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9 Ebrill 2019 
 
Annywl Mick, 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 26 Mawrth 2019 mewn perthynas â Gorchymyn adran 109 
posibl, y cyfeiriodd y Prif Weinidog ato yn ei lythyr atoch ar 11 Mawrth 2019. 
 
Mae Llywodraeth Cymru a Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn cydweithio'n agos i 
adolygu sut y gall swyddogaethau cydredol a grëir gan ddeddfwriaeth sy'n gysylltiedig â 
Brexit sy'n arferadwy gan Weinidogion Cymru a Gweinidogion y DU gael eu diddymu gan y 
Cynulliad heb gael cydsyniad Gweinidogion y DU. Mae'r ddwy Lywodraeth yn cytuno y dylid 
edrych ar y cyfyngiadau presennol sy'n galw am gydsyniad o'r fath er mwyn sicrhau bod 
trefniadau ôl-Brexit yn gweithio mor llyfn â phosibl, gyda'r bwriad o gynnwys newidiadau 
mewn Gorchymyn arfaethedig yn y Cyfrin Gyngor a wneir o dan adran 109.  
 
Bwriedir i'r Gorchymyn hefyd gywiro nifer bach o ddiffygion sy'n ymwneud ag ymadael â'r 
UE yn Atodlen 7A, drwy ddileu rhai cyfeiriadau penodol at yr UE a chyfraith yr UE; a bydd 
hefyd yn gwneud rhai cywiriadau i Atodlenni 7A a 7B yn deillio o wallau yn Neddf Cymru 
2017. 
 
Fel yr ydych yn gwybod, mae'n ofynnol o dan a.109(4) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 
fod unrhyw Orchymyn sy'n cael ei wneud o dan yr adran honno yn cael ei osod gerbron y 
Cynulliad i'w gymeradwyo, yn ogystal ag yn ddau Dŷ Senedd y DU. Nid oes gan Swyddfa 
Ysgrifennydd Gwladol Cymru amserlen bendant ar hyn o bryd ar gyfer gosod y Gorchymyn, 
ond byddaf yn rhoi gwybod y diweddaraf i'r Pwyllgor am unrhyw ddatblygiadau.   
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