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Annwyl Lesley   

Rheoliadau Anifeiliaid ac Iechyd Anifeiliaid, Bwyd Anifeiliaid a Bwyd, Planhigion ac Iechyd Planhigion 

(Diwygio) 2022 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 18 Hydref 2022  yn dweud wrth fy Mhwyllgor eich bod wedi rhoi 

cydsyniad i Lywodraeth y DU wneud y Rheoliadau uchod.  Yn ein cyfarfod ar 7 Tachwedd, trafodwyd 

y Datganiad Ysgrifenedig am y Rheoliadau drafft a osodwyd o dan Reol Sefydlog 30C ar 21 Hydref.  

Mae'r Datganiad Ysgrifenedig yn darparu bod Rhan 5 o'r Rheoliadau drafft yn gwneud newidiadau i 

Ddeddf Amrywogaethau Planhigion a Hadau 1964. Mae'r Rhan hon yn darparu i adran 29 o Ddeddf 

1964 gael ei diwygio, ac mae’n cynnwys materion sydd o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd. 

Rydym, gan hynny, o’r farn bod y Rheoliadau drafft yn offeryn statudol perthnasol o dan Reol 

Sefydlog 30A, ac y dylai Llywodraeth Cymru osod memorandwm cydsyniad offeryn statudol mewn 

perthynas â hwy. Gan fod y terfyn amser o dri diwrnod sy’n gymwys fel arfer i Reolau Sefydlog wedi 

mynd heibio ers gosod y Rheoliadau drafft yn Senedd y DU ar 20 Hydref 2022, credwn y dylid gosod 

memorandwm cydsyniad offeryn statudol cyn gynted â phosibl. 

Hefyd, nid oedd eich Datganiad Ysgrifenedig yn cynnwys  enghreifftiau ymarferol o'r newidiadau i'w 

gwneud gan y Rheoliadau;  dim ond gwybodaeth gyffredinol a lefel uchel am y newidiadau oedd 

ynddo.  Gan eich bod wedi rhoi cydsyniad i’r Rheoliadau, roeddem wedi disgwyl y byddech yn rhoi 

esboniad i bob Aelod o’r Senedd o’u heffaith ymarferol. Er bod yr atodiad i’ch llythyr dyddiedig 18 

Hydref wedi helpu fy Mhwyllgor i ddeall eu heffaith, ni fyddai Aelodau eraill o’r Senedd wedi cael 

gwybod am ei gynnwys gan nad oedd yn ddogfen a osodwyd. Gan hynny, credwn y dylai 

Llywodraeth Cymru sicrhau y bydd unrhyw ddatganiadau ysgrifenedig a gaiff eu gosod o dan Reol 

Lesley Griffiths AS  

Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, 

a’r Trefnydd  

https://busnes.senedd.cymru/documents/s130496/LJC6-27-22%20-%20Papur%2011%20-%20Llythyr%20gan%20y%20Gweinidog%20Materion%20Gwledig%20a%20Gogledd%20Cymru%20ar%20Trefnydd%2018.pdf
https://senedd.cymru/media/su4b1pqa/ws-ld15411-w.pdf
https://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2022/9780348239911/part/5


 

 

Sefydlog 30C yn y dyfodol yn cynnwys enghreifftiau ymarferol o'r newidiadau i'w gwneud gan y 

Rheoliadau y maent yn berthnasol iddynt. 

Byddwn yn ddiolchgar pe gallech ymateb cyn gynted â phosibl, ac erbyn dydd Llun 21 Tachwedd 

2022, fan bellaf.   

Yn gywir, 

 

Huw Irranca-Davies 

Cadeirydd 


