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Annwyl Mick, 
 
Ysgrifennaf atoch fel ymateb i’ch llythyr dyddiedig 11 Rhagfyr, at fy rhagflaenydd fel Prif 
Weinidog, ynglŷn â’r datganiadau ysgrifenedig ar gyfer Rheoliadau Ansawdd Aer (Diwygio 
Rheoliadau Domestig) (Ymadael â’r UE) 2018 a Rheoliadau Ansawdd Aer (Diwygio Amrywiol a 
Dirymu Deddfwriaeth Uniongyrchol yr UE a Ddargedwir) (Ymadael â’r UE) 2018.  
 
Gallaf gadarnhau mai amryfusedd clerigol oedd yn gyfrifol am y gwallau yn y datganiadau 
ysgrifenedig. Mae’r datganiadau ysgrifenedig wedi cael eu cywiro a’u hailgyhoeddi. Yn sgil 
eich llythyr chithau, mae fy swyddogion wedi adolygu datganiadau ysgrifenedig eraill sydd 
wedi cael eu gosod mewn perthynas ag Offerynnau Statudol sy’n gysylltiedig ag 
Ymadawiad y Deyrnas Unedig (DU) o’r Undeb Ewropeaidd (UE). Daethpwyd o hyd i wall 
tebyg yn y datganiad ysgrifenedig ar gyfer Rheoliadau Marchnata Hadau a Deunyddiau 
Lluosogi Planhigion (Diwygio etc.) (Cymru a Lloegr) (Ymadael â’r UE) 2018. Mae’r datganiad 
ysgrifenedig hwn hefyd wedi cael ei gywiro a’i ailgyhoeddi. Er hwylustod, ichi gael cyfeirio 
atynt, mae’r datganiadau ysgrifenedig diwygiedig ynghlwm wrth y llythyr hwn. Er mwyn 
osgoi gwneud unrhyw wallau tebyg eto, mae fy swyddogion yn awr wedi cyflwyno dull 
newydd ar gyfer gwirio datganiadau ysgrifenedig cyn iddynt gael eu cyhoeddi.   
 
Rwy’n gwerthfawrogi ei bod yn fwy heriol asesu’r effaith a gaiff Offerynnau Statudol sy’n 
gysylltiedig ag Ymadawiad y DU o’r UE yma yng Nghymru pan fo gwallau yn ymddangos 
mewn datganiadau ysgrifenedig ac rydym yn ymdrechu i osgoi unrhyw achosion eraill o’r 
fath.   
 
Diolch ichi am eich diwydrwydd ac am ystyried yn fanwl Offerynnau Statudol sy’n 
gysylltiedig ag Ymadawiad y DU o’r UE. 
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Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd.  
 

 
Yn gywir 

 
 

 
 
 

     Mark Drakeford 

 
 
 


