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Annwyl David, 
 
Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 7 Hydref yn amgáu eich papur trafod ar y modd y 
Cynulliad yn dymuno cr

papur yng ngoleuni ein gwaith ar Fil y Cytundeb Ymadael a materion cysylltiedig.  Darllenais 

mater hwn. 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi llunio cynigion manwl ar gyfer defnyddio dull gweithredu 

-

yn: https://gov.wales/sites/default/files/inline-documents/2019-03/draft-clauses.pdf. Mae'r 
cymalau hyn yn berthnasol yn ehangach nag o fewn cyd-destun penodol y negodiadau 
gyda'r UE yn unig. 
 

ir 
ydych yn ei nodi, bydd eich dull gweithredu yn dibynnu ar y ffaith bod Llywodraeth y DU yn 

fod yn destun trafod rhynglywodraethol. Bydd yn rhaid inni edrych eto ar fanylion eich 

enghraifft, nid  yr 
ydych yn cyfeirio ato yn ymarferol bosibl  er mwyn newid y mandad, mae angen cytundeb 
gan Weinidogion ac fel arfer bydd hynny  rhwng cylchoedd negodi. 
 

ich bod yn cynnig y dylai cydsyniad y Cynulliad fod yn ofynnol mewn dau 

cydsyniad y C
 

 



Cyfrifoldeb cangen weithredol y llywodraeth, yng ngoleuni barn y ddeddfwriaeth berthnasol, 
yw cytuno ar fandadau negodi, a bod yn atebol amdanynt. At hynny, nid yw hyd yn oed 
cyfansoddiadau cwbl ffederal yn rhoi feto ar gytundebau masnach i lywodraethau dan lefel 
ffederal. Byddai gwneud hyn, wrth gwrs, yn gwneud rôl y llywodraeth ffederal o ran cynnal 
negodiadau rhyngwladol yn gwbl anymarferol. 
 

cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad. Mae felly yn hanfodol y dylai'r Cynulliad gael 
gwybodaeth yn ymwneud â chytundebau rhyngwladol sy'n cynnwys meysydd polisi o fewn 
cymhwysedd datganoledig, a/neu sy'n effeithio ar Gymru, ar yr un pryd â Senedd y DU.  
 
Ond nid wyf yn credu y byddai cytuno i gytundebau rhyngwladol yn addasu cymhwysedd 
datganoledig y Cynulliad. Felly ni fyddai cymhwyso confensiwn cydsynio, fel Confensiwn 
Sewel y mae'r papur yn ei ragweld dan opsiwn 1, o reidrwydd yn cyd-fynd â'r sefyllfa 
gyfansoddiadol o ran cytundebau rhyngwladol. Mae confensiwn Sewel yn berthnasol pan fo 

Senedd y DU yn addasu cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad. Nid yw cadarnhau 
cytundebau rhyngwladol yn perthyn i unrhyw un o'r categorïau hynny.  
 
Dan y trefniadau cyfansoddiadol cyfredol, mae cysylltiadau rhyngwladol yn fater i'r 
weithrediaeth. Mae hyn yn wir yn y DU ac yng Nghymru. Felly, nid yw Confensiwn Sewel, 
sy'n gonfensiwn rhwng deddfwrfeydd, yn uniongyrchol berthnasol i gysylltiadau o'r fath. Os 
oes angen deddfwriaeth weithredu ddomestig cyn cadarnhau cytundebau, bydd y Cynulliad 
yn chwarae rhan allweddol, naill ai drwy graffu a phasio deddfwriaeth i weithredu unrhyw 
rwymedigaethau sy'n ymwneud â Chymru, neu roi cydsyniad i Fil y DU sy'n gweithredu'r 
cytundeb rhyngwladol ar gyfer y DU cyfan, lle bydd y Bil yn cynnwys darpariaeth o fewn 
cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad neu'n addasu cymhwysedd deddfwriaethol y 
Cynulliad. 
 

ymgysylltu â chi ar y mater hwn. 
 
Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit, ac i Gadeirydd 
y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol. 
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