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Annwyl Mick, 
 
Rwy'n ysgrifennu i roi gwybod i chi am ymateb ffurfiol Llywodraeth Cymru i adroddiad 
diweddaraf y Pwyllgor ar yr archwiliad o’r rheolau a wneir o dan Bil yr Undeb Ewropeaidd 
(Hysbysu am Ymadael ). Rwy'n amgáu tabl sy'n gosod allan ein hymateb i bob 
argymhelliad. 
  
Yr wyf yn ddiolchgar i'r Pwyllgor am eu gwaith ar y mater hwn. 
  
 Yn gywir,  

  

  
Julie James AC / AM 

Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip 
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Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Craffu ar reoliadau a wneir o 

dan Fil ymadael â'r Undeb Ewropeaidd  

Nodyn cefndir - argymhellion ac ymateb drafft CLAC 

Argymhelliad 
 

Ymateb Drafft 

Argymhelliad 1. Rydym yn argymell y dylid 
ymestyn y dull sifftio sydd wedi’i gynnwys yn 
y Bil ar hyn o bryd i bob rheoliad a wneir o 
dan y Bil ac a osodir gerbron y Cynulliad. 
Rydym hefyd yn argymell bod un o 
bwyllgorau’r Cynulliad Cenedlaethol yn 
gyfrifol am wneud argymhelliad ynghylch y 
weithdrefn briodol ar gyfer y rheoliadau dan 
sylw. 

CYTUNO: Mater i'r Cynulliad ei ystyried a 
chytuno arno â Llywodraeth y DU a Senedd 
y DU yw hwn. Mae Llywodraeth Cymru'n 
cytuno y dylai arfer pwerau dirprwyedig fod 
yn destun craffu priodol a chymesur. O ran 
y darpariaethau sy'n ymwneud ag arfer a 
chraffu ar bwerau dirprwyedig, rydym hefyd 
yn credu y dylai'r pwerau a'r dyletswyddau 
ar Weinidogion Cymru gydymffurfio â'r rhai 
sy'n gymwys i Weinidogion y DU. Felly, 
byddai Llywodraeth Cymru'n fodlon i 
ofynion sifftio cyfatebol fod yn gymwys i 
offerynnau a osodir gerbron y Cynulliad ag i 
offerynnau a osodir gerbron Senedd y DU.  
 

Argymhelliad 2. Dylai’r argymhelliad a wneir 

gan y pwyllgor sifftio o dan argymhelliad 1 fod 
yn orfodol, oni bai fod y Cynulliad 
Cenedlaethol yn penderfynu fel arall. Dylid 
adlewyrchu’r gofyniad hwn ar wyneb y Bil.  

GWRTHOD: Mae Llywodraeth Cymru'n 

cydnabod mai mater i'r Cynulliad 
Cenedlaethol ei ystyried a chytuno ag ef â 
Llywodraeth y DU a Senedd y DU yn 
bennaf yw hwn. Er hynny, nid ydym yn 
argyhoeddedig y dylai'r argymhelliad a 
wneir gan y pwyllgor sifftio fod yn derfynol.  
Rydym yn cytuno y dylai arfer pwerau 
dirprwyedig fod yn destun craffu priodol a 
chymesur ac rydym wedi dangos ein 
hymrwymiad i graffu cadarn trwy'r dull 
gweithredu yr ydym wedi'i ddefnyddio yn y 
Bil LDEU. Rydym yn credu hefyd y bydd 
Gweinidogion Cymru yn y mwyafrif o 
achosion yn derbyn argymhelliad y pwyllgor 
sifftio y dylai set o reoliadau fod yn destun y 
weithdrefn gadarnhaol yn hytrach na'r 
weithdrefn negyddol.  
Er hynny, gallai fod sefyllfaoedd lle y gallai 
fod angen i Weinidogion Cymru weithredu'n 
gyflymach nag y mae'r weithdrefn 
gadarnhaol yn darparu ar ei gyfer  - a hynny 
oherwydd rhesymau brys - ac mae'n 
hanfodol bod y Llywodraeth yn cadw'r 
hyblygrwydd i wneud hynny, er gwaethaf 
argymhellion y pwyllgor sifftio.  
Mae Llywodraeth Cymru'n credu hefyd fod 
achos o blaid cadw trefniadau cyson rhwng 
y Cynulliad Cenedlaethol a Senedd y DU, 
yn enwedig ar gyfer cyd-offerynnau ac 
offerynnau cyfansawdd lle y byddai 



Argymhelliad 
 

Ymateb Drafft 

pwyllgorau sifftio'r Cynulliad a Senedd y DU 
yn gwneud argymhellion ar y weithdrefn 
briodol.  
 

Argymhelliad 3. Rydym yn argymell bod y 
meini prawf sifftio sydd wedi’u nodi ym 
mharagraff 35(b) o’r adroddiad hwn yn cael 
eu cymhwyso i’r holl reoliadau sy’n cael eu 
gwneud o dan y Bil ac a osodir gerbron y 
Cynulliad Cenedlaethol, ac y dylid nodi’r 
meini prawf yn Rheolau Sefydlog y Cynulliad 
Cenedlaethol. 

GWRTHOD: Mae Llywodraeth Cymru'n 
cydnabod y bydd angen i'r pwyllgor sifftio 
gytuno ar y meini prawf i'w defnyddio ar 
gyfer cyflawni'r broses sifftio. Er hynny, 
bydd angen i'r meini prawf hyn fod yn gyson 
â'r fframwaith terfynol ar gyfer y 
mecanwaith sifftio, a bod angen i'r Cynulliad 
gadw rhywfaint o hyblygrwydd yn hyn o 
beth. Nid yw Llywodraeth Cymru wedi'i 
darbwyllo felly y dylai'r meini prawf gael eu 
cynnwys yn y Rheolau Sefydlog. 

Argymhelliad 4. Rydym yn argymell bod y 

Bil yn cael ei ddiwygio yn unol â pharagraffau 
44 i 46 o’r adroddiad hwn, sy’n cynnwys 
datganiadau yn cymeradwyo’r argymhellion a 
wnaed gan Bwyllgor Cyfansoddiad Tŷ’r 
Arglwyddi a Phwyllgor Pwerau Dirprwyedig a 
Diwygio Rheoleiddio Tŷ’r Arglwyddi. 
 
Y gwelliannau a gynigir ym mharagraffau 44-
46 yw: 

 Y dylai'r weithdrefn gadarnhaol fod yn 
gymwys i unrhyw fesur sy'n cynnwys 
gwneud polisi 

 Y dylai'r weithdrefn gadarnhaol fod yn 
gymwys i reoliadau a wneir o dan 
gymalau 7, 8, 9 a 17 sy'n diwygio 
neu'n  diddymu deddfwriaeth sylfaenol  
46 

 Y dylai Deddf Llywodraeth Cymru 
2006 gael ei chynnwys yn y rhestr o 
ddeddfiadau yng nghymal 7(7) na ellir 
eu diwygio trwy gyfrwng rheoliadau 
 

CYTUNO: Mae Llywodraeth Cymru'n credu, 

mewn perthynas â'r darpariaethau sy'n 
ymwneud ag arfer a chraffu ar bwerau 
dirprwyedig, y dylai'r pwerau a'r 
dyletswyddau ar Weinidogion Cymru 
gydymffurfio â'r rhai sy'n gymwys i 
Weinidogion y DU. Rydym yn cefnogi 
diwygio Bil Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd 
yn y ffordd a gynigiwyd gan CLAC 
(paragraffau 44-46). 
 

Argymhelliad 5. Rydym yn argymell mai’r 

Pwyllgor hwn – y Pwyllgor Cyfansoddiadol a 
Materion Deddfwriaethol - ddylai fod y 
pwyllgor sifftio ar gyfer y Cynulliad 
Cenedlaethol ac y dylid diwygio Rheolau 
Sefydlog y Cynulliad Cenedlaethol yn unol â 
hynny.  
 

CYTUNO O RAN EGWYDDOR: mater i'r 

Cynulliad yw hwn. Mae Llywodraeth 
Cymru'n cytuno y byddai'n briodol i CLAC 
ysgwyddo'r swyddogaeth hon. Er hynny, nid 
ydym yn credu bod angen diwygio Rheolau 
Sefydlog i adlewyrchu hyn. 

Argymhelliad 6. Rydym yn argymell y dylai’r 

dull sifftio fod yn gymwys i reoliadau o dan 
Gategorïau 1, 2 a 3, sydd wedi’u nodi yn yr 
adroddiad hwn, sef yr holl reoliadau a wneir o 
dan y Bil sy’n cynnwys darpariaethau 
datganoledig a osodir gerbron y Cynulliad 
Cenedlaethol.  

CYTUNO: Mae Llywodraeth Cymru'n 

cytuno y dylai'r mecanwaith sifftio fod yn 
gymwys i'r categorïau o reoliadau a nodir 
gan CLAC, er ei bod yn nodi'r heriau posibl 
mewn perthynas â chyd-reoliadau a 
rheoliadau cydamserol, lle y bydd 
pwyllgorau sifftio'r Cynulliad Cenedlaethol a 



Argymhelliad 
 

Ymateb Drafft 

 

 Categori 1: rheoliadau a wneir gan 
Weinidogion Cymru yn gweithredu'n 
annibynnol gan ddefnyddio eu pwerau 
o ran Atodlen 2, a osodir gerbron 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn 
unig;  

 Categori 2: rheoliadau a wneir gan 
Weinidogion Cymru a Gweinidogion y 
DU yn gweithredu ar y cyd o dan 
Atodlen 2, a osodir gerbron Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru a Senedd y DU;  

 Categori 3: rheoliadau a wneir gan 
Weinidogion Cymru a Gweinidogion y 
DU gan ddefnyddio eu pwerau 
cydamserol o dan Atodlen 2 a 
chymalau 7, 8 a 9 yn  eu trefn) mewn 
rheoliadau cyfansawdd, a osodir 
gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
a Senedd y DU;  

 Categori 4: rheoliadau a wneir gan 
wneir gan Weinidogion y DU yn 
defnyddio eu pwerau o dan gymalau 7, 
8, 9 a 17, a osodir gerbron Senedd y 
DU yn  unig.  

 

phwyllgorau sifftio Senedd y DU'n ystyried 
yr un set o reoliadau. 

Argymhelliad 7. Rydym yn argymell y dylai’r 

weithdrefn gwneud cadarnhaol ar gyfer 
achosion brys hefyd gael ei chymhwyso 
mewn perthynas â rheoliadau a wneir gan 
Weinidogion Cymru (boed a ydynt yn 
gweithredu ar eu pen eu hunain neu’n 
gweithredu gyda Gweinidogion y DU mewn 
perthynas â rheoliadau cyfansawdd, neu’n 
gweithredu gyda Gweinidogion y DU mewn 
perthynas â rheoliadau ar y cyd), a hynny er 
mwyn sicrhau bod gweinidogion o bob 
llywodraeth yn cael eu trin yn gyson. 

CYTUNO : Mae Llywodraeth Cymru o'r farn 

bod y gweithdrefnau cadarnhaol ar gyfer 
achosion brys fod ar gael  mewn perthynas 
â rheoliadau a wneir gan Weinidogion 
Cymru, i gyd-fynd â'r hyblygrwydd sydd ar 
gael i Weinidogion y DU ac yn gyson ag 
egwyddorion cysondeb o ran y ffordd y caiff 
Gweinidogion pob Llywodraeth eu trin. 

 


