
 

SL(5)494 - Rheoliadau Bwyd ar gyfer Grwpiau Penodol 

(Gofynion o ran Gwybodaeth a Chyfansoddiad) (Cymru) 

(Diwygio) 2020 

Cefndir a Diben 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Bwyd ar gyfer Grwpiau Penodol (Gofynion o ran 

Gwybodaeth a Chyfansoddiad) (Cymru) 2016 (“Rheoliadau 2016”). Mae'r diwygiadau a nodir yn y 

Rheoliadau hyn yn darparu ar gyfer gorfodi mewn cyfraith ddomestig Reoliad Dirprwyedig Comisiwn yr 

UE 2016/128 mewn perthynas â'r gofynion penodol o ran cyfansoddiad a gwybodaeth ar gyfer bwyd at 

ddibenion meddygol arbennig a ddatblygir i fodloni gofynion maethol babanod. Mae'r Rheoliadau hyn 

yn ymestyn y drefn orfodi bresennol a nodir yn Rheoliadau 2016 i fwyd at ddibenion meddygol arbennig 

sy'n ymwneud â babanod. 

Gwneir y Rheoliadau o dan adrannau 6(4), 16(1)(a) ac (e) a 2(b), 26(1) 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 bwyntiau rhinweddau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn 

perthynas â'r offeryn hwn. 

Y goblygiadau yn sgil ymadael â’r Undeb Ewropeaidd   

Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau 2016 sy'n gweithredu, yng Nghymru, amrywiol 

rwymedigaethau'r UE mewn perthynas â bwyd a fwriedir ar gyfer babanod a phlant ifanc, bwyd at 

ddibenion meddygol arbennig, ac ar gyfer disodli diet yn llwyr i reoli pwysau. Bydd Rheoliadau 

diwygiedig 2016 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 24 Chwefror 2020 ac mae'n cyflwyno adroddiad i'r 

Cynulliad i dynnu sylw at faterion sy'n codi o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE. 

 


