
 

SL(5)695 – Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol ar 
Fwyd Anifeiliaid a Bwyd (Diwygiadau Amrywiol) 
(Cymru) 2020  

Cefndir a Diben 

Mae Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol ar Fwyd Anifeiliaid a Bwyd (Diwygiadau Amrywiol) 
(Cymru) 2020 (“y Rheoliadau”) yn diwygio: 

• Rheoliadau Hylendid Bwyd (Cymru) 2006,  

• Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol ar Fwyd Anifeiliaid a Bwyd (Cymru) 2009, a  

• Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid (Hylendid, Samplu etc. a Gorfodi) (Cymru) 2016.  

Mae'r Rheoliadau'n cael eu gwneud gan Weinidogion Cymru wrth arfer y pwerau a roddir 
gan adran 2(2) o Ddeddf Cymunedau Ewropeaidd 1972 (“Deddf 1972”) a pharagraff 1A o 
Atodlen 2 iddi. Mae Gweinidogion Cymru wedi'u dynodi mewn perthynas â: 

• mesurau sy'n ymwneud â bwyd anifeiliaid a gynhyrchir ar gyfer anifeiliaid sy'n 
cynhyrchu bwyd neu sy'n cael ei fwydo iddynt (gweler Gorchymyn Cymunedau 
Ewropeaidd (Dynodiad) (Rhif 2) 2005/1971); 

• mesurau yn y meysydd milfeddygol a ffytoiechydol ar gyfer diogelu iechyd y cyhoedd 
(gweler Gorchymyn Cymunedau Ewropeaidd (Dynodiad) (Rhif 2) 2008/1792); a   

• mesurau mewn perthynas â pholisi amaethyddol cyffredin yr Undeb Ewropeaidd 
(gweler Gorchymyn y Cymunedau Ewropeaidd (Dynodiad) (Rhif 5) 2010/2690). 

 
Mae'r Rheoliadau'n caniatáu ar gyfer gweithredu a gorfodi Rheoliadau Gweithredu a 
Dirprwyedig yr Undeb Ewropeaidd (“deddfwriaeth drydyddol yr UE”) ymhellach a wneir o dan 
Reoliad (UE) 2017/625 ar reolaethau swyddogol a gweithgareddau swyddogol eraill a 
gyflawnir i sicrhau bod cyfraith bwyd a bwyd anifeiliaid yn cael ei chymhwyso ("y Rheoliadau 
Rheolaethau Swyddogol”). 

Galluogwyd gweithredu a gorfodi’r Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol a deddfwriaeth 
drydyddol yr UE a gyhoeddwyd yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd erbyn 
mis Tachwedd 2019 drwy Reoliadau Rheolaethau Swyddogol ar Fwyd Anifeiliaid a Bwyd 
(Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2019 (“Rheoliadau 2019”). Roedd y diwygiadau a wnaed gan 
Reoliadau 2019 hefyd yn cynnwys pecyn o ddeddfwriaeth drydyddol yr UE (Rheoliadau 
Gweithredu a Dirprwyedig), a wnaed o dan y Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol. Nodwyd 
ar y pryd na fyddai deddfwriaeth drydyddol ychwanegol yr UE a oedd yn cael ei pharatoi gan 
yr UE yn cael ei chyhoeddi mewn pryd i gynnwys darpariaethau sy’n rhoi effaith i’r 
ddeddfwriaeth honno yn Rheoliadau 2019 pe bai’r Rheoliadau hynny yn dod i rym erbyn y 



 

dyddiad cau, sef 14 Rhagfyr 2019 – y dyddiad y daeth y Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol 
i rym. 

Mae'r Rheoliadau yn nodi deddfwriaeth drydyddol ychwanegol yr UE sydd ar y rhestrau o 
ddeddfwriaeth a nodir yn Rheoliadau Hylendid Bwyd (Cymru) 2006 a Rheoliadau 
Rheolaethau Swyddogol ar Fwyd Anifeiliaid a Bwyd (Cymru) 2009, ac maent yn gwneud rhai 
newidiadau canlyniadol. Mae'r ddeddfwriaeth drydyddol hon yn nodi'r rheolau manwl ar 
gyfer cymhwyso'r Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol mewn meysydd penodol, fel pa mor 
aml a sut i gymhwyso gwiriadau ffisegol i lwythi bwyd neu fwyd anifeiliaid mewn 
porthladdoedd a rhai o'r rheolau ar gyfer gweithredu pellach sy'n ofynnol ar ôl cwblhau'r 
gwiriadau hyn. 

Yn ogystal â'r ddeddfwriaeth drydyddol, nodwyd rhai gwallau/hepgoriadau cyfyngedig yn y 
diwygiadau a wnaed gan Reoliadau 2019 y mae angen eu cywiro. Mae angen y cywiriadau 
gofynnol hyn i sicrhau bod y Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol yn cael eu gweithredu'n 
briodol mewn perthynas â Chymru a bydd y Rheoliadau yn diwygio'r offerynnau perthnasol i 
ddarparu ar gyfer gorfodi'r ddeddfwriaeth drydyddol a chywiro'r gwallau a'r hepgoriadau 
hyn yn Rheoliadau 2019. 

Gweithdrefn 

Negyddol. 

Gwnaed y Rheoliadau gan Weinidogion Cymru cyn iddynt gael eu gosod gerbron y Senedd.  

Gall y Senedd ddirymu'r Rheoliadau o fewn 40 diwrnod (ac eithrio unrhyw ddiwrnodau pan 
fo’r Senedd: (i) wedi’i diddymu neu (ii) ar doriad am fwy na phedwar diwrnod) i'r dyddiad y 
cawsant eu gosod gerbron y Senedd. 

Materion technegol: craffu 

Nodwyd y ddau bwynt a ganlyn i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn 
perthynas â'r offeryn hwn.  

1. Rheol Sefydlog 21.2(vii) – ei bod yn ymddangos bod anghysondebau rhwng ystyr y 
testun Cymraeg a’r testun Saesneg 

Mae cyfeiriadau at reoliadau penodol o dan y pwynt hwn yn cyfeirio at destun Cymraeg y 
rheoliadau.  

Nid yw'n ymddangos bod y cyfeiriad yn rheoliad 2(2)(a)(ii) at destun sydd i'w hepgor o 
reoliad 2 o Reoliadau Hylendid Bwyd (Cymru) 2006 ("Rheoliadau 2006") yn gywir. Ni allwn 
weld diffiniad sy'n dechrau “ystyr “Cyfarwyddeb 2004/41”” yn rheoliad 2 o Reoliadau 2006. 
Credwn y dylai rheoliad 2(2)(a)(ii) gyfeirio at y diffiniad sy'n dechrau “mae i “Cyfarwyddeb 
2004/41”” (ychwanegwyd y pwyslais).  

Yn yr un modd, nid yw'n ymddangos bod y cyfeiriad yn rheoliad 3(2)(a)(i) yn gywir. Ni allwn 
weld diffiniad sy'n dechrau “ystyr “Penderfyniad 2007/275”” yn rheoliad 2 o Reoliadau 



 

Rheolaethau Swyddogol ar Fwyd Anifeiliaid a Bwyd (Cymru) 2009. Credwn y dylai rheoliad 
3(2)(a)(i) gyfeirio at y diffiniad sy'n dechrau ““mae i “Cyfarwyddeb 2004/41”” (ychwanegwyd y 
pwyslais). 

2. Rheol Sefydlog 21.2(vii) – ei bod yn ymddangos bod anghysondebau rhwng ystyr y 
testun Cymraeg a’r testun Saesneg 

Yn nhestun Saesneg y Rheoliadau, yn y tabl a fewnosodir gan Atodlen 5 (yn lle Atodlen 6 i 
Reoliadau Rheolaethau Swyddogol ar Fwyd Anifeiliaid a Bwyd (Cymru) 2009), nid yw'r 
paragraff yn y golofn gynnwys ar gyfer Erthygl 6(4) o Reoliad 2019/2123 yn pennu mai'r 
gweithredwr yw'r gweithredwr sy'n gyfrifol am y llwyth (“responsible for the consignments”), 
fel sy'n wir yn y testun Cymraeg ac mewn mannau eraill yn y tabl. 

Rhinweddau: craffu 

Ni nodwyd unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn 
perthynas â'r offeryn hwn. 

Ymateb Llywodraeth Cymru 

Mae angen ymateb gan Lywodraeth Cymru. 

Trafodaeth y Pwyllgor 

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn yn ei gyfarfod ar 18 Ionawr 2021 ac mae'n cyflwyno 
adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd uchod. 
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