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