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Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni 

fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

 

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and 
corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.   
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Annwyl Huw 
 
Hoffwn roi gwybod i’r Pwyllgor o’r bwriad i gydsynio i Lywodraeth y DU wneud a 
gosod Rheoliadau Amodau Ffytoiechydol (Diwygio) (Rhif. 3) 2022 (“y Rheoliadau”) 
erbyn 3 Tachwedd 2022. 
 
Derbyniais lythyr gan y Gweinidog Gwladol blaenorol dros Amaeth, Pysgodfeydd a 
Bwyd, yn gofyn am gydsyniad i’r Rheoliadau. Bydd y Rheoliadau yn croestorri â 
polisïau datganoledig ac yn gymwys i Gymru. Bydd y Rheoliadau yn ymestyn i 
Loegr, yr Alban a Chymru ac mae cais tebyg am gydsyniad wedi ei anfon at 
Lywodraeth yr Alban. 
 
Bydd y Rheoliadau’n cael eu gwneud gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros yr 
Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig, drwy arfer y pwerau a roddwyd gan 
Erthyglau 5(3), 30(1), 37(5), 41(3), 72(3) a 105(6) Rheoliadau Iechyd Planhigion. 
Mae Erthygl 2a(2) o’r Rheoliadau Iechyd Planhigion yn darparu y gall yr 
Ysgrifennydd Gwladol wneud y fath Reoliadau gyda chydsyniad Gweinidogion 
Cymru a Gweinidogion yr Alban  
 
Mae’r Rheoliadau yn diweddaru mesurau rheoli mewnforio ar draws ystod o blâu ac 
afiechydon mewn ymateb i asesiadau risg diwygiedig neu newydd. Mae hwn yn 
ddiweddariad arferol, sy’n adlewyrchu casgliadau technegol y cytunwyd arnynt drwy 
Grŵp Risg Iechyd Planhigion y DU (y PHRG), y mae Llywodraeth Cymru yn aelod 
craidd ohono. Mae’r Offeryn Statudol (OS) yn ddarostyngedig i’r weithdrefn 
negyddol, a bydd yn cael ei gosod gerbron Senedd y DU ar 3 Tachwedd. Mae’r 
dyddiadau cychwyn ar gyfer y mesurau’n cael eu rhannu rhwng mesurau brys (gan 
fod Thekopsora minima yn y categori pla nad yw’n bla cwarantin) sydd i ddod i rym 
ar 25 Tachwedd 2022, a’r holl fesurau eraill nad ydynt yn y categori brys a fydd yn 
dod i rym ar 3 Mai 2023. 
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Er mai egwyddor gyffredinol Llywodraeth Cymru yw y dylid gwneud a diwygio’r 
gyfraith mewn perthynas â materion datganoledig yng Nghymru, ar yr achlysur hwn 
fe ystyrir yn briodol bod sylwedd y diwygiadau yn gymwys i Gymru gan nad oes 
gwahaniaeth polisi rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU ar y mater hwn. 
Mae hyn yn sicrhau llyfr statud rhesymegol a chyson, a’r rheoliadau’n hygyrch mewn 
un Offeryn. Rwy’n ystyried nad deddfu ar wahân i Gymru fyddai’r dull mwyaf priodol 
o roi effaith i’r newidiadau angenrheidiol ac na fyddai ychwaith yn ddefnydd 
darbodus o adnoddau Llywodraeth Cymru o ystyried blaenoriaethau pwysig eraill. 
 
Fel y soniwyd, mae Llywodraeth Cymru yn rhan o’r PHRG, sy’n rhan o’r strwythur 
llywodraethu ar gyfer Fframwaith Cyffredin Iechyd Planhigion. Mae’r diwygiadau 
deddfwriaethol arfaethedig wedi eu trafod a’u cymeradwyo gan y PHRG.  
 
Ni fydd y Rheoliadau hyn yn cael unrhyw oblygiadau ar y Rhaglen Lywodraethu. 
Mae dibenion y Rheoliadau yn cynnwys bioamrywiaeth. Mae atal plâu ac afiechydon 
planhigion rhag dod i mewn i’r wlad yn cefnogi’r rhan fwyaf o amcanion lles a 
byddant yn cael effaith uniongyrchol a chadarnhaol ar gyfrannu tuag at y nodau lles 
cenedlaethol “Cymru iachach” a ‘Chymru gydnerth’ yn ogystal â chael effeithiau 
cysylltiedig ar y nodau o “Gymru lewyrchus” a “Chymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-
eang”. 
 
Yn unol â’r Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol, byddaf yn gosod Datganiad 
Ysgrifenedig gerbron y Senedd o fewn tri diwrnod gwaith i osod y Rheoliadau 
gerbron Senedd y DU. 
 
Rwyf wedi ysgrifennu yn yr un modd at Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr 
Amgylchedd a Seilwaith, Llyr Gruffydd AS. 

 
Yn gywir, 
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