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TEITL  Rheoliadau Iechyd Planhigion (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2020 

DYDDIAD  14 Rhagfyr 2020 

GAN  Rebecca Evans AS, Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd 

 
OS a osodwyd yn Senedd y DU, sy'n diwygio is-ddeddfwriaeth mewn maes 
datganoledig 
 
Rheoliadau Iechyd Planhigion (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2020  
 
Mae Rheoliadau 2020 yn diwygio’r ddeddfwriaeth a ganlyn:  
 
Deddfwriaeth yr UE  
 

• Rheoliad (UE) rhif 2016/2013 Senedd Ewrop a’r Cyngor o 26 Hydref 2016 ar fesurau 
i amddiffyn planhigion rhag plâu; a 

• Rheoliad Gweithredu’r Comisiwn (UE) 2017/2313 o 13 Rhagfyr 2017 sy’n pennu 
manyleb fformat y pasbort planhigion ar gyfer eu symud o fewn tiriogaeth yr Undeb 
a’r pasbort planhigion ar gyfer eu cyflwyno i a’u symud o fewn ardal warchodedig.  
 

Is-ddeddfwriaeth ddomestig 
 

• Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Iechyd Planhigion ac Organeddau a Addaswyd 

yn Enetig) (Lloegr) 2019 

Unrhyw effaith y gall yr offeryn statudol ei chael ar gymhwysedd deddfwriaethol 
Senedd Cymru a/neu gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru 
 
Nid yw Rheoliadau 2020 yn effeithio ar gymhwysedd deddfwriaethol Senedd Cymru nac ar 
gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru.  
 
Mae Rheoliadau 2020 yn gwneud cywiriadau a diwygiadau technegol i ddeddfwriaeth 
ddomestig a deddfwriaeth uniongyrchol yr Undeb Ewropeaidd (UE) a ddargedwir i unioni 
diffygion yng nghyfraith yr UE a ddargedwir o ran gweithredu’n effeithiol ac i sicrhau bod y 
Deyrnas Unedig (DU) yn cwrdd â’i rhwymedigaethau o dan Brotocol Iwerddon/Gogledd 



Iwerddon yn y cytundeb ymadael (“y Protocol”) sy’n ofynnol ar ddiwedd y Cyfnod 
Gweithredu, mewn perthynas ag iechyd planhigion.  
 
Diben y diwygiadau  
 
Diben Rheoliad 2020 yw cynnal bioddiogelwch a chefnogi’r fasnach rhwng Gogledd 
Iwerddon a Phrydain Fawr i sicrhau bod y rheolaethau iechyd planhigion mewn perthynas â 
nwyddau cymwys Gogledd Iwerddon (‘nwyddau cymwys’) sy’n cael eu symud o Ogledd 
Iwerddon i Brydain Fawr ac o fewn Prydain Fawr yn parhau i weithredu ar ôl y Cyfnod 
Pontio.  
 
Mae Rheoliad 2016/2031 Senedd Ewrop a’r Cyngor ar fesurau i amddiffyn planhigion rhag 
plâu (“Rheoliad Iechyd Planhigion’) a deddfwriaeth drydyddol a wnaed o dan y Rheoliad 
hwnnw wedi’i ymgorffori mewn cyfraith ddomestig o dan adran 3 Deddf yr Undeb 
Ewropeaidd (Ymadael) 2018 (“y Ddeddf Ymadael”), ac eithrio lle bo’r ddeddfwriaeth yn 
gymwys i Ogledd Iwerddon at ddibenion y Protocol. Mae’r ddeddfwriaeth hon wedi’i diwygio 
mewn perthynas â Phrydain Fawr gan Reoliad Iechyd Planhigion (Diwygio etc) (Ymadael â’r 
UE) 2020 a Rheoliadau Iechyd Planhigion (Amodau Ffytoiechydol) (Diwygio) (Ymadael â’r 
UE) i ddelio ag amrywiaeth o ddiffygion yn y ddeddfwriaeth sy’n codi o ymadawiad y DU â’r 
UE.   
 
Bydd Rheoliadau 2020 yn gwneud diwygiadau pellach i’r Rheoliad Iechyd Planhigion (fel y’i 
diwygiwyd gan Reoliadau Iechyd Planhigion (Amodau Ffytoiechydol) (Diwygio) (Ymadael â’r 
UE) 2020) i ddelio â diffygion eraill a materion sy’n codi yn sgil neu mewn cysylltiad â’r 
Protocol.  O ganlyniad i’r Protocol, mae gofynion Iechydol a Ffytoiechydol gwahanol bellach 
yn gymwys ym Mhrydain Fawr ac yng Ngogledd Iwerddon.  Mae’r diwygiadau sy’n 
ymwneud â’u gweithredu a geir yn Rheoliadau 2020 yn ategu polisi’r llywodraeth ar 
fynediad dirwystr i farchnadoedd ar gyfer Nwydau Cymwys.   
 
Mae Rheoliadau 2020 a’u Memorandwm Esboniadol, sy’n gosod manylion tarddiad, diben 
ac effaith y diwygiadau, ar gael yma:  
https://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2020/9780348216875 
 
 
Pam y cafodd cydsyniad ei roi  
 
Mae cydsyniad wedi’i roi i Lywodraeth y DU wneud y cywiriadau hyn mewn cysylltiad â 
Chymru ac ar ei rhan er sicrhau effeithlonrwydd a hwylustod ac oherwydd natur dechnegol y 
diwygiadau. Barnwyd nad yw’r diwygiadau’n newid polisi ar ôl ystyried yn llawn a gofalus y 
diwygiadau, yr asesiad o gyfarwyddiadau’r polisi a’r dadansoddiad cyfreithiol o’r gwaith 
drafftio.  Bydd y diwygiadau hyn yn sicrhau bod y llyfr statud yn parhau’n ymarferol ar 
ddiwedd y Cyfnod Gweithredu.  
 
 

https://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2020/9780348216875

