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Annwyl Huw 
 
Rwy'n ysgrifennu i hysbysu'r Pwyllgor fy mod wedi rhoi fy nghydsyniad i'r Ysgrifennydd 
Gwladol osod Rheoliadau Plâu Planhigion (Awdurdodiadau) (Diwygio) 2022 mewn 
perthynas â Chymru. Rwyf wedi gosod Datganiad Ysgrifenedig sydd ar gael yn: 
https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-rheoliadau-plau-planhigion-awdurdodiadau-
diwygio-2022 
 
Mae'r Rheoliadau'n gorgyffwrdd â pholisi datganoledig a byddant yn berthnasol i Gymru.    
Gallai Gweinidogion Cymru wneud y darpariaethau drwy arfer ein pwerau ein hunain. Mae’r 
Rheoliadau’n berthnasol i Gymru, Lloegr a'r Alban. 
 
Mae trefn awdurdodi gwyddonol cyfredol Prydain yn cyhoeddi awdurdodiadau sy'n caniatáu 
plâu neu blanhigion, cynhyrchion planhigion a deunydd arall a fyddai fel arfer yn cael eu 
gwahardd, i'w mewnforio i mewn neu eu symud o fewn Prydain Fawr ar gyfer profi 
swyddogol, dibenion gwyddonol neu addysgol, treialon, detholiadau amrywiaethol, neu 
fridio. Dim ond gorsafoedd cwarantin dynodedig neu gyfleusterau cyfyngu, sydd wedi'u 
cymeradwyo fel rhai addas i gynnwys y deunydd penodedig, sy'n gymwys i gael 
awdurdodiad i gyflwyno a storio'r deunyddiau hyn. 
 
Bydd y gwelliannau yn lleihau'r baich gweinyddol ar ddeiliaid awdurdodi a gwasanaethau 
iechyd planhigion GM. Gwneir gwelliannau i'r Llythyr Awdurdodi (LoA) i ganiatáu 
symudiadau lluosog o ddeunydd a ganiateir. Bydd gwybodaeth, nad yw'n cael ei ystyried ei 
fod yn helpu gwasanaethau iechyd planhigion GM i asesu'r risg bioddiogelwch o'r deunydd 
a bennir yn cael ei ddileu. Bydd y gwelliant hwn yn dileu'r gofyniad i darddiad trydydd 
gwledydd gymeradwyo mewnforio'r deunydd penodedig i Brydain. Nid yw Sefydliadau 
Diogelu Planhigion Cenedlaethol Trydydd Gwledydd (NPPOs) o'r wlad darddiad yn rhan o'r 
broses awdurdodi ac nid oes ganddynt reolaeth dros y deunydd y maent yn ei gymeradwyo. 
Bydd y gwelliant hwn hefyd yn ychwanegu rhwymedigaeth ar awdurdod cymwys y 
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diriogaeth y mae deunydd penodedig i'w symud ohono, i gymeradwyo symud y deunydd i 
diriogaeth arall o fewn Prydain. Mae hyn yn rhoi sicrwydd bod cyrchfannau y symudiadau 
hyn yn bodloni gofynion gorsaf gwarantin ddynodedig neu gyfleuster cyfyngu. 
 
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, caiff ei ystyried 
yn briodol i sylwedd y gwelliannau fod yn gymwys i Gymru. Y rheswm am hyn yw nad oes 
ymwahaniad 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. 
Hefyd, mae angen cyflwyno'r ddeddfwriaeth hon ar frys, er mwyn diogelu bioddiogelwch yng 
Nghymru. Rwy'n ystyried nad deddfu ar wahân i Gymru fyddai'r ffordd fwyaf priodol o weld 
effaith y newidiadau angenrheidiol, yn enwedig o ystyried natur frys y Rheoliadau, ac ni 
fyddai'n ddefnydd doeth o adnoddau Llywodraeth Cymru o ystyried blaenoriaethau pwysig 
eraill. 
 
Nid oes gan y Rheoliadau hyn oblygiadau ar gyfer y Rhaglen Lywodraethu. Mae atal 
mynediad i blâu a chlefydau planhigion yn cefnogi'r mwyafrif o nodau llesiant yn Neddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) a bydd golygu cyfraniad cadarnhaol, uniongyrchol 
i'r "Gymru iachach" a nodau 'Cymru gadarn', ynghyd ag effeithiau cysylltiedig ar nodau 
"Cymru lewyrchus" a "Chymru sy'n gyfrifol ar lefel fyd-eang". 
 
Gwnaed y Rheoliadau drwy arfer y pwerau a roddwyd gan Erthyglau 8(5) a 48(5) o Reoliad 
(EU) 2016/2031 Senedd Ewrop a'r Cyngor ar fesurau diogelu rhag plâu planhigion. Mae'r 
Offeryn Statudol (OS) yn ddarostyngedig i'r weithdrefn negyddol, a chafodd ei osod gerbron 
Senedd y DU ar 3 Hydref 2022, i gychwyn ar 1 Tachwedd 2022.  
 
Rwyf hefyd wedi ysgrifennu at Paul Davies AS, Cadeirydd Pwyllgor yr Economi, Masnach a 
Materion Gwledig.  
 
Cofion  
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