
Memorandwm Esboniadol ar gyfer Gorchymyn Rheoli Clefydau a Phlâu 
Gwenyn (Cymru) (Diwygio) 2021  
 
Lluniwyd y Memorandwm Esboniadol hwn gan Grŵp yr Economi, Sgiliau ac 
Adnoddau Naturiol ac fe’i gosodir gerbron Senedd Cymru ar y cyd â’r is-
ddeddfwriaeth uchod ac yn unol â Rheol Sefydlog 27.1  
 
 
Datganiad y Gweinidog 
 
Yn fy marn i, mae’r Memorandwm Esboniadol hwn yn rhoi darlun teg a rhesymol o 
effaith ddisgwyliedig Gorchymyn Rheoli Clefydau a Phlâu Gwenyn (Cymru) 
(Diwygio) 2021. Rwyf wedi fy modloni bod y manteision yn cyfiawnhau’r costau 
tebygol.  
 
 
Lesley Griffiths AS 
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig   
19 Mawrth 2021 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RHAN 1 
 

1. Disgrifiad 
 

Mae'r gorchymyn hwn yn ei gwneud yn ofynnol i bersonau sy'n berchen ar gwch 
gwenyn neu sy'n gyfrifol amdano roi gwybod am bresenoldeb unrhyw rywogaeth o 
widdon Varroa yn y cwch gwenyn hwnnw i Weinidogion Cymru. 
 
2. Materion o ddiddordeb arbennig i’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 
Cyfansoddiad   
 

Dim 
 

 
3. Cefndir deddfwriaethol 
 
Mae Adran 1 o Ddeddf Gwenyn 1980 yn rhoi pŵer i Weinidogion Cymru wneud 
gorchmynion er mwyn atal plâu neu glefydau sy'n effeithio ar wenyn rhag cael eu 
cyflwyno neu eu lledaenu ym Mhrydain Fawr.  Yn 2006 gwnaed Gorchymyn Rheoli 
Clefydau a Phlâu (Cymru) a oedd yn diffinio clefydau a phlâu amrywiol fel rhai statudol 
hysbysadwy a'r camau y mae'n rhaid eu cymryd i'w rheoli. 
 
Er mwyn bod plâu â varroa yn rhai adroddadwy, a bod Cymru'n bodloni gofynion 
Rheoliad Cyfraith Iechyd Anifeiliaid (UE) 2016/429, cynigir gorchymyn sy'n diwygio 
Gorchymyn Rheoli Clefydau a Phlâu Gwenyn (Cymru) 2006.  Byddai'r gwelliant 
arfaethedig yn rhestru varroa fel clefyd adroddadwy. 
 
O dan adran 1(9) o Ddeddf Gwenyn 1980 mae'r pŵer i wneud gorchymyn o dan 
adran 1 o'r Ddeddf yn ddarostyngedig i'r weithdrefn negyddol. 

Mae'r Rheoliadau hyn yn cael eu gwneud o dan y weithdrefn penderfyniad negyddol. 

4. Diben y ddeddfwriaeth a’r effaith y bwriedir iddi ei chael  
 
Mae Destructor Varroa (Varroa) yn widdon parasitig o wenyn yn eu llawn dwf a mag. 
Yn ystod y can mlynedd diwethaf, dyma'r pla mwyaf difrifol o wenyn mêl Gorllewinol 
ledled y byd, yn enwedig i'r wenynen fêl Ewropeaidd, Apis mellifera, nad oes ganddi 
amddiffynfeydd naturiol i allu delio â'r gwiddon. Pan fydd poblogaethau Varroa yn 
llethu nythfa gwenyn mêl, mae'n arwain at glefyd o'r enw Varroosis ac, os na chaiff ei 
drin, bydd y nythfa heintiedig fel arfer yn marw o fewn 2-3 blynedd. 
 
Cafodd Varroa ei ganfod gyntaf yn y DU ym 1992 ac mae bellach yn glefyd endemig 
yng Nghymru. Mae rheoli Varroa bellach yn rhan hanfodol, arferol o hwsmonaeth 
gwenyn mêl. Dylai gwenynwyr fonitro plâu mewn nythfeydd a defnyddio dulliau rheoli 
priodol i gadw rhifau gwiddon islaw lefelau sy'n niweidiol. 
 
 
 



Bydd gwneud presenoldeb gwiddon Varroa yn adroddadwy yn sicrhau parhad 
masnach gyda'r UE a Gogledd Iwerddon. Bydd Erthygl 6 o Reoliad Dirprwyedig y 
Comisiwn (UE) 2020/692 yn gymwys o fewn yr UE o 21 Ebrill 2021 ac yn ei gwneud 
yn ofynnol mai dim ond llwythi o anifeiliaid, cynhyrchion cenhedlu a chynhyrchion 
sy'n dod o anifeiliaid o drydedd wlad neu diriogaeth lle mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith 
i hysbysu am glefydau a restrir yn Atodiad I a'u hadrodd i'r awdurdod cymwys y caiff 
fynd i mewn i'r Undeb. Ar gyfer llwythi o wenyn, pla â gwiddon Varroa (Varroosis) yw 
un o'r clefydau a restrir yn Atodiad I i Reoliad Dirprwyedig y Comisiwn (UE) 2020/692 
(fel y cyfeirir ato yn Erthygl 5 o Reoliad (UE) 2016/429 ("y Gyfraith Iechyd 
Anifeiliaid") ac a restrir yn Atodiad II iddo). 
 
Bydd Varroa yn cael ei wneud yn adroddadwy ym mhob un o aelod-wladwriaethau'r 
UE adeg gweithredu'r Gyfraith Iechyd Anifeiliaid, sydd wedi'i threfnu ar hyn o bryd ar 
gyfer 21 Ebrill 2021. Bydd y diwygiad hwn i Orchymyn Rheoli Clefydau a Phlâu 
(Cymru) (Diwygio) 2021 yn ein galluogi i barhau i fod yn gyson â rheoliadau'r UE. 
 
Mae swyddogion y Llywodraeth yn Lloegr a'r Alban hefyd wrthi'n drafftio eu 
hofferynnau statudol deddfwriaethol a byddant yn ei gwneud yn ofynnol i wenynwyr 
roi gwybod am Varroa. 
 
5. Ymgynghori  
 
Nid oes ymgynghoriad cyhoeddus wedi’i gynnal. 
 
Mae'r diwygiadau arfaethedig i'r rhestr o glefydau yn ofyniad masnach. Byddwn yn 
ymgysylltu â rhanddeiliaid i sefydlu'r dulliau hawsaf i wenynwyr adrodd ar varroa. Er 
enghraifft, gall gwenynwyr sydd wedi cofrestru eu gwenyn ar gronfa ddata'r Unedau 
Gwenyn Cenedlaethol, Beebase, dicio blwch i hysbysu os oes ganddynt Varroa. 
 
6. Asesiad Effaith Rheoleiddiol (RIA)  
 
Nid oes Asesiad Effaith Rheoleiddiol wedi'i baratoi ar gyfer yr offeryn hwn gan ei bod 
yn ofynnol i'r diwygiad ffeithiol hwn ddiweddaru rheoliadau ac nid yw'n cael unrhyw 
effaith fawr ar bolisi. Nid yw'r gwelliannau'n cael effaith sylweddol ar yr amgylchedd, 
ac nid oes unrhyw faterion o ran cydraddoldeb, hawliau plant, cymunedau gwledig, yr 
iaith Gymraeg, preifatrwydd na bioamrywiaeth.  
 
Nid yw'r offeryn yn cael unrhyw effeithiau ariannol ar Lywodraeth Cymru, llywodraeth 
leol nac ar fusnesau. 


