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"Heddiw, gwnaethom ni, Gadeiryddion, Cynullwyr a chynrychiolwyr y Pwyllgorau 
sy'n craffu ar faterion sy'n ymwneud â'r DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd yn 
Senedd yr Alban, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Tŷ'r Cyffredin a Thŷ'r Arglwyddi, 
gyfarfod yn Nhŷ'r Arglwyddi ar gyfer cyfarfod cyntaf Fforwm Rhyngseneddol newydd 
ar y DU yn ymadael â'r Undeb Ewropeaidd, i drafod y broses ymadael honno, a'n 
craffu ar y cyd arni. Roedd swyddogion o Gynulliad Gogledd Iwerddon yn bresennol 
yn arsylwi. 
 
“Mae'r broses o adael yr Undeb Ewropeaidd yn ddigynsail o gymhleth, ac er 
gwaethaf ein gwahanol farn a safbwyntiau gwleidyddol ar adael yr Undeb 
Ewropeaidd, fel seneddwyr yn ein deddfwrfeydd perthnasol, rydym yn wynebu 
heriau cyffredin: ceisio sicrhau'r canlyniad gorau ar gyfer y bobl a'r cymunedau yr 
ydym yn eu cynrychioli; dwyn Llywodraeth y DU a'r llywodraethau datganoledig i 
gyfrif am eu rôl yn y broses; craffu ar effeithiau Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 
a'r ddeddfwriaeth gysylltiedig yn cynnwys y broses cydsyniad deddfwriaethol; deall 
goblygiadau gadael yr Undeb Ewropeaidd o ran dyfodol y setliadau datganoli; a 
cheisio pennu natur perthynas y DU gyda'r UE yn y dyfodol.  
 
"Mae heddiw wedi bod yn gyfle i ddysgu am y gwaith y mae pob un o'n Pwyllgorau 
a'n deddfwrfeydd yn ymgymryd ag ef; i rannu gwybodaeth a phrofiadau; ac i ystyried 
sut y gallwn ni gydweithio orau yn y misoedd i ddod wrth i'r broses o adael yr Undeb 
Ewropeaidd symud yn ei blaen. Gwnaethom gwrdd â Robin Walker AS, Is-
Ysgrifennydd Gwladol Seneddol, Adran Ymadael yr UE, gan ddatgan yn glir wrtho mai 
cyfrifoldeb Llywodraeth y DU yw sicrhau bod buddiannau'r DU gyfan, a phob un o'i 
rhannau a'i gwledydd cyfansoddol, yn cael eu hystyried yn llawn yn ystod y broses 
hon.  Felly mae'n hanfodol bod Gweinidogion DExEU ar gael i roi tystiolaeth i'r holl 
bwyllgorau seneddol sydd â'r gwaith o graffu ar y broses o ymadael yr Undeb 
Ewropeaidd a Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael).   
  
"Mae llawer o ansicrwydd yn parhau ynghylch sut y bydd y broses o adael yr Undeb 
Ewropeaidd yn datblygu yn ystod y misoedd nesaf. Felly, rydym yn bwriadu cyfarfod 
eto ddechrau 2018, ac yn rheolaidd ar ôl hynny, i gydweithio fel seneddwyr i adolygu 
cynnydd y trafodaethau a'r ddeddfwriaeth ddomestig gyfochrog.  
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