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6 Hydref 2021 
 
 
Annwyl Huw, 

Diolch i chi am adroddiad y Pwyllgor ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil 

Cymwysterau Proffesiynol, gosodwyd ar y 30 Medi.   

Rwy’n diolch i’r Pwyllgor am ei sylwadau manwl ac yn nodi'r casgliadau sydd yn cefnogi fy 

mhryderon o’r Bil.  

Rwyf hefyd yn falch i ddarparu gwybodaeth ychwanegol isod.  

 

Yn gywir, 

 

 

 

Jeremy Miles AS/MS 

Gweinidog y Gymraeg ac Addysg  

Minister for Education and Welsh Language 
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Argymhellion 

 

Argymhelliad 1. Er budd tryloywder, dylai Llywodraeth Cymru hysbysu Pwyllgor Busnes y 

Senedd o'i safbwynt rhesymegol ar sut a phryd mae'n ystyried y byddai'n gallu gosod 

Memorandwm cyn pen pythefnos ar ôl i’r Bil gael ei gyflwyno i Senedd y DU a'r 

amgylchiadau pan ni fyddai'n gallu cwrdd â'r amserlen hon.  

 

Ymateb - Derbyn. Mae'r Pwyllgor Busnes yn adolygu'r broses ar gyfer Memoranda Caniatâd 

Deddfwriaethol a byddwn yn gwneud safbwynt clir o’r adolygiad hwn o fewn bythefnos i’r 

dyddiad cau. 

 

Argymhelliad 2. Dylai'r Gweinidog, cyn dadl y Senedd ar y cynnig cydsyniad perthnasol, 

gadarnhau pa ddarpariaethau yn y Bil mae Llywodraeth Cymru yn eu hystyried yn 

angenrheidiol. 

 

Ymateb - Derbyn.  

Yn ychwanegol i’r ymateb a roddwyd i Gadeirydd y Pwyllgor yn eich llythyr ar 10 Medi, gellir 
ystyried bod y cymalau canlynol yn angenrheidiol.  
 
Mae cymal 4(1) yn rhoi pwerau i'r awdurdod cenedlaethol priodol wneud darpariaeth trwy 
reoliadau, fel y mae'r awdurdod yn ei ystyried yn briodol, at ddibenion, neu mewn cysylltiad 
ag, awdurdodi rheoleiddir proffesiwn rheoledig i ymrwymo i gytundebau cydnabod 
rheoleiddir. Gall pwerau o'r fath fod yn ddefnyddiol i Weinidogion Cymru. Fodd bynnag, ein 
pryder o hyd yw a ddylai'r penderfyniad a ddylid rhoi awdurdodiad i unrhyw reoleiddir 
proffesiwn sydd wedi'i ddatganoli i Gymru gael cytundeb i gydnabod fod yn fater i'r Senedd, 
ac nid i'r Ysgrifennydd Gwladol na'r Arglwydd Ganghellor. 
 
Mae cymal 6(1) yn rhoi pŵer i'r awdurdod cenedlaethol priodol wneud rheoliadau sy'n 
addasu cyfraith cydnabyddiaeth yr UE fel nad ydynt yn effeithiol. Bydd y pŵer hwn yn 
galluogi Gweinidogion Cymru i ddirymu deddfwriaeth sy'n delio â phroffesiynau y tu allan i 
gwmpas Rheoliadau 2015, ond sy'n dal i fod yn rhan o'r fframwaith cydnabod cymwysterau 
ehangach sy'n deillio o'r UE, a gallai gynnwys mesurau cydnabod cymwysterau sy'n cynnig 
triniaeth ffafriol i'r EEA a chymwysterau'r Swistir o gymharu â chymwysterau o weddill y byd. 
 
 

Argymhelliad 3. Dylai'r Gweinidog, cyn y ddadl yn y Senedd ar y cynnig cydsyniad 

perthnasol, egluro ymhellach pam ei fod yn ceisio diwygiad i'r Bil i ychwanegu darpariaeth 

gydsyniad i'r pwerau cydamserol, pan fydd canllawiau Llywodraeth Cymru yn dweud mai 

dim ond swyddogaethau cydamserol newydd y dylid eu creu o fewn amgylchiadau eithriadol 

iawn.  

 

Ymateb - Derbyn. Ein man cychwyn yw na ddylid creu swyddogaethau cydamserol. Fodd 

bynnag, os yw Llywodraeth y DU yn benderfynol, fel yr ymddengys yn yr achos hwn, eu 

creu, yna o leiaf byddem yn disgwyl darpariaeth gydsyniad. Rydym hefyd yn ceisio tynnu 

sylw at y gofynion yn Atodlen 7B o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, gan nad ystyrir ei bod 



yn briodol i Lywodraeth Cymru gorfod ceisio cael caniatâd Gweinidog y Goron pe bai Mesur 

Senedd yn y dyfodol yn ceisio dileu neu addasu pwerau Gweinidogion Cymru yn y Ddeddf 

Cymwysterau Proffesiynol, lle mae'r pwerau hynny'n cael eu harfer ar yr un pryd â'r 

Ysgrifennydd Gwladol neu'r Arglwydd Ganghellor.  

 

Argymhelliad 4. Dylai'r Gweinidog, cyn y ddadl yn y Senedd ar y cynnig cydsyniad 

perthnasol, gyfiawnhau pam mae pwerau cydamserol yn briodol ar gyfer y Bil hwn, pan, os 

yw Gweinidogion y DU yn penderfynu gyda chydsyniad Gweinidogion Cymru, ni fyddai’n 

rhoi cyfle i'r Senedd i graffu ar reoleiddio cymwysterau proffesiynol sy'n cael eu datganoli, 

fel y rhai sy'n ymwneud â pholisi addysg uwch yng Nghymru.  

 

Ymateb - Derbyn. Ein man cychwyn yw nad yw swyddogaethau cydamserol yn briodol ar 

gyfer y Bil hwn. 

 

Argymhelliad 5. Dylai'r Gweinidog, cyn y ddadl yn y Senedd ar y cynnig cydsyniad 

perthnasol, ddiweddaru'r Pwyllgor a'r Senedd ar y safbwynt diweddaraf ynghylch 

newidiadau i'r Bil a ofynnwyd amdanynt, a'r effaith ganlyniadol ar argymhelliad y Gweinidog 

ynghylch a ddylai cydsyniad gael ei roi gan y Senedd i'r darpariaethau perthnasol yn y Bil. 

 

Ymateb – Derbyn.   

Mae swyddogion yn parhau i archwilio a ellir diwygio’r drafftio cyfredol y Bil, gan gynnwys y 
pwerau cydamserol, i sicrhau mai dim ond Gweinidogion Cymru sydd â'r pŵer i ddeddfu 
mewn meysydd cymhwysedd datganoledig, a pharchu'r setliad datganoli. 
 
Mae'n parhau i gael ei gwneud yn glir i Lywodraeth y DU bod unrhyw beth llai na gofyniad i 
gael caniatâd Gweinidogion Cymru cyn gwneud rheoliadau mewn meysydd datganoledig yn 
annerbyniol. 
 
Fel y mae wedi'i ddrafftio ar hyn o bryd, mae'r Bil yn rhoi pŵer i Lywodraeth bresennol ac 
unrhyw Lywodraeth y DU yn y dyfodol i ddeddfu mewn meysydd sydd wedi'u datganoli i 
Gymru heb sicrhau caniatâd Gweinidogion Cymru. Mae'r LCM yn nodi na all Llywodraeth 
Cymru argymell i'r Senedd y dylid rhoi caniatâd i'r Bil oherwydd ein pryderon parhaus 
ynghylch y pwerau cydamserol hyn. Mae'r LCM yn nodi, os gwneir diwygiadau boddhaol i'r 
Bil, efallai y bydd Llywodraeth Cymru yn gallu argymell bod y Senedd yn cydsynio i'r Bil. 
 
 

Argymhelliad 6. Dylai'r Gweinidog geisio diwygiad i'r Bil i'r perwyl na all Gweinidogion y DU 

ddefnyddio'r pwerau yn y Bil i wneud rheoliadau sy'n diwygio Deddf Llywodraeth Cymru 

2006.  

 

Ymateb – Derbyn. Byddwn yn ceisio cael y newid.   

 

 

 



Argymhelliad 7. Dylai'r Gweinidog geisio newid i'r perwyl bod cymal 14(5) yn cael ei dynnu 

o'r Bil.  

 

Ymateb - Derbyn. Mae'r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad wedi cyfnewid 

gohebiaeth â'r Farwnes Bloomfield ar y mater hwn, ac mae'n parhau i amlinellu ei bryderon 

gyda'r dull a gymerwyd mewn perthynas â'r cymal penodol hwn.  

 

Argymhelliad 8. Dylai'r Gweinidog, cyn y ddadl yn y Senedd ar y cynnig cydsyniad 

perthnasol, gadarnhau a yw'r canllawiau ar ddehongli'r diffiniadau yng nghymal 16 o'r Bil 

wedi'i gyhoeddi gan Lywodraeth y DU a chadarnhau a oes ganddo unrhyw bryderon 

parhaus o amgylch y Bil neu bryderon gyda'r canllaw  

 

Ymateb - Derbyn. Mae arweiniad pellach ar ddehongli'r diffiniadau yng nghymal 16 wedi'i 

anfon at fy swyddogion gan Lywodraeth y DU, ac er bod hyn wedi bod yn ddefnyddiol, nid 

yw wedi darparu'r eglurder a geisiwn ynghylch a yw rhai proffesiynau, er enghraifft athrawon 

Addysg Bellach, yn cwympo o fewn y Bil.  

 

Argymhelliad 9. Pan fo Biliau'r DU sy'n destun memoranda cydsyniad deddfwriaethol 

Llywodraeth Cymru yn rhyng-gysylltu â threfniadau domestig a/neu ryngwladol, dylai 

Llywodraeth Cymru wneud hyn yn glir a darparu manylion yn y memorandwm perthnasol.  

 

Ymateb - Accept. Byddwn yn gwneud hyn yn glir mewn memoranda yn y dyfodol.   


