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 21 Hydref 2022  

Annwyl Lywydd,  

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad Adroddiad Blynyddol 2021/22 

Yr wythnos diwethaf, gwnaethom gyhoeddi ein hadroddiad blynyddol ar gyfer 2021/22, sy’n cynnig 

dadansoddiad o’r gwaith a wnaethpwyd gennym ym mlwyddyn gyntaf y Chweched Senedd ar draws 

ein cylch gwaith eang.  

Fy mwriad wrth ysgrifennu yw tynnu eich sylw at baragraffau 54 a 55 o’n hadroddiad. Mae’r 

paragraffau hyn yn ymwneud â safbwynt a fynegir yn aml gan Lywodraeth Cymru wrth geisio egluro 

pam y mae Biliau’r DU yn cael eu defnyddio i ddeddfu mewn meysydd datganoledig. Dyma a 

ddywed y paragraffau:  

“54. Rydym wedi nodi hefyd fod Llywodraeth Cymru wedi awgrymu ar adegau y 

defnyddiwyd Bil Llywodraeth y DU am fod modd i Lywodraeth y DU gyflwyno 

deddfwriaeth i Senedd y DU lawer ynghynt na fyddai amserlen y Senedd wedi ei 

chaniatáu. Yn ein hadroddiad ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol 

Llywodraeth Cymru ar y Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir), gwnaethom 

ddweud:  

“Mae penderfyniadau ynghylch pryd i gyflwyno deddfwriaeth ar gyfer gwaith 

craffu yn y Senedd yn fater i Lywodraeth Cymru ac ar ôl i Fil gael ei gyflwyno, 

bydd amserlen ar gyfer craffu yn cael ei phennu gan y Pwyllgor Busnes yn 

unol â Rheol Sefydlog 26. Rydym o'r farn ei bod yn amhriodol i Lywodraeth 

Cymru ddefnyddio dadleuon sy'n ymwneud ag amserlen Senedd Cymru ar 

gyfer craffu i gyfiawnhau defnyddio Bil Llywodraeth y DU i ddeddfu mewn 

maes datganoledig.” 

Y Gwir Anrhydeddus Elin Jones AS  

Y Llywydd  

Cadeirydd y Pwyllgor Busnes  

https://senedd.cymru/media/00zgrph3/cr-ld15390-w.pdf


 

 

55. Ategwn y farn honno a byddwn yn tynnu sylw’r Pwyllgor Busnes at hyn.”  

 

Ar 10 Hydref 2022, cawsom dystiolaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad ac 

Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru ar allu Llywodraeth Cymru i ddeddfu. Ymdriniodd ein 

sesiwn â sylwadau a wnaed gan y Cwnsler Cyffredinol ynghylch defnyddio Bil y DU i wneud 

darpariaeth ddeddfwriaethol mewn meysydd datganoledig lle “nad oes amser i gyflwyno’i thebyg yn 

y Senedd”. Gellir gwylio’r trafodion o baragraff 90 ymlaen. 

Byddwn yn parhau i fonitro’r dadleuon a gynigir gan Lywodraeth Cymru ynghylch ei defnydd o Filiau’r 

DU i ddeddfu mewn meysydd datganoledig.  

Rydym yn bwriadu tynnu sylw’r Pwyllgor Busnes at faterion perthnasol os bydd Llywodraeth Cymru yn 

parhau â dadleuon sy’n ymwneud â gallu’r Senedd i graffu i gyfiawnhau mynd ar drywydd a/neu 

gytuno i gynnwys darpariaethau mewn meysydd datganoledig ym Miliau’r DU. 

Yn gywir, 

 

Huw Irranca-Davies 

Cadeirydd 

 

https://cofnod.senedd.cymru/Committee/13000

