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Annwyl Mick 

Yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar 20 Medi 2021 

Diolch i chi am ddod i gyfarfod y Pwyllgor ar 20 Medi 2021. Roeddem yn ddiolchgar am y cyfle i gael 
trafodaeth mor eang yn gynnar yng nghyfnod y Chweched Senedd, ac edrychwn ymlaen at 
ymgysylltu ymhellach. 

Ar ôl y sesiwn, rydym wedi nodi nifer o faterion yr hoffem fynd ar eu trywydd yn fwy manwl gyda chi. 
Nodir y rhain isod: 

1. Gwnaethoch gadarnhau eich bod chi a'ch swyddogion yn gweithio ar strategaeth ar gyfer 
rhaglen ddeddfwriaethol Llywodraeth Cymru sy’n nodi'r egwyddorion arweiniol ar gyfer 
deddfwriaeth a gaiff ei chyflwyno, fel bod gennym ddull gweithredu cyson. A allwch chi 
ddarparu rhagor o wybodaeth am y strategaeth hon, a chadarnhau pryd mae'n debygol y 
bydd yn derfynol ac yn cael ei chyhoeddi? 
 

2. Dywedasoch mai strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer datrys ei phryderon ynghylch 
Confensiwn Sewel oedd cynnal cyfarfodydd ar lefel swyddogion ac ar lefel Gweinidogion ac, 
yn y dyfodol, defnyddio'r mecanwaith datrys anghydfodau sy’n deillio o'r adolygiad o 
gysylltiadau rhyng-lywodraethol. A yw Llywodraeth Cymru yn cymryd unrhyw gamau i fynd ar 
drywydd newidiadau mwy sylfaenol i Gonfensiwn Sewel? 
 

3. Mae'n ymddangos bod y meini prawf ar gyfer penderfynu a fyddai'n dderbyniol defnyddio Bil 
Llywodraeth y DU i fwrw ymlaen â pholisi Llywodraeth Cymru wedi newid. Ym mis Awst 2020, 
dywedwyd wrth ein Pwyllgor rhagflaenol mai un maen prawf oedd “nad oes amser ar gael i 
gyflwyno darpariaethau tebyg yn y Senedd”. O ystyried ein bod ar ddechrau’r Chweched 
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Senedd a bod digon o amser i filiau Llywodraeth Cymru gael ei gyflwyno, ymddengys nad yw’r 
maen prawf hwn yn berthnasol mwyach. A allwch chi ddarparu manylion am y meini prawf 
rydych chi'n eu defnyddio yn y Senedd hon i benderfynu a fyddai'n dderbyniol defnyddio Bil 
Llywodraeth y DU i fwrw ymlaen â pholisi Llywodraeth Cymru?  
 

4. Cyfeiriasoch at 'oddeutu 30' o Filiau arfaethedig Llywodraeth y DU yn ystod y sesiwn 
dystiolaeth. Yn y Cyfarfod Llawn ar 21 Medi, dywedasoch fod disgwyl 32 'eitem o 
ddeddfwriaeth' y DU. A oes modd i chi gadarnhau faint o Filiau'r DU a fydd yn destun 
memoranda cydsyniad deddfwriaethol Llywodraeth Cymru yn y dyfodol agos, sy’n ychwanegol 
at y Biliau’r DU hynny y mae memoranda eisoes wedi'u gosod ar eu cyfer gerbron y Senedd? 
 

5. Cyfeiriasoch at gyfarfodydd Gweinidogol pedair ochr i drafod cysylltiadau rhynglywodraethol a 
fframweithiau cyffredin. A wnewch chi sicrhau bod y Senedd yn cael gwybod am bob cyfarfod 
o'r fath lle bynnag y bo hynny'n rhesymol bosibl, yn unol â'r Cytundeb Cysylltiadau Rhyng-
sefydliadol? 
 

6. Gwnaethoch gadarnhau nad yw Llywodraeth Cymru yn rhoi sylw i Ddeddf y Farchnad Fewnol 
2020 o ran [ein] deddfwriaeth, nad yw’n credu bod y Ddeddf yn cyfyngu’n gyfreithlon ar yr hyn 
y gall ei wneud, a bod Llywodraeth Cymru yn gweithredu yn y ffordd y mae wedi gweithredu 
erioed.  A allwch gadarnhau nad yw Llywodraeth Cymru wedi gweithredu unrhyw brosesau 
mewnol i asesu effaith y Ddeddf ar ddeddfwriaeth a allai ddod o fewn ei chwmpas? 

 
7. A yw Llywodraeth Cymru yn bwriadu hysbysu’r Senedd ynghylch: 

i. ei deddfwriaeth ei hun a allai ddod o fewn cwmpas Deddf y Farchnad Fewnol; neu  
ii. ddeddfwriaeth a wnaed neu a basiwyd mewn deddfwrfa arall a allai, o ganlyniad, ddod 

â deddfwriaeth Cymru o fewn cwmpas Deddf y Farchnad Fewnol? 
 

8. Dadl sail Llywodraeth Cymru dros gynnal adolygiad barnwrol yw na ddylid dehongli Deddf y 
Farchnad Fewnol fel un sy'n cyfyngu ar effaith ymarferol deddfwriaeth ddatganoledig.  Fel 
arall, mae'n dadlau, y byddai'r Ddeddf yn cael yr effaith ymhlyg o wneud meysydd 
datganoledig fel safonau bwyd a safonau amgylcheddol yn “hollol anweithredol” a’i fod yn 
gyfystyr ag ail-gadw'r meysydd hynny yn ôl.  A yw Llywodraeth Cymru yn bwrw ymlaen â’i 
rhaglen ddeddfwriaethol ar y sail nad yw effaith ymarferol deddfau Cymru o fewn cwmpas y 
Farchnad Fewnol yn cael eu heffeithio a’u tanseilio, fel y dadleuwyd yn ei sail dros gynnal 
adolygiad barnwrol? 

 
9. Dywedasoch fod penderfyniad Llywodraeth Cymru ynghylch a ddylid cydweddu â chyfraith yr 

UE neu wyro oddi wrthi yn cael ei benderfynu yn bennaf gan a oes gan Lywodraeth Cymru 
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gymhwysedd. O fewn ei chymhwysedd, a allwch gadarnhau mai bwriad Llywodraeth Cymru 
yw parhau i ddatblygu’n gyfochrog â chyfraith yr UE?  

i. Os mai'r bwriad yw datblygu’n gyfochrog, a allwch gadarnhau: (a) pa brosesau sydd 
gan Lywodraeth Cymru ar waith i fonitro datblygiadau yng nghyfraith yr UE ac ar ba 
sail, a (b) a fydd Llywodraeth Cymru yn ceisio cael pwerau unigryw i barhau i 
ddatblygu’n gyfochrog â chyfraith yr UE, yn debyg i'r pwerau a ragwelir gan 
Lywodraeth Cymru yn y Bil Cyfraith sy'n Deillio o’r Undeb Ewropeaidd (Cymru)?  

ii. Sut y bydd Llywodraeth Cymru yn penderfynu a fydd yn cydweddu â safonau'r UE ai 
peidio? 

 
10. O ran dim atchwelyd, dywedasoch y bu anghytuno rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y 

DU ynghylch cynnal safonau, ac i ba raddau y bydd safonau’n cael eu gwarchod, yn enwedig 
ym meysydd bwyd, yr amgylchedd ac amaethyddiaeth. A allwch chi ddarparu rhagor o 
wybodaeth am y trafodaethau hyn a dweud beth yw'r sefyllfa ddiweddaraf? 
 

11. Fe wnaethoch nodi hefyd bod pob adran o Lywodraeth Cymru wedi cynnal dadansoddiadau 
ar gyfer pob darn o ddeddfwriaeth o ran goblygiadau dim atchwelyd - o “beth sy'n digwydd 
yn ddeddfwriaethol, beth yw'r goblygiadau posibl i Gymru, pa effaith y gallai ei chael o ran 
cyfrifoldebau datganoledig, ac ati”. A allwch chi ddarparu rhagor o wybodaeth am: 

i. ba brosesau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u rhoi ar waith i asesu a yw deddfwriaeth y 
mae'n ei gwneud yn peidio ag atchwelyd o’r safonau sydd ar waith ar ddiwedd y 
cyfnod pontio? 

ii. A oes unrhyw feysydd lle mae gan Lywodraeth Cymru bryderon bod deddfwriaeth a 
wnaed gan Weinidogion y DU wedi arwain at atchweliad, a pha gamau, os o gwbl, y 
mae wedi'u cymryd yn yr achosion hyn?   

 
12. Roedd Adran 108A o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 yn arfer dweud bod yn rhaid i 

Ddeddfau’r Senedd fod yn gydnaws â chyfraith yr UE. Ar ôl ymadael â’r UE, cafodd y terfyn 
hwnnw ar gymhwysedd deddfwriaethol y Senedd ei ddileu. Fodd bynnag, nid yw adran 108A 
wedi ei diwygio i ddweud bod yn rhaid i Ddeddfau’r Senedd bellach fod yn gydnaws â'r 
Cytundeb Ymadael. Yn lle hynny, mae Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 (gan 
gynnwys adran 7A o'r Ddeddf honno, sy'n gweithredu'r Cytundeb Ymadael) wedi'i chynnwys 
fel “deddfiad gwarchodedig”.  A allwch chi amlinellu eich dealltwriaeth chi o'r berthynas rhwng 
cymhwysedd deddfwriaethol a'r Cytundeb Ymadael? 
 

13. Gwnaethoch gadarnhau eich dealltwriaeth fod 'dangosfwrdd data' cyfiawnder wedi'i sefydlu. A 
yw hwn ar ffurf y gellir ei rannu â'r Senedd?  
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14. Gwnaethoch amlinellu blaenoriaethau Llywodraeth Cymru o ran cyfiawnder yn y Chweched 
Senedd.  Cytunwyd ar flaenraglen waith ar gyfer Is-bwyllgor y Cabinet ar Gyfiawnder yn ei 
gyfarfod ym mis Gorffennaf.  A allwch chi roi’r rhaglen hon i’r Pwyllgor?  

 
Byddem yn ddiolchgar o gael eich atebion i'r pwyntiau uchod cyn gynted ag sy’n bosibl. 

 
Yn gywir, 

 

Huw Irranca-Davies 
Cadeirydd 
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