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Annwyl Mick, 
 
Diolch am eich llythyr ynghylch is-ddeddfwriaeth sy’n berthnasol i ymadawiad y Deyrnas 
Unedig â’r Undeb Ewropeaidd. 
 
Bydd angen llawer iawn o is-ddeddfwriaeth yn ystod y flwyddyn galendr hon. Yn seiliedig ar 

yr amcangyfrif diweddaraf sydd gennym o offerynnau statudol Llywodraeth y DU mewn 

meysydd datganoledig yn ymwneud â threfniadau pontio’r UE, yn arbennig yn ymwneud â 

chywiriadau pellach i gyfraith yr UE a ddargedwir, ac ar gyfer gweithredu’r Cytundeb 

Ymadael a Chytundeb Gwahanu EEA/EFTA a’r Cytundeb ar Hawliau Dinasyddion 

Swisaidd, bydd angen cydsyniad ffurfiol ar gyfer tua 45 o offerynnau statudol y DU drwy 

ohebiaeth â Gweinidogion Cymru.   

Mae amserlenni bras yn cael eu diwygio gan Lywodraeth y DU ac rydym wedi ceisio 

sicrwydd na fydd y rhaglen yn cael ei chywasgu ymhellach tua diwedd y flwyddyn. 

Mae gennym lawer llai o sicrwydd o ran y ddeddfwriaeth i weithredu cytuniad posibl ar y 
berthynas â’r UE yn y dyfodol ac ar gyfer Cytundebau Masnach Rydd gyda thrydydd 
gwledydd. Mae ansicrwydd hefyd ynghylch Offerynnau Statudol yn ymwneud â Phrotocol 
Iwerddon/Gogledd Iwerddon. Rydym yn dal i bwyso am ragor o fanylion gan Lywodraeth y 
DU o ran sut y gellir pasio’r holl ddeddfwriaeth angenrheidiol erbyn diwedd mis Rhagfyr. 
 
Mae darparu’r ddeddfwriaeth angenrheidiol yn llwyddiannus yn mynnu dull gweithredu, neu 
o leiaf yn mynnu dealltwriaeth, ar draws y DU, ac ni ellir cyflawni hyn heb gydweithrediad 
Llywodraeth y DU.  
 
Amcangyfrifir ar hyn o bryd bod tua 30 o offerynnau statudol Cymru i’w gwneud i gyflawni 
cywiriadau pellach a gweithredu’r Cytundeb Ymadael, cytundebau perthnasol, a threfnau 
domestig ar ôl y cyfnod pontio, er y gall hynny newid yn dilyn trafodaethau pellach ynghylch  
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Protocol Iwerddon/Gogledd Iwerddon. Fel gyda’r rhaglen flaenorol ar gyfer cywiro 
offerynnau statudol, bydd nifer ohonynt yn ddibynnol ar yr hyn sydd wedi’i gynnwys yn 
neddfwriaeth y DU ac felly bydd yr amseru wedi’i effeithio gan ddatblygiadau mewn mannau 
eraill.  
 
 
Rydym yn anfon copi o’r llythyr hwn at y Llywydd, fel Cadeirydd y Pwyllgor Busnes. 
 
Yn gywir, 
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