
 

       

      

 

Y Gwir Anrhydeddus Mark Drakeford AS 

Prif Weinidog Cymru 

Llywodraeth Cymru 

8 Gorffennaf 2020 

 

Annwyl Mark 

Cytundeb rhwng Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon a Gweriniaeth Gwlad Pwyl ar 

Gyfranogiad Gwladolion y Gwledydd Hyn mewn Rhai Etholiadau os ydynt yn Preswylio yn Nhiriogaeth un o’r 

Lleill  

Yn ystod ei gyfarfod ar 30 Mehefin 2020, trafododd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol 

('y Pwyllgor') y cytundeb y cyfeirir ato uchod ("Cytundeb rhwng y DU a Gwlad Pwyl") ar gyfranogiad 

gwladolion y gwledydd hyn mewn rhai etholiadau os ydynt yn preswylio yn nhiriogaeth un o’r lleill. 

Wrth drafod y cytundeb rhyngwladol hwn, gwnaethom gyfeirio at y llythyr y gwnaethoch ei anfon at y 

Llywydd ar 3 Gorffennaf 2019 (gan anfon copi at y Pwyllgor), mewn perthynas â rhwymedigaethau 

rhyngwladol sy'n rhwymo'r DU yng nghyd-destun hawliau pleidleisio cilyddol.  

Yn sgil ein trafodaethau ar y cytundeb hwn, mae nifer o gwestiynau wedi codi sy’n berthnasol nid yn unig i’r 

Cytundeb rhwng y DU a Gwlad Pwyl, ond hefyd i gytundebau rhyngwladol tebyg eraill y mae Llywodraeth y 

DU wedi’u gwneud yn ystod y broses o ymadael â'r Undeb Ewropeaidd.   

Rwyf wedi amgáu ein cwestiynau gyda'r llythyr hwn, ac rwyf yn edrych ymlaen at gael eich atebion iddynt. 

Anfonir copi o’r llythyr hwn a'r cwestiynau amgaeedig at y Llywydd, yng ngoleuni’r goblygiadau posibl sy'n 

codi o ran cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd a'r fasnachfraint ar gyfer etholiadau’r Senedd. 

Yn gywir, 

 

David Rees AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol  

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English.  



 

Cwestiynau 

Cytundeb rhwng y DU a Gwlad Pwyl  

Cwestiwn 1 

Mewn perthynas â'r cytundeb hwn, a ydych yn fodlon â'r trefniadau pleidleisio cilyddol y mae'n ceisio eu 

sefydlu? 

Cwestiwn 2 

A ymgynghorwyd â Llywodraeth Cymru ar y mater hwn, ac a ydych yn fodlon â’r ffaith bod Llywodraeth y 

DU wedi cytuno ar y trefniadau hyn â Gwlad Pwyl, a hynny yn y modd a ddisgrifir yn y Memorandwm 

Esboniadol ar gyfer y cytundeb? 

Cwestiwn 3 

Yn eich llythyr dyddiedig 3 Gorffennaf 2019, gwnaethoch nodi bod Llywodraeth y DU wedi ymrwymo “i 

drefnu bod llythyrau Gweinidogol yn cael eu hanfon ym mhob achos lle mae cytundeb rhyngwladol 

arfaethedig yn croestorri â chymhwysedd datganoledig”.  

A wnaeth Llywodraeth y DU gyflawni’r ymrwymiad hwn yn y broses o sefydlu’r cytundeb hwn â Gwlad 

Pwyl? 

Cwestiwn 4 

A ydych chi a Llywodraeth y DU wedi cytuno ar ffordd o sicrhau y byddai modd i Senedd yn y dyfodol 

dynnu’r fasnachfraint oddi ar y categori o bobl a gwmpesir gan y cytundeb rhyngwladol hwn, pe bai Senedd 

â safbwynt polisi gwahanol yn dymuno deddfu i newid y fasnachfraint mewn unrhyw ffordd yn y dyfodol? 

Cytundebau rhyngwladol sy’n sefydlu trefniadau pleidleisio 
cilyddol gydag Aelod-wladwriaethau yr UE 

Cwestiwn 5 

Mae'n bosibl na fydd Llywodraeth y DU yn dod i gytundeb â holl Aelod-wladwriaethau yr UE ar bleidleisio 

cilyddol. 

Pa drafodaethau yr ydych chi wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU mewn perthynas ag amgylchiadau lle na 

cheir cytundeb ag un o Aelod-wladwriaethau yr UE? 

Cwestiwn 6 

A yw Llywodraeth y DU wedi rhoi unrhyw arwydd i chi mai ei bwriad, mewn amgylchiadau lle na cheir 

cytundeb ag un o Aelod-wladwriaethau yr UE, yw ceisio dileu (neu gyfyngu ar) hawl gyfredol gwladolion yr 

Aelod-wladwriaeth honno i bleidleisio yng Nghymru, o dan adran 2 o Ddeddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983? 

Cwestiwn 7 

Pe byddai Llywodraeth y DU yn penderfynu addasu'r fasnachfraint yn y modd a ddisgrifir yng Nghwestiwn 

6, a chan dybio y byddai hyn yn mynd yn groes i bolisi Llywodraeth Cymru, a fyddai Llywodraeth Cymru yn 

barod i amddiffyn yr etholfraint yng Nghymru? 

 



 

Cwestiwn 8 

Sut fyddech chi'n bwriadu gwneud hyn, ac a fyddech yn barod i weithredu ar fyrder, pe bai’r 

amgylchiadau’n golygu bod gofyn gwneud hynny? 


