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                                                                              23 Gorffennaf 2018 

Annwyl Lywydd,  

Cyfraith yr Undeb Ewropeaidd yng Nghymru: Beth fydd yn digwydd yn ystod 

cyfnod pontio Brexit? 

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

Ychwanegol wedi bod yn ystyried y trefniadau y mae angen eu gwneud yng 

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

Mae hyn wedi bod yn ymarfer, yn bennaf, i bennu beth y gallwn ei ragweld yn 

rhesymol o ran sut y bydd cyfraith yr UE yn gweithredu yn ystod y cyfnod pontio, 

wrth i ni aros am ragor o fanylion am gynigion Llywodraeth y DU.   

Mae'r dystiolaeth a gawsom wedi'i gyhoeddi ac mae ar gael ar ein gwefan.   

Ar hyn o bryd, rydym yn ystyried y cyfnod pontio gan ganolbwyntio ar dri maes:  

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

pontio;  

 Rôl y Cynulliad wrth graffu ar ddeddfau drafft yr UE yn ystod y cyfnod 

pontio; a  

 Y llwybrau rhynglywodraethol sydd ar gael i Lywodraeth Cymru er mwyn 

gwneud sylwadau ar gyfraith yr UE yn ystod y cyfnod pontio.  

Rydym wedi ysgrifennu at Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU, yn bennaf 

mewn perthynas â'r maes cyntaf a'r trydydd maes.  



 

Rydym wedi ysgrifennu at bwyllgorau yn nau Dŷ'r Senedd mewn perthynas â'r ail 

faes, o ystyried y cyswllt presennol rhwng trefniadau craffu ffurfiol y Cynulliad a 

rhai Senedd y DU (drwy'r mecanwaith monitro sybsidiaredd).   

Amgaeaf gopïau o'r ohebiaeth hon.  

Rydym yn parhau â'n gwaith yn y maes hwn ac yn bwriadu rhoi ein barn yn yr 

hydref ar y newidiadau gweithdrefnol y bydd eu hangen. Rydym yn gobeithio y 

bydd ein gwaith yn cynorthwyo'r Pwyllgor Busnes ac, yn y pen draw, y Cynulliad 

wrth benderfynu ar y newidiadau sydd eu hangen i baratoi ar gyfer cyfnod pontio 

Brexit.   

Ysgrifennaf atoch eto yn nhymor yr hydref.  

Yn gywir,  

 

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

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu yn Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 


