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Annwyl Huw, 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 25 Mawrth 2022 ynghylch y Bil Gwrthrychau Diwylliannol 
(Gwarchodaeth rhag Ymafael).  Rwy'n hapus i roi mwy o wybodaeth i'r Pwyllgor 
Deddfwriaeth, Cyfiawnder a Chyfansoddiad am y Bil a dileu'r modd y cymhwysir y 
darpariaethau ar gyfer Cymru yn y pen draw. 
 
Mae'r Bil Aelodau Preifat hwn gan Mel Stride AS, ac a noddir gan yr Adran dros Ddigidol, 
Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS), yn cynnwys darpariaethau sy'n diwygio 
Deddf bresennol (Deddf Tribiwnlysoedd, Llysoedd a Gorfodi 2007), ac fel y'i cyflwynwyd, 
roedd yn cynnwys darpariaethau sy'n dod o fewn cymhwysedd datganoledig y Senedd ac 
yn cynnwys pŵer cydamserol.  Fel Mesur Aelodau Preifat, roedd amserlen Senedd y DU ar 
gyfer y Bil yn llai strwythuredig ac roedd yn mynd rhagddi'n gyflym.   
 
Byddai'r pŵer cydamserol wedi effeithio ar bwerau'r Senedd i wneud deddfwriaeth yn y 
maes hwn yn y dyfodol, oherwydd byddai angen cydsyniad Gweinidog y Goron i ddileu'r 
swyddogaeth gydredol. Gellir ystyried bod y pŵer yn ymarferol angenrheidiol i sicrhau bod 
gwrthrych ar fenthyg o dramor yn cael ei ddiogelu rhag ymafael mewn amgylchiadau 
penodol, ac y gall yr awdurdod sydd yn y sefyllfa orau i arfer y pŵer wneud hynny. Fodd 
bynnag, fel y gwyddoch, mae safbwynt Llywodraeth Cymru, fel y'i nodir yn y Canllawiau ar 
egwyddorion ar bwerau cydamserol ym Mesurau'r DU, yn pwysleisio rhagdybiaeth yn erbyn 
gwneud pwerau cydamserol newydd mewn meysydd datganoledig. Felly, yn unol â dull 
polisi Llywodraeth Cymru, gofynnodd fy swyddogion i swyddogion Llywodraeth y DU am 
welliant i'r Bil, fel ei fod yn cynnwys darpariaeth a fyddai'n darparu eithriad o gymhwyso 
paragraff 11(1)(a) o Atodlen 7B i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. 
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Rwyf wedi darparu amlinelliad llawn a manwl o'r amserlen o drafodaethau rhyngof fi, fy 
swyddogion a'n cymheiriaid yn Llywodraeth y DU a'r Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a 
Chwaraeon (gweler atodiad A).  Mae'r llinell amser hon yn dangos ein hymdrechion 
sylweddol i sicrhau canlyniad lle cafodd Cymru ei chynnwys yn y Bil, a diogelu'r setliad 
datganoli.  Ni chofnodwyd y trafodaethau a gynhaliwyd rhwng swyddogion, ond rwyf wedi 
atodi'r ohebiaeth ffurfiol rhyngof fi a Mel Stride AS (atodiad B-C). 
 
Bu ichi grybwyll y peiriannau rhynglywodraethol newydd. Bydd Gweinidogion Cymru yn rhoi 
ystyriaeth bellach i reoli'r cynnydd mewn anghytundebau fel anghydfodau drwy'r 
peirianwaith cysylltiadau rhynglywodraethol newydd. Nid oes unrhyw gynlluniau ar hyn o 
bryd i gynyddu unrhyw anghytundeb fel anghydfod. Wrth gwrs, byddai hyn yn gam mawr i'w 
gymryd a dim ond pan fetho popeth arall y dylid ei gymryd, pan fydd pob ymgais i osgoi'r 
cam hwn wedi'i ddihysbyddu. 
 
Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at Elin Jones AS, Y Llywydd, Delyth Jewell AS, Cadeirydd y 
Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol a 
Mick Antoniw AS, y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog dros y Cyfansoddiad. 
 
Yn gywir, 
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