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Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

 

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   
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Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
Senedd Cymru 

 

 

13 Mai 2022 

 

 

Annwyl Huw, 

 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 12 Mai. Fel yr ydych yn ymwybodol, ar 10 Mai 2022, 

agorodd Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru sesiwn newydd Senedd y DU yn ffurfiol ar 

ran Ei Mawrhydi y Frenhines, gan amlinellu hefyd ddeddfwriaeth arfaethedig Llywodraeth y 

DU ar gyfer y sesiwn newydd.  

 

Rwyf wedi cyhoeddi heddiw ddatganiad ysgrifenedig ynglŷn â’r goblygiadau disgwyliedig i’r 

Senedd yn deillio o’r rhaglen ddeddfwriaethol arfaethedig, ac i roi'r wybodaeth ddiweddaraf 

am ein trefniadau ymgysylltu â Llywodraeth y DU. 

 

Rwy’n awyddus i sicrhau ein bod yn parhau i gydweithio â’r Senedd ar faterion cydsyniad 

deddfwriaethol, a hyderaf y byddwch yn croesawu'r llythyr cynnar hwn a’r Datganiad 

Ysgrifenedig cysylltiedig yn yr ysbryd hwnnw. Gallaf gadarnhau y byddaf yn bresennol yn y 

cyfarfod o’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ar 20 Mehefin. Rwy’n 
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gobeithio y bydd gen i ragor o wybodaeth am y biliau y cyfeirir atynt yn y Datganiad 

Ysgrifenedig erbyn hynny ac edrychaf ymlaen at drafod ymhellach yn y cyfarfod hwnnw.  

 

Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at y Llywydd a chadeiryddion pwyllgorau eraill. 
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