
 

 

 

6 Chwefror 2019 

Annwyl Jeremy 

Rheoliadau Cymorth Gwladwriaethol (Ymadael â'r UE) 2019 

Trafododd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ddatganiad 
ysgrifenedig Llywodraeth Cymru, a gyhoeddwyd o dan Reol Sefydlog 30C ar gyfer 
y rheoliadau a enwir uchod, a’ch llythyr dyddiedig 25 Ionawr 2019 yn ei gyfarfod 
ar 5 Chwefror 2019.  

Fe wnaethom nodi eich bod yn datgan: 

“The Welsh Government’s position is that State aid is a devolved matter and 
not a reserved matter under any heading of the Reserved Matters Schedule in 
the Government of Wales Act 2006. However, the UK Government do not 
consider it as such (as was noted in the Intergovernmental Agreement) and 
therefore they have not requested Welsh Ministerial consent.  The Welsh 
Government has requested from the UK Government, an explanation of their 
legal position but there has been no response.” 

Rydym o'r farn bod swyddogaethau'n cael eu trosglwyddo i awdurdod 
cyhoeddus nad yw wedi ei ddatganoli mewn modd sy'n effeithio ar gymhwysedd 
deddfwriaethol y Cynulliad Cenedlaethol heb geisio cydsyniad y Cynulliad. 

Ymddengys ei fod yn torri paragraff 8 o'r cytundeb rhynglywodraethol ar Fil yr 
Undeb Ewropeaidd (Ymadael), sy'n nodi na fydd pwerau'n cael eu defnyddio i 
basio polisïau newydd mewn meysydd datganoledig ac mai prif ddiben pwerau 
o'r fath fydd effeithlonrwydd gweinyddol. 

Fel y cyfryw, rydym yn cymeradwyo'r safbwyntiau a nodir yn eich llythyr a'ch 
datganiad ysgrifenedig. Nodwn ymhellach nad yw Gweinidogion Cymru yn 
bwriadu rhoi cydsyniad unochrog i Lywodraeth y DU ar gyfer y Rheoliadau hyn. 

Jeremy Miles AC 
Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit 
Llywodraeth Cymru 
 



 

Byddem yn ddiolchgar pe baech yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor 
mewn perthynas â'r trafodaethau parhaus â'r Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, 
Ynni a'r Strategaeth Ddiwydiannol cyn gynted ag y byddwch mewn sefyllfa i 
wneud hynny.  

O gofio effaith sylweddol y Rheoliadau hyn, byddwn yn tynnu hyn at sylw 
Pwyllgor Craffu ar Is-deddfwriaeth Tŷ'r Arglwyddi, Pwyllgor Cyfansoddiadol Tŷ'r 
Arglwyddi, a Phwyllgor Gweinyddiaeth Gyhoeddus a Materion Cyfansoddiadol 
Tŷ'r Cyffredin.  

Hoffwn hefyd fanteisio ar y cyfle hwn i gymeradwyo Llywodraeth Cymru am y 
modd yr ymdriniwyd â’r Rheoliadau hyn. Mae'n hwyluso gwaith y Pwyllgor a 
dealltwriaeth yr Aelodau pan fo'r datganiad yn cynnwys esboniad llawn o 
safbwynt Llywodraeth Cymru. 

Yn gywir 

 

Mick Antoniw 
Cadeirydd 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu’n Saesneg. 
We welcome correspondence in Welsh or English. 


