasing Wales 
on the global stage as a desirable place for business, especially in a post-Brexit world. 
 
Our direct skills support programme requires a 50% matched contribution, and our support 
for Airbus for example will in turn result in further investment in the workforce by the 
company. Our funding support will also provide Welsh Government the opportunity to lever 
further outcomes including, providing a larger number of apprentices then available to the 
wider labour market, engagement with Wales’ training providers including further and higher 
education as well as schools. Also engagement with the Regional Skills Partnerships to 
ensure that the training being put forward for additional direct support is of high-quality, 
desired by the sector and that the skills being funded are transferable. The intervention is 
therefore designed in a way to provide support for employees to increase skills in areas that 
will help future employment and career prospects. 
 
Our support for the WLGA is designed to enhance knowledge and understanding and help 
identify subsequent preparation required across local government. The WLGA will 
commission research, arrange a series of events and workshops on Brexit, share resource 
materials and toolkits for LAs to customise and use locally, and will cover Brexit related 
matters such as workforce, future funding programmes, networking and partnerships, 
procurement, State aid and business support.  

Tudalen y pecyn 30



 
Of course, alongside this support to the WLGA there are other bespoke interventions such 
as research on social care workforce and dependency on EU nationals which will aid with 
local government planning and preparations as the UK leaves the EU. Work is already 
underway to ensure we support EU nationals contend with the Settled Status scheme and 
to safeguard social cohesion post Brexit, and further details on these work streams will be 
shared with the Committee once finalised. 
 
Wales currently receives £370m a year of EU structural investment funding, much of which 
is used to support local authorities. We continue to press for full replacement investment to 
allow us to continue funding structural reforms, including with local government at the same 
level. 
 
I hope that this is of use in continuing to update the Committee on the Welsh Government’s 
plans for preparedness as we move closer to March 2019  

 
 

Yours sincerely 

 
CARWYN JONES 
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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MEMORANDWM CYDSYNIAD DEDDFWRIAETHOL 

 
Y Bil Amaethyddiaeth 

 
 

1. Gosodir y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol hwn o dan Reol 
Sefydlog (“RhS”) 29.2. Mae RhS29 yn rhagnodi bod rhaid gosod 
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol gerbron Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru, ac y caniateir cyflwyno Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol gerbron 
y Cynulliad hwnnw, os yw Bil Seneddol y DU yn gwneud darpariaeth o ran 
Cymru at unrhyw ddiben sydd o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y 
Cynulliad Cenedlaethol, neu sy’n addasu’r cymhwysedd hwnnw. 

 
2. Cyflwynwyd y Bil Amaethyddiaeth (y “Bil”) yn Nhŷ’r Cyffredin ar 12 Medi 

2018. Gellir gweld y Bil yn:  
 

 
Bill documents - Agriculture Bill 2017-19 – UK Parliament 
 
Amcan(ion) Polisi  
 
3. Yr Amcanion polisi a nodir gan Lywodraeth y DU yw darparu system 

newydd, ar gyfer Lloegr, o dalu “arian cyhoeddus am nwyddau cyhoeddus” 
i ffermwyr – sef yn bennaf eu gwaith i wella a gwarchod yr amgylchedd – a 
dirwyn i ben y Taliadau Uniongyrchol o dan reolau’r Polisi Amaethyddol 
Cyffredin (PAC). 
 

Crynodeb o’r Bil 
 
4. Noddir y Bil gan Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig. 

 
5. Mae darpariaethau allweddol y Bil yn darparu’r fframwaith cyfreithiol i’r 

Deyrnas Unedig (DU) ymadael â’r Polisi Amaethyddiaeth Cyffredin (PAC) 
a sefydlu system newydd, yn Lloegr, yn seiliedig ar arian cyhoeddus am 
nwyddau cyhoeddus ar gyfer y genhedlaeth nesaf o ffermwyr a rheolwyr 
tir. 
 

6. Yn ogystal, ar gais Llywodraeth Cymru, mae’r Bil yn darparu pwerau ar 
gyfer Gweinidogion Cymru. 

 
Darpariaethau yn y Bil y mae angen cydsyniad ar eu cyfer 
 
7. Mae cymal 26 yn rhoi pwerau i’r Ysgrifennydd Gwladol wneud Rheoliadau 

ynghylch sicrhau bod y Deyrnas Unedig yn cydymffurfio â’i 
rhwymedigaethau o dan Gytundeb Sefydliad Masnach y Byd ar 
Amaethyddiaeth. Gall y Rheoliadau hyn gynnwys darpariaeth ynghylch 
dosbarthiad cymorth domestig at ddibenion y Cytundeb ar 
Amaethyddiaeth; darpariaeth ynghylch lefelau’r cymorth domestig; a 
darpariaeth sy’n ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau datganoledig 
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ddarparu gwybodaeth i’r Ysgrifennydd Gwladol.  Mae Llywodraeth Cymru 
o’r farn bod angen cydsyniad ar gyfer darpariaethau cymal 26 oherwydd 
eu bod yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru gan eu bod yn ymwneud ag amaethyddiaeth ac ufuddhau i 
rwymedigaethau rhyngwladol a gweithredu’r rhwymedigaethau hynny, sef 
y Cytundeb ar Amaethyddiaeth.  
 

8. Mae cymal 27 yn cyflwyno Atodlen 3 o’r Bil sy’n gwneud darpariaeth o ran 
Cymru. Mae Atodlen 3 o’r Bil yn rhoi pwerau i Weinidogion Cymru sy’n 
debyg, yn fras, i’r pwerau hynny a roddir i’r Ysgrifennydd Gwladol yn 
Rhannau 1-5 o’r Bil. Nid yw Atodlen 3 yn cynnwys pŵer i Weinidogion 
Cymru sy’n cyfateb i bwerau’r Ysgrifennydd Gwladol o dan gymal 21 (pŵer 
i atgynhyrchu addasiadau o dan adran 20 ar gyfer y sector gwin), ac nid 
yw ychwaith yn cynnwys darpariaeth ynghylch pwerau i addasu cynlluniau 
cymorth i sefydliadau cynhyrchwyr ffrwythau a llysiau yng Nghymru, 
oherwydd nid oes unrhyw sefydliadau o’r fath yng Nghymru.   Fodd 
bynnag, mae Atodlen 3 yn cynnwys dibenion ychwanegol y caniateir i 
Weinidogion Cymru roi cymorth ariannol iddynt, a cheir nifer fach o 
wahaniaethau technegol i adlewyrchu’r taliadau ailddosbarthu a wneir o 
dan gynllun y taliad sylfaenol yng Nghymru.  

 
Atodlen 3, Rhan 1: Pwerau newydd o ran cymorth ariannol. 

 
Mae Rhan 1 yn caniatáu i Weinidogion Cymru ddarparu cymorth ariannol 
newydd i gynlluniau yn y dyfodol.  Mae pwerau ychwanegol i Weinidogion 
Cymru yn eu galluogi i roi cymorth ariannol ar gyfer, neu mewn cysylltiad 
â, chynorthwyo busnesau neu gymunedau mewn ardaloedd gwledig a 
chefnogi pobl sy’n ymwneud â chynhyrchu, prosesu, marchnata neu 
ddosbarthu cynhyrchion sy’n deillio o weithgarwch amaethyddol, 
garddwriaethol neu goedwigaeth.  

 
Atodlen 3, Rhan 2: Cymorth ariannol ar ôl ymadael â’r UE. 

 

Mae Rhan 2 yn gwneud darpariaeth ynghylch pwerau Gweinidogion 
Cymru, ar ôl ymadael â’r UE, i addasu cyfraith yr UE a ddargedwir sy’n 
ymwneud ag ariannu, rheoli a monitro taliadau i ffermwyr.  

 
Mae Rhan 2 yn gwneud darpariaeth ynghylch cyfnod pontio amaethyddol i 
Gymru y gellir ei ymestyn drwy reoliadau a wneir gan Weinidogion Cymru.   
  
Atodlen 3, Rhan 3: Casglu a rhannu data 

 
Mae Rhan 3 yn rhoi pwerau i Weinidogion Cymru gasglu data o’r rheini o 
fewn y gadwyn gyflenwi bwyd amaeth, neu o’r rheini sydd â chysylltiad 
agos â’r gadwyn honno, a rhannu’r data hynny. Er enghraifft, bydd y data 
a gesglir ac a rennir o dan y darpariaethau hyn yn helpu ffermwyr a 
chynhyrchwyr i gynyddu cynhyrchiant, yn helpu cynhyrchwyr i reoli risgiau 
ac anwadalrwydd y farchnad a chynorthwyo o ran iechyd ac 
olrheinadwyedd anifeiliaid a phlanhigion.   
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Atodlen 3, Rhan 4: Ymyrryd yn y Marchnadoedd Amaethyddol 
 

Mae Rhan 4 yn caniatáu i Weinidogion Cymru ddatgan cyfnod o amodau 
eithriadol yn y farchnad, ac, yn ystod y cyfnod y mae’r datganiad yn cael 
effaith, i roi cymorth ariannol, neu i gytuno i roi cymorth ariannol, i gefnogi 
cynhyrchwyr amaethyddol yng Nghymru y mae’r amodau eithriadol yn y 
farchnad a ddisgrifir yn y datganiad yn cael effaith andwyol ar eu 
hincymau, neu’n debygol o gael effaith o’r fath.  Mae Rhan 4 hefyd yn 
caniatáu i Weinidogion Cymru wneud y defnydd hwnnw y maent yn 
ystyried yn briodol o unrhyw bwerau sydd ar gael o dan ddeddfwriaeth 
uniongyrchol yr UE a ddargedwir sy’n darparu ar gyfer gweithredu 
ymyrraeth gyhoeddus a chymorth i systemau storio preifat mewn ymateb 
i’r datganiad.  

 
Atodlen 3, Rhan 5: Safonau marchnata a dosbarthu carcasau 

 
Bydd Rhan 5 yn rhoi pwerau i Weinidogion Cymru wneud darpariaethau, 
drwy reoliadau, sy’n ymwneud â safonau marchnata ar gyfer cynhyrchion 
a farchnetir yng Nghymru a dosbarthu carcarsau gan ladd-dai yng 
Nghymru. Bydd hyn yn cynnwys y gallu i ddiwygio neu ddirymu’r safonau 
marchnata cyfredol a’r rheolau dosbarthu carcasau cyfredol fel y’u nodir yn 
neddfwriaeth yr UE a ddargedwir ac mewn deddfwriaeth ddomestig, yn 
ogystal â’r hyblygrwydd i gyflwyno safonau a rheolau newydd a gaiff eu 
teilwra i fod yn addas ar gyfer y sectorau amaethyddol domestig.  
 
Y Casgliadau ynghylch Cydsyniad Cymal 27 ac Atodlen 3  

 

9. Mae angen cydsyniad ar gyfer yr holl ddarpariaethau yng nghymal 27 ac 
Atodlen 3 oherwydd eu bod yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac nid ydynt yn ymwneud â materion a 
gedwir yn ôl gan eu bod yn ymwneud ag amaethyddiaeth ac ufuddhau i 
rwymedigaethau rhyngwladol a gweithredu’r rhwymedigaethau hynny.  
 

 Darpariaethau Terfynol  
 
10. Mae Rhan 9 o’r Bil yn darparu ar gyfer mathau penodol o ddarpariaethau 

atodol y gellid eu gwneud mewn rheoliadau a wneir o dan y Bil. 
 

11. Mae cymal 29 (1), (3), (4), (5), (6)(b), (7)(b), (8) a (9) yn gymwys o ran 
Cymru ac yn nodi sut y gellir arfer y pwerau i wneud rheoliadau a roddir i 
Weinidogion Cymru o dan y Bil.   
 

12. Mae cymal 30 yn gwneud darpariaeth ynghylch dehongli’r Bil.   
 

13. Mae cymal 31 yn cyflwyno Atodlen 5 i’r Bil sy’n gwneud darpariaeth i 
ddiwygio Rheoliad (EU) Rhif 1308/2013 Senedd Ewrop a’r Cyngor 
dyddiedig 17 Rhagfyr 2013 sy’n sefydlu trefniadaeth gyffredin ar gyfer y 
marchnadoedd cynhyrchion amaethyddol.   
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14. Mae cymal 32 yn gwneud darpariaeth i roi pwerau i’r Ysgrifennydd 
Gwladol, drwy reoliadau, i wneud diwygiadau (a fyddai’n ddarpariaethau 
canlyniadol, darpariaethau atodol, darpariaethau trosiannol, darpariaethau 
darfodol neu ddarpariaethau arbed mewn cysylltiad ag unrhyw un neu 
ragor o ddarpariaethau’r Bil) i ddeddfwriaeth sylfaenol, deddfwriaeth 
uniongyrchol yr UE a ddargedwir neu is-ddeddfwriaeth.  
   

15. Mae cymal 34 yn gwneud darpariaeth ynghylch rhychwant cymalau yn y 
Bil, a rhychwant yr Atodlenni iddo, i gynnwys y cymalau a’r Atodlenni sy’n 
gymwys o ran Cymru. 
 

16. Mae cymal 35 yn gwneud darpariaeth ynghylch cychwyn cymalau yn y Bil, 
a’r Atodlenni iddo, i gynnwys y cymalau a’r Atodlenni sy’n gymwys o ran 
Cymru. 
 

17. Mae cymal 36 yn gwneud darpariaeth ynghylch enw byr y Bil, sef yr enw a 
ddefnyddir i gyfeirio ato mewn deddfwriaeth arall. 
 

18. Mae Llywodraeth Cymru o’r farn bod angen cydsyniad ar gyfer 
darpariaethau cymalau 29, 30, 31, 32, 34, 35 a 36 o’r Bil, ac Atodlen 5 
iddo, gan eu bod yn ymwneud â Chymru, ac yn gymwys o ran Cymru, 
oherwydd eu bod yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru gan eu bod yn ymwneud ag amaethyddiaeth ac 
ufuddhau i rwymedigaethau rhyngwladol a gweithredu’r rhwymedigaethau 
hynny.  
 
Pwerau i lunio is-ddeddfwriaeth  
 

19. Yn Atodlen 3, rhoddir nifer o bwerau i wneud is-ddeddfwriaeth i 
Weinidogion Cymru.  Nodir y pwerau hyn, ynghyd â’r gweithdrefnau 
deddfwriaethol perthnasol, yn yr Atodiad i’r Memorandwm hwn.  Mae i 
‘gweithdrefn penderfyniad cadarnhaol’ a ‘gweithdrefn penderfyniad 
negyddol’ yr un ystyr ag a roddir i ‘affirmative resolution procedure’ a 
‘negative resolution procedure’ yng nghymalau 29(6)(b) a (7)(b) o’r Bil yn y 
drefn honno gan fod yr ymadroddion hynny yn gymwys i is-ddeddfwriaeth 
a wneir gan Weinidogion Cymru o dan y Bil.   
 

Rhesymau dros wneud y darpariaethau hyn ar gyfer Cymru yn y Bil 
Amaethyddiaeth 
 
20. Bwriedir i’r pwerau sy’n cael eu cymryd ar gyfer Gweinidogion Cymru fod 

yn rhai trosiannol, hyd nes y gellir cyflwyno deddfwriaeth sylfaenol, i 
gynllunio system ‘A Wnaed yng Nghymru’ sy’n gweithio ar gyfer 
amaethyddiaeth Cymru, diwydiannau gwledig a’n cymunedau. Mae angen 
y pwerau hynny er mwyn galluogi Llywodraeth Cymru i barhau i wneud 
taliadau i reolwyr tir, cadwyni cyflenwi cysylltiedig, busnesau gwledig eraill 
a sefydliadau gwledig eraill yng Nghymru o dan y cynlluniau PAC Colofn 1 
a Cholofn 2 cyfredol o 2020, er mwyn gwneud newidiadau i’r cynlluniau 
cyfredol a hwyluso’r cyfnod pontio. Ein bwriad yw cyflwyno Bil 
Amaethyddiaeth Cymru yn ystod y tymor hwn. 
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21. Mae’r Bil yn darparu sylfaen gyfreithiol i gefnogi ffermwyr yn y dyfodol, ar 
ôl Brexit, wrth inni ymadael â’r Polisi Amaethyddol Cyffredin. Mae’r 
darpariaethau a geisir ar gyfer Gweinidogion Cymru yn adlewyrchu’r 
cyfleoedd a nodwyd ar gyfer cefnogi amaethyddiaeth yn y dyfodol sy’n 
destun ymgynghoriad a nodir yn y Papur Gwyrdd ‘Brexit a’n Tir - Diogelu 
dyfodol ffermio yng Nghymru’. Bydd yr ymgynghoriad yn dod i ben ar 30 
Hydref. Bydd yr ymgynghoriad hwn a gwaith parhaus i ymgysylltu â 
rhanddeiliaid yn arwain at Bapur Gwyn gyda chynigion manwl penodol ar 
gyfer ymgynghori yn ystod y gwanwyn 2019. Bydd manylion y cynlluniau 
newydd i ddiwygio rheoli tir yn dibynnu ar ganlyniad penderfyniadau polisi 
a phenderfyniadau gweithredol na ellir eu cymryd tan ar ôl dadansoddi 
canlyniadau’r Papur Gwyrdd a’r Papur Gwyn.  

 
22. Ceir cryn ansicrwydd ynghylch cydberthynas y DU â’r UE a gweddill y byd 

yn y dyfodol, a sut orau i gefnogi busnesau i gystadlu yn fyd-eang. Mae 
angen inni gyflwyno deddfwriaeth sylfaenol nawr er mwyn ein galluogi i 
ymateb yn gyflym unwaith y gwneir y penderfyniadau hynny.  Mae’r Bil yn 
darparu pwerau galluogi i Weinidogion Cymru.  Ni wneir unrhyw 
benderfyniadau o ran sut y defnyddir y pwerau hyn hyd nes y gwyddys 
beth fydd cydberthynas y DU â’r UE a gweddill y byd yn y dyfodol a hyd 
nes bod yr ymgynghoriad wedi dod i ben. Drwy gynnwys darpariaethau ym 
Mil Amaethyddiaeth y DU nawr, ni fydd Cymru yn cael ei chyfyngu wrth 
greu cynlluniau newydd a bydd yn gallu gweithredu yr hyn sydd orau i 
Gymru.  

 
23. Er bod Llywodraeth Cymru ar y cyfan yn cefnogi’r Bil fel y mae wedi’i 

ddrafftio, mae dau fater sydd heb eu datrys yn foddhaol o hyd sy’n 
ymwneud â Chytundeb Sefydliad Masnach y Byd ar Amaethyddiaeth a’r 
Ardoll Cig Coch. Bydd gwaith pellach i ddatrys ein pryderon yn parhau yn 
ystod hynt y Bil drwy Senedd y DU, a chyflwynir Memorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol atodol ar yr adeg briodol pe bai angen.  
 

Goblygiadau ariannol 
 
24. Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol uniongyrchol i Lywodraeth Cymru a’r 

Cynulliad o ganlyniad i gymryd y pwerau yn y Bil hwn.  
 
Casgliad 
 
25. Mae Llywodraeth Cymru o’r farn ei bod yn briodol ymdrin â’r darpariaethau 

hyn yn y Bil DU hwn gan ei fod yn gam pwysig ymlaen a fydd yn galluogi 
Llywodraeth Cymru i gefnogi ffermwyr yng Nghymru ar ôl Brexit. Bydd y 
pwerau hyn yn cael eu defnyddio hyd nes i Fil Amaethyddiaeth Cymru 
gael ei gyflwyno yn y Cynulliad Cenedlaethol.   

 
Lesley Griffiths AC 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig 
Hydref  2018 
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Yr Atodiad  
 
MEMORANDWM CYDSYNIAD DEDDFWRIAETHOL: Y BIL 
AMAETHYDDIAETH - DARPARIAETHAU SY’N CYNNWYS PWERAU I 
WEINIDOGION CYMRU WNEUD IS-DDEDDFWRIAETH  
 

Paragraff 
o Atodlen 
3 
 

Disgrifiad o’r Pŵer  Y weithdrefn 
ddeddfwriaethol 

2(7) Pŵer i Weinidogion Cymru wneud darpariaeth 
drwy reoliadau ar gyfer ei gwneud yn ofynnol i 
Weinidogion Cymru neu berson arall 
gyhoeddi gwybodaeth benodedig ynghylch 
cymorth ariannol a roddwyd o dan Baragraff 1 
o Atodlen 3, neu i wneud darpariaeth mewn 
cysylltiad â hynny. 

Y weithdrefn 
penderfyniad 
cadarnhaol 

3(1) Pwerau i Weinidogion Cymru wneud 
darpariaeth drwy reoliadau ar gyfer gwirio, 
gorfodi a monitro cydymffurfiaeth pan fo 
cymorth ariannol i’w roi, neu wedi ei roi, o dan 
Baragraff 1 o Atodlen 3, neu i wneud 
darpariaeth mewn cysylltiad â hynny 

Y weithdrefn 
penderfyniad 
cadarnhaol 

5(2) Pwerau i Weinidogion Cymru ymestyn drwy 
reoliadau y cyfnod pontio amaethyddol i 
Gymru a nodir ym Mharagraff 5(1) o Atodlen 
3 

Y weithdrefn 
penderfyniad 
cadarnhaol 

6(1) Pwerau i Weinidogion Cymru ddiwygio 
deddfwriaeth sy’n llywodraethu’r cynllun taliad 
sylfaenol 

Y weithdrefn 
penderfyniad 
negyddol 

7(1) Pwerau i Weinidogion Cymru wneud 
darpariaeth drwy reoliadau ar gyfer, neu 
mewn cysylltiad â, y naill neu’r llall, neu’r 
ddau, o’r canlynol - dirwyn i ben taliadau 
uniongyrchol o dan y cynllun taliad sylfaenol o 
ran Cymru dros y cyfnod pontio amaethyddol 
cyfan i Gymru, neu ran o’r cyfnod hwnnw, neu 
derfynu taliadau uniongyrchol o dan y cynllun 
hwnnw o ran Chymru, ac yn hytrach gwneud 
taliadau datgysylltiedig o ran Cymru mewn 
cysylltiad â’r cyfnod pontio amaethyddol cyfan 
i Gymru, neu ran o’r cyfnod hwnnw.  

Y weithdrefn 
penderfyniad 
cadarnhaol 

9(1) Pwerau i Weinidogion Cymru addasu drwy 
reoliadau ddeddfwriaeth uniongyrchol yr UE a 
ddargedwir sy’n ymwneud ag ariannu, rheoli 
a monitro’r polisi amaethyddol cyffredin a’r is-
ddeddfwriaeth sy’n ymwneud â’r 
ddeddfwriaeth honno.   

Y weithdrefn 
penderfyniad 
negyddol 

10(1) Pwerau i Weinidogion Cymru addasu drwy 
reoliadau ddeddfwriaeth uniongyrchol y UE a 

Y weithdrefn 
penderfyniad 

Tudalen y pecyn 44



ddargedwir sy’n ymwneud â chymorth ar 
gyfer datblygu gwledig ac is-ddeddfwriaeth 
sy’n ymwneud â’r ddeddfwriaeth honno 

negyddol 

11(2) Pwerau i Weinidogion Cymru drwy reoliadau 
ei gwneud yn ofynnol i bersonau sy’n rhan o 
gadwyn gyflenwi bwyd amaeth, neu sydd â 
chysylltiad agos â chadwyn gyflenwi o’r fath, 
ddarparu gwybodaeth am faterion sy’n 
gysylltiedig ag unrhyw un neu ragor o 
weithgareddau’r person sy’n gysylltiedig â’r 
gadwyn gyflenwi, i’r graddau y cyflawnir y 
gweithgareddau hynny yng Nghymru. 

Y weithdrefn 
penderfyniad 
cadarnhaol 

15(1) Pwerau i Weinidogion Cymru wneud 
darpariaeth drwy reoliadau ar gyfer gorfodi 
gofyniad a osodir o dan baragraff 11(1) neu 
(2) o Atodlen 3 (cadwyni cyflenwi bwyd 
amaeth: gofyniad i ddarparu gwybodaeth) 

Y weithdrefn 
penderfyniad 
cadarnhaol 

18(1) Pwerau i Weinidogion Cymru addasu drwy 
reoliadau ddeddfwriaeth uniongyrchol yr UE a 
ddargedwir sy’n ymwneud ag ymyrryd yn y 
farchnad gyhoeddus neu gymorth ar gyfer 
storio preifat at ddibenion newid gweithrediad 
darpariaethau’r ddeddfwriaeth honno, i’r 
graddau y mae’n cael effaith o ran Cymru 
mewn cysylltiad ag amodau eithriadol yn y 
farchnad sy’n destun datganiad o dan 
baragraff 16 o Atodlen 3 (datganiad sy’n 
ymwneud ag amodau eithriadol yn y 
farchnad) 

Y weithdrefn 
penderfyniad 
negyddol 

18(2) Pwerau i Weinidogion Cymru addasu drwy 
reoliadau ddeddfwriaeth uniongyrchol yr UE a 
ddargedwir sy’n ymwneud ag ymyrryd yn y 
farchnad gyhoeddus neu gymorth ar gyfer 
storio preifat at ddibenion penodedig 

Y weithdrefn 
penderfyniad 
negyddol 

19(1) Pwerau i Weinidogion Cymru, mewn 
perthynas â chynhyrchion sy’n dod o fewn 
sector penodedig ac a farchnetir yng 
Nghymru, wneud darpariaethau drwy 
reoliadau ynghylch y safonau y mae’n rhaid i’r 
cynhyrchion hynny gydymffurfio â hwy 

Y weithdrefn 
penderfyniad 
cadarnhaol 

19(3) Pwerau i Weinidogion Cymru wneud 
darpariaeth ynghylch dosbarthu, adnabod a 
chyflwyno carcasau buchol, carcasau moch a 
charcasau defaid gan ladd-dai yng Nghymru 

Y weithdrefn 
penderfyniad 
cadarnhaol 

20(2) Pwerau i Weinidogion Cymru ddiwygio drwy 
reoliadau y rhestr o sectorau amaethyddol ym 
mharagraff 20(1) o Atodlen 3 i ychwanegu 
neu ddileu sector, ac i nodi cynhyrchion sy’n 
dod o fewn pob sector, neu fel arall i roi 
manylion pellach am y sectorau 

Y weithdrefn 
penderfyniad 
negyddol 
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Beth mae Bil Amaethyddiaeth y DU
yn ei olygu i Gymru?

28 Medi 2018

Read this post in English | Darllenwch yr erthgyl yma yn Saesneg

Beth yw nodau’r Bil
Amaethyddiaeth?
Ar 12 Medi, cy�wynodd Llywodraeth y DU y Bil Amaethyddiaeth gerbron

Senedd y DU. Nod y Bil yw darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer gadael y

Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC) a sefydlu systemau newydd ar gyfer

cymorth amaethyddol a rheoli tir ledled y DU.

Er bod y Bil yn ceisio gosod y fframwaith ar gyfer y polisi yn y dyfodol yn

Lloegr mae hefyd yn cynnwys darpariaethau sy’n ymestyn i’r DU gyfan ac i

rannau gwahanol o’r DU. Mae Atodlen 3 yn gymwys yn benodol i Gymru.

I Loegr, bydd y Bil yn disodli’r system bresennol o daliadau uniongyrchol

fesul cam ac yn sefydlu system rheoli tir amgylcheddol newydd. Bydd y

system newydd yn darparu ffrwd incwm ar gyfer ffermwyr a rheolwyr tir yn

seiliedig ar arian cyhoeddus ar gyfer nwyddau cyhoeddus â phwyslais

amgylcheddol.

Beth mae Bil Amaethyddiaeth y DU yn ei …  BACK TO TOP
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Bydd y dull newydd hefyd yn cynnwys cymorth a fydd yn anelu at:

helpu busnesau fferm i ddod yn fwy gwydn, cynhyrchiol a

chystadleuol;

helpu gyda gwelliannau i les anifeiliaid y tu hwnt i’r llinell sylfaen

reoleiddiol; a

cheisio mynd i’r afael ag arferion masnachu annheg yn y gadwyn

cy�enwi bwyd.

Beth yw darpariaethau Cymru?
Mae Atodlen 3 yn pennu pwerau i Weinidogion Cymru barhau i wneud

taliadau i ffermwyr a rheolwyr tir ar ôl Brexit, i wneud newidiadau i’r

cynlluniau presennol ac i weithredu cynlluniau newydd. Mae Atodlen 3

wedi’i gynnwys ar gais Llywodraeth Cymru ac mae angen cydsyniad

deddfwriaethol gan y Cynulliad.

Y bwriad yw bod cyfyngiad amser i’r pwerau hyn tan y bydd Llywodraeth

Cymru yn cy�wyno ei Fil Amaethyddiaeth ei hun, a disgwylir i hynny fod

cyn diwedd y Cynulliad hwn.

Mae agweddau nodedig Atodlen 3 yn cynnwys pwerau i Weinidogion

Cymru:

Terfynu Taliadau Uniongyrchol yn raddol;

Datgysylltu cymorth ariannol o gynhyrchu amaethyddol;

Rhoi cymorth ar gyfer darpariaeth nwyddau cyhoeddus, yn enwedig

canlyniadau amgylcheddol;

Rhoi cymorth i wella cynhyrchiant;

Rhoi cymorth i fusnesau a chymunedau gwledig
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Rhoi cymorth i’r rhai sy’n ymwneud â chynhyrchu, prosesu, marchnata

neu ddosbarthu cynnyrch sy’n deillio o weithgareddau amaethyddol,

garddwriaethol neu goedwigaeth sy’n dod o’r meini prawf ‘ffermwr

actif’ presennol ar gyfer taliadau;

Pwerau i fuddsoddi mewn gorfodaeth reoliadol ar gyfer cydymffur�o â

meini prawf cymhwyster; ac

Ymestyn y cyfnod pontio amaethyddol sydd wedi’i bennu o fewn y Bil

am saith mlynedd gan ddechrau gyda 2021 (sy’n golygu mai’r �wyddyn

olaf y caiff Taliadau Uniongyrchol eu gwneud fydd 2027, ond mae

modd ymestyn hynny).

Mae rhai cymalau yn gymwys yng Nghymru ond nid oes angen cydsyniad

deddfwriaethol arnynt gan mai safbwynt Llywodraeth y DU yw eu bod

wedi’u cadw’n ôl. Mae’r rhain yn cynnwys Cymalau 22-26; Cymalau 29-36;

Atodlen 1; Atodlen 2 ac Atodlen 5. Yn bwysicach, mae Cymal 26 yn cynnwys

rheoliadau Sefydliad Masnach y Byd (WTO) sy’n caniatáu i    Lywodraeth y

DU bennu terfynau ariannol ar y gweinyddiaethau datganoledig mewn

perthynas â chymorth amaethyddol a ystyrir yn ystumio masnach (trafodir

hyn yn nes ymlaen).

Sut mae darpariaethau Cymru yn
wahanol i’r rhai sy’n berthnasol
yn Lloegr?
Mae Atodlen 3, Rhannau 1-5 sy’n berthnasol i Gymru yn debyg i Rannau 1-5

sy’n gymwys i Loegr. Fodd bynnag, mae rhai gwahaniaethau, yn enwedig yn

Rhan 1.
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Mae hyn yn cynnwys darpariaeth ar gyfer cefnogi cymunedau a busnesau

gwledig sydd ond wedi’u cynnwys yn adrannau’r Bil sy’n berthnasol yng

Nghymru. Mae ystod y rhai sy’n gymwys i dderbyn Cymorth hefyd yn

ehangach yn Rhan Cymru, gan gynnwys rheolwyr tir a rhai drwy gydol y

gadwyn gy�enwi, tra bod taliadau yn Lloegr yn cael eu cyfyngu i’r rhai sy’n

dechrau gweithgaredd amaethyddol, garddwriaethol neu goedwigaeth,

neu’n gwella’r gwaith o gynhyrchu gweithgaredd o’r fath.

Sut groeso gafodd y Bil?

Llywodraeth Cymru
Ar 12 Medi, cyhoeddodd ar Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a

Materion Gwledig, Lesley Grif�ths, ddatganiad ysgrifenedig ar Fil

Amaethyddiaeth y DU. Er bod y datganiad yn pwysleisio cefnogaeth
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gyffredinol Llywodraeth Cymru i’r Bil, mae hefyd yn nodi dau faes lle ceir

anghytundeb.

Yn gyntaf, mae Llywodraeth Cymru yn anghytuno â Llywodraeth y DU ar y

graddau y mae’r cymal yn ymwneud â’r ffaith bod y DU yn credu bod

Cytundeb WTO ar Amaethyddiaeth yn fater sydd wedi’i gadw’n ôl. Mae’r

datganiad yn pwysleisio’r berthynas gref rhwng pwerau WTO a

chyfrifoldebau datganoledig ar gymorth amaethyddol, ac yn nodi:

Yn ail, hoffai Llywodraeth Cymru weld pwerau yn ymwneud ag

ailddosbarthu’r ardoll cig coch wedi’i gynnwys ar wyneb y Bil ac mae’n

disgwyl diwygiad gan Lywodraeth Cymru ei newid ‘i gywiro hyn cyn gynted

â phosib’.

F� yw’r ardoll cig coch a delir gan bob cynhyrchwr neu gigyddwr yn y man

lladd (neu’r man allforio byw). Caiff yr ardoll ei thalu i’r bwrdd ardollau

perthnasol ym mhob gwlad i’w defnyddio ar gyfer marchnata a hybu

cynhyrchion cig y wlad honno. Y wlad lle caiff yr anifail ei ladd sy’n pennu

ardoll pa wlad a delir. Yng Nghymru, telir yr ardoll i Hybu Cig Cymru (HCC),

a ariennir yn bennaf drwy’r ardoll.

Mae’r ardoll wedi cael ei beirniadu yn y gorffennol gan nad yw’n ystyried da

byw a gynhyrchwyd mewn un wlad a gaiff eu lladd mewn un arall; telir yr

arian i’r bwrdd ardollau yn y wlad lle y caiff yr anifail ei ladd, ni waeth o ble

y daw.

Mae Gweinidogion Cymru wedi sicrhau cytundeb pwysig gan Lywodraeth y DU i
ymrwymo yn y Senedd i ymgynghori â’r Gweinyddiaethau Datganoledig ar reoliadau
sy’n gysylltiedig â’r WTO. Rydym hefyd wedi cytuno i ddod o hyd i broses ar gyfer sut
y bydd rheoliadau o’r fath yn cael eu llunio. Fodd bynnag, mae ymrwymiad i
ymgynghori yn annigonol o ystyried pwysigrwydd y mater hwn. Byddwn felly yn
parhau i weithio tuag at gytundeb sy’n sicrhau bod cysylltiad priodol gyda
safbwyntiau Gweinidogion Cymru a gweinyddiaethau eraill ac ystyriaeth ohonynt.
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Barn rhanddeiliaid
Mae NFU Cymru wedi nod bod y Bil yn dangos diffyg cydnabyddiaeth bod

ffermwyr yn gynhyrchwyr bwyd. Mae’n nodi:

Dywedodd dadansoddwr polisi, Pete Kennedy fod y cymal sy’n darparu

cymorth ariannol ar gyfer cynhyrchiant ar hyn o bryd yn cynnwys agwedd

mor gyffredinol fel gall y llywodraeth roi arian i unrhyw un mewn

gwirionedd. Mae hyd yn oed Monsanto yn gwneud pethau mewn cysylltiad

â gwella iechyd planhigion a gwella cynhyrchiant amaethyddiaeth.

Mae Grwpiau Gwyrdd, gan gynnwys RSPB, wedi croesawu pwyslais

amgylcheddol y Bil, sy’n mynd i’r afael â diffygion system yr UE yn eu barn

nhw.

Beth yw’r camau nesaf i Gymru?
Mae Papur Gwyrdd, Brexit a’n Tir wedi’i gyhoeddi ar gyfer ymgynghoriad, ac

mae’n cynnwys cynigion ar gyfer ‘Rhaglen Rheoli Tir’ newydd sy’n cynnwys

dau gynllun:

Y Cynllun Cadernid Economaidd: buddsoddiad ar gyfer gweithgareddau

economaidd, yn enwedig cynhyrchu bwyd a choed; a

Cynllun Nwyddau Cyhoeddus: cymorth uniongyrchol ar gyfer darparu

nwyddau cyhoeddus, yn enwedig ar gyfer yr amgylchedd.

Mae hefyd yn nodi’r cyfnod pontio arfaethedig i’r polisi newydd, y sonnir

amdano mewn erthygl blog �aenorol. Mae Pwyllgor Newid Hinsawdd,

NFU Cymru maintains that any future Welsh agricultural policy should contain
volatility or stability measures, to sit alongside environmental and productivity
measures, in order to support farmers’ core role as food producers.
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Amgylchedd a Materion Gwledig yn bwriadu edrych ar ddarpariaethau’r

Papur Gwyrdd y tymor hwn. Disgwylir i Lywodraeth Cymru gyhoeddi Papur

Gwyn yn y gwanwyn, cyn Bil Amaethyddiaeth Cymru arfaethedig.

Dim ond rhan o’r darlun yw Bil Amaethyddiaeth y DU a chynigion

Llywodraeth Cymru. Bydd cynigion masnachol y DU yn y dyfodol, yn ogystal

ag ymrwymiadau ynghylch gwariant sydd heb eu cyhoeddi eto, yn arwain at

oblygiadau sylweddol ar y sector ar ôl Brexit.

Erthygl gan Katy Orford, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol

Cymru
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