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Annwyl Elin,  
 
Rheoliadau Iechyd a lles anifeiliaid (diwygiadau amrywiol) (Cymru) (ymadael â'r UE) 
(Diwygio) 2019 
 
Heddiw, rwyf wedi gwneud Rheoliadau Iechyd a lles anifeiliaid (diwygiadau amrywiol) 

(Cymru) (ymadael â'r UE) (Diwygio) 2019 o dan adran paragraff 1 o Atodlen 2 a pharagraff 

21 o Atodlen 7 i Ddeddf tynnu'n ôl yr Undeb Ewropeaidd 2019 a ddaw i rym yn union cyn y 

diwrnod ymadael.  Rwy'n amgáu copi o'r offeryn statudol a'r memorandwm esboniadol 

cysylltiedig yr wyf yn bwriadu eu gosod pan fydd yr offeryn statudol wedi'i gofrestru. 

Yn unol â'r weithdrefn a nodwyd yn adran paragraff 7 (3) a 7 (4) o Atodlen 7 i Ddeddf yr 

Undeb Ewropeaidd (ymadael) 2018, mae'n rhaid i Gynulliad Cenedlaethol Cymru 

gymeradwyo'r offeryn hwn erbyn 26 Tachwedd er mwyn iddo barhau i fod mewn grym. Yn 

yr amgylchiadau hyn, rwy'n deall bod rheol sefydlog 21.4A yn berthnasol ac y caiff y 

Pwyllgor Busnes sefydlu a chyhoeddi amserlen ar gyfer adroddiad y pwyllgor neu’r 

pwyllgorau perthnasol. Gallai fod o gymorth i chi wybod fy mod yn bwriadu cynnal y ddadl 

ynglŷn â'r is-ddeddfwriaeth hon yn y cyfarfod llawn ar 26/11/2019.  
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Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, Mick Antoniw AC, 

Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol a Sian Wilkins, Pennaeth 

Gwasanaethau’r Siambr a’r Pwyllgorau. 

Yn gywir, 

 
Lesley Griffiths AC/AM 
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig 
Minister for Environment, Energy and Rural Affairs   
 
 
 


