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Annwyl Mark  

Cyfraith yr UE yng Nghymru: Beth fydd yn digwydd yn ystod cyfnod pontio Brexit? 

Ers mis Mehefin, mae'r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol wedi 

bod yn trafod y trefniadau y bydd angen eu gwneud yng Nghymru, ac yn y 

Cynulliad yn benodol, i baratoi ar gyfer cyfnod pontio Brexit.  

Mae'r broses hon, i raddau helaeth, wedi bod yn fater o ddarogan yr hyn y gallwn 

ei ddisgwyl yn rhesymol o ran sut y bydd cyfraith yr UE yn gweithredu yn ystod y 

cyfnod pontio, a hynny wrth inni aros am fanylion pellach ynghylch cynigion 

Llywodraeth y DU.   

Mae'r dystiolaeth sydd wedi dod i law wedi cael ei chyhoeddi, ac mae ar gael ar ein 

gwefan.   

Ar hyn o bryd, rydym yn rhannu ein trafodaethau ynghylch y cyfnod pontio yn dri 

maes:  

1. Y mecanwaith cyfreithiol ar gyfer cynnal cyfraith yr UE yn ystod y cyfnod 

pontio;  

2. Rôl y Cynulliad wrth graffu ar gyfraith ddrafft yr UE yn ystod y cyfnod 

pontio;   

3. Y llwybrau rhynglywodraethol y gall Llywodraeth Cymru eu defnyddio i leisio 

barn mewn perthynas â chyfraith yr UE yn ystod y cyfnod pontio.  



 

 

 

Mecanwaith cyfreithiol  

O ran y mecanwaith cyfreithiol ar gyfer cynnal cyfraith yr UE yn ystod y cyfnod 

pontio, mae'r dystiolaeth sydd wedi dod i law yn awgrymu y bydd y Cytundeb 

Ymadael a'r Bil Gweithredu yn darparu ar gyfer mecanwaith sydd, i raddau 

helaeth, yn dyblygu darpariaethau perthnasol Deddf y Cymunedau Ewropeaidd 

1972. Mae'r wybodaeth yr ydym wedi'i chael gennych yn cadarnhau y bydd y Bil 

Gweithredu yn rhoi effaith i'r cyfnod gweithredu.  

Rydych wedi datgan: “O ran egwyddor, byddem yn disgwyl gweld mesur uchel o 

debygrwydd rhwng yr arfer yn awr ac yn ystod y cyfnod pontio ac y byddai hyn yn 

cynnwys y rôl sydd gan Lywodraeth Cymru.”   

Rydym wedi cytuno mai'r egwyddor a ganlyn ddylai fod yn sail i'r mecanwaith 

cyfreithiol a ddarperir:  

O ran trosi, gweithredu a gorfodi cyfraith yr UE yng Nghymru, rydym yn 

disgwyl y bydd llawer o debygrwydd rhwng yr arfer cyfredol a'r arfer yn 

ystod y cyfnod pontio, o ran rôl Llywodraeth Cymru a Chynulliad 

Cenedlaethol Cymru; hynny yw, bydd gan y Cynulliad a Llywodraeth 

Cymru bwerau trosi a gweithredu llawn, mewn perthynas â Chymru, dros 

feysydd polisi nad ydynt wedi'u cadw yn ôl.  

Byddwn yn ddiolchgar o gael eich ymateb i'r egwyddor hon. Bydd yn fan cychwyn 

ar gyfer ein hasesiad o ddarpariaethau'r Bil Gweithredu sy'n berthnasol i'r cyfnod 

pontio, unwaith y bydd wedi'i gyhoeddi.  

Rôl graffu'r Cynulliad 

Mae'n amlwg y bydd angen sicrhau bod trefniadau'r Cynulliad ar gyfer craffu ar 

gyfraith yr UE yn newid mewn pryd ar gyfer y cyfnod pontio.  

Yn ôl testun y Cytundeb Ymadael drafft, bydd y trefniadau ar gyfer monitro 

sybsidiaredd, sef yr agwedd fwyaf ffurfiol ar graffu ar ddeddfau drafft yr UE, yn 



 

dod i ben ym mis Mawrth 2018. Ar hyn o bryd, mae'r trefniadau hyn yn dibynnu ar 

broses o ryngweithio â threfniadau craffu Ewropeaidd yn Senedd y DU; yn y pen 

draw, maent yn seiliedig ar Erthygl 5 o'r Cytuniad ar yr Undeb Ewropeaidd.  

Rydym yn bwriadu cysylltu â'n cydweithwyr yn nau Dŷ'r Senedd er mwyn trafod i 

ba raddau y gallwn barhau i ryngweithio â threfniadau craffu Ewropeaidd y Senedd 

yn ystod y cyfnod pontio.  

Mae'r broses o ddarparu dogfennau'r UE yn hynod bwysig inni. Nodwn y bydd 

Senedd y DU, o dan y Cytundeb Ymadael drafft, yn parhau i gael dogfennau yn 

uniongyrchol gan sefydliadau'r UE yn ystod y cyfnod pontio. Byddwn yn trafod y 

cam o drosglwyddo'r ddogfennaeth hon i'r deddfwrfeydd datganoledig gyda'n 

cydweithwyr yn Nau Dŷ'r Senedd.   

Ar hyn o bryd, rydym yn trafod y lefel o wybodaeth y byddem yn dymuno ei chael 

gan Lywodraeth Cymru yn ystod y cyfnod pontio.  

Amgaeaf gopïau o'r ohebiaeth a anfonwyd gennym at bwyllgorau yn nau Dŷ'r 

Senedd.   

Cysylltiadau rhynglywodraethol sy'n ymwneud â'r UE yn ystod y cyfnod 

pontio  

Rydym yn gwerthfawrogi bod gwaith ar ddiwygio cysylltiadau rhynglywodraethol 

ar y gweill ar hyn o bryd, a hynny o dan nawdd Cyfarfod Llawn y Cyd-bwyllgor 

Gweinidogion.   

Nid yw manylion y trefniadau sefydliadol ar gyfer rheoli'r berthynas rhwng yr UE 

a'r DU eto wedi cael eu cytuno. O ganlyniad, nid yw rôl y Llywodraethau a'r 

deddfwrfeydd datganoledig yn y trefniadau hyn yn glir.   

Rydym yn falch o nodi bod Llywodraeth y DU yn rhagweld y bydd yn cynnal y 

system gyfredol o gynnwys y gweinyddiaethau datganoledig yn y broses o 

ddatblygu safbwynt terfynol Llywodraeth y DU ar gyfreithiau drafft yr Undeb 

Ewropeaidd sy'n effeithio ar feysydd datganoledig.  



 

Gan nad oes gennym ragor o wybodaeth ar hyn o bryd, rydym wedi cytuno ar yr 

egwyddor a ganlyn i ategu ein gwaith craffu yn y dyfodol ar y manylion hyn wrth 

iddynt ddod i'r amlwg: 

Fan lleiaf, ni ddylid lleihau cyfranogiad Llywodraeth Cymru i 

gynrychiolaeth y DU yn yr UE yn ystod y cyfnod pontio, waeth beth fydd 

ffurf y gynrychiolaeth honno yn y pen draw.  

Byddwn yn ddiolchgar o gael eich ymateb i'r egwyddor hon.  

Unwaith y bydd rôl y Llywodraethau datganoledig yn dod yn fwy eglur, byddwn yn 

gallu trafod ein dull o graffu ar y trefniadau hyn.   

Rwyf wedi ysgrifennu yn yr un modd at yr Is-ysgrifennydd Seneddol ar gyfer 

Ymadael â'r Undeb Ewropeaidd. Rwyf wedi anfon copi o'r llythyr hwn at Gadeirydd 

Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol y Cynulliad, a hynny yn sgil ei 

waith ar gysylltiadau rhynglywodraethol. 

Edrychaf ymlaen at eich ymateb.  

Yn gywir,  

 

David Rees AC, Cadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 
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