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Annwyl Mick  
 
Rwy’n ysgrifennu mewn ymateb i’ch llythyr ynglŷn â chraffu ar reoliadau sy’n deillio o ymadawiad y 
Deyrnas Unedig â’r Undeb Ewropeaidd a’r Protocol rhwng Llywodraeth Cymru a Phwyllgor 
Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, Senedd Cymru.   
 
Fel yr ydych yn nodi yn eich llythyr, mae’r Protocol a gytunwyd ym mis Hydref 2018 rhwng eich 
Pwyllgor a Llywodraeth Cymru wedi dod i ben ers 31 Ionawr 2020 yn unol â’r telerau a gytunwyd. 
Mae’r Protocol wedi gwneud cyfraniad positif i’r gwaith effeithiol rhwng Llywodraeth Cymru a’r 
Senedd. Rwy’n cytuno yn sgil y cyfnod pontio a’r disgwyliad y bydd deddfwriaeth bellach yn 
ymwneud â’r ymadawiad â’r UE, y dylai’r Protocol barhau i fod yn berthnasol, fel y’i drafftiwyd yn 
wreiddiol, i reoliadau a wnaed gan Weinidogion Cymru o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd 
(Ymadael) 2018, gan ehangu ei delerau i fod yn gymwys i’r rheoliadau perthnasol a wnaed o dan 
Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Cytundeb Ymadael) 2020 neu Ddeddf 2018 fel y’i diwygiwyd gan 
Ddeddf 2020, a hefyd y rheoliadau a wnaed gan Weinidogion Cymru o dan y Biliau Amaethyddiaeth, 
Pysgodfeydd, Amgylchedd a Masnach pan fyddant wedi’u deddfu. 
 
O ran gweithredu proses Rheol Sefydlog 30C, rwyf hefyd yn cytuno y gall y Protocol a atgyfodir fod 
yn gyfrwng i Lywodraeth Cymru ymrwymo i ddilyn egwyddor proses Rheol Sefydlog 30C pan fydd 
Gweinidogion Cymru’n rhoi eu cydsyniad ar gyfer y rheoliadau perthnasol a wnaed o dan Ddeddf 
2020, Deddf 2018 fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf 2020 ac, yn dilyn adolygiad pellach, y Biliau 
Amaethyddiaeth, Pysgodfeydd, Amgylchedd a Masnach pan fyddant wedi’u deddfu. Bydd angen 
adolygu’r cytundeb hwn, a thrafod a chytuno ar unrhyw ddiwygiadau pellach i’r Protocol yn ôl yr 
angen. Dylai’r Protocol hwn a ehangwyd fod yn weithredol tan ddiwedd y Pumed Senedd. 
 

Yn gywir 
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