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Annwyl Elin 
 
Cyflwynodd Llywodraeth y DU y Bil Technolegau Genetig (Bridio Manwl) i Dŷ'r Cyffredin ar 
25 Mai. Mae'r Bil yn 30 tudalen o hyd, mae'n cynnwys 48 rhan ac mae'n gymhleth ei natur. 
Mae'r Bil yn gweithredu polisi newydd, gwahanol, a fydd, er ei fod wedi'i gyfyngu'n enwol i 
Loegr, yn effeithio’n arwyddocaol ledled y DU. Mae'n torri ar draws meysydd datganoledig 
gan gynnwys mathau o blanhigion a hadau, addasu genetig ac iechyd a lles anifeiliaid. Mae 
hefyd yn effeithio'n ehangach ar economi Cymru, diogelwch masnach, bwyd a bwyd 
anifeiliaid ac iechyd y cyhoedd.  Mae'n Fil fframwaith sy'n rhoi pwerau is-ddeddfwriaethol 
sylweddol i'r Ysgrifennydd Gwladol. 
 
Ni fu unrhyw ymgysylltiad ystyrlon gan Weinidogion y DU ar lefel Weinidogol, a dim ond yn 
fuan cyn i'r Bil gael ei gyhoeddi y cysylltwyd â fy swyddogion. Hefyd, dim ond hyn a hyn o 
fanylion sydd wedi’u rhoi i’r swyddogion am fwriadau polisi Llywodraeth y DU neu'r 
effeithiau tebygol y bydd y Bil yn eu cael yng Nghymru. 
 
Rwyf yn bryderus iawn bod Llywodraeth y DU wedi dewis peidio â gweithio o fewn y 
Fframweithiau Cyffredin sydd ar waith mewn nifer o'r meysydd polisi hyn. Cytunwyd ar y 
Fframweithiau hyn ar y cyd gan bedair Llywodraeth y DU ac maent yn cael eu harchwilio ar 
hyn o bryd gan ddeddfwrfeydd ledled y DU. Mae'r penderfyniad hwn i beidio â gweithredu o 
fewn ysbryd y Fframweithiau Cyffredin yn golygu nad yw'r canlyniadau ar gyfer meysydd 
sydd wedi'u datganoli yng Nghymru wedi'u hystyried yn briodol. Bydd canlyniadau 
ehangach hefyd i farchnad fewnol y DU, i fasnach ryngwladol ac i'n rhwymedigaethau 
rhyngwladol. 
 
Oherwydd y cyn lleied o ymgynghori ymlaen llaw a fu gan Lywodraeth y DU a chymhlethdod 
y Bil, ni fu'n bosibl eto ystyried y canlyniadau i Gymru yn llawn. Fodd bynnag, unwaith y 
bydd hyn wedi'i wneud a bod gennym ddarlun clir o'r canlyniadau datganoli i Gymru, efallai 
y bydd angen gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol. 
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Rydym eisoes y tu allan i'r terfyn amser arferol o bythefnos o dan Reol Sefydlog 29 ar gyfer 
gosod Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol, yn rhannol oherwydd bod Llywodraeth y DU wedi 
ymgysylltu'n hwyr. Dim ond ar y diwrnod cyn ei gyflwyno y rhannwyd fersiwn drafft o'r Bil 
gyda ni. Disgwylir i'r Mesur symud drwy Senedd y DU yn gyflym gyda'r Ail Ddarlleniad yn 
Nhŷ'r Cyffredin wedi'i gynnal ar 15 Mehefin, a disgwylir i gyfnod Pwyllgor Tŷ'r Cyffredin 
ddechrau ar 28 Mehefin, ac os caiff ei basio, disgwylir i'r Bil gael Cydsyniad Brenhinol erbyn 
mis Rhagfyr 2022. 
 
Rwy'n 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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