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9 Tachwedd 2021 
 
Annwyl Paul, 
 
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil yr Asiantaeth Ymchwil a 
Dyfeisio Blaengar 
 
Diolch yn fawr ichi am eich llythyr dyddiedig 30 Medi yn gofyn am ragor o wybodaeth am y 
rhesymau yn y Memorandwm sy’n esbonio pam mae angen cydsyniad y Senedd ar gyfer 
Cymal 5 Bil yr Asiantaeth Ymchwil a Dyfeisio Blaengar (“y Bil”).  Mae’r Bil yn ymdrin â 
sefydlu Asiantaeth Ymchwil a Dyfeisio Blaengar.  
 
Mae Cymal 1 yn sefydlu’r Asiantaeth ac am y rhesymau a roddir ym mharagraff 7.2 y 
Memorandwm, gallai’r Senedd ei hun ei sefydlu.  Yr hyn y mae Cymal 5 yn ei wneud yw rhoi 
pŵer i’r Ysgrifennydd Gwladol allu rhoi cyfarwyddyd i’r Asiantaeth a’i gorfodi i gydymffurfio 
ag unrhyw gyfarwyddyd a roddir.  Pe bai’r Senedd yn creu Asiantaeth, gellid rhoi’r un pŵer i 
Weinidogion Cymru roi cyfarwyddyd i’r Asiantaeth am y rhesymau a nodir yn y Bil.  
 
Mae Cymal 5 felly yn deddfu i roi pŵer i’r Ysgrifennydd Gwladol allu rhoi cyfarwyddyd ac i 
orfodi cydymffurfiaeth.  Nid yw’n deddfu ynghylch diogelwch y wlad.  Diogelwch y wlad yw’r 
rheswm dros roi cyfarwyddydau yn hytrach na phwrpas y cymal ei hun.  
 

Yn gywir, 

 
Vaughan Gething AS/MS 
Gweinidog yr Economi 
Minister for Economy 
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