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 Cyflwyniad 

Mae’r adroddiad hwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau sy’n ymwneud â 

Thrafodaethau Erthygl 50 ynghylch ymadawiad y DU o’r Undeb Ewropeaidd ers 18 Hydref 2017. Ers 

llunio’r fersiwn ddiwethaf o’r adroddiad hwn, daeth y Cyngor Ewropeaidd i’r casgliad ar 20 Hydref 2017 

nad oes cynnydd digonol wedi’i wneud i ganiatáu i drafodaethau symud ymlaen o drafod telerau’r 

Cytundeb Ymadael i drafod telerau’r cyfnod trosglwyddo a’r berthynas â’r UE yn y dyfodol. Felly, 

cynhaliwyd cylch arall o drafodaethau ar delerau’r Cytundeb Ymadael ar 9-10 Tachwedd. Bydd y 

Cyngor Ewropeaidd yn cwrdd i ailystyried y cynnydd a wnaed yn ei gyfarfod ar 14-15 Rhagfyr. 

Mae’r papur hwn yn rhoi: 

 Crynodeb o’r datblygiadau, y dogfennau a’r ddeddfwriaeth ddiweddaraf a gyhoeddwyd 

 Dadansoddiad o’r materion allweddol sydd o ddiddordeb i’r Pwyllgor Materion Allanol (“y Pwyllgor”) 

 Ymateb gan Lywodraeth Cymru i’r datblygiadau diweddaraf; a 

 Chrynodeb o’r adroddiadau diweddaraf a gyhoeddwyd o ran Brexit gan felinau trafod, sefydliadau 

rhyngwladol a sefydliadau eraill. 

Crynodeb o’r datblygiadau 

Ar 20 Hydref daeth y Cyngor Ewropeaidd i’r casgliad nad oes digon o gynnydd wedi’i wneud yng 

ngham cyntaf y trafodaethau ar ymadawiad y DU o’r UE i ganiatáu i drafodaethau ddechrau ar 

gytundebau trosiannol posibl a’r berthynas rhyngddynt yn y dyfodol. Cytunodd y Cyngor Ewropeaidd i 

ddechrau trafodaethau paratoadol mewnol rhwng yr Aelod-wladwriaethau sy’n weddill ar eu 

blaenoriaethau  o ran y berthynas yn y dyfodol. 

Cynhaliwyd cylch arall o sgyrsiau ar delerau’r Cytundeb Ymadael rhwng y DU a’r UE ar 9-10 Tachwedd. 

Ar eu diwedd dywedodd Michel Barnier, prif drafodydd yr UE, fod yr UE yn benderfynol o daro 

bargen â’r DU ar ei hymadawiad. 

Ar 23 Hydref gwnaeth y Prif Weinidog ddatganiad gerbron Tŷ’r Cyffredin gan amlinellu ei 

hymateb i benderfyniadau’r Cyngor Ewropeaidd. Amlinellodd Prif Weinidog Cymru ei ymateb yntau 

gerbron y Cynulliad ar 24 Hydref. 

Rhoddodd yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ymadael â’r UE dystiolaeth am y cynnydd a wnaed yn y 

trafodaethau gerbrpn Pwyllgor Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd Tŷ’r Cyffredin ar 25 Hydref a 

gerbron Pwyllgor Dethol ar yr UE, Tŷ’r Arglwyddi, ar 31 Hydref. 

Ar 1 Tachwedd pasiwyd ‘Cynnig o ran Dychwelyd’ a gyflwynwyd gan y Blaid Lafur yn Nhŷ’r 

Cyffredin drwy gyfeiriad gwallus a oedd yn galw am ryddhau dadansoddiadau o effaith ymadael â’r UE 

ar 58 o sectorau o’r economi a baratowyd gan Lywodraeth y DU i’r Pwyllgor Ymadael â’r Undeb 

Ewropeaidd. Ystyrir bod y cynnig yn rhwymo. Ar 7 Tachwedd dywedodd yr Ysgrifennydd Gwladol 

dros Ymadael â’r UE y bydd dogfennau a phapurau sy’n cynnwys y math hwn o ddadansoddiad yn 

cael eu rhyddhau i’r Pwyllgor cyn gynted ag y bo modd. 

Ar 7 Tachwedd cyhoeddodd Llywodraeth y DU ragor o fanylion ar sut y bydd y system i 

Ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd wneud cais am breswyliaeth barhaol yn y DU yn gweithio. Hefyd 

http://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-4545_en.htm
http://hansard.parliament.uk/commons/2017-10-23/debates/AAC75F82-E84E-4976-86C8-DCCAFC2A7F97/EuropeanCouncil
http://gov.wales/about/cabinet/cabinetstatements/2017/eunegotiations/?skip=1&lang=cy
http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocument/exiting-the-european-union-committee/the-progress-of-the-uks-negotiations-on-eu-withdrawal/oral/72017.html
http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocument/european-union-committee/scrutiny-of-brexit-negotiations/oral/72497.pdf
http://hansard.parliament.uk/commons/2017-11-01/debates/62139AE8-AA75-42F7-85D3-BB50087ACEFB/ExitingTheEUSectoralImpactAssessments
http://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statements/?page=1&max=20&questiontype=AllQuestions&house=commons%2clords&member=373
http://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statements/?page=1&max=20&questiontype=AllQuestions&house=commons%2clords&member=373
https://www.gov.uk/government/news/more-detail-provided-on-new-settled-status-for-eu-citizens
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cyhoeddodd Llywodraeth y DU ei Bil Masnach. Cafodd y Bil Sancsiynau a Gwrth-Wyngalchu Arian 

ei ail ddarlleniad yn Nhŷ’r Arglwyddi ar 1 Tachwedd.  

Ar 13 Tachwedd gwnaeth yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ymadael â’r UE, ddatganiad gerbron Tŷ’r 

Cyffredin ar ganlyniad y trafodaethau diweddaraf, pan gyhoeddodd y byddai’r Cytundeb Ymadael yn 

cael ei weithredu yn y DU drwy ddeddfwriaeth sylfaenol.  

Dechreuodd camau pwyllgor y Bil yr UE (Ymadael) ar 14 Tachwedd. Ar 24 Hydref cyhoeddodd 

Llywodraeth Cymru y rhestr o bwerau neu feysydd y mae Llywodraeth y DU yn datgan bod ganddynt 

ryngweithio rhwng cymwyseddau cyfredol yr UE a chymwyseddau datganoledig. Clywodd Pwyllgor 

Materion Allanol y Cynulliad dystiolaeth oddi wrth yr Is-ysgrifennydd Seneddol dros Ymadael â’r 

UE ac Ysgrifennydd Gwladol Cymru ar Fil yr UE (Ymadael) ar 6 Tachwedd. 

 Y datblygiadau a’r dogfennau diweddaraf a 

gyhoeddwyd 

Ar 20 Hydref daeth y Cyngor Ewropeaidd i’r casgliad nad oes digon o gynnydd wedi’i wneud yng 

ngham cyntaf y trafodaethau ar ymadawiad y DU o’r UE i ganiatáu i drafodaethau ddechrau ar 

drefniant trosiannol posibl a’r berthynas rhyngddynt yn y dyfodol. Yn lle hynny, mae’r Cyngor wedi 

cyhoeddi y bydd yn ailasesu a wnaed cynnydd digonol, yn ei gyfarfod ym mis Rhagfyr (14-15 Rhagfyr). 

Croesawodd y Cyngor Ewropeaidd y cynnydd a wnaed ond galwodd am ragor o eglurder a chytundeb 

ar bob un o’r tri maes allweddol o’r trafodaethau ar y cytundeb ymadael. Dywedodd Donald Tusk, 

Llywydd y Cyngor Ewropeaidd, y byddai’r Cyngor yn dechrau ar ‘drafodaethau paratoadol mewnol 

mewn perthynas â’r fframwaith ar gyfer y berthynas yn y dyfodol ac ar gytundebau trosiannol’ ac 

roedd yn gobeithio symud ymlaen i’r ail gam o sgyrsiau ym mis Rhagfyr. 

Gwnaeth y Prif Weinidog ddatganiad gerbron Tŷ’r Cyffredin ar ganlyniad cyfarfod y Cyngor 

Ewropeaidd ar 23 Hydref. Croesawodd y Prif Weinidog gam y Cyngor i ddechrau trafodaethau 

paratoadol mewnol ar y berthynas yn y dyfodol a dywedodd ei bod hi’n hyderus y byddent yn dod i 

gytundeb cyn i’r DU adael yr UE ar 29 Mawrth 2019. 

Felly, cynhaliwyd chweched cylch o drafodaethau ar delerau’r Cytundeb Ymadael ar 9-10 Tachwedd. 

Wrth siarad yn y gynhadledd i’r wasg ar 10 Tachwedd, dywedodd Michel Barnier, prif drafodydd yr 

UE bod cynnydd pellach wedi’i wneud o ran egluro sefyllfaoedd a manylion technegol y cynigion, ond 

ni chytunwyd ar unrhyw gasgliadau hyd yma. Dywedodd fod yr UE ‘yn benderfynol o ddod i gytundeb 

ar ymadael yn drefnus’ ac mai hyn oedd ei flaenoriaeth absoliwt. Dywedodd fod angen trafodaethau 

dwys rhwng nawr a chyfarfod y Cyngor Ewropeaidd, ac ailadroddodd mor bwysig ydoedd i’r DU ddod i 

gytundeb gyda’r UE ar y setliad ariannol.  

Daeth David Davis, yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ymadael â’r UE, i’r casgliad bod y cylch hwn o 

drafodaethau wedi caniatáu i’r ddwy ochr atgyfnerthu’r cynnydd a wnaed mewn cylchoedd 

cynharach, i archwilio opsiynau ar gyfer cytundeb pellach ac i egluro meysydd lle y mae angen 

trafodaeth wleidyddol a thechnegol bellach. O ran y ffin â Gogledd Iwerddon-Iwerddon, dywedodd Mr 

Davis fod y DU a’r UE wedi cael ‘trafodaethau agored’ ar yr heriau sy’n gysylltiedig â’r ffin, wedi ail-

adrodd yr angen i osgoi ffin galed ac wedi dweud na allai unrhyw gytundeb a wneir greu ffin fewnol 

newydd o fewn y DU. O ran y setliad ariannol dywedodd Mr Davis y byddai’r DU yn anrhydeddu ei 

hymrwymiadau a bod y trafodwyr yn ‘gwneud cynnydd clir wrth ddatblygu dealltwriaeth dechnegol 

gyffredin ar bob eitem’. 

https://services.parliament.uk/bills/2017-19/trade.html
https://services.parliament.uk/bills/2017-19/sanctionsandantimoneylaundering.html
https://hansard.parliament.uk/commons/2017-11-13/debates/5BDC985B-DAD3-45F6-B1E8-A28ADAB22561/EUExitNegotiations
https://hansard.parliament.uk/commons/2017-11-13/debates/5BDC985B-DAD3-45F6-B1E8-A28ADAB22561/EUExitNegotiations
http://hansard.parliament.uk/commons/2017-11-14/debates/B9A99D17-80B2-43F4-BFD8-620E40A24EE9/EuropeanUnion(Withdrawal)Bill
http://gov.wales/about/cabinet/cabinetstatements/2017/eunegotiations/?lang=en
http://senedd.tv/Meeting/Archive/db2ef786-4e15-42f2-91d6-e3443eabdf0b?autostart=True
http://senedd.tv/Meeting/Archive/db2ef786-4e15-42f2-91d6-e3443eabdf0b?autostart=True
http://record.assembly.wales/Committee/4438
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2017/10/19-20/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2017/10/19-20/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2017/10/19-20/
http://hansard.parliament.uk/commons/2017-10-23/debates/AAC75F82-E84E-4976-86C8-DCCAFC2A7F97/EuropeanCouncil
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-4545_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-4545_en.htm
https://www.gov.uk/government/news/david-davis-closing-remarks-at-the-end-of-eu-exit-negotiations-on-9-10-november
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Ar 7 Tachwedd cyhoeddodd y DU ddogfen dechnegol a anfonwyd at yr UE a oedd yn amlinellu sut y 

byddai’r broses i ddinasyddion yr UE wneud cais am statws sefydlog yn y DU yn gweithio. Roedd 

ymrwymiadau yn y ddogfen i ganiatáu i ddinasyddion yr UE sy’n byw yn y DU gael cyfnod gras o hyd at 

ddwy flynedd yn dilyn ymadawiad y DU i wneud cais am breswyliaeth, ymrwymiad i roi hawl statudol i 

ddinasyddion yr UE i apelio, ymrwymiad i gadw’r gost i ddim mwy na’r hyn a godir am basbort y DU ac 

ymrwymiad i leihau’r dystiolaeth ddogfennol y byddai ei hangen ar ymgeiswyr. 

Ar y 25 Hydref rhoddodd Mr Davis dystiolaeth lafar i Bwyllgor Dethol Tŷ’r Cyffredin ar 

Ymadawiad o’r Undeb Ewropeaidd. Yn ei dystiolaeth, dywedodd Mr Davis bod llywodraeth y DU yn 

anelu at ddod i derfyn o ran y trafodaethau ar Gytundeb Ymadael, ar drefniant trosiannol ac ar fargen 

fasnach yn y dyfodol gyda’r UE erbyn diwedd mis Mawrth 2019. Er ei fod yn cydnabod na ellid llofnodi 

cytundeb masnach rhwng y DU a’r UE nes i’r DU ymadael yn ffurfiol a dod yn wlad drydydd parti, 

amlinellodd y gallai hyn ddigwydd am un funud wedi hanner nos ar ‘y diwrnod ymadael’. Dywedodd Mr 

Davis y bydd y DU yn ceisio cael perthynas agos â’r farchnad sengl yn ystod y cyfnod gweithredu, gan 

gynnwys derbyn awdurdodaeth Llys Cyfiawnder Ewrop, a bydd yn ceisio cynnal cytundebau masnach 

presennol yr UE â thrydydd wledydd. Dywedodd Mr Davis na fu unrhyw ymgynghoriad ffurfiol â 

llywodraethau datganoledig y tu allan i’r JMC, ond dywedodd ei fod wedi cael sgyrsiau yn aml â 

Gweinidogion Cymru a Gweinidogion yr Alban.  

Yn ogystal, rhoddodd Mr Davis hefyd dystiolaeth i Bwyllgor Dethol Tŷ’r Arglwyddi ar yr UE ar 31 

Hydref. Trafodwyd nifer o faterion, fel effeithlonrwydd a chynnydd y trafodaethau eu hunain, ffigwr y 

setliad ariannol, ffin Gogledd Iwerddon, hawliau dinasyddion, Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd a’r 

berthynas rhwng y DU a’r UE yn y dyfodol.  Amddiffynnodd Mr Davis ei sylwadau, a oedd yn groes i rai 

Michel Barnier, ynghylch amserlen y trafodaethau, gan ddweud wrth y Pwyllgor ei fod yn mawr 

obeithio y byddant yn cwblhau’r trafodaethau ymhell cyn mis Mawrth 2019, ond ei fod, yn syml, ond 

yn tynnu sylw at y ffaith nad yw’n beth anghyffredin i drafodaethau’r UE lusgo tan y funud olaf. 

Rhoddodd Mr Davis amlinelliad o beth fyddai sefyllfa ‘dim bargen’ yn ei farn ef. Disgrifiodd hyn fel 

sefyllfa o ddim masnach rydd rhwng y DU a’r UE a dim trefniant tollau. Dywedodd hefyd, fodd bynnag, 

pe bai ‘dim bargen’ yn cael ei tharo, y mae’n parhau’n debygol y byddai cytundeb sylfaenol ar faterion 

fel diogelwch ac awyrennau. Disgrifiodd hwn fel ‘bargen esgyrn moel’. Anfonodd Pwyllgor Dethol Tŷ’r 

Arglwyddi lythyr dilynol at Mr Davis, yn gofyn am atebion i ragor o gwestiynau, a gellir dod o hyd iddynt 

ar dudalen y Pwyllgor ar y we. 

Ar 16 Hydref, ysgrifennodd Liam Fox, yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fasnach Ryngwladol, lythyr 

at y Pwyllgor Ymadael â’r UE a oedd yn amlinellu perthynas y DU â Sefydliad Masnach y Byd yn y 

dyfodol ar ôl i’r DU adael yr UE. Ar hyn o bryd mae cytundeb ar yr ymrwymiadau, y nwyddau a 

rhaglenni gwasanaethau’r DU gyda Sefydliad Masnach y Byd ar waith drwy aelodaeth y DU o’r UE. 

Felly, pan fydd y DU yn ymadael, ym mis Mawrth 2019, bydd angen rhaglenni y DU yn unig.  Amlygodd 

yr Ysgrifennydd Gwladol yn ei lythyr bedwar maes ‘sydd angen triniaeth ofalus’: sef, cwotâu cyfraddau 

tariff; y cyfyngiad o ran cymorth ar gyfer amaethyddiaeth sy’n ystumio masnach; parhad y rhaglenni 

gwasanaeth a’r ymrwymiadau presennol, ynghyd ag aelodaeth y DU o Gytundeb Caffael Llywodraeth 

Sefydliad Masnach y Byd. Yn ei lythyr, sicrhaodd yr Ysgrifennydd Gwladol y Pwyllgor fod yr Adran 

Masnach Ryngwladol yn barod i ymdrin â ‘phroblemau posibl’ ac y bydd yn darparu’r tryloywder gorau 

posibl o ran sefydlu rhaglenni’r DU, oherwydd y bydd y rhain yn sail i bolisi masnach y DU â’r UE a 

gwledydd eraill.  

Roedd Cwestiynau llafar i’r Adran Ymadael â’r UE hefyd yn cael eu cynnal yn Nhŷ’r Cyffredin ar 2 

Tachwedd. 

https://www.gov.uk/government/news/more-detail-provided-on-new-settled-status-for-eu-citizens
http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocument/exiting-the-european-union-committee/the-progress-of-the-uks-negotiations-on-eu-withdrawal/oral/72017.html
http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocument/european-union-committee/scrutiny-of-brexit-negotiations/oral/72497.pdf
http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocument/european-union-committee/scrutiny-of-brexit-negotiations/oral/72497.pdf
http://www.parliament.uk/documents/lords-committees/eu-select/Correspondence-2017-19/03-11-17-Letter-to-David-Davis.pdf
http://www.parliament.uk/documents/commons-committees/Exiting-the-European-Union/17-19/Correspondence/Letter-from-Liam-Fox-MP-to-Chair-regarding-WTO-membership-17-October-2017.pdf
http://www.parliament.uk/documents/commons-committees/Exiting-the-European-Union/17-19/Correspondence/Letter-from-Liam-Fox-MP-to-Chair-regarding-WTO-membership-17-October-2017.pdf
https://hansard.parliament.uk/commons/2017-11-02
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Ar 1 Tachwedd cyflwynodd y Blaid Lafur ‘gynnig o ran dychwelyd’, drwy gyfeiriad gwallus yn Nhŷ’r 

Cyffredin, a alwodd am ryddhau asesiadau effaith o ran ymadael â’r Undeb Ewropeaidd a gynhaliwyd 

gan Lywodraeth y DU ar gyfer 58 o sectorau o’r economi i’r Pwyllgor Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd. 

Pasiwyd y Cynnig ac ystyrir ei fod yn rhwymo. Mewn  datganiad ysgrifenedig ar 7 Tachwedd 

amlinellodd yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ymadael â’r UE bod yr asesiadau effaith yn cynnwys nifer o 

ddogfennau, asesiadau ansoddol ac asesiadau meintiol ac nad ydynt wedi’u cynnwys yn y 58 o 

ddogfennau ar wahân. O’r herwydd, dywedodd y byddai’n cymryd cryn amser i gasglu’r wybodaeth 

hon i’w darparu i’r Pwyllgor. Mewn llythyr at Hilary Ben AS, Cadeirydd y Pwyllgor, amlygodd yr 

Ysgrifennydd Gwladol hefyd farn Llywodraeth y DU bod peth o’r wybodaeth yn fasnachol sensitif neu 

na fyddai er budd y cyhoedd i’w rhyddhau. Felly, cynigiodd gyfarfod â’r Cadeirydd ar 13 Tachwedd i 

drafod sut a phryd y byddai’r dogfennau’n cael eu rhyddhau. Mae rhagor o wybodaeth am y cynnig a’r 

digwyddiadau a arweiniodd at ei gyflwyno i’w gweld ym Mhapur ymchwil Llyfrgell Tŷ’r Cyffredin ar 

y pwnc. 

Ar 13 Tachwedd gwnaeth yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ymadael â’r UE ddatganiad yn Nhŷ’r 

Cyffredin ar ganlyniad y cylch diweddaraf o drafodaethau. Mae rhagor o fanylion ar ei gyhoeddiad y 

byddai cytundeb ymadael yn cael ei gynnwys yn neddf gwlad y DU drwy ddeddfwriaeth sylfaenol 

wedi’u cynnwys yn yr adran ar Fil yr UE (Ymadael) isod. Dywedodd Mr Davis fod y cylch o drafodaethau 

ar 9-10 Tachwedd wedi bod yn gyfres o dechnegau bach ond pwysig o drafodaethau’. Dywedodd fod y 

trafodaethau bellach yn ymwneud â ‘nodi’r trafodaethau technegol pellach’ y mae angen eu cymryd i 

sicrhau bod penderfyniadau gwleidyddol yn cael eu gwneud i symud y trafodaethau ymlaen i sgyrsiau 

am y berthynas yn y dyfodol. 

Deddfwriaeth y DU 

Ar 1 Tachwedd, cafodd un o’r cyntaf o’r ‘Biliau Brexit’ a soniwyd amdanynt yn araith y Frenhines ei ail 

ddarlleniad yn Nhŷ’r Arglwyddi. Hwn yw y Bil Sancsiynau a Gwrth-Wyngalchu Arian. Ystyrir bod y Bil 

yn angenrheidiol er mwyn sicrhau y gall y DU weithredu trefn sancsiynau ryngwladol yn dilyn ei 

hymadawiad o’r UE. Dywed Llywodraeth y DU nad oes angen caniatâd deddfwriaethol y deddfwrfeydd 

datganoledig ar y Bil gan ei fod yn ymdrin â materion a gadwyd yn ôl. Lluniwyd crynodeb ar y Bil sy’n 

amlinellu ei ddarpariaethau allweddol gan Lyfrgell Tŷ’r Arglwyddi. 

Ar 7 Tachwedd cyhoeddodd Llywodraeth y DU ei Bil Masnach. Cyhoeddwyd y Bil ddiwrnod yn unig ar 

ôl cau ymgynghoriad Llywodraeth y DU ar ei  phapur gwyn ar fasnach  ar 6 Tachwedd. Mae’r Bil yn 

cynnwys pedair rhan. Mae Rhan 1 yn ymwneud â gweithredu Cytundeb Sefydliad Masnach y Byd ar 

Gaffael y Llywodraeth. Ar hyn o bryd mae’r DU yn rhan o’r cytundeb hwn yn rhinwedd ei haelodaeth o’r 

UE. Bydd angen iddi ddod yn barti annibynnol i’r cytundeb ar ôl i’r DU ymadael â’r UE. Mae’r Bil yn rhoi 

pwerau i Weinidogion y DU a Gweinidogion datganoledig wneud newidiadau y maent yn ‘eu hystyried 

yn briodol’ i gyfraith ddomestig gan ddefnyddio pwerau is-ddeddfwriaeth o ganlyniad i ymuno â’r 

Cytundeb fel parti annibynnol. Mae Rhan 2 yn ymwneud ag awydd Llywodraeth y DU i ailadrodd y delio 

masnachol y DU sy’n elwa ar hyn o bryd o ganlyniad i’w aelodaeth o’r UE. Mae Llywodraeth y DU yn 

datgan y bydd yn ceisio ailadrodd y cytundebau masnach rydd sydd gan yr UE ar hyn o bryd â 

gwledydd trydydd parti ar gyfer y DU. Mae Rhan 2 o’r Bil yn rhoi pwerau i Weinidogion y DU a 

Gweinidogion datganoledig wneud newidiadau i gyfraith ddomestig gan ddefnyddio is-ddeddfwriaeth 

a all fod yn ofynnol i weithredu elfennau di-dāl unrhyw gytundebau a ddyblygir. Sefydlodd Rhan 3 

Awdurdod Datrys Masnach i roi cyngor i Lywodraeth y DU ar anghydfodau masnach ar ôl i’r DU adael 

yr UE. Mae’r swyddogaeth hon yn cael ei chyflawni ar hyn o bryd gan y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer 

pob Aelod-wladwriaeth. Mae Rhan 4 yn rhoi pwerau newydd i Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi gasglu a 

rhannu gwybodaeth ynghylch allforion. Mae’r pwerau a roddir i Weinidogion datganoledig yn wahanol 

http://hansard.parliament.uk/commons/2017-11-01/debates/62139AE8-AA75-42F7-85D3-BB50087ACEFB/ExitingTheEUSectoralImpactAssessments
http://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statements/?page=1&max=20&questiontype=AllQuestions&house=commons%2clords&member=373
http://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statements/?page=1&max=20&questiontype=AllQuestions&house=commons%2clords&member=373
http://www.parliament.uk/documents/commons-committees/Exiting-the-European-Union/17-19/Correspondence/Letter-to-Chair-from-Secretary-of-State-on-impact-assessments-03-November-2017.pdf
https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8128
http://hansard.parliament.uk/commons/2017-11-13/debates/5BDC985B-DAD3-45F6-B1E8-A28ADAB22561/EUExitNegotiations
http://hansard.parliament.uk/commons/2017-11-13/debates/5BDC985B-DAD3-45F6-B1E8-A28ADAB22561/EUExitNegotiations
https://services.parliament.uk/bills/2017-19/sanctionsandantimoneylaundering/documents.html
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/LLN-2017-0074
https://services.parliament.uk/bills/2017-19/trade.html
https://www.gov.uk/government/publications/preparing-for-our-future-uk-trade-policy


 

 

5 

i’r pwerau a ddarperir i Weinidogion y DU. Mae Llywodraeth y DU yn nodi yn y Nodiadau Esboniadol i’r 

Bil bod Cymalau 1-4 ac Atodlenni 1-3 yn gofyn am ganiatâd y deddfwrfeydd datganoledig. 

Ar 14 Tachwedd, dechreuodd camau pwyllgor Bil yr UE (Ymadael) yn Nhŷ’r Cyffredin. Cyflwynwyd 

tua 400 o welliannau gan ASau i’w hystyried yn y cyfnod pwyllgor. Mae Llywodraeth y DU hefyd wedi 

cyflwyno gwelliannau a fyddai’n gosod y ‘diwrnod ymadael’ ar wyneb y Bil. Pan gyflwynwyd y Bil, ni 

ddiffiniwyd y diwrnod ymadael. Yn lle hynny, rhoddwyd y pŵer i Weinidogion y DU benderfynu ar 

ddiwrnod ymadael mewn rheoliadau dilynol. Cafodd gwelliant Plaid Cymru i’r Bil (Gwelliant 79), a oedd 

yn gwneud diddymu Deddf y Cymunedau Ewropeaidd 1972 ar y diwrnod ymadael yn amodol ar fod y 

Prif Weinidog yn cael caniatâd gan y deddfwrfeydd datganoledig ei orchfygu. Ar yr ail ddiwrnod o’r 

Cyfnod Pwyllgor, ddydd Mercher 15 Tachwedd, bu dadl ar y gwelliannau ac ar Gymalau newydd yn 

ymwneud â Chymalau 2, 3 a 4 y Bil yn Nhŷ’r Cyffredin.   

Cyhoeddodd David Davis AS, yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ymadael â’r UE, gerbron Tŷ’r Cyffredin 

ddydd Llun 13 Tachwedd, unwaith y bydd cytundeb yn ymwneud ag ymadawiad y DU o’r UE, y bydd 

deddfwriaeth sylfaenol yn cael ei chyflwyno i weithredu’r cytundeb. Bydd Bil y Cytundeb ar Ymadael 

a Gweithredu yn darparu "y bydd y prif bolisïau a nodir yn y cytundeb ymadael yn cael eu 

gweithredu’n uniongyrchol i gyfraith y DU gan ddeddfwriaeth sylfaenol, ac nid drwy is-ddeddfwriaeth 

o dan y Bil ymadael." Yn ôl Mr Davis, o ganlyniad i’r Bil newydd, gall y Senedd ddadlau ynghylch, a 

chraffu ar y cytundeb terfynol a wneir gyda’r UE, a phleidleisio arno, a "bydd y cytundeb yn ddilys dim 

ond os bydd y Senedd yn ei gymeradwyo". Mae datganiad i’r wasg gan Lywodraeth y Deyrnas 

Unedig yn datgan y disgwylir i’r Bil gynnwys "y Cytundeb Ymadael, gan gynnwys materion fel 

cytundeb ar hawliau dinasyddion, ar unrhyw setliad ariannol a manylion o ran cyfnod gweithredu a 

gytunwyd rhwng y ddwy ochr."  

Dogfennau a Phapurau Sefyllfa 

Nid yw’r Undeb Ewropeaidd na’r DU wedi cyhoeddi unrhyw bapurau sefyllfa newydd ers cyhoeddi’r 

adroddiad monitro diwethaf. Fodd bynnag, mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi papur technegol 

arall ar ei chynigion o ran hawliau dinasyddion, a chyhoeddodd y Cyngor Ewropeaidd ei gasgliadau ar y 

cynnydd a wnaed hyd yma. Mae Llywodraeth y DU hefyd wedi cyhoeddi ei Bil Masnach a’i Bil 

Sancsiynau a Gwrth Gwyngalchu Arian. Mae crynodebau o’r dogfennau hyn wedi’u cynnwys yn y tabl 

isod. 

http://hansard.parliament.uk/commons/2017-11-14/debates/B9A99D17-80B2-43F4-BFD8-620E40A24EE9/EuropeanUnion(Withdrawal)Bill
file:///C:/Users/georgem1/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CHH4KNBA/euwithdrawal_daily_cwh_1114.pdf
file:///C:/Users/georgem1/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CHH4KNBA/euwithdrawal_daily_cwh_1114.pdf
http://hansard.parliament.uk/commons/2017-11-13/debates/5BDC985B-DAD3-45F6-B1E8-A28ADAB22561/EUExitNegotiations
http://hansard.parliament.uk/commons/2017-11-13/debates/5BDC985B-DAD3-45F6-B1E8-A28ADAB22561/EUExitNegotiations
https://www.gov.uk/government/news/new-bill-to-implement-withdrawal-agreement
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Tabl 1 Papurau Sefyllfa a dogfennau allweddol a gyhoeddwyd gan yr Undeb Ewropeaidd a'r DU 

Papur yr Undeb Ewropeaidd 
Cynnwys Papur yr Undeb 

Ewropeaidd 
Papur y DU 

Cynnwys Papur yr Undeb 

Ewropeaidd 

Essential Principles on 

Citizens Rights 

29 Mai 2017 i UE 27 

12 Mehefin i'r DU 

Yn amlinellu sefyllfa'r Undeb 

Ewropeaidd ar hawliau 

dinasyddion y DU yn yr Undeb 

Ewropeaidd a hawliau 

dinasyddion yr Undeb 

Ewropeaidd yn y DU. 

 

Safeguarding the position of 

EU citizens in the UK and UK 

nationals in the EU: Position 

Paper. 

26 Mehefin 2017 

Yn amlinellu sefyllfa'r DU ar yr 

hawliau y dylai dinasyddion yr 

Undeb Ewropeaidd eu cael yn y 

DU a'r hawliau y dylai gwladolion 

y DU eu cael yn yr Undeb 

Ewropeaidd. Gweler blog y 

Gwasanaeth Ymchwil am ragor o 

fanylion. 

Essential Principles on the 

financial settlement 

29 Mai 2017 i UE 27 

12 Mehefin i'r DU 

Yn amlinellu cynigion yr Undeb 

Ewropeaidd ar gyfer methodoleg 

y dylid cytuno arni yn ystod 

negodiadau Cam 1 ar sut y dylid 

cyfrifo rhwymedigaethau 

ariannol y DU i'r Undeb 

Ewropeaidd. Mae Atodiad 1 yn 

cynnwys rhestr o asiantaethau, 

cyrff ac offerynnau ariannol i'w 

cynnwys yn y fethodoleg. 

Dim. Mae Ysgrifennydd Gwladol y DU 

ar gyfer DEXEU wedi amlinellu y 

bydd y DU yn cwestiynu sefyllfa'r 

Undeb Ewropeaidd yn hytrach 

nag amlinellu ei sefyllfa ei hun. 

Nuclear material and 

safeguard equipment 

(Euratom) 

23 June 2017 to EU27 

13 July to UK 

Yn amlinellu cynigion yr Undeb 

Ewropeaidd ar gyfer trin a 

throsglwyddo perchnogaeth 

deunyddiau ymholltog arbennig. 

Mae'n cwmpasu llai o ardaloedd 

nag a gynigir gan y DU mewn 

papur cyfatebol 

. 

Nuclear material and 

safeguards issues. 

Mae Llywodraeth y DU yn nodi 

chwe egwyddor y mae am i'r 

negodiadau ar y materion hyn eu 

cyflawni. It covers some 

additional areas to those 

covered by the European 

Commission including existing 

contracts for the supply of 

https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-transmitted-uk-essential-principles-citizens-rights_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-transmitted-uk-essential-principles-citizens-rights_en
https://www.gov.uk/government/publications/safeguarding-the-position-of-eu-citizens-in-the-uk-and-uk-nationals-in-the-eu
https://www.gov.uk/government/publications/safeguarding-the-position-of-eu-citizens-in-the-uk-and-uk-nationals-in-the-eu
https://www.gov.uk/government/publications/safeguarding-the-position-of-eu-citizens-in-the-uk-and-uk-nationals-in-the-eu
https://www.gov.uk/government/publications/safeguarding-the-position-of-eu-citizens-in-the-uk-and-uk-nationals-in-the-eu
https://assemblyinbrief.wordpress.com/2017/06/30/safeguarding-the-position-of-eu-citizens-living-in-the-uk-and-uk-nationals-living-in-the-eu-what-does-the-uk-propose/
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-transmitted-uk-essential-principles-financial-settlement_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-transmitted-uk-essential-principles-financial-settlement_en
https://www.gov.uk/government/speeches/secretary-of-state-update-to-the-house-of-commons-on-eu-negotiations
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/essential-principles-euratom_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/essential-principles-euratom_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/essential-principles-euratom_en_0.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/nuclear-materials-and-safeguards-issues-position-paper
https://www.gov.uk/government/publications/nuclear-materials-and-safeguards-issues-position-paper
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Papur yr Undeb Ewropeaidd 
Cynnwys Papur yr Undeb 

Ewropeaidd 
Papur y DU 

Cynnwys Papur yr Undeb 

Ewropeaidd 

nuclear material and spent fuel 

and radioactive waste. Mae'r DU 

yn nodi y dylai gweddillion 

tanwydd a gwastraff ymbelydrol 

barhau i fod yn gyfrifoldeb y 

Wladwriaeth lle y cawsant eu 

cynhyrchu ar ôl ymadawiad y DU 

o'r Undeb Ewropeaidd. 

 

Judicial cooperation in civil 

and commercial matters 

29 Mehefin 2017 i UE 27 

13 Gorffennaf i'r DU 

Yn amlinellu cynigion ar gyfer 

rhoi gweithdrefnau ar waith ar 

gyfer achosion sy'n aros am 

ddedfryd pan fydd y DU yn 

ymadael. 

Providing a cross-border civil 

judicial framework: a future 

partnership paper 

22 Awst 2017 

Mae Llywodraeth y DU wedi nodi 

ei sefyllfa ar gyfer y 

gweithdrefnau a ddylai fod yn 

berthnasol i achosion sy'n aros 

am ddedfryd ar yr adeg y bydd y 

DU yn ymadael a chynigion ar 

gyfer cydweithredu parhaus yn y 

maes hwn mewn un papur. Mae'r 

papur yn nodi bod Atodiad A yn 

ymateb yn uniongyrchol i bapur 

yr Undeb Ewropeaidd ac yn nodi 

blaenoriaethau Llywodraeth y 

DU os na chytunir ar 

bartneriaeth ar gyfer y dyfodol. 

Mae'n nodi nad dim cytundeb ar 

gydweithredu yn y dyfodol yw ei 

ddewis. Mae'r papur yn nodi y 

bydd gadael yr Undeb 

https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-transmitted-eu27-judicial-cooperation-civil-and-commercial-matters_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-transmitted-eu27-judicial-cooperation-civil-and-commercial-matters_en
https://www.gov.uk/government/publications/providing-a-cross-border-civil-judicial-cooperation-framework-a-future-partnership-paper
https://www.gov.uk/government/publications/providing-a-cross-border-civil-judicial-cooperation-framework-a-future-partnership-paper
https://www.gov.uk/government/publications/providing-a-cross-border-civil-judicial-cooperation-framework-a-future-partnership-paper
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Papur yr Undeb Ewropeaidd 
Cynnwys Papur yr Undeb 

Ewropeaidd 
Papur y DU 

Cynnwys Papur yr Undeb 

Ewropeaidd 

Ewropeaidd yn dod ag 

awdurdodaeth uniongyrchol Llys 

Cyfiawnder Ewrop i ben ond y 

bydd y DU yn ceisio dod i 

gytundeb â'r Undeb Ewropeaidd 

a fydd yn caniatáu cydweithredu 

barnwrol sifil trawsffiniol clos a 

chynhwysfawr.  

Ongoing Police and Judicial 

cooperation in criminal 

matters 

29 Mehefin 2017 i UE 27 

13 Gorffennaf i'r DU 

Cynigion ar gyfer y 

gweithdrefnau a fydd yn 

cymhwyso gweithdrefnau 

parhaus fel gorchmynion 

ymchwilio Ewropeaidd a 

gweithdrefnau Gwarantau 

Arestio Ewropeaidd ar y dyddiad 

y bydd y DU yn ymadael a sut y 

bydd y wybodaeth a geir drwy'r 

gweithdrefnau hyn yn cael ei 

thrin. 

Security law enforcement and 

criminal justice: Future 

Partnership Paper 

Mae Atodiad A o'r papur yn 

ymateb yn uniongyrchol i'r 

materion a godwyd gan yr 

Undeb Ewropeaidd yn ei bapur 

yntau. Fodd bynnag, mae'r DU yn 

argymell y dylid cynnal 

trafodaethau ar faterion 

troseddol a fydd yn codi yn sgil 

ymadael yng nghyd-destun 

trafodaethau ar bartneriaeth yn y 

dyfodol. Mae'r papur yn galw am 

berthynas ddyfnach a 

chydweithrediad ar faterion yn 

ymwneud â gorfodi'r gyfraith a 

chyfiawnder troseddol rhwng y 

DU a'r Undeb Ewropeaidd na'r 

hyn sydd gan yr Undeb 

Ewropeaidd gyda gwledydd 

trydydd parti ar hyn o bryd.  

https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-ongoing-police-and-judicial-cooperation-criminal-matters_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-ongoing-police-and-judicial-cooperation-criminal-matters_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-ongoing-police-and-judicial-cooperation-criminal-matters_en
https://www.gov.uk/government/publications/security-law-enforcement-and-criminal-justice-a-future-partnership-paper
https://www.gov.uk/government/publications/security-law-enforcement-and-criminal-justice-a-future-partnership-paper
https://www.gov.uk/government/publications/security-law-enforcement-and-criminal-justice-a-future-partnership-paper


 

 

9 

Papur yr Undeb Ewropeaidd 
Cynnwys Papur yr Undeb 

Ewropeaidd 
Papur y DU 

Cynnwys Papur yr Undeb 

Ewropeaidd 

Noda y dylid ei ddarllen ar y cyd â 

phapurau eraill ar y bartneriaeth 

yn y dyfodol yn ymwneud â 

diogelwch a diogelu data. 

Ongoing Union and Judicial 

Procedures 

29 Mehefin 2017 i UE 27 

13 Gorffennaf i'r DU 

Yn amlinellu'r cynigion ar gyfer 

rhoi gweithdrefnau ar waith ar 

gyfer achosion gerbron Llys 

Cyfiawnder Ewrop sy'n ymwneud 

â'r DU neu drigolion/personau 

cyfreithiol y DU ar adeg ymadael 

a chynigion ar gyfer 

gweithdrefnau gweinyddol 

parhaus o ran sefydliadau'r 

Undeb, cyrff, swyddfeydd ac 

asiantaethau sy'n ymwneud â'r 

DU neu drigolion/personau 

cyfreithiol y DU. Cynigiodd yr UE 

y dylai'r Llys Cyfiawnder 

Ewropeaidd gadw rhywfaint o 

gymhwysedd i ddyfarnu mewn 

achosion a ddygir yn erbyn y DU 

ar ôl iddi ymadael sy'n ymwneud 

â materion a ddigwyddodd pan 

oedd y DU yn dal i fod yn Aelod-

wladwriaeth. 

Ongoing union judicial and 

administrative proceedings: 

Position Paper. 

13 Gorffennaf 2017 

Mae Llywodraeth y DU yn 

cydnabod y bydd rhai achosion 

yn aros am ddedfryd ar yr adeg y 

bydd yn ymadael a ddylai barhau 

i ddod o fewn awdurdodaeth Llys 

Cyfiawnder Ewrop, ac mae'n 

ceisio cael cytundeb ar feini 

prawf ynghylch y diffiniad o 'aros 

am ddedfryd'. Mae hefyd yn 

gofyn am eglurhad o rôl Eiriolwr 

Cyffredinol y DU a chyfreithwyr y 

DU yn y Llys yn ystod cyfnod 

trosglwyddo tra bod achosion yn 

dal i aros am ddedfryd. Nid yw'n 

cytuno y dylai Llys Cyfiawnder 

Ewrop gadw rhywfaint o 

gymhwysedd dros achosion a 

ddygwyd ar ôl y dyddiad ymadael 

yn ymwneud â phethau a 

ddigwyddodd cyn y dyddiad 

gadael.  

Issues relating to the 

functioning of EU Institutions, 

Mae'r papur yn nodi sefyllfa'r UE 

ar ba amddiffyniadau ac 

Privileges and Immunities 

13 Gorffennaf 2017 

Mae papur sefyllfa'r DU yn 

cytuno y dylid cynnig 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/essential_principles_ongoing_union_judicial_and_administrative_procedures_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/essential_principles_ongoing_union_judicial_and_administrative_procedures_0.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/ongoing-union-judicial-and-administrative-proceedings-position-paper
https://www.gov.uk/government/publications/ongoing-union-judicial-and-administrative-proceedings-position-paper
https://www.gov.uk/government/publications/ongoing-union-judicial-and-administrative-proceedings-position-paper
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-issues-relating-functioning-union-institutions-agencies-and-bodies_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-issues-relating-functioning-union-institutions-agencies-and-bodies_en
https://www.gov.uk/government/publications/privileges-and-immunities-position-paper
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Papur yr Undeb Ewropeaidd 
Cynnwys Papur yr Undeb 

Ewropeaidd 
Papur y DU 

Cynnwys Papur yr Undeb 

Ewropeaidd 

Agencies and Bodies 

29 Mehefin 2017 i UE 27 

13 Gorffennaf 2017 I'R DU 

imiwneddau a fydd yn 

berthnasol i sefydliadau ac 

asiantaethau'r Undeb 

Ewropeaidd yn y DU ar ôl iddi 

ymadael tra bod gweithgareddau 

cyrff yr Undeb Ewropeaidd yn y 

DU yn cael eu dirwyn i ben. 

amddiffyniadau ac imiwneddau i 

eiddo, asedau a gweithrediadau'r 

Undeb Ewropeaidd yn y DU am 

gyfnod trosiannol ar ôl iddi 

ymadael. Mae negodwyr ar y 

ddwy ochr wedi nodi eu bod yn 

agos at gyrraedd cytundeb ar y 

mater hwn. 

Governance 

29 Mehefin 2017 i UE 27 

13 Gorffennaf 2017 i'r DU 

Mae'r papur yn amlinellu 

cynigion yr Undeb Ewropeaidd ar 

gyfer mecanwaith datrys 

anghydfodau ar gyfer y 

Cytundeb Gadael, gan gynnwys 

sefydlu Cyd-bwyllgor i ystyried 

anghydfodau. Dywed y dylai'r 

Cyd-bwyllgor gyfeirio achosion 

at Lys Cyfiawnder Ewrop am 

benderfyniadau rhwymol pan na 

ellir dod i gytundeb yn y 

Pwyllgor. Noda y dylai'r 

Comisiwn Ewropeaidd gadw 

pwerau llawn ar gyfer monitro a 

gweithredu'r cytundeb ar 

hawliau dinesydd. 

Enforcement and Dispute 

resolution: Future Partnership 

Paper 

23 Awst 2017 

Mae'r Papur yn cynnwys cynigion 

ar gyfer mecanwaith gorfodi a 

datrys anghydfodau newydd ar 

gyfer y Cytundeb Ymadael ac 

unrhyw bartneriaeth yn y 

dyfodol. Mae'r papur yn nodi y 

bydd angen mecanwaith 

newydd gan y bydd 

awdurdodaeth Llys Cyfiawnder 

Ewrop yn dod i ben. Safbwynt y 

DU yw, pan fo'r Cytundeb 

Ymadael neu unrhyw drefniadau 

partneriaeth yn y dyfodol yn 

arwain at hawliau neu 

rwymedigaethau ar gyfer 

unigolion a busnesau sy'n 

gweithredu yn y DU, bydd y rhain 

yn dod i rym yng nghyfraith y DU 

ac yn cael eu gorfodi gan 

https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-issues-relating-functioning-union-institutions-agencies-and-bodies_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-transmitted-eu27-governance_en
https://www.gov.uk/government/publications/enforcement-and-dispute-resolution-a-future-partnership-paper
https://www.gov.uk/government/publications/enforcement-and-dispute-resolution-a-future-partnership-paper
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Papur yr Undeb Ewropeaidd 
Cynnwys Papur yr Undeb 

Ewropeaidd 
Papur y DU 

Cynnwys Papur yr Undeb 

Ewropeaidd 

lysoedd y DU. Mae'r papur 

sefyllfa yn dadlau nad oes cynsail 

na gorfodaeth yng nghyfraith yr 

Undeb Ewropeaidd na'r DU sy'n 

datgan bod yn rhaid i orfodi neu 

ddatrys anghydfod ddod o dan 

awdurdodaeth uniongyrchol Llys 

Cyfiawnder Ewrop.  

Goods placed on the market 

under Union law before the 

withdrawal date 

29 Mehefin 2017 i'r UE 

13 Gorffennaf 2017 i'r DU 

Mae'r papur yn nodi'r cynigion ar 

gyfer y gweithdrefnau a ddylai 

fod yn berthnasol i nwyddau sy'n 

cydymffurfio â holl reolau'r 

Undeb ac yn cael eu rhoi ar y 

farchnad i'w gwerthu cyn y 

dyddiad ymadael ond nad ydynt 

wedi'u gwerthu ar y dyddiad 

ymadael. 

Continuity in the availability 

of goods for the EU and the 

UK: Position Paper 

21 Awst 2017 

Mae Llywodraeth y DU yn datgan 

y dylid datrys y mater hwn o ran 

unrhyw bartneriaeth yn y 

dyfodol.  Mae'r DU yn gofyn am 

drafodaeth bellach ar ystyr "rhoi 

ar y farchnad" ac mae'n 

awgrymu y dylai gynnwys 

gwasanaethau sy'n gysylltiedig â 

chyflenwi nwyddau. 

Customs related matters 

needed for an orderly 

withdrawal of the UK from the 

Union 

7 Medi 2017 i EU 27 

Cynigion ar gyfer y 

gweithdrefnau tollau a ddylai fod 

yn berthnasol i nwyddau y mae 

eu symudiad wedi dechrau cyn y 

dyddiad ymadael ond yn dod i 

ben ar neu ar ôl hynny. 

Continuity in the availability 

of goods for the EU and the 

UK: Position Paper 

21 Awst 2017 

Future customs 

arrangements: Future 

Partnership Paper 

15 Awst 2017 

Mae papur sefyllfa'r DU ar barhad 

argaeledd nwyddau yn cydnabod 

y bydd angen mynd i'r afael â 

materion tollau sy'n ymwneud â 

nwyddau ar y farchnad ar adeg 

ymadael ond mae'n gwneud 

hynny mewn perthynas â'r 

cynigion ar gyfer perthynas 

dollau yn y dyfodol ac yn nodi y 

dylid mynd i'r afael â'r mater 

https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-transmitted-eu27-goods-placed-market-under-union-law-withdrawal-date_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-transmitted-eu27-goods-placed-market-under-union-law-withdrawal-date_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-transmitted-eu27-goods-placed-market-under-union-law-withdrawal-date_en
https://www.gov.uk/government/publications/continuity-in-the-availability-of-goods-for-the-eu-and-the-uk-position-paper
https://www.gov.uk/government/publications/continuity-in-the-availability-of-goods-for-the-eu-and-the-uk-position-paper
https://www.gov.uk/government/publications/continuity-in-the-availability-of-goods-for-the-eu-and-the-uk-position-paper
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-transmitted-eu27-customs-related-matters-needed-orderly-withdrawal-uk-union_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-transmitted-eu27-customs-related-matters-needed-orderly-withdrawal-uk-union_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-transmitted-eu27-customs-related-matters-needed-orderly-withdrawal-uk-union_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-transmitted-eu27-customs-related-matters-needed-orderly-withdrawal-uk-union_en
https://www.gov.uk/government/publications/continuity-in-the-availability-of-goods-for-the-eu-and-the-uk-position-paper
https://www.gov.uk/government/publications/continuity-in-the-availability-of-goods-for-the-eu-and-the-uk-position-paper
https://www.gov.uk/government/publications/continuity-in-the-availability-of-goods-for-the-eu-and-the-uk-position-paper
https://www.gov.uk/government/publications/future-customs-arrangements-a-future-partnership-paper
https://www.gov.uk/government/publications/future-customs-arrangements-a-future-partnership-paper
https://www.gov.uk/government/publications/future-customs-arrangements-a-future-partnership-paper
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Papur yr Undeb Ewropeaidd 
Cynnwys Papur yr Undeb 

Ewropeaidd 
Papur y DU 

Cynnwys Papur yr Undeb 

Ewropeaidd 

drwy drafodaethau am 

bartneriaeth ar gyfer yn y 

dyfodol.  

Guiding Principles 

transmitted to EU 27 for the 

Dialogue on Ireland/Northern 

Ireland. 

7 Medi i EU 27 

Egwyddorion sy'n sail i 

drafodaethau am y berthynas 

rhwng Iwerddon a Gogledd 

Iwerddon. Ni chynigir unrhyw 

ddatrysiadau ar gyfer ffin 

Iwerddon ac mae'r papur yn 

rhoi'r cyfrifoldeb ar y DU i gynnig 

atebion. 

Northern Ireland and Ireland: 

Position Paper 

15 Awst 2017 

Mae'r papur sefyllfa yn nodi y 

dylai'r Ardal Deithio Gyffredin 

rhwng Iwerddon a'r DU barhau, y 

dylid gwneud cynnydd cyflym ar 

y mater ac na effeithir ar hawliau 

dinasyddion yr UE yn Iwerddon 

gan barhad yr Ardal Deithio 

Gyffredin. Nid yw'r papur yn 

cynnig opsiynau penodol ar 

gyfer y ffiniau tir ond mae'n nodi 

egwyddorion i brofi modelau yn 

eu herbyn. Mae'n croesgyfeirio 

at gynigion Llywodraeth y DU ar 

gyfer trefniadau tollau yn y 

dyfodol. Noda na ddylai unrhyw 

ateb y cytunir arno ei gwneud yn 

ofynnol i gael ffiniau tollau 

newydd rhwng Gogledd 

Iwerddon a Phrydain Fawr. Gwna 

gynigion penodol ar 

gynhyrchion bwyd-amaeth. 

Awgryma y dylid cael cytundeb i 

barhau â chyllid PEACE ar gyfer 

Gogledd Iwerddon a siroedd 

https://ec.europa.eu/commission/publications/guiding-principles-transmitted-eu27-dialogue-ireland-northern-ireland_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/guiding-principles-transmitted-eu27-dialogue-ireland-northern-ireland_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/guiding-principles-transmitted-eu27-dialogue-ireland-northern-ireland_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/guiding-principles-transmitted-eu27-dialogue-ireland-northern-ireland_en
https://www.gov.uk/government/publications/northern-ireland-and-ireland-a-position-paper
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Papur yr Undeb Ewropeaidd 
Cynnwys Papur yr Undeb 

Ewropeaidd 
Papur y DU 

Cynnwys Papur yr Undeb 

Ewropeaidd 

ffiniol Iwerddon a hynny ar 

wahân i'r trafodaethau ehangach 

ar y setliad ariannol.  

Public Procurement 

7 Medi i EU 27 

Cynigion ar gyfer y rheolau a'r 

gweithdrefnau ar gaffael 

cyhoeddus a ddylai fod yn 

berthnasol i weithdrefnau caffael 

a chontractau sy'n parhau ar y 

dyddiad ymadael. 

 

Dim.  

Intellectual Property Rights 

(including geographical 

indications) 

7 Medi 2017 i EU 27 

Cynigion ar gyfer parhau i 

ddiogelu hawliau eiddo deallusol 

y cytunwyd arnynt cyn y dyddiad 

ymadael, gan gynnwys diogelu 

enwau gwarchodedig. Mae'r 

Undeb Ewropeaidd yn awgrymu 

y bydd angen i'r ddeddfwriaeth 

ddomestig newydd gael ei 

sefydlu yn y DU cyn y dyddiad 

ymadael mewn perthynas ag 

enwau bwyd gwarchodedig. 

Dim.  

Use of Data and Protection of 

Information Obtained or 

Processed before the 

Withdrawal Date 

7 Medi i EU 27 

Cynigion ynglŷn â'r rheolau a'r 

amddiffyniadau cyfatebol a 

ddylai fod yn berthnasol i ddata a 

gedwir neu a brosesir yn y DU a'r 

Undeb Ewropeaidd ar ôl y 

dyddiad ymadael. 

Confidentiality and access to  

documents: Position Paper 

21 Awst 2017 

Mae'r papur yn nodi mai'r nod 

ddylai fod i'r Cytundeb Ymadael 

sicrhau bod gan y DU a'r Undeb 

Ewropeaidd amddiffyniadau a 

rhwymedigaethau cyfatebol ar 

wybodaeth a mynediad at 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/position-paper-public-procurement_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-transmitted-eu27-intellectual-property-rights-including-geographical-indications_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-transmitted-eu27-intellectual-property-rights-including-geographical-indications_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-transmitted-eu27-intellectual-property-rights-including-geographical-indications_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-transmitted-eu27-use-data-and-protection-information-obtained-or-processed-withdrawal-date_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-transmitted-eu27-use-data-and-protection-information-obtained-or-processed-withdrawal-date_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-transmitted-eu27-use-data-and-protection-information-obtained-or-processed-withdrawal-date_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-transmitted-eu27-use-data-and-protection-information-obtained-or-processed-withdrawal-date_en
https://www.gov.uk/government/publications/confidentiality-and-access-to-documents-position-paper
https://www.gov.uk/government/publications/confidentiality-and-access-to-documents-position-paper
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Papur yr Undeb Ewropeaidd 
Cynnwys Papur yr Undeb 

Ewropeaidd 
Papur y DU 

Cynnwys Papur yr Undeb 

Ewropeaidd 

ddogfennau fel sy'n bodoli ar 

hyn o bryd o dan ddeddfwriaeth 

bresennol yr Undeb Ewropeaidd. 

Dim.  Future Customs 

Arrangements: Future 

partnership paper 

15 Awst 2017 

 

 

Mae'r papur sefyllfa yn cynnig 

dau ddewis posibl ar gyfer 

perthynas dollau yn y dyfodol. 

Trefniant tollau wedi'i 

symleiddio'n sylweddol rhwng y 

DU a'r Undeb Ewropeaidd neu 

bartneriaeth tollau newydd 

gyda'r Undeb Ewropeaidd lle 

byddai'r DU yn cysoni ei ffin â'r 

Undeb Ewropeaidd mewn ffordd 

sy'n golygu y byddai'n dileu'r 

angen am ffiniau tollau rhwng y 

DU a'r Undeb Ewropeaidd. 

Byddai'r DU yn gadael yr undeb 

tollau ac yn gallu negodi ei 

chytundebau masnach ei hun o 

dan y ddau opsiwn.  

O dan yr ail opsiwn, mae'r papur 

sefyllfa yn cynnig y byddai'r DU 

yn adlewyrchu gofynion yr 

Undeb Ewropeaidd  ar gyfer 

nwyddau o weddill y byd os mai'r 

Undeb Ewropeaidd yw'r gyrchfan 

derfynol. Noda y byddai hyn yn 

https://www.gov.uk/government/publications/future-customs-arrangements-a-future-partnership-paper
https://www.gov.uk/government/publications/future-customs-arrangements-a-future-partnership-paper
https://www.gov.uk/government/publications/future-customs-arrangements-a-future-partnership-paper
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Papur yr Undeb Ewropeaidd 
Cynnwys Papur yr Undeb 

Ewropeaidd 
Papur y DU 

Cynnwys Papur yr Undeb 

Ewropeaidd 

ddigynsail a gallai fod yn heriol 

i'w weithredu ond mae'n 

dymuno ei drafod gyda'r Undeb 

Ewropeaidd.  

Mae'r papur yn cynnig model 

cyfyngedig o ran amser ar gyfer 

cysylltiad agos ag undeb Tollau 

yr Undeb Ewropeaidd am gyfnod 

trosglwyddo er mwyn osgoi 

sefyllfa 'ymyl clogwyn' i fusnesau 

ac unigolion ar y ddwy ochr. 

 

Dim.  The exchange and protection 

of personal data: Future 

partnership paper 

24 Awst 2017 

Yn amlinellu cynigion 

Llywodraeth y DU ar gyfer model 

newydd o gyfnewid a diogelu 

data personol rhwng y DU a'r 

Undeb Ewropeaidd yn seiliedig 

ar ddull cyfredol yr Undeb 

Ewropeaidd. Mae'n awgrymu y 

gallai Swyddfa'r Comisiynydd 

Gwybodaeth barhau i gydweithio 

â rheoleiddwyr yr Undeb 

Ewropeaidd. 

Dim.  Collaboration on Science and 

innovation: Future 

partnership paper 

6 Medi 2017 

Mae'n amlinellu cynigion 

Llywodraeth y DU ar gyfer 

cytundeb gwyddoniaeth ac 

arloesi gyda'r UE. Noda y dylai'r 

https://www.gov.uk/government/publications/the-exchange-and-protection-of-personal-data-a-future-partnership-paper
https://www.gov.uk/government/publications/the-exchange-and-protection-of-personal-data-a-future-partnership-paper
https://www.gov.uk/government/publications/the-exchange-and-protection-of-personal-data-a-future-partnership-paper
https://www.gov.uk/government/publications/collaboration-on-science-and-innovation-a-future-partnership-paper
https://www.gov.uk/government/publications/collaboration-on-science-and-innovation-a-future-partnership-paper
https://www.gov.uk/government/publications/collaboration-on-science-and-innovation-a-future-partnership-paper
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Papur yr Undeb Ewropeaidd 
Cynnwys Papur yr Undeb 

Ewropeaidd 
Papur y DU 

Cynnwys Papur yr Undeb 

Ewropeaidd 

cytundeb fod yn eang a galluogi 

meysydd ymchwil newydd. Noda 

y bydd angen negodi mynediad 

parhaus y DU i raglenni ymchwil 

ac arloesi'r Undeb Ewropeaidd 

ynghyd â maint unrhyw 

gyfraniad ariannol y byddai'n 

rhaid i'r DU ei wneud i gymryd 

rhan ynddynt. Mae'n nodi y 

byddai angen cydbwyso'r 

cyfraniad hwn yn erbyn 

blaenoriaethau gwariant eraill 

Llywodraeth y DU. Cyfeirir at 

gyfranogiad Prifysgolion Cymru 

mewn rhaglenni a 

rhwydweithiau sy'n bodoli 

eisoes.  

Dim.  Foreign Policy, defence and 

development: Future 

partnership paper 

12 Medi 2017 

Mae'r papur yn cynnig 

partneriaeth yn y dyfodol gyda'r 

Undeb Ewropeaidd ar 

ddiogelwch ac amddiffyniad sy'n 

ehangach nag unrhyw gytundeb 

sydd gan yr Undeb Ewropeaidd 

ar hyn o bryd gyda gwlad trydydd 

parti. Mae'n nodi'r meysydd lle 

mae cydweithrediad ar 

amddiffyniad, diogelwch a 

https://www.gov.uk/government/publications/foreign-policy-defence-and-development-a-future-partnership-paper
https://www.gov.uk/government/publications/foreign-policy-defence-and-development-a-future-partnership-paper
https://www.gov.uk/government/publications/foreign-policy-defence-and-development-a-future-partnership-paper
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Papur yr Undeb Ewropeaidd 
Cynnwys Papur yr Undeb 

Ewropeaidd 
Papur y DU 

Cynnwys Papur yr Undeb 

Ewropeaidd 

datblygiad rhyngwladol ar hyn o 

bryd. 

 

Dim.  Customs Bill White Paper: 

legislating for UK’s future 

customs, VAT and excise 

regimes  

9 Hydref 2017 

Mae'r Papur Gwyn ar y Bil 

Tollau yn nodi cynigion 

cychwynnol Llywodraeth y DU ar 

gyfer system annibynnol ar gyfer 

tollau tramor, TAW a thollau 

cartref ar ôl i'r DU adael yr Undeb 

Ewropeaidd. Mae'r Papur Gwyn 

yn cynnwys cynigion ar gyfer 

senario wrth gefn os na ddeuir i 

gytundeb gyda'r Undeb 

Ewropeaidd ar berthynas 

fasnachol ar gyfer y dyfodol. 

Dim.  Preparing for our future UK 

trade policy 

9 Hydref 2017 

Mae'r papur gwyn ar y polisi 

masnach yn nodi'r safbwyntiau 

a ffefrir gan Lywodraeth y DU ar 

gyfer polisi masnach newydd, ac 

yn nodi pa ddeddfwriaeth fydd ei 

hangen i weithredu'r polisi 

hwnnw. Mae'r papur yn nodi pum 

blaenoriaeth ar gyfer polisi 

masnachu newydd. 

 

 

 

https://www.gov.uk/government/publications/customs-bill-legislating-for-the-uks-future-customs-vat-and-excise-regimes
https://www.gov.uk/government/publications/customs-bill-legislating-for-the-uks-future-customs-vat-and-excise-regimes
https://www.gov.uk/government/publications/customs-bill-legislating-for-the-uks-future-customs-vat-and-excise-regimes
https://www.gov.uk/government/publications/customs-bill-legislating-for-the-uks-future-customs-vat-and-excise-regimes
https://www.gov.uk/government/publications/customs-bill-legislating-for-the-uks-future-customs-vat-and-excise-regimes
https://www.gov.uk/government/publications/customs-bill-legislating-for-the-uks-future-customs-vat-and-excise-regimes
https://www.gov.uk/government/publications/preparing-for-our-future-uk-trade-policy/preparing-for-our-future-uk-trade-policy
https://www.gov.uk/government/publications/preparing-for-our-future-uk-trade-policy/preparing-for-our-future-uk-trade-policy
https://www.gov.uk/government/publications/preparing-for-our-future-uk-trade-policy
https://www.gov.uk/government/publications/preparing-for-our-future-uk-trade-policy


 

 

18 

Papur yr Undeb Ewropeaidd 
Cynnwys Papur yr Undeb 

Ewropeaidd 
Papur y DU 

Cynnwys Papur yr Undeb 

Ewropeaidd 

Casgliadau’r Cyngor 

Ewropeaidd - ar y cynnydd a 

wnaed yn y trafodaethau 

2 Hydref 

Daeth y Cyngor i’r casgliad na 

wnaed digon o gynnydd yn y 

trafodaethau ar y Cytundeb 

Ymadael i ddechrau ar 

drafodaethau ar y berthynas yn y 

dyfodol. Rhoddodd fanylion am 

ble y mae angen rhagor o 

gynnydd. Nododd hefyd y byddai 

paratoadau mewnol rhwng y 27 

Aelod-wladwriaeth sy’n weddill ar 

gyfer trafodaethau ar berthynas 

fasnachol yn y dyfodol yn 

dechrau. 

Dim. 
 

Dim 
 

Sanctions and Anti-Money 

Laundering Bill 

19 Hydref 

Ystyrir bod y Bil yn angenrheidiol 

er mwyn sicrhau y gall y DU 

weithredu cyfundrefn 

sancsiynau ryngwladol yn dilyn 

ei hymadawiad â’r UE. 

Dim 
 

Technical Note: citizen's 

rights administrative 

procedures in the UK -  

7 Tachwedd 

Cyhoeddodd Llywodraeth y DU 

ragor o fanylion ynghylch sut y 

bydd y system ar gyfer gwneud 

cais am breswyliaeth barhaol yn 

y DU ar gyfer dinasyddion yr 

Undeb Ewropeaidd yn gweithio. 

Anfonwyd hwn fel papur 

technegol at y Comisiwn 

Ewropeaidd. 

http://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf
https://services.parliament.uk/bills/2017-19/sanctionsandantimoneylaundering.html
https://services.parliament.uk/bills/2017-19/sanctionsandantimoneylaundering.html
https://www.gov.uk/government/publications/citizens-rights-administrative-procedures-in-the-uk
https://www.gov.uk/government/publications/citizens-rights-administrative-procedures-in-the-uk
https://www.gov.uk/government/publications/citizens-rights-administrative-procedures-in-the-uk
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Papur yr Undeb Ewropeaidd 
Cynnwys Papur yr Undeb 

Ewropeaidd 
Papur y DU 

Cynnwys Papur yr Undeb 

Ewropeaidd 

Dim 
 

Trade Bill 2018 

7 Tachwedd 

Mae’r Bil yn rhoi pwerau i’r 

Gweinidog wneud newidiadau i 

gyfraith ddomestig y DU i 

weithredu Cytundeb Sefydliad 

Masnach y Byd ar Gaffael y 

Llywodraeth, ac unrhyw 

newidiadau angenrheidiol os 

bydd y DU yn dyblygu rhai o 

gytundebau presennol yr UE â 

gwledydd trydydd parti. Mae 

hefyd yn darparu camau i sefydlu 

Awdurdod Cymhorthion 

Masnach newydd, ac mae’n rhoi 

pwerau a dyletswyddau newydd 

mewn cysylltiad â data a 

gwybodaeth i Gyllid a Thollau Ei 

Mawrhydi o ran allforio a 

masnach.  

https://services.parliament.uk/bills/2017-19/trade.html
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 Materion allweddol sydd o ddiddordeb i’r Pwyllgor 

Materion Allanol 

Yn ei waith hyd yma ar oblygiadau Brexit i Gymru, mae materion yn ymwneud â threfniadau masnachu 

presennol a threfniadau masnachu ar gyfer y dyfodol wedi bod o ddiddordeb arbennig i waith y 

Pwyllgor. Gosododd Llywodraeth y DU y Bil Masnach gerbron Tŷ’r Cyffredin ar 7 Tachwedd. Daeth yr 

ymgynghoriad ar bapur gwyn Llywodraeth y DU ar fasnach (a amlygwyd yn yr adroddiad monitro 

blaenorol) i ben ar 6 Tachwedd. Mae disgrifiad o’r Bil i’w weld yn adran 2 o’r adroddiad hwn. 

Darperir pwerau i wneud is-ddeddfwriaeth i Weinidogion Cymru gan Gymalau 1-4 y Bil i wneud 

newidiadau i gyfreithiau o fewn eu cymhwysedd datganoledig i weithredu Cytundeb Sefydliad 

Masnach y Byd ar Gaffael y Llywodraeth, a gwneud unrhyw newidiadau i gyfreithiau o fewn eu 

cymhwysedd datganoledig a allai fod yn angenrheidiol i weithredu unrhyw gytundebau masnach y 

mae’r DU yn llwyddo i’w harwyddo sy’n dyblygu cytundebau masnach cyfredol yr UE â gwledydd 

trydydd parti. Mae Atodlen 1 yn nodi’r cyfyngiadau ar y pwerau a ddarperir i Weinidogion Cymru, mae 

Atodlen 2 yn nodi’r gweithdrefnau craffu a fydd yn berthnasol i’r gweithdrefnau is-ddeddfwriaeth ac 

mae Atodlen 3 yn nodi eithriadau i gyfyngiadau presennol yr UE a gynhwysir yn y setliadau 

datganoledig. Yn y Nodiadau Esboniadol i’r Bil, mae Llywodraeth y DU yn cydnabod y bydd angen 

Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y darpariaethau hyn yn y Bil. Nid yw Llywodraeth Cymru 

wedi cyhoeddi eto pryd y bydd yn cyflwyno Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol. Mae llawer o 

ddarpariaethau’r Bil Masnach yn adlewyrchu’r strwythur a’r fformat ar gyfer dirprwyo pwerau a gosod 

gweithdrefnau craffu ym Mil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael). Mae’r Pwyllgor eisoes wedi codi 

pryderon ynghylch sut y mae darpariaethau tebyg yn cael eu drafftio ym Mil yr Undeb Ewropeaidd 

(Ymadael). 

O ran Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael), dau faes sydd o ddiddordeb arbennig i’r Pwyllgor fydd 

gwelliant Llywodraeth y DU i osod y diwrnod ymadael ar wyneb y Bil a’i chyhoeddiad y bydd yn 

cyflwyno Bil Cytundeb Ymadael a Gweithredu a fydd yn darparu bod "y prif bolisïau a nodir yn y 

cytundeb ymadael" i’w gweithredu’n uniongyrchol i gyfraith y DU yn ôl deddfwriaeth sylfaenol, ac nid 

drwy is-ddeddfwriaeth o dan y Bil Ymadael. Nid yw Llywodraeth y DU wedi datgan eto a fyddai’r Bil hwn 

yn destun Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol. 

Yng ngoleuni gwaith y Pwyllgor ar Barodrwydd a Gwydnwch, mae’r gofyniad i Lywodraeth y DU 

ryddhau dogfennau sy’n ymwneud ag asesu effaith Brexit ar 58 o sectorau o economi’r DU i Bwyllgor 

Ymadael â’r UE Tŷ’r Cyffredin, yn debygol o fod o ddiddordeb i’r Pwyllgor. Nid yw’n glir eto pa 

ddogfennau a ryddheir i Bwyllgor Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd, pa ddogfennau a fydd ar gael i’r 

cyhoedd eu gweld a pha ddogfennau a ddarperir i bwyllgorau yn yr Alban a Chymru. Ar 1 Tachwedd 

ysgrifennodd Llywodraeth yr Alban at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ymadael â’r UE yn gofyn bod y 

gwaith asesu effaith yn cael ei rannu â Llywodraeth yr Alban a gweinyddiaethau datganoledig eraill. 

Gellir dod o hyd i ragor o fanylion am y llythyr yn y Diweddariad ar Brexit gan Wasanaeth Ymchwil 

Senedd yr Alban ar 8 Tachwedd. 

 Ymateb Llywodraeth Cymru 

Gwnaeth y Prif Weinidog ddatganiad ar y cynnydd o ran y trafodaethau ar Adael yr Undeb 

Ewropeaidd ar 24 Hydref. Amlinellodd fod Llywodraeth Cymru wedi sicrhau cytundeb y byddai’n 

ymwneud yn llawnach â datblygu sefyllfaoedd polisi yn y dyfodol ac â thrafodaethau unwaith y bydd 

https://services.parliament.uk/bills/2017-19/trade.html
http://hansard.parliament.uk/commons/2017-11-13/debates/5BDC985B-DAD3-45F6-B1E8-A28ADAB22561/EUExitNegotiations
https://news.gov.scot/news/brexit-analysis-must-be-shared
https://news.gov.scot/news/brexit-analysis-must-be-shared
http://www.parliament.scot/S5_European/General%20Documents/CTEER_Brexit_update_2017.11.08.pdf
http://www.assembly.wales/en/bus-home/pages/rop.aspx?meetingid=4652&assembly=5&c=Record%20of%20Proceedings#C500022
http://www.assembly.wales/en/bus-home/pages/rop.aspx?meetingid=4652&assembly=5&c=Record%20of%20Proceedings#C500022
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trafodaethau’n symud ymlaen i ystyried y berthynas rhwng y DU a’r UE yn y dyfodol. O ran cynnydd a 

wnaed o ran y trafodaethau ar ymadael, dywedodd y Prif Weinidog: 

 In the view of our EU partners, the UK Government has not given sufficient clarity on 

how to protect the rights of EU nationals in the UK or how to resolve the complex 

issues arising from the Northern Ireland land border, nor on the financial terms on 

which the UK should leave. That’s deeply worrying and it’s a failure of policy and 

political leadership. 

Ailadroddodd y Prif Weinidog ei farn y dylai’r DU aros o fewn yr undeb tollau ac nad oedd dim bargen 

yn opsiwn. Amlinellodd ei farn fod angen cytundeb unffurf ledled y DU ar faterion o ran ffiniau 

Gogledd Iwerddon ac Iwerddon i sicrhau nad yw teithio drwy borthladdoedd Gogledd Iwerddon neu yr 

Alban yn fwy deniadol na theithio drwy borthladdoedd Cymru. 

Hefyd cyhoeddodd y Prif Weinidog ddatganiad ysgrifenedig ar 24 Hydref ar ganlyniad cyfarfod 

Cydbwyllgor y Gweinidogion ar Drafodaethau Ewropeaidd JMC EN. Amlinellodd y Prif Weinidog, er bod 

cytundebau wedi’u gwneud rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth yr Alban a Llywodraeth y DU ar 

yr egwyddorion i ategu trafodaethau ynghylch fframwaith polisi cyffredin yn y dyfodol ar ôl gadael yr 

UE, nid yw Llywodraeth Cymru mewn sefyllfa o hyd i gefnogi Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) fel y’i 

drafftiwyd ar hyn o bryd: 

Nid yw hyn yn newid ein barn am Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) Llywodraeth y 

DU. Rydym wedi datgan yn gwbl glir wrth Lywodraeth y DU nad yw cytuno ar 

fframweithiau cyffredin yn golygu ein bod yn derbyn y cyfyngiadau a ddaw ar 

ddatganoli yn sgil y Bil. Rhaid cael cytundeb rhwng y Llywodraethau Datganoledig a 

Llywodraeth y DU ar fframweithiau’r DU sy’n cynnwys cyfrifoldebau sydd wedi’u 

datganoli, ac ni ddylent gael eu gorfodi gan Lywodraeth y DU. Rydym yn dal i fod yn 

gwbl glir na allwn argymell bod y Cynulliad yn rhoi ei gydsyniad oni fydd y Bil yn 

cael ei newid yn sylweddol. 

Amlinellodd y Prif Weinidog hefyd fod Llywodraeth y DU wedi rhoi rhestr o bwerau sy’n dychwelyd gan 

yr UE i Lywodraeth Cymru sy’n croesi â’r setliad datganoli yng Nghymru a chyhoeddodd y rhestr hon 

ochr yn ochr â’i ddatganiad. Dywedodd y Prif Weinidog fod Llywodraeth Cymru yn ystyried y rhestr 

hon ac yn ei thrafod â Llywodraeth y DU. Mae rhestrau tebyg wedi’u llunio ar gyfer Gogledd Iwerddon 

a’r Alban.  

 Adroddiadau diweddaraf ar gyfer sefydliadau ar Brexit 

Trafod ymadael â’r Undeb Ewropeaidd: Beth y mae partneriaid negodi’r DU ei eisiau? Mae (y DU 

mewn Ewrop sy’n Newid) yn tynnu sylw at bwysigrwydd y gwahanol aelod-wladwriaethau a 

sefydliadau’r UE mewn trafodaethau ar gyfer ymadael â’r Undeb Ewropeaidd ac yn amlinellu 

blaenoriaethau pob un yn eu tro. Y prif faterion yw syndod llawer o wladwriaethau a sefydliadau am 

ganlyniad y bleidlais i ymadael â’r Undeb Ewropeaidd, y cydymdeimlad cyfyngedig â Phrydain ond yr 

awydd i gynnal cysylltiadau da a chydweithredu agos yn y dyfodol.  

A fydd ymadael â’r Undeb Ewropeaidd yn cynyddu costau byw? (Adolygiad Economaidd y 

Sefydliad Cenedlaethol). Mae’r papur hwn yn rhagweld, gan wneud tybiaethau ceidwadol iawn, o dan y 

cyfraddau ‘cenedl mwyaf ffafriol’, y bydd costau byw yn cynyddu tua 1 y cant ar gyfartaledd ac y bydd 

http://gov.wales/about/cabinet/cabinetstatements/2017/eunegotiations/?lang=cy
http://gov.wales/about/cabinet/cabinetstatements/2017/eunegotiations/?lang=cy
http://ukandeu.ac.uk/research-papers/negotiating-brexit-what-do-the-uks-negotiating-partners-want/
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/002795011724200113
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yn cynyddu 2 y cant neu ragor ar gyfer 8 y cant o gartrefi. Mae hyn yn ychwanegol at gostau byw a 

brofir eisoes yn sgîl y gostyngiad yng ngwerth y bunt (cynnydd o 2.5 y cant mewn prisiau defnyddwyr 

o gymharu â mis Mehefin 2016 a mis Gorffennaf 2017). 

Lleoliad, Lleoliad, Lleoliad: A ddylai gwahanol rannau o’r DU gael polisïau mewnfudo 

gwahanol? (Yr Arsyllfa Ymfudo, Prifysgol Rhydychen). Mae’r papur hwn yn amlinellu’r dadleuon 

economaidd a’r dadleuon gwleidyddol o blaid system fisa is-genedlaethol ac yn ei herbyn, ac ar yr un 

pryd yn rhagweld effaith system o’r fath, ac yn ymchwilio i wahanol ffyrdd o weithredu. Codwyd yr 

adroddiad hwn gan Mark Isherwood AC yn y Cwestiynau ysgrifenedig i’r Cynlunniad, WAQ74492- 

WAQ74497, ac arhosir am ateb gan y Prif Weinidog. 

Trosolwg o Arolwg Economaidd y Deyrnas Unedig 2017: Mynd i’r afael â Brexit a chynhyrchiant 

gwan gan y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD). Mae’r Arolwg yn 

dadansoddi effaith y rhagolygon ar hyn o bryd o ran ymadael â’r Undeb Ewropeaidd ar yr 

economi, a’r hyn y gellid ei wneud i liniaru effaith negyddol. Yng ngoleuni canfyddiadau ei arolwg, 

mae’r OECD yn argymell y dylai awdurdodau’r DU sicrhau’r berthynas economaidd agosaf â’r Undeb 

Ewropeaidd yn ei drefniant masnachu yn y dyfodol.  Mae hefyd yn dod i’r casgliad y bydd gwerthusiad 

manwl o bolisïau i wrthbwyso’r posibilrwydd o golli cronfeydd strwythurol Ewropeaidd i ranbarthau 

tlotaf y DU hefyd yn angenrheidiol er mwyn osgoi gwaethygu’r anghysondebau economaidd 

rhanbarthol sydd ar hyn o bryd. Mae’r adroddiad hwn yn gwneud tri phrif argymhelliad polisi ar gyfer 

ffyniant economaidd yn y dyfodol, gan ddadlau bod angen sicrhau adfywiad o ran  cynhyrchiant llafur 

er mwyn codi safonau byw, a bod angen lleihau’r anghysondebau rhanbarthol er mwyn cefnogi twf 

cynhyrchiant cyfan (gwerth ychwanegol gros Cymru mewn enw fesul awr a weithir yw’r isaf yn y DU 

ynghyd â Gogledd Iwerddon) a’i bod yn bwysig codi cymhwysedd gweithwyr sydd â llai o sgiliau er 

mwyn gwneud yr economi yn fwy cynhyrchiol a chynhwysol.  

http://www.migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/reports/location-location-location-different-parts-uk-different-immigration-policies/
http://www.migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/reports/location-location-location-different-parts-uk-different-immigration-policies/
http://www.assembly.wales/cy/bus-home/Pages/PlenaryItem.aspx?category=written%20question&itemid=3508&assembly=5&c=Written%20Question
http://www.assembly.wales/cy/bus-home/Pages/PlenaryItem.aspx?category=written%20question&itemid=3508&assembly=5&c=Written%20Question
http://www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-united-kingdom.htm
http://www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-united-kingdom.htm
http://www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-united-kingdom.htm
https://oecdecoscope.wordpress.com/2017/10/17/mitigating-the-negative-economic-impact-of-brexit/
https://oecdecoscope.wordpress.com/2017/10/17/mitigating-the-negative-economic-impact-of-brexit/



