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Annwyl Paul,  
 
Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) 2022  
 
Hoffwn hysbysu’r Pwyllgor fy mod yn rhoi cysyniad i’r Ysgrifennydd Gwladol dros yr 
Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig osod Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Diwygiadau 
Amrywiol) 2022 ar 19 Mai 2022. Disgwylir i’r Rheoliadau ddod i rym y diwrnod ar ôl iddynt 
gael eu gosod.  
 
Mae’r Rheoliadau yn gwneud diwygiadau technegol bach i gyfraith uniongyrchol yr UE a 
gedwir mewn perthynas â lles anifeiliaid wrth eu cludo a rheolaethau swyddogol. Gwnaed 
hyn er mwyn sicrhau ei bod yn gweithredu’n effeithiol ar ôl i'r Deyrnas Unedig ymadael â'r 
Undeb Ewropeaidd. Nid yw’r Rheoliadau’n cynnwys trosglwyddiadau o swyddogaethau’r 
Comisiwn Ewropeaidd. 
 
Mae’r Rheoliadau’n diwygio: 
 

 Rheoliad y Cyngor (CE) Rhif 1/2005 ar ddiogelu anifeiliaid wrth eu cludo a 
gweithrediadau cysylltiedig; a  

 

 Rheoliad (yr UE) 2017/625 o Senedd Ewrop a'r Cyngor ar reolaethau swyddogol a 
gweithgareddau swyddogol eraill a gyflawnir i sicrhau bod cyfraith bwyd a bwyd 
anifeiliaid yn cael ei chymhwyso, yn ogystal â rheolau ar iechyd a lles anifeiliaid, 
iechyd planhigion a chynhyrchion diogelu planhigion. 
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Caiff y diwygiadau eu crynhoi isod: 

 

 Rôl a diffiniad yr Awdurdod Cymwys: Gofyniad gorfodol er mwyn i’r awdurdod 
cymwys adennill costau unrhyw gam(au) gorfodi y mae’n ei gymryd/eu cymryd mewn 
perthynas â swyddogaethau rheoli swyddogol. Mae’r pŵer i adennill costau wedi newid i 
gam gweithredu yn ôl disgresiwn. Felly, nid oes rhaid cymryd cam gweithredu bob 
amser. Mae hyn yn galluogi sefyllfaoedd ble y byddai’r broses o adennill costau yn 
anymarferol, aneconomaidd, neu nad yw er budd y cyhoedd fel arall. Gwnaed mân 
newidiadau drafftio eraill. 

 

 Dileu cyfeiriadau at sefydliadau'r UE a systemau cofnodi: Mae cyfeiriadau at “aelod-
wladwriaethau” yr UE wedi cael eu disodli gan “Prydain Fawr”. Mae gofyniad i awdurdod 
cymwys yn y DU ddarparu manylion am deithiau hir y mae’n bwriadu eu cymryd drwy 
system cyfnewid gwybodaeth yr UE wedi'i ddileu. Mae cyfeiriadau at system o bwyntiau 
cyswllt cenedlaethol a chynllun cymorth ar y cyd a ddefnyddir gan aelod-wladwriaethau'r 
UE wedi'u dileu. Mae gofyniad i ddarparu adroddiad blynyddol ar arolygiadau a gynhelir 
o dan y rheoliadau hyn, i Gomisiwn yr UE, wedi'i ddileu. 

 

 Cosbau: Mae gofyniad i osod rheolau ar gosbau am dorri rheolau erbyn 5 Gorffennaf 
2006, wedi'i ddileu. Nid oes angen gwneud hyn mwyach, gan fod rheolau ar gosbau ac 
achosion o dorri’r rheoliadau hyn wedi’u gosod erbyn y dyddiad cau hwnnw ac mewn 
grym ar hyn o bryd. 

 

 Diweddaru cyfeiriadau at ddeddfwriaeth sydd wedi dyddio: Mae cyfeiriadau at 
reoliadau eraill yng nghyd-destun hyfforddiant ar gyfer staff awdurdod cymwys, 
deddfwriaeth filfeddygol arall, ac archwiliadau lles anifeiliaid ar gyfer anifeiliaid a fydd yn 
cael eu lladd, wedi'u diweddaru i gyfeirio at y ddeddfwriaeth gyfredol sy'n briodol ar gyfer 
y pynciau hynny. 
 

Fel arfer, polisi Llywodraeth Cymru yw deddfu ar gyfer Cymru mewn materion sydd o 
gymhwysedd datganoledig. Fodd bynnag, mewn amgylchiadau penodol mae manteision i 
gyd-weithio â Llywodraeth y DU lle mae rhesymeg glir dros wneud hynny. Rwyf yn rhoi 
caniatâd i'r Rheoliadau hyn, sy'n gwneud cywiriadau mewn perthynas â Chymru, ac ar ei 
rhan, am resymau effeithlonrwydd a hwylustod, ac i sicrhau cysondeb a chydlyniad y llyfr 
statud. Ystyriwyd y gwelliannau'n llawn ac nid oes unrhyw wahaniaeth mewn polisi. Mae 
ein safbwynt ar ddiogelu anifeiliaid wrth eu cludo yn cyd-fynd â safbwynt Llywodraeth y DU. 
 
Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad.  
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