
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y Pwyllgor Deddfwriaeth,  
Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
— 
Legislation, Justice and  
Constitution Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddDCC@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddDCC 

0300 200 6565  

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddLJC@senedd.wales  

senedd.wales/SeneddLJC 
0300 200 6565  

 

16 Ionawr 2023  

Annwyl gyfeillion  

Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Diwygio a Swyddogaethau 

Deddfwriaethol) ac Iechyd Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2022 a 

Rheoliadau Bwyd a Bwyd Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2022 

Yn ein cyfarfod ar 9 Ionawr 2023 gwnaethom ystyried eich ymatebion ysgrifenedig yn ffurfiol i'n 

hadroddiadau ar y rheoliadau uchod a'ch llythyr dyddiedig 13 Rhagfyr 2022 a oedd yn ymateb i'n 

llythyr o'r diwrnod blaenorol.  

Byddwch yn cofio bod gennym bryderon sylweddol ei bod yn ymddangos bod Llywodraeth Cymru yn 

mynd i ofyn am gymeradwyaeth y Senedd ar gyfer y rheoliadau hyn, er bod y ddau offeryn yn 

ddiffygiol.  

Diolch ichi am fynd i’r afael â rhai o’r pwyntiau a godwyd gennym yn ein llythyr yn ystod y dadleuon 

ar y rheoliadau yn y Cyfarfod Llawn ar 13 Rhagfyr 2022, ac am ddarparu'r ymateb ysgrifenedig llawn. 

Yn eich llythyr, ac mewn perthynas â Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol 

(Diwygio a Swyddogaethau Deddfwriaethol) ac Iechyd Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 

(Ymadael â'r UE) 2022 (Rheoliadau TARP) dywedodd y Gweinidog y byddai offeryn cywiro, y 

cynigiwyd ei wneud yn gynnar y mis hwn gan ddefnyddio pwerau yn Neddf Iechyd Anifeiliaid 1981, yn 

angenrheidiol i fynd i'r afael â dau gamgymeriad, tra byddech yn gofyn i gywiro 12 arall cyn i’r 

rheoliadau gael eu cyhoeddi gan yr Archifau Gwladol. 

Lesley Griffiths AS 

Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 

Lynne Neagle AS 

Y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant 
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1. A allwch gadarnhau pryd y bydd yr offeryn cywiro yn cael ei wneud i fynd i'r afael â'r ddau 

gamgymeriad a nodwyd yn y Rheoliadau TARP. 

2. A allwch gadarnhau bod y 12 camgymeriad arall yr adroddwyd amdanynt wedi'u cywiro cyn i'r 

Rheoliadau TARP gael eu cyhoeddi gan yr Archifau Cenedlaethol. 

Nododd pwynt 30 yn ein hadroddiad ar y Rheoliadau TARP fod rheoliad 6 yn creu pŵer Harri VIII 

newydd. Yn ystod y ddadl yn y Cyfarfod Llawn ymrwymodd y Gweinidog i newid y weithdrefn a oedd 

yn gymwys i’r pŵer hwn i wneud rheoliadau, o’r weithdrefn negyddol i’r weithdrefn gadarnhaol 

ddrafft. 

3. A allwch gadarnhau pryd a sut y bydd y newid i'r weithdrefn graffu yn y Rheoliadau TARP yn cael ei 

wneud. 

Yn ystod y ddadl y Cyfarfod Llawn, gofynnais hefyd i’r Gweinidog roi manylion i’m Pwyllgor a’r 

Senedd ynghylch sut y gallwn osgoi’r sefyllfa y cawsom ein hunain ynddi ar 13 Rhagfyr gyda’r 

rheoliadau hyn yn y dyfodol. 

4. A allwch roi eglurder ynghylch pa gamau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u rhoi ar waith (neu y 

bydd yn eu rhoi ar waith) i sicrhau na fydd cais i gymeradwyo rheoliadau yr ydych yn ymwybodol eu 

bod yn ddiffygiol yn cael ei osod gerbron y Senedd yn y dyfodol. Yn benodol, mae Llywodraeth 

Cymru yn ymwybodol bod Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) yn cynnwys 

darpariaeth machlud fel y bydd y rhan fwyaf o gyfraith yr UE a ddargedwir yn dod i ben ar 31 Rhagfyr 

2023. O ystyried bod 'diffodd' y pwerau yn Neddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 ar 31 Rhagfyr 

2022 yn ffactor allweddol ym mhenderfyniad Llywodraeth Cymru i fwrw ymlaen â rheoliadau diffygiol, 

byddem yn croesawu eglurder ynghylch sut y bydd Llywodraeth Cymru yn sicrhau y gall weithredu 

mewn modd amserol fel nad ydym, ym mis Rhagfyr eleni, yn canfod ein hunain yn yr un sefyllfa. 

Yn eich llythyr, ac mewn perthynas â Rheoliadau Bwyd a Bwyd Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) 

(Cymru) (Ymadael â’r UE) 2022 (y Rheoliadau Bwyd), dywedodd y Dirprwy Weinidog y byddai tri o'r 

pum camgymeriad a nodwyd gennym yn ein hadroddiad yn cael sylw trwy offeryn cywiro a fydd yn 

cael ei wneud tua diwedd y chwarter cyntaf, neu’n gynnar yn ail chwarter 2023. 

5. A allwch roi amcangyfrif mwy manwl gywir ynghylch pryd y bydd yr offeryn cywiro yn cael ei 

wneud i fynd i'r afael â'r tri chamgymeriad a nodwyd yn y Rheoliadau Bwyd. 

Dywedodd y Dirprwy Weinidog wrthym hefyd “Points 1 and 4 [in our report] concern minor 

typographical errors and are proposed to be addressed by correction slips.” 

6. A allwch gadarnhau bod Cofrestrydd yr OSau wedi cytuno i fynd i'r afael â'r ddau gamgymeriad a 

nodwyd yn y Rheoliadau Bwyd drwy slip cywiro. 

 



 

 

 

Byddwn yn ddiolchgar o gael ymateb erbyn 26 Ionawr 2023. 

Yn gywir, 

 

Huw Irranca-Davies AS, 

Cadeirydd 


