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Annwyl Mick,   
 
Rheoliadau Esemptiadau Rhag Mesurau Rheoli Swyddogol mewn Safleoedd Rheoli 
Ffiniau (Diwygio) 2021 
 
Mae’r rheoliadau a enwir uchod (“Rheoliadau 2021”) yn arfer pwerau yn y Rheoliadau 
Rheoli Swyddogol (OCR) (EU) 2017/625 (yr “OCR”) i estyn esemptiad rhag mesurau rheoli 
swyddogol mewn Safleoedd Rheoli Ffiniau ar gyfer rhai categorïau o anifeiliaid. Mae 
infertebratau y bwriedir eu defnyddio at ddibenion gwyddonol eisoes wedi’u esemptio rhag y 
gofyniad am fesurau rheoli swyddogol mewn Safleoedd Rheoli Ffiniau. Bydd Rheoliadau 
2021 yn estyn yr esemptiad i fathau eraill o anifeiliaid a ddefnyddir at ddibenion gwyddonol, 
sy’n tarddu o’r UE.  
 
Mae’r OCR sy’n ffurfio rhan o gyfraith yr UE a ddargedwir o dan Ddeddf yr Undeb 
Ewropeaidd (Ymadael) 2018, yn ddarostyngedig i ddiwygiadau a wneir gan ddeddfwriaeth 
yn cynnwys Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Anifeiliaid, Bwyd Anifeiliaid a Bwyd, 
Ffioedd Iechyd Planhigion etc.) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2020, fel rheol yn ei gwneud yn 
ofynnol i gynnal gwiriadau ar anifeiliaid byw sy’n dod i mewn i Brydain Fawr mewn Safle 
Rheoli Ffiniau. Mae Erthygl 48 o’r OCR yn cynnwys darpariaeth ar gyfer cynnwys 
rhanddirymiadau o’r gofyniad i gynnal gwiriadau mewn Safle Rheoli Ffiniau mewn 
rheoliadau ar gyfer rhai categorïau o anifeiliaid neu nwyddau. Mae hyn yn cynnwys 
anifeiliaid a nwyddau y bwriedir eu defnyddio at ddibenion gwyddonol.   
 
Mae Rheoliadau 2021 yn defnyddio’r pwerau o fewn Erthygl 48 i ddiwygio Rheoliad 
Dirprwyedig y Comisiwn 2019/2122 i ehangu cwmpas yr esemptiad, fel ei fod hefyd yn 
berthnasol i anifeiliaid a restrir yn Atodlen 2 i Ddeddf Anifeiliaid (Gweithdrefnau Gwyddonol) 
1986. Bydd diwygiadau cyfatebol i’r ddeddfwriaeth sy’n gorfodi’r OCR yng Nghymru, 
Rheoliadau'r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Cymru) 2011 (“TARP”) 
yn cael eu gwneud ar yr un pryd gan Lywodraeth Cymru.  
 
Bydd y diwygiadau i 2019/2122 yn galluogi masnach pwysig mewn anifeiliaid sydd ei angen 
ar gyfer ymchwil gwyddonol, y mae’r risg bioddiogelwch sydd ynghlwm wrthynt yn isel iawn, 
fel y gallant ddod i mewn yn ddiogel i Brydain Fawr drwy’r prif lwybra (o’r UE neu drwy 
dramwy drwy’r UE) heb wiriadau mewn Safleoedd Rheoli Ffiniau. Heb y Rheoliadau hyn 
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byddai gofyn i’r anifeiliaid y bwriedir eu defnyddio at ddibenion ymchwil ddod i mewn i 
Brydain Fawr drwy BCP ar gyfer archwiliad, a hynny er gwaethaf y ffaith bod y risgiau 
bioddiogelwch yn isel. Caiff anifeiliaid y bwriedir eu defnyddo at ddibenion ymchwil 
gwyddonol ddod i mewn i Brydain Fawr ar drwydded, lle y bo’n ofynnol, a chaiff mesurau 
rheoli bioddiogelwch eu rheoli yn y cyrchfan. O’r herwydd nid oes angen cynnal gwiriadau 
ychwanegol mewn Safleoedd Rheoli Ffiniau.  
 
Mae’r dull wedi’i gymeradwyo gan y Grŵp Polisi ar Glefydau Anifeiliaid, sef y corff sy’n 
gwneud penderfyniadau o fewn Fframwaith Cyffredin y DU ar Iechyd a Lles Anifeiliaid. Mae 
un diwygiad i 2019/2122 sy’n berthnasol i bob gweinyddiaeth yn sicrhau eglurder i’r bobl 
hynny sy’n dibynnu ar y darpariaethau.  
 
Ysgrifennaf atoch i roi gwybod i chi fy mod yn rhoi fy nghysyniad i'r Ysgrifennydd Gwladol 
wneud Rheoliadau 2021 fel bod y diwygiadau i Reoliad Dirprwyedig y Comisiwn (EU) 
2019/2122 mewn grym yng Nghymru. Rwy'n deall y bydd y Rheoliadau yn cael eu gosod 
gerbron Dau Dŷ'r Senedd ar 6 Ebrill. Bydd yr Offeryn Statudol yn ddarostyngedig i'r 
weithdrefn negyddol. 
 
O dan yr amgylchiadau eithriadol hyn pan fydd yn ofynnol i ni ystyried a chywiro swm 
digynsail o ddeddfwriaeth o fewn amserlen dynn a chydag adnoddau cyfyngedig, egwyddor 
gyffredinol Llywodraeth Cymru yw ei bod yn briodol ein bod yn gofyn i Lywodraeth y DU 
ddeddfu ar ein rhan mewn nifer fawr o offerynnau statudol. Pe bai cydsyniad yn cael ei ddal 
yn ôl, bydd angen gwneud y cywiriadau hyn drwy ddeddfwriaeth a wneir gan Lywodraeth 
Cymru.  
 
Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd a 
Chadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig.  
 
 

Cofion, 
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