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25 Mawrth 2022  

Annwyl Mick, 

Canlyniad yr Adolygiad o Gysylltiadau Rhynglywodraethol, ymateb Llywodraeth Cymru i raglen 

ddeddfwriaethol Llywodraeth y DU, a gallu Llywodraeth Cymru i ddeddfu: cais am ragor o wybodaeth 

yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar 14 Mawrth 2022 

Hoffem ddiolch i chi a'ch swyddogion am roi tystiolaeth i ni ar 14 Mawrth 2022.  

Soniais ar ddiwedd y sesiwn fod nifer o gwestiynau nad oedd modd eu gofyn yn ystod yr amser a 

gawsom gyda chi. Ar ben hynny, hoffem fynd ymhellach ar drywydd rhai o’r materion y gwnaethom 

eu trafod yn y sesiwn.  

Gweler yr Atodiad am restr lawn o’r cwestiynau. Byddem yn ddiolchgar o gael ymateb erbyn dydd Iau 

19 Ebrill. 

Yn ogystal, diolch i chi am roi’r wybodaeth ddiweddaraf ar ymateb Llywodraeth Cymru hyd yma i 

ddyfarniad y Llys Apêl ar yr her gyfreithiol i Ddeddf Marchnad Fewnol 2020 y Deyrnas Unedig. 

Byddem yn ddiolchgar pe baech yn parhau i’n hysbysu am unrhyw ddatblygiadau.  

  

 

Mick Antoniw AS 

Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad 

 

hhttps://busnes.senedd.cymru/ieListDocuments.aspx?CId=725&MId=12646&Ver=4


 

 

Yn fwy cyffredinol, yn unol â'n Cytundeb Cysylltiadau Rhyng-sefydliadol, edrychwn ymlaen at gael y 

wybodaeth ddiweddaraf am y broses o weithredu’r Adolygiad o Gysylltiadau Rhynglywodraethol. 

Yn gywir, 

 

Huw Irranca-Davies 

Cadeirydd 

  



 

 

Atodiad 

Cysylltiadau rhynglywodraethol 

 Gwnaethoch nodi eich bod yn gobeithio trafod y broses o weithredu’r Adolygiad o 

Gysylltiadau Rhynglywodraethol a’r sefyllfa o ran deddfwriaeth y DU yng nghyfarfod cyntaf 

y Pwyllgor Sefydlog Rhyngweinidogol y mis hwn. Byddwch wedi gweld ein llythyr at y Prif 

Weinidog (dyddiedig 22 Mawrth) a'n cais i gael y wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd yn 

dilyn y cyfarfod cyntaf. Beth yw eich blaenoriaethau a’ch disgwyliadau o ran gwaith y 

Pwyllgor Sefydlog hwnnw? 

 Sut, yn eich barn chi, y dylai'r Pwyllgor Sefydlog fynd ati i oruchwylio marchnad fewnol y 

DU a fframweithiau cyffredin? Yn benodol: 

▪ Faint o sylw y dylai'r Pwyllgor Sefydlog ei roi i adroddiadau Swyddfa'r Farchnad Fewnol? 

▪ Sut bydd y Pwyllgor Sefydlog yn sicrhau bod trafodaethau ynghylch cydbwyso cyfleoedd a 

risgiau gwahaniaeth rheoleiddiol yn agored i seneddau a rhanddeiliaid? 

▪ Beth yw eich ymateb i argymhelliad diweddar Pwyllgor Cyfansoddiad, Ewrop, Materion 

Allanol a Diwylliant Senedd yr Alban fod angen cytundeb rhwng Llywodraeth yr Alban a 

Senedd yr Alban na ddylid, fan lleiaf, wanhau ymgynghoriad cyhoeddus neu waith craffu 

seneddol o ganlyniad i fframweithiau cyffredin a gwaith rhynglywodraethol? 

 Gwnaethom drafod y gwaith sy’n mynd rhagddo i sefydlu'r Ysgrifenyddiaeth Cysylltiadau 

Rhynglywodraethol. A allech nodi eich disgwyliadau ynghylch maint yr ysgrifenyddiaeth a’i 

chyfansoddiad o ran graddau? O ystyried y rôl allweddol y bydd yr ysgrifenyddiaeth yn ei 

chwarae yn yr haenau newydd o weithio rhynglywodraethol ac, yn anad dim, yn y 

prosesau ar gyfer datrys anghydfodau, byddem yn ddiolchgar pe gallech sicrhau bod 

gennym y wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith i sefydlu’r ysgrifenyddiaeth.  

 Fel y’i trafodwyd yn ystod y sesiwn, roedd datganiad Gweinidog yr Economi ar 10 Mawrth 

bod cyfarfod cyntaf y Grŵp Rhyngweinidogol ar Gysylltiadau’r DU a’r UE (IMG) wedi cael ei 

alw gyda dim ond dwy awr o rybudd yn peri pryder. Gwnaethoch fynegi’r gobaith mai 

trafferthion cychwynnol cynnar oedd y rhain. Sut y bydd Llywodraeth Cymru yn ceisio 

sicrhau bod rhybudd digonol yn cael ei rhoi ar gyfer galw cyfarfodydd Grwpiau 

Rhyngweinidogol yn y dyfodol? 

 A allwch chi nodi sut y bydd Grŵp Rhyngweinidogol y Cytundeb Masnach a 

Chydweithredu yn rhyngweithio â fforymau a sefydlwyd gan y Cytundeb ac yn cyfathrebu 

â nhw? Er enghraifft, a fydd yn trefnu ei amserlen cyfarfodydd i gyd-fynd â chyfarfodydd 

Cytundeb Masnach a Chydweithredu? 

https://sp-bpr-en-prod-cdnep.azureedge.net/published/CEEAC/2022/2/22/73682bfb-fb43-47e5-b206-b79ec5e28262-1/CEEACS052022R1.pdf
https://sp-bpr-en-prod-cdnep.azureedge.net/published/CEEAC/2022/2/22/73682bfb-fb43-47e5-b206-b79ec5e28262-1/CEEACS052022R1.pdf


 

 

 Gwnaethom drafod a yw’r strwythurau rhynglywodraethol newydd yn darparu ar gyfer 

cyfranogiad digonol gan Lywodraeth Cymru mewn polisi rhyngwladol. A allwch chi nodi 

eich dealltwriaeth o sut y bydd y Pwyllgor Sefydlog Rhyngweinidogol a'r grwpiau 

rhyngweinidogol amrywiol yn gweithio gyda'i gilydd i ddarparu arolygiaeth pedair 

llywodraeth ar bolisi rhyngwladol? 

 Gwnaethom drafod y broses rynglywodraethol newydd ar gyfer datrys anghydfodau. A 

allech gadarnhau a oes gan Lywodraeth Cymru, neu a fydd ganddi, feini prawf mewnol ar 

gyfer penderfynu sut a phryd y dylid ceisio uwchgyfeirio materion drwy’r broses 

rynglywodraethol newydd ar gyfer datrys anghydfodau? Os oes meini prawf o'r fath yn 

bodoli, a allwch roi'r manylion i ni? 

 Gwnaethom drafod yn fyr fwriad Llywodraeth y DU i fwrw ymlaen â’r Bil Cymwysterau 

Proffesiynol, er na roddwyd cydsyniad deddfwriaethol gan y Senedd na chan Senedd yr 

Alban. Fel y’i nodwyd gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg yn ei lythyr atom dyddiedig 8 

Mawrth, ac fel y gwnaethoch gydnabod yn ystod y cyfarfod, mae hyn yn torri confensiwn 

cydsyniad deddfwriaethol. Nid oedd yn glir o’r sesiwn a ydych o’r farn y byddai’r mater 

hwn, neu unrhyw fater tebyg yn y dyfodol, yn cael ei ddwyn gan Lywodraeth Cymru drwy’r 

prosesau newydd ar gyfer datrys anghydfodau. Byddem yn croesawu eglurhad ar y pwynt 

hwn. 

 Gwnaethoch alw’r broses datrys anghydfod ddiwygiedig yn welliant aruthrol ac yn 

arloesol. Sut y byddwch yn monitro pa mor dda y mae prosesau rhynglywodraethol 

newydd yn gweithio, a pha gamau y byddwch yn eu cymryd os teimlwch nad ydynt yn 

cael eu dilyn? 

Deddfu ar gyfer Cymru 

 Mewn llythyr atom dyddiedig 17 Ionawr 2022, dywedsoch fod angen cydbwyso “amddiffyn 

y setliad datganoli sydd ohoni, hyd y gellir, a’r egwyddor y dylem ddeddfu ein hunain yma 

yng Nghymru, â’r cyfleoedd a all godi i wella’r gyfraith ar gyfer dinasyddion Cymru.” Sut 

mae Llywodraeth Cymru yn mynd ati i bwyso a mesur gwrthdaro rhwng y ffactorau hyn?  

 Sut mae penderfyniad Llywodraeth Cymru i geisio cydsyniad ar gyfer Biliau’r DU mewn 

meysydd datganoledig fel diwygio cyfraith lesddaliad a diogelwch adeiladau’n gydnaws ag 

egwyddor Llywodraeth Cymru y dylai deddfwriaeth sylfaenol mewn meysydd 

datganoledig gael ei deddfu gan y Senedd? 

 A allwch egluro’r pwynt yn eich datganiad yn y Cyfarfod Llawn ar 15 Chwefror nad yw nifer 

y memoranda cydsyniad deddfwriaethol “o fewn dewis Llywodraeth Cymru”. 

https://busnes.senedd.cymru/documents/s121473/LJC6-03-22%20-%20Papur%208%20-%20Llythyr%20gan%20y%20Cwnsler%20Cyffredinol%20a%20Gweinidog%20y%20Cyfansoddiad%2017%20Ionawr%20202.pdf
https://record.senedd.wales/Plenary/12618


 

 

 Gofynnodd Gweinidog y Gymraeg ac Addysg am ddiwygiad i’r Bil Cymwysterau 

Proffesiynol i’r perwyl na fydd Gweinidogion y DU yn gallu defnyddio’r pwerau yn y Bil i 

wneud rheoliadau sy’n diwygio Deddf Llywodraeth Cymru 2006. Ar y llaw arall, nid yw’r 

Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi mynd ar drywydd diwygiad tebyg i 

bŵer galluogi tebyg yn y Bil Iechyd a Gofal. Beth yw eich barn am y ddau ddull gwahanol, 

a pha un o’r dulliau hyn sy’n cyd-fynd ag egwyddorion Llywodraeth Cymru ar gyfer Biliau’r 

DU? 

 Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i symud ymlaen â diwygio’r broses 

cydsyniad deddfwriaethol fel y’i nodir yng Nghynnig 5 o Diwygio ein Hundeb: 

Cydlywodraethu yn y DU? 

 

https://llyw.cymru/diwygio-ein-hundeb-cydlywodraethu-yn-y-du-ail-olygiad-html
https://llyw.cymru/diwygio-ein-hundeb-cydlywodraethu-yn-y-du-ail-olygiad-html

