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Annwyl David,  
 

Rwyf yn ysgrifennu atoch ar ôl imi ddod i'r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth 
Ychwanegol ar 4 Chwefror i roi gwybodaeth fanylach ichi am raglen Offerynnau Statudol 
Cymru mewn perthynas ag ymadael â'r UE, y cynnydd sydd wedi'i wneud hyd yn hyn ac 
OSau posibl yn y dyfodol sy'n ymwneud ag ymadael â’r UE.   
 
Erbyn yr wythnos y bûm yn bresennol yn y Pwyllgor, roedd 29 o offerynnau statudol 
arfaethedig y weithdrefn negyddol wedi cael eu gosod gerbron Cynulliad Cenedlaethol i'w 
hystyried gan y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol i'w didoli.  O'r 29 hyn, 
cytunodd y pwyllgor y dylai 27 gael eu gwneud gan y weithdrefn negyddol. Mae pob un o'r 
rhain wedi'u gosod gerbron y Cynulliad Cenedlaethol. Mae tri OS pellach wedi'u gwneud o 
dan y weithdrefn negyddol, ond nid trwy ddefnyddio pwerau o dan Ddeddf yr UE (Ymadael). 
Mae pob un o'r OSau negyddol hyn yn cael eu gosod mewn pryd iddynt ddod i rym erbyn 
29 Mawrth. 
 
Roedd y PMCD o'r farn y dylai dau o'r OSau negyddol arfaethedig fod yn destun y 
weithdrefn gadarnhaol ac fe dderbyniodd Llywodraeth Cymru'r ddau argymhelliad, gan osod 
drafft o'r cyntaf fel OS cadarnhaol a'r ail ar 5 Mawrth. Gan gynnwys y rhain, rydym wedi 
gosod 11 o Offerynnau Statudol cadarnhaol i'w hystyried gan y Cynulliad Cenedlaethol cyn 
y diwrnod ymadael. Er hwylustod, rwyf wedi amgáu tabl o'r holl OSau sy'n gysylltiedig ag 
ymadael â’r UE sydd wedi'u gosod gerbron y Cynulliad Cenedlaethol hyd yn hyn. 
 
Yn ogystal, rydym yn rhag-weld hyd at wyth o OSau y bwriedir iddynt ddod i rym ar ôl 29 
Mawrth. Byddai'r mwyafrif o'r hyn yn gwneud diwygiadau angenrheidiol i Gyfraith Cymru o 
ganlyniad i ddeddfwriaeth y DU sydd heb gael ei gwneud eto.  Er enghraifft, efallai y bydd 
angen inni wneud diwygiadau i Reoliadau Dyrannu Tai a Digartrefedd (Cymhwystra) 
(Cymru) 2014, ond mae'r rhain yn dibynnu ar y Bil Mewnfudo a Chyd-drefnu Nawdd 
Cymdeithasol (Ymadael â’r UE) y mae Senedd y DU yn craffu arno ar hyn o bryd.  Efallai y 
bydd angen Offerynnau Statudol pellach o ganlyniad i ddeddfwriaeth frys a wneir mewn 
ymateb i ymadawiad heb gytundeb ar 29 Mawrth, os bydd y sefyllfa honno'n codi. 
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Nid yw  gweddill yr OSau yn gysylltiedig â deddfwriaeth y DU sydd gerbron Senedd y DU ar 
hyn o bryd ac fe ddeuant i rym ar ôl y diwrnod ymadael gan nad oes angen i'w 
darpariaethau gael effaith tan ddyddiad diweddarach. Rydym yn ymdrechu i osod y rhain ar 
y cyfle cyntaf i ganiatáu craffu ar yr OSau sy'n gysylltiedig ag ymadael â’r UE yn eu 
cyfanrwydd.  
 
Rwyf yn gobeithio bod yr wybodaeth hon o ddefnydd i'r pwyllgor, wrth gynnig cyd-destun 
manylach i'ch ystyriaeth.  
 
Rwyf yn anfon copi o'r llythyr hwn at Mick Antoniw , cadeirydd y Pwyllgor Materion 
Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol.  
 
Yn gywir, 
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