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31 Mawrth 2022 
 

 
Annwyl Paul, 
 
Rheoliadau Mewnforio Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid a Gwledydd Cymeradwy 

(Diwygio) 2022 

Rwy'n ysgrifennu atoch i roi gwybod i Bwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig fy 
mod wedi rhoi caniatâd i'r Ysgrifennydd Gwladol wneud y rheoliadau uchod mewn perthynas 
â Chymru.  
 
Mae'r rheoliadau'n gwneud diwygiadau technegol i sawl darn o gyfraith yr UE a ddargedwir i 
gywiro diffygion sy'n deillio o’r DU yn ymadael â'r UE. Yn benodol, maent yn gwneud 
newidiadau i'r prosesau a ddefnyddir i restru trydydd gwledydd gan y DU, mewn perthynas â 
ag amodau iechyd a osodir ar wledydd eraill sy’n ymwneud â mewnforio anifeiliaid a 
chynhyrchion anifeiliaid.  
 
Rhaid i bartneriaid masnachu sydd wedi'u cymeradwyo i allforio anifeiliaid a chynhyrchion 
anifeiliaid i'r DU gydymffurfio ag amodau mewnforio sy'n benodol i wlad a geir yng nghyfraith 
yr UE a ddargedwir. Mae diwygiadau rheolaidd i'r amodau hyn yn ofynnol er mwyn ymateb i 
newidiadau mewn risg, gan gynnwys rheoli masnach yn ddiogel o wledydd sy'n profi brigiadau 
o achosion o glefydau anifeiliaid (er enghraifft, Ffliw Adar a Chlwy Affricanaidd y Moch) neu 
ddigwyddiadau sy’n ymwneud â diogelwch bwyd. 
 
Mae cyfraith yr UE a ddargedwir yn darparu bod mewnforion o’r fath yn gyffredinol ddim ond 
yn cael eu cymeradwyo o wledydd (neu rannau ohonynt) sydd wedi'u rhestru mewn 
Atodiadau i wahanol ddarnau o gyfraith yr UE a ddargedwir (“rhestrau gwledydd cymeradwy”). 
Mae'r rhestrau gwledydd cymeradwy hyn yn nodi manylion mewn tablau ynghylch pa 
anifeiliaid/cynhyrchion a ganiateir o ba drydydd gwledydd (neu rannau ohonynt) a'r amodau 
penodol sy'n gymwys i fewnforion o'r fath. 
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Cyn ymadael â'r UE, rhoddwyd y pŵer i ddiwygio'r ‘rhestrau gwledydd cymeradwy’ i'r 
Comisiwn Ewropeaidd gan ddefnyddio ei bwerau dirprwyedig. Roedd hyn yn galluogi'r 
Comisiwn Ewropeaidd i wneud newidiadau'n gyflym ac yn aml drwy ddeddfwriaeth drydyddol, 
i adlewyrchu newidiadau sy'n berthnasol i fewnforio anifeiliaid neu gynhyrchion anifeiliaid a 
allai achosi risgiau bioddiogelwch neu ddiogelwch bwyd. Er enghraifft, brigiad o achosion o 
glefyd mewn gwlad neu ardal benodol (neu yn yr un modd i adlewyrchu newidiadau i ddileu 
cyfyngiadau lle mae'r risgiau'n lleihau).  
 
Mae'r diwygiadau a wneir gan y rheoliadau yn galluogi'r Ysgrifennydd Gwladol i wneud 
newidiadau yn y dyfodol mewn ‘rhestrau gwledydd cymeradwy’, gan nodi newidiadau o'r fath 
mewn dogfen a gyhoeddir at y diben penodol hwnnw, yn hytrach na gwneud newidiadau o'r 
fath yng nghyfraith yr UE a ddargedwir drwy offeryn statudol bob tro y bydd angen newid.  
 
Mae hyn yn golygu y bydd y broses ar gyfer diwygio rhestrau gwledydd cymeradwy yn y 
dyfodol yn llai beichus ac yn gyflymach, gyda manteision i fioddiogelwch (fel y gallwn ddelio 
â digwyddiadau'n gyflymach) ac i'n gallu i gydymffurfio â rhwymedigaethau rhyngwladol (pan 
fydd yn ofynnol i wledydd godi rhwystrau i fasnach yn gyflym unwaith y bydd digwyddiadau 
wedi’u datrys). 
 
Mae'r pwerau i ddiwygio rhestrau gwledydd cymeradwy yn bwerau datganoledig a dim ond 
yr Ysgrifennydd Gwladol all eu harfer, gyda chydsyniad Gweinidogion Cymru mewn 
perthynas â Chymru (a Gweinidogion yr Alban, mewn perthynas â'r Alban). Mae'r 
rheoliadau'n caniatáu arfer pwerau o'r fath pan fo hynny'n angenrheidiol neu'n briodol yn 
amodol ar asesiad o'r risgiau i iechyd anifeiliaid neu iechyd y cyhoedd ym Mhrydain Fawr, 
gan ystyried meini prawf penodol. Bydd yn rhaid i asesiadau risg o'r fath hefyd gael eu 
cymeradwyo gan Weinidogion Cymru. 
 
Mae Fframwaith Cyffredin y DU ar gyfer Iechyd a Lles Anifeiliaid yn gweithredu lle mae fy 
swyddogion yn dod i benderfyniadau polisi drwy gonsensws â'u swyddogion cyfatebol yn 
Llywodraeth yr Alban a Llywodraeth y DU ar y materion hyn. Rheolir y swyddogaethau 
technegol mewn perthynas â rhestrau trydydd gwledydd cymeradwy gan Swyddfa newydd y 
DU ar gyfer Sicrwydd Masnach Iechydol a Ffytoiechydol. 
 
Fel arfer, polisi Llywodraeth Cymru yw deddfu ar gyfer Cymru ar faterion lle mae cymhwysedd 
wedi ei ddatganoli; fodd bynnag, yn yr achos hwn rwyf wedi penderfynu rhoi fy nghaniatâd i'r 
Ysgrifennydd Gwladol wneud y rheoliadau hyn mewn perthynas â Chymru. 
 
Y rhesymau dros fy nghaniatâd yw'r angen am gysondeb ledled Prydain Fawr mewn 
perthynas â rheolaethau mewnforio ar gyfer rheoli ein bioddiogelwch ar y cyd, wrth i nwyddau 
symud yn rhydd o fewn Prydain Fawr ar ôl eu mewnforio. Yn ogystal, bydd y dull hwn yn 
galluogi rheoli adnoddau cyffredin, sy'n un o egwyddorion allweddol Fframwaith Cyffredin y 
DU ar gyfer Iechyd a Lles Anifeiliaid.  
 
Pe na bawn yn rhoi caniatâd, byddwn yn ei gwneud yn ofynnol i Lywodraeth Cymru gyflwyno 
deddfwriaeth gyfatebol i Gymru. Nid oes unrhyw newidiadau sylweddol mewn polisi; dim ond 
y broses o gyhoeddi newidiadau i restrau gwledydd cymeradwy sy'n wahanol. Felly, yn yr 
achos hwn, nid wyf o'r farn y byddai gwneud deddfwriaeth ar wahân i Gymru yn ddefnydd da 
o amser y Senedd ac adnoddau llywodraeth, sydd wedi etifeddu llawer o swyddogaethau 
newydd gan yr UE ac sy'n delio ag argyfyngau fel Covid-19, Ffliw Adar ac – yn awr – y rhyfel 
yn Wcráin. 
 
Mae'r Offeryn Statudol yn ddarostyngedig i'r weithdrefn gadarnhaol ddrafft ar gyfer OS, ac 
mae'n cael ei osod gerbron y Senedd ar 30 Mawrth 2022. Disgwylir i ddyddiad cychwyn fod 
ym mis Mehefin neu fis Gorffennaf, gan ddibynnu ar ba bryd y bydd dadleuon yn cael eu 
trefnu yn Nhŷ'r Cyffredin a Thŷ'r Arglwyddi.  



 
Rwyf wedi gosod Datganiad Ysgrifenedig, sydd i'w weld ynghlwm wrth y llythyr hwn. 
 
Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad. 
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