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            7 Hydref 2021 
 
Annwyl Cadeirydd 
 
Rwy’n ysgrifennu mewn ymateb i’ch llythyr ynglŷn â Deiseb P-06-1193 ynghylch gofyn i 
Lywodraeth y DU am ganiatâd i gynnal refferendwm ar ddychwelyd pwerau datganoledig. 
 
Mae’r wybodaeth a ddarparwyd gyda’r ddeiseb yn cyfeirio at y refferendwm ar ddatganoli a 
gynhaliwyd ym 1997. Nid hwnnw oedd y tro olaf i bobl yng Nghymru fynegi eu hewyllys 
ddemocrataidd mewn perthynas â datganoli. Yn 2011, canlyniad y bleidlais oedd 63.49% o 
blaid rhoi pwerau deddfu llawn i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, a 36.51% yn erbyn. Yn 
etholiad y Senedd eleni, gwrthododd y rhan fwyaf o bleidleiswyr y maniffestos a oedd yn 
erbyn datganoli ac o blaid annibyniaeth, gan ddewis yn eu lle’r weledigaeth o Deyrnas 
Unedig ddiwygiedig y mae’r Llywodraeth Cymru hon wedi ymrwymo iddi.  
 
Fel y dywedwn yn Diwygio ein Hundeb: Cydlywodraethu yn y DU, a gafodd ei hailgyhoeddi 
ym mis Mehefin, rydym yn credu bod y gwledydd a’r llywodraethau datganoledig yn rhan 
annatod o drefniadau cyfansoddiadol y DU, ac y byddant yn parhau felly cyhyd ag y mae 
cefnogaeth boblogaidd iddynt. 
 
Bydd aelodau’r pwyllgor yn gwybod bod y Llywodraeth Cymru hon yn credu mewn Cymru 
gref o fewn Undeb cryf a sefydlog. Fel yr wyf wedi ei ddweud dro ar ôl tro, yn fy marn i mae 
parhad y Deyrnas Unedig mewn mwy o berygl heddiw nag ar unrhyw adeg yn ystod fy oes 
fel gwleidydd, a byddai amddiffyn y status quo yn dod â’r dydd yn nes pan na fydd 
gwledydd y Deyrnas Unedig yn gallu aros gyda’i gilydd.  
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Rwyf wedi galw ar ein holl arweinwyr gwleidyddol sydd o ddifri ynghylch gwneud achos o 
blaid parhad y Deyrnas Unedig i fod yn barod i arwain newid er mwyn i’r Undeb allu goroesi. 
 
Rydym yn sefydlu Comisiwn annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru i arwain sgwrs 
genedlaethol ddwys â phobl ledled Cymru er mwyn symud y ddadl bwysig hon yn ei blaen, 
a hynny yn wyneb diffyg parodrwydd Llywodraeth y DU i drafod y mater yn briodol.   
 
 

Yn gywir 
 

 
 

MARK DRAKEFORD 
 
 
 
 
 
 
 


