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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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24 Mai 2022 
 
 
 
Annwyl Elin 
 
Cyflwynodd Llywodraeth y DU y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio (“y Bil”) i Dŷ’r Cyffredin ar 11 
Mai. 
 
Mae’r Bil yn cynnwys nifer helaeth o ddarpariaethau ac, fel y gwelwyd o’r teitl hir, maen 
nhw’n anghysylltiedig â’u gilydd i raddau helaeth: 
 

A Bill to make provision for the setting of levelling-up missions and reporting on 
progress in delivering them; about local democracy; about town and country 
planning; about Community Infrastructure Levy; about the imposition of Infrastructure 
Levy; about environmental outcome reports for certain consents and plans; about 
regeneration; about the compulsory purchase of land; about information and records 
relating to land, the environment or heritage; for the provision for pavement licences 
to be permanent; about governance of the Royal Institution of Chartered Surveyors; 
about vagrancy and begging; and for connected purposes. 
 

Mae’r Bil yn faith ac yn gymhleth ac mae’n cynnwys 338 o dudalennau, sy’n cynnwys 11 
Rhan ac 17 o Atodlenni.  Wedi dechrau dadansoddi’r Bil daw’n glir bod y Bil yn cyffwrdd â 
nifer o feysydd lle mae cymhwysedd wedi eu datganoli a gallai addasu swyddogaethau 
Gweinidogion Cymru mewn meysydd a gadwyd yn ôl. Fodd bynnag, oherwydd 
ymgynghoriad cyfyngedig iawn ymlaen llaw gan Lywodraeth y DU a chymhlethdod y Bil, nid 
yw wedi bod yn bosibl eto i ystyried yn llawn y canlyniadau ar ddatganoli gan yr hyn sy’n 
cael ei gynnig. 
 
Rwy’n bwriadu gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ac unrhyw ddatganiadau 
perthnasol eraill gerbron y Senedd cyn gynted ag y bydd gennym ddarlun clir o ganlyniadau 
datganoli’r ddeddfwriaeth arfaethedig, fodd bynnag, mae’n glir y bydd hyn y tu allan i’r terfyn 
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amser arferol o bythefnos ar gyfer Rheol Sefydlog 29. Nid oes disgwyl i’r Bil symud drwy’r 
Senedd yn gyflym. Mae ail ddarlleniad Tŷ’r Cyffredin i’w gynnal ar 8 Mehefin, ac, os caiff ei 
basio, ni ddisgwylir i’r Bil gael Cydsyniad Brenhinol tan y gwanwyn yn 2023. 
 
Rwyf yn anfon copi o’r llythyr hwn at y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad, 
Mick Antoniw AS; y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, Lesley 
Griffiths AS; a Chadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, Huw 
Irranca-Davies AS. 
 
Yn gywir  
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