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9 Chwefror 2023  
 

Annwyl Huw  
 
Rwy’n ysgrifennu i’ch hysbysu am Offeryn Statudol diwygio o’r enw Rheoliadau 
Atchwanegiadau Bwyd a Bwyd ar gyfer Grwpiau Penodol (Diwygiadau Amrywiol) (Rhif 2) 
2023 (“yr OS cywiro”), a osodwyd gerbron Senedd y DU ar 8 Chwefror ac a ddaw i rym 
fesul camau. Rwy’n ymddiheuro nad oeddwn mewn sefyllfa i ddarparu hysbysiad cynnar 
ichi ond ni ddarparodd Llywodraeth y DU yr Offeryn Statudol terfynol inni tan yn hwyr ddydd 
Llun 6 Chwefror. 
 
Mae’r OS cywiro yn diwygio’r ddarpariaeth gychwyn bresennol (rheoliad 1(2)) yn 
Rheoliadau Atchwanegiadau Bwyd a Bwyd ar gyfer Grwpiau Penodol (Diwygiadau 
Amrywiol) 2023 (“y Rheoliadau Diwygiadau Amrywiol”) i ddarparu ei bod yn dod i rym ar 10 
Chwefror 2023, fel y bwriadwyd. Mae hyn yn cywiro gwall yn y ddarpariaeth gychwyn a 
olygai nad oedd modd gweithredu’r ddeddfwriaeth. 
 
Mae’r OS cywiro hefyd yn mewnosod darpariaethau trosiannol yn Rheoliadau Ychwanegion 
Bwyd (Lloegr) 2003, Rheoliadau Ychwanegion Bwyd (Yr Alban) 2003 a Rheoliadau 
Ychwanegion Bwyd (Cymru) 2003 (“Rheoliadau Ychwanegion Bwyd Prydain Fawr 2003”). 
Mae’r darpariaethau yn darparu amddiffyniad mewn unrhyw achosion gorfodi perthnasol 
mewn perthynas â gwerthiant atchwanegiadau bwyd y defnyddiwyd copr a sinc yn y broses 
o’u gweithgynhyrchu ac a farciwyd neu a labelwyd cyn i’r priod ddiwygiadau yn rheoliad 6(2) 
o’r Rheoliadau Diwygiadau Amrywiol ddod i rym. Mae hyn yn cywiro hepgoriad pan na 
chafodd darpariaeth yn sicrhau cyfnod pontio ar gyfer atchwanegiadau bwyd sy’n cynnwys 
copr ei chynnwys yn unol â’r bwriad polisi ar gyfer y Rheoliadau Diwygiadau Amrywiol. Mae 
hefyd yn gwneud darpariaeth ar gyfer cyfnod pontio tebyg ar gyfer atchwanegiadau bwyd 
sy’n cynnwys sinc.  
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Rhoddais gydsyniad i’r diwygiadau hyn gael eu gwneud gan yr Ysgrifennydd Gwladol gan 
eu bod yn angenrheidiol oherwydd amryfuseddau mewn perthynas â’r Rheoliadau 
Diwygiadau Amrywiol ac am eu bod yn ffurfio rhan o’r un amcanion polisi y gwnaed y 
Rheoliadau hynny i’w cyflawni, y rhoddais gydsyniad iddynt yn flaenorol. Mae’n ymddangos 
y byddai’n annymunol, o ran hygyrchedd y gyfraith, i rannu darpariaethau trosiannol ar sail 
diriogaethol pan wnaed y brif ddarpariaeth ar sail y DU gyfan. 
 
Mae’r OS cywiro hefyd yn gwneud y diwygiadau trosiannol i destun Cymraeg Rheoliadau 
Ychwanegion Bwyd (Cymru) 2003, gan gynnal eu hygyrchedd iaith i ddarllenwyr Cymraeg. 
 
Rwyf hefyd wedi anfon llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg a 
Chadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol. 
 
Yn gywir,  

 
 
Lynne Neagle AS/MS 
Y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant 
Deputy Minister for Mental Health and Wellbeing 


