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Annwyl David 
 

 
Bil Masnach y DU – Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol 

 
Ysgrifennaf i roi gwybod ichi fy mod wedi gosod memorandwm cydsynio deddfwriaethol 
atodol ar y Bil Masnach, cyn cynnal trafodaeth ar y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol.  
 
Roedd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, yn ogystal â'r Pwyllgor 
Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, wedi craffu ar y memorandwm cyntaf o'i fath. 
Fel y gwyddoch, ymddangosodd fy rhagflaenydd, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a 
Thrafnidiaeth, gerbron cyfarfod ar y cyd rhwng y ddau bwyllgor ar 12 Chwefror y llynedd 
(mewn perthynas â'r Bil hwn).       
 
Byddaf yn ymddangos gerbron eich Pwyllgor ar 4 Mawrth a fydd yn rhoi cyfle i'r Pwyllgor 
adolygu hynt y Bil Masnach.   
 
Atodaf gopi o'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol er gwybodaeth. Mae'n nodi 
sut yr aethpwyd i'r afael â'n pryderon drwy gyfuniad o ddiwygiadau i'r Bil ac ymrwymiadau 
pwysig anneddfwriaethol a roddwyd gan Lywodraeth y DU. Mae hefyd yn darparu manylion 
diwygiadau ychwanegol a wnaed i'r Bil. Rwyf hefyd yn fodlon darparu unrhyw wybodaeth 
bellach a fyddai o fudd i'ch pwyllgor.  
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Gobeithio y bydd yr wybodaeth hon o gymorth i chi. 
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