
 

8 Rhagfyr 2022 

Annwyl Elin 

Memoranda cydsyniad deddfwriaethol 

Byddwch yn ymwybodol bod y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai yn ystyried memoranda cydsyniad 

deddfwriaethol (Memoranda) ar hyn o bryd mewn perthynas â dau Fil: y Bil Tai Cymdeithasol 

(Rheoleiddio) a'r Bil Ffyniant Bro ac Adfywio. Rydym eisoes wedi ystyried tri Memorandwm arall, yn 

ogystal â nifer o Femoranda atodol, yn ystod y Chweched Senedd. Roedd ein pwyllgor rhagflaenol 

wedi ystyried cyfanswm o chwe Memorandwm drwy gydol y Bumed Senedd. O ganlyniad, cytunodd y 

Pwyllgor y dylwn ysgrifennu atoch i fynegi ein pryderon ynghylch y defnydd cynyddol o Filiau'r DU a 

chonfensiwn cydsyniad deddfwriaethol i ddeddfu mewn meysydd datganoledig, yn hytrach na thrwy 

ddeddfwriaeth y Senedd. Rwyf wedi mynegi pryderon y Pwyllgor i'r Pwyllgor Deddfwriaeth, 

Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad a Llywodraeth Cymru eisoes. 

Mae deddfwriaeth sylfaenol a gyflwynir gan Lywodraeth Cymru yn caniatáu gwaith craffu llawn gan y 

Senedd. 

Fel Aelodau o'r Senedd, ein cyfrifoldeb ni yw sicrhau bod gwaith craffu trylwyr yn cael ei gynnal ar yr 

holl ddeddfwriaeth sylfaenol sy'n ymwneud â meysydd datganoledig a'i phrofi gyda rhanddeiliaid er 

mwyn sicrhau ei bod yn diwallu anghenion pobl Cymru. Credwn yn gryf nad yw'r amser byr a 

ddyrennir i'r broses cydsyniad deddfwriaethol yn ddigonol er mwyn ein galluogi i ddeall yn llawn beth 

fydd effaith darpariaethau ar fywydau pobl yng Nghymru. Ein pryder yw y gallai deddfu fel hyn roi 

pobl yng Nghymru o dan anfantais gan bod llai o gyfleoedd iddynt gyfleu eu barn i'r rhai sy'n 

gwneud y ddeddfwriaeth, ac nid oes gennym ddigon o amser i ymgynghori â rhanddeiliaid Cymru ar 

y darpariaethau. 

Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad. 

Y Pwyllgor Llywodraeth Leol 
a Thai 

— 

Local Government  
and Housing Committee 

Senedd Cymru 

Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 
SeneddTai@senedd.cymru 

SeneddTai/SeneddTai 

0300 200 6565 

— 
Senedd Cymru 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddHousing@senedd.wales 

senedd.wales/SeneddHousing 

0300 200 6565 Elin Jones AS  

Y Llywydd 

Cadeirydd y Pwyllgor Busnes 

Papur 5



 

 

Yn gywir  

 

John Griffiths AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai  

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 



 

 

 

 

 

11 Ionawr 2023 

Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol 

Annwyl John,  

Diolch i chi am eich llythyr dyddiedig 9 Rhagfyr 2022, yn tynnu sylw’r Pwyllgor Busnes 

at nifer y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol sydd wedi dod at eich Pwyllgor hyd yn 

hyn yn ystod y Chweched Senedd.  

Trafododd y Pwyllgor Busnes y llythyr ar 13 Rhagfyr a nododd eich pryderon ynghylch 

effaith nifer y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol diweddar ar waith y pwyllgorau yn 

gyffredinol.  

Mae pwyllgorau eraill wedi nodi’r defnydd cynyddol o Filiau’r DU a’r confensiwn 

cydsyniad deddfwriaethol i ddeddfu mewn meysydd datganoledig, ac mae’r mater 

hefyd wedi codi ar lawr y Senedd. Roeddwn i ac Aelodau eraill o’r Pwyllgor Busnes yn 

cytuno â’r pryderon a fynegwyd yn eich llythyr am yr effaith y mae’r defnydd cynyddol 

o’r broses Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn ystod y Chweched Senedd hyd 

yma yn ei chael ar bwyllgorau’r Senedd. Rydym hefyd yn cytuno bod deddfwriaeth y 

Senedd, a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru, yn well mewn sawl ffordd, yn bennaf 

oherwydd ei bod yn caniatáu craffu llawn gan y Senedd. Rydym hefyd yn nodi’r cyfnod 

byr o amser sydd ar gael ar gyfer craffu ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol 

penodol yn ddiweddar, a’r effaith y mae hyn hefyd yn ei chael ar faint o waith craffu 

sy’n bosibl.  

Y Pwyllgor Busnes 

— 

Business Committee 

Senedd Cymru 

Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 
SeneddBusnes@senedd.cymru 

senedd.cymru/SeneddBusnes  
0300 200 6565  

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddBusiness@senedd.wales  

senedd.wales/SeneddBusiness 
0300 200 6565  

John Griffiths AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai 



 

 

Yn yr un cyfarfod ag y gwnaethom drafod eich llythyr, cytunwyd i ysgrifennu at y 

Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, i godi pryderon ynghylch 

y terfyn amser hynod gyfyng sydd ar gael ar gyfer craffu ar Femorandwm Cydsyniad 

Deddfwriaethol penodol, a byddwn yn defnyddio’r llythyr hwnnw i bwysleisio i’r 

Llywodraeth pa mor bwysig yw sicrhau bod y Memoranda hyn yn cael eu cyflwyno 

mewn ffordd sy’n rhoi digon o amser i bwyllgorau graffu cyn bod gofyn i’r Senedd 

benderfynu a yw’n dymuno rhoi cydsyniad.  

Byddaf yn amgáu copi o’r llythyr hwn i’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 

Cyfansoddiad, sydd wedi codi pryderon tebyg o’r blaen.  

Yn gywir, 

 

Y Gwir Anrh Elin Jones AC 

Y Llywydd a Chadeirydd y Pwyllgor Busnes  

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 




