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Annwyl Sarah  
 
Rheoliadau y DU yn gysylltiedig ag ymadael â'r Undeb Ewropeaidd 
 
Roedd yr ymateb gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig dyddiedig 11 
Tachwedd i Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn gwneud 
addewid y byddai swyddogion yn darparu rhagor o wybodaeth o ran yr effaith ar gymhwysedd 
deddfwriaethol a gweithredol. Rwyf bellach yn amgáu yr wybodaeth honno mewn perthynas 
â'r ddau offeryn statudol canlynol.   
 
Rheoliadau Amaethyddiaeth (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â'r UE) 2019 
 
Roedd Rheoliadau Amaethyddol (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â'r UE) 2019 yn 
trosglwyddo swyddogaethau i'r Ysgrifennydd Gwladol gydnabod sefydliadau cynhyrchwyr a 
chyhoeddi rhestr o sefydliadau cynhyrchwyr cydnabyddedig yn ogystal â chaniatáu i 
sefydliadau cynhyrchwyr gael cynhyrchwyr allanol i ddarparu unrhyw un o'u gweithgareddau 
mewn sectorau penodol (Rheoliad 1299/2007 a Rheoliad 2016/232). Mae gan yr 
Ysgrifennydd  Gwladol y swyddogaeth o benderfynu ar gyfwerthedd cyn i unrhyw wyau gael 
eu mewnforio i'r DU (Rheoliad 589/2008). Hefyd, mae swyddogaethau wedi'u trosglwyddo i'r 
Ysgrifennydd Gwladol o ran pennu ad-daliadau allforio a gweithredu'r system ad-daliadau 
allforio ar gyfer cynnyrch amaethyddol (Rheoliad 1370/2013) ac o ran safonau marchnata 
cynnyrch amaethyddol. Caiff y diwygiadau yr effaith o drosglwyddo pŵer i'r Ysgrifennydd 
Gwladol bennu telerau ac amodau y cysylltiadau cytundebol o fewn y sector llaeth a 
chynnyrch llaeth. Mae pŵer wedi'i drosglwyddo i'r Ysgrifennydd Gwladol o ran y system ad-
daliadau allforio ar gyfer cynnyrch amaethyddol.O ran Rheoliadau 1370/2013 a Rheoliad 
510/2014, mae gan yr Ysgrifennydd Gwladol swyddogaeth yn gysylltiedig â phennu ad-
daliadau allforio a gweithredu y system ad-dalu allforio ar gyfer cynnyrch amaethyddol. 
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O ran Rheoliad 511/2012, mae Erthygl 149(2) (c) o Reoliad yr UE 1308/2013 yn darparu y 
sylfaen gyfreithiol ar gyfer Rheoliad 511/2012. Mae Erthygl 149(2) (c) yn gysylltiedig â 
pherthynas a thrafodaeth ynghylch contractau yn y sector llaeth a chynhyrchion llaeth. Mae 
Erthygl 2 o Reoliad 511/2012 yn gysylltiedig â hysbysiadau am faint o laeth amrwd oedd yn 
cael ei gynnwys mewn trafodaethau contract. Bydd yn rhaid gwneud yr hysbysiadau hyn nawr 
i'r Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd. 
 
Mae Rheoliadau Amaethyddiaeth (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â'r UE) 2019 yn 
trosglwyddo swyddogaethau gweinyddol a deddfwriaethol eu natur i'r Ysgrifennydd Gwladol, 
a fydd yn arferadwy ganddo ef yn unig. Mae swyddogaethau a drosglwyddir i'r Ysgrifennydd 
Gwladol yn swyddogaethau un o Weinidogion y Goron at ddibenion Atodlen 7B o Ddeddf 
Llywodraeth Cymru 2006. Pe bai'r Cynulliad yn cyflwyno Bil yn y dyfodol i geisio dileu neu 
addasu'r swyddogaethau hyn, gallai hynny olygu y byddai yn ofynnol i ymgynghori â 
Llywodraeth y DU. 
 
Mae'n bosibl y byddai rhoi swyddogaeth gweinyddol i'r Awdurdod Cystadleuaeth a 
Marchnadoedd yn golygu bod paragraff 10 o Atodlen 7B i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 
yn gymwys. Mae'r paragraff hwn yn darparu na chaiff darpariaeth mewn Deddf gan y 
Cynulliad ddileu nac addasu, na rhoi pŵer drwy is-ddeddfwriaeth i ddileu neu i addasu, 
unrhyw un o swyddogaethau awdurdod cyhoeddus ac eithrio awdurdod datganoledig yng 
Nghymru, oni fydd Gweinidog (priodol) y DU yn cydsynio i’r ddarpariaeth. Pe bai'r Cynulliad 
yn cyflwyno Bil yn y dyfodol i geisio dileu neu addasu'r swyddogaethau hyn, byddai gofyn 
cael cydsyniad Gweinidog priodol y Goron. 
 
Fel y dywedwyd eisoes wrth CLAC, rydym wedi trafod gyda Llywodraeth y DU ac wedi 
cyrraedd cytundeb mewn egwyddor y byddwn yn mynd i'r afael â'r sefyllfa drwy ddiwygiadau 
i gymhwysedd deddfwriaethol mewn Gorchymyn a.109; yn benodol, ddiwygiadau i ofynion 
cydsynio ym mharagraffau 8 ac 11 i Atodlen 7B o Ddeddf Llywodraeth Cymru.  
 
Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018 
 
Nid yw'r diwygiadau sydd wedi'u gwneud gan Reoliadau Iechyd a Diogelwch (Diwygio) 
(Ymadael â'r UE) 2018 i Reoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Defnydd Cyfyngedig) 
2014 a Rheoliadau Rheoli Peryglon Damweiniau Mawr 2015 yn cael unrhyw effaith o ran 
trosglwyddo unrhyw swyddogaethau. 
 
Mae'r Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Defnydd Cyfyngedig) 2014 yn 
cynnwys pob agwedd ar barhau i ddefnyddio micro-organeddau ac agweddau iechyd dynol 
y defnydd parhaus o GMOau mwy (er enghraifft, anifeiliaid a phlanhigion wedi'u haddasu'n 
enetig). Gan weithredu ar y cyd, Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch a'r 
Ysgrifennydd Gwladol dros Defra yw'r awdurdod cymwys yng Nghymru a Lloegr sy'n gyfrifol 
am Reoliadau 2014. Caiff y swyddogaethau hyn eu dirprwyo i swyddogion Yr Awdurdod 
Gweithredol Iechyd a Diogelwch a Defra. Er nad ydynt yn rhan o'r awdurdod cymwys, mae 
swyddogion Llywodraeth Cymru yn rhan o bob mater sy'n gysylltiedig â GMO yng Nghymru. 
Mae'r diwygiadau a wnaethpwyd gan y Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Diwygio) (Ymadael 
â’r UE) 2018 yn dileu cyfeiriadau diangen ac yn diwygio gofynion i awdurdod cymwys hysbysu 
Gwladwriaethau yr Ardal Economaidd Ewropeaidd ac adrodd i'r Undeb Ewropeaidd, na fydd 
bellach yn briodol unwaith y bydd y DU yn ymadael â'r UE. 
         
Bwriad Rheoliadau Rheoli Peryglon Damweiniau Mawr 2015 yw atal damweiniau mawr 
diwydiannol ar y tir a chyfyngu ar eu canlyniadau i bobl a'r amgylchedd. Mae'r Rheoliadau yn 
gosod rheolau i atal damweiniau mawr a allai ddigwydd o safleoedd gweithgareddau 
diwydiannol penodol sy'n cynnwys cynhyrchu, defnyddio neu storio sylweddau peryglus ar 
neu uwchben trothwyon penodol, a chyfyngiadau eu canlyniadau. Mae'r diwygiadau a 
wnaethpwyd gan Reoliadau Iechyd a Diogelwch (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018 yn 



gysylltiedig â darparu gwybodaeth, y gofyniad i ddarparu gwybodaeth ac i gynghori Aelod 
Wladwriaethau, rhoi gwybodaeth i'r Comisiwn Ewropeaidd ac mewn perthynas â'r hyn sydd 
o fewn cynlluniau brys allanol na fydd bellach yn briodol unwaith y bydd y DU yn ymadael â'r 
UE. Mae diffiniad newydd o 'sefydliad rhyngwladol' hefyd yn cael ei gynnwys yn y Rheoliadau 
hyn er mwyn cysondeb o dan y drefn ddomestig.Bydd y swyddogaethau o ran darparu 
gwybodaeth yn cael eu rhoi i'r awdurdod cymwys a fydd, o dan Reoliadau Rheoli Peryglon 
Damweiniau Mawr 2015, yn golygu, o ran sefydliad yng Nghymru, Cyfoeth Naturiol Cymru yn 
gweithredu ar y cyd â'r Weithrediaeth Iechyd a Diogelwch.  
 
Ni chaiff Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2018, unrhyw effaith ar 
gymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru, nac ychwaith ar allu 
Gweinidogion Cymru i ymarfer eu swyddogaethau mewn perthynas â Chymru." 
 
Yn gywir  
 

 
  

Datblygu Gwledig & Deddfwriaeth 
 
 

 




