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Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol 

17 Medi 2018 
 
Annwyl Mick 
 
 
Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 – rheoliadau a wneir o dan Atodlen 4 

Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 11 Gorffennaf ynglŷn â hyn.  Dywedwch nad ydych yn 

credu bod bwriad i’r broses sifftio y darperir ar ei chyfer gan baragraff 4 o Atodlen 7 i’r 

Ddeddf fod yn gymwys i reoliadau penderfyniadu negyddol a wneir gan Weinidogion Cymru 

o dan Atodlen 4, ond yr hoffech gael barn Gweinidogion Cymru ar y mater.  

Rydych yn awgrymu mai cymhwyso paragraff 1(10) o Atodlen 7 yw ffynhonnell y dryswch 

posibl. Ein barn ni yw mai darpariaeth ‘gyfeirio’ yn unig yw hon. Pe bai bwriad i gymhwyso 

darpariaethau paragraff 4 o Atodlen 7 i wneud rheoliadau Atodlen 4, byddai wedi bod yn 

angenrheidiol cyfeirio’n benodol at gymhwyso paragraff 4, ac wrth gwrs nid yw’r Ddeddf yn 

gwneud hynny. Mae’n werth nodi bod paragraff 18 o Atodlen 7 yn gwneud darpariaeth 

benodol i baragraff 4 fod yn gymwys i reoliadau a wneir gan Weinidogion Cymru o dan Ran 

2 o Atodlen 2 (rhoi’r cytundeb ymadael ar waith). Mae’r ffaith na chynhwyswyd unrhyw 

ddarpariaeth ar gyfer cymhwyso paragraff 4 i reoliadau a wneir gan Weinidogion Cymru o 

dan Atodlen 4 yn cefnogi ein dehongliad nad yw’r weithdrefn sifftio a ragwelir ym mharagraff 

4 yn gymwys i reoliadau a wneir gan Weinidogion Cymru o dan Atodlen 4 - ac nad oedd 

bwriad iddi fod. (Ac, yn wir, nid yw’r weithdrefn honno yn gymwys i reoliadau Atodlen 4 a 

wneir gan Weinidogion y DU.) 
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Gobeithio bod hyn o gymorth. Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at Ysgrifennydd y Cabinet 

dros Gyllid. 

Yn gywir  
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