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Annwyl Paul,  

 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 30 Mawrth yn cynnwys amryw o ymholiadau ynghylch y 
Fframwaith Cyffredin dros dro ar Iechyd a Lles Anifeiliaid. Nodir fy ymatebion isod. 
 
Cwmpas y Fframwaith  
 
Mae'r fframwaith yn nodi y bydd holl gyfraith a pholisi iechyd a lles anifeiliaid o fewn 
cwmpas. Pam mae'n briodol i’r holl newidiadau arfaethedig i gyfraith a pholisi iechyd 
a lles anifeiliaid fod o fewn cwmpas y fframwaith hwn, hyd yn oed pan fyddai 
Llywodraeth Cymru wedi cael hyblygrwydd rheoleiddiol yng nghyd-destun yr UE? 
 
Mae'r rhan fwyaf o reoliadau domestig ar iechyd a lles anifeiliaid yn cynnwys cyfraith yr UE 
a ddargedwir. Gan fod yr holl reoliadau iechyd a lles anifeiliaid wedi'u cydgysylltu o ran 
natur, ni fyddai'n gwneud synnwyr ymarferol cael strwythurau ar wahân o dan y Fframwaith 
ar gyfer trafodaethau a gwneud penderfyniadau ar gyfraith yr UE a ddargedwir a chyfraith 
iechyd a lles anifeiliaid nas dargedwir.   
 
Roedd gan Lywodraeth Cymru hyblygrwydd rheoleiddiol tra’r oeddem yn yr UE a bydd 
hynny’n parhau o dan drefniadau'r Fframwaith.   
 
A allwch nodi pa effaith y bydd hyn yn ei chael ar y ffordd y gall y Senedd a 
Llywodraeth Cymru arfer eu cymhwysedd? 
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Nid yw'r Fframwaith yn effeithio ar allu Llywodraeth Cymru i wneud polisi neu ddeddfwriaeth 
ar wahân ar gyfer Cymru. Bydd ymwahanu mewn polisi neu ddeddfwriaeth mewn meysydd 
datganoledig yn parhau i fod yn bosibl, â'r Fframwaith yn darparu llwybr mwy ffurfiol ar gyfer 
trafodaethau cynnar ynghylch naill ai llunio polisi ar y cyd neu ar wahân.  
 
Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i ymgynghori â’r Senedd a’i hysbysu yn y ffordd arferol 
pan fydd yn datblygu polisi ac yn gwneud newidiadau rheoleiddiol. 
 
A allwch nodi sut y mae'r broses ar gyfer gwneud newidiadau i gyfraith a pholisi 
Cymru ar iechyd a lles anifeiliaid yn wahanol o dan y fframwaith o'i chymharu ag yn 
ystod aelodaeth o'r UE? 
 
Mae'n bwysig pwysleisio bod cydweithio a chydweithredu sylweddol ym maes iechyd a lles 
anifeiliaid rhwng y pedair llywodraeth yn bodoli cyn ymadael â'r UE, o ystyried cymhlethdod 
a chyd-ddibyniaethau'r maes a gwmpesir gan y Fframwaith hwn. Felly, nid yw'r prosesau ar 
gyfer newidiadau polisi a deddfwriaethol yn wahanol iawn.  
 
Y prif wahaniaeth yw bod Gweinidogion ym mhob llywodraeth wedi caffael swyddogaethau 
newydd a oedd gynt yn nwylo’r Comisiwn Ewropeaidd, felly creodd y Fframwaith y 
mecanwaith i lywodraethu’r gwaith o ddatblygu polisi a gwneud penderfyniadau yn y 
meysydd newydd hynny. 
 
Er enghraifft, i gefnogi'r swyddogaethau newydd hynny sy'n ymwneud â sicrhau safonau 
nwyddau sy'n cael eu mewnforio, mae creu Swyddfa'r DU ar gyfer Sicrwydd Masnach 
Iechydol a Ffytoiechydol (UKOSPSTA) yn darparu rôl dechnegol ar ran pob llywodraeth, 
gan ddefnyddio adnoddau cyffredin a gwella'r broses o wneud penderfyniadau drwy sicrhau 
bod yr un data a chyngor technegol a gwyddonol ar gael yn ddiofyn i benderfynwyr polisi. 
 
Proses gwneud penderfyniadau yn y Fframwaith  
 
Esbonio sut rydych wedi bod yn gweithio drwy'r fframwaith cyffredin i ystyried 
newidiadau i gyfraith iechyd a lles anifeiliaid a chytuno arnynt, a sut y mae hyn yn 
wahanol i'r broses datblygu polisi pan oedd Cymru yn yr UE? 
 
Mae'n bwysig pwysleisio bod cydweithio a chydweithredu sylweddol eisoes yn bodoli rhwng 
y pedair llywodraeth cyn ymadael â'r UE. Mae'r Fframwaith wedi cryfhau ein perthynas 
waith â llywodraethau eraill y DU.   
 
Mae enghreifftiau penodol yn cynnwys: 

 Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi defnyddio mecanweithiau'r Fframwaith (fel y'u 
nodir yn y Fframwaith ei hun) i wella ymgysylltiad â Llywodraeth y DU a chodi 
ymwybyddiaeth o newidiadau arfaethedig i bolisi ffiniau'r DU.  
 

 Bu amryw o newidiadau i Reoliadau Iechyd Anifeiliaid (AHR) yr UE, gydag effaith ar 
allu'r DU i allforio i'r UE. Creodd y Fframwaith fwrdd rhaglen trawslywodraethol i gynnal 
prosiectau llwyddiannus amrywiol i fynd i'r afael â'r newidiadau hynny yng nghyfraith yr 
UE a diwygio ein rheoliadau a'n polisïau ein hunain er mwyn parhau i allu masnachu 
gyda'r UE. 

 
 
 
 
 



Mae'r fframwaith yn ei gwneud yn ofynnol i lywodraethau hysbysu ei gilydd am 
unrhyw faterion (gan gynnwys llunio polisïau, cynnig ar gyfer deddfwriaeth, 
cyhoeddiadau cyhoeddus ac ymatebion brys) cyn gynted ag y cânt eu hystyried, fel y 
gellir cynnal trafodaethau ar y cyd cyn i'r penderfyniadau terfynol gael eu gwneud. 
Esbonio pa effaith (os o gwbl) rydych yn rhagweld y bydd hyn yn ei chael ar rôl y 
Senedd a rhanddeiliaid wrth ddatblygu cyfraith a pholisi Cymru?  
 
Nid yw'r Fframwaith yn atal nac yn llesteirio cymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru i 
weithredu polisïau newydd na chymhwysedd y Senedd i basio deddfwriaeth. Ar adegau, o 
ystyried natur clefydau anifeiliaid ac argyfyngau eraill, mae angen i Lywodraeth Cymru 
weithredu'n gyflym iawn, ac mae darpariaeth ar gyfer hyn yn ein deddfwriaeth.  
 
Nid yw'r Fframwaith yn effeithio ar rôl y Senedd a rhanddeiliaid gan y byddwn yn 
ymgynghori â nhw ac yn eu hysbysu yn y modd arferol.  
 
Rheoli ymwahanu  
 
Os yw llywodraeth yn cynnig ymwahanu, mae'r fframwaith yn ei gwneud yn ofynnol 
cynnal asesiad o'r goblygiadau i farchnad fewnol y DU, negodi a gweithredu 
cytundebau rhyngwladol, a bioddiogelwch. Sut bydd hynny’n gweithio yn ymarferol? 
 
Rhaid i bartïon weld yn gyntaf a allant gytuno ar ddull cyffredin sy'n darparu ar gyfer 
canlyniadau dymunol Partïon unigol er mwyn lleihau ymwahanu.  
 
Mae'r Partïon wedi cytuno i beidio ag ymwahanu oddi wrth safonau sylfaenol mewn modd 
sy'n niweidiol i fioddiogelwch, lles neu Farchnad Fewnol y DU ar draws meysydd polisi 
perthnasol. Bydd effaith unrhyw newid ac a yw'n niweidiol yn cael ei phennu gan y Prif 
Swyddogion Milfeddygol a'r Uwch Swyddogion Polisi. Lle mae potensial ar gyfer 
ymwahanu, bydd hyn yn cael ei drafod yn dryloyw gyda'r holl bartïon sydd wedi'u cynnwys 
yn y Fframwaith, bydd tystiolaeth yn cael ei rhannu ac, os yw'n briodol, gellir ceisio 
consensws ar gyfeiriad polisi.  
 

Esbonio sut y bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i fonitro newidiadau i gyfraith yr 
UE ar iechyd a lles anifeiliaid ac asesu risgiau a manteision cadw i fyny â chyfraith yr 
UE? 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i gadw golwg ar unrhyw newidiadau i gyfraith yr UE 
drwy ein hymchwiliadau ein hunain a thrwy gydweithio â'r Partïon eraill. Crëwyd 
mecanweithiau i wasanaethu pob llywodraeth (a rhannu adnoddau cyffredin) a chadw golwg 
ar newidiadau ar lefel yr UE. Mae'r newidiadau i Reoliadau Iechyd Anifeiliaid (AHR) yr UE a 
grybwyllir uchod yn enghraifft o hyn.  
 
Esbonio sut y caiff effaith Deddf Marchnad Fewnol y DU ei rheoli yn y fframwaith? 
 
Bydd goblygiadau Deddf Marchnad Fewnol y DU (UKIMA) yn cael eu hystyried wrth 
ddatblygu deddfwriaeth mewn sawl maes ac mae swyddogion Llywodraeth Cymru yn 
parhau i fonitro ei heffaith yng Nghymru ac ar draws y DU. Mae timau polisi Llywodraeth 
Cymru yn parhau i ddatblygu deddfwriaeth Cymru yn unol â'n cymhwysedd datganoledig, 
gan ddilyn ein gweithdrefnau arferol.  
 
 
 
 
 



Mae'r fframwaith yn ei gwneud yn ofynnol i lywodraethau hysbysu ei gilydd am 
unrhyw faterion (gan gynnwys llunio polisïau, cynnig ar gyfer deddfwriaeth, 
cyhoeddiadau cyhoeddus ac ymatebion brys) cyn gynted ag y cânt eu hystyried, fel y 
gellir cynnal trafodaethau ar y cyd cyn i'r penderfyniadau terfynol gael eu gwneud. 
Sut y bydd hyn yn effeithio ar rôl rhanddeiliaid wrth ddatblygu cyfraith a pholisi 
Cymru? 
 
Byddwn yn parhau i ymgysylltu â rhanddeiliaid yn y ffordd arferol wrth ddatblygu cyfraith a 
pholisi Cymru. 
 
Mae'r fframwaith yn darparu i gyrff hyd braich perthnasol gymryd rhan mewn grwpiau 
penderfynu. Mae rhai o'r cyrff hyn (megis APHA a'r Arolygiaeth Iechyd Pysgod) yn 
gweithredu yng Nghymru, ond nid ydynt yn atebol yn ffurfiol i Lywodraeth Cymru na'r 
Senedd. Sut y byddwch yn sicrhau bod cyfrifoldebau a llinellau atebolrwydd cyrff 
gwahanol yn glir? 
 
Mae cyrff hyd braich yn cymryd rhan mewn grwpiau penderfynu mewn capasiti cynghori, ac 
yn ysbryd tryloywder. Er enghraifft, mae gan yr Awdurdod Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion 
(APHA) lawer o arbenigwyr ac unedau milfeddygol, gwyddonol a maes sy'n rhoi cyngor 
arbenigol i lunwyr polisi. Er ei bod yn wir fod APHA yn un o asiantaethau gweithredol Defra, 
mae gan Lywodraeth Cymru Gytundeb Lefel Gwasanaeth (CLG) gydag APHA i Gymru, felly 
mae APHA yng Nghymru yn atebol i Lywodraeth Cymru.  
 
Mae Swyddfa'r DU ar gyfer Sicrwydd Masnach Iechydol a Ffytoiechydol (UKOSPSTA) yn 
enghraifft allweddol o fecanwaith llywodraethu Fframwaith newydd i sicrhau ymgysylltiad 
cyrff perthnasol fel yr Asiantaeth Safonau Bwyd a Chanolfan Gwyddorau’r Amgylchedd, 
Pysgodfeydd a Dyframaethu (Cefas). Mae’n darparu gwasanaeth technegol i bob 
llywodraeth ac yn cael ei lletya gan Defra gyda bwrdd cyd-lywodraethu ac amryw o haenau 
llywodraethu eraill. Mae’n chwarae rôl allweddol o fewn trefniadau llywodraethu’r 
Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid a’i phrif dasg yw gweinyddu ceisiadau newydd am 
fynediad i’r farchnad i’r DU ar ran y pedair llywodraeth. 
 
Yn ogystal, mae gwahaniad clir rhwng strwythurau'r Fframwaith sy'n rhai cynghori a'r rhai 
sy'n gwneud penderfyniadau (megis y Grŵp Polisi Clefydau Anifeiliaid [ADPG] a'r Grŵp 
Polisi Lles Anifeiliaid [AWPG]). 
 
Os yw llywodraeth yn cynnig ymwahanu, mae'r fframwaith yn ei gwneud yn ofynnol 
cynnal asesiad o'r goblygiadau i farchnad fewnol y DU, negodi a gweithredu 
cytundebau rhyngwladol, a bioddiogelwch. Pam y mae'r meini prawf hyn wedi'u 
dewis, a beth fyddai'n digwydd pe bai unrhyw wrthdaro canfyddedig rhyngddynt? 
 
Nid yw'r meini prawf hyn yn hollgynhwysol; dyma'r ystyriaethau craidd sy'n llywio'r broses o 
wneud penderfyniadau polisi yn y maes hwn ac yn adlewyrchu egwyddorion y Fframwaith 
Cyffredin a sefydlwyd gan y JMC ym mis Hydref 2017 fel y nodir yn nhestun y Fframwaith 
hwn.  
 
Bwriedir cytuno ar y materion hyn drwy drafodaeth a lefelau priodol o uwchgyfeirio, fel y 
nodir yn nogfennau'r Fframwaith. Asesir drwy'r strwythurau llywodraethu e.e. y Grŵp Polisi 
Clefydau Anifeiliaid (ADPG) fesul achos a byddai unrhyw anghydfodau'n dilyn y 
mecanweithiau Datrys Anghydfodau. 
 
Dylid nodi hefyd y bydd y Pwyllgor Sefydlog Rhyngweinidogol, a sefydlwyd o dan yr 
Adolygiad o Gysylltiadau Rhynglywodraethol, yn monitro'r rhaglen Fframweithiau, gan 
gynnwys unrhyw rwystrau i gynnydd. 
 



Pwy fyddai'n cynnal yr asesiad? 
 
Caiff unrhyw asesiadau y bernir eu bod yn angenrheidiol eu gwneud neu eu comisiynu ar y 
cyd drwy'r strwythurau gwneud penderfyniadau e.e. ADPG. 
 
A fyddai rhanddeiliaid yn cael eu cynnwys wrth lunio'r asesiad? 
 
Byddai unrhyw randdeiliaid perthnasol yn cael eu nodi a'u gwahodd i gymryd rhan yn yr 
asesiad. 
 
A fyddai canlyniadau'r asesiad yn cael eu cyhoeddi? 
Ni fyddem yn gwneud asesiadau'n gyhoeddus yn ddiofyn (oni bai bod hynny'n ofynnol o dan 
y ddeddfwriaeth). 
 
Deddf Marchnad Fewnol y DU 2020  
 
Pa effaith allai Deddf Marchnad Fewnol y DU 2020 ei chael ar gyfraith Cymru ar 
iechyd a lles anifeiliaid? 
 
Bydd polisi yn y dyfodol yn cael ei ystyried fesul achos o ran a oes croestoriad â Deddf 
Marchnad Fewnol y DU (UKIMA) a'r effaith bosibl.  
 
A ydych yn bwriadu gofyn am eithriadau o'r Ddeddf ar iechyd a lles anifeiliaid? 

 
Nid oes unrhyw fwriad i ofyn am eithriad.  
 
Yr UE a Gogledd Iwerddon  
 
A wnewch roi trosolwg o sut y mae cyfraith yr UE a ddargedwir ar iechyd a lles 
anifeiliaid yng Nghymru wedi newid ers diwedd y cyfnod pontio? 
 
Ers diwedd y cyfnod pontio, mae amryw o newidiadau wedi'u gwneud i gyfraith yr UE a 
ddargedwir. Maent yn cynnwys: 

 Diwygiad i'r dull o brofi brechiadau’r gynddaredd a ddefnyddir. Mae hyn yn benodol i 
ymdrin â'r argyfwng yn Wcráin, a'r angen i brofi'n gyflym anifeiliaid anwes sy'n dod gyda 
ffoaduriaid. 
 

 Diwygio darnau o ddeddfwriaeth i sicrhau dull effeithiol o ymdrin ag achosion o Ffliw Adar 
(AI) yn awr ac yn y dyfodol, sef: 

o Daeth Gorchymyn Ffliw Adar (H5N1 mewn Adar Gwyllt) (Cymru) (Diwygio) 2021 i 
rym ar 19 Tachwedd 2022. Yn bennaf, mae'r gorchymyn hwn yn disodli'r ddyletswydd i 
Weinidogion Cymru ddatgan parthau clefydau adar gwyllt os bydd achosion o is-deip 
H5N1 mewn adar gwyllt, gyda phwerau i wneud hynny ar sail risg. 

 
o Daeth Gorchymyn Ffliw Adar (Cymru) (Diwygio a Dirymu) 2022 i rym ar 10 Mawrth 

2022. Mae'n diwygio Gorchymyn Ffliw Adar a Ffliw Sy'n Deillio o Adar mewn 
Mamaliaid (Cymru) (Rhif 2) 2006 sy'n berthnasol i achosion o Ffliw Adar (AI) yng 
Nghymru. Mae'n cynnwys: 

 

 Diwygiadau sy'n cryfhau'r mesurau rheoli clefydau a ddarperir mewn deddfwriaeth 
ddomestig ers i'r DU ymadael â'r UE, gan egluro prosesau diagnostig a gwyliadwriaeth 
lle mae'r clefyd yn cael ei amau neu ei gadarnhau.  

 



 Diwygiadau sy'n cynyddu hyblygrwydd mewn perthynas â mathau penodol o symudiadau 
adar ac wyau o fewn parthau rheoli clefydau mewn ymateb i brofiad y diwydiant yn ystod 
yr achosion blaenorol a’r achosion presennol o ffliw adar. 

 

 Dirymu deddfwriaeth benodol ynghylch AI o'r is-deip H5N1 er mwyn symleiddio 
deddfwriaeth AI ar gyfer dofednod er mwyn galluogi dull sy'n seiliedig ar risg o ymdrin ag 
achosion o unrhyw straen.  

 
Mae nifer o ddiwygiadau pellach yn cael eu hystyried mewn perthynas â pholisi a 
deddfwriaeth Mewnforion a Ffiniau mewn perthynas â nwyddau Iechydol a Ffytoiechydol 
(SPS).   
 
A wnewch roi trosolwg o'r prif wahaniaethau rhwng cyfraith bresennol yr UE ar 
iechyd a lles anifeiliaid a'r gyfraith yng Nghymru? 
 
Gweler yr ateb i'r cwestiwn blaenorol.  
 
Sut y byddwch yn parhau i fonitro newidiadau i gyfraith yr UE ar iechyd a lles 
anifeiliaid ac asesu goblygiadau ymwahanu â'r UE a Gogledd Iwerddon? 
 
Mae prosesau sganio'r gorwel ac olrhain deddfwriaeth ar waith i fonitro newidiadau sydd ar 
y gweill i gyfraith yr UE y bydd angen eu gweithredu yng Ngogledd Iwerddon a'u hasesu i 
ganfod eu heffaith ar Brydain Fawr. Mae'r Fframwaith yn sicrhau bod unrhyw gynigion ar 
gyfer ymwahanu ymhlith gwledydd Prydain yn cael eu hystyried gan y pedair gwlad a bod 
Gweinidogion ym mhob un o'r pedair gwlad yn cael cyfle i godi anghydfod gyda'u 
cymheiriaid. 
 
Mae'r Fframwaith wedi'i ddrafftio a'i gytuno gan y pedair gwlad, gyda sensitifrwydd i'r 
materion sy'n effeithio ar Ogledd Iwerddon a'r sefyllfa unigryw sy'n deillio o'r Ddeddf 
Ymadael â'r UE. Mae gwledydd Prydain yn gweithio'n rheolaidd gyda Gogledd Iwerddon i 
roi newidiadau ar waith e.e. yn fwyaf diweddar mewn perthynas â thrwyddedau ar gyfer 
anifeiliaid sy'n symud rhwng Gogledd Iwerddon a Phrydain Fawr. 
 
Sut y byddwch yn asesu risgiau a manteision parhau i ddatblygu'n gyfochrog â 
chyfraith yr UE mewn cymhariaeth â chynnal y sefyllfa bresennol? 
 
Caiff hyn ei ystyried fesul achos, gan ystyried gallu Llywodraeth Cymru i gadw hyblygrwydd 
rheoleiddiol yng Nghymru, ochr yn ochr â'r pwyslais yn y Fframwaith ar hyrwyddo dulliau 
polisi cyson ledled y DU drwy gydweithio. 
 
Y tu allan i'r UE, gallwn ymwahanu i'r naill gyfeiriad neu'r llall; fodd bynnag, mae'r 
Fframwaith hwn yn nodi ymrwymiadau gan bob llywodraeth i beidio ag erydu safonau, sef 
un o amcanion pwysicaf Llywodraeth Cymru mewn perthynas ag iechyd a lles anifeiliaid. 
 
A ydych yn fodlon y bydd y fframwaith yn darparu ar gyfer ymgysylltiad digonol gan 
Lywodraeth Cymru mewn trafodaethau drwy'r fframwaith sefydliadol rhwng y DU a'r 
UE ar iechyd a lles anifeiliaid? 
 
Byddwn yn disgwyl i dimau polisi Fframweithiau yn Llywodraeth Cymru hyrwyddo 
buddiannau Cymru yn y meysydd hyn drwy'r grwpiau Fframweithiau. Mae datblygu'r 
Fframwaith hwn wedi cynyddu'r cyfle i ryngweithio rhwng timau polisi perthnasol y pedair 
llywodraeth. Mae wedi ffurfioli llawer o strwythurau llywodraethu, wedi creu mecanweithiau 
rhannu gwybodaeth newydd a phroses datblygu polisi fwy cydweithredol, gan gynnwys lle y 
gallant fod yn berthnasol i negodi neu weithredu cytundeb masnach.  
 



Rhwymedigaethau Rhyngwladol 
 
Mae'r fframwaith yn darparu y bydd yn galluogi'r llywodraethau i "ystyried 
goblygiadau sy'n deillio o fasnach ryngwladol sy'n cael effaith uniongyrchol ar 
weithrediad Fframwaith Cyffredin.” A ydych o'r farn bod hyn yn rhoi digon o gyfle i 
Lywodraeth Cymru gyfrannu i safbwyntiau'r DU ar iechyd a lles anifeiliaid yn ystod 
negodiadau masnach ryngwladol? 
 
Ni fwriedir i'r Fframweithiau fod yn arfau i ddylanwadu ar bolisi rhyngwladol. Fodd bynnag, 
rwy'n disgwyl y bydd timau polisi'r Fframwaith Cyffredin yn mynnu buddiannau Cymru yn y 
meysydd hyn drwy'r grwpiau Fframwaith.  
 
Mae'r Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid yn creu'r mecanweithiau ar gyfer ymgysylltu 
mewn modd amserol fel y gellir mynegi safbwyntiau Cymru a gwneud sylwadau mewn 
materion datganoledig sy'n ymwneud â'r gofod masnach ryngwladol, gan gynnwys safonau 
Iechydol a Ffytoiechydol (SPS), ymwrthedd gwrthficrobaidd ac iechyd a lles anifeiliaid.  
 
Mae swyddogion Llywodraeth Cymru yn cael eu cynrychioli mewn fforymau amrywiol sy'n 
canolbwyntio ar fasnach, ac yn ymgysylltu â nhw yn rheolaidd, gan gynnwys, ond heb fod 
yn gyfyngedig i, y Grŵp Ymgysylltu Masnach (TEG), Mesurau Masnach a Bwrdd 
Gweithrediadau Sefydliad Masnach y Byd (WTO) a phwyllgor SPS Gweddill y Byd DA 
Defra. 
 
A allai anghytundebau ar safbwyntiau'r DU mewn negodiadau masnach gael eu 
huwchgyfeirio drwy'r fframwaith hwn? 
 
Mae'r Fframwaith yn caniatáu i Lywodraeth Cymru ddylanwadu ar safbwynt y DU gyfan ar 
fasnach mewn perthynas ag iechyd a lles anifeiliaid a chyfrannu ato. Mae hyn yn cynnwys y 
cyfle i uwchgyfeirio'r trafodaethau hyn i strwythurau llywodraethu portffolio cyffredinol EFRA, 
gan gynnwys IMG-EFRA i'w hystyried gan Weinidogion.  
  
Cyfeiriwch hefyd at yr ateb a roddwyd i'r cwestiwn blaenorol. 
 
Llywodraethu a datrys anghydfodau 
 
A ydych o'r farn bod y dull datrys anghydfod yn ddigon cadarn i ateb y diben 
arfaethedig?  
 
Credaf fod y mecanweithiau'n gadarn ac yn gymesur. Mae'r rhain wedi'u datblygu a'u 
cytuno ar y cyd gan bedair gwlad y DU.  
 
Mae'r fframwaith yn darparu y dylid gohirio camau gweithredu sy'n destun anghytuno 
neu anghydfod fel arfer nes y ceir datrysiad. A oes risg y gallai hyn arwain at oedi i 
ddeddfwriaeth Cymru? 
 
Mae gohirio unrhyw gamau gweithredu sy'n destun anghydfod yn rhan gytûn o'r 
mecanwaith datrys anghydfodau yn y fframweithiau, ond byddai'n dibynnu ar yr achos gan y 
gallai natur clefydau olygu bod gohirio camau gweithredu nes y ceir datrysiad yn gadael 
risgiau heb eu lliniaru.  
 
Pam nad oes terfynau amser wedi'u pennu ar gyfer datrys anghydfodau? 
 
Cydnabyddir y gall anghydfodau amrywio o ran natur, cymhlethdod a chyd-destun 
gweithredol, felly ni fyddai terfyn amser penodol yn ffafriol i sicrhau'r canlyniadau gorau i 
bob llywodraeth.  



 
Sut y datblygwyd y fframwaith  
 
Sut y gwnaeth Llywodraeth Cymru ymgysylltu â rhanddeiliaid ar ddatblygu'r 
fframwaith?  
 
Cafodd ymgysylltu â rhanddeiliaid ar y Fframwaith ei gydgysylltu rhwng pob llywodraeth.  
 
Cyn gweithredu'r Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid, rhoddwyd crynodeb i randdeiliaid o'r 
Fframwaith arfaethedig, ynghyd â llythyr a lofnodwyd gan bob un o'r pedwar Prif Swyddog 
Milfeddygol a rhoddwyd cyfle iddynt wneud unrhyw sylwadau neu gyflwyno cwestiynau i'w 
trafod ym mis Tachwedd 2020.  
 
Roedd ymgysylltu â rhanddeiliaid technegol yn targedu cyrff diwydiant a chyrff 
anllywodraethol a nodwyd gan y pedair Llywodraeth fel y rhai sydd â'r diddordeb mwyaf yn 
y Fframweithiau/y byddai'r Fframweithiau'n effeithio arnynt fwyaf.  
 
Roedd rhanddeiliaid penodol o Gymru yr ymgynghorwyd â nhw yn cynnwys, ymhlith eraill: 

 Ysgol Gwyddor Filfeddygol Aberystwyth 

 Rhwydwaith Lles Anifeiliaid Cymru 

 Ffermwyr Dyfodol Cymru 

 Undeb Amaethwyr Cymru 

 Hybu Cig Cymru 

 Iechyd da 

 NFU Cymru 

 Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru 

 RSPCA Cymru 

 Grŵp Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid Cymru (grŵp a benodir yn gyhoeddus sy'n 
rhoi cymorth a chyngor ar gyfer polisi a darpariaeth iechyd a lles anifeiliaid 
Llywodraeth Cymru). 

 Cig Oen a Chig Eidion Cymru 
 
Sut y mae'r fframwaith yn adlewyrchu ymatebion rhanddeiliaid yng Nghymru? 
 
Mae'n bwysig nodi bod y Fframwaith yn ymwneud yn bennaf â ffyrdd o weithio o fewn y 
Llywodraeth a rhwng y pedair llywodraeth, yn hytrach na chynigion polisi fel y cyfryw. Am y 
rheswm hwnnw, efallai, mae adborth rhanddeiliaid wedi bod yn gyfyngedig iawn. Mae hyn 
wedi bod yn wir hefyd mewn amryw o Fframweithiau eraill. 
 
Byddwn yn parhau i ymgynghori â rhanddeiliaid ar ddatblygiadau mewn polisi a 
deddfwriaeth yn y ffordd arferol.  
 
Adolygu a diwygio  
 
Nid yw'r fframwaith hwn yn cynnwys testun safonol a geir mewn fframweithiau eraill 
ar sut y dylai'r broses adolygu a diwygio weithio. Pam y mae'r testun hwn wedi'i 
hepgor? 
 
Mae Adran 3.4 o'r Fframwaith, 'adolygu a diwygio', yn nodi'r broses y cytunwyd arni gan y 
Partïon ar gyfer y Fframwaith penodol hwn. Fel y nodwyd mewn atebion blaenorol, mae'r 
Fframwaith hwn wedi ffurfioli strwythurau cydweithio a llywodraethu sylweddol a oedd yn 
bodoli eisoes yn y maes polisi hwn, ac mae prosesau adolygu a diwygio'r Fframwaith y 
cytunwyd arnynt yn adlewyrchu hyn. Gellid ystyried unrhyw newidiadau i alinio testun â 
Fframweithiau eraill wrth lunio'r Fframwaith terfynol. 
 



Sut y bydd y Senedd yn gallu cyfrannu i broses adolygu a diwygio'r fframwaith?  
 
Mae ymrwymiad i adrodd yn gyson ar Fframweithiau ar ôl eu cwblhau’n derfynol. Mae'r 
manylion yn cael eu hystyried ar hyn o bryd ar lefel swyddogion. Mae pwyntiau adolygu 
wedi'u trefnu ym mhob Fframwaith. Disgwylir y bydd y rhain yn rhoi cyfleoedd ychwanegol i'r 
Senedd gyfrannu at ddatblygu ac esblygu Fframweithiau. Bydd y Pwyllgor Sefydlog 
Rhyngweinidogol yn monitro cynnydd y rhaglen Fframweithiau i gyflawni'r rôl a roddwyd 
iddo gan y Cydadolygiad o Gysylltiadau Rhynglywodraethol i 'Oruchwylio'r rhaglen 
Fframweithiau Cyffredin a'i threfniadau llywodraethu’.  
 
Disgwylir y bydd adroddiadau ar Fframweithiau yn ddogfennau cyhoeddus unwaith y 
byddant wedi'u cymeradwyo gan Weinidogion portffolio ac y byddant ar gael i'r pwyllgorau 
perthnasol yn y pedair gwlad, yn ogystal â rhanddeiliaid perthnasol. 
 
Yn ogystal, mae ymrwymiad i hysbysu'r Senedd: 

 am anghydfodau a godwyd drwy'r Fframweithiau 

 pan gaiff anghydfodau eu huwchgyfeirio i Weinidogion 

 a rhanddeiliaid am bwyntiau adolygu ar y gorwel ac ystyried argymhellion gan y Senedd 
a rhanddeiliaid fel rhan o'r un broses adolygu 

 am unrhyw ddeddfwriaeth newydd sy'n effeithio ar y Fframweithiau 

 am unrhyw geisiadau am eithriad o dan UKIMA. 
 
Materion Rhyngwladol  
 
Cadarnhau a fydd trafodaethau ar safbwyntiau Llywodraeth y DU mewn trafodaethau 
masnach sy'n ymwneud ag iechyd a lles anifeiliaid yn cael eu trafod drwy'r 
fframwaith. 
 
Mae'r Fframwaith yn ffurfioli amryw o fecanweithiau a fforymau llywodraethu newydd sy'n 
galluogi pob un o'r pedair llywodraeth i ymgysylltu â masnach a thrafod masnach fel y 
mae’n effeithio ar iechyd a lles anifeiliaid. 
 
Cwestiynau eraill  
 
Mae cysylltiad agos rhwng y fframwaith hwn a fframweithiau cyffredin eraill, yn 
enwedig diogelwch a hylendid bwyd a bwyd anifeiliaid a diogelu iechyd y cyhoedd a 
sicrwydd iechyd. Sut y caiff y cysylltiadau rhwng y fframweithiau hyn eu rheoli? 
 
Pan fydd materion neu benderfyniadau'n rhychwantu neu'n effeithio ar feysydd polisi eraill, 
p'un a oes ganddynt eu Fframweithiau Cyffredin eu hunain ai peidio, bydd swyddogion o 
fewn y pedair llywodraeth yn ymgysylltu â'u cymheiriaid i ystyried y ffordd orau o fynd i'r 
afael â'r materion ehangach a chydbwyso gwahanol ystyriaethau, neu'r gwahanol 
strwythurau gwneud penderfyniadau o fewn y gwahanol feysydd polisi.  
 
O fewn y Fframwaith, mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd a Food Standards Scotland yn 
aelodau arsylwi o ADPG, ac mae Iechyd Cyhoeddus Cymru a'i gymheiriaid yn gwneud yr un 
peth lle bo angen. 
 
Yn ogystal, mae cyfarfodydd UKOSPSTA a'i is-bwyllgorau cysylltiedig yn cynnwys 
cynrychiolwyr o'r FSA, ASB Cymru, Cefas ac Iechyd Planhigion sydd â rolau mewn 
Fframweithiau eraill, sy'n adlewyrchu natur gymhleth a chydgysylltiedig y Fframwaith Iechyd 
a Lles Anifeiliaid.  
 



Mae'r strwythurau llywodraethu cyffredinol a sefydlwyd ar draws y portffolio EFRA 
ehangach, megis Bwrdd Rhaglen yr Uwch Swyddogion (SOPB) a'r IMG-EFRA hefyd yn 
gyfle i faterion sy'n effeithio ar amryw o Fframweithiau gael eu codi a'u trafod.   
 
Mae Pwyllgor Craffu Fframweithiau Cyffredin Tŷ'r Arglwyddi wedi tynnu sylw at 
amryw o wallau ac anghysondebau yn y fframwaith hwn. A allwch chi esbonio sut 
rydych yn sicrhau ansawdd dogfennau fframwaith cyn i'r Gweinidog eu cymeradwyo 
a'r Senedd graffu arnynt? 
 
Efallai fod cyfyngiadau amser wedi bod yn ffactor o ran gwallau yn y testun ac 
anghysondebau. Bydd unrhyw wallau o'r fath yn cael eu cywiro yn fersiwn derfynol y 
Fframwaith. 
 
Cofion,  

 
Lesley Griffiths AS/MS 

Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 

Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


