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1 Rhagfyr 2022 

 
Annwyl Huw  
 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 4 Tachwedd, ynghylch Llywodraeth Cymru yn cydsynio i is-
ddeddfwriaeth gan Lywodraeth y DU.  
 
Cyn imi droi at y materion penodol a godwyd, efallai y byddai’n ddefnyddiol pe bawn yn 
amlinellu ein trefniadau cyffredinol.    
 
Ein man cychwyn yw y dylai pwerau deddfu mewn meysydd datganoledig gael eu harfer 
gan Weinidogion Cymru mewn perthynas â Chymru yn hytrach na Llywodraeth y DU.  
 
Wrth gwrs, bydd gweithio ar y cyd yn fuddiol weithiau, a bryd hynny byddwn yn cydweithio 
yn unol â chanlyniadau’r Adolygiad o Gysylltiadau Rhynglywodraethol, y cytunwyd arno gan 
bedair Llywodraeth y DU yn gynharach eleni.  Roedd yr adolygiad yn cynnwys egwyddorion 
ar gyfer arferion gweithio Rhynglywodraethol a oedd yn seiliedig ar barch ac ymddiriedaeth 
o’r naill ochr a’r llall, yn ogystal â pharchu pwerau a gadwyd gan Lywodraeth y DU a 
Senedd y DU a chymwyseddau datganoledig Llywodraeth yr Alban, Llywodraeth Cymru, 
Gweithrediaeth Gogledd Iwerddon a’u deddfwrfeydd. Roedd y system y darparwyd ar ei 
chyfer gan yr Adolygiad yn darparu sail gadarnhaol ar gyfer cysylltiadau cynhyrchiol, gan 
hwyluso deialog lle mae safbwyntiau’n gyson â’i gilydd a mecanweithiau datrys lle nad 
ydynt. 
 
O ran ymadael â’r UE, ac ers diwedd y cyfnod pontio, roedd offerynnau Llywodraeth y DU 
sy’n gwneud newidiadau technegol o ran gweithrediad i gyfraith yr UE a ddargedwir o fewn 
cylch gwaith ein Hegwyddorion ar gyfer Cywiro Diffygion mewn Deddfwriaeth Ddomestig 
sy’n deillio o’r UE.  Roedd yr egwyddorion hynny’n adlewyrchu cytundeb y Cabinet y gallai 
Offerynnau Statudol y DU gywiro deddfwriaeth y DU petai’r diffygion yn dechnegol eu natur 
yn unig ac na fyddai unrhyw fuddiannau polisi datganoledig sylweddol mewn perygl pe bai’r 
diffygion yn cael eu cywiro gan Lywodraeth y DU.   
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O ran Offerynnau sy’n mynd y tu hwnt i gywiro, mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno i 
wneud penderfyniadau a allai effeithio ar wahaniaethau / cysondeb cyfreithiau ar sail cyngor 
fesul achos, gan gydnabod y bydd cyfiawnhad dilys weithiau dros ganiatáu i Lywodraeth y 
DU arfer pwerau mewn meysydd datganoledig.  
 
Wrth ystyried cyd-destunau unigol, rwyf yn ystyried yr opsiynau o ran deddfwriaeth i Gymru 
yn unig yng ngoleuni’r man cychwyn a nodir uchod, a chyn cydsynio, rwyf yn ceisio sicrhau 
bod trefniadau llywodraethu cadarn ar waith.  Mae hyn yn cynnwys ystyried trefniadau ar 
lefel swyddogion, hyd at oruchwyliaeth gan fforymau Gweinidogol. Os nad yw’r trefniadau 
llywodraethu mor gynhwysfawr ag y byddwn yn dymuno, ond bod cydsyniad, serch hynny, 
yn briodol ar sail hwylustod, mae’n bolisi gan Lywodraeth Cymru i gyfyngu ar y cydsyniad fel 
ei fod mor gul â phosibl, a chynnwys mecanwaith adolygu addas.   
 
Rheoliadau Cyd-drefniadaeth y Marchnadoedd mewn Cynhyrchion Amaethyddol 
(Diwygio) (Cymru) 2022 
 
Rwyf wedi nodi sylwadau’r Pwyllgor ac yn cytuno y byddai’n arfer da cyfeirio at y pwerau y 
gwneir Offeryn oddi tanynt. 
 
Rheoliadau Plâu Planhigion (Awdurdodiadau) (Diwygio) 2022  
 
1. Nodwch, os gwelwch yn dda, pryd oeddech yn gwybod gyntaf am yr angen am y 

Rheoliadau hyn ac, yn unol â hynny, a ellid bod wedi’u cyflwyno mewn un offeryn 
dwyieithog wedi’i wneud gan Weinidogion Cymru yn gynharach nag 1 Tachwedd 
2022, pan ddaethant i rym. 

 
Derbyniais lythyr yn rhoi gwybod i mi am y rhaglen Offerynnau Statudol (OS) sydd ar y 
gweill ar 14 Mehefin 2022. Bryd hynny, nid oedd unrhyw fanylion am y newidiadau eu 
hunain, dim ond datganiad o fwriad ydoedd. 
 
Mae’n annhebygol y gellid bod wedi sicrhau dull cyson rhwng gwledydd Prydain erbyn 
y dyddiad terfyn, sef 1 Tachwedd, pe bai’r Offeryn Statudol wedi’i gyflwyno gan 
Weinidogion Cymru. Mae offerynnau statudol sy’n cael eu drafftio gan Defra yn cael 
eu hadolygu gan fy swyddogion polisi a Gwasanaethau Cyfreithiol cyn rhoi unrhyw 
argymhelliad ynghylch cydsynio.  
 

2. Allwch chi egluro pam na fyddai rheoliadau ar wahân i Gymru: a) y ffordd fwyaf priodol 
o achosi’r newidiadau neu b) yn ddefnydd darbodus o adnoddau?  

 
Mae’r rheoliadau Iechyd Planhigion yn arf sylfaenol ar gyfer mynd i’r afael â phlâu a 
chlefydau mewn planhigion, weithiau mewn argyfwng, ac mae’n bwysig cynnal dull 
gweithredu sy’n cael ei rannu ledled Prydain Fawr.  Ystyriais yr opsiwn o 
ddeddfwriaeth i Gymru’n unig, ond deuthum i’r casgliad ei bod yn fwy buddiol cydsynio 
i Lywodraeth y DU ddeddfu yn yr achos hwn.  Roeddwn yn credu y gellid defnyddio 
adnoddau’r Senedd a’r Gwasanaethau Cyfreithiol ar faterion deddfwriaethol brys eraill 
lle bu gwahaniaethau polisi.  Roedd y ddogfen ar Iechyd Planhigion: Fframwaith 
Cyffredin Dros Dro1 yn ffactor pwysig yn y penderfyniad.   
  
 
 
 
 
 

 
1 Plant health: provisional common framework - GOV.UK (www.gov.uk) 
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3. Allwch chi egluro pwrpas y cyfeiriad at y Rhaglen Lywodraethu? A yw’r goblygiadau i’r 
Rhaglen Lywodraethu yn effeithio ar p’un a yw Llywodraeth Cymru yn gwneud ei 
rheoliadau ei hun mewn meysydd datganoledig wrth gywiro’r llyfr statud o ganlyniad i 
ymadael â’r UE? 

  
Cafodd y cyfeiriad at y Rhaglen Lywodraethu ei gynnwys i roi gwybod i aelodau’r 
pwyllgor nad yw’r newidiadau a wnaed gan y rheoliadau yn effeithio ar uchelgeisiau 
polisi Llywodraeth Cymru. Nid yw’r Rhaglen Lywodraethu yn effeithio ar p’un a yw 
Llywodraeth Cymru yn gwneud ei Rheoliadau ei hun mewn meysydd datganoledig 
wrth gywiro’r llyfr statud o ganlyniad i ymadael â’r UE. 

 
 
Rheoliadau Llygryddion Organig Parhaus (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2022 
(Rheoliadau Llygryddion Organig Parhaus)  
 
Rheoliadau Rheoli Mercwri (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2022 (Rheoliadau Rheoli 
Mercwri)  
 
Rheoliadau Anifeiliaid ac Iechyd Anifeiliaid, Bwyd Anifeiliaid a Bwyd, Planhigion ac 
Iechyd Planhigion (Diwygio) 2022 (Rheoliadau Anifeiliaid, Bwyd Anifeiliaid a 
Phlanhigion)  
 
4. A allwch gadarnhau y byddwch yn y dyfodol o leiaf yn cynnwys dyddiad yr ohebiaeth 

gyda Gweinidogion y DU yn eich llythyr atom ac y byddwch, lle bo hynny’n bosibl, yn 
cynnwys copi o’r ohebiaeth honno?  

 
Rwyf yn cadarnhau y byddaf yn y dyfodol yn cynnwys dyddiad yr ohebiaeth gyda 
Gweinidogion y DU yn fy llythyrau at y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 
Cyfansoddiad ac unrhyw bwyllgor perthnasol arall. Lle bo modd, byddaf yn anelu at 
ddarparu copi o’r ohebiaeth i’r Pwyllgorau priodol.  

 
5. Pan fyddwch yn cael gohebiaeth gan Weinidogion y DU yn gofyn am eich cydsyniad, a 

yw hyn fel arfer yn dod i law cyn neu ar ôl i’r Rheoliadau gael eu drafftio gan 
Lywodraeth y DU?  
 
Yn gyffredinol, derbynnir gohebiaeth sy’n gofyn yn ffurfiol am fy nghydsyniad cyn i’r 
Rheoliadau gael eu drafftio.  
Pan fydd y rheoliadau ar ffurf ddrafft derfynol, caf gyngor gan fy swyddogion ynghylch 
priodoldeb cytuno arnynt. Mae fy swyddogion yn cael eu hysbysu a’u cynnwys cyn hyn 
er mwyn sicrhau bod y drafftio’n gywir o safbwynt Cymru a byddaf yn cael yr 
wybodaeth ddiweddaraf ganddynt pan fo hynny’n briodol. Mewn perthynas â’r 
rheoliadau sy’n dod o dan yr adran hon, ysgrifennodd Gweinidogion y DU at 
Lywodraeth Cymru ym mis Mehefin yn gofyn am gydsyniad i’r Offerynnau Statudol yr 
oedd angen eu gosod ym mis Hydref. 
 
 

6. A oes cytundebau rhynglywodraethol ar waith rhwng eich adran chi ac adrannau 
perthnasol Llywodraeth y DU mewn perthynas â chydsynio? 
 
Edrychwch ar fy amlinelliad o’r sefyllfa gyffredinol o ran gweithio Rhynglywodraethol 
a’r broses ar gyfer ystyried cydsynio, a ddarparwyd ar ddechrau’r llythyr hwn.   
 
Allwch chi egluro pam na fyddai rheoliadau ar wahân i Gymru: a) y ffordd fwyaf priodol 
o achosi’r newidiadau neu b) yn ddefnydd darbodus o adnoddau?  
 



 
Mewn perthynas â’r tair set o Reoliadau, ystyriais yr opsiwn o ddeddfwriaeth i Gymru’n 
unig, ond deuthum i’r casgliad ei bod yn fwy buddiol cydsynio i Lywodraeth y DU 
ddeddfu yn yr achos hwn.  Roedd presenoldeb y fframweithiau cyffredin yn ffactor 
pwysig yn y penderfyniad hwnnw.  Y fframweithiau perthnasol yw:    
 
Ar gyfer y Rheoliadau Llygryddion Organig Parhaus (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2022 
(Rheoliadau Llygryddion Organig Parhaus) a’r Rheoliadau Rheoli Mercwri (Diwygio) 
(Ymadael â’r UE) 2022 (Rheoliadau Rheoli Mercwri) adrannau ‘Approaches to 
Decision Making’ a ‘Principles of Working Together’ y ddogfen ar Gemegion a 
Phlaleiddiaid: Fframwaith Cyffredin Dros Dro ar Gemegion a Phlaleiddiaid 
(htps://www.gov.uk/government/publications/dechmicals-and-pestides-provisional-
framework). 
 
Ar gyfer y Rheoliadau Anifeiliaid ac Iechyd Anifeiliaid, Bwyd Anifeiliaid a Bwyd, 
Planhigion ac Iechyd Planhigion (Diwygio) 2022 (Rheoliadau Anifeiliaid, Bwyd 
Anifeiliaid a Phlanhigion) mae fframweithiau dros dro sy’n ymwneud ag iechyd a lles 
anifeiliaid; iechyd planhigion; a bwyd a bwyd anifeiliaid i gyd yn berthnasol. 
 
Ar gyfer y Rheoliadau Plâu Planhigion (Awdurdodiadau) (Diwygio) 2022, adran “UK 
Plant Health Concordat between the UK Government, Scottish Government, Welsh 
Government, and Northern Ireland Executive” y ddogfen ar Iechyd Planhigion: 
Fframwaith Cyffredin Dros Dro (https://www.gov.uk/government/publications/plant-
health-provisional-common-framework). 

  
 
Rheoliadau Cynhyrchion Bioleiddiadol (Iechyd a Diogelwch) (Diwygio) 2022  
 
7. Gan fod Chloe Smith AS wedi gadael swydd y Gweinidog ar 6 Medi 2022, a fyddech 

cystal ag egluro pam y bu oedi cyn hysbysu’r Pwyllgor am y cais hwn, sy’n golygu ei 
fod wedi cael llai o amser i ystyried y rheoliadau hyn gan eu bod wedi’u gosod ar 18 
Hydref 2022, wyth diwrnod ar ôl i chi ysgrifennu?  

 
Derbyniais lythyr gan Chloe Smith AS, y Gweinidog dros Bobl Anabl, Iechyd a Gwaith, 
ar 19 Awst, yn gofyn am gydsyniad i’r Rheoliadau Bioleiddiadol. Bryd hynny, roedd yr 
OS yn dal ar ffurf ddrafft a dosbarthwyd fersiwn derfynol ar 7 Medi yn ystod toriad yr 
haf.  Yn ystod y cyfnod hwn, ystyriais gyngor swyddogion a dod i benderfyniad i 
gydsynio i’r Rheoliadau. Fodd bynnag, oherwydd y newidiadau o ran Gweinidogion yn 
Llywodraeth y DU ar y pryd, nid oedd Gweinidog wedi’i neilltuo i’r portffolio Awdurdod 
Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) i ysgrifennu ato. Ar ôl i Weinidog gael ei 
gadarnhau’n swyddogol ar 7 Hydref, llofnodais y llythyr cydsynio at Claire Coutinho 
AS, Is-Ysgrifennydd Gwladol Seneddol dros Bobl Anabl, Iechyd a Gwaith, ar yr un 
diwrnod.  

 
Mewn perthynas â chwestiwn 2, mae’r rheoliadau hyn yn gwneud newidiadau 
technegol i weithrediad cyfraith yr UE a ddargedwir, gan gywiro diffygion technegol eu 
natur ac felly maent o fewn cylch gwaith ein Hegwyddorion ar gyfer Cywiro Diffygion 
mewn Deddfwriaeth Ddomestig sy’n deillio o’r UE.  Roedd yr egwyddorion hynny’n 
adlewyrchu cytundeb y Cabinet y gallai Offerynnau Statudol y DU gywiro diwygiadau 
o’r fath ar y sail na fyddai unrhyw fuddiannau polisi datganoledig sylweddol mewn 
perygl pe bai’r diffygion yn cael eu cywiro gan Lywodraeth y DU.  Byddai unrhyw wyro 
oddi wrth ddull Prydain Fawr yn golygu y byddai gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd 
a Diogelwch (HSE), sy’n gweithredu fel yr Awdurdod Cymwys ar gyfer Bioleiddiaid yng 
Nghymru a Lloegr, gymwyseddau cymysg. 
 



Mewn perthynas â chwestiwn 3, cyfeiriaf at fy ateb i gwestiwn 3 uchod.  
 
Rheoliadau'r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Diwygio a 
Swyddogaethau Deddfwriaethol) 2022  
 
8. A fyddech gystal â chadarnhau pryd y gofynnodd yr Ysgrifennydd Gwladol i chi 

gydsynio i’r Rheoliadau hyn?  
 
Ysgrifennodd y Gweinidog Gwladol dros Ffermio, Pysgodfeydd a Bwyd ar y pryd, 
Victoria Prentis AS, yn gofyn imi gydsynio i’r Rheoliadau hyn ar 18 Gorffennaf 2022. 
 

9. Mae eich llythyr yn nodi “Rwy’n cydsynio” i’r Ysgrifennydd Gwladol osod y Rheoliadau 
drafft. Cyhoeddwyd eich llythyr i ni y diwrnod ar ôl i’r Rheoliadau gael eu gosod. Ar ba 
ddyddiad y rhoesoch wybod i’r Ysgrifennydd Gwladol eich bod yn cydsynio?  
 
Ysgrifennais i roi gwybod i’r Ysgrifennydd Gwladol fy mod yn cydsynio i’r Rheoliadau 
hyn ar 17 Hydref 2022. 
 

10. Pam mae Rheoliadau i Brydain Fawr yn angenrheidiol, a chithau’n dweud y byddwch 
yn gwneud rheoliadau cyfatebol ar gyfer Cymru? 
 
Mae rheoliadau Llywodraeth y DU yn berthnasol yn gyfan gwbl i Loegr a’r Alban, ond 
mewn dwy ffordd y maent yn berthnasol i Gymru.  Mae’r rheoliadau’n cynnwys pŵer i’r 
Ysgrifennydd Gwladol ddeddfu mewn perthynas â Chymru, ond dim ond os bydd 
Gweinidogion Cymru yn cydsynio h.y. y pŵer cydredol plws. Mae’r rheoliadau’n 
darparu mai’r Ysgrifennydd Gwladol yw’r awdurdod priodol mewn perthynas â 
Chymru, ond dim ond i’r graddau y mae mater yn ymwneud â swyddogaethau y tu 
allan i gymhwysedd deddfwriaethol y Senedd. 
  

11. Pam mae creu swyddogaethau cydredol plws yn briodol pan fyddwch yn gwneud eich 
rheoliadau eich hun? 
 
Ystyriwyd bod y swyddogaeth gydredol plws yn briodol am resymau polisi. Rwyf o’r 
farn ei bod yn briodol cael hyblygrwydd ac opsiwn i Weinidogion Cymru i gydsynio i’r 
Ysgrifennydd Gwladol ddeddfu dros Gymru mewn rhai amgylchiadau eithriadol. Ni all 
yr Ysgrifennydd Gwladol ddeddfu dros Gymru ar faterion datganoledig ond gyda 
chydsyniad Gweinidogion Cymru; felly, nid yw’r offeryn hwn yn golygu colli unrhyw 
bwerau. 
 

12. Beth yw’r amgylchiadau eithriadol lle byddech yn cydsynio i Weinidogion y DU 
weithredu o dan y Rheoliadau drafft? 
 
Natur polisi masnach iechyd anifeiliaid a’r cyhoedd yw y gall fod angen newidiadau 
deddfwriaethol ar frys, i gyfyngu ar fasnach neu ei hailagor, o ystyried mor ddeinamig 
yw clefydau anifeiliaid ac o gofio ein rhwymedigaethau i’n partneriaid masnachu. Gallai 
amgylchiadau eithriadol ar gyfer defnyddio’r swyddogaethau cydredol plws hyn 
gynnwys ymateb i rwymedigaethau rhyngwladol y DU, fel y rheini mewn cytundebau 
masnach neu wrth ddelio â chlefydau sy’n dod i’r amlwg mewn trydydd gwledydd. 
Mewn amgylchiadau o’r fath, efallai y bydd angen diwygio amodau iechyd mewnforio 
yn gyflym, er mwyn gosod neu ddileu amodau iechyd mewnforio yn gyflym mewn 
ymateb i newidiadau o ran y risg o glefydau. Mewn achosion o’r fath, gallai fod yn 
briodol cydsynio i ddefnyddio’r pwerau hyn lle ceir cytundeb trawslywodraethol o ran 
polisi.   
 



Rydym yn gweithredu o fewn y Fframwaith Cyffredin dros dro ar gyfer Iechyd a Lles 
Anifeiliaid, a gynlluniwyd i hwyluso ffyrdd cyffredin o weithio a dulliau cyffredin, lle bo 
hynny’n briodol, ond gan barchu datganoli’n llwyr. Mae’r fframwaith yn caniatáu ar 
gyfer gwahaniaethau gyda phwyslais ar wahaniaethau anniweidiol, oherwydd bydd 
achosion lle mae’n briodol i Lywodraethau unigol ddefnyddio dulliau gwahanol.  

 
Y corff sy’n gwneud penderfyniadau polisi yn y fframwaith yw’r Grŵp Polisi ar Glefydau 
Anifeiliaid. Pan fo’n bosibl, mae’r Grŵp yn dod i gytundeb ar lefel swyddogion ar 
strategaethau rheoli’r DU a Phrydain Fawr a, lle bo hynny’n briodol, yn rhoi gwybod i’r 
Gweinidogion perthnasol am argymhellion y swyddogion. Mae’r aelodaeth yn cynnwys 
y pedwar Prif Swyddog Milfeddygol a phenaethiaid polisi ym mhob llywodraeth, ochr 
yn ochr â phartneriaid cyflenwi fel asiantaethau llywodraeth ac arweinwyr polisi eraill y 
llywodraethau, a chyrff cynghori ac arbenigol (e.e. iechyd y cyhoedd). Mae’r trefniadau 
llywodraethu newydd hyn yn adlewyrchu’r llu o swyddogaethau newydd sydd wedi dod 
i ran Gweinidogion Prydain Fawr ar ôl Brexit.   

  
13. O gofio y bydd rheoliadau i Brydain Fawr gyfan a rheoliadau ar gyfer Cymru gyfan ar 

waith, sut mae hyn yn cyd-fynd ag ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ddeddfwriaeth 
hygyrch? 
 
Cafodd Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Diwygio a 
Swyddogaethau Deddfwriaethol) ac Iechyd Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 
(Ymadael â’r UE) 2022 eu gosod gerbron y Senedd ar 22 Tachwedd 2022 i ddiwygio 
Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Cymru) 2011 a 
gwneud y newidiadau angenrheidiol i Gyfarwyddebau perthnasol yr UE, at ddibenion y 
Rheoliadau 2011 hynny. Bydd y Rheoliadau hyn a wneir gan Weinidogion Cymru, yn 
amodol ar gymeradwyaeth y Senedd, yn cynnwys nifer o swyddogaethau 
deddfwriaethol i Weinidogion Cymru a’m bwriad yw y bydd Gweinidogion Cymru yn 
arfer y swyddogaethau hynny i ddeddfu mewn perthynas â Chymru. Bydd y 
Rheoliadau hyn, yn amodol ar gymeradwyaeth y Senedd, yn cael eu llunio’n 
ddwyieithog i'r graddau y maen hynny’n ymarferol. Fodd bynnag, gan fod llawer iawn 
o’r testun yn y Rheoliadau drafft yn addasu nifer o Gyfarwyddebau’r UE, bydd yr 
addasiadau hynny’n cael eu gwneud yn Saesneg yn unig, gan nad yw’r 
Cyfarwyddebau eu hunain ar gael yn Gymraeg.   
 
Dim ond mewn amgylchiadau eithriadol y dibynnir ar y pwerau sydd yn rheoliadau’r 
Ysgrifennydd Gwladol, o’u cymharu â’r rheini sydd yn Rheoliadau drafft Gweinidogion 
Cymru.  Mae’n anffodus, i’r graddau y mae’r rheoliadau a wneir gan yr Ysgrifennydd 
Gwladol yn berthnasol i Gymru, na fyddant ar gael yn ddwyieithog.  Fodd bynnag, yng 
ngoleuni’r ffaith nad yw’r addasiadau i’r Cyfarwyddebau yn cael eu gwneud yn 
ddwyieithog yn ein Rheoliadau ni ein hunain, ynghyd â’r bwriad rwyf wedi’i nodi y bydd 
y pwerau hyn ar gael fel adnodd eilaidd defnyddiol yn unig, rwyf o’r farn fod y dull 
gweithredu yn briodol.   
 

14. Yr ydych cyn hyn wedi cyfiawnhau cydsynio i reoliadau ar sail sicrhau llyfr statud 
cydlynol a chyson gyda’r rheoliadau’n hygyrch mewn un offeryn ond, ar gyfer y 
Rheoliadau hyn, mae’n ymddangos eich bod yn cymryd safbwynt gwahanol. Allwch chi 
esbonio’r rheswm am hynny os gwelwch yn dda? 
 
Mewn perthynas yn arbennig ag Ymadael â’r UE, rydym, yn unol â’n Hegwyddorion ar 
gyfer Cywiro Diffygion mewn Deddfwriaeth Ddomestig sy’n deillio o’r UE, wedi 
cydsynio i gywiriadau gael eu gwneud o fewn Offerynnau Statudol y DU os mai 
diffygion technegol eu natur yn unig oeddynt ac na fyddai unrhyw fuddiannau polisi 
datganoledig sylweddol mewn perygl pe bai’r diffygion yn cael eu cywiro gan 
Lywodraeth y DU.   



 

Fodd bynnag, o ran y Rheoliadau hyn, nid yw Gweinidogion Cymru ond wedi cydsynio 
iddynt i'r graddau y maent yn darparu i'r Ysgrifennydd Gwladol gael pŵer yn yr arddull 
cydredol plws.  Mae rheoliadau’r Ysgrifennydd Gwladol yn addasu’r Cyfarwyddebau 
perthnasol at ddibenion swyddogaethau’r Ysgrifennydd Gwladol.  Bydd Gweinidogion 
Cymru, yn amodol ar gymeradwyaeth y Senedd, yn deddfu yn Rheoliadau’r Fasnach 
mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Diwygio a Swyddogaethau 
Deddfwriaethol) ac Iechyd Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r 
UE) 2022, i greu swyddogaethau deddfwriaethol Gweinidogion Cymru. Mae hyn wedi 
golygu bod y ddwy set o reoliadau yn diwygio’r Cyfarwyddebau perthnasol ar wahân. 
Fodd bynnag, ymgorfforir yr addasiadau i bob pwrpas yn eu Rheoliadau perthnasol, ac 
felly mae hyn yn briodol.   
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