
 

Agenda - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth 

Ychwanegol 
Lleoliad: 

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd 

Dyddiad: Dydd Llun, 29 Ebrill 2019 

Amser: 13.30

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Alun Davidson 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddMADY@cynulliad.cymru
------ 

Rhag-gyfarfod preifat  

(13:15-13:30) 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

(13:30)   

2 Sesiwn graffu gyda Phrif Weinidog Cymru 

(13:30-15:00) (Tudalennau 1 - 42)  

Mark Drakeford, Prif Weinidog Cymru 

3 Papurau i’w nodi 

(15:00-15:05)   

3.1 Papur i'w nodi 1: Gohebiaeth gan y Gweinidog Brexit at y Cadeirydd ynghylch 

Dadansoddiad Fframweithiau Cyffredin y DU - 4 Ebrill 2019  

 (Tudalen 43) 

Revised Frameworks Analysis:  Breakdown of areas of EU law that intersect 

with devolved competence in Scotland, Wales and Northern Ireland (Saesneg 

yn unig) 

3.2 Papur i'w nodi 2: Gohebiaeth gan y Prif Weinidog at y Cadeirydd ynghylch 

presenoldeb Gweinidogion yn y Pwyllgor - 12 Ebrill 2019 

 (Tudalen 44)  

3.3 Papur i'w nodi 3: Gohebiaeth gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau 

Rhyngwladol at y Cadeirydd o ran cytundebau rhyngwladol - 18 Ebrill 2019 

 (Tudalennau 45 - 46)  

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

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/792738/20190404-FrameworksAnalysis.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/792738/20190404-FrameworksAnalysis.pdf


3.4 Papur i'w nodi 4: Gohebiaeth gan y Gweinidog Brexit at y Cadeirydd ynghylch 

adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar y paratoadau ar gyfer Brexit yng 

Nghymru - 23 Ebrill 2019 

 (Tudalennau 47 - 49)  

3.5 Papur i'w nodi 5: Gohebiaeth gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau 

Rhyngwladol at y Cadeirydd ynghylch Bil Masnach y DU - Adroddiad MADY 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol - 25 Ebrill 2019 

 (Tudalennau 50 - 54)  

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

cyhoedd o weddill y cyfarfod 

(15:05)   

5 Sesiwn graffu gyda Phrif Weinidog Cymru - trafod y dystiolaeth 

(15:05-15:20)   

6 Ystyried ymateb i'r ohebiaeth gan y Prif Weinidog at y Cadeirydd 

ynghylch presenoldeb Gweinidogion yn y Pwyllgor 

(15:20-15:25)   

7 Craffu ar gytundebau rhyngwladol 

(15:25-15:35) (Tudalennau 55 - 71)  



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 1

Eitem 2Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 13

Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



Jeremy Miles AC/AM 
Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit  
Counsel General and Brexit Minister  
 
 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

PSCGBM@gov.wales/YPCCGB@llyw.cymru 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Ein cyf/Our ref: MA-P/CG/1216/19 
 
 

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

4 Ebrill 2019 
 
 

Annwyl David, 
 

Heddiw mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi Dadansoddiad Fframweithiau wedi’i 
ddiweddaru. Mae’r Dadansoddiad, a gyhoeddwyd yn wreiddiol ym mis Mawrth 2018, yn rhoi 
diweddariad ynglŷn â meysydd cyfraith yr UE sy’n gorgyffwrdd â’r setliadau datganoli. 
Mae’n darparu cyd-destun o ran y cynnydd a wnaed a’r gwaith sydd ar y gweill ar y 
Fframweithiau Cyffredin. 
 
Rwy’n croesawu’r dadansoddiad a’r gwaith rhynglywodraethol adeiladol y mae’n ei amlygu. 
Er bod rhai materion y mae angen ymdrin â nhw, a llawer o waith i’w wneud o hyd, mae 
proses y Fframweithiau Cyffredin wedi dangos bod cydweithredu a phenderfyniadau ar y 
cyd yn bosibl pan fydd yr holl lywodraethau wedi ymrwymo’n briodol i’r broses. 
 
Oherwydd y sefyllfa bresennol yn San Steffan, nid oes modd rhoi unrhyw sicrwydd ynglŷn 
â’r flaenraglen waith ar gyfer y Fframweithiau Cyffredin. Fodd bynnag, pe bai hynny’n 
ddefnyddiol, byddwn yn hapus i gynnig sesiwn friffio dechnegol i’r Pwyllgor gan fy 
swyddogion, yn awr neu yn y dyfodol. 
 
Yn gywir 
 

 
 
Jeremy Miles AC/AM 

Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit  
Counsel General and Brexit Minister  
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Y Gwir Anrh/Rt Hon Mark Drakeford AC/AM 
 Prif Weinidog Cymru/First Minister of Wales 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 
CF99 1NA 

English Enquiry Line  0300 060 3300 
Llinell Ymholiadau Cymraeg  0300 060 4400 

                 YP.PrifWeinidog@llyw.cymru  PS.FirstMinister@gov.wales  

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.   

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 

David Rees AC 
Cadeirydd 
Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Bae Caerdydd 
SeneddEAAL@assembly.wales 

   12 Ebrill 2019 
 
 
Annwyl David 
 
Roeddwn eisiau ysgrifennu atoch i esbonio fy safbwynt o ran presenoldeb Gweinidogion mewn 
cyfarfodydd Pwyllgor ar ddydd Llun. 
 
Fel y gwyddoch, rwy'n cynnal cyfarfodydd Cabinet bob prynhawn Llun am 3pm.  Rwy'n disgwyl i 
Weinidogion roi blaenoriaeth i gyfarfodydd Cabinet pa bryd bynnag y bydd hynny'n bosibl ac mae 
Cod y Gweinidogion yn nodi’n glir bod cyfarfodydd y Cabinet yn cael blaenoriaeth dros unrhyw fater 
arall. Er hynny, mae'n bosibl ar adegau y bydd amgylchiadau eithriadol yn codi sy'n golygu efallai na 

fydd Gweinidog yn bresennol. 
 
Rydym bellach yn gweld bod mwy a mwy o geisiadau yn cyrraedd sy’n gofyn i Weinidogion fod yn 
bresennol mewn cyfarfodydd pwyllgor ar ddydd Llun a hynny ar adegau sy'n golygu eu bod naill ai’n 
colli cyfarfod y Cabinet neu yn hwyr yn cyrraedd cyfarfod y Cabinet.  Byddwn yn gwneud ein gorau i 
sicrhau bod Gweinidogion yn gallu bod yn bresennol mewn Pwyllgorau, ond nid yw'n ymarferol i 
Weinidogion drefnu busnes y Llywodraeth ar sail amserlenni'r pwyllgorau, yn enwedig ar fyr rybudd. 
 
Rydych eisoes yn gwybod fy mod ar adegau wedi ad-drefnu fy nyddiadur ac wedi newid amser a 
lleoliad cyfarfodydd y Cabinet er mwyn fy ngalluogi i fod yn bresennol yn y Pwyllgor Materion Allanol 
a Deddfwriaeth Ychwanegol, ond nid yw bob amser yn bosibl i mi wneud hynny. 
 
Gallaf eich sicrhau y byddwn yn parhau i fod mor hyblyg â phosibl ond pan fo'n ofynnol i 
Weinidogion fod yn bresennol ar ddydd Llun, byddai o gymorth mawr pe bai'r Pwyllgor yn ystyried 
dechrau'r cyfarfod am 1.30pm er mwyn sicrhau bod Gweinidogion yn gallu gadael ar ôl awr.   
 
Rydych wedi fy ngwahodd i gyfarfod o'r Pwyllgor ddydd Llun 29 Ebrill.  Rwy'n gwneud trefniadau i 
gynnal cyfarfod y Cabinet yn y Bae ar y diwrnod hwnnw er mwyn sicrhau fy mod yn gallu bod yn 
bresennol, ond bydd yn rhaid i fi adael y Pwyllgor erbyn 3pm.  
 
Gyda chyfaddawdu yn digwydd ar y ddwy ochr, rwy'n sicr y gallwn ddod o hyd i ffordd o gydbwyso’r 
holl ofynion sy'n ein hwynebu. 
 

Yn gywir                         

 
MARK DRAKEFORD  
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Eluned Morgan AC/AM 
Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol  
Minister for International Relations and the Welsh 
Language 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  

0300 0604400 

Gohebiaeth.Eluned.Morgan@llyw.cymru 
               Correspondence.Eluned.Morgan@gov.wales 

 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
 
 
Ein cyf/Our ref: MA/P/EM/1236/19 
 
 
David Rees AC 
Cadeirydd, Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol  
 
SeneddMADY@cynulliad.cymru  

 
 
 

18 Ebrill 2019  
 

Annwyl David,  
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 25 Mawrth ynghylch trefniadau Llywodraeth y DU i rannu 
testun cytundebau rhyngwladol cyn iddynt gael eu llofnodi. O ran cytundebau a lofnodwyd 
ers 15 Mawrth, gallaf gadarnhau bod y testunau drafft, cyn gynted â'u bod yn sefydlog, wedi 
cael eu rhannu â'm swyddogion er gwybodaeth cyn eu llofnodi.  
 
Rydym yn cydnabod bod y gyfres gyntaf hon o gytundebau masnach ryngwladol sy'n cael 
eu llofnodi gan Lywodraeth y DU yn ymarferion technegol yn eu hanfod yn hytrach na 
chytundebau masnach newydd. Fodd bynnag, rwyf wedi dweud yn glir wrth Weinidogion y 
DU nad yw'r broses hyd yma wedi bod yn un foddhaol, ac fel y pwysleisiais eisoes wrth y 
Pwyllgor hwn, rydym wedi dweud yn bendant na ddylai hyn osod cynsail ar gyfer 
negodiadau yn y dyfodol.  Rwyf wedi cael cadarnhad ar lafar gan y Gweindiog Masnach na 
fydd unrhyw drafodaethau masnach yn dechrau hyd nes y bydd trefniadau gweinyddol yn 
eu lle er mwyn galluogi’r  llywodraethau datganoledig i gyfrannu yn llawn. 
 
Fel y dywed eich adroddiadau, mae rhai cytundebau fel un y Swistir yn edrych yn llai fel 
ymarferion technegol gan eu bod yn hepgor meysydd mawr sydd angen rhagor o eglurder 
ynghylch partneriaeth economaidd â'r UE yn y dyfodol cyn iddynt gael eu negodi. Gallai 
eithrio'r meysydd hynny effeithio ar Gymru, ond nid oes angen newidiadau polisi o fewn 
meysydd lle mae cymhwysedd wedi ei ddatganoli. Rwyf wedi dweud yn glir wrth 
Weinidogion Llywodraeth y DU, fodd bynnag, pe bai unrhyw negodiadau Parhad 
Cytundebau Masnach angen newidiadau cyfreithiol i feysydd lle mae cymhwysedd wedi ei 
ddatganoli, y dylid ymgynghori â ni cyn i'r negodiadau ddod i ben, ac nid pan fo'r testun 
drafft yn sefydlog. Rwyf hefyd wedi dweud yn glir fy mod yn disgwyl i'r concordat gynnwys 
unrhyw achosion o ail-negodi cytundebau presennol Parhad Cytundebau Masnach. 
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Rwy'n gwerthfawrogi gwaith y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol wrth 
graffu ar y cytundebau masnach ryngwladol y mae Llywodraeth y DU yn symud tuag atynt, 
ac rwy'n credu y byddai'n ddefnyddiol cyfarfod i drafod yn fanylach sut i rannu gwybodaeth 
â chi mewn ffordd amserol a synhwyrol. 
 
Yn gywir, 

 
Eluned Morgan AC/AM 

Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol  
Minister for International Relations and the Welsh Language 
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Jeremy Miles AC/AM 
Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit  
Counsel General and Brexit Minister  
 
 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

PSCGBM@gov.wales/YPCCGB@llyw.cymru 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Ein cyf/Our ref MA/P/CG/1434/19 
 
 
David Rees AC 
Cadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol  
 
David.Rees@cynulliad.cymru  
SeneddEAAL@cynulliad.cymru 
 
 
 
 
 
 

23 Ebrill 2019 
 
 
Annwyl David, 
 
Diolch am eich llythyr wedi i mi fod yn bresennol yng nghyfarfod eich Pwyllgor yn 
ddiweddar.  
 
Yn eich llythyr, rydych yn tynnu sylw at yr effaith niweidiol bosibl y byddai ymadael â’r UE 
heb gytundeb yn ei chael ar economi Cymru. Fel y gwyddoch, rydym wedi dweud yn glir ers 
y dechrau y byddai canlyniad “heb gytundeb” yn drychinebus i’r DU gyfan, ond yn arbennig i 
Gymru, ac rwyf wedi pwysleisio hyn dro ar ôl tro wrth Lywodraeth y DU. Rwy’n falch o weld 
ei bod, gobeithio, wedi derbyn o’r diwedd nad yw hyn yn opsiwn ymarferol, ac yn falch hefyd 
bod yr UE wedi cytuno ar estyniad hirach. Ond, mae Brexit ‘heb gytundeb’ yn parhau i fod 
yn risg gwirioneddol ac fel Llywodraeth gyfrifol, byddwn yn parhau i gynllunio ar gyfer y 
canlyniad hwn. Bydd yr estyniad yn rhoi amser i Lywodraeth y DU fynd ati o ddifri i estyn 
allan a cheisio consensws, rhywbeth y mae wir ei angen ar y wlad. Mae’n hanfodol i ni ddod 
o hyd i ateb ac osgoi gweld ymyl dibyn arall ddiwedd mis Hydref. 
 
Rwyf hefyd yn croesawu adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru sy’n cydnabod maint yr 
her sy’n wynebu Llywodraeth Cymru a’i phartneriaid mewn gwasanaethau cyhoeddus wrth 
iddynt baratoi ar gyfer Brexit, mewn hinsawdd heriol ac ansicr iawn. Mae’r adroddiad yn 
cydnabod ein bod wedi ymateb i’r her ac mae’n cyfeirio at y ffaith ein bod yn arwain wrth 
gynllunio ar gyfer Brexit heb gytundeb. Rydym wedi parhau i ddangos arweiniad, ac yn 
ddiweddar, drwy Academi Cymru, rydym wedi trefnu cyfres o ddigwyddiadau ym mhob rhan 
o Gymru ar gyfer cynghorwyr a chyfarwyddwyr anweithredol â rôl graffu, sydd wedi cael 
ymateb da.  
 
Yn eich llythyr, gofynnoch am ragor o wybodaeth ynglŷn â nifer o bwyntiau a godwyd yn 
adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru.  
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Awdurdodau Lleol 
 

Yn eich llythyr, gofynnoch sut y mae Llywodraeth Cymru yn mynd i’r afael â materion 
capasiti o ran gallu Awdurdodau Lleol Cymru i baratoi ar gyfer Brexit ar ben eu gwaith o 
ddydd i ddydd.  
 
Rydym wedi rhoi strwythurau ar waith i feithrin cysylltiadau ag awdurdodau lleol a 
chyfathrebu â nhw. Mae Panel Ymgynghori Parodrwydd (UE) Llywodraeth Leol yn cyfarfod 
bob tair wythnos. Mae’r Panel, sy’n cynnwys Prif Weithredwyr Awdurdodau Lleol, yn fforwm 
ar gyfer asesu cynnydd y paratoadau, ac yn cryfhau dull cydweithredol a chyson o weithio 
ar draws Cymru i sicrhau’r atebion gorau i ddinasyddion Cymru ar ôl Brexit. Mae aelodau’r 
Panel wedi rhoi gwybod, er bod lefelau y paratoadau yn amrywio, eu bod wedi cynyddu yn 
helaeth dros y misoedd diwethaf, yn enwedig y paratoadau ar gyfer ymadael heb gytundeb.  
 
Ym mis Mawrth, cyhoeddodd y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol £1.2 miliwn i gefnogi 
awdurdodau lleol wrth iddynt baratoi ar gyfer Brexit. Bydd £1m o’r cyllid hwnnw yn mynd yn 
uniongyrchol i Awdurdodau Lleol i gyflogi aelod staff penodedig ychwanegol i weithio ar 
faterion Brexit yn unig. Defnyddir £200,000 i gefnogi Awdurdodau Lleol drwy ymestyn 
rhaglen bontio UE Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC), sy’n darparu asesiadau, 
ymchwil ac adnoddau sydd o fudd i bob Awdurdod Lleol. 
 
Fel rhan o’r Rhaglen, mae CLlLC wedi comisiynu Grant Thornton i gynnal dadansoddiad o 
baratoadau awdurdodau lleol yng Nghymru. Gellir gweld yr adroddiad yma 
https://www.wlga.wales/SharedFiles/Download.aspx?pageid=62&mid=665&fileid=2230. 
Ond, yn gryno, daw’r adroddiad i’r casgliad: 
 

 Bod lefel dda o sicrwydd o ran y paratoadau, yn sicr yn y tymor byr, ac o ran y 

strwythurau a’r gwaith cynllunio sydd ar waith.  

 Mae paratoadau ar gyfer Brexit wedi datblygu yn helaeth yn y cyfnod byr ers 

cyhoeddi adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru dri mis yn ôl. 

 Mae pecyn Rhaglen Bontio’r UE wedi bod yn adnodd gwerthfawr sydd wedi’i 
ddefnyddio yn helaeth, gan roi strwythur, hyder a chysondeb.  

 Ond mae’r adroddiad yn rhybuddio, er bod awdurdodau wedi paratoi yn dda 

iawn, yn amlwg oherwydd yr ansicrwydd parhaus, nid yw’r cynlluniau wedi’u 

profi.  

Argyfyngau Sifil 
 

Mae gan Lywodraeth Cymru rôl arweiniol bwysig o ran argyfyngau sifil yng Nghymru, ac 
mae wedi gweithio dros sawl mis gyda Llywodraeth y DU a Fforymau Lleol Cymru Gydnerth 
ar fesurau ataliol ar gyfer y posibilrwydd o weld Brexit heb gytundeb.  
 
Yn eich llythyr, gofynnoch am ragor o fanylion am y £500,000 ychwanegol a gyhoeddwyd i 
gefnogi gwaith y Fforymau. Yn bennaf, cafodd y cyllid ei neilltuo i gynorthwyo’r Fforymau i 
fonitro effaith Brexit heb gytundeb yn y gwahanol asiantaethau yn ddyddiol a 24 awr y dydd 
fel sy’n ofynnol drwy weithredu strwythurau Gorchymyn, Rheoli a Chydlynu. Er y bydd y 
cyllid yn galluogi’r Fforymau i ddiwallu anghenion lleol penodol, gall hefyd eu cynorthwyo, fel 
sy’n briodol, i wneud y canlynol:   
 

 Creu canolfannau paratoadau Brexit yn ardal y Fforymau.  

 Cefnogi’r Fforymau i wella eu trefniadau presennol a datblygu gweithdrefnau a 
chynlluniau newydd ar gyfer yr ymateb i ymadael â’r UE, gan gynnwys profi 
trefniadau. 
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 Darparu TGCh cadarn i gefnogi cyfathrebu rhwng y Fforymau a strwythurau rheoli 
argyfyngau canolog.  

 Rhoi hyfforddiant angenrheidiol i staff a sefydliadau sy’n gweithio yn y Fforymau.   

 Rhoi cefnogaeth ehangach i’r Fforymau ar weithgareddau nad ydynt yn ymwneud â 
Brexit, ac sydd wedi’u gwthio o’r neilltu gan gynlluniau ar gyfer Brexit heb gytundeb, i 
fod yn barod am ddigwyddiadau eraill a allai ddigwydd yr un pryd. 

 
Cyfathrebu 
 

Yn eich llythyr, gofynnoch hefyd am ragor o wybodaeth am y Porth Brexit ‘Paratoi Cymru’. 
 
Mae’r wefan yn rhoi canllawiau a chyngor i ddinasyddion, sefydliadau ac amryw o sectorau 
yng Nghymru ynglŷn â pha gamau sydd angen eu cymryd i baratoi ar gyfer Brexit heb 
gytundeb. Yn ogystal â rhoi cyngor gan Lywodraeth Cymru, mae’n cyfeirio pobl a 
sefydliadau at gyngor perthnasol gan gyrff allanol ynglŷn â sut i baratoi, gan gynnwys 
canllawiau gan Lywodraeth y DU os yw’n briodol.  

 

Mae Paratoi Cymru yn cael ei hyrwyddo drwy amryw o ddulliau cyfathrebu, gan gynnwys 
meithrin cysylltiadau â rhanddeiliaid, datganiadau i’r wasg, ffrydiau twitter a chyfweliadau 
Gweinidogol â’r cyfryngau. Hefyd, bydd pob aelwyd yng Nghymru yn cael taflen yn 
hyrwyddo Paratoi Cymru a gwybodaeth ynglŷn â lle i gael y cyngor diweddaraf. Os nad 
ydynt wedi’i gael eisoes, bydd yn cyrraedd yn fuan.  Ers lansio ‘Paratoi Cymru’ ar 16 Ionawr, 
ymwelwyd â’r tudalennau gwe unigol 26,839 gwaith.  
 
Yn ogystal â gwefan ‘Paratoi Cymru’, rydym hefyd wedi creu porth Brexit Busnes Cymru i 
helpu busnesau Cymru i baratoi ar gyfer Brexit ac ymgyfarwyddo â’r newidiadau a’r heriau 
sydd i ddod. Mae’r Porth yn rhoi gwybodaeth a chyngor cyfredol ar ystod o faterion hanfodol 
ar gyfer busnes. Mae hefyd yn cynnwys pecyn cymorth diagnostig sy’n helpu busnesau i 
ganfod pa mor barod ydyn nhw ar gyfer Brexit, yn argymell camau i’w cymryd i wella eu 
cadernid ac yn eu cyfeirio at ffynonellau cefnogaeth ychwanegol.  
 
Ers ei lansio ym mis Medi 2018 mae busnesau wedi ymweld â’r porth 30,662 gwaith, gyda 
tua 65% o fusnesau Cymru wedi defnyddio’r gwasanaeth.  
 
Rydym wedi cynnal amryw o weithgareddau i hyrwyddo porth Brexit Busnes Cymru gan 
gynnwys defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol (Busnes Cymru a GwerthwchiGymru), anfon 
deunydd drwy’r post at danysgrifwyr newyddlenni Busnes Cymru a’i hyrwyddo ar brif wefan 
Busnes Cymru. Cynhaliwyd ymgyrch farchnata allanol ar Brexit hefyd gan gynnwys 
hysbysebion ar y teledu, hysbysebion ar y radio a hysbysebion eraill ar-lein. 
 
Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i gydnabod y gwaith y mae’r Pwyllgor Materion Allanol a 
Deddfwriaeth Ychwanegol wedi’i wneud i baratoi ar gyfer yr hyn sydd, fel yr ydych wedi’i 
nodi yn eich llythyr, yn broses na welwyd ei thebyg o’r blaen.  
 
Yn gywir, 
 
 

 
 
Jeremy Miles AM 
Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit  
Counsel General and Brexit Minister  
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Eluned Morgan AC/AM 
Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol  
Minister for International Relations and the Welsh Language  

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  

0300 0604400 

Gohebiaeth.Lesley.Griffiths@llyw.cymru 
                Correspondence.Lesley.Griffiths@gov.wales 

 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
 
Ein cyf: EM/0263/19 
 
David Rees AC (Cadeirydd) 
Cadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Bae Caerdydd 
CF99 1NA 

 
SeneddEAAL@assembly.wales 

 
 
25 Ebrill 2019 

 
 
 
 

Annwyl David, 
 

 
Bil Masnach y DU − Adroddiad y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth 
Ychwanegol ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol 
 
Hoffwn ddiolch ichi, ac i holl aelodau'r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, 
eto am roi o'ch amser, am yr eildro, i ystyried y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol 
Atodol ar Fil Masnach y DU.  
 
Fel y gwyddoch mae'n siŵr, mae'r Bil Masnach wedi cael ei ddarllen am y tro olaf bellach yn 
Nhŷ'r Arglwyddi. Mae sawl gwelliant wedi'i wneud iddo, a hoffwn dynnu eich sylw at ambell 
un. Dyma'r gwelliannau sydd, yn fy marn i, o fewn cymhwysedd y Cynulliad ac maent wedi'u 
nodi yn yr Atodiad. 
 
Nid yw gwelliannau 1, 4, 5 a 15 yn newid dim yn gyfreithiol ond yn hytrach maent yn egluro'r 
hyn a awgrymwyd yn y cymalau fel y'u drafftiwyd yn wreiddiol, neu maent yn symud 
darpariaethau o un man i'r llall. Am y rheswm hwn credaf, wrth iddo roi ei gydsyniad i'r 
cymalau gwreiddiol, mae'r Cynulliad hefyd wedi cydsynio i'r newidiadau hyn. 
 
Mae gwelliannau 2, 3, 11 a 13 naill ai'n cyfyngu ar bwerau neu'n dileu pwerau a nodwyd yn y 
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol gwreiddiol ac nid ydynt yn gwneud darpariaeth 
berthnasol am y tro cyntaf.  Felly, nid wyf yn ystyried bod angen Memorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol Atodol ar gyfer y gwelliannau hyn. 
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Un o effeithiau gwelliant 14 yw ehangu pwerau datganoledig dan y Bil ac felly nid wyf yn 
meddwl bod y Cynulliad wedi cydsynio i'r newid hwn wrth iddo roi ei gydsyniad gwreiddiol. 
Fel arfer, byddwn yn gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer gwelliant o'r 
math hwn ond yn realistig nid wyf yn rhagweld y byddai amser i gydymffurfio â gweithdrefnau'r 
Memorandwm.  Nid wyf, felly, yn bwriadu gwneud hynny. 
 
Mae gwelliant 16 yn ychwanegu cymal newydd at y Bil sy'n golygu na all Rhannau 1 i 3 ddod 
i rym oni bai bod Tŷ'r Cyffredin yn cymeradwyo cytundeb ymadael a fframwaith ar gyfer 
meithrin cysylltiadau yn y dyfodol o dan Adran 13 o'r Ddeddf Ymadael, neu'n cymeradwyo 
ymadael heb gytundeb na fframwaith. Dyma welliant gan yr wrthblaid ac felly mae'n bosibl y 
bydd Llywodraeth y DU am ei wrthdroi pan fydd yn dychwelyd i'r Tŷ'r Cyffredin. Byddaf yn 
parhau i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Aelodau am y gwelliant hwn.  
 
Yr eiddoch, 
 

 
Eluned Morgan AC/AM 
Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol  
Minister for International Relations and the Welsh Language 
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Eluned Morgan AC/AM 
Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol  
Minister for International Relations and the Welsh Language  

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  

0300 0604400 

Gohebiaeth.Lesley.Griffiths@llyw.cymru 
                Correspondence.Lesley.Griffiths@gov.wales 

 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
 
 
Atodiad 1 - Gwelliannau'r Tŷ'r Arglwyddi yn ystod y cyfnod adrodd yr ystyrir eu bod o fewn cymhwysedd 
 
Rhif Esboniad Sylwadau 

1 Yn newid pwerau cymal 1 fel y gellir eu 
defnyddio i addasu deddfwriaeth sylfaenol 
uniongyrchol yr UE a ddargedwir, yn hytrach 
na deddfwriaeth uniongyrchol yr UE a 
ddargedwir. 

Nid yw hyn newid dim yn gyfreithiol ond yn hytrach mae'n egluro'r hyn 
a awgrymwyd yn y drafft gwreiddiol. 

2 Yn ei gwneud yn ofynnol i reoliadau cymal 1 
fodloni'r gofynion o ran safonau (gweler 
gwelliant 3). 

Gweler isod. 

3 Yn ei gwneud yn ofynnol i reoliadau cymal 1 
sy'n cynnwys darpariaeth mewn amryfal 
feysydd i gyd-fynd â mesurau diogelu 
statudol yn y meysydd hynny, ee lles 
anifeiliaid. 

Yn cyfyngu ar gwmpas pŵer cymal 1 fel mai dim ond darpariaeth sy'n 
bodloni'r amod newydd hwn y gellir ei gwneud. 

4 Yn newid pwerau cymal 2 fel y gellir eu 
defnyddio i addasu deddfwriaeth sylfaenol 
uniongyrchol yr UE a ddargedwir, yn hytrach 
na deddfwriaeth uniongyrchol yr UE a 
ddargedwir. 

Nid yw hyn newid dim yn gyfreithiol ond yn hytrach mae'n egluro'r hyn 
a awgrymwyd yn y drafft gwreiddiol. 

5 Yn datgan mai dim ond i wneud darpariaeth 
ar gyfer cosbau sifil y gellir defnyddio pwerau 
cymal 2. 

Nid yw hyn newid dim yn gyfreithiol ond mae'n egluro'r hyn fyddai'r 
sefyllfa wedi bod dan y drafft gwreiddiol.  
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11 Yn dileu cymal 6 (Cyfranogiad y DU yn 
rhwydwaith rheoleiddio meddyginiaethau 
Ewrop).  
Yn ychwanegu cymal yn ei le. 

Yn dileu pŵer a nodwyd yn y memoranda gwreiddiol. Nid yw'n gwneud 
darpariaeth berthnasol am y tro cyntaf. 
  

13 Yn dileu awdurdod i’r rheoliadau dan 
gymalau 1 a 2 gael eu gwneud cyn y diwrnod 
ymadael os ydynt yn addasu mathau penodol 
o gyfraith yr UE a ddargedwir, cyhyd â'u bod 
yn dod i rym ar ôl y diwrnod ymadael. 

Yn dileu pŵer a nodwyd yn y memoranda gwreiddiol. Nid yw'n gwneud 
darpariaeth berthnasol am y tro cyntaf. 
 

14 Mae hyn yn newid y diffiniad o 'is-
ddeddfwriaeth' a ddefnyddir yn y Bil fel ei fod 
yn cynnwys is-ddeddfwriaeth a wneir dan 
Ddeddf neu Fesur gan y Cynulliad.   

Y brif effaith yw datgymhwyso rhai o'r cyfyngiadau ar bwerau 
Gweinidogion Cymru os oes ganddynt bŵer dan Ddeddf neu Fesur 
gan y Cynulliad i fod yn gallu gwneud yr un peth heb fod yn gaeth i'r 
cyfyngiadau hynny (yn fras). 
 
At ei gilydd, ymddengys yn debygol bod gan y Cynulliad gymhwysedd 
i'w gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru ymgynghori â Llywodraeth 
y DU cyn gwneud rheoliadau, ond nid yw'n ofynnol iddo geisio 
cydsyniad y DU cyn gwneud rheoliadau nac i arfer y pwerau ar y cyd 
gyda Llywodraeth y DU. Mae hynny ar y sail bod yr angen i gael 
cydsyniad ac i arfer pwerau ar y cyd yn debygol o gynnwys gosod 
swyddogaeth ar Weinidogion y DU, pan fo ymgynghoriad yn llai 
tebygol o gynnwys hynny.  O ystyried hynny, gellir dadlau bod y 
gwelliant o fewn cymhwysedd i'r graddau ei fod yn datgymhwyso'r 
gofyniad i ymgynghori â Llywodraeth y DU cyn gwneud rheoliadau sy'n 
ymwneud â'r Bil Masnach os gallai Gweinidogion Cymru wneud yr un 
peth mewn rheoliadau dan Ddeddf neu Fesur gan y Cynulliad. 
 
Mae hyn yn ehangu pwerau Gweinidogion Cymru dan y Bil ac felly nid 
yw'n cael ei gynnwys yn y memoranda blaenorol. 
 

15 Yn symud y diffiniad o gyfraith ddomestig o'r 
Atodlen sy'n ymdrin â phwerau datganoledig i 
brif adran ddehongli'r Bil. 

Nid yw'r newid hwn yn newid dim yn gyfreithiol. 
 

16 Yn ychwanegu cymal newydd fel nad yw 
Rhannau 1 i 3 yn dod i rym oni bai bod Tŷ'r 

Nid yw'n welliant gan Lywodraeth y DU. Monitro wrth fynd nôl ac 
ymlaen rhwng y dau Dŷ. 

T
udalen y pecyn 53



Cyffredin yn cymeradwyo cytundeb ymadael 
a fframwaith ar gyfer meithrin cysylltiadau yn 
y dyfodol dan Adran 13 o'r Ddeddf Ymadael, 
neu'n cymeradwyo ymadael heb gytundeb na 
fframwaith. 
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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