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Cefndir a Diben 

Mae'r Rheoliadau hyn yn ategu dau reoliad gan yr UE: Rheoliad (UE) 2016/2031 ynghylch mesurau i 

ddiogelu rhag plâu planhigion (“Rheoliad Iechyd Planhigion yr UE”) a Rheoliad (UE) 2017/2031 ynghylch 

rheolaethau swyddogol a gweithgareddau swyddogol eraill a gyflawnir i sicrhau y cymhwysir y gyfraith 

bwyd a bwyd anifeiliaid, rheolau ar iechyd a lles anifeiliaid, iechyd planhigion, a chynhyrchion i ddiogelu 

planhigion (“Rheoliad Rheolaethau Swyddogol yr UE”).  

Bydd y Rheoliadau hyn yn galluogi rheolaethau swyddogol a gweithgareddau swyddogol eraill sy’n 

ymwneud â rheolau iechyd planhigion i gael eu cynnal yn unol â’r Rheoliadau hyn a  chamau i’w cymryd i 

orfodi’r rheolau hyn. Bydd hefyd yn galluogi rheolaethau swyddogol sy'n ymwneud â gollwng 

organeddau a addaswyd yn enetig yn fwriadol i'r amgylchedd at ddibenion cynhyrchu bwyd a bwyd 

anifeiliaid i gael eu cynnal yn unol â Rheoliad Rheolaethau Swyddogol yr UE.  

At hynny, mae'r Rheoliadau hyn yn gwneud nifer fach o ddiwygiadau technegol i Reoliadau Rheolaethau 

Swyddogol (Anifeiliaid, Bwyd Anifeiliaid a Bwyd, Ffioedd Iechyd Planhigion etc.) (Cymru) 2020 ac yn 

dirymu nifer o orchmynion iechyd planhigion presennol.                                                                              

Gweithdrefn 

Negyddol. 

Materion technegol: craffu 

Nodwyd y pedwar pwynt a ganlyn i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn perthynas 

â'r offeryn hwn. 

1. Rheol Sefydlog 21.2 (v) - bod angen eglurhad pellach ynglŷn â’i ffurf neu ei ystyr am unrhyw 

reswm penodol: 

Mae rheoliad 16 (Camau y caiff arolygydd iechyd planhigion eu cymryd) yn rhoi hawl i arolygydd iechyd 

planhigion, ar ôl rhoi rhybudd rhesymol, fynd i mewn i fangre i ddileu, atal neu ddinistrio deunydd a 

heintiwyd. Mae rheoliad 16(4) yn caniatáu i arolygydd iechyd planhigion ddod ag unrhyw berson arall y 

mae'r arolygydd o’r farn ei fod yn angenrheidiol. Mae rheoliad 16(5) yn dweud y caiff person sy'n dod 

gydag arolygydd iechyd planhigion o dan baragraff (4):- 

“(a) aros yn y fangre ac o bryd i’w gilydd fynd i’r fangre eto heb arolygydd iechyd planhigion, 

(b) dod ag unrhyw offer neu gerbydau i’r fangre y mae’r person o’r farn eu bod yn angenrheidiol, ac 

(c) cyflawni gwaith yn y fangre mewn modd a gyfarwyddir gan arolygydd iechyd planhigion.” 

Mae rheoliad 16(5) wedi ei ddrafftio mewn modd eang iawn ac mae'n rhoi disgresiwn eang i berson nad 

yw'n arolygydd iechyd planhigion fynd i’r fangre eto o bryd i'w gilydd ar ei ben ei hun. Gan nad oes 

esboniad digonol o'r pwerau yn y memorandwm esboniadol, mae angen i’r Pwyllgor gael ymateb gan y 



 

Llywodraeth i roi esboniad pellach o ran cyfyngiadau'r pwerau sydd i’w harfer o dan reoliad 16(5) ac, yn 

benodol, sut y mae'r ddarpariaeth yn bodloni Hawliau Dynol Erthygl 8 o ran cymesuredd.   

2. Rheol Sefydlog 21.2 (v) - bod angen eglurhad pellach ynglŷn â’i ffurf neu ei ystyr am unrhyw 

reswm penodol: 

Mae rheoliad 28(8) (Pwerau mynediad) yn caniatáu i berson sy'n dod gydag arolygydd iechyd planhigion 

o dan baragraff (6)(a)(ii) i:- 

“(a) aros yn y fangre ac o bryd i’w gilydd fynd i’r fangre eto heb arolygydd iechyd planhigion, 

(b) dod ag unrhyw offer neu gerbydau i’r fangre y mae’r person o’r farn eu bod yn angenrheidiol, ac 

(c) cyflawni gwaith yn y fangre mewn modd a gyfarwyddir gan arolygydd iechyd planhigion.” 

Mae rheoliad 28(8) wedi ei ddrafftio mewn modd eang iawn ac mae'n rhoi disgresiwn eang i berson nad 

yw'n arolygydd iechyd planhigion fynd i’r fangre eto o bryd i'w gilydd ar ei ben ei hun. Yn niffyg esboniad 

digonol o'r pwerau yn y memorandwm esboniadol, mae angen i’r Pwyllgor gael ymateb gan y Llywodraeth 

i roi esboniad pellach o ran cyfyngiadau'r pwerau sydd i’w harfer o dan reoliad 16(5) ac, yn benodol, sut y 

mae'r ddarpariaeth yn bodloni Hawliau Dynol Erthygl 8 o ran cymesuredd.   

3. Rheol Sefydlog 21.2 (v) - bod angen eglurhad pellach ynglŷn â’i ffurf neu ei ystyr am unrhyw 

reswm penodol: 

Mae rheoliad 31(5) (Methu â chydymffurfio â hysbysiad) yn caniatáu i arolygydd iechyd planhigion fynd i’r 

fangre gydag unrhyw bersonau eraill y mae'r arolygydd o’r farn eu bod yn angenrheidiol. Mae rheoliad 

31(5) yn caniatáu i'r person hwnnw- 

“(a) aros yn y fangre ac o bryd i’w gilydd fynd i’r fangre eto heb arolygydd iechyd planhigion, 

(b) dod ag unrhyw offer neu gerbydau i’r fangre y mae’r person o’r farn eu bod yn angenrheidiol, ac 

(c) cyflawni gwaith yn y fangre mewn modd a gyfarwyddir gan arolygydd iechyd planhigion.” 

Mae rheoliad 31(5) wedi ei ddrafftio mewn modd eang iawn ac mae'n rhoi disgresiwn eang i berson nad 

yw'n arolygydd iechyd planhigion fynd i’r fangre eto o bryd i'w gilydd ar ei ben ei hun. Yn niffyg esboniad 

digonol o ran y pwerau yn y memorandwm esboniadol, mae angen i’r Pwyllgor gael ymateb gan y 

Llywodraeth i roi esboniad pellach o ran cyfyngiadau'r pwerau sydd i’w harfer o dan reoliad 31(5) ac, yn 

benodol, sut y mae'r ddarpariaeth yn bodloni Hawliau Dynol Erthygl 8 o ran cymesuredd.      

4. Rheol Sefydlog 21.2 (vi) - ei bod yn ymddangos bod gwaith drafftio’r offeryn neu’r drafft yn 

ddiffygiol neu ei fod yn methu â bodloni gofynion statudol 

Mae Atodlen 4, rheoliad 38(1)(g) o'r Rheoliadau hyn, yn cyfeirio at Benderfyniad Gweithredu'r Comisiwn 

(EU) 2015/789 ac mae cyfeiriad penodol at Atodiad III o'r Penderfyniad hwn ar dudalen 100. Nid oes 

Atodiad III i'r Penderfyniad, dim ond Atodiad I a II. 

Rhinweddau: craffu  

Ni nodwyd unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â’r 

offeryn hwn. 



 

Y goblygiadau yn sgil ymadael â’r Undeb Ewropeaidd   

Ni nodwyd unrhyw oblygiadau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â'r 

offeryn hwn. 

Ymateb y Llywodraeth 

Mae angen ymateb gan y Llywodraeth. 

 

Cynghorwyr Cyfreithiol 

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
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