
 

Agenda - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth 

Ychwanegol 
Lleoliad: 

Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd 

Dyddiad: Dydd Llun, 18 Mawrth 2019 

Amser: 14.00

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Alun Davidson 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddMADY@cynulliad.cymru
------ 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

(14.00)   

2 Papurau i’w nodi 

(14.00-14.05)   

2.1 Papur i'w nodi 1 - Gohebiaeth gan Archwilydd Cyffredinol Cymru at 

randdeiliaid ynghylch ymgynghoriad ar eu blaenraglen waith tair blynedd - 7 

Mawrth 2019 

 (Tudalennau 1 - 7)  

2.2 Papur i'w nodi 2 - Gohebiaeth gan Jeremy Miles AC at y Cadeirydd ynghylch 

rhaglen OS Ymadael â'r UE Cymru - 11 Mawrth 2019 

 (Tudalennau 8 - 11)  

2.3 Papur i'w nodi 3 - Cymalau drafft a gynigiwyd gan Lywodraeth Cymru i'r Bil 

Cytundeb Ymadael - 11 Mawrth 2019 

 (Tudalennau 12 - 15)  

2.4 Papur i'w nodi 4 - Gohebiaeth gan Eluned Morgan AC at y Cadeirydd 

ynghylch Bil Masnach y DU: Adroddiad EAAL Memorandwm Cydsyniad 

Deddfwriaethol Atodol - 12 Mawrth 2019 

 (Tudalennau 16 - 17)  

3 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o weddill y cyfarfod 

(14.05)   

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



4 Monitro trafodaethau'r UE 

(14.05-14.25) (Tudalennau 18 - 38)  

5 Paratoi ar gyfer Brexit - Goblygiadau i Gymru yn deillio o 

gynllunio 'dim bargen' Llywodraeth y DU 

(14.25-14.40) (Tudalennau 39 - 46)  

6 Craffu ar gytundebau rhyngwladol 

(14.40-14.50) (Tudalennau 47 - 85)  

7 Monitro sybsidiaredd: Diwygio'r Rheolau Sefydlog 

(14.50-15.00) (Tudalennau 86 - 88)  

8 Paratoi ar gyfer sesiwn graffu ar waith Prif Weinidog Cymru ar 25 

Mawrth 2019 

(15.00-15.15)   
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Cyfeirnod:    AC/092/caf 
Dyddiad cyhoeddi: 7 Mawrth 2019 

Annwyl Gydweithiwr 

Ymgynghoriad ynghylch rhaglen waith dair-blynedd i’r dyfodol 
Yn ystod Rhagfyr 2018 a Ionawr 2019, bûm yn ymgynghori ar gynigion i fod yn sail 
ar gyfer datblygu rhaglen waith archwilio dair-blynedd. Rwyf yn ddiolchgar iawn i’r llu 
o sefydliadau ac unigolion a atebodd.   

Fe eglurais ar y pryd, gan mai hon yw fy rhaglen waith gyntaf fel Archwilydd 
Cyffredinol, fy mod yn awyddus i sicrhau ei bod yn ymdrin â’r materion mawr sy’n 
wynebu gwasanaethau cyhoeddus Cymru, a’i bod hefyd yn ein galluogi ni i gynnig 
sylwebaeth fanwl ar lywodraethu, rheoli a darparu gwasanaethau. Roedd y cynigion 
yr oeddwn yn ymgynghori yn eu cylch wedi eu hangori yn y themâu canlynol: 

• Risgiau a chyfleoedd allweddol sy’n wynebu gwasanaethau cyhoeddus 
Cymru, megis cyni, newidiadau demograffig, Brexit, trawsnewid digidol a’r 
gwasanaethau cyhoeddus; 

• Llywodraethu a rheoli cyrff cyhoeddus Cymru; a 

• Chyflawni rhaglenni, prosiectau a gwasanaethau allweddol. 

Gwahoddwyd oddeutu 180 o sefydliadau neu unigolion i roi eu barn a derbyniasom 
gyfanswm o 55 o atebion. Daeth yr atebion hynny’n bennaf oddi wrth sefydliadau yr 
ydym yn eu harchwilio ond hefyd o amrywiaeth o ffynonellau eraill gan gynnwys cyrff 
cynrychioliadol, y trydydd sector, aelodau o’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a thimau 
clercio pwyllgorau’r Cynulliad Cenedlaethol, yr undebau a chyrff proffesiynol. 

Bu’r atebion a dderbyniasom yn gymorth i ni flaenoriaethu nifer o’r astudiaethau 
arfaethedig, a dangosent gefnogaeth / diddordeb mewn amrywiaeth eang o’r 
testunau yr oeddem wedi eu cynnwys yn ein hymgynghoriad. Heb fod yn syndod, 
roedd cydbwysedd yr atebion, i ryw raddau, yn adlewyrchu perthnasedd 
uniongyrchol i’r sefydliadau oedd yn ymateb. Er hynny, mae’n glir fod llawer o'r 
rheiny a atebodd yn croesawu’r cyfle i roi sylwadau ar sail traws-sector a chan 
edrych fwy nag un flwyddyn ymlaen. Ochr yn ochr â’r atebion i’r ymgynghoriad, mae 
fy syniadau ynghylch y ffordd y byddwn yn datblygu ein gwaith wedi bod yn seiliedig 
ar y llu mawr o sgyrsiau y bûm yn eu cael dros y chwe mis diwethaf â Phrif 

24 Cathedral Road / 24 Heol y Gadeirlan 
Cardiff / Caerdydd 

CF11 9LJ 
Tel/Ffôn: 029 2032 0500 

Fax / Ffacs: 029 2032 0600 
Textphone / Ffôn testun: 029 2032 0660 

info@audit.wales / post@archwilio.cymru 
www.audit.wales / www.archwilio.cymru 

Tudalen y pecyn 1

Eitem 2.1

http://www.audit.wales/about-us/consultations
mailto:info@audit.wales
http://www.audit.wales/
http://www.archwilio.cymru/


Tudalen 2 o 7  - Ymgynghoriad ynghylch rhaglen waith dair-blynedd i’r dyfodol - Please contact us in 
Welsh or English / Cysylltwch â ni yn Gymraeg neu yn Saesneg. 
 

Weithredwyr ac uwch swyddogion ar draws y cyrff a archwilir gennym a sefydliadau 
eraill sy’n bartneriaid. 

Pwysleisiais, fel rhan o’r ymgynghoriad, bwysigrwydd cadw hyblygrwydd o fewn fy 
rhaglen er mwyn ymateb i unrhyw faterion sy’n codi neu rai annisgwyl. Er hynny, 
bydd mapio cynllun tymor canol ar gyfer fy ngwaith yn rhoi golwg gliriach ymlaen i’r 
amrywiol randdeiliaid. Byddaf yn rhoi manylion llawnach am fy nghynlluniau dros y 
cyfnod o dair blynedd yn dilyn rhagor o weithgaredd ymgysylltu. 

Yn y cyfamser, rwyf wedi cynnwys atodiad i’r llythyr hwn sy’n rhoi trosolwg ar waith 
newydd y bwriadaf ei ddatblygu yn 2019-20 fel rhan o’m rhaglen o astudiaethau 
cenedlaethol. Mae hyn yn cynnwys gwaith archwilio lleol thematig ar draws sectorau 
penodol a gwaith i ddilyn i fyny ar astudiaethau blaenorol. Er mwyn cyflawnrwydd, 
rwyf hefyd wedi rhoi manylion am waith oedd yn mynd ymlaen cyn yr ymgynghoriad, 
fydd yn rhedeg i mewn i 2019-20. 

Wrth benderfynu ar y cynlluniau penodol ar gyfer darnau unigol o waith, byddwn yn 
ystyried sylwadau a godwyd drwy’r ymgynghoriad ac yn cysylltu â phartïon allanol 
perthnasol. Peidiwch ag oedi, os gwelwch yn dda, rhag cysylltu â ni os oes gennych 
unrhyw sylwadau pellach ynghylch y testunau yr ydym wedi eu blaenoriaethu ar 
gyfer 2019-20, y dymunech inni eu cymryd i ystyriaeth. 

Eglurais, fel rhan o’r ymgynghoriad, fy mod yn awyddus i lunio adroddiadau byrrach 
a mwy miniog, defnyddio dadansoddiad data i raddau mwy helaeth, cyhoeddi mwy o 
sylwebaeth mewn amser real ar y materion o bwys sy’n wynebu’r gwasanaethau 
cyhoeddus, a defnyddio cyfryngau gwahanol i gyfleu ein negeseuon. Nod ehangach 
hyn oll yw manteisio ar ein persbectif, ein dealltwriaeth a’n sylfaen unigryw o 
wybodaeth, gan adeiladu ar yr enw da sydd gennym eisoes a bod yn fwy gweladwy 
yn y ffordd yr ydym yn ymgysylltu â’r cyrff yr ydym yn eu harchwilio ynghyd â phobl 
Cymru yn fwy cyffredinol. Rydym eisoes yn defnyddio’r hyn a ddysgwyd oddi wrth 
enghreifftiau cadarnhaol diweddar i fod o gymorth i ddatblygu ein dulliau yn y 
dyfodol, gan gynnwys teilwra mwy o’n gwaith i adlewyrchu safbwyntiau dinasyddion 
a defnyddwyr gwasanaeth.  

Unwaith eto, rwyf yn dra diolchgar am yr amser a dreuliwyd yn ystyried ac yn ymateb 
i’n hymgynghoriad ac edrychaf ymlaen at gydweithio gyda chi wrth i ni symud ein 
rhaglen archwilio yn ei blaen.  

Yn gywir 
 

 
 
ADRIAN CROMPTON 
Archwilydd Cyffredinol Cymru 
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Atodiad: Rhaglen waith astudiaethau cenedlaethol 2019-20 
 
Gwaith oedd wedi cychwyn eisoes cyn yr ymgynghoriad diweddar1 

Gwella llesiant pobl ifanc Rydym yn tynnu data at ei gilydd i roi trosolwg ar dueddiadau perthnasol a byddwn hefyd 
yn tynnu sylw at wersi allweddol i Lywodraeth Cymru eu dysgu ar sail ein hadolygiad o 
faterion gan gynnwys rhieni ifanc, gofalwyr sy’n oedolion ifanc, digartrefedd, iechyd 
meddwl, swyddi a sgiliau. 

Gwasanaethau Gofal Sylfaenol Yn dilyn ymlaen o’n Hadroddiad Darlun o Ofal Sylfaenol, byddwn yn adeiladu ar waith 
archwilio lleol i ystyried a yw byrddau iechyd mewn lle da i weithredu’r weledigaeth 
strategol ar gyfer gofal sylfaenol.  

Cronfa Gofal Integredig Mae'r adolygiad traws-sector hwn wedi ystyried a yw'r Gronfa Gofal Integredig yn cael ei 
defnyddio'n effeithiol i ddarparu gwasanaethau cynaliadwy sy'n cyflawni canlyniadau gwell i 
ddefnyddwyr gwasanaethau. 

Gwasanaethau Orthopedig Rydym yn dilyn i fyny ein hadroddiad yn 2015 er mwyn edrych yn fanwl ar y graddau y mae 
argymhellion archwiliadau blaenorol wedi cael eu gweithredu ar lefel genedlaethol a lleol. 
Bydd y gwaith yn canolbwyntio ar wasanaethau dewisol, er y bydd effaith galw brys / heb ei 
gynllunio ar y gwasanaethau hyn hefyd yn cael ei ystyried. 

Trefniadau llywodraethu 
ansawdd yng nghyrff y GIG  

Fel estyniad i’n gwaith asesu strwythuredig yng nghyrff y GIG rydym yn archwilio 
trefniadau llywodraethu ansawdd yng nghyrff y GIG, gan ganolbwyntio’n arbennig ar y 
trefniadau sy’n sail i waith pwyllgorau ansawdd a diogelwch.  

                                            
 
1 Mae’r rhestr hon yn cynnwys gwaith oedd wedi cychwyn eisoes cyn yr ymgynghoriad, fydd yn rhedeg i mewn i 2019-20. 
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Mynd i’r afael â thrais yn erbyn 
merched, cam-drin domestig a 
thrais rhywiol 

Yng nghyd-destun Deddf Trais yn erbyn Merched, Cam-Drin Domestig a Thrais Rhywiol 
(Cymru) 2015 a’r strategaeth genedlaethol, mae’r gwaith hwn yn ystyried a yw awdurdodau 
yn cydweithio’n effeithiol gyda’u partneriaid i atal trais yn erbyn merched a cham-drin 
domestig. 

Gwasanaethau cynllunio Yng nghyd-destun Deddf Gynllunio (Cymru) 2015, mae’r gwaith hwn yn ystyried pa mor 
dda y mae awdurdodau cynllunio lleol yn darparu eu gwasanaethau cynllunio ac a yw’r 
gwasanaethau yn cefnogi datblygiad cynaliadwy ac yn darparu ar gyfer llesiant cymunedau 
lleol yn y tymor hir. 

Asesiadau pwynt cyswllt cyntaf Mae’r gwaith hwn yn ystyried a yw asesiadau pwynt cyswllt cyntaf a phrosesau 
awdurdodau lleol yn cwrdd ag anghenion defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr yn unol â 
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.  

Gwella ffordd A465 (Adran 2)  Rydym yn ymgymryd â’r gwaith hwn yng nghyd-destun pryderon ehangach ynghylch gor-
redeg o safbwynt cost ac amser. Ein bwriad yw cyhoeddi adroddiad ‘canfyddiadau interim’ 
cychwynnol. 

Llesiant cenedlaethau’r dyfodol Byddwn yn parhau gyda gwaith i gyflawni dyletswyddau’r Archwilydd Cyffredinol dan 
Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 i archwilio ac adrodd ar y graddau y 
mae cyrff cyhoeddus perthnasol wedi gweithredu yn unol ag ‘egwyddor datblygu 
cynaliadwy’ wrth osod a chymryd camau i gwrdd ag ‘amcanion llesiant’. 
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Gwaith newydd y bwriadwn ei ddatblygu yn 2019-20, gan adeiladu ar yr ymgynghoriad2 

Darlun o’r gwasanaethau 
cyhoeddus  

Bwriadwn fabwysiadu hyn fel thema ar gyfer darnau gwahanol o waith seiliedig ar sylwebaeth 
dros gyfnod o dair blynedd. 
Gan adlewyrchu cynigion a eglurwyd yn yr ymgynghoriad ar ein rhaglen waith, yn 2019-20 
gallai hyn gynnwys cynlluniau ar gyfer gwaith ar ddadansoddiad gwariant cymharol y DU a 
sylwebaeth ar ddulliau newidiol o gyflawni gwasanaethau cyhoeddus. Gallai hefyd 
gynnwys sylwebaeth bellach ar Gyllid y GIG. 

Brexit Yn dilyn ein hadroddiad ym mis Chwefror 2019, byddwn yn gwneud gwaith pellach i ystyried 
sut mae cyrff cyhoeddus yn ymateb i oblygiadau, risgiau a chyfleoedd Brexit.  
Mae hyn yn debygol o barhau fel thema wedyn ar gyfer gwaith pellach yn 2020-21 a 2021-22. 

Atal twyll a llygredd Rydym eisoes yn datblygu gwaith i roi adroddiad trosolwg cychwynnol fel sail i ymchwiliad 
cynlluniedig gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus. Efallai y byddwn wedyn yn datblygu gwaith 
pellach i ystyried effeithiolrwydd trefniadau cyrff cyhoeddus yn fanylach. 

Gweinyddu cyllid myfyrwyr Bwriadwn ystyried materion yn ymwneud â gweinyddiaeth gyffredinol system cyllid myfyrwyr, 
gan gynnwys gweithredu’r trefniadau newydd a gyflwynwyd o fis Medi 2018 a gwaith 
Llywodraeth Cymru ar fodelu ad-daliadau yn y dyfodol. Efallai y bydd y gwaith hwn hefyd yn 
tynnu ar ganlyniadau’r gwaith cydweddu data fel rhan o’r Fenter Twyll Genedlaethol. 

                                            
 
2 Efallai y bydd yna hefyd allbynnau ychwanegol drwy gydol 2019-20 yn codi o waith dilynol arall ar bynciau archwilio 
blaenorol, o archwiliadau a gynhaliwyd mewn ymateb i faterion oedd yn bryder i’r cyhoedd neu’r senedd, neu o waith 
archwilio perfformiad lleol lle bo materion neu ddysgu o berthnasedd ehangach. 
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Tlodi tanwydd / 
effeithlonrwydd ynni 

Bydd y gwaith hwn yn edrych ar gynnydd o ran mynd i’r afael â thlodi tanwydd. Bydd y gwaith 
yn golygu edrych ar y modd y mae rhaglenni tlodi tanwydd / effeithlonrwydd ynni cartrefi yn 
integreiddio gyda gwaith gwrth-dlodi ehangach. 

Gweithlu Llywodraeth Cymru Byddai’r astudiaeth hon yn edrych ar y modd y mae Llywodraeth Cymru yn cynllunio ei 
gweithlu yng ngoleuni’r ffordd y mae’r amgylchedd y mae’n gweithredu ynddo yn newid. 
Efallai y byddwn yn ymestyn y gwaith i ystyried materion ehangach ynghylch rheoli gweithlu. 

TGCh Llywodraeth Cymru Byddai’r gwaith hwn yn edrych ar y sail i benderfyniad Llywodraeth Cymru i dynnu ei 
gwasanaeth TG craidd i mewn yn gynnar yn 2019, gan gynnwys y costau a’r buddion 
disgwyliedig ynghyd â’r graddau y mae’r trefniadau newydd yn cyflawni yn unol â’r 
disgwyliadau. 

Gwytnwch digidol Fel y disgrifiwyd yn ein hymgynghoriad, byddai hwn yn edrych ar y modd y mae cyrff 
cyhoeddus yn sicrhau bod eu systemau TG yn wydn, yn gadarn ac yn ddiogel fel, pe 
digwyddai rhywbeth difrifol, y gellid adfer systemau yn gyflym ac y gallai’r gwasanaethau 
barhau i redeg. Gallai hefyd ymgorffori rhai materion mwy cyffredinol, yn adlewyrchu’r cynnig 
yn ein hymgynghoriad, ar reoli asedau TGCh. 

System Wybodaeth Gofal 
Cymunedol Cymru (WCCIS) 

Fe wnaethom gyffwrdd â chynlluniau ar gyfer y WCCIS yn ein hadroddiad yn 2018 ar 
systemau gwybodeg yn GIG Cymru. Bydd yr astudiaeth hon yn edrych ar effeithiolrwydd y 
trefniadau gweithredu cenedlaethol a lleol a bydd yn ystyried a yw’r buddsoddiad hyd yma 
wedi rhoi gwerth am arian. Yn ein hymgynghoriad, nodwyd hwn fel pwnc posibl ar gyfer y 
cyfnod 2020-21 neu 2021-22, ond bwriadwn ddod â hwn ymlaen. 

Effaith cyni ar wasanaethau 
dewisol awdurdodau lleol 

Bydd yr astudiaeth hon yn canolbwyntio ar farnu pa mor dda y mae awdurdodau lleol yn deall, 
yn cynllunio ar gyfer ac yn cwrdd ag anghenion y bobl hynny sydd angen gwasanaethau 
dewisol. Bydd yr adolygiad yn edrych ar faint y newidiadau sydd wedi digwydd mewn 
darpariaeth yn ôl disgresiwn ar draws awdurdodau lleol Cymru. 

T
udalen y pecyn 6

http://www.audit.wales/system/files/publications/NHS_-Informatics-2018%20-%20English.pdf


Tudalen 7 o 7  - Ymgynghoriad ynghylch rhaglen waith dair-blynedd i’r dyfodol - Please contact us in Welsh or English / Cysylltwch â ni yn Gymraeg neu yn 
Saesneg. 

Cynaladwyedd ariannol 
mewn llywodraeth leol 

Byddwn yn cynnal gwaith archwilio lleol ar draws yr holl awdurdodau lleol ar y pwnc hwn. 
Bydd y gwaith hwn yn archwilio strategaeth ariannol tymor canol a thymor hir, rheolaeth y 
gyllideb, pwysau costau, cynlluniau effeithlonrwydd ac arbedion, a lefelau cyllid wrth gefn a’r 
defnydd ohono. Disgwyliwn adrodd am ganfyddiadau’r gwaith hwnnw mewn rhyw ffordd ar 
lefel genedlaethol. 

Masnacheiddio mewn 
awdurdodau lleol 

Bydd yr astudiaeth hon yn edrych ar waith cynghorau i greu rhagolwg masnachol cryf, sut y 
maent yn datblygu sgiliau masnachol, eu polisïau, eu gweledigaeth, eu galluoedd monitro ac 
adrodd a’u seilwaith cyflawni ehangach. 

Byrddau Gwasanaethau 
Cyhoeddus 

Fel mireiniad ar y cynnig yn ein hymgynghoriad ar weithio rhanbarthol mewn llywodraeth leol, 
bydd y gwaith hwn yn canolbwyntio ar faterion yn ymwneud â pherfformiad Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus fel cyfryngau i wella llesiant dinasyddion.  

Rheoli grantiau Gan adeiladu ar y cynnig yn ein hymgynghoriad, bydd y gwaith hwn yn ystyried sut y bu 
Llywodraeth Cymru yn rheoli newidiadau mewn cynlluniau grant, ond fel rhan o edrych yn 
ehangach ar y modd y mae trefniadau rheoli grantiau wedi datblygu ers ein hadroddiad yn 
2011. 

Trefniadau ar y cyd ar gyfer 
rheoli adnoddau iechyd 
cyhoeddus lleol 

Byddwn yn edrych i weld a yw GIG Cymru wedi gweithio’n dorfol i fynd i'r afael â’r materion a 
nodwyd gennym drwy waith archwilio lleol yn Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru. 

Amseroedd aros y GIG Bwriadwn ddilyn i fyny ar ein hadroddiad yn 2015 ac rydym yn debygol o ymgorffori ystyriaeth 
o’r pwnc o’n hymgynghoriad ar weithdrefnau o werth clinigol cyfyngedig. Mae yna hefyd 
gysylltiadau â’n gwaith ar wasanaethau orthopedig sy’n dal i fynd ymlaen. 

Llenwi absenoldebau 
athrawon 

Bwriadwn ddilyn i fyny ar ddatblygiadau ers ein hadroddiad yn 2013, yn cynnwys mewn 
ymateb i adroddiad 2017 Tasglu Gweinidogol y Model Cyflenwi. 
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David Rees AC  
Cadeirydd  
Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru  
 
SeneddEAAL@assembly.wales 

 
 
 
 
 

11 Mawrth 2019 
 

Annwyl David,  
 

Rwyf yn ysgrifennu atoch ar ôl imi ddod i'r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth 
Ychwanegol ar 4 Chwefror i roi gwybodaeth fanylach ichi am raglen Offerynnau Statudol 
Cymru mewn perthynas ag ymadael â'r UE, y cynnydd sydd wedi'i wneud hyd yn hyn ac 
OSau posibl yn y dyfodol sy'n ymwneud ag ymadael â’r UE.   
 
Erbyn yr wythnos y bûm yn bresennol yn y Pwyllgor, roedd 29 o offerynnau statudol 
arfaethedig y weithdrefn negyddol wedi cael eu gosod gerbron Cynulliad Cenedlaethol i'w 
hystyried gan y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol i'w didoli.  O'r 29 hyn, 
cytunodd y pwyllgor y dylai 27 gael eu gwneud gan y weithdrefn negyddol. Mae pob un o'r 
rhain wedi'u gosod gerbron y Cynulliad Cenedlaethol. Mae tri OS pellach wedi'u gwneud o 
dan y weithdrefn negyddol, ond nid trwy ddefnyddio pwerau o dan Ddeddf yr UE (Ymadael). 
Mae pob un o'r OSau negyddol hyn yn cael eu gosod mewn pryd iddynt ddod i rym erbyn 
29 Mawrth. 
 
Roedd y PMCD o'r farn y dylai dau o'r OSau negyddol arfaethedig fod yn destun y 
weithdrefn gadarnhaol ac fe dderbyniodd Llywodraeth Cymru'r ddau argymhelliad, gan osod 
drafft o'r cyntaf fel OS cadarnhaol a'r ail ar 5 Mawrth. Gan gynnwys y rhain, rydym wedi 
gosod 11 o Offerynnau Statudol cadarnhaol i'w hystyried gan y Cynulliad Cenedlaethol cyn 
y diwrnod ymadael. Er hwylustod, rwyf wedi amgáu tabl o'r holl OSau sy'n gysylltiedig ag 
ymadael â’r UE sydd wedi'u gosod gerbron y Cynulliad Cenedlaethol hyd yn hyn. 
 
Yn ogystal, rydym yn rhag-weld hyd at wyth o OSau y bwriedir iddynt ddod i rym ar ôl 29 
Mawrth. Byddai'r mwyafrif o'r hyn yn gwneud diwygiadau angenrheidiol i Gyfraith Cymru o 
ganlyniad i ddeddfwriaeth y DU sydd heb gael ei gwneud eto.  Er enghraifft, efallai y bydd 
angen inni wneud diwygiadau i Reoliadau Dyrannu Tai a Digartrefedd (Cymhwystra) 
(Cymru) 2014, ond mae'r rhain yn dibynnu ar y Bil Mewnfudo a Chyd-drefnu Nawdd 
Cymdeithasol (Ymadael â’r UE) y mae Senedd y DU yn craffu arno ar hyn o bryd.  Efallai y 
bydd angen Offerynnau Statudol pellach o ganlyniad i ddeddfwriaeth frys a wneir mewn 
ymateb i ymadawiad heb gytundeb ar 29 Mawrth, os bydd y sefyllfa honno'n codi. 
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Nid yw  gweddill yr OSau yn gysylltiedig â deddfwriaeth y DU sydd gerbron Senedd y DU ar 
hyn o bryd ac fe ddeuant i rym ar ôl y diwrnod ymadael gan nad oes angen i'w 
darpariaethau gael effaith tan ddyddiad diweddarach. Rydym yn ymdrechu i osod y rhain ar 
y cyfle cyntaf i ganiatáu craffu ar yr OSau sy'n gysylltiedig ag ymadael â’r UE yn eu 
cyfanrwydd.  
 
Rwyf yn gobeithio bod yr wybodaeth hon o ddefnydd i'r pwyllgor, wrth gynnig cyd-destun 
manylach i'ch ystyriaeth.  
 
Rwyf yn anfon copi o'r llythyr hwn at Mick Antoniw , cadeirydd y Pwyllgor Materion 
Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol.  
 
Yn gywir, 
  

 
 
 
Jeremy Miles AC 

Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit  
Counsel General and Brexit Minister  
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Rhestr o Offerynnau Statudol Ymadael yr UE a Ddarperir yn y 
Cynulliad Cenedlaethol hyd yn hyn 
 
Gweithdrefn Negyddol 
 

1.  Rheoliadau Etholiadau (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019 

2.  Rheoliadau Difrod Amgylcheddol (Atal ac Adfer) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r 
UE) 2019 

3.  Rheoliadau Sŵn Amgylcheddol (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019 

4.  Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) (Diwygio) 
(Ymadael â’r UE) 2019 

5.  Rheoliadau Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid ac Enseffalopathïau Sbyngffurf 
Trosglwyddadwy (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019 

6.  Rheoliadau Da Byw (Cofnodion, Adnabod a Symud) (Diwygiadau Amrywiol) 
(Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019 

7.  Rheoliadau Tir a Halogwyd yn Ymbelydrol (Addasu Deddfiadau) (Cymru) (Diwygio) 
(Ymadael â’r UE) 2019 

8.  Rheoliadau Llifogydd a Dŵr (Diwygio) (Cymru a Lloegr) (Ymadael â’r UE) 2019. 

9.  Rheoliadau Asesiadau Amgylcheddol o Gynlluniau a Rhaglenni a’r Asesiadau 
Effaith Amgylcheddol (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019 

10.  Rheoliadau Taliadau Gwasanaeth (Gofynion Ymgynghori) (Cymru) (Diwygio) 
(Ymadael â’r UE) 2019 

11.  Rheoliadau Dileu a Rheoli Afiechydon Milheintiol (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru)  
(Ymadael â’r UE) 2019 

12.  Rheoliadau Clefydau Egsotig mewn Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 
(Ymadael â’r UE) 2019 

13.  Rheoliadau Ceffylau (Cofnodion, Adnabod a Symud) (Diwygiadau Amrywiol) 
(Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019 

14.  Rheoliadau Maethiad (Cymru) (Diwygio) (Ymadael ȃ’r UE) 2019 

15.  Rheoliadau Ceffylau (Cofnodion, Adnabod a Symud) (Diwygiadau Amrywiol) 
(Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019 

16.  Rheoliadau Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019 

17.  Rheoliadau Safonau Ansawdd Aer (Ymadael â’r UE) (Cymru) 2019 

18.  Rheoliadau Hylendid a Diogelwch Bwyd a Bwyd Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) 
(Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019 

19.  Rheoliadau Cynhyrchion Bwyd a Bwyd Anifeiliaid Rheoleiddiedig (Diwygiadau 
Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019 

20.  Rheoliadau Gwastraff (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) (Cymru) 
2019 

21.  Rheoliadau Pysgodfeydd a Rheoli Morol (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019 

22.  Rheoliadau Safonau a Labelu Bwyd (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r 
UE) 2019 

23.  Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng yn Fwriadol a’u 
Symud ar draws Ffin) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019 

24.  Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019 

25.  Rheoliadau Marchnata Hadau a Deunyddiau Lluosogi Planhigion (Diwygio) 
(Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019 

26.  Rheoliadau Cymwysterau Athrawon (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019 
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27.  Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r 
UE) 2019 

28.  Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2019 (Heb ei 
wneud o dan Adran 8 Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Tynnu'n ôl) 2018) 

29.  Gorchymyn Trwyddedu Pysgota Môr (Cymru) 2019 (Heb ei wneud o dan Adran 8 
Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Tynnu'n ôl) 2018) 

30.  Rheoliadau Pysgota Môr (Trwyddedau a Hysbysiadau) (Cymru) 2019 (Heb ei 
wneud o dan Adran 8 Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Tynnu'n ôl) 2018) 

 
Gweithdrefn Gadarnhaol 
 

1.  Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu) (Cymru) (Diwygio) 
(Ymadael â’r DU) 2019 

2.  Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 
(Ymadael â’r UE) 2019 

3.  Rheoliadau Bwyd (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2019 

4.  Rheoliadau Bwyd (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019 

5.  Rheoliadau Iechyd a Lles Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r 
UE) 2019 (Wedi'i newid i gadarnhaol ar ôl sifftio) 

6.  Rheoliadau Iechyd Planhigion (Coedwigaeth) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 
(Ymadael â’r UE) 2019 

7.  Rheoliadau Iechyd Planhigion (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019 

8.  Rheoliadau Tatws Hadyd (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019 

9.  Rheoliadau Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymwysterau) (Cymru) 
(Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019 (Wedi'i newid i gadarnhaol ar ôl sifftio) 

10.  Rheoliadau Deddfau Trethi Cymru (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 
2019. 

11.  Rheoliadau Materion Gwledig (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 
2019 
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Llywodraeth Cymru    Welsh Government

Reflecting principles established by an 
amended Political Declaration on the future 
relationship between the UK and EU in law

DRAFT CLAUSES  
1 Nature of arrangements for the future relationship with the EU

(1) A Minister of the Crown must seek to negotiate with the EU arrangements for the future 
relationship between the United Kingdom and the EU consistent with the parameters 
established by the Political Declaration, and which include in particular—

(a) a system for free movement of  goods,  persons,  services  and capital,  subject  to 
safeguard  measures  exercisable  in  the  event  of  serious  economic,  social  or 
environmental difficulties, between the United Kingdom and the EU (and, with 
the agreement of the other EEA states, across the European Economic Area);

(b) a customs union with the EU (customs arrangements which include a common 
external tariff and no tariffs, fees, charges, quantitative restrictions, or checks on 
rules of origin);

(c) mechanisms for ensuring that competition is not distorted;
(d) regulatory alignment on matters relating to the environment, employment rights 

and social policy;
(e) close co-operation in other fields including research and development, education 

and culture.
(2) Before commencing negotiations with the EU, a Minister of the Crown must publish a 

document (a “negotiating mandate”) that sets out Her Majesty’s Government’s objectives 
for the arrangements the Minister is seeking to negotiate in accordance with subsection 
(1).

(3) Before publishing the negotiating mandate the Minister of the Crown must consult the 
Welsh Ministers to seek their views about a draft of the negotiating mandate.

(4) The negotiating mandate must be—
(a) laid before each House of Parliament, and
(b) sent to the First Minister of Wales, who must lay it before the National Assembly 

for Wales.
(5) In  this  section  and  in  section  3  the  reference  to  the  “Political  Declaration”  is  to  the 

political declaration setting out the framework for the future relationship between the 
United Kingdom and the EU, agreed between Her Majesty’s Government and the EU and 
published on [date of publication of amended Political Declaration].
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Llywodraeth Cymru    Welsh Government

2 Reporting on progress of negotiations on future relationship agreement
(1) A Minister of the Crown must make a statement to report on progress made in meeting 

the  objectives  set  out  in  the  negotiating  mandate,  which  must  include,  in  particular, 
information about—

(a) any concern the Minister has that an objective may not be agreed, or
(b) opposition expressed by the EU in the negotiations to any of the objectives.

(2) A statement made by a Minister of the Crown under subsection (1) must be made at least 
every three months and—

(a) laid before each House of Parliament, and
(b) sent to the First Minister of Wales, who must lay it before the National Assembly 

for Wales.

3 Procedure  if  no  agreement  on  future  relationship  8  months  before  the  end of  the 
transition period

(1) This section relates to any of the objectives set out in the negotiating mandate and applies 
if 8 months before the end of the transition period—

(a) the  Prime  Minister  makes  a  statement  that  no  agreement  in  principle  on  the 
objective can be reached, or

(b) there is no agreement in principle on the objective.
(2) A  Minister  of  the  Crown  must  make  a  statement  setting  out  how  Her  Majesty’s 

Government proposes to proceed within the period of 14 days beginning with—
(a) the day on which the statement mentioned in subsection (1)(a) is made, or
(b) (if no statement is made) the day that is 8 months before the end of the transition 

period.
(3) The Minister of the Crown must—

(a) lay the statement made under subsection (2) before each House of Parliament,
(b) send the  statement  to  the  First  Minister  of  Wales  who must  lay  it  before  the 

National  Assembly  for  Wales  and,  within  the  period  of  seven  sitting  days 
beginning with the day on which the statement is made, move a motion for the 
National Assembly to take note of it, and

(c) make arrangements for—
(i) a  motion,  to  the  effect  that  the  House  of  Commons has  considered the 

statement, to be moved by a Minister of the Crown within the period of 
seven sitting days beginning with the day on which the statement is made, 
and

(ii) a motion for the House of Lords to take note of the statement to be moved 
by  a  Minister  of  the  Crown  within  the  period  of  seven  sitting  days 
beginning with the day on which the statement is made. 
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Llywodraeth Cymru    Welsh Government

4 Parliamentary approval of future relationship agreement
(1) An agreement determining the United Kingdom’s  future relationship with the EU (a 

“future relationship agreement”) may be ratified only after each of the following events 
has taken place—

(a) a Minister of the Crown has consulted the Welsh Ministers to seek their views 
about the future relationship agreement;

(b) a Minister of the Crown has prepared the documents mentioned in subsection (2) 
and—

(i) laid them before each House of Parliament, and
(ii) sent  them to the First  Minister  of  Wales  who must lay them before the 

National Assembly for Wales and table a motion for the National Assembly 
to take note of the future relationship agreement;

(c) the future relationship agreement has been approved by a resolution of the House 
of Commons on a motion in neutral terms moved by a Minister of the Crown;

(d) a motion for the House of Lords to take note of the future relationship agreement 
has been tabled in the House of Lords by a Minister of the Crown and—

(i) the House of Lords has debated the motion, or
(ii) the House of Lords has not concluded a debate on the motion before the 

end of the period of five sitting days beginning with the first sitting day 
after  the  day  on  which  the  House  of  Commons  passes  the  resolution 
mentioned in paragraph (c),

(e) the motion tabled by the First Minister of Wales in accordance with paragraph (b)
(ii)—

(i) has been debated by the National Assembly for Wales, or
(ii) the National Assembly for Wales has not concluded a debate on the motion 

before the end of the period of five sitting days beginning with the first 
sitting  day  after  the  day  on  which  the  House  of  Commons  passes  the 
resolution mentioned in paragraph (c).

(2) The documents referred to in subsection (1)(b) are—
(a) a statement that political agreement has been reached, and
(b) a copy of the future relationship agreement.

(3) This section does not  affect  the operation of Part  2  of  the Constitutional  Reform and 
Governance Act 2010 (ratification of treaties) in relation to the withdrawal agreement.

(4) In this section “ratified”  is  to  be  construed  in  accordance  with  section  25  of  the 
Constitutional Reform and Governance Act 2010 .

5 Procedure if Parliamentary approval not obtained
(1) This  section  applies  if  the  House  of  Commons  decides  not  to  pass  the  resolution 

mentioned in section 4(1)(c).
(2) A Minister of the Crown must, within the period of 21 days beginning with the day on 

which  the  House  of  Commons decides  not  to  pass  the  resolution,  make  a  statement 
setting out how Her Majesty’s Government proposes to proceed.
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Llywodraeth Cymru    Welsh Government

(3) A statement made under subsection (2) must—
(a) be laid before each House of Parliament, and
(b) be sent to the First Minister of Wales who must—

(i) lay the statement before the National Assembly for Wales,
(ii) table a motion for the National Assembly to take note of the statement, and

(iii) move  the  motion  within  seven  sitting  days  beginning  with  the  day  on 
which the statement was received.

(4) A Minister of the Crown must make arrangements for—
(a) a motion, to the effect that the House of Commons has considered the statement, 

to be moved by a Minister of the Crown within the period of seven sitting days 
beginning with the day on which the statement is made, and

(b) a motion for the House of Lords to take note of the statement, to be moved by a 
Minister of the Crown within the period of seven sitting days beginning with the 
day on which the statement is made.

6 Meaning of “sitting day”
(1) In sections 3, 4 and 5, “sitting day” means—

(a) in relation to the House of Commons, a day on which the House of Commons is 
sitting (and a day is only a day on which the House of Commons is sitting if the 
House begins to sit on that day);

(b) in relation to the House of Lords, a day on which the House of Lords is sitting 
(and a day is only a day on which the House of Lords is sitting if the House begins 
to sit on that day);

(c) in relation to the National Assembly for Wales, any working day falling within a 
week in which the Assembly sits in plenary.

(2) For the purposes of subsection (1)(c), “working day” means any day unless it is—
(a) a Saturday or a Sunday,
(b) Christmas Eve, Christmas Day, Maundy Thursday or Good Friday,
(c) a day which is a bank holiday in Wales under the Banking and Financial Dealings 

Act 1971, or
(d) a day appointed for public thanksgiving or mourning.
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Eluned Morgan AC/AM 
Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol  
Minister for International Relations and the Welsh Language  
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Ein cyf/Our ref MA/EM/0263/19 
 
David Rees AC (Cadeirydd)  
Cadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Bae Caerdydd 
CF99 1NA 
 

SeneddMADY@cynulliad.cymru 
 

 
12 Mawrth 2019 

 
 
Annwyl David,  
 
Bil Masnach y DU - Adroddiad EAAL ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol 
Atodol 
 
Hoffwn ddiolch i chi ac i aelodau'r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol am 
roi o'ch amser i ystyried Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Bil Masnach y DU, a 
hynny am yr eildro.  
 
Fel yr ydych eisoes yn gwybod, mae'r amserlen ar gyfer Memorandwm y Bil Masnach yn 
ofnadwy o dynn ac felly ni allaf roi ymateb manwl i bob un o'ch argymhellion y tro hwn. Fodd 
bynnag, caiff y ddadl ar y cynnig i roi cydsyniad i'r Bil ei gynnal yn ddiweddarach heddiw 
gan roi cyfle gobeithio ichi drafod rhai o'ch pwyntiau ymhellach.  
 
Rydych o'r farn nad oes ystyriaeth wedi'i rhoi i'ch pryderon am gwmpas y pŵer sydd i'w roi i 
Weinidogion Cymru. Er fy mod yn gwerthfawrogi'ch pryderon, ceir ansicrwydd o hyd 
ynghylch ymadael â'r UE ac rwy'n credu bod yr hyblygrwydd ychwanegol y gallai pwerau 
brasach eu rhoi fod yn ddefnyddiol yn y dyfodol. At hynny, os nad yw'r Senedd wedi cyfyngu 
ar bwerau Gweinidogion y DU i weithredu, gan gynnwys yng nghyd-destun cymwyseddau 
datganoledig, yna rwy'n gobeithio y gwnewch chi gytuno na ddylid cyfyngu ar Weinidogion 
Cymru chwaith.  
 
O safbwynt eich pryderon nad oes gofyn statudol i Lywodraeth y DU gael caniatâd 
datganoledig i wneud rheoliadau mewn meysydd datganoledig, rwy'n fodlon â'r addewidion 
anstatudol y mae Llywodraeth y DU wedi'u rhoi. Mae natur yr addewidion union fel y rheini a 
gafwyd ar gyfer Deddf yr UE (Ymadael) ac roedd y rheini, mi welaf, yn ddigon i berswadio'r 
Cynulliad Cenedlaethol i roi caniatâd deddfwriaethol i'r Bil hwnnw. Fel y dywedais ger bron 
eich Pwyllgor ar 4 Mawrth, pe bai'r ymrwymiad hwn yn cael ei dorri, yna byddai Llywodraeth 
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Cymru am edrych eto ar y mater. Rydym yn mawr ddisgwyl y bydd canlyniad o'r fath yn 
annhebygol.  
 
Rwyf wedi nodi'ch pryderon hefyd am effaith pwerau cydamserol a dyletswydd i ymgynghori 
ar gymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad. Gallaf ddweud yn glir wrthych fod y ddau fater o 
dan ystyriaeth yn y trafodaethau rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU ynghylch 
sut i ddatrys effaith unrhyw ganlyniadau anfwriadol ar gymhwysedd deddfwriaethol.  
 
O ran y pwerau Cymal 1 i roi Cytundeb Cyffredinol y WTO ar Gaffael ar waith trwy'r 
weithdrefn gadarnhaol, mae hwn yn fater y mae gennym farn wahanol amdano. Cafodd y 
GPA ei ailnegodi'n ddiweddar iawn ac efallai na welir fawr o newid yn ei sylwedd am 
flynyddoedd i ddod, felly mae natur y ddarpariaeth a wneir o dan bwerau cymal 1 yn 
debygol o fod yn fân neu'n dechnegol. O gofio hynny, yn fy marn i, mae'r weithdrefn 
negyddol yn ddigonol.  
 
Rwy'n nodi barn y Pwyllgor y dylai estyn hyd pwerau cymal 2 Gweinidogion Cymru fod yn 
fater y dylai'r Cynulliad, yn hytrach na Senedd y DU, graffu arno. Nid wyf yn anghytuno â 
hyn mewn egwyddor ond yr un pryd, nid yw popeth a deimlwn sy'n synhwyrol neu'n briodol 
o reidrwydd yn teilyngu'r adnoddau sydd eu hangen i'w roi ar waith. Rhaid pwyso a mesur 
ble i neilltuo adnoddau ac nid oedd yr amgylchiadau presennol yn bodloni'r trothwy.  
 
I gloi, nodaf eich casgliad y dylid diwygio'r Bil er mwyn diogelu Deddf Llywodraeth Cymru 
2006 rhag cael ei diwygio gan Weinidogion y DU yn defnyddio pwerau o dan y Bil hwn. Fel 
rwy'n credu y dywedodd fy rhagflaenydd, nid ydym o'r farn fod y pwerau yng nghymalau 1 
yn ddigon eang i ganiatáu diwygio Deddf Llywodraeth Cymru 2006 ac ni welaf felly fod 
angen ei ddiwygio.  
 
Yn gywir,  

 
Eluned Morgan AC/AM 

Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol  
Minister for International Relations and the Welsh Language 
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