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Annwyl John, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 25 Mawrth 2022 ynghylch amseriad gosod y Memorandwm 
Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Etholiadau.  Rwy’n nodi eich pryderon ac mae'n 
destun gofid na chafodd Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai a'r Pwyllgor Deddfwriaeth, 
Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ddigon o amser i ystyried y memorandwm cyn y ddadl ar y 
Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar 29 Mawrth 2022.  Fel y soniais yn ystod y ddadl, yr 
oedd hyn yn ganlyniad anffodus i natur yr ymgysylltu â llywodraeth San Steffan, a pha mor 
gyflym yr ydym yn gorfod delio â materion, gwelliannau a newidiadau. 

Ni osodwyd memorandwm atodol o fewn pythefnos i gyflwyno'r gwelliannau ar 11 Ionawr 
gan na fyddai wedi bod yn bosibl adlewyrchu canlyniad negodiadau a thrafodaethau hirfaith 
Llywodraeth Cymru gyda Llywodraeth y DU mewn perthynas â nifer o ddarpariaethau'r Bil.  
O ganlyniad i lawer o ymgysylltu cadarnhaol â Llywodraeth y DU, llwyddwyd i sicrhau'r 
gwelliannau eithrio i'r Bil a rhoddodd Llywodraeth y DU sylw i’m pryderon blaenorol, a 
nodwyd yn y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol gwreiddiol, ynghylch dylanwad 
gormodol, y Comisiwn Etholiadol, gwariant tybiannol a mesurau cyllid gwleidyddol eraill. 
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Hoffwn ymddiheuro eto am yr amser byr rhwng gosod y memorandwm atodol a'r ddadl ar y 
Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol.  Gwn fod hyn wedi achosi anhawster mawr i'r pwyllgorau 
o ran peidio â rhoi digon o amser i ystyried y memorandwm cyn y ddadl ac mae'n ddrwg 
gennyf ichi gael eich rhoi yn y sefyllfa honno.   Rwy'n gwerthfawrogi'r holl waith y mae'r 
ddau bwyllgor wedi'i wneud yn y maes hwn ac yn croesawu eich ymgysylltiad adeiladol ar y 
Bil hwn. 
 
Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 
Cyfansoddiad. 
 
Yn gywir, 
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