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 4 Ionawr 2018 
 
Annwyl Mick, 
 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 14 Rhagfyr ynghylch defnyddio pwerau gwneud is-
ddeddfwriaeth sy'n rhan o Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) Llywodraeth y DU ("y Bil"). 
 
Gan adeiladu ar waith a wnaed yn gynharach yn 2017, ers cyflwyno'r Bil ym mis Gorffennaf 
mae swyddogion wedi bod yn rhoi ystyriaeth fanwl i’r angen i gyflwyno is-ddeddfwriaeth dan 
y pwerau a roddwyd i Weinidogion Cymru drwy Atodlen 2 i'r Bil. Fel y gwyddoch, cynigiwyd 
rhoi'r pwerau hyn er mwyn caniatáu i Weinidogion Cymru gywiro diffygion mewn 
deddfwriaeth ddomestig sy'n deillio o'r UE – pan fo cymhwysedd wedi’i ddatganoli - wrth i’r 
DU ymadael â'r UE. Mae'r pwerau wedi'u cyfyngu mewn nifer o ffyrdd allweddol ac rydym 
wedi datgan ein gwrthwynebiad i hynny yn glir. Pe bai newidiadau’n cael eu gwneud i’r Bil, 
gallai hynny effeithio ar y ffyrdd y gellid defnyddio’r pwerau. 
 
Fel y dywedwch yn eich llythyr, mae’n anodd dweud yn bendant ar hyn o bryd faint o 
offerynnau statudol y bydd angen i Weinidogion Cymru eu gwneud gan ddefnyddio'r pwerau 
sydd i'w gweld yn Atodlen 2. Mae’r gwaith sy’n mynd rhagddo ar hyn o bryd yn ceisio nodi'r 
ddeddfwriaeth bresennol a phenderfynu a yw'n ddiffygiol ac ym mha ffordd, ond hefyd yn 
ceisio penderfynu sut y dylid mynd i'r afael ag unrhyw ddiffygion a sut y dylid cynhyrchu, 
trefnu a phrosesu unrhyw 'offerynnau cywiro'. Bydd yr holl ffactorau hyn (nifer na ellir rhoi 
sylw manwl iddynt ar hyn o bryd) yn effeithio ar gwmpas a graddfa'r is-ddeddfwriaeth 
angenrheidiol. Bydd gwybodaeth yr ydym yn ei disgwyl gan Lywodraeth y DU hefyd yn 
effeithio ar y gwaith. 
 
Hyd yma, nodwyd dros 600 o offerynnau deddfwriaethol domestig sy'n deillio o'r UE o fewn 
cymhwysedd datganoledig Cymru. Mae'r gwaith yn mynd rhagddo ar fyrder i benderfynu 
beth y dylid ei wneud â phob un o'r rhain, ond maent yn debygol o syrthio dan dri chategori 
cyffredinol: 
 

 y rhai sydd heb ddiffygion 
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 y rhai sy'n cynnwys diffygion y mae'n briodol ymdrin â nhw drwy offeryn cywiro 
unigol 

 y rhai sy'n cynnwys diffygion y mae'n briodol ymdrin â nhw drwy offerynnau cywiro 
mwy cyffredinol. 

 
Fel ran o’r gwaith hwn, rydym hefyd yn ystyried effaith bosib cyflwyno unrhyw fframweithiau 
a gytunir ar draws y DU. 
 
Fel y gwyddoch, bydd rhai misoedd nes i'r Bil gael Cydsyniad Brenhinol, ac rydym ni ac 
eraill yn pwyso am wneud newidiadau sylweddol iddo a fyddai’n newid ystod  y gyfraith UE 
a ddargedwir y gall Gweinidogion Cymru ei chywiro. Hefyd, mae Llywodraeth y DU naill ai'n 
bwriadu cyflwyno, neu eisoes wedi cyflwyno, cyfres o Filiau eraill a fydd yn diddymu neu 
ddirymu a disodli’r gyfraith UE a ddargedwir, gan arwain o bosib at ddileu'r hyn a fyddai fel 
arall yn ddarostyngedig i’r pwerau sydd yn Atodlen 2 i’r Bil. Mae'r rhain, a ffactorau newidiol 
eraill, yn ei gwneud yn anos fyth rhagweld union nifer yr offerynnau statudol y bydd angen 
eu diwygio.  
 
Rwy'n disgwyl, fodd bynnag, y bydd rhagor o fanylion ynghylch cwmpas a graddfa'r is-
ddeddfwriaeth ar gael erbyn canol mis Chwefror 2018. Byddaf felly yn rhoi'r wybodaeth 
ddiweddaraf i chi ar ôl hynny. 
 
 
Yn gywir  
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