
 

SL(5)658 - Rheoliadau Maethiad (Diwygiadau 

Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2020 

Cefndir a Diben 

Gwneir y Rheoliadau hyn o dan baragraff 1(1) o Atodlen 2 i Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd 

(Ymadael) 2018, er mwyn ymdrin â diffygion sy’n deillio o ymadawiad y Deyrnas Unedig â’r 

Undeb Ewropeaidd. 

Mae'r Rheoliadau'n gwneud diwygiadau mân a thechnegol i Reoliadau Maethiad 

(Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2019 i sicrhau bod y diwygiadau a wneir 

gan y Rheoliadau hynny i is-ddeddfwriaeth i Gymru ym maes maethiad yn gweithredu'n 

effeithiol ar ddiwrnod cwblhau’r cyfnod gweithredu.  

Daw’r Rheoliadau hyn i rym yn union cyn diwrnod cwblhau’r cyfnod gweithredu, am 11.00 

pm ar 31 Rhagfyr 2020.  

Gweithdrefn 

Gwnaed y Rheoliadau gan Weinidogion Cymru cyn iddynt gael eu gosod gerbron y Senedd.  

Gall y Senedd ddirymu’r Rheoliadau o fewn 40 diwrnod (ac eithrio unrhyw ddiwrnodau pan 

fo’r Senedd: (i) wedi’i diddymu neu (ii) ar doriad am fwy na phedwar diwrnod) i'r dyddiad y 

cawsant eu gosod gerbron y Senedd. 

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 y pwynt a ganlyn i gyflwyno adroddiad arno o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn 

perthynas â'r offeryn hwn.  

1. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei 

fod yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Senedd. 

Gosodwyd drafft o'r Rheoliadau hyn gerbron y Senedd ar gyfer sifftio yn unol â pharagraff 4 

o Atodlen 7 i Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018. Cytunodd y Pwyllgor mai 

gweithdrefn negyddol yw'r weithdrefn briodol ar gyfer y Rheoliadau hyn. 

Y goblygiadau yn sgil ymadael â’r Undeb Ewropeaidd  

Ac eithrio'r rhai a nodir uchod, ni nodir unrhyw oblygiadau eraill i gyflwyno adroddiad arnynt 

o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â'r Rheoliadau hyn. 



 

Ymateb Llywodraeth Cymru 

Nid oes angen ymateb gan Lywodraeth Cymru. 

Trafodaeth y Pwyllgor 

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn yn ei gyfarfod ar 30 Tachwedd 2020 ac mae'n cyflwyno 

adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwynt adrodd uchod. 

 


