
 

Agenda - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a 

Deddfwriaethol 
Lleoliad: 

Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd 

Dyddiad: Dydd Llun, 27 Tachwedd 

2017 

Amser: 15.00

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Gareth Williams 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6362  

SeneddMCD@cynulliad.cymru
------ 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant 

   

2 Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru): Tystiolaeth 

gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol 

15.00 (Tudalennau 1 - 12)  

Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol 

 

Tracey Breheny, Llywodraeth Cymru 

Bethan Roberts, Llywodraeth Cymru 

Janine Hale, Llywodraeth Cymru 

 

CLA(5)-28-17 – Papur 1 – Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a 

Gwasanaethau Cymdeithasol ynglŷn â bwriad polisi 

CLA(5)-28-17 – Papur 2 – Datganiad ysgrifenedig Llywodraeth Cymru 

ynghylch Dyfarniad y Goruchaf Lys ym mater y Scotch Whisky Association v 

Yr Arglwydd Adfocad ac un arall 

CLA(5)-28-17 – briff y Gwasanaethau Cyfreithiol (Saesneg yn unig) 

 

Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru), fel y'i cyflwynwyd (PDF 

126KB) 

Memorandwm Esboniadol (2MB)  

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------

http://www.cynulliad.cymru/laid%20documents/pri-ld11246/pri-ld11246-w.pdf
http://www.cynulliad.cymru/laid%20documents/pri-ld11246-em/pri-ld11246-em-w.pdf


 

 

3 Papurau i’w nodi 

   

3.1 Datganiad ysgrifenedig Llywodraeth Cymru: Y diweddaraf ynghylch y 

Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru  

 (Tudalennau 13 - 14) 

CLA(5)-21-17 – Papur 3 – Datganiad ysgrifenedig Llywodraeth Cymru: Y 

diweddaraf ynghylch y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru 

3.2 Llythyr gan y Prif Weinidog  

 (Tudalennau 15 - 18) 

CLA(4)-21-14 – Papur 4 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 20 Tachwedd 2017 

CLA(4)-21-14 – Papur 5 – Llythyr gan y Cadeirydd i’r Prif Weinidog, 23 

Hydref 2017 

3.3 Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael): Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor 

Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol  

 (Tudalennau 19 - 21) 

CLA(5)-28-17 – Papur 6 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol 

a Deddfwriaeth Ychwanegol at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid 

3.4 Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael): Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: 

Llythyr oddi wrth y Llywydd  

 (Tudalen 22) 

CLA(5)-28-17 – Papur 7  - Llythyr oddi wrth y Llywydd, 23 Tachwedd 2017 

3.5 SL(5)144 - Rheoliadau Cyflenwadau Dŵr Preifat (Cymru) 2017: Ymateb 

Llywodraeth Cymru  

 (Tudalennau 23 - 25) 

CLA(5)-28-17 – Papur 8  - Ymateb Llywodraeth Cymru 

CLA(5)-28-17 – Papur 9  - Adroddiad 

4 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn: 

   



5 Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru): trafod y 

dystiolaeth 

   

6 Bil yr UE (Ymadael) 

   

6.1 Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael): Hynt Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)  

 (Tudalennau 26 - 30) 

CLA(5)-28-17 – Papur 10 – Briff Ymchwil 

6.2 Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael): Nodyn o gyfarfod preifat â Phwyllgor 

Cyfansoddiad Tŷ'r Arglwyddi a Phwyllgor Cyllid a Chyfansoddiad Senedd yr 

Alban  

 (Tudalennau 31 - 32) 

CLA(5)-28-17 – Papur 11 - Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael): Nodyn o 

gyfarfod preifat â Phwyllgor Cyfansoddiad Tŷ'r Arglwyddi a Phwyllgor Cyllid a 

Chyfansoddiad Senedd yr Alban 

7 Y Bil Masnach 

 (Tudalennau 33 - 47)  

CLA(5)-28-17 – Papur 12 – Briff Ymchwil a Gwasanaethau Cyfreithiol 

8 SL(5)150 - Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 2017: 

Ymateb y Llywodraeth 

 (Tudalennau 48 - 52)  

CLA(5)-28-17 – Papur 13 – Ymateb y Llywodraeth 

CLA(5)-28-17 – Papur 14 – Adroddiad y Pwyllgor 



Rebecca Evans AC/AM 
Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
Minister for Social Services and Public Health 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  

0300 0604400 
                Correspondence.Rebecca.Evans@gov.wales 

Gohebiaeth.Rebecca.Evans@llyw.cymru 

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
 

 
 
 

Ein cyf/Our ref: MA L RE 607 17  

 

 

 
Dai Lloyd AC – Cadeirydd  
Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Tŷ Hywel 
Bae Caerdydd 
Caerdydd    
CF99 1NA 
 
 

 
 

 23 Hydref 2017 
Annwyl Dai,  
 
Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru)  
 
Ar ôl i Fil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) gael ei gyflwyno i Gynulliad 
Cenedlaethol Cymru heddiw, dyma gopi o'r Datganiad o Fwriad y Polisi i wneud Is-
ddeddfwriaeth o dan y Bil. Caiff y ddogfen hon ei darparu i gefnogi proses graffu'r Pwyllgor 
o'r Bil.  
 
Edrychaf ymlaen at ddarparu tystiolaeth i'r Pwyllgor maes o law.  
 
 
Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a 
Deddfwriaethol. 
 

 
 
 
Rebecca Evans AC/AM 
Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
Minister for Social Services and Public Health 

 

 

Tudalen y pecyn 1
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DATGANIAD YSGRIFENEDIG  

GAN 

LYWODRAETH CYMRU 
 

 

TEITL  

 

Dyfarniad y Goruchaf Lys ym mater y Scotch Whisky 

Association ac eraill yn erbyn yr Arglwydd Adfocad ac un arall  

DYDDIAD  15 Tachwedd 2017 

GAN 
Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a 
Gwasanaethau Cymdeithasol 

 

 
Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn cadw llygad manwl iawn ar y datblygiadau yn yr achos 

cyfreithiol hir ynghylch deddfwriaeth isafbris am alcohol yn yr Alban, ac yn falch tu hwnt bod 

y Goruchaf Lys heddiw wedi cyhoeddi dyfarniad unfrydol yn gwrthod yr apêl a ddygwyd 

ymlaen gan y Scotch Whisky Association ac eraill, a chynnal deddfwriaeth yr Alban.  

 

Mae dyfarniad unfrydol y Goruchaf Lys yn cynnal canfyddiad Llys y Sesiwn fod cyflwyno 

isafbris am alcohol yn yr Alban yn cyd-fynd â chyfraith yr UE. Mae’n ystyried bod gosod 

isafbris yn ffordd gymesur o fynd i’r afael â niwed sy’n gysylltiedig ag alcohol. Mae'r 

dyfarniad yn cadarnhau mai mater i'r ddeddfwrfa ddatganoledig sydd wedi'i hethol yn 

ddemocrataidd yw penderfynu sut i gydbwyso rhwng diogelu iechyd a materion masnachol, 

gan ddatgan yn gwbl glir na ddylai’r llysoedd geisio rhagdybio’r gwerth y mae deddfwrfa 

ddomestig yn ei roi ar iechyd. 

 

Mae niwed sy'n gysylltiedig ag alcohol yn broblem sylweddol i iechyd y cyhoedd yng 

Nghymru. Mae mynd i'r afael â goryfed alcohol yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru. Yn ôl 

ffigurau a gyhoeddwyd yn ddiweddar, cafwyd 504 o farwolaethau cysylltiedig ag alcohol yng 

Nghymru yn 2016, pob un ohonynt yn rhai y gellid bod wedi eu hosgoi.   

 

Fel rhan o’n dull gweithredu cyffredinol i fynd i'r afael â niwed sy'n gysylltiedig ag alcohol, 

rydym wedi cydnabod ers amser bod camau gweithredu i herio'r alcohol cryf, rhad sydd ar 

gael yn rhywbeth sydd ar goll o'n strategaeth. Dyma'r rheswm dros gyflwyno Bil Iechyd y 

Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) - darn o ddeddfwriaeth sy'n ymwneud yn benodol ag 

amddiffyn bywyd ac iechyd.  

 Tudalen y pecyn 2
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Bydd Llywodraeth Cymru nawr yn ystyried goblygiadau manwl y dyfarniad ar gyfer y Bil 

Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru), a gyflwynwyd i Gynulliad Cenedlaethol 

Cymru ar 23 Hydref. Yn y cyfamser rydym yn croesawu’r dyfarniad clir, unfrydol hwn bod 

gosod isafbris yn ffordd briodol a chymesur o fynd i’r afael ag yfed peryglus a niweidiol. 

Tudalen y pecyn 3



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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DATGANIAD YSGRIFENEDIG  

GAN 

LYWODRAETH CYMRU 
 

TEITL  
 

Y diweddaraf ynghylch y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru 

DYDDIAD  20 Tachwedd 2017 

GAN  Carwyn Jones AC, y Prif Weinidog 

 

Ar 18 Medi, rhoddais wybod i'r aelodau fy mod wedi penderfynu sefydlu Comisiwn ar 

Gyfiawnder yng Nghymru dan gadeiryddiaeth yr Arglwydd Thomas o Gwmgïedd pan 

fyddai'n rhoi'r gorau i'w ddyletswyddau fel Arglwydd Brif Ustus Cymru a Lloegr; gan ddweud 

y byddwn yn rhoi rhagor o wybodaeth am aelodaeth a chylch gorchwyl y Comisiwn yn 

hwyrach yn yr hydref. 

 

Rwy'n falch o gyhoeddi enwau aelodau eraill y Comisiwn a'i gylch gorchwyl fel a ganlyn: 

 

Aelodaeth 

 

Simon Davies 

Yr Athro Elwen Evans CF 

Dr Nerys Llewelyn Jones 

Juliet Lyon CBE 

Sarah Payne CBE 

Yr Athro Rick Rawlings 

Peter Vaughan QPM CStJ DL 

Syr Wyn Williams 

 

Cylch Gorchwyl 

 

Adolygu gweithrediad y system gyfiawnder yng Nghymru a gosod gweledigaeth hirdymor ar 

gyfer y dyfodol, gyda'r nod o: 

 

 hyrwyddo gwell canlyniadau o ran mynediad at gyfiawnder, gostwng nifer yr achosion 

o droseddu a hybu'r broses adsefydlu; 
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 sicrhau bod y trefniadau awdurdodaethol ac addysg gyfreithiol yn adlewyrchu ac yn 

edrych ar swyddogaeth cyfiawnder yn llywodraethiant a ffyniant Cymru yn ogystal â 

materion neilltuol sy'n codi yng Nghymru; 

 

 hyrwyddo cadernid a chynaliadwyedd sector gwasanaethau cyfreithiol Cymru a 

sicrhau'r cyfraniad mwyaf posibl i ffyniant Cymru. 

 

Disgwylir i'r Comisiwn ddechrau ar ei waith ym mis Rhagfyr, ac fe fydd yn cyhoeddi 

adroddiad o'i ganfyddiadau a'i argymhellion yn ystod 2019. 

 

Dyma ddolen at fanylion bywgraffyddol yr aelodau, er gwybodaeth.  

 

http://gov.wales/docs/legislation/justice/171120-membership-cy.pdf 
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Y Gwir Anrh/Rt Hon Carwyn Jones AC/AM 
Prif Weinidog Cymru/First Minister of Wales 

 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

YP.PrifWeinidog@llyw.cymru • ps.firstminister@gov.wales   

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
 
 
 
Ein cyf/Our ref: MA-P/FM/4067/17 
 
Mick Antoniw AC  
Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol  
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
 
 
             20 Tachwedd 2017 
 
 
Annwyl Mick 
 
Rwy'n ysgrifennu mewn ymateb i lythyr dyddiedig 23 Hydref gan eich rhagflaenydd 
ynghylch ymchwiliad eich Pwyllgor, sef 'Llais cryfach i Gymru'.  
 
Amlinellwyd ein barn am weithrediad strwythurau'r Cyd-bwyllgor Gweinidogion yn y ddogfen 
'Brexit a Datganoli' a gyhoeddwyd ym mis Mehefin eleni. Rydym yn parhau o'r farn nad yw 
rôl a threfniadau gweithio'r Cyd-bwyllgor Gweinidogion yn ddigonol ar gyfer yr heriau 
newydd a wynebwn, a bod yn rhaid diwygio systemau rhynglywodraethol y DU drwy sefydlu 
Cyngor y Gweinidogion newydd ar gyfer y DU a fydd yn cael ei wasanaethu gan 
ysgrifenyddiaeth annibynnol, ac yn cael ei gefnogi gan system i ddatrys anghydfodau.  
 
Yn y cyfamser, rydym am weld newid sylweddol yn y ffordd y mae'r Cyd-bwyllgor 
Gweinidogion yn gweithredu. Mae'n wir cydnabod y bu cyfarfod y Cyd-bwyllgor 
Gweinidogion (Negodiadau’r UE) ym mis Hydref yn fwy cadarnhaol ei naws na welwyd hyd 
yn hyn. Bu modd i'r pedair gweinyddiaeth gytuno ar gyfres o egwyddorion ar gyfer datblygu 
fframweithiau'r DU. Rydyn ni, o'r cychwyn, wedi cydnabod y bydd hyn yn hanfodol er mwyn 
sicrhau na fydd unrhyw rwystrau newydd yn cael eu creu a fydd yn cyfyngu ar y gallu i 
symud nwyddau a gwasanaethau yn rhydd o fewn y DU o ganlyniad i ymadael â'r UE. 
Rydym bellach yn disgwyl gweld y cynnydd hwn yn parhau drwy gynnal cyfarfodydd 
rheolaidd o’r Cyd-bwyllgor Gweinidogion (Negodiadau’r UE) sydd wirioneddol yn 
gydweithredol eu natur. Mae angen inni hefyd gynnal Cyfarfod Llawn y Cyd-bwyllgor 
Gweinidogion unwaith eto gan ein bod yn agosáu at flwyddyn ers y cyfarfod diwethaf, a 
gynhaliwyd gennym ni yng Nghaerdydd. Wrth i faterion fynd yn eu blaen, rwy'n rhagweld y 
bydd adborth rheolaidd yn cael ei roi i'r Cynulliad a/neu ei Bwyllgorau ar ganlyniadau 
cyfarfodydd y Cyd-bwyllgor Gweinidogion (Negodiadau'r UE) a Chyfarfod Llawn y Cyd-
bwyllgor Gweinidogion.  
 

Tudalen y pecyn 15
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Gan edrych ymlaen at yr heriau hirdymor ynghylch sut y bydd y Gweinyddiaethau 
Datganoledig a Llywodraeth y DU yn ymwneud â'i gilydd a gweithio'n adeiladol y tu allan i'r 
UE, mae'n amlwg i mi y bydd effaith gynyddol y Fframweithiau rydym yn bwriadu cytuno 
arnynt, heb os, yn arwain at gysylltiadau gweithio rhynglywodraethol mwy cadarn yn y DU. 
Bydd angen inni ailfeddwl llawer ynghylch y ffordd rydym yn mynd ati i gynnal busnes ar 
faterion sy’n berthnasol i’r holl weinyddiaethau, o ran materion datganoledig sy’n berthnasol 
i'r DU gyfan a materion heb eu datganoli ond sy’n berthnasol iawn i’r gweinyddiaethau 
datganoledig. Rydym wedi amlinellu ein barn am y materion hyn yn y ddogfen 'Brexit a 
Datganoli', ond pwysleisiwyd nad oes gennym ni, nac unrhyw un arall, fonopoli ar syniadau 
da, a'i bod bellach yn hanfodol inni gynnal trafodaeth agored ar y weledigaeth ar gyfer 
cysylltiadau o fewn y DU yn y dyfodol. Edrychaf ymlaen at gael barn y Pwyllgor am y 
materion hyn.  
 
 
 

Yn gywir 

 
             CARWYN JONES 
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Y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC 

Prif Weinidog Cymru 

23 Hydref 2017 

Annwyl Brif Weinidog 

Rwy’n ysgrifennu ynghylch ymchwiliad y Pwyllgor Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, ‘Llais 

Cryfach i Gymru’. Rwy’n ddiolchgar iawn am y dystiolaeth a ddarparwyd gennych ar gyfer 

yr ymchwiliad. Rydym wrthi’n llunio’r adroddiad ac yn bwriadu ei gyhoeddi dros yr 

wythnosau nesaf.   

Wrth i ni ystyried pa mor effeithiol yw cysylltiadau rhynglywodraethol, un elfen sydd o 

ddiddordeb yw’r systemau sy’n cefnogi’r cysylltiadau hynny, ac yn benodol y Cyd-bwyllgor 

Gweinidogion. Rydym yn ymwybodol y gwnaed cytundeb ysgrifenedig yn ddiweddar 

rhwng Senedd yr Alban a Llywodraeth yr Alban. Mae’r cytundeb ysgrifenedig yn nodi’r hyn 

a gytunwyd o ran y wybodaeth y bydd Llywodraeth yr Alban, pan fo’n briodol, yn ei 

darparu i Senedd yr Alban. Un o ganlyniadau’r drefn hon yw bod Prif Weinidog yr Alban yn 

ysgrifennu at Bwyllgor Cyllid a Chyfansoddiad Senedd yr Alban ar ôl pob un o gyfarfodydd 

y Cyd-bwyllgor Gweinidogion, gan nodi canlyniadau’r cyfarfod ac unrhyw gamau 

gweithredu ar gyfer Llywodraeth yr Alban, gan gynnwys copi o’r Hysbysiad ar y cyd. 

Byddwn yn ystyried y cytundeb hwn yn ofalus fel rhan o’n hadroddiad.    

Byddwn yn ddiolchgar pe gallech roi gwybod beth yw eich barn ar sut y mae Cyd-

bwyllgorau’r Gweinidogion yn gweithio’n gyffredinol yn dilyn Deddf Cymru 2017. Byddai’n 

ddiddorol clywed hefyd sut y mae’r cyfarfodydd yn esblygu, os o gwbl, yn eich barn chi, 

wrth i’r trafodaethau ynghylch ymadawiad y DU â’r UE ddwysau. 

Rwy’n sicr y bydd eich safbwyntiau yn ddefnyddiol iawn ac rwy’n edrych ymlaen at glywed 

gennych. 

Yn gywir  

 

Huw Irranca-Davies  
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Cadeirydd 
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Mr Mark Drakeford AM 

Cabinet Secretary for Finance 

Welsh Government 

21 November 2017 

Dear Mark 

Common UK policy frameworks: “deep dive” exercises 

Thank you for attending the External Affairs and Additional Legislation 

Committee’s meeting yesterday.  

At the meeting, committee members asked you questions about the development 

of common UK policy frameworks. 

You explained that the Welsh, Scottish and UK Governments are jointly 

undertaking three “deep dives” to explore the feasibility of agreeing common UK 

policy frameworks in relation to agriculture; justice and public health. You stated 

that each of these would involve two-days of meetings and that such meetings in 

relation to the ‘deep dive’ on agriculture had already taken place. 

The Committee believes that this significant process must also be subject to 

appropriate scrutiny. 

For the agriculture “deep dive”, will you provide further details to the committee, 

including: 

 terms of reference for this exercise; 

 names and titles of those present at the two-days of meetings; 

 dates of the meetings; 

Tudalen y pecyn 19
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 outputs from the meetings and the “deep dive” (e.g. reports, draft text, 

minutes or similar); and 

 a summary of any decisions taken, including the next steps agreed. 

In terms of the public health “deep dive”, can you please provide: details of when 

meetings are planned; the terms of reference that have been agreed; and who you 

expect to be in attendance. 

You explained that the justice “deep dive” is more a bilateral exercise between the 

Scottish and UK Governments. I would like to request details of when this exercise 

is to be undertaken and how the Welsh Government is to be involved. 

I am sure you would agree that the pace with which this process is moving poses 

some challenges for the scrutiny process – particularly as we are only weeks away 

from the next JMC (EN) meeting. The support of the Welsh Government and its 

willingness to ensure such scrutiny is achieved is welcome. 

In terms of the agenda for the next JMC (EN) meeting, I would hope that you are 

able to share this with the Committee as soon as it is confirmed. In particular, I 

would like to know whether you foresee any decisions being taken on common UK 

policy frameworks or the EU (Withdrawal) Bill at this meeting. 

The transparency of these inter-governmental arrangements is important - a 

point that has been made in clear terms to the Committee by its stakeholders. I 

intend to write to you separately with a broader request regarding the level of 

information the Committee will need in future to effectively scrutinise these 

Brexit-related inter-governmental processes. 

As most of the above information is likely to be in your possession already, I 

would be grateful for a swift response. If at all possible, I would like to include it 

in the Committee’s meeting papers for 4 December 2017. To that end, I would 

need a response by 29 November 2017. 
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I am copying this letter to Mike Hedges AM, Chair of the Climate Change, 

Environment and Rural Affairs Committee, Dr Dai Lloyd AM, Chair of the Health 

and Social Services Committee and Mick Antoniw AM, Chair of the Constitutional 

and Legislative Affairs Committee. 

Thank you for considering this request. I look forward to receiving your response. 

Yours sincerely 

 

David Rees AM 

Chair of the External Affairs and Additional Legislation Committee 
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David Rees AC 

Cadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol 

 

 

23 Tachwedd 2017 

 

Annwyl David, 

Yng nghyfarfod y Pwyllgor Busnes ar 21 Tachwedd 2017, trafododd y Rheolwyr 

Busnes eich llythyr ataf, dyddiedig 17 Tachwedd, pan y gwnaethoch gais i ymestyn 

y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil 

yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) i 19 Ionawr 2018. Cytunodd y Rheolwyr Busnes 

mai eu dewis fyddai ymestyn y dyddiad cau i 13 Rhagfyr 2017 er mwyn caniatáu 

ar gyfer dadl yn y Cyfarfod Llawn yn fuan yn y flwyddyn newydd os oes angen, a 

rhag i adroddiadau pwyllgorau fynd yn angof ymysg popeth arall. Mae'r 

Llywodraeth wedi nodi y byddai'n ystyried cyflwyno Cynigion Cydsyniad 

Deddfwriaethol ar welliannau newydd o sylwedd yn ôl yr angen.  

Buaswn yn ddiolchgar pe gallech ystyried y cynnig hwn a rhoi adborth mewn pryd 

i'r Pwyllgor ddychwelyd at y mater hwn ar 28 Tachwedd os bydd angen. 

Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol 

a Deddfwriaethol, gan y bydd y terfyn amser diwygiedig yn berthnasol i'r pwyllgor 

hwn hefyd. 

 

Yn gywir 

 

 

 

 

Elin Jones AC 

Y Llywydd a Chadeirydd y Pwyllgor Busnes 

 

cc Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol  
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Eitem 3.4



Rheoliadau Cyflenwadau Dŵr Preifat (Cymru) 2017 
 
Roedd angen newid y Rheoliadau drafft mewn ymateb i faterion a godwyd mewn 
ymateb i’r ymgynghoriad. Arweiniodd hyn at beth oedi cyn llunio’r Rheoliadau 
terfynol. Gosodwyd y Rheoliadau yng Nghymru ar 30 Hydref 2017, nid yw Defra 
wedi gosod eu Rheoliadau hwy hyd yma. 
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Eitem 3.5



 

SL(5)144 - Rheoliadau Cyflenwadau Dŵr Preifat (Cymru) 2017. 

Cefndir a diben 

 

Mae’r Rheoliadau hyn yn dirymu ac yn disodli Rheoliadau Cyflenwadau Dŵr Preifat (Cymru) 2010 gan 

drosi gofynion ychwanegol Cyfarwyddeb y Cyngor 98/83/EC ynghylch ansawdd dŵr a fwriedir i’w yfed 

gan bobl mewn perthynas â chyflenwadau dŵr preifat, fel y’u diwygiwyd gan Gyfarwyddeb y Comisiwn 

2015/1787. 

 

Mae’r Rheoliadau hyn yn gweithredu Cyfarwyddeb y Cyngor 98/83/EC ar ansawdd dŵr a fwriedir i’w yfed 

gan bobl ac yn nodi’r gofynion ar gyfer diogelu iechyd y cyhoedd o ran sylweddau ymbelydrol mewn dŵr 

a fwriedir i’w yfed gan bobl. 

 

Mae’r Rheoliadau hyn yn gymwys i gyflenwadau dŵr preifat (fel y’u diffinnir yn rheoliad 2) a fwriedir i’w 

yfed gan bobl.  

 

Mae Rhan 1 o’r Rheoliadau yn gwneud darpariaethau mewn perthynas â safonau dŵr ar gyfer 

cyflenwadau dŵr preifat.  

 

Mae Rhan 2 o’r Rheoliadau yn gosod dyletswydd ar awdurdodau lleol i fonitro cyflenwadau dŵr preifat 

ac i sicrhau bod pob sampl a gymerir yn cael ei dadansoddi yn y ffyrdd a nodir.  

Y weithdrefn 

Negyddol. 

Materion technegol: craffu 

Ni nodwyd unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn perthynas â’r 

offeryn hwn. 

Craffu ar y rhinweddau  

Nodwyd dau bwynt i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â’r offeryn 

hwn. 

1. Gwneir y Rheoliadau hyn o dan adran 2(2) o Ddeddf y Cymunedau Ewropeaidd 1972. Mae Deddf 

1972 yn rhoi disgresiwn ynghylch pa un ai’r weithdrefn negyddol ynteu’r weithdrefn gadarnhaol a 

ddylai fod yn berthnasol i’r Rheoliadau hyn. Dewiswyd y weithdrefn negyddol, sy’n ymddangos yn 

briodol o ystyried nad yw’r Rheoliadau hyn yn diwygio unrhyw ddarpariaeth o Ddeddf na Mesur y 

Cynulliad. [21.3(ii) ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod yn codi materion 

polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Cynulliad.] 

2. Gwneir y Rheoliadau hyn i sicrhau y caiff Cyfarwyddeb y Comisiwn 2015/1787 ei throsi. Y dyddiad 

cau ar gyfer trosi’r Gyfarwyddeb hon oedd 27 Hydref 2017. Gall gweithredu cyfarwyddeb yn hwyr 

arwain at achos am dorri cyfraith Ewropeaidd. Y Comisiwn Ewropeaidd sy’n gyfrifol am sicrhau 

bod cyfraith y Gymuned yn cael ei chymhwyso’n gywir. Mae gan y Comisiwn yr opsiwn o gychwyn 

achos am dorri rheolau o dan Erthygl 258 (Erthygl 226 TEC gynt) o’r Cytuniad ar Weithrediad yr 

Undeb Ewropeaidd pryd bynnag y bydd o’r farn bod Aelod-wladwriaeth wedi torri cyfraith y 

Tudalen y pecyn 24



 

Gymuned. O ystyried cyn lleied yr oedi a gafwyd, mae hyn yn annhebygol iawn. Fodd bynnag, nid 

yw Llywodraeth Cymru wedi rhoi rhesymau dros fod yn hwyr yn gweithredu Cyfarwyddeb 

2015/1787. [21.3 (iv) ei fod yn rhoi deddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd ar waith yn amhriodol.] 

Y Goblygiadau yn sgil gadael yr Undeb Ewropeaidd   

Seiliwyd y dadansoddiad a ganlyn ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) (“y Bil”) fel y’i cyflwynwyd. 

Mae’r Rheoliadau hyn yn rhan o “ddeddfwriaeth ddomestig sy’n deillio o’r UE” o dan gymal 2 o’r Bil, felly 

bydd y Rheoliadau hyn yn cael eu cadw fel cyfraith ddomestig a byddant yn parhau i gael effaith yng 

Nghymru o’r diwrnod ymadael ymlaen. Mae’r Bil yn rhoi pŵer i Weinidogion Cymru addasu’r Rheoliadau 

hyn er mwyn ymdrin â diffygion sy’n deillio o ymadael â’r UE, yn amodol ar rai cyfyngiadau.  

Ymateb y Llywodraeth 

Mae ymateb gan y llywodraeth yn ofynnol. 

 

Cynghorwyr Cyfreithiol 

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol 

14 Tachwedd 2017 
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Eitem 6.1 Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Eitem 6.2Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Eitem 7Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Eitem 8 Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42
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