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Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
Ein cyf: EM/2022/19 
 
David Rees AC (Cadeirydd) 
Cadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
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5 Mehefin 2019 

 
 

Annwyl David, 
 
Bil Masnach y DU – Cydsyniad Deddfwriaethol  
 
Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 7 Mai 2019.  
 
Fel rwyf eisoes wedi esbonio, ni wnaethom ragweld yn wreiddiol y byddai amser i osod ail 
Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar gyfer Bil Masnach y DU. Fodd bynnag, 
mae hynt y Bil wedi bod yn arafach na'r disgwyl ac rwy'n falch fy mod wedi cael cyfle i osod 
ail Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol a bod y Cynulliad wedi cael cyfle i drafod 
y diwygiad.  
 
Hoffwn fanteisio ar y cyfle i hwn i ddiolch i chi ac i'r pwyllgor yn ehangach am ystyried y 
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol am yr eildro ac am eich cyfraniad yn ystod 
y ddadl. Rwy'n deall rhai o'r pryderon y gwnaethoch eu nodi yn ystod y ddadl, ac yn 
arbennig mewn perthynas â'r trefniadau presennol ar gyfer rhoi cysyniad deddfwriaethol i Fil 
y DU sy'n cael ei ddiwygio, a hynny mor agos at ddyddiad cwblhau'r broses graffu 
Seneddol. Os bydd diwygiadau pellach yn cael eu gwneud i'r Bil byddaf yn sicrhau eich bod 
chi a'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn ymwybodol ohonynt.  
 
Fel y gwyddoch, byddaf yn ymddangos gerbron y Pwyllgor Materion Allanol ar 10 Mehefin a 
byddwn yn barod i drafod rhai o'r pryderon ehangach a nodwyd bryd hynny.  
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Cofion gorau  

 
Eluned Morgan AC/AM 
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