
 

 

  

 

 

2 Tachwedd 2022 

Annwyl Julie  

Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Prisiau Ynni 

Yn ein cyfarfod ar 24 Hydref 2022, trafodwyd y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y 
Bil Prisiau Ynni, a’r llythyr a anfonwyd gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru a’r 
Trefnydd at y Llywydd. 

Yn ystod y ddadl yn y Cyfarfod Llawn ar y cynnig cydsyniad deddfwriaethol ar gyfer y Bil, eich ateb, 
pan holwyd chi, oedd nad oedd Llywodraeth Cymru wedi gweld y Bil cyn iddo gael ei gyhoeddi. 

Yn ei llythyr at y Llywydd, dywedodd y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru a’r Trefnydd 
nad oedd Llywodraeth Cymru wedi gweld y Bil tan y noson cyn iddo gael ei gyflwyno i Dŷ’r Cyffredin. 

Sylwn fod y Gweinidog, yn ei llythyr at y Llywydd, yn dweud y “Bydd y prinder amser sydd ar gael i’r 
Senedd graffu arno, oherwydd amserlen Llywodraeth y Deyrnas Unedig a’r ffaith na rannwyd y Bil 
ymlaen llaw, yn cael ei godi eto gyda Llywodraeth y DU.”  

Byddem yn ddiolchgar pe gallech gadarnhau’r canlynol: 

 union natur unrhyw waith rhynglywodraethol a aeth rhagddo cyn cyflwyno’r Bil gerbron 
Senedd y DU, gan gynnwys pryd y cafodd gweinidogion a swyddogion Llywodraeth 
Cymru weld y Bil; 

 sut rydych wedi rhoi gwybod i Lywodraeth y DU nad ydych yn hapus â’r prinder amser a 
gafodd y Senedd i graffu ar y Bil yn ystod y broses cydsyniad deddfwriaethol a’r ffaith na 
chafwyd gweld y Bil ymlaen llaw.  
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Yn ystod y ddadl ynghylch y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol yn y Cyfarfod Llawn fe ddywedasoch. 

“Mewn perthynas â datganoli materion cyfansoddiadol, mae'r Bil yn tresmasu ar 
faterion datganoledig trwy roi swyddogaethau i'r Ysgrifennydd Gwladol mewn 
meysydd datganoledig.  O'r herwydd, mae'r dull hwn yn anghyson â'n 
hegwyddorion ar gyfer cydsynio i Filiau Llywodraeth y DU.  Rwyf wedi galw felly ar 
Lywodraeth y DU i ymgynghori ar unrhyw fesurau sy'n effeithio ar feysydd 
datganoledig.  Er fy mod yn cydnabod bod bwrw rhagddi i weithredu ar brisiau 
ynni yn fater brys, mae'n rhaid gweithredu trwy ymgynghori effeithiol er mwyn 
sicrhau bod cyfrifoldebau'r Senedd hon yn cael eu parchu.” 

Byddem yn ddiolchgar pe gallech gadarnhau’r canlynol: 

 manylion penodol yr hyn y gofynnwyd amdano gan Lywodraeth y DU o ran trefniadau 
ymgynghori cyn cymryd camau a fydd yn effeithio ar feysydd datganoledig; 

 a yw’r Bil wedi’i ddiwygio i gynnwys darpariaeth ar gyfer proses ymgynghori o’r fath  

Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at Brif Weinidog Cymru a’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd 
Cymru, a’r Trefnydd. 

Byddwn yn ddiolchgar pe gallech ymateb erbyn 16 Tachwedd 2022. 
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