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Annwyl Huw a Paul, 
 
Huw, diolch am eich llythyr dyddiedig 14 Tachwedd. Fel y gwyddoch ar 18 Hydref, 
ysgrifennais i'ch hysbysu fy mod wedi rhoi cydsyniad i Lywodraeth y DU wneud Rheoliadau 
Anifeiliaid ac Iechyd Anifeiliaid, Bwyd Anifeiliaid a Bwyd, Planhigion ac Iechyd Planhigion 
(Diwygio) 2022, (y Rheoliadau), a osodwyd ar ffurf drafft gerbron Senedd y DU ar 20 Hydref 
a gosodais Ddatganiad Ysgrifenedig mewn perthynas â'r Rheoliadau o dan Reol Sefydlog 
(RhS) 30C ar 21 Hydref. 
 
Ar ôl adolygiad dilynol o'r Rheoliadau, rwy'n cadarnhau yr ystyrir bod y Rheoliadau yn 
“Offeryn Statudol perthnasol" at ddibenion RhS 30A, am fod y diwygiadau arfaethedig i 
Ddeddf Amrywogaethau a Hadau Planhigion 1964 yn cynnwys un ddarpariaeth yn rhan 5, 
paragraff 20, o’r Rheoliadau, sy’n dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd. Yn 
unol â hynny, rwyf hefyd yn cadarnhau y dylai Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol 
(SICM) fod wedi'i osod yn hytrach na'r Datganiad Ysgrifenedig mewn perthynas â’r 
ddarpariaeth hon. Rwy'n ymddiheuro'n ddiffuant iawn am y gwall hwn. 
 
 
Felly, ceisiaf gywiro'r cofnod a'ch hysbysu fy mod wedi tynnu'r Datganiad Ysgrifenedig RhS 
30C gwreiddiol yn ôl, ac rwyf heddiw wedi gosod Datganiad Ysgrifenedig diwygiedig o dan 
RhS 30C, a Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol o dan RhS 30A gerbron y Senedd 
mewn perthynas â'r Rheoliadau.  
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Mae'r ddolen i'r Datganiad Ysgrifenedig diwygiedig ar gael yma: 
https://senedd.cymru/media/aqjnth52/ws-ld15411-r-w.pdf 
 
Mae'r ddolen i'r Memorandwm ar gael yma: https://senedd.cymru/media/bftc2b2v/sicm-
ld15473-reg-w.pdf  
Mewn perthynas â darpariaethau OS y DU y byddwch yn eu hystyried o dan RhS 30C, fel  
yr amlinellwyd yn wreiddiol yn fy llythyr ar 18 Hydref, mae’r Rheoliadau yn cynnig 
diwygiadau i gyfraith uniongyrchol yr UE a ddargedwir sy'n ymwneud â rheolaethau 
swyddogol ac iechyd anifeiliaid a phlanhigion, er mwyn sicrhau bod y cyfreithiau'n 
gweithredu'n effeithiol yn dilyn ymadawiad y Deyrnas Unedig â'r Undeb Ewropeaidd.   
 
Polisi Llywodraeth Cymru fel arfer yw deddfu dros Gymru mewn materion lle y mae 
cymhwysedd wedi ei ddatganoli. Fodd bynnag, mewn rhai amgylchiadau mae manteision o 
weithio ar y cyd â Llywodraeth y DU a'r gweinyddiaethau datganoledig eraill pan fo 
rhesymeg glir dros wneud hynny.  
 
Ar yr achlysur hwn, rwy’n rhoi fy nghydsyniad i’r Rheoliadau hyn, sy’n gwneud cywiriadau ac 
yn mynd i'r afael â materion o ran gweithredu mewn perthynas â Chymru, ac ar ran Cymru, 
am resymau effeithlonrwydd a hwylustod, ac er mwyn sicrhau cysondeb a chydlyniad y llyfr 
statud. Rwy'n gwneud hynny gan gadw'r gallu i fynd ar lwybr gwahanol yn y dyfodol, yn 
unol â'n cymhwysedd datganoledig. 
 
Mae'r offeryn hwn yn mynd i'r afael â mân ddiffygion sy'n gysylltiedig ag Ymadael â’r UE, 
diffygion pellach na ragwelwyd ar adeg ymadael â’r UE ac yn sicrhau gweithrediad 
cyfundrefn mewnforion ledled Prydain Fawr (GB). Byddai'n ymddangos yn briodol, felly, i 
arfer y swyddogaethau hyn ar y cyd am fod angen iddynt weithio i'r DU gyfan, neu Brydain 
Fawr (lle mae rhyddid i symud), i sicrhau bod safonau cyffredin ac i leihau tarfu ar 
fasnachwyr, awdurdodau lleol, ac asiantaethau archwilio fel ei gilydd.  
 
Huw, nodaf sylwadau’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ynghylch 
gwybodaeth a ddarparwyd i'r Pwyllgor ond nad oedd yn y Datganiad Ysgrifenedig. Byddwn 
yn sicrhau bod yr holl wybodaeth berthnasol a ddarperir i bwyllgorau wedi'i chynnwys mewn 
Datganiadau Ysgrifenedig, yn unol â’r Rheolau Sefydlog, yn y dyfodol.  
 
Yn unol â RhS 30A, caiff “y pwyllgor cyfrifol” ystyried unrhyw Femorandwm Cydsyniad 
Offeryn Statudol, sef yn yr achos hwn, y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 
Cyfansoddiad (LJCC) a phwyllgorau eraill y mae’r LJCC yn eu gwahodd i ystyried y 
Memorandwm.  Mae RhS 30A yn darparu ymhellach bod rhaid i'r pwyllgor(au) gyflwyno 
adroddiad i'r Senedd cyn pen 35 diwrnod ar ôl i’r Memorandwm gael ei osod. Byddwch yn 
dymuno bod yn ymwybodol bod y Rheoliadau drafft yn ddarostyngedig i'r weithdrefn 
gadarnhaol yn Senedd y DU, ac mae disgwyl iddynt ddod i rym ar 13 Rhagfyr. Yn yr achos 
hwn, felly, o ystyried yr oedi wrth osod y Memorandwm, nid oes digon o amser cyn i'r 
Rheoliadau ddod i rym ar gyfer cadw at y cyfnod adrodd 35 diwrnod. Ni allaf ond 
ymddiheuro eto am hyn. O ganlyniad felly,  os yw eich Pwyllgorau am ystyried y 
Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol, gofynwn i chi adrodd i'r Senedd erbyn 12 
Rhagfyr fan bellaf os gwellch yn dda.   
 
Nid wyf yn bwriadu cyflwyno cynnig ar gyfer dadl mewn cyfarfod llawn am yr Offeryn 
Statudol hwn. Fe wnes i'r penderfyniad hwn ar y sail bod yr offeryn hwn yn mynd i'r afael â 
mân ddiffygion sy’n gysylltiedig ag Ymadael â'r Undeb Ewropeaidd, diffygion pellach nas 
rhagwelwyd ar adeg ymadael â’r UE ac mae’n sicrhau gweithrediad cyfundrefn fewnforio 
ledled Prydain Fawr. Byddai'n ymddangos yn briodol i un set o ddiwygiadau ledled Prydain 
Fawr gael eu gwneud gan fod angen iddynt weithio i'r DU gyfan, neu Brydain Fawr (lle mae 
rhyddid i symud), i sicrhau bod safonau cyffredin ac i leihau tarfu ar fasnachwyr, 
awdurdodau lleol, ac asiantaethau archwilio fel ei gilydd. Mae RhS 30A yn darparu y gall 
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unrhyw Aelod o'r Senedd gyflwyno cynnig ar gyfer dadl ar yr Offeryn Statudol hwn, ar ôl i'r 
Pwyllgorau perthnasol adrodd. 
 
Rwy’n anfon copi o'r llythyr hwn at y Llywydd fel Cadeirydd y Pwyllgor Busnes, yn ogystal â 
phob Aelod o’r Senedd. 
 
Yn gywir,  
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