
 

 

 

 

 

28 Gorffennaf 2022 

Annwyl Vaughan, 

Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Masnach (Awstralia a Seland Newydd) Llywodraeth y DU 

Yn ein cyfarfodydd ar 6 Gorffennaf a 11 Gorffennaf, gwnaethom drafod Memorandwm Cydsyniad 

Deddfwriaethol (“Memorandwm”) Llywodraeth Cymru ar y Bil Masnach (Awstralia a Seland Newydd) (“y 

Bil”). Cytunodd y Pwyllgorau y dylem ysgrifennu atoch i ofyn am eglurhad ynghylch nifer o faterion. 

Byddem yn gwerthfawrogi cael eich ymateb i’r cwestiynau a ganlyn erbyn 5 Medi 2022. 

 Pa newidiadau y byddai angen eu gwneud i'r Bil er mwyn i Lywodraeth Cymru argymell 

bod y Senedd yn rhoi ei chydsyniad iddo? 

 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?  

 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?  

 A ydych chi wedi defnyddio’r trefniadau cysylltiadau rhynglywodraethol newydd i ddatrys 

materion sy’n peri pryder? 

 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? 
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 O dan ba amgylchiadau y byddech yn derbyn gweld pwerau gwneud rheoliadau cydredol 

plws yn cael eu cynnwys yn y Bil? 

 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? 

 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?  

 A allwch gadarnhau a fydd unrhyw oblygiadau ariannol anuniongyrchol i Lywodraeth 

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

 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? 

 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? 

Yn gywir, 
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