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Trafodwyd y Memorandwm hwn yn ein cyfarfod ar 23 Medi 2021. Fel y byddwch yn cofio, gwnaethom
nodi y byddem yn ysgrifennu i geisio eglurder ynghylch nifer o faterion. Rydym hefyd yn ysgrifennu at
yr Ysgrifennydd Gwladol dros Addysg (mae copi ynghlwm.)
Gan fod yn rhaid i'r Pwyllgor gyflwyno adroddiad ar y Memorandwm hwn erbyn 21 Hydref byddem
yn gwerthfawrogi ymateb cyn gynted â phosibl, a dim hwyrach na dydd Gwener 1 Hydref, er mwyn
ein galluogi i'w ystyried yn ein cyfarfod ar 7 Hydref.
Cymalau 1 (Cynlluniau gwella sgiliau lleol) a 4 (dehongli)
Mae'r Memorandwm yn nodi nad yw Llywodraeth Cymru yn argymell y dylid rhoi cydsyniad
deddfwriaethol ar gyfer y ddau gymal hyn.
A allwch amlinellu pa welliannau y byddai Llywodraeth Cymru am eu gwneud i bob un o'r
darpariaethau hyn er mwyn eich galluogi i argymell cydsyniad? A allwch hefyd amlinellu'r
trafodaethau rydych wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU mewn perthynas â chael y gwelliannau yr
ydych yn eu ceisio, ac unrhyw ymateb yr ydych wedi'i gael?
Cymal 14 (Cefnogaeth ar gyfer dysgu gydol oes)
Mae'r Memorandwm yn nodi y bydd yr addasiadau y bydd cymal 14 yn eu gwneud i adran 22 o
Ddeddf Addysgu ac Addysg Uwch 1998 yn dwyn ymlaen i ddarpariaethau sy'n arferadwy gan yr

Ysgrifennydd Gwladol (ar yr un pryd â Gweinidogion Cymru) mewn perthynas â Chymru ac felly
maent yn welliannau mewn perthynas â materion datganoledig yng Nghymru. Mae hefyd yn nodi
bod Llywodraeth y DU yn bwriadu gwneud rheoliadau yn y dyfodol sy'n gweithredu'r Hawl i
Fenthyciad Gydol Oes a bydd yn dibynnu ar swyddogaethau diwygiedig yr Ysgrifennydd Gwladol o
dan adran 22 o Ddeddf 1998 at y diben hwn. Nid yw'r Memorandwm yn nodi o ble y daeth y
wybodaeth hon am fwriadau Llywodraeth y DU. A allwch egluro o ble y daeth y wybodaeth hon?
Nid oes unrhyw beth yn y Bil i nodi y bydd yr addasiadau i adran 22 o Ddeddf 1998 yn berthnasol dim
ond pan fydd yr Ysgrifennydd Gwladol yn eu harfer. Nid yw'r Memorandwm yn egluro'r safbwynt ac
nid oes ganddo fanylion ynghylch pam nad yw addasiadau a wneir o dan y cymal hwn yn ymwneud
yn benodol â swyddogaethau Gweinidogion Cymru. A allwch ddarparu'r eglurder hwn? Os yw
pwerau Gweinidogion Cymru yn cael eu newid gan yr addasiadau i adran 22, a allwch gadarnhau sut
y cânt eu newid ac a oes gan Weinidogion Cymru unrhyw fwriad i ddefnyddio'r pwerau hyn sydd
wedi'u haddasu ac, os felly, at ba ddiben? A allech hefyd gadarnhau, os cytunir ar y newidiadau, y
bydd gennych yr un pwerau â'r Ysgrifennydd Gwladol mewn perthynas â chyllid myfyrwyr? Bydd y
wybodaeth hon yn ein galluogi i benderfynu a ddylid argymell yn ein hadroddiad i'r Senedd y dylid
rhoi cydsyniad i gymal 14.
Cymalau ychwanegol
Cymal 18 (Rhestr o ddarparwyr perthnasol)
Mae cymal 18 o'r Bil yn galluogi'r Ysgrifennydd Gwladol i wneud rheoliadau sy'n darparu i'r
Ysgrifennydd Gwladol gadw rhestr o ‘ddarparwyr perthnasol’ mewn perthynas ag ‘addysg neu
hyfforddiant perthnasol’ sy'n bodloni rhai amodau, i'w nodi yn y rheoliadau. Nid oes unrhyw beth ar
wyneb y Bil i nodi na all darparwr o Gymru fod yn ‘ddarparwr perthnasol’. Yna mae Cymal 18(3) yn
nodi’r hyn a olygir gan ‘addysg neu hyfforddiant perthnasol’, eto nid oes unrhyw beth ar wyneb y Bil
sy'n nodi bod yn rhaid darparu addysg neu hyfforddiant o'r fath yn Lloegr yn unig. Nid oes unrhyw
beth yng nghymal 18 ychwaith sy'n cyfyngu ei gymhwysiad i Loegr yn unig. A allwch nodi pam nad
ydych yn ystyried bod angen cydsyniad y Senedd ar y cymal hwn?
Cymal 25 (Sefydliadau yn y sector addysg bellach: gweithdrefn ar gyfer dynodi)
Mae’r cymal hwn yn diwygio Deddf Addysg Bellach ac Uwch 1992. Mae'n newid y mecanwaith y gall
yr Ysgrifennydd Gwladol ei ddefnyddio i ddynodi sefydliadau addysgol yn Lloegr fel rhai sy'n dod o
fewn y sector addysg bellach statudol. Mae cymal 25(2) yn gwneud darpariaeth i egluro'r awdurdod
priodol i wneud gorchmynion dynodi mewn perthynas â sefydliadau addysgol yng Nghymru. Mae’r
Nodiadau Esboniadol i’r Bil hefyd yn nodi bod y cymal hwn yn berthnasol i Gymru; ac y byddai'r
ddarpariaeth gyfatebol o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd. Yn sgil hyn, a allwch amlinellu
pam nad yw Llywodraeth Cymru yn ystyried bod angen cydsyniad y Senedd ar gyfer y cymal hwn?

Oedi wrth osod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol
Mae Rheol Sefydlog 29.2(i) yn ei gwneud yn ofynnol i Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol gael ei
osod o fewn pythefnos ar ôl cyflwyno'r Bil fel arfer. Yn yr achos hwn, bu oedi o dros saith wythnos
rhwng cyflwyno'r Bil, a'r Memorandwm yn cael ei osod. A allwch amlinellu pam y bu cymaint o oedi?
Edrychaf ymlaen at gael eich ymateb.
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