
 
GWEINIDOGION Y DU SY'N GWEITHREDU MEWN MEYSYDD 

DATGANOLEDIG 
 
 

WS-30C(6)022 – Rheoliadau Iechyd Planhigion a’r Fasnach mewn 
Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Diwygio) 2022 

 
Dyddiad gosod yn Senedd y DU: 19 Rhagfyr 2022 

Sifftio 
Yn destun sifftio yn Senedd y DU?  Na  
Gweithdrefn:  Gwneud negyddol 
Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Ewropeaidd Tŷ'r Cyffredin 

Amherthnasol 

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Craffu ar Is-
ddeddfwriaeth Tŷ'r Arglwyddi 

Amherthnasol 

Dyddiad y daw'r cyfnod sifftio i ben yn 
Senedd y DU  

Amherthnasol 

Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol 
(SICM) o dan Reol Sefydlog 30A (oherwydd 
eu bod yn diwygio deddfwriaeth sylfaenol) 

Nid yw’n ofynnol   

Gweithdrefn graffu 
Canlyniad y broses sifftio    Amherthnasol 
Y weithdrefn  Gwneud negyddol 
Dyddiad trafod gan y Cyd-bwyllgor ar 
Offerynnau Statudol 

Anhysbys 

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Tŷ'r Cyffredin 

Anhysbys 

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Craffu ar Is-
ddeddfwriaeth Tŷ'r Arglwyddi 

Anhysbys 

Cefndir 
 
Gwnaed y Rheoliadau hyn gan Lywodraeth y DU o dan adran 8(1), a 
pharagraff 21, o Atodlen 7 i Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018. 
 
Crynodeb 
 
Mae’r Rheoliadau yn caniatáu sefydlu, o fewn Prydain Fawr, ardaloedd â 
ffiniau penodedig y tu allan i’r wlad y canfu plâu neu heintiau planhigion 
ynddi. Mae’r rhain yn fesurau bioddiogelwch pwysig a roddir ar waith ar 
adegau pan geir achosion o blâu neu heintiau planhigion sy’n cyfyngu ar 
symud pren, planhigion ar gyfer plannu neu ddeunydd coedwigaeth.  
Maent yn angenrheidiol oherwydd nid yw’r ddeddfwriaeth bresennol yn 
caniatáu i ardal â ffiniau penodedig gael ei sefydlu pan ganfyddir pla o fewn 
un o’r tiriogaethau eraill ym Mhrydain Fawr. Mae hyn yn golygu, pan geir 
achosion o bla neu haint planhigion mewn un wlad, yn gyfagos i’r ffin, ar 
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hyn o bryd nid oes gan y wlad arall unrhyw bŵer i gyflwyno ardaloedd â 
ffiniau penodedig fel mesur bioddiogelwch. 
 
Mae’r Rheoliadau hefyd yn cywiro mân wallau i sicrhau bod tatws sy’n 
tarddu o ranbarthau Libaneaidd penodol (ac eithrio tatws i’w plannu) yn 
bodloni gofynion mynediad penodol. 
 
Datganiad gan Lywodraeth Cymru 
 
Mae Cynghorwyr Cyfreithiol y Senedd yn cytuno â'r datganiad a osodwyd 
gan Lywodraeth Cymru dyddiedig 20 Rhagfyr 2022 ynghylch effaith y 
Rheoliadau hyn. 
 
Nodir hefyd fod rheoliadau Llywodraeth y DU yn diwygio set o reoliadau ar 
gyfer Cymru. Er ein bod yn deall y byddai Llywodraeth Cymru fel arfer yn 
gwneud ei gwelliannau ei hun i reoliadau Cymru, yn yr achos hwn mae'r 
pŵer penodol sy'n cael ei ddefnyddio i wneud y gwelliannau yn eiddo i'r 
Ysgrifennydd Gwladol yn unig. 
 
Cytundeb Rhynglywodraethol ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)  
 
Mae'r crynodeb uchod a chynnwys y Memorandwm Esboniadol i'r 
Rheoliadau hyn yn cadarnhau eu heffaith.  
 
Nid yw Cynghorwyr Cyfreithiol y Senedd o'r farn bod unrhyw faterion 
arwyddocaol yn codi o dan baragraff 8 o'r Memorandwm ar Fil yr Undeb 
Ewropeaidd (Ymadael) a Sefydlu Fframweithiau Cyffredin mewn perthynas 
â'r Rheoliadau hyn. 

 

 


