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Annwyl Julie 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Diogelwch Adeiladau 

Yng nghyfarfod y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai ar 6 Hydref, trafodwyd y Memorandwm Cydsyniad 

Deddfwriaethol ar y Bil Diogelwch Adeiladau. Er mwyn galluogi'r Pwyllgor i wneud penderfyniad ar sail 

gwybodaeth am gydsyniad deddfwriaethol, byddem yn ddiolchgar am ragor o wybodaeth am benderfyniad 

Llywodraeth Cymru i geisio’r diwygiadau hyn drwy Fil y DU a’r confensiwn cydsyniad deddfwriaethol.  

Rydym yn cydnabod bod y darpariaethau yn y Bil sydd o fewn cymhwysedd datganoledig yn bwrpasol i Gymru 

i raddau helaeth, ac yn gyson â Phapur Gwyn Llywodraeth Cymru Adeiladau Mwy Diogel yng Nghymru. Fodd 

bynnag, gan fod Llywodraeth Cymru yn bwriadu cyflwyno ei Bil Diogelwch Adeiladau ei hun yn ystod tymor y 

Senedd hon, byddai'n ddefnyddiol cael rhagor o wybodaeth ynghylch pam nad yw'r diwygiadau ym Mil y DU 

yn cael eu gwneud yn y Bil hwnnw. Rydym yn gwerthfawrogi bod Bil y DU “yn gyfle i gymryd camau 

cynharach”, ond mynegwyd pryderon gan rai Aelodau nad yw’r broses Memorandwm Cydsyniad 

Deddfwriaethol a’r dyddiadau cau presennol ar gyfer cyflwyno adroddiad yn caniatáu ar gyfer gwaith craffu 

ystyrlon. Ar y llaw arall, byddai Bil Cymru yn ddarostyngedig i bob cam o’r gwaith craffu a byddai'n galluogi 

mwy o Aelodau a rhanddeiliaid i gymryd rhan yn y broses ddeddfwriaethol.  

Yn ystod ein cyfarfod, mynegodd rhai Aelodau bryderon ynghylch y defnydd cynyddol o Filiau'r DU a'r 

confensiwn cydsyniad deddfwriaethol i ddeddfu mewn meysydd datganoledig, oherwydd bod angen llawer llai 

o waith craffu. Ar hyn o bryd, mae'r Pwyllgor yn ystyried tri Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol, ond dim 

ond chwe Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y gwnaeth y pwyllgor a oedd yn ein rhagflaenu eu trafod 

yn ystod y Bumed Senedd. Ystyriwyd bod y Bil Diogelwch Adeiladau yn enghraifft wych o ble y gallai 

Llywodraeth Cymru gyflwyno ei deddfwriaeth ei hun. 

Byddem yn gwerthfawrogi ymateb erbyn 28 Hydref, fel y gellir ei drafod yn ein cyfarfod ar 3 Tachwedd.  
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Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 


