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Rheoliadau Rhyddid i Ymsefydlu a Symud Gwasanaethau yn 
Rhydd (Ymadael â’r UE) 2019 

DYDDIAD  15 Gorffennaf 2019 

GAN Rebecca Evans AC, Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd 

 

Rheoliadau Rhyddid i Ymsefydlu a Symud Gwasanaethau yn Rhydd (Ymadael â’r UE) 
2019 o dan y pwerau yn Neddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018.  
 
Cyfraith yr UE a ddargedwir sy'n cael ei datgymhwyso 

• Unrhyw hawliau, pwerau, rhwymedigaethau, cyfyngiadau, rhwymedïau a gweithdrefnau 
sy'n parhau yn rhinwedd adran 4(1) o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 ac 
sy'n deillio (yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol) o –  
o Erthygl 49 o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd 
o Erthygl 31 o'r Cytundeb ar yr Ardal Economaidd Ewropeaidd a lofnodwyd yn Oporto 

ar 2 Mai 1992 ynghyd â'r Protocol yn addasu'r Cytundeb hwnnw a lofnodwyd ym 
Mrwsel ar 17 Mawrth 1993 

o Erthygl 4 o'r Cytundeb rhwng y Gymuned Ewropeaidd a'i Haelod-wladwriaethau a'r 
Cydffederasiwn Swisaidd ar ryddid pobl i symud a lofnodwyd yn Lwcsembwrg ar 21 
Mehefin 1999 

o Erthygl 13 o'r Cytundeb sy'n sefydlu Cymdeithas rhwng y Gymuned Economaidd 
Ewropeaidd a Thwrci a lofnodwyd yn Ankara ar 12 Medi 1963 ac Erthygl 41 o'r 
Protocol ychwanegol i'r Cytundeb hwnnw a lofnodwyd ym Mrwsel ar 23 Tachwedd 
1970 

   

• Unrhyw hawliau, pwerau, rhwymedigaethau, cyfyngiadau, rhwymedïau a gweithdrefnau 
sy'n parhau yn rhinwedd adran 4(1) o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 ac 
sy'n deillio (yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol) o –  
o Erthyglau 56 a 57 o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd 
o Erthyglau 36 a 37 o'r Cytundeb ar yr Ardal Economaidd Ewropeaidd a lofnodwyd yn 

Oporto ar 2 Mai 1992 ynghyd â'r Protocol yn addasu'r Cytundeb hwnnw a 
lofnodwyd ym Mrwsel ar 17 Mawrth 1993 

o Erthygl 5 o'r Cytundeb rhwng y Gymuned Ewropeaidd a'i Haelod-wladwriaethau a'r 
Cydffederasiwn Swisaidd ar ryddid pobl i symud a lofnodwyd yn Lwcsembwrg ar 21 
Mehefin 1999 
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o Erthygl 14 o'r Cytundeb sy'n sefydlu Cymdeithas rhwng y Gymuned Economaidd 
Ewropeaidd a Thwrci a lofnodwyd yn Ankara ar 12 Medi 1963 ac Erthygl 41 o'r 
Protocol ychwanegol i'r Cytundeb hwnnw a lofnodwyd ym Mrwsel ar 23 Tachwedd 
1970 

 

• Unrhyw hawliau, pwerau, rhwymedigaethau, cyfyngiadau, rhwymedïau a gweithdrefnau 
sy'n parhau yn rhinwedd adran 4(1) o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 ac 
sy'n deillio (yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol) o –  
o Erthygl 18 o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd 
o Erthygl 4 o'r Cytundeb ar yr Ardal Economaidd Ewropeaidd a lofnodwyd yn Oporto 

ar 2 Mai 1992 ynghyd â'r Protocol yn addasu'r Cytundeb hwnnw a lofnodwyd ym 
Mrwsel ar 17 Mawrth 1993 

o Erthygl 2 o'r Cytundeb rhwng y Gymuned Ewropeaidd a'i Haelod-wladwriaethau a'r 
Cydffederasiwn Swisaidd ar ryddid pobl i symud a lofnodwyd ym Mrwsel ar 21 
Mehefin 1999 

o Erthygl 9 o'r Cytundeb sy'n sefydlu Cymdeithas rhwng y Gymuned Economaidd 
Ewropeaidd a Thwrci a lofnodwyd yn Ankara ar 12 Medi 1963 ac Erthygl 41 o'r 
Protocol ychwanegol i'r Cytundeb hwnnw a lofnodwyd ym Mrwsel ar 23 Tachwedd 
1970 

 
i'r graddau y maent yn ymwneud â therfynu hawliau etc. a nodir uchod. 
 
Unrhyw effaith y gall yr OS ei chael ar gymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad a/neu 
ar gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru 
Ni fydd y diwygiadau arfaethedig yn cael unrhyw effaith ar gymhwysedd deddfwriaethol y 
Cynulliad a/neu ar gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru. 
 
Diben y diwygiadau  
Diben y diwygiadau yw darparu bod hawliau sy'n effeithiol yn uniongyrchol ac sy'n ymwneud 
â'r rhyddid i ymsefydlu a'r rhyddid i ddarparu gwasanaethau a fyddai'n parhau i fod yn 
gymwys mewn cyfraith ddomestig yn rhinwedd adran 4(1) o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd 
(Ymadael) 2018, yn dod i ben. Mae'r OS hefyd yn sicrhau bod unrhyw hawliau sy'n effeithiol 
yn uniongyrchol ac sy'n ymwneud â gwahardd gwahaniaethu ar sail cenedligrwydd hefyd yn 
dod i ben, i'r graddau eu bod yn ymwneud â'r hawliau cytuniad hynny sy'n effeithiol yn 
uniongyrchol ac sy'n ymwneud â'r rhyddid i ymsefydlu a'r rhyddid i ddarparu gwasanaethau. 
 
Mae'r OS a'r Memorandwm Esboniadol cysylltiedig, sy'n nodi effaith pob un o'r diwygiadau 
i'w gweld yma: https://beta.parliament.uk/work-packages/r01NiaNN 
 
Pam y rhoddwyd cydsyniad 
Nid oes gwahaniaeth rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU o ran y polisi ar gyfer y 
cywiriad. O ganlyniad, byddai gwneud OS ar wahân yng Nghymru ac yn Lloegr yn arwain at 
ddyblygu gwaith a chymhlethdod diangen i'r llyfr statud. Mae cydsynio i OS ar draws y DU 
yn sicrhau bod un fframwaith deddfwriaethol ar draws y DU sy'n hybu eglurder a 
hygyrchedd yn ystod y cyfnod hwn o newid. O dan yr amgylchiadau eithriadol hyn, mae 
Llywodraeth Cymru yn ystyried ei bod yn briodol i Lywodraeth y DU ddeddfu ar ein rhan yn 
yr achos hwn.  

https://beta.parliament.uk/work-packages/r01NiaNN

