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14 Chwefror 2019 

 
Annwyl Mick, 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 6 Chwefror ynghylch Rheoliadau Mewnforio a Masnach 
mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid (Diwygio etc) (Ymadael â'r UE) 2019 
("Rheoliadau 2019").  
 
Mae Rheoliadau 2019 yn cynnwys darpariaethau sy'n galluogi Gweinidogion Cymru, yn lle'r 
Comisiwn Ewropeaidd, i arfer swyddogaethau gweinyddol mewn perthynas â Chymru ar yr 
un pryd fel y caiff Gweinidogion Cymru arfer eu pwerau mewn perthynas â Chymru. Mae'r 
swyddogaethau gweinyddol hyn yn cynnwys, yn fras, lunio rhestri o drydydd gwledydd at 
ddibenion masnach rhwng yr Undeb Ewropeaidd a thrydydd gwledydd mewn anifeiliaid byw 
a chynhyrchion anifeiliaid a mewnforio a symud anifeiliaid a chynhyrchion o'r fath i mewn i'r 
Undeb Ewropeaidd a thrwyddi, prosesau sy'n gysylltiedig â mewnforio ac allforio anifeiliaid 
byw i mewn ac allan o'r UE a gaiff eu hwyluso drwy archwiliadau ar ffiniau a phrosesau sy'n 
gysylltiedig â rheoli argyfyngau a chlefydau anifeiliaid.  
 
Yn ogystal, mae dau offeryn gan yr UE (sy'n gysylltiedig â symud anifeiliaid anwes yn 
anfasnachol a mewnforio anifeiliaid a chynhyrchion dyframaethu) y caiff swyddogaethau 
deddfwriaethol eu trosglwyddo i Weinidogion Cymru yn eu cylch ar yr un pryd â'r cydsyniad 
sy'n ofynnol gan Weinidogion Cymru fel y gall yr Ysgrifennydd Gwladol arfer y pwerau 
mewn perthynas â Chymru. 
 
Yr effaith ar gymhwysedd gweithredol 
 
Bydd Rheoliadau 2019 yn estyn pwerau gweithredol Gweinidogion Cymru. Byddant yn 
trosglwyddo pwerau presennol y Comisiwn Ewropeaidd, gan gynnwys swyddogaethau 
llunio rheoliadau sy'n gysylltiedig â symud anifeiliaid anwes yn anfansachol a mewnforio 
anifeiliaid a chynhyrchion dyframaethu, i Weinidogion Cymru mewn perthynas â Chymru.   
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Nid oes unrhyw effaith ar gymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad 
 
O safbwynt cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad, gallai swyddogaethau gweinyddol a 
deddfwriaethol sydd wedi'u trosglwyddo i'r Ysgrifennydd Gwladol i'w harfer ar yr un pryd 
drwy gydsyniad gan Weinidogion Cymru gael eu trin fel swyddogaethau Gweinidog y Goron 
at ddibenion Atodlen 7B i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. Mae'n bosibl, felly, fod hynny'n 
ystyriaeth berthnasol yng nghyd-destun cymhwysedd y Cynulliad i ddeddfu yn y meysydd 
hyn yn y dyfodol.  
 
Mae swyddogion Llywodraeth Cymru mewn cysylltiad â Swyddfa Cymru ynghylch 
cyfyngiadau anfwriadol ar gymhwysedd y Cynulliad sydd wedi’u creu gan bwerau a roddwyd 
gan Offerynnau Statudol Ymadael â’r UE a deddfwriaeth arall, sy’n rhoi effaith i baragraffau 
8, 10 ac 11 o Atodlen 7B i Ddeddf Llywodraeth Cymru. Mae swyddogion yn edrych ar y 
broblem yn fanwl ac yn ystyried y ffordd orau i’w datrys. Bydd Llywodraeth Cymru yn 
hysbysu’r Cynlluniad Cenedlaethol, gan gynnwys y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a 
Deddfwriaethol, am hynt y trafodaethau hyn. 
 
Gobeithiaf y bydd yr wybodaeth hon o ddefnydd i'r Pwyllgor.  
 
Yn gywir, 
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