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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.   

 
 
Huw Irranca-Davies AS 
Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
Senedd Cymru 
 

18 Tachwedd 2022 
 
Annwyl Huw 
 
Diolch am eich llythyr, dyddiedig 2 Tachwedd 2022, ynglŷn â’r Bil Prisiau Ynni a phroses y 
gwaith rhynglywodraethol blaenorol gyda Llywodraeth y DU. 
 
Cyfleoedd cyfyngedig iawn a gafwyd i ymgysylltu â Llywodraeth y DU cyn i’r Bil gael ei 
gyflwyno. Ar 8 Medi, cyhoeddodd y Gwir Anrhydeddus Liz Truss AS (sef y Prif Weinidog 
bryd hynny) y cymorth i’w ddarparu i ddelio â phrisiau ynni, a hynny heb unrhyw drafodaeth 
ymlaen llaw ar lefel swyddogol na Gweinidogol. Ganol mis Medi, cafodd swyddogion wybod 
y byddai angen llunio deddfwriaeth newydd i gefnogi’r cymorth a gyhoeddwyd. Nid oedd 
unrhyw fanylion ar gael bryd hynny. 
 
Cafodd yr amlinelliad o gynnwys y Bil ei rannu â swyddogion ar 6 Hydref, a chafodd y Bil ei 
anfon at Weinidogion a swyddogion gyda’r nos ar 11 Hydref, cyn iddo gael ei gyflwyno yn 
Nhŷ’r Cyffredin ar 12 Hydref. Ar 12 Hydref, cawsom ail lythyr yn amlinellu dadansoddiad 
Llywodraeth y DU o raddfa diriogaethol y darpariaethau ynghyd â’u hasesiad o’r meysydd 
lle y mae cymhwysedd wedi ei ddatganoli. Nododd swyddogion Llywodraeth Cymru yn glir y 
byddai’r ffaith na welodd y Gweinidogion ac Aelodau’r Senedd mo’r Bil ymlaen llaw yn ei 
gwneud yn heriol iddynt graffu ar y cynnwys yn unol â’r trefniadau arferol o ran prosesau 
cynnwys deddfwriaethol.   
 
O safbwynt ymgynghori ar ôl cyflwyno’r Bil, ymatebais i lythyr yr Ysgrifennydd Gwladol ar 18 
Hydref yn ceisio ymgynghoriad ar unrhyw fesurau sy’n ymwneud â’r datganiad datganoli. 
Roedd fy swyddogion hefyd mewn cysylltiad â thimau polisi Llywodraeth y DU ac yn ceisio 
rhagor o fanylion ynglŷn â’r mecanweithiau a oedd yn cael eu cyflwyno. Fodd bynnag, bu hynt 
y Bil trwy Senedd y DU yn gyflym iawn. Ar ôl ei gyflwyno ar 12 Hydref, cafodd ei drafod yn y 
ddau Dŷ cyn cael Cydsyniad Brenhinol ar 25 Hydref. O ganlyniad, ni chafwyd cyfle o gwbl i 
ddylanwadu ar gynnwys y Bil.   
 
Er bod brys ynghylch y Bil hwn, mae patrwm ymddygiad Llywodraeth y DU wedi bod yn debyg 
yn achos Biliau eraill a gyflwynwyd gan Lywodraeth bresennol y DU. Mae’r diffyg ymgynghori 
ystyrlon neu gyfle i ddylanwadu ar ddrafftio yn annerbyniol. Cododd Prif Weinidog Cymru 
ffordd Llywodraeth y DU o weithredu mewn perthynas â Chonfensiwn Sewel a materion 
datganoledig yn ystod ei gyfarfod cyntaf â Phrif Weinidog y DU, a byddwn yn parhau i bwyso 
ar Lywodraeth y DU i ymgysylltu â ni yn effeithiol.  
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Rwy’n cydnabod y rhwystredigaeth a fynegwyd gan Aelodau’r Senedd ynghylch y ffaith na 
chafodd Aelodau’r Senedd lawer o amser i graffu’n ystyrlon ar ddeddfwriaeth y DU a 
dylanwadu arni. Rydym yn rhannu’r rhwystredigaeth honno, a byddwn yn parhau i gyflwyno 
sylwadau i Lywodraeth y DU, gan ragweld efallai y bydd y newid yn yr arweinyddiaeth yn 
esgor ar berthynas rynglywodraethol fwy agored ac adeiladol wrth symud ymlaen. 
 
Yn gywir 
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