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31 Hydref 2022 
 
 
 
Annwyl Huw, 
 
Diolch am eich llythyr ar 4 Hydref 2022 lle rydych yn tynnu fy sylw at bwyntiau drafftio yn y 
Datganiad Ysgrifenedig a osodais ar 15 Gorffennaf 2022 ac yn ystyried fy llythyr ar 12 
Gorffennaf 2022.  
 
Rwy’n sgrifennu atoch i roi mwy o fanylion i chi ar y materion rydych yn eu codi.  
 
Fe welwch fy ymatebion yn Atodiad A. 
 
Yn gywir, 

 
Lesley Griffiths AS/MS 
Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 
Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd 
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Atodiad A 
 

Nid yw’r ymatebion isod yn yr un drefn â’r pwyntiau godwyd yn llythyr y Pwyllgor 
gan fod yr ateb i bwynt 2 isod yn llifo o’r pwynt o’i flaen.  

 
1. Hefyd, yn ein barn ni, roedd y datganiad ysgrifenedig yn aneglur ynghylch 

i ba raddau y byddai'r rheoliadau hyn yn deddfu polisi newydd, a sut 
byddant yn cyflawni effeithlonrwydd gweinyddol. Byddwch yn ymwybodol 
bod y Cytundeb Rhynglywodraethol ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 
yn nodi na fydd y pwerau sydd wedi’u cynnwys yn y Ddeddf newydd yn cael 
eu defnyddio i ddeddfu polisi newydd mewn meysydd datganoledig, ac mai 
prif bwrpas defnyddio pwerau o'r fath fydd effeithlonrwydd gweinyddol. 
Byddem yn ddiolchgar i gael eglurhad llawnach ynghylch i ba raddau y 
byddai'r Rheoliadau hyn yn deddfu polisi newydd, a sut byddant yn 
cyflawni effeithlonrwydd gweinyddol, erbyn 2 Tachwedd 2022. 
 
Nid yw'r rheoliadau'n deddfu polisi newydd. Y maent, yn hytrach, yn gwneud mân 
ddiwygiadau technegol i gyfraith yr UE a ddargedwir sy’n ymdrin â mesurau rheoli 
swyddogol, er mwyn sicrhau bod y gyfraith yn gweithredu'n effeithiol ar ôl i'r 
Deyrnas Unedig ymadael â’r Undeb Ewropeaidd.  
 
Ceir un newid penodol sef tynnu’r Tystysgrifau Iechyd Allforio model (EHCs - 
dogfennau sy'n ofynnol i gyd-deithio â’r rhan fwyaf o gynhyrchion anifeiliaid a 
fewnforir) o anecsau'r ddeddfwriaeth berthnasol a rhoi "ffurflen a gyhoeddir gan 
yr Awdurdod Priodol o bryd i'w gilydd" yn eu lle. Bydd hyn yn cyd-fynd â'r holl 
ddeddfwriaethau tebyg eraill yr UE a ddargedwir sy'n ymdrin â mewnforio 
cynhyrchion anifeiliaid sy'n gofyn am EHC ac sydd eisoes wedi'u diwygio. 
 
Nid yw hyn yn newid polisi gan fod cynnwys yr EHCs (h.y. gofynion iechyd y bydd 
angen i’n partneriaid masnachu gydymffurfio â nhw wrth fewnforio) yn aros yr un 
fath. Y bwriad, gan fod y DU bellach yn genedl fasnachu annibynnol, yw bod 
unrhyw newidiadau i'r EHC model yn swyddogaeth i’r awdurdod priodol, yn sgil 
trosglwyddo’r swyddogaeth honno oddi wrth y Comisiwn Ewropeaidd i 
Weinidogion Cymru yn achos Cymru. Gan fod afiechydon yn ddeinamig ac yn 
anrhagweladwy, mae newidiadau i EHCs bellach yn swyddogaeth i'r awdurdod 
priodol a bod angen iddynt yn aml, adlewyrchu newidiadau yn statws clefyd mewn 
gwledydd masnachu. Mae'n hanfodol, er mwyn gallu ymateb yn gyflym i glefydau 
ac i ailddechrau masnachu ar ôl digwyddiadau o'r fath, bod modd gwneud y 
newidiadau hyn yn weinyddol heb fod angen cyflwyno deddfwriaeth. 
 
 

 

2. Fe wnaethom nodi, er bod eich llythyr o 12 Gorffennaf yn crynhoi diben y 
Rheoliadau ac yn egluro pam y gwnaethoch roi cydsyniad i Lywodraeth y 
DU eu gwneud mewn maes datganoledig, ni wnaeth y datganiad 
ysgrifenedig hynny, fel y bo’n ofynnol gan Reol Sefydlog 30C.3(i) a (iii). 
 
Rhoddais fy nghydsyniad oherwydd, fel gyda swyddogaethau cydredol tebyg ym 
maes Iechyd a Lles Anifeiliaid, byddai’n fuddiol i holl Lywodraethau'r DU 
gymhwyso mesurau atal a rheoli clefydau cydlynol. Mae'n gwneud synnwyr i arfer 
y swyddogaethau hyn ar y cyd gan fod angen iddynt weithio yn y DU gyfan, neu 
Brydain Fawr (lle ceir rhyddid i symud). At hynny, maen nhw'n cael eu harfer yng 
nghyd-destun Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid Cyffredin y DU. 



 
Mae'n bwysig nodi bod Gweinidogion Cymru yn cadw'r pŵer i wrthod rhoi 
cydsyniad i'r Ysgrifennydd Gwladol ac i gyhoeddi eu EHCs eu hunain ar gyfer 
anifeiliaid a chynhyrchion anifeiliaid sy'n dod i Gymru. Fodd bynnag, mae 
swyddogion yn rhagweld na fyddai hyn yn digwydd ond o dan amgylchiadau 
eithriadol gan y byddai'n creu beichiau gweinyddol diangen a dryswch i 
fasnachwyr. Mae'r swyddogaeth gydredol hon felly'n briodol ac yn adlewyrchu'r 
hyn sydd eisoes yn digwydd mewn deddfwriaeth debyg a phrosesau gweinyddol 
i gyhoeddi EHCs eraill ar gyfer mewnforio anifeiliaid a chynhyrchion anifeiliaid i 
Brydain Fawr yn gyffredinol. 
 
 

 

3. Mae'r datganiad ysgrifenedig hefyd yn cyfeirio’n wallus at ddiwygio Atodlen 
7B i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, er mwyn dileu'r gofyniad am 
gydsyniad Gweinidog y Goron "os yw Gweinidogion Cymru yn addasu 
neu'n dileu swyddogaeth Ysgrifennydd Gwladol". Fodd bynnag, nid oedd y 
diwygiad i Atodlen 7B yn cynnwys addasu swyddogaethau o’r fath, dim ond 
eu dileu. Mae’n ymddangos bod yr eglurhad a roddir hefyd yn cyfuno 
Gweinidogion Cymru a'r Senedd; mae Atodlen 7B yn berthnasol i 
Ddeddfau’r Senedd yn unig, ac nid i swyddogaethau gweithredol 
Gweinidogion Cymru. 
 
Camgymeriad oedd hyn a chytunaf â’r sylwadau yn eich llythyr dyddiedig 4 
Hydref 2022.  
 
 

  
 

 
 
 

 
 


