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Annwyl Brif Weinidog, 

Daeth i’m sylw fod Llywodraeth y DU, yn dilyn Ystyriaeth Tŷ'r Cyffredin o 
welliannau Tŷ'r Arglwyddi i Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael), wedi cefnogi 
gwelliant yn lle hynny (rhif 3A) sy'n ymwneud â chyhoeddi Bil drafft sy'n diogelu 
cyfraith amgylcheddol yr UE. 

Ymddengys fod y gwelliant yn gymwys i'r DU gyfan a'i fod yn dod o fewn 
cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad. Felly, ymddengys ei fod yn 
ddarostyngedig i Gonfensiwn Sewel ac i'r weithdrefn cydsyniad deddfwriaethol a 
bennir yn Rheol Sefydlog 29. Os felly, byddem yn wynebu sefyllfa ddigyffelyb lle 
ystyrir cydsyniad deddfwriaethol wrth i Fil symud yn gyflym rhwng y ddau Dŷ 
Seneddol yn ystod ei gyfnod deddfwriaethol olaf. 

Os oes angen cydsyniad y Cynulliad cyn i Dŷ'r Arglwyddi eistedd nesaf brynhawn 
dydd Llun, byddai hyn yn ei gwneud yn ofynnol i'r Cynulliad gael ei gynnull ar eich 
cais o dan Reol Sefydlog 12.3 ac i atal y Rheolau Sefydlog sy'n ymwneud â 
hysbysiadau ynglŷn â chynigion. 

Trafododd y Pwyllgor Busnes y potensial ar gyfer Memoranda Cydsyniad 
Deddfwriaethol yn ystod cyfnod ping pong ddydd Mawrth, a chytunodd y byddai'r 
Cynulliad yn gwneud popeth angenrheidiol i hwyluso'r gwaith craffu ar y rhain os 
ydynt yn berthnasol. 



 

O gofio'r amserlenni tynn iawn posibl a'r posibilrwydd y byddai'n rhaid i'r 
Cynulliad gyfarfod y tu allan i'w amser arferol ar gyfer y Cyfarfod Llawn, byddwn 
yn ddiolchgar pe gallech gadarnhau cyn gynted â phosibl a ydych yn bwriadu 
gosod Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol mewn cysylltiad â'r gwelliant y 
cyfeirir ato uchod, er mwyn imi allu roi'r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau'r 
Cynulliad. 

Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at  Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol 
a Deddfwriaethol, y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, y 
Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig, yn ogystal ag 
Aelodau’r Pwyllgor Busnes.  

Yn gywir, 

 

Elin Jones AC 
Llywydd 
 
cc: Mick Antoniw AC, Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a      

Deddfwriaethol 
David Rees AC, Cadeirydd Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth   
Ychwanegol 
Mike Hedges AC, Cadeirydd Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion 
Gwledig 
Aelodau’r Pwyllgor Busnes 

 


