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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.   

 
 
Ein cyf/Our ref:  RE/787/22 

  
Elin Jones AS  
Drwy e-bost: Llywydd@senedd.cymru   

18 Tachwedd 2022 
 

 
Annwyl Lywydd,  
  

Y Bil Caffael  
 

Cyflwynwyd y Bil Caffael ("y Bil") yn Senedd y DU ar 11 Mai 2022 a dechreuodd y Bil ar ei 

hynt drwy Dŷ'r Arglwyddi. Gosodais Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn Senedd 

Cymru ar 9 Mehefin. Cyflwynodd Llywodraeth y DU welliannau i'w hystyried yn ystod cyfnod 

pwyllgor Tŷ'r Arglwyddi, a gosodais innau Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol 

ar 11 Gorffennaf.  

Bydd Llywodraeth y DU yn cyflwyno gwelliannau pellach i'w hystyried yn ystod y cyfnod 

adrodd yn Nhŷ'r Arglwyddi. Bydd y diwrnodau eistedd ar gyfer y cyfnod adrodd yn cael eu 

cynnal ar 28 a 30 Tachwedd a bydd y gwelliannau yn cael eu cyflwyno ar ddau ddyddiad ar 

wahân. Cyflwynwyd y set gyntaf o welliannau ar 15 Tachwedd ac rydym wedi cael gwybod y 

bydd yr ail set yn cael ei chyflwyno ar 21 Tachwedd, neu erbyn y dyddiad hwn.  

Byddwn yn llunio un Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol i fynd i’r afael â’r ddwy 

set o welliannau gyda’r bwriad o’i osod erbyn 5 Rhagfyr, sydd bythefnos ar ôl i’r ail set o 

welliannau gan Lywodraeth y DU gael ei chyflwyno. Rydym yn cydnabod y golyga hyn y 

bydd y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol yn cael ei osod fwy na phythefnos 

ar ôl i’r set gyntaf o welliannau gael ei chyflwyno. 

Rwy'n anfon copi o’r llythyr hwn at Mick Antoniw AS, y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y 

Cyfansoddiad, Lesley Griffiths AS, y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r 

Trefnydd, a Huw Irranca-Davies AS, Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r 

Cyfansoddiad. 

Yn gywir, 

 

Rebecca Evans AS/MS 

Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol    
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