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Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth 
Ychwanegol  

Cytundebau rhyngwladol: dull a awgrymir ar gyfer ymgysylltu a 
chraffu 

1. Diben 

1. Mae’r papur hwn yn rhoi amlinelliad o ymgysylltiad y Cynulliad â 
chytundebau rhyngwladol arwyddocaol y DU yn y dyfodol a chraffu ar y 
cytundebau hynny (e.e. y cytundebau masnach arfaethedig ar ôl Brexit ar gyfer y 
DU-UDA y DU-Awstralia a’r DU-Seland Newydd). 

2. Cafodd ei baratoi ar gyfer trafodaeth gydag amrywiaeth o arbenigwyr 
cyfansoddiadol a chyfreithiol mewn trafodaeth bord gron ar 14 Hydref 2019. 

2. Cefndir 

Gwaith blaenorol 

3. Mae’r Pwyllgor wedi bod yn ystyried goblygiadau polisi masnach Llywodraeth 
y DU i Gymru ers hydref 2016. 

4. Yn ystod chwarter cyntaf 2019, datblygodd y Pwyllgor ddull o graffu ar 
gytundebau rhyngwladol, mewn ymateb i’r nifer cynyddol o gytundebau dilyniant 
masnach a oedd yn cael eu gwneud i baratoi ar gyfer gadael yr UE. 

5. Mae’r dull hwn wedi gorfod bod yn adweithiol, oherwydd yr amserlenni tynn 
dan sylw a’r lefel gyfyngedig o ymgysylltu cyn eu llofnodi.  

6. Gwnaed y cynigion yn y papur hwn wrth baratoi ar gyfer y cyfnod ar ôl Brexit 
a’r cytundebau rhyngwladol arwyddocaol y mae Llywodraeth y DU yn bwriadu eu 
negodi gyda phartneriaid fel UDA, Awstralia a Seland Newydd. 

7. Ym mis Chwefror 2019, ysgrifennodd y Pwyllgor at Lywodraeth y DU gyda 
barn gychwynnol o’r hyn y gallai fod eisiau ei weld o safbwynt gwaith ymgysylltu a 
chraffu gan y Cynulliad. 

http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=25276&Opt=0
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8. Ers hynny, mae Llywodraeth Cymru wedi rhannu ei barn ei bod yn awyddus i 
chwarae rhan sylweddol wrth lunio mandad negodi’r DU.1  

9. Cynigir y model isod fel man cychwyn ar gyfer trafodaeth. Mae wedi’i 
ysgrifennu o safbwynt y Pwyllgor.  

3. Y model 

1. Ymgysylltiad cynnar a mandad y DU 

10. Mae ein profiad sefydliadol o ymgysylltu â thrafodaethau’r UE ar ddiwygiadau 
sylweddol (fel y rhai ar gyfer y Polisi Amaethyddol Cyffredin a’r Polisi Pysgodfeydd 
Cyffredin ar gyfer y cyfnod ar ôl 2013) wedi dangos bod angen ymgysylltu yn ystod 
camau cynharaf y broses, cyn bod sefyllfa negodi’r DU yn cael ei setlo neu cyn y 
cytunir ar fandad. 

11. Er mwyn i’r Cynulliad fod mewn sefyllfa i ymgysylltu fel hyn, byddai’n rhaid i 
Lywodraeth y DU ymgynghori ag ef cyn i Lywodraeth y DU gwblhau ei safbwynt 
negodi ac, yn ddelfrydol, dylid ei hysbysu ymlaen llaw am gynlluniau ar gyfer 
cytundebau rhyngwladol sydd ar ddod drwy gyhoeddi blaenraglen waith aml-
flwyddyn. 

12. Byddai’r model yn pwysleisio pwysigrwydd yr ymgysylltiad cynnar hwn a’r 
gwerth y gall hyn ei ychwanegu o ran nodi unrhyw faterion technegol, 
deddfwriaethol neu bolisi penodol i Gymru yn gynnar. Dylai mynd i'r afael â 
materion yn eu tarddle arwain at lwybr cliriach trwy gamau ymgysylltu a chraffu 
dilynol. 

13. Byddai hefyd yn galluogi’r Cynulliad i ymgysylltu â'r parti arall mewn unrhyw 
gytundeb, a/neu ranbarthau is-wladwriaeth perthnasol sy’n bodoli pe bai’n 
dymuno. 

14. Gallai’r Pwyllgor amlinellu ei fod, am y rhesymau hyn, yn credu y gall y math 
hwn o ymgysylltu cynnar wneud cyfraniad cadarnhaol at amcanion polisi 
masnach y DU.  

 
1 Gweler paragraffau 12-26 o drawsgrifiad o ymddangosiad y Prif Weinidog gerbron y Pwyllgor ar 8 
Gorffennaf 2019.  

http://cofnod.cynulliad.cymru/Committee/5472
http://cofnod.cynulliad.cymru/Committee/5472
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15. Byddem hefyd yn pwysleisio ei bod hi’n bwysig ymgysylltu â’r Cynulliad ac 
nid â Llywodraeth Cymru yn unig er mwyn sicrhau dealltwriaeth lwyr o’r sefyllfa 
ddatganoledig.  

16. Fel y nodwyd uchod, mae Llywodraeth Cymru wedi pwysleisio pa mor bwysig 
yw cymryd rhan wrth osod mandad negodi’r DU. Mae’n dilyn y bydd y Cynulliad 
hefyd am graffu ar y safbwynt a gymerir gan Lywodraeth Cymru ac unrhyw 
gyfaddawdau y bu’n rhaid iddi wneud wrth geisio dod i gytundeb â Llywodraeth y 
DU ar y mandad. 

17. 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 byddai’r model yn awgrymu y dylai Llywodraeth Cymru ofyn am 
gydsyniad y Cynulliad cyn cyflwyno sylwadau o’r fath i Lywodraeth y DU. 

18. Er mwyn galluogi’r gwaith craffu hwn i ddigwydd, gallai’r Cynulliad ofyn am 
ymrwymiad gan Lywodraeth Cymru i osod testun mandadau’r DU, ynghyd â 
memorandwm 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. 

 

  

Cwestiynau 

▪ A yw’r dull a awgrymir uchod ar gyfer ymgysylltu wrth osod mandad 
yn ddigonol er mwyn sicrhau bod y goblygiadau posibl i’r setliad 
datganoli a barn y Cynulliad yn cael eu hystyried yn ddigonol? 

▪ A ddylid cryfhau’r cynigion er mwyn ceisio sefydlu confensiwn 
seneddol, yn debyg i Sewel, a fyddai fel rheol yn gofyn am gydsyniad 
y Cynulliad i osod mandad sy’n cwmpasu meysydd cymhwysedd 
datganoledig? 
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2. Y cyfnod negodi: darparu gwybodaeth ac ymgysylltu yn 
amserol yn ystod y cyfnod negodi, gan gynnwys mynediad 
cyfartal at destunau trafod 

19. Ar ddechrau’r cyfnod negodi, dylai Llywodraeth y DU gyfathrebu’n dryloyw 
ynghylch amserlen a fformat y trafodaethau.  

20. Ar ôl datblygu strwythur ar gyfer trafodaethau, dylai'r Cynulliad gael eu 
briffio’n rheolaidd cyn ac ar ôl negodi gan Lywodraeth Cymru ar y safbwynt a 
gymerwyd a’r canlyniadau a gyflawnwyd ym mhob rownd negodi, gyda phwyslais 
arbennig ar sut yr ymdriniwyd â materion o bryder a godwyd yn ystod cyfnod 
cynnar y gwaith craffu/datblygu safbwynt. 

21. Bydd y dull hwn yn dibynnu ar Lywodraeth y DU yn sicrhau bod gan 
Lywodraeth Cymru rôl ystyrlon yn y broses.  

22. Yn absenoldeb cysylltiadau rhynglywodraethol mwy ffurfiol, ein dewis fyddai 
gweld Masnach Ryngwladol JMC yn cael ei sefydlu, fel y mae Llywodraeth Cymru 
yn galw amdani. Rydym yn nodi bod Fforwm Gweinidogol ar gyfer Masnach 
Ryngwladol wedi’i greu, ond nad yw wedi cyfarfod eto (hyd y gwyddom). Rydym 
yn aros am fanylion am gylch gorchwyl y Fforwm newydd hwn, a’r rôl a ragwelir ar 
ei gyfer.  

23. Rydym yn deall bod angen cynnal rhywfaint o gyfrinachedd ynghylch 
agweddau ar y broses negodi ac y gall graddfa’r cyfrinachedd amrywio. Er 
enghraifft, efallai y bydd angen cyfyngu ar rai gwybodaeth yn llwyr. Mewn 
achosion eraill, gallai rhannu gwybodaeth dan reolaeth trwy ddefnyddio e.e. 
ystafelloedd darllen fod yn briodol.  

24. Er mwyn i’r Cynulliad chwarae ei ran wrth ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif, 
a chynrychioli buddiannau pobl Cymru, rhaid iddo gael yr un lefel o fynediad at 
wybodaeth â Seneddwyr y DU mewn achosion lle mae trafodaethau’n ymwneud 
â chymwyseddau datganoledig, neu faterion a allai effeithio ar gymwyseddau 
datganoledig. 

25. Weithiau, gall y cyfle i drafod cynnydd gyda Gweinidogion y DU yn 
uniongyrchol fod o gymorth sylweddol i waith y Cynulliad. Byddem yn gobeithio y 
byddai Gweinidogion y DU yn parhau i edrych yn ffafriol ar geisiadau rhesymol i 
gymryd rhan yng ngwaith Pwyllgorau’r Cynulliad.  
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3. Cadarnhau 

Opsiwn 1: Gofyniad am gydsyniad y Cynulliad 

26. Yn ein barn ni, mae addasu’r setliad datganoli drwy gytuno ar gytundebau 
rhyngwladol yr un mor gyfansoddiadol arwyddocaol ag addasu’r setliad drwy 
ddeddfwriaeth y DU. 

27. Mae’n dilyn, felly, bod angen confensiwn cydsynio er mwyn cwmpasu’r 
cymhwysedd hwn a rennir fel y pwynt pan ddaw testun sefydlog i’r amlwg o’r 
trafodaethau.  

28. Gan fod gan gytundebau rhyngwladol y potensial i addasu cymhwysedd 
datganoledig y Cynulliad, credwn y dylai’r confensiwn (yn yr un modd â’r 
confensiwn cydsyniad deddfwriaethol) fod yn gonfensiwn rhwng deddfwrfeydd. 

29. Yn yr amgylchiadau hyn, gobeithiwn y bydd unrhyw gynigion ar gyfer proses 
ddiwygiedig o graffu Seneddol y DU yn ymgorffori’r angen i ystyried 
penderfyniadau cydsynio’r Cynulliad cyn cadarnhau cytundeb. Gobeithiwn y bydd 
Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru yn ymrwymo i gefnogi hyn.  

Opsiwn 2: Dim gofyniad am gydsyniad y Cynulliad  

30. Unwaith y bydd testun sefydlog yn dod i’r amlwg o’r trafodaethau, bydd y 
Cynulliad am ystyried sut mae’n cymharu â’r mandad ac a oes unrhyw oblygiadau 
newydd i Gymru, a’r setliad datganoli, wedi codi o ganlyniad i gyfaddawdau a 
wnaed. 

 

Cwestiwn 

▪ A fyddai’r trefniadau a ddisgrifir uchod yn rhoi digon o gyfle i’r 
Cynulliad oruchwylio a chraffu ar rôl Llywodraeth Cymru ac ymateb 
yn effeithiol i unrhyw wyriad o’r mandad a allai ddod i'r amlwg yn 
ystod trafodaethau? 
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31. Yn yr un modd â’r broses bresennol a ddilynir ar gyfer cytundebau 
rhyngwladol, gallai pwyllgor y Cynulliad ystyried y cytundeb drafft ac adrodd arno 
i’r Cynulliad a cheisio codi unrhyw faterion gyda Llywodraeth Cymru, Llywodraeth 
y DU a chydweithwyr mewn pwyllgorau yn Senedd y DU. 

 

4. Gweithredu cytundebau rhyngwladol yn wahanol 

32. Yn y pen draw, mae gan gytundebau rhyngwladol y DU sy’n ymgorffori 
anghenion penodol Cymru ac sy’n parchu’r setliad datganoli y potensial i fod o 
fudd sylweddol i bobl Cymru. 

33. Byddem yn gobeithio y byddai cytundeb rhyngwladol y DU yn gweithio er 
budd gorau’r DU i gyd. 

34. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod y gallai fod amgylchiadau lle na fydd 
modd mynd i'r afael â mater penodol i Gymru trwy ddull mwy cyffredinol y DU.  

35. Mewn amgylchiadau o’r fath, mae mecanweithiau sefydledig yn bodoli i 
ddarparu ar gyfer gweithredu cytundebau yn wahanol. Er enghraifft, cynnwys 
atodiadau o gymalau cadw i gytundeb. 

36. Credwn y dylai’r cwmpas ar gyfer gweithredu cytundebau rhyngwladol y DU 
yn wahanol yn y dyfodol gael ei ystyried o ddifrif gan Lywodraeth y DU wrth iddi 
ddatblygu ei dull. 

 

Cwestiwn 

▪ Beth yw gwahanol fuddion a manteision y ddau opsiwn a ddisgrifir 
uchod? Neu a oes dull arall y gellir ei gymryd? 

▪ Sut mae penderfyniad ar reoli cyfnod cadarnhau y gwaith craffu yn 
gysylltiedig â phenderfyniadau a wneir wrth ystyried y mandad? 

▪ Sut y gallai hyn weithio mewn amgylchiadau lle mae etholiad 
Cynulliad rhwng y pwynt lle mynegwyd barn ar fandad ac unrhyw 
ystyriaeth yn y cyfnod cadarnhau? 
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5. Gweithredu agweddau datganoledig ar gytundebau 
rhyngwladol 

37. Byddem yn disgwyl i’r Cynulliad a/neu Weinidogion Cymru fod yn gyfrifol am 
weithredu agweddau datganoledig ar gytundebau rhyngwladol eu hunain, gan 
gynnwys unrhyw fesurau deddfwriaethol a allai fod angen. 

38. Mewn amgylchiadau lle mae Llywodraeth y DU yn bwriadu rhoi effaith dros 
dro i gytundeb rhyngwladol (yn rhannol neu’n llawn) yna dylai fod yn ofynnol iddi 
hysbysu Gweinidogion Cymru a’r Cynulliad o’r bwriad hwn.  

6. Llywodraethu a datblygu ar ôl eu cadarnhau 

39. Byddem yn rhagweld y byddai’r Cynulliad yn awyddus i gymryd rhan yn y 
broses barhaus o fonitro’r trefniadau llywodraethu sy’n gysylltiedig â chytundeb 
rhyngwladol ac unrhyw drefniadau rhyng-sefydliadol y mae'n eu sefydlu e.e. 
mecanweithiau datrys anghydfodau. 

40. Efallai y bydd y Cynulliad am adolygu cytundeb o bryd i’w gilydd i sicrhau ei 
fod wedi cyflawni’r buddion a gafodd eu cynllunio i Gymru ac i ddysgu gwersi ar 
gyfer ymgysylltu â chytundebau rhyngwladol dilynol. 

 

 

 

 

 

 

 

Cwestiwn 

▪ A allai gweithredu cytundebau rhyngwladol yn wahanol weithio yng 
nghyd-destun y DU a datganoli? 
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Cwestiynau 

▪ Pa ddogfennaeth y dylid ei gosod gerbron y Cynulliad i alluogi craffu 
effeithiol ar y gwahanol gamau? 

▪ I ba raddau (os o gwbl) y dylid gofyn am gydsyniad y Cynulliad yn 
ystod: 

− y cyfnod mandad (paragraff 17); a/neu 

− y cyfnod cadarnhau (opsiynau wedi’u nodi ym mharagraffau 26 
- 31) 

▪ Ochr yn ochr â’r gwaith o ddatblygu gweithdrefn graffu, a oes achos 
i’w wneud dros geisio cael newidiadau i’r setliad datganoli? 

▪  Er enghraifft, diddymu neu ddiwygio Adran 82 o Ddeddf Llywodraeth 
Cymru 2006, oherwydd y newid ym mholisi tramor y DU o ganlyniad i 
Brexit? 

 

Alun Davidson, – Clerc y Pwyllgor 
alun.davidson@cynulliad.cymru 
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Crynodeb o’r cyfnodau allweddol 

Cyfnod 1 Ymgysylltu Cynnar: 

▪ Llywodraeth y DU yn cyhoeddi blaenraglen waith aml-flwyddyn ar gyfer 
cytundebau rhyngwladol sydd ar ddod. 

▪ Llywodraeth y DU yn ymgynghori â'r Cynulliad i ddatblygu ei mandadau 
negodi. 

▪ Craffu ar safbwynt Llywodraeth Cymru ar unrhyw fandadau. 

▪ Mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru ofyn am gydsyniad y Cynulliad cyn 
cytuno ar unrhyw fandad a allai gyfyngu ar gymhwysedd deddfwriaethol 
y Cynulliad yn y dyfodol. 

Cyfnod 2 Cyfnod Negodi: 

▪ Llywodraeth y DU i gyhoeddi’r amserlen a’r fformat ar gyfer trafodaethau 
yn dryloyw. 

▪ Ymrwymiad Llywodraeth Cymru i friffio’r Cynulliad yn rheolaidd cyn ac ar 
ôl pob rownd negodi ar y safbwynt a gymerwyd a’r canlyniadau a 
gyflawnwyd. 

▪ Y Cynulliad i gael yr un mynediad â Seneddwyr y DU i’r testunau negodi. 

▪ Gweinidogion y DU i ymrwymo i barhau i ymddangos gerbron 
pwyllgorau’r Cynulliad lle bo hynny'n berthnasol i drafod y negodi. 

Cyfnod 3: Cadarnhau’r testun terfynol: 

▪ Datblygu confensiwn cydsyniad rhwng deddfwrfeydd y DU lle mae 
testun terfynol unrhyw gytundeb y daethpwyd iddo yn addasu’r setliad 
datganoli (o dan ‘Opsiwn 1’ yn unig). 

▪ Craffu ar Lywodraeth Cymru ar sut mae’r testun terfynol yn cymharu ag 
unrhyw fandadau rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU. 
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Cyfnod 4: Gweithredu ac ôl-gadarnhau llywodraethu 

▪ Y Cynulliad yn craffu ar unrhyw ddeddfwriaeth ddomestig sydd ei 
hangen i weithredu unrhyw gytundebau y daethpwyd iddynt. 

▪ Y Cynulliad yn craffu ar drefniant llywodraethu cytundebau rhyngwladol 
e.e. mecanweithiau datrys anghydfodau. 

▪ Y Cynulliad yn craffu ar effaith y cytundeb ar Gymru a’r gwersi a 
ddysgwyd ar gyfer cytundebau yn y dyfodol.  


