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Annwyl Mike, 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 6 Chwefror ynglŷn â Rheoliadau Gwrteithiau a Deunydd 
Amoniwm Nitrad (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019 (SICM(5)18). 
 
Roeddech am wybod pam na chafodd datganiad ysgrifenedig diwygiedig ei osod mewn 
perthynas â’r Offeryn Statudol hwn. Roedd hynny am ein bod yn teimlo nad oedd yn 
angenrheidiol er mwyn dwyn y gwelliant i sylw’r Pwyllgor. Roedd Memorandwm Cydsyniad 
yr Offeryn Statudol a’r llythyr atodol at y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol 
yn nodi’n glir bod y newid wedi’i wneud. Dan Reol Sefydlog 30A cafodd yr Offeryn Statudol 
a’r Memorandwm Esboniadol diwygiedig eu gosod gerbron y Cynulliad Cenedlaethol, gan 
roi digon o gyfle i aelodau ystyried y testun terfynol.   
 
Fel y nododd fy nghydweithiwr, y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, yn ei llythyr atoch ar 7 
Chwefror, os ydych yn teimlo y byddai’n fuddiol i dryloywder y broses, gallwn osod 
datganiadau ysgrifenedig diwygiedig pan fydd Offerynnau Statudol y DU yn cael eu tynnu’n 
ôl a’u hailosod ar gyfer gweddill rhaglen Offerynnau Statudol Ymadael â’r Undeb 
Ewropeaidd.  
 
Rydym wedi derbyn eich adroddiad mewn perthynas â chraffu ar is-ddeddfwriaeth sy’n codi 
o Ddeddf  yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018. Byddwn yn ymateb i’r pwyntiau a godir, 
gan gynnwys y cynigion ar gyfer Memorandwm Cydsyniad yr Offeryn Statudol, maes o law.  
 
Cofion, 
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