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Annwyl Lynne   

Rheoliadau Atchwanegiadau Bwyd a Bwyd ar gyfer Grwpiau Penodol (Diwygiadau Amrywiol) 2022 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 21 Tachwedd ynghylch Rheoliadau arfaethedig Llywodraeth y DU.    

Yn eich llythyr rydych yn nodi:  

“Nid oes gwahaniaeth rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU (yr Adran 
Iechyd a Gofal Cymdeithasol) o ran y polisi ar gyfer y cywiriadau. Felly, byddai 
gwneud OSau ar wahân yng Nghymru a Lloegr yn arwain at ddyblygiad a 
chymhlethdod diangen o’r llyfr statud. Mae cydsynio i OS i’r DU gyfan yn sicrhau 
bod un fframwaith deddfwriaethol ledled y DU sy’n hyrwyddo eglurder a 
hygyrchedd. Yn y sefyllfa hon, mae Llywodraeth Cymru o’r farn ei bod yn briodol i 
Lywodraeth y DU ddeddfu ar ein rhan yn yr achos hwn.” 

Byddem yn croesawu eglurhad o’r materion a ganlyn: 

 A allwch egluro pam eich bod yn credu y byddai rheoliadau dwyieithog ar wahân ar gyfer 
Cymru yn unig, a wneir ochr yn ochr â Llywodraeth y DU, yn arwain at “[g]ymhlethdod 
diangen o’r llyfr statud”?  

 A fyddech cystal â chadarnhau bod y Rheoliadau yn offeryn statudol ar gyfer Prydain 
gyfan a’u bod wedi’u bwriadu, o’ch safbwynt chi, i fod yn rhan o un fframwaith 
deddfwriaethol Prydain Fawr yn hytrach na fframwaith i Gymru neu, fel y mae eich llythyr 
yn ei awgrymu, fframwaith y DU?  

Lynne Neagle AS  
Dirprwy weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant.   
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 A yw'r holl ddeddfwriaeth yn y maes polisi hwn yn gymwys ledled Prydain Fawr neu a oes 
gwahaniaethau? 

 Mae eich llythyr yn cyfeirio at welliannau sy’n cael eu gwneud. A allwch roi manylion mwy 
penodol am bob un o’r gwelliannau hyn (gan fod y termau “diweddaru” a “safoni” yn 
gymharol annelwig)? 

 Beth yw'r rhesymeg dros wneud y gwelliannau a nodir yn y Rheoliadau? Er enghraifft, a 
ydynt at ddibenion cyd-fynd â newidiadau i ddeddfwriaeth yr UE, neu ydynt yn 
adlewyrchu datblygiadau yn y dystiolaeth wyddonol?  

 Beth yw eich barn ynghylch a fydd y Rheoliadau hyn yn arwain at fod yn wahanol i 
safonau’r UE ar gyfer cynhyrchion tebyg? 

 Beth yw eich barn ynghylch a yw'r Rheoliadau yn gwella safonau bwyd cyn Brexit? 

 A allwch gadarnhau a gafodd y Rheoliadau hyn eu hystyried drwy’r Fframwaith neu’r 
Fframweithiau Cyffredin perthnasol ac, os felly, pa rai?  

 Pa gamau yr ydych yn eu cymryd i hyrwyddo hygyrchedd y ddeddfwriaeth hon i’r rhai y 
mae’n effeithio arnynt, gan gynnwys dinasyddion Cymraeg eu hiaith o ystyried bod y 
Rheoliadau yn Saesneg yn unig?  

 A allwch gadarnhau pa ymgynghoriad sydd wedi’i gynnal â rhanddeiliaid Cymru ar y 
Rheoliadau hyn? 

 Sut yr effeithir ar y ddeddfwriaeth hon yn y dyfodol pe bai Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir 
(Dirymu a Diwygio) Llywodraeth y DU yn dod yn gyfraith, yn enwedig os oes unrhyw 
wahaniaeth polisi rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU?  

 Wrth gytuno i reoliadau ar gyfer Prydain gyfan, pa drafodaethau a gawsoch ynghylch 
effaith Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) a beth oedd y canlyniad?  

 O ystyried bod deddfwriaeth uniongyrchol yr UE a ddargedwir yn ddarostyngedig i’r 
cymal machlud ym Mil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio), a wnaethoch 
ystyried gwneud deddfwriaeth ar wahân i Gymru y tu allan i fframwaith y Bil?  

 A yw Llywodraeth Cymru yn bwriadu ailedrych ar y Rheoliadau hyn os daw Bil Cyfraith yr 
UE yn gyfraith?  

Byddwn yn ddiolchgar o gael ymateb erbyn 5 Ionawr 2023.  

Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at Russell George AS, Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol a Jayne Bryant AS, Cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.  

Williams, Sian Lloyd (Staff Comisiwn y Senedd | Senedd Commission Staff)
I'm assuming this should be 2023?
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Huw Irranca-Davies 
Cadeirydd 


