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                 10 Chwefror 2021 
 
Annwyl David a Mick, 
 
Ysgrifennaf atoch i'ch hysbysu i Dŷ’r Cyffredin basio diwygiad gan Lywodraeth y DU i'r Bil 
Masnach ar 9 Chwefror sy'n gwneud darpariaeth o ran materion datganoledig. Bydd y 
diwygiad yn cael ei ystyried yn Nhŷ’r Arglwyddi maes o law.   
 
Y Diwygiad Amddiffyniadau Statudol 
 
Mae'r gwelliant, sydd wedi'i gynnig yn lle gwelliant 6B yr Arglwyddi, yn gosod cyfyngiadau ar 
sut y gellir arfer y pwerau cydamserol newydd a roddwyd i un o Weinidogion y Goron a'r 
awdurdodau datganoledig o dan gymal 2 o'r Bil i weithredu darpariaethau penodol o’r 
Cytundebau Masnach Rydd a ddaeth i ben rhwng y DU a gwledydd eraill mewn 
amgylchiadau lle'r oedd cytundeb eisoes rhwng y wlad bartner honno a'r UE o’r 31 Ionawr 
2020 (y cyfeirir atynt yn aml fel 'cytundebau parhad masnach'). 
 
Mae'n bwysig nodi nad yw cymal 2 y Bil yn rhoi pŵer cyffredinol i weithredu Cytundebau 
Masnach Rydd newydd ac felly ni fydd y gwelliant hwn yn gosod unrhyw gyfyngiadau ar 
bwerau Llywodraeth y DU na'r Llywodraethau Datganoledig i weithredu darpariaethau o 
fewn Cytundebau Masnach Rydd newydd ble nad oedd cytundeb gyda'r wlad sy'n bartner 
a'r UE o’r 31 Ionawr 2020.  
 
Bydd y gwelliant yn golygu y bydd angen i unrhyw reoliadau a wneir o dan gymal 2 fod yn 
gyson â chynnal lefelau'r DU o amddiffyniadau statudol mewn nifer o feysydd penodol gan 
gynnwys lles anifeiliaid a diogelu'r amgylchedd. Mae'r diffiniad o "lefelau diogelu statudol y 
DU" yn cynnwys deddfwriaeth a wnaed gan Weinidogion Cymru neu a basiwyd gan y 
Senedd yn y meysydd penodedig. Mae'r gwelliant hefyd yn nodi bod yn rhaid i 
ddarpariaethau ar wasanaethau gofal iechyd fod yn gyson â chynnal gwasanaethau gofal 
iechyd clinigol a ariennir yn gyhoeddus yn y DU, neu yn y rhan o'r DU y mae'r rheoliadau'n 
effeithiol ynddynt.  
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Ystyrir bod y gwelliant yn bodloni'r trothwy ar gyfer gosod Memorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol am y rhesymau canlynol: 
 

 Mae'r gwelliant yn gwneud darpariaeth mewn perthynas â materion datganoledig gan 
ei fod yn newid cymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru. Mae'n cyfyngu ar 
gwmpas pwerau Gweinidogion Cymru i wneud rheoliadau drwy nodi amodau y mae 
angen cydymffurfio â hwy er mwyn gwneud unrhyw reoliadau o dan gymal 2(1).  
 

 Roedd cymal 2 o fewn cwmpas y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol gwreiddiol a 
osodwyd ar 2 Ebrill 2020 ar y sail ei fod yn gwneud darpariaeth a oedd o fewn 
cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd at ddibenion y prawf yn SO 29.1(i). Y rheswm 
am hyn oedd bod y darpariaethau y gellid eu gweithredu gan reoliadau yn cwmpasu 
ystod eang o feysydd polisi sy'n dod o fewn cymhwysedd y Senedd, i gynnwys 
materion fel amaethyddiaeth a physgodfeydd. Wrth i'r gwelliant newid cwmpas y 
pwerau i wneud rheoliadau, ystyrir hefyd bod y dadleuon hynny'n berthnasol i'r 
gwelliant. Mae'r safonau y byddai angen i Weinidogion Cymru eu hystyried cyn arfer 
y pŵer hwnnw hefyd yn ymwneud â nifer o faterion sydd o fewn cymhwysedd 
deddfwriaethol y Senedd, megis amaethyddiaeth, yr amgylchedd a iechyd a iechyd 
anifeiliaid. 

 
Byddai'r gwelliant hwn fel arfer wedi galw am Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ond 
oherwydd y cyfnod hwyr iawn y'i cyflwynwyd yn ystod y broses o Ystyried Diwygiadau, cam 
sy’n mynd yn ei flaen yn gyflym iawn, nid oes digon o amser i osod memorandwm atodol ac 
i drefnu dadl yn y Senedd mewn modd sy’n gallu cael ei ystyried yn y broses Seneddol.  
Mae'n rhwystredig bod newidiadau munud olaf o'r math hwn yn golygu na ellir cadw at y 
broses gydsynio yn y ffordd y byddem yn dymuno.  Fodd bynnag, rwyf o'r farn bod y 
gwelliant, yn yr achos hwn, yn welliant i'r Bil ar y sail ei fod yn nodi mesurau diogelu sy'n 
berthnasol i gwmpas y pŵer i wneud rheoliadau yng nghymal 2, drwy sicrhau na ellir ei arfer 
mewn ffordd a fyddai'n anghyson â'r safonau presennol sy'n gymwys mewn meysydd fel 
iechyd pobl, anifeiliaid neu blanhigion a diogelu'r amgylchedd. 
 
Byddaf yn parhau i roi gwybod i chi am unrhyw welliannau a wnaed yn ystod camau olaf y 
Bil yn y Senedd sydd, yn fy barn i, yn cynnwys cymhwysedd datganoledig. 
Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at holl Aelodau'r Senedd er gwybodaeth. 
 
Yn gywir 
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