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0300 200 6565  

— 
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8 Mawrth 2023 

Annwyl Mick,  

Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu 

a Diwygio) 

Yn ein cyfarfod yr wythnos hon, gwnaethom nodi eich llythyr at y Llywydd dyddiedig 3 Mawrth 2023 

lle rydych yn dweud y byddwch yn gosod gerbron y Senedd “un” memorandwm cydsyniad 

deddfwriaethol atodol pellach ar gyfer y Bil Cyfraith yr UE (Dirymu a Diwygio) a Ddargedwir (“y Bil”) er 

mwyn “ymdrin â'r holl welliannau perthnasol a gyflwynwyd ar gyfer y Cyfnod Pwyllgor” yn Nhŷ’r 

Arglwyddi. 

Rydych wedi bod yn glir gyda’r Senedd eich bod o’r farn nad yw gweithio rhynglywodraethol wedi 

bod yn dda, a bod rhannu gwybodaeth bwysig wedi bod yn anfoddhaol, rhwng Llywodraeth y DU a’r 

llywodraethau datganoledig o ran y Bil hwn. Rydych yn nodi yn eich llythyr diweddar, er enghraifft, 

nad oedd Llywodraeth y DU wedi rhannu â chi fanylion llawn y gwelliannau a gyflwynwyd. 

Dywedasom yn ein hadroddiad diweddar ar y memoranda cydsyniad deddfwriaethol presennol ar 

gyfer y Bil fod y cysylltiadau rhynglywodraethol gwael yn achosi problemau sylweddol i ni ac i’r 

Senedd gyfan wrth inni geisio deall yn llawn oblygiadau’r Bil yng Nghymru. 

Rydym yn cydnabod y gallai fod rhai problemau gyda diffyg cyfathrebu rhagweithiol gan Lywodraeth 

y DU. Fodd bynnag, deallwn i welliannau Llywodraeth y DU gael eu cyflwyno yn Nhŷ’r Arglwyddi ar 16 

Chwefror. Fel Biliau sy’n ddarostyngedig i femoranda cydsyniad deddfwriaethol tua diwedd y broses 

graffu yn Senedd y DU, rydym yn credu bod yn rhaid i Lywodraeth Cymru wneud mwy i sicrhau bod y 

Senedd yn cael gwybodaeth hanfodol mewn modd mwy amserol. Er enghraifft, gallai Llywodraeth 

Cymru fod wedi ysgrifennu atom dros bythefnos yn ôl i dynnu ein sylw at y gwelliannau penodol ochr 

Mick Antoniw AS  

Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad 
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yn ochr â swyddogion Llywodraeth Cymru yn archwilio manylion y gwelliannau hynny ac yn paratoi 

unrhyw femorandwm cydsyniad deddfwriaethol atodol angenrheidiol. 

O ystyried bod eich llythyr diweddar yn ddyddiedig 3 Mawrth a’ch bod yn cydnabod ei fod yn fwriad 

gennych gynnal dadl ar gynnig cydsyniad perthnasol ar 14 Mawrth, rydym yn awgrymu gyda pharch 

fod hyn yn codi cwestiwn ynglŷn â’ch datganiad y bydd y dull a fabwysiadwyd mewn perthynas â 

memorandwm cydsyniad deddfwriaethol atodol pellach “yn galluogi’r Senedd i graffu’n effeithiol”. 

Fel y gofynnwyd, edrychaf ymlaen at gael eich ymateb i’n hadroddiad ar y memoranda presennol ar 

gyfer y Bil erbyn 9 Mawrth 2023 fan bellaf.  

Anfonir copi o’r llythyr hwn at y Llywydd. 

Yn gywir, 

 

Huw Irranca-Davies 

Cadeirydd 

 


