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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 



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 



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.  

 



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.  


