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Annwyl Huw, 
 
 
Diolch ichi am ddarparu copi i mi o adroddiad y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 
Cyfansoddiad ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru mewn 
perthynas â Bil Masnach (Awstralia a Seland Newydd). 
 
Rwyf wedi ystyried argymhellion yr adroddiad ac wedi amlinellu fy ymatebion isod: 
 
Argymhelliad 1. Dylid ceisio cydsyniad y Senedd ar gyfer cymal 4 a pharagraff 4 o 
Atodlen 2 hefyd, a dylai unrhyw femoranda yn y dyfodol mewn perthynas â’r Bil eu 
nodi yn unol â hynny.  
 
Rwy'n derbyn bod paragraff 4 o Atodlen 2 yn gofyn am gydsyniad, ac ysgrifennais at y 
Pwyllgor ar y 25 Awst i gadarnhau hyn. O ran cymal 4, mae cymal 4 yn ddarpariaeth 
dechnegol sy'n ymwneud â sut mae'r gyfraith yn cael ei dwyn i rym yn hytrach na sylwedd y 
rheolau a osodir yn y gyfraith, fel mater o arfer nid ydym yn gyffredinol yn cynnwys y cymalau 
technegol hyn o fewn Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol. 
 

Argymhelliad 2. Dylai'r Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor am hynt y 
Bil drwy Senedd y DU.  
 

Rwy'n derbyn yr argymhelliad hwn ac wedi cyfarwyddo fy swyddogion i sicrhau bod y 
Pwyllgor yn cael gwybod yn rheolaidd am hynt y Bil drwy Senedd y DU. 
 

 

Argymhelliad 3.  Dylai’r Gweinidog roi’r wybodaeth ddiweddaraf am ei ymgysylltiad â 
Llywodraeth y DU o fewn tair wythnos ar ôl dyddiad gosod yr adroddiad hwn.  
 
Rwy'n derbyn yr argymhelliad hwn.  Rwy'n deall bod y pwyllgor yn siomedig nad oedd ateb 
wedi bod i'r llythyr yr oeddwn wedi ei ysgrifennu ym mis Mai.  Roedd sawl newid mewn swyddi 
Gweinidogol yn yr Adran Masnach Ryngwladol yn ystod y cyfnod hwn, ond rwy'n falch o 
gadarnhau imi gyfarfod â'r Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol yn ddiweddar (y Gweinidog 
Masnach Ryngwladol), Nigel Huddleston AS, i drafod y Bil. 
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Roedd yn gyfarfod adeiladol, ac fe godais y pryderon sydd gennym gyda'r Bil. Roedd 
cytundeb y byddai cyfarfodydd amlach yn cael eu cynnal er mwyn sicrhau y gallwn barhau â'r 
ddeialog ar y Bil hwn.   
 
Hyderaf fod yr ymatebion yn ddefnyddiol i’r Pwyllgor.  
 
 
Yn gywir,  
 
 
 
 
 
 
Vaughan Gething AS/MS 
Gweinidog yr Economi 
Minister for Economy 


