
 

 

  

 

 

21 Rhagfyr 2022 

Annwyl Lywydd 

Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) 

Bydd y Pwyllgor Busnes yn ymwybodol o ddiddordeb fy Mhwyllgor ym Mil Cyfraith yr UE a 

Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) (‘y Bil’), ac rydych felly wedi cyfeirio memorandwm cydsyniad 

deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer y Bil atom i graffu arno. 

Mae’n debyg y byddwch hefyd yn ymwybodol o sylwadau a wnaed gan y Cwnsler Cyffredinol, Mick 

Antoniw AS, yn y Cyfarfod Llawn yn y misoedd diwethaf am y tebygolrwydd y bydd y Bil yn arwain at 

raglen ddeddfwriaethol Llywodraeth Cymru yn cael ei llethu bron yn gyfan gwbl, y goblygiadau 

enfawr i Lywodraeth Cymru o safbwynt ariannol ac o ran adnoddau, a'r ffaith y bydd llawer iawn o 

waith yn cael ei greu ar gyfer fy Mhwyllgor.  

Ar 5 Rhagfyr cawsom dystiolaeth gan y Cwnsler Cyffredinol ar y Bil a memorandwm cydsyniad 

deddfwriaethol cyfatebol Llywodraeth Cymru.  

Soniodd y Cwnsler Cyffredinol unwaith eto am ei bryderon y gallai’r broses o weithredu’r Bil lethu 

Llywodraeth Cymru pe bai’n cael ei basio a’i ddeddfu. Trafodwyd pryderon ynghylch y goblygiadau i 

Fusnes y Senedd ac i raglen ddeddfwriaethol Llywodraeth Cymru ei hun yn ystod ein cyfarfod hefyd. 

Rhannodd y Cwnsler Cyffredinol ei farn â ni bod gwneud gwaith craffu manwl, a’r amserlen ar gyfer y 

gwaith craffu hwnnw, yn edrych yn eithriadol o anodd. Dywedodd y byddai’n ymrwymo i 

drafodaethau manwl gyda’r Senedd ynghylch maint y gwaith y gallai fod ei angen unwaith y bydd 

goblygiadau llawn y Bil yn hysbys. Ategwyd y pryderon hyn gan y Prif Weinidog ar 9 Rhagfyr mewn 

tystiolaeth i'r Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog. 
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Mae fy Mhwyllgor hefyd wedi cael tystiolaeth gan randdeiliaid sydd wedi nodi pryderon penodol 

ynghylch cyflawni gofynion y Bil o ystyried ei amserlen heriol.  

Rydym wedi ysgrifennu at y Cwnsler Cyffredinol yn gofyn cwestiynau pellach am y Bil a dull 

gweithredu Llywodraeth Cymru, a hefyd rôl y Senedd a’r effaith arni. Byddwn yn eich diweddaru gyda 

gwybodaeth berthnasol. 

Er ein bod yn dal i ystyried y memorandwm cydsyniad deddfwriaethol ar gyfer y Bil, ac yn debygol o 

gyflwyno adroddiad i’r Senedd ym mis Chwefror, rydym o’r farn bod angen tynnu eich sylw cyn 

gynted â phosibl at bryderon Llywodraeth Cymru ynghylch y goblygiadau posibl ar gyfer Busnes y 

Senedd yn 2023 – o ran fy Mhwyllgor i a fydd yn gyfrifol am graffu ar unrhyw reoliadau gofynnol ac o 

ran Pwyllgorau eraill a fydd am ddylanwadu yn gyntaf ar brosesau penderfynu Llywodraeth Cymru.  

Yn gywir, 

 

Huw Irranca-Davies 

Cadeirydd 


