
 

SL(5)443 - Rheoliadau Materion Gwledig (Diwygiadau 

Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2019 

Cefndir a Diben 

Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio'r is-ddeddfwriaeth ganlynol sy'n ymwneud ag iechyd anifeiliaid ac 

iechyd planhigion: 

- Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Cymru) 2011 (“y Rheoliadau 

TARP”) 

- Rheoliadau Iechyd Planhigion (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2019 

- Rheoliadau Materion Gwledig, yr Amgylchedd, Pysgodfeydd a Bwyd (Diwygiadau a Dirymiadau 

Amrywiol) (Cymru) 2019 

Yn fwyaf nodedig, mae'r Rheoliadau hyn: 

- yn mewnosod diffiniad o “y rhestr cyfundrefn enwi gyhoeddedig” yn y Rheoliadau TARP er mwyn 

cymryd i ystyriaeth y ffaith y cyflwynir rhestr o gynhyrchion anifeiliaid, a gyhoeddir gan yr 

Ysgrifennydd Gwladol, sy’n pennu cynhyrchion at ddibenion penderfynu ar y detholiad o lwythi y 

mae rhaid eu cyflwyno ar gyfer gwiriadau milfeddygol wrth arolygfa ffin; 

- yn diwygio gweithdrefnau mewnforio, gan osod gofyniad bod tystysgrifau iechyd anifeiliaid yn 

cael eu cyflwyno ar gyfer gwiriadau wrth yr arolygfa ffin. 

Gweithdrefn 

Cadarnhaol. 

Materion technegol: craffu 

Ni nodwyd unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn perthynas â'r 

offeryn hwn. 

Rhinweddau: craffu  

Ni nodwyd unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â'r 

offeryn hwn. 

Y goblygiadau yn sgil gadael yr Undeb Ewropeaidd   

Y peth mwyaf nodedig am y Rheoliadau hyn yw eu bod yn adlewyrchu'r ffaith bod yr Ysgrifennydd 

Gwladol, gyda chydsyniad Gweinidogion Cymru, Gweinidogion yr Alban ac Adran Amaeth, yr 

Amgylchedd a Materion Gwledig yng Ngogledd Iwerddon, yn gallu cyhoeddi rhestrau cynnyrch i sicrhau 

y gellir parhau i symud anifeiliaid a chynhyrchion anifeiliaid heb amhariad ar ôl gadael yr UE, gan hefyd 

gynnal lefelau bioddiogelwch. 

Felly, mae'r Rheoliadau hyn yn adlewyrchu'r hyn sydd yn ôl pob golwg yn fframwaith cyffredin ledled y 

DU y cytunwyd arno rhwng y llywodraethau perthnasol, ym maes masnach mewn anifeiliaid a 

chynhyrchion anifeiliaid. 



 

Ymateb y Llywodraeth 

Nid oes angen ymateb gan y Llywodraeth. 

Trafodaeth y Pwyllgor 

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn yn ei gyfarfod ar 30 Medi 2019 ac mae'n cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad 

i dynnu sylw at faterion sy'n codi o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE.  

 


