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Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Estyn Cyfnodau Trosiannol) (Diwygio) 

(Rhif 2) 2021 

Mae'r Ysgrifennydd Gwladol yn bwriadu gwneud yr Offeryn Statudol (OS) a enwir 

uchod (“yr Offeryn”) o dan bwerau a roddir gan: 

 erthygl 144(6) o Reoliad (UE) 2017/625 Senedd Ewrop a'r Cyngor, a 

pharagraff 2 o Atodiad 6 i’r Rheoliad hwnnw, ar reolaethau swyddogol a 

gweithgareddau swyddogol eraill a gyflawnir er mwyn sicrhau bod cyfraith ar 

fwyd a bwyd anifeiliaid, rheolau ar iechyd a lles anifeiliaid, iechyd planhigion a 

chynhyrchion diogelu planhigion yn cael eu cymhwyso; a 

 pharagraff 11A(1) o Atodlen 2 i Reoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a 

Chynhyrchion Perthynol 2011. 

Mewn deddfwriaeth ar weithredadwyedd a wnaed ddiwedd 2020 o dan Ddeddf yr 

Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018, nodwyd y byddai 'cyfnod pontio trosiannol', er 

mwyn caniatáu i reolaethau ar fewnforion SPS (iechydol a ffytoiechydol) o’r UE gael 

eu cyflwyno dros nifer o fisoedd. Bwriedir i'r cyfnod pontio helpu sectorau masnach 

a’r seilwaith rheolaethau cysylltiedig i fod yn barod ar gyfer gwiriadau bioddiogelwch 

ychwanegol, sy'n un o ganlyniadau'r penderfyniad i adael yr Undeb Ewropeaidd. 

Mae'r Offeryn yn diwygio, mewn perthynas â Chymru a Lloegr, ddyddiad dod i ben 

penodedig y cyfnod pontio trosiannol i'r graddau y mae'n ymwneud â gwiriadau ar 

ddogfennau, gwiriadau adnabod a gwiriadau ffisegol ar gynhyrchion sy'n dod o 

anifeiliaid a sgil-gynhyrchion penodol anifeiliaid. Mae'r offeryn hwn hefyd yn hepgor y 

gofyniad rhag-hysbysu mewn perthynas â nwyddau a fewnforir o ynys Iwerddon. 

Bydd y ddeddfwriaeth a ganlyn yn cael ei diwygio: 

 Rheoliad (EU) 2017/625 Senedd Ewrop a'r Cyngor ar reolaethau swyddogol a

gweithgareddau swyddogol eraill a gyflawnir er mwyn sicrhau bod cyfraith ar

fwyd a bwyd anifeiliaid, rheolau ar iechyd a lles anifeiliaid, iechyd planhigion a

chynhyrchion diogelu planhigion yn cael eu cymhwyso;

 Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol 2011 (yn

gymwys i Loegr yn unig);

 Rheoliadau Iechyd Planhigion etc. (Ffioedd) (Lloegr) 2018 (yn gymwys i Loegr

yn unig);
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 Rheoliadau Iechyd Planhigion (Diwygio etc.) (Ymadael â'r UE) Rheoliadau 

2020; 

 Rheoliadau Paratoadau Cig (Diwygio ac Addasiadau Darfodol) (Lloegr) 

(Ymadael â'r UE) 2020 (yn gymwys i Loegr yn unig); a 

 Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Estyn Cyfnodau Trosiannol) 2021. 

Caiff diwygiadau eu gwneud i ddeddfwriaeth Cymru er mwyn adlewyrchu diwygiadau 

i’r ddeddfwriaeth ar gyfer Lloegr yn unig a restrir uchod. 

Nid yw penderfyniad munud olaf Llywodraeth y DU i hepgor y gofynion rhag-hysbysu 

ar gyfer nwyddau o Ogledd Iwerddon ac Iwerddon yn ddelfrydol oherwydd na fydd 

swyddogion yn cael data am y llif masnach a ragwelir rhwng mis Ionawr a mis 

Gorffennaf i’w cynorthwyo gyda gwaith cynllunio a pharatoi. Mae’n bosibl y bydd 

hefyd yn codi cwestiynau mewn perthynas â Sefydliad Masnach y Byd (WTO) a'r 

Cytundeb Masnach a Chydweithredu. Fodd bynnag, rwy'n fodlon nad Gweinidogion 

Cymru sy’n atebol am y risgiau hyn. 

At hynny, heb y diwygiadau hyn, bydd yn ofynnol i fusnesau mewnforio ac allforio ym 

Mhrydain Fawr a'r UE, o 1 Ionawr 2022 ymlaen, gydymffurfio â'r gofynion rheoli 

iechyd a ffytoiechydol (SPS) fel y’u nodir ar hyn o bryd mewn deddfwriaeth – gan 

gynnwys yr angen i ddod i mewn i Brydain Fawr drwy Safle Rheoli Ffiniau. 

Bydd yr estyniad yn caniatáu i fusnesau yng Nghymru yr effeithir arnynt gan y 

pandemig ymgyfarwyddo â'r gofynion cydymffurfio newydd mewn perthynas â 

chynhyrchion iechydol a ffytoiechydol (SPS) a systemau TG. Bydd hefyd yn fodd i  

sicrhau bod y seilwaith a’r prosesau angenrheidiol ar waith mewn Safleoedd Rheoli 

Ffiniau, gan leihau’r risg o darfu ar fasnach. 

Rwy’n ysgrifennu atoch felly i roi gwybod ichi fy mod yn rhoi fy nghydsyniad i'r 

Ysgrifennydd Gwladol wneud yr Offeryn mewn perthynas â Chymru. Rwy'n deall y 

bydd yr OS yn cael ei osod gerbron Dau Dŷ’r Senedd ar 15 Rhagfyr o dan y 

weithdrefn negyddol. Fodd bynnag, er mwyn sicrhau nad yw'r gofynion yn dod i rym 

o 1 Ionawr 2022 ymlaen, bydd yr Offeryn yn torri'r confensiwn 21 diwrnod. 

Rwy’n anfon copi o'r llythyr hwn at Weinidog yr Economi, y Cwnsler Cyffredinol a 

Gweinidog y Cyfansoddiad, y Gweinidog Newid Hinsawdd, y Dirprwy Weinidog 

Iechyd Meddwl a Lles a Chadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a 

Seilwaith. 
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