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Adroddiad y Cynghorwyr Cyfreithiol.
Paratowyd y ddogfen hon gan gyfreithwyr Cynulliad Cenedlaethol Cymru er mwyn rhoi gwybodaeth a chyngor i Aelodau Cynulliad a'u
cynorthwywyr ynghylch materion dan ystyriaeth gan y Cynulliad a'i bwyllgorau ac nid at unrhyw ddiben arall. Gwnaed pob ymdrech i
sicrhau bod y wybodaeth a'r cyngor a gynhwysir ynddi yn gywir, ond ni dderbynnir cyfrifoldeb am unrhyw ddibyniaeth a roddir arnynt
gan drydydd partïon.

This document has been prepared by National Assembly for Wales lawyers in order to provide information and advice to Assembly
Members and their staff in relation to matters under consideration by the Assembly and its committees and for no other purpose. Every
effort has been made to ensure that the information and advice contained in it are accurate, but no responsibility is accepted for any
reliance placed on them by third parties

Mesur Arfaethedig ynghylch y Diwydiant Cig Coch (Cymru) - Pwerau Dirprwyedig

1. Cyflwynwyd y Mesur hwn ar 19 Hydref 2009 ac fe’i cyfeiriwyd at Bwyllgor Deddfwriaeth Rhif 3 a oedd i gyflwyno’i adroddiad erbyn 18
Rhagfyr 2009. Ystyriodd y Pwyllgor Is-ddeddfwriaeth y darpariaethau a oedd yn ymwneud â phwerau dirprwyedig a chyhoeddodd ei
adroddiad ym mis Tachwedd 2009.

2. Mae adroddiad y Pwyllgor yn cynnwys yr argymhellion a ganlyn ar dudalen 2:

Argymhellion y Pwyllgor

Mae argymhellion y Pwyllgor i Lywodraeth Cymru wedi’u rhestru isod, yn y drefn y gwelir nhw yn yr Adroddiad hwn. Gweler tudalennau
perthnasol yr adroddiad er mwyn gweld y dystiolaeth ategol a’r casgliadau:

Argymhelliad 1. Mae’r Pwyllgor yn argymell y dylid mabwysiadu’r egwyddor mai'r weithdrefn gadarnhaol a ddylai gael ei mabwysiadu
pan fydd Gweinidogion Cymru yn ceisio pwerau i roi newid polisi arwyddocaol ar waith drwy reoliadau. (tudalen 7)

Argymhelliad 2. Mae’r Pwyllgor yn argymell y dylid cywiro’r cydbwysedd rhwng y materion yr ymdrinnir â nhw ar wyneb y Mesur (neu
Fesur diwygio) a'r rhai y caniateir ymdrin â nhw drwy reoliadau neu orchmynion. Gan hynny, dylai'r pwerau Harri VIII i ddiwygio'r Mesur
hwn drwy orchymyn a geir yn adrannau 3(3), 5(4) a 6(3) ddod o dan uwch-weithdrefn gadarnhaol a fyddai'n golygu bod gofyn gosod
drafft ymgynghori gerbron y Cynulliad cyn i orchymyn gael ei wneud. Byddai hynny'n adlewyrchu mor bwysig yw'r darpariaethau ac yn
cynnig cyfle ar gyfer ymgynghori a chraffu sylweddol cyn i'r Mesur gael ei ddiwygio. Mae un enghraifft ddiweddar o'r weithdrefn hon i'w
gweld yn y Mesur Addysg a gymeradwywyd yn ddiweddar gan y Cynulliad.

(tudalen 8)

Argymhelliad 3. Mae’r Pwyllgor yn argymell y dylai dynodi personau sy'n cyflawni gweithgaredd cynradd o dan adran 4(4) ddod o dan
weithdrefn gadarnhaol hefyd, yn debyg i ddynodi personau sy'n cyflawni gweithgaredd eilaidd o dan adran 4(5) sy'n dod o dan
weithdrefn gadarnhaol. (tudalen 9)

Argymhelliad 4. Mae’r Pwyllgor yn argymell y dylid ymdrin â chyflwyno datganiadau o dan adran 8 drwy reoliadau, a fyddai'n dod o
dan weithdrefn Cynulliad briodol yn hytrach na thrwy gyfarwyddiadau. (tudalen 9)

Argymhelliad 5. Mae’r Pwyllgor yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru barhau i adolygu darpariaethau Adran 60 o Ddeddf
Llywodraeth Cymru 2006 ac ystyried a oes angen cymhwysedd gweithredol mwy cyffredinol, yn debyg i gymhwysedd gweithredol
Gweinidogion yr Alban. (tudalen 10)

3. Erbyn hyn, mae’r Mesur arfaethedig wedi’i gyfeirio at Bwyllgor Deddfwriaeth Rhif 3 er mwyn ystyried gwelliannau Cyfnod 2, a gwneir
hynny ddydd Mercher, 3 Chwefror 2010. Byddai argymhellion 2, 3 a 4 uchod yn golygu y byddai’n rhaid diwygio’r Mesur arfaethedig.
Mae’r Gweinidog wedi cyflwyno 11 o welliannau, y rhan fwyaf ohonynt yn welliannau sy’n ymwneud â drafftio neu’n welliannau
technegol. Nid oes unrhyw Aelod arall wedi cyflwyno gwelliannau.  

4. O safbwynt y Pwyllgor, gwelliannau mwyaf arwyddocaol y Gweinidog yw gwelliant 10 ("Adran 17, tudalen 11, llinell 32, gadewch allan
'4(5)’ a rhowch yn ei le '4(4) neu (5)’.”) a gwelliant 11 ("Adran 17, tudalen 11, llinell 35, gadewch allan '4(5)’ a rhowch yn ei le '4(4) neu
(5)’.”).  Os caiff y rhain eu cymeradwyo gan Bwyllgor Deddfwriaeth Rhif 3, byddai’n rhoi effaith i drydydd argymhelliad y Pwyllgor Is-
ddeddfwriaeth. Nid oes gwelliannau sy’n rhoi sylw i argymhellion 2 a 4.
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