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Annwyl Paul, 
 
Rheoliadau Anifeiliaid, Bwyd, Iechyd Planhigion, Deunyddiau Lluosogi Planhigion a 
Hadau (Diwygiadau Amrywiol etc.) 2022  
 
Hoffwn hysbysu'r Pwyllgor fy mod yn rhoi caniatâd i'r Ysgrifennydd Gwladol dros yr 
Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig osod Rheoliadau Anifeiliaid, Bwyd, Iechyd 
Planhigion, Deunyddiau Lluosogi Planhigion a Hadau (Diwygiadau Amrywiol etc) 2022 ar 12 
Gorffennaf 2022. 
 
Mae'r Rheoliadau'n gwneud mân ddiwygiadau technegol i gyfraith uniongyrchol yr UE a 
ddargedwir sy'n ymwneud â rheolaethau swyddogol, er mwyn sicrhau ei bod yn gweithredu'n 
effeithiol ar ôl i'r Deyrnas Unedig ymadael â'r Undeb Ewropeaidd. 
 
Ceir crynodeb o'r diwygiadau isod: 

 
o Mae Rhan 2 o'r offeryn hwn yn gwneud diwygiadau o ran gweithrediad i is-ddeddfwriaeth 

yn Lloegr sy'n ymwneud â marchnata hadau a deunyddiau plannu ffrwythau i gyfeiriadau 
at yr UE nad ydynt bellach yn briodol, ac na chawsant eu hystyried mewn offerynnau 
diwygio cynharach. Mae’r diwygiadau hyn yn angenrheidiol er mwyn sicrhau bod y 
ddeddfwriaeth hon yn parhau i weithredu'n effeithiol ar ôl i'r DU ymadael â'r UE. 
 

o Mae Rhan 3 o'r offeryn hwn yn gwneud diwygiadau amrywiol o ran gweithrediad i 
ddeddfwriaeth uniongyrchol yr UE a ddargedwir, sy'n gymwys mewn perthynas â Phrydain 
Fawr sy'n ymwneud ag iechyd a lles anifeiliaid, bwyd ac iechyd planhigion. Ni chafodd y 
rhan fwyaf ohonynt eu hystyried mewn offerynnau diwygio cynharach, tra bod rhai yn 
cywiro mân wallau technegol. Mae’r diwygiadau hyn yn angenrheidiol er mwyn sicrhau 
bod y ddeddfwriaeth hon yn parhau i weithredu'n effeithiol ar ôl i'r DU ymadael â’r UE. 
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o Mae'r rhan fwyaf o'r diwygiadau er mwyn newid cyfeiriadau at yr UE, megis cyfeiriadau at 
yr Undeb a'r Aelod-wladwriaethau, yn y ddeddfwriaeth Ewropeaidd wreiddiol i iaith Prydain 
Fawr ac awdurdodau perthnasol ym Mhrydain Fawr, yn ogystal â dileu darpariaethau 
diangen nad ydynt bellach yn gymwys ym Mhrydain Fawr. 

 
o Mae Rhan 4 o'r offeryn hwn yn dirymu dau benderfyniad a ddargedwir a rheoliad a 

ddargedwir ym maes iechyd planhigion, nad ystyrir bellach eu bod yn angenrheidiol. 
 

 

Hoffwn dynnu'ch sylw at y ffaith bod Rheoliadau 7 a 9 yn creu swyddogaethau cydredol.   

Mae'r newidiadau'n cynnwys dileu'r model Tystysgrifau Iechyd Allforio (EHCs) o atodiadau'r 

ddeddfwriaeth berthnasol a rhoi ffurflen a gyhoeddir gan yr Awdurdod Priodol o bryd i'w gilydd 

(“a form published by the Appropriate Authority from time to time”) yn eu lle, sy'n golygu bod 

newidiadau yn y dyfodol i'r model EHCs yn dod yn broses weinyddol.  

Cymeradwywyd swyddogaethau cydredol tebyg ym maes Iechyd a Lles Anifeiliaid yn 

flaenorol ar y sail bod budd cyffredin i bob gweinyddiaeth wrth gymhwyso dulliau cydlynol o 

atal clefydau. Mae'n gwneud synnwyr arfer y swyddogaethau hyn ar y cyd oherwydd bod 

angen iddynt weithio i'r DU gyfan, neu Brydain Fawr (lle mae rhyddid i symud).  At hynny, 

cânt eu harfer yng nghyd-destun Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid Cyffredin y DU sydd ar 

waith. 

Mae'n bwysig nodi bod Gweinidogion Cymru yn cadw'r pŵer i beidio â rhoi caniatâd i'r 

Ysgrifennydd Gwladol ac i gyhoeddi eu Tystysgrifau Iechyd Allforio eu hunain ar gyfer 

anifeiliaid a chynhyrchion anifeiliaid sy'n dod i mewn i Gymru. Fodd bynnag, mae swyddogion 

yn rhagweld mai dim ond mewn amgylchiadau eithriadol y byddai hyn yn digwydd. Felly, 

mae'r swyddogaeth gydredol hon yn briodol ac mae'n adlewyrchu'r hyn sydd eisoes yn 

digwydd mewn deddfwriaeth a phrosesau gweinyddol eraill i gyhoeddi Tystysgrifau Iechyd 

Allforio eraill ar gyfer mewnforio anifeiliaid a chynhyrchion anifeiliaid i Brydain Fawr gyfan. 

 
Fel arfer, polisi Llywodraeth Cymru yw deddfu ar gyfer Cymru mewn materion lle y mae 
cymhwysedd wedi’i datganoli. Fodd bynnag, mewn rhai amgylchiadau mae manteision o 
gydweithio â Llywodraeth y DU lle mae sail resymegol glir dros wneud hynny. Yn yr achos 
hwn, rwyf yn rhoi fy nghaniatâd 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 
chydlyniant o ran y llyfr statud. Mae'r diwygiadau wedi cael eu hystyried yn llawn ac nid oes 
unrhyw wahaniaeth mewn polisi ar hyn o bryd. Mae ein safbwynt ar ddiogelu anifeiliaid wrth 
eu cludo yn gyson â safbwynt Llywodraeth y DU. 
 
Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad. 
 
Cofion,  
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