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Annwyl Huw, 

 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 20 Mai yn gofyn am wybodaeth ynghylch ym mha rai o 
Filiau’r DU y mae Llywodraeth Cymru yn ceisio, neu y gallai geisio, darpariaeth yn eu cylch 
ar gyfer Cymru mewn meysydd datganoledig. Fel y nodwyd yn fy Natganiad Ysgrifenedig ar 
13 Mai, ein safbwynt sylfaenol yw y dylai deddfwriaeth sylfaenol mewn meysydd sydd 
wedi’u datganoli gael ei deddfu fel arfer gan Senedd Cymru (‘y Senedd’). Fodd bynnag, gall 
fod rhai amgylchiadau pan fo’n synhwyrol bod darpariaeth, sydd o fewn cymhwysedd 
deddfwriaethol y Senedd, yn cael ei chynnwys mewn Biliau gan Senedd y DU, gyda 
chaniatâd penodol y Senedd. Rwyf wedi rhannu â chi o’r blaen ein hegwyddorion ar gyfer 
ystyried cydsyniad ar gyfer darpariaethau datganoledig ym Miliau’r DU, ac rydym yn parhau 
i ddilyn yr egwyddorion hynny mewn perthynas â’r materion hyn. 
 
Mae’n bwysig nodi bod gwirionedd y sefyllfaoedd o amgylch Biliau’r DU sydd, ar adeg eu 
cyflwyno, yn cynnwys darpariaeth ddatganoledig yn gallu amrywio’n sylweddol. Yn 
anffodus, nid yw Llywodraeth bresennol y DU yn rhannu unrhyw wybodaeth am y Bil cyn 
iddo gael ei gyflwyno – fel yn ddiweddar iawn yn achos Bil Protocol Gogledd Iwerddon a’r 
Bil Technoleg Enetig (Bridio Manwl). Mae hyn yn hollol annerbyniol ac mae’n rhywbeth yr 
ydym yn ei drafod â Llywodraeth y DU. 
 
Weithiau, mae rhywfaint o rannu gwybodaeth yn digwydd cyn cyflwyno Bil, ond nid o 
reidrwydd gyda chyfle digonol i ddod i gytundeb ar lefel lywodraethol ynghylch a yw’r 
ddarpariaeth yn angenrheidiol neu’n ddymunol, neu a yw wedi’i drafftio mewn ffordd 
dderbyniol. Felly yr oedd hi yn achos y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio. Fel y byddwch yn 
ymwybodol ar ôl llythyr y Gweinidog Newid Hinsawdd at y Llywydd y cawsoch gopi ohono, 
mae hyn wedi golygu nad ydym wedi gallu gosod memorandwm cydsyniad deddfwriaethol o 
fewn y cyfnod arferol o bythefnos tra ydym yn parhau i ystyried y materion hyn. 
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Wrth gwrs, y ffordd y dylai’r broses weithio yw bod trafodaethau sylweddol yn digwydd cyn 
cyflwyno Bil. Byddai hyn yn galluogi cyflwyno Bil sy’n adlewyrchu safbwynt y cytunwyd arno 
rhwng y llywodraethau. 
 
Hoffwn nodi hefyd nad yw Llywodraeth Cymru fel arfer yn mynd at Lywodraeth y DU yn 
bwrpasol i geisio darpariaethau datganoledig ym Miliau’r DU. Yn aml, pan wneir darpariaeth 
ddatganoledig yn un o Filiau’r DU, mae Llywodraeth y DU naill ai wedi cynnig cyfle i 
Lywodraeth Cymru gynnwys darpariaeth o’r fath (fel yn achos y Bil Caffael), neu mae 
Llywodraeth y DU ei hun yn credu bod angen gwneud hynny (er enghraifft, y Bil Rheoli 
Cymorthdaliadau, y gwrthododd y Senedd roi cydsyniad iddo). Yn achos yr ail gategori, gall 
hyn greu heriau penodol o ran ceisio canfod a oes yna ddull gweithredu derbyniol sy’n 
adlewyrchu ein hegwyddorion ar gyfer Biliau’r DU.  
 
Mewn perthynas â rhaglen ddeddfwriaethol newydd y DU, hyd yma rydym wedi gosod tri 
memorandwm cydsyniad deddfwriaethol. Rydym wedi argymell bod cydsyniad yn cael ei 
wrthod ar gyfer y Bil Masnach (Awstralia a Seland Newydd) fel y mae wedi’i ddrafftio ar hyn 
o bryd. O ran Bil Banc Seilwaith y DU, mae ein safbwynt terfynol ar gydsyniad yn dibynnu ar 
ganlyniad trafodaethau sy’n mynd rhagddynt â Llywodraeth y DU.  
 
Gellir gweld y gwahaniaeth rhwng y Biliau hyn a’r sefyllfa o ran y Bil Caffael. Yn achos y Bil 
hwnnw, mae Llywodraeth Cymru wedi gallu chwarae mwy o ran yn natblygiad 
darpariaethau ar ôl cynnig Llywodraeth y DU i gynnwys darpariaethau datganoledig. 
Amlinellwyd hyn yn Natganiad Ysgrifenedig y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol ar 18 
Awst 2021, ac yn yr un modd yn ein memorandwm cydsyniad deddfwriaethol ar gyfer y Bil 
Caffael, a oedd yn nodi’r cydweithio agos rhwng swyddogion Llywodraeth Cymru a 
swyddogion Swyddfa’r Cabinet. Serch hynny, ac er y cydweithio hwn, tra mae materion yn 
parhau i fod heb eu datrys mewn perthynas â’r Bil, nid ydym mewn sefyllfa ar hyn o bryd i 
argymell bod y Senedd yn rhoi cydsyniad i’r Bil. 
 
Yn fy Natganiad Ysgrifenedig, nodais 12 Bil yr oedd Llywodraeth y DU wedi dweud eu bod 
o berthnasedd arbennig ac y gallai fod angen cynnig cydsyniad deddfwriaethol ar eu cyfer. 
Yn ychwanegol i’r tri Bil uchod sydd bellach wedi cael cynigion cydsyniad deddfwriaethol, 
rydych yn ymwybodol bod y Bil Lles Anifeiliaid (Anifeiliaid a Gedwir) a’r Bil Diogelwch Ar-lein 
wedi bod yn destun memoranda cydsyniad deddfwriaethol yn y sesiwn ddiwethaf. Rydym yn 
parhau i ystyried y Biliau eraill yn fy natganiad gyda Llywodraeth y DU. Serch hynny, mae’n 
rhy gynnar i gadarnhau a fydd darpariaethau datganoledig yn cael eu cynnwys, ac a fyddem 
yn argymell bod y Senedd yn rhoi cydsyniad i ddarpariaethau o’r fath ac i ba raddau. 
 
Ni nodwyd Bil Protocol Gogledd Iwerddon na’r Bil Technoleg Enetig (Bridio Manwl) yn 
benodol yn fy Natganiad Ysgrifenedig, gan eto adlewyrchu’r diffyg gwybodaeth gan 
Lywodraeth y DU mewn perthynas â’r Biliau hynny. Mae swyddogion Llywodraeth Cymru 
wrthi’n gweithio ar frys i ystyried effeithiau’r Biliau hyn, a byddwn ni’n rhoi’r wybodaeth 
ddiweddaraf i’r Senedd cyn gynted â phosibl. Fodd bynnag, mae gennyf bryderon dyfnion 
ynghylch y Biliau hyn a’r diffyg cysylltiad ymlaen llaw gan Lywodraeth y DU yn eu cylch. 
 
Rwy’n pryderu o hyd y bydd dull gweithredu tebyg yn cael ei fabwysiadu ar gyfer y Bil 
Hawliau, eto er gwaethaf pwysigrwydd cyfansoddiadol deddfwriaeth o’r fath. Rwy’n parhau i 
alw ar Lywodraeth y DU i sicrhau ymgysylltu cynnar ynghylch y Bil hwnnw, a byddwn ni 
eto’n sicrhau bod yr wybodaeth ddiweddaraf yn cael ei rhannu â’r Senedd cyn gynted â 
phosibl. 
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O ran y Bil Rhyddid yn sgil Brexit, a allai fod o berthnasedd sylweddol i ni, cyfarfûm â 
Gweinidog Llywodraeth y DU dros Gyfleoedd Brexit ac Effeithlonrwydd y Llywodraeth ar 23 
Mai. Mae swyddogion yn parhau i drafod y Bil hwn a bydd hi’n bwysig inni ystyried yn ofalus 
fanylder y Bil drafft. 
 
Nodaf eto fy ymrwymiad i gydweithio â’r Senedd ar faterion yn ymwneud â chydsyniad 
deddfwriaethol. Rwy’n gobeithio bod y diweddariad hwn o gymorth yn hynny o beth ac 
edrychaf ymlaen at drafod y materion hyn â chi drwy gydol rhaglen ddeddfwriaethol 
bresennol y DU. 
 
Yn gywir, 
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