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5 Medi 2022 

Annwyl Huw 

 

Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 19 Gorffennaf sy’n gofyn am wybodaeth am offerynnau 
statudol sy’n deillio o ymadael â’r UE. 
 
Rydym yn rhagweld y byddwn yn dod â nifer bach o offerynnau statudol sy’n deillio o 

ymadael â’r UE i’r Senedd cyn diwedd y flwyddyn galendr hon. Mae swyddogion 

Llywodraeth Cymru yn gweithio’n agos gyda swyddogion cyfatebol yn Llywodraethau’r DU 

a’r Alban i nodi’r meysydd hynny y mae angen deddfwriaeth gywiro mewn perthynas â nhw, 

a byddwn yn sicrhau bod y Pwyllgor yn cael yr wybodaeth ddiweddaraf am hynt y gwaith 

hwn. 

O ran y potensial i Lywodraeth y DU wneud offerynnau statudol gyda chydsyniad 

Gweinidogion Cymru, caiff offerynnau posibl eu hasesu fesul achos drwy gyfeirio at 

gynnwys yr offeryn statudol a pha mor addas ydyw o ran a ddylai Llywodraeth y DU arfer y 

pŵer perthnasol. Bydd angen cael rhagor o wybodaeth gan Lywodraeth newydd y DU am 

eu bwriadau a’r offerynnau statudol arfaethedig cyn y gallwn roi amcangyfrif cywir. Fodd 

bynnag, fel y gwyddoch, mewn achosion lle y bwriadwn roi cydsyniad i Lywodraeth y DU 

arfer swyddogaethau o’r fath, rydym wedi ymrwymo i hysbysu eich pwyllgor am ein bwriad 

a’r rhesymau y tu ôl iddo, cyn gosod Datganiad Ysgrifenedig. Byddwn yn parhau i sicrhau 

bod eich pwyllgor yn cael yr wybodaeth ddiweddaraf. 

Yn gywir 
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