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Annwyl Lesley, 

Rheoliadau Anifeiliaid, Bwyd, Iechyd Planhigion, Deunyddiau Lluosogi Planhigion a Hadau 
(Diwygiadau Amrywiol etc.) 2022 

Yn ein cyfarfod ar 26 Medi, gwnaethom ystyried y Datganiad Ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C y 
gwnaethoch chi ei osod ar 15 Gorffennaf mewn cysylltiad â’r Rheoliadau uchod. Hefyd, fe wnaethom 
ystyried eich llythyr dyddiedig 12 Gorffennaf mewn cysylltiad â’r Rheoliadau. 

Dymunwn dynnu eich sylw at rai materion ynghylch drafftio, y credwn y dylech fod yn ymwybodol 
ohonynt wrth baratoi datganiadau yn y dyfodol; hoffem hefyd weld rhagor o wybodaeth am y 
Rheoliadau.   

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).  

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. 

Lesley Griffiths AS  
Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 

https://busnes.senedd.cymru/documents/s129292/LJC6-23-22%20-%20Papur%2026%20-%20Datganiad%20Ysgrifenedig%20gan%20y%20Gweinidog%20Materion%20Gwledig%20a%20Gogledd%20Cymru%20a.pdf
https://busnes.senedd.cymru/documents/s129301/LJC6-22-22%20-%20Papur%2030%20-%20Llythyr%20gan%20y%20Gweinidog%20Materion%20Gwledig%20a%20Gogledd%20Cymru%20ar%20Trefnydd%2012.pdf


 

 

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. 

Yn gywir, 

 

Huw Irranca-Davies 
Cadeirydd 

https://www.gov.uk/government/publications/intergovernmental-agreement-on-the-european-union-withdrawal-bill

