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25 Ebrill 2022 
 

 
 
Annwyl Huw, 
 
 
Rwy'n ysgrifennu i roi gwybod i'r Pwyllgor am y bwriad i gydsynio i Lywodraeth y DU wneud 
a gosod Rheoliadau Amodau Phytoiechydol (Diwygio) (Rhif 2) 2022 erbyn 28 Ebrill 2022.  
 
Rwyf wedi cael llythyr gan Victoria Prentis AS, y Gweinidog Gwladol dros Ffermio, 
Pysgodfeydd a Bwyd, yn gofyn am ganiatâd i'r Rheoliadau hyn. Mae'r Rheoliadau'n cyd-
fynd â pholisi datganoledig a byddant yn gymwys i Gymru. Gallai'r darpariaethau gael eu 
gwneud gan Weinidogion Cymru drwy arfer ein pwerau ein hunain. Bydd y Rheoliad yn 
ymestyn i Gymru, Lloegr a'r Alban.  
 
Gwneir y Rheoliadau i arfer y pwerau a roddwyd gan Erthygl 41(3) o Reoliad (UE) 
2016/2031 Senedd Ewrop a'r Cyngor ar fesurau amddiffynnol yn erbyn plâu planhigion. 
 
Bydd y diwygiadau'n tynhau'r rheolau mewnforio sy'n ymwneud â'r coed Cedrus Trew a 
Pinus L a'u dail wedi'u torri. Mae'n hysbys bod y coed hyn yn cynnal y pla Thaumetopoea 
pityocampa (PPM) ac mae'r pla wedi'i ganfod ar fewnforion diweddar o'r coed hyn o Ffrainc. 
Mae'r Rheoliadau llymach hyn yn golygu mai dim ond o wledydd neu ardaloedd daearyddol 
sy'n rhydd o blâu y bydd coed a dail wedi'u torri yn cael eu mewnforio, tra gellid mewnforio 
coed o feithrinfeydd yn flaenorol pe baent wedi cael eu datgan yn ddi-blâ. Bydd y gofynion 
llymach hyn yn lleihau'r risg y caiff plâu eu cyflwyno'n ddamweiniol.  
 
Mae swyddogion Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio'n agos gyda swyddogion 
Llywodraeth y DU i reoli'r canfyddiad diweddar o goed a fewnforiwyd sy'n cario nythod PPM. 
Mae swyddogion hefyd wedi bod yn rhan o'r gwaith o ddatblygu opsiynau deddfwriaethol ac 
wedi gweld fersiynau drafft o'r Offeryn Statudol (OS) arfaethedig.  
 
Mae'r Offeryn Statudol yn ddarostyngedig i'r weithdrefn negyddol a disgwylir iddo gael ei 
osod gerbron y Senedd ar 28 Ebrill 2022 gyda dyddiad cychwyn o 29 Ebrill 2022. Bydd hyn 
yn lleihau'r risg y caiff y pla hwn ei gyflwyno'n ddamweiniol i Brydain Fawr drwy fewnforio 
coed a dail.  



Er mai egwyddor gyffredinol Llywodraeth Cymru yw y dylai'r gyfraith sy'n ymwneud â 
materion datganoledig gael ei gwneud a'i diwygio yng Nghymru, y tro hwn, ystyrir ei bod yn 
briodol i sylwedd y diwygiadau fod yn gymwys i Gymru. Y rheswm am hyn yw nad oes 
unrhyw ymwahanu polisi rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yn y mater hwn. 
Mae hyn yn sicrhau llyfr statud cydlynol a chyson gyda'r rheoliadau'n hygyrch mewn un 
offeryn. Yn ogystal, mae angen ar fyrder i gyflwyno'r ddeddfwriaeth hon, er mwyn diogelu 
bioddiogelwch yng Nghymru. Rwyf o'r farn nad deddfu ar wahân i Gymru fyddai'r ffordd 
fwyaf priodol o weithredu'r newidiadau angenrheidiol, yn enwedig o ystyried natur frys y 
Rheoliadau, na defnydd doeth o adnoddau Llywodraeth Cymru o ystyried blaenoriaethau 
pwysig eraill. 
 
Nid oes gan y Rheoliadau hyn oblygiadau i'r Rhaglen Lywodraethu. Mae atal plâu a 
chlefydau planhigion rhag cael eu cofnodi yn cefnogi'r rhan fwyaf o nodau llesiant yn Neddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) a bydd ganddynt gyfraniad uniongyrchol a 
chadarnhaol i'r "Gymru iachach" a nodau 'Cymru gydnerth', ynghyd ag effeithiau cysylltiedig 
ar nodau "Cymru ffyniannus" a "Chymru sy'n gyfrifol yn fyd-eang". 
 
Yr wyf wedi ysgrifennu yn yr un modd at Llyr Gruffydd AS, Cadeirydd y Pwyllgor Newid 
Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith. 
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