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17 Mawrth 2022 
 
 
Annwyl Huw a Paul 

 
Rwy’n ysgrifennu i roi gwybod i’r Pwyllgorau bod Llywodraeth y DU wedi cyflwyno dau 
welliant i’r Bil Cymwysterau Proffesiynol ar 22 Chwefror y cytunwyd arnynt yng Nghyfnod 
Adrodd Tŷ’r Cyffredin ar 14 Mawrth. 
     
Mae’r gwelliannau a gyflwynwyd gan Lywodraeth y DU yn gwneud darpariaeth sydd o fewn 
cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd, a ddoe gosodais Memorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 3) gerbron y Senedd.   
 
 
Cymal Newydd – “Consultation with devolved authorities” 
 
Mae’r gwelliant yn ei gwneud yn ofynnol i'r Ysgrifennydd Gwladol neu'r Arglwydd Ganghellor 
ymgynghori ag awdurdodau sydd wedi'u datganoli cyn gwneud rheoliadau o dan y Bil sy'n 
cynnwys darpariaeth y gallai'r awdurdodau datganoledig ei gwneud o dan y Bil.  Mae'r 
gwelliant hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i Lywodraeth y DU gyhoeddi adroddiad ar yr 
ymgynghoriad cyn gwneud y rheoliadau.  Rhaid i'r adroddiad gynnwys disgrifiad o'r broses a 
ddilynwyd i gydymffurfio â'r ddyletswydd i ymgynghori, gan gynnwys disgrifiad o unrhyw 
gytundeb, gwrthwynebiad neu safbwyntiau eraill a fynegwyd fel rhan o'r broses honno, ac 
esboniad ynghylch a yw safbwyntiau o'r fath wedi'u hystyried yn y rheoliadau a sut y 
gwnaed hynny (gan gynnwys, mewn achos lle bo'r Ysgrifennydd Gwladol/Arglwydd 
Ganghellor yn cynnig gwneud y rheoliadau er gwaethaf gwrthwynebiad, esboniad o'r 
rhesymau dros wneud hynny). 
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Mae'r gwelliant yn ei gwneud yn ofynnol i'r Ysgrifennydd Gwladol neu'r Arglwydd Ganghellor 
ymgynghori â Gweinidogion Cymru cyn gwneud rheoliadau o dan y Bil sy'n cynnwys 
darpariaeth y gallai Gweinidogion Cymru eu hunain ei gwneud o dan y Bil, a chyhoeddi 
adroddiad ar yr ymgynghoriad.   
  
Nid yw'r gwelliant 'consult plus' yn diogelu'r setliad datganoli yn ddigonol, gan fod yr 
Ysgrifennydd Gwladol/Arglwydd Ganghellor yn gallu diystyru unrhyw wrthwynebiad a godir 
gan Weinidogion Cymru yn ystod unrhyw ymgynghoriad o'r fath ac, yn y pen draw, ddeddfu 
fel y gwêl Llywodraeth y DU yn dda.  
 
Is-gymal 16 (7) 
 
Mae'r gwelliant yn creu eithriad penodol i’r gofyniad am gydsyniad Gweinidog y Goron ym 
mharagraff 11 o Atodlen 7B i Ddeddf Llywodraeth Cymru. 
 
Mae'r gwelliant i ddarparu eithriad penodol i’r gofyniad am gydsyniad Gweinidog y Goron 
ym mharagraff 11 o Atodlen 7B i Ddeddf Llywodraeth Cymru yn golygu nad oes angen 
cydsyniad yr Ysgrifennydd Gwladol er mwyn i Senedd Cymru allu dileu'r pwerau sydd gan 
yr Ysgrifennydd Gwladol a'r Arglwydd Ganghellor o dan y Bil i wneud rheoliadau sydd o 
fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd. 
 
Defnyddiwyd y ddarpariaeth eithrio er mwyn mynd i'r afael â phryderon ynghylch y 
cyfyngiadau yn Atodlen 7B i Ddeddf Llywodraeth Cymru yn nifer o Ddeddfau Senedd y DU, 
gan ddechrau gyda Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018.  
 
Mae ychwanegu'r ddarpariaeth eithrio yn y Bil hwn i'w groesawu, er y dylai fod wedi 
ymddangos yn y Bil pan gychwynnodd ei daith drwy Senedd y DU.  Mae cynnwys y 
ddarpariaeth hon yn y Bil yn mynd i'r afael â'n pryderon ynghylch gallu'r Ysgrifennydd 
Gwladol i wneud rheoliadau o dan y Bil mewn perthynas â'r proffesiynau hynny y mae’r 
gwaith o’u rheoleiddio wedi'i ddatganoli ac sy'n cael eu rheoleiddio ar wahân yng Nghymru.  
Fodd bynnag, byddai'n dal i fod angen Bil Senedd er mwyn dileu pwerau'r Ysgrifennydd 
Gwladol. 
 
Mae graddau'r pwerau cydredol yn y Bil hwn, a bwriad Llywodraeth y DU i ddiystyru 
Confensiwn Sewel a bwrw ymlaen â'r Bil er gwaethaf absenoldeb cydsyniad deddfwriaethol 
unrhyw un o'r Llywodraethau Datganoledig, yn parhau i fod yn bryder difrifol. 
 
Safbwynt Llywodraeth Cymru  
 
Nid yw’r gwelliannau yn mynd yn ddigon pell i leddfu fy mhryderon sylweddol ynghylch 
graddau'r pwerau cydredol sydd yn y Bil. Ni allaf argymell, felly, bod y Senedd yn rhoi ei 
chydsyniad i’r darpariaethau sy’n cael eu cynnwys yn y Bil. 
 
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol 
 
Fel y gwyddoch, mae’r Rheolau Sefydlog yn ei gwneud yn ofynnol gosod Memorandwm 
Cydsyniad Deddfwriaethol, “fel rheol”, o fewn dwy wythnos ar ôl i welliannau gan 
Lywodraeth y DU gael eu cyflwyno, yn yr achos hwn erbyn 8 Mawrth. Mae’r gwelliannau’n 
codi nifer o faterion cyfansoddiadol cymhleth, ac mae’r gwaith o’u dadansoddi wedi arwain 
at oedi cyn gosod y Memorandwm hwn. 
  
Er ein bod yn parhau i fynegi safbwyntiau’r Senedd i Lywodraeth y DU, nid oes cyfle pellach 
i’r Senedd gael trafodaeth ystyrlon i roi ei barn ynghylch y Bil hwn a dylanwadu ar y 
canlyniad. Felly, cytunodd y Pwyllgor Busnes ar 15 Mawrth i beidio â chyfeirio’r 



Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 3) i graffu arno pan 
gafodd ei osod.  
 
 

Rwyf wedi rhoi copi o’r llythyr hwn i holl Aelodau’r Senedd. 
 
Yn gywir, 
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