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Annwyl Julie 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil yr Amgylchedd Llywodraeth y DU - yn dilyn 
cyfarfod y Pwyllgor ar 12 Gorffennaf 2021 

Diolch am ddod i gyfarfod y Pwyllgor bore dydd Llun i drafod Memorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil yr Amgylchedd. 

Mae nifer o faterion yr hoffem roi sylw manylach iddynt, ac rwyf wedi’u rhestru isod. 

1. Yn achos pob pŵer i wneud rheoliadau a nodwyd yn Atodiad A i'r Memorandwm, 
gwnaethoch gytuno i ysgrifennu atom a nodi pryd rydych chi'n bwriadu defnyddio pob un 
o’r pwerau hyn. 

2. Cawsoch eich holi am y pwerau i wneud rheoliadau yn y Bil, sy’n bwerau eang eu cwmpas, 
a gwnaethoch ymateb drwy ddweud: 

“If the UK Government used the powers with the consent of Welsh Ministers, the guidance 
on Welsh Ministers' consent to the UK exercising powers in relation to Wales provides 
specifically that the Senedd is given an opportunity to provide a view before Ministers 
provide consent (emphasis added). So, a written statement would be laid before the Senedd 
in that regard, and then a debate could be scheduled and Members' views can be sought. 
Also, before consenting to anything that the UK Government are using on behalf of the 
Welsh Government, we would have been fully involved in policy development and 
implementation through our inter-governmental governance arrangements, and so it will 
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be perfectly possible for us to keep the committee informed as to where we were with that, 
and I'm happy to do that” 

A wnewch chi (a) darparu copi o'r canllawiau y gwnaethoch gyfeirio atynt yng 
nghyfarfod y pwyllgor a (b) cadarnhau a fyddwch yn ceisio barn y Senedd yn 
ffurfiol cyn rhoi cydsyniad Gweinidogol i wneud unrhyw reoliadau perthnasol o 
dan y Bil (wedi iddo i rym). 

3. Gwnaethoch gadarnhau bod gwelliant i’r Bil wedi’i gyflwyno ar 9 Mehefin a fyddai’n 
diwygio Deddf Llywodraeth Cymru 2006, ac a fyddai wedyn yn caniatáu i’r Senedd ddileu’r 
swyddogaethau cydredol plws a roddir i’r Ysgrifennydd Gwladol o dan y Bil. A allwch chi 
ddweud beth yw’r sefyllfa ddiweddaraf o ran  statws y gwelliant hwn, a chadarnhau a 
gafodd ei dderbyn ai peidio. 

4. Rydych yn gweithio gyda'r holl Lywodraethau eraill yn y DU, meddech chi, i bennu'r 
gofynion sy'n codi o'r Cytundeb Masnach a Chydweithrediad rhwng y DU a'r UE. A allwch 
chi roi rhagor o fanylion am y trafodaethau hyn â Llywodraethau eraill y DU ynghylch 
goblygiadau’r Cytundeb ac ynghylch cynllun Llywodraeth Cymru i sicrhau y bydd yn 
parhau i gydymffurfio wrth arfer y pwerau y bydd y Bil yn eu darparu. 

Ar ben hynny, ac er nad yw hyn yn ymwneud yn uniongyrchol â’n trafodaethau ar y Memorandwm, 
wrth ymateb i’r cwestiynau am gyfraith ddwyieithog Cymru, fe wnaethoch sôn am sgwrs a oedd yn 
mynd rhagddi ynglŷn â sicrhau bod Biliau Llywodraeth y DU ar gael yn Gymraeg. A allwch chi roi mwy 
o wybodaeth am y datblygiad diddorol hwn. 

Byddem yn ddiolchgar pe baech yn ymateb erbyn 30 Gorffennaf, er mwyn rhoi digon o gyfle inni 
ystyried y wybodaeth ychwanegol hon er mwyn ei chynnwys yn y gwaith o ddrafftio ein hadroddiad 
ar y Memorandwm. 

Yn gywir 
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