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Annwyl Huw, 
 
Diolch ichi am eich llythyr ar 15 Chwefror ynglŷn â chynllunio gwaith y pwyllgor ar gyfer y 
dyfodol mewn perthynas â’r rhaglen ddeddfwriaethol sydd ar ddod gan Lywodraeth y DU.  
 
Gwelwyd nifer digynsail o femoranda cydsyniad deddfwriaethol yn rhaglen ddeddfwriaethol 
bresennol Senedd y DU. Y rheswm dros hyn yw nifer y Biliau sy’n cynnwys darpariaethau o 
fewn cymhwysedd Senedd Cymru yn ogystal â’r nifer fawr o ddiwygiadau i’r Biliau hynny yn 
ystod eu hynt, weithiau o ganlyniad i ddiwygiadau yr ydym ni wedi gofyn amdanynt. Nodais 
hefyd fod nifer o’r heriau y mae’r pwyllgor yn eu hwynebu, yn enwedig o ran rhannu 
gwybodaeth a sicrhau digon o amser ar gyfer ystyried, yn rhai yr ydym yn eu rhannu. 
 
Rydych yn gofyn imi rannu fy nisgwyliadau ynghylch i ba raddau y bydd y nifer presennol o 
femoranda sy’n cael eu gosod yn parhau i’r sesiwn ddeddfwriaethol nesaf. Mae’n rhy 
gynnar i fynegi barn ar y nifer tebygol o femoranda. Ni ellir dechrau ystyried a oes angen 
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil nes ein bod wedi cael testun y Bil ei 
hun. Er y bydd Biliau lle rydym yn ceisio darpariaeth ar eu cyfer, bydd Biliau hefyd lle 
ystyriwn fod darpariaethau o fewn cymhwysedd Senedd Cymru sydd heb fod yn destun 
ceisiadau o’r fath. Hyd yn oed ar ôl i gynlluniau deddfwriaethol Llywodraeth y DU gael eu 
cyhoeddi yn Araith y Frenhines, dim ond ar ôl cyhoeddi rhai o’r Biliau y byddwn yn gallu 
nodi a fydd angen Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol. 
 
Rwy’n rhannu awydd y pwyllgor i fedru sicrhau bod Biliau sy’n effeithio ar y setliad datganoli 
yn cael eu craffu’n effeithiol. Rydym hefyd eisiau gwneud y gorau o allu Senedd Cymru i 
graffu ar ddarpariaethau Cymreig sydd wedi’u cynnwys ym Miliau Llywodraeth y DU ar ein 
cais. Am y rheswm hwn rydym yn gweithio gyda’r Pwyllgor Busnes ar eu hadolygiad o’r 
broses Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol. Bydd hyn yn cynnwys ystyried cynnwys 
ac amseru’r memoranda cydsyniad deddfwriaethol. Tra bydd yr adolygiad yn cael ei gynnal, 
byddwn yn ystyried sut y gallem ni dynnu sylw mor gynnar â phosibl at Filiau sy’n cynnwys 
darpariaethau Cymreig. Rwy’n siŵr y byddwch yn gwerthfawrogi na allwn gyhoeddi 
gwybodaeth sydd wedi’i rhannu gyda ni yn gyfrinachol. Fodd bynnag, lle gallwn ddarparu 
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gwybodaeth ymlaen llaw, yn enwedig pan fyddwn yn gwneud cais am ddarpariaethau 
Cymreig o fewn Bil y DU, byddem yn hapus i wneud hynny. 
 
Yn olaf, rydych yn gofyn imi amlinellu sut rwyf yn bwriadu rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r 
pwyllgor am fy nghyfrifoldebau’n fwy cyffredinol. Byddwn yn hapus i barhau i gysylltu â’r 
pwyllgor yn y modd arferol. Wrth gwrs, byddaf yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r pwyllgor, 
ac i’r Senedd, am ddatblygiadau allweddol o fewn fy meysydd cyfrifoldeb. Yn benodol, 
byddaf yn sicrhau bod y pwyllgor yn cael yr wybodaeth ddiweddaraf ynghylch cyfarfodydd 
rhynglywodraethol yn unol â gofynion y cytundeb rhyng-sefydliadol.  
 
Yn gywir, 
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