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25 Awst 2022  

  
Annwyl Huw, Mark  
 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 28 Gorffennaf sy’n gofyn imi egluro nifer o bwyntiau am 
Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (y Memorandwm) Llywodraeth Cymru ar y Bil 
Masnach (Awstralia a Seland Newydd) (Bil TANZ). Rwyf wedi ateb pob un o’ch cwestiynau 
isod.  
 
1. Pa newidiadau y byddai angen eu gwneud i'r Bil er mwyn i Lywodraeth Cymru 

argymell bod y Senedd yn rhoi ei chydsyniad iddo?  

Carai Llywodraeth Cymru weld pwerau cyfwerth yn y Bil TANZ a phwerau cydredol plws fan 
leiaf (h.y. pwerau cydredol gyda gofyn statudol ar Weinidogion Llywodraeth y DU i ofyn am 
gydsyniad Gweinidogion Cymru cyn iddynt ddefnyddio’r pwerau hynny i ddeddfu mewn 
meysydd datganoledig) cyn y gallem argymell Senedd Cymru i roi ei chydsyniad i’r Bil TANZ.  
 
2. A allech nodi a ydych wedi cael ymateb i’ch llythyr at Lywodraeth y DU dyddiedig 

16 Mai ac, os ydych, a ellir rhannu copi neu fanylion yr ymateb â’r Pwyllgorau?  

Dwi ddim wedi cael ateb i’m llythyr dyddiedig 16 Mai.  
 
3. A allech egluro a oes trafodaethau’n mynd rhagddynt â Llywodraeth y DU ynghylch 

gwelliannau sy’n cael eu cyflwyno i’r Bil i fynd i’r afael â’ch pryderon?  

Nid yw Llywodraeth y DU wedi cynnig cynnal rhagor o drafodaethau ynghylch unrhyw 
welliannau. Bwriedir cynnal ail ddarlleniad y Bil TANZ yn Nhŷ’r Cyffredin ar 5 Medi.  Mae 
Llywodraeth y DU wedi dweud ei bod wrthi’n ystyried sut i fynd â pethau yn eu blaen yng 
ngoleuni ein pryderon.  
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4. A ydych chi wedi defnyddio’r trefniadau cysylltiadau rhynglywodraethol newydd i 

ddatrys materion sy’n peri pryder?  

Ailadroddais fy mhryderon am y Bil TANZ yn fy nghyfarfod â’r Gweinidog Gwladol dros Bolisi 
Masnach, Penny Mordaunt AS, ar 24 Mai. Rwyf nawr yn aros i glywed oddi wrth Lywodraeth 
y DU sut y mae am fynd i’r afael â ‘mhryderon.  

 
5. A allech amlinellu eich safbwyntiau mewn perthynas ag addasrwydd ac 

anghenrheidrwydd y pwerau gwneud rheoliadau yng nghymal 1 o’r Bil a fyddai’n 

galluogi Llywodraeth y DU i wneud rheoliadau sy’n adlewyrchu cynnwys yr 

Cytundebau Masnach Rhydd gan ei bod yn bosibl y byddant yn cael eu diwygio yn 

y dyfodol, sy’n golygu y gallai pwerau o’r fath gael eu defnyddio yn y dyfodol at 

ddiben sydd ar hyn o bryd yn anhysbys?  

Rwy’n credu y byddai’n ddefnyddiol gallu defnyddio’r pŵer yng nghymal 1 i ymdrin â 
diwygiadau yn y dyfodol i Gytundebau Masnach Rhydd (FTAs).  Mae’n bŵer yn unig i wneud 
rheoliadau ynghylch penodau caffael yr FTAs, felly ni chaiff effaith ar y Cytundeb cyfan.  O 
ystyried hyd a lled yr hyn y mae penodau caffael FTAs ar y cyfan yn delio â nhw, yn ogystal 
ag yn y penodau hyn yn benodol, nid wy’n rhagweld bod fawr o berygl y gallai’r pŵer gael ei 
ddefnyddio mewn ffordd annisgwyl nac mewn ffordd gwbl anrhagweladwy.  Ar sail hynny, 
rwy’n ystyried bod y pŵer yn ychwanegiad addas a defnyddiol at y Bil TANZ.  
 
6. O dan ba amgylchiadau y byddech yn derbyn gweld pwerau gwneud rheoliadau 

cydredol plws yn cael eu cynnwys yn y Bil?  

Mae’r rhannau yn y Bil TANZ y mae angen cydsyniad Senedd Cymru arnynt yn ymwneud â’r 
pwerau sydd eu hangen i roi penodau caffael FTAs y DU-Awstralia a’r DU-Seland Newydd ar 
waith.  Mae cwmpas y pwerau hyn yn gymharol gul a bu trafod helaeth ar y newidiadau fyddai 
eu hangen i roi’r ddau gytundeb ar waith rhwng swyddogion Llywodraeth y DU a swyddogion 
Llywodraeth Cymru cyn penderfynu arnynt yn y negodiadau. Oherwydd cwmpas y pwerau a 
chan y cafwyd trafod digonol yn y negodiadau masnach ar y newidiadau deddfwriaethol yr 
oedd eu hangen i roi’r amodau caffael a gynigiwyd ar waith, byddwn yn barod i dderbyn y 
pwerau gwneud rheoliadau cydredol plws yn y Bil TANZ os nad yw Llywodraeth y DU yn 
fodlon o hyd rhoi pwerau cyfwerth.  
 
7. Rydym yn pryderu bod perygl y bydd y ffordd y mae pwerau cydredol yn cael eu 

defnyddio yn y Bil hwn yn gosod cynsail ar gyfer deddfwriaeth ar gyfer 

cytundebau masnach yn y dyfodol. A allwch gadarnhau a gynhaliwyd unrhyw 

drafodaethau â Llywodraeth y DU yn hyn o beth?  

Rwyf innau hefyd yn bryderus am hyn ac rwy’n pryderu hefyd am y cynnydd yn y defnydd o 
bwerau cydredol ym miliau’r DU. Mae fy swyddogion wedi gwneud hyn yn glir i swyddogion 
Llywodraeth y DU ym mhob cyfarfod â swyddogion Llywodraeth y DU.  Rwyf innau wedi 
esbonio hyn ar lefel Gweinidogol. O ran deddfwriaeth ar gyfer cytundebau masnach yn y 
dyfodol, heblaw am y Bil Caffael, ni fu trafod hyd yma ar sut y byddai Llywodraeth y DU yn 
delio ag unrhyw ddeddfwriaeth y byddai ei hangen.  Ond rydym wedi’i gwneud yn glir yr un 
fydd ein hymateb i bob deddfwriaeth yn y dyfodol fydd â phwerau cydredol ynddi.  

 
 
 



 
 
 

8. A allwch chi nodi a ydych chi o’r farn bod angen cydsyniad y Senedd ar gymal 4 ac 

Atodlen 2 paragraff 4 y Bil?  

I’r graddau y mae paragraff 4 o Atodlen 2 yn ymwneud â darpariaethau eraill yn y Bil TANZ 
y mae angen cydsyniad Senedd Cymru arnynt rwyf o'r farn bod angen cydsyniad y Senedd 
ar hwnnw hefyd.  
Mae Cymal 4 yn wahanol. Mae'n ddarpariaeth dechnegol nad yw'n amgodio dewisiadau 
polisi o sylwedd. Y mae’n ymwneud â sut mae Bil TANZ yn gweithio yn hytrach na'r hyn y 
mae'r gyfraith yn ei gynnwys ac am y rheswm hwn nid ydym fel mater o arfer yn cynnwys y 
mathau hyn o gymalau o fewn Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol. 
 
9. A allwch gadarnhau a fydd unrhyw oblygiadau ariannol anuniongyrchol i 

Lywodraeth Cymru, y Senedd neu Gymru yn deillio o’r Bil?  

Ar ôl ystyried y Bil TANZ nid ydym o'r farn bod unrhyw oblygiadau ariannol anuniongyrchol i 
Lywodraeth Cymru, y Senedd nac i Gymru yn codi o'r Bil TANZ. Er bod angen y Bil TANZ i 
weithredu cytundebau masnach y DU gydag Awstralia a Seland Newydd, a allai fod â 
goblygiadau anuniongyrchol ar lefel ehangach i gynhyrchwyr a defnyddwyr yng Nghymru, 
mae elfennau datganoledig y Bil TANZ yn ymwneud â'r pwerau sydd eu hangen i weithredu 
penodau caffael y cytundebau. Nid ydym yn credu y bydd gan y darpariaethau penodol hyn 
ar gaffael unrhyw oblygiadau ariannol. 

 
 
10. Mae’r ddeddfwriaeth hon yn amser-gritigol ac rydych wedi dweud nad oes 

digon o amser ar gael i gyflwyno Bil cyfatebol yn y Senedd. Beth oedd y rhwystrau 

rhag cyflwyno Bil Brys, a fyddai wedi goresgyn y ffaith bod pwerau cydredol 

wedi’u cynnwys yn y Bil?  

I ddechrau, roedd yr Adran Fasnach Ryngwladol yn credu y byddai Ail Ddarlleniad y Bil TANZ 
yn Nhŷ'r Cyffredin yn digwydd cyn toriad yr haf ac y byddai angen bwrw ymlaen yn gyflym â’r 
Bil TANZ  pan fyddai dau dŷ Senedd y DU wedi ailymgynnull. Y rheswm am hyn yw bod 
angen i'r ddeddfwriaeth fod yn ei lle er mwyn i'r ddau gytundeb masnach allu dod i rym. Felly, 
nid oeddem yn credu y byddai digon o amser i gyflwyno Bil Brys, nac y byddai’n ddull cymesur 
o ystyried cwmpas y darpariaethau yn y ddeddfwriaeth.  
 
Ni fyddai bil Senedd Cymru ohono'i hun yn goresgyn problem pwerau cydredol yn y Bil TANZ. 
Gallai bil Senedd Cymru roi pwerau i Weinidogion Cymru weithredu yng Nghymru, ac felly ni 
fyddai angen i'r Bil TANZ wneud hynny; ond ni allai bil Senedd Cymru rwystro’r Bil TANZ rhag 
rhoi pwerau i Weinidogion y DU wneud newidiadau deddfwriaethol yng Nghymru. Os mai 
dyna benderfyniad Senedd y DU, y canlyniad terfynol fyddai pwerau cydredol, er mewn 
Deddfau gwahanol.  
 
11. Mae paragraff 10 o’r Memorandwm yn nodi bod y Bil i’w ddiddymu drwy orchymyn o 

dan y Bil Caffael, ond nid felly y mae’n ymddangos. A allwch chi, felly, egluro’r broses a 

ddefnyddir i ddiddymu’r Bil ac a oes rôl gan Lywodraeth Cymru a’r Senedd?  

Mae Cymal 107(1) a pharagraff 3 o Atodlen 11 i'r Bil Caffael fel y'i cyflwynwyd yn cynnwys 
darpariaethau i ddiddymu'r Bil TANZ.  Mae paragraff 1 o Atodlen 11 i'r Bil Caffael fel y'i 
cyflwynwyd yn cynnwys darpariaeth i ddiddymu'r newidiadau i Ddeddf Llywodraeth Cymru 
2006 a wneir gan y Bil TANZ.  Nid wyf yn ymwybodol o unrhyw rôl i Lywodraeth Cymru na 
Senedd Cymru o ran diddymu’r Bil TANZ. 
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