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29 Mai 2020 
Annwyl Mick, 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 1 Mai ynghylch cydsyniad Llywodraeth Cymru i Reoliadau 
Rheoliad (EC) Rhif 1370/2007 (Rhwymedigaethau Gwasanaeth Cyhoeddus mewn 
Trafnidiaeth) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2020. 
 
Cafodd yr offeryn statudol hwn ei osod yn Senedd y DU ar adeg arbennig o heriol wrth i’r 
argyfwng Covid-19 ddatblygu, pan oedd Llywodraeth Cymru yn mynd ati i flaenoriaethu'r 
pandemig a pharatoi ar gyfer y cyfyngiadau. Rwy'n ddiolchgar iawn am y modd ystyriol yr 
ydych yn ymdrin â Llywodraeth Cymru mewn achosion o'r fath lle mae wedi bod yn anodd 
inni gyflawni ein rhwymedigaethau yn ddiweddar.  
 
Hysbyswyd Senedd Cymru am yr offeryn statudol ar 12 Mai. 
 
Effeithiodd y cyfyngiadau hefyd ar y broses o hysbysu am Reoliadau’r Amgylchedd (Diwygio 
etc.) (Ymadael â'r UE) (Diwygio) (Cymru a Lloegr) 2020, a ddigwyddodd ar 27 Mai. 
 
Gallaf eich sicrhau bod y rheoliadau sy'n ymwneud â'r paratoadau ar gyfer ymadawiad y DU 
â'r UE yn bwysig iawn i Lywodraeth Cymru. Mae'r gweithdrefnau wedi'u hadolygu yn sgil y 
cyfyngiadau a byddwn yn parhau i wneud pob ymdrech i gyflawni rhwymedigaethau 
Llywodraeth Cymru i'r Senedd o dan Reol Sefydlog 30C yn llawn.  
 
Yn gywir, 
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