
 

SL(5)493 - Rheoliadau Iechyd Planhigion etc. (Ffioedd) 

(Cymru) (Diwygio) 2020 

Cefndir a Diben 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Iechyd Planhigion etc. (Ffioedd) (Cymru) 2018, sy’n pennu 

ffioedd sy’n daladwy i Weinidogion Cymru mewn perthynas â gwasanaethau iechyd planhigion ac 

ardystio tatws hadyd a phlanhigion ffrwythau a deunydd lluosogi planhigion ffrwythau. 

Gwneir y Rheoliadau hyn drwy arfer y pwerau yn adran 56(1) a (2) o Ddeddf Cyllid 1973 - rhoddir y 

pwerau hynny i Weinidogion Cymru yn rhinwedd adran 59(5) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. Mae'r 

pwerau'n caniatáu i Weinidogion Cymru wneud rheoliadau sy'n ei gwneud yn ofynnol talu ffioedd neu 

daliadau eraill am ddarparu unrhyw wasanaethau neu gyfleusterau neu gyhoeddi unrhyw awdurdodiad, 

tystysgrif neu ddogfen arall, yn unol ag unrhyw rwymedigaeth yr UE. Mae'n ofynnol i’r offeryn hwn gael, 

ac mae wedi cael, cydsyniad y Trysorlys. 

Mewn perthynas ag ymadael â’r UE, dywed y Memorandwm Esboniadol, “In the event of the withdrawal 

of the UK from the EU on 31 January 2020, it is anticipated an Implementation Period would apply until 

the end of 2020.   During this period the UK would continue to apply EU requirements including those on 

imports and the system of reduced frequency import inspections described above.  Therefore, although 

these Regulations are related to EU arrangements, and the UK is not expected to be member of the EU 

when they take effect, the system of import inspections, including scope for reduced frequency checks, 

will not change immediately on exit.  Hence, it is important to make these changes.” 

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  

Nodir y rhinweddau a ganlyn i gyflwyno adroddiad arno o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â'r 

offeryn hwn. 

Rheol Sefydlog 21.3(i) – ei fod yn codi tâl ar Gronfa Gyfunol Cymru neu ei fod yn cynnwys 

darpariaethau sy’n ei gwneud yn ofynnol i daliadau gael eu gwneud i’r Gronfa honno neu i unrhyw 

ran o’r llywodraeth neu i unrhyw awdurdod lleol neu gyhoeddus yn gydnabyddiaeth am unrhyw 

drwydded neu gydsyniad neu am unrhyw wasanaethau sydd i’w rhoi, neu ei fod yn rhagnodi swm 

unrhyw dâl neu daliad o’r fath 

1. Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio'r ffioedd sy'n daladwy i Weinidogion Cymru o dan yr amgylchiadau a 

ddisgrifir uchod. 



 

Y goblygiadau yn sgil ymadael â’r Undeb Ewropeaidd   

Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau 2018 sy'n gweithredu, yng Nghymru, amryw o 

rwymedigaethau'r UE mewn perthynas ag iechyd planhigion. Bydd Rheoliadau diwygiedig 2018 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. 

Trafodaeth y Pwyllgor 

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn yn ei gyfarfod ar 10 Chwefror 2020 ac mae'n cyflwyno adroddiad i'r 

Cynulliad yn unol â'r pwynt adrodd uchod. 

 


