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Annwyl Elin  

Craffu ar reoliadau Covid-19 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 8 Hydref 2020, a drafodwyd gennym yn ein cyfarfodydd 
ar 12 Hydref a 19 Hydref 2020.  

Roedd eich llythyr yn ceisio canfod a fyddai’n briodol bod Llywodraeth Cymru yn tynnu 
sylw at Reoliadau newydd lle'r oedd yr egwyddor sylfaenol eisoes wedi bod yn destun 
craffu, er mwyn galluogi'r Pwyllgor Busnes i wneud penderfyniad ynghylch lefel y gwaith 
craffu pellach a allai fod yn ofynnol cyn y ddadl. O ganlyniad, gwnaethoch ofyn am ein 
barn ynghylch a oedd posibilrwydd o alluogi rhai Rheoliadau sy'n gysylltiedig â Covid-19 i 
gael eu blaenoriaethu i'w trafod mewn amgylchiadau o’r fath. 

Nid ydym yn credu bod yr opsiwn a awgrymwyd gan y Pwyllgor Busnes yn briodol am 
sawl rheswm. Yn ein barn ni, ni ddylai cymeradwyaeth ar gyfer unrhyw fath o 
ddeddfwriaeth fod ar sail 'mewn egwyddor'. Felly nid ydym yn gweld y bydd gennym rôl 
wrth gymeradwyo (neu wrthod) unrhyw asesiad gan Lywodraeth Cymru bod cyfres 
benodol o reoliadau, mewn egwyddor, yr un fath â chyfres flaenorol. At hynny, byddai 
gwerth asesiad o'r fath yn amheus yn ein barn ni, o gofio er y gallai cyfres newydd o 
reoliadau ddilyn amcan polisi tebyg, y gallent fod yn destun pwyntiau i adrodd yn eu 
cylch o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 o hyd.  

Credwn fod ein gwaith craffu ar yr holl reoliadau Covid-19 wedi bod yn effeithlon ac 
amserol. Rydym wedi adrodd ar y mwyafrif o reoliadau sy'n ddarostyngedig i'r 
weithdrefn gwneud cadarnhaol cyn pen 14 diwrnod ar ôl gosod yr offeryn. Yn y mwyafrif 
o achosion, mae hyn wedi galluogi'r Senedd i bleidleisio ar a ddylai'r rheoliadau aros
mewn grym ymhell cyn yr 28 diwrnod a ganiateir yn ôl Deddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli
Clefydau) 1984 a'r 40 diwrnod a ganiateir yn ôl Deddf y Coronafeirws 2020 (y
cydsyniodd y Senedd iddi ym mis Mawrth eleni). Byddem hefyd yn dymuno tynnu sylw
at y ffaith bod mwyafrif y rheoliadau gwneud cadarnhaol wedi'u gosod ar ddydd
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Gwener; mae hyn, ynghyd â'n slot cyfarfod ar fore Llun yn golygu y bu, yn anochel, bwlch 
o wythnos rhwng y gosod a chraffu ar y rheoliadau gan y Pwyllgor, waeth beth fu’r 
gwaith a oedd yn angenrheidiol i baratoi adroddiadau i'w hystyried gan y Pwyllgor. 
Rydym hefyd yn tynnu sylw at sylwadau Vaughan Gething AS, y Gweinidog Iechyd a 
Gwasanaethau Cymdeithasol, yn y Cyfarfod Llawn ar 6 Hydref 2020, yr ydym yn eu 
croesawu:  

“Rwyf i hefyd yn croesawu'r ffaith bod y pwyllgor, o bryd i'w gilydd, wedi ein helpu 
ni o ran cysondeb mewn darpariaethau deddfwriaethol. Mae hynny'n rhan o 
bwynt y craffu. Rydym ni'n gwneud y rheoliadau hyn mewn modd cyflym 
oherwydd y darlun sy'n newid yn gyflym o ran y coronafeirws, ac rwy'n credu bod 
gwerth i'r pwyllgor ymgymryd â'i swyddogaeth graffu cyn i'r ddeddfwrfa wedyn 
allu arfer ei swyddogaeth wrth benderfynu pa un a all y rheoliadau hyn barhau ai 
peidio.” 

Rydym, serch hynny, wedi ystyried amrywiaeth o opsiynau i hwyluso proses graffu 
gyflymach fyth. Gwnaethom drafod a fyddai cyfarfod yn amlach nag unwaith yr wythnos 
yn hwyluso’r gwaith craffu ar reoliadau a osodir gan Lywodraeth Cymru ar wahanol 
adegau yn ystod yr wythnos waith flaenorol. O ystyried arfer Llywodraeth Cymru o osod 
mwyafrif y rheoliadau gwneud cadarnhaol ar ddydd Gwener, gwnaethom hefyd ystyried 
a fyddai’n ymarferol symud slot cyfarfod rheolaidd ein Pwyllgor i fore Mercher, er mwyn 
ystyried rheoliadau a wnaed y dydd Gwener blaenorol ac i osod adroddiad mewn pryd ar 
gyfer dadl y prynhawn hwnnw. Gwnaethom hefyd drafod a allem roi ymrwymiad ffurfiol 
i adrodd ar reoliadau gwneud cadarnhaol o fewn terfyn amser o 14 diwrnod.  

Daethom i'r casgliad, fodd bynnag, bod dulliau o'r fath yn debygol iawn o arwain at 
broblemau sylweddol o ran amserlennu ar gyfer Llywodraeth Cymru ac Aelodau o'r 
Senedd. At hynny, o ystyried cymhlethdod y ddeddfwriaeth hon, mae unrhyw ffurfioli o 
ran ein trefniadau presennol ar gyfer craffu ar ddeddfwriaeth sy'n gysylltiedig â Covid-19 
angen ei ystyried ochr yn ochr â nifer cynyddol o ddeddfwriaeth sy’n ymdrin ag 
ymadawiad y DU â'r UE, yn anad dim oherwydd y gallai ffurfioli o’r fath ei gwneud yn 
ofynnol i gael adnoddau ychwanegol neu batrymau gwaith gwahanol. Mae'r pwynt olaf 
hwn yn arbennig o berthnasol o ystyried bod ein cylch gwaith yn golygu bod ein rhaglen 
waith wedi'i chyfyngu'n fawr ar hyn o bryd gan y gwaith craffu angenrheidiol a phwysig 
ar is-ddeddfwriaeth sy'n ymwneud ag ymadael â’r UE a memoranda cydsyniad 
deddfwriaethol ar gyfer Biliau sy’n ymwneud ag ymadawiad y DU â’r UE, gan gynnwys Bil 
Marchnad Fewnol y DU sy'n arwyddocaol o ran y cyfansoddiad. 

Rydym yn cydnabod bod materion sy'n ymwneud â'r pandemig wedi'u blaenoriaethu yn 
amser y llywodraeth yn ystod sesiynau’r Cyfarfod Llawn. Gwnaethom hefyd ystyried a 
allai Llywodraeth Cymru ystyried defnyddio'r weithdrefn gadarnhaol ddrafft os yn bosibl 
o gwbl wrth lunio deddfwriaeth sy'n gysylltiedig â Covid-19 o dan adran 45C o Ddeddf 
1984. Er ein bod yn gwerthfawrogi efallai na fydd hyn yn ymarferol, byddem yn annog 
Llywodraeth Cymru i ystyried a oes cyfleoedd o gwbl i'w defnyddio.  
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Byddwn yn parhau i wneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau bod gwaith craffu ar 
reoliadau sy'n gysylltiedig â Covid-19 yn cael ei gynnal mewn modd amserol. Fodd 
bynnag, nid ydym yn credu y dylid peryglu ein swyddogaeth graffu o dan unrhyw 
amgylchiadau.    

Anfonaf gopi o’r llythyr hwn at Gadeiryddion pob pwyllgor.  
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