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Annwyl Paul  
 
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  
 
Rwyf wedi cael llythyr oddi wrth Victoria Prentis AS, y Gweinidog Gwladol dros Ffermio, 
Pysgodfeydd a Bwyd yn gofyn inni gydsynio i'r Rheoliadau hyn. Mae'r Rheoliadau'n 
gorgyffwrdd â pholisi datganoledig a byddant yn gymwys i Gymru. Gallai Gweinidogion 
Cymru wneud y darpariaethau drwy arfer ein pwerau ein hunain. Bydd y Rheoliadau’n 
gymwys i Gymru, Lloegr a'r Alban. 
 
O dan y drefn awdurdodi wyddonol gyfredol ym Mhrydain Fawr, rhoddir awdurdodiadau sy'n 
caniatáu i blâu planhigion, cynhyrchion planhigion a deunyddiau eraill a fyddai’n cael eu 
gwahardd fel arfer, i gael eu mewnforio i Brydain Fawr neu i gael eu symud y tu mewn iddi 
ar gyfer profion swyddogol, dibenion gwyddonol neu addysgol, treialon, dewis 
amrywogaethau, neu fridio. Dim ond safleoedd cwarantin dynodedig neu gyfleusterau 
cyfyngu, sydd wedi'u cymeradwyo’n rhai addas ar gyfer cadw’r 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 awdurdodiadau a gwasanaethau iechyd planhigion 
Prydain Fawr. Bydd y gwelliannau’n cael eu gwneud drwy gyfrwng Llythyr Awdurdodi (LoA) 
er mwyn symleiddio'r broses ond gan gynnal bioddiogelwch ar yr un pryd. 
 
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, ystyrir ei bod yn briodol y 
tro hwn i sylwedd y diwygiadau fod yn gymwys i Gymru gan nad oes unrhyw wahaniaeth o 
ran polisi rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU mewn perthynas â’r mater hwn. 
Mae hyn yn sicrhau bod y llyfr statud yn gydlynol ac yn gyson a bod y rheoliadau ar gael 
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mewn un offeryn. Yn ogystal, mae angen cyflwyno’r ddeddfwriaeth hon ar fyrder, er mwyn 
cynnal bioddiogelwch yng Nghymru. Rwyf o'r farn nad deddfu ar wahân ar gyfer Cymru 
fyddai'r ffordd fwyaf priodol o weithredu'r newidiadau angenrheidiol ac na fyddai hynny’n 
ddefnydd 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 dod i mewn i Gymru yn ategu’r rhan fwyaf o'r nodau llesiant yn 
Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) a bydd yn gyfraniad cadarnhaol, 
uniongyrchol i nod "Cymru iachach" a nod 'Cymru gydnerth', a bydd hefyd yn cael effeithiau 
cysylltiedig ar nod "Cymru lewyrchus" a nod "Cymru 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 Huw Irranca-Davies AS, Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, 
Cyfiawnder â'r Cyfansoddiad. 
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