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Annwyl Lesley 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2) – y Bil Lles Anifeiliaid 

(Anifeiliaid a Gedwir) 

Yn ein cyfarfod ddydd Llun (7 Chwefror 2022), trafodwyd y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol 

Atodol (Memorandwm Rhif 2) ar y Bil Lles Anifeiliaid (Anifeiliaid a Gedwir) (y Bil). 

Nid yw ein trafodaeth o Femorandwm Rhif 2 wedi bod mor gynhyrchiol ag yr oeddem wedi’i obeithio 

o ystyried, yn ein barn ni, fod gwybodaeth bwysig ar goll o Femorandwm Rhif 2 ac nid oes ganddo 

lefel briodol o eglurder, yr wyf wedi nodi manylion am hyn isod. 

Mae Memorandwm Rhif 2 yn aneglur i ba raddau y mae angen cydsyniad y Senedd ar Ran 1 o’r Bil, 

ac Atodlenni 1 i 4, sy’n ymwneud â phrimasiaid. Er eich bod yn nodi’r gofyniad am gydsyniad ar gyfer 

y gwelliannau i’r darpariaethau hyn, nid ydych yn cadarnhau a ydych yn ystyried bod angen 

cydsyniad y Senedd ar gyfer holl ddarpariaethau Rhan 1 o’r Bil ac Atodlenni 1 i 4 yn fwy cyffredinol. Er 

enghraifft, ni chrybwyllir cymal 6 (ymhlith eraill yn Rhan 1) ym Memorandwm Rhif 2. Felly, nid yw'n glir 

a yw Llywodraeth Cymru o'r farn bod angen cydsyniad y Senedd ar gyfer cymal 6. Yn yr un modd, ni 

chrybwyllir Atodlen 4 ym Memorandwm Rhif 2.  

Fel pwynt o ddealltwriaeth gyffredinol, nid yw Memorandwm Rhif 2 ychwaith yn egluro darpariaethau 

Rhan 1 nac Atodlenni 1 i 4 yn fanwl, er mwyn galluogi darllenwyr i ddeall beth yw ystyr y 

darpariaethau a beth yw’r goblygiadau i Gymru. Drwy dynnu sylw at y pwynt hwn, rydym yn amlygu’r 

ffaith bod y Memorandwm gwreiddiol yn disgrifio’n fanwl bob cymal yr oedd angen cydsyniad ar ei 
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gyfer bryd hynny. Gan nad oedd Rhan 1 ac Atodlenni 1 i 4 wedi’u cynnwys yn y Memorandwm 

oherwydd nad oedd y darpariaethau bryd hynny’n gymwys i Gymru, rydym o’r farn y dylai 

esboniadau perthnasol o’r fath fod wedi’u darparu ym Memorandwm Rhif 2.  

Yn olaf, rydym hefyd yn ansicr ynghylch y rhifau a ddefnyddir ym Memorandwm Rhif 2 i nodi cymalau 

perthnasol yn y Bil. Ymddengys bod Memorandwm Rhif 2 yn defnyddio rhifau cymalau o fersiwn 

gynharach o'r Bil ond gan gyfeirio at gymalau sydd wedi'u diwygio a/neu wedi’u hailrifo. Mae 

cadarnhad ar y mater hwn yn hollbwysig i ddealltwriaeth a gwaith craffu’r Senedd ar Femorandwm 

Rhif 2. 

Rydym wedi penderfynu tynnu eich sylw at y materion hyn nawr fel y gall ein hadroddiad, ar ôl ichi 

fynd i’r afael â’r materion hyn, ganolbwyntio ar unrhyw faterion arwyddocaol eraill y dylid tynnu sylw’r 

Senedd atynt. 

Mater i chi, wrth gwrs, yw sut yr ewch i’r afael â’r materion yr ydym wedi’u nodi gyda Memorandwm 

Rhif 2. Fodd bynnag, er mwyn galluogi fy Mhwyllgor i gyflwyno adroddiad ffurfiol i’r Senedd ar 

Femorandwm Rhif 2 erbyn 3 Mawrth 2022, byddwn yn ddiolchgar petaech yn egluro’r materion yr 

ydym wedi tynnu eich sylw atynt fel mater o frys ac yn ymateb erbyn dydd Iau 17 Chwefror. 

Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at Bwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig. 
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