
 

Agenda - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth 

Ychwanegol 
Lleoliad: 

Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd 

Dyddiad: Dydd Llun, 10 Chwefror 2020 

Amser: 13.15

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Rhys Morgan 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddMADY@cynulliad.cymru
------ 

Rhag-gyfarfod preifat  

(13.15-13.30) 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

(13.30)   

2 Sesiwn graffu gyda Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau 

Rhyngwladol 

(13.30-14.30) (Tudalennau 1 - 40)  

Eluned Morgan AC, Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol 

Andrew Gwatkin - Llywodraeth Cymru 

Emma Edworthy - Llywodraeth Cymru  

3 Papurau i’w nodi 

(14.30-14.35)   

3.1 Papur i'w nodi 1: Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit 

at y Cadeirydd ynghylch adroddiad y Pwyllgor - Fframweithiau polisi 

cyffredin: Gwaith craffu gan y Cynulliad 

 (Tudalennau 41 - 49)  

3.2 Papur i'w nodi 2: Gohebiaeth gan yr Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol dros 

Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd at y Cadeirydd ynghylch Bil y Cytundeb 

Ymadael - 29 Ionawr 2020 

 (Tudalen 50)  

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



3.3 Papur i'w nodi 3: Ymateb gan Lywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar 

gytundebau rhyngwladol y DU ar ôl Brexit 

 (Tudalennau 51 - 54)  

3.4 Papur i'w nodi 4: Ymateb gan Lywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar 

strategaeth ryngwladol ddrafft Llywodraeth Cymru 

 (Tudalennau 55 - 59)  

4 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i benderfynu gwahardd 

y cyhoedd o weddill y cyfarfod 

(14.35)   

5 Sesiwn graffu gyda Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau 

Rhyngwladol - trafod y dystiolaeth 

(14.35-14.50)   

6 Trafod ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar 

fframweithiau polisi cyffredin 

(14.50-14.55)   

7 Gwaith craffu ar gytundebau rhyngwladol 

(14.55-15.10) (Tudalennau 60 - 84)  

8 Blaenraglen waith 

(15.10-15.30) (Tudalennau 85 - 87)  

9 Trafod newid cylch gwaith y Pwyllgor 

(15.30-15.40) (Tudalennau 88 - 92)  



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 1

Eitem 2Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42
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Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



Jeremy Miles AC/AM 
Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit  
Counsel General and Brexit Minister  

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

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

YPCCGB@llyw.cymru / PSCGBM@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-CG-0161-20 
 
 
 
 
David Rees AC,  
Cadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol  
David.Rees@assembly.wales  
 

23 Ionawr 2020 
 
 
 Annwyl David,  
 
 
 
Hoffwn ddiolch i'r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol am ei adroddiad 

'Fframweithiau polisi cyffredin: Gwaith craffu gan y Cynulliad'. Bwriedir i Fframweithiau 

Cyffredin alluogi'r pedair llywodraeth yn y DU i wneud penderfyniadau ar y cyd a llunio 

polisïau mewn modd tryloyw a chydweithredol mewn meysydd lle y mae cymhwysedd wedi’i 

ddatganoli.  

Fel y soniais yn fy llythyrau dyddiedig 1 Mawrth a 23 Hydref 2019, mae Llywodraeth Cymru 

yn cydnabod rôl hanfodol y Senedd, ynghyd â'r tair deddfwrfa arall yn y DU, o ran craffu ar 

fframweithiau’r dyfodol, yn ogystal â’u datblygu, eu gweithredu a’u goruchwylio. Yn yr un 

modd, mae Llywodraeth y DU wedi datgan ei bod yn parhau’n llwyr ymroddedig i fod yn 

agored mewn perthynas â llunio Fframweithiau Cyffredin, ac i graffu arnynt.  

Hoffem gynnal yr ysbryd adeiladol yr ydym wedi bod yn cydweithio ynddo, a hefyd ein 

hymrwymiad i dryloywder a phwysigrwydd craffu. Yn unol â'r pwyntiau uchod ynghylch natur 

y rhaglen Fframweithiau Cyffredin, yn yr ymateb hwn rwyf wedi ymateb dros dro i sawl un o 

argymhellion y Pwyllgor. Mae dau reswm dros hyn:  

1. Dyma gasgliad cymhleth a heriol iawn o amcanion. Mae Llywodraeth Cymru wedi 

ymrwymo i ddiogelu cymhwysedd datganoledig drwy'r rhaglen Fframweithiau 

Cyffredin fel y gellir datblygu polisïau i ddiwallu anghenion pobl Cymru. Rwyf hefyd 

yn cydnabod yr effaith a'r cysylltiad rhwng ein polisïau ninnau a pholisïau 

llywodraethau eraill y DU yn y meysydd hyn, yn ogystal â'r cysylltiad â chytundebau 

masnach ryngwladol yn y dyfodol (gan gynnwys â'r UE). Mantais – ac yn wir prif her 

– y rhaglen Fframweithiau yw bod angen cytundeb rhwng y pedair llywodraeth yn y 

DU. Mae datblygu Fframweithiau Cyffredin ar lefel y DU i ddiwallu anghenion 

amrywiol Cymru wrth iddynt esblygu yn her gyson ac amlweddog. O ran meysydd 

sydd dan sylw ar hyn o bryd mewn trafodaethau a phrosesau datblygu polisi 
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rhynglywodraethol, rwyf wedi ymrwymo i roi diweddariad erbyn diwedd mis Mawrth 

2020.   

 

2. Mae'r rhaglen Fframweithiau Cyffredin yn faes gwaith annibynnol ac ynddo feysydd 

polisi penodol a nodwyd yng nghyd-destun ymadawiad y DU â'r UE ac o dan y 

Cytundeb Rhynglywodraethol a ddaeth gyda Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 

2018. Gall arferion da o'r rhaglen lywio gwaith rhynglywodraethol arall, ac maent yn 

cael eu rhannu'n rheolaidd â'r Adolygiad Cysylltiadau Rhynglywodraethol sydd ar 

wahân ond yn gysylltiedig, er enghraifft. Ond mae cwmpas y rhaglen wedi'i ddiffinio'n 

benodol. Yn yr ymateb hwn, rwy'n cyfeirio at Fframweithiau Cyffredin fel y'u 

disgrifiwyd yn y Dadansoddiad o'r rhaglen Fframweithiau a luniwyd gan Swyddfa 

Cabinet Llywodraeth y DU ym mis Ebrill 2019 ar y cyd â llywodraethau eraill y DU.  

 

Hoffwn sicrhau fy mod yn ymateb yn glir ynglŷn â'r rhaglen Fframweithiau Cyffredin. Pan 

nad yw'r cais penodol ynghylch Fframweithiau Cyffredin yn glir imi, rwyf wedi gofyn i'r 

Pwyllgor roi rhagor o wybodaeth am ei gais ynghylch Fframweithiau Cyffredin, i'm galluogi i 

ymateb yn llawn. Byddaf yn fwy na pharod i ysgrifennu eto at y Pwyllgor.  

Cytunaf â llawer o'r egwyddorion sy’n sail i argymhellion y Pwyllgor, ac ni chredaf fod 

anghytundeb sylfaenol rhyngom ynghylch y cyfeiriad cyffredinol ar gyfer y rhaglen 

Fframweithiau. Credaf fod cyfle inni barhau i gydweithio'n agos i lywio datblygiad 

Fframweithiau Cyffredin, a rhannu gwybodaeth ar y datblygiad hwnnw, a sicrhau craffu a 

thrafodaeth amserol â deddfwrfeydd wrth i'r gwaith fynd rhagddo.   

 

Ymatebion i Argymhellion y Pwyllgor 

 

Argymhelliad 1 

Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru, mewn ymateb ysgrifenedig i'r adroddiad hwn, 

yn ymrwymo i hysbysu’r Cynulliad pan fydd deddfwriaeth yn gysylltiedig â fframwaith polisi 

cyffredin y DU gyfan, p’un a yw’r ddeddfwriaeth honno’n cael ei hystyried gan y Cynulliad 

ynteu Senedd y DU. 

 

Ymateb: Derbyn 

 

Mae'r Llywodraeth yn derbyn yr argymhelliad ar y sail bod y cyfeiriad at 'fframwaith polisi 

cyffredin y DU gyfan' yn cyfeirio at y Rhaglen Fframweithiau Cyffredin. Cyfeirir at hyn fel 

‘Fframweithiau Cyffredin’. 

Rhaid i’r broses ar gyfer cytuno ar Fframweithiau Cyffredin fod yn gynhwysol a thryloyw. 

Byddaf yn sicrhau bod y Senedd yn cael gwybod pan fo deddfwriaeth yn ymwneud ag 

unrhyw un neu ragor o'r Fframweithiau Cyffredin sy'n cael eu trafod gan lywodraethu'r DU.  

Serch hynny, os yw'r argymhelliad hwn yn cyfeirio at waith rhynglywodraethol cyffredinol, 

mae Prif Weinidog Cymru yn ystyried y ffordd orau o hwyluso gwaith craffu ar gytundebau 

rhynglywodraethol a byddai'n croesawu barn y Pwyllgor. 

 

Goblygiadau Ariannol: AMHERTHNASOL Tudalen y pecyn 42



Argymhelliad 2 

Rydym yn argymell bod y Pwyllgor Busnes yn ystyried a ddylid diwygio’r Rheolau Sefydlog 

i'w gwneud yn ofynnol i aelod o Lywodraeth Cymru hysbysu'r Cynulliad yn y ffordd a nodir 

yn ein hargymhelliad cyntaf. 

 

Mater i’w Pwyllgor Busnes ei ystyried yw’r argymhelliad hwn.   
 

Argymhelliad 3 

Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn adolygu'r holl ddeddfwriaeth a basiwyd yn y 

Pumed Cynulliad i asesu a yw'n ymwneud â maes fframwaith polisi cyffredin y DU gyfan ai 

peidio. Dylai'r adolygiad hwn gael ei gynnal erbyn diwedd mis Chwefror 2020 i sicrhau bod 

gan y Cynulliad y wybodaeth hon cyn bod y rhan fwyaf o fframweithiau'n barod ar gyfer 

gwaith craffu. 

 

Ymateb: Cwblhawyd 

Nid yw'r un ddeddfwriaeth a basiwyd yn y Pumed Cynulliad yn ymwneud â'r un o'r 

Fframweithiau Cyffredin. 

 

Goblygiadau Ariannol: AMHERTHNASOL 

 

 

Argymhelliad 4  

Os bydd adolygiad Llywodraeth Cymru yn nodi deddfwriaeth sy'n ymwneud ag un o'r 
meysydd fframwaith sy'n cael eu datblygu ar hyn o bryd, dylai: 

▪ hysbysu'r Pwyllgor hwn a'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn 
ysgrifenedig; a 

▪ sicrhau bod y deunydd esboniadol sy'n cyd-fynd â'r fframwaith amlinellol a gyhoeddir yn y 
pen draw yn nodi'r cysylltiad â'r ddeddfwriaeth hon. 

 

Ymateb: Nid oes angen cyfeiriadau o'r fath gan nad oes yr un ddeddfwriaeth wedi'i nodi 
mewn perthynas â'r Fframweithiau Cyffredin. 

 

 

Goblygiadau Ariannol: AMHERTHNASOL 

 

 

Argymhelliad 5 
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Os bydd Llywodraeth Cymru yn nodi deddfwriaeth sy'n creu, neu'n darparu pwerau i greu, 
fframwaith polisi cyffredin y DU gyfan sydd y tu allan i'r rhestr o feysydd fframwaith a 
nodwyd gan y rhaglen fframweithiau graidd, dylai ysgrifennu at y Pwyllgor hwn a'r Pwyllgor 
Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: 
▪ i’w hysbysu; ac 
▪ i esbonio sut y bydd y fframwaith yn cael ei ymgorffori yn y rhaglen fframweithiau neu, o 
dan amgylchiadau lle nad dyna yw bwriad Llywodraeth Cymru, y rhesymau dros ddatblygu'r 
maes fframwaith hwn y tu allan i'r rhaglen graidd. 
 
Ymateb: Derbyn 
 
Mae cwmpas y rhaglen Fframweithiau Cyffredin wedi'i ddiffinio'n glir yn y dogfennau a 
gyhoeddwyd. Does dim cynlluniau i ymestyn y rhaglen Fframweithiau Cyffredin ar hyn o 
bryd. Os yw'r sefyllfa hon yn newid, byddaf yn sicrhau bod y Pwyllgor yn cael gwybod a bod 
unrhyw gynigion i ymestyn y rhaglen Fframweithiau yn cael eu cyhoeddi.   
 
 
Goblygiadau Ariannol: AMHERTHNASOL 

 
 
Argymhelliad 6 
 
Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru, gan weithio gyda holl Lywodraethau eraill y 
DU, yn creu un adnodd ar y we sy'n rhestru'r holl fframweithiau, eu hynt, a chysylltiadau â 
deddfwriaeth ac unrhyw gynhyrchion anneddfwriaethol sy'n gysylltiedig â hwy. Rydym yn 
argymell bod y wefan hon yn weithredol erbyn diwedd mis Chwefror 2020 h.y. cyn 
rhyddhau'r garfan nesaf o fframweithiau ar gyfer gwaith craffu. 
 
 
Ymateb: Polisi wrthi'n cael ei ddatblygu 
 
Mae'r argymhelliad hwn yn ymwneud â pholisi sydd wrthi'n cael ei ddatblygu ac sy'n destun 
trafodaethau rhynglywodraethol. Byddai angen i bob un o'r pedair cenedl gytuno ar unrhyw 
broses gyhoeddi a chadw ati. Byddaf yn sicrhau bod barn y Pwyllgor yn cael ei chyfleu'n glir 
yn y trafodaethau. Rhoddir diweddariad ar yr argymhelliad hwn cyn y toriad ar 30 Mawrth. 
 
 
 
 
 
Argymhelliad 7 
 
Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn ymrwymo i barhau i gynnal deialog rhwng 
Llywodraeth Cymru a swyddogion y Cynulliad, gyda'r bwriad o sicrhau bod gan bwyllgorau y 
wybodaeth sydd ei hangen arnynt mewn digon o amser i gynllunio ar gyfer craffu ar 
fframweithiau. 
 
 
Ymateb: Derbyn  
 
Mae trafod a rhannu gwybodaeth yn rheolaidd rhwng Llywodraeth Cymru a swyddogion y 
Senedd wedi bod yn rhan amlwg o ddatblygiad y Fframweithiau Cyffredin ers peth amser. 
Rydym wedi ymrwymo i gynnal hyn ac yn wir ei ddwysáu os yw'r broses gyflawni ar gyfer y 
rhaglen Fframweithiau yn meithrin momentwm yn ystod 2020, fel rydym yn ei rag-weld.  
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Goblygiadau Ariannol: Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol uniongyrchol newydd i 
dderbyn yr argymhelliad hwn. 
 
 
Argymhellion 8 - 10 
 
 
Argymhelliad 8 
Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru, mewn ymateb i'r adroddiad hwn, yn rhoi 
ymrwymiad ysgrifenedig i ddarparu cytundebau amlinellol cryno i bwyllgorau'r Cynulliad ac i 
osod copi o bob cytundeb amlinellol cryno gerbron y Cynulliad ar yr un pryd. O dan 
amgylchiadau arferol ni ddylai hyn fod yn llai na chwe wythnos cyn cyhoeddi'r cytundeb 
fframwaith amlinellol dros dro cysylltiedig. 
 
 
 
Goblygiadau Ariannol: AMHERTHNASOL 
 
 
 
 
 
Argymhelliad 9 
Dylai Llywodraeth Cymru osod gerbron y Cynulliad yr holl gytundebau fframwaith amlinellol 
dros dro, ynghyd ag unrhyw gynhyrchion gweithredu cysylltiedig fel concordatiau. 
 
 
 
Goblygiadau Ariannol: AMHERTHNASOL 
 
 
Argymhelliad 10 
Ochr yn ochr â phob cytundeb fframwaith dros dro, dylai Llywodraeth Cymru gyhoeddi 

memorandwm esboniadol sy'n cynnwys: 

− amcanion polisi'r fframwaith;  

− y dystiolaeth i gefnogi'r angen am fframwaith yn y maes hwn, gan gynnwys y dystiolaeth i 

ddangos cydymffurfiaeth â bob un o egwyddorion y fframwaith;  

− crynodeb o'r broses ymgynghori a'r ymatebion a gafwyd; 

− unrhyw wahaniaethau sydd heb eu datrys o ran y safbwyntiau a fynegwyd gan y partïon 
eraill sy’n rhan o’r cytundeb a sut y dylid datrys y gwahaniaethau hyn;  
− trefniadau llywodraethu, gan gynnwys y broses ar gyfer datrys anghydfodau a'r 
mecanwaith adolygu;  
− asesiad o’r effaith ar ddatganoli, h.y. i ba raddau y mae'r cytundeb fframwaith hwn yn 
cyfyngu ar gymhwysedd gweithredol, ac i ba raddau y mae'r cyfyngiadau a osodir gan y 
cytundeb fframwaith yn cymharu â'r rhai sy'n bodoli o dan fframweithiau cyfredol yr UE;  
− asesiad o’r effaith ddeddfwriaethol h.y. pa ddeddfwriaeth, sydd wedi’i phasio neu sy'n 
gysylltiedig, sydd ynghlwm wrth y fframwaith hwn (cyfraith yr UE a ddargedwir, Offerynau 
Statudol eraill, deddfwriaeth sylfaenol) ac unrhyw faterion sy'n ymwneud â chydsyniad 
deddfwriaethol;  
− asesiad o'r effaith ariannol; a  
− chynllun gweithredu ar ôl gwneud cytundeb (i gynnwys proses adolygu gydag amserlenni 
a dangosyddion diffiniedig i ddangos eu bod yn cydymffurfio ag egwyddorion y fframwaith). 
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Goblygiadau Ariannol: AMHERTHNASOL 
 
Ymateb i Argymhellion 8-10: Polisi wrthi'n cael ei ddatblygu 
 
Mae'r argymhellion hyn yn ymwneud â pholisi sydd wrthi'n cael ei ddatblygu ac sy'n destun 
trafodaethau rhynglywodraethol a byddai angen i bob un o'r pedair cenedl gytuno arno a 
chadw ato. Byddaf yn sicrhau bod barn y Pwyllgor yn cael ei chyfleu'n glir yn y trafodaethau. 
Rhoddir diweddariad ar yr argymhellion hyn cyn y toriad ar 30 Mawrth. 
 
 
Argymhelliad 11 
 
Rydym yn argymell bod y Pwyllgor Busnes yn ystyried a fyddai’n dymuno ymgymryd â'r rôl 
a awgrymwyd gennym o ran cydlynu gwaith craffu’r pwyllgorau ar gytundebau fframwaith 
amlinellol dros dro. 
 
Mater i'r Pwyllgor Busnes ei ystyried yw'r argymhelliad hwn.   
 
 
Argymhelliad 12 
 
Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru, mewn ymateb ysgrifenedig i'r adroddiad hwn, 
yn ymrwymo i hwyluso creu’r rôl a ddisgrifiwyd yn yr adroddiad hwn ar gyfer y Pwyllgor 
Busnes, pe bai'r Pwyllgor Busnes am gyflawni’r fath rôl. 
 
Mater i'r Pwyllgor Busnes ei ystyried yw'r argymhelliad hwn a bydd Llywodraeth Cymru wrth 
gwrs yn ymateb i unrhyw geisiadau gan y Pwyllgor Busnes. 
 
 
 
Argymhelliad 13 
 
Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru, mewn ymateb ysgrifenedig i'r adroddiad hwn, 
yn ymrwymo i beidio â chytuno ar gytundeb fframwaith nes bod pwyllgor wedi adrodd ar 
gytundeb fframwaith amlinellol dros dro neu fod y terfyn amser a bennwyd gan y Pwyllgor 
Busnes ar gyfer cyflwyno adroddiad wedi mynd heibio. 
 
Ymateb: Derbyn mewn egwyddor 
 
Dim ond ar ôl mynd drwy broses graffu y bydd Fframweithiau Cyffredin yn cael eu 
cwblhau'n derfynol, a bydd adroddiadau'r Pwyllgor yn rhan hanfodol o'r broses honno. 
Byddaf yn rhannu manylion y broses graffu y mae Gweinidogion y DU, Cymru, yr Alban a 
Gogledd Iwerddon yn cytuno arni â'r Pwyllgor cyn gynted â phosib. Bydd hyn yn ein helpu i 
gyd-ddatblygu math o graffu sy'n briodol i'r materion sy'n codi yng Nghymru yn sgil y 
rhaglen Fframweithiau. 
 
Goblygiadau Ariannol: AMHERTHNASOL 
 
 
Argymhelliad 14 
 
O dan amgylchiadau lle bydd pwyllgor wedi cyflwyno adroddiad yn unol â’r terfyn amser a 
bennwyd gan y Pwyllgor Busnes, rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru, mewn ymateb 
ysgrifenedig i'r adroddiad hwn, yn ymrwymo i: 
▪ ymateb yn ysgrifenedig i unrhyw sylwadau a wneir gan bwyllgor y Cynulliad; ac, 
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▪ yn unol â threfniadau adrodd arferol y pwyllgor,  i ganiatáu amser ar gyfer dadl ar 
adroddiad y pwyllgor yn y Cyfarfod Llawn cyn bwrw ymlaen i wneud cytundeb fframwaith. 
 
Ymateb: Derbyn mewn egwyddor 
 
Nid yw pedair gweinyddiaeth y DU wedi penderfynu'n derfynol eto ar fanylion y weithdrefn 
ar gyfer craffu ar y Fframweithiau Cyffredin. Byddaf yn sicrhau bod barn y Pwyllgor yn cael 
ei chyfleu'n glir yn y trafodaethau. Byddaf yn ysgrifennu at y Pwyllgor cyn gynted ag y 
cytunir ar y gweithdrefnau craffu hyn ac yn ei ddiweddaru dim hwyrach na 30 Mawrth. 
 
 
Goblygiadau Ariannol: AMHERTHNASOL 
 
 
Argymhelliad 15 
 
Rydym yn argymell bod y cytundeb fframwaith terfynol ac unrhyw gynhyrchion gweithredu 
cysylltiedig yn cael eu gosod gerbron y Cynulliad ar ôl iddynt gael eu llofnodi. 
 
 
Ymateb: Derbyn  
 
Mae'r Llywodraeth yn derbyn yr argymhelliad ar y sail bod y cyfeiriad at 'fframwaith' yn 
cyfeirio at y Rhaglen Fframweithiau Cyffredin. Bydd cytundebau terfynol Fframweithiau ac 
unrhyw gynhyrchion gweithredu cysylltiedig yn cael eu gosod gerbron y Senedd yn unol â'r 
broses safonol ar gyfer cytuno ar Fframweithiau Cyffredin. 
 
Goblygiadau Ariannol: Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol uniongyrchol newydd i 
dderbyn yr argymhelliad hwn. 
 
 
 
Argymhelliad 16 
 
Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn gosod adroddiad gerbron y Cynulliad, o leiaf 
unwaith y flwyddyn, sy'n rhoi asesiad o’r ffordd y mae pob fframwaith yn gweithio yn unol â'r 
cynllun gweithredu ar ôl gwneud cytundeb y gofynnwyd amdano yn argymhelliad 10 o'r 
adroddiad hwn. 
 
Ymateb: Derbyn  
 
Mae'r Llywodraeth yn derbyn yr argymhelliad ar y sail bod y cyfeiriad at 'fframwaith' yn 
cyfeirio at y Rhaglen Fframweithiau Cyffredin. Bydd Llywodraeth Cymru yn gosod adroddiad 
gerbron y Senedd o leiaf unwaith y flwyddyn, yn asesu'r ffordd y mae pob Fframwaith 
Cyffredin yn gweithio. Bydd hyn yn rhan o'r adroddiad blynyddol a osodir o dan y cytundeb 
cysylltiadau rhyngsefydliadol rhwng Llywodraeth Cymru a'r Senedd. Bydd cynnwys yr 
adroddiad yn destun trafodaethau pellach o fewn y rhaglen Fframweithiau Cyffredin ac â'r 
pedair deddfwrfa yn y DU, yn unol â'n hymateb i Argymhelliad 10.   
 
Goblygiadau Ariannol: Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol uniongyrchol newydd i 
dderbyn yr argymhelliad hwn. 
 
 
 
Argymhelliad 17 
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Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn cyflwyno datganiad ysgrifenedig gerbron y 
Cynulliad pryd bynnag: 
▪ y bydd unrhyw barti sy’n rhan o gytundeb fframwaith yn cynnig newid i fframwaith;  
▪ y bydd newid i unrhyw gytundeb fframwaith;  
▪ y bydd anghydfod mewn perthynas â gweithredu fframwaith; neu  
▪ pan fydd mecanweithiau ffurfiol ar gyfer datrys anghydfod yn cael eu sbarduno. 
 
Ymateb: Polisi wrthi'n cael ei ddatblygu 
 
Mae'r argymhelliad hwn yn ymwneud â pholisi sydd wrthi'n cael ei ddatblygu ac sy'n destun 
trafodaethau rhynglywodraethol. Byddai angen i bob un o'r pedair cenedl gytuno ar unrhyw 
broses gyhoeddi a chadw ati. Byddaf yn sicrhau bod barn y Pwyllgor yn cael ei chyfleu'n glir 
yn y trafodaethau. Rhoddir diweddariad ar yr argymhelliad hwn cyn y toriad ar 30 Mawrth. 
 
Goblygiadau ariannol: AMHERTHNASOL 
 
 
 
Argymhelliad 18 
 
Rydym yn argymell bod y Llywydd yn ystyried trafod yr adroddiad hwn gyda Fforwm y 
Cadeiryddion yn y lle cyntaf, a'r cwestiwn p’un a ddylid sefydlu cytundeb rhyngsefydliadol i 
ategu'r cynnig o ran gwaith craffu a wneir yn yr adroddiad hwn. 
 
 
Mater i'r Llywydd ei ystyried yw'r argymhelliad hwn. 
 
Argymhelliad 19 
 
Rydym yn argymell bod y Pwyllgor Busnes yn ystyried y dull o graffu a awgrymwyd gennym 
(fel y disgrifir yn yr adroddiad hwn) gyda'r bwriad o benderfynu a fyddai'n briodol ym marn y 
Pwyllgor gofyn am newidiadau i’r Rheolau Sefydlog i gryfhau'r broses graffu yn y dyfodol. 
 
 
Mater i'r Pwyllgor Busnes ei ystyried yw'r argymhelliad hwn. 
 
 
Argymhelliad 20 
 
Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn ystyried yr achos dros addasu’r dull 
rhynglywodraethol o ran y rhaglen fframweithiau er mwyn sicrhau: 
▪ ei fod yn cael ei ystyried yng nghyd-destun cyffredinol y gwaith o gytuno ar ddiffiniad a 
rennir o farchnad fewnol y DU; a 
▪ bod y gweithgarwch deddfwriaethol ac anneddfwriaethol y gellid ystyried ei fod yn creu 
fframwaith ar gyfer y DU gyfan yn cael ei ymgorffori yn y rhaglen waith hon. 
 
Ymateb: Polisi wrthi'n cael ei ddatblygu 
 
 
O ran y pwynt bwled cyntaf, mae’r gwaith rhynglywodraethol ar y farchnad fewnol yn mynd 
rhagddo ar wahân i’r rhaglen Fframweithiau Cyffredin. Mae’r cysylltiadau â’r rhaglen 
Fframweithiau Cyffredin yn cael eu datblygu yn unol ag egwyddorion y Fframweithiau 
Cyffredin. 
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O ran yr ail bwynt bwled, cyfeiriaf y Pwyllgor at fy ateb i Argymhelliad 5. Mae’r rhaglen 
Fframweithiau Cyffredin yn faes gwaith annibynnol sy’n deillio o ymadawiad y DU â’r Undeb 
Ewropeaidd ac mae ar wahân i fathau eraill o gytundeb rhynglywodraethol. 
 
Rhoddir diweddariad ar yr argymhelliad hwn cyn y toriad ar 30 Mawrth. 
 
Goblygiadau ariannol: AMHERTHNASOL 
 
 
 

 
 
 
Jeremy Miles AM 
Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit  
Counsel General and Brexit Minister  
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• Department 
for Exiting the 
European Union 

David Rees AM 

James Duddridge MP 
Parliamentary Under Secretary of State 
for Exiting the European Union 
9 Downing Street 
SW1A2AG 

Chair of the External Affairs & Additional Legislation 
Committee 
National Assembly for Wales 
Cardiff Bay 
Cardiff, CF99 1 NA 

/-=--~~u, 

correspondence@dexeu.gov.uk 

Our ref: MC2020/00081 

z_ Of ~ anuary 2020 

Thank you for your letter of 8 January, regarding your case for two amendments to Clause 
29 of the Withdrawal Agreement Bill to acknowledge that the Assembly has a role in 
reviewing EU law during transition. I am responding on behalf of the Secretary of State. 

As you will be aware, the Bill has now completed its passage and become the EU 
(Withdrawal Agreement) Act 2020. When the Committee publishes a report under section 29 
of the Act, subsection (3)(c) provides that the report must confirm that the Committee has 
taken appropriate evidence on the effect of the legislation. This could include consulting the 

devolved administrations where this is appropriate. 

It is not for the Government to instruct Committees on how to carry out their scrutiny work, 
but it is our view that there is nothing in section 29 that stops Parliament's scrutiny 

committees from consulting with committees of the devolved legislatures in preparation of 
their reports. Indeed, I would expect the committees to want to do so where it is relevant. 

Thank you for taking the time to write. 

JAMES DUDDRIDGE MP 
PARLIAMENTARY UNDER SECRETARY OF STATE 

FOR EXITING THE EUROPEAN UNION 
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Eluned Morgan AC/AM 
Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol  
Minister for International Relations and the Welsh 
Language 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

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

Gohebiaeth.Eluned.Morgan@llyw.cymru 
               Correspondence.Eluned.Morgan@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.   

 
 
 
 
 

 
 
 

3 Chwefror 2020  
 

 
 
Annwyl David 
 
Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 17 Rhagfyr 2019 ac am y golwg ymlaen llaw a gafwyd ar 
adroddiad Cytundebau rhyngwladol y DU ar ôl Brexit: Rôl i’r Cynulliad gan y Pwyllgor 
Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, sef  
 
Hoffwn ddiolch ichi a’r Pwyllgor am gynnal yr ymchwiliad hwn. Rwyf wedi ystyried yr 

argymhellion a wnaed, ac mae f’ymateb i’w weld yn Atodiad A i’r llythyr hwn. Byddwn yn 

croesawu’r cyfle i drafod ymhellach pan fyddaf yn ymddangos ger bron y Pwyllgor ar 10 

Chwefror. 

Yn gywir, 

 

 

Eluned Morgan AC/AM 
Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol  
Minister for International Relations and the Welsh Language 
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Ymateb ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru i’r adroddiad Cytundebau rhyngwladol y 
DU ar ôl Brexit: Rôl i’r Cynulliad gan y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth 
Ychwanegol. 
 

 
Mae Llywodraeth Cymru yn croesawu’r adroddiad. Mae ymatebion manwl i argymhellion yr 
adroddiad i’w gweld isod: 

 
  

Argymhelliad 1. Er mwyn caniatáu i’r gwaith craffu hwn ddigwydd, rydym yn argymell bod 
Llywodraeth Cymru yn gosod Dull Amlinellol y DU24

 ar yr un pryd ag y caiff y Dull Amlinellol ei 
osod gerbron Senedd y DU. Dylid cyflwyno memorandwm ychwanegol ochr yn ochr â’r Dull 
Amlinellol sy’n egluro safbwynt Llywodraeth Cymru ac effaith gweithredu’r cytundeb yn y pen 
draw ar gymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad a/neu swyddogaethau Gweinidogion Cymru.  

24 Fel y cyfeirir ato ym Mhapur Gorchymyn Llywodraeth y DU   

Ymateb: Derbyn mewn egwyddor 
 
Mae’n bwysig bod Senedd Cymru yn cael digon o amser a gwybodaeth i allu craffu ar ddull 
gweithredu Llywodraeth Cymru ar gyfer dylanwadu ar y negodiadau masnach sy’n cael eu 
cynnal gan Lywodraeth y DU. Gan y bydd negodiadau masnach yn cynnwys meysydd sy’n 
ymwneud yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol â meysydd cymhwysedd datganoledig, rydym 
wedi bod yn gofyn bod Llywodraeth Cymru yn cael cyfranogi mewn modd agos yn y meysydd 
perthnasol. Yn y meysydd hyn, rydym yn gofyn bod Llywodraeth Cymru yn cael cyfranogi ar yr 
un pryd â chyfranogiad gan Adrannau Llywodraeth y DU, er mwyn sicrhau bod penderfyniadau 
a wneir gan Lywodraeth y DU yn ystyried safbwynt y Gweinyddiaethau Datganoledig yn llawn, 
os nad ydynt yn cael eu gwneud ar y cyd â’r Gweinyddiaethau hynny. Bydd angen inni gynnal y 
trafodaethau hyn yn gyfrinachol, gan barchu unrhyw benderfyniadau a wneir o ran yr hyn y 
gallwn ei rannu a phryd y gallwn wneud hynny.  
 
Rydym o’r farn y dylid rhoi’r un cyfleoedd craffu i’r Deddfwrfeydd Datganoledig ag a roddir i 
Senedd y DU mewn meysydd o gymhwysedd datganoledig. Rwy’n cytuno gyda’r Pwyllgor y 
dylai dogfennau sy’n cael eu gosod gerbron Senedd y DU, gael eu gosod gerbron Senedd 
Cymru ar yr un pryd.  
 
Rwy’n cytuno y dylai Llywodraeth Cymru gytuno hefyd i osod memorandwm ychwanegol sy’n 

egluro ein safbwynt ac unrhyw oblygiadau clir i gymhwysedd gweithredol neu ddeddfwriaethol 

datganoledig, lle bo hynny’n bosibl. Fodd bynnag, allaf dderbyn yr argymhelliad y dylai hynny 

ddigwydd ar yr un pryd â gosod dull amlinellol Llywodraeth y DU. Cyn cytuno â’r argymhelliad 

hwn, byddai angen inni gael sicrwydd gan Lywodraeth y DU y byddem yn cael mynediad 

ymlaen llaw at yr wybodaeth sydd i’w chynnwys yn null amlinellol y DU, er mwyn caniatáu 

amser i ddatblygu memorandwm sy’n benodol i Gymru. Dylid nodi, fel yr eglurir yn y Papur 

Gorchymyn, bod dull amlinellol y DU yn annhebygol o gynnwys disgrifiad manwl o ffurf y 

cytundeb terfynol. Mae felly’n bosibl, ac o bosibl yn debygol, na fyddai Llywodraeth Cymru yn 

gallu nodi mewn modd ystyrlon y goblygiadau a fyddai’n gysylltiedig â gweithredu unrhyw 

gytundeb terfynol, gan gynnwys unrhyw effaith ar gymhwysedd gweithredol neu 

ddeddfwriaethol datganoledig. Felly ni allaf dderbyn yr argymhelliad bod yn rhaid i’r 

memorandwm gynnwys y goblygiadau ar gyfer cymhwysedd gweithredol neu ddeddfwriaethol 

datganoledig, gan ei fod yn bosibl na ellir eu hadnabod o ddull amlinellol y DU. Fodd bynnag, 

rwy’n ymrwymo i ddarparu unrhyw wybodaeth am y materion hyn sy’n rhesymol glir o edrych ar 

ddull amlinellol y DU. 
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Goblygiadau ariannol: Bydd rhai costau ychwanegol cyfyngedig sy’n gysylltiedig â pharatoi 
memoranda, gan gynnwys cael cyngor cyfreithiol cysylltiedig. Mae hyn yn rhan o gyfrifo’r costau 
sy’n gysylltiedig â datblygiad parhaus swyddogaeth polisi masnach newydd ar draws 
Llywodraeth Cymru.  
 
 

Argymhelliad 2. Rydym yn argymell, mewn amgylchiadau lle mae Llywodraeth Cymru yn ceisio 
dod i gytundeb a fyddai’n cyfyngu ar gymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad yn y dyfodol ar ôl 
ei weithredu, yna dylai Llywodraeth Cymru ofyn am gydsyniad y Cynulliad cyn cyflwyno 
sylwadau o’r fath i Lywodraeth y DU .  

 
Ymateb: derbyn mewn egwyddor 
 
Pe baem yn sicrhau’r rôl yr ydym yn ei cheisio mewn negodiadau, gallem fod yn rhan o 
drafodaethau hir ynglŷn ag amrywiaeth o feysydd cymhleth. Pe bai’n dod yn glir y byddai 
cytundeb yn debygol o gyfyngu ar Senedd Cymru yn arfer ei chymhwysedd deddfwriaethol, a 
phe gofynnid i Lywodraeth Cymru gydsynio â hynny, byddem yn ei gwneud yn glir y byddai’n 
rhaid Senedd Cymru graffu ar unrhyw gytundeb dros dro y byddem yn dod iddo yng nghyd-
destun negodiadau cyfrinachol. Ar y cyd â Llywodraeth y DU, byddwn yn ymchwilio i drefniadau 
posibl ar gyfer ymgysylltu â Senedd Cymru yn ystod neu rhwng cylchoedd negodi er mwyn 
adlewyrchu unrhyw drefniadau a roddir ar waith ar gyfer Senedd y DU.  
 
Mae’n debygol y bydd angen deddfwriaeth ddomestig ar gyfer gweithredu cytundebau o’r fath.  

Bydd Senedd Cymru yn chwarae rôl allweddol yn hyn, naill ai drwy graffu ar ddeddfwriaeth, a’i 

phasio, i weithredu unrhyw rwymedigaethau mewn perthynas â Chymru, neu drwy roi cydsyniad 

i Fil o eiddo’r DU, sy’n rhoi’r cytundeb rhyngwladol ar waith ar gyfer y DU gyfan, lle bo’r Bil yn 

cynnwys darpariaethau o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Senedd Cymru, neu’n addasu ei 

chymhwysedd deddfwriaethol. 

 
 

Argymhelliad 3. Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn parhau i ymgysylltu â 
Llywodraeth y DU i sicrhau bod modd i ddogfennau negodi sy’n cael eu gosod yn y Senedd 
gael eu gosod yn y Cynulliad ar yr un pryd. Yn ogystal, lle cynigir mynediad gwell at ddogfennau 
negodi i Senedd y DU, rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod mynediad 
cyfatebol yn cael ei ganiatáu i Aelodau’r Cynulliad i’r graddau y mae’r dogfennau’n ymwneud â 
meysydd datganoledig a meysydd a allai effeithio ar gymhwysedd datganoledig.  

 
 
Ymateb: Derbyn 
 
Byddwn yn parhau i bwyso i Senedd Cymru gael cyfwerthedd â Senedd y DU yn y meysydd 
hyn. Mae hwn yn gais ymarferol a rhesymol yr ydym yn gobeithio y bydd Llywodraeth y DU yn 
cytuno iddo.   
 
 
Goblygiadau ariannol: Dim – eisoes yn rhan o waith sy’n mynd rhagddo 
 
 

 
 

Argymhelliad 4. Yn yr amgylchiadau hyn, rydym yn argymell bod unrhyw gynigion ar gyfer 
proses ddiwygiedig o graffu gan Senedd y DU yn ymgorffori’r angen i ystyried barn y Cynulliad 
cyn cadarnhau cytundeb. Gobeithiwn y bydd Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru yn 
ymrwymo i gefnogi hyn.  
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Mae Llywodraeth Cymru yn fodlon cymeradwyo a chefnogi’r egwyddor y dylid ymgynghori â 
Senedd Cymru fel rhan o broses graffu Senedd y DU ac unrhyw  gonfensiwn rhwng 
deddfwrfeydd.  Ond, nid yw’n glir eto pa broses ddiwygiedig o graffu gan Senedd y DU a allai 
gael ei chynnig ac yn y pen draw, mae’r argymhelliad hwn y tu allan i reolaeth Llywodraeth 
Cymru.  
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi dadlau’n gyson yn erbyn rhoi rôl statudol i Senedd Cymru yn y 
broses gadarnhau. O ganlyniad, rwy’n croesawu bod yr adroddiad yn cydnabod nad oes gan 
Senedd y DU y pŵer i roi feto llwyr ar gytundebau rhyngwladol, ac o gadw hynny mewn cof, nid 
yw’r adroddiad yn mynd mor bell ag awgrymu y dylai Senedd Cymru gael pwerau feto.  
 
Goblygiadau ariannol: Dim ar gyfer Llywodraeth Cymru 

 
 

Argymhelliad 5. Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn mynd ati i weithredu 
cytundebau rhyngwladol yn wahanol fel ffordd o sicrhau bod buddiannau datganoledig yn cael 
eu hystyried, heb amharu ar y broses o fwrw ymlaen â chytundeb y DU.  

 
Ymateb: Derbyn mewn egwyddor 
 
Mae llawer o enghreifftiau o weithredu gwahaniaethol yn cael ei alluogi mewn cytundebau 
masnach rydd, sy’n aml yn angenrheidiol er mwyn cydnabod amrywiaeth o faterion cymhleth a 
threfniadau llywodraethu mewn cenhedloedd sofran gwahanol. Er enghraifft, bydd yr Unol 
Daleithiau’n aml yn eithrio darpariaethau ar lefel taleithiau o’i chytundebau masnach, a bydd yr 
UE yn cydnabod trefniadau gwahanol mewn gwahanol aelod-wladwriaethau.  
 
Byddwn yn ymchwilio i eithriadau ac atodiadau perthnasol, yn ddelfrydol yn seiliedig ar 
enghreifftiau sy’n gosod cynsail, lle mae meysydd sy’n gysylltiedig â chymhwysedd 
datganoledig na ellir cyrraedd cytundeb rhwng y DU a Llywodraethau Datganoledig mewn 
perthynas â nhw. Gallai’r dull gweithredu hwn fod yn angenrheidiol ar gyfer adlewyrchu 
realitioedd protocol Gogledd Iwerddon pe bai’r EU a’r DU yn dilyn trywydd gwahanol i’w gilydd 
(a chan ymestyn hynny, y DU a Phrydain Fawr) mewn meysydd perthnasol. Byddwn yn gwneud 
achos o blaid Cymru yn yr un modd lle bo hynny’n briodol, ar ôl ystyried y risgiau a’r manteision, 
gan gynnwys unrhyw effeithiau posibl ar Farchnad Fewnol y DU. 
 
Goblygiadau ariannol: Nid oes unrhyw oblygiadau uniongyrchol yn deillio o’r argymhelliad ei 
hun. Gallai realiti safbwyntiau penodol godi goblygiadau ariannol sylweddol (er enghraifft 
monitro a gorfodi safonau gwahanol yng Nghymru a Lloegr) a bydd angen ystyried y rhain fesul 
achos.   

 

Argymhelliad 6. Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn ceisio ymrwymiad gan 
Lywodraeth y DU i hysbysu Gweinidogion Cymru a’r Cynulliad os yw’n bwriadu rhoi effaith dros 
dro i gytundeb rhyngwladol (yn rhannol neu’n llawn).  

 
Ymateb: Derbyn 
 
Byddem yn disgwyl i hyn fod yn rhan arferol o’r broses o gydsynio ynghylch cytundeb 
rhyngwladol.  
 
Goblygiadau ariannol: Nid oes costau ychwanegol sy’n gysylltiedig â’r argymhelliad, er y bydd 
costau cysylltiedig mewn perthynas â gweithredu cytundebau rhyngwladol, gan ddibynnu ar 
natur unrhyw newidiadau y bydd angen eu gwneud i ddeddfwriaeth neu drefniadau eraill.  
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Ymateb Llywodraeth Cymru i Argymhellion y Pwyllgor Materion 
Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol: Y Strategaeth Ryngwladol 
Ddrafft 
 
___________________________________________________________________ 
  
Cyflwyniad 
 
Ers degawdau, mae perthynas Cymru â'r byd wedi cael ei diffinio gan ei pherthynas 
â'r Undeb Ewropeaidd. Mae Ionawr 2020 yn nodi dechrau cyfnod newydd yn y 
berthynas hon, ac mae’n bwysicach nag erioed bod Cymru yn sicrhau ei lle ar y llwyfan 
rhyngwladol. Yn ystod yr un mis gwelwyd cyhoeddi strategaeth ryngwladol newydd i 
Gymru, sy'n nodi ein huchelgeisiau ar gyfer y berthynas newydd hon ag Ewrop a 
gweddill y byd. 
 
Mae nifer o gwestiynau heb eu hateb o hyd am ffurf perthynas olaf y DU ag Ewrop 
wrth inni symud i gyfnod pontio. Mae hyn wedi golygu creu rhywfaint o hyblygrwydd 
yn y strategaeth er mwyn gallu ymateb wrth i'r berthynas ddatblygu.  
 
Mae'r strategaeth yn nodi tri uchelgais craidd: codi proffil Cymru, tyfu ein heconomi, a 
sefydlu Cymru fel cenedl sy’n gyfrifol yn fyd-eang. Yn ei hanfod, bydd y strategaeth yn 
sicrhau canlyniadau cadarnhaol i bobl Cymru; mae wedi'i hadeiladu ar set gref o 
werthoedd ac yn ein gosod ar lwybr at bresenoldeb a dylanwad mwy strategol yn y 
byd.  
 
Rwy’n croesawu adroddiad y Pwyllgor, a’r broses helaeth o gasglu tystiolaeth, sydd 
wedi bod yn gyfraniad gwerthfawr wrth i’r strategaeth ryngwladol newydd hon ar gyfer 
Cymru gael ei datblygu.  
 
Ymatebion manwl i argymhellion y Pwyllgor 
 
Nodau a Blaenoriaethau’r Strategaeth Ryngwladol 
 
Argymhelliad 1. Rydym yn argymell bod datganiad gweledigaeth Llywodraeth Cymru 
yn rhoi darlun clir o'r 'gyrchfan derfynol' a ragwelir gan y Llywodraeth ar ddiwedd oes 
y strategaeth. Dylai nodi'n glir y canlyniadau penodol y mae Llywodraeth Cymru yn 
gobeithio’u cyflawni drwy'r strategaeth.   
 
Ymateb: Derbyn 
 
Mae'r strategaeth gyhoeddedig yn nodi tri uchelgais craidd i ddwyn ynghyd ein gwaith 
rhyngwladol dros y pum mlynedd nesaf. Y rhain yw: 

 Byddwn yn codi proffil Cymru ar y llwyfan rhyngwladol.  

 Byddwn yn tyfu’r economi drwy gynyddu allforion a denu buddsoddiad o’r tu 

allan. 

 Byddwn yn sefydlu Cymru fel cenedl sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang.  
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Eitem 3.4



Mae’n anodd pennu targedau mesuradwy ar adeg pa fo popeth yn y pair o hyn o ran 
ein perthynas ag Ewrop. Fodd bynnag, mae’r Crynodeb Gweithredol yn nodi rhestr o’r 
hyn yr ydym yn gobeithio ei gyflawni dros y pum mlynedd nesaf.  
 

 
Goblygiadau Ariannol - Dim 
 
Argymhelliad 2. Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn amlinellu yn ei 
hymateb i'r adroddiad hwn sut y mae'n bwriadu sicrhau bod sectorau eraill o'r 
economi, lle gall Cymru ddangos arweinyddiaeth fyd-eang, yn cael eu cynrychioli'n 
ddigonol gan Lywodraeth Cymru yn ei gweithgareddau rhyngwladol.   

Ymateb: Derbyn 
 
Drwy gyfrwng y strategaeth hon, mae Llywodraeth Cymru am hyrwyddo Cymru fel 
cenedl uchelgeisiol sy'n masnachu'n fyd-eang ac sydd wedi symud i ffwrdd oddi wrth 
ei heconomi draddodiadol, oedd yn seiliedig ar ddiwydiannau trwm, at economi sy'n 
fywiog, yn fodern ac yn amrywiol ac yn cefnogi uchelgeisiau Llywodraeth Cymru ar 
gyfer datgarboneiddio. Mae'r strategaeth gyhoeddedig yn nodi tri sector sy'n dangos 
bod y sgiliau a'r gweithlu gan Gymru eisoes i gyflawni hyn. 
 
Mewn sefyllfa gystadleuol, roeddem yn teimlo ei bod yn bwysig dangos 
arweinyddiaeth ryngwladol mewn rhai sectorau, ond dim ond oriel i dynnu sylw ati yw 
hon. Mae gan Gymru lu o sectorau amrywiol y gall fod yn falch ohonynt hefyd, ac y 
gellir eu defnyddio i ddangos ei chryfderau a’r hyn sydd ganddi i’w gynnig yn fasnachol.  
 
Mae'r Strategaeth Ryngwladol yn cefnogi'r blaenoriaethau a amlinellir yn y Cynllun 
Gweithredu ar yr Economi a bydd y ddwy ddogfen yn ategu ei gilydd er mwyn sicrhau 
cydnabyddiaeth i gwmnïau yng Nghymru ar y llwyfan rhyngwladol. Yn benodol, mae'r 
gwaith a wnaed gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu prosiectau magnet o amgylch 
diwydiannau eraill, megis y diwydiannau creadigol, gweithgynhyrchu uwch ac ynni 
adnewyddadwy, i ddenu buddsoddiad i ranbarthau ledled Cymru yn agwedd allweddol 
ar y ddwy ddogfen. Mae'r strategaeth yn nodi'n glir mai at ddibenion arddangos yn 
unig y mae'r canolfannau rhagoriaeth a bod Cymru'n croesawu buddsoddiadau gan 
bob math o ddiwydiant. Cyflëwyd y negeseuon hyn hefyd i bartneriaid allweddol, megis 
yr Adran Masnach Ryngwladol, i’w hyrwyddo drwy ei gweithgarwch ym maes cymorth 
busnes rhyngwladol. 
 
Goblygiadau Ariannol - Dim.  
 
Cydgysylltu a Chyflawni 
 
Argymhelliad 3.  Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn amlinellu sut y 
mae'n bwriadu sicrhau bod ei gweithgareddau cysylltiadau rhyngwladol yn cael eu 
cydgysylltu'n well o fewn Llywodraeth Cymru a chyda gweithgareddau Llywodraeth y 
DU ac asiantaethau'r DU, ac a oes angen mecanwaith ffurfiol i gyflawni'r nod hwn.   
 
Argymhelliad 4. Rydym yn argymell bod y strategaeth derfynol yn nodi'n fanylach 
sut y bydd Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda sefydliadau cymdeithas sifil sy'n 
dymuno cefnogi’r gwaith o gyflawni’r strategaeth.  
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Ymateb: Derbyn  
 
Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod na all gyflawni'r agenda rhyngwladol ar ei phen 
ei hun. Yn hytrach, mae'n cydnabod bod gan y Gweinidog Cysylltiadau  
Rhyngwladol rôl bwysig i'w chwarae o ran dwyn ynghyd yr holl weithgarwch 
rhyngwladol sy’n digwydd ar draws portffolios y Cabinet drwy'r strategaeth hon, yn 
ogystal â rôl ehangach o ran cydlynu’r gwaith rhyngwladol sy'n cael ei wneud gan 
sefydliadau eraill a’r gymdeithas sifil.  
 
Drwy gydol y broses o ddatblygu'r strategaeth, mae wedi bod yn glir bod awydd ymysg 
rhanddeiliaid i weithio gyda'i gilydd mewn ffordd gadarnhaol. Mae ymgysylltiad 
adeiladol ag adrannau Llywodraeth y DU a'i hasiantaethau wedi digwydd yn barod, ac 
mae deunyddiau sy'n hyrwyddo Cymru a'r cynnig Cymreig o amgylch y tair canolfan 
ragoriaeth wrthi'n cael eu dosbarthu ar draws rhwydwaith Llywodraeth y DU. 
 
Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn gweithio gyda grwpiau, fel y sectorau diwylliant a 
chwaraeon, i ddwyn ynghyd eu cynlluniau rhyngwladol a sicrhau ein bod yn gweithio 
gyda'n gilydd i wneud y mwyaf o effaith ein gweithgarwch tramor, lle bo hynny'n 
ymarferol ac yn ymarferol, ac i godi proffil Cymru dramor.  Mae Cwpan Rygbi'r Byd yn 
Japan yn ddiweddar yn dangos pa mor dda y gellir cyflawni hyn ac mae'n fodel 
cadarnhaol ar gyfer digwyddiadau tramor yn y dyfodol. 
 
Mae'r strategaeth hefyd yn nodi y cynhelir dau gyfarfod y flwyddyn i gydgysylltu'r 
gweithgareddau a wneir gan y gymdeithas sifil. 
 
Goblygiadau ariannol – Mae costau deunydd cyfathrebu a marchnata yn cael eu talu 
o gyllidebau presennol. 
 
Argymhelliad 5. Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cyfres 
fanwl o dargedau mesuradwy a phwyntiau gweithredu a fydd yn gorwedd o dan y 
strategaeth derfynol. Gallai'r rhain fod yn rhai blwyddyn ar flwyddyn er mwyn rhoi 
digon o hyblygrwydd i Lywodraeth Cymru addasu i newidiadau polisi ar lefel 
Llywodraeth y DU.  
 
Argymhelliad 6. Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i nodi yn ei hymateb i'r 
Pwyllgor yr amserlen ar gyfer cyhoeddi'r cynlluniau cyflawni.     

Ymateb: Derbyn 
 
Mae'r strategaeth gyhoeddedig yn nodi nifer o flaenoriaethau mesuradwy a phwyntiau 
gweithredu i'w cyflawni dros y pum mlynedd nesaf, gan gynnwys: 

 Sicrhau cynnydd o 5% yng nghyfraniad allforion i economi Cymru 

 Plannu 15 miliwn yn rhagor o goed yn Uganda erbyn 2025 

 Meithrin 500,000 o gysylltiadau diaspora. 
 
Mae llawer o'r gweithgarwch a nodir yn y strategaeth yn dibynnu ar fanteision pŵer 
meddal, ac felly nid yw'n fesuradwy. Fodd bynnag, lle y bo'n bosibl, mae’r 
gweithgarwch wedi’i feintioli.  Nid yw'n fwriad cyhoeddi rhagor o gynlluniau manwl ar 
ben y rhai sydd eisoes wedi'u nodi yn y strategaeth. 
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Goblygiadau ariannol – Dim goblygiadau ariannol ychwanegol. Bydd y gweithgarwch 
yn cael ei gyflawni o gyllidebau presennol. 
 
Cysylltiadau Rhyngwladol 
 
  
Argymhelliad 7. Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru, yn ei hymateb i'r 
adroddiad hwn, yn amlinellu ym mha ffordd y mae wedi ystyried sefydlu presenoldeb 
parhaol yng Ngwlad y Basg, ac os nad yw wedi gwneud hynny, yn amlinellu pa 
gamau amgen y mae'n bwriadu eu cymryd i sicrhau bod modd cryfhau'r berthynas 
os na fydd presenoldeb parhaol.  
 
Ymateb: Derbyn 
 
Mae'r strategaeth yn nodi bod Gwlad y Basg yn berthynas ranbarthol â blaenoriaeth 
yn Ewrop. Adlewyrchir hyn gan y ffaith ein bod wedi llofnodi Memorandwm Cyd-
ddealltwriaeth a chan y cysylltiad cyson yr ydym yn ei gael â chynrychiolwyr 
Llywodraeth Gwlad y Basg.  
 
Nid ydym wedi gwneud penderfyniad eto ynghylch agor swyddfa yng Ngwlad y Basg. 
Cyn inni wneud hynny, rydym yn awyddus i adolygu’r gwersi a ddysgwyd o’r broses o 
ehangu ein swyddfeydd tramor yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf. Yn y cyfamser mae 
ein swyddfeydd ym Mharis a Brwsel yn gweithio ar draws de Ewrop, gan gynnwys 
Sbaen.  
 
 
Goblygiadau Ariannol - Dim ar hyn o bryd. 
 
Argymhelliad 8. Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru, yn ei hymateb i'r 
adroddiad hwn, yn amlinellu sut y mae'n bwriadu bwrw ymlaen â'n hargymhelliad 8 
blaenorol wedi i’r strategaeth ryngwladol gael ei chwblhau.  

 
Ymateb: Derbyn  
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gynnal adolygiadau rheolaidd o 
effeithlonrwydd a pherfformiad ei holl weithgarwch, gan gynnwys y gwaith a wneir gan 
ein swyddfeydd tramor. Bydd y Pwyllgor yn parhau i dderbyn ei adroddiadau 
chwarterol gan y swyddfeydd tramor. Mae llawer o'r gweithgarwch a wnaed gan y 
swyddfeydd tramor yn ystod chwarter olaf pob blwyddyn ariannol yn canolbwyntio ar 
gyflwyno rhaglen flynyddol Dydd Gŵyl Dewi yn effeithiol. Hon yw’r gyfres 
gydgysylltiedig fwyaf o ddigwyddiadau a gynhelir gan Llywodraeth Cymru, a dyma 
uchafbwyntr ei chalendr rhyngwladol. Felly, mae Llywodraeth Cymru o'r farn ei bod yn 
briodol defnyddio'r dangosyddion perfformiad allweddol diwygiedig o Chwarter 1 y 
flwyddyn ariannol nesaf, sef 2020-21. 
 
 
Goblygiadau Ariannol - Dim.  
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Argymhelliad 9. Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn rhoi’r wybodaeth 
ddiweddaraf inni am y gwaith archwilio y mae wedi'i wneud gyda'r Undeb 
Ewropeaidd ac eraill i sicrhau bod Cymru yn parhau i gymryd rhan mewn rhaglenni 
Ewropeaidd, mewn meysydd datganoledig, ar ôl Brexit.   
 
Ymateb: Derbyn 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn ystyried ei chyfranogiad parhaus mewn nifer o 
raglenni Ewropeaidd, gan gynnwys y gronfa ymchwil ac arloesi Horizon 2020, 
Erasmus+, Ewrop Greadigol a’r Cydweithredu Ewropeaidd Tiriogaethol, sy’n cynnwys 
y rhaglen Interreg Cymru-Iwerddon sy’n werth £100m. Bydd canlyniad y trafodaethau 
hyn yn dibynnu ar nifer o ffactorau a fydd yn cael eu pennu yn ystod y cyfnod pontio. 
Ar hyn o bryd, bydd Swyddfa Brwsel yn parhau i ymgysylltu ac i fynychu cyfarfodydd 
a bydd y Pwyllgor yn cael diweddariad ar y gwaith hwn wrth i'r trafodaethau hyn fynd 
rhagddynt.  
 
Goblygiadau Ariannol – Dim ar hyn o bryd.  
 
 
Argymhelliad 10. Rydym yn argymell y dylai'r strategaeth derfynol gynnig eglurder 
am rôl a gweithgarwch swyddfa Llywodraeth Cymru ym Mrwsel yn y dyfodol yng 
ngoleuni ffurf derfynol Brexit.   
 
Ymateb: Derbyn 
 
Mae'r strategaeth gyhoeddedig yn nodi pwysigrwydd Swyddfa Brwsel o ran cynnal a 
chryfhau ein perthynas â'r Undeb Ewropeaidd a’i sefydliadau yn y dyfodol.  Ar hyn o 
bryd, mae'n dweud y bydd angen i rôl Swyddfa Brwsel esblygu wrth inni gael mwy o 
eglurder ynghylch ein perthynas. Bydd rhagor o wybodaeth am rôl Swyddfa Brwsel yn 
cael ei darparu i'r Pwyllgor maes o law. 
 
Goblygiadau Ariannol - Dim ar hyn o bryd.  
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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