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Annwyl Huw, 
 
Diolch am adroddiad y Pwyllgor ynglŷn â’r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil yr 
Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a’r Llysoedd, a osodwyd ar 28 Mai. 
 
 
Nodaf y ddau argymhelliad a restrwyd gennych ac rwyf wedi ymateb iddynt isod: 
 
Argymhelliad 1: Dylai’r Gweinidog, cyn dadl y Senedd ar y cynnig cydsyniad perthnasol, 
roi diweddariad i’w llythyr ar 28 Medi 2021 a chynghori a bydd gwelliant yn cael ei osod i’r 
Bil sy’n ei gwneud yn ofynnol i’r Ysgrifennydd Gwladol gael cydsyniad Gweinidogion Cymru 
cyn arfer pwerau o dan gymal 17 a 18 mewn perthynas ag awdurdodau datganoledig 
Cymreig.  
 
Ymateb – Gosodwyd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar 5 Tachwedd. 
Cyflwynodd y Bil y cymalau Dyletswydd Trais Difrifol, sy’n cynnwys pŵer yng nghymal 17 i’r 
Ysgrifennydd Gwladol gyfarwyddo cyrff cyhoeddus (gan gynnwys Awdurdodau Cymreig 
Datganoledig) i gydweithio. Roedd y Bil, fel y’i cyflwynwyd, yn ei gwneud yn ofynnol i’r 
Ysgrifennydd Gwladol ymgynghori â Gweinidogion Cymru cyn defnyddio’r pŵer cyfarwyddo. 
Ddydd Mercher 27 Hydref, cytunodd Tŷ’r Arglwyddi ar welliant i gymal 17 sydd nawr yn 
golygu bod rhaid i’r Ysgrifennydd Gwladol gael cydsyniad Gweinidogion Cymru cyn 
cyfarwyddo awdurdod Cymreig datganoledig. O ganlyniad i’r gwelliant hwnnw, mae 
Llywodraeth Cymru nawr yn fodlon gyda lefel yr amddiffyniad a gynigir o ran y rhyngweithio 
gydag Awdurdodau Cymreig Datganoledig. Felly, mae’r Memorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol Atodol yn argymell y dylai’r Senedd roi cydsyniad i’r cymalau sy’n ymwneud 
â’r Ddyletswydd Trais Difrifol, gan gynnwys cymalau 9 a 18.  
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Argymhelliad 2: Dylai’r Gweinidog egluro pam ei bod hi’n credu bod cymal 43 o fewn 
cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd ac, os felly, pam y dylai’r Senedd roi ei chydsyniad i’r 
cymal hwnnw.  
 
Ymateb – Camgymeriad gweinyddol oedd cynnwys cymal 43. Dylid bod wedi cynnwys 
cymal 42 o’r Bil yn ei le gan fod materion diogelu o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y 
Senedd ac mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn ymdrin â 
nhw. Bwriadaf gofnodi’r cywiriad pan gynhelir dadl yn y Senedd ar y cynnig perthnasol.   
 
Yr eiddoch, 
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