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1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant 

09:15   

2 Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan 

Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 

 

09.15-09.20 (Tudalen 1)  

CLA(5)-11-20 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol 

2.1 SL(5)517 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Deintyddol) 

(Cymru) (Diwygio) 2020 

   

3 Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r 

Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 

09.20-09.25   

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol 

3.1 SL(5)514 - Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Iechyd Planhigion ac 

Organeddau a Addaswyd yn Enetig) (Cymru) 2020  

 (Tudalennau 2 - 130) 

CLA(5)-11-20 – Papur 2 – Adroddiad 

CLA(5)-11-20 – Papur 3 – Rheoliadau 

CLA(5)-11-20 – Papur 4 – Memorandwm Esboniadol 

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



3.2 SL(5)518 - Gorchymyn Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (Amrywio 

Atodlen 2) (Cymru) 2020  

 (Tudalennau 131 - 141) 

CLA(5)-11-20 – Papur 5 – Adroddiad 

CLA(5)-11-20 – Papur 6 – Gorchymyn 

CLA(5)-11-20 – Papur 7 – Memorandwm Esboniadol 

4 Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad 

arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3 ond sydd â goblygiadau 

o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE 

09.25-09.30   

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol 

4.1 SL(5)515 - Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) (Diwygio) 2020  

 (Tudalennau 142 - 152) 

CLA(5)-11-20 – Papur 8 – Adroddiad 

CLA(5)-11-20 – Papur 9 – Rheoliadau 

CLA(5)-11-20 – Papur 10 – Memorandwm Esboniadol 

4.2 SL(5)519 - Rheoliadau Ychwanegu Fitaminau, Mwynau a Sylweddau Eraill 

(Cymru) (Diwygio) 2020  

 (Tudalennau 153 - 165) 

CLA(5)-11-20 – Papur 11 – Adroddiad 

CLA(5)-11-20 – Papur 12 – Rheoliadau 

CLA(5)-11-20 – Papur 13 – Memorandwm Esboniadol 

5 UK Government Coronavirus Bill 

09.30-09.35   

Coronavirus Bill 

6 Papurau i'w nodi 

09.35-09.40   

6.1 Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol at Gadeirydd y 

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu: Rheoliadau Safonau’r Gymraeg 

(Rhif 8)  

 (Tudalennau 166 - 226) 

https://services.parliament.uk/Bills/2019-21/coronavirus.html


CLA(5)-11-20 – Papur 14 - Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau 

Rhyngwladol, 16 Mawrth 2020 

CLA(5)-11-20 – Papur 15 – Datganiad ysgrifenedig 

6.2 Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at y Llywydd: 

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws) (Cymru) 2020  

 (Tudalen 227) 

CLA(5)-11-20 – Papur 16 – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol, 17 Mawrth 2020 

7 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn: 

09.40   

8 Trafod offerynnau statudol 

09.40-09.45 (Tudalennau 228 - 230)  

CLA(5)-11-20 – Papur 17 – Trafod offerynnau statudol 

Dyddiad y cyfarfod nesaf - 20 Ebrill 2020  

 



 

  

Offerynnau Statudol sydd ag Adroddiadau Clir 

25 Mawrth 2020 

SL(5)517 – Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd 

Deintyddol) (Cymru) (Diwygio) 2020 

Gweithdrefn: Negyddol 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd 

Deintyddol) (Cymru) 2006 (O.S. 2006/491 (Cy. 60)) (“Rheoliadau 2006”).  

Mae rheoliad 2 yn diwygio rheoliad 4 o Reoliadau 2006 (cyfrifo ffioedd) drwy gynyddu’r ffi 

gymwysadwy sydd i’w thalu am gwrs o driniaeth Band 1, Band 2 a Band 3.  

Rhiant-Ddeddf: Deddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006 

Fe’u gwnaed ar: 09 Mawrth 2020 

Fe’u gosodwyd ar: 10 Mawrth 2020 

Yn dod i rym ar: 01 Ebrill 2020 
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SL(5)514 - Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Iechyd 

Planhigion ac Organeddau a Addaswyd yn Enetig) (Cymru) 

2020 

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 
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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. 
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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 

18 Mawrth 2020 
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2020 Rhif 206 (Cy. 48) 

DIOGELU’R AMGYLCHEDD, 

CYMRU 

IECHYD PLANHIGION, 

CYMRU 

Rheoliadau Rheolaethau 

Swyddogol (Iechyd Planhigion ac 

Organeddau a Addaswyd yn Enetig) 

(Cymru) 2020 

NODYN ESBONIADOL 

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Rheoliadau) 

Mae’r Rheoliadau hyn yn rhoi eu heffaith i’r 

canlynol— 

(a) Rheoliad (EU) 2016/2031 Senedd Ewrop a’r 

Cyngor ynghylch mesurau i ddiogelu rhag 

plâu planhigion (OJ Rhif L 317, 23.11.2016, t. 

4) (“Rheoliad Iechyd Planhigion yr UE”), a 

(b) Rheoliad (EU) 2017/625 Senedd Ewrop a’r 

Cyngor 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, i’r graddau y maent yn 

gymwys i’r rheolau y cyfeirir atynt yn Erthygl 

1(2)(g) (OJ Rhif L 95, 7.4.2017, t. 1) (“y 

Rheoliad Rheolaethau Swyddogol”). 

Mae’r Rheoliadau hefyd yn gweithredu’r canlynol o 

ran Cymru— 

(a) Cyfarwyddeb y Cyngor 69/464/EEC ynghylch 

rheoli Clefyd y Ddafaden Tatws (OJ Rhif L 

323, 24.12.1969, t. 1), 

(b) Cyfarwyddeb y Cyngor 93/85/EEC ynghylch 

rheoli pydredd cylch tatws (OJ Rhif L 259, 

18.10.1993, t. 1), 

(c) Cyfarwyddeb y Cyngor 98/57/EC ynghylch 

rheoli Ralstonia solanacearum (Smith) 

Certified copy from legislation.gov.uk Publishing
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Yabuuchi et al. (OJ Rhif L 235, 21.8.1998, t. 

1), a 

(d) Cyfarwyddeb y Cyngor 2007/33/EC ynghylch 

rheoli Llyngyr tatws (OJ Rhif L 156, 

16.6.2007, t. 12). 

Cyflwyno materion a wneir yn Rhan 1 ac mae’n 

cynnwys diffiniadau. Mae rheoliad 3(2) yn darparu i 

gyfeiriadau at Reoliad Gweithredu’r Comisiwn (EU) 

2019/2072 yn sefydlu amodau unffurf ar gyfer 

gweithredu Rheoliad (EU) 2016/2031 Senedd Ewrop 

a’r Cyngor, o ran mesurau i ddiogelu rhag plâu 

planhigion (OJ Rhif L 319, 10.12.2019, t. 1), ac at 

offerynnau’r Undeb Ewropeaidd a restrir yn rheoliad 

3(1), gael eu darllen fel cyfeiriadau at yr offerynnau 

hynny fel y’u diwygir o dro i dro. 

Mae rheoliad 6 (yn Rhan 2) yn dynodi 

Gweinidogion Cymru fel yr awdurdod cymwys yng 

Nghymru at ddibenion Rheoliad Iechyd Planhigion yr 

UE a’r Rheoliad Rheolaethau Swyddogol. 

Mae Rhan 3 yn gwneud rhagor o ddarpariaeth mewn 

perthynas â llwythi o blanhigion, cynhyrchion 

planhigion a gwrthrychau eraill o drydydd gwledydd 

sy’n dod o dan reolaethau swyddogol wrth ddod i 

mewn i’r Undeb Ewropeaidd.  

Mae Rhan 4 yn cynnwys pwerau i alluogi arolygwyr 

iechyd planhigion a benodir gan Weinidogion Cymru i 

gymryd mesurau i atal plâu planhigion niweidiol yng 

Nghymru rhag ymsefydlu neu ledaenu.  

Mae Rhan 5 ac Atodlen 1 yn gosod mesurau dros 

dro ychwanegol i atal plâu planhigion niweidiol 

penodol rhag dod i Gymru neu ymsefydlu neu ledaenu 

yng Nghymru.  

Mae Rhan 6 yn gwneud rhagor o ddarpariaeth mewn 

perthynas â chofrestru gweithredwyr proffesiynol a 

rhoi awdurdodiadau i weithredwyr proffesiynol gan 

Weinidogion Cymru.  

Mae Rhan 7 ac Atodlen 2 yn gosod gofynion 

ychwanegol mewn perthynas â rhywogaethau 

mochlysaidd penodol (tatws a thomatos) i roi’r 

Cyfarwyddebau a grybwyllir uchod ar waith.  

Mae Rhan 8 yn gosod gofynion ychwanegol o ran 

hysbysu ynglŷn â phlanhigion a chynhyrchion 

planhigion penodol sydd i’w dwyn i Gymru o drydydd 

gwledydd, Aelod-wladwriaethau eraill neu’r Swistir.  

Mae Rhan 9 yn nodi pwerau cyffredinol arolygwyr 

iechyd planhigion i’w galluogi i gyflawni rheolaethau 

swyddogol a gweithgareddau swyddogol eraill, a 

gorfodi Rheoliad Iechyd Planhigion yr UE, y Rheoliad 

Rheolaethau Swyddogol a’r Rheoliadau hyn. 

Certified copy from legislation.gov.uk Publishing
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Mae Rhan 10 yn cynnwys darpariaethau cyffredinol 

ac atodol mewn perthynas â hysbysiadau a roddir gan 

arolygwyr iechyd planhigion.  

Mae Rhan 11 yn cynnwys troseddau am beidio â 

chydymffurfio â darpariaethau penodedig yn Rheoliad 

Iechyd Planhigion yr UE, y Rheoliad Rheolaethau 

Swyddogol ac offerynnau eraill yr UE, a throseddau 

mewn perthynas â’r Rheoliadau hyn. Mae rheoliad 48 

yn nodi’r cosbau am y troseddau hyn.  

Mae Rhan 12 yn ymdrin â mân ddiwygiadau a 

diwygiadau canlyniadol i is-ddeddfwriaeth, 

dirymiadau a darpariaethau trosiannol mewn perthynas 

â deddfwriaeth iechyd planhigion.  

Mae Rhan 13 yn diwygio’r Rheoliadau Rheolaethau 

Swyddogol (Anifeiliaid, Bwyd Anifeiliaid a Bwyd, 

Ffioedd Iechyd Planhigion etc.) (Cymru) 2020 i estyn 

darpariaethau penodol yn y Rheoliadau hynny sy’n 

ymwneud â gweithredu a gorfodi Rheoliad (EU) 

2017/625 i reolaethau swyddogol ar ollwng 

organeddau a addaswyd yn enetig yn fwriadol i’r 

amgylchedd at ddibenion cynhyrchu bwyd a bwyd 

anifeiliaid. 

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar 

gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn 

perthynas â’r Rheoliadau hyn. O ganlyniad, lluniwyd 

asesiad effaith rheoleiddiol o’r costau a’r manteision 

sy’n debygol o ddeillio o gydymffurfio â’r Rheoliadau 

hyn. Gellir cael copi oddi wrth y gangen Iechyd 

Planhigion a Diogelu’r Amgylchedd, Llywodraeth 

Cymru, Rhodfa Padarn, Aberystwyth SY23 3UR. 

Certified copy from legislation.gov.uk Publishing

Tudalen y pecyn 7



 4

 

 

O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2020 Rhif 206 (Cy. 48) 

DIOGELU’R AMGYLCHEDD, 

CYMRU 

IECHYD PLANHIGION, 

CYMRU 

Rheoliadau Rheolaethau 

Swyddogol (Iechyd Planhigion ac 

Organeddau a Addaswyd yn Enetig) 

(Cymru) 2020 

Gwnaed 2 Mawrth 2020 

Gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol 

Cymru 5 Mawrth 2020 

Yn dod i rym 27 Mawrth 2020 

CYNNWYS 

RHAN 1 

Rhagymadrodd 

 

1. Enwi, cymhwyso a chychwyn 

2. Dehongli: cyffredinol 

3. Dehongli: offerynnau’r UE ynglŷn ag 

iechyd planhigion 

4. Mesurau a fabwysiedir yn unol ag 

Erthygl 30(1) o Reoliad Iechyd 

Planhigion yr UE 

5. Erthygl 82 o Reoliad Iechyd Planhigion 

yr UE: ystyr “close proximity” 

 

RHAN 2 

Awdurdodau cymwys: iechyd planhigion 

 

6. Dynodi awdurdodau cymwys 
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RHAN 3 

Rheolaethau swyddogol ar lwythi a reolir o drydydd 

gwledydd a rheolaethau swyddogol eraill ar 

nwyddau o drydydd gwledydd 

 

7. Rhanddirymu’r gofyniad i roi 

hysbysiad ymlaen llaw yn unol ag 

Erthygl 1(1) o Reoliad Gweithredu’r 

Comisiwn (EU) 2019/1013 

8. Amau bod diffyg cydymffurfiaeth 

9. Llwythi sydd heb eu cyflwyno’n gywir 

ar gyfer rheolaethau swyddogol 

10. Mesurau swyddogol mewn perthynas â 

llwythi nad ydynt yn cydymffurfio neu 

lwythi sy’n peri risg i iechyd 

planhigion 

11. Hysbysiadau o dan reoliad 8, 9 neu 10 

12. Safleoedd rheoli ar y ffin: awdurdodi 

canolfannau arolygu a chyfleusterau 

storio masnachol 

13. Darpariaeth drosiannol: mannau 

arolygu a gymeradwywyd 

 

RHAN 4 

Gweithgareddau swyddogol i atal plâu planhigion 

rhag ymsefydlu neu ledaenu 

 

14. Rhagymadrodd 

15. Hysbysiadau mewn perthynas â phlâu 

planhigion a reolir neu ddeunydd 

gwaharddedig 

16. Camau y caiff arolygydd iechyd 

planhigion eu cymryd  

17. Sefydlu ardaloedd a ddarnodir a 

mesurau sydd i’w cymryd yn yr 

ardaloedd hynny 

 

RHAN 5 

Mesurau gwladol dros dro ynglŷn ag iechyd 

planhigion 

 

18. Atodlen 1 

 

RHAN 6 

Cofrestru, awdurdodiadau a thystysgrifau ynglŷn ag 

iechyd planhigion 

 

19. Ceisiadau am gofrestru 

20. Ceisiadau eraill 

21. Awdurdodi at ddibenion eraill 

22. Awdurdodiadau a roddir gan awdurdod 

priodol 
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RHAN 7 

Mesurau ynglŷn â rhywogaethau mochlysaidd 

penodol 

 

23. Atodlen 2 

 

RHAN 8 

Gofynion o ran hysbysiadau: iechyd planhigion 

 

24. Gofynion o ran hysbysiadau mewn 

perthynas â thatws hadyd 

25. Gofynion o ran hysbysiadau mewn 

perthynas â ffrwythau sitrws 

26. Gofynion o ran hysbysiadau mewn 

perthynas â phlanhigion a 

chynhyrchion planhigion eraill 

 

RHAN 9 

Pwerau cyffredinol arolygwyr iechyd planhigion a 

gorfodi 

 

27. Dehongli 

28. Pwerau mynediad 

29. Hawl mynediad a roddir gan warant a 

ddyroddir gan ynad heddwch 

30. Hysbysiadau gwybodaeth 

31. Methu â chydymffurfio â hysbysiad 

32. Tynnu nod SRFFf 15 oddi ar ddeunydd 

pecynnu pren 

33. Marcio deunydd pecynnu pren: pŵer 

ymafael 

34. Datgelu gwybodaeth a ddelir gan 

Gomisiynwyr Cyllid a Thollau Ei 

Mawrhydi 

35. Datgelu gwybodaeth i awdurdodau 

cymwys eraill 

 

RHAN 10 

Darpariaethau cyffredinol ac atodol ynglŷn â 

hysbysiadau iechyd planhigion 

 

36. Darpariaethau amrywiol ynglŷn â 

hysbysiadau 

37. Cyflwyno hysbysiadau 

 

RHAN 11 

Troseddau ynglŷn â deddfwriaeth iechyd planhigion 

 

38. Cyffredinol 

39. Methu â chydymffurfio â gofynion 

hysbysiadau etc. 
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40. Amddiffyniad: esgus rhesymol 

41. Darparu gwybodaeth ffug neu 

gamarweiniol 

42. Defnyddio pasbortau planhigion neu 

dystysgrifau yn amhriodol 

43. Rhwystro 

44. Trosedd ynglŷn â datgelu gwybodaeth 

a ddelir gan Gyllid a Thollau 

45. Amddiffyniad: datgelu cyfreithlon 

46. Troseddau gan gyrff corfforedig 

47. Troseddau gan bartneriaethau a 

chymdeithasau anghorfforedig 

48. Cosbau 

 

RHAN 12 

Amrywiol: iechyd planhigion 

 

49. Diwygiadau mân a chanlyniadol 

50. Dirymu offerynnau iechyd planhigion 

51. Darpariaethau trosiannol: trwyddedau o 

dan erthygl 39(1) o Orchymyn 2005 

neu erthygl 41(1) o Orchymyn 2018 

52. Darpariaethau trosiannol: trwyddedau 

eraill o dan Orchymyn 2005 neu 

Orchymyn 2018 

53. Darpariaethau trosiannol: hysbysiadau 

54. Darpariaethau trosiannol: 

cymeradwyaethau a roddwyd o dan 

erthygl 17(1) o Orchymyn 2005 neu 

Orchymyn 2018 

 

RHAN 13 

Rheolaethau swyddogol mewn perthynas ag 

organeddau a addaswyd yn enetig 

 

55. Diwygio is-ddeddfwriaeth ar reolaethau 

swyddogol mewn perthynas ag 

organeddau a addaswyd yn enetig 

 

 ATODLEN 1 — Mesurau gwladol 

dros dro 

 RHAN 1 — Planhigion, 

cynhyrchion 

planhigion neu 

wrthrychau eraill o 

drydydd gwledydd 
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 RHAN 2 — Planhigion, 

cynhyrchion 

planhigion neu 

wrthrychau eraill o 

ran arall o diriogaeth 

yr Undeb 

 ATODLEN 2 

 RHAN 1 — Dehongli cyffredinol 

 RHAN 2 — Darpariaethau 

cyffredinol ynglŷn â 

phlannu 

rhywogaethau 

mochlysaidd penodol 

 RHAN 3 — Mesurau i reoli 

Clefyd y ddafaden 

tatws 

 RHAN 4 — Mesurau i reoli 

poblogaethau 

Ewropeaidd o 

Lyngyr tatws 

 RHAN 5 — Mesurau i reoli 

Pydredd cylch tatws 

 RHAN 6 — Mesurau i reoli 

Pydredd coch tatws 

 RHAN 7 — Mesurau ynglŷn â 

thatws o’r Aifft 

          ATODLEN 3  —  Troseddau: 

darpariaethau 

perthnasol yn 

Rheoliadau’r UE 

 RHAN 1 — Rheoliad Iechyd 

Planhigion yr UE 

 RHAN 2 — Y Rheoliad 

Rheolaethau 

Swyddogol 

 RHAN 3 — Deddfwriaeth arall yr 

UE 

 ATODLEN 4 — Troseddau ynglŷn â 

phenderfyniadau 

brys gan yr UE 

 ATODLEN 5 — Diwygio is-

ddeddfwriaeth 

ynglŷn â marchnata 

hadau a deunydd 

lluosogi planhigion a 

ffioedd iechyd 

planhigion 

 RHAN 1 — Rheoliadau 

Marchnata 

Deunyddiau 

Planhigion Llysieuol 

1995 
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 RHAN 2 — Rheoliadau 

Marchnata 

Deunyddiau 

Lluosogi Planhigion 

Addurniadol 1999 

 RHAN 3 — Rheoliadau 

Deunyddiau 

Atgenhedlol y 

Goedwig (Prydain 

Fawr) 2002 

 RHAN 4 — Rheoliadau Tatws 

Hadyd (Cymru) 2016 

 RHAN 5 — Rheoliadau Iechyd 

Planhigion (Ffioedd) 

(Coedwigaeth) 

(Cymru) 2019 

 RHAN 6 — Rheoliadau 

Marchnata 

Planhigion 

Ffrwythau a 

Deunyddiau 

Lluosogi (Cymru) 

2017 

 ATODLEN 6 — Dirymu offerynnau 

Mae Gweinidogion Cymru wedi eu dynodi at 

ddibenion adran 2(2) o Ddeddf y Cymunedau 

Ewropeaidd 1972(1) (“Deddf 1972”) mewn perthynas 

â’r polisi amaethyddol cyffredin(2) a mesurau sy’n 

ymwneud â rheoli a rheoleiddio gollwng yn fwriadol 

organeddau a addaswyd yn enetig, eu rhoi ar y 

farchnad a’u symud ar draws ffiniau(3). 

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Rheoliadau 

hyn drwy arfer y pwerau a roddir gan adran 2(2) o 

Ddeddf 1972, a pharagraff 1A o Atodlen 2 iddi. 

                                                                               
(1) 1972 p. 68. Diddymwyd Deddf y Cymunedau Ewropeaidd 

1972 gan adran 1 o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 
2018 (p. 16) ac mae hynny’n cael effaith o’r diwrnod 
ymadael, ond wedi ei arbed gydag addasiadau tan ddiwrnod 
cwblhau’r cyfnod gweithredu gan adran 1A o’r Ddeddf 
honno (fel y’i mewnosodwyd gan adran 1 o Ddeddf yr 
Undeb Ewropeaidd (Y Cytundeb Ymadael) 2020 (p. 1)). 
Diwygiwyd adran 2(2) o Ddeddf y Cymunedau Ewropeaidd 
1972 gan adran 27(1) o Ddeddf Diwygio Deddfwriaethol a 
Rheoleiddiol 2006 (p. 51) a chan adran 3(3) o Ddeddf yr 
Undeb Ewropeaidd (Diwygio) 2008 (p. 7), a Rhan 1 o'r 
Atodlen iddi.  Mewnosodwyd paragraff 1A o Atodlen 2 gan 
adran 28 o Ddeddf Diwygio Deddfwriaethol a Rheoleiddiol 
2006 ac fe’i diwygiwyd gan Ran 1 o’r Atodlen i Ddeddf yr 
Undeb Ewropeaidd (Diwygio) 2008 ac O.S. 2007/1388. 

(2) O.S. 2010/2690.  
(3) O.S. 2003/2901, y ceir diwygiadau iddo nad ydynt yn 

berthnasol i’r Rheoliadau hyn. Yn rhinwedd paragraff 28(1) 
o Atodlen 11 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (p. 32), 
mae’r dynodiad yn effeithiol fe pe bai wedi ei wneud o dan 
adran 59(1) o’r Ddeddf honno.  
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Mae’r Rheoliadau hyn yn gwneud darpariaeth at 

ddiben a grybwyllir yn adran 2(2) o Ddeddf 1972 ac 

mae’n ymddangos i Weinidogion Cymru ei bod yn 

hwylus i’r cyfeiriadau at Reoliad Gweithredu’r 

Comisiwn (EU) 2019/2072 yn sefydlu amodau unffurf 

i weithredu Rheoliad (EU) 2016/2031 Senedd Ewrop 

a’r Cyngor, o ran mesurau i ddiogelu rhag plâu 

planhigion(1), ac at offerynnau’r Undeb Ewropeaidd a 

grybwyllir yn rheoliad 3(1), gael eu dehongli fel 

cyfeiriadau at yr offerynnau hynny fel y’u diwygir o 

bryd i’w gilydd.  

RHAN 1 

Rhagymadrodd 

Enwi, cymhwyso a chychwyn  

1. Enw’r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau 

Rheolaethau Swyddogol (Iechyd Planhigion ac 

Organeddau a Addaswyd yn Enetig) (Cymru) 2020, 

maent yn gymwys o ran Cymru a deuant i rym ar 27 

Mawrth 2020. 

Dehongli: cyffredinol 

2.—(1) Yn y Rheoliadau hyn— 

ystyr “arolygydd iechyd planhigion” (“plant health 

inspector”) yw swyddog iechyd planhigion 

swyddogol a benodir gan Weinidogion Cymru; 

ystyr “awdurdod priodol” (“appropriate 

authority”) yw Gweinidogion Cymru, ac mae i’w 

ddehongli yn unol â rheoliad 6;  

ystyr “Cyfarwyddeb y Cyngor 2000/29/EC” 

(“Council Directive 2000/29/EC”) yw 

Cyfarwyddeb y Cyngor 2000/29/EC ynghylch 

mesurau i ddiogelu rhag cyflwyno i’r Gymuned 

organeddau sy’n niweidiol i blanhigion neu 

gynhyrchion planhigion a rhag eu lledaenu yn y 

Gymuned(2); 

ystyr “Cymru” (“Wales”) yw ardal gyfunol y 

siroedd a’r bwrdeistrefi sirol yng Nghymru 

(gweler Rhannau 1 a 2 o Atodlen 4 i Ddeddf 

Llywodraeth Leol 1972(3)); 

ystyr “dyddiad cychwyn” (“commencement date”) 

yw’r dyddiad y daw’r Rheoliadau hyn i rym;  

ystyr “eitem a reoleiddir” (“regulated item”) yw— 

                                                                               
(1) OJ Rhif L 319, 10.12.2019, t. 1. 
(2) OJ Rhif L 169, 10.7.2000, t. 1, fel y’i diwygiwyd ddiwethaf 

gan Gyfarwyddeb Gweithredu’r Comisiwn (EU) 2019/523 
(OJ Rhif L 86, 28.3.2019, t. 41). 

(3) 1972 p. 70. 
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(a) unrhyw blanhigyn, cynnyrch planhigion neu 

wrthrych arall y mae un o reolau iechyd 

planhigion yr UE yn gymwys iddynt, heblaw 

unrhyw blanhigyn, cynnyrch planhigion neu 

wrthrych arall sy’n rhan o lwyth a reolir, neu 

(b) pla planhigion a reolir; 

ystyr “Gorchymyn 2005” (“the 2005 Order”) yw 

Gorchymyn Iechyd Planhigion (Coedwigaeth) 

2005(1); 

ystyr “Gorchymyn 2018” (“the 2018 Order”) yw 

Gorchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) 2018(2); 

ystyr “llwyth a reolir” (“controlled consignment”) 

yw llwyth sy’n cynnwys unrhyw blanhigyn, 

cynnyrch planhigion neu wrthrych arall— 

(a) na chaniateir dod â hwy i diriogaeth yr Undeb 

heb dystysgrif ffytoiechydol ar gyfer allforio 

neu dystysgrif ffytoiechydol ar gyfer 

ailallforio yn unol â’r canlynol— 

(i) Erthygl 72 neu 74 o Reoliad Iechyd 

Planhigion yr UE, 

(ii) penderfyniad brys gan yr UE, neu 

(iii) unrhyw un arall o reolau iechyd 

planhigion yr UE, heblaw Erthygl 73 o 

Reoliad Iechyd Planhigion yr UE, neu 

(b) a allforiwyd o diriogaeth yr Undeb i drydedd 

wlad ac sy’n dychwelyd i diriogaeth yr Undeb 

ar ôl i’r drydedd wlad honno wrthod 

mynediad i’r wlad iddynt; 

ystyr “penderfyniad brys gan yr UE” (“EU 

emergency decision”) yw offeryn y cyfeirir ato yn 

rheoliad 3(1); 

ystyr “pla planhigion” (“plant pest”) yw pla a fewn 

yr ystyr a roddir yn Erthygl 1(1) a (2) o Reoliad 

Iechyd Planhigion yr UE; 

ystyr “pla planhigion a reolir” (“controlled plant 

pest”) yw— 

(a) pla planhigion o ddisgrifiad a bennir yn 

Atodiad 2, 3 neu 4 i’r Rheoliad Amodau 

Ffytoiechydol, 

(b) pla planhigion o ddisgrifiad a bennir mewn 

penderfyniad brys gan yr UE, neu 

(c) pla planhigion sy’n destun unrhyw un arall o 

reolau iechyd planhigion yr UE; 

ystyr “Rheoliad Amodau Ffytoiechydol” 

(“Phytosanitary Conditions Regulation”) yw 

Rheoliad Gweithredu’r Comisiwn (EU) 2019/2072 

                                                                               
(1) O.S. 2005/2517, a ddiwygiwyd gan O.S. 2013/755 (Cy. 90). 

Ceir offerynnau diwygio eraill ond nid yw’r un yn 
berthnasol.  

(2) O.S. 2018/1064; ceir offerynnau diwygio eraill ond nid yw’r 
un yn berthnasol. 
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yn sefydlu amodau unffurf i weithredu Rheoliad 

(EU) 2016/2031 Senedd Ewrop a’r Cyngor, o ran 

mesurau i ddiogelu rhag plâu planhigion(1); 

ystyr “Rheoliad Iechyd Planhigion yr UE” (“EU 

Plant Health Regulation”) yw Rheoliad (EU) 

2016/2031 Senedd Ewrop a’r Cyngor ynghylch 

mesurau i ddiogelu rhag plâu planhigion(2); 

ystyr “Rheoliad Rheolaethau Swyddogol” 

(“Official Controls Regulation”) yw Rheoliad 

(EU) 2017/625 Senedd Ewrop a’r Cyngor 

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, i’r graddau y mae’n gymwys i reolau 

iechyd planhigion yr UE(3); 

ystyr “SRFFf 15” (“ISPM 15”) yw’r Safon 

Ryngwladol ar Fesurau Ffytoiechydol Rhif 15 

dyddiedig Mawrth 2002 ynghylch Canllawiau 

ynglŷn â rheoleiddio deunydd pecynnu pren mewn 

masnach ryngwladol, a baratowyd gan 

Ysgrifenyddiaeth y Confensiwn Rhyngwladol ar 

Warchod Planhigion a sefydlwyd gan Sefydliad 

Bwyd ac Amaethyddiaeth y Cenhedloedd 

Unedig(4); 

ystyr “un o reolau iechyd planhigion yr UE” (“EU 

plant health rule”) yw rheol o fewn yr ystyr a 

roddir yn Erthygl 1(2)(g) o’r Rheoliad 

Rheolaethau Swyddogol. 

(2) Oni bai bod y cyd-destun yn mynnu fel arall, mae 

i eiriau ac ymadroddion sydd heb eu diffinio yn y 

Rheoliadau hyn ac y mae’r geiriau ac ymadroddion 

Saesneg cyfatebol yn ymddangos yn Rheoliad Iechyd 

Planhigion yr UE neu’r Rheoliad Rheolaethau 

Swyddogol yr un ystyr yn y Rheoliadau hyn ag sydd 

gan y geiriau ac ymadroddion Saesneg cyfatebol yn 

Rheoliad Iechyd Planhigion yr UE neu’r Rheoliad 

Rheolaethau Swyddogol (yn ôl y digwydd). 

Dehongli: offerynnau’r UE ynglŷn ag iechyd 
planhigion 

3.—(1) Yn y Rheoliadau hyn— 

                                                                               
(1) OJ Rhif L 319, 10.12.2019, t. 1. 
(2) OJ Rhif L 317, 23.11.2016, t. 4, a ddiwygiwyd gan Reoliad 

(EU) 2017/625 Senedd Ewrop a’r Cyngor (OJ Rhif L 95, 
7.4.2017, t. 1). 

(3) OJ Rhif L 95, 7.4.2017, t. 1, a ddiwygiwyd gan Reoliad 
Dirprwyedig y Comisiwn (EU) 2019/478 (OJ Rhif L 82, 
25.3.2019, t. 4). 

(4) Ar gael oddi wrth Ysgrifenyddiaeth y Confensiwn 
Rhyngwladol ar Warchod Planhigion, AGPP-FAO, Viale 
Delle Terme di Caracalla, 00153, Rhufain, Yr Eidal ac yn 
https://www.ippc.int/int. 
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ystyr “Penderfyniad y Comisiwn 98/109/EC” 

(“Commission Decision 98/109/EC”) yw 

Penderfyniad y Comisiwn 98/109/EC yn 

awdurdodi’r Aelod-wladwriaethau dros dro i 

gymryd mesurau brys rhag lledaenu Thrips palmi 

Karny o ran Gwlad Thai(1); 

ystyr “Penderfyniad y Comisiwn 2002/757/EC” 

(“Commission Decision 2002/757/EC”) yw 

Penderfyniad y Comisiwn 2002/757/EC ynghylch 

mesurau ffytoiechydol brys dros dro i atal 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man 

in ‘t Veld sp. nov.(2) rhag cael ei gyflwyno i’r 

Gymuned a lledaenu ynddi; 

ystyr “Penderfyniad y Comisiwn 2004/200/EC” 

(“Commission Decision 2004/200/EC”) yw 

Penderfyniad y Comisiwn 2004/200/EC ynghylch 

mesurau i atal Firws amryliw pepino(3) rhag cael 

ei gyflwyno i’r Gymuned a lledaenu ynddi; 

ystyr “Penderfyniad Gweithredu’r Comisiwn 

2011/787/EU” (“Commission Implementing 

Decision 2011/787/EU”) yw Penderfyniad 

Gweithredu’r Comisiwn 2011/787/EU yn 

awdurdodi’r Aelod-wladwriaethau dros dro i 

gymryd mesurau brys rhag lledaenu Ralstonia 

solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. o ran yr 

Aifft(4); 

ystyr “Penderfyniad Gweithredu’r Comisiwn 

2012/138/EU” (“Commission Implementing 

Decision 2012/138/EU”) yw Penderfyniad 

Gweithredu’r Comisiwn 2012/138/EU o ran 

mesurau brys i atal Anoplophora chinensis 

(Forster)(5) rhag cael ei gyflwyno i’r Undeb a 

lledaenu ynddo; 

ystyr “Penderfyniad Gweithredu’r Comisiwn 

2012/270/EU” (“Commission Implementing 

Decision 2012/270/EU”) yw Penderfyniad 

Gweithredu’r Comisiwn 2012/270/EU o ran 

mesurau brys i atal Epitrix cucumeris (Harris), 

Epitrix papa sp.n., Epitrix subcrinita (Lec.) ac 

Epitrix tuberis (Gentner)(6) rhag cael eu cyflwyno 

i’r Undeb a lledaenu ynddo; 

ystyr “Penderfyniad Gweithredu’r Comisiwn 

2012/535/EU” (“Commission Implementing 

Decision 2012/535/EU”) yw Penderfyniad 

                                                                               
(1) OJ Rhif L 27, 3.2.1998, t. 47. 
(2) OJ Rhif L 252, 20.9.2002, t. 37, fel y’i diwygiwyd ddiwethaf 

gan Benderfyniad Gweithredu’r Comisiwn (EU) 2016/1967 
(OJ Rhif L 303, 10.11.2016, t. 21). 

(3) OJ Rhif L 64, 2.3.2004, t. 43. 
(4) OJ Rhif L 319, 2.12.2011, t. 112. 
(5) OJ Rhif L 64, 3.3.2012, t. 38, fel y’i diwygiwyd gan 

Benderfyniad Gweithredu’r Comisiwn (EU) 2014/356/EU 
(OJ Rhif L 175, 14.6.2014, t. 38). 

(6) OJ Rhif L 132, 23.5.2012, t. 18, fel y’i diwygiwyd ddiwethaf 
gan Benderfyniad Gweithredu’r Comisiwn (EU) 2018/5 (OJ 
Rhif L 2, 5.1.2018, t. 11). 
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Gweithredu’r Comisiwn 2012/535/EU ynghylch 

mesurau brys i atal Bursaphelenchus xylophilus 

(Steiner et Buhrer) Nickle et al. (llyngyr coed 

pin)(1) rhag cael ei ledaenu yn yr Undeb; 

ystyr “Penderfyniad Gweithredu’r Comisiwn 

2012/697/EU” (“Commission Implementing 

Decision 2012/697/EU”) yw Penderfyniad 

Gweithredu’r Comisiwn 2012/697/EU o ran 

mesurau i atal y genws Pomacea (Perry)(2) rhag 

cael ei gyflwyno i’r Undeb a lledaenu ynddo; 

ystyr “Penderfyniad Gweithredu’r Comisiwn (EU) 

2015/789” (“Commission Implementing Decision 

(EU) 2015/789”) yw Penderfyniad Gweithredu’r 

Comisiwn (EU) 2015/789 o ran mesurau i atal 

Xylella fastidiosa (Wells et al.)(3) rhag cael ei 

gyflwyno i’r Undeb a lledaenu ynddo; 

ystyr “Penderfyniad Gweithredu’r Comisiwn (EU) 

2015/893” (“Commission Implementing Decision 

(EU) 2015/893”) yw Penderfyniad Gweithredu’r 

Comisiwn (EU) 2015/893 o ran mesurau i atal 

Anoplophora glabripennis (Motschulsky)(4) rhag 

cael ei gyflwyno i’r Undeb a lledaenu ynddo; 

ystyr “Penderfyniad Gweithredu’r Comisiwn (EU) 

2016/715” (“Commission Implementing Decision 

(EU) 2016/715”) yw Penderfyniad Gweithredu’r 

Comisiwn (EU) 2016/715 yn nodi mesurau o ran 

ffrwythau penodol sy’n tarddu o drydydd 

gwledydd penodol i atal yr organeb niweidiol 

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa.(5) 

rhag cael ei gyflwyno i’r Undeb a lledaenu ynddo; 

ystyr “Penderfyniad Gweithredu’r Comisiwn (EU) 

2017/198” (“Commission Implementing Decision 

(EU) 2017/198”) yw Penderfyniad Gweithredu’r 

Comisiwn (EU) 2017/198 o ran mesurau i atal 

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, 

Serizawa, Ichikawa, Tsuyuma & Goto(6) rhag cael 

ei gyflwyno i’r Undeb a lledaenu ynddo; 

ystyr “Penderfyniad Gweithredu’r Comisiwn (EU) 

2018/638” (“Commission Implementing Decision 

(EU) 2018/638”) yw Penderfyniad Gweithredu’r 

Comisiwn (EU) 2018/638 yn sefydlu mesurau brys 

i atal yr organedd niweidiol Spodoptera frugiperda 

                                                                               
(1) OJ Rhif L 266, 2.10.2012, t. 42, fel y’i diwygiwyd ddiwethaf 

gan Benderfyniad Gweithredu’r Comisiwn (EU) 2018/618 
(OJ Rhif L 102, 23.4.2018, t. 17). 

(2) OJ Rhif L 311, 10.11.2012, t. 14. 
(3) OJ Rhif L 125, 21.5.2015, t. 36, fel y’i diwygiwyd ddiwethaf 

gan Benderfyniad Gweithredu’r Comisiwn (EU) 2018/1511 
(OJ Rhif L 255, 11.10.2018, t. 16). 

(4) OJ Rhif L 146, 11.6.2015, t. 16. 
(5) OJ Rhif L 125, 13.5.2016, t. 16, fel y’i diwygiwyd ddiwethaf 

gan Benderfyniad Gweithredu’r Comisiwn (EU) 2019/449 
(OJ Rhif L 77, 20.3.2019, t. 76). 

(6) OJ Rhif L 31, 4.2.2017, t. 29. 
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(Smith)(1) rhag cael ei gyflwyno i’r Undeb a 

lledaenu ynddo; 

ystyr “Penderfyniad Gweithredu’r Comisiwn (EU) 

2018/1503” (“Commission Implementing Decision 

(EU) 2018/1503”) yw Penderfyniad Gweithredu’r 

Comisiwn (EU) 2018/1503 yn sefydlu mesurau i 

atal Aromia bungii (Faldermann)(2) rhag cael ei 

gyflwyno i’r Undeb a lledaenu ynddo; 

ystyr “Penderfyniad Gweithredu’r Comisiwn (EU) 

2019/1615” (“Commission Implementing Decision 

(EU) 2019/1615”) yw Penderfyniad Gweithredu’r 

Comisiwn (EU) 2019/1615 yn sefydlu mesurau 

brys i atal Firws ffrwythau crychlyd coch tomatos 

(ToBRFV)(3) rhag cael ei gyflwyno i’r Undeb a 

lledaenu ynddo; 

ystyr “Penderfyniad Gweithredu’r Comisiwn (EU) 

2019/1739” (“Commission Implementing Decision 

(EU) 2019/1739”) yw Penderfyniad Gweithredu’r 

Comisiwn (EU) 2019/1739 yn sefydlu mesurau 

brys i atal Firws Rhoséd Rhosynnau(4) rhag cael ei 

gyflwyno i’r Undeb a lledaenu ynddo; 

ystyr “Penderfyniad Gweithredu’r Comisiwn (EU) 

2019/2032” (“Commission Implementing Decision 

(EU) 2019/2032”) yw Penderfyniad Gweithredu’r 

Comisiwn (EU) 2019/2032 yn sefydlu mesurau i 

atal Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell 

(Gibberella circinata gynt)(5) rhag cael ei 

gyflwyno i’r Undeb a lledaenu ynddo. 

(2) Mae cyfeiriadau at y Rheoliad Amodau 

Ffytoiechydol ac at offerynnau’r Undeb Ewropeaidd y 

cyfeirir atynt ym mharagraff (1) i’w dehongli fel 

cyfeiriadau at yr offerynnau hynny fel y’u diwygir o 

bryd i’w gilydd. 

Mesurau a fabwysiedir yn unol ag Erthygl 30(1) o 

Reoliad Iechyd Planhigion yr UE 

4. Mae unrhyw gyfeiriad yn Rheoliad Iechyd 

Planhigion yr UE at bla sy’n destun y mesurau a 

fabwysiedir yn unol ag Erthygl 30(1) yn cynnwys y 

plâu planhigion a ganlyn— 

(a) Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa. 

(Orlova-Bienkowskaja), Epitrix subcrinita 

(Lec.) neu Epitrix tuberis (Gentner); 

(b) Pseudomonas syringae pv. actinidiae 

Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyuma & 

Goto; 

                                                                               
(1) OJ Rhif L 105, 25.4.2018, t. 31, fel y’i diwygiwyd gan 

Benderfyniad Gweithredu’r Comisiwn (EU) 2019/1598 (OJ 
Rhif L 248, 27.9.2019, t. 86). 

(2) OJ Rhif L 254, 10.10.2018, t. 9. 
(3) OJ Rhif L 250, 30.9.2019, t. 91. 
(4) OJ Rhif L 265, 18.10.2019, t. 12. 
(5) OJ Rhif L 313, 4.12.2019, t. 94. 
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(c) Firws rhoséd rhosynnau; 

(d) Firws ffrwythau crychlyd coch tomatos. 

Erthygl 82 o Reoliad Iechyd Planhigion yr UE: 
ystyr “close proximity” 

5.—(1) At ddibenion Erthygl 82 o Reoliad Iechyd 

Planhigion yr UE, bernir bod mangre gweithredwr 

cofrestredig yn un sy’n agos at fangreoedd eraill i’r 

gweithredwr hwnnw, yn yr ystyr a roddir i “close 

proximity”, os oes unrhyw bwynt ar ffin ei man 

gweithredol, neu ar ffin unrhyw un neu ragor o’i 

fannau gweithredol, o fewn deng milltir i unrhyw 

bwynt ar ffin y man gweithredol, neu ar ffin unrhyw 

un neu ragor o’r mannau gweithredol, o’r fangre arall 

(2) Ym mharagraff (1), ystyr “man gweithredol”, 

mewn perthynas â mangre gweithredwr cofrestredig, 

yw— 

(a) yn achos mangre a ddefnyddir yn llwyr gan y 

gweithredwr cofrestredig i gyflawni un neu 

ragor o’r gweithgareddau a grybwyllir yn 

Erthygl 65(1) o Reoliad Iechyd Planhigion yr 

UE, y man sy’n ffurfio’r fangre honno; 

(b) yn achos unrhyw fangre arall a ddefnyddir 

gan y gweithredwr cofrestredig i gyflawni un 

neu ragor o’r gweithgareddau a grybwyllir yn 

Erthygl 65(1) o Reoliad Iechyd Planhigion yr 

UE, man o fewn y fangre a ddefnyddir gan y 

gweithredwr cofrestredig i gyflawni unrhyw 

un neu ragor o’r gweithgareddau hynny. 

RHAN 2 

Awdurdodau cymwys: iechyd planhigion 

Dynodi awdurdodau cymwys 

6.—(1) Mae Gweinidogion Cymru wedi eu dynodi 

fel yr awdurdod cymwys sy’n gyfrifol am drefnu a 

chyflawni rheolaethau swyddogol a gweithgareddau 

swyddogol eraill yng Nghymru i’r graddau y maent yn 

ymwneud â’r canlynol— 

(a) plâu planhigion, planhigion, plâu coed, coed, 

deunydd coedwigaeth neu ddeunydd nad 

yw’n ddeunydd coedwigaeth, neu 

(b) gweithredwyr proffesiynol coedwigaeth neu 

weithredwyr proffesiynol eraill. 

(2) Yn y rheoliad hwn— 

ystyr “coeden” (“tree”) yw coeden neu lwyn byw, 

neu ran fyw o goeden neu lwyn, ar unrhyw gyfnod 

yn eu tyfiant; 

ystyr “deunydd coedwigaeth” (“forestry material”) 

yw— 
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(a) pren sy’n cadw rhan neu’r cyfan o’i arwyneb 

crwn naturiol, gyda rhisgl neu hebddo; 

(b) pren ar ffurf sglodion, gronynnau, naddion, 

blawd llif, gwastraff neu sgrap pren; 

(c) coed conwydd dros 3m o uchder; 

(d) rhisgl sydd wedi ei dynnu neu sydd wedi 

datgysylltu oddi ar goeden fyw, coeden a 

gwympwyd neu goeden a syrthiodd, neu oddi 

ar ran o un o’r rhain; 

ystyr “deunydd nad yw’n ddeunydd coedwigaeth” 

(“non-forestry material”) yw planhigion, 

cynhyrchion planhigion neu wrthrychau eraill, 

heblaw deunydd coedwigaeth;  

ystyr “deunydd pecynnu pren” (“wood packaging 

material”) yw pren neu gynhyrchion pren (ac 

eithrio cynhyrchion papur) a ddefnyddir, neu y 

bwriedir eu defnyddio, i gynnal, diogelu neu gario 

nwydd o unrhyw fath, gan gynnwys pacin; 

ystyr “gweithredwr proffesiynol coedwigaeth” 

(“forestry professional operator”) yw gweithredwr 

proffesiynol sy’n cyflawni un neu ragor o’r 

gweithgareddau a ganlyn, ond nid unrhyw 

weithgareddau eraill a ddisgrifir yn Erthygl 2(9) o 

Reoliad Iechyd Planhigion yr UE— 

(a) cyflwyno deunydd coedwigaeth i Gymru; 

(b) storio, agregu neu symud deunydd 

coedwigaeth yng Nghymru, symud deunydd 

coedwigaeth i Gymru o ran arall o diriogaeth 

yr Undeb neu symud deunydd coedwigaeth o 

Gymru i ran arall o diriogaeth yr Undeb; 

(c) allforio deunydd coedwigaeth o Gymru i 

drydedd wlad; 

(d) trin a marcio deunydd pecynnu pren neu 

ddeunydd coedwigaeth yn unol ag Atodiad 1 i 

SRFFf 15 neu drwsio deunydd pecynnu pren 

yng Nghymru; 

(e) cyflwyno plâu coed i Gymru, symud plâu 

coed yng Nghymru neu ddal neu luosi plâu 

coed yng Nghymru, at ddibenion profion 

swyddogol, dibenion gwyddonol neu 

addysgol, treialon, dewis neu fridio 

amrywogaethau; 

(f) cyflwyno coed neu ddeunydd coedwigaeth i 

Gymru neu symud coed neu ddeunydd 

coedwigaeth yng Nghymru, i’w defnyddio at 

ddibenion profion swyddogol, dibenion 

gwyddonol neu addysgol, treialon, dewis neu 

fridio amrywogaethau; 

ystyr “pla coed” (“tree pest”) yw pla planhigion 

sy’n niweidiol i goed neu bren. 
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RHAN 3 

Rheolaethau swyddogol ar lwythi a reolir o 

drydydd gwledydd a rheolaethau swyddogol 

eraill ar nwyddau o drydydd gwledydd 

Rhanddirymu’r gofyniad i roi hysbysiad ymlaen 

llaw yn unol ag Erthygl 1(1) o Reoliad 
Gweithredu’r Comisiwn (EU) 2019/1013 

7.—(1) Rhaid i weithredwr cyfrifol llwyth a reolir 

sydd i’w ddwyn i Gymru drwy’r awyr fod wedi 

hysbysu’r awdurdod priodol y disgwylir i’r llwyth 

gyrraedd o leiaf bedair awr waith cyn y disgwylir iddo 

gyrraedd Cymru. 

(2) Yn achos unrhyw lwyth a reolir sy’n cynnwys, 

yn gyfan gwbl neu’n rhannol, logiau heb eu prosesu 

neu bren wedi ei lifio neu wedi ei sglodio ac sydd i’w 

ddwyn i Gymru wrth bwynt mynediad sydd â safle 

rheoli ar y ffin dros dro yn unig, rhaid i’r gweithredwr 

cyfrifol fod wedi hysbysu Gweinidogion Cymru fod y 

llwyth yn cyrraedd o leiaf dri diwrnod gwaith cyn y 

disgwylir iddo gyrraedd Cymru. 

(3) Nid yw Erthygl 1(1) o Reoliad Gweithredu’r 

Comisiwn (EU) 2019/1013 yn gymwys i unrhyw 

weithredwr cyfrifol ar lwyth a reolir y cyfeirir ato ym 

mharagraff (1) neu (2). 

(4) Yn y rheoliad hwn— 

ystyr “awr waith” (“working hour”) yw cyfnod o 

un awr yn ystod diwrnod sydd yng Nghymru yn 

ddiwrnod gwaith, ac mae “oriau gwaith” yn 

cynnwys oriau yn ystod mwy nag un diwrnod 

gwaith; 

ystyr “diwrnod gwaith” (“working day”) yw 

unrhyw ddiwrnod, heblaw— 

(a) dydd Sadwrn neu ddydd Sul, 

(b) dydd Nadolig neu ddydd Gwener y Groglith, 

neu  

(c) gŵyl banc yng Nghymru o dan Ddeddf 

Bancio a Thrafodion Ariannol 1971(1); 

ystyr “gweithredwr cyfrifol” (“responsible 

operator”), mewn perthynas â llwyth a reolir, yw 

gweithredwr y mae’n ofynnol iddo sicrhau bod y 

llwyth yn cael ei gyflwyno ar gyfer rheolaethau 

swyddogol wrth y safle rheoli ar y ffin lle mae’r 

llwyth yn cyrraedd yr Undeb am y tro cyntaf yn 

unol ag Erthygl 47(5) o’r Rheoliad Rheolaethau 

Swyddogol; 

ystyr “Rheoliad Gweithredu’r Comisiwn (EU) 

2019/1013” (“Commission Implementing 

                                                                               
(1) 1971 p. 80, y ceir diwygiadau iddi nad ydynt yn berthnasol 

i’r Rheoliadau hyn. 
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Regulation (EU) 2019/1013”) yw Rheoliad 

Gweithredu’r Comisiwn (EU) 2019/1013 ynghylch 

hysbysu ymlaen llaw fod llwythi o gategorïau 

penodol o anifeiliaid a nwyddau yn dod i’r 

Undeb(1); 

ystyr “safle rheoli dros dro ar y ffin” (“temporary 

border control post”) yw safle rheoli ar y ffin yng 

Nghymru sydd wedi ei esemptio o’r 

rhwymedigaethau yn Erthygl 64(3)(a), (c) ac (f) 

o’r Rheoliad Rheolaethau Swyddogol yn unol ag 

Erthygl 4 o Reoliad Dirprwyedig y Comisiwn 

(EU) 2019/1012 yn ategu Rheoliad (EU) 2017/625 

Senedd Ewrop a’r Cyngor drwy randdirymu’r 

rheolau ar ddynodi safleoedd rheoli a’r isafswm 

gofynion ar gyfer safleoedd rheoli ar y ffin(2). 

Amau bod diffyg cydymffurfiaeth 

8.—(1) Mae’r rheoliad hwn yn gymwys pan fo 

arolygydd iechyd planhigion yn amau bod llwyth a 

reolir neu eitem a reoleiddir yn debygol o gael ei 

dwyn, neu wedi ei dwyn, i Gymru o drydedd wlad yn 

groes i un o reolau iechyd planhigion yr UE, neu nad 

yw unrhyw lwyth neu eitem o’r fath yn cydymffurfio 

fel arall ag un o reolau iechyd planhigion yr UE. 

(2) Rhaid i arolygydd iechyd planhigion gyflwyno 

hysbysiad i’r gweithredwr sy’n gyfrifol am y llwyth a 

reolir neu’r eitem a reoleiddir— 

(a) yn rhoi’r llwyth neu’r eitem yng nghadw yn 

swyddogol, a 

(b) yn gwahardd y llwyth neu’r eitem rhag dod i 

diriogaeth yr Undeb, 

tra disgwylir canlyniad y rheolaethau swyddogol i 

gadarnhau neu ddileu’r amheuaeth y cyfeirir ati ym 

mharagraff (1). 

(3) Mae’r rheoliad hwn yn gymwys i unrhyw lwyth 

a reolir neu eitem a reoleiddir p’un a yw eu cyrchfan 

derfynol yng Nghymru ai peidio. 

Llwythi sydd heb eu cyflwyno’n gywir ar gyfer 

rheolaethau swyddogol 

9. Pan fo arolygydd iechyd planhigion yn amau 

neu’n ymwybodol nad yw llwyth a reolir wedi ei 

gyflwyno ar gyfer rheolaethau swyddogol yn unol ag 

Erthygl 47(1) o’r Rheoliad Rheolaethau Swyddogol, 

neu yn unol â’r gofynion eraill y cyfeirir atynt yn 

Erthygl 66(6) o’r Rheoliad hwnnw, rhaid i’r arolygydd 

iechyd planhigion gyflwyno hysbysiad i’r gweithredwr 

sy’n gyfrifol am y llwyth yn adalw’r llwyth ac yn 

rhoi’r llwyth yng nghadw yn swyddogol. 

                                                                               
(1) OJ Rhif L 165, 21.6.2019, t. 8. 
(2) OJ Rhif L 165, 21.6.2019, t. 4. 
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Mesurau swyddogol mewn perthynas â llwythi nad 
ydynt yn cydymffurfio neu lwythi sy’n peri risg i 

iechyd planhigion 

10.—(1) Mae’r rheoliad hwn yn gymwys i’r 

canlynol— 

(a) unrhyw lwyth a reolir neu eitem a reoleiddir 

sydd, ym marn arolygydd iechyd planhigion, 

wedi eu dwyn i Gymru o drydedd wlad yn 

groes i un o reolau iechyd planhigion yr UE, 

(b) unrhyw lwyth a reolir neu eitem a reoleiddir a 

ddygwyd i Gymru o drydedd wlad ac nad yw 

fel arall yn cydymffurfio ag un o reolau  

iechyd planhigion yr UE, neu 

(c) unrhyw lwyth a ddygwyd i Gymru o drydedd 

wlad ac sydd, ym marn arolygydd iechyd 

planhigion, yn peri risg i iechyd planhigion 

yng Nghymru neu i unrhyw ran arall o 

diriogaeth yr Undeb. 

(2) Rhaid i arolygydd iechyd planhigion gyflwyno 

hysbysiad i’r gweithredwr sy’n gyfrifol am y llwyth 

neu’r eitem— 

(a) yn rhoi’r llwyth neu’r eitem yng nghadw yn 

swyddogol, a 

(b) yn nodi’r mesurau y mae’n rhaid i’r 

gweithredwr eu cymryd mewn perthynas â’r 

llwyth neu’r eitem. 

Hysbysiadau o dan reoliad 8, 9 neu 10 

11.—(1) Caiff hysbysiad o dan reoliad 8, 9 neu 10 

gynnwys unrhyw un neu ragor o’r canlynol—  

(a) y mesurau y mae’n rhaid i’r gweithredwr 

cyfrifol eu cymryd mewn perthynas â’r llwyth 

neu’r eitem i ynysu’r llwyth neu’r eitem neu 

eu gosod mewn cwarantin, neu i ymdrin fel 

arall â’r risg i iechyd planhigion sy’n deillio 

o’r llwyth neu’r eitem; 

(b) pan fo arolygydd iechyd planhigion yn ei 

gwneud yn ofynnol i’r llwyth neu’r eitem gael 

eu dinistrio neu eu gwaredu fel arall, eu 

hailallforio neu eu trin, y mesurau y mae’n 

rhaid i’r gweithredwr cyfrifol eu cymryd i 

ddinistrio’r llwyth neu’r eitem neu i’w 

gwaredu fel arall, i’w hailallforio neu i’w trin; 

(c) unrhyw fesurau eraill y mae’r arolygydd 

iechyd planhigion o’r farn eu bod yn briodol 

yng ngoleuni’r toriad tybiedig neu hysbys 

neu’r risg i iechyd planhigion yng Nghymru 

neu i unrhyw ran arall o diriogaeth yr Undeb 

sy’n deillio o’r llwyth neu’r eitem. 

(2) Ym mharagraff (1), mae “gweithredwr cyfrifol” 

i’w ddehongli yn unol â rheoliad 8, 9 neu 10 (yn ôl y 

digwydd). 
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Safleoedd rheoli ar y ffin: awdurdodi canolfannau 
arolygu a chyfleusterau storio masnachol 

12.—(1) Caiff yr awdurdod priodol roi trwydded 

sy’n awdurdodi— 

(a) defnyddio cyfleuster a leolir o fewn safle 

rheoli ar y ffin yn ganolfan arolygu at 

ddibenion cyflawni rheolaethau swyddogol a 

gweithgareddau swyddogol eraill ar lwythi a 

reolir ac eitemau eraill a reoleiddir pan 

fyddant yn cyrraedd y safle rheoli ar y ffin;  

(b) defnyddio cyfleusterau storio masnachol o 

fewn cyffiniau agos safle rheoli ar y ffin yn 

fan lle y gellir cynnal gwiriadau adnabod a 

gwiriadau ffisegol ar lwythi a reolir ac 

eitemau eraill a reoleiddir pan fyddant yn 

cyrraedd y safle rheoli ar y ffin.  

(2) Rhaid i gais am drwydded gael ei wneud i’r 

awdurdod priodol gan weithredwr y cyfleuster neu’r 

cyfleusterau storio masnachol yn y modd a’r ffurf sy’n 

ofynnol gan yr awdurdod priodol.  

(3) Dim ond os yw’r awdurdod priodol wedi ei 

fodloni bod y cyfleuster yn cydymffurfio â’r gofynion 

a bennir mewn cysylltiad â chanolfannau arolygu yn 

Erthygl 8 o Reoliad (EU) 2019/1014 y caniateir rhoi 

trwydded o dan baragraff (1)(a). 

(4) Dim ond os yw’r awdurdod priodol wedi ei 

fodloni bod y cyfleusterau storio masnachol yn 

cydymffurfio â’r gofynion a bennir mewn cysylltiad â 

chyfleusterau storio masnachol yn Erthygl 3(11) o 

Reoliad (EU) 2019/1014 y caniateir rhoi trwydded o 

dan baragraff (1)(b). 

(5) Rhaid i drwydded a roddir o dan baragraff (1)(a) 

neu (b) fod mewn ysgrifen a chaniateir iddo gael ei 

roi— 

(a) o dan amodau; 

(b) am gyfnod amhenodol ynteu am gyfnod 

penodol. 

(6) Caiff trwydded a roddir o dan baragraff (1)(a) 

neu (b) gynnwys darpariaeth yn caniatáu i’r awdurdod 

priodol addasu, atal neu ddirymu’r drwydded unrhyw 

bryd drwy hysbysiad ysgrifenedig. 

(7) Yn y rheoliad hwn, ystyr “Rheoliad (EU) 

2019/1014” yw Rheoliad Gweithredu’r Comisiwn 

(EU) 2019/1014 i osod rheolau manwl ynghylch yr 

isafswm gofynion ar gyfer safleoedd rheoli ar y ffin, 

gan gynnwys canolfannau arolygu, ac ar gyfer y 

fformat, y categorïau a’r byrfoddau sydd i’w 

defnyddio i restru safleoedd rheoli ar y ffin a 

phwyntiau rheoli(1). 

                                                                               
(1) OJ Rhif L 165, 21.6.2019, t. 10. 
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Darpariaeth drosiannol: mannau arolygu a 
gymeradwywyd 

13.—(1) Yn ystod y cyfnod perthnasol caiff yr 

awdurdod priodol awdurdodi— 

(a) cludo llwyth a reolir i fan arolygu a 

gymeradwywyd, a 

(b) cyflawni gwiriadau adnabod a gwiriadau 

iechyd planhigion gan arolygydd iechyd 

planhigion mewn man arolygu a 

gymeradwywyd.  

(2) Rhaid i’r gweithredwr sy’n gyfrifol am lwyth a 

reolir ac a fwriedir ar gyfer man arolygu a 

gymeradwywyd— 

(a) rhoi i’r awdurdod priodol y manylion a nodir 

ym mharagraff (3) drwy hysbysiad 

ysgrifenedig heb fod yn hwyrach na thri 

diwrnod gwaith cyn i’r llwyth gyrraedd 

Cymru, 

(b) sicrhau bod y llwyth, ei becyn a’r cerbyd y 

caiff ei gludo ynddo yn cael eu cau neu eu 

selio yn y fath fodd fel nad oes risg i’r 

planhigion, y cynhyrchion planhigion neu’r 

gwrthrychau yn y llwyth achosi heigiad, haint 

neu halogiad na risg y bydd newid yn 

digwydd yng nghynnwys y llwyth, ac  

(c) sicrhau bod dogfen symud iechyd planhigion 

yn cyd-fynd â’r llwyth. 

(3) Dyma’r manylion— 

(a) enw, cyfeiriad a lleoliad y man arolygu a 

gymeradwywyd y mae’r llwyth wedi ei 

fwriadu iddo, 

(b) y dyddiad a’r amser y trefnwyd i’r llwyth 

gyrraedd y man y cyfeirir ato yn is-baragraff 

(a), 

(c) os yw ar gael, rhif cyfresol unigol y ddogfen 

symud iechyd planhigion mewn perthynas â’r 

llwyth hwnnw, 

(d) os ydynt ar gael, y dyddiad a’r man y 

lluniwyd y ddogfen symud iechyd planhigion, 

(e) enw, cyfeiriad a rhif cofrestru’r gweithredwr, 

ac 

(f) rhif cyfeirnod y dystysgrif ffytoiechydol neu’r 

dystysgrif ffytoiechydol ar gyfer ailallforio 

sy’n ofynnol mewn perthynas â’r llwyth yn 

unol ag Erthygl 72(1) neu 74(1) o Reoliad 

Iechyd Planhigion yr UE. 

(4) Rhaid i’r gweithredwr hysbysu’r awdurdod 

priodol ar unwaith mewn ysgrifen am unrhyw 

newidiadau yn y manylion y mae’r gweithredwr wedi 

eu rhoi o dan baragraff (2)(a). 
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(5) Rhaid i’r hysbysiad gael ei roi i’r awdurdod 

priodol yn y cyfeiriad a roddir gan yr awdurdod 

priodol o bryd i’w gilydd at ddibenion y rheoliad hwn. 

(6) At ddibenion paragraff (1) caiff awdurdod 

priodol gymeradwyo man y mae llwyth a reolir wedi ei 

fwriadu ar ei gyfer fel man lle y caniateir i wiriadau 

adnabod a gwiriadau iechyd planhigion gael eu 

cyflawni gan arolygydd iechyd planhigion yn ystod y 

cyfnod perthnasol. 

(7) Rhaid i gais am gymeradwyaeth o dan baragraff 

(6) gael ei wneud i’r awdurdod priodol yn y modd a’r 

ffurf sy’n ofynnol gan yr awdurdod priodol. 

(8) Caniateir i gymeradwyaeth gael ei rhoi o dan 

amodau, gan gynnwys amodau ynglŷn â storio llwythi 

a reolir, a chaniateir ei thynnu’n ôl unrhyw bryd os nad 

yw’r awdurdod priodol bellach yn credu bod y man y 

mae’r gymeradwyaeth yn ymwneud ag ef yn addas at y 

diben y rhoddwyd y gymeradwyaeth ar ei gyfer. 

(9) Dim ond os yw’r man wedi ei gymeradwyo gan 

Gomisiynwyr Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi i’w 

ddefnyddio’n gyfleuster storio dros dro y caiff yr 

awdurdod priodol gymeradwyo man fel man arolygu a 

gymeradwywyd. 

(10) Yn y rheoliad hwn— 

mae i “awr waith” (“working hour”) yr ystyr a 

roddir yn rheoliad 7(4); 

ystyr “cyfleuster storio dros dro” (“temporary 

storage facility”) yw cyfleuster storio dros dro o 

fewn ystyr Erthygl 148 o Reoliad (EU) Rhif 

952/2013 Senedd Ewrop a’r Cyngor yn gosod Cod 

Tollau’r Undeb(1); 

ystyr “cyfnod perthnasol” (“relevant period”) yw’r 

cyfnod sy’n dechrau ar y dyddiad cychwyn ac sy’n 

diweddu yn union cyn 14 Rhagfyr 2020; 

ystyr “dogfen symud iechyd planhigion” (“plant 

health movement document”) yw dogfen ar y ffurf 

a nodir yn yr Atodiad i Gyfarwyddeb y Comisiwn 

2004/103/EC ynghylch gwiriadau adnabod 

planhigion a gwiriadau iechyd planhigion ar 

blanhigion, cynhyrchion planhigion neu 

wrthrychau eraill, a restrir yn Rhan B o Atodiad V 

i Gyfarwyddeb y Cyngor 2000/29/EC, a all gael eu 

cyflawni mewn man heblaw’r pwynt mynediad i’r 

Gymuned neu mewn man gerllaw ac sy’n pennu’r 

amodau sy’n gysylltiedig â’r gwiriadau hyn(2); 

ystyr “man arolygu a gymeradwywyd” (“approved 

place of inspection”) yw man a gymeradwywyd yn 

fan arolygu gan awdurdod priodol o dan erthygl 

17(1) o Orchymyn 2005 neu Orchymyn 2018 cyn 

                                                                               
(1) OJ Rhif L 269, 10.10.2013, t. 1, fel y’i diwygiwyd ddiwethaf 

gan Reoliad (EU) 2019/632 Senedd Ewrop a’r Cyngor (OJ 
Rhif L 111, 25.4.2019, t. 54). 

(2) OJ Rhif L 313, 12.10.2004, t. 16. 
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y dyddiad cychwyn ac sy’n dal wedi ei 

gymeradwyo yn rhinwedd rheoliad 54(1), neu fan 

a gymeradwywyd o dan baragraff (6). 

RHAN 4 

Gweithgareddau swyddogol i atal plâu 

planhigion rhag ymsefydlu neu ledaenu 

Rhagymadrodd 

14.—(1) Mae’r Rhan hon yn gymwys os bydd 

arolygydd iechyd planhigion yn amau bod pla 

planhigion a reolir neu ddeunydd gwaharddedig yn 

bresennol neu’n debygol o fod yn bresennol, neu os 

bydd yn dod yn ymwybodol bod pla planhigion a reolir 

neu ddeunydd gwaharddedig yn bresennol, ar unrhyw 

fangre yng Nghymru. 

(2) Yn y Rhan hon— 

ystyr “deunydd gwaharddedig” (“prohibited 

material” yw— 

(a) planhigyn, cynnyrch planhigion neu wrthrych 

arall sy’n cario pla planhigion a reolir, neu 

sydd wedi ei heigio neu wedi ei heintio 

ganddo, neu a allai fod yn cario pla 

planhigion a reolir, neu wedi ei heigio neu 

wedi ei heintio ganddo;  

(b) planhigyn, cynnyrch planhigion neu wrthrych 

arall y gwaherddir mynediad iddynt i 

diriogaeth yr Undeb neu i Gymru o dan un o 

reolau iechyd planhigion yr UE; 

(c) planhigyn, cynnyrch planhigion neu wrthrych 

arall y mae ei symud o fewn tiriogaeth yr 

Undeb, neu i Gymru, yng Nghymru neu o 

Gymru, wedi ei wahardd o dan un o reolau 

iechyd planhigion yr UE; 

mae “mangre” (“premises”) yn cynnwys unrhyw 

le, gan gynnwys unrhyw dir, adeilad, cerbyd, 

llestr, awyren, hofrenfad, cynhwysydd llwythi, 

wagen reilffordd, trelar neu adeilad neu adeiledd 

symudol. 

Hysbysiadau mewn perthynas â phlâu planhigion a 

reolir neu ddeunydd gwaharddedig 

15.—(1) Caiff arolygydd iechyd planhigion 

gyflwyno hysbysiad i’r person priodol— 

(a) yn ei gwneud yn ofynnol i’r person priodol 

drin, dinistrio neu waredu fel arall y pla 

planhigion a reolir neu’r deunydd 

gwaharddedig, 

(b) yn gwahardd am y cyfnod a bennir yn yr 

hysbysiad— 
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(i) symud unrhyw bla planhigion a reolir 

neu unrhyw ddeunydd gwaharddedig 

ymaith o’r fangre, neu 

(ii) unrhyw weithgaredd y mae’r arolygydd 

o’r farn ei bod yn angenrheidiol ei 

wahardd er mwyn atal pla planhigion a 

reolir rhag ymsefydlu neu ledaenu, 

(c) yn ei gwneud yn ofynnol i unrhyw bla 

planhigion a reolir neu ddeunydd 

gwaharddedig gael eu symud ymaith o’r 

fangre, neu 

(d) yn ei gwneud yn ofynnol i unrhyw gamau 

eraill gael eu cymryd, fel y’u pennir yn yr 

hysbysiad, y mae’r arolygydd o’r farn eu bod 

yn angenrheidiol er mwyn dileu’r pla 

planhigion a reolir neu i’w atal rhag 

ymsefydlu neu ledaenu.  

(2) Os oes gan arolygydd iechyd planhigion sail 

resymol dros gredu bod hynny’n angenrheidiol at 

ddiben atal unrhyw bla planhigion a reolir rhag 

lledaenu, neu sicrhau y dilëir unrhyw bla planhigion a 

reolir, o unrhyw fangre, caiff yr arolygydd gyflwyno 

hysbysiad i’r meddiannydd yn gosod unrhyw 

waharddiad neu’n ei gwneud yn ofynnol i unrhyw gam 

rhesymol gael ei gymryd at y diben hwnnw. 

(3) Ym mharagraff (1), ystyr “person priodol” yw— 

(a) yn achos mangre a ddefnyddir gan weithredwr 

proffesiynol, y gweithredwr proffesiynol; 

(b) yn achos unrhyw fangre arall— 

(i) y meddiannydd neu unrhyw berson arall 

sydd â gofal am y fangre; 

(ii) unrhyw berson arall sydd â gofal am y 

pla planhigion a reolir neu’r deunydd 

gwaharddedig yn y fangre honno. 

Camau y caiff arolygydd iechyd planhigion eu 

cymryd 

16.—(1) Caiff arolygydd iechyd planhigion, o roi 

hysbysiad rhesymol, fynd i mewn i unrhyw fangre ac 

unrhyw fangre gyfagos at ddiben cymryd camau i 

wneud y canlynol— 

(a) dileu neu ddinistrio unrhyw bla planhigion a 

reolir, neu ddelio ag ef fel arall, 

(b) atal unrhyw bla planhigion a reolir rhag 

lledaenu, neu 

(c) dinistrio neu drin unrhyw ddeunydd a 

heintiwyd, neu ddelio ag ef fel arall. 

(2) Os gofynnir iddo wneud hynny, rhaid i 

arolygydd iechyd planhigion ddangos tystiolaeth o’i 

awdurdod cyn mynd i mewn i unrhyw fangre at y 

dibenion a bennir ym mharagraff (1). 
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(3) Nid yw paragraff (1) yn gymwys i unrhyw fangre 

a ddefnyddir yn gyfan gwbl neu’n bennaf fel annedd 

breifat oni bai bod 24 awr o rybudd wedi ei roi i’r 

meddiannydd. 

(4) Caiff arolygydd iechyd planhigion ddod ag 

unrhyw bersonau eraill (gan gynnwys cynrychiolwyr y 

Comisiwn Ewropeaidd) gydag ef a chaiff ddod ag 

unrhyw offer a cherbydau i’r fangre y mae’r arolygydd 

o’r farn eu bod yn angenrheidiol. 

(5) 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.  

(6) Ym mharagraff (1), ystyr “deunydd a heintiwyd” 

yw— 

(a) planhigyn, cynnyrch planhigion neu wrthrych 

arall sy’n cario pla planhigion a reolir, neu 

sydd wedi ei heigio neu wedi ei heintio 

ganddo, neu a allai fod yn cario pla 

planhigion a reolir, neu wedi ei heigio neu 

wedi ei heintio ganddo; 

(b) planhigyn, cynnyrch planhigion neu wrthrych 

arall nad yw’n cario pla planhigion a reolir, 

neu nad yw wedi ei heigio neu wedi ei heintio 

ganddo, ond y gallai eu presenoldeb neu eu 

bodolaeth, ym marn arolygydd iechyd 

planhigion, beri i bla planhigion a reolir ledu 

neu gael ei ledaenu. 

Sefydlu ardaloedd a ddarnodir a mesurau sydd i’w 
cymryd yn yr ardaloedd hynny 

17.—(1) Mae’r rheoliad hwn yn gymwys pan fo 

awdurdod priodol wedi cadarnhau’n swyddogol 

bresenoldeb pla planhigion a reolir nad yw’n hysbys ei 

fod yn bresennol yng Nghymru neu bresenoldeb pla 

planhigion a reolir mewn ardal o Gymru lle nad oedd 

yn bresennol o’r blaen. 

(2) Caiff awdurdod priodol drwy hysbysiad— 

(a) darnodi ardal mewn perthynas â phresenoldeb 

y pla planhigion a reolir at ddiben dileu neu 

gyfyngu’r pla planhigion; 

(b) pennu’r gwaharddiadau neu’r cyfyngiadau 

sydd i fod yn gymwys i’r ardal a ddarnodir at 

y diben hwnnw. 

(3) O ran hysbysiad o dan baragraff (2)— 

(a) rhaid iddo fod mewn ysgrifen; 
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(b) rhaid iddo ddisgrifio hyd a lled yr ardal a 

ddarnodir; 

(c) rhaid iddo bennu ar ba ddyddiad y bydd 

unrhyw waharddiadau neu gyfyngiadau o’r 

fath yn cychwyn; 

(d) rhaid iddo gael ei gyhoeddi mewn modd sy’n 

briodol i ddod ag ef i sylw’r cyhoedd; 

(e) caniateir iddo gael ei ddiwygio neu ei 

ddirymu, yn gyfan gwbl neu’n rhannol, drwy 

hysbysiad arall. 

RHAN 5 

Mesurau gwladol dros dro ynglŷn ag iechyd 

planhigion 

Atodlen 1 

18. Mae Atodlen 1 yn cynnwys mesurau dros dro 

ychwanegol i atal plâu planhigion penodol a reolir 

rhag dod i Gymru, neu ymsefydlu yng Nghymru, neu 

ledaenu yng Nghymru. 

RHAN 6 

Cofrestru, awdurdodiadau a thystysgrifau 

ynglŷn ag iechyd planhigion 

Ceisiadau am gofrestru 

19. Rhaid i gais am gofrestru yn unol ag Erthygl 

66(1) o Reoliad Iechyd Planhigion yr UE sydd i’w 

gyflwyno i awdurdod priodol gael ei gyflwyno yn y 

modd a’r ffurf sy’n ofynnol gan yr awdurdod priodol. 

Ceisiadau eraill 

20.—(1) Rhaid i’r ceisiadau a ganlyn gael eu 

gwneud i’r awdurdod priodol yn y modd a’r ffurf sy’n 

ofynnol gan yr awdurdod priodol— 

(a) cais am awdurdodiad dros dro i ganiatáu 

gweithgaredd perthnasol at ddibenion profion 

swyddogol, dibenion gwyddonol neu 

addysgol, treialon, dethol neu fridio 

amrywogaethau; 

(b) cais am awdurdodiad y cyfeirir ato yn y 

darpariaethau a ganlyn yn Rheoliad Iechyd 

Planhigion yr UE— 

(i) Erthygl 64(2), 

(ii) Erthygl 89(1), neu 

(iii) Erthygl 98(1); 
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(c) cais am ddyroddi tystysgrif ffytoiechydol ar 

gyfer allforio, tystysgrif ffytoiechydol ar gyfer 

ailallforio neu dystysgrif cyn-allforio.  

(2) Yn y rheoliad hwn— 

ystyr “gweithgaredd perthnasol” yw gweithgaredd 

a fyddai fel arall wedi ei wahardd o dan Reoliad 

Iechyd Planhigion yr UE, penderfyniad brys gan yr 

UE neu un arall o reolau iechyd planhigion yr UE 

ac sy’n golygu— 

(a) cyflwyno pla planhigion neu blanhigyn, 

cynnyrch planhigion neu wrthrych arall i 

Gymru, 

(b) symud pla planhigion neu blanhigyn, 

cynnyrch planhigion neu wrthrych arall yng 

Nghymru, 

(c) dal pla planhigion a reolir neu blanhigyn, 

cynnyrch planhigion neu wrthrych arall ar 

fangre yng Nghymru, neu 

(d) lluosogi pla planhigion ar fangre yng 

Nghymru. 

Awdurdodi at ddibenion eraill 

21.—(1) Caiff yr awdurdod priodol roi awdurdodiad 

i ganiatáu cyflawni— 

(a) unrhyw weithgaredd a bennir mewn 

rhanddirymiad iechyd planhigion, neu 

(b) unrhyw weithgaredd arall y mae 

cymeradwyaeth yr awdurdod priodol yn 

ofynnol ar ei gyfer o dan Reoliad Iechyd 

Planhigion yr UE, y Rheoliad Rheolaethau 

Swyddogol neu’r Rheoliadau hyn. 

(2) Rhaid i gais am unrhyw awdurdodiad o’r fath 

gael ei wneud i’r awdurdod priodol yn y modd a’r ffurf 

sy’n ofynnol gan yr awdurdod priodol. 

(3) Yn y rheoliad hwn, ystyr “rhanddirymiad iechyd 

planhigion” yw— 

(a) rhanddirymiad darpariaethau Rheoliad Iechyd 

Planhigion yr UE a nodir mewn act weithredu 

neu act ddirprwyedig a fabwysiedid gan y 

Comisiwn Ewropeaidd o dan Reoliad Iechyd 

Planhigion yr UE neu’r Rheoliad Rheolaethau 

Swyddogol, neu 

(b) rhanddirymiad unrhyw benderfyniad o fewn 

ystyr Erthygl 288 o’r Cytuniad ar Weithrediad 

yr Undeb Ewropeaidd, sy’n dal yn gymwys at 

ddibenion Rheoliad Iechyd Planhigion yr UE 

ar neu ar ôl y dyddiad cychwyn ac sy’n 

caniatáu i’r Aelod-wladwriaethau awdurdodi 

gweithgaredd a fyddai fel arall wedi ei 

wahardd gan Reoliad Iechyd Planhigion yr 

UE neu odano. 
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Awdurdodiadau a roddir gan awdurdod priodol 

22.—(1) Rhaid i awdurdodiad a roddir gan 

awdurdod priodol at ddibenion Rheoliad Iechyd 

Planhigion yr UE, y Rheoliad Rheolaethau Swyddogol 

neu’r Rheoliadau hyn fod mewn ysgrifen a chaniateir 

iddo gael ei roi— 

(a) o dan amodau; 

(b) am gyfnod amhenodol ynteu am gyfnod 

penodol. 

(2) Caiff awdurdodiad a roddir gan awdurdod 

priodol ganiatáu i’r awdurdod priodol addasu’r 

awdurdodiad, ei atal dros dro neu ei ddirymu unrhyw 

bryd drwy hysbysiad ysgrifenedig. 

RHAN 7 

Mesurau ynglŷn â rhywogaethau mochlysaidd 

penodol 

Atodlen 2 

23. Mae Atodlen 2 yn cynnwys mesurau penodol 

ynglŷn â rhywogaethau mochlysaidd penodol. 

RHAN 8 

Gofynion o ran hysbysiadau: iechyd planhigion 

Gofynion o ran hysbysiadau mewn perthynas â 
thatws hadyd 

24.—(1) Rhaid i weithredwr proffesiynol sy’n dod 

ag unrhyw un neu ragor o’r tatws a ganlyn i Gymru, o 

leiaf ddau ddiwrnod cyn y dyddiad y disgwylir iddynt 

gyrraedd Cymru, roi hysbysiad ysgrifenedig i 

arolygydd iechyd planhigion ynglŷn â’r materion y 

cyfeirir atynt ym mharagraff (2)— 

(a) tatws hadyd a dyfwyd neu yr amheuir eu bod 

wedi eu tyfu mewn Aelod-wladwriaeth arall 

neu yn y Swistir, neu 

(b) tatws, heblaw tatws hadyd, a dyfwyd neu yr 

amheuir eu bod wedi eu tyfu yng Ngwlad 

Pwyl, Portiwgal, Rwmania neu Sbaen. 

(2) Dyma’r materion— 

(a) yr amser a’r dyddiad y disgwylir iddynt 

gyrraedd, 

(b) eu diben arfaethedig, 

(c) eu cyrchfan arfaethedig, 

(d) eu hamrywogaeth a’u nifer, ac 

(e) rhif adnabod cynhyrchydd y tatws. 
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(3) Ym mharagraff (1)(b), ystyr “Sbaen” yw’r rhan 

honno o Sbaen sydd wedi ei chynnwys o fewn 

tiriogaeth yr Undeb at ddibenion Rheoliad Iechyd 

Planhigion yr UE, heblaw Ynysoedd Baleares. 

Gofynion o ran hysbysiadau mewn perthynas â 

ffrwythau sitrws 

25.—(1) Rhaid i weithredwr proffesiynol sy’n 

cyflwyno ffrwythau sitrws hysbysadwy i diriogaeth yr 

Undeb drwy safle rheoli ar y ffin mewn rhan arall o 

diriogaeth yr Undeb, cyn iddynt gyrraedd y safle rheoli 

hwnnw ar y ffin, roi hysbysiad ysgrifenedig i 

Weinidogion Cymru yn y cyfeiriad penodedig ynglŷn 

â’r materion y cyfeirir atynt ym mharagraff (2). 

(2) Dyma’r materion— 

(a) y dyddiad y disgwylir eu cyflwyno i’r Undeb 

Ewropeaidd; 

(b) enw’r safle rheoli ar y ffin; 

(c) eu swm; 

(d) rhifau adnabod eu cynwysyddion; 

(e) enwau, cyfeiriadau a lleoliadau’r mangreoedd 

yng Nghymru lle maent i gael eu prosesu. 

(3) Ym mharagraff (1)— 

ystyr “cyfeiriad penodedig” (“specified address”) 

yw’r cyfeiriad a roddir gan Weinidogion Cymru o 

bryd i’w gilydd at ddibenion y rheoliad hwn; 

ystyr “ffrwythau sitrws hysbysadwy” (“notifiable 

citrus fruits”) yw ffrwythau Citrus L., Fortunella 

Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, 

Naringi Adans., neu Swinglea Merr., yn tarddu o 

drydedd wlad, sydd i’w prosesu’n ddiwydiannol 

yn sudd yng Nghymru. 

Gofynion o ran hysbysiadau mewn perthynas â 

phlanhigion a chynhyrchion planhigion eraill 

26.—(1) Rhaid i weithredwr proffesiynol sy’n dod 

ag unrhyw un neu ragor o’r planhigion neu’r 

cynhyrchion planhigion a ganlyn i Gymru, cyn y 

dyddiad y maent yn cyrraedd Cymru neu heb fod yn 

hwyrach na phedwar diwrnod ar ôl y dyddiad y maent 

yn cyrraedd Cymru, roi hysbysiad ysgrifenedig i 

arolygydd iechyd planhigion ynglŷn â’r materion y 

cyfeirir atynt ym mharagraff (2)— 

(a) planhigion Castanea Mill., Fraxinus L., Olea 

europaea L., Pinus L., Platanus L., Prunus 

L., Quercus L. neu Ulmus L. a fwriedir i’w 

plannu, a dyfwyd neu yr amheuir eu bod wedi 

eu tyfu mewn Aelod-wladwriaeth arall, 

(b) planhigion Castanea Mill., Fraxinus L., Olea 

europaea L., Pinus L., Platanus L., Prunus 

L., Quercus L. neu Ulmus L. a fwriedir i’w 

plannu, a dyfwyd neu yr amheuir eu bod wedi 
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eu tyfu yn y Swistir ac nad yw Erthygl 47(1) 

o’r Rheoliad Rheolaethau Swyddogol yn 

gymwys iddynt, neu 

(c) pren tanwydd solet o Aelod-wladwriaeth arall, 

neu bren tanwydd solet o drydedd wlad nad 

yw Erthygl 47(1) o’r Rheoliad Rheolaethau 

Swyddogol yn gymwys iddo. 

(2) Dyma’r materion— 

(a) y dyddiad y disgwylir i’r llwyth gyrraedd neu, 

os yw’r llwyth wedi cyrraedd Cymru, y 

dyddiad y cyrhaeddodd Gymru gyntaf; 

(b) cyrchfan arfaethedig y llwyth, neu os yw’r 

llwyth wedi cyrraedd ei gyrchfan arfaethedig 

yng Nghymru, ei leoliad presennol; 

(c) genws, rhywogaeth a nifer y planhigion neu’r 

pren yn y llwyth; 

(d) y wlad y traddodwyd neu y traddodir y 

planhigion neu’r pren ohoni; 

(e) yn achos planhigion y bwriedir eu plannu, rhif 

adnabod cyflenwr y planhigion; 

(f) yn achos pren tanwydd solet— 

(i) cyfeiriad y traddodwr, a 

(ii) manylion unrhyw driniaethau 

ffytoiechydol a roddwyd i’r pren. 

(3) Yn y rheoliad hwn, ystyr “pren tanwydd solet” 

yw pren tanwydd ar ffurf logiau, plociau, brigau, 

ffagodau neu ffurfiau tebyg eraill. 

  

RHAN 9 

Pwerau cyffredinol arolygwyr iechyd 

planhigion a gorfodi 

Dehongli 

27.—(1) Yn y Rhan hon— 

mae “deunydd pecynnu pren” (“wood packaging 

material”) yn cynnwys unrhyw bren neu wrthrych 

arall y mae’n ofynnol ei drin a’i farcio yn unol ag 

Atodiad 1 i SRFFf 15; 

mae “mangre” (“premises”) yn cynnwys unrhyw 

le, gan gynnwys unrhyw dir, adeilad, cerbyd, 

llestr, awyren, hofrenfad, cynhwysydd llwythi, 

wagen reilffordd, trelar neu adeilad neu adeiledd 

symudol; 

ystyr “nod SRFFf 15” (“ISPM 15 mark”) yw’r nod 

y cyfeirir ato yn Erthygl 96(1) o Reoliad Iechyd 

Planhigion yr UE, y gellir ei osod ar ddeunydd 

pecynnu pren i dystio ei fod wedi ei drin yn unol 

ag Atodiad 1 i SRFFf 15. 
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(2) At ddibenion rheoliadau 32 a 33, mae person yn 

gosod nod SRFFf 15 ar ddeunydd pecynnu pren “yn 

anghywir” os yw’r person yn gosod y nod heblaw yn y 

modd a bennir yn Erthygl 96(1) o Reoliad Iechyd 

Planhigion yr UE, fel y’i darllenir gydag Erthygl 97(1) 

o Reoliad Iechyd Planhigion yr UE. 

Pwerau mynediad 

28.—(1) Caiff arolygydd iechyd planhigion fynd i 

mewn i unrhyw fangre ar adeg resymol at ddiben— 

(a) cyflawni rheolaethau swyddogol i ddilysu— 

(i) bod gweithredwr yn cydymffurfio â’r 

Rheoliad Rheolaethau Swyddogol, 

(ii) bod gweithredwr proffesiynol yn 

cydymffurfio â Rheoliad Iechyd 

Planhigion yr UE, 

(iii) bod person yn cydymffurfio â’r 

Rheoliadau hyn, neu 

(iv) bod unrhyw blanhigion, cynhyrchion 

planhigion neu wrthrychau eraill sy’n 

destun un o reolau iechyd planhigion yr 

UE neu i’r gofynion yn Atodlen 1 yn 

cydymffurfio â’r rheol honno neu’r 

gofynion hynny; 

(b) cyflawni gweithgareddau swyddogol eraill 

sydd i’w cyflawni gan yr awdurdod priodol 

yn unol â’r Rheoliad Rheolaethau Swyddogol, 

Rheoliad Iechyd Planhigion yr UE neu’r 

Rheoliadau hyn; 

(c) gorfodi’r Rheoliad Rheolaethau Swyddogol, 

Rheoliad Iechyd Planhigion yr UE neu’r 

Rheoliadau hyn;  

(d) dilysu gwybodaeth a roddwyd gan berson 

mewn cysylltiad â chais am gofrestriad neu 

am awdurdodiad neu drwydded a roddwyd, 

neu sydd i’w rhoi, o dan y Rheoliadau hyn; 

(e) canfod a ydys yn cydymffurfio neu a 

gydymffurfiwyd ag amod mewn awdurdodiad 

neu drwydded a roddwyd gan awdurdod 

priodol o dan y Rheoliadau hyn neu at ddiben 

Rheoliad Iechyd Planhigion yr UE neu’r 

Rheoliad Rheolaethau Swyddogol. 

(2) Os gofynnir iddo wneud hynny, rhaid i 

arolygydd iechyd planhigion ddangos tystiolaeth o’i 

awdurdod cyn mynd i mewn i unrhyw fangre at y 

dibenion a bennir ym mharagraff (1). 

(3) Nid yw paragraff (1) yn gymwys i unrhyw fangre 

a ddefnyddir yn gyfan gwbl neu’n bennaf fel annedd 

breifat oni bai bod 24 awr o rybudd wedi ei roi i’r 

meddiannydd. 
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(4) Caiff arolygydd iechyd planhigion sy’n mynd i 

mewn i fangre at ddiben a bennir ym mharagraff (1) 

neu o dan warant a ddyroddir gan ynad heddwch— 

(a) archwilio, marcio neu dynnu ffotograff o 

unrhyw ran o’r fangre, unrhyw wrthrych yn y 

fangre neu unrhyw beth sydd wedi ei atodi i’r 

fangre neu fel arall yn ffurfio rhan ohoni; 

(b) yn achos mangre sy’n cael ei defnyddio i 

weithgynhyrchu deunydd pecynnu pren, 

archwilio neu brofi unrhyw gyfleuster trin, 

peiriannau, offer neu gyfarpar arall a 

ddefnyddir i weithgynhyrchu deunydd 

pecynnu pren neu arsylwi a monitro’r broses 

o weithgynhyrchu deunydd pecynnu pren; 

(c) cymryd samplau— 

(i) o unrhyw bla planhigion neu oddi arno, 

(ii) o unrhyw blanhigyn, cynnyrch 

planhigion neu wrthrych arall neu oddi 

arnynt, neu 

(iii) o unrhyw gynhwysydd, pecyn neu 

wrthrych sydd wedi bod neu a allai fod 

wedi bod mewn cysylltiad â phla 

planhigion neu blanhigyn, cynnyrch 

planhigion neu wrthrych arall neu oddi ar 

y rhain; 

(d) agor unrhyw gynhwysydd neu becyn neu ei 

gwneud yn ofynnol i berchennog neu berson 

sydd â gofal am unrhyw gynhwysydd neu 

becyn agor y cynhwysydd neu’r pecyn; 

(e) arolygu neu wneud copïau o unrhyw 

ddogfennau neu gofnodion (ar ba ffurf bynnag 

y cânt eu dal) sy’n ymwneud â chynhyrchu 

unrhyw blanhigyn, cynnyrch planhigion neu 

wrthrych arall, neu ag unrhyw weithgareddau 

sy’n ymwneud â hwy. 

(5) Caiff arolygydd iechyd planhigion ddinistrio neu 

waredu fel arall unrhyw sampl a gymerir o dan y 

rheoliad hwn pan na fydd angen y sampl mwyach. 

(6) Caiff arolygydd iechyd planhigion— 

(a) dod ag— 

(i) cynrychiolydd o’r Comisiwn Ewropeaidd 

neu swyddog awdurdodedig i unrhyw 

awdurdod cymwys a ddynodwyd o fewn 

tiriogaeth yr Undeb at ddibenion 

Rheoliad Iechyd Planhigion yr UE neu’r 

Rheoliad Rheolaethau Swyddogol, neu 

(ii) unrhyw bersonau eraill y mae’r 

arolygydd o’r farn eu bod yn 

angenrheidiol, a 

(b) dod ag unrhyw offer a cherbydau i’r fangre y 

mae’r arolygydd o’r farn eu bod yn 

angenrheidiol. 
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(7) Caiff arolygydd iechyd planhigion sy’n dod â 

pherson a grybwyllir ym mharagraff (6)(a)(i)— 

(a) dangos i’r person unrhyw ddogfennau neu 

gofnodion a arolygir gan yr arolygydd o dan 

baragraff (4)(e), a 

(b) gwneud copïau, neu ei gwneud yn ofynnol 

bod copïau yn cael eu gwneud o’r dogfennau 

neu’r cofnodion hynny ar gyfer y person 

hwnnw. 

(8) Caiff person sy’n dod gydag arolygydd iechyd 

planhigion o dan baragraff (6)(a)(ii)— 

(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.  

Hawl mynediad a roddir gan warant a ddyroddir 
gan ynad heddwch 

29.—(1) Caiff ynad heddwch, drwy warant wedi ei 

llofnodi, ganiatáu i arolygydd fynd i fangre o dan 

reoliad 16(1), 28(1) neu 31(1), gan ddefnyddio grym 

rhesymol os oes ei angen, os yw’r ynad wedi ei fodloni 

ar sail gwybodaeth ysgrifenedig ar lw— 

(a) bod sail resymol dros fynd i’r fangre honno, a 

(b) bod unrhyw un neu ragor o’r amodau ym 

mharagraff (2) wedi eu bodloni. 

(2) Dyma’r amodau— 

(a) bod mynediad i’r fangre wedi ei wrthod, 

neu’n debygol o gael ei wrthod, a bod 

hysbysiad o’r bwriad i wneud cais am warant 

wedi ei roi i’r meddiannydd, 

(b) y byddai gofyn am gael mynediad i’r fangre, 

neu roi hysbysiad o’r bwriad i wneud cais am 

warant, yn mynd yn groes i’r amcan o fynd i’r 

fangre, 

(c) bod angen mynd i’r fangre ar fyrder, neu 

(d) bod y fangre heb ei meddiannu neu fod y 

meddiannydd yn absennol dros dro. 

(3) Mae gwarant yn ddilys am un mis. 

(4) Rhaid i arolygydd sy’n mynd i unrhyw fangre 

nad yw wedi ei meddiannu ei gadael wedi ei diogelu yr 

un mor effeithiol rhag mynediad heb awdurdod ag yr 

oedd cyn iddo fynd iddi. 
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Hysbysiadau gwybodaeth 

30.—(1) Caiff arolygydd iechyd planhigion neu 

unrhyw swyddog arall i awdurdod priodol drwy 

hysbysiad ysgrifenedig ei gwneud yn ofynnol i berson 

priodol roi i’r arolygydd neu’r swyddog, o fewn yr 

amser a bennir yn yr hysbysiad, unrhyw wybodaeth a 

all fod gan y person ynghylch—- 

(a) y planhigion a dyfwyd neu’r cynhyrchion a 

storiwyd unrhyw bryd yn y fangre a bennir yn 

yr hysbysiad, 

(b) unrhyw bla planhigion neu blanhigyn, 

cynnyrch planhigion neu wrthrych arall y 

cyfeirir atynt ym mharagraff (4)(b), neu 

(c) y personau sydd wedi cael, neu sy’n debygol 

o fod wedi cael, unrhyw bla planhigion neu 

blanhigyn, cynnyrch planhigion neu wrthrych 

arall y cyfeirir atynt ym mharagraff (4)(b) yn 

eu meddiant neu o dan eu gofal. 

(2) Rhaid i’r amser y mae’n ofynnol i’r wybodaeth 

gael ei rhoi i’r arolygydd neu’r swyddog arall o’i fewn 

fod yn rhesymol. 

(3) Rhaid i berson priodol ddangos unrhyw 

awdurdodiad, datganiad swyddogol, tystysgrif, pasbort 

planhigion, cofnod, anfoneb neu ddogfen arall sy’n 

ymwneud â phla planhigion neu unrhyw blanhigyn, 

cynnyrch planhigion neu wrthrych arall a bennir yn yr 

hysbysiad i’w harchwilio gan yr arolygydd neu’r 

swyddog arall. 

(4) Yn y rheoliad hwn, ystyr “person priodol” yw— 

(a) mewn perthynas ag unrhyw fangre a bennir 

mewn hysbysiad o dan baragraff (1), person 

sy’n berchennog, yn feddiannydd neu’n 

berson arall sydd â gofal am y fangre,  

(b) person y mae neu y bu ganddo feddiant o’r 

canlynol neu ofal amdanynt, neu y mae’n 

rhesymol i’r arolygydd neu’r swyddog amau 

bod ganddo, neu y bu ganddo feddiant 

ohonynt neu ofal amdanynt— 

(i) pla planhigion a reolir, 

(ii) unrhyw blanhigyn, cynnyrch planhigion 

neu wrthrych arall a oedd yn cario pla 

planhigion a reolir neu a oedd wedi ei 

heigio neu wedi ei heintio gan bla 

planhigion a reolir, neu 

(iii) unrhyw blanhigyn, cynnyrch planhigion 

neu wrthrych arall y mae’r arolygydd 

neu’r swyddog yn gwybod neu’n amau 

eu bod wedi eu mewnforio i Gymru neu 

wedi eu hallforio ohoni, neu 

(c) person sydd, fel arwerthwr, gwerthwr neu fel 

arall, wedi gwerthu pla planhigion a reolir, 

wedi ei gynnig ar werth neu wedi ei waredu 

fel arall. 
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Methu â chydymffurfio â hysbysiad 

31.—(1) Os bydd person yn methu â chydymffurfio 

â hysbysiad a gyflwynir i’r person hwnnw o dan y 

Rheoliadau hyn, caiff arolygydd iechyd planhigion 

fynd i unrhyw fangre yr effeithir arni ar bob adeg 

resymol i gymryd neu beri cymryd unrhyw gamau y 

mae’r arolygydd iechyd planhigion o’r farn eu bod yn 

angenrheidiol i sicrhau y cydymffurfir â’r hysbysiad 

neu i unioni canlyniadau’r methiant i’w cyflawni.  

(2) Rhaid i arolygydd iechyd planhigion sy’n 

gweithredu o dan baragraff (1) ddangos tystiolaeth o’i 

awdurdod i weithredu, os gofynnir iddo wneud hynny. 

(3) Nid yw paragraff (1) yn gymwys i unrhyw fangre 

a ddefnyddir yn gyfan gwbl neu’n bennaf fel annedd 

breifat oni bai bod 24 awr o rybudd wedi ei roi i’r 

meddiannydd.  

(4) Caiff arolygydd iechyd planhigion ddod ag 

unrhyw bersonau eraill (gan gynnwys cynrychiolwyr y 

Comisiwn Ewropeaidd) gydag ef a chaiff ddod ag 

unrhyw offer a cherbydau i’r fangre y mae’r arolygydd 

o’r farn eu bod yn angenrheidiol. 

(5) 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 ofer 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.  

Tynnu nod SRFFf 15 oddi ar ddeunydd pecynnu 

pren 

32. Pan fo arolygydd yn gwybod, neu pan fo ganddo 

sail resymol dros amau, bod y nod SRFFf 15 wedi ei 

osod yn anghywir ar ddeunydd pecynnu pren, caiff 

arolygydd iechyd planhigion dynnu’r nod neu, drwy 

hysbysiad ysgrifenedig, ei gwneud yn ofynnol i berson 

arall ei dynnu. 

Marcio deunydd pecynnu pren: pŵer ymafael 

33.—(1) Mae’r rheoliad hwn yn gymwys pan fo 

arolygydd iechyd planhigion yn gwybod, neu pan fo 

ganddo sail resymol dros amau, bod person wedi 

gosod yn anghywir, neu’n bwriadu gosod yn anghywir, 

y nod SRFFf 15 ar ddeunydd pecynnu pren mewn 

unrhyw fangre yng Nghymru. 

(2) Caiff yr arolygydd iechyd planhigion ymafael 

mewn unrhyw stensil, templed neu eitem arall o offer 

y mae’n ymddangos i’r arolygydd y gellid eu 
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defnyddio i osod y nod SRFFf 15, oddi wrth y person 

hwnnw neu o’r fangre honno a’u cadw. 

(3) Os nad yw’r arolygydd iechyd planhigion o’r 

farn ei bod yn ymarferol, am y tro, i’r arolygydd 

ymafael mewn unrhyw eitem a’i symud ymaith, caiff 

yr arolygydd ei gwneud yn ofynnol i unrhyw berson yn 

y fangre sicrhau na chaiff yr eitem ei symud ymaith ac 

nad ymyrrir â’r eitem fel arall nes y gall yr arolygydd 

ymafael ynddi a’i symud ymaith. 

(4) Rhaid i’r arolygydd iechyd planhigion wneud 

ymdrechion rhesymol i roi hysbysiad ysgrifenedig i’r 

person priodol— 

(a) yn nodi’r hyn yr ymafaelwyd ynddo a’r 

rheswm dros ymafael ynddo; 

(b) yn esbonio effaith paragraffau (5) i (12). 

(5) Caniateir i unrhyw eitem yr ymafaelir ynddi o 

dan baragraff (2) gael ei chadw gan Weinidogion 

Cymru am gyhyd ag y bo’n angenrheidiol o dan yr holl 

amgylchiadau, ac yn benodol at ddibenion achos 

cyfreithiol mewn perthynas â throsedd a bennir yn 

rheoliad 38(1). 

(6) Caiff Gweinidogion Cymru wneud cais i’r llys 

ynadon am fforffedu unrhyw eitem a gedwir o dan 

baragraff (5). 

(7) Pan wneir cais o dan baragraff (6), caiff y llys 

orchymyn i’r eitem gael ei fforffedu os yw’r llys wedi 

ei fodloni— 

(a) bod trosedd a bennir yn rheoliad 38(1) wedi ei 

chyflawni mewn cysylltiad â hi, neu 

(b) ei bod wedi ei defnyddio wrth gyflawni 

trosedd o’r fath. 

(8) Os yw’r llys yn gorchymyn i’r eitem gael ei 

fforffedu, caiff Gweinidogion Cymru ei gwaredu ym 

mha ffordd bynnag y credant ei bod yn briodol. 

(9) Os nad yw’r llys yn gorchymyn i’r eitem gael ei 

fforffedu, rhaid iddo orchymyn i’r eitem gael ei 

dychwelyd i’r person priodol. 

(10) Caiff Gweinidogion Cymru adennill oddi ar y 

person priodol yr holl gostau rhesymol yr aed iddynt 

gan Weinidogion Cymru at ddibenion sicrhau bod 

eitem yn cael ei fforffedu o dan baragraffau (6) i (8). 

(11) Pan awdurdodwyd cadw unrhyw eitem o dan y 

rheoliad hwn, ond nad yw hynny wedi ei awdurdodi 

mwyach— 

(a) rhaid i’r eitem gael ei dychwelyd i’r person 

priodol; 

(b) caiff y person priodol wneud cais i’r llys 

ynadon am orchymyn i’r eitem gael ei 

dychwelyd. 

(12) Pan fo’n ofynnol i’r eitem gael ei dychwelyd i’r 

person priodol a bod ymdrechion rhesymol wedi eu 

gwneud, heb lwyddiant, i ddychwelyd yr eitem i’r 
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person hwnnw, caiff Gweinidogion Cymru waredu’r 

eitem ym mha ffordd bynnag y credant ei bod yn 

briodol. 

(13) Yn y rheoliad hwn— 

ystyr “person priodol” yw— 

(a) yn achos eitem yr ymafaelwyd ynddi oddi 

wrth berson, y person yr ymafaelwyd yn yr 

eitem oddi wrtho; 

(b) yn achos eitem yr ymafaelwyd ynddi o fangre, 

y meddiannydd neu unrhyw berson arall sydd 

â gofal am y fangre; 

(c) yn achos eitem yr ymafaelwyd ynddi oddi 

wrth berson neu o fangre nad yw’n perthyn i 

berson sy’n dod o fewn paragraff (a) neu (b), 

y person y mae’n perthyn iddo ac sy’n haeru 

perchnogaeth drosti. 

(14) Nid oes dim yn y rheoliad hwn yn effeithio ar 

bwerau arolygydd iechyd planhigion o dan reoliad 32. 

Datgelu gwybodaeth a ddelir gan Gomisiynwyr 

Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi 

34.—(1) Caiff Comisiynwyr Cyllid a Thollau Ei 

Mawrhydi ddatgelu unrhyw wybodaeth yn eu 

meddiant i awdurdod priodol at ddibenion galluogi neu 

gynorthwyo’r awdurdod priodol i gyflawni unrhyw 

swyddogaeth a roddwyd iddo o dan Reoliad Iechyd 

Planhigion yr UE, y Rheoliad Rheolaethau Swyddogol 

neu’r Rheoliadau hyn, neu yn rhinwedd y rhain. 

(2) Nid oes dim ym mharagraff (1) yn effeithio ar 

unrhyw bŵer sydd gan y Comisiynwyr i ddatgelu 

gwybodaeth neu unrhyw ofyniad arall sydd arnynt i 

wneud hynny. 

Datgelu gwybodaeth i awdurdodau cymwys eraill 

35.—(1) Caiff Gweinidogion Cymru ddatgelu 

gwybodaeth i unrhyw awdurdod cymwys arall mewn 

rhan arall o diriogaeth yr Undeb at ddibenion Rheoliad 

Iechyd Planhigion yr UE neu’r Rheoliad Rheolaethau 

Swyddogol.  

(2) Nid oes dim ym mharagraff (1) yn effeithio ar 

unrhyw bŵer sydd gan Weinidogion Cymru i ddatgelu 

gwybodaeth neu unrhyw ofyniad arall sydd arnynt i 

wneud hynny. 
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RHAN 10 

Darpariaethau cyffredinol ac atodol ynglŷn â 

hysbysiadau iechyd planhigion 

Darpariaethau amrywiol ynglŷn â hysbysiadau 

36.—(1) Mae’r rheoliad hwn yn gymwys i unrhyw 

hysbysiad a roddir gan arolygydd iechyd planhigion o 

dan y Rheoliadau hyn heblaw hysbysiad a roddir o dan 

reoliad 33(4). 

(2) Caiff yr hysbysiad— 

(a) pennu— 

(i) un neu ragor o ofynion neu ofynion 

amgen; 

(ii) ym mha fodd ac ym mha gyfnod y mae’n 

rhaid cyflawni unrhyw ofyniad neu amod 

a bennir yn yr hysbysiad, neu 

(b) ei gwneud yn ofynnol i’r perchennog neu 

unrhyw berson arall y mae’n ymddangos ei 

fod â gofal am y fangre y mae’r hysbysiad yn 

ymwneud â hi— 

(i) hysbysu’r awdurdod priodol am unrhyw 

newid ym meddiannaeth y fangre, 

dyddiad y newid ac enw’r meddiannydd 

newydd, a 

(ii) rhoi gwybod i feddiannydd newydd y 

fangre am gynnwys yr hysbysiad. 

(3) Rhaid i unrhyw waith i ddinistrio, gwaredu, 

ailallforio neu drin planhigyn, cynnyrch planhigion 

neu wrthrych arall neu bla planhigion y mae’n ofynnol 

ei wneud o dan yr hysbysiad gael ei wneud neu rhaid 

trefnu iddo gael ei wneud, er boddhad arolygydd 

iechyd planhigion gan y person y mae’r hysbysiad 

wedi ei gyflwyno iddo o’r man a bennir yn yr 

hysbysiad neu yn y man hwnnw. 

(4) Caiff arolygydd iechyd planhigion ddiwygio’r 

hysbysiad neu ei dynnu’n ôl drwy hysbysiad pellach. 

(5) Caiff yr hysbysiad ddiffinio hyd a lled y fangre y 

cyfeirir ati yn yr hysbysiad drwy gyfeirio at fap neu 

blan neu fel arall. 

Cyflwyno hysbysiadau 

37.—(1) Caniateir i hysbysiad gael ei gyflwyno i 

weithredwr cofrestredig— 

(a) drwy ei ddanfon yn bersonol, 

(b) drwy ei adael yng nghyfeiriad cysylltu’r 

gweithredwr cofrestredig, neu ei anfon yno 

drwy’r post, neu 

(c) drwy ei anfon at y cyfeiriad ebost y mae’r 

gweithredwr wedi ei roi i’r awdurdod priodol 

ar gyfer cyflwyno hysbysiadau. 
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(2) Caniateir i hysbysiad gael ei gyflwyno i unrhyw 

berson arall— 

(a) drwy ei ddanfon yn bersonol,  

(b) drwy ei adael yng nghartref neu fan busnes 

hysbys diwethaf y person, neu ei anfon yno 

drwy’r post, neu 

(c) drwy ei anfon at unrhyw gyfeiriad ebost y 

mae’r person wedi ei roi i’r awdurdod priodol 

ar gyfer cyflwyno hysbysiadau  

(3) Os oes hysbysiad i’w roi gan arolygydd iechyd 

planhigion i feddiannydd neu i berson arall sydd â 

gofal am fangre, ac na ellir dod o hyd i gartref neu 

gyfeiriad hysbys diwethaf y person hwnnw ar ôl 

gwneud ymholiadau rhesymol, caniateir cyflwyno’r 

hysbysiad i’r person hwnnw drwy ei gyfeirio at “y 

meddiannydd” a’i adael wedi ei osod yn weladwy ar 

wrthrych yn y fangre am gyfnod o saith niwrnod. 

(4) Caniateir i hysbysiad gael ei gyflwyno— 

(a) yn achos corff corfforedig (heblaw 

partneriaeth atebolrwydd cyfyngedig), i 

ysgrifennydd neu glerc y corff hwnnw yng 

nghyfeiriad swyddfa gofrestredig neu brif 

swyddfa’r corff hwnnw, 

(b) yn achos partneriaeth (heblaw partneriaeth 

atebolrwydd cyfyngedig, ond gan gynnwys 

partneriaeth Albanaidd), i bartner neu berson 

sy’n llywio neu’n rheoli busnes y bartneriaeth 

yng nghyfeiriad prif swyddfa’r bartneriaeth, 

neu 

(c) yn achos partneriaeth atebolrwydd 

cyfyngedig, i aelod o’r bartneriaeth yng 

nghyfeiriad swyddfa gofrestredig neu brif 

swyddfa’r bartneriaeth. 

(5) At ddibenion paragraff (4), prif swyddfa cwmni a 

gofrestrwyd y tu allan i’r Deyrnas Unedig neu 

bartneriaeth sy’n cyflawni busnes y tu allan i’r 

Deyrnas Unedig yw ei brif swyddfa neu ei phrif 

swyddfa yn y Deyrnas Unedig. 

(6) Yn y rheoliad hwn— 

ystyr “cyfeiriad cysylltu” (“contact address”), 

mewn perthynas â gweithredwr cofrestredig, yw— 

(a) prif gyfeiriad y gweithredwr yn y gofrestr, 

neu 

(b) unrhyw gyfeiriad post arall yng Nghymru y 

mae’r gweithredwr wedi ei roi i’r awdurdod 

priodol fel cyfeiriad cysylltu ar gyfer 

cyflwyno hysbysiadau; 

ystyr “hysbysiad” (“notice”) yw hysbysiad sydd 

i’w roi gan arolygydd iechyd planhigion o dan y 

Rheoliadau hyn. 
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RHAN 11 

Troseddau ynglŷn â deddfwriaeth iechyd 

planhigion 

Cyffredinol 

38.—(1) Mae person yn cyflawni trosedd os yw’n 

torri’r canlynol, neu’n methu â chydymffurfio â hwy— 

(a) rheoliad 24(1), 25(1) neu 26(1); 

(b) paragraff 2 neu 4 o Atodlen 1; 

(c) paragraffau 2(1) neu (2), 5(1) neu (2), 11(1), 

12(1), 13(1), 14(1), 15, 20(1), 21(7), 22(2), 

27(1), 28(7), 29(2) neu 31(2) o Atodlen 2; 

(d) un o ddarpariaethau Rheoliad Iechyd 

Planhigion yr UE a bennir yn Rhan 1 o 

Atodlen 3; 

(e) un o ddarpariaethau’r Rheoliad Rheolaethau 

Swyddogol a bennir yn Rhan 2 o Atodlen 3 

(i’r graddau y mae’n gymwys i blanhigion, 

cynhyrchion planhigion neu wrthrychau eraill 

sy’n destun un o reolau iechyd planhigion yr 

UE);  

(f) darpariaeth mewn unrhyw ddeddfwriaeth arall 

yr UE a bennir yn Rhan 3 o Atodlen 3; 

(g) darpariaeth mewn unrhyw benderfyniad brys 

gan yr UE a bennir yn Atodlen 4. 

(2) Ond nid yw paragraff (1) yn gymwys i unrhyw 

beth a wneir o dan y canlynol, neu yn unol â hwy— 

(a) awdurdodiad neu drwydded a roddir o dan y 

Rheoliadau hyn, neu sy’n cael effaith o dan y 

Rheoliadau hyn neu yn rhinwedd y 

Rheoliadau hyn; 

(b) cymeradwyaeth a roddir o dan reoliad 13(6) 

neu gymeradwyaeth y cyfeirir ati yn rheoliad 

54(1); 

(c) hysbysiad a roddir gan arolygydd iechyd 

planhigion neu awdurdod priodol o dan y 

Rheoliadau hyn, neu sy’n cael effaith o dan y 

Rheoliadau hyn neu yn rhinwedd y 

Rheoliadau hyn. 

Methu â chydymffurfio â gofynion hysbysiadau etc. 

39. Mae person yn cyflawni trosedd os yw’n methu â 

chydymffurfio â’r canlynol— 

(a) darpariaeth neu amod mewn hysbysiad a 

gyflwynwyd i’r person o dan y Rheoliadau 

hyn neu sy’n cael effaith o dan y Rheoliadau 

hyn neu yn rhinwedd y Rheoliadau hyn, 

(b) darpariaeth neu amod mewn awdurdodiad neu 

drwydded a roddwyd i’r person o dan y 

Rheoliadau hyn neu sy’n cael effaith o dan y 
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Rheoliadau hyn neu yn rhinwedd y 

Rheoliadau hyn, neu 

(c) darpariaeth neu amod mewn cyfarwyddyd a 

roddir o dan y Rheoliadau hyn. 

Amddiffyniad: esgus rhesymol 

40. Mae’n amddiffyniad i berson a gyhuddir o 

drosedd o dan reoliad 38 neu 39 ddangos bod ganddo 

esgus rhesymol dros dorri’r gwaharddiad neu’r 

gofyniad o dan sylw neu dros fethu â chydymffurfio â 

hwy.  

Darparu gwybodaeth ffug neu gamarweiniol 

41. Mae person yn cyflawni trosedd os yw’r person 

hwnnw, at ddibenion sicrhau awdurdodiad neu 

drwydded neu at ddibenion sicrhau y dyroddir pasbort 

planhigion neu dystysgrif— 

(a) yn fwriadol neu’n ddi-hid yn gwneud 

datganiad neu sylwadau sy’n ffug o ran 

manylyn perthnasol,  

(b) yn fwriadol neu’n ddi-hid yn darparu dogfen 

neu wybodaeth sy’n ffug o ran manylyn 

perthnasol, neu 

(c) yn fwriadol yn methu â datgelu unrhyw 

wybodaeth berthnasol. 

Defnyddio pasbortau planhigion neu dystysgrifau 

yn amhriodol 

42.—(1) Mae person yn cyflawni trosedd os yw’r 

person hwnnw— 

(a) yn dyroddi pasbort planhigion neu dystysgrif 

yn anonest, 

(b) yn newid pasbort planhigion neu dystysgrif yn 

anonest, neu 

(c) yn ailddefnyddio pasbort planhigion neu 

dystysgrif yn anonest. 

(2) Ym mharagraff (1), ystyr “tystysgrif” yw 

tystysgrif ffytoiechydol ar gyfer allforio, tystysgrif 

ffytoiechydol ar gyfer ailallforio neu dystysgrif cyn-

allforio.  

Rhwystro 

43.—(1) Mae person yn cyflawni trosedd os yw’r 

person hwnnw— 

(a) yn fwriadol yn rhwystro arolygydd iechyd 

planhigion neu berson awdurdodedig sy’n 

gweithredu i weithredu neu orfodi Rheoliad 

Iechyd Planhigion yr UE, y Rheoliad 

Rheolaethau Swyddogol neu’r Rheoliadau 

hyn,  
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(b) heb esgus rhesymol, yn methu â rhoi i 

arolygydd iechyd planhigion neu berson 

awdurdodedig unrhyw gymorth neu 

wybodaeth y mae’n rhesymol i’r arolygydd 

neu’r person awdurdodedig eu gwneud yn 

ofynnol at y dibenion hynny, neu 

(c) yn methu â dangos dogfen neu gofnod pan fo 

awdurdod priodol neu arolygydd iechyd 

planhigion sy’n gweithredu i weithredu neu 

orfodi Rheoliad Iechyd Planhigion yr UE, y 

Rheoliad Rheolaethau Swyddogol neu’r 

Rheoliadau hyn yn ei gwneud yn ofynnol iddo 

wneud hynny. 

(2) Ym mharagraff (1), ystyr “person awdurdodedig” 

yw person a awdurdodwyd gan awdurdod priodol. 

Trosedd ynglŷn â datgelu gwybodaeth a ddelir gan 
Gyllid a Thollau 

44. Mae person yn cyflawni trosedd os yw’n datgelu 

unrhyw wybodaeth a gafwyd oddi wrth Gomisiynwyr 

Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi o dan reoliad 34(1) ac— 

(a) bod yr wybodaeth yn ymwneud â pherson y 

mae ei fanylion adnabod wedi eu pennu yn y 

datgeliad, neu y gellir eu casglu o’r datgeliad,  

(b) bod y datgeliad yn ddatgeliad at ddiben 

heblaw’r un a bennir yn rheoliad 34(1), ac 

(c) nad yw’r Comisiynwyr wedi rhoi eu 

cydsyniad i’r datgeliad ymlaen llaw. 

Amddiffyniad: datgelu cyfreithlon 

45. Mae’n amddiffyniad i berson a gyhuddir o 

drosedd o dan reoliad 44 brofi ei fod yn credu’n 

rhesymol— 

(a) bod y datgeliad yn gyfreithlon, neu 

(b) bod yr wybodaeth ar gael i’r cyhoedd yn 

flaenorol a hynny mewn modd cyfreithlon. 

Troseddau gan gyrff corfforedig 

46.—(1) Pan fo trosedd o dan y Rhan hon wedi ei 

chyflawni gan gorff corfforedig ac y profir bod y 

drosedd— 

(a) wedi ei chyflawni gyda chydsyniad neu 

ymoddefiad swyddog, neu  

(b) i’w phriodoli i unrhyw esgeulustod ar ran 

swyddog, 

mae’r swyddog, yn ogystal â’r corff corfforedig, yn 

euog o’r drosedd ac yn agored i gael ei erlyn a’i 

gosbi yn unol â hynny. 

(2) Ym mharagraff (1), ystyr “swyddog”, mewn 

perthynas â chorff corfforedig, yw— 
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(a) cyfarwyddwr, rheolwr, ysgrifennydd neu 

swyddog cyffelyb arall i’r corff, neu 

(b) person sy’n honni ei fod yn gweithredu mewn 

unrhyw swyddogaeth o’r fath. 

(3) Os yw materion corff corfforedig yn cael eu 

rheoli gan ei aelodau, mae paragraff (1) yn gymwys 

mewn perthynas â gweithredoedd ac anweithredoedd 

aelod mewn cysylltiad â swyddogaethau’r aelod 

hwnnw o reoli fel y mae’n gymwys i un o swyddogion 

corff corfforedig. 

Troseddau gan bartneriaethau a chymdeithasau 
anghorfforedig 

47.—(1) Rhaid i achos am drosedd o dan y Rhan hon 

yr honnir ei bod wedi ei chyflawni gan bartneriaeth 

neu gymdeithas anghorfforedig gael ei ddwyn yn 

erbyn y bartneriaeth neu’r gymdeithas yn enw’r 

bartneriaeth neu’r gymdeithas.  

(2) At ddibenion achosion o’r fath— 

(a) mae rheolau’r llys ynglŷn â chyflwyno 

dogfennau yn cael effaith fel pe bai’r 

bartneriaeth neu’r gymdeithas anghorfforedig 

yn gorff corfforedig, a  

(b) mae adran 33 o Ddeddf Cyfiawnder 

Troseddol 1925 (gweithdrefn ynglŷn â 

chyhuddiad o drosedd yn erbyn 

corfforaeth)(1) ac Atodlen 3 i Ddeddf 

Llysoedd Ynadon 1980 (corfforaethau)(2) yn 

gymwys mewn perthynas â’r bartneriaeth 

neu’r gymdeithas fel y maent yn gymwys 

mewn perthynas â chorff corfforedig. 

(3) Mae dirwy a osodir ar bartneriaeth neu ar 

gymdeithas anghorfforedig wedi ei chollfarnu o 

drosedd o dan y Rhan hon i’w thalu o gronfeydd y 

bartneriaeth neu’r gymdeithas. 

(4) Os profir bod trosedd o dan y Rhan hon a 

gyflawnwyd gan bartneriaeth— 

(a) wedi ei chyflawni gyda chydsyniad neu 

ymoddefiad partner, neu 

(b) i’w phriodoli i unrhyw esgeulustod ar ran 

partner, 

mae’r partner, yn ogystal â’r bartneriaeth, yn euog o’r 

drosedd ac yn agored i gael ei erlyn a’i gosbi yn unol â 

hynny. 

                                                                               
(1) 1925 p. 86; diddymwyd adran 33 yn rhannol gan Atodlen 6 i 

Ddeddf Llysoedd Ynadon 1952 (p. 55), ac fe’i diwygiwyd 
gan baragraff 19 o Atodlen 8 i Ddeddf Llysoedd 1971 (p. 23) 
a pharagraff 71 o Atodlen 8, ac Atodlen 10, i Ddeddf 
Llysoedd 2003 (p. 39) (yn ddarostyngedig i arbedion a 
bennir yn O.S. 2004/2066). 

(2) 1980 p. 43; diwygiwyd Atodlen 3 gan Atodlen 13 i Ddeddf 
Cyfiawnder Troseddol 1991 (p. 53) a pharagraff 51 o 
Atodlen 3, a Rhan 4 o Atodlen 37 i Ddeddf Cyfiawnder 
Troseddol 2003 (p. 44). 
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(5) Ym mharagraff (4), mae “partner” yn cynnwys 

person sy’n honni ei fod yn gweithredu fel partner. 

(6) Os profir bod trosedd o dan y Rhan hon a 

gyflawnwyd gan gymdeithas anghorfforedig (heblaw 

partneriaeth)— 

(a) wedi ei chyflawni gyda chydsyniad neu 

ymoddefiad un o swyddogion y gymdeithas, 

neu 

(b) i’w phriodoli i unrhyw esgeulustod ar ran 

swyddog o’r fath, 

mae’r swyddog, yn ogystal â’r gymdeithas, yn euog 

o’r drosedd ac yn agored i gael ei erlyn a’i gosbi yn 

unol â hynny. 

(7) Ym mharagraff (6), ystyr “swyddog”, mewn 

perthynas â chymdeithas anghorfforedig, yw— 

(a) un o swyddogion y gymdeithas neu aelod o’i 

chorff llywodraethu, neu 

(b) person sy’n honni ei fod yn gweithredu mewn 

swyddogaeth o’r fath. 

Cosbau 

48.—(1) Mae person sy’n euog o drosedd o dan 

reoliad 38(1), 39, 41, 42 neu 43 yn agored ar gollfarn 

ddiannod i ddirwy. 

(2) Mae person sy’n euog o drosedd o dan reoliad 44 

yn agored— 

(a) ar gollfarn ddiannod, i garchariad am gyfnod 

nad yw’n fwy na thri mis, i ddirwy neu i’r 

ddau; 

(b) ar gollfarn ar dditiad, i garchariad am gyfnod 

nad yw’n fwy na dwy flynedd, i ddirwy neu 

i’r ddau. 

RHAN 12 

Amrywiol: iechyd planhigion 

Diwygiadau mân a chanlyniadol 

49. Mae Atodlen 5 yn cynnwys diwygiadau mân a 

chanlyniadol i is-ddeddfwriaeth sy’n ymwneud â 

marchnata hadau a deunydd lluosogi planhigion a 

ffioedd iechyd planhigion.  

Dirymu offerynnau iechyd planhigion 

50. Mae’r offerynnau a restrir yn Atodlen 6 wedi eu 

dirymu. 
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Darpariaethau trosiannol: trwyddedau o dan 
erthygl 39(1) o Orchymyn 2005 neu erthygl 41(1) o 

Orchymyn 2018 

51.—(1) Mae unrhyw drwydded a roddwyd gan 

Weinidogion Cymru o dan erthygl 39(1) o Orchymyn 

2005 neu o dan erthygl 41(1) o Orchymyn 2018, sydd 

mewn grym yn union cyn y dyddiad cychwyn, yn cael 

effaith yn ystod y cyfnod perthnasol fel pe bai wedi ei 

rhoi gan yr awdurdod priodol yn unol ag Erthygl 5 o 

Reoliad Dirprwyedig y Comisiwn (EU) 2019/829 ar y 

dyddiad y’i rhoddwyd o dan Orchymyn 2005 neu 

Orchymyn 2018  

(2) Nid oes dim ym mharagraff (1) yn effeithio ar 

unrhyw beth a gyflawnwyd cyn y dyddiad cychwyn, o 

dan y drwydded neu at ddibenion y drwydded.  

(3) Mae unrhyw gyfeiriad yn y drwydded at 

Orchymyn 2005, Gorchymyn 2018, Cyfarwyddeb y 

Cyngor 2000/29/EC neu Gyfarwyddeb y Comisiwn 

2008/61/EC i’w ddarllen fel cyfeiriad at y ddarpariaeth 

gyfatebol yn Rheoliad Iechyd Planhigion yr UE neu’r 

Rheoliadau hyn neu o dan y Rheoliad hwnnw neu’r 

Rheoliadau hynny. 

(4) Yn y rheoliad hwn— 

ystyr “Cyfarwyddeb y Comisiwn 2008/61/EC” 

(“Commission Directive 2008/61/EC”) yw 

Cyfarwyddeb y Comisiwn 2008/61/EC yn sefydlu 

o dan ba amodau y caniateir cyflwyno rhai 

organeddau niweidiol, planhigion, cynhyrchion 

planhigion a gwrthrychau eraill a restrir yn 

Atodiadau I i V i Gyfarwyddeb y Cyngor 

2000/29/EC i’r Gymuned neu i barthau 

gwarchodedig penodol ynddi, neu eu symud yn y 

Gymuned neu’r parthau hynny, at ddibenion 

treialon neu ddibenion gwyddonol ac ar gyfer 

gwaith ar ddethol amrywogaethau(1); 

ystyr “cyfnod perthnasol” (“relevant period”), 

mewn perthynas â thrwydded, yw— 

(a) os yw’r drwydded yn dod i ben ar neu ar ôl 31 

Rhagfyr 2020, y cyfnod sy’n dechrau ar y 

dyddiad cychwyn ac sy’n diweddu ar 31 

Rhagfyr 2020, neu 

(b) os yw’r drwydded yn dod i ben cyn 31 

Rhagfyr 2020, y cyfnod sy’n dechrau ar y 

dyddiad cychwyn ac sy’n diweddu ar y 

dyddiad a bennir yn y drwydded i’r drwydded 

ddod i ben; 

ystyr “Rheoliad Dirprwyedig y Comisiwn (EU) 

2019/829” (“Commission Delegated Regulation 

(EU) 2019/829”) yw Rheoliad Dirprwyedig y 

Comisiwn (EU) 2019/829 yn ategu Rheoliad (EU) 

2016/2031 Senedd Ewrop a’r Cyngor ynghylch 

                                                                               
(1) OJ Rhif L 158, 18.6.2008, t. 41. 
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mesurau i ddiogelu rhag plâu planhigion, yn 

awdurdodi’r Aelod-wladwriaethau i ddarparu ar 

gyfer rhanddirymiadau dros dro oherwydd 

dibenion profion swyddogol, dibenion gwyddonol 

neu addysgol, treialon, dethol neu fridio 

amrywogaethau(1). 

Darpariaethau trosiannol: trwyddedau eraill o dan 
Orchymyn 2005 neu Orchymyn 2018 

52.—(1) Mae unrhyw drwydded a roddwyd gan 

Weinidogion Cymru o dan erthygl 38(1)(a) o 

Orchymyn 2005 neu o dan erthygl 40(1)(a) o 

Orchymyn 2018 ac sy’n cael effaith ar y dyddiad 

cychwyn yn parhau mewn grym fel pe bai’n 

awdurdodiad a roddwyd gan yr awdurdod priodol o 

dan reoliad 21(1)(a) ar y dyddiad y rhoddwyd y 

drwydded o dan Orchymyn 2005 neu Orchymyn 2018. 

(2) Nid oes dim ym mharagraff (1) yn effeithio ar 

unrhyw beth a gyflawnwyd cyn y dyddiad cychwyn, o 

dan y drwydded neu at ddibenion y drwydded.  

(3) Mae unrhyw gyfeiriad yn y drwydded at 

Orchymyn 2005, Gorchymyn 2018 neu Gyfarwyddeb 

y Cyngor 2000/29/EC i’w ddarllen fel cyfeiriad at y 

ddarpariaeth gyfatebol yn Rheoliad Iechyd Planhigion 

yr UE neu’r Rheoliadau hyn neu o dan y Rheoliad 

hwnnw neu’r Rheoliadau hynny. 

Darpariaethau trosiannol: hysbysiadau 

53.—(1) Mae unrhyw hysbysiad a roddwyd o dan 

Orchymyn 2005, Gorchymyn Iechyd Planhigion 

(Marcio Deunydd Pecynnu Pren) (Coedwigaeth) 

2006(2) neu Orchymyn 2018 ac sy’n cael effaith ar y 

dyddiad cychwyn— 

(a) yn parhau mewn grym ac yn parhau i gael 

effaith fel pe bai wedi ei roi o dan y 

Rheoliadau hyn at ddiben cyfatebol ar y 

dyddiad y rhoddwyd ef o dan Orchymyn 

2005, Gorchymyn Iechyd Planhigion (Marcio 

Deunydd Pecynnu Pren) (Coedwigaeth) 2006 

neu Orchymyn 2018 (yn ôl y digwydd), a 

(b) i’w ddarllen gydag unrhyw addasiadau sy’n 

angenrheidiol er mwyn iddo wneud hynny. 

(2) Ym mharagraff (1), mae’r cyfeiriad at unrhyw 

hysbysiad o dan Orchymyn 2005, Gorchymyn Iechyd 

Planhigion (Marcio Deunydd Pecynnu Pren) 

(Coedwigaeth) 2006 neu Orchymyn 2018 yn cynnwys 

unrhyw gymeradwyaeth swyddogol a roddwyd at 

ddibenion yr hysbysiad. 

                                                                               
(1) OJ Rhif L 137, 23.5.2019, t. 15. 
(2) O.S. 2006/2695, a ddiwygiwyd gan O.S. 2013/755 (Cy. 90) 

ac O.S. 2019/734. 
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Darpariaethau trosiannol: cymeradwyaethau a 
roddwyd o dan erthygl 17(1) o Orchymyn 2005 neu 

Orchymyn 2018 

54.—(1) Mae unrhyw gymeradwyaeth a roddwyd 

gan Weinidogion Cymru o dan erthygl 17(1) o 

Orchymyn 2005 neu o dan erthygl 17(1) o Orchymyn 

2018 sydd mewn grym yn union cyn y dyddiad 

cychwyn yn parhau mewn grym ac yn parhau i gael 

effaith yn ystod y cyfnod perthnasol. 

(2) Ym mharagraff (1), ystyr “cyfnod perthnasol”, 

mewn perthynas â chymeradwyaeth a roddwyd o dan 

erthygl 17(1) o Orchymyn 2005 neu Orchymyn 2018, 

yw— 

(a) os yw’r gymeradwyaeth yn dod i ben ar neu 

ar ôl 13 Rhagfyr 2020, y cyfnod sy’n dechrau 

ar y dyddiad cychwyn ac sy’n diweddu ar 13 

Rhagfyr 2020, neu 

(b) os yw’r gymeradwyaeth yn dod i ben cyn 13 

Rhagfyr 2020, y cyfnod sy’n dechrau ar y 

dyddiad cychwyn ac sy’n diweddu ar y 

dyddiad a bennir yn y gymeradwyaeth i’r 

gymeradwyaeth ddod i ben. 

RHAN 13 

Rheolaethau swyddogol mewn perthynas ag 

organeddau a addaswyd yn enetig 

Diwygio is-ddeddfwriaeth ar reolaethau swyddogol 

mewn perthynas ag organeddau a addaswyd yn 

enetig 

55.—(1) Mae Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol 

(Anifeiliaid, Bwyd Anifeiliaid a Bwyd, Ffioedd Iechyd 

Planhigion etc.) (Cymru) 2020(1) wedi eu diwygio fel 

a ganlyn.  

(2) Yn rheoliad 2(1), yn y diffiniad o “deddfwriaeth 

berthnasol”, yn lle “is-baragraffau (a), (c), (d), (e) ac 

(f)” rhodder “is-baragraffau (a) i (f)”. 

(3) Yn rheoliad 13(5)(b), yn y testun Cymraeg, ar ôl 

“bodlonir” mewnosoder “un”. 

 

 

Lesley Griffiths 

Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 

un o Weinidogion Cymru 

2 Mawrth 2020 

                                                                               
(1) O.S. 2020/44 (Cy. 5). 
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 ATODLEN 1 Rheoliad 18 

Mesurau gwladol dros dro 

Dehongli 

1. Yn yr Atodlen hon, ystyr “cyflwyno” yw 

cyflwyno i Gymru o drydedd wlad neu ran arall o 

diriogaeth yr Undeb. 

RHAN 1 

Planhigion, cynhyrchion planhigion neu 

wrthrychau eraill o drydydd gwledydd 

Mesurau dros dro sy’n gymwys i gyflwyno 

planhigion, cynhyrchion planhigion neu 
wrthrychau eraill o drydydd gwledydd 

2.—(1) Ni chaiff unrhyw berson gyflwyno unrhyw 

beiriannau neu gerbydau a ddefnyddiwyd ac a 

weithredwyd at ddibenion amaethyddiaeth neu 

goedwigaeth ac a allforiwyd o’r Swistir oni bai bod y 

peiriannau neu’r cerbydau— 

(a) wedi eu hallforio o ardal a sefydlwyd gan y 

sefydliad amddiffyn planhigion gwladol yn 

unol ag SRFFf 4 fel ardal sy’n rhydd rhag 

Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & 

T.C. Harr., neu 

(b) yn achos unrhyw beiriannau neu gerbydau a 

allforiwyd o ardal sydd wedi ei heigio â 

Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & 

T.C. Harr., eu bod wedi eu glanhau a’u bod 

yn rhydd rhag gweddillion pridd a 

phlanhigion cyn eu symud allan o’r ardal. 

(2) Ym mharagraff (1), ystyr “SRFFf 4” yw’r Safon 

Ryngwladol ar Fesurau Ffytoiechydol Rhif 4 

dyddiedig Tachwedd 1995 ynghylch y gofynion ar 

gyfer sefydlu ardaloedd di-bla, a baratowyd gan 

Ysgrifenyddiaeth yr IPPC a sefydlwyd gan Sefydliad 

Bwyd ac Amaethyddiaeth y Cenhedloedd Unedig(1). 

                                                                               
(1) Ar gael oddi wrth Ysgrifenyddiaeth yr IPPC, AGPP-FAO, 

Viale Delle Terme di Caracalla, 00153, Rhufain, Yr Eidal ac 
yn https://www.ippc.int/int. 
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RHAN 2 

Planhigion, cynhyrchion planhigion neu 

wrthrychau eraill o ran arall o diriogaeth yr 

Undeb 

Mesurau dros dro sy’n gymwys i gyflwyno 

planhigion, cynhyrchion planhigion neu 
wrthrychau eraill o ran arall o diriogaeth yr Undeb 

3. Yn y Rhan hon— 

ystyr “datganiad swyddogol” (“official statement”) 

yw datganiad a ddyroddir gan gynrychiolydd 

awdurdodedig i’r awdurdod cymwys yn yr Aelod-

wladwriaeth wreiddiol neu o dan ei oruchwyliaeth;  

ystyr “Sbaen” (“Spain”) yw’r rhan honno o Sbaen 

sydd wedi ei chynnwys o fewn tiriogaeth yr Undeb 

at ddibenion Rheoliad Iechyd Planhigion yr UE, 

heblaw Ynysoedd Baleares; 

ystyr “symud” (“move”) yw symud yng Nghymru. 

4. Ni chaiff unrhyw berson gyflwyno na symud 

unrhyw blanhigion, cynhyrchion planhigion neu 

wrthrychau eraill a ddisgrifir yng ngholofn 2 o Dabl 1 

oni cheir datganiad swyddogol gyda hwy yn 

cadarnhau’r materion a nodir yn y cofnod cyfatebol 

yng ngholofn 3 o’r Tabl hwnnw. 
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Tabl 1 

(1) (2) 

Disgrifiad o’r planhigion, 

y cynhyrchion planhigion 

neu’r gwrthrychau eraill 

(3) 

Manylion y 

datganiad 

swyddogol 

1. Cloron Solanum 

tuberosum L., gan 

gynnwys y rhai a fwriedir 

i’w plannu sy’n tarddu o 

Sbaen ac eithrio pan fo’r 

cloron hynny’n tarddu o 

ardal a sefydlwyd yn unol 

ag Erthygl 5 o 

Benderfyniad 

2012/270/EU 

Rhaid i’r 

datganiad 

swyddogol 

gadarnhau bod y 

cloron wedi eu 

golchi fel nad 

oes mwy na 

0.1% o bridd ar 

ôl 

2. Cloron Solanum 

tuberosum L., yn tarddu o 

Wlad Pwyl 

Rhaid i’r 

datganiad 

swyddogol 

gadarnhau y 

cafwyd bod y 

cloron yn rhydd 

rhag  

Clavibacter 

michiganensis 

ssp. 

Sepedonicus 

(Spieckermann 

a Kotthoff) 

David et al. 

mewn profion 

mewn labordy 
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 ATODLEN 2 Rheoliad 23 

RHAN 1 

Dehongli cyffredinol 

1. Yn yr Atodlen hon— 

ystyr “Cyfarwyddeb 93/85/EEC” (“Directive 

93/85/EEC”) yw Cyfarwyddeb y Cyngor 

93/85/EEC ynghylch rheoli pydredd cylch 

tatws(1); 

ystyr “Cyfarwyddeb 98/57/EC” (“Directive 

98/57/EC”) yw Cyfarwyddeb y Cyngor 98/57/EC 

ynghylch rheoli Ralstonia solanacearum (Smith) 

Yabuuchi et al.(2); 

ystyr “Cyfarwyddeb 2007/33/EC” (“Directive 

2007/33/EC”) yw Cyfarwyddeb y Cyngor 

2007/33/EC ynghylch rheoli Llyngyr tatws(3); 

mae “mangre” (“premises”) yn cynnwys unrhyw 

le, gan gynnwys unrhyw dir, adeilad, cerbyd, 

llestr, awyren, hofrenfad, cynhwysydd llwythi, 

wagen reilffordd, trelar neu adeilad neu adeiledd 

symudol; 

ystyr “Pydredd coch tatws” (“Potato brown rot”) 

yw naill ai’r clefyd tatws a achosir gan Ralstonia 

solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. neu’r 

bacteriwm hwnnw, fel y bo’r cyd-destun yn 

mynnu; 

ystyr “Pydredd cylch tatws” (“Potato ring rot”) yw 

naill ai’r clefyd tatws a achosir gan y bacteriwm 

Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. 

spp. Sependonicus (Spieckermann a Kotthof) 

Davis et al. neu’r bacteriwm hwnnw, fel y bo’r 

cyd-destun yn mynnu; 

ystyr “Rheoliadau Tatws Hadyd” (“Seed Potatoes 

Regulations”) yw Rheoliadau Tatws Hadyd 

(Cymru) 2016(4); 

ystyr “taten” (“potato”) yw unrhyw gloronen neu 

wir had neu unrhyw blanhigyn arall o Solanum 

                                                                               
(1) OJ Rhif L 259, 18.10.1993, t. 1, fel y’i diwygiwyd gan 

Gyfarwyddeb y Comisiwn 2006/56/EC (OJ Rhif L 182, 
4.7.2006, t. 1).  Mae’n cael ei ddiddymu o 1 Ionawr 2022 
ymlaen (gweler Erthygl 113(2) o Reoliad (EU) 2016/2031 
(OJ Rhif L 317, 23.11.2016, t. 4). 

(2) OJ Rhif L 235, 21.8.1998, t. 1, fel y’i diwygiwyd gan 
Gyfarwyddeb y Comisiwn 2006/63/EC (OJ Rhif L 206, 
27.7.2006, t. 36). Mae’n cael ei ddiddymu o 1 Ionawr 2022 
ymlaen (gweler Erthygl 113(2) o Reoliad (EU) 2016/2031). 

(3) OJ Rhif L 156, 16.6.2007, t. 12. Mae’n cael ei ddiddymu o 1 
Ionawr 2022 ymlaen (gweler Erthygl 113(2) o Reoliad (EU) 
2016/2031). 

(4) O.S. 2016/106 (Cy. 52). 

Certified copy from legislation.gov.uk Publishing

Tudalen y pecyn 56



 53

tuberosum L, neu unrhyw rywogaeth arall o’r 

genws Solanum L. sy’n ffurfio cloron. 

RHAN 2 

Darpariaethau cyffredinol ynglŷn â phlannu 

rhywogaethau mochlysaidd penodol 

Cyfyngiadau cyffredinol ar blannu tatws  

2.—(1) Ni chaiff unrhyw berson fynd ati’n fwriadol i 

blannu’r canlynol, nac achosi na chaniatáu’n fwriadol 

iddynt gael eu plannu— 

(a) unrhyw datws a dyfwyd mewn trydedd wlad, 

heblaw’r Swistir, neu 

(b) unrhyw datws a gynhyrchir o’r tatws hynny. 

(2) Ni chaiff unrhyw berson fynd ati’n fwriadol i 

blannu unrhyw datws, nac achosi na chaniatáu’n 

fwriadol iddynt gael eu plannu oni bai— 

(a) eu bod yn tarddu mewn llinell uniongyrchol o 

ddeunydd tatws sydd wedi ei gael o dan 

raglen a gymeradwywyd yn swyddogol yn yr 

Undeb Ewropeaidd neu’r Swistir, 

(b) y canfuwyd eu bod yn rhydd rhag Pydredd 

cylch tatws mewn profion swyddogol gan 

ddefnyddio’r dulliau a nodir yn Atodiad 1 i 

Gyfarwyddeb 93/85/EEC, ac 

(c) y canfuwyd eu bod yn rhydd rhag Pydredd 

coch tatws mewn profion swyddogol gan 

ddefnyddio’r dulliau a nodir yn Atodiad 2 i 

Gyfarwyddeb 98/57/EC. 

RHAN 3 

Mesurau i reoli Clefyd y ddafaden tatws 

Dehongli 

3. Yn y Rhan hon— 

(a) ystyr “Clefyd y ddafaden tatws” yw naill ai’r 

clefyd tatws a achosir gan y ffwng 

Synchytrium endobioticum (Schilbersky) 

Percival neu’r ffwng hwnnw, fel y bo’r cyd-

destun yn mynnu; 

(b) mae llain o dir i’w hystyried yn llain 

halogedig os bydd prawf swyddogol yn 

cadarnhau bod Clefyd y ddafaden tatws yn 

bresennol ar o leiaf un planhigyn sy’n tyfu 

neu a dyfwyd ar y llain honno.  
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Mesurau swyddogol ynglŷn â lleiniau tir halogedig  

4.—(1) Rhaid i arolygydd iechyd planhigion 

ddarnodi unrhyw lain halogedig a pharth diogelwch o 

amgylch y llain honno sy’n ddigon mawr i sicrhau 

diogelwch yr ardal o’i hamgylch. 

(2) Rhaid i arolygydd iechyd planhigion gyflwyno 

hysbysiad o dan reoliad 15(1) yn ei gwneud yn ofynnol 

i unrhyw gloron neu wlydd tatws sy’n bresennol ar y 

llain halogedig neu sydd wedi dod o’r llain halogedig, 

gael eu trin mewn modd sy’n sicrhau bod Clefyd y 

ddafaden tatws sy’n bresennol arnynt yn cael ei 

ddinistrio.  

(3) Pan fo arolygydd iechyd planhigion wedi ei 

fodloni bod unrhyw gloron neu wlydd tatws wedi eu 

halogi â Chlefyd y ddafaden tatws ac na all yr 

arolygydd ganfod a fu’r cloron neu’r gwlydd hynny yn 

bresennol ar lain halogedig, caiff yr arolygydd 

gyflwyno hysbysiad o dan reoliad 15(1) sy’n ei 

gwneud yn ofynnol i’r swp cyfan sy’n cynnwys y 

cloron neu’r gwlydd yr effeithiwyd arnynt gael ei drin 

mewn modd sy’n sicrhau nad oes risg y bydd Clefyd y 

ddafaden tatws yn lledaenu. 

Gwahardd plannu tatws ar leiniau halogedig  

5.—(1) Pan fo llain halogedig wedi ei darnodi o dan 

baragraff 4(1), ni chaiff unrhyw berson— 

(a) tyfu unrhyw datws ar y llain, neu 

(b) tyfu neu storio ar y llain unrhyw blanhigion a 

fwriedir i’w trawsblannu. 

(2) Ni chaiff unrhyw berson dyfu tatws mewn parth 

diogelwch a ddarnodir o dan baragraff 4(1) oni bai bod 

arolygydd iechyd planhigion wedi ei fodloni eu bod o 

rywogaeth sydd ag ymwrthedd i’r hiliau o Glefyd y 

ddafaden tatws a geir ar y llain halogedig y mae’r 

parth diogelwch yn ymwneud â hi.  

(3) Bernir bod amrywogaeth tatws yn un sydd ag 

ymwrthedd i hil benodol o Glefyd y ddafaden tatws at 

ddibenion is-baragraff (2) pan fo’r amrywogaeth 

honno yn adweithio i halogiad gan gyfrwng 

pathogenig yr hil honno mewn modd sy’n sicrhau nad 

oes perygl o sgil-heintio. 

Dirymu darnodiad llain halogedig  

6. Pan fo arolygydd iechyd planhigion wedi ei 

fodloni nad yw Clefyd y ddafaden tatws yn bresennol 

mwyach ar lain a ddarnodir o dan baragraff 4(1) neu ar 

ei pharth diogelwch cysylltiedig, rhaid i’r arolygydd 

ddirymu’r darnodiad hwnnw.  

Certified copy from legislation.gov.uk Publishing

Tudalen y pecyn 58



 55

RHAN 4 

Mesurau i reoli poblogaethau Ewropeaidd o 

Lyngyr tatws 

Dehongli 

7. Yn y Rhan hon— 

ystyr “bylbiau sy’n dueddol o gael plâu neu 

glefydau” (“susceptible bulbs”) yw bylbiau, cloron 

neu risomau, a dyfwyd mewn pridd ac a fwriedir 

i’w plannu, o Allium ascalonicum L., Allium cepa 

L., Dahlia spp., Gladiolus Tourn. Ex L., 

Hyacinthus spp., Iris spp., Lilium spp., Narcissus 

L. neu Tulipa L., heblaw’r rhai y ceir tystiolaeth 

drwy gyfrwng eu pecynnau neu drwy ddulliau 

eraill y bwriedir iddynt gael eu gwerthu i 

ddefnyddwyr terfynol nad ydynt yn ymwneud yn 

broffesiynol â chynhyrchu planhigion neu flodau 

wedi eu torri; 

ystyr “cae” (“field”) yw ardal sydd wedi ei darnodi 

fel cae at ddibenion Erthygl 3 o Gyfarwyddeb 

2007/33/EC; 

ystyr “cae a heigiwyd” (“infested field”) yw cae y 

cofnodwyd ei fod wedi ei heigio yn unol â 

pharagraff 9(1); 

ystyr “deunydd sy’n dueddol o gael plâu neu 

glefydau” (“susceptible material”) yw planhigion 

cynhaliol, bylbiau sy’n dueddol o gael plâu neu 

glefydau neu blanhigion sy’n dueddol o gael plâu 

neu glefydau; 

ystyr “hysbysiad” (“notice”) yw hysbysiad o dan 

reoliad 15(1); 

ystyr “Llyngyr tatws” (“Potato cyst nematode”) 

yw unrhyw lyngyr sy’n ffurfio systiau o’r 

rhywogaeth Globodera pallida (Stone) Behrens 

neu Globodera rostochiensis (Wollenweber) 

Behrens sy’n heigio ac yn lluosogi ar datws, gan 

gynnwys unrhyw fath neu bathoteip o lyngyr o’r 

fath;  

ystyr “planhigion cynhaliol” (“host plants”) yw 

planhigion ac iddynt wreiddiau Capsicum spp., 

Solanum lycopersicum L. neu Solanum melongena 

L.; 

ystyr “planhigion sy’n dueddol o gael plâu neu 

glefydau” (“susceptible plants”) yw planhigion ac 

iddynt wreiddiau Allium porrum L., Asparagus 

officinalis L., Beta vulgaris L., Brassica spp. neu 

Fragaria L. 
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Ymchwiliadau ac arolygon swyddogol  

8. Rhaid i Weinidogion Cymru sicrhau— 

(a) bod ymchwiliadau swyddogol yn cael eu 

cynnal yn unol ag Erthyglau 4 a 5 o 

Gyfarwyddeb 2007/33/EC ar gyfer 

presenoldeb Llyngyr tatws mewn caeau y 

bwriedir plannu neu storio ynddynt datws 

hadyd neu ddeunydd sy’n dueddol o gael plâu 

neu glefydau sydd wedi eu bwriadu ar gyfer 

cynhyrchu planhigion i’w plannu, a  

(b) bod arolygon swyddogol yn cael eu cynnal yn 

unol ag Erthygl 6 o Gyfarwyddeb 2007/33/EC 

ar gyfer presenoldeb Llyngyr tatws mewn 

caeau a ddefnyddir i gynhyrchu tatws, 

heblaw’r rhai a fwriedir ar gyfer cynhyrchu 

tatws hadyd.  

Cofnodion swyddogol ymchwiliadau ac arolygon  

9.—(1) Rhaid i Weinidogion Cymru sicrhau bod 

canlyniadau pob ymchwiliad swyddogol neu arolwg 

swyddogol a gynhelir yn unol â pharagraff 8 yn cael eu 

cofnodi i ddangos a ganfuwyd Llyngyr tatws yn y 

caeau yn ystod yr ymchwiliad neu’r arolwg.  

(2) Pan fo’r mesurau a gymeradwywyd yn 

swyddogol ac a nodir yn Adran 3(C) o Atodiad 3 i 

Gyfarwyddeb 2007/33/EC wedi eu cymryd mewn cae 

y cofnodwyd ei fod wedi ei heigio yn unol ag is-

baragraff (1) ac, ar ôl cwblhau’r mesurau hynny, y 

cadarnheir yn swyddogol nad oes Llyngyr tatws yn 

bresennol yn y cae mwyach, rhaid i Weinidogion 

Cymru sicrhau bod y cofnod yn cael ei ddiweddaru yn 

unol â hynny.  

Hysbysiadau mewn perthynas â chaeau a heigiwyd 
a deunydd sy’n dueddol o gael plâu neu glefydau a 

halogwyd 

10.—(1) Rhaid i arolygydd iechyd planhigion 

gyflwyno hysbysiad ysgrifenedig i’r meddiannydd neu 

i’r person arall sydd â gofal am gae a heigiwyd, sy’n 

pennu ffiniau’r cae a heigiwyd. 

(2) Ni chaniateir tynnu’r hysbysiad yn ôl hyd nes y 

cadarnheir, yn unol â pharagraff 9(2) nad oes Llyngyr 

tatws yn bresennol yn y cae mwyach. 

(3) Rhaid i arolygydd iechyd planhigion, drwy 

hysbysiad, ddynodi bod unrhyw ddeunydd sy’n 

dueddol o gael plâu neu glefydau ac sy’n dod o gae y 

cofnodwyd yn swyddogol ei fod wedi ei heigio o dan 

baragraff 9(1) neu unrhyw ddeunydd sy’n dueddol o 

gael plâu neu glefydau ac sydd wedi bod mewn 

cysylltiad â phridd lle cafwyd Llyngyr tatws yn 

ddeunydd halogedig.  
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Gwahardd plannu tatws mewn caeau a heigiwyd 

11.—(1) Oni chaiff ei awdurdodi i wneud hynny gan 

arolygydd, ni chaiff unrhyw berson— 

(a) plannu unrhyw datws y bwriedir eu defnyddio 

i gynhyrchu tatws hadyd mewn cae a 

heigiwyd, neu  

(b) plannu neu storio unrhyw ddeunydd sy’n 

dueddol o gael plâu neu glefydau y bwriedir 

ei blannu mewn cae a heigiwyd. 

(2) Caiff arolygydd iechyd planhigion awdurdodi 

plannu bylbiau sy’n dueddol o gael plâu neu glefydau 

neu blanhigion sy’n dueddol o gael plâu neu glefydau 

mewn cae a heigiwyd.  

(3) Rhaid i awdurdodiad o dan is-baragraff (2) gael 

ei roi drwy hysbysiad a rhaid iddo gynnwys y mesurau 

a nodir yn Adran 3(A) o Atodiad 3 i Gyfarwyddeb 

2007/33/EC. 

Atal Llyngyr tatws 

12.—(1) Ni chaiff unrhyw berson blannu unrhyw 

datws mewn cae a heigiwyd nad ydynt wedi eu 

bwriadu ar gyfer cynhyrchu tatws hadyd oni bai ei fod 

wedi ei awdurdodi i wneud hynny gan arolygydd 

iechyd planhigion.  

(2) Rhaid i awdurdodiad o dan is-baragraff (1) gael 

ei roi drwy hysbysiad a dim ond os yw’r arolygydd 

wedi ei fodloni bod pob cam rhesymol i atal Llyngyr 

tatws yn y cae wedi eu cymryd yn unol â’r rhaglen 

reoli swyddogol a fabwysiadwyd gan Weinidogion 

Cymru ar gyfer atal Llyngyr tatws y caniateir iddo gael 

ei roi.  

Rheolaethau ar datws hadyd halogedig etc. 

13.—(1) Ni chaiff unrhyw berson blannu unrhyw 

datws hadyd nac unrhyw blanhigion cynhaliol sydd 

wedi eu dynodi yn halogedig yn unol â pharagraff 

10(3), oni bai ei fod wedi ei awdurdodi i wneud hynny 

gan arolygydd.  

(2) Rhaid i awdurdodiad o dan is-baragraff (1) gael 

ei roi drwy hysbysiad a rhaid iddo gynnwys y mesurau 

sy’n angenrheidiol ym marn yr arolygydd i ddihalogi’r 

tatws hadyd neu’r planhigion cynhaliol hynny.  

Rheolaethau ar datws ar gyfer prosesu neu raddio 

diwydiannol  

14.—(1) Ni chaiff unrhyw berson symud unrhyw 

datws a ddynodwyd yn halogedig yn unol â pharagraff 

10(3) ac a fwriedir ar gyfer prosesu neu raddio 

diwydiannol, oni bai ei fod wedi ei awdurdodi i wneud 

hynny gan arolygydd.  
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(2) Rhaid i awdurdodiad o dan is-baragraff (1) gael 

ei roi drwy hysbysiad a rhaid iddo ei gwneud yn 

ofynnol i’r tatws gael eu danfon i safle prosesu neu 

raddio sydd â gweithdrefnau gwaredu gwastraff 

priodol a gymeradwywyd yn swyddogol sy’n sicrhau 

nad oes risg y bydd Llyngyr tatws yn lledaenu.  

Rheolaethau ar fylbiau halogedig etc. 

15. Ni chaiff unrhyw berson blannu unrhyw fylbiau 

sy’n dueddol o gael plâu neu glefydau neu blanhigion 

sy’n dueddol o gael plâu neu glefydau sydd wedi eu 

dynodi fel rhai a halogwyd yn unol â pharagraff 10(3), 

oni bai eu bod wedi bod yn destun y mesurau a nodir 

yn Adran 3(A) o Atodiad 3 i Gyfarwyddeb 

2007/33/EC a bod arolygydd wedi cadarnhau drwy 

hysbysiad nad ydynt wedi eu halogi mwyach.  

Ymchwiliadau pellach ar gyfer presenoldeb llyngyr 

tatws  

16. Os yw unrhyw achos a amheuir o Lyngyr tatws 

neu unrhyw achos o bresenoldeb Llyngyr tatws a 

gadarnhawyd yn deillio o fethiant neu newid o ran 

effeithiolrwydd amrywogaeth tatws sydd ag 

ymwrthedd sy’n ymwneud â newid eithriadol o ran 

cyfansoddiad rhywogaethau llyngyr, pathodeipiau neu 

grwpiau gwenwyndra, rhaid i Weinidogion Cymru 

sicrhau y cynhelir drwy ddulliau priodol ymchwiliad 

i’r rhywogaeth o Lyngyr tatws dan sylw a, pan fo’n 

gymwys, y pathoteip a’r grŵp gwenwyndra dan sylw, 

a’u bod yn cael eu cadarnhau drwy ddulliau priodol.  

RHAN 5 

Mesurau i reoli Pydredd cylch tatws 

Dehongli 

17. Yn y Rhan hon— 

ystyr “blwyddyn dyfu gyntaf” (“first growing 

year”), yn achos mesurau sydd i’w cymryd mewn 

perthynas â man cynhyrchu halogedig, yw’r 

flwyddyn dyfu gyntaf yn dilyn y flwyddyn dyfu 

pryd y dynodir y man cynhyrchu yn halogedig at 

ddibenion Erthygl 5(1)(a) o Gyfarwyddeb 

93/85/EEC;  

ystyr “deunydd sy’n dueddol o gael plâu neu 

glefydau” (“susceptible material”) yw cloron neu 

blanhigion Solanum tuberosum L.; 

ystyr “gwrthrych” (“object”) yw unrhyw beiriant, 

cerbyd, llestr, storfa neu wrthrych arall, gan 

gynnwys deunydd pecynnu;  

ystyr “halogedig” (“contaminated”) yw wedi ei 

dynodi’n halogedig gan arolygydd iechyd 
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planhigion at ddibenion Erthygl 5(1)(a) o 

Gyfarwyddeb 93/85/EEC;  

ystyr “halogedig o bosibl” (“possibly 

contaminated”) yw wedi ei bennu’n halogedig o 

bosibl gan arolygydd iechyd planhigion at 

ddibenion Erthygl 5(1)(b) o Gyfarwyddeb 

93/85/EEC;  

ystyr “hysbysiad” (“notice”), mewn perthynas â 

hysbysiad sydd i’w roi gan arolygydd iechyd 

planhigion, yw hysbysiad o dan reoliad 15(1); 

ystyr “parth” (“zone”) yw unrhyw ardal, gan 

gynnwys unrhyw fangre unigol; 

ystyr “tatws hadyd ardystiedig” (“certified seed 

potatoes”) yw tatws hadyd cyn-sylfaenol, tatws 

hadyd sylfaenol neu datws hadyd ardystiedig o 

fewn yr ystyr a nodir yn rheoliad 2(1) o’r 

Rheoliadau Tatws Hadyd. 

Arolygon a phrofion swyddogol  

18.—(1) Rhaid i Weinidogion Cymru sicrhau bod 

arolygon swyddogol systemataidd ar gyfer Pydredd 

cylch tatws yn cael eu cynnal yng Nghymru ar gloron 

Solanum tuberosum L. a, pan fo’n briodol, ar 

blanhigion Solanum tuberosum L., yn unol ag Erthygl 

2(1) o Gyfarwyddeb 93/85/EEC. 

(2) Pan amheuir bod Pydredd cylch tatws yn 

bresennol mewn deunydd sy’n dueddol o gael plâu neu 

glefydau, rhaid i Weinidogion Cymru sicrhau— 

(a) bod profion swyddogol yn cael eu cynnal gan 

ddefnyddio’r dull a nodir yn Atodiad 1 i 

Gyfarwyddeb 93/85/EEC ac yn unol â’r 

amodau a bennir ym mhwynt 1 o Atodiad 2 i 

Gyfarwyddeb 93/85/EEC i gadarnhau a yw’n 

bresennol ai peidio, 

(b) bod y canlynol yn cael eu cadw a’u diogelu’n 

briodol tra disgwylir i’r profion swyddogol 

gael eu cwblhau— 

(i) yr holl gloron a samplwyd, a lle bynnag y 

bo’n bosibl, yr holl blanhigion a 

samplwyd; 

(ii) unrhyw echdyniad sy’n weddill a 

deunydd paratoi ychwanegol ar gyfer y 

profion sgrinio; 

(iii) yr holl ddogfennaeth berthnasol, ac 

(c) hyd nes y cadarnheir ei fod yn bresennol neu 

y gwrthbrofir yr amheuaeth ei fod yn 

bresennol, pan fo symptomau gweledol 

diagnostig sy’n peri amheuaeth ynghylch 

presenoldeb Pydredd cylch tatws wedi eu 

gweld, neu pan fo symptomau Pydredd cylch 

tatws wedi eu canfod gan brawf 

imiwnofflworoleuedd cadarnhaol neu brawf 

cadarnhaol priodol arall— 
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(i) bod symud yr holl lotiau neu lwythi y 

cymerwyd y samplau ohonynt, heblaw’r 

rhai sydd o dan reolaeth swyddogol, yn 

cael ei wahardd, ac eithrio pan 

gadarnhawyd nad oes risg adnabyddadwy 

y bydd Pydredd cylch tatws yn lledaenu,  

(ii) bod camau’n cael eu cymryd i olrhain 

tarddiad yr achos a amheuir, a 

(iii) bod camau rhagofalus priodol 

ychwanegol sy’n seiliedig ar lefel y risg a 

amcangyfrifir yn cael eu cymryd i atal y 

pla planhigion rhag lledaenu.  

(3) Caiff hysbysiad gynnwys mesurau at ddibenion 

is-baragraff (2)(c)(i) i (iii). 

Mesurau i’w cymryd yn dilyn cadarnhau 
presenoldeb Pydredd cylch tatws  

19.—(1) Os yw presenoldeb Pydredd cylch tatws yn 

cael ei gadarnhau mewn sampl o ddeunydd sy’n 

dueddol o gael plâu neu glefydau yn dilyn profion 

swyddogol a gynhelir yn unol â pharagraff 18(2)(a) 

neu is-baragraff (2), rhaid i Weinidogion Cymru 

sicrhau—  

(a) bod y deunydd sy’n dueddol o gael plâu neu 

glefydau, y llwyth neu’r lot ac unrhyw 

wrthrych y cymerwyd y sampl ohono a, pan 

fo’n briodol, y man cynhyrchu a’r cae y 

cynaeafwyd y deunydd sy’n dueddol o gael 

plâu neu glefydau ohonynt, yn cael eu dynodi 

yn halogedig gan arolygydd iechyd 

planhigion;  

(b) bod arolygydd iechyd planhigion yn canfod 

graddau’r halogi tebygol drwy gysylltiad cyn 

neu ar ôl cynaeafu neu drwy unrhyw gyswllt 

cynhyrchu ag unrhyw beth a ddynodir yn 

halogedig o dan baragraff (a), gan ystyried y 

materion a nodir ym mhwynt 1 o Atodiad 3 i 

Gyfarwyddeb 93/85/EEC;  

(c) bod parth yn cael ei ddarnodi gan arolygydd 

iechyd planhigion ar sail y dynodiad a wneir o 

dan baragraff (a), gan ystyried y materion a 

nodir ym mhwynt 2 o Atodiad 3 i 

Gyfarwyddeb 93/85/EEC.  

(2) Pan fo deunydd sy’n dueddol o gael plâu neu 

glefydau wedi ei ddynodi yn halogedig o dan is-

baragraff (1)(a), rhaid i Weinidogion Cymru sicrhau y 

cynhelir profion ar stociau tatws sy’n perthyn drwy 

glonio i’r deunydd hwnnw sy’n dueddol o gael plâu 

neu glefydau yn y dull a bennir ym mharagraff 

18(2)(a) er mwyn canfod prif ffynhonnell debygol yr 

haint, a graddau’r halogi tebygol.  

(3) Rhaid cynnal unrhyw brofion o’r fath ar faint 

bynnag o ddeunydd sy’n dueddol o gael plâu neu 

glefydau ag sy’n angenrheidiol i ganfod prif 
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ffynhonnell debygol yr haint, a graddau’r halogi 

tebygol. 

(4) Rhaid i unrhyw ddynodiad gan arolygydd iechyd 

planhigion o dan y paragraff hwn hon gael ei wneud 

drwy hysbysiad. 

(5) Pan fo arolygydd iechyd planhigion yn canfod o 

dan is-baragraff (1)(b) fod unrhyw ddeunydd sy’n 

dueddol o gael plâu neu glefydau, neu unrhyw 

wrthrych, yn halogedig o bosibl, rhaid i’r arolygydd 

ddynodi drwy hysbysiad fod y deunydd hwnnw neu’r 

gwrthrych hwnnw yn halogedig o bosibl. 

Cyfyngiadau mewn perthynas â deunydd sy’n 

dueddol o gael plâu neu glefydau neu wrthrychau 

sy’n halogedig neu sy’n halogwyd o bosibl â 
Phydredd cylch tatws 

20.—(1) Ni chaiff unrhyw berson fynd ati’n fwriadol 

i blannu’r canlynol, nac achosi na chaniatáu’n fwriadol 

iddynt gael eu plannu— 

(a) unrhyw ddeunydd sy’n dueddol o gael plâu 

neu glefydau ac sy’n halogedig, neu 

(b) unrhyw ddeunydd sy’n dueddol o gael plâu 

neu glefydau ac sy’n halogedig o bosibl. 

(2) Pan fo deunydd sy’n dueddol o gael plâu neu 

glefydau neu wrthrych wedi eu dynodi’n halogedig 

neu’n halogedig o bosibl o dan baragraff 19(1) neu (5), 

rhaid i arolygydd iechyd planhigion gyflwyno 

hysbysiad yn ei gwneud yn ofynnol— 

(a) yn achos deunydd sy’n dueddol o gael plâu 

neu glefydau ac sy’n halogedig, i’r deunydd 

gael ei waredu drwy ei ddinistrio neu drwy 

unrhyw fesur arall sy’n cydymffurfio â 

phwynt 1 o Atodiad 4 i Gyfarwyddeb 

93/85/EEC; 

(b) yn achos deunydd sy’n dueddol o gael plâu 

neu glefydau ac sy’n halogedig o bosibl, i’r 

deunydd gael ei ddefnyddio neu ei waredu yn 

unol â phwynt 2 o Atodiad 4 i Gyfarwyddeb 

93/85/EEC; 

(c) yn achos gwrthrych sy’n halogedig neu 

wrthrych sy’n halogedig o bosibl, i’r 

gwrthrych— 

(i) cael ei waredu drwy ei ddinistrio, neu 

(ii) cael ei lanhau a’i ddiheintio fel nad oes 

risg adnabyddadwy y bydd Pydredd 

cylch tatws yn goroesi neu’n lledaenu. 

(3) Ni chaniateir i ddim byd a lanhawyd ac a 

ddiheintiwyd yn unol ag is-baragraff (2)(c)(ii) gael ei 

drin mwyach fel pe bai’n halogedig at ddibenion 

Cyfarwyddeb 93/85/EEC. 
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Mesurau mewn perthynas â man cynhyrchu 
halogedig 

21.—(1) Rhaid i arolygydd iechyd planhigion 

gyflwyno’r hysbysiadau a ganlyn i unrhyw 

feddiannydd neu berson arall sydd â gofal am fan 

cynhyrchu halogedig— 

(a) mewn perthynas ag unrhyw gae halogedig 

sy’n rhan o’r man cynhyrchu, hysbysiad yn 

cynnwys y set gyntaf o fesurau dileu neu 

hysbysiad yn cynnwys yr ail gyfres o fesurau 

dileu; 

(b) mewn perthynas ag unrhyw gae sy’n rhan o’r 

man cynhyrchu ond nad yw’n halogedig, 

hysbysiad yn cynnwys y drydedd set o 

fesurau dileu. 

(2) Dyma’r set gyntaf o fesurau dileu— 

(a) y mesurau sydd i’w cymryd yn y cae o’r 

dyddiad y ceir yr hysbysiad ac am o leiaf dair 

blwyddyn dyfu o ddechrau’r flwyddyn dyfu 

gyntaf er mwyn dileu planhigion tatws 

gwirfoddol, ac unrhyw blanhigion eraill sy’n 

tyfu’n naturiol sy’n cynnal Pydredd cylch 

tatws, 

(b) gwaharddiad ar blannu unrhyw un neu ragor 

o’r canlynol yn y cae yn ystod y cyfnod 

hwnnw— 

(i) cloron, planhigion neu wir hadau tatws; 

(ii) planhigion sy’n tyfu’n naturiol sy’n 

cynnal Pydredd cylch tatws; 

(iii) cnydau lle ceir risg mewn cysylltiad â 

hwy y bydd Pydredd cylch tatws yn 

lledaenu, 

(c) gofyniad mai dim ond tatws ar gyfer 

cynhyrchu tatws bwyta y caniateir eu plannu 

yn y cae yn ystod y tymor cnydio tatws cyntaf 

yn dilyn y cyfnod hwnnw, a bod y tatws dim 

ond yn cael eu plannu os canfuwyd bod y cae 

yn rhydd rhag planhigion tatws gwirfoddol a 

phlanhigion eraill sy’n tyfu’n naturiol sy’n 

cynnal Pydredd cylch tatws am o leiaf ddwy 

flwyddyn dyfu yn olynol cyn plannu, a bod y 

cloron a gynaeafwyd yn destun profion 

swyddogol gan ddefnyddio’r dull a nodir yn 

Atodiad 1 i Gyfarwyddeb 93/85/EEC, a 

(d) gofyniad mai dim ond tatws ar gyfer 

cynhyrchu tatws hadyd neu datws bwyta y 

caniateir eu plannu yn y cae yn ystod y tymor 

cnydio tatws nesaf yn dilyn cylch cylchdroi 

priodol (rhaid i’r cylch hwnnw fod o leiaf 

ddwy flynedd pan fo’r tatws i’w plannu i 

gynhyrchu tatws hadyd). 

(3) Dyma’r ail set o fesurau dileu— 
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(a) y mesurau sydd i’w cymryd yn y cae o’r 

dyddiad y ceir yr hysbysiad ac am bedair 

blwyddyn dyfu o ddechrau’r flwyddyn dyfu 

gyntaf er mwyn dileu planhigion tatws 

gwirfoddol, a phlanhigion eraill sy’n tyfu’n 

naturiol sy’n cynnal Pydredd cylch tatws, 

(b) gofyniad bod y cae yn cael ei gadw, yn ystod 

y cyfnod hwnnw, yn fraenar neu’n dir pori 

parhaol, gan dorri’r borfa yn fyr neu bori’r tir 

yn ddwys yn fynych, ac 

(c) gofyniad mai dim ond tatws ar gyfer 

cynhyrchu tatws hadyd neu datws bwyta y 

caniateir eu plannu yn ystod y tymor cnydio 

tatws cyntaf yn dilyn y cyfnod hwnnw, a bod 

y tatws dim ond yn cael eu plannu os 

canfuwyd bod y cae yn rhydd rhag planhigion 

tatws gwirfoddol a phlanhigion eraill sy’n 

tyfu’n naturiol sy’n cynnal Pydredd cylch 

tatws am o leiaf ddwy flwyddyn dyfu yn 

olynol cyn plannu, a bod y cloron a 

gynaeafwyd yn destun profion swyddogol gan 

ddefnyddio’r dull a nodir yn Atodiad 1 i 

Gyfarwyddeb 93/85/EEC. 

(4) Dyma’r drydedd set o fesurau dileu— 

(a) pan fo arolygydd iechyd planhigion wedi ei 

fodloni bod y risg o blanhigion tatws 

gwirfoddol a phlanhigion eraill sy’n tyfu’n 

naturiol sy’n cynnal Pydredd cylch tatws wedi 

ei ddileu, gwaharddiad ar blannu unrhyw un 

neu ragor o’r canlynol yn y cae o’r dyddiad y 

ceir yr hysbysiad ac am y flwyddyn dyfu 

gyntaf—  

(i) cloron, planhigion neu wir hadau tatws, 

(ii) planhigion sy’n tyfu’n naturiol sy’n 

cynnal Pydredd cylch tatws, a 

(iii) tatws hadyd ardystiedig, oni bai eu bod ar 

gyfer cynhyrchu tatws bwyta yn unig, 

(b) gofyniad mai dim ond y tatws a ganlyn y 

caniateir eu plannu ar gyfer cynhyrchu tatws 

hadyd neu datws bwyta yn y flwyddyn dyfu 

ganlynol—  

(i) tatws hadyd ardystiedig, a 

(ii) tatws hadyd a brofwyd yn swyddogol ar 

gyfer absenoldeb Pydredd cylch tatws ac 

a dyfwyd o dan reolaeth swyddogol 

mewn man cynhyrchu nad yw’n fan 

cynhyrchu halogedig,  

(c) gofyniad mai dim ond tatws hadyd ardystiedig 

neu datws hadyd a dyfwyd o dan reolaeth 

swyddogol o datws hadyd ardystiedig y 

caniateir eu plannu i gynhyrchu tatws hadyd 

neu datws bwyta yn ystod o leiaf y drydedd 

flwyddyn dyfu, a  
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(d) y mesurau sydd i’w cymryd yn y cae o’r 

dyddiad y ceir yr hysbysiad hyd at ddiwedd y 

drydedd flwyddyn dyfu er mwyn dileu 

planhigion tatws gwirfoddol, ac unrhyw 

blanhigion sy’n tyfu’n naturiol sy’n cynnal 

Pydredd cylch tatws a gofyniad bod profion 

swyddogol yn cael eu cynnal ar y cloron a 

gynaeafwyd ym mhob cae gan ddefnyddio’r 

dull a nodir yn Atodiad 1 i Gyfarwyddeb 

93/85/EEC. 

(5) Rhaid hefyd i hysbysiad a gyflwynir gan 

arolygydd iechyd planhigion o dan is-baragraff (1)(a) 

sy’n cynnwys y set gyntaf o fesurau dileu— 

(a) cynnwys gofyniad bod rhaid i’r holl 

beiriannau a chyfleusterau storio yn y man 

cynhyrchu a ddefnyddir i gynhyrchu tatws 

gael eu glanhau a’u diheintio ar unwaith ac yn 

dilyn y flwyddyn dyfu gyntaf, a 

(b) pennu’r dulliau priodol ar gyfer glanhau a 

diheintio’r peiriannau a’r cyfleusterau storio. 

(6) Caniateir i’r mesurau y caiff eu pennu mewn 

hysbysiad o dan is-baragraff (1) neu (5) gael eu 

cynnwys mewn hysbysiad gyda mesurau priodol eraill. 

(7) Rhaid i’r person y cyflwynir hysbysiad iddo yn 

unol ag is-baragraff (1) sicrhau bod y mesurau a bennir 

yn yr hysbysiad yn cael eu cymryd yn y modd 

gofynnol.  

(8) Pan fo arolygydd iechyd planhigion yn cyflwyno 

hysbysiad yn cynnwys y set gyntaf o fesurau dileu, 

rhaid i Weinidogion Cymru sicrhau bod arolwg 

swyddogol yn cael ei gynnal mewn perthynas â’r cae a 

grybwyllir yn is-baragraff (2)(d) yn unol ag Erthygl 2 

o Gyfarwyddeb 93/85/EEC. 

Mesurau ychwanegol sy’n gymwys i uned 

cynhyrchu cnwd o dan orchudd  

22.—(1) Mae’r paragraff hwn yn gymwys i blannu 

unrhyw gloron, planhigion neu wir hadau tatws mewn 

uned cynhyrchu cnydau o dan orchudd sy’n halogedig 

lle mae’n bosibl amnewid yr holl gyfrwng tyfu yn yr 

uned.  

(2) Ni chaiff unrhyw berson blannu unrhyw gloron, 

planhigion na gwir hadau tatws yn yr uned heb 

awdurdodiad ysgrifenedig arolygydd iechyd 

planhigion.  

(3) Ni chaiff arolygydd iechyd planhigion roi 

awdurdodiad o dan is-baragraff (2) oni bai— 

(a) y cydymffurfiwyd â’r holl fesurau i ddileu 

Pydredd cylch tatws ac i symud yr holl 

blanhigion sy’n eu cynnal ymaith a bennir 

mewn hysbysiad mewn perthynas â’r man 

cynhyrchu lle y mae’r uned wedi ei lleoli, 
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(b) bod y cyfrwng tyfu yn yr uned wedi ei newid 

yn llwyr, ac 

(c) bod yr uned a’r holl offer a ddefnyddiwyd yn 

yr uned wedi eu glanhau ac wedi eu diheintio 

i ddileu Pydredd cylch tatws ac i symud yr 

holl ddeunydd planhigion cynhaliol ymaith.  

(4) Pan roddir awdurdodiad o dan is-baragraff (2), 

caiff yr awdurdodiad bennu mai dim ond tatws hadyd 

ardystiedig, cloron bychain neu ficro-blanhigion sy’n 

deillio o ffynonellau a brofwyd yn swyddogol y 

caniateir eu defnyddio yn y broses gynhyrchu.  

Mesurau i’w cymryd mewn parthau a ddarnodwyd 

i reoli Pydredd cylch tatws  

23.—(1) Mae’r paragraff hwn yn gymwys pan fo 

arolygydd iechyd planhigion wedi darnodi parth yn 

unol â pharagraff 19(1)(c). 

(2) Caiff Gweinidogion Cymru, drwy hysbysiad, 

bennu rhagor o waharddiadau, cyfyngiadau a mesurau 

eraill a fydd yn gymwys yn y parth a ddarnodwyd i 

atal y risg y bydd Pydredd cylch tatws yn goroesi 

neu’n lledaenu.  

(3) Caiff Gweinidogion Cymru, yn benodol, bennu 

mewn hysbysiad o dan is-baragraff (2)— 

(a) bod rhaid i unrhyw beiriannau neu 

gyfleusterau storio mewn mangre yn y parth a 

ddarnodwyd a ddefnyddir i gynhyrchu tatws 

gael eu glanhau a’u diheintio mewn modd 

priodol, fel nad oes risg adnabyddadwy y 

bydd Pydredd cylch tatws yn goroesi neu’n 

lledaenu;  

(b) mai dim ond tatws hadyd ardystiedig neu 

datws hadyd a dyfwyd o dan reolaeth 

swyddogol y caniateir eu plannu yn ystod y 

cyfnod penodedig; 

(c) bod rhaid i unrhyw datws hadyd a dyfir mewn 

man cynhyrchu sy’n halogedig o bosibl gael 

eu profi’n swyddogol ar ôl eu cynaeafu; 

(d) bod rhaid i datws a fwriedir i’w plannu gael 

eu trin ar wahân i’r holl datws eraill mewn 

mangre yn y parth neu fod rhaid gweithredu 

system lanhau a, pan fo’n briodol, ddiheintio 

rhwng trin tatws hadyd a thrin tatws bwyta yn 

ystod y cyfnod penodedig.  

(4) O ran hysbysiad o dan is-baragraff (2)— 

(a) rhaid iddo fod mewn ysgrifen, 

(b) rhaid iddo ddisgrifio hyd a lled y parth a 

ddarnodir, 

(c) rhaid iddo bennu ar ba ddyddiad y bydd pob 

mesur i gael effaith ac am ba hyd, 

(d) rhaid iddo gael ei gyhoeddi mewn modd sy’n 

briodol i ddod ag ef i sylw’r cyhoedd, ac 
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(e) caniateir iddo gael ei ddiwygio, ei atal neu ei 

ddirymu, yn gyfan gwbl neu’n rhannol, drwy 

hysbysiad arall. 

(5) Rhaid trin unrhyw fangre sy’n rhannol o fewn 

parth a ddarnodir ac yn rhannol y tu allan iddo fel pe 

bai o fewn y parth hwnnw at ddibenion y paragraff 

hwn, ac eithrio pan nad yw’r rhan sydd y tu allan i’r 

parth a ddarnodir yng Nghymru. 

(6) Rhaid trin hysbysiad a gyhoeddir yn unol ag is-

baragraff (4) fel pe bai wedi ei gyflwyno— 

(a) i unrhyw feddiannydd neu berson arall sydd â 

gofal am unrhyw fangre o fewn y parth a 

ddarnodir, a 

(b) i unrhyw berson sy’n gweithredu peiriannau 

neu sy’n cyflawni unrhyw weithgaredd arall 

mewn perthynas â chynhyrchu tatws o fewn y 

parth a ddarnodir. 

(7) Rhaid i Weinidogion Cymru sicrhau— 

(a) bod mangreoedd sy’n tyfu, yn storio neu’n 

trin cloron tatws, a mangreoedd sy’n 

gweithredu peiriannau tatws o dan gontract, 

yn cael eu goruchwylio gan arolygwyr iechyd 

planhigion drwy gydol y cyfnod penodedig;  

(b) bod arolwg swyddogol yn cael ei gynnal yn 

ystod y cyfnod penodedig yn unol ag Erthygl 

2 o Gyfarwyddeb 93/85/EEC; 

(c) bod rhaglen yn cael ei sefydlu, pan fo’n 

briodol, i amnewid yr holl stociau tatws hadyd 

dros gyfnod priodol o amser. 

(8) At ddibenion is-baragraffau (3) a (7), ystyr “y 

cyfnod penodedig” yw’r cyfnod a bennir yn yr 

hysbysiad, a rhaid iddo fod o leiaf dri thymor tyfu ar ôl 

y flwyddyn y darnodwyd y parth.  

RHAN 6 

Mesurau i reoli Pydredd coch tatws 

24. Yn y Rhan hon— 

ystyr “blwyddyn dyfu gyntaf” (“first growing 

year”), yn achos mesurau sydd i’w cymryd mewn 

perthynas â man cynhyrchu halogedig, yw’r 

flwyddyn dyfu gyntaf yn dilyn y flwyddyn dyfu 

pryd y dynodir y man cynhyrchu halogedig yn 

halogedig at ddibenion Erthygl 5(1)(a)(ii) o 

Gyfarwyddeb 98/57/EC;  

ystyr “deunydd sy’n dueddol o gael plâu neu 

glefydau” (“susceptible material”) yw planhigion 

(gan gynnwys cloron) heblaw gwir hadau Solanum 

tuberosum L. neu blanhigion, heblaw ffrwythau 

neu hadau Solanum lycopersicum L.; 

ystyr “gofynion PRHG perthnasol” (“relevant 

RNQP requirements”), mewn perthynas â 
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phlanhigion at blannu Solanum lycopersicum L., 

yw— 

(a) yn achos planhigion i’w plannu a 

gynhyrchwyd cyn 14 Rhagfyr 2019, y 

gofynion a oedd yn gymwys i’r planhigion 

i’w plannu hynny o dan Gyfarwyddeb y 

Cyngor 2000/29/EC neu yn rhinwedd y 

Gyfarwyddeb honno; 

(b) yn achos planhigion i’w plannu a 

gynhyrchwyd ar neu ar ôl 14 Rhagfyr 2019, y 

gofynion sy’n gymwys i’r planhigion i’w 

plannu hynny o dan y Rheoliad Amodau 

Ffytoiechydol neu yn rhinwedd y Rheoliad 

hwnnw; 

ystyr “gwrthrych” (“object”) yw unrhyw beiriant, 

cerbyd, llestr, storfa neu wrthrych arall, gan 

gynnwys deunydd pecynnu;  

ystyr “halogedig” (“contaminated”) yw wedi ei 

ddynodi’n halogedig gan arolygydd iechyd 

planhigion at ddibenion Erthygl 5(1)(a)(ii) o 

Gyfarwyddeb 98/57/EC;  

ystyr “halogedig o bosibl” (“possibly 

contaminated”) yw wedi ei bennu’n halogedig o 

bosibl gan arolygydd iechyd planhigion at 

ddibenion Erthygl 5(1)(a)(iii) neu (c)(iii) o 

Gyfarwyddeb 98/57/EC;  

ystyr “hysbysiad” (“notice”), mewn perthynas â 

hysbysiad sydd i’w roi gan arolygydd iechyd 

planhigion, yw hysbysiad o dan reoliad 15(1); 

ystyr “parth” (“zone”) yw unrhyw ardal, gan 

gynnwys unrhyw fangre unigol; 

ystyr “tatws hadyd ardystiedig” (“certified seed 

potatoes”) yw tatws hadyd cyn-sylfaenol, tatws 

hadyd sylfaenol neu datws hadyd ardystiedig o 

fewn yr ystyr a roddir yn rheoliad 2(1) o’r 

Rheoliadau Tatws Hadyd. 

Arolygon a phrofion swyddogol  

25.—(1) Rhaid i Weinidogion Cymru sicrhau y 

cynhelir arolygon swyddogol systemataidd blynyddol 

yng Nghymru er mwyn nodi presenoldeb Pydredd 

coch tatws ar ddeunydd sy’n dueddol o gael plâu neu 

glefydau yn unol ag Erthygl 2 o Gyfarwyddeb 

98/57/EC. 

(2) Pan amheuir bod Pydredd coch tatws yn 

bresennol, rhaid i Weinidogion Cymru sicrhau— 

(a) bod profion swyddogol yn cael eu cynnal i 

gadarnhau a yw’n bresennol— 

(i) yn achos deunydd sy’n dueddol o gael 

plâu neu glefydau, gan ddefnyddio’r dull 

a nodir yn Atodiad 2 i Gyfarwyddeb 

98/57/EC ac yn unol â’r amodau a bennir 
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ym mhwynt 1 o Atodiad 3 i 

Gyfarwyddeb 98/57/EC;  

(ii) mewn unrhyw achos arall, gan 

ddefnyddio unrhyw ddull a gymeradwyir 

yn swyddogol; 

(b) hyd nes y cadarnheir ei fod yn bresennol neu 

y gwrthbrofir yr amheuaeth ei fod yn 

bresennol, pan fo symptomau gweledol 

diagnostig sy’n peri amheuaeth ynghylch 

presenoldeb Pydredd coch tatws wedi eu 

gweld, ac y cafwyd canlyniad cadarnhaol 

mewn prawf sgrinio cyflym, neu y cafwyd 

canlyniad cadarnhaol yn y profion sgrinio a 

bennir ym mhwynt 2 o Adran 1 ac Adran 3 o 

Atodiad 2 i Gyfarwyddeb 98/57/EC—  

(i) bod symud yr holl blanhigion a’r holl 

gloron o’r holl gnydau, yr holl lotiau 

neu’r holl lwythi y cymerwyd y samplau 

ohonynt, heblaw’r rhai sydd o dan 

reolaeth swyddogol, yn cael ei wahardd, 

ac eithrio pan gadarnhawyd nad oes risg 

adnabyddadwy y bydd Pydredd coch 

tatws yn lledaenu,  

(ii) bod camau’n cael eu cymryd i olrhain 

tarddiad yr achos a amheuir, a 

(iii) bod mesurau rhagofalus priodol 

ychwanegol sy’n seiliedig ar lefel y risg a 

amcangyfrifir yn cael eu cymryd er 

mwyn atal Pydredd coch tatws rhag 

lledaenu. 

(3) Caiff hysbysiad gynnwys mesurau at ddibenion 

is-baragraff (2)(b)(i) i (iii). 

Mesurau i’w cymryd yn dilyn cadarnhau 
presenoldeb Pydredd coch tatws 

26.—(1) Os bydd presenoldeb Pydredd coch tatws 

yn cael ei gadarnhau yn dilyn profion swyddogol a 

gynhelir yn unol â pharagraff 25(2)(a), rhaid i 

Weinidogion Cymru sicrhau y cymerir y camau a 

bennir yn is-baragraffau (2) i (4) yn unol ag 

egwyddorion gwyddonol cadarn, bioleg Pydredd coch 

tatws a systemau cynhyrchu, marchnata a phrosesu 

perthnasol planhigion sy’n cynnal Pydredd coch tatws. 

(2) Yn achos deunydd sy’n dueddol o gael plâu neu 

glefydau, y camau yw— 

(a) ymchwiliad gan arolygydd iechyd planhigion 

i ganfod graddau’r halogiad a phrif 

ffynonellau’r halogiad yn unol ag Atodiad 4 i 

Gyfarwyddeb 98/57/EC; 

(b) profion swyddogol pellach, gan gynnwys 

profion ar yr holl stociau tatws hadyd sy’n 

perthyn drwy glonio; 
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(c) dynodi gan arolygydd iechyd planhigion bod 

y pethau a ganlyn yn halogedig—  

(i) y deunydd sy’n dueddol o gael plâu neu 

glefydau a’r llwyth neu’r lot y cymerwyd 

y sampl ohono neu ohoni;  

(ii) unrhyw wrthrychau sydd wedi dod i 

gysylltiad â’r sampl honno;  

(iii) unrhyw uned cynhyrchu cnwd dan 

orchudd neu gae cynhyrchu cnwd dan 

orchudd ac unrhyw fan cynhyrchu 

deunydd sy’n dueddol o gael plâu neu 

glefydau y cymerwyd y sampl ohoni neu 

ohono; 

(d) penderfyniad gan arolygydd iechyd 

planhigion ynghylch graddau’r halogiad 

tebygol drwy ddod i gysylltiad cyn neu ar ôl 

cynaeafu, drwy gysylltau cynhyrchu, dyfrhau 

neu chwistrellu neu drwy berthynas drwy 

glonio;  

(e) darnodi parth gan arolygydd iechyd 

planhigion ar sail y dynodiad o dan baragraff 

(c), y penderfyniad a wneir o dan baragraff (d) 

a lledaeniad posibl Pydredd coch tatws yn 

unol â phwynt 2(i) o Atodiad 5 i 

Gyfarwyddeb 98/57/EC. 

(3) Yn achos planhigion cynhaliol, heblaw deunydd 

sy’n dueddol o gael plâu neu glefydau, pan fo 

arolygydd iechyd planhigion yn nodi bod cynhyrchu 

deunydd o’r fath yn wynebu risg, y camau yw— 

(a) ymchwiliad gan arolygydd iechyd planhigion 

i ganfod graddau’r halogiad a phrif 

ffynonellau’r halogiad yn unol ag Atodiad 4 i 

Gyfarwyddeb 98/57/EC;  

(b) dynodi gan arolygydd iechyd planhigion fod 

planhigion cynhaliol y cymerwyd y sampl 

ohonynt yn halogedig; 

(c) penderfyniad gan arolygydd iechyd 

planhigion o ran yr halogiad tebygol; 

(d) darnodi parth gan arolygydd iechyd 

planhigion ar sail y dynodiad o dan baragraff 

(b), y penderfyniad a wnaed o dan baragraff 

(c) a lledaeniad posibl Pydredd coch tatws yn 

unol â phwynt 2(i) o Atodiad 5 i 

Gyfarwyddeb 98/57/EC. 

(4) Yn achos dŵr wyneb a phlanhigion cynhaliol 

mochlysaidd gwyllt cysylltiedig, pan fo arolygydd 

iechyd planhigion yn nodi bod cynhyrchu deunydd 

sy’n dueddol o gael plâu neu glefydau yn wynebu risg 

oherwydd dyfrhau, chwistrellu neu lifogydd dŵr 

wyneb, y camau yw— 

(a) ymchwiliad gan arolygydd iechyd planhigion 

i ganfod graddau’r halogiad, sy’n cynnwys 

cynnal arolwg swyddogol, ar adegau priodol, 
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ar samplau o ddŵr wyneb ac, os ydynt yn 

bresennol, planhigion cynhaliol mochlysaidd 

gwyllt;  

(b) dynodi dŵr wyneb y cymerwyd y sampl 

ohono gan arolygydd iechyd planhigion, i’r 

graddau sy’n briodol ac ar sail yr ymchwiliad 

o dan baragraff (a);  

(c) penderfyniad gan arolygydd iechyd 

planhigion o ran yr halogiad tebygol ar sail y 

dynodiad a wnaed o dan baragraff (b); 

(d) darnodi parth gan arolygydd iechyd 

planhigion ar sail y dynodiad o dan baragraff 

(b), y penderfyniad a wnaed o dan baragraff 

(c) a lledaeniad posibl Pydredd coch tatws yn 

unol â phwynt 2(ii) o Atodiad 5 i 

Gyfarwyddeb 98/57/EC.  

Cyfyngiadau mewn perthynas â deunydd sy’n 
dueddol o gael plâu neu glefydau neu wrthrychau 

sy’n halogedig neu sy’n halogedig o bosibl â 

Phydredd coch tatws 

27.—(1) Ni chaiff unrhyw berson fynd ati’n fwriadol 

i blannu’r canlynol, nac achosi na chaniatáu’n fwriadol 

iddynt gael eu plannu— 

(a) unrhyw ddeunydd sy’n dueddol o gael plâu 

neu glefydau ac sy’n halogedig, neu 

(b) unrhyw ddeunydd sy’n dueddol o gael plâu 

neu glefydau ac sy’n halogedig o bosibl. 

(2) Pan fo deunydd sy’n dueddol o gael plâu neu 

glefydau neu wrthrych wedi eu dynodi’n halogedig 

neu’n halogedig o bosibl o dan baragraff 26(2), rhaid i 

arolygydd iechyd planhigion gyflwyno hysbysiad yn ei 

gwneud yn ofynnol— 

(a) yn achos deunydd sy’n dueddol o gael plâu 

neu glefydau ac sy’n halogedig, i’r deunydd 

fod yn destun unrhyw fesur sy’n cydymffurfio 

â phwynt 1 o Atodiad 6 i Gyfarwyddeb 

98/57/EC; 

(b) yn achos deunydd sy’n dueddol o gael plâu 

neu glefydau ac sy’n halogedig o bosibl, i’r 

deunydd gael ei ddefnyddio neu ei waredu yn 

unol â phwynt 2 o Atodiad 6 i Gyfarwyddeb 

98/57/EC; 

(c) yn achos gwrthrych sy’n halogedig neu 

wrthrych sy’n halogedig o bosibl, i’r 

gwrthrych— 

(i) cael ei waredu drwy ei ddinistrio, neu 

(ii) cael ei lanhau a’i ddiheintio fel nad oes 

risg adnabyddadwy y bydd Pydredd coch 

tatws yn goroesi neu’n lledaenu. 

(3) Ni chaniateir i ddim byd a lanhawyd ac a 

ddiheintiwyd yn unol ag is-baragraff (2) gael ei drin 
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mwyach fel pe bai’n halogedig at ddibenion 

Cyfarwyddeb 98/57/EC. 

Mesurau y caniateir eu gwneud yn ofynnol mewn 

perthynas â man cynhyrchu halogedig 

28.—(1) Rhaid i arolygydd iechyd planhigion 

gyflwyno’r hysbysiadau a ganlyn i unrhyw 

feddiannydd neu berson arall sydd â gofal am fan 

cynhyrchu halogedig sydd mewn parth a ddarnodir gan 

arolygydd iechyd planhigion o dan baragraff 

26(2)(e)— 

(a) mewn perthynas â chae halogedig neu uned 

cynhyrchu cnwd dan orchudd halogedig sy’n 

rhan o’r man cynhyrchu, hysbysiad yn 

cynnwys y set gyntaf o fesurau dileu neu 

hysbysiad yn cynnwys yr ail set o fesurau 

dileu; 

(b) mewn perthynas â chae sy’n rhan o’r man 

cynhyrchu ond nad yw’n halogedig a, pan fo’r 

arolygydd wedi ei fodloni bod y risg o 

blanhigion tatws gwirfoddol a phlanhigion 

tomatos gwirfoddol a phlanhigion eraill sy’n 

tyfu’n naturiol sy’n cynnal Pydredd coch 

tatws wedi ei dileu, hysbysiad yn cynnwys y 

drydedd set o fesurau dileu. 

(2) Y set gyntaf o fesurau dileu yw— 

(a) y mesurau sydd i’w cymryd yn y cae neu’r 

uned o’r dyddiad y ceir yr hysbysiad ac am o 

leiaf bedair blwyddyn dyfu o ddechrau’r 

flwyddyn dyfu gyntaf, er mwyn dileu unrhyw 

blanhigion tatws gwirfoddol a phlanhigion 

tomatos gwirfoddol ac unrhyw blanhigion 

eraill, gan gynnwys chwyn mochlysaidd, sy’n 

cynnal Pydredd coch tatws,  

(b) gwaharddiad ar blannu unrhyw un neu ragor 

o’r canlynol yn y cae neu’r uned yn ystod y 

cyfnod hwnnw— 

(i) cloron, planhigion neu wir hadau tatws; 

(ii) planhigion tomatos neu hadau tomatos; 

(iii) gan ystyried bioleg Pydredd coch tatws, 

planhigion cynhaliol eraill neu 

blanhigion o’r rhywogaeth Brassica lle 

ceir risg mewn cysylltiad â hwy bod 

Pydredd coch tatws yn goroesi; 

(iv) cnydau lle ceir risg mewn cysylltiad â 

hwy y bydd Pydredd coch tatws yn 

lledaenu,  

(c) gofyniad mai dim ond tatws ar gyfer 

cynhyrchu tatws bwyta y caniateir eu plannu 

yn y cae neu’r uned yn ystod y tymor cnydio 

tatws neu domatos cyntaf yn dilyn y cyfnod 

hwnnw, a bod y tatws dim ond yn cael eu 

plannu os canfuwyd bod y cae neu’r uned yn 
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rhydd rhag planhigion tatws gwirfoddol a 

phlanhigion tomato gwirfoddol a phlanhigion 

cynhaliol eraill, gan gynnwys chwyn 

mochlysaidd, yn ystod arolygiadau 

swyddogol ar gyfer Pydredd coch tatws, am o 

leiaf y ddwy flwyddyn dyfu olynol cyn 

plannu, a bod y cloron neu’r planhigion 

tomatos a gynaeafwyd yn destun profion 

swyddogol gan ddefnyddio’r dull a nodir yn 

Atodiad 2 i Gyfarwyddeb 98/57/EC, a 

(d) gofyniad bod rhaid cymhwyso cylch 

cylchdroi priodol yn y tymhorau cnydio tatws 

neu domatos dilynol, a rhaid i’r cylch hwnnw 

fod yn ddwy flynedd o leiaf pan fo tatws i’w 

plannu i gynhyrchu tatws hadyd.  

(3) Yr ail set o fesurau dileu yw— 

(a) y mesurau sydd i’w cymryd yn y cae neu’r 

uned o’r dyddiad y ceir yr hysbysiad ac am 

bum blwyddyn dyfu o ddechrau’r flwyddyn 

dyfu gyntaf er mwyn dileu planhigion tatws 

gwirfoddol a phlanhigion tomatos gwirfoddol 

a phlanhigion eraill sy’n tyfu’n naturiol, gan 

gynnwys chwyn mochlysaidd, sy’n cynnal 

Pydredd coch tatws,  

(b) gofyniad— 

(i) yn ystod tair blwyddyn gyntaf y 

blynyddoedd tyfu hynny, fod y cae neu’r 

uned yn cael ei gadw neu ei chadw— 

(aa) yn fraenar, 

(bb) gyda chnydau grawnfwyd, os yw’r 

arolygydd wedi ei fodloni nad oes 

risg y bydd Pydredd coch tatws yn 

lledaenu, 

(cc) yn dir pori parhaus gan dorri’r 

borfa yn fyr neu bori’r tir yn 

ddwys yn fynych, neu 

(dd) fel glaswellt ar gyfer cynhyrchu 

hadau;  

(ii) yn ystod y bedwaredd a’r bumed 

flwyddyn dyfu, mai dim ond planhigion 

nad ydynt yn cynnal Pydredd coch tatws 

ac nad oes unrhyw risg mewn cysylltiad 

â hwy y bydd Pydredd coch tatws yn 

goroesi neu’n lledaenu y caniateir eu 

plannu yn y cae neu’r uned, ac 

(c) gofyniad mai dim ond tatws ar gyfer 

cynhyrchu tatws hadyd neu datws bwyta y 

caniateir eu plannu yn ystod y tymor cnydio 

tatws neu domatos cyntaf yn dilyn y cyfnod 

hwnnw, a bod y tatws dim ond yn cael eu 

plannu os canfuwyd bod y cae neu’r uned yn 

rhydd rhag planhigion tatws gwirfoddol a 

phlanhigion tomatos gwirfoddol a phlanhigion 

cynhaliol eraill, gan gynnwys chwyn 
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mochlysaidd, yn ystod arolygiadau 

swyddogol ar gyfer Pydredd coch tatws, am o 

leiaf ddwy flwyddyn dyfu yn olynol cyn 

plannu, a bod y cloron neu’r planhigion 

tomatos a gynaeafwyd yn destun profion 

swyddogol gan ddefnyddio’r dull a nodir yn 

Atodiad 2 i Gyfarwyddeb 98/57/EC. 

(4) Y drydedd set o fesurau dileu yw— 

(a) gofyniad na phlennir planhigion sy’n cynnal 

Pydredd coch tatws neu mai dim ond y 

planhigion tatws a’r planhigion tomatos a 

ganlyn y caniateir eu plannu yn y cae o’r 

dyddiad y ceir yr hysbysiad ac am y flwyddyn 

dyfu gyntaf— 

(i) tatws hadyd ardystiedig ar gyfer 

cynhyrchu tatws bwyta; 

(ii) planhigion tomatos a dyfwyd o hadau 

sy’n bodloni’r gofynion PRHG 

perthnasol ar gyfer cynhyrchu ffrwythau, 

(b) gofyniad mai dim ond y tatws a ganlyn y 

caniateir eu plannu i gynhyrchu tatws hadyd 

neu datws bwyta yn y flwyddyn dyfu ddilynol 

gyntaf, os oes tatws i’w plannu yn y flwyddyn 

honno— 

(i) tatws hadyd ardystiedig;  

(ii) tatws hadyd a brofwyd yn swyddogol ar 

gyfer absenoldeb Pydredd coch tatws ac 

a dyfwyd o dan reolaeth swyddogol 

mewn man cynhyrchu nad yw’n 

halogedig,  

(c) gofyniad mai dim ond y planhigion tomatos a 

ganlyn y caniateir eu plannu i gynhyrchu 

planhigion neu ffrwythau yn y flwyddyn dyfu 

ddilynol gyntaf, os oes planhigion tomatos 

i’w plannu yn y flwyddyn honno— 

(i) planhigion tomatos a dyfwyd o hadau 

sy’n bodloni’r gofynion PRHG 

perthnasol; 

(ii) os ydynt wedi eu lluosogi yn llystyfol, 

planhigion tomatos a dyfwyd o hadau 

sy’n bodloni’r gofynion PRHG 

perthnasol ac a dyfwyd o dan reolaeth 

swyddogol mewn man cynhyrchu nad 

yw’n halogedig,  

(d) gofyniad, yn achos tatws, mai dim ond tatws 

hadyd ardystiedig neu datws hadyd a dyfwyd 

o dan reolaeth swyddogol o datws hadyd 

ardystiedig y caniateir eu plannu yn y cae yn 

ystod yr ail flwyddyn dyfu ddilynol ac 

unrhyw flwyddyn dyfu ddilynol arall i 

gynhyrchu tatws hadyd neu datws bwyta yn y 

cae, 
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(e) gofyniad, yn achos tomatos, mai dim ond 

planhigion tomatos a dyfwyd o hadau sy’n 

bodloni’r gofynion PRHG perthnasol neu, os 

ydynt wedi eu lluosogi yn llystyfol, 

planhigion tomatos a dyfwyd o hadau sy’n 

bodloni’r gofynion PRHG perthnasol ac a 

dyfwyd o dan reolaeth swyddogol y caniateir 

eu plannu yn y cae yn ystod yr ail flwyddyn 

dyfu ddilynol ac unrhyw flwyddyn dyfu 

ddilynol arall i gynhyrchu planhigion neu 

ffrwythau yn y cae, 

(f) y mesurau sydd i’w cymryd yn y cae o’r 

dyddiad y ceir yr hysbysiad hyd at ddiwedd y 

flwyddyn dyfu a bennir yn yr hysbysiad er 

mwyn dileu planhigion tatws gwirfoddol, a 

phlanhigion sy’n tyfu’n naturiol sy’n cynnal 

Pydredd coch tatws, ac  

(g) arolygiadau swyddogol o gnydau sy’n tyfu ar 

adegau priodol a phrofion swyddogol ar datws 

a gynaeafwyd yn unol â’r dull a nodir yn 

Atodiad 2 i Gyfarwyddeb 98/57/EC. 

(5) Rhaid hefyd i hysbysiad a gyflwynir gan 

arolygydd iechyd planhigion o dan is-baragraff (1)(a) 

sy’n cynnwys y set gyntaf o fesurau dileu— 

(a) cynnwys gofyniad bod rhaid i’r holl 

beiriannau a chyfleusterau storio yn y man 

cynhyrchu a ddefnyddir i gynhyrchu tatws 

gael eu glanhau a’u diheintio ar unwaith ac yn 

dilyn y flwyddyn dyfu gyntaf,  

(b) pennu’r dulliau priodol ar gyfer glanhau a 

diheintio’r peiriannau a’r cyfleusterau storio, 

ac 

(c) gwahardd unrhyw raglen ddyfrhau neu 

chwistrellu yn y man cynhyrchu neu bennu 

sut y mae’n rhaid cynnal unrhyw raglen 

ddyfrhau neu chwistrellu yn y man 

cynhyrchu, at ddiben atal Pydredd coch tatws 

rhag lledaenu. 

(6) Caniateir i’r mesurau y caiff eu pennu mewn 

hysbysiad o dan is-baragraff (1) neu (5) gael eu 

cynnwys mewn hysbysiad gyda mesurau priodol eraill. 

(7) Rhaid i’r person y cyflwynir hysbysiad iddo yn 

unol ag is-baragraff (1) sicrhau bod y mesurau a bennir 

yn yr hysbysiad yn cael eu cymryd yn y modd 

gofynnol.  

Mesurau ychwanegol mewn perthynas ag unedau 

cynhyrchu cnwd dan orchudd 

29.—(1) Mae’r paragraff hwn yn gymwys i blannu 

unrhyw gloron, planhigion neu wir hadau tatws mewn 

uned cynhyrchu cnydau o dan orchudd sy’n halogedig 

lle mae’n bosibl amnewid yr holl gyfrwng tyfu yn yr 

uned.  
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(2) Ni chaiff unrhyw berson blannu unrhyw gloron, 

planhigion na gwir hadau tatws, planhigion tomatos 

neu hadau tomatos neu blanhigion eraill sy’n cynnal 

Pydredd coch tatws yn yr uned heb awdurdodiad 

ysgrifenedig arolygydd iechyd planhigion.  

(3) Ni chaiff arolygydd iechyd planhigion roi 

awdurdodiad o dan is-baragraff (2) oni bai— 

(a) y cydymffurfiwyd â’r holl fesurau i ddileu 

Pydredd coch tatws ac i symud yr holl 

blanhigion sy’n cynnal Pydredd coch tatws 

ymaith a bennir mewn hysbysiad mewn 

perthynas â’r man cynhyrchu lle y mae’r uned 

wedi ei lleoli, 

(b) bod y cyfrwng tyfu yn yr uned wedi ei newid 

yn llwyr, ac 

(c) bod yr uned a’r holl offer a ddefnyddiwyd yn 

yr uned wedi eu glanhau ac wedi eu diheintio 

i ddileu Pydredd coch tatws ac i symud yr holl 

ddeunydd planhigion cynhaliol ymaith. 

(4) Caiff awdurdodiad o dan is-baragraff (2)— 

(a) mewn perthynas â chynhyrchu tatws, bennu 

mai dim ond tatws hadyd ardystiedig neu 

gloron bychain neu ficro-blanhigion sy’n 

deillio o ffynonellau a brofwyd yn swyddogol 

y caniateir eu defnyddio yn y broses 

gynhyrchu; 

(b) mewn perthynas â chynhyrchu tomatos, bennu 

mai dim ond hadau sy’n bodloni’r gofynion 

PRHG perthnasol neu, os cânt eu lluosogi yn 

llystyfol, blanhigion tomatos a gynhyrchwyd 

o hadau sy’n bodloni’r gofynion PRHG 

perthnasol ac a dyfwyd o dan reolaeth 

swyddogol y caniateir eu defnyddio yn y 

broses gynhyrchu; 

(c) gwahardd unrhyw raglen ddyfrhau neu 

chwistrellu yn y man cynhyrchu; 

(d) pennu sut y mae’n rhaid cynnal unrhyw raglen 

ddyfrhau neu chwistrellu yn y man cynhyrchu 

at ddiben atal Pydredd coch tatws rhag 

lledaenu. 

Mesurau i’w cymryd mewn parthau a ddarnodwyd 
i reoli Pydredd coch tatws  

30.—(1) Mae’r paragraff hwn yn gymwys pan fo 

arolygydd iechyd planhigion wedi darnodi parth mewn 

perthynas â chadarnhad bod Pydredd coch tatws wedi 

ei ganfod o dan baragraff 26(3)(d) neu (4)(d). 

(2) Caiff Gweinidogion Cymru, drwy hysbysiad, 

bennu rhagor o waharddiadau, cyfyngiadau a mesurau 

eraill a fydd yn gymwys yn y parth a ddarnodir i atal y 

risg y bydd Pydredd coch tatws yn goroesi neu’n 

lledaenu.  
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(3) Caiff Gweinidogion Cymru, yn benodol, bennu 

mewn hysbysiad o dan is-baragraff (2)— 

(a) bod rhaid glanhau a, pan fo’n briodol, 

ddiheintio unrhyw beiriannau neu 

gyfleusterau storio mewn mangre o fewn y 

parth a ddarnodir a ddefnyddir i dyfu, i storio 

neu i drin cloron tatws neu domatos o fewn y 

parth, neu unrhyw fangre o fewn y parth y 

gweithredir peiriannau o dan gontract ar gyfer 

cynhyrchu tatws neu domatos ohoni, er mwyn 

sicrhau nad oes unrhyw risg adnabyddadwy y 

bydd Pydredd coch tatws yn goroesi neu’n 

lledaenu; 

(b) yn achos cnydau tatws, mai dim ond tatws 

hadyd ardystiedig neu datws hadyd a dyfwyd 

o dan reolaeth swyddogol y caniateir eu 

plannu yn ystod y cyfnod penodedig;  

(c) bod rhaid i datws a fwriedir i’w plannu gael 

eu trin ar wahân i’r holl datws eraill mewn 

mangre o fewn y parth neu fod rhaid 

gweithredu system lanhau a, pan fo’n briodol, 

ddiheintio rhwng trin tatws hadyd a thrin 

tatws bwyta yn ystod y cyfnod penodedig; 

(d) yn achos cnydau tomatos, mai dim ond 

planhigion tomatos a dyfwyd o hadau sy’n 

bodloni’r gofynion PRHG perthnasol neu, os 

cânt eu lluosogi yn llystyfol, blanhigion 

tomatos a gynhyrchir o hadau o’r fath ac a 

dyfwyd o dan reolaeth swyddogol y caniateir 

eu plannu yn ystod y cyfnod penodedig; 

(e) na chaniateir defnyddio dŵr wyneb halogedig 

ar gyfer dyfrhau na chwistrellu deunydd 

planhigion penodedig a, pan fo’n briodol, 

blanhigion eraill sy’n cynnal Pydredd coch 

tatws, heb awdurdodiad ysgrifenedig ymlaen 

llaw gan arolygydd iechyd planhigion; 

(f) os oes gollyngiadau gwastraff hylifol wedi eu 

halogi, fod rhaid gwaredu unrhyw wastraff o 

fangre brosesu neu becynnu ddiwydiannol yn 

y parth sy’n trin deunydd planhigion 

penodedig o dan oruchwyliaeth arolygydd 

iechyd planhigion. 

(4) O ran hysbysiad o dan is-baragraff (2)— 

(a) rhaid iddo fod mewn ysgrifen, 

(b) rhaid iddo ddisgrifio hyd a lled y parth a 

ddarnodir, 

(c) rhaid iddo bennu mewn perthynas â phob 

mesur a yw’n gymwys yn gyffredinol ynteu i 

ardal o ddŵr wyneb yn y parth a ddarnodwyd, 

(d) rhaid iddo bennu ar ba ddyddiad y bydd pob 

mesur yn cael effaith ac am ba hyd, 

(e) rhaid iddo gael ei gyhoeddi mewn modd sy’n 

briodol i ddod ag ef i sylw’r cyhoedd, ac 
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(f) caniateir iddo gael ei ddiwygio, ei atal neu ei 

ddirymu, yn gyfan gwbl neu’n rhannol, drwy 

hysbysiad arall. 

(5) Rhaid trin unrhyw fangre sy’n rhannol o fewn 

parth a ddarnodir ac yn rhannol y tu allan iddo fel pe 

bai o fewn y parth hwnnw at ddibenion y paragraff 

hwn, ac eithrio pan nad yw’r rhan sydd y tu allan i’r 

parth a ddarnodir yng Nghymru. 

(6) Rhaid trin hysbysiad a gyhoeddir yn unol ag is-

baragraff (4) fel pe bai wedi ei gyflwyno— 

(a) i unrhyw feddiannydd neu berson arall sydd â 

gofal am unrhyw fangre o fewn y parth a 

ddarnodir;  

(b) i unrhyw berson— 

(i) sydd â hawl i ddefnyddio unrhyw ddŵr 

wyneb halogedig, 

(ii) sydd ag unrhyw ddŵr wyneb halogedig 

ar fangre o fewn y parth a ddarnodir y 

mae’r person yn ei meddiannu neu y mae 

ganddo ofal amdani, a 

(iii) sy’n gweithredu peiriannau neu sy’n 

cyflawni unrhyw weithgaredd arall mewn 

perthynas â chynhyrchu tatws neu 

domatos o fewn y parth a ddarnodir. 

(7) Ni chaiff Gweinidogion Cymru bennu’r mesurau 

y cyfeirir atynt yn is-baragraff (3) ond pan fo’r parth 

wedi ei darnodi— 

(a) mewn perthynas â’r mesurau y cyfeirir atynt 

ym mharagraffau (a) i (d) o’r is-baragraff 

hwnnw at ddibenion Erthygl 5(1)(a)(iv) o 

Gyfarwyddeb 98/57/EC; 

(b) mewn perthynas â’r mesurau y cyfeirir atynt 

ym mharagraffau (e) ac (f) o’r is-baragraff 

hwnnw at ddibenion Erthygl 5(1)(c)(iii) o 

Gyfarwyddeb 98/57/EC. 

(8) Rhaid i Weinidogion Cymru sicrhau— 

(a) bod mangreoedd sy’n tyfu, yn storio neu’n 

trin cloron tatws a mangreoedd sy’n 

gweithredu peiriannau tatws o dan gontract yn 

cael eu goruchwylio gan arolygwyr iechyd 

planhigion yn ystod y cyfnod penodedig;  

(b) bod arolwg swyddogol yn cael ei gynnal yn 

unol ag Erthygl 2 o Gyfarwyddeb 98/57/EC 

yn ystod y cyfnod penodedig; 

(c) bod rhaglen yn cael ei sefydlu, pan fo’n 

briodol, i amnewid yr holl stociau tatws hadyd 

dros gyfnod priodol o amser. 

(9) At ddibenion is-baragraffau (3) ac (8), rhaid i’r 

“cyfnod penodedig”, mewn perthynas â pharth a 

ddarnodir yn unol â pharagraff 26(3)(d) neu (4)(d) fod 

o leiaf dri thymor tyfu ar ôl y flwyddyn y darnodwyd y 

parth.  
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RHAN 7 

Mesurau ynglŷn â thatws o’r Aifft 

Mesurau at ddibenion Erthygl 7 o Benderfyniad 

Gweithredu’r Comisiwn 2011/787/EC 

31.—(1) Yn y Rhan hon, ystyr “tatws o’r Aifft” yw 

unrhyw gloron Solanum tuberosum L., yn tarddu o’r 

Aifft a gyflwynir i diriogaeth yr Undeb o dan 

Benderfyniad Gweithredu’r Comisiwn 2011/787/EC. 

(2) Ni chaiff unrhyw weithredwr proffesiynol— 

(a) symud unrhyw datws o’r Aifft yng Nghymru 

oni bai eu bod wedi eu labelu i ddangos eu 

bod yn tarddu o’r Aifft; 

(b) prosesu, paratoi, golchi neu becynnu unrhyw 

datws o’r Aifft mewn mangre yng Nghymru 

heblaw mewn mangre y mae Gweinidogion 

Cymru wedi ei chymeradwyo mewn ysgrifen 

at y diben hwnnw. 

(3) Nid yw is-baragraff (2)(b) yn gymwys i becynnu 

neu baratoi unrhyw datws o’r Aifft mewn siop, bwyty, 

ffreutur, clwb, tŷ tafarn, ysgol, ysbyty, neu sefydliad 

tebyg (gan gynnwys cerbyd neu stondin sefydlog neu 

symudol) i’w ddanfon at y defnyddiwr terfynol. 
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 ATODLEN 3 Rheoliad 38(1)(d) i (f) 

Troseddau: darpariaethau perthnasol yn 

Rheoliadau’r UE 

RHAN 1 

Rheoliad Iechyd Planhigion yr UE 
 

Y Ddarpariaeth yn 

Rheoliad Iechyd 

Planhigion yr UE 

Y Pwnc 

Erthygl 5(1) (fel y’i 

darllenir gydag Erthygl 

8(1)) 

Yn gwahardd cyflwyno 

pla cwarantin Undeb i 

diriogaeth yr Undeb, 

symud pla cwarantin 

Undeb o fewn tiriogaeth 

yr Undeb neu ddal, 

lluosogi neu ryddhau pla 

cwarantin Undeb o fewn 

tiriogaeth yr Undeb(1). 

Erthygl 9(3) (fel y’i 

darllenir gydag Erthygl 

33(1)) 

Yn ei gwneud yn 

ofynnol i weithredwyr 

proffesiynol hysbysu 

awdurdodau cymwys ar 

unwaith am unrhyw 

dystiolaeth a all fod 

ganddynt ynghylch 

perygl sydd ar fin 

digwydd: 

(a) y daw pla 

cwarantin 

Undeb neu bla 

sy’n destun 

mesurau a 

fabwysiadwyd 

yn unol ag 

Erthygl 30(1) i 

diriogaeth yr 

Undeb neu i ran 

o diriogaeth yr 

Undeb lle nad 

yw’n bresennol 

eto, neu 

(b) y daw pla 

                                                                               
(1) Nodir y rhestr o blâu cwarantin yr Undeb yn Atodiad 2 i 

Reoliad (EU) 2019/2072 (“Rheoliad Amodau 
Ffytoiechydol”) sy’n pennu amodau unffurf ar gyfer 
gweithredu Rheoliad (EU) 2016/2031 Senedd Ewrop a’r 
Cyngor, o ran mesurau diogelu rhag plâu planhigion (OJ 
Rhif L 319, 10.12.2019, t. 1) (“Rheoliad Iechyd Planhigion 
yr UE”). 
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cwarantin parth 

gwarchodedig 

i’r priod barth 

gwarchodedig. 

Erthygl 14(1) (fel y’i 

darllenir gydag 

Erthyglau 16 a 33(1)) 

Yn ei gwneud yn 

ofynnol i weithredwr 

proffesiynol sy’n amau 

neu sy’n dod yn 

ymwybodol: 

(a) bod pla 

cwarantin 

Undeb neu bla 

sy’n destun 

mesurau a 

fabwysiadwyd 

yn unol ag 

Erthygl 30(1) yn 

bresennol mewn 

planhigion, 

cynhyrchion 

planhigion neu 

wrthrychau 

eraill sydd o dan 

reolaeth y 

gweithredwr; 

(b) bod pla 

cwarantin parth 

gwarchodedig 

yn bresennol 

mewn 

planhigion, 

cynhyrchion 

planhigion neu 

wrthrychau 

eraill sydd o dan 

reolaeth y 

gweithredwr yn 

y priod barth 

gwarchodedig, 

hysbysu’r awdurdod 

cymwys ar unwaith a 

chymryd camau 

rhagofalus i atal y pla 

rhag ymsefydlu a 

lledaenu. 

 

Erthygl 14(3) Yn ei gwneud yn 

ofynnol i weithredwr 

proffesiynol: 

(a) ymgynghori â’r 

awdurdod 

cymwys pan 

fo’r 

gweithredwr 

proffesiynol 
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wedi cael 

cadarnhad 

swyddogol 

ynghylch 

presenoldeb pla 

cwarantin 

Undeb mewn 

planhigion, 

cynhyrchion 

planhigion neu 

wrthrychau 

eraill sydd o dan 

reolaeth y 

gweithredwr, a 

(b) pan fo’n 

gymwys, bwrw 

ymlaen â’r 

camau sy’n 

ofynnol o dan 

Erthygl 14(4) i 

(7). 

Erthygl 15(1) (fel y’i 

darllenir gydag 

Erthyglau 15(2), 16 a 

33(1)) 

Yn ei gwneud yn 

ofynnol i berson nad 

yw’n weithredwr 

proffesiynol hysbysu’r 

awdurdod cymwys ar 

unwaith pan fydd y 

person yn dod yn 

ymwybodol o’r canlynol, 

neu pan fo ganddo 

reswm i amau’r 

canlynol: 

(a) presenoldeb pla 

cwarantin 

Undeb; 

(b) presenoldeb pla 

cwarantin parth 

gwarchodedig 

yn y priod barth 

gwarchodedig. 

Erthygl 32(2) Yn gwahardd cyflwyno 

pla cwarantin parth 

gwarchodedig i’r priod 

barth gwarchodedig, 

symud pla cwarantin 

parth gwarchodedig yn y 

priod barth 

gwarchodedig neu’r 

daliad, lluosogi neu 

ryddhau pla cwarantin 

parth gwarchodedig yn y 
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priod barth 

gwarchodedig(1). 

Erthygl 37(1) (fel y’i 

darllenir gydag Erthygl 

39, ac Erthygl 17 o’r 

Rheoliad Amodau 

Ffytoiechydol) 

Yn gwahardd 

gweithredwr proffesiynol 

rhag cyflwyno i 

diriogaeth yr Undeb bla 

nad yw’n bla cwarantin 

Undeb a reoleiddir ar 

blanhigion i’w plannu y 

caiff ei drosglwyddo 

drwyddynt, neu symud 

pla nad yw’n bla 

cwarantin Undeb a 

reoleiddir o fewn 

tiriogaeth yr Undeb ar 

blanhigion i’w plannu y 

caiff ei drosglwyddo 

drwyddynt(2). 

Erthygl 40(1) (fel y’i 

darllenir gydag 

Erthyglau 47 a 48(1)) 

Yn gwahardd cyflwyno 

planhigion, cynhyrchion 

planhigion neu 

wrthrychau eraill 

penodol i diriogaeth yr 

Undeb os ydynt yn 

tarddu o bob trydedd 

wlad neu diriogaeth neu 

rai penodol ohonynt(3). 

Erthygl 41(1) (fel y’i 

darllenir gydag 

Erthyglau 47 a 48(1)) 

Yn gwahardd: 

(a) cyflwyno i 

diriogaeth yr 

Undeb 

blanhigion, 

cynhyrchion 

planhigion neu 

wrthrychau 

penodol eraill o 

drydydd 

gwledydd oni 

bai bod y 

gofynion 

arbennig mewn 

cysylltiad â’r 

planhigion, y 

cynhyrchion 

planhigion neu’r 

                                                                               
(1) Nodir y rhestr o barthau gwarchodedig a’r priod blâu parth 

gwarchodedig yn Atodiad 3 i’r Rheoliad Amodau 
Ffytoiechydol. 

(2) Nodir y rhestr o blâu nad ydynt yn blâu cwarantin Undeb a 
reoleiddir a’r planhigion perthnasol i’w plannu, gyda 
chategorïau a throthwyon, yn Atodiad 4 i’r Rheoliad 
Amodau Ffytoiechydol. 

(3) Nodir y rhestr o blanhigion, cynhyrchion planhigion a 
gwrthrychau eraill a’r trydydd gwledydd, y grwpiau o 
drydydd gwledydd neu’r ardaloedd penodol o drydydd 
gwledydd y mae’r gwaharddiad yn gymwys iddynt yn 
Atodiad 6 i’r Rheoliad Amodau Ffytoiechydol. 
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gwrthrychau 

eraill hynny 

wedi eu 

cyflawni(1); 

(b) symud o fewn 

tiriogaeth yr 

Undeb 

blanhigion, 

cynhyrchion 

planhigion neu 

wrthrychau 

penodol eraill 

oni bai bod y 

gofynion 

arbennig mewn 

cysylltiad â’r 

planhigion, y 

cynhyrchion 

planhigion neu’r 

gwrthrychau 

eraill hynny 

wedi eu 

cyflawni(2). 

Erthygl 42(2) (fel y’i 

darllenir gydag 

Erthyglau 47 a 48(1)) 

Yn gwahardd cyflwyno i 

diriogaeth yr Undeb 

blanhigion, cynhyrchion 

planhigion neu 

wrthrychau eraill sy’n 

uchel eu risg o drydydd 

gwledydd(3). 

Erthygl 43(1) Yn gwahardd cyflwyno i 

diriogaeth yr Undeb 

ddeunydd pecynnu pren, 

p’un a yw’n cael ei 

ddefnyddio i gludo 

gwrthrychau o unrhyw 

fath neu beidio, oni bai 

ei fod yn cyflawni’r 

gofynion penodedig neu 

                                                                               
(1) Nodir y rhestr o blanhigion, cynhyrchion planhigion a 

gwrthrychau eraill sy’n tarddu o drydydd gwledydd a’r 
gofynion arbennig cyfatebol mewn perthynas â’u cyflwyno i 
diriogaeth yr Undeb yn Atodiad 7 i’r Rheoliad Amodau 
Ffytoiechydol. 

(2) Nodir y rhestr o blanhigion, cynhyrchion planhigion a 
gwrthrychau eraill sy’n tarddu o’r Undeb a’r gofynion 
arbennig cyfatebol mewn perthynas â’u symud o fewn 
tiriogaeth yr Undeb yn Atodiad 8 i’r Rheoliad Amodau 
Ffytoiechydol. 

(3) Nodir y rhestr o blanhigion, cynhyrchion planhigion a 
gwrthrychau eraill uchel eu risg y mae’r gwaharddiad yn 
gymwys iddynt yn Atodiad 1 i Reoliad Gweithredu’r 
Comisiwn (EU) 2018/2019 yn sefydlu rhestr dros dro o 
blanhigion, cynhyrchion planhigion neu wrthrychau eraill 
uchel eu risg, o fewn ystyr Erthygl 42 o Reoliad (EU) 
2016/2031 a rhestr o blanhigion nad yw tystysgrifau 
ffytoiechydol yn ofynnol ar eu cyfer i’w cyflwyno i’r Undeb, 
o fewn ystyr Erthygl 73 o’r Rheoliad hwnnw (OJ Rhif L 323, 
19.12.2018, t. 10). 
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ei fod yn destun yr 

esemptiadau y darperir ar 

eu cyfer yn SRFFf 15. 

Erthygl 45(1), y trydydd 

paragraff (fel y’i 

darllenir gydag Erthygl 

55) 

Yn ei gwneud yn 

ofynnol i wasanaethau 

post a gweithredwyr 

proffesiynol sy’n 

ymwneud â gwerthu 

drwy gontractau pellter 

drefnu bod gwybodaeth 

benodol ar gael i’w 

cleientiaid drwy’r 

rhyngrwyd. 

Erthygl 53(1) (fel y’i 

darllenir gydag 

Erthyglau 57 a 58) 

Yn gwahardd: 

(a) cyflwyno 

planhigion, 

cynhyrchion 

planhigion neu 

wrthrychau 

penodol eraill 

sy’n tarddu o 

drydydd 

gwledydd i 

barthau 

gwarchodedig 

penodol; 

(b) cyflwyno 

planhigion, 

cynhyrchion 

planhigion neu 

wrthrychau 

penodol eraill 

sy’n tarddu o 

fewn tiriogaeth 

yr Undeb i 

barthau 

gwarchodedig 

penodol(1). 

Erthygl 54(1) (fel y’i 

darllenir gydag 

Erthyglau 57 a 58) 

Yn gwahardd: 

(a) cyflwyno 

planhigion, 

cynhyrchion 

planhigion neu 

wrthrychau 

penodol eraill i 

barthau 

gwarchodedig 

penodol oni bai 

bod y gofynion 

arbennig mewn 

cysylltiad â’r 

                                                                               
(1) Nodir y rhestr o blanhigion, cynhyrchion planhigion a 

gwrthrychau eraill at y dibenion hyn yn Atodiad 9 i’r 
Rheoliad Amodau Ffytoiechydol. 
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parthau 

gwarchodedig 

hynny wedi eu 

cyflawni; 

(b) symud 

planhigion, 

cynhyrchion 

planhigion neu 

wrthrychau 

penodol eraill 

mewn parthau 

gwarchodedig 

penodol oni bai 

bod y gofynion 

arbennig mewn 

cysylltiad â’r 

parthau 

gwarchodedig 

hynny wedi eu 

cyflawni(1). 

Erthygl 59 Yn ei gwneud yn 

ofynnol: 

(a) i gerbydau, 

peiriannau neu 

ddeunydd 

pecynnu a 

ddefnyddir ar 

gyfer 

planhigion, 

cynhyrchion 

planhigion neu 

wrthrychau 

penodol eraill 

sy’n symud i 

diriogaeth yr 

Undeb neu o’i 

mewn, neu 

drwy diriogaeth 

yr Undeb, fod 

yn rhydd rhag 

plâu cwarantin 

Undeb a phlâu 

sy’n destun 

mesurau a 

fabwysiedir yn 

unol ag Erthygl 

30(1); 

(b) i gerbydau, 

peiriannau neu 

ddeunydd 

pecynnu a 

ddefnyddir ar 

                                                                               
(1) Nodir y rhestr o blanhigion, cynhyrchion planhigion a 

gwrthrychau eraill at y dibenion hyn yn Atodiad 10 i’r 
Rheoliad Amodau Ffytoiechydol. 
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gyfer 

planhigion, 

cynhyrchion 

planhigion neu 

wrthrychau 

penodol eraill 

sy’n symud i’r 

parthau 

gwarchodedig 

neu o’u mewn, 

neu drwy 

barthau 

gwarchodedig, 

fod yn rhydd 

rhag y plâu 

cwarantin priod 

barth 

gwarchodedig. 

Erthygl 62(1) Yn ei gwneud yn 

ofynnol i berson sy’n 

gyfrifol am orsaf 

gwarantin neu gyfleuster 

cyfyngu fonitro’r orsaf 

neu’r cyfleuster a’r 

cyffiniau agos, am 

bresenoldeb anfwriadol 

plâu cwarantin Undeb a 

phlâu sy’n destun 

mesurau a fabwysiedir 

yn unol ag Erthygl  

30(1). 

Erthygl 62(2) Yn ei gwneud yn 

ofynnol i berson sy’n 

gyfrifol am orsaf 

gwarantin neu gyfleuster 

cyfyngu gymryd camau 

priodol ar sail y cynllun 

wrth gefn y cyfeirir ato 

ym mhwynt (e) o Erthygl 

61(1) ac i gydymffurfio 

â’r rhwymedigaethau i 

weithredwyr proffesiynol 

yn Erthygl 14 pan 

ganfyddir neu pan 

amheuir presenoldeb 

anfwriadol pla cwarantin 

Undeb neu bla sy’n 

destun mesurau a 

fabwysiadir yn unol ag 

Erthygl 30(1).  

 

Erthygl 64(1) (fel y’i 

darllenir gydag Erthygl 

64(2)) 

Yn gwahardd rhyddhau 

planhigion, cynhyrchion 

planhigion a 

gwrthrychau eraill o 

orsafoedd cwarantin neu 

gyfleusterau cyfyngu oni 
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bai bod hynny wedi ei 

awdurdodi gan yr 

awdurdodau cymwys. 

Erthygl 66(1) (fel y’i 

darllenir gydag Erthygl 

65(3)) 

Yn ei gwneud yn 

ofynnol i weithredwyr 

proffesiynol penodol 

gyflwyno cais am 

gofrestru i’r awdurdodau 

cymwys. 

Erthygl 66(5) (fel y’i 

darllenir gydag Erthygl 

65(3)) 

Yn ei gwneud yn 

ofynnol i weithredwyr 

cofrestredig, pan fo’n 

berthnasol: 

(a) cyflwyno 

diweddariad 

blynyddol 

ynghylch 

unrhyw 

newidiadau yn y 

data y cyfeirir 

ato ym 

mhwyntiau (d) 

ac (e) o Erthygl 

66(2) neu yn y 

datganiadau y 

cyfeirir atynt 

ym mhwyntiau 

(b) ac (c) o 

Erthygl 66(2); 

(b) diweddaru’r 

data y cyfeirir 

ato ym mhwynt 

(a) o Erthygl 

66(2) heb fod 

yn hwyrach na 

30 diwrnod ar ôl 

y newid yn y 

data hwnnw. 

Erthygl 69(1) (fel y’i 

darllenir gydag 

Erthyglau 65(3) a 69(3)) 

Yn ei gwneud yn 

ofynnol i weithredwr 

proffesiynol y cyflenwir 

iddo blanhigion, 

cynhyrchion planhigion 

neu wrthrychau eraill 

sy’n destun y gofynion 

neu’r amodau penodedig 

gadw cofnod sy’n 

caniatáu i’r gweithredwr 

adnabod y gweithredwr 

proffesiynol a 

gyflenwodd bob uned 

fasnach. 

Erthygl 69(2) (fel y’i 

darllenir gydag Erthygl 

69(3)) 

Yn ei gwneud yn 

ofynnol i weithredwr 

proffesiynol sy’n 

cyflenwi planhigion, 
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cynhyrchion planhigion 

neu wrthrychau eraill 

sy’n destun y gofynion 

neu’r amodau penodedig 

gadw cofnod sy’n 

caniatáu i’r gweithredwr 

adnabod y gweithredwr 

proffesiynol y cyflenwyd 

pob uned fasnach iddo.  

Erthygl 69(4) Yn ei gwneud yn 

ofynnol i weithredwyr 

proffesiynol gadw’r 

cofnodion sy’n ofynnol 

yn unol ag Erthygl 69(1) 

i (3) am o leiaf dair 

blynedd. 

Erthygl 70(1) Yn ei gwneud yn 

ofynnol i weithredwyr 

proffesiynol y cyflenwir 

y planhigion, y 

cynhyrchion planhigion 

neu’r gwrthrychau eraill 

y cyfeirir atynt yn 

Erthygl 69(1) a (2) 

iddynt, neu sy’n 

cyflenwi’r rheiny, fod â 

systemau neu 

weithdrefnau olrhain ar 

waith i ganiatáu i 

symudiadau’r 

planhigion, y 

cynhyrchion planhigion 

a’r gwrthrychau eraill 

hynny o fewn a rhwng eu 

mangreoedd eu hunain 

gael eu hadnabod.  

Erthyglau 72(1) a 73 Yn gwahardd cyflwyno 

planhigion, cynhyrchion 

planhigion a 

gwrthrychau penodol 

eraill i diriogaeth yr 

Undeb o drydydd 

gwledydd oni bai bod 

tystysgrif ffytoiechydol 

yn mynd gyda hwy(1). 

Erthygl 74(1) Yn gwahardd cyflwyno 

planhigion, cynhyrchion 

planhigion a 

                                                                               
(1) Nodir y rhestr o blanhigion, cynhyrchion planhigion a 

gwrthrychau eraill at ddibenion Erthygl 72(1) yn Rhan A o 
Atodiad 11 i’r Rheoliad Amodau Ffytoiechydol. Nodir y 
rhestr o blanhigion, cynhyrchion planhigion a gwrthrychau 
eraill at ddibenion Erthygl 73(1) yn Rhan B o’r Atodiad 
hwnnw, ond nid yw’n cynnwys unrhyw blanhigion, 
cynhyrchion planhigion a gwrthrychau eraill yn y rhestr a 
nodir yn Rhan C o’r Atodiad hwnnw. 
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gwrthrychau penodol 

eraill o drydydd 

gwledydd i barthau 

gwarchodedig penodol 

oni bai bod tystysgrif 

ffytoiechydol yn mynd 

gyda hwy(1). 

Erthygl 79(1) (fel y’i 

darllenir gydag 

Erthyglau 81, 82 a 83) 

Yn gwahardd symud 

planhigion, cynhyrchion 

planhigion a 

gwrthrychau penodol 

eraill o fewn tiriogaeth 

yr Undeb heb basbort 

planhigion(2). 

Erthygl 80(1) (fel y’i 

darllenir gydag 

Erthyglau 81, 82 a 83) 

Yn gwahardd cyflwyno 

planhigion, cynhyrchion 

planhigion a 

gwrthrychau penodol 

eraill i barthau 

gwarchodedig penodol, 

neu symud planhigion, 

cynhyrchion planhigion 

a gwrthrychau penodol 

eraill o fewn parthau 

gwarchodedig penodol, 

heb basbort 

planhigion(3). 

Erthygl 84(1) Yn gwahardd 

gweithredwyr 

proffesiynol rhag 

dyroddi pasbortau 

planhigion oni bai eu 

bod wedi eu hawdurdodi 

a rhag dyroddi pasbortau 

planhigion ar gyfer 

planhigion, cynhyrchion 

planhigion neu 

wrthrychau eraill nad 

ydynt yn gyfrifol 

amdanynt. 

Erthygl 84(3) Yn gwahardd 

gweithredwyr 

proffesiynol 

awdurdodedig rhag 

dyroddi pasbortau 

planhigion ac eithrio 

mewn mangreoedd, 

warysau cyfun neu 

                                                                               
(1) Nodir y rhestr o blanhigion, cynhyrchion planhigion a 

gwrthrychau eraill at y dibenion hyn yn Atodiad 12 i’r 
Rheoliad Amodau Ffytoiechydol. 

(2) Nodir y rhestr o blanhigion, cynhyrchion planhigion a 
gwrthrychau eraill at y dibenion hyn yn Atodiad 13 i’r 
Rheoliad Amodau Ffytoiechydol. 

(3) Nodir y rhestr o blanhigion, cynhyrchion planhigion a 
gwrthrychau eraill at y dibenion hyn yn Atodiad 14 i’r 
Rheoliad Amodau Ffytoiechydol. 
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ganolfannau anfon 

penodedig. 

Erthygl 85 (fel y’i 

darllenir gydag Erthygl 

87) 

Yn gwahardd 

gweithredwyr 

proffesiynol 

awdurdodedig rhag 

dyroddi pasbortau 

planhigion ar gyfer 

planhigion, cynhyrchion 

planhigion neu 

wrthrychau eraill oni bai 

bod y gofynion 

penodedig wedi eu 

cyflawni mewn 

cysylltiad â’r planhigion, 

y cynhyrchion 

planhigion neu’r 

gwrthrychau eraill 

hynny. 

Erthygl 86(1) (fel y’i 

darllenir gydag 

Erthyglau 86(2) a 87) 

Yn gwahardd 

gweithredwyr 

proffesiynol 

awdurdodedig rhag 

dyroddi pasbortau 

planhigion ar gyfer 

planhigion, cynhyrchion 

planhigion neu 

wrthrychau eraill i’w 

cyflwyno i barth 

gwarchodedig, neu i’w 

symud o’i fewn, oni bai 

bod y gofynion penodol 

wedi eu cyflawni mewn 

cysylltiad â’r planhigion, 

y cynhyrchion 

planhigion neu’r 

gwrthrychau eraill 

hynny.  

Erthygl 88 Yn ei gwneud yn 

ofynnol i weithredwyr 

proffesiynol atodi 

pasbortau planhigion i 

uned fasnach y 

planhigion, y 

cynhyrchion planhigion 

neu’r gwrthrychau eraill 

o dan sylw, neu pan fo’r 

planhigion, y 

cynhyrchion planhigion 

neu’r gwrthrychau eraill 

yn cael eu symud mewn 

pecyn, bwndel neu 

gynhwysydd, i’r pecyn, y 

bwndel neu’r 

cynhwysydd hwnnw.  

Erthygl 90(1) Yn ei gwneud yn 

ofynnol i weithredwr 
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awdurdodedig: 

(a) nodi a monitro’r 

pwyntiau yn ei 

broses 

gynhyrchu a 

phwyntiau 

allweddol 

penodol eraill 

ynglŷn â symud 

planhigion, 

cynhyrchion 

planhigion a 

gwrthrychau 

eraill pan fo’r 

gweithredwr 

awdurdodedig 

yn bwriadu 

dyroddi pasbort 

planhigion 

mewn cysylltiad 

â’r planhigion, y 

cynhyrchion 

planhigion a’r 

gwrthrychau 

eraill hynny, a 

(b) cadw cofnodion 

ynghylch nodi a 

monitro’r 

pwyntiau hynny 

am o leiaf dair 

blynedd. 

Erthygl 90(2) Yn ei gwneud yn 

ofynnol i weithredwyr 

awdurdodedig sicrhau 

bod hyfforddiant priodol 

yn cael ei roi i’w 

bersonél sy’n ymwneud 

â’r archwiliadau y 

cyfeirir atynt yn Erthygl 

87. 

Erthygl 93(1) Yn gwahardd 

gweithredwyr 

awdurdodedig rhag 

dyroddi pasbortau 

planhigion amnewid oni 

bai bod amodau penodol 

wedi eu cyflawni. 

Erthygl 93(5) Yn ei gwneud yn 

ofynnol i weithredwyr 

awdurdodedig gadw 

pasbortau planhigion 

amnewid neu eu 

cynnwys am o leiaf dair 

blynedd.  

Erthygl 96(1) Yn gwahardd marcio 

deunydd pecynnu pren, 
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pren neu wrthrychau 

eraill o fewn tiriogaeth 

yr Undeb: 

(a) gan unrhyw 

weithredwr 

proffesiynol nad 

yw wedi ei 

awdurdodi yn 

unol ag Erthygl 

98, neu 

(b) heblaw yn y 

modd gofynnol. 

Erthygl 97(1) Yn gwahardd trwsio 

deunydd pecynnu pren: 

(a) gan unrhyw 

weithredwr 

proffesiynol nad 

yw wedi ei 

awdurdodi yn 

unol ag Erthygl 

98, neu 

(b) heblaw yn y 

modd gofynnol. 
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RHAN 2 

Y Rheoliad Rheolaethau Swyddogol 
 

Y ddarpariaeth yn y 

Rheoliad Rheolaethau 

Swyddogol 

Y pwnc 

Erthygl 47(5) (fel y’i 

darllenir gydag Erthyglau 5 a 

7 o Reoliad Dirprwyedig y 

Comisiwn (EU) 2019/2122 

yn ategu Rheoliad (EU) 

2017/625 Senedd Ewrop a’r 

Cyngor o ran categorïau 

penodol o anifeiliaid a 

nwyddau a esemptir o 

reolaethau swyddogol mewn 

safleoedd rheoli ar y ffin, 

rheolaethau penodol ar 

fagiau personol teithwyr ac 

ar lwythi bach o nwyddau a 

anfonir at bobl naturiol na 

fwriedir eu rhoi ar y 

farchnad(1)) 

Yn ei gwneud yn 

ofynnol i’r 

gweithredwr sy’n 

gyfrifol am lwyth 

perthnasol sy’n dod i’r 

Undeb sicrhau ei fod 

yn cael ei gyflwyno ar 

gyfer rheolaethau 

swyddogol ar y safle 

rheoli ar y ffin lle daw 

i’r Undeb am y tro 

cyntaf. 

Erthygl 50(1) Yn ei gwneud yn 

ofynnol i weithredwr 

llwyth perthnasol y 

mae Erthygl 47(1) yn 

gymwys iddo 

gyflwyno’r 

tystysgrifau neu’r 

dogfennau swyddogol 

gwreiddiol y mae’n 

ofynnol iddynt fynd 

gyda’r llwyth i 

awdurdodau cymwys 

y safle rheoli ar y ffin. 

Erthygl 50(3) Yn gwahardd 

gweithredwr llwyth 

perthnasol rhag 

hollti’r llwyth nes y 

bydd rheolaethau 

swyddogol wedi eu 

cyflawni a bod y 

Ddogfen Mynediad 

Iechyd Cymunedol 

(“DMIC”) wedi ei 

                                                                               
(1) OJ Rhif L 321, 12.12.2019, t. 45. 
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chwblhau.  

 

Erthygl 56(1) Yn ei gwneud yn 

ofynnol i weithredwr 

llwyth perthnasol 

gwblhau’r rhan 

berthnasol o’r DMIC. 

Erthygl 56(4) (fel y’i 

darllenir gydag Erthygl 1(1) 

o Reoliad Gweithredu’r 

Comisiwn (EU) 2019/1013 

ynghylch hysbysu ymlaen 

llaw fod llwythi o gategorïau 

penodol o anifeiliaid a 

nwyddau yn dod i’r 

Undeb(1) a rheoliad 9) 

Yn ei gwneud yn 

ofynnol i weithredwr 

llwyth perthnasol roi 

hysbysiad ymlaen 

llaw i awdurdodau 

cymwys y safle rheoli 

ar y ffin fod y llwyth 

yn cyrraedd cyn i’r 

llwyth gyrraedd yr 

Undeb yn gorfforol. 

                                                                               
(1) OJ Rhif L 165, 21.6.2019, t. 8. 
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RHAN 3 

Deddfwriaeth arall yr UE 

Y ddarpariaeth yn 

neddfwriaeth yr UE 

Y pwnc 

Rheoliad Dirprwyedig y Comisiwn (EU) 2019/1602 

yn ategu Rheoliad (EU) 2017/625 Senedd Ewrop a’r 

Cyngor ynghylch y Ddogfen Mynediad Iechyd 

Cymunedol sy’n mynd gyda llwythi o anifeiliaid a 
nwyddau i’w cyrchfan(1) 

Erthygl 3 (fel y’i darllenir 

gydag Erthyglau 4(a), 

5(1)(b) a (d), 5(2)(a) ac 

(c) a 6(a)) 

Yn ei gwneud yn ofynnol 

i’r gweithredwr sy’n 

gyfrifol am lwyth sicrhau 

bod DMIC yn mynd 

gyda’r llwyth cyn ei 

ryddhau ar gyfer 

cylchredeg rhydd yn unol 

ag Erthygl 57(2)(b) o’r 

Rheoliad Rheolaethau 

Swyddogol. 

 

Rheoliad Dirprwyedig y Comisiwn (EU) 2019/2124 
yn ategu Rheoliad (EU) 2017/625 Senedd Ewrop a’r 

Cyngor o ran rheolau ar gyfer rheolaethau 

swyddogol ar lwythi o anifeiliaid a nwyddau sy’n 
cael eu cludo, eu trawslwytho a’u cludo ymlaen 
drwy’r Undeb(2) 

Erthygl 5(a) a (b) Yn ei gwneud yn ofynnol 

i’r gweithredwr sy’n 

gyfrifol am lwyth 

perthnasol sydd wedi cael 

awdurdodiad i gludo’r 

llwyth ymlaen i nodi 

manylion penodol yn y 

DMIC a chyflwyno’r 

DMIC.  

Erthygl 6 
Yn ei gwneud yn ofynnol 

i’r gweithredwr sy’n 

gyfrifol am lwyth 

perthnasol sydd wedi cael 

awdurdodiad i’w gludo 

ymlaen gydymffurfio â’r 

amodau penodedig 

ynglŷn â’i gludo a’i 

storio. 

Erthygl 16(1) a (3) 
Yn ei gwneud yn ofynnol 

i’r gweithredwr sy’n 

                                                                               
(1) OJ Rhif L 250, 30.9.2019, t. 6. 
(2) OJ Rhif L 321, 12.12.2019, t. 73. 
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gyfrifol am lwyth 

perthnasol a drawslwythir 

roi’r wybodaeth 

benodedig i awdurdodau 

cymwys.  

Erthygl 22(4) 
Yn ei gwneud yn ofynnol 

i’r gweithredwr sy’n 

gyfrifol am lwyth 

perthnasol sy’n cael ei 

gludo drwy diriogaeth yr 

Undeb gymryd mesurau 

penodol ynglŷn â 

chludo’r llwyth.  
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 ATODLEN 4  
Rheoliad 38(1)(g) 

Troseddau ynglŷn â phenderfyniadau 

brys gan yr UE 

Penderfyniad yr UE Y ddarpariaeth ym 

mhenderfyniad yr UE 

Penderfyniad y Comisiwn 

98/109/EC 

Erthygl 1 (gofynion 

mewn perthynas â 

chyflwyno i diriogaeth yr 

Undeb flodau wedi eu 

torri o Orchidaceae sy’n 

tarddu o Wlad Thai) 

Penderfyniad y Comisiwn 

2002/757/EC 

Erthygl 3(1) a (2) 

(gofynion mewn 

perthynas â chyflwyno i 

diriogaeth yr Undeb 

blanhigion sy’n dueddol o 

gael plâu neu glefydau a 

phren sy’n dueddol o gael 

plâu neu glefydau ac sy’n 

tarddu o UDA) 

 Erthygl 3(4) (gofynion 

mewn perthynas â symud 

o fewn tiriogaeth yr 

Undeb blanhigion 

penodol, heblaw hadau, a 

fwriedir i’w plannu ac 

sy’n tarddu o drydydd 

gwledydd heblaw UDA) 

 Erthygl 4 (gwahardd 

cyflwyno i diriogaeth yr 

Undeb risgl sy’n dueddol 

o gael plâu neu glefydau 

ac sy’n tarddu o UDA) 

 Erthygl 5 (gofynion 

mewn perthynas â symud 

o fewn tiriogaeth yr 

Undeb blanhigion 

penodol a fwriedir i’w 

plannu ac sy’n tarddu o’r 

Undeb) 

Penderfyniad y Comisiwn 

2004/200/EC 

Erthygl 1 (gwahardd 

symud o fewn tiriogaeth 

yr Undeb hadau Solanum 

lycopersicum L. wedi eu 

halogi gan Firws amryliw 

pepino) i’r graddau y 

mae’n ymwneud â symud 

hadau Solanum 
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lycopersicum L. a 

gynhyrchwyd cyn 14 

Rhagfyr 2019 ac sy’n cael 

eu symud o fewn 

tiriogaeth yr Undeb ar 

unrhyw adeg cyn 14 

Rhagfyr 2020 

 Erthygl 3(1) (gofynion 

mewn perthynas â symud 

hadau Solanum 

lycopersicum L. sy’n 

tarddu o’r Undeb) i’r 

graddau y mae’n 

ymwneud â symud hadau 

Solanum lycopersicum L. 

a gynhyrchwyd cyn 14 

Rhagfyr 2019 ac sy’n cael 

eu symud o fewn 

tiriogaeth yr Undeb 

unrhyw bryd cyn 14 

Rhagfyr 2020 

Penderfyniad 

Gweithredu’r Comisiwn 

2011/787/EU 

Erthygl 1(1) (gofynion 

mewn perthynas â 

chyflwyno i diriogaeth yr 

Undeb gloron Solanum 

tuberosum L. sy’n tarddu 

o’r Aifft) 

Penderfyniad 

Gweithredu’r Comisiwn 

2012/138/EU 

Erthygl 2 (gofynion 

mewn perthynas â 

chyflwyno i diriogaeth yr 

Undeb blanhigion 

penodedig sy’n tarddu o 

drydydd gwledydd, 

heblaw Tsieina) 

 Erthygl 3(1) a (2) 

(gofynion mewn 

perthynas â chyflwyno i 

diriogaeth yr Undeb 

blanhigion penodedig 

sy’n tarddu o Tsieina) 

 Erthygl 4 (gofynion 

mewn perthynas â symud 

o fewn tiriogaeth yr 

Undeb blanhigion 

penodedig sy’n tarddu o 

ardaloedd a ddarnodwyd, 

neu a gyflwynwyd iddynt, 

neu blanhigion penodedig 

a gyflwynwyd i 

diriogaeth yr Undeb yn 

unol ag Erthygl 2 neu 3) 

Penderfyniad 

Gweithredu’r Comisiwn 

Erthygl 1 (gwahardd 

cyflwyno i diriogaeth yr 
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2012/270/EU Undeb, a lledaenu o fewn 

tiriogaeth yr Undeb, 

Epitrix cucumeris 

(Harris), Epitrix Papa. 

(Orlova-Bienkowskaja), 

Epitrix subcrinita (Lec.) 

neu Epitrix tuberis 

(Gentner)) 

 Erthygl 2(1) (gofynion 

mewn perthynas â 

chyflwyno i diriogaeth yr 

Undeb gloron tatws sy’n 

tarddu o drydydd 

gwledydd lle gwyddys 

bod un neu fwy o’r 

organeddau penodedig yn 

bresennol) 

 Erthygl 3 (gofynion 

mewn perthynas â symud 

o fewn tiriogaeth yr 

Undeb gloron tatws sy’n 

tarddu o ardaloedd a 

ddarnodwyd neu gloron 

tatws a gyflwynwyd i 

diriogaeth yr Undeb o 

drydydd gwledydd lle 

gwyddys bod un neu fwy 

o’r organeddau penodedig 

yn bresennol) 

Penderfyniad 

Gweithredu’r Comisiwn 

2012/535/EU 

Erthygl 10(1) a (2) 

(gofynion mewn 

perthynas â symud o fewn 

tiriogaeth yr Undeb 

blanhigion sy’n dueddol o 

gael plâu neu glefydau, 

pren sy’n dueddol o gael 

plâu neu glefydau neu 

risgl sy’n dueddol o gael 

plâu neu glefydau) 

Penderfyniad 

Gweithredu’r Comisiwn 

2012/697/EU 

Erthygl 2 (gofynion 

mewn perthynas â 

chyflwyno i diriogaeth yr 

Undeb blanhigion 

penodedig sy’n tarddu o 

drydydd gwledydd) 

 Erthygl 3 (gofynion 

mewn perthynas â symud 

o fewn tiriogaeth yr 

Undeb blanhigion 

penodedig sy’n tarddu o 

ardaloedd a ddarnodwyd) 

Penderfyniad 

Gweithredu’r Comisiwn 

Erthygl 9 (gofynion 

mewn perthynas â symud 
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(EU) 2015/789 o fewn tiriogaeth yr 

Undeb blanhigion 

penodedig, heblaw 

unrhyw rai a dyfwyd ar 

gyfer y cylch cynhyrchu 

cyfan in vitro neu 

blanhigion sy’n perthyn i 

amrywogaethau o 

blanhigion penodedig a 

restrir yn Atodiad III) 

 Erthygl 9a (gofynion 

mewn perthynas â symud 

o fewn tiriogaeth yr 

Undeb blanhigion 

penodedig a dyfwyd ar 

gyfer y cylch cynhyrchu 

cyfan in vitro ac am o 

leiaf ran o’u bywyd mewn 

ardaloedd a ddarnodwyd) 

 Erthygl 15 (gwahardd 

cyflwyno planhigion 

Coffea i’w plannu, ac 

eithrio hadau, sy’n tarddu 

o Costa Rica neu 

Honduras) 

 Erthygl 16 (gofynion 

mewn perthynas â 

chyflwyno i diriogaeth yr 

Undeb blanhigion 

penodedig sy’n tarddu o 

drydydd gwledydd lle nad 

yw’r organedd penodedig 

yn bresennol) 

 Erthygl 17(1) (gofynion 

mewn perthynas â 

chyflwyno i diriogaeth yr 

Undeb blanhigion 

penodedig sy’n tarddu o 

drydydd gwledydd lle 

gwyddys bod yr organedd 

penodedig yn bresennol) 

Penderfyniad 

Gweithredu’r Comisiwn 

(EU) 2015/893 

Erthygl 2(a) (gofynion 

mewn perthynas â 

chyflwyno i diriogaeth yr 

Undeb blanhigion 

penodedig sy’n tarddu o 

drydydd gwledydd lle 

gwyddys bod yr organedd 

penodedig yn bresennol)  

 Erthygl 3(a) (gofynion 

mewn perthynas â 

chyflwyno i diriogaeth yr 

Undeb bren penodedig 
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sy’n tarddu o drydydd 

gwledydd lle gwyddys 

bod yr organedd 

penodedig yn bresennol)  

 Erthygl 4 (gofynion 

mewn perthynas â symud 

o fewn tiriogaeth yr 

Undeb blanhigion 

penodedig sy’n tarddu o 

ardaloedd a ddarnodwyd, 

neu a gyflwynwyd iddynt, 

neu blanhigion penodedig 

a gyflwynwyd i 

diriogaeth yr Undeb o 

drydydd gwledydd yn 

unol ag Erthygl 2) 

 Erthygl 5 (gofynion 

mewn perthynas â symud 

o fewn tiriogaeth yr 

Undeb bren penodedig 

sy’n tarddu o ardaloedd a 

ddarnodwyd, pren 

penodedig sy’n cadw’r 

cyfan neu ran o’i wyneb 

crwn sydd wedi ei 

gyflwyno i ardaloedd a 

ddarnodwyd neu 

ddeunydd pecynnu pren 

penodedig sy’n tarddu o 

ardaloedd a ddarnodwyd) 

Penderfyniad 

Gweithredu’r Comisiwn 

(EU) 2016/715 

Erthygl 5 (gofynion 

mewn perthynas â 

chyflwyno i diriogaeth yr 

Undeb ffrwythau 

penodedig sy’n tarddu o 

Dde Affrica neu 

Uruguay) 

 Erthygl 5a (gofynion 

mewn perthynas â 

chyflwyno i diriogaeth yr 

Undeb ffrwythau 

penodedig sy’n tarddu o’r 

Ariannin neu Frasil) 

 

Penderfyniad 

Gweithredu’r Comisiwn 

2017/198/EU 

 

Erthygl 1 (gwahardd 

cyflwyno Pseudomonas 

syringae pv. actinidiae 

Takikawa, Serizawa, 

Ichikawa, Tsuyumu & 

Goto i diriogaeth yr 

Undeb a gwahardd ei 

ledaenu o fewn tiriogaeth 

yr Undeb) 
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Erthygl 2 (gofynion 

mewn perthynas â 

chyflwyno i diriogaeth yr 

Undeb blanhigion 

penodedig sy’n tarddu o 

drydydd gwledydd) 

 
 

Erthygl 3 (gofynion 

mewn perthynas â symud 

o fewn tiriogaeth yr 

Undeb blanhigion 

penodedig sy’n tarddu o’r 

Undeb neu blanhigion 

penodedig a gyflwynwyd 

i diriogaeth yr Undeb o 

drydydd gwledydd yn 

unol ag Erthygl 2) 

 

Penderfyniad 

Gweithredu’r Comisiwn 

(EU) 2018/638 

 

Erthygl 3(a) a (b) 

(gofynion mewn 

perthynas â chyflwyno i 

diriogaeth yr Undeb 

blanhigion penodedig 

sy’n tarddu o drydydd 

gwledydd heblaw’r 

Swistir) 

 

Penderfyniad 

Gweithredu’r Comisiwn 

(EU) 2018/1503 

 

Erthygl 7(1), (6) a (7) 

(gofynion mewn 

perthynas â symud o fewn 

tiriogaeth yr Undeb 

blanhigion penodedig 

sy’n tarddu o ardaloedd a 

ddarnodwyd, planhigion 

penodedig a gyflwynwyd 

i ardaloedd a ddarnodwyd 

neu blanhigion penodedig 

a gyflwynwyd i 

diriogaeth yr Undeb o 

drydydd gwledydd lle y 

gwyddys bod yr organedd 

penodedig yn bresennol 

yn unol ag Erthygl 11) 

 

 
Erthygl 8 (gofynion 

mewn perthynas â symud 

o fewn tiriogaeth yr 

Undeb bren penodedig 

sy’n tarddu o ardaloedd a 

ddarnodwyd neu bren 

penodedig sy’n cadw’r 

cyfan neu ran o’i arwyneb 

crwn a gyflwynwyd i 
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ardaloedd a ddarnodwyd) 

 

 
Erthygl 9 (gofynion 

mewn perthynas â symud 

o fewn tiriogaeth yr 

Undeb ddeunydd pecynnu 

pren penodedig sy’n 

tarddu o ardaloedd a 

ddarnodwyd) 

 

 
Erthygl 11 (gofynion 

mewn perthynas â 

chyflwyno i diriogaeth yr 

Undeb blanhigion 

penodedig sy’n tarddu o 

drydydd gwledydd lle 

gwyddys bod yr organedd 

penodedig yn bresennol) 

 

 
Erthygl 12 (gofynion 

mewn perthynas â 

chyflwyno i diriogaeth yr 

Undeb bren penodedig 

sy’n tarddu o drydydd 

gwledydd lle gwyddys 

bod yr organedd 

penodedig yn bresennol) 

 

Penderfyniad 

Gweithredu’r Comisiwn 

(EU) 2019/1615 

 

Erthygl 2 (gwahardd 

cyflwyno Firws ffrwythau 

crychlyd coch tomatos i 

diriogaeth yr Undeb a’i 

ledaenu o fewn tiriogaeth 

yr Undeb) 

 

 
Erthygl 5 (gofynion 

mewn perthynas â symud 

o fewn tiriogaeth yr 

Undeb blanhigion 

penodedig sy’n tarddu o 

diriogaeth yr Undeb) 

 

 
Erthygl 6 (gofynion 

mewn perthynas â 

chyflwyno i diriogaeth yr 

Undeb blanhigion 

penodedig sy’n tarddu o 

drydydd gwledydd) 

 

Penderfyniad 

Gweithredu’r Comisiwn 

(EU) 2019/1739 

 

Erthygl 2 (gwahardd 

cyflwyno Firws rhoséd 

rhosynnau i diriogaeth yr 

Undeb a’i ledaenu o fewn 

tiriogaeth yr Undeb) 

Certified copy from legislation.gov.uk Publishing

Tudalen y pecyn 107



 104

 
 

Erthygl 5 (gofynion 

mewn perthynas â 

chyflwyno i diriogaeth yr 

Undeb blanhigion 

penodedig sy’n tarddu o 

drydydd gwledydd) 

 

Penderfyniad 

Gweithredu’r Comisiwn 

(EU) 2019/2032 

 

Erthygl 6 (gofynion 

mewn perthynas â symud 

planhigion penodedig o 

fewn tiriogaeth yr Undeb) 

 

 
Erthygl 7 (gofynion 

mewn perthynas â symud 

pren penodedig a rhisgl 

ynysedig o barth a 

heigiwyd i barth clustogi 

neu o ardal a 

ddarnodwyd) 

 

 
Erthygl 8 (gofynion 

mewn perthynas â symud 

deunydd pecynnu pren o 

barth a heigiwyd i barth 

clustogi neu o ardal a 

ddarnodwyd) 

 

 
Erthygl 9 (gofynion 

mewn perthynas â 

chyflwyno planhigion 

penodedig i diriogaeth yr 

Undeb sy’n tarddu o 

drydydd gwledydd nad 

ydynt yn wledydd 

Ewropeaidd) 

 

 
Erthygl 10 (gofynion 

mewn perthynas â 

chyflwyno i diriogaeth yr 

Undeb bren penodedig 

neu risgl ynysedig sy’n 

tarddu o drydydd 

gwledydd nad ydynt yn 

wledydd Ewropeaidd ) 
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 ATODLEN 5 Rheoliad 49 

Diwygio is-ddeddfwriaeth ynglŷn â 

marchnata hadau a deunydd lluosogi 

planhigion a ffioedd iechyd planhigion 

RHAN 1 

Rheoliadau Marchnata Deunyddiau Planhigion 

Llysieuol 1995 

1.—(1) Mae Rheoliadau Marchnata Deunyddiau 

Planhigion Llysieuol 1995(1) wedi eu diwygio fel a 

ganlyn. 

(2) Yn rheoliad 8— 

(a) ym mharagraff (2), yn lle “Council Directive 

2000/29/EC” rhodder “the EU Plant Health 

Regulation”; 

(b) ar ôl paragraff (4) mewnosoder— 

“(5) In this regulation, “the EU Plant Health 

Regulation” means Regulation (EU) 2016/2031 

of the European Parliament and of the Council 

on protective measures against pests of plants.” 

RHAN 2 

Rheoliadau Marchnata Deunyddiau Lluosogi 

Planhigion Addurniadol 1999 

2.—(1) Mae Rheoliadau Marchnata Deunyddiau 

Lluosogi Planhigion Addurniadol 1999((2) wedi eu 

diwygio fel a ganlyn. 

(2) Yn rheoliad 2(1)— 

(a) yn y lle priodol mewnosoder— 

“the EU Plant Health Regulation” means 

Regulation (EU) 2016/2031 of the European 

Parliament and of the Council on protective 

measures against pests of plants;”; 

(b) hepgorer y diffiniad o “Directive 

2000/29/EC”. 

(3) Yn rheoliad 6A(4), yn y diffiniad o “responsible 

official body”, yn lle’r geiriau o “a body” hyd at y 

                                                                               
(1) O.S. 1995/2652, a ddiwygiwyd gan O.S. 2007/2190 (Cy. 

174); ceir offerynnau diwygio eraill ond nid yw’r un yn 
berthnasol. 

(2) O.S. 1999/1801; offerynnau diwygio perthnasol yw O.S. 
2018/974, O.S. 2018/1216 (Cy. 249) ac O.S. 2019/463 (Cy. 
111). 
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diwedd, rhodder “, in relation to Wales, the Welsh 

Ministers”. 

(4) Yn rheoliad 7, yn lle paragraff (4) rhodder— 

“(4) Registration of a supplier on the register 

of professional operators for the purposes of the 

EU Plant Health Regulation is deemed to 

constitute registration for the purposes of 

paragraph (1) above.” 

(5) Yn rheoliad 8(3)— 

(a) yn lle’r geiriau o “notifiable” hyd at “Order 

2018” rhodder “plant pest of a description 

specified in Annex 2, 3 or 4 to Commission 

Implementing Regulation (EU) 2019/2072 

establishing uniform conditions for the 

implementation of Regulation (EU) 

2016/2031 of the European Parliament and 

the Council, as regards protective measures 

against pests of plants,”; 

(b) yn lle “article 42 of that Order (notification of 

the presence or suspected presence of certain 

plant pests)” rhodder “the EU Plant Health 

Regulation”. 

(6) Yn rheoliad 9(2), yn lle “Directive 2000/29/EC” 

rhodder “the EU Plant Health Regulation”. 

(7) Yn rheoliad 12(3), yn lle’r geiriau o “if he 

delivers” hyd at y diwedd rhodder “, in relation to 

Wales, if the supplier delivers a phytosanitary 

certificate for export or a phytosanitary certificate for 

re-export to the Welsh Ministers”. 

RHAN 3 

Rheoliadau Deunyddiau Atgenhedlol y 

Goedwig (Prydain Fawr) 2002 

3.—(1) Mae Rheoliadau Deunyddiau Atgenhedlol y 

Goedwig (Prydain Fawr) 2002(1) wedi eu diwygio fel 

a ganlyn. 

(2) Yn rheoliad 2(2), yn y diffiniad o “plant 

passport”, yn lle “the Plant Health (Forestry) Order 

2005” rhodder “Regulation (EU) 2016/2031 of the 

European Parliament and of the Council on protective 

measures against pests of plants”. 

                                                                               
(1) O.S. 2002/3026, a ddiwygiwyd gan O.S. 2019/496 (Cy. 

133); ceir offerynnau diwygio eraill ond nid yw’r un yn 
berthnasol. 
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RHAN 4 

Rheoliadau Tatws Hadyd (Cymru) 2016 

4.—(1) Mae Rheoliadau Tatws Hadyd (Cymru) 

2016(1) wedi eu diwygio fel a ganlyn. 

(2) Yn rheoliad 2(1), yn y lle priodol mewnosoder— 

“ystyr “y Rheoliadau Rheolaethau 

Swyddogol (Iechyd Planhigion)” (“the 

Official Controls (Plant Health) 

Regulations”) yw Rheoliadau Rheolaethau 

Swyddogol (Iechyd Planhigion ac 

Organeddau a Addaswyd yn Enetig) 

(Cymru) 2020;”. 

(3) Yn rheoliad 13(9), ar ôl “y Rheoliadau hyn” 

mewnosoder “, Rheoliad (EU) 2016/2031 Senedd 

Ewrop a’r Cyngor ynghylch mesurau i ddiogelu rhag 

plâu planhigion”. 

(4) Yn Atodlen 1— 

(a) ym mharagraff 3(d)— 

(i) yn lle “Atodlen 14 i Orchymyn Iechyd 

Planhigion (Cymru) 2006” rhodder “Ran 

3 o Atodlen 2 i’r Rheoliadau Rheolaethau 

Swyddogol (Iechyd Planhigion)”; 

(ii) yn lle “Gorchymyn hwnnw” rhodder 

“Rheoliadau hynny”; 

(b) ym mharagraff 4(1)(b), yn lle “Atodlen 15 i 

Orchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) 2006” 

rhodder “Ran 4 o Atodlen 2 i’r Rheoliadau 

Rheolaethau Swyddogol (Iechyd 

Planhigion)”; 

(c) ym mharagraff 7(1)(b), yn lle “Atodlen 15 i 

Orchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) 2006” 

rhodder “Ran 4 o Atodlen 2 i’r Rheoliadau 

Rheolaethau Swyddogol (Iechyd 

Planhigion)”; 

(d) ym mharagraff 9(1)(b), yn lle “Atodlen 15 i 

Orchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) 2006” 

rhodder “Ran 4 o Atodlen 2 i’r Rheoliadau 

Rheolaethau Swyddogol (Iechyd 

Planhigion)”. 

(5) Yn Atodlen 2, ym mharagraff 10(b), hepgorer 

“neu yng Ngorchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) 

2006”. 

(6) Yn Atodlen 5, ym mharagraff 3(b)— 

(a) yn lle “Atodlen 14 i Orchymyn Iechyd 

Planhigion (Cymru) 2006” rhodder “Ran 3 o 

Atodlen 2 i’r Rheoliadau Rheolaethau 

Swyddogol (Iechyd Planhigion)”; 

                                                                               
(1) O.S. 2016/106 (Cy. 52); ceir offerynnau diwygio ond nid 

yw’r un yn berthnasol. 
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(b) yn lle “Gorchymyn hwnnw” rhodder 

“Rheoliadau hynny”. 

RHAN 5 

Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ffioedd) 

(Coedwigaeth) (Cymru) 2019 

5.—(1) Mae Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ffioedd) 

(Coedwigaeth) (Cymru) 2019(1) wedi eu diwygio fel a 

ganlyn. 

(2) Yn rheoliad 2(1)— 

(a) yn y diffiniad o “man arolygu a 

gymeradwywyd” yn lle “erthygl 3 o’r 

Gorchymyn” rhodder “rheoliad 13(10) o 

Reoliadau Rheolaethau Swyddogol (Iechyd 

Planhigion) 2020”; 

(b) yn y lle priodol mewnosoder— 

“ystyr “hysbysiad adfer coedwigaeth” 

(“forestry remedial notice”) yw hysbysiad a 

gyflwynir gan arolygydd iechyd planhigion 

o dan reoliad 10 neu 15(1) neu (2) o’r 

Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol 

(Iechyd Planhigion) 2020;”; 

(c) yn lle’r diffiniad o “trwydded” rhodder— 

“ystyr “trwydded” (“licence”) yw— 

(a) trwydded y cyfeirir ati yn rheoliad 

51(1) o Reoliadau Rheolaethau 

Swyddogol (Iechyd Planhigion) 2020 a 

roddwyd gan Weinidogion Cymru, neu 

(b) awdurdodiad a ddisgrifir yn rheoliad 

20(1)(a) neu (b)(i) neu 21(1)(a) o 

Reoliadau Rheolaethau Swyddogol 

(Iechyd Planhigion) 2020 a roddwyd 

gan Weinidogion Cymru.”; 

(d) yn y lle priodol mewnosoder— 

“ystyr “Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol 

(Iechyd Planhigion) 2020” (“the Official 

Controls (Plant Health) Regulations 2020”) 

yw Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol 

(Iechyd Planhigion ac Organeddau a 

Addaswyd yn Enetig) (Cymru) 2020;”; 

(e) yn y lle priodol mewnosoder— 

“ystyr “Rheoliad Amodau Ffytoiechydol” 

(“Phytosanitary Conditions Regulation”) 

yw Rheoliad Gweithredu’r Comisiwn (EU) 

2019/2072 yn sefydlu amodau unffurf ar 

gyfer gweithredu Rheoliad (EU) 2016/2031 

                                                                               
(1) O.S. 2019/497 (Cy. 114), a ddiwygiwyd gan O.S. 2020/44 

(Cy. 5). 
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Senedd Ewrop a’r Cyngor, o ran mesurau i 

ddiogelu rhag plâu planhigion;”; 

(f) yn y lle priodol mewnosoder— 

“ystyr “arolygydd iechyd planhigion” 

(“plant health inspector”) yw swyddog 

iechyd planhigion swyddogol a benodir gan 

Weinidogion Cymru at ddibenion y 

Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol 

(Iechyd Planhigion) 2020;”; 

(g) yn y diffiniad o “awdurdodiad pasbort 

planhigion”, ar y diwedd mewnosoder “ac a 

roddir gan Weinidogion Cymru”; 

(h) hepgorer y diffiniad o “y Gorchymyn”; 

(i) hepgorer y diffiniad o “hysbysiad adfer”; 

(j) yn y diffiniad o “gwaith adfer”, yn lle 

“hysbysiad adfer, neu gan arolygydd o dan 

erthygl 32(1) o’r Gorchymyn” rhodder 

“hysbysiad adfer coedwigaeth, neu gan 

arolygydd iechyd planhigion o dan reoliad 

16(1) o’r Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol 

(Iechyd Planhigion) 2020”; 

(k) yn y diffiniad o “awdurdodiad DPP”, ar y 

diwedd mewnosoder “ac a roddir gan 

Weinidogion Cymru”. 

(3) Yn rheoliad 3— 

(a) hepgorer paragraff (6); 

(b) ar y diwedd mewnosoder— 

“(6A) Rhaid i’r person y cyflwynir hysbysiad 

adfer coedwigaeth iddo neu y rhoddir hysbysiad 

iddo o dan reoliad 16(1) o’r Rheoliadau 

Rheolaethau Swyddogol (Iechyd Planhigion) 

2020 dalu’r ffi a bennir yn Atodlen 5 ar gyfer 

cynnal neu fonitro gwaith adfer a 

gweithgareddau cysylltiedig gan arolygydd 

iechyd planhigion mewn cysylltiad â llwyth a 

reolir.” 

RHAN 6 

Rheoliadau Marchnata Planhigion Ffrwythau a 

Deunyddiau Lluosogi (Cymru) 2017 

6.—(1) Mae Rheoliadau Marchnata Planhigion 

Ffrwythau a Deunyddiau Lluosogi (Cymru) 2017(1) 

wedi eu diwygio fel a ganlyn. 

(2) Yn rheoliad 3(1), hepgorer y diffiniad o 

“Cyfarwyddeb 2000/29/EC”. 

(3) Hepgorer rheoliad 10(6). 

                                                                               
(1) O.S. 2017/691 (Cy. 163), a ddiwygiwyd gan O.S. 2019/368 

(Cy. 90); ceir offerynnau diwygio eraill ond nid yw’r un yn 
berthnasol. 
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(4) Yn rheoliad 11(7), yn lle’r geiriau o “masnachwr 

planhigion” hyd at “2018” rhodder “gweithredwr 

proffesiynol at ddibenion Rheoliad (EU) 2016/2031 

Senedd Ewrop a’r Cyngor ynghylch mesurau i 

ddiogelu rhag plâu planhigion”. 

(5) Yn rheoliad 15(1)(g), yn lle paragraff (iii) 

rhodder— 

 “(iii) pla planhigion o ddisgrifiad a 

bennir yn Atodiad 2, 3 neu 4 o 

Reoliad Gweithredu’r Comisiwn 

(EU) 2019/2072 yn sefydlu 

amodau unffurf ar gyfer 

gweithredu Rheoliad (EU) 

2016/2031 Senedd Ewrop a’r 

Cyngor, o ran mesurau i ddiogelu 

rhag plâu planhigion.” 
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 ATODLEN 6 Rheoliad 50 

Dirymu offerynnau 

 

Offeryn Cyfeirnod 

Gorchymyn Iechyd 

Planhigion (Tystysgrifau 

Allforio) (Coedwigaeth) 

(Prydain Fawr) 2004  

O.S. 2004/1684 

 

Rheoliadau Tatws sy’n 

Tarddu o’r Aifft (Cymru) 

2004 

O.S. 2004/2245 (Cy. 

209) 

Gorchymyn Iechyd 

Planhigion (Coedwigaeth) 

2005 

O.S. 2005/2517 

Gorchymyn Iechyd 

Planhigion (Tystysgrifau 

Allforio) (Cymru) 2006 

O.S. 2006/1701 (Cy. 

163)  

Gorchymyn Iechyd 

Planhigion (Marcio 

Deunydd Pecynnu Pren) 

(Coedwigaeth) 2006 

O.S. 2006/2695 

Gorchymyn Iechyd 

Planhigion (Coedwigaeth) 

(Diwygio) 2006 

O.S. 2006/2696 

Gorchymyn Iechyd 

Planhigion (Coedwigaeth) 

(Diwygio) 2008 

O.S. 2008/644 

Gorchymyn Iechyd 

Planhigion (Coedwigaeth) 

(Diwygio) 2009 

O.S. 2009/594 

Gorchymyn Iechyd 

Planhigion (Coedwigaeth) 

(Diwygio) (Rhif 2) 2009 

O.S. 2009/3020 

Gorchymyn Iechyd 

Planhigion (Coedwigaeth) 

(Diwygio) 2012 

O.S. 2012/2707 

Gorchymyn Iechyd 

Planhigion (Tystysgrifau 

Allforio) (Cymru) 

(Diwygio) 2013 

O.S. 2013/1658 (Cy. 

156)  

Rheoliadau Iechyd 

Planhigion (Diwygiadau 

Amrywiol) (Cymru) 2014 

O.S. 2014/1463 (Cy. 

144) 

Gorchymyn Iechyd 

Planhigion (Tystysgrifau 

Allforio) (Cymru) 

(Diwygio) 2014 

O.S. 2014/1759 (Cy. 

174)  

Gorchymyn Iechyd 

Planhigion (Coedwigaeth) 

(Diwygio) (Cymru) 2015 

O.S. 2015/1723 (Cy. 

235)  

Gorchymyn Iechyd 

Planhigion (Tystysgrifau 

O.S. 2016/1084 (Cy. 

259)  
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Allforio) (Cymru) 

(Diwygio) 2016 

Gorchymyn Iechyd 

Planhigion (Tystysgrifau 

Allforio) (Cymru) 

(Diwygio) 2018 

O.S. 2018/772 (Cy. 

156)  

Gorchymyn Iechyd 

Planhigion (Cymru) 2018 

O.S. 2018/1064 (Cy. 

223) 

Gorchymyn Iechyd 

Planhigion (Cymru) 

(Diwygio) 2019 

O.S. 2019/132 (Cy. 33)  

Gorchymyn Iechyd 

Planhigion (Coedwigaeth) 

(Diwygio) (Cymru) 2019 

O.S. 2019/498 (Cy. 

115)  

Gorchymyn Iechyd 

Planhigion (Coedwigaeth) 

(Diwygio Rhif 2) (Cymru) 

2019 

O.S. 2019/1153 (Cy. 

202)  

Gorchymyn Iechyd 

Planhigion (Cymru) 

(Diwygio) (Rhif 2) 2019 

O.S. 2019/1167 (Cy. 

204) 

Gorchymyn Iechyd 

Planhigion (Cymru) 

(Diwygio) (Rhif 3) 2019 

O.S. 2019/1280 (Cy. 

224)  
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Explanatory Memorandum to The Official Controls (Plant Health and 
Genetically Modified Organisms) (Wales) Regulations 2020 
 
This Explanatory Memorandum has been prepared by the Plant Health and 
Environment Protection Branch within the Economy, Skills and Natural Resources 
Department and is laid before the National Assembly for Wales in conjunction with 
the above subordinate legislation and in accordance with Standing Order 27.1. 
 
Minister 
 
In my view, this Explanatory Memorandum gives a fair and reasonable view of the 
expected impact of the Official Controls (Plant Health and Genetically Modified 
Organisms) (Wales) Regulations 2020. I am satisfied that the benefits justify the 
likely costs. 
 
 
 
 
 
 
 
Lesley Griffiths 
Minister for Environment, Energy and Rural Affairs 
5 March 2020 
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PART 1 
 

1. Description 
 

1.1 This instrument implements part of the EU Smarter Rules for Safer Food 
(“SRSF”) package of regulations, a set of three EU regulations for the protection 
against animal disease and plant pests. The package will modernise, simplify 
and improve existing health and safety standards for the agri-food chain, taking a 
risk-based approach to animal, plant and public health protection, introducing 
more efficient pest and disease control measures. 
 

1.2 The specific purpose of this instrument is to supplement two EU Regulations: 
Regulation (EU) 2016/2031 on protective measures against pests of plants (“the 
EU Plant Health Regulation”) and Regulation (EU) 2017/2031 on official controls 
and other official activities performed to ensure the application of food and feed 
law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection 
products (“the EU Official Controls Regulation”). 

 
1.3 This instrument will enable official controls and other official activities relating to 

plant health rules to be carried out in accordance with these Regulations and 
action to be taken to enforce these rules. It will also enable official controls 
relating to the deliberate release into the environment of genetically modified 
organisms (GMOs) for the purpose of food and feed production, to be carried out 
in accordance with the EU Official Controls Regulation. 

 
2. Matters of special interest to the Constitutional and Legislative Affairs 
Committee 
 

2.1 This instrument makes short amendments to Regulations, which have been 
before the Committee, the Official Controls (Animals, Feed and Food, Plant Health 
Fees etc.) (Wales) Regulations 2020. 

 
3. Legislative background 
 
3.1 The EU Plant Health Regulation and the EU Official Controls Regulation (“the 
EU Regulations”) applied directly from 14 December 2019. They replaced Council 
Directive 2000/29/EC on protective measures against the introduction into the EU of 
organisms harmful to plants or plant products and against their spread within the EU. 
The Directive is implemented in Wales by the Plant Health (Wales) Order 2018 (S.I. 
2018/1064)(W.223)) and, in relation to forestry matters, by the Plant Health 
(Forestry) Order 2005 (S.I. 2005/2517) which extends to Great Britain. Similar but 
separate legislation to these Orders operates in Scotland, England and Northern 
Ireland. 
 
3.2 The EU Regulations and the tertiary legislation made under these Regulations 
was directly applicable in the United Kingdom from 14 December 2019. Whilst 
domestic legislation is not needed to implement the substantive provisions in this EU 
legislation, supplementary domestic provisions are necessary to ensure the 
competent authority in Wales is able to carry out its obligations under the EU 
Regulations. It also ensures the competent authority is able to enforce these 
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Regulations and implement derogations to various provisions in the EU legislation 
which are available to Member States. This instrument contains these 
supplementary domestic provisions for both plant health and the deliberate release 
of GMOs. It additionally revokes a number of existing plant health orders, such as 
the Plant Health (Wales) Order 2018 and the Plant Health (Forestry) Order 2005. 
There will be separate but parallel legislation for England, Northern Ireland, and 
Scotland. 
 
3.3 This instrument is related to the Official Controls (Animal, Feed and Food, 
Plant Health Fees etc.) (Wales) Regulations 2020, which contains enforcement 
powers to implement the EU Official Controls Regulations in areas other than plant 
health and the deliberate release of GMOs. The Welsh Ministers have made other 
statutory instruments in relation to the EU Official Controls Regulations:  the Official 
Feed and Food Controls (Wales) (Miscellaneous Amendments) Regulations 2019; 
the Meat (Official Control Charges) (Wales) (Amendment) Regulations 2019 and the 
Fishery Products (Official Controls Charges) (Wales) (Amendment) Regulations 
2019. 
 
4. Purpose and intended effect of the legislation 
 

4.1 The EU Regulations establish controls and restrictions, which apply to the 
import from third countries (countries which are not EU Member States), and internal 
movement within and between EU Member States, of certain plants, plant pests and 
other material (such as soil) to help reduce biosecurity risk, strengthen the current 
plant health regime and protect the environment from the spread of harmful pests 
and diseases. 

4.2 There are no other policy options available as the EU Regulations are directly 
applicable during the Implementation Period established by the European Union 
(Withdrawal Agreement) Act 2020.The UK is legally obliged under the EU 
Regulations to ensure that it has sufficient powers to enforce the EU Regulations. 

4.3 The EU Regulations revise and improve the current EU plant health 
legislation. The revised legislation will protect domestic agriculture, horticulture, 
forestry, parks, gardens and the environment by preventing the entry of harmful plant 
pests and diseases.  

4.4 Part 2 of the instrument designates the Welsh Ministers as the competent 
authority in Wales for the purposes of the EU Regulations.   

4.5 Part 3 makes further provision in relation to consignments of plants, plant 
products and other objects from third countries, which are subject to official controls 
and other official activities, on their entry into the EU.  

4.6 Part 4 contains powers to enable plant health inspectors appointed by the 
Welsh Ministers to take measures to prevent the establishment or spread of harmful 
plant pests in Wales.  

4.7 Part 5 imposes additional temporary measures to prevent the entry of certain 
harmful plant pests into Wales or their establishment in, or spread within, Wales. 
These measures will further enhance the UK’s biosecurity against these pests. This 
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is permitted under the EU Plant Health Regulation where the UK is faced with an 
imminent threat of a plant pest entering its territory but the EU has not put in place 
measures to mitigate that risk or existing EU measures are not considered sufficient 
to mitigate this risk. The temporary measures include those targeted at plants, plant 
pests or plant products from third countries and from within the EU and were 
previously included in the Plant Health (Wales) Order 2018.  

4.8 Part 6 makes further provision in relation to the registration of professional 
operators and the granting of authorisations to professional operators by the Welsh 
Ministers.  

4.9 Part 7 imposes additional requirements in relation to certain solanaceous 
species (potatoes) to implement the existing EU Control Directives relating to potato 
wart disease, potato cyst nematodes, potato ring rot and potato brown rot. The 
detailed requirements are set out in Schedule 2 of the instrument and replicate the 
existing provisions implementing those Directives in Article 39 of, and Schedules 13 
to 16 to, the Plant Health (Wales) Order 2018. Schedule 2 sets out the measures to 
be taken by the competent authority to control and eradicate these potato pests and 
diseases, as well as certain prohibitions relating to the planting of potatoes. This 
maintains existing EU and UK regimes outlining measures on potato control.  

4.10 Part 8 imposes additional notification requirements in respect of certain plants 
and plant products, which are to be brought into Wales. The purpose of notification 
requirements in regulations 24 and 26 is to facilitate effective official checks of plants 
and plant products considered to pose a significant risk to plant health in the UK. The 
notification facilitates intelligence about the introduction of these plants and plant 
products and facilitates targeted checks of that material. The notification 
requirements in regulation 25 are required under EU legislation where Member 
States authorise the introduction of citrus fruits for industrial processing. 

4.11 Part 9 sets out general powers of plant health inspectors to enable them to 
perform official controls and other official activities and enforce the EU Plant Health 
Regulation, the Official Controls Regulation and these Regulations, including powers 
of entry and inspection. 

4.12 Part 10 sets out miscellaneous provisions, which set out circumstances in 
which a notice should be served by the competent authority and the enforcement 
action to be taken by that competent authority.  

4.13 Part 11 contains offences and penalties for non-compliance with specified 
provisions of the EU Plant Health Regulation, the Official Controls Regulation and 
other EU legislation, as well as the specified provisions of these Regulations.  

4.14 These provisions replicate the enforcement mechanisms and penalties for 
non-compliance set out in the Plant Health (Wales) Order 2018, the Plant Health 
(Forestry) Order 2005 and other existing domestic plant health legislation. Whilst the 
EU Plant Health Regulation and EU Official Controls Regulation will not result in any 
significant changes to the existing EU plant health regime, the new EU Regulations 
will introduce some new processes, which will necessitate the creation of additional 
offences to ensure overall consistency.  
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4.15 The offences included in these Regulations relate to: 

• contravention or failure to comply with specified provisions, a provision 
or condition of a statutory plant health notice, a provision or condition of 
an authorisation or permit or conditions of a written direction given by 
the competent authority (Regulations 38 and 39);  

• provision of false or misleading information (Regulation 41); 

• improper use of plant passports or phytosanitary certificates 
(Regulation 42); 

• obstruction (Regulation 43); and 

• disclosure of information held by Her Majesty’s Revenue and Customs 
(HMRC) (Regulation 44), which is an either way offence. 

4.16 The penalties for any offence under these Regulations mirror those included 
in the Plant Health (Wales) Order 2018 and the Plant Health (Forestry) Order 2005 
and are non-custodial (unlimited fines), except for the penalty, which applies to the 
non-disclosure of certain information received from HMRC under information 
gateway provisions. This penalty for this either way offence includes custodial terms.  

4.17 Part 12 deals with minor and consequential amendments to secondary 
legislation, revocations and transitional provisions in relation to plant health 
legislation.  

4.18 Part 13 makes amendments to a previous instrument, the Official Controls 
(Animals, Feed and Food, Plant Health Fees etc.) (Wales) Regulations 2020. One 
amendment   adds a reference to the deliberate release into the environment of 
GMOs for the purpose of food and feed production to the scope of “relevant 
legislation” as defined in regulation 2(1) of that instrument. The effect is to extend the 
designation of the Welsh Ministers as competent authority under the EU Official 
Controls Regulation, and to extend the relevant provisions in relation to enforcement 
in that instrument to the deliberate release of GMOs. Another amendment corrects a 
minor error in the text of regulation 13 of that instrument. 

4.19 Schedule 5 sets out the amendments made by this instrument to secondary 
legislation, including the Marketing of Vegetable Plant Material Regulations 1995, the 
Marketing of Ornamental Plant Propagating Material Regulations 1999, the Forest 
Reproductive Material (Great Britain) Regulations 2002, the Seed Potatoes (Wales) 
Regulations 2016, the Marketing of Fruit Plant and Propagating Material (Wales) 
Regulations 2017 and the Plant Health (Fees) (Forestry) (Wales) Regulations 2019. 

4.20 Schedule 6 lists the orders revoked by this instrument, which include  the 
Plant Health (Wales) Order 2018, the Plant Health (Forestry) Order 2005, the Plant 
Health (Export Certification) (Wales) Order 2006, the Plant Health (Export 
Certification) (Forestry) (Great Britain) Order 2004 and the Plant Health (Wood 
Packaging Material Marking) (Forestry) Order 2006. 
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5. Consultation  
 
5.1 There has been no formal consultation on this instrument as it only makes 
minor changes to current practice.  With regard to GMOs, there has been no formal 
consultation on this instrument as it makes no significant changes to the current 
official control practices. 
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PART 2 – REGULATORY IMPACT ASSESSMENT 
 

6. Options 
 

Policy 
 
6.1 The two policy changes are:  
 

a) Creation of new (or continuation of existing) criminal sanctions to ensure 
future enforcement of the new EU  Regulations: addresses negative 
externality risks by ensuring there is full compliance with new EU PHR 
(e.g. additional certification) requirements; 
 

b) UK specific tightly defined definition of “close proximity” threshold for plant 
passporting: addresses information failure (by improving information on 
plant biosecurity and traceability of plants being moved at distance within 
the UK, where currently these plants cannot be traced) and sharpens 
incentives to improve plant biosecurity      

 
6.2 There are no other policy options available as the EU Regulations are directly 
applicable during the Implementation Period established by the European Union 
(Withdrawal Agreement) Act 2020. The UK is legally obliged under the EU 
Regulations to ensure that it has sufficient powers to enforce the EU Regulations. 

6.3 Areas where specific policy options have been made in areas requiring 
domestic legislation include: 
 
Fees and Charges 
 
6.4 More data is required before new fees and charges can be introduced, 
therefore, no new fees and charges will be introduced at this stage and there will be 
no impact on businesses. 
 
Sanctions and Penalties. 
 
6.5 The preferred option is to only use criminal sanctions, so the existing 
sanctions will remain in place and any new sanctions introduced will be criminal 
based. This option results in changes for business and, therefore, the impact is 
analysed below: 
 
6.6 There are four policy options on the sanctions approach for enforcing the new 
plant health aspects of SRSF. Currently, the UK uses non-custodial criminal 
sanctions for plant health related matters. This is as opposed to civil sanctions, 
which can cover financial penalties as well as remedial action.  
 
6.7 Option 1, the preferred option, is to only use criminal sanctions, so the 
existing sanctions will remain in place and any new sanctions introduced will be 
criminal based. This is essentially keeping the existing system, which is the simplest 
for officials to retain given the industry’s familiarity with such a system. In the future, 
this sanctions approach will be reviewed, with the possible phasing in of civil 
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sanctions at a later date if deemed appropriate. This approach will have negligible 
impact on the criminal justice system or industry. Consequentially, impacts of the 
instrument’s sanction provisions are only quantified in terms of familiarisation costs 
in this RIA.  
 
6.8 Option 2 is to retain existing criminal sanctions with the addition of civil 
sanctions.  
 
6.9 Option 3, is to use only civil sanctions which would be easy to apply but are 
limited in scope and flexibility (and would have been a huge upheaval of the current 
regime). 
 
6.10 Option 4, is to maintain all current criminal sanctions and not introduce any 
additional sanctions for the new areas. 
 
Exemptions to registration requirements 
 
6.11 This exemption will continue to be applied as it is currently. Therefore, this 
results in no changes in the current regime and, therefore, there is no impact to 
business.  
 
6.12 The PHR’s provisions on the official register of professional operators (Article 
65.3) sets out those operators who fulfil certain criteria can be exempted from 
authorisation. 
 
6.13 The same article introduces a new provision for Member States not to apply 
this exemption if they so choose. The businesses, which would be impacted by 
removal of the exemption, are small, numerous and difficult to trace. There are two 
policy options: 
 
6.14 Option 1, the preferred option, is to choose not to routinely apply the new 
provision and continue to allow the exemption to these operators. This would not 
preclude introducing requirements in the future for such operators if a specific 
biosecurity risk was identified, which meant such measures were proportionate.  
  
6.15 Option 2 is to apply the new provision and not allow the exception to these 
operators. This is deemed onerous and not necessary at this stage. The operators 
related to this exemption present a low biosecurity risk and the uplifted resource 
required to register them would be disproportionate to this risk. In addition, there 
would be additional costs to these operators. 
 
Issuing Plant Passports at the Place of Destination or Point of Entry  
 
6.16 The preferred option results in no changes in the current regime and, 
therefore, there is no impact to business.  
 
6.17 Some regulated goods will require a Plant Passport (PP) when they reach the 
UK from a third country.  
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6.18 If the plant or plant product requires a PP, the Phytosanitary Certificate (PC), 
which it already holds, will need to be replaced by a PP upon entry to the UK. 
 
6.19 Under Article 94(1) this can take place at the place of destination once the 
consignment has cleared official controls at the border. This is what happens 
currently. Furthermore, under Article 84(3) it states that operators may issue PPs at 
premises, which are not their own where Article 94(1) applies, if they are authorised 
to do so.  
 
6.20 There is a derogation under Article 94(2) for a PC to be certified at the place 
of entry and accompany the consignment up until a PP is issued (only within that 
Member State). However, this is unfeasible for the UK, as in most cases 
consignments do not travel with their original PC, so a certified copy could not be 
issued. Therefore, the derogation will not be applied. 
 
Close Proximity 
 
6.21 The preferred option of defining close proximity as a 10-mile radius, results in 
changes for business and, therefore, the impact is analysed. 
 
6.22 Under PHR Article 82, there is an option to exempt the movement of plants 
between premises of the same professional operator from requiring PPs if those 
premises are within close proximity. The definition of close proximity is at the 
discretion of the Member State. 
 
6.23 Our recommendation of close proximity would be premises within a 10-mile 
radius, on the basis it was favoured by some stakeholders, it is a reasonable 
definition of close proximity, has little legal risk if challenged, and it provides high 
levels of biosecurity. It is similar to an existing measures based on operators moving 
material within the same locality but it would have the advantage of not affecting 
stakeholders whose premises lay on county  lines and of standardising the approach 
across all operators. This definition will be reviewed to ensure it is appropriate.  
 
6.24 Alternative options proposed following stakeholder engagement, include a 50-
mile radius, or defining the entire UK as being in close proximity. Some other EU 
Member states favour this approach as it can be easier to implement but we have 
decided the biosecurity benefits of this approach outweigh these arguments. 
 
Justice System Impact Assessment 
 
6.25 A Justice System Impact Assessment has been completed. The number of 
cases brought forward for enforcement action is anticipated to be minimal. There 
have been no cases in recent years using the existing criminal offences in the Plant 
Health (Wales) Order 2018 and the Plant Health (Forestry) Order 2005 (as it applies 
to Wales). Most contraventions are successfully dealt with through statutory plant 
health notices and informal warnings. 
 
 
 
 

Tudalen y pecyn 125



 10 

7. Costs and benefits 
 
The costs and benefits have been assessed against a baseline ‘business as 
usual’ scenario in which no policy changes are made.  
 
Assessment of Costs to Businesses and Authorities 
 
EU Official Controls Regulation – The Criminal Sanctions Future Enforcement 
Regime 
 
7.1     The current working assumption is that criminal sanctions will be used1 – all 
existing sanctions would remain and then new criminal sanctions would be 
introduced where needed for exports and the provision of information to travellers 
and clients of postal services etc.  
 
7.2      If we assume businesses will fully comply with these criminal sanctions we, 
therefore, need to assess the impact for all plant health related businesses, which 
are affected by the need to familiarise themselves with these new criminal sanctions: 
 

▪ There will be a more specific requirement to those businesses who 
currently don’t need to comply with particular criminal sanctions, to familiarise 
themselves with the new offences, which these criminal sanctions will apply 
(for exports and provision of information to travellers and clients of postal 
services); 
 

▪ There may also be a general requirement across all plant health 
related businesses to familiarise themselves with any general edits to 
phrases, definitions and references in the legislation. 
 

7.3      We estimate there are around 23,470 businesses affected in Wales. We 
estimate around 3,123 of these Welsh businesses may require more time to 
familiarise themselves with the new criminal sanctions as they export (and a further 
29 Authorities, made up of 22 Local Authorities, 2 Port Authorities and 5 OCR 
laboratories). The remaining 20,347 businesses are expected only to familiarise 
themselves more generally. 
 
7.4       We assume  the 3,123 specific businesses and 29 Authorities  will need two 
hours on average (given that there will be guidance on Gov.uk and a work-through 
for stakeholders to disseminate and simplify for businesses) for 1 employee to 
familiarise themselves with the new criminal sanctions at a one-off year 1 cost of 
£34.62 per business (£17.31 x 2 hours)2.  For the other 20,347 businesses, we 
assume they will need ½ hour per company for one employee to familiarise 
themselves more generally at a one-off year 1 cost of £8.33 per business3.  

 
1 Essentially this option would be the same as the existing system. It would utilise the statutory plant health notices, which are a 
device, which can be used in all cases and offers perhaps the most flexibility to deal with any situation that arises. It would also 
likely be the easiest option for officials to introduce and to implement given the familiarity with such a system.  
2 Average of median wages for “Managers and directors in retail and wholesale” (£11.48 per hour) and “Administrative 
occupations: Office managers and supervisors” (£15.15 per hour), ASHE 2019. A 30% uplift to account for non-wage labour 
costs is then applied to the average. 
3 Either 2 hours or ½ hour for 1 employee has been used as an average across all affected businesses, which we judge to be 
sensible assumption given that there will be supplementary guidance and dissemination efforts to help businesses familiarise 
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Type of Business 
(affected in England) 

Number of 
Businesses 
Affected 

Time Cost 
Total Year 1 
Cost 

General PH Related 295 0.5 hours  £2553.23 

Import/Exporter 
business 

74 2 hours  £2561.88 

Authorities 29 2 hours  £1004 

Total Cost Across 
Businesses 

398  £6119.11 

 
 
EU PH Regulation – Close Proximity Rule for plant passporting 
 
7.5      “Close proximity” (for the purposes of the movement of plants, plant products 
and other objects between premises of the same authorised operator) can be 
defined specifically by individual Member States and a 10-mile radius has been 
chosen in order to reduce plant biosecurity risks. Also, in practical terms, it was 
deemed to be closer to the meaning/purpose of the Regulations than the other 
options presented as definitions of close proximity.   
 
7.6     We need to assess the extent this creates an additional plant passporting 
requirement across businesses who trade in plants/plant products, given that, for 
many of these traded commodities, this is a much tighter definition of close proximity 
than under existing legislation (e.g. conifer timber with bark can currently be moved 
anywhere within GB subject to a ‘local movement exemption’, based on the UK’s 
interpretation of existing regulations, and so no PPs have been required).  
 
7.7     Timber  
 
Since 14 December 2019, it has been a requirement to provide PP for movements of 
timber within Wales (or indeed GB).  Forestry Commission estimate around 26,000 
movements within Wales per year would additionally require a PP (based on 
650,000 green tonnes of conifer timber with bark4 and 25 tonnes carried per load. A 
10% reduction is applied to take into account the 10-mile radius resulting in around 
23,400 PPs.  
 

Timber Type Overall 
Quantity 

Plant 
Passports per 
Load  

Plant 
Passports 

PPs (10% 
reduction) 

Conifer with 
Bark  

 650,000 
tonnes 

25 tonnes per 
lorry 

26,000 23,400 

Total   26,000 23,400 

 
7.9     On this basis, we can estimate the costs involved to businesses in Wales for 
these additional PPs.  The costs relate to the time needed to complete these 
additional PPs.  If we again assume a wage of £17.31 per hour (as above) and that 

 
themselves.  We should note that some businesses may take less time and others businesses may either take more time or 
use more than 1 employee.   
4 FC Statistics 2018 (Table 2.12, consumption of softwood by country, 2017 data) 
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the time need to complete a PP is around 5 minutes5, then the time cost is estimated 
at £1.44 per PP. If we apply this to 23,400 PPs, then this results in a cost to 
businesses of £33,696 per year.   
 
[Note that if we do not apply the 10% reduction, then the estimated number of 
additional PPs would be 26,000 reported above, resulting in a £37,440 per year cost 
to businesses.]   
 
Plants and Plant Products (excluding Timber) 
 
7.10     The data is not readily available to estimate additional PP requirements for 
plants/plant products, because of the more tightly defined close proximity threshold, 
as there is currently no official data collection required. This is further complicated by 
the method of transport. PPs will be required for either individual plants, per tray of 
the same plants, per pallet of the same plants or per truck/lorry containing the same 
plants.  
 
7.11     It has been estimated a business time cost per PP of £1.44 per based on the 
assumption it would take five minutes to complete each PP. 
 
Assessment of Benefits to Businesses  
 
7.12     We do not expect any additional benefits from the criminal sanctions future 
enforcement regime (as full compliance is already assumed). 
 
7.13     The tighter definition of close proximity, resulting in this additional plant 
passporting requirement, is expected to sharpen incentives to reduce the risks of 
plant pests and diseases through improved plant biosecurity information and 
traceability.  The overall value of maintaining healthy plants and trees in the UK is 
£9bn per year6 and we would expect this sharpening of incentives to contribute to 
the protection of this overall value to society.  
 
7.14    The main biosecurity benefit will arise from the implementation of the directly 
applicable Plant Health Regulations. The directly applicable aspects are out of scope 
of this assessment, although the instrument allows these Regulations to be enforced. 
 
Brief Assessment of Distributional Impacts 
 
7.15     There are unlikely to be any significant distributional impacts arising from this 
instrument.  We believe there is nothing in the instrument that will lead to transfers 
between different interest groups, businesses or sectors.   
 
 
 
 

 
5 Likely to be an overestimate (given that FC envisage that PPs will be pre-populated, printed and included on a delivery note) 
6 Comprised of an estimated £4bn of Gross Value Added (GVA) from crop and horticulture sectors, £1bn of GVA from forestry 
and logging sector, and around £4bn of social/environmental value from forestry and trees from carbon sequestration, air 
pollution absorption, biodiversity, recreation and landscape value (excluding many elements that cannot easily be monetised – 
water quality/availability, noise, flood and heat reduction, physical and mental wellbeing, and cultural, symbolic education 
benefits). Estimates are based on Agriculture in the UK, Forestry Statistics and Tree Health Resilience Strategy publications. 
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Brief Assessment of Small Business Impacts 
 
7.16     Familiarisation costs resulting from the new criminal sanctions, at the level of 
an individual firm, are assumed to be relatively low (up to £34.62 for an individual 
firm, based on the £17.31 per hour cost documented in the section, which estimates 
these costs above).  Although such cost may affect smaller businesses relatively 
more, they are still small costs per business. In addition, the costs of additional PPs 
as a result of the new more tightly defined close proximity threshold are expected 
mainly to affect the larger-scale businesses in the sector. 
 
Wider impacts on Competent Authorities  
 
7.17     The rules introduced by the EU Regulations are directed at national 
enforcement authorities and professional operators in industry, ranging from retailers 
to plant breeders, etc. Competent authorities would benefit from implementation of 
the EU Regulations as an improved legal framework that sets out all official controls 
rules in one place. National administrations tasked with official controls and other 
official duties (phytosanitary monitoring and action) will also benefit from improved 
and more effective enforcement tools. 
 
Wider impacts on Professional Operators  
 
7.18     Operators (from across a wide spectrum e.g. retailers, plant, growers and 
traders) will benefit from the increased efficiency of competent authorities resulting 
from streamlining and simplification of the legislative framework and from the risk 
based operation of the administrations. In particular, OCR provisions specify that 
competent authorities minimise administrative burdens and operational disruption for 
operators when performing controls. Subsequently operators will also be called upon 
to contribute to the financing of the national control systems through control fees. 
The mandatory fees system remains essentially the same as the current one, in 
other words the scope of the mandatory fees has not been expanded by the OCR, 
although the scope of regulated material has been expanded by the PHR. 
Furthermore, operators will benefit from a higher level of transparency about the 
method and data used to establish fees and the amount applied to each category of 
operators. 
 
Wider national impacts 
 
7.19     This instrument will allow for the successful implementation of the EU 
Regulations, which aim to ensure a high level of health and safety standards along 
the agri-food chain by providing a consistent approach. The EU Regulations will 
contribute to more consistent and effective enforcement of plant health law. In doing 
so there will be increased standards of biosecurity and environmental protection and 
wider benefits across all levels of the food production chain (including final 
consumer). The official controls that the instrument enables will also strengthen the 
risk-based approach to protection of biosecurity, which is a key interest.  
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8. Consultation 
 
8.1     There has been no formal consultation on this instrument as it only makes 
minor changes to current practice.  
 
9. Competition Assessment  
 
9.1     A competition assessment was conducted and it was concluded the regulation 
is unlikely to have a significant detrimental effect on competition. 
 

The competition filter test 

Question Answer 
yes or no 

Q1: In the market(s) affected by the new regulation, 
does any firm have more than 10% market share? 

Yes 

Q2: In the market(s) affected by the new regulation, 
does any firm have more than 20% market share? 

No 

Q3: In the market(s) affected by the new regulation, 
do the largest three firms together have at least 
50% market share? 

No 

Q4: Would the costs of the regulation affect some 
firms substantially more than others? 

No 

Q5: Is the regulation likely to affect the market 
structure, changing the number or size of firms? 

No 

Q6: Would the regulation lead to higher set-up costs 
for new or potential suppliers that existing suppliers 
do not have to meet? 

No 

Q7: Would the regulation lead to higher ongoing 
costs for new or potential suppliers that existing 
suppliers do not have to meet? 

No 

Q8: Is the sector characterised by rapid 
technological change? 

No 

Q9: Would the regulation restrict the ability of 
suppliers to choose the price, quality, range or 
location of their products? 

No 

 
 
10. Post implementation review 
 
10.1     The monitoring of the instrument will be through the normal course of 
business as no substantive changes to the current procedures or standards are 
being introduced. 
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SL(5)518 – Gorchymyn Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 

1981 (Amrywio Atodlen 2) (Cymru) 2020 

Cefndir a Diben 

Mae'r Gorchymyn hwn yn diwygio Atodlen 2 i Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (“y Ddeddf”).    

Mae Rhan 1 o'r Atodlen honno'n rhestru'r adar y gellir eu lladd neu eu cymryd y tu allan i'r tymor 

caeedig.  Diffinnir y tymor caeedig yn adran 2(4) o'r Ddeddf.  

Mae Erthygl 2 o'r Gorchymyn hwn yn diwygio'r cofnod ar gyfer Gŵydd Dalcenwyn (Anser Albifrons) yn 

Rhan 1 o Atodlen 2 i'r Ddeddf, fel bod Gŵydd Dalcenwyn yr Ynys Las wedi'i heithrio o'r Atodlen honno. 

Effaith y gwelliant hwn yw ei gwneud yn drosedd yng Nghymru (o dan adran 1 o'r Ddeddf) i ladd neu 

gymryd (neu anafu wrth geisio lladd) Gŵydd Dalcenwyn yr Ynys Las y tu allan i'r tymor caeedig i’r Ŵydd 

Dalcenwyn.  

Gweithdrefn 

Negyddol. 

Materion technegol: craffu 

Ni nodwyd unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn perthynas â’r 

offeryn hwn. 

Rhinweddau: craffu  

Nodwyd y pwynt a ganlyn i gyflwyno adroddiad arno o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â'r 

offeryn hwn. 

Rheol Sefydlog 21.3 (ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod yn codi 

materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Cynulliad. 

1. Mae anghysondebau yn ystyr y testun Cymraeg a Saesneg yn nhrydydd paragraff y Nodyn Esboniadol. 

Mae'r testun Cymraeg yn nodi bod erthygl 2 yn diwygio'r cofnod ar gyfer Gŵydd Dalcenwyn yn Rhan 1 o 

Atodlen 2 i'r Ddeddf, felly nid yw'r cofnod hwnnw'n gymwys mwyach mewn perthynas â Chymru. Nid 

dyna’r achos. Mae’n golygu bod Gŵydd Dalcenwyn yr Ynys Las wedi'i heithrio o'r Atodlen honno. 

Yn ail, yn y testun Cymraeg, mae'n nodi mai effaith y gwelliant yw ei gwneud yn drosedd yng Nghymru 

(o dan adran 1 o'r Ddeddf) i ladd neu gymryd (neu anafu wrth geisio lladd) unrhyw isrywogaeth o'r Ŵydd 

Dalcenwyn, yn hytrach nag enwi Gŵydd Dalcenwyn yr Ynys Las yn benodol. 

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. 
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Cynghorwyr Cyfreithiol 

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 

17 Mawrth 2020 
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U   

2020 Rhif 272 (Cy. 64) 

BYWYD GWYLLT, CYMRU 

Gorchymyn Deddf Bywyd Gwyllt a 

Chefn Gwlad 1981 (Amrywio 

Atodlen 2) (Cymru) 2020 

NODYN ESBONIADOL 

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Gorchymyn) 

Mae'r Gorchymyn hwn yn diwygio Atodlen 2 o 

Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (“y 

Ddeddf”).   

Mae Rhan 1 o'r Atodlen honno yn rhestru'r adar y 

caniateir eu lladd neu eu cymryd y tu allan i'r tymor 

caeedig.  Diffinnir y tymor caeedig yn adran 2(4) o'r 

Ddeddf. 

Mae erthygl 2 yn y Gorchymyn hwn yn diwygio'r 

cofnod ar gyfer yr Ŵydd Dalcenwyn (Anser Albifrons) 

yn Rhan 1 o Atodlen 2 i’r  Ddeddf, felly nid yw'r 

cofnod hwnnw yn gymwys bellach o ran Cymru.  

Effaith y diwygio hwn yw ei gwneud hi'n drosedd  yng 

Nghymru (o dan adran 1 o'r Ddeddf) i ladd neu i 

gymryd (neu i niweidio yn ystod ymgais i ladd) 

unrhyw isrywogaeth o’r Ŵydd Dalcenwyn y tu allan i'r 

tymor caeedig ar gyfer yr aderyn hwnnw. 

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar 

gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn 

perthynas â'r Gorchymyn hwn. O ganlyniad paratowyd 

asesiad effaith rheoleiddiol o’r costau a'r manteision 

sy’n debygol o ddeillio o gydymffurfio â'r Rheoliadau 

hyn.  Gellir cael copi oddi wrth: Llywodraeth Cymru 

(Is-adran y Tir, Natur a Choedwigaeth), Rhodfa 

Padarn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, 

SY23 3UR. 
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U   

2020 Rhif 272 (Cy. 64) 

BYWYD GWYLLT, CYMRU 

Gorchymyn Deddf Bywyd Gwyllt a 

Chefn Gwlad 1981 (Amrywio 

Atodlen 2) (Cymru) 2020 

Gwnaed 10 Mawrth 2020 

Gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol  

Cymru 11 Mawrth 2020 

Yn dod i rym yn unol ag erthygl 1  

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Gorchymyn a 

ganlyn drwy arfer y pwerau a roddwyd gan adran 

22(1) o Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 

1981(1). 

At ddibenion adran 26(4)(a) o'r Ddeddf honno, nid yw 

Gweinidogion Cymru yn ystyried bod unrhyw 

awdurdod lleol yn cael ei effeithio gan y Gorchymyn 

hwn. Yn unol â'r adran honno, mae Gweinidogion 

Cymru wedi rhoi cyfle i unrhyw berson arall yr 

effeithir arno i gyflwyno gwrthwynebiadau neu 

sylwadau mewn perthynas â phwnc y Gorchymyn 

hwn. 

Yn unol ag adran 26(4)(b) o'r Ddeddf honno, mae 

Gweinidogion Cymru wedi ymgynghori â'r Cyd-

bwyllgor Cadwraeth Natur, a Chorff  Adnoddau 

                                                                               
(1) 1981 p. 69.  Diwygiwyd adran 22(1) gan adran 47(5) o 

Ddeddf yr Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig 
2006 (p. 16).  Trosglwyddwyd swyddogaethau Ysgrifennydd 
Gwladol Cymru o dan  adran 22(1) i'r graddau yr oeddent yn 
arferadwy mewn perthynas â Chymru, i Gynulliad 
Cenedlaethol Cymru gan erthygl 2 o Orchymyn Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) 1999 
ac Atodlen 1 iddo (O.S. 1999/672).  Trosglwyddwyd y 
swyddogaethau hyn wedi hynny i Weinidogion Cymru gan 
adran 162 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (p. 32) a 
pharagraff 30 o Atodlen 11 iddi.  
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Naturiol Cymru, sef y cyrff cynghorol(1) sydd, ym 

marn Gweinidogion Cymru, yn gallu eu cynghori orau 

a ddylid gwneud y Gorchymyn hwn ai peidio. 

Enwi a chychwyn   

1. Enw'r Gorchymyn hwn yw Gorchymyn Deddf 

Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (Amrywio 

Atodlen 2) (Cymru) 2020, a daw i rym 21 diwrnod ar 

ôl y diwrnod y cafodd ei osod. 

Amrywio Atodlen 2 

2. Yn Atodlen 2 i Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn 

Gwlad (1981) (adar y caniateir eu lladd neu eu 

cymryd) yn Rhan 1 (y tu allan i'r tymor caeedig) — 

(a) yng ngholofn 1, ar ôl “except” hepgorer “, in 

England,”; 

(b) yng ngholofn 2, ar ôl “except” hepgorer “, in 

England,”. 

 

 

 

 

 

Lesley Griffiths  

Gweinidog Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 

un o Weinidogion Cymru 

10 Mawrth 2020 

 

 

                                                                               
(1) Gweler y diffiniad o “advisory body” yn adrannau 23(3) a 

27(1) o Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981.  
Sefydlwyd y Cyd-bwyllgor Cadwraeth Natur o dan adran 
128(4) o Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 (p. 43) ac 
mae'n parhau i fod (er iddo gael ei ailgyfansoddi) o dan 
adran 31 o Ddeddf yr Amgylchedd Naturiol a Chymunedau 
Gwledig 2006.  Diddymwyd Cyngor Cefn Gwlad Cymru a 
throsglwyddwyd ei holl swyddogaethau i Gorff Adnoddau 
Naturiol Cymru drwy Orchymyn Corff Adnoddau Naturiol 
Cymru (Swyddogaethau) 2013 (O.S. Cy. 2013/755 (Cy.90)).  
Crëwyd Corff Adnoddau Naturiol Cymru drwy Orchymyn 
Corff Adnoddau Naturiol Cymru (Sefydlu) 2012 (O.S. Cy. 
2012/1903 (Cy.230)) fel y'i diwygiwyd gan O.S. Cy. 
2013/755 (Cy.90). 
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Explanatory Memorandum to the Wildlife and Countryside Act 1981 (Variation 

of Schedule 2) (Wales) Order 2020 to remove the ‘Greenland White Fronted 

Goose’ from Schedule 2  

 
 

This Explanatory Memorandum has been prepared by the Biodiversity and Nature 

Conservation Branch and is laid before the National Assembly for Wales in 

conjunction with the above subordinate legislation and in accordance with Standing 

Order 27.1  

 

Minister’s Declaration 

 

In my view, this Explanatory Memorandum gives a fair and reasonable view of the 

expected impact of the Wildlife and Countryside Act 1981 (Variation of Schedule 2) 

(Wales) Order 2020 

I am satisfied that the benefits outweigh any costs. 

 

Lesley Griffiths,  

Minister of Energy, Environment and Rural Affairs 

11 March 2020 
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1. Description 

This Order amends Part 1 of Schedule 2 to the Wildlife and Countryside Act 1981 

(“the 1981 Act”). It, in effect, impose a statutory ban on the shooting of Greenland 

White-fronted Geese (WfG) in Wales throughout the year (including in the ‘open 

season’).  The statutory ban comes into force 21 days after the SI is laid. 

   

2. Matters of special interest to the Constitutional and Legislative Affairs 
Committee 

 

These amendments are being introduced in view of the poor and declining global 

status of Greenland White-fronted Geese and the important populations of the geese 

which over-winter in Wales. 

The legislation is amending the Wildlife and Countryside Act 1981 in relation to 
Wales only.  

3. Legislative background 

 

Section 1(1) of the 1981 Act sets out a general position that it is an offence to, 
amongst other things, kill any wild bird.   

 

Section 2 of the 1981 Act provides exceptions to that general position.  A person is 
not guilty of an offence under section 1 by reason of killing a wild bird if that bird is 
listed within Part 1 of Schedule 2 to the 1981 Act and the bird was killed outside the 
closed season for that bird. 

 

WfG (Anser albifrons) is listed in Part 1 of Schedule 2 to the 1981 Act in relation to 
England and Wales (but not Scotland).  As such, it is currently lawful to kill any WfG 
in England and Wales outside the closed season for that bird. 

 

Section 22(1) of the 1981 Act is a power to amend the Schedules to that Act 
(including Schedule 2).  Originally conferred on the Secretary of State, this function 
was, in relation to Wales, transferred to the National Assembly for Wales by virtue of 
Article 2 of, and Schedule 1 to, the National Assembly for Wales (Transfer of 
Functions) Order 1999.  By virtue of section 162 of, and paragraph 30 of Schedule 
11 to, the Government of Wales Act 2006 (“GOWA”), those functions are now 
exercisable by the Welsh Ministers. 

 

An Order under section 22(1) of the 1981 Act can be used to amend Part 1 of 
Schedule 2. This SI amends the entry for White-fronted Goose in that Schedule so 
that Greenland White-fronted Goose are exempt. The effect of this is be to make it 
an offence (under section 1(1) of the 1981 Act) to kill or take (or injure in the course 
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of attempt to kill) Greenland White-fronted Goose in any part of Wales outside of the 
close season for White-fronted goose. 

 

This statutory instrument is subject to annulment of the Assembly (negative 
procedure). The Order does not amend any provision of an Assembly Act or 
Measure, but they do make minor amendments to the Wildlife and Countryside Act 
1981. They are limited in scope to the protection of an endangered migratory species 
of goose.  

 

4. Purpose & intended effect of the legislation 

The EC Wild Birds Directive (Council Directive 79/409/EEC now codified in Directive 
2009/147/EC) provides a mechanism for protecting all wild bird species naturally 
occurring in the European Union. It was adopted as a response to increasing 
concern about the declines in Europe's wild bird populations resulting from pollution, 
loss of habitats as well as their unsustainable exploitation. It sets broad objectives for 
a wide range of activities designed to protect wild birds.  

Two types of White-fronted Geese (WfG) (Anser albifrons) occur in the UK. The 

Eurasian (or European) race (Anser albifrons albifrons) and the Greenland race 

(Anser albifrons flavirostris). The global population status of the two races is 

significantly different. Eurasian White-fronted Geese (EWfG) are very much more 

numerous whereas the global population of Greenland White-fronted Geese (GWfG) 

is categorised as “Endangered” using the IUCN’s (International Union for the 

Conservation of Nature) global Red List criteria.  

 

Despite the current high conservation concern regarding the Greenland race, WfG 

were listed on Annex II, Part B of the Birds Directive 2009/147/EC meaning that, in 

respect of the UK, hunting of both races of WfG could be authorised under article 

7(3) of the Directive. This part of the Directive is transposed into domestic law under 

section 2, and Part 1 of Schedule 2, of the 1981 Act. This means WfG may be killed 

or taken outside of the ‘Closed Season’ in England and Wales. The closed season 

being 1 February – 31 August each year or, in relation to wild ducks and wild geese, 

in or over any area below high-water mark of ordinary spring tides  between 21 

February – 31 August.   This legislation means that it would be a criminal offence to 

take or kill GWfG in Wales at any time of the year. 

 

This legislation recognises the difficulty of distinguishing the two races under field 

conditions, and would translate into law the British Association for Shooting and 

Conservation (BASC) voluntary moratorium on the shooting of WfG in Wales. 

 

This proposal also reflects legislation in Scotland and Northern Ireland where WfG 

are fully protected at all times by Wildlife and Countryside Act 1981 (as amended) 

and by the Wildlife (Northern Ireland) Order 1985. 
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This proposal also reflects the status of GWfG as listed under Table 1, Column 2A* 

of the African-Eurasian Waterbirds Agreement (AWEA) Action Plan; it is a legal 

requirement for the UK to give protection to GWfG. 

 

The UK Government have made their own Order, the Wildlife and Countryside Act 

1981 (Variation of Schedule 2) (England) Order 2020 (“the England Order”) in 

relation to England to introduce the ban in England. The England Order will come 

into force ahead of this Order, however has no practical effect as both Orders will be 

made and will come into force during the close season, which runs until 1 September 

2020. By removing the references to England in Part 1 of Schedule 2 of the Wildlife 

and Countryside Act 1981 (as inserted by the England Order), the Wales Order 

ensures that the ban will apply across England and Wales. This approach is the 

minimum necessary to achieve the desired aim here and satisfy the concerns of the 

AEWA. 

 

 

5. Consultation with Joint Nature Conservation Committee (JNCC) 

A full consultation with the JNCC (statutory consultee) was undertaken in 2016 to 

seek views on different options to impose a statutory ban on the shooting of White-

fronted Goose (WfG) in Wales throughout the year (including in the ‘open season’), 

as well as on an option to continue to support the current voluntary shooting ban. No 

response was received. 

A further consultation took place in October 2019 and JNCC confirmed they were 

content with our approach. 
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REGULATORY IMPACT ASSESSMENT 

 

Options 

 

Option 0 

Do nothing. Maintain non-statutory voluntary moratorium on shooting of GWfG 

 

Option 1  

Ban shooting of GWfG  in the parts of Wales that they use.  

  

Option 2  

Ban shooting of all WfG in all or specified parts of Wales throughout the year 

(including in the ‘open season’).   

 

Option 3  

Remove GWfG from the list of birds that may be shot in the open season.  

 

Costs and Benefits 

 

Option 0: Do nothing. Maintain non-statutory voluntary ban on shooting of GWfG 

Costs:  

This option would mean that Welsh Minsters would not address the AWEA complaint 

and would be out of step with Defra provision in England.   Although the voluntary 

restraint on the shooting of GWfG is appreciated and deemed to be a responsible 

approach, AEWA does not believe that a continuation of a voluntary ban provides 

adequate, sustainable provision for the management of GWfG.  Reputational 

damage and litigation (e.g. JR) could follow.   

Benefits: 

No additional costs for businesses or individuals over and above current 

commitments. There are currently no legal consequences to wildfowlers should they 

decide not to comply with the voluntary moratorium on shooting GWfG.  

Risk high 

 

Option 1: Ban shooting of GWfG  in the parts of Wales that they use.  

Costs: 

WG considered this approach previously but GWfG are now known to range more 

widely that was previously believed.  

Benefits: 

Shooting of the plentiful EWfG is accepted by AEWA as a component of the 

revenue-generating shooting industry.  This option would allow shooting of EWfG to 

continue across Wales and would therefore not impact on these shooting interests. 

Although this option would allow shooting of EWFG to continue and would therefore 

not impact on shooting interests, officials have been advised that it is very difficult to 

distinguish between the two species in flight. 

Risk medium 
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Option 2: Ban shooting of all WfG in all or specified parts of Wales throughout the 

year (including in the ‘open season’).   

Costs 

Shooting of the plentiful EWfG is accepted by AEWA as a component of the 

recreational, revenue-generating shooting industry.   Officials have not received any 

advice to indicate that EWFG are under threat from shooting activities.  Risk of 

alienating wildfowlers who currently contribute considerably to monitoring and 

conservation effort re GWfG 

Benefits 

None.  Such a measure could be seen as a disproportionate response with regards 

to wildfowl management. 

Risk high   

 

Option 3: Remove GWfG from the list of birds that may be shot in the open season.  

This would be achieved by changing the entry “Whitefronted goose to European 

Whitefronted Goose in the list of birds that may be shot. 

Costs 

Under the existing voluntary moratorium shooters do not target GWfG, but are able 

to shoot EWfG in the ‘open season’; in practice this option would represent ‘no 

change’ to compliant, responsible wildfowlers.  The challenge of differentiating 

between the two races of WfG would fall on shooters in the field, with consequent 

risk of breaking the law.  However quarry identification is a familiar and integral part 

of wildfowling, and is widely applied to a range of species.  The two different races of 

WfG use different areas in the ‘open season’ with little overlap, so the risk of and 

informed shooter mis-identifying and shooting in error is low.  Change of wording of 

the WCA list is minor.  

Benefits 

In combination with continuing the voluntary moratorium, this would provide a high 

level of protection against mortality of GWfG caused by shooting, whilst adding little 

further constraint to wildfowlers.  

Risk Low 

 

 

Preferred - Option 3 
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SL(5)515 – Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) 

(Diwygio) 2020  

Cefndir a Diben 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) 2014 (O.S. 2014/2303 (Cy. 

227)) (“Rheoliadau 2014”) er mwyn galluogi’r broses o orfodi, yng Nghymru, Erthygl 26(3) o Reoliad (EU) 

Rhif 1169/2011, fel y’i darllenir gyda Rheoliad Gweithredu’r Comisiwn (EU) 2018/775, a hynny’n 

weithredol o 1 Ebrill 2020.  

Mae Erthygl 26(3) o Reoliad (EU) Rhif 1169/2011 yn gosod gofynion i ddarparu gwybodaeth benodol o 

ran gwlad tarddiad neu darddle’r prif gynhwysyn mewn bwyd pan fo’n wahanol i wlad tarddiad neu 

darddle’r bwyd.  Mae Rheoliad Gweithredu’r Comisiwn (EU) 2018/775 yn gosod rheolau ar gyfer 

cymhwyso Erthygl 26(3).   

Mae Rheoliadau 2014, fel y'u diwygiwyd gan y Rheoliadau hyn, yn galluogi hysbysiad gwella i gael ei 

gyflwyno sy’n ei gwneud yn ofynnol cydymffurfio ag Erthygl 26(3) a darpariaethau Rheoliad 2018/775.  

Mae methu â chydymffurfio â’r hysbysiad gwella yn drosedd.  Yn ogystal â hynny, mae gan yr 

awdurdodau gorfodi bwerau mynediad ac arolygu (gan gynnwys ymafael mewn cofnodion) o dan 

Ddeddf Diogelwch Bwyd 1990, fel y’i diwygiwyd gan Reoliadau 2014 at y dibenion hyn.  

Gweithdrefn 

Negyddol. 

Materion technegol: craffu 

Ni nodwyd unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn perthynas â’r 

offeryn hwn. 

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 gadael yr Undeb Ewropeaidd   

Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau 2014 i weithredu, yng Nghymru, ddarpariaeth ar gyfer 

gorfodi rhwymedigaethau'r UE mewn perthynas â labelu bwyd. Bydd Rheoliadau diwygiedig 2014 yn 

rhan o gyfraith yr UE a ddargedwir ar ôl diwrnod cwblhau’r cyfnod  gweithredu (h.y. diwedd y cyfnod 

gweithredu, ar 31 Rhagfyr 2020). 

Ymateb y Llywodraeth 

Nid oes angen ymateb gan y Llywodraeth. 

 

Cynghorwyr Cyfreithiol 

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 

17 Mawrth 2020 
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2020 Rhif 220 (Cy. 49) 

BWYD, CYMRU 

Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd 

(Cymru) (Diwygio) 2020 

NODYN ESBONIADOL 

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Rheoliadau) 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau 

Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) 2014 (O.S. 2014/2303 

(Cy. 227)) (“Rheoliadau 2014”). Maent yn gwneud 

darpariaeth i weithredu a gorfodi, yng Nghymru, 

Erthygl 26(3) o Reoliad (EU) Rhif 1169/2011 Senedd 

Ewrop a’r Cyngor ynghylch darparu gwybodaeth am 

fwyd i ddefnyddwyr fel y’i darllenir gyda Rheoliad 

Gweithredu’r Comisiwn (EU) 2018/775 sy’n gosod 

rheolau ar gyfer cymhwyso Erthygl 26(3) o Reoliad 

(EU) Rhif 1169/2011 Senedd Ewrop a’r Cyngor 

ynghylch darparu gwybodaeth am fwyd i 

ddefnyddwyr, o ran y rheolau ar gyfer dangos gwlad 

tarddiad neu darddle’r prif gynhwysyn mewn bwyd. 

Mae Erthygl 26(3) o Reoliad (EU) Rhif 1169/2011 

yn gosod gofynion i ddarparu gwybodaeth benodol o 

ran gwlad tarddiad neu darddle’r prif gynhwysyn 

mewn bwyd pan fo’n wahanol i wlad tarddiad neu 

darddle’r bwyd. Mae Rheoliad Gweithredu’r 

Comisiwn (EU) 2018/775 yn gosod rheolau ar gyfer 

cymhwyso Erthygl 26(3). 

Mae rheoliad 2 o’r Rheoliadau hyn yn mewnosod 

Rhan 5 newydd yn Atodlen 5 i Reoliadau 2014. Mae 

hyn yn ychwanegu Erthygl 26(3) o Reoliad (EU) Rhif 

1169/2011 fel y’i darllenir gyda Rheoliad 

Gweithredu’r Comisiwn (EU) 2018/775 at y rhestr o 

ddarpariaethau’r UE y mae’r darpariaethau gorfodi o 

dan Reoliad 12 o’r Reoliadau 2014 yn gymwys iddynt. 

Mae’r darpariaethau hyn, fel y’u diwygiwyd, yn 

galluogi hysbysiad gwella i gael ei gyflwyno sy’n ei 

gwneud yn ofynnol cydymffurfio ag Erthygl 26(3) a 

darpariaethau Rheoliad 2018/775. Mae methu â 

chydymffurfio â’r hysbysiad gwella yn drosedd. Yn 

ogystal â hynny, mae gan yr awdurdodau gorfodi 

bwerau mynediad ac arolygu (gan gynnwys ymafael 
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mewn cofnodion) at ddibenion gorfodi Erthygl 26(3) 

fel y’i darllenir gyda darpariaethau Rheoliad 2018/775. 

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar 

gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn 

perthynas â’r Rheoliadau hyn. O ganlyniad, ystyriwyd 

nad oedd yn angenrheidiol cynnal asesiad effaith 

rheoleiddiol o’r costau a’r manteision sy’n debygol o 

ddeillio o gydymffurfio â’r Rheoliadau hyn. 
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2020 Rhif 220 (Cy. 49) 

BWYD, CYMRU 

Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd 

(Cymru) (Diwygio) 2020 

Gwnaed 4 Mawrth 2020 

Gosodwyd gerbron Cynulliad  

Cenedlaethol Cymru 6 Mawrth 2020 

Yn dod i rym 1 Ebrill 2020 

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Rheoliadau a 

ganlyn drwy arfer y pwerau a roddir gan adrannau 

16(1)(e), 17(1) a (2), 26(3) ac 48(1) o Ddeddf 

Diogelwch Bwyd 1990(1), ac a freiniwyd bellach 

ynddynt hwy(2), a chan baragraff 1A o Atodlen 2 i 

                                                                               
(1) 1990 p. 16; diwygiwyd adran 6(4) gan baragraff 6 o Atodlen 

9 i Ddeddf Dadreoleiddio a Chontractio Allan 1994 (p. 40), 
paragraff 10(1) a (3) o Atodlen 5 ac Atodlen 6 i Ddeddf 
Safonau Bwyd 1999 (p. 28) (“Deddf 1999”) ac O.S. 
2002/794. Diwygiwyd adran 16(1) gan baragraff 8 o Atodlen 
5 i Ddeddf 1999. Diwygiwyd adran 17(1) gan baragraffau 8 
a 12(a) o Atodlen 5 i Ddeddf 1999 a chan O.S. 2011/1043. 
Diwygiwyd adran 17(2) gan baragraffau 8 a 12(b) o Atodlen 
5 i Ddeddf 1999 a chan O.S. 2011/1043. Diddymwyd adran 
26(3) yn rhannol gan Atodlen 6 i Ddeddf 1999. Diwygiwyd 
adran 48(1) gan baragraff 8 o Atodlen 5 i Ddeddf 1999. 

(2) Mae’r swyddogaethau hynny a oedd gynt yn arferadwy gan 
“the Ministers” bellach yn arferadwy o ran Lloegr gan yr 
Ysgrifennydd Gwladol yn unol â pharagraff 8 o Atodlen 5 i 
Ddeddf 1999. Trosglwyddwyd y swyddogaethau hynny, i’r 
graddau y maent yn arferadwy o ran Cymru, i Gynulliad 
Cenedlaethol Cymru gan O.S. 1999/672 fel y’i darllenir 
gydag adran 40(3) o Ddeddf 1999, a’u trosglwyddo wedi 
hynny i Weinidogion Cymru gan baragraff 30 o Atodlen 11 i 
Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (p. 32). 
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Ddeddf y Cymunedau Ewropeaidd 1972(1). 

Mae’r Rheoliadau hyn yn gwneud darpariaeth at 

ddiben a grybwyllir yn adran 2(2) o Ddeddf y 

Cymunedau Ewropeaidd 1972 ac mae’n ymddangos i 

Weinidogion Cymru ei bod yn hwylus i gyfeiriadau at 

Reoliad (EU) Rhif 1169/2011 Senedd Ewrop a’r 

Cyngor ynghylch darparu gwybodaeth am fwyd i 

ddefnyddwyr(2) ac at Reoliad Gweithredu’r Comisiwn 

(EU) 2018/775 sy’n gosod rheolau ar gyfer cymhwyso 

Erthygl 26(3) o Reoliad (EU) Rhif 1169/2011 Senedd 

Ewrop a’r Cyngor ynghylch darparu gwybodaeth am 

fwyd i ddefnyddwyr, o ran y rheolau ar gyfer dangos 

gwlad tarddiad neu darddle’r prif gynhwysyn mewn 

bwyd(3) a fewnosodir yn Rheoliadau Gwybodaeth am 

Fwyd (Cymru) 2014(4), gael eu dehongli fel 

cyfeiriadau at y Rheoliadau hynny fel y’u diwygir o 

bryd i’w gilydd. 

Mae Gweinidogion Cymru wedi rhoi sylw i gyngor 

perthnasol a roddwyd gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd 

yn unol ag adran 48(4A) o Ddeddf Diogelwch Bwyd 

1990(5). 

Ymgynghorwyd yn agored ac yn dryloyw â’r cyhoedd 

wrth lunio a gwerthuso’r Rheoliadau hyn fel sy’n 

                                                                               
(1) 1972 p. 68. Mae Deddf y Cymunedau Ewropeaidd 1972 

(“Deddf 1972”) wedi ei diddymu gan adran 1 o Ddeddf yr 
Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 (p. 16) (“Deddf 2018”) 
gan gael effaith o’r diwrnod ymadael (“exit day”). Mae “exit 
day” wedi ei ddiffinio yn adran 20 o Ddeddf 2018 fel 31 
Ionawr 2020 am 11pm. Er gwaethaf y diddymiad hwnnw 
mae Deddf 1972 yn parhau i gael effaith gydag addasiadau 
hyd ddiwrnod cwblhau’r cyfnod gweithredu (“IP completion 
day”), yn rhinwedd adran 1A o Ddeddf 2018. 
Mewnosodwyd adran 1A gan adran 1 o Ddeddf yr Undeb 
Ewropeaidd (Y Cytundeb Ymadael) 2020 (p. 1) (“Deddf 
2020”). Mae “IP completion day” wedi ei ddiffinio yn adran 
1A fel 31 Rhagfyr 2020 am 11pm (yr ystyr a roddir yn adran 
39 o Ddeddf 2020). Mewnosodwyd paragraff 1A o Atodlen 
2 i Ddeddf 1972 gan adran 28 o Ddeddf Diwygio 
Deddfwriaethol a Rheoleiddiol 2006 ac fe’i diwygiwyd gan 
Ran 1 o’r Atodlen i Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Diwygio) 
2008 ac O.S. 2007/1388. 

(2) OJ Rhif L 304, 22.11.2001. t. 18, fel y’i diwygiwyd 
ddiwethaf gan Reoliad (EU) 2015/2283, OJ Rhif L 327, 
11.12.2015, t. 1. 

(3) OJ Rhif L 131, 29.05.2018, t. 8. 
(4) O.S. 2014/2303 (Cy. 227) fel y’i diwygiwyd gan O.S. 

2016/664 (Cy. 181). Mae wedi ei ddiwygio’n rhagolygol gan 
O.S. 2019/1418 (Cy. 253) o ddiwrnod cwblhau’r cyfnod 
gweithredu. Mae offerynnau diwygio eraill ond nid yw’r un 
ohonynt yn berthnasol. 

(5) Mewnosodwyd adran 48(4A) gan baragraff 21 o Atodlen 5 i 
Ddeddf Safonau Bwyd 1999 (p. 28). Trosglwyddwyd y 
swyddogaethau hynny a roddwyd i’r Ysgrifennydd Gwladol, 
i’r graddau y maent yn arferadwy o ran Cymru, i Gynulliad 
Cenedlaethol Cymru gan O. S. 1999/672 fel y’i darllenir 
gydag adran 40(3) o Ddeddf 1999, a’u trosglwyddo wedi 
hynny i Weinidogion Cymru gan baragraff 30 o Atodlen 11 i 
Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (p. 32). 
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ofynnol gan Erthygl 9 o Reoliad (EC) Rhif 178/2002 

Senedd Ewrop a’r Cyngor sy’n gosod egwyddorion 

cyffredinol a gofynion cyfraith bwyd, yn sefydlu 

Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop ac yn gosod 

gweithdrefnau o ran materion diogelwch bwyd(1). 

Enwi a chychwyn 

1.—(1) Enw’r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau 

Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) (Diwygio) 2020. 

(2) Daw’r Rheoliadau hyn i rym ar 1 Ebrill 2020. 

Diwygio Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd 

(Cymru) 2014 

2.—(1) Mae Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd 

(Cymru) 2014 wedi eu diwygio fel a ganlyn. 

(2) Yn Atodlen 5 (hysbysiadau gwella – 

darpariaethau penodedig), ar ôl Rhan 4 mewnosoder— 

“RHAN 5 

Y ddarpariaeth yn FIC y caniateir i 

hysbysiad gwella gael ei gyflwyno mewn 

perthynas â hi ar ac ar ôl 1 Ebrill 2020. 
 

Y ddarpariaeth yn 

FIC 

Y darpariaethau sydd 

i’w darllen gydaʼr 

ddarpariaeth yn FIC 

Erthygl 26(3) 

(dangosiad gorfodol o 

wlad tarddiad neu 

darddle’r prif 

gynhwysyn pan fo’n 

wahanol i wlad 

tarddiad neu darddle’r 

bwyd)  

Erthyglau 1(3) a 6 o 

FIC, a Rheoliad 

Gweithredu’r 

Comisiwn (EU) 

2018/775(2) o ran y 

rheolau ar gyfer dangos 

gwlad tarddiad neu 

darddle prif 

gynhwysyn y bwyd fel 

y’i diwygir o bryd i’w 

gilydd.” 

 

 

Vaughan Gething 

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 

un o Weinidogion Cymru 

4 Mawrth 2020 

                                                                               
(1) OJ Rhif L 31, 1.2.2002, t. 1, fel y’i diwygiwyd ddiwethaf 

gan Reoliad (EU) 2019/1243, OJ Rhif L 198, 25.07.2019, t. 
241. 

(2) OJ Rhif L 131, 29.05.2018, t. 8.  
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Memorandwm Esboniadol i Reoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) (Diwygio) 
2020 
 
Paratowyd y Memorandwm Esboniadol hwn gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) 
ac fe’i gosodir gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar y cyd â’r is-ddeddfwriaeth 
uchod ac yn unol â Rheol Sefydlog 27.1.  
 
Datganiad y Gweinidog 
 
Yn fy marn i, mae'r Memorandwm Esboniadol hwn yn rhoi darlun teg a rhesymol o 
effaith ddisgwyliedig Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) (Diwygio) 2020.  
 
 
Vaughan Gething 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
3 Mawrth 2020 
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RHAN 1 
 

1. Disgrifiad 
 

1. Mae Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) (Diwygio) 2020 yn diwygio 
Rheoliad Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) 2014 (“Rheoliadau 2014”) er mwyn 
gallu gorfodi gofynion Erthygl 26 o Reoliad (UE) 1169/2011 yng Nghymru fel 
y'u darllenir gyda Rheoliad Gweithredu (UE) 2018/775 (“y Rheoliad 
Gweithredu”).  

 
2. Mae'r Rheoliad Gweithredu yn nodi'r gofynion y mae'n rhaid i Weithredwyr 

Busnesau Bwyd eu dilyn i sicrhau cydymffurfiaeth ag Erthygl 26(3) o'r 
Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd i Ddefnyddwyr.  
 

3. Mae Erthygl 26(3) y Rheoliadau hyn yn nodi, pan ddynodir tarddiad bwyd, ac 
nad yw'r wlad tarddiad neu'r tarddle yr un peth â tharddle’r prif gynhwysyn, 
dylid cynnwys gwlad tarddiad neu darddle’r prif gynhwysyn hefyd, a nodi eu 
bod yn wahanol. Mae Erthygl 26(3) yn gymwys o'r pwynt y caiff y rheoliadau 
gweithredu eu gwneud o dan Erthygl 26(8). 

 
 
2. Materion o ddiddordeb arbennig i'r Pwyllgor Deddfwriaethol, Cyfiawnder a 
Chyfansoddiadol 
 

4. Dim 

 
3. Cefndir deddfwriaethol 
 

5. Gwneir Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) (Diwygio) 2020 wrth arfer 
pwerau Gweinidogion Cymru o dan adrannau 16(1)(e), 17(1) a (2), 26(3) a 
48(1) o Ddeddf Diogelwch Bwyd 1990 (1) ac ym mharagraff 1A o Atodlen 2 i 
Ddeddf y Cymunedau Ewropeaidd 1972. Yn unol ag adran 48(3) o'r Ddeddf 
honno fel y'i darllenir â pharagraff 33 o Atodlen 11 i Ddeddf Llywodraeth 
Cymru 2006, mae'r rheoliadau hyn yn ddarostyngedig i gael eu dirymu yn unol 
â phenderfyniad Cynulliad Cenedlaethol Cymru.  
 

6. Er fod y Deyrnas Unedig (DU) wedi gadael yr Undeb Ewropeaidd (UE) am 
11pm ar 31 Ionawr 2020, mae’r Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd i 
Ddefnyddwyr yn parhau i fod yn gymwys yn y DU yn ystod y cyfnod pontio yn 
unol â Rhan 4 y Cytundeb Ymadael rhwng y DU a'r UE, fel y'i gweithredir gan 
adrannau 1A ac 1B o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 (“Deddf 
2018”) (fel y’i mewnosodwyd gan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Cytundeb 
Ymadael) 2020 (“Deddf 2020”). Daw'r cyfnod pontio i ben ar 'ddiwrnod 
cwblhau’r cyfnod gweithredu’ (11pm ar 31 Rhagfyr 2020 ar hyn o bryd fel y'i 
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diffinnir gan adran 39 o Ddeddf 2020). Bryd hynny, bydd y Rheoliadau 
Gwybodaeth am Fwyd i Ddefnyddwyr, i'r graddau y mae'n weithredol yn union 
cyn diwrnod cwblhau’r cyfnod gweithredu, yn rhan o gyfraith ddomestig y DU 
yn unol ag adran 3 o Ddeddf 2018 (fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf 2020). Bydd y 
Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd i Ddefnyddwyr a Rheoliadau 2014, o'r 
diwrnod y daw’r cyfnod gweithredu i ben, yn cael eu diwygio gan Offerynnau 
Statudol Ymadael â’r UE er mwyn cywiro unrhyw ddiffygion sy'n codi yn sgil y 
DU yn ymadael â'r UE. Ni fydd unrhyw gywiriad o'r fath yn effeithio'n sylweddol 
ar y ddarpariaeth a wneir gan y Rheoliadau hyn.  
 

 
4. Diben y ddeddfwriaeth a’r effaith y bwriedir iddi ei chael  
 

 
7. Un o ddibenion y Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd i Ddefnyddwyr yw 

darparu'r fframwaith deddfwriaethol o amgylch darparu gwybodaeth sy'n 
ymwneud â gwlad tarddiad neu darddle. Mae rheoliadau gorfodi ar wahân ond 
cyfochrog mewn perthynas â'r Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd i 
Ddefnyddwyr yn bodoli ym mhob un o bedair gwlad y DU. Yng Nghymru, 
Rheoliadau 2014 yw’r rhain.  
 

8. Awdurdodau lleol sy'n gorfodi Rheoliadau 2014. Mae'r prif bwerau gorfodi 
wedi'u cynnwys yn adran 10 (hysbysiadau gwella) a 32 (pwerau mynediad ac 
ymchwilio) Deddf Diogelwch Bwyd 1990, ac mae troseddau cysylltiedig ar eu 
cyfer. Mae Rheoliad 12 o Reoliadau 2014 yn gwneud darpariaeth ar gyfer 
gweithredu (gydag addasiadau) Deddf 1990 i ddarpariaethau penodedig 
Rheoliadau 2014.  
 

9. Mae Erthygl 26(3) o'r Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd i Ddefnyddwyr yn 
darparu, pan nodir gwlad tarddiad neu darddle’r bwyd a'i bod yn wahanol i 
wlad y prif gynhwysyn, bod rhaid nodi hyn ar y labeli bwyd.   

  
10. Ar hyn o bryd, nid yw'n ofynnol i Weithredwyr Busnesau Bwyd nodi gwlad 

tarddiad neu darddle oni bai fod hynny yn rhinwedd Erthygl 26(2)(a) y 
Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd i Ddefnyddwyr. Yn unol ag Erthygl 26(2)(a), 
rhaid i Weithredwyr Busnesau Bwyd nodi gwlad tarddiad neu darddle eu bwyd 
mewn achosion lle gallai ei hepgor gamarwain y defnyddiwr o ran gwir wlad 
tarddiad neu darddle y bwyd terfynol dan sylw, yn benodol os yw’r wybodaeth 
sy'n cyd-fynd â'r bwyd neu'r label yn ei chyfanrwydd fel arall yn awgrymu bod 
gan y bwyd wlad tarddiad neu darddle gwahanol.  
 

11. Bydd y rheoliadau hyn yn ei gwneud yn ofynnol, os yw Gweithredwr Busnes 
Bwyd yn nodi gwlad tarddiad neu darddle’r bwyd a’i bod yn wahanol i wlad 
tarddiad neu darddle prif gynhwysyn y bwyd, iddynt hefyd nodi gwlad tarddiad 
neu darddle’r prif gynhwysyn. Mewn achosion o'r fath, rhaid nodi gwlad 
tarddiad neu darddle’r prif gynhwysyn yn unol â gofynion y Rheoliad 
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Gweithredu lle mae Gweithredwr y Busnes Bwyd wedi nodi gwlad tarddiad neu 
darddle’r bwyd.   
 

12. Mae'r Rheoliad Gweithredu yn darparu'r fformat y mae'n rhaid i Weithredwr 
Busnes Bwyd ddarparu'r wybodaeth ynddo os yw wedi nodi gwlad tarddiad 
neu darddle’r bwyd a bod y wlad tarddiad neu’r tarddle yn wahanol i brif 
gynhwysyn y bwyd.  
 

13. Mae Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) (Diwygio) 2020 yn diwygio 
Rheoliadau 2014 er mwyn gallu cynnwys gofynion Erthygl 26(3) o’r Rheoliadau 
Gwybodaeth am Fwyd i Ddefnyddwyr a Rheoliad Gweithredu 2018 o fewn 
trefn orfodi bresennol Rheoliadau 2014.  
 

14. Effaith arfaethedig Erthygl 26(3) yw galluogi defnyddwyr i wneud dewisiadau 
mwy gwybodus yng Nghymru a sicrhau bod yr wybodaeth a ddarperir iddynt 
yn fanwl ac yn ystyrlon. Bydd Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) 
(Diwygio) 2020 yn darparu ar gyfer gorfodi'r Erthygl honno.  
  

15. Mae'r Rheoliad Gweithredu yn Rheoliad yr UE sy'n uniongyrchol berthnasol 
heb unrhyw fesurau cenedlaethol.  
 

16. Nid yw Gweithredu Rheoliad 2018 yn gymwys i ddynodiadau daearyddol a 
ddiogelir o dan Reoliad (UE) Rhif 1151/2012, Rheoliad (UE) Rhif 1308/2013, 
Rheoliad (CE) Rhif 110/2008 neu Reoliad (UE) Rhif 251/2014 neu a ddiogelir 
yn unol â chytundebau rhyngwladol, na nodau masnach cofrestredig lle mae'r 
olaf yn ddynodiad o darddiad, hyd nes y mabwysiadir rheolau penodol sy'n 
ymwneud â chymhwyso Erthygl 26(3) i ddynodiadau o'r fath. 

 
17. Y dull gorfodi a ddefnyddir yn Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) 

(Diwygio) 2020 fydd trwy hysbysiad gwella. Os yw Gweithredwr Busnes Bwyd 
yn methu â chydymffurfio â'r amodau a osodir gan hysbysiad gwella, bydd 
peidio â chydymffurfio â'r amodau hynny yn drosedd.  

 
18. Mae deddfwriaeth debyg yn cael ei gwneud yn Lloegr, yn yr Alban ac yng 

Ngogledd Iwerddon.  
 

Ymgynghoriad  
 

19. Cynhaliwyd ymgynghoriad pedair wythnos rhwng 22 Ionawr 2020 a 19 
Chwefror 2020 ar y cynnig i ddrafftio deddfwriaeth ddomestig i ddarparu ar 
gyfer gorfodi Erthygl 26(3) y Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd i Ddefnyddwyr 
fel y'i darllenir â'r Rheoliad Gweithredu yng Nghymru. Cafodd yr ymgynghoriad 
ei hyrwyddo i gynulleidfa eang o randdeiliaid allweddol fesul e-bost gan 
gynnwys gweithredwyr busnesau bwyd, awdurdodau lleol, prifysgolion, ac 
Undeb Cenedlaethol Amaethwyr Cymru.  
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20. Daeth pump ymateb i law ar gyfer yr ymgynghoriad, ac nid oedd yr un ohonynt 
yn gwrthwynebu'r cynllun i ddrafftio deddfwriaeth ddomestig yn gorfodi Erthygl 
26(3) y Rheoliad Gwybodaeth am Fwyd i Ddefnyddwyr fel y'i darllenir gyda'r 
Rheoliad Gweithredu nac ychwaith yn amlygu unrhyw broblemau a fyddai’n 
golygu bod angen asesiad effaith ar eu cyfer.  

 
21. Bydd crynodeb o ymatebion yr ymgynghoriad yn cael ei gyhoeddi ar wefan yr 

ASB cyn pen tri mis ar ôl gosod y Rheoliadau.   

 
Asesiad Effaith Rheoleiddiol 
 

22. Mae Cod Ymarfer Llywodraeth Cymru ar Asesiadau Effaith yn nodi y dylid 
cyhoeddi Asesiad Effaith fel arfer ochr yn ochr ag ymgynghoriad ffurfiol.  

 
23. Mae'r ASB o'r farn y bydd effaith y Rheoliadau arfaethedig ar fusnesau ac 

awdurdodau gorfodi yn fach iawn. Mae hyn i raddau helaeth gan fod y 
newidiadau yn deillio o egwyddorion trosfwaol y Rheoliadau Gwybodaeth am 
Fwyd i Ddefnyddwyr, y mae'r DU eisoes wedi alinio ag ef, yn ogystal â'r 
Rheoliad Gweithredu.  

 
24. Mae Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) (Diwygio) 2020 yn galluogi 

pwerau gorfodi penodol yn unig, sydd eisoes yn bodoli ar gyfer achosion o 
ddiffyg cydymffurfio â gofynion cysylltiedig. 
 

25. Mae'r ASB yn rhagweld mai bychain iawn fydd unrhyw gostau ymgyfarwyddo 
untro i awdurdodau lleol yng Nghymru ar gyfer darllen ac ymgyfarwyddo â 
Rheoliadau'r UE ac yna eu rhannu â swyddogion gorfodi. Mae'r ASB yn 
darparu dogfen ganllaw i awdurdodau lleol yn egluro’r gofynion newydd wrth 
wneud yr Offeryn Statudol.  
 

26.  Nodwyd yn yr ymgynghoriad na fyddai asesiad effaith yn cael ei gynnal, ond 
pe bai ymatebion yn dwyn i'r amlwg unrhyw effaith ar gyrff gorfodi neu 
ddiwydiant na ragwelwyd, byddai'r angen am Asesiad Effaith yn cael ei 
ailystyried. Nid ystyriwyd bod unrhyw ymatebion i'r ymgynghoriad yn gofyn am 
asesiad effaith.  
 

27. O'r herwydd, ni fydd asesiad effaith yn cael ei gynhyrchu.  
 

28. Nid yw Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) (Diwygio) yn cael unrhyw 
effaith ar ddyletswyddau statudol na phartneriaid statudol Deddf Llywodraeth 
Cymru 2006.  
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SL(5)519 - Rheoliadau Ychwanegu Fitaminau, Mwynau a 

Sylweddau Eraill (Cymru) (Diwygio) 2020 

Cefndir a Diben 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Ychwanegu Fitaminau, Mwynau a Sylweddau Eraill (Cymru) 

2007 (“Rheoliadau 2007”) i gywiro hepgoriad yn y ddarpariaeth gorfodi. 

Mae Rheoliadau 2007 yn darparu ar gyfer gorfodi cyfraith yr UE mewn perthynas ag ychwanegu 

fitaminau, mwynau a rhai sylweddau eraill at fwyd. Mae Rheoliad yr UE yn darparu ar gyfer sylweddau a 

allai greu risg bosibl i ddefnyddwyr, a all fod yn waharddedig, yn gyfyngedig neu yn destun gwaith 

craffu. Pan wnaed Rheoliadau 2007, nid oeddent yn darparu ar gyfer gorfodi gwahardd na chyfyngu ar 

sylweddau sy'n cael eu hychwanegu at fwydydd. Mae hyn am nad oedd dim sylweddau gwaharddedig na 

sylweddau cyfyngedig ar yr adeg honno. Fodd bynnag, er 2007, mae perlysieuyn Effedra a rhisgl Iohimbe 

wedi cael eu rhestru yn sylweddau gwaharddedig ac mae traws-frasterau wedi cael eu rhestru yn 

sylweddau cyfyngedig. Felly, mae'r Rheoliadau hyn yn ychwanegu sylweddau gwaharddedig a sylweddau 

cyfyngedig at y drefn orfodi. 

Gwneir y Rheoliadau o dan adrannau 6(1)(a) ac (f), 17(2), 26(1)(a) a (3) a 48(1) o Ddeddf Diogelwch Bwyd 

1990 ac adran 2(2) o Ddeddf Cymunedau Ewropeaidd 1972, a pharagraff 1A o Atodlen 2 i Ddeddf 

Cymunedau Ewropeaidd 1972. 

Gweithdrefn 

Negyddol. 

Materion technegol: craffu 

Ni nodwyd unrhyw bwyntiau technegol i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn 

perthynas â'r offeryn hwn. 

Rhinweddau: craffu  

Ni nodwyd unrhyw rinweddau 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   

Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau 2007 sy'n darparu, yng Nghymru, ar gyfer gorfodi 

rhwymedigaethau'r UE ar ychwanegu fitaminau a mwynau a rhai sylweddau eraill at fwyd. Bydd 

Rheoliadau diwygiedig 2007 yn rhan o gyfraith yr UE a ddargedwir ar ôl diwrnod cwblhau’r cyfnod 

gweithredu (h.y. diwedd y cyfnod gweithredu, ar 31 Rhagfyr 2020). 

Ymateb y Llywodraeth 

Nid oes angen ymateb gan y Llywodraeth. 

Cynghorwyr Cyfreithiol 

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 

17 Mawrth 2020 

Tudalen y pecyn 153

Eitem 4.2



O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2020 Rhif 257 (Cy. 59) 

BWYD, CYMRU 

Rheoliadau Ychwanegu Fitaminau, 

Mwynau a Sylweddau Eraill 

(Cymru) (Diwygio) 2020 

NODYN ESBONIADOL 

(Nid ywʼr nodyn hwn yn rhan oʼr Rheoliadau) 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau 

Ychwanegu Fitaminau, Mwynau a Sylweddau Eraill 

(Cymru) 2007 (O.S. 2007/1984 (Cy. 165)) 

(“Rheoliadau 2007”). 

Mae rheoliad 2(1) o Reoliadau 2007 wedi ei 

ddiwygio fel bod y diffiniad o “y Rheoliad CE” yn 

cynnwys cyfeiriad at Atodiad 3 (fel y’i diwygir o bryd 

i’w gilydd) o Reoliad (EC) Rhif 1925/2006 Senedd 

Ewrop a’r Cyngor dyddiedig 20 Rhagfyr 2006 ar 

ychwanegu fitaminau a mwynau a sylweddau eraill 

penodol at fwydydd (OJ Rhif L 404, 30.12.2006, t. 

26), fel y’i diwygiwyd ddiwethaf gan Reoliad y 

Comisiwn (EU) 2019/650 dyddiedig 24 Ebrill 2019 

sy’n diwygio Atodiad 3 i Reoliad (EC) Rhif 1925/2006 

Senedd Ewrop a’r Cyngor ynghylch Yohimbe 

(Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) 

(OJ Rhif L 110, 25.4.2019, t. 21). 

Mae rheoliad 4(2) o Reoliadau 2007 wedi ei 

ddiwygio fel ei bod yn drosedd ychwanegu sylwedd a 

restrir yn Atodiad 3, Rhan A o’r Rheoliad CE at 

fwydydd, neu ddefnyddio sylwedd o’r fath wrth 

weithgynhyrchu bwydydd. 

Mae rheoliad 4(2) o Reoliadau 2007 wedi ei 

ddiwygio ymhellach fel ei bod yn drosedd ychwanegu 

sylwedd a restrir yn Atodiad 3, Rhan B o’r Rheoliad 

CE at fwydydd, neu ddefnyddio sylwedd o’r fath wrth 

weithgynhyrchu bwydydd oni bai bod y sylwedd 

hwnnw yn cael ei ychwanegu neu ei ddefnyddio yn 

unol â’r amodau a bennir yn y Rhan honno. 

Mae darpariaeth drosiannol newydd (rheoliad 4A) 

wedi ei mewnosod yn Rheoliadau 2007 i ddarparu nad 

oes unrhyw drosedd yn cael ei chyflawni mewn 

cysylltiad ag unrhyw fwyd nad yw’n cydymffurfio â 
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darpariaethau Atodiad 3, Rhan B sy’n ymwneud â 

thraws-fraster ac eithrio traws-fraster sy’n digwydd yn 

naturiol mewn braster sy’n dod o anifeiliaid ac a roddir 

ar y farchnad cyn 1 Ebrill 2021. 

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar 

gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn 

perthynas â’r Rheoliadau hyn. O ganlyniad, ystyriwyd 

nad oedd yn angenrheidiol cynnal asesiad effaith 

rheoleiddiol o’r costau a’r manteision sy’n debygol o 

ddeillio o gydymffurfio â’r Rheoliadau hyn. 
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2020 Rhif 257 (Cy. 59) 

BWYD, CYMRU 

Rheoliadau Ychwanegu Fitaminau, 

Mwynau a Sylweddau Eraill 

(Cymru) (Diwygio) 2020 

Gwnaed 10 Mawrth 2020 

Gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol 

Cymru 12 Mawrth 2020 

Yn dod i rym 3 Ebrill 2020 

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Rheoliadau 

canlynol drwy arfer y pwerau a roddir gan 

adrannau 16(1)(a) ac (f), 17(2), 26(1)(a) a (3) ac 48(1) 

o Ddeddf Diogelwch Bwyd 1990(1) ac a freiniwyd 

bellach ynddynt hwy(2) ac adran 2(2) o Ddeddf y 

Cymunedau Ewropeaidd 1972(3) a pharagraff 1A o 

Atodlen 2 iddi. 

                                                                               
(1) 1990 p. 16. Amnewidiwyd adran 1(1) a (2) (ystyr “food” ac 

ymadroddion sylfaenol eraill) gan O.S. 2004/2990.  
Diwygiwyd adran 16(1) o Ddeddf Diogelwch Bwyd 1990 
(“Deddf 1990”) gan baragraffau 7 ac 8 o Atodlen 5 i Ddeddf 
Safonau Bwyd 1999 (p. 28) (“Deddf 1999”). Diwygiwyd 
adran 17 o Ddeddf 1990 gan baragraffau 7, 8 a 12 o Atodlen 
5 i Ddeddf 1999 ac O.S. 2011/1043. Diwygiwyd adran 26(3) 
gan Atodlen 6 i Ddeddf 1999. Diwygiwyd adran 48(1) gan 
baragraffau 7 ac 8 o Atodlen 5 i Ddeddf 1999. 

(2) Trosglwyddwyd y swyddogaethau hynny a oedd gynt yn 
arferadwy gan “the Ministers” (sef, o ran Cymru a Lloegr ac 
yn gweithredu ar y cyd, y Gweinidog Amaethyddiaeth, 
Pysgodfeydd a Bwyd a’r Ysgrifenyddion Gwladol a oedd yn 
eu trefn yn ymwneud ag iechyd yn Lloegr a bwyd ac iechyd 
yng Nghymru) i’r graddau yr oeddent yn arferadwy o ran 
Cymru, i Gynulliad Cenedlaethol Cymru gan O.S 1999/672 
fel y’i darllenir gydag adran 40(3) o Ddeddf 1999 a’u 
trosglwyddo wedi hynny i Weinidogion Cymru gan 
baragraff 30 o Atodlen 11 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 
2006 (p. 32).  Mae’r swyddogaethau hynny yn arferadwy 
bellach o ran Lloegr gan yr Ysgrifennydd Gwladol yn unol â 
pharagraff 8 o Atodlen 5 i Ddeddf 1999. 

(3) 1972 p. 68 (“Deddf 1972”). Diwygiwyd adran 2(2) o Ddeddf 
1972 gan adran 27(1)(a) o Ddeddf Diwygio Deddfwriaethol 
a Rheoleiddiol 2006 (p. 51) a chan adran 3(3) o Ddeddf yr 
Undeb Ewropeaidd (Diwygio) 2008 (p. 7) a Rhan 1 o’r 
Atodlen iddi. Mewnosodwyd paragraff 1A o Atodlen 2 gan 
adran 28 o Ddeddf Diwygio Deddfwriaethol a Rheoleiddiol 
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Mae Gweinidogion Cymru wedi eu dynodi at 

ddibenion adran 2(2) o Ddeddf y Cymunedau 

Ewropeaidd 1972 mewn perthynas â mesurau sy’n 

ymwneud â bwyd (gan gynnwys diod) gan gynnwys 

cynhyrchu sylfaenol o ran bwyd(1). Mae’r Rheoliadau 

hyn yn gwneud darpariaeth at ddiben a grybwyllir yn 

adran 2(2) o Ddeddf y Cymunedau Ewropeaidd 1972, 

ac mae’n ymddangos i Weinidogion Cymru ei bod yn 

hwylus i gyfeiriadau penodol at ddarpariaethau yn 

Rheoliad (EC) Rhif 2016/128(2) gael eu dehongli fel 

cyfeiriadau at y darpariaethau hynny fel y’u diwygir o 

bryd i’w gilydd. 

Mae Gweinidogion Cymru wedi rhoi sylw i gyngor 

perthnasol a roddwyd gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd 

yn unol ag adran 48(4A) o Ddeddf Diogelwch Bwyd 

1990(3). 

Fel sy’n ofynnol gan Erthygl 9 o Reoliad (EC) Rhif 

178/2002 Senedd Ewrop a’r Cyngor sy’n gosod 

egwyddorion cyffredinol a gofynion cyfraith bwyd, yn 

sefydlu Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop ac yn 

gosod gweithdrefnau o ran materion diogelwch 

bwyd(4), ymgynghorwyd yn agored ac yn dryloyw â’r 

cyhoedd wrth lunio a gwerthuso’r Rheoliadau hyn. 

Enwi a chychwyn 

1.—(1) Enw’r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau 

Ychwanegu Fitaminau, Mwynau a Sylweddau Eraill 

(Cymru) (Diwygio) 2020. 

(2) Daw’r Rheoliadau hyn i rym ar 3 Ebrill 2020. 

                                                                               
2006. Fe’i diwygiwyd gan adran 3(3) o Ddeddf yr Undeb 
Ewropeaidd (Diwygio) 2008 a Rhan 1 o’r Atodlen iddi ac 
O.S. 2007/1388.  

(1) O.S. 2005/1971, y mae diwygiadau iddo nad ydynt yn 
berthnasol i’r Rheoliadau hyn. 

(2) Rheoliad (EC) Rhif 1925/2006 Senedd Ewrop a’r Cyngor 
dyddiedig 20 Rhagfyr 2006 ar ychwanegu fitaminau a 
mwynau a sylweddau eraill penodol at fwydydd (OJ Rhif L 
404, 30.12.2006, t. 26), fel y’i diwygiwyd ddiwethaf gan 
Reoliad y Comisiwn (EU) 2019/650 dyddiedig 24 Ebrill 
2019 sy’n diwygio Atodiad 3 i Reoliad (EC) Rhif 1925/2006 
Senedd Ewrop a’r Cyngor ynghylch Yohimbe (Pausinystalia 
yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) (OJ Rhif L 110, 
25.4.2019, t. 21).   

(3) Mewnosodwyd adran 48(A) gan baragraff 21 o Atodlen 5 i 
Ddeddf 1999. 

(4) OJ Rhif L 31, 1.2.2002, t.1, fel y’i diwygiwyd ddiwethaf gan 
Reoliad (EU) 2019/1243 Senedd Ewrop a’r Cyngor 
dyddiedig 20 Mehefin 2019 sy’n addasu nifer o actau 
cyfreithiol sy’n darparu ar gyfer defnyddio’r weithdrefn 
reoleiddiol ynghyd â chraffu i Erthyglau 290 a 291 o’r 
Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd (OJ Rhif L 
198, 25.7.2019, t. 241) ac a ddiwygiwyd yn rhagolygol gan 
O.S. 2019/641.  

Certified copy from legislation.gov.uk Publishing

Tudalen y pecyn 157



 5

Diwygio Rheoliadau Ychwanegu Fitaminau, 
Mwynau a Sylweddau Eraill (Cymru) 2007 

2.—(1) Mae Rheoliadau Ychwanegu Fitaminau, 

Mwynau a Sylweddau Eraill (Cymru) 2007(1) wedi eu 

diwygio fel a ganlyn. 

(2) Yn rheoliad 2(1) (dehongli), yn y diffiniad o “y 

Rheoliad CE” (“the EC Regulation”) yn lle “I neu II” 

rhodder “1, 2 neu 3”. 

(3) Yn rheoliad 4(2) (tramgwyddau a chosbau)— 

(a) ar ddiwedd is-baragraff (ch) hepgorer “a”; 

(b) ar ddiwedd is-baragraff (d) yn lle “.” rhodder 

“;”; 

(c) ar ôl is-baragraff (d) mewnosoder— 

“(dd) Erthygl 8(2)(a)(i) (gwahardd 

ychwanegu sylwedd a restrir yn 

Atodiad 3, Rhan A at fwydydd neu ei 

ddefnyddio wrth weithgynhyrchu 

bwydydd); 

(e) Erthygl 8(2)(a)(ii) (gwahardd 

ychwanegu sylwedd a restrir yn 

Atodiad 3, Rhan B at fwydydd neu ei 

ddefnyddio wrth weithgynhyrchu 

bwydydd oni bai bod y sylwedd 

hwnnw yn cael ei ychwanegu neu ei 

ddefnyddio yn unol â’r amodau a 

bennir yn y Rhan honno).” 

(4) Ar ôl rheoliad 4 mewnosoder— 

“Darpariaeth drosiannol mewn perthynas â 

bwyd sy’n cynnwys sylwedd a restrir yn 
Atodiad 3, Rhan B 

4A. Nid oes tramgwydd wedi’i gyflawni o 

dan baragraff (1) o reoliad 4 yn rhinwedd 

paragraff (2)(e) o’r rheoliad hwnnw mewn 

cysylltiad ag ychwanegu sylwedd at unrhyw 

fwyd neu ei ddefnyddio i weithgynhyrchu 

unrhyw fwyd os—  

(a) yw’r bwyd wedi’i roi ar y farchnad cyn 

1 Ebrill 2021; a 

(b) yw’r sylwedd o dan sylw yn dod o 

fewn y cofnod yn Atodiad 3, Rhan B 

sy’n ymwneud â thraws-fraster ac 

eithrio traws-fraster sy’n digwydd yn 

naturiol mewn braster sy’n dod o 

anifeiliaid.” 

 

Vaughan Gething 

                                                                               
(1) O.S. 2007/1984 (Cy. 165), a ddiwygiwyd gan O.S. 

2014/2303 (Cy. 227) ac O.S. 2018/806 (Cy. 162). Mae wedi 
ei ddiwygio’n rhagolygol gan O.S. 2019/179 (Cy. 45).  

Certified copy from legislation.gov.uk Publishing
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Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 

un o Weinidogion Cymru 

10 Mawrth 2020 

Certified copy from legislation.gov.uk Publishing

Tudalen y pecyn 159



Explanatory Memorandum to the Addition of Vitamins, Minerals and Other 
Substances (Wales) (Amendment) Regulations 2020   
 
This Explanatory Memorandum has been prepared by the Health and Social Services 
Group and is laid before the National Assembly for Wales in conjunction with the above 
subordinate legislation and in accordance with Standing Order 27.1.   
 
Minister’s Declaration 
 
In my view, this Explanatory Memorandum gives a fair and reasonable view of the 
expected impact of the Addition of Vitamins, Minerals and Other Substances 
(Wales) (Amendment) Regulations 2020. I am satisfied that the benefits justify the 
likely costs. 
 
 
 
 
 
 
 
Vaughan Gething  
Minister for Health and Social Services  
12 March 2020 
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1. Description 
 
The Addition of Vitamins, Minerals and Other Substances (Wales) (Amendment) 
Regulations 2020 (these Regulations) will amend The Addition of Vitamins, Minerals 
and Other Substances (Wales) Regulations 2007 (The 2007 Regulations) to correct 
an omission in the enforcement provision. 
 
2. Matters of special interest to the Legislation, Justice and Constitution 

Committee 
   

None. 
 
3. Legislative background 
 
Welsh Ministers have the powers to make the proposed Regulations under sections 
16(1)(a) and (f), 17(2), 26(1)(a) and (3) and 48(1) of the Food Safety Act 1990 (“the 
1990 Act”) and section 2(2) of, and paragraph 1A of Schedule 2 to, the European 
Communities Act 1972.  
 
Powers under the 1990 Act, so far as exercisable in relation to Wales, were transferred 
to the National Assembly for Wales by the National Assembly for Wales (Transfer of 
Functions) Order 1999, as read with Section 40(3) of the Food Standards Act 1999, 
and were transferred to the Welsh Ministers by paragraph 30 of Schedule 11 to the 
Government of Wales Act 2006 (“GOWA 2006”). Welsh Ministers have been 
designated for the purposes of section 2(2) of the European Communities Act 1972 in 
relation to measures relating to food (including drink), including the primary production 
of food by way of the European Communities (Designation) (No 2) Order 2005 (S.I. 
2005/1971).  
 
These Regulations are being made under the negative procedure.   
 
4. Purpose & intended effect of the legislation 
 
The 2007 Regulations provide for the enforcement of Regulation (EC) No 1925/2006 
on the addition of vitamins and minerals and of certain other substances to foods 
“the EC Regulation”. 

Article 8 and Annex III of the EC Regulation provide for substances that could 
represent a potential risk to consumers. Such substances may be:  

• Prohibited under Part A of Annex III 

• Restricted with certain conditions of use under Part B of Annex III 

• Kept under scrutiny subject to evidence of safety under Part C of Annex III.  

At the time the 2007 Regulations were made, there were no prohibited or restricted 
substances.  Consequently Article 8 and Annex III provisions were not included in 
the offences and penalties section of the 2007 Regulations.  
 
Since then, two substances, Ephedra herb and Yohimbe bark, have been prohibited 
under part A; and trans fats have been restricted under part B.  
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These Regulations will amend the 2007 Regulations to include a provision for Article 
8 on the prohibition or restriction of substances listed in Part A or B of Annex III. This 
will make it a punishable offence if a food business operator adds a substance listed 
in Annex 3, Part A of the EC Regulation to foods or uses such a substance in the 
manufacture of foods.  The amendments to the regulations will also make it a 
punishable offence to add a substance listed in Annex 3, Part B of the EC Regulation 
to foods, or to use the substance in the manufacture of foods, unless that substance 
is added or used in accordance with the conditions specified in that Part. 

 

These Regulations will also include a transitional provision to provide that no offence 
is committed in respect of any food that does not comply with the provisions of Annex 
3, Part B relating to trans fat other than trans fat naturally occurring in fat of animal 
origin and which is placed on the market before 1 April 2021. 

 
Enforcement 
 
The EC Regulation came into force on 19 January 2007 and entered into application 
from1 July 2007.  From 1 July 2007, the EC Regulation became directly applicable in 
all member states, including the UK, and the provision of the EC Regulation will 
continue to apply after exit day.   

 
The 2007 Regulations put in place offences linked to the EC Regulation and 
enforcement provisions and penalties associated with those offences to enable 
enforcement of the EC Regulation in Wales, but failed to include provision for Article 
8 and Annex III of the EC Regulation. These Regulations will correct this and will 
extend the current enforcement regime to include the Article 8 and Annex III Part A 
and Part B provisions. The current enforcement regime is as follows:  

“any person who contravenes or fails to comply with the provisions of the EC 
Regulation specified in paragraph (2) is guilty of an offence and liable —  
(a) on conviction on indictment to a term of imprisonment not exceeding two years or 
to a fine or both;  
(b) on summary conviction to a term of imprisonment not exceeding three months or 
to a fine not exceeding the statutory maximum or both.” 

 

5. Consultation  

A limited technical consultation was held for four weeks from 25 November 2019.  A 
limited consultation was considered appropriate in this case given it focussed purely 
on extending the existing enforcement regime introduced by the 2007 Regulations to 
include provision for Article 8 and Annex III of the EC Regulations and which had 
already been subject to a full 12-month consultation.   
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The consultation was shared with enforcement bodies, industry stakeholders, health 
professional and consumer groups and other relevant non-government 
organisations.  

 
Two response were received to the consultation, both from members of the public 
and both fully supportive of the proposed Regulations.  Consultations were also held 
in the other UK countries.   

 
No amendments were made to these or the other equivalent UK Regulations as a 
consequence of the consultations.  

 
 
6. Regulatory Impact Assessment (RIA)  
 
A full regulatory impact assessment has not been carried out for these Regulations as 
the impact on businesses, charities or voluntary bodies is expected to be small.  
 
Two options have been considered: 
 
Option 1: Do nothing – The 2007 Regulations will not be amended to include a 
provision for Article 8 on the prohibition or restriction of substances listed in Part A or 
B of Annex III. It will therefore not be a punishable offence if a food business 
operator uses a prohibited substance listed in Part A or is non-compliant with the 
conditions of use for substances listed in Part B.   

Existing legislation such as, for example, the Food Safety Act 1990 or the Fraud Act 
2006, would provide enforcement powers in the most severe cases breaching food 
safety. 
 
This could result in several unwanted impacts including:  
 
- lack of legal clarity for enforcement officers and businesses;  
-   risk to vulnerable consumers if there are no sanctions for non-compliant products 

and such products therefore remain on the market;  
- impact on the supply chain of these specialist products due to uncertainty of 

business; 
- lack of consumer confidence in enforcement of the law;  
- the UK would be in breach of its legal obligations under the EU Treaty as applied 

by the Withdrawal Agreement and may face infraction proceedings. 
 
Option 2: Introduce the Addition of Vitamins, Minerals and Other Substances 
(Wales) (Amendment) Regulations 2020 to include a provision for Article 8 on the 
prohibition or restriction of substances listed in Part A or B of Annex III and, make it a 
punishable offence if a food business operator uses a prohibited substance listed in 
Part A or is non-compliant with the conditions of use for substances listed in Part B.  

Option 2 is the preferred approach.  
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Costs and Benefits 
 
Costs to business  
 
This legislation affects manufacturers who add nutrients to food including, but not 
limited to vitamins and minerals.   
 
We are not aware of any manufacturers in the UK who use either of the two 
prohibited substances, Ephedra herb and Yohimbe bark, in the manufacture of food.   
 
Those who use trans fats have been restricted under part B and will have until 1 April 
2021 to remove such products from the market.  We are not aware of any such 
business operating in the UK.  
 
We estimate that businesses will only need to spend a short amount of time 
familiarising themselves with the new requirements.  
 
Costs to local authorities  
 
The impact on the public sector of implementing Option 2 is small. Local authorities 
would need to set aside time to become familiar with these Regulations, however 
ongoing workloads for Trading Standards Officers are not expected to increase as a 
result of these Regulations. 
 
It is estimated that it would take one Trading Standards Officer one hour to read and 
become familiar with these Regulations and the new enforcement regime. The hourly 
pay rate for qualified Trading Standards Officers is between £16 and £25 – averaging 
approximately £27 per hour once uprated to account for non-wage labour costs and 
overheads, taken as 30%. The total one-off cost to the 22 local authorities in Wales is 
therefore estimated at £594.  
 
Benefits to business 
  
These Regulations will provide clarity for business in terms of the offences and 
penalties they will face if they do not comply with the requirements for substances 
provided for under Article 8 and Annex III.   
 
Benefits to local authorities  
 
These Regulations will provide clarity for enforcement officers in terms of the 
enforcement tools available to them if a business does not comply with the 
requirements for substances provided for under Article 8 and Annex III.   
 
Benefits to consumers  
 
The extension of the enforcement provision in these Regulations will provide 
consumers with further protection and assurance in this area.  
 
Summary of the preferred option  
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Option 2 is the preferred option because it ensures full enforcement of the EC 
Regulation in Wales and avoids the associated risk of infraction proceedings and 
consequent fines. 
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Eluned Morgan AC/AM 
Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol  
Minister for International Relations and the Welsh 
Language 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

Gohebiaeth.Eluned.Morgan@llyw.cymru 
               Correspondence.Eluned.Morgan@gov.wales 

 
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.   

Ein cyf/Our ref MA - L/EM/0587/19 
 
Helen Mary Jones AC 
Cadeirydd 
Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu  
Tŷ Hywel  
Bae Caerdydd  
Caerdydd  
CF99 1NA 
 
 
 

 
 
 

16 Mawrth 2020 
 
Annwyl Helen,  
 
Yn dilyn fy natganiad ysgrifenedig i Aelodau heddiw, mae’n bleser gen i amgáu copi o 
Reoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 8) sydd wedi’u cyhoeddi ar gyfer ymgynghoriad. 
 
Bydd y Rheoliadau yn ceisio gosod Safonau’r Gymraeg ar gyfer y naw corff canlynol: 
 

 Y Cyngor Ceiropracteg Cyffredinol 

 Y Cyngor Deintyddol Cyffredinol  

 Y Cyngor Meddygol Cyffredinol  

 Y Cyngor Optegol Cyffredinol  

 Y Cyngor Osteopathig Cyffredinol  

 Y Cyngor Fferyllol Cyffredinol  

 Y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal 

 Y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth  

 Yr Awdurdod Safonau Proffesiynol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol  
 
Mae'r ymgynghoriad hwn wedi'i drefnu ers peth amser ac rwyf wedi penderfynu bwrw 
ymlaen ag ef yn ôl fel y cynlluniwyd. Fodd bynnag, rwy'n ymwybodol iawn bod yr holl 
randdeiliaid o dan straen sylweddol a'u bod yn wynebu cyfnod o ansicrwydd oherwydd y 
sefyllfa bresennol o ran Coronafeirws, neb yn fwy na chyrff y sector iechyd. Byddwn felly yn 
adolygu'r dyddiad cau maes o law er mwyn sicrhau bod yr holl randdeiliaid yn cael cyfle teg 
i roi ystyriaeth lawn i'r ymgynghoriad. 
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Dros y misoedd diwethaf rydym wedi bod yn cynnal adolygiad o Safonau.  Bwriad yr 
adolygiad oedd i ystyried yn fanwl sut orau i addasu Safonau’r Gymraeg, o fewn fframwaith 
Deddfwriaethol Mesur y Gymraeg yn unol ag argymhellion y Pwyllgor yn dilyn yr ymchwiliad 
‘Cefnogi a Hybu’r Gymraeg’.   
 
Rwyf yn falch bod swyddogion eisoes wedi cynnig briff technegol i’r pwyllgor i drafod 
canfyddiadau’r adolygiad ac i osod y Rheoliadau hyn mewn cyd-destun y gwaith mae’r 
Pwyllgor wedi bod yn gwneud.  
 
Er gwybodaeth, rwyf hefyd yn danfon copi o’r llythyr hwn at Dai Lloyd, Cadeirydd y Pwyllgor 
Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon a Mick Antoniw, Cadeirydd y Pwyllgor 
Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gan bod y ddau bwyllgor hynny hefyd wedi 
ymddiddori yn hynt Safonau’r Gymraeg.  
 
Cyn imi orffen, byddai'n esgeulus peidio â rhoi ar gofnod fy niolch i'r Pwyllgor am ei 
ymdrechion a'i argymhellion sydd wedi ein cefnogi i gyrraedd y man hwn. Edrychaf ymlaen 
at ystyried canlyniadau'r ymgynghoriad. 
 
Yn gywir,  
 

 
 

 
Eluned Morgan AC/AM 
Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol  
Minister for International Relations and the Welsh Language 
 

 

Tudalen y pecyn 167



Rheoliadau drafft a osodwyd gerbron Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru o dan adran 150(2) o Fesur y 
Gymraeg (Cymru) 2011, i’w cymeradwyo drwy 
benderfyniad gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru. 

O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  D R A F F T  

20[xx] Rhif (Cy. ) 

Y GYMRAEG 

Rheoliadau Safonau’r Gymraeg 
(Rhif 8) 20[xx] 

NODYN ESBONIADOL 

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Rheoliadau) 

Mae Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 (mccc 1) 
(“Mesur 2011”) yn gwneud darpariaeth ar gyfer pennu 
safonau ymddygiad mewn perthynas â’r Gymraeg 
(“safonau”). Mae’r rhain yn disodli’r system o 
gynlluniau iaith Gymraeg y darperir ar eu cyfer yn 
Neddf yr Iaith Gymraeg 1993 (p. 38). 

Mae adran 26 o Fesur 2011 yn galluogi 
Gweinidogion Cymru i bennu safonau, ac mae adran 
39 yn eu galluogi i ddarparu bod safon yn benodol 
gymwys i berson drwy awdurdodi Comisiynydd y 
Gymraeg (“y Comisiynydd”) i roi hysbysiad i’r person 
hwnnw sy’n ei gwneud yn ofynnol iddo gydymffurfio 
â’r safon (“hysbysiad cydymffurfio”). 

Mae’r Rheoliadau hyn yn pennu safonau mewn 
perthynas ag ymddygiad y cyrff a restrir yn Atodlen 6 
i’r Rheoliadau. Y cyrff a restrir yw: 

 
• Yr Awdurdod Safonau Proffesiynol ar gyfer 

Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
• Y Cyngor Ceiropractig Cyffredinol 
• Y Cyngor Deintyddol Cyffredinol 
• Y Cyngor Fferyllol Cyffredinol 
• Y Cyngor Meddygol Cyffredinol 
• Y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth 
• Y Cyngor Optegol Cyffredinol 
• Y Cyngor Osteopathig Cyffredinol 
• Y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal 
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Ymysg pethau eraill, caiff y cyrff hyn (ar wahân i’r 
Awdurdod Safonau Proffesiynol ar gyfer Iechyd a 
Gofal Cymdeithasol) wneud penderfyniadau mewn 
cysylltiad ag achosion cyfreithiol a ddygir ger eu bron. 
Mae Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 yn gwneud 
darpariaeth ynghylch siarad Cymraeg mewn achosion 
cyfreithiol yng Nghymru. 

Mae’r Rheoliadau hefyd yn awdurdodi’r 
Comisiynydd (yn ddarostyngedig i eithriadau penodol 
a nodir yn rheoliad 3(2)) i roi hysbysiad cydymffurfio 
i’r cyrff hynny, mewn perthynas â safonau a bennir 
gan y Rheoliadau. 

Yn unol ag adran 44 o Fesur 2011, caiff y 
Comisiynydd (drwy hysbysiad cydymffurfio) ei 
gwneud yn ofynnol i gorff gydymffurfio ag un neu 
ragor o’r safonau sy’n benodol gymwys iddo. I 
adlewyrchu hynny, mae’r safonau a bennir gan y 
Rheoliadau wedi eu geirio ar ffurf naratif ail berson, 
hynny yw ar ffurf “rhaid ichi” (ac ystyr “chi” yw’r 
corff perthnasol ym mhob achos). 

Gan ddefnyddio’r hyblygrwydd a ddarperir gan 
adran 44 o Fesur 2011, caiff y Comisiynydd (os yw 
hynny’n rhesymol ac yn gymesur a’i fod yn dymuno 
gwneud hynny) ei gwneud yn ofynnol i gorff 
gydymffurfio ag un safon o dan rai amgylchiadau, a 
safon arall o dan amgylchiadau eraill. Er enghraifft, os 
yw safon yn benodol gymwys i gorff, caiff y 
Comisiynydd ei gwneud yn ofynnol i’r corff 
gydymffurfio â’r safon o dan rai amgylchiadau, ond 
nid o dan amgylchiadau eraill, neu ei gwneud yn 
ofynnol i’r corff gydymffurfio â’r safon mewn rhai 
ardaloedd yn unig. Yn yr un modd os yw dwy neu 
ragor o safonau yn ymwneud ag ymddygiad penodol 
(er enghraifft, safonau 8 i 11 mewn perthynas ag ateb 
galwadau ffôn), caiff y Comisiynydd (drwy hysbysiad 
cydymffurfio) ei gwneud yn ofynnol i gorff 
gydymffurfio ag un o’r safonau hynny yn unig, neu â 
safonau gwahanol ar adegau gwahanol, o dan 
amgylchiadau gwahanol, neu mewn ardaloedd 
gwahanol, fel sy’n briodol i’r corff. Nid oes 
rheidrwydd ar y Comisiynydd felly i’w gwneud yn 
ofynnol i bob corff gydymffurfio â phob safon. 

Yn unol ag adran 46 o Fesur 2011, rhaid i’r 
hysbysiad cydymffurfio a roddir i gorff ddatgan y 
diwrnod gosod, neu’r diwrnodau gosod; hynny yw, y 
diwrnod neu’r diwrnodau y daw’n ofynnol i’r corff 
gydymffurfio â safon (neu gydymffurfio â safon 
mewn modd penodol). Gan ddefnyddio’r 
hyblygrwydd y darperir ar ei gyfer gan adran 46, caiff 
y Comisiynydd osod diwrnod gosod cynnar i gorff 
gydymffurfio â safon (cyn belled â bod hynny o leiaf 
6 mis ar ôl dyddiad rhoi’r hysbysiad cydymffurfio 
cysylltiedig i’r corff), neu osod diwrnod gosod 
ymhellach i’r dyfodol (er enghraifft mewn perthynas 
â safonau sy’n fwy heriol). 
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Pan fo safon a bennir yn y Rheoliadau hyn yn ei 
gwneud yn ofynnol i ddeunydd ysgrifenedig gael ei 
arddangos neu ei ddarparu yn Gymraeg, neu i 
wasanaeth gael ei ddarparu yn Gymraeg, nid yw hyn 
yn golygu bod rhaid arddangos neu ddarparu’r 
deunydd yn Gymraeg yn unig, na bod rhaid i’r 
gwasanaeth gael ei ddarparu yn Gymraeg yn unig (oni 
bai bod hynny’n cael ei ddatgan yn benodol). 

Mae Atodlen 1 i’r Rheoliadau yn pennu safonau 
cyflenwi gwasanaethau. Mae adran 28 o Fesur 2011 
yn darparu mai ystyr “safon cyflenwi gwasanaethau” 
yw safon sy’n ymwneud â gweithgaredd cyflenwi 
gwasanaethau, ac y bwriedir iddi hybu neu hwyluso 
defnyddio’r Gymraeg, neu weithio tuag at sicrhau nad 
yw’r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na’r 
Saesneg, pan gyflawnir y gweithgaredd hwnnw. Ystyr 
“gweithgaredd cyflenwi gwasanaethau” yw bod person 
yn cyflenwi gwasanaethau i berson arall, neu yn delio 
ag unrhyw berson arall mewn cysylltiad â chyflenwi 
gwasanaethau i’r person hwnnw neu i drydydd person. 

Mae Atodlen 2 i’r Rheoliadau yn pennu safonau 
llunio polisi. Mae adran 29 o Fesur 2011 yn darparu 
mai ystyr “safon llunio polisi” yw safon sy’n 
ymwneud â phenderfyniad polisi ac y bwriedir iddi 
sicrhau, neu gyfrannu at sicrhau, bod y person sy’n 
gwneud y penderfyniad polisi yn ystyried un neu ragor 
o’r canlynol— 

(a) pa effeithiau, os o gwbl, (pa un a yw’r rheini 
yn bositif neu’n andwyol) y byddai’r 
penderfyniad polisi yn eu cael ar gyfleoedd i 
bobl ddefnyddio’r Gymraeg, neu ar beidio â 
thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg; 

(b) sut y gellid gwneud y penderfyniad fel bod y 
penderfyniad yn cael effeithiau positif, neu 
effeithiau mwy positif, ar gyfleoedd i bobl 
ddefnyddio’r Gymraeg, neu ar beidio â thrin y 
Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg; 

(c) sut y gellid gwneud y penderfyniad fel nad 
yw’r penderfyniad yn cael effeithiau andwyol, 
neu fel bod y penderfyniad yn cael effeithiau 
llai andwyol, ar gyfleoedd i bersonau eraill 
ddefnyddio’r Gymraeg, neu ar beidio â thrin y 
Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg. 

Mae Atodlen 3 i’r Rheoliadau yn pennu safonau 
gweithredu. Mae adran 30 o Fesur 2011 yn darparu 
mai ystyr “safon gweithredu” yw safon sy’n ymwneud 
â swyddogaethau, neu fusnes neu ymgymeriad arall 
(“gweithgareddau perthnasol”) person (“A”), ac y 
bwriedir iddi hybu neu hwyluso defnyddio’r 
Gymraeg— 

(a) gan A wrth i A gyflawni ei weithgareddau 
perthnasol, 
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(b) gan A a pherson arall wrth iddynt ddelio â’i 
gilydd mewn cysylltiad â gweithgareddau 
perthnasol A, neu 

(c) gan berson ac eithrio A wrth iddo gyflawni 
gweithgareddau at ddibenion gweithgareddau 
perthnasol A neu mewn cysylltiad â hwy. 

Mae Atodlen 4 i’r Rheoliadau yn pennu safonau 
cadw cofnodion. Mae adran 32 o Fesur 2011 yn 
darparu mai ystyr “safon cadw cofnodion” yw safon 
sy’n ymwneud â chadw cofnodion ynghylch safonau 
penodedig eraill, cofnodion ynghylch cwynion sy’n 
ymwneud â chydymffurfedd â safonau penodedig 
eraill, neu gofnodion ynghylch cwynion eraill sy’n 
ymwneud â’r Gymraeg. 

Mae Atodlen 5 i’r Rheoliadau yn pennu safonau 
sy’n ymdrin â materion atodol. Mae’r rhain yn 
fathau penodol o safonau cyflenwi gwasanaethau, 
safonau llunio polisi, safonau gweithredu a safonau 
cadw cofnodion sy’n ymdrin â’r materion y cyfeirir 
atynt yn adran 27(4) o Fesur 2011 (sy’n atodol i’r 
materion yr ymdrinnir â hwy yn Atodlenni 1 i 4). 

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar 
gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn 
perthynas â’r Rheoliadau hyn. O ganlyniad, lluniwyd 
asesiad effaith rheoleiddiol o’r costau a’r manteision 
sy’n debygol o ddeillio o gydymffurfio â’r Rheoliadau 
hyn. Gellir cael copi oddi wrth: Uned y Gymraeg, 
Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 
3NQ. 
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Rheoliadau drafft a osodwyd gerbron Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru o dan adran 150(2) o Fesur y 
Gymraeg (Cymru) 2011, i’w cymeradwyo drwy 
benderfyniad gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru. 

O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  D R A F F T  

20[xx] Rhif (Cy. ) 

Y GYMRAEG 

Rheoliadau Safonau’r Gymraeg 
(Rhif 8) 20[xx] 

Gwnaed  *** 

Yn dod i rym   

Mae Gweinidogion Cymru, drwy arfer y pwerau a 
roddir iddynt gan adrannau 26, 27, 39 a 150(5) o Fesur 
y Gymraeg (Cymru) 2011(1), ac wedi cael 
cymeradwyaeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn 
unol ag adran 150(2) o’r Mesur hwnnw, yn gwneud y 
Rheoliadau a ganlyn: 

Enwi, cychwyn, cymhwyso a dehongli 

1.—(1) Enw’r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau 
Safonau’r Gymraeg (Rhif 8) 20[xx]. 

(2) Daw’r Rheoliadau hyn i rym ar [   ]. 
(3) Mae’r Rheoliadau hyn yn gymwys o ran Cymru. 
(4) Yn y Rheoliadau hyn— 

ystyr “aelod o staff” (“member of staff”) yw 
cyflogai i gorff neu berson naturiol sy’n gweithio i 
gorff ond nid person sydd wedi ei benodi i gorff 
gan y Cyfrin Gyngor (a rhaid dehongli “staff” 
(“staff”) yn unol â hynny); 
ystyr “corff” (“body”) yw person a restrir yn 
Atodlen 6; 
ystyr “un sydd wedi cofrestru” (“registrant”) yw 
person sy’n preswylio fel arfer yng Nghymru ac 
sydd wedi ei gofrestru â chorff neu’n gwneud cais 
i fod wedi ei gofrestru â chorff; 

 
(1) 2011 mccc 1. 
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ystyr “unigolyn” (“individual”) yw person naturiol 
sy’n preswylio fel arfer yng Nghymru ac yn 
gweithredu yn ei enw ei hun ond nid yw’n 
cynnwys un sydd wedi cofrestru sy’n gweithredu 
yn rhinwedd ei swydd fel un sydd wedi cofrestru; 
ystyr “wedi ei gofrestru” (“registered”) yw wedi ei 
gofrestru mewn cofrestr y mae’r corff yn ei 
chynnal yn rhinwedd unrhyw ddeddfiad. 

(5) Yn y Rheoliadau hyn— 
(a) mae cyfeiriadau at unrhyw weithgaredd sy’n 

cael ei gyflawni gan gorff, neu at unrhyw 
wasanaeth sy’n cael ei ddarparu gan gorff, i’w 
darllen fel pe baent yn cynnwys cyfeiriad at y 
gweithgaredd hwnnw yn cael ei gyflawni ar 
ran y corff, neu at y gwasanaeth hwnnw yn 
cael ei ddarparu ar ran y corff, gan drydydd 
parti o dan drefniadau a wneir rhwng y 
trydydd parti a’r corff; 

(b) yn unol â hynny, oni bai bod hysbysiad 
cydymffurfio yn darparu i’r gwrthwyneb, 
bydd corff wedi methu â chydymffurfio â 
safon mewn cysylltiad â gweithgaredd y mae 
wedi trefnu iddo gael ei gyflawni, neu 
wasanaeth y mae wedi trefnu iddo gael ei 
ddarparu, gan drydydd parti os nad yw’r 
gweithgaredd hwnnw neu’r gwasanaeth 
hwnnw wedi ei gyflawni neu ei ddarparu yn 
unol â’r safon. 

(6) Nid oes dim byd yn y Rheoliadau hyn sy’n ei 
gwneud yn ofynnol i gorff gydymffurfio â safon mewn 
cysylltiad â gweithgaredd a gyflawnir ganddo neu 
wasanaeth a ddarperir ganddo pan fo’n cyflawni’r 
gweithgaredd hwnnw neu’n darparu’r gwasanaeth 
hwnnw ar ran trydydd parti o dan drefniadau a wneir 
rhyngddo ef a’r trydydd parti. 

Safonau a bennir 

2.—(1) Yn Atodlen 1— 
(a) mae Rhan 1 yn pennu safonau cyflenwi 

gwasanaethau; 
(b) mae Rhan 2 yn darparu bod rhaid i hysbysiad 

cydymffurfio ei gwneud yn ofynnol i gorff 
gydymffurfio â safonau penodol a bennir yn 
Rhan 1 os yw wedi ei gwneud yn ofynnol i’r 
corff gydymffurfio â safonau penodol eraill; 

(c) mae Rhan 3 yn diffinio nifer o eiriau ac 
ymadroddion. 

(2) Yn Atodlen 2— 
(a) mae Rhan 1 yn pennu safonau llunio polisi; 
(b) mae Rhan 2 yn diffinio nifer o eiriau ac 

ymadroddion. 
(3) Yn Atodlen 3— 
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(a) mae Rhan 1 yn pennu safonau gweithredu; 
(b) mae Rhan 2 yn darparu bod rhaid i hysbysiad 

cydymffurfio ei gwneud yn ofynnol i gorff 
gydymffurfio â safonau penodol a bennir yn 
Rhan 1 os yw wedi ei gwneud yn ofynnol i’r 
corff gydymffurfio â safonau penodol eraill; 

(c) mae Rhan 3 yn diffinio nifer o eiriau ac 
ymadroddion. 

(4) Yn Atodlen 4— 
(a) mae Rhan 1 yn pennu safonau cadw 

cofnodion; 
(b) mae Rhan 2 yn diffinio nifer o eiriau ac 

ymadroddion. 
(5) Yn Atodlen 5— 

(a) mae Rhan 1 yn pennu safonau sy’n ymdrin â 
materion sy’n atodol i’r materion yr ymdrinnir 
â hwy yn y safonau a bennir yn Atodlenni 1 i 
4; 

(b) mae Rhan 2 yn gwneud darpariaeth ynghylch 
dehongli’r safonau atodol. 

Safonau sy’n benodol gymwys 

3.—(1) Mae Gweinidogion Cymru yn awdurdodi 
Comisiynydd y Gymraeg i roi hysbysiad cydymffurfio 
i’r personau a restrir yn Atodlen 6 sy’n ei gwneud yn 
ofynnol iddynt gydymffurfio ag unrhyw un neu ragor 
o’r safonau a bennir o dan reoliad 2 ac Atodlenni 1 i 5. 

(2) Ond nid awdurdodir y Comisiynydd i roi 
hysbysiad cydymffurfio i’r Awdurdod Safonau 
Proffesiynol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
sy’n ei gwneud yn ofynnol iddo gydymffurfio â 
safonau 23 i 26. 

 
 
Enw 
Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol, 
un o Weinidogion Cymru 
Dyddiad 
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 ATODLEN 1 Rheoliad 2(1) 

Safonau cyflenwi gwasanaethau 

RHAN 1 
Y SAFONAU 

 
1 Safonau ynghylch gohebiaeth a 

anfonir gan gorff 
 

 (1) Pan fydd corff yn ateb 
gohebiaeth 
 

Safon 1: Os byddwch yn cael gohebiaeth yn 
Gymraeg oddi wrth berson yng 
Nghymru, rhaid ichi ateb yn 
Gymraeg (os oes angen ateb), oni 
bai bod y person wedi dweud nad 
oes angen ateb yn Gymraeg. 
 

 (2) Pan fydd corff yn gohebu â 
sawl unigolyn 
 

Safon 2: Pan fyddwch yn anfon yr un 
ohebiaeth at sawl unigolyn, rhaid 
ichi anfon fersiwn Gymraeg o’r 
ohebiaeth at yr unigolion ar yr un 
pryd ag y byddwch yn anfon 
unrhyw fersiwn Saesneg ohoni. 
 

 (3) Safonau cyffredinol ynghylch 
gohebu 
 

Safon 3: Os byddwch yn llunio fersiwn 
Gymraeg a fersiwn Saesneg 
gyfatebol o ohebiaeth, rhaid ichi 
beidio â thrin y fersiwn Gymraeg 
yn llai ffafriol na’r fersiwn 
Saesneg (er enghraifft, os yw’r 
fersiwn Saesneg wedi ei llofnodi, 
neu os oes manylion cyswllt wedi 
eu darparu ar y fersiwn Saesneg, 
rhaid i’r fersiwn Gymraeg gael ei 
thrin yn yr un modd). 
 

Safon 4: Rhaid ichi ddatgan— 
(a) mewn gohebiaeth, a 
(b) mewn cyhoeddiadau a 

hysbysiadau sy’n 
gwahodd personau yng 
Nghymru i ymateb ichi 
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neu i ohebu â chi, 
eich bod yn croesawu cael 
gohebiaeth yn Gymraeg, y 
byddwch yn ateb gohebiaeth yn 
Gymraeg, ac na fydd gohebu yn 
Gymraeg yn arwain at oedi. 
 

2 Safonau ynghylch galwadau ffôn 
i gorff ac oddi wrth gorff 
 

Safon 5: Pan fydd unigolyn yn cysylltu â 
chi ar eich prif rif ffôn (neu ar un 
o’ch prif rifau ffôn), neu ar unrhyw 
rifau llinell gymorth neu rifau 
canolfan alwadau, a bod yr 
unigolyn hwnnw yn gofyn ichi 
ddelio â’r alwad yn Gymraeg, 
rhaid ichi ddelio â’r alwad yn 
Gymraeg os oes aelod o staff sy’n 
siarad Cymraeg ar gael (drwy 
drosglwyddo’r alwad os oes 
angen)— 

(a) hyd nes na all yr aelod o 
staff sy’n siarad Cymraeg 
ddarparu gwasanaeth ar 
bwnc penodol; a 

(b) hyd nes nad oes aelod o 
staff sy’n siarad Cymraeg 
ar gael i ddarparu 
gwasanaeth ar y pwnc 
penodol hwnnw. 

 
Safon 6: Rhaid i unrhyw systemau ffôn 

wedi eu hawtomeiddio sydd 
gennych ddarparu’r gwasanaeth 
cyfan wedi ei awtomeiddio yn 
Gymraeg. 
 

Safon 7: Pan fyddwch yn hysbysebu rhif 
gwasanaeth ffôn wedi ei 
awtomeiddio, rhaid ichi beidio â 
thrin y Gymraeg yn llai ffafriol 
na’r Saesneg. 
 

3 Safonau ynghylch corff yn 
cynnal cyfarfodydd nad ydynt ar 
agor i’r cyhoedd 
 

 (1) Cyfarfodydd rhwng corff ac 
un person gwahoddedig arall 
 

Safon 8: Os byddwch yn gwahodd un 
unigolyn (“A”) yn unig i gyfarfod 
(a dim personau eraill)— 

(a) rhaid ichi ofyn i A a yw’n 
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dymuno defnyddio’r 
Gymraeg yn y cyfarfod, a 
hysbysu A y byddwch yn 
cynnal y cyfarfod yn 
Gymraeg neu, os oes 
angen, yn darparu 
gwasanaeth cyfieithu o’r 
Gymraeg i’r Saesneg at y 
diben hwnnw, a 

(b) os yw A wedi eich 
hysbysu ei fod yn dymuno 
defnyddio’r Gymraeg yn 
y cyfarfod, rhaid ichi 
gynnal y cyfarfod yn 
Gymraeg neu, os oes 
angen, drefnu bod 
gwasanaeth cyfieithu ar y 
pryd neu wasanaeth 
cyfieithu olynol o’r 
Gymraeg i’r Saesneg ar 
gael yn y cyfarfod. 

 
 (2) Cyfarfodydd rhwng corff a 

mwy nag un person gwahoddedig 
 

Safon 9: Os byddwch yn gwahodd mwy nag 
un person i gyfarfod yng 
Nghymru, rhaid ichi ofyn i bob 
unigolyn a wahoddir a yw’n 
dymuno defnyddio’r Gymraeg yn 
y cyfarfod. 
 

Safon 9A: Os byddwch wedi gwahodd mwy 
nag un person i gyfarfod yng 
Nghymru, a bod o leiaf 10% o’r 
gwahoddedigion wedi eich 
hysbysu eu bod yn dymuno 
defnyddio’r Gymraeg yn y 
cyfarfod, rhaid ichi drefnu bod 
gwasanaeth cyfieithu ar y pryd o’r 
Gymraeg i’r Saesneg ar gael yn y 
cyfarfod. 
 

Safon 9B: Os byddwch wedi gwahodd mwy 
nag un person i gyfarfod yng 
Nghymru, a bod o leiaf 20% o’r 
gwahoddedigion wedi eich 
hysbysu eu bod yn dymuno 
defnyddio’r Gymraeg yn y 
cyfarfod, rhaid ichi drefnu bod 
gwasanaeth cyfieithu ar y pryd o’r 
Gymraeg i’r Saesneg ar gael yn y 
cyfarfod. 
 

Safon 9C: Os byddwch wedi gwahodd mwy 
nag un person i gyfarfod yng 
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Nghymru, a bod o leiaf 30% o’r 
gwahoddedigion wedi eich 
hysbysu eu bod yn dymuno 
defnyddio’r Gymraeg yn y 
cyfarfod, rhaid ichi drefnu bod 
gwasanaeth cyfieithu ar y pryd o’r 
Gymraeg i’r Saesneg ar gael yn y 
cyfarfod. 
 

4 Safonau ynghylch cyfarfodydd a 
drefnir gan gorff sydd ar agor i’r 
cyhoedd 
 

Safon 10: Os byddwch yn trefnu cyfarfod a 
gynhelir yng Nghymru sydd ar 
agor i’r cyhoedd ac y caniateir 
cyfranogiad cyhoeddus gan 
unigolyn ynddo, rhaid ichi ddatgan 
ar unrhyw ddeunydd sy’n ei 
hysbysebu, ac ar unrhyw 
wahoddiad iddo, fod croeso i 
unrhyw un sy’n bresennol 
ddefnyddio’r Gymraeg yn y 
cyfarfod. 
 

Safon 11: Pan fyddwch yn anfon 
gwahoddiadau i gyfarfod a 
gynhelir yng Nghymru yr ydych yn 
ei drefnu sydd ar agor i’r cyhoedd 
ac y caniateir cyfranogiad 
cyhoeddus gan unigolyn ynddo, 
rhaid ichi eu hanfon yn Gymraeg. 
 

Safon 12: Os byddwch yn gwahodd personau 
i siarad mewn cyfarfod yng 
Nghymru yr ydych yn ei drefnu 
sydd ar agor i’r cyhoedd ac y 
caniateir cyfranogiad cyhoeddus 
gan unigolyn ynddo, rhaid ichi— 

(a) gofyn i bob person a 
wahoddir i siarad a yw’n 
dymuno defnyddio’r 
Gymraeg, a 

(b) os yw’r person hwnnw 
(neu o leiaf un o’r 
personau hynny) wedi 
eich hysbysu ei fod yn 
dymuno defnyddio’r 
Gymraeg yn y cyfarfod, 
darparu gwasanaeth 
cyfieithu ar y pryd neu 
wasanaeth cyfieithu 
olynol o’r Gymraeg i’r 
Saesneg at y diben hwnnw 
(os nad ydych yn cynnal y 
cyfarfod yn Gymraeg heb 
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wasanaeth cyfieithu). 
 

5 Safonau ynghylch digwyddiadau 
cyhoeddus a drefnir neu a 
ariennir gan gorff 
 

Safon 13: Os byddwch yn trefnu digwyddiad 
cyhoeddus yng Nghymru, rhaid 
ichi sicrhau nad yw’r Gymraeg yn 
cael ei thrin yn llai ffafriol na’r 
Saesneg wrth hybu’r digwyddiad 
(er enghraifft, o ran y ffordd y 
mae’r digwyddiad yn cael ei 
hysbysebu neu y rhoddir 
cyhoeddusrwydd i’r digwyddiad). 
 

Safon 14: Os byddwch yn trefnu digwyddiad 
cyhoeddus yng Nghymru, rhaid 
ichi sicrhau nad yw’r Gymraeg yn 
cael ei thrin yn llai ffafriol na’r 
Saesneg yn y digwyddiad (er 
enghraifft, mewn perthynas â 
gwasanaethau a gynigir i bersonau 
sy’n bresennol yn y digwyddiad, 
mewn perthynas ag arwyddion yr 
ydych yn eu llunio a’u harddangos 
yn y digwyddiad, ac mewn 
perthynas â chyhoeddiadau sain a 
wneir ynddo). 
 

6 Safon ynghylch cyhoeddusrwydd 
a hysbysebu gan gorff 
 

Safon 15: Rhaid i unrhyw ddeunydd 
cyhoeddusrwydd neu ddeunydd 
hysbysebu yr ydych yn ei lunio ar 
gyfer unigolyn gael ei lunio yn 
Gymraeg, ac os byddwch yn 
llunio’r deunydd yn Gymraeg ac 
yn Saesneg, rhaid ichi beidio â 
thrin y fersiwn Gymraeg yn llai 
ffafriol na’r fersiwn Saesneg. 
 

7 Safonau ynghylch corff yn 
arddangos deunydd yn 
gyhoeddus 
 

Safon 16: Rhaid i unrhyw ddeunydd yr ydych 
yn ei lunio ac yn ei arddangos yn 
gyhoeddus yng Nghymru gael ei 
arddangos yn Gymraeg, a rhaid 
ichi beidio â thrin unrhyw fersiwn 
Gymraeg o’r deunydd yn llai 
ffafriol na’r fersiwn Saesneg. 
 

Safon 17: Rhaid i unrhyw ddeunydd yr ydych 
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yn ei lunio ac yn ei arddangos 
mewn arddangosfa gyhoeddus yng 
Nghymru sydd wedi ei threfnu 
gennych gael ei arddangos yn 
Gymraeg, a rhaid ichi beidio â 
thrin unrhyw fersiwn Gymraeg o’r 
deunydd yn llai ffafriol na fersiwn 
Saesneg. 
 

8 Safonau ynghylch corff yn llunio 
ac yn cyhoeddi dogfennau a 
ffurflenni 
 

Safon 18: Os byddwch yn llunio ffurflen 
sydd i’w chwblhau gan unigolyn, 
rhaid ichi ei llunio yn Gymraeg. 
 

Safon 19: Os byddwch yn llunio ffurflen gais 
yr ydych yn ei rhoi ar gael i un 
sydd wedi cofrestru gael ei 
gynnwys ar y gofrestr a gynhelir 
gennych, rhaid ichi ei llunio yn 
Gymraeg. 
 

Safon 20: Os byddwch yn llunio dogfen (ond 
nid ffurflen) sydd ar gael i un neu 
ragor o unigolion, rhaid ichi ei 
llunio yn Gymraeg— 

(a) os yw pwnc y ddogfen yn 
awgrymu y dylid ei llunio 
yn Gymraeg, neu 

(b) os yw’r gynulleidfa a 
ragwelir yng Nghymru, 
a’u disgwyliadau, yn 
awgrymu y dylid llunio’r 
ddogfen yn Gymraeg. 

 
Safon 21: Os byddwch yn llunio dogfen neu 

ffurflen yn Gymraeg ac yn 
Saesneg, rhaid ichi— 

(a) peidio â thrin unrhyw 
fersiwn Gymraeg yn llai 
ffafriol na’r fersiwn 
Saesneg (pa un a ydynt yn 
fersiynau ar wahân ai 
peidio); 

(b) peidio â gwahaniaethu 
rhwng y fersiwn Gymraeg 
a’r fersiwn Saesneg mewn 
perthynas ag unrhyw 
ofynion sy’n berthnasol 
i’r ddogfen neu’r ffurflen 
(er enghraifft mewn 
perthynas ag unrhyw 
ddyddiad cau ar gyfer 
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cyflwyno’r ffurflen, neu 
mewn perthynas â’r amser 
a ganiateir ar gyfer 
ymateb i gynnwys y 
ddogfen neu’r ffurflen); ac 

(c) sicrhau bod y fersiwn 
Saesneg yn datgan yn glir 
fod y ddogfen neu’r 
ffurflen hefyd ar gael yn 
Gymraeg. 

 
10 Safonau ynghylch achosion 

cyfreithiol 
 

Safon 22: Rhaid ichi ddatgan mewn 
cyhoeddiadau, canllawiau a 
hysbysiadau yr ydych yn eu llunio 
sy’n hysbysu personau am 
achosion cyfreithiol y cânt 
gyflwyno ffurflenni a dogfennau a 
chyflwyno sylwadau ysgrifenedig 
ichi yn Gymraeg. 
 

Safon 23: Pan fo un sydd wedi cofrestru yn 
cysylltu â chi i ymateb i achos 
cyfreithiol, rhaid ichi ofyn iddo 
nodi a yw’n dymuno siarad yn 
Gymraeg mewn unrhyw achos 
cyfreithiol(1). 
 

Safon 23A: Os yw un sydd wedi cofrestru 
(“C”) wedi eich hysbysu ei fod yn 
dymuno defnyddio’r Gymraeg 
mewn unrhyw achos cyfreithiol a 
gynhelir yn Lloegr, rhaid ichi 
gynnal yr achos cyfreithiol yn 
Gymraeg neu, os oes angen, drefnu 
bod gwasanaeth cyfieithu ar y pryd 
neu wasanaeth cyfieithu olynol o’r 
Gymraeg i’r Saesneg ar gael yn y 
cyfarfod. 
 

Safon 24: Pan fo un sydd wedi cofrestru 
(“C”) yn cysylltu â chi am y tro 
cyntaf i ymateb i achos cyfreithiol, 
rhaid ichi ofyn i C nodi a yw’n 
dymuno cael copïau yn Gymraeg o 
ffurflenni a dogfennau yr ydych yn 
eu llunio ac sydd i fod ar gael i C 
(gan gynnwys, er enghraifft, 
benderfyniadau neu orchmynion 
ysgrifenedig mewn perthynas â’r 

 
(1) Mae adran 22 o Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 (p. 38) yn gwneud 

darpariaeth ynghylch siarad Cymraeg mewn achosion cyfreithiol 
yng Nghymru. 
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achos cyfreithiol hwnnw). 
 

Safon 24A: Pa fo un sydd wedi cofrestru (“C”) 
yn cysylltu â chi i ymateb i achos 
cyfreithiol, ac yn nodi ei fod yn 
dymuno cael copïau yn Gymraeg o 
ffurflenni a dogfennau yr ydych yn 
eu llunio ac sydd i’w rhoi ar gael i 
C— 

(a) rhaid ichi ddarparu’r 
ffurflenni hynny a’r 
dogfennau hynny yn 
Gymraeg mewn perthynas 
â’r achos cyfreithiol 
hwnnw, a 

(b) rhaid ichi beidio â thrin eu 
llunio yn llai ffafriol na 
ffurflenni a dogfennau yr 
ydych yn eu llunio yn 
Saesneg. 
 

Safon 25: Pan foch yn cael ffurflenni neu 
ddogfennau yn Gymraeg oddi wrth 
un sydd wedi cofrestru (“C”) sy’n 
ymateb i achos cyfreithiol, rhaid 
ichi beidio â thrin y ffurflenni 
hynny neu’r dogfennau hynny yn 
llai ffafriol na’r rhai yr ydych yn 
eu cael yn Saesneg (gan gynnwys, 
ymysg materion eraill, mewn 
perthynas â’r amserlen ar gyfer 
cael y ffurflenni hynny a’r 
dogfennau hynny a hysbysu C am 
benderfyniadau). 
 

10 Safonau ynghylch gwefannau a 
gwasanaethau ar-lein corff 
 

Safon 26: Rhaid ichi ddynodi a chynnal 
tudalen (neu dudalennau) ar eich 
gwefan sy’n darparu gwybodaeth 
(yn Gymraeg)— 

(a) amdanoch chi, 
(b) am y gwasanaethau yr 

ydych yn eu darparu yn 
gyffredinol, 

(c) am y gwasanaethau yr 
ydych yn eu darparu yng 
Nghymru, 

(ch) am sut i wneud cwyn 
ynghylch person sy’n cael 
ei reoleiddio gennych, 

(d) am y gwasanaethau 
Cymraeg yr ydych yn eu 
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darparu a sut y gellir cael 
gafael ar bob un o’r 
gwasanaethau Cymraeg 
hynny. 
 

Safon 27: Os oes gennych dudalen Gymraeg 
ar eich gwefan sy’n cyfateb i 
dudalen Saesneg, rhaid ichi 
ddatgan yn glir ar y dudalen 
Saesneg fod y dudalen hefyd ar 
gael yn Gymraeg, a rhaid ichi 
ddarparu dolen uniongyrchol i’r 
dudalen Gymraeg ar y dudalen 
Saesneg gyfatebol. 
 

11 Safonau ynghylch defnydd corff 
o’r cyfryngau cymdeithasol 
 

Safon 28: Os bydd person  yn cysylltu â chi 
drwy’r cyfryngau cymdeithasol yn 
Gymraeg, rhaid ichi ateb yn 
Gymraeg (os oes angen ateb). 
 

12 Safonau ynghylch hysbysiadau 
swyddogol a wneir gan gorff 
 

Safon 29: Rhaid i unrhyw hysbysiad 
swyddogol yr ydych yn ei 
gyhoeddi neu’n ei arddangos yng 
Nghymru ac sy’n ymwneud â 
gwasanaeth a ddarperir yng 
Nghymru gael ei gyhoeddi neu ei 
arddangos yn Gymraeg, a rhaid 
ichi beidio â thrin unrhyw fersiwn 
Gymraeg o hysbysiad yn llai 
ffafriol na fersiwn Saesneg ohono. 
 

Safon 30: Pan fyddwch yn cyhoeddi neu’n 
arddangos hysbysiad swyddogol 
yng Nghymru sy’n cynnwys testun 
Cymraeg yn ogystal â thestun 
Saesneg, rhaid i’r testun Cymraeg 
gael ei roi mewn safle fel mai 
hwnnw sy’n debygol o gael ei 
ddarllen yn gyntaf. 
 

13 Safonau ar gyfer codi 
ymwybyddiaeth ynghylch 
gwasanaethau Cymraeg a 
ddarperir gan gorff 
 

Safon 31: Rhaid ichi hybu unrhyw wasanaeth 
Cymraeg a ddarperir gennych, a 
hysbysebu’r gwasanaeth hwnnw 
yn Gymraeg. 
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Safon 32: Os byddwch yn darparu 
gwasanaeth yn Gymraeg sy’n 
cyfateb i wasanaeth yr ydych yn ei 
ddarparu yn Saesneg, rhaid i 
unrhyw gyhoeddusrwydd neu 
ddogfen yr ydych yn ei lunio neu’n 
ei llunio, neu wefan yr ydych yn ei 
chyhoeddi, sy’n cyfeirio at y 
gwasanaeth Saesneg ddatgan hefyd 
fod gwasanaeth cyfatebol ar gael 
yn Gymraeg. 
 

14 Safon ynghylch hunaniaeth 
gorfforaethol corff 
 

Safon 33: Pan fyddwch yn llunio, yn diwygio 
neu’n cyflwyno eich hunaniaeth 
gorfforaethol, rhaid ichi beidio â 
thrin y Gymraeg yn llai ffafriol 
na’r Saesneg. 
 

RHAN 2 
SAFONAU SY’N DDIBYNNOL AR 

SAFONAU ERAILL – AMODAU 
ARBENNIG 

15 Pan fydd hysbysiad cydymffurfio 
yn ei gwneud yn ofynnol i gorff 
gydymffurfio ag un o’r safonau a 
restrir ar res benodol yng ngholofn 
1 o Dabl 1, rhaid i’r hysbysiad 
cydymffurfio hwnnw hefyd ei 
gwneud yn ofynnol i’r corff 
hwnnw gydymffurfio (ym mha 
fodd bynnag y mae Comisiynydd y 
Gymraeg yn ystyried ei fod yn 
briodol) â’r safon neu’r safonau a 
restrir ar y rhes honno yng 
ngholofn 2 (neu ag un neu ragor 
o’r safonau hynny pan fo hynny’n 
cael ei ddatgan). 

 

TABL 1  

 
 
Rhes 

Colofn 1 
 
Prif safon 

Colofn 2 
 
Safon 
ddibynnol 

(1) 
 

Ateb gohebiaeth 
 
Safon 1 

 
 
Safon 4 

(2) Gohebu â sawl person  

Tudalen y pecyn 184



 18 

 
Safon 2 

 
Safon 3 
Safon 4 

(3) 
 

Codi ymwybyddiaeth 
ynghylch gohebu yn 
Gymraeg 
 
Safon 4 

 
 
 
 
Safon 1 

(4) 
 

Cyfarfodydd â mwy 
nag un person 
 
Safon 9 

 
 
 
Un neu ragor 
o’r canlynol: 
Safon 9A 
Safon 9B 
Safon 9C 
 
 

(5) 
 

Cyfarfodydd â mwy 
nag un person 
 
Safon 9A, 9B neu 9C 

 
 
 
Safon 9 

(6) 
 

Dogfennau 
 
Safon 18, 19 neu 20 

 
 
Safon 21 
 

(7) Achosion cyfreithiol 
 
Safon 23 

 
 
Safon 23A 

(8) Achosion cyfreithiol 
 
Safon 23A 

 
 
Safon 23 

(9) Achosion cyfreithiol 
 
Safon 24 

 
 
Safon 24A 

(10) Achosion cyfreithiol 
 
Safon 24A 

 
 
Safon 24 

 

RHAN 3 
DEHONGLI’R SAFONAU 

 
16 Rhaid dehongli’r safonau a bennir 

yn Rhan 1 o’r Atodlen hon fel a 
ganlyn. 
 

17 Nid yw’r safonau ond yn gymwys i’r 
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graddau y mae corff— 
(a) yn cyflenwi gwasanaethau i 

berson, neu 
(b) yn delio ag unrhyw berson 

arall mewn cysylltiad â 
chyflenwi gwasanaethau— 
(i) i’r person arall hwnnw, 

neu 
(ii) i drydydd person. 

 
18 Nid yw’n ofynnol i gorff lunio, 

arddangos nac anfon deunydd yn 
Gymraeg i’r graddau y mae deddfiad 
arall wedi pennu geiriad dogfen, 
arwydd neu ffurflen a fyddai’n groes 
i’r gofyniad hwnnw. 
  

19 At ddibenion y safonau— 
(a) nid yw gofyniad i lunio 

unrhyw ddeunydd 
ysgrifenedig, i’w anfon, i’w 
gyhoeddi, i’w arddangos, 
i’w roi ar gael neu i’w 
ddyroddi yn Gymraeg yn 
golygu mai dim ond yn 
Gymraeg y dylid llunio’r 
deunydd, ei anfon, ei 
gyhoeddi, ei arddangos, ei 
roi ar gael neu ei ddyroddi, 
nac yn golygu y dylid 
llunio’r deunydd yn 
Gymraeg yn gyntaf (oni bai 
bod hynny’n cael ei ddatgan 
yn benodol yn y safon); 

(b) nid yw gofyniad i ddarparu 
gwasanaeth yn Gymraeg yn 
golygu mai dim ond yn 
Gymraeg y dylid darparu’r 
gwasanaeth hwnnw (oni bai 
bod hynny’n cael ei ddatgan 
yn benodol yn y safon). 
 

20 (1) Nid yw’n ofynnol i gorff 
gyfieithu i’r Gymraeg unrhyw 
destun nad yw wedi ei lunio (“testun 
A”). 

(2) Ni fydd corff yn trin y 
Gymraeg yn llai ffafriol os nad yw’n 
cyfieithu testun A i’r Gymraeg ond 
gweler is-baragraff (3). 

(3) Rhaid i gorff ddefnyddio’r 
fersiwn Gymraeg o destun A os yw 
person arall wedi llunio testun A yn 
Gymraeg yn unol— 
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(a) â’i Gynllun Iaith Gymraeg; 
(b) â dyletswydd i 

gydymffurfio â safonau; 
(c) â Rheolau Sefydlog y 

Cynulliad; 
(ch) ag adran 35(1C) o Ddeddf 

2006; neu 
(d) â Chynllun Ieithoedd 

Swyddogol Comisiwn y 
Cynulliad. 

(4) Yn y paragraff hwn— 
(a) ystyr “Cynllun Iaith 

Gymraeg” yw cynllun iaith 
Gymraeg a lunnir yn unol â 
Rhan 2 o Ddeddf yr Iaith 
Gymraeg 1993(1); 

(b) ystyr “dyletswydd i 
gydymffurfio â safonau” yw 
dyletswydd i gydymffurfio 
â safon o dan adran 25 o 
Fesur y Gymraeg (Cymru) 
2011; 

(c) ystyr “Deddf 2006” yw 
Deddf Llywodraeth Cymru 
2006(2); 

(ch) ystyr “Rheolau Sefydlog y 
Cynulliad” yw rheolau 
sefydlog a wnaed o dan 
adran 31 o Ddeddf 2006; 

(d) ystyr “Cynllun Ieithoedd 
Swyddogol Comisiwn y 
Cynulliad” yw’r Cynllun a 
fabwysiadwyd ac a 
gyhoeddwyd o dan 
baragraff 8 o Atodlen 2 i 
Ddeddf 2006. 
 

21 At ddiben safonau 2, 15, 18, 19 ac 
20, mae cyfeiriad at— 

(a) deunydd cyhoeddusrwydd 
neu ddeunydd hysbysebu 
sy’n cael ei lunio ar gyfer 
unigolyn, 

(b) ffurflen neu ddogfen sydd 
ar gael i rai sydd wedi 
cofrestru neu unigolion, 

(c) ffurflen sydd i’w chwblhau 
gan unigolyn, neu 

 
(1) 1993 p. 38. 
(2) 2006 p. 32. 
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(ch) gohebiaeth sy’n cael ei 
hanfon at unigolion, 

yn golygu deunydd cyhoeddusrwydd 
neu ddeunydd hysbysebu, 
dogfennau, ffurflenni neu ohebiaeth 
pa un a yw hefyd yn cael ei llunio ar 
gyfer personau y tu allan i Gymru, ar 
gael iddynt, i’w cwblhau ganddynt 
neu i’w hanfon atynt ai peidio. 
 

22 Yn safon 6, ystyr system ffôn “wedi 
ei hawtomeiddio” yw system sy’n 
ateb galwadau ffôn ac yn arwain 
personau drwy drefn benodedig 
gyda neges wedi ei recordio sy’n 
gofyn, er enghraifft, i berson bwyso 
bysellau gwahanol er mwyn dewis 
opsiynau gwahanol. 
 

23 At ddibenion y safonau, nid yw 
“cyfarfodydd” yn cynnwys achosion 
cyfreithiol. 
 

24 Nid yw safon 14 yn gymwys pan 
wneir y neges y byddwch yn ei 
chyhoeddi dros system annerch 
gyhoeddus yn ystod argyfwng neu 
ymarfer argyfwng. 
 

25 Nid yw safon 16 yn gymwys i 
ddeunydd a arddangosir ar wefan 
corff. 
  

26 (1) Yn ddarostyngedig i is-
baragraff (2), pan fo safon yn 
cyfeirio at ddeunydd sydd i’w lunio 
yn Gymraeg, mae cyfeiriadau at 
beidio â thrin y Gymraeg yn llai 
ffafriol na’r Saesneg neu at beidio â 
thrin fersiwn Gymraeg yn llai 
ffafriol na fersiwn Saesneg yn 
cynnwys, ymysg materion eraill (ac 
yn ychwanegol at faterion penodol y 
cyfeirir atynt mewn unrhyw safon 
unigol), beidio â thrin y Gymraeg yn 
llai ffafriol o ran— 

(a) golwg y deunydd (er 
enghraifft mewn perthynas 
â lliw neu ffont unrhyw 
destun); 

(b) maint y deunydd; 
(c) lleoliad ac amlygrwydd y 

deunydd mewn unrhyw fan 
cyhoeddus; 
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(ch) pryd a sut y caiff y deunydd 
ei gyhoeddi, ei ddarparu 
neu ei arddangos; 

(d) fformat cyhoeddi deunydd. 
(2) Ni fydd corff yn trin y Gymraeg 
yn llai ffafriol na’r Saesneg os nad 
yw’n anfon, yn arddangos neu’n 
cylchredeg deunydd Cymraeg y tu 
allan i Gymru (ac eithrio safon 24A). 

 
27 (1) Nid yw safon 18 yn gymwys 

i’r ffurflenni a restrir yn is-baragraff 
(2). 

(2) Y ffurflenni yw— 
(a) ffurflenni a ddefnyddir gan 

gorff i recriwtio cyflogeion; 
(b) ffurflenni a ddefnyddir pan 

gyflwynir tendr i ymrwymo 
i gontract â chorff. 

 
28 At ddibenion safon 20, nid yw 

cyfeiriadau at ddogfennau neu 
ddeunyddiau eraill sydd ar gael i 
unigolion yn cynnwys dogfennau 
neu ddeunyddiau nad ydynt ond ar 
gael yn rhinwedd Deddf Rhyddid 
Gwybodaeth 2000(1). 
 

29 Nid yw safonau 20 a 21 yn gymwys 
i— 

(a) deddfiad a wneir gan gorff 
neu i ddeddfiad drafft a 
lunnir gan gorff; neu 

(b) unrhyw ddeunydd 
hysbysebu a gynhwysir 
mewn dogfen, llyfryn, 
taflen, pamffled neu gerdyn. 

 
30 At ddibenion safon 24, mae un sydd 

wedi cofrestru yn cysylltu â chorff 
am y tro cyntaf pan fydd yn cysylltu 
â’r corff am y tro cyntaf ar ôl y 
dyddiad y mae hysbysiad 
cydymffurfio wedi ei gwneud yn 
ofynnol i’r corff gydymffurfio â’r 
safon. 
 

31 Nid yw safonau 26 i 27 (gwefannau) 
yn gymwys i— 

(a) dogfennau y darperir dolen 

 
(1) 2000 p. 36. 
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iddynt ar wefan, deunydd 
hysbysebu ar wefan, na 
chlipiau fideo a sain ar 
wefan (gweler safonau 20 a 
21 am ddarpariaeth benodol 
mewn perthynas â 
dogfennau, a safon 15 
mewn perthynas â deunydd 
hysbysebu a lunnir gan 
gorff); 

(b) gwybodaeth a gyflwynir 
gan bersonau (ac eithrio’r 
corff) ar dudalen 
ryngweithiol a gyhoeddir ar 
wefan corff (er enghraifft, 
ar adran ar gyfer sylwadau 
neu ar fforwm trafod). 
 

32 Nid yw safonau 1 i 4 (gohebu) yn 
gymwys i ohebiaeth a anfonir 
drwy’r cyfryngau cymdeithasol 
(gweler safon 28 mewn perthynas 
â’r cyfryngau cymdeithasol). 

 
33 Nid yw safon 28 (y cyfryngau 

cymdeithasol) yn gymwys i— 
(a) dogfennau y darperir dolen 

iddynt drwy’r cyfryngau 
cymdeithasol, nac i glipiau 
fideo a sain a ddarperir 
drwy’r cyfryngau 
cymdeithasol (gweler 
safonau 20 a 21 am 
ddarpariaeth benodol mewn 
perthynas â dogfennau, a 
safon 15 mewn perthynas â 
deunydd hysbysebu a lunnir 
gan gorff); 

(b) gwybodaeth a gyflwynir 
gan bersonau (ac eithrio’r 
corff) ar gyfrif cyfryngau 
cymdeithasol corff (er 
enghraifft, ar adran ar gyfer 
sylwadau). 

 
34 At ddibenion safonau 29 ac 30, nid 

yw “hysbysiad swyddogol” yn 
cynnwys hysbysiadau a ragnodir gan 
ddeddfiad. 
 

35 (1) At ddibenion safon 33, mae’r 
cyfeiriad at gorff yn llunio neu’n 
cyflwyno ei “hunaniaeth 
gorfforaethol” yn cynnwys, ymysg 
pethau eraill, y ffordd y mae corff yn 
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ei gyflwyno ei hun drwy 
ddatganiadau gweledol, yr enw neu’r 
enwau a ddefnyddir gan gorff, a’r 
brandio a’r sloganau a ddefnyddir 
gan gorff (er enghraifft, brandio a 
sloganau a argraffir ar ei bapur 
ysgrifennu). 

(2) Nid yw safon 33 yn gymwys 
i’r graddau y mae deddfiad yn ei 
gwneud yn ofynnol i gorff 
ddefnyddio enw cyfreithiol. 
 

36 At ddibenion y safonau, ystyr 
“deddfiad” yw deddfiad (pa bryd 
bynnag y’i deddfir neu y’i gwneir) 
sydd wedi ei gynnwys yn un o’r 
canlynol, neu mewn offeryn sydd 
wedi ei wneud o dan un ohonynt— 

(a) Deddf gan Senedd y 
Deyrnas Unedig; neu 

(b) Mesur neu Ddeddf gan 
Gynulliad Cenedlaethol 
Cymru. 
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 ATODLEN 2 Rheoliad 2(2) 

Safonau llunio polisi 

RHAN 1 
Y SAFONAU 

 
1 Safonau ynghylch ystyried 

effeithiau penderfyniadau polisi a 
wneir gan gorff ar y Gymraeg 
 

Safon 34: Pan fyddwch yn llunio polisi 
newydd, neu’n adolygu neu’n 
diwygio polisi sydd eisoes yn 
bodoli, rhaid ichi ystyried pa 
effeithiau, os o gwbl (pa un a yw’r 
rheini yn bositif neu’n andwyol), y 
byddai’r penderfyniad polisi yn eu 
cael ar— 

(a) cyfleoedd i bersonau 
ddefnyddio’r Gymraeg, a 

(b) peidio â thrin y Gymraeg yn 
llai ffafriol na’r Saesneg. 

 
Safon 35: Pan fyddwch yn llunio polisi 

newydd, neu’n adolygu neu’n 
diwygio polisi sydd eisoes yn 
bodoli, rhaid ichi ystyried sut y 
gellid llunio’r polisi (neu sut y gellid 
newid polisi sydd eisoes yn bodoli) 
fel y byddai’r penderfyniad polisi yn 
cael effeithiau positif, neu effeithiau 
mwy positif, ar— 

(a) cyfleoedd i bersonau 
ddefnyddio’r Gymraeg, a 

(b) peidio â thrin y Gymraeg yn 
llai ffafriol na’r Saesneg. 

 
Safon 36: Pan fyddwch yn llunio polisi 

newydd, neu’n adolygu neu’n 
diwygio polisi sydd eisoes yn 
bodoli, rhaid ichi ystyried sut y 
gellid llunio’r polisi (neu sut y gellid 
newid polisi sydd eisoes yn bodoli) 
fel na fyddai’r penderfyniad polisi 
yn cael effeithiau andwyol, neu fel y 
byddai’n cael effeithiau llai 
andwyol, ar— 

(a) cyfleoedd i bersonau 
ddefnyddio’r Gymraeg, a 

(b) peidio â thrin y Gymraeg yn 
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llai ffafriol na’r Saesneg. 
 

Safon 37: Pan fyddwch yn cyhoeddi dogfen 
ymgynghori sy’n ymwneud â 
phenderfyniad polisi, rhaid i’r 
ddogfen ystyried yr effeithiau (pa un 
a yw’r rheini yn bositif neu’n 
andwyol) y byddai’r penderfyniad 
polisi o dan ystyriaeth yn eu cael ar 
y canlynol, a cheisio barn ynghylch 
yr effeithiau hynny— 

(a) cyfleoedd i bersonau 
ddefnyddio’r Gymraeg, a 

(b) peidio â thrin y Gymraeg yn 
llai ffafriol na’r Saesneg. 

 
Safon 38: Pan fyddwch yn cyhoeddi dogfen 

ymgynghori sy’n ymwneud â 
phenderfyniad polisi, rhaid i’r 
ddogfen ystyried sut y gellid llunio 
neu ddiwygio’r polisi o dan 
ystyriaeth fel y byddai’n cael 
effeithiau positif, neu effeithiau 
mwy positif, ar y canlynol, a cheisio 
barn ynghylch hynny— 

(a) cyfleoedd i bersonau 
ddefnyddio’r Gymraeg, a 

(b) peidio â thrin y Gymraeg yn 
llai ffafriol na’r Saesneg. 

 
Safon 39: Pan fyddwch yn cyhoeddi dogfen 

ymgynghori sy’n ymwneud â 
phenderfyniad polisi, rhaid i’r 
ddogfen ystyried sut y gellid llunio 
neu ddiwygio’r polisi o dan 
ystyriaeth fel na fyddai’n cael 
effeithiau andwyol, neu fel y 
byddai’n cael effeithiau llai 
andwyol, ar y canlynol, a cheisio 
barn ynghylch hynny— 

(a) cyfleoedd i bersonau 
ddefnyddio’r Gymraeg, a 

(b) peidio â thrin y Gymraeg yn 
llai ffafriol na’r Saesneg. 

 
Safon 40: Pan fyddwch yn comisiynu neu’n 

gwneud gwaith ymchwil y bwriedir 
iddo eich cynorthwyo i wneud 
penderfyniad polisi, rhaid ichi 
sicrhau bod yr ymchwil yn ystyried 
pa effeithiau, os o gwbl (a pha un a 
yw’r rheini yn bositif neu’n 
andwyol), y byddai’r penderfyniad 
polisi o dan ystyriaeth yn eu cael 
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ar— 
(a) cyfleoedd i bersonau 

ddefnyddio’r Gymraeg, a 
(b) peidio â thrin y Gymraeg yn 

llai ffafriol na’r Saesneg. 
 

Safon 41: Pan fyddwch yn comisiynu neu’n 
gwneud gwaith ymchwil y bwriedir 
iddo eich cynorthwyo i wneud 
penderfyniad polisi, rhaid ichi 
sicrhau bod yr ymchwil yn ystyried 
sut y gellid gwneud y penderfyniad 
polisi o dan ystyriaeth fel y byddai’n 
cael effeithiau positif, neu effeithiau 
mwy positif, ar— 

(a) cyfleoedd i bersonau 
ddefnyddio’r Gymraeg, a 

(b) peidio â thrin y Gymraeg yn 
llai ffafriol na’r Saesneg. 

 
Safon 42: Pan fyddwch yn comisiynu neu’n 

gwneud gwaith ymchwil y bwriedir 
iddo eich cynorthwyo i wneud 
penderfyniad polisi, rhaid ichi 
sicrhau bod yr ymchwil yn ystyried 
sut y gellid gwneud y penderfyniad 
polisi o dan ystyriaeth fel na 
fyddai’n cael effeithiau andwyol, 
neu fel y byddai’n cael effeithiau llai 
andwyol, ar— 

(a) cyfleoedd i bersonau 
ddefnyddio’r Gymraeg, a 

(b) peidio â thrin y Gymraeg yn 
llai ffafriol na’r Saesneg. 

 

RHAN 2 

DEHONGLI’R SAFONAU 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yn Rhan 1 o’r Atodlen hon, ystyr 
“penderfyniad polisi” yw unrhyw 
benderfyniad a wneir gan gorff sy’n 
ymwneud ag arfer ei swyddogaethau 
neu gynnal ei fusnes neu 
ymgymeriad arall, ac mae’n 
cynnwys, ymysg pethau eraill (ac fel 
y bo’n briodol i’r corff), 
benderfyniadau ynghylch— 

(a) cynnwys deddfwriaeth; 
(b) arfer pwerau statudol; 
(c) cynnwys datganiadau 

polisi; 
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(ch) strategaethau neu 
gynlluniau strategol; 

(d) strwythurau mewnol a 
lleoliadau swyddfeydd. 

 
3 Yn Rhan 1 o’r Atodlen hon, mae 

cyfeiriad at effeithiau positif neu 
effeithiau andwyol yn gyfeiriad at yr 
effeithiau hynny pa un a ydynt yn 
uniongyrchol neu’n anuniongyrchol. 
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 ATODLEN 3 Rheoliad 2(3) 

Safonau gweithredu 

RHAN 1 
Y SAFONAU 

 
1 Safonau ynghylch corff yn 

meithrin sgiliau yn y Gymraeg 
drwy gynllunio a hyfforddi ei 
weithlu 
 

Safon 43: Rhaid ichi ddarparu cyrsiau 
hyfforddi er mwyn i’ch cyflogeion 
ddatblygu— 

(a) ymwybyddiaeth o’r 
Gymraeg (gan gynnwys 
ymwybyddiaeth o’i hanes 
a’i rôl yn niwylliant 
Cymru); 

(b) dealltwriaeth o’r 
ddyletswydd i weithredu yn 
unol â safonau’r Gymraeg; 

(c) dealltwriaeth o sut y gellir 
defnyddio’r Gymraeg yn y 
gweithle. 

 
Safon 44: Pan fyddwch yn darparu 

gwybodaeth i gyflogeion newydd (er 
enghraifft, drwy broses ymsefydlu), 
rhaid ichi ddarparu gwybodaeth at 
ddiben codi eu hymwybyddiaeth o’r 
Gymraeg. 
 

2 Safonau ynghylch corff yn 
recriwtio ac yn penodi 
 

Safon 45: Pan fyddwch yn asesu’r gofynion ar 
gyfer swydd newydd neu swydd 
wag, rhaid ichi asesu’r angen am 
sgiliau yn y Gymraeg, a’i 
chategoreiddio fel swydd pan fo un 
neu ragor o’r canlynol yn gymwys— 

(a) bod sgiliau yn y Gymraeg 
yn hanfodol; 

(b) bod angen dysgu sgiliau yn 
y Gymraeg pan benodir 
rhywun i’r swydd; 

(c) bod sgiliau yn y Gymraeg 
yn ddymunol; neu 
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(ch) nad yw sgiliau yn y 
Gymraeg yn angenrheidiol. 

 
Safon 45A: Pan fyddwch yn hysbysebu swydd 

yr ydych wedi’i chategoreiddio fel 
un sy’n gofyn bod sgiliau yn y 
Gymraeg yn hanfodol, yn ddymunol 
neu fod angen eu dysgu, rhaid ichi— 

(a) pennu hynny yn yr 
hysbysiad, a 

(b) hysbysebu’r swydd yn 
Gymraeg. 

 

RHAN 2 

SAFONAU SY’N DDIBYNNOL AR 
SAFONAU ERAILL – AMODAU 

ARBENNIG 

 
3 Pan fydd hysbysiad cydymffurfio yn 

ei gwneud yn ofynnol i gorff 
gydymffurfio ag un o’r safonau a 
restrir ar res benodol yng ngholofn 1 
o Dabl 1, rhaid i’r hysbysiad 
cydymffurfio hwnnw hefyd ei 
gwneud yn ofynnol i’r corff hwnnw 
gydymffurfio (ym mha fodd bynnag 
y mae Comisiynydd y Gymraeg yn 
ystyried ei fod yn briodol) â’r safon 
neu’r safonau a restrir ar y rhes 
honno yng ngholofn 2. 

 

TABL 1 

 
 
Rhes 

Colofn 1 
 
Prif safon 

Colofn 2 
 
Safon 
ddibynnol 

 
 
(1) 

Recriwtio a phenodi 
 
Safon 45 
 

 
 
Safon 45A 

RHAN 3 
DEHONGLI’R SAFONAU 

 
4 Rhaid dehongli’r safonau a bennir 

yn Rhan 1 o’r Atodlen hon fel a 
ganlyn. 
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5 At ddibenion safonau 45 a 45A yn 

unig— 
(a) mae “swydd” yn cynnwys 

penodiad cyhoeddus; 
(b) ystyr “penodiad 

cyhoeddus” yw unrhyw 
benodiad i gorff 
cyhoeddus neu swydd 
gyhoeddus. 
 

6 At ddibenion safon 45A nid yw’r 
gofyniad i hysbysebu swydd yn 
Gymraeg yn golygu mai dim ond 
yn Gymraeg y dylid llunio’r 
hysbyseb, ei hanfon, ei chyhoeddi, 
ei harddangos, ei rhoi ar gael neu ei 
dyroddi. 
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ATODLEN 4 Rheoliad 2(4) 
Safonau Cadw Cofnodion 

RHAN 1 
Y SAFONAU 

 
1 Safonau ynghylch corff yn cadw 

cofnodion 
 

Safon 46: Rhaid ichi gadw cofnod, mewn 
perthynas â phob blwyddyn 
ariannol, o nifer y cwynion yr 
ydych yn eu cael sy’n ymwneud 
â’ch cydymffurfedd â’r safonau. 
 

Safon 47: Rhaid ichi gadw cofnod, mewn 
perthynas â phob blwyddyn 
ariannol, o nifer y swyddi newydd 
a’r swyddi gwag a 
gategoreiddiwyd (yn unol â safon 
45) fel swyddi sy’n gofyn— 

(a) bod sgiliau yn y Gymraeg 
yn hanfodol; 

(b) bod angen dysgu sgiliau 
yn y Gymraeg pan 
benodir rhywun i’r 
swydd; 

(c) bod sgiliau yn y Gymraeg 
yn ddymunol; neu 

(ch) nad yw sgiliau yn y 
Gymraeg yn 
angenrheidiol. 
 

RHAN 2 
DEHONGLI’R SAFONAU 

 
2 Rhaid dehongli’r safonau a bennir 

yn Rhan 1 o’r Atodlen hon fel a 
ganlyn. 
 

3 At ddibenion safonau 46 ac 47, 
ystyr “blwyddyn ariannol” yw 
blwyddyn ariannol y corff ei hun. 
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ATODLEN 5 Rheoliad 2(5) 
Safonau sy’n ymdrin â Materion Atodol 

RHAN 1 
Y SAFONAU 

 
1 Corff yn rhoi cyhoeddusrwydd i 

safonau 
 

Safon 48: Rhaid ichi sicrhau bod dogfen sy’n 
cofnodi’r safonau yr ydych o dan 
ddyletswydd i gydymffurfio â hwy, 
a’r graddau yr ydych o dan 
ddyletswydd i gydymffurfio â’r 
safonau hynny, ar gael ar eich 
gwefan. 
 

2 Corff yn cyhoeddi gweithdrefn 
gwyno 
 

Safon 49: Rhaid ichi— 
(a) sicrhau bod gennych 

weithdrefn gwyno sy’n 
delio â sut yr ydych yn 
bwriadu delio â chwynion 
ynglŷn â’ch cydymffurfedd 
â’r safonau yr ydych o dan 
ddyletswydd i gydymffurfio 
â hwy, a 

(b) cyhoeddi dogfen sy’n 
cofnodi’r weithdrefn honno 
ar eich gwefan. 

 
3 Corff yn llunio adroddiad 

blynyddol ynglŷn â safonau 
 

Safon 50:
  

(1) Rhaid ichi lunio adroddiad 
(“adroddiad blynyddol”), yn 
Gymraeg, mewn perthynas â phob 
blwyddyn ariannol, sy’n delio â’r 
modd y bu ichi gydymffurfio â’r 
safonau yr oeddech o dan 
ddyletswydd i gydymffurfio â hwy 
yn ystod y flwyddyn honno. 

(2) Rhaid i’r adroddiad blynyddol 
gynnwys yr wybodaeth a ganlyn 
(pan fo’n berthnasol, i’r graddau yr 
ydych o dan ddyletswydd i 
gydymffurfio â’r safonau y cyfeirir 
atynt)— 
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(a) nifer y cwynion a gawsoch 
yn ystod y flwyddyn o dan 
sylw a oedd yn ymwneud 
â’ch cydymffurfedd â’r 
safonau yr oeddech o dan 
ddyletswydd i gydymffurfio 
â hwy (ar sail y cofnodion a 
gadwasoch yn unol â safon 
46); 

(b) nifer (ar sail y cofnodion a 
gadwasoch yn unol â safon 
47) y swyddi newydd a’r 
swyddi gwag a 
hysbysebwyd gennych yn 
ystod y flwyddyn a 
gategoreiddiwyd fel swyddi 
sy’n gofyn— 
(i) bod sgiliau yn y 

Gymraeg yn hanfodol;  
(ii) bod angen dysgu 

sgiliau yn y Gymraeg 
pan benodir rhywun i’r 
swydd; 

(iii) bod sgiliau yn y 
Gymraeg yn 
ddymunol; neu 

(iv) nad oedd sgiliau yn y 
Gymraeg yn 
angenrheidiol. 

(3) Rhaid ichi gyhoeddi’r 
adroddiad blynyddol heb fod yn 
hwyrach na 6 mis yn dilyn diwedd y 
flwyddyn ariannol y mae’r 
adroddiad yn ymwneud â hi. 

(4) Rhaid ichi sicrhau bod copi 
cyfredol o’ch adroddiad blynyddol 
ar gael ar eich gwefan. 
 

4 Corff yn darparu gwybodaeth i 
Gomisiynydd y Gymraeg 
 

Safon 51: Rhaid ichi ddarparu i Gomisiynydd 
y Gymraeg (os bydd yn gofyn 
amdani) unrhyw wybodaeth sy’n 
ymwneud â’ch cydymffurfedd â’r 
safonau cyflenwi gwasanaethau, y 
safonau llunio polisi neu’r safonau 
gweithredu yr ydych o dan 
ddyletswydd i gydymffurfio â hwy. 
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RHAN 2 
DEHONGLI’R SAFONAU 

 
5 Rhaid dehongli’r safonau a bennir 

yn Rhan 1 o’r Atodlen hon fel a 
ganlyn. 
 

6 At ddiben safon 50, ystyr 
“blwyddyn ariannol” yw blwyddyn 
ariannol y corff ei hun. 
 

7 At ddiben y safonau, nid yw 
gofyniad i lunio neu gyhoeddi 
unrhyw ddeunydd ysgrifenedig yn 
Gymraeg yn golygu y dylid llunio 
neu gyhoeddi’r deunydd hwnnw 
yn Gymraeg yn unig, ac nid yw’n 
golygu ychwaith y dylid llunio’r 
deunydd yn Gymraeg yn gyntaf 
(oni bai bod hynny yn cael ei 
ddatgan yn benodol yn y safon). 
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 ATODLEN 6 Rheoliad 3 

 

Yr Awdurdod Safonau Proffesiynol ar gyfer Iechyd a 
Gofal Cymdeithasol 

Y Cyngor Ceiropractig Cyffredinol 

Y Cyngor Deintyddol Cyffredinol 

Y Cyngor Fferyllol Cyffredinol 

Y Cyngor Meddygol Cyffredinol 

Y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth 

Y Cyngor Optegol Cyffredinol 

Y Cyngor Osteopathig Cyffredinol 

Y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal 
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Rhif: WG39136 
 

Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rheoleiddwyr 
Gofal Iechyd) 

 

Ymgynghoriad ar Reoliadau safonau’r Gymraeg drafft ar gyfer 
rheoleiddwyr gofal iechyd a’r Awdurdod Safonau Proffesiynol.  

Dyddiad cyhoeddi: 16 Mawrth 2020 
Camau i’w cymryd: Ymatebion erbyn 15 Mehefin 2020 

 
 

  © Hawlfraint y Goron 

Llywodraeth Cymru 
Dogfen Ymgynghori 
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Trosolwg Mae’r ymgynghoriad hwn yn gofyn am sylwadau ar y 
Rheoliadau drafft i bennu Safonau’r Gymraeg ar gyfer 
y cyrff canlynol: 
 

• Y Cyngor Ceiropracteg Cyffredinol 
• Y Cyngor Deintyddol Cyffredinol  
• Y Cyngor Meddygol Cyffredinol  
• Y Cyngor Optegol Cyffredinol  
• Y Cyngor Osteopathig Cyffredinol  
• Y Cyngor Fferyllol Cyffredinol  
• Y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal 
• Y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth  
• Yr Awdurdod Safonau Proffesiynol ar gyfer 

Iechyd a Gofal Cymdeithasol  
 
Bydd y Rheoliadau hyn yn galluogi Comisiynydd y 
Gymraeg i osod dyletswyddau arnynt mewn perthynas 
â’r Gymraeg. 
 

Sut i ymateb Dylech gwblhau eich ymateb i’r ymgynghoriad hwn ar 
y ffurflen ymateb a’i hanfon drwy e-bost/post i’r 
cyfeiriad isod erbyn 15 Mehefin 2020. 
 
Rydym yn ymwybodol bod yr holl randdeiliaid o dan 
straen sylweddol a'u bod yn wynebu cyfnod o 
ansicrwydd oherwydd y sefyllfa bresennol o ran 
Coronafeirws. Byddwn felly yn adolygu'r dyddiad cau 
maes o law er mwyn sicrhau bod yr holl randdeiliaid 
yn cael cyfle teg i roi ystyriaeth lawn i'r ymgynghoriad. 
 

Rhagor o 
wybodaeth a 
dogfennau 
cysylltiedig 
 

Gellir gwneud cais am fersiynau o’r ddogfen hon 
mewn print bras, mewn Braille neu mewn 
ieithoedd eraill. 
 

Manylion Cysylltu I gael rhagor o wybodaeth: 
 
Cyfeiriad:  
Is-adran y Gymraeg 
Llywodraeth Cymru 
Parc Cathays  
Caerdydd 
CF10 3NQ 
  
e-bost: 
UnedIaithGymraegWelshLanguageUnit@llyw.cymru  
 
Ffôn: 03000 256333 
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Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data 
Llywodraeth Cymru fydd y rheolydd data ar gyfer unrhyw ddata personol a ddarperir gennych 
wrth ichi ymateb i'r ymgynghoriad. Mae gan Weinidogion Cymru bwerau statudol y byddant 
yn dibynnu arnynt i brosesu’r data personol hyn a fydd yn eu galluogi i wneud 
penderfyniadau cytbwys ynghylch sut y maent yn cyflawni eu swyddogaethau cyhoeddus. 
Bydd unrhyw ymateb a anfonwch atom yn cael ei weld yn llawn gan staff Llywodraeth Cymru 
sy'n gweithio ar y materion y mae'r ymgynghoriad hwn yn ymwneud â nhw neu sy’n cynllunio 
ymgyngoriadau ar gyfer y dyfodol. Pan fo Llywodraeth Cymru yn cynnal dadansoddiad 
pellach o'r ymatebion i ymgynghoriad, yna gall trydydd parti achrededig (e.e. sefydliad 
ymchwil neu gwmni ymgynghori) gael ei gomisiynu i wneud y gwaith hwn. Ymgymerir â 
gwaith o'r fath dim ond o dan gontract. Mae telerau ac amodau safonol Llywodraeth Cymru 
ar gyfer contractau o'r fath yn nodi gofynion caeth ar gyfer prosesu a chadw data personol yn 
ddiogel. 
Er mwyn dangos bod yr ymgynghoriad wedi’i gynnal yn briodol, mae Llywodraeth Cymru yn 
bwriadu cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion i'r ddogfen hon. Mae’n bosibl hefyd y byddwn yn 
cyhoeddi’r ymatebion yn llawn. Fel arfer, bydd enw a chyfeiriad (neu ran o gyfeiriad) yr 
unigolyn neu’r sefydliad a anfonodd yr ymateb yn cael eu cyhoeddi gyda’r ymateb. Os nad 
ydych yn dymuno i'ch enw a'ch cyfeiriad gael eu cyhoeddi, rhowch wybod inni yn 
ysgrifenedig wrth anfon eich ymateb. Byddwn wedyn yn cuddio’ch manylion cyn cyhoeddi’ch 
ymateb.   
Dylech hefyd fod yn ymwybodol o'n cyfrifoldebau o dan ddeddfwriaeth Rhyddid Gwybodaeth.  
Os caiff eich manylion chi eu cyhoeddi fel rhan o'r ymateb i'r ymgynghoriad, caiff yr 
adroddiadau hyn eu cadw am gyfnod amhenodol. Ni fydd gweddill eich data a gedwir fel arall 
gan Lywodraeth Cymru yn cael eu cadw am fwy na thair blynedd.  
  
Eich hawliau  
O dan y ddeddfwriaeth diogelu data, mae gennych yr hawl:  
• i wybod am y data personol a gedwir amdanoch chi a'u gweld  
• i’w gwneud yn ofynnol inni gywiro gwallau yn y data hynny  
• (o dan rai amgylchiadau) i wrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu’r data  
• (o dan rai amgylchiadau) i’ch data gael eu ‘dileu’  
• (o dan rai amgylchiadau) i gludadwyedd data  
• i gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (SCG), ein rheoleiddiwr annibynnol 

ar gyfer diogelu data. 

 
I gael rhagor o fanylion am y wybodaeth y mae Llywodraeth Cymru yn ei chadw ac am y 
defnydd a wneir ohoni, neu os ydych am arfer eich hawliau o dan y Rheoliad Cyffredinol 
ar Ddiogelu Data, gweler y manylion cyswllt isod: 
 
Y Swyddog Diogelu Data: 
Llywodraeth Cymru 
Parc Cathays 
CAERDYDD 
CF10 3NQ 
 
e-bost: Data.ProtectionOfficer@llyw.cymru 
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4 
 

Dyma fanylion cyswllt Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth:   
 
Wycliffe House  
Water Lane  
Wilmslow  
Cheshire  
SK9 5AF  
 
Ffôn: 01625 545 745 neu   
0303 123 1113  
Gwefan: https://ico.org.uk/ 
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5 
 

Rhagair 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg a rhoi hawliau 
i bobl ddefnyddio’r iaith yn eu bywydau bob dydd. Mae cryfhau darpariaeth 
gwasanaethau Cymraeg drwy safonau’r Gymraeg yn cyfrannu’n bwysig at gyflawni’r 
nod hwnnw. Mae 122 corff yn cydymffurfio â’r safonau ar hyn o bryd, a cham nesaf y 
daith hon yw dod â chyrff sy’n rheoleiddio gweithwyr proffesiynol y sector iechyd a’r 
Awdurdod Safonau Proffesiynol o dan y system safonau. Mae cyrff mawr eraill yn y 
sector iechyd, gan gynnwys Byrddau Iechyd Lleol ac Ymddiriedolaethau GIG, wedi bod 
yn cydymffurfio â safonau ers mis Mai 2019. Bydd cynnwys rheoleiddwyr gofal iechyd 
proffesiynol o fewn y system safonau yn cryfhau a phrif ffrydio’r Gymraeg ymhellach yn 
y sector iechyd. 
 
Nid yw’r rhain yn gyrff y mae pobl yn debygol o ymwneud â nhw o ddydd i ddydd, ond 
os digwydd bod aelod o’r cyhoedd eisiau cwyno am weithiwr iechyd proffesiynol rwy’n 
credu y dylent allu gwneud hynny yn eu dewis iaith. Mae’r safonau wedi’u cynllunio’n 
benodol ar gyfer y cyrff hyn, gyda ffocws ar y gwasanaethau y maent yn eu darparu i 
aelodau’r cyhoedd. Fodd bynnag, mae’r safonau hefyd yn ymdrin â sefyllfa gweithwyr 
gofal iechyd proffesiynol os ydynt yn canfod eu hunain yn destun gwrandawiad 
addasrwydd i ymarfer ar ryw bwynt. 
 
Ers cael fy mhenodi’n Weinidog gyda chyfrifoldeb am y Gymraeg rwyf wedi pwysleisio 
mai fy mlaenoriaeth yw gweld mwy o bobl yn defnyddio’r Gymraeg, ac rwy’n awyddus i 
ddefnyddio’r system safonau fel ffordd o gyfrannu i gyflawni’r nod hwnnw. Rwyf wedi 
ymrwymo i adolygu’r system safonau gyda golwg ar leihau biwrocratiaeth a 
chymhlethdod y system, ond cadw eglurder a hawliau defnyddwyr. Gobeithio bod y 
Rheoliadau hyn yn gam ymlaen yn hyn o beth. 
 
Edrychaf ymlaen at dderbyn sylwadau rhanddeiliaid i’r ymgynghoriad hwn, a byddaf yn 
eu hystyried cyn symud ymlaen i gyflwyno’r Rheoliadau terfynol i Gynulliad 
Cenedlaethol Cymru eu cymeradwyo. 
 
 
Eluned Morgan AC 
Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol 
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1. Cyflwyniad 
 
1.1 Mae Llywodraeth Cymru’n paratoi Safonau’r Gymraeg (‘safonau’) o dan Fesur y 

Gymraeg (Cymru) 2011 (“y Mesur”) sy’n rhoi hawliau gorfodadwy i siaradwyr 
Cymraeg ddefnyddio’r Gymraeg wrth ymdrin â chyrff. Mae rheoliadau sy’n pennu 
safonau yn cael eu cyflwyno’n raddol. Mae’r Rheoliadau drafft sy’n destun yr 
ymgynghoriad hwn wedi’u paratoi ar gyfer y naw corff canlynol: 

 
• Y Cyngor Ceiropracteg Cyffredinol  
• Y Cyngor Deintyddol Cyffredinol   
• Y Cyngor Meddygol Cyffredinol   
• Y Cyngor Optegol Cyffredinol   
• Y Cyngor Osteopathig Cyffredinol   
• Y Cyngor Fferyllol Cyffredinol   
• Y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal  
• Y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth   
• Yr Awdurdod Safonau Proffesiynol ar gyfer Iechyd a Gofal 

Cymdeithasol  
 

 
1.2 Mae’r cyrff a restrwyd uchod (ac eithrio’r Awdurdod Safonau Proffesiynol ar gyfer 

Iechyd a Gofal Cymdeithasol) yn rheoleiddio gwaith llawer o weithwyr iechyd 
proffesiynol yn y DU. Mae’n rhaid i unrhyw un sydd am weithio yn y proffesiynau 
rheoleiddiedig hyn gofrestru gyda’u rheoleiddiwr perthnasol sy’n cadw cofrestr 
gyhoeddus o ymarferwyr. Ni fyddent yn cael gweithio os na fyddent ar y gofrestr, ac 
mae’n rhaid iddynt dalu tâl aelodaeth i’r rheoleiddwyr er mwyn cael bod ar y gofrestr. 
Mae’r cyrff rheoleiddio hyn yn ymdrin â chwynion am waith gweithwyr iechyd 
proffesiynol, ac yn cynnal gwrandawiadau addasrwydd i ymarfer.  
 

1.3 Mae gan yr Awdurdod Safonau Proffesiynol swyddogaeth wahanol i’r cyrff eraill, sef 
goruchwylio’r cyrff rheoleiddio eraill, a chyhoeddi canllawiau ar reoleiddio. Gall 
adolygu penderfyniadau a wnaed gan gyrff rheoleiddio am addasrwydd ymarferwyr i 
ymarfer. Mae ganddo’r pŵer i apelio yn erbyn penderfyniadau yn yr Uchel Lys os 
yw’n ystyried bod penderfyniadau a wnaed gan y cyrff rheoleiddio’n annigonol i 
ddiogelu’r cyhoedd. 

 
1.4 Mae’r Rheoliadau drafft yn nodi Safonau ar gyfer y naw corff, ac yn gwneud y 

Safonau’n berthnasol iddynt hwy’n benodol. Mae hyn yn golygu bod gan y 
Comisiynydd (yn amodol ar un eithriad mewn perthynas â’r Awdurdod Safonau 
Proffesiynol) awdurdod i roi hysbysiad cydymffurfio i’r cyrff yn gofyn iddynt 
gydymffurfio â’r Safonau hynny. Ni fydd gwneud y Rheoliadau hyn ynddo’i hun yn 
gosod unrhyw ddyletswyddau ar y cyrff. Unwaith y bydd y Rheoliadau wedi’u 
gwneud ar ôl cael eu cymeradwyo gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru, Comisiynydd 
y Gymraeg (“y Comisiynydd”) fydd yn dewis pa safonau i’w gosod ar gyrff unigol, a 
bydd yn gwneud hyn drwy gyflwyno hysbysiad cydymffurfio i’r corff. Mae gan y 
Comisiynydd hyblygrwydd wrth ddewis pa safonau y mae’n rhaid i gorff gydymffurfio 
â nhw, ac i ba raddau, ac erbyn pa ddyddiad y mae’n rhaid i’r corff gydymffurfio â 
safon. Mae’r Comisiynydd yn nodi’r wybodaeth honno mewn hysbysiad cydymffurfio 
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a gyflwynir i’r corff. 
 

1.5 Bydd corff yn gallu herio gofyniad i gydymffurfio â safon benodol ar sail a yw’n 
rhesymol a chymesur. Yn y lle cyntaf, bydd corff yn gallu cyflwyno her i’r 
Comisiynydd, gan ofyn iddo benderfynu a yw’r gofyniad arno i gydymffurfio â safon 
benodol yn yr hysbysiad cydymffurfio yn rhesymol a chymesur. Os nad ydynt yn 
gallu datrys yr anghydfod, mae yna lwybr apelio ar gael i Dribiwnlys y Gymraeg, ac 
wedyn i’r Uchel Lys (ar gwestiwn y gyfraith). 

 
1.6 Rydym eisoes wedi gwneud chwe set o Reoliadau. Yn sgil y rheini mae 122 o gyrff 

wedi derbyn hysbysiadau cydymffurfio gan y Comisiynydd ac yn cydymffurfio â’r 
safonau ar hyn o bryd. Roedd y set ddiwethaf o reoliadau’n pennu safonau ar gyfer 
byrddau iechyd lleol, ymddiriedolaethau’r GIG, Bwrdd y Cynghorau Iechyd 
Cymuned, a Chynghorau Iechyd Cymuned. Bydd gwneud y Rheoliadau hyn ar gyfer 
y rheoleiddwyr gofal iechyd yn galluogi mwy o gyrff sy’n gysylltiedig â’r sector iechyd 
i symud o’u Cynlluniau Iaith cyfredol i fod o dan y system safonau.  

 
1.7 Mae’r 9 corff yma’n darparu gwasanaethau Cymraeg i’r cyhoedd yn unol â’u 

Cynlluniau Iaith a baratowyd o dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993. Mae'r Cynlluniau 
wedi llwyddo i gael y cyrff hyn i feddwl am, cynllunio, a darparu gwasanaethau 
Cymraeg. Mae systemau adrodd yn gysylltiedig â’r Cynlluniau hefyd yn golygu eu 
bod wedi arfer cael eu darpariaeth Gymraeg wedi’i monitro. Fodd bynnag, mae 
symud i’r system safonau, a gorfod darparu gwasanaethau Cymraeg o ganlyniad i 
ddyletswyddau cyfreithiol yn hytrach nag ymrwymiadau mewn Cynllun yn golygu 
bod gan wasanaethau Cymraeg sylfaen gryfach yn y cyrff hyn - a bod gan y 
cyhoedd hawliau i gael y gwasanaethau hynny. Mae yna system orfodi gryfach yn 
gysylltiedig â’r system safonau hefyd. 

 
1.8 Mae’r safonau hyn wedi’u llunio gyda’r nod o greu dyletswyddau y gall y 

Comisiynydd ddewis o’u plith fel rhai rhesymol a chymesur i bob corff gydymffurfio â 
nhw. Mae’r Safonau yn datgan yn glir i’r cyhoedd pa wasanaethau Cymraeg y 
gallant eu derbyn gan y cyrff ac yn datgan yn glir i’r cyrff beth y mae angen iddynt ei 
wneud o ran y Gymraeg. 
 

2. Cefndir 
 
2.1 Rhwng Gorffennaf a Hydref 2016 cynhaliwyd ymgynghoriad ar Reoliadau Safonau 

Cymraeg drafft i gyrff y sector iechyd. Yn ogystal â phennu safonau ar gyfer cyrff fel 
byrddau iechyd lleol, ymddiriedolaethau’r GIG, a chynghorau iechyd cymuned, 
roedd y Rheoliadau drafft hynny’n cynnig diwygio Rheoliadau Safonau’r Gymraeg 
(Rhif 4) 2016 er mwyn cynnwys y cyrff a restrwyd yn 1.1. Cafodd Rheoliadau Rhif 4 
eu gwneud ym mis Mawrth 2016 ac roeddent yn berthnasol i Dribiwnlysoedd Cymru 
a Chyngor y Gweithlu Addysg. Byddai’r diwygiad arfaethedig wedi golygu y byddai’r 
safonau yn Rheoliadau Rhif 4 wedi bod yn berthnasol i’r Rheoleiddwyr yn benodol. 
 

2.2 Ar ôl dadansoddi ac ystyried yr ymatebion i’r ymgynghoriad, penderfynodd 
Gweinidogion Cymru na fyddent yn dilyn y polisi o ychwanegu’r cyrff at Reoliadau 
Rhif 4, ac y byddent yn paratoi Safonau penodol ar wahân ar eu cyfer yn lle hynny.  
 

Tudalen y pecyn 210



 

8 
 

2.3 Pwrpas yr ymgynghoriad hwn yw ymgynghori ar y Rheoliadau sydd wedi’u paratoi 
mewn modd pwrpasol gan ystyried swyddogaethau a strwythurau y cyrff 
Rheoleiddio hyn, a pha wasanaethau maent yn eu darparu i’r cyhoedd. Rydym yn 
awyddus i glywed gan unrhyw un sydd â diddordeb yn y safonau drafft, ac yn y 
defnydd y mae’r cyrff hyn yn ei wneud o’r Gymraeg. Bydd yr ymgynghoriad hwn ar 
agor tan 15 Mehefin 2020 i sicrhau bod yr holl randdeiliaid â diddordeb yn cael 
digon o gyfle i ddweud eu dweud am y Rheoliadau.  
 

3. Y rheoliadau safonau’r Gymraeg drafft 
 
3.1 Safonau cyflenwi gwasanaethau 
 
Mae’r safonau cyflenwi gwasanaethau’n ymwneud â chyflenwi gwasanaethau i berson 
arall. Eu bwriad yw hyrwyddo neu hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg, neu sicrhau nad yw’n 
cael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg. Mae’r ymgynghoriad hwn yn gofyn am eich 
sylwadau ar briodolrwydd y safonau cyflenwi gwasanaethau sydd wedi’u cynnwys yn y 
Rheoliadau drafft.  
 
Nid yw’r ddogfen ymgynghori hon yn trafod pob safon unigol, ond mae adrannau 3.2-3.4 
isod yn nodi rhai materion a allai fod o ddiddordeb arbennig i randdeiliaid. Mae’r 
Rheoliadau drafft yn cynnwys safonau sy’n ymwneud â’r gweithgareddau canlynol: 
 

• Gohebiaeth • Arddangos deunydd yn gyhoeddus 
• Galwadau ffôn • Cynhyrchu a chyhoeddi dogfennau 

a ffurflenni 
• Cyfarfodydd • Achosion cyfreithiol 
• Digwyddiadau cyhoeddus • Gwefannau a gwasanaethau ar-

lein 
• Cyhoeddusrwydd a hysbysebu • Defnyddio cyfryngau cymdeithasol 
• Hysbysiadau swyddogol • Codi ymwybyddiaeth am 

wasanaethau Cymraeg 
 • Hunaniaeth gorfforaethol 

 
3.2 Dylai rhanddeiliaid nodi mai prif amcan polisi y safonau cyflenwi gwasanaethau yn 

Atodlen 1 yw sicrhau bod aelodau unigol o’r cyhoedd yn gallu defnyddio’r Gymraeg 
wrth ymdrin â’r cyrff hyn, yn arbennig wrth wneud cwyn, cael gwybodaeth am sut i 
gwyno, neu gael gwybodaeth am beth i’w ddisgwyl gan weithiwr iechyd proffesiynol. 
Yn achos llawer o safonau cyflenwi gwasanaethau felly, dim ond pan fo’r cyrff yn 
darparu gwasanaethau i “unigolyn” y maen nhw’n berthnasol. Mae Rheoliad 1 yn 
diffinio “unigolyn” fel “person naturiol sy’n preswylio fel arfer yng Nghymru ac yn 
gweithredu yn ei enw ei hun ond nid yw’n cynnwys un sydd wedi cofrestru sy’n 
gweithredu yn rhinwedd ei swydd fel un sydd wedi cofrestru”. Mae hyn yn golygu na 
fydd llawer o’r Safonau yn berthnasol pan fydd un sydd wedi cofrestru yn ymdrin â’r 
corff yn rhinwedd ei swydd fel un sydd wedi cofrestru. Un sydd wedi cofrestru yw 
person sy’n preswylio fel arfer yng Nghymru ac sydd wedi ei gofrestru â chorff neu’n 
gwneud cais i fod wedi ei gofrestru â chorff 
 

3.3 Yn eu hymatebion i ymgynghoriad 2016, mynegodd rhai o’r cyrff Rheoleiddio bryder 
am oblygiadau ariannol gorfod darparu gwasanaethau Cymraeg i’w hunigolion 
cofrestredig. Mae hyn, ynghyd â chynnwys eu Cynlluniau Iaith cyfredol, wedi ein 
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harwain i baratoi Safonau sydd ond yn berthnasol mewn amgylchiadau cyfyngedig 
pan fo’r corff yn ymdrin â’r rhai sydd wedi cofrestru neu gorff corfforaethol. Mae’r 
ffocws yn y rhan fwyaf o safonau ar sicrhau bod aelodau’r cyhoedd yn gallu 
defnyddio’r Gymraeg wrth ymwneud â’r cyrff. Mae’r safon ei hun yn egluro pwy sy’n 
gallu defnyddio gwasanaeth Cymraeg. Er enghraifft, mae safon 1 yn berthnasol i 
ohebiaeth a dderbynnir gan ‘bersonau’ sy’n cynnwys unigolion, rhai sydd wedi 
cofrestru, a chyrff corfforaethol. Mewn achosion eraill, cyfeirir yn benodol at rai sydd 
wedi cofrestru – gweler y safonau sy’n ymwneud ag achosion cyfreithiol (safonau 22 
i 25) er enghraifft. 
 

3.4 Oherwydd natur y cyrff hyn rydym wedi llunio safonau cyflenwi gwasanaethau 
penodol sy’n ymwneud ag achosion cyfreithiol (safonau 22-25). Mae’n bwysig 
nodi bod adran 22 o Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 yn rhoi’r hawl i ddefnyddio’r 
Gymraeg mewn achosion cyfreithiol yng Nghymru. Fel yn achos gwrandawiadau 
tribiwnlys a gynhaliwyd gan y rhai sy’n destun Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 
4) 2016, mae gwrandawiadau addasrwydd i ymarfer a gynhelir gan y cyrff hyn yn 
cael eu hystyried fel achosion cyfreithiol a byddent yn dod o dan y ddarpariaeth a 
wnaed yn adran 22 o Ddeddf 1993. Mae safonau 22-25 yn y rheoliadau drafft wedi’u 
paratoi i ategu’r hawl honno a sicrhau y byddai’r rhai sydd wedi cofrestru yn gallu 
defnyddio’r Gymraeg gydol y broses sensitif a phersonol hon. Byddai’r safonau’n 
galluogi’r rhai sydd wedi cofrestru i gyflwyno dogfennau a sylwadau ysgrifenedig yn 
Gymraeg, ac yn gosod dyletswydd ar y rheoleiddwyr i beidio â thrin dogfennau 
Cymraeg yn llai ffafriol na rhai Saesneg. Dim ond ar gyfer siarad Cymraeg y mae’r 
ddarpariaeth yn Neddf 1993 yn darparu, felly byddai’r safonau hyn yn galluogi un 
sydd wedi cofrestru i gyflwyno dogfennau Cymraeg. Mae Safon 23A hefyd yn 
gwneud darpariaeth i alluogi un sydd wedi cofrestru i ddefnyddio’r Gymraeg pe 
cynhelid y gwrandawiad addasrwydd i ymarfer yn Lloegr. Cafodd hyn ei gynnwys 
gan nad yw rhai Rheoleiddwyr yn cynnal gwrandawiadau yng Nghymru. Pe bai’r un 
sydd wedi cofrestru yn dod o Gymru ac yn canfod ei hun yn destun gwrandawiad yn 
Lloegr, ni fyddai’n dod o dan ddarpariaethau Deddf 1993. Ni fydd y Comisiynydd yn 
gallu gosod Safonau sy’n ymwneud ag achosion cyfreithiol ar yr Awdurdod Safonau 
Proffesiynol gan nad yw’n cynnal achosion cyfreithiol. 
 

3.5 Rydym wedi ystyried bod y cyrff hyn yn gweithredu ledled y DU. O ganlyniad, rydym 
wedi nodi mai dim ond pan fydd gwasanaethau’n cael eu darparu yng Nghymru y 
gall rhai o’r safonau fod yn berthnasol. Er enghraifft, safonau ynghylch cyfarfodydd 
(safonau 8-12), safonau ynghylch arddangos deunydd yn gyhoeddus (safonau 16-
17), a safonau ynghylch hysbysiadau (safonau 29-31). Nid yw’r Safonau ynghylch 
gohebiaeth a anfonir, ffurflenni a dogfennau wedi’u cyfyngu i ddeunydd a 
gynhyrchwyd yn benodol ar gyfer unigolion yng Nghymru. Maent yn berthnasol i 
ddeunydd sydd wedi’i gynhyrchu ar gyfer unigolion yng Nghymru a thu hwnt. Fodd 
bynnag, ni fyddai’n rhaid dosbarthu’r fersiwn Gymraeg y tu allan i Gymru (gweler 
paragraff 21 o Atodlen 1). 
 
 

3.6  Safonau llunio polisi 
 
Mae safonau llunio polisi yn ei gwneud hi’n ofynnol i gyrff ystyried pa effaith y byddai 
penderfyniadau polisi yn eu cael ar allu unigolion i ddefnyddio’r iaith ac ar yr 
egwyddor o beidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg. Rydym yn 
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awyddus i weld safonau llunio polisi yn berthnasol yn benodol i’r holl gyrff y mae gan 
Weinidogion Cymru gyfrifoldeb drostynt gan ei fod yn ffordd o geisio sicrhau bod 
ffactorau yn ymwneud â’r Gymraeg yn cael eu prif ffrydio drwy bolisïau’r cyrff. 
Rydym yn cynnig felly bod naw safon llunio polisi yn cael eu cynnwys yn y 
Rheoliadau (safonau 34-42). 
 
Bydd y safonau sydd wedi’u cynnwys yn y rheoliadau’n ei gwneud hi’n ofynnol i gyrff 
ystyried effeithiau eu polisïau newydd neu ddiwygiedig ar y Gymraeg, ac yn gosod 
dyletswyddau penodol a ddaw i rym pan fyddant yn cyhoeddi dogfennau ymgynghori 
neu’n gwneud gwaith ymchwil.  
 

3.7 Safonau gweithredu 
 
Mae corff yn gallu herio safon sydd wedi’i gosod arno ar y sail nad yw’r safon yn 
rhesymol neu’n gymesur iddo gydymffurfio â hi. Wrth greu’r safonau drafft, 
rhoddwyd ystyriaeth ofalus felly i strwythurau a swyddogaethau’r cyrff dan sylw er 
mwyn sicrhau bod yr amrywiaeth o safonau’n darparu safonau i’r Comisiynydd sy’n 
debygol o fod yn rhesymol a chymesur i’r corff gydymffurfio â nhw. Yn achos 
safonau gweithredu, sy’n ymdrin â defnydd mewnol o’r Gymraeg gan gyrff yn 
gyffredinol, roedd rhaid ystyried hefyd ble mae’r cyrff DU gyfan wedi’u lleoli a’u 
lefelau staffio cyfredol.  
 
Y Cyngor Meddygol Cyffredinol yw’r unig un o’r cyrff hyn sydd â swyddfa yng 
Nghymru. Ar hyn o bryd, mae gan y corff swyddfa fechan yng Nghaerdydd mewn 
bloc swyddfa a rennir, heb unrhyw dderbynfa ac nid yw’r swyddfa ar agor i’r 
cyhoedd fel arfer. Mae mwyafrif llethol y staff yn gweithio mewn swyddfeydd eraill y 
tu allan i Gymru. Nid oes gan yr wyth corff arall swyddfa yng Nghymru. Daeth yn 
amlwg hefyd mai ychydig o staff gydag unrhyw sgiliau Cymraeg sydd gan y cyrff 
hyn. Y canlyniad polisi oedd yn cael blaenoriaeth wrth ddatblygu’r safonau 
gweithredu felly oedd ceisio annog y cyrff hyn i gynyddu eu gallu mewn perthynas â 
sgiliau Cymraeg. 
 
Mae pedair safon gweithredu wedi’u cynnwys yn y Rheoliadau (safonau 43-45). 
Mae’r safonau hyn yn gosod dyletswyddau ar y cyrff i godi ymwybyddiaeth o’r 
Gymraeg ymysg eu staff, ac yn ei gwneud hi’n ofynnol i gyrff asesu a oes angen 
sgiliau Cymraeg wrth hysbysebu swyddi newydd neu swyddi gwag. Y sail ar gyfer 
cynnwys y safonau hyn yw gosod dyletswyddau ar y cyrff i ystyried y Gymraeg wrth 
gynllunio eu gweithlu a fydd yn arwain gobeithio at roi’r cyrff mewn gwell sefyllfa i 
ddarparu gwasanaethau Cymraeg i ddefnyddwyr gwasanaethau yn y dyfodol.   

 
3.8 Safonau ynghylch cadw cofnodion a safonau sy’n ymdrin â materion ategol  
 

Paratowyd chwe safon yn y categorïau hyn (safonau 46-51). Mae nifer y safonau 
cadw cofnodion a materion ategol wedi’u lleihau o gymharu â rheoliadau Rhif 4 er 
mwyn lleihau’r fiwrocratiaeth sy’n gysylltiedig â’r system safonau i’r cyrff hyn. O dan 
y safonau hyn bydd gofyn i’r cyrff gadw cofnod o nifer y cwynion a gyflwynwyd 
iddynt ynghylch cydymffurfio â safonau, a chadw cofnod o sut mae swyddi newydd a 
swyddi gwag yn cael eu hysbysebu mewn perthynas â sgiliau Cymraeg. O dan eu 
safonau ategol, bydd hi’n ofynnol i’r cyrff gynhyrchu gwahanol ddogfennau hefyd, 
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gan gynnwys Adroddiad Blynyddol. Maent wedi ymrwymo i gynhyrchu Adroddiad 
Blynyddol o dan eu Cynlluniau Iaith eisoes. 

   
4. Asesiad Effaith Rheoleiddiol 
 
4.1 Fel rhan o’r ymgynghoriad blaenorol ar safonau drafft ar gyfer y sector iechyd yn 

2016, gofynnwyd i’r cyrff a oedd yn destun y Rheoliadau hyn gyflwyno gwybodaeth i 
alluogi Llywodraeth Cymru i baratoi Asesiad Effaith Rheoleiddiol i gyd-fynd â’r 
Rheoliadau pan gaent eu gosod yn y Cynulliad.  

 
4.2 Mae yna wahaniaethau sylweddol rhwng y Rheoliadau drafft sy’n destun yr 

ymgynghoriad hwn a’r hyn a gynigiwyd yn ymgynghoriad 2016. Rydym felly’n gofyn 
i’r cyrff ystyried y Rheoliadau drafft yr ymgynghorir arnynt yn awr, ac i gyflwyno 
gwybodaeth newydd. Pwrpas yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol yw helpu 
Gweinidogion Cymru i ystyried effaith rheoliadau arfaethedig ac ystyried costau a 
manteision pob opsiwn sydd ar gael iddynt cyn gweithredu polisi. Mae hefyd yn fodd 
o gyflwyno’r dystiolaeth berthnasol ar effeithiau cadarnhaol a negyddol polisïau ar 
gyfer craffu. 

 
4.3 Gofynnir i’r naw corff sy’n destun y rheoliadau drafft ateb y cwestiynau a welir yn 

Atodiad B, isod. Nid yw Atodiad B yn berthnasol i rhanddeiliaid eraill. 
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ATODIAD A:  
 
Ffurflen Ymateb i 
Ymgynghoriad  

 
 
Eich enw:  
 
 
Sefydliad (lle bo’n berthnasol): 
 
e-bost / rhif ffôn: 
 
 

 
 
Cwestiwn 1: Oes gennych chi unrhyw sylwadau ar y safonau cyflenwi gwasanaethau a 
gynigir yn y rheoliadau? 
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Cwestiwn 2: Mae Rhan 3 o Atodlen 1 i’r Rheoliadau yn cynnwys dehongliadau ar gyfer 
rhai o’r Safonau Cyflenwi Gwasanaethau. Mae paragraffau 16-37 yn egluro sut mae 
rhai o’r safonau’n gweithio ac ym mha amgylchiadau y maent yn berthnasol. Oes 
gennych chi unrhyw sylwadau ar y dehongliad o’r safonau a nodwyd yn Rhan 3? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Cwestiwn 3: Oes gennych chi unrhyw sylwadau ar y safonau llunio polisi a gynigir yn y 
rheoliadau? 
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Cwestiwn 4: Oes gennych chi unrhyw sylwadau ar y safonau gweithredu a gynigir yn y 
rheoliadau? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Cwestiwn 5: Oes gennych chi unrhyw sylwadau ar y safonau cadw cofnodion a’r 
safonau yn ymdrin â materion ategol a gynigir yn y rheoliadau? 
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Cwestiwn 6: Hoffem wybod eich barn ar yr effeithiau y bydd y rheoliadau hyn yn eu 
cael ar yr iaith Gymraeg, yn benodol ar gyfleoedd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg a pheidio 
â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg.  
  
Beth fyddai’r effeithiau yn eich tyb chi? Sut y gellid cynyddu’r effeithiau positif a lliniaru’r 
effeithiau negyddol?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Cwestiwn 7: Eglurwch hefyd sut rydych chi’n credu y gallai’r rheoliadau gael eu llunio 
neu eu haddasu er mwyn cael effeithiau positif neu fwy o effeithiau positif ar gyfleoedd i 
ddefnyddio’r Gymraeg ac ar beidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg; a 
pheidio â chael effeithiau andwyol ar gyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg ac ar beidio â 
thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg. 
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Cwestiwn 8: Rydym wedi gofyn nifer o gwestiynau penodol. Os oes gennych unrhyw 
faterion cysylltiedig nad ydyn ni wedi mynd i’r afael â nhw, defnyddiwch y lle hwn i 
wneud hynny: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Mae’n debygol y bydd ymatebion i ymgyngoriadau yn cael eu cyhoeddi - ar y rhyngrwyd neu 
mewn adroddiad. Os yw’n well gennych fod eich ymateb yn aros yn ddienw, ticiwch yma : 
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ATODIAD B 
 
 
 
 
 
 
Asesiad Effaith Rheoleiddiol o reoliadau arfaethedig 
safonau’r Gymraeg. 
 
Cyflwyniad 
 
Gall Asesiad Effaith Rheoleiddiol gael ei ystyried:  

• yn broses i helpu Gweinidogion Cymru i ystyried effaith y rheoliad arfaethedig ar 

fuddiannau unigolion, grwpiau, sefydliadau ac ati. 

• yn gyfrwng i alluogi Gweinidogion Cymru i bwyso a mesur costau a manteision yr 

holl opsiynau sydd ar gael iddynt cyn gweithredu polisi, ac 

• yn fodd o gyflwyno’r dystiolaeth berthnasol ar effeithiau cadarnhaol a negyddol 

ymyriadau o’r fath at ddibenion craffu ar y dystiolaeth honno 

 

Mae’n bwysig bod Llywodraeth Cymru’n derbyn gwybodaeth fanwl a chywir yn yr 

ymatebion i’r holiadur isod, er mwyn i ni fod yn y sefyllfa orau bosibl i ddarparu 

gwybodaeth lawn i Gynulliad Cenedlaethol Cymru fel rhan o’r broses o wneud safonau 

drwy is-ddeddfwriaeth. 

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi Cod Asesiad Effaith Rheoleiddiol, y gellir ei 

ddarllen yn llawn yma: 

https://llyw.cymru/cod-asesiad-effaith-rheoleiddiol-gweinidogion-cymru-ar-gyfer-is-

ddeddfwriaeth 

 

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau am y ddogfen hon at Is-adran y Gymraeg: 

UnedIaithGymraegWelshLanguageUnit@llyw.cymru 
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Enw’r corff:  _____________________________________________ 
 
Wrth ateb cwestiynau 1 i 7 isod, nodwch y canlynol: 
 
• Dylech nodi cost aelod(au) staff mewn ffigurau yn hytrach na bandiau cyflog eich 

corff 
• Os yw aelod o staff yn gweithio ar draws gwahanol gategorïau o safonau nodwch y 

gost unwaith yn unig 
• Dylai’r holl gostau fod i’r £’000 agosaf 
• Yng nghwestiynau 3 i 7 rydym angen gwybodaeth am unrhyw gostau ychwanegol 

sy’n gysylltiedig â chydymffurfio â’r safonau, o gymharu â chostau cydymffurfio â’ch 
Cynllun Iaith cyfredol. 

• Efallai y byddwch angen defnyddio eich adnoddau cyfredol (gan gynnwys adnoddau 
staff) mewn ffordd wahanol er mwyn cydymffurfio â’r safonau. Er na fydd unrhyw 
gostau ychwanegol yn gysylltiedig â hyn o bosibl, efallai y bydd yna gostau cyfle 
(gan nad yw’r adnoddau ar gael mwyach ar gyfer defnydd amgen/blaenorol). Dylai’r 
costau cyfle hyn gael eu hadlewyrchu yn eich ymateb (er enghraifft, drwy 
amcangyfrif gwerth amser staff). 

• Nodwch yn y blychau sylwadau o dan gwestiynau 3 i 7 a ydych yn disgwyl mai 
costau pontio neu gostau parhaus fydd unrhyw gostau ychwanegol sydd wedi’u nodi  

• Gallwch nodi unrhyw gyfleoedd a nodwyd ar gyfer arbed costau o ganlyniad i 
gydymffurfio â’r safonau yn y blychau sylwadau hefyd. 

 
1. Oes yna fanteision i’r corff o gydymffurfio â safonau’r Gymraeg a gynigir yn y 

ddogfen hon?  
 
Oes  
Nac 
oes 

 

 
Os oes, beth yw’r manteision? 
 
Math o fantais Disgrifiad o fantais cydymffurfio â’r safonau arfaethedig 
Mantais 
Economaidd 

 
 
 
 
 
 

Mantais 
Gymdeithasol 
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Mantais 
Amgylcheddol 

 
 
 
 
 
 

Mantais Ieithyddol 
 

 
 
 
 
 
    

Arall – byddwch 
mor benodol â 
phosibl 
 

 
 
 
 
 

 
2. Beth yw cost flynyddol cydymffurfio â’r Cynllun Iaith Gymraeg cyfredol? 
 
 Cost 
Costau cydymffurfio â’r 
Cynllun Iaith (ni ddylid 
cynnwys costau staff) 

 

 
Rhagor o fanylion am sut y cyfrifwyd y gost: 
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3. Costau Staffio 
 
Nodwch y costau staffio sy’n gysylltiedig â chyflawni ymrwymiadau eich Cynllun Iaith 
cyfredol, ac unrhyw gostau staffio ychwanegol yn sgil gorfod cydymffurfio â’r safonau a 
nodir yn y Rheoliadau sy’n destun yr ymgynghoriad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4. Safonau cyflenwi gwasanaethau 
 
Gellir gweld y safonau cyflenwi gwasanaethau yn Atodlen 1 o’r rheoliadau drafft. 
 
A yw’r dyletswyddau yn y safonau cyflenwi gwasanaethau drafft yn debygol o 
gael effaith ar eich adnoddau neu’r ffordd rydych chi’n defnyddio’r adnoddau 
hynny? 
 
Ydynt  
Nac 
ydynt 

 

  
 Cost (i’r £’000 agosaf) 
Cydymffurfio â’r safonau cyflenwi 
gwasanaethau drafft 

 

 
Rhagor o fanylion (er enghraifft, a oes safonau cyflenwi gwasanaethau penodol yn 
debygol o greu costau ychwanegol i’ch sefydliad, sut rydych wedi amcangyfrif y gost 
ychwanegol ac ym mha flwyddyn (blynyddoedd) ydych chi’n disgwyl i’r costau 
ddigwydd?) 
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5. Safonau llunio polisi 
 
Gellir gweld y safonau llunio polisi yn Atodlen 2 i’r rheoliadau drafft. 
 
A yw’r dyletswyddau yn y safonau llunio polisi yn debygol o gael effaith ar eich 
adnoddau neu’r ffordd rydych chi’n defnyddio’r adnoddau hynny? 
 
Ydynt  
Nac 
ydynt 

 

  
 Cost (i’r £’000 agosaf) 
Cydymffurfio â’r safonau llunio 
polisi 

 

 
Rhagor o fanylion 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
6. Safonau gweithredu 
 
Gellir gweld y safonau gweithredu yn Atodlen 3 i’r rheoliadau drafft. 
 
A yw’r dyletswyddau yn y safonau gweithredu yn debygol o gael effaith ar eich 
adnoddau neu’r ffordd rydych chi’n defnyddio’r adnoddau hynny? 
 
Ydynt  
Nac 
ydynt 

 

  
 Cost (i’r £’000 agosaf) 
Cydymffurfio â’r safonau 
gweithredu 

 

 
Rhagor o fanylion 
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7. Safonau cadw cofnodion a safonau ymdrin â materion ategol 
 
Gellir gweld y safonau cadw cofnodion yn Atodlen 4 o’r rheoliadau drafft a’r safonau 
ymdrin â materion ategol yn Atodlen 5. 
 
A yw’r dyletswyddau yn y safonau cadw cofnodion a’r safon yn ymdrin â 
materion ategol yn debygol o gael effaith ar eich adnoddau neu’r ffordd rydych 
chi’n defnyddio’r adnoddau hynny? 
 
Ydynt  
Nac 
ydynt 

 

  
 Cost (i’r £’000 agosaf) 
Cydymffurfio â’r safonau cadw 
cofnodion a’r safonau ymdrin â 
materion ategol 

 

 
Rhagor o fanylion 
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DATGANIAD YSGRIFENEDIG 

GAN 

LYWODRAETH CYMRU 
 

 

TEITL  
Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 8) ar gyfer rheoleiddwyr 
gofal iechyd a’r Awdurdod Safonau Proffesiynol 

DYDDIAD  16 Mawrth 2020 

GAN  
Eluned Morgan AC, Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau 
Cyhoeddus 

 
Heddiw, rwy’n falch o lansio ymgynghoriad ar Reoliadau drafft Safonau’r Gymraeg (Rhif 8). 
Bydd y Rheoliadau yn ceisio gosod Safonau’r Gymraeg ar gyfer y naw corff canlynol: 
 

 Y Cyngor Ceiropracteg Cyffredinol 

 Y Cyngor Deintyddol Cyffredinol  

 Y Cyngor Meddygol Cyffredinol  

 Y Cyngor Optegol Cyffredinol  

 Y Cyngor Osteopathig Cyffredinol  

 Y Cyngor Fferyllol Cyffredinol  

 Y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal 

 Y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth  

 Yr Awdurdod Safonau Proffesiynol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol  
 

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi'i drefnu ers peth amser ac rwyf wedi penderfynu bwrw 
ymlaen ag ef yn ôl fel y cynlluniwyd. Fodd bynnag, rwy'n ymwybodol iawn bod yr holl 
randdeiliaid o dan straen sylweddol a'u bod yn wynebu cyfnod o ansicrwydd oherwydd y 
sefyllfa bresennol o ran Coronafeirws, neb yn fwy na chyrff y sector iechyd. Byddwn felly yn 
adolygu'r dyddiad cau maes o law er mwyn sicrhau bod yr holl randdeiliaid yn cael cyfle teg 
i roi ystyriaeth lawn i'r ymgynghoriad. 
 
Bydd y safonau hyn, fel eraill o’u blaen, yn ei gwneud yn glir pa wasanaethau Cymraeg gall 
bobl ddisgwyl eu derbyn.  Maent hefyd yn nodi’n glir beth sydd angen i’r cyrff wneud o ran y 
Gymraeg. 
 
Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at dderbyn sylwadau gan rhanddeiliaid erbyn y dyddiad cau 
sydd wedi nodi ar hyn o bryd fel 15 Mehefin, a byddaf yn ystyried yr holl bwyntiau caiff eu 
codi cyn symud ymlaen i baratoi Rheoliadau terfynol i’r Senedd graffu arnynt. 
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Vaughan Gething AC/AM 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  
Minister for Health and Social Services 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

Gohebiaeth.Vaughan.Gething@llyw.cymru 
                Correspondence.Vaughan.Gething@gov.wales 

 
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.   

Ein cyf/Our ref MA-L/VG/0874/20 
 
 
Elin Jones AC 
Llywydd 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Bae Caerdydd 
CF99 1NA 

17 Mawrth 2020 
 
 
Annwyl Elin,  

 
Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws) (Cymru) 2020 
 
Heddiw, rwyf wedi gwneud y Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws) (Cymru) 2020 
o dan adran adrannau 45B, 45C, 45F a 45P o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 
1984 a ddaw i rym ar 18 Mawrth 2020. Rwy'n amgáu copi o'r offeryn statudol a'r memorandwm 
esboniadol cysylltiedig yr wyf yn bwriadu eu gosod pan fydd yr offeryn statudol wedi'i gofrestru. 
 
Yn unol â'r weithdrefn brys a nodwyd yn adran 45R o Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli 
Clefydau) 1984, mae'n rhaid i Gynulliad Cenedlaethol Cymru gymeradwyo'r offeryn hwn 
erbyn 4 Mai 2020 er mwyn iddo barhau i fod mewn grym. Yn yr amgylchiadau hyn, rwy'n 
deall bod rheol sefydlog 21.4A yn berthnasol ac y caiff y Pwyllgor Busnes sefydlu a 
chyhoeddi amserlen ar gyfer adroddiad y pwyllgor neu’r pwyllgorau perthnasol. Rwy’n deall 
bod y Pwyllgor Busnes wedi cytuno nad yw hyn yn angenrheidiol y tro hwn.  
Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at Rebecca Evans AC, y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, Mick 
Antoniw AC, Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, Sian Wilkins, 
Pennaeth Gwasanaethau’r Siambr a’r Pwyllgorau, a Julian Luke, Pennaeth Gwasanaeth y 
Pwyllgorau Polisi a Deddfwriaeth.   
 
Yn gywir, 

 
Vaughan Gething AC/AM 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  
Minister for Health and Social Services 

Tudalen y pecyn 227

Eitem 6.2

mailto:Gohebiaeth.Vaughan.Gething@llyw.cymru
mailto:Correspondence.Vaughan.Gething@gov.wales


Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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