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Hoffwn ddiolch i’r Pwyllgor Is-ddeddfwriaeth am roi o’i amser i ystyried yr adroddiad ar y darpariaethau yn y Mesur Prentisiaethau,
Sgiliau, Plant a Dysgu, i’r graddau y mae’r rhain yn ymwneud â Chymru.  

Rwyf yn falch o nodi bod y Pwyllgor, yn yr un modd â’r Pwyllgor Menter a Dysgu, yn gefnogol i ddull cyffredinol Llywodraeth Cynulliad
Cymru o weithredu, yn enwedig o ran y cymalau sy’n ymwneud â phrentisiaethau. Bydd yr aelodau wedi gweld fy ymateb i ymateb y
Pwyllgor hwnnw, lle’r oedd modd i mi dderbyn llawer o’r argymhellion a godwyd.  

Rwyf wedi ystyried argymhellion y Pwyllgor, a nodaf fy ymateb isod:

Argymhelliad 1

Mae’r Pwyllgor yn ailddatgan ei argymhelliad blaenorol bod Llywodraeth Cymru’n manteisio ar gyfleoedd i geisio pwerau o’r fath pan
fydd Mesurau’n ymwneud â meysydd o fewn Atodlen 5 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.

Ymateb:

Mae Gweinidogion Cymru yn manteisio’n llawn ar y cyfle i geisio pwerau gwneud Mesurau er mwyn ehangu cymhwysedd
deddfwriaethol y Cynulliad, a hynny’n unol ag anghenion a blaenoriaethau deddfwriaethol.

Argymhelliad 2

Cred y Pwyllgor fod gofyn am fwy o dryloywder yn y broses graffu. Er mwyn caniatáu gwaith craffu llawn ac agored, mae’r Pwyllgor yn
argymell bod Gweinidogion Cymru yn dod yn fwy agored i’r broses graffu a bod yn barod i ateb cwestiynau am y trafodaethau rhwng
Gweinidogion Cymru a Gweinidogion y DU.

Ymateb :

Fel y nodwyd eisoes, mae manylion y trafodaethau a gynhelir rhwng Llywodraeth Cynulliad Cymru a Llywodraeth y DU yn rhai
cyfrinachol, ac felly y dylent fod. Gweithiodd Llywodraeth Cynulliad Cymru yn agos gyda’r Adran Plant, Ysgolion a Theuluoedd a Swyddfa
Cymru yn unol â Nodyn 9 o’r Canllawiau Datganoli a’r cytundebau i ddatblygu cynigion yn gynnar a gallaf gadarnhau i’r darpariaethau y
gofynnwyd amdanynt gael eu cynnwys yn y Mesur.

Argymhelliad 3

Er mwyn gwella’r gwaith craffu ar unrhyw ddeddfwriaeth a wneir o dan y Mesur hwn mae’r Pwyllgor yn argymell bod pob gorchymyn a
rheoliad drafft yn cael ei gyfeirio at y Pwyllgor Menter a Dysgu i graffu arno.

Ymateb:

Nid yw Llywodraeth Cynulliad Cymru yn credu bod cyfeirio pob darn o ddeddfwriaeth yn syth i’r pwyllgor perthnasol yn ffordd briodol o
ddefnyddio adnoddau. Fodd bynnag, yn y rhan fwyaf o achosion, cyn i is-ddeddfwriaeth gael ei llunio neu iddi gael ei gosod ar ffurf
ddrafft gerbron y Cynulliad, cynhelir ymgynghoriad ar yr OSau drafft neu’r polisi sy’n sail iddynt. Gwelir ymgynghoriadau Llywodraeth
Cynulliad Cymru ar y wefan ac rydym yn ystyried ffyrdd i’w gwneud yn haws i bwyllgorau ac eraill nodi’r ymgynghoriadau hynny ac yn
ogystal, sut y gellir rhoi gwybod i’r Pwyllgor am ymgynghoriadau ar OSau sy’n cael eu llunio dan y Mesur.

Argymhelliad 4

Mae’r Pwyllgor yn argymell bod gorchymyn a wneir yn unol â chymalau 20, 26 a 27 yn cael eu gwneud yn ddarostyngedig i’r weithdrefn
gadarnhaol.

Ymateb :  

Dyma sut rwyf wedi esbonio’r rhesymeg dros y gweithdrefnau i’w cymryd mewn perthynas â’r cymalau hynny yn fy nhystiolaeth
ysgrifenedig i’r Pwyllgor:

‘Mae Cymal 20 yn galluogi Gweinidogion Cymru i wneud darpariaeth trwy orchymyn ar gyfer trefniadau pontio o ran manylebau
galwedigaethol presennol er mwyn eu galluogi i ddod yn ‘fframweithiau tybiedig’ at ddibenion cael eu trin yn fframweithiau
prentisiaethau a roddir dan Gymal 17(1). Mae hyn yn drychweddu’r pwer ar gyfer Lloegr yng Nghymal 15.
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Mater trosiannol a gweithredol yw hwn ac mae angen hyblygrwydd ar ei gyfer er mwyn sicrhau bod ystod o fframweithiau yn parhau i
fod ar gael nes i bob un o fframweithiau cydnabyddedig Cymru fod yn eu lle, ac nad oes angen i Gynulliad Cenedlaethol Cymru graffu
arnynt. Felly nid oes angen gweithdrefn ar gyfer yr achos hwn.

Mae cymal 26 yn gadael i Weinidogion Cymru wneud gorchymyn gan ddarparu y bydd manylion y safonau prentisiaeth yn cael effaith.

Bydd y manyldeb yn nodi’r gofynion manwl y mae’n rhaid i  fframweithiau prentisiaeth cydnabyddedig gydymffurfio â hwy cyn iddynt
gael eu cyhoeddi fel rhan o’r rhaglen brentisiaeth. Bydd y rhain yn newid o bryd i’w gilydd er mwyn adlewyrchu anghenion cyflogwyr ac
arferion da, ac, o’r herwydd, teimlid ei bod yn briodol i’r gorchymyn fod yn ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol o ran datrys a fydd
yn rhoi llawer mwy o hyblygrwydd a chynnwys cyfnod ymgynghori fel rhan o’r broses .  

Mae Cymal 27 yn ymwneud â’r diwygiadau i’r manylebau ynghylch safonau prentisiaethau. Fel yn achos y cymal blaenorol, bydd gan
Weinidogion Cymru bwer i ddod ag unrhyw ddiwygiadau i rym a fydd yn dibynnu ar ateb negyddol.’

Bydd hyn yn galluogi rhagor o hyblygrwydd oddi mewn i fframwaith y safonau prentisiaethau a hon yw’r weithdrefn fwyaf priodol.  
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