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Annwyl Mick, 
 

Rwy’n ymateb i’ch llythyr dyddiedig 21 Mehefin ynglŷn â gwelliant Letwin i Fil yr UE 
(Ymadael), sydd erbyn hyn yn Adran 16 o Ddeddf yr UE (Ymadael).  
 
Rydych yn iawn, wrth gwrs - petai Llywodraeth y DU yn cyflwyno Bil yn ymwneud â Lloegr 
yn unig ond a oedd yn ymdrin â materion a oedd fel arall wedi’u datganoli ac yn 
ddarostyngedig i reoliadau adran 12, byddai hynny’n mynd yn groes i’r Cytundeb 
Rhynglywodraethol. I egluro ymhellach felly, nid oedd bwriad yn fy llythyr i awgrymu y 
byddai’r ffaith unigol fod un o Filiau’r DU yn ymwneud â Lloegr yn unig yn rheswm pam na 
fyddai achos posibl o fynd yn groes i’r Cytundeb. Nid yw hynny’n wir wrth gwrs.  
 
Ond, wrth wraidd eich cwestiwn rwy’n credu bod camddealltwriaeth o delerau’r Cytundeb, 
yn enwedig o ran y rhestr o feysydd polisi sydd wedi’i hatodi wrtho. Mae’r rhain yn feysydd 
polisi y mae’r ddwy Lywodraeth yn cytuno bod angen rhagor o waith a dadansoddi arnynt i 
ganfod os a ble y gallai fod angen fframweithiau deddfwriaethol, ac felly reoliadau adran 12. 
Felly, nid ydynt yn feysydd y bydd rheoliadau adran 12 yn gymwys iddynt, ond yn feysydd y 
gellid cyflwyno rheoliadau adran 12 oddi mewn iddynt. Mae’n bosibl y bydd gwaith pellach 
yn dangos nad oes angen unrhyw sylfaen ddeddfwriaethol o gwbl ac na fydd angen 
rheoliadau adran 12 o gwbl mewn perthynas â rhai o’r meysydd polisi.  
 
Mae’r drafodaeth ynghylch fframweithiau sydd ar y gweill rhwng Llywodraeth y DU a’r 
gweinyddiaethau datganoledig ym mhob un o’r meysydd hyn yn broses o ddadansoddi o 
fewn y meysydd hyn er mwyn nodi’r elfennau hynny lle bydd angen sylfaen ddeddfwriaethol 
ar gyfer fframweithiau, os bydd angen hynny o gwbl. Dim ond mewn perthynas â’r elfennau 
hyn y bydd gofyn cael rheoliadau adran 12. Nid ydym yn credu y bydd cwmpas tebygol y Bil 
drafft, i’r graddau y bydd yn gymwys i Loegr yn unig ond mewn meysydd o gymhwysedd 
datganoledig, yn debygol o gael ei ‘ddal’ gan unrhyw reoliadau adran 12 posibl mewn 
perthynas ag ansawdd aer.  
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Rwy’n gobeithio bod hyn yn egluro’r mater. 
 
Yn gywir 
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