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Annwyl Huw  
  

Mae adran 18(2) o Ddeddf Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig 2020 (UKIMA) yn darparu y 
gall yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol ddiwygio 
cofnodion yn y tablau neu'r rhestrau o wasanaethau sydd wedi'u cynnwys gyda'r Ddeddf.  
  
Mae'r Ysgrifennydd Gwladol yn gwneud Rheoliadau Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig 
2020 (Gwaharddiadau o Egwyddorion Mynediad i'r Farchnad: Gwasanaethau) 2022 ("yr OS 
gwaharddiad") gan ddefnyddio pwerau o dan adran 18(2) o UKIMA.  Yn unol ag adran 18(8) 
o UKIMA, mae'r Ysgrifennydd Gwladol wedi gofyn am ganiatâd Gweinidogion Cymru i 
wneud y gwaharddiad OS.  Crynhoir effaith y rheoliadau hyn yn Atodiad A.  
  
Rwy'n ymwybodol nad oedd y Senedd wedi cydsynio i wneud UKIMA ei hun. Mae'r Ddeddf, 
a orfodwyd ar Gymru gan Senedd y DU, i bob golwg yn cyfyngu ar allu'r Senedd i ddeddfu 
mewn materion sydd wedi'u datganoli. Mae hyn yn rhywbeth na allwn ei dderbyn yn ac 
rydym wedi nodi ein gwrthwynebiadau mewn her gyfreithiol.   
  
Wrth gydsynio i'r OS gwaharddiad, nid yw ein safbwynt o ran UKIMA wedi newid. Nid ydym 
yn credu bod UKIMA yn cael yr effaith ar gymhwysedd y Senedd y mae'n honni ei gael. 
Fodd bynnag, gydag ymgyfreitha UKIMA rhwng llywodraethau Cymru a'r DU eto i ddod i 
ben, rydym yn cydnabod y gallai fod er ein lles i gydweithredu â'r broses o wahardd. Mae 
hyn heb ragfarn i'n safle yn yr ymgyfreitha. Ar y sail hon, rwyf wedi cydsynio i'r OS 
gwaharddiad.  
   
Yn gywir,  
  

  

  
  
 

Vaughan Gething AS   
Gweinidog yr Economi  
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Atodiad A  
  

  
Rheoliadau Deddf Marchnad Fewnol y DU 2020 (Gwaharddiadau Gwasanaethau) 
2022  
  
Effaith y Rheoliadau fyddai diwygio Atodlen 2 (Gwaharddiadau Gwasanaethau) i UKIMA. 
Byddai'r rheoliadau yn:  
  

• Diwygio geiriad gwaharddiadau gwasanaethau cymdeithasol presennol i egluro'r 
cwmpas;  
 

• Ychwanegu gwaharddiadau newydd i Ran 1 (cydnabyddiaeth gydfuddiannol) ar gyfer 
nwy, trydan, cyflenwi dŵr a gwasanaethau carthffosiaeth, gwasanaethau'r sector 
gwastraff, gwasanaethau dyfarnu cymwysterau a gwasanaethau rhwydwaith gwres; 
a  
 

• Cael gwared ar waharddiadau presennol ar gyfer gwasanaethau ariannol, 
gwasanaethau post, gwasanaethau cyfathrebu electronig, gwasanaethau 
asiantaethau gwaith dros dro, a gwasanaethau archwilydd statudol o'u ceisiadau 
priodol yn Rhan 1 (cydnabyddiaeth gydfuddiannol) a Rhan 2 (heb wahaniaethu).  

 


