
 

Agenda - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth 

Ychwanegol 
Lleoliad: 

Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel 

Dyddiad: Dydd Llun, 4 Mehefin 2018 

Amser: 14.00

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Alun Davidson 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddMADY@cynulliad.cymru
------ 

Rhag-gyfarfod preifat (13.45-14.00)  

 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

(14.00)   

2 Cyfraith Ewropeaidd a'r trefniadau pontio wrth ymadael â'r UE - 

sesiwn dystiolaeth 1 

(14.00-15.00) (Tudalennau 1 - 11)  

Dr Brigid Fowler, Cymdeithas Hansard  

Egwyl (15.00-15.10)  

3 Cyfraith Ewropeaidd a'r trefniadau pontio wrth ymadael â'r UE - 

sesiwn dystiolaeth 2 

(15.10-16.10)   

Dr Tobias Lock, Prifysgol Caeredin  

4 Papurau i’w nodi 

(16.10-16.15)   

4.1 Papur i'w nodi 1 - Gohebiaeth gan Robin Walker AS, Is-ysgrifennydd Gwladol 

Seneddol dros Ymadael â'r Undeb Ewropeaidd ynghylch enwebiad i Bwyllgor y 

Rhanbarthau - 17 Mai 2018 

 (Tudalen 12)  

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



4.2 Papur i'w nodi 2 - Gohebiaeth gan Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet 

dros Gyllid, ynghylch y fforwm Gweinidogol newydd ar y berthynas rhwng yr 

UE a'r DU yn y dyfodol - 23 Mai 2018 

 (Tudalennau 13 - 14)  

4.3 Papur i'w nodi 3 - Gohebiaeth gan Mick Antoniw, Cadeirydd y Pwyllgor 

Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol at Mark Drakeford, Ysgrifennydd y 

Cabinet dros Gyllid, mewn perthynas â llywodraethiant yn y DU ar ôl gadael 

yr Undeb Ewropeaidd – cysylltiadau rhynglywodraethol - 25 Mai 2018 

 (Tudalennau 15 - 16)  

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

cyhoedd o weddill y cyfarfod 

(16.15)   

6 Sesiwn friffio ar fframweithiau cyffredin 

(16.15-17.15) (Tudalennau 17 - 26)  

Dr Jo Hunt, Prifysgol Caerdydd  

Hedydd Phylip, Prifysgol Caerdydd 

7 Cyfraith Ewropeaidd a'r trefniadau pontio wrth ymadael â'r UE - 

trafod y dystiolaeth 

(17.15-17.30)   

8 Sesiwn friffio ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 

(17.30-17.40) (Tudalennau 27 - 31)  



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 1

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



Tudalen y pecyn 12

Eitem 4.1



 

Mark Drakeford AM/AC 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid  
Cabinet Secretary for Finance  

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 

Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

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

Gohebiaeth.Mark.Drakeford@llyw.cymru                 
Correspondence.Mark.Drakeford@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, 
Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol  
 
 

 
 
  

 
23 Mai 2018 

 
Annwyl Gadeirydd, 

  
Yfory byddaf yn cyhoeddi datganiad ysgrifenedig i’r aelodau ynglŷn â’r Fforwm 
Gweinidogion newydd ar y berthynas rhwng y Deyrnas Unedig a’r Undeb Ewropeaidd yn y 
dyfodol. 
  
Gan adeiladu ar drafodaethau cychwynnol Cyd-bwyllgor y Gweinidogion (Negodiadau'r 
Undeb Ewropeaidd) bydd y fforwm newydd yn rhoi’r cyfle i’r gweinyddiaethau datganoledig 
gyfrannu i’r broses o ddatblygu safbwynt negodi ar gyfer y DU.  
   
Bydd rhai o Weinidogion Llywodraeth Cymru yn mynychu’r cyfarfodydd, ynghyd â rhai o 
Weinidogion Llywodraeth yr Alban a swyddogion o wasanaeth sifil Gogledd Iwerddon, a 
bydd y cyfarfodydd yn bwydo trafodaethau Cyd-bwyllgor y Gweinidogion (Negodiadau’r 
UE).  Mae’r Prif Weinidog wedi gofyn i Rebecca Evans, yr Ysgrifennydd Tai ac Adfywio, fod 
yn Weinidog arweiniol ar gyfer y Fforwm Gweinidogion newydd, gan gydweithio â mi fel 
cynrychiolydd Llywodraeth Cymru ar y Gyd-bwyllgor y Gweinidogion yn barod.  
  
Rydym yn disgwyl y bydd y fforwm yn cyfarfod yn rheolaidd. Gan fod pethau’n symud yn 
gyflym o ran y materion y bydd y fforwm yn ymdrin â nhw, ac o gofio natur gyfrinachol y 
trafodaethau, gallai fod yn fuddiol pe bai fy swyddogion yn gweithio gyda chlerc eich 
pwyllgor i sefydlu’r ffordd orau o roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi ac aelodau’r pwyllgor, 
gan barchu cyfrinachedd y trafodaethau yr un pryd. 
 

 
 
Mark Drakeford AM/AC 

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid  
Cabinet Secretary for Finance 
  

Tudalen y pecyn 13

Eitem 4.2

mailto:Gohebiaeth.Mark.Drakeford@llyw.cymru
mailto:Correspondence.Mark.Drakeford@gov.wales


 
 
 
 
 
 
 
 

Tudalen y pecyn 14



 

 

Mark Drakeford AC 

Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid 

25 Mai 2018 

Annwyl Mark 

Llywodraethiant yn y DU ar ôl Brexit – cysylltiadau rhynglywodraethol 

Diolch eto am ddod i gyfarfodydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a 

Deddfwriaethol ar 23 a 30 Ebrill. Roedd y ddwy sesiwn yn addysgiadol, ac roedd y 

trafodaethau yn gymorth inni wrth inni baratoi ein hadroddiad ar Femorandwm 

Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2) Llywodraeth Cymru ar Fil yr 

Undeb Ewropeaidd (Ymadael).  

Byddwch yn cofio ein bod wedi trafod cysylltiadau rhynglywodraethol yn y dyfodol ac 

adroddiad y Pwyllgor ar lywodraethiant yn y DU ar ôl Brexit yn ystod y ddau gyfarfod. 

Nododd Argymhelliad 9 ein hadroddiad:  

Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn ymrwymo i gytundeb 

cysylltiadau rhynglywodraethol gyda'r Pwyllgor hwn er mwyn cefnogi gwaith 

craffu ar weithgaredd Llywodraeth Cymru yn y maes hwn.  

Yn ystod y ddadl a gafwyd ar yr adroddiad yn y Cyfarfod Llawn ar 28 Chwefror, 

dywedodd y Cwnsler Cyffredinol fod Llywodraeth Cymru yn hapus i drafod cynnwys 

cytundeb ar gysylltiadau rhynglywodraethol â ni. Dywedodd hefyd y byddai 

Llywodraeth Cymru, wrth wneud hynny, yn dymuno ystyried y cytundeb rhwng 

Senedd yr Alban a Llywodraeth yr Alban.  

Yn ein cyfarfod ar 30 Ebrill, gwnaethoch ailddatgan parodrwydd Llywodraeth Cymru i 

weithio gyda'r Pwyllgor hwn wrth ddatblygu'r trefniadau y bydd eu hangen ar ran y 

ddeddfwrfa i oruchwylio'r camau a fydd yn deillio o'r cytundeb rhynglywodraethol ar 

Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) a sefydlu fframweithiau cyffredin.  

Tudalen y pecyn 15

Eitem 4.3

http://www.cynulliad.cymru/laid%20documents/cr-ld11549/cr-ld11549-w.pdf
http://www.cynulliad.cymru/laid%20documents/cr-ld11549/cr-ld11549-w.pdf
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http://www.assembly.wales/laid%20documents/cr-ld11405/cr-ld11405-w.pdf


 

Fel cam cyntaf yn y broses hon, credaf y byddai o gymorth pe bawn yn cwrdd er 

mwyn trafod sut y gallwn gymryd y gwaith hwn yn ei flaen. Byddwn yn ddiolchgar pe 

gallech roi gwybod i mi pryd y byddai hyn yn gyfleus.  

Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at y Llywydd, y Prif Weinidog, y Cwnsler Cyffredinol, 

Cadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol a Chadeirydd y 

Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig.   

Yn gywir, 

 

Mick Antoniw 

Cadeirydd 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 

Tudalen y pecyn 16



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 17

Eitem 6Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 27

Eitem 8Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42
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