
 

 

 

 

6 Chwefror 2019 

Annwyl Arglwydd Trefgarne 

Rheoliadau Cymorth Gwladwriaethol (Ymadael â'r UE) 2019 

Trafododd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ddatganiad 
ysgrifenedig Llywodraeth Cymru (a gyhoeddwyd o dan Reol Sefydlog 30C 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru) ar gyfer y Rheoliadau a enwir uchod yn ei 
gyfarfod ar 5 Chwefror 2019.  

Mae'r Rheoliadau hyn yn trosglwyddo swyddogaethau i awdurdodau cyhoeddus 
nad ydynt wedi’u datganoli, sef yr Awdurdod Cystadleuaeth a'r Marchnadoedd a'r 
Ysgrifennydd Gwladol; ac mae rhoi swyddogaethau i awdurdodau cyhoeddus 
nad ydynt wedi’u datganoli yn cyfyngu ar gymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru.  

Fel y nodwyd yn ein llythyr atoch chi (dyddiedig 14 Ionawr 2019) ynglŷn â 
Rheoliadau Hawliau Bridwyr Planhigion (Diwygio etc.) (Ymadael â'r UE) 2018, mae 
swyddogaethau a drosglwyddir i awdurdod cyhoeddus ac eithrio awdurdod 
datganoledig Cymreig yn ymwneud â pharagraff 10 (ac yn yr achos hwn paragraff 
11) o Atodlen 7B i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. Yn gryno, mae hyn yn golygu 
pe bai Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn dymuno pasio deddfwriaeth sylfaenol i 
ddileu neu addasu swyddogaethau o'r fath yn y dyfodol, bydd angen cydsyniad 
Llywodraeth y DU arno i wneud hynny. 

Fel gyda Rheoliadau Hawliau Bridwyr Planhigion (Diwygio etc.) (Ymadael â'r UE) 
2018, mae hyn yn cael ei wneud heb roi rhybudd ymlaen llaw i Gynulliad 
Cenedlaethol Cymru ac, wrth gwrs, heb osod y Rheoliadau gerbron Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru.  
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Fodd bynnag, yn yr achos hwn, mae problem ychwanegol gan fod Llywodraeth 
Cymru a Llywodraeth y DU yn anghytuno a yw Cymorth Gwladwriaethol wedi'i 
ddatganoli. 

Yn ein cyfarfod, buom yn ystyried gohebiaeth gan Gwnsler Cyffredinol 
Llywodraeth Cymru. Yn ei lythyr atom, dywedodd y Cwnsler Cyffredinol: 

“The Welsh Government’s position is that State aid is a devolved matter and 
not a reserved matter under any heading of the Reserved Matters Schedule in 
the Government of Wales Act 2006. However, the UK Government do not 
consider it as such (as was noted in the Intergovernmental Agreement) and 
therefore they have not requested Welsh Ministerial consent).  The Welsh 
Government has requested from the UK Government, an explanation of their 
legal position but there has been no response.” 

Felly, ymddengys fod dull Llywodraeth y DU yn torri paragraff 8 o'r Cytundeb 
Rhynglywodraethol ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael), sy'n nodi: 

“The UK Government will be able to use powers under clauses 7, 8 and 9 to 
amend domestic legislation in devolved areas but, as part of this agreement, 
reiterates the commitment it has previously given that it will not normally do 
so without the agreement of the devolved administrations. In any event, the 
powers will not be used to enact new policy in devolved areas; the primary 
purpose of using such powers will be administrative efficiency.” 

Wrth ddod i’r casgliad hwn, rydym hefyd yn nodi nad yw Llywodraeth y DU wedi 
ymateb i gais Llywodraeth Cymru am esboniad o'i safbwynt bod Cymorth 
Gwladwriaethol yn fater a gedwir yn ôl.  

Yn ei lythyr atom, mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi cadarnhau nad yw 
Gweinidogion Cymru yn bwriadu rhoi cydsyniad unochrog i Lywodraeth y DU ar 
gyfer y Rheoliadau hyn.   

Ein dealltwriaeth ni yw bod trafodaethau rhwng Llywodraeth Cymru a'r 
Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Ynni a’r Strategaeth Ddiwydiannol yn parhau.  

O gofio effaith sylweddol y Rheoliadau hyn, rydym am ddwyn y materion hyn at 
eich sylw. Amgaeir llythyr y Cwnsler Cyffredinol a datganiad ysgrifenedig 
Llywodraeth Cymru. 

Rwyf hefyd yn dwyn y materion hyn at sylw'r Farwnes Taylor o Bolton, Cadeirydd 
y Pwyllgor Cyfansoddiadol, a Syr Bernard Jenkin, Cadeirydd Pwyllgor 
Gweinyddiaeth Gyhoeddus a Materion Cyfansoddiadol Tŷ'r Cyffredin. 

 

 



 

 

Yn gywir 

 

Mick Antoniw 
Cadeirydd 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu’n Saesneg. 
We welcome correspondence in Welsh or English. 


