
Mick Antoniw AS/MS 
Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad 
Counsel General and Minister for the Constitution  

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

Gohebiaeth.Mick.Antoniw@llyw.cymru                 
Correspondence.Mick.Antoniw@gov.Wales 

 
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.   

 
 
 
Elin Jones AS 
Llywydd 
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd 
Caerdydd  
CF99 1SN 
 
Llywydd@senedd.cymru 

 
 

 05 Hydref 2022 
 
 
 
Annwyl Elin,  
 
Cyflwynodd yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol, y 
Gwir Anrh. Jacob Rees-Mogg AS, Fil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Diwygio a Dirymu) (y 
Bil) yn Nhŷ’r Cyffredin ar 22 Medi. 
 
Mewn llythyr ataf yr un diwrnod, cadarnhaodd yr Ysgrifennydd Gwladol fod Llywodraeth 
y DU yn ceisio cydsyniad y Senedd ar gyfer y Bil a gofynnodd a fyddai Gweinidogion 
Cymru yn cytuno mewn egwyddor i gefnogi Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol. Fodd 
bynnag, mae gan y Bil fel y’i cyflwynwyd gynnwys polisi na rannwyd â’r Llywodraethau 
Datganoledig cyn ei gyflwyno ac, oherwydd y goblygiadau sylweddol i Lywodraeth 
Cymru, nid yw eto wedi bod yn bosibl ystyried yn briodol ganlyniadau’r hyn sy’n cael ei 
gynnig o safbwynt datganoli. 
 
Mae’r Bil yn cyflwyno dyddiad terfyn heriol iawn o ran machlud, sef 31 Rhagfyr 2023, gan 
olygu y bydd angen i lywodraethau’r DU adolygu nifer sylweddol o offerynnau cyfreithiol 
yn y 15 mis nesaf, gwneud penderfyniadau polisi fel y bo’n briodol ac yna ddeddfu i 
sicrhau nad yw cyfraith yr UE a ddargedwir yn machlud. Fel y mae’r Bil wedi’i ddrafftio, 
gallai hefyd olygu y bydd Llywodraeth y DU yn deddfu mewn meysydd datganoledig heb 
ein cydsyniad. Byddai hynny’n fater cyfansoddiadol arwyddocaol iawn. 
 
Unwaith y bydd gennym ddarlun clir o ganlyniadau’r ddeddfwriaeth arfaethedig o 
safbwynt datganoli, rhagwelaf y bydd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn cael 
ei osod gerbron y Senedd. Serch hynny, bydd y tu allan i’r cyfnod amser arferol o 
bythefnos o dan Reol Sefydlog 29. 
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Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at y Prif Weinidog, Gweinidog yr Economi, y Gweinidog 
Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, y Gweinidog Newid Hinsawdd, y 
Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, a Chadeirydd y Pwyllgor 
Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad. 
 
Yn gywir,  
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