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Annwyl Lesley 

Datganiad Ysgrifenedig a osodwyd o dan Reol Sefydlog 30C – Rheoliadau Anifeiliaid ac Iechyd 
Anifeiliaid, Bwyd Anifeiliaid a Bwyd, Planhigion ac Iechyd Planhigion (Diwygio) 2022 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 21 Tachwedd mewn perthynas â’r Datganiad Ysgrifenedig uchod a 
osodwyd gennych ar yr un diwrnod, i ddisodli’r Datganiad Ysgrifenedig gwreiddiol mewn perthynas â 
Rheoliadau Anifeiliaid ac Iechyd Anifeiliaid, Bwyd Anifeiliaid a Bwyd, Planhigion ac Iechyd Planhigion 
(Diwygio) 2022 (y Rheoliadau), y gwnaethoch ei osod ar 21 Hydref. 

Yn fy llythyr dyddiedig 14 Tachwedd mewn perthynas â’r Datganiad Ysgrifenedig gwreiddiol, rhannais 
gred y Pwyllgor y dylai Llywodraeth Cymru sicrhau bod unrhyw ddatganiadau ysgrifenedig a gaiff eu 
gosod o dan Reol Sefydlog 30C yn y dyfodol gynnwys enghreifftiau ymarferol o'r newidiadau i'w 
gwneud gan y Rheoliadau y maent yn berthnasol iddynt. Roedd hyn yn sgil y ffaith mai dim ond 
mewn gohebiaeth i'm Pwyllgor y cafodd yr enghreifftiau ymarferol hyn eu cynnwys. Rwyf felly’n 
cydnabod yr ymrwymiad a wnaethoch yn eich llythyr i sicrhau bod yr holl wybodaeth berthnasol a 
ddarperir i bwyllgorau yn cael ei chynnwys mewn Datganiadau Ysgrifenedig yn unol â’r Rheolau 
Sefydlog yn y dyfodol. 

Yn ein cyfarfod ar 28 Tachwedd, trafodwyd y Datganiad Ysgrifenedig newydd a osodwyd gennych ar 
21 Tachwedd, ac roeddem yn siomedig i ganfod nad oedd yn cynnwys enghreifftiau ymarferol o 
effaith y Rheoliadau. 

Rwy’n gobeithio mai amryfusedd oedd hwn, a byddwn yn croesawu cadarnhad bod yr ymrwymiad a 
wnaethoch yn eich llythyr dyddiedig 21 Tachwedd yn wir o hyd. 

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

https://busnes.senedd.cymru/documents/s131629/LJC6-31-22%20-%20Paper%2012%20-%20Letter%20from%20the%20Minister%20for%20Rural%20Affairs%20and%20North%20Wales%20and%20Trefnydd%20.pdf
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