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Annwyl Huw, 
 
Rheoliadau Asiantaethau’r UE (Dirymiadau) 2022 
 
Mae’r Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol dros Sgiliau wedi rhannu’r reoliadau a enwir uchod 
â mi, cyn iddynt gael eu gosod gerbron dau Dŷ Senedd y Deyrnas Unedig. Bydd y 
Rheoliadau yn dileu'r cyfeiriadau sy'n gysylltiedig ag Asiantaethau'r UE sy'n weddill ac nad 
ydynt bellach yn angenrheidiol o lyfr statud y DU. Deallaf y caiff y Rheoliadau eu gosod ym 
mis Gorffennaf ac y bydd yr Offeryn Statudol yn ddarostyngedig i'r weithdrefn negyddol.  
 
Ar ôl ystyried yn ofalus, bwriadaf roi fy nghydsyniad i'r Rheoliadau, fel bod y darpariaethau 
sydd ynddynt yn gymwys i Gymru. Fel arfer, polisi Llywodraeth Cymru yw mai cyfrifoldeb 
Gweinidogion Cymru yw deddfu dros Gymru pan fo pwerau'n nwylo Gweinidogion Cymru. 
Fodd bynnag, o dan amgylchiadau eithriadol ymadawiad y Deyrnas Unedig â'r Undeb 
Ewropeaidd,  rydym yn cydnabod yr angen i Lywodraeth y Deyrnas Unedig ddeddfu mewn 
rhai meysydd datganoledig mewn achosion eithriadol. Yn yr achos hwn, mae'r Rheoliadau 
arfaethedig yn gwneud newid technegol i lyfr statud y Deyrnas Unedig. Nid yw’r newid yn 
un dadleuol.  
 
Gallaf gadarnhau y bydd Llywodraeth Cymru yn ysgrifennu at Lywodraeth y Deyrnas 
Unedig yn fuan i roi cydsyniad i Reoliadau Asiantaethau’r UE (Dirymiadau) 2022 fod yn 
gymwys i Gymru y tro hwn. 
 
Byddaf yn rhoi gwybod i’r Senedd mewn Datganiad Ysgrifenedig fy mod wedi rhoi 
cydsyniad i’r Offeryn Statudol hwn pan y’i osodir yn Senedd y Deyrnas Unedig.  
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