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Annwyl Jeremy,
Yng nghyfarfod ein Pwyllgor ar 18 Tachwedd, trafodom y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol
Atodol hwn. Mae gennym nifer o gwestiynau i’n helpu gyda’n trafodaethau.
Gan fod yn rhaid i'r Pwyllgor gyflwyno adroddiad ar y Memorandwm hwn erbyn 15 Rhagfyr, byddem
yn gwerthfawrogi ymateb cyn gynted â phosibl, a dim hwyrach na dydd Gwener 26 Tachwedd, er
mwyn ein galluogi i'w ystyried yn ein cyfarfod ddydd Iau 2 Rhagfyr.
Cymalau 1 (Cynlluniau gwella sgiliau lleol) a 4 (dehongli)
Mae paragraff 15 o’r Memorandwm Atodol yn nodi bod diwygiadau a wnaed i gymalau 1 a 4 o'r Bil
“yn cynyddu'r posibilrwydd y gallai sefydliadau yng Nghymru fod yn ddarostyngedig i'r dyletswyddau
mewn perthynas â chynlluniau gwella sgiliau lleol ar gyfer Lloegr.” Gan na ddarperir rhagor o fanylion
yn y Memorandwm Atodol ynghylch sut, yn ymarferol, y bydd y diwygiadau yn cael yr effaith hon, a
allwch ddarparu’r manylion hyn i ni?
Mewn gohebiaeth flaenorol â’r Pwyllgor, fe wnaethoch awgrymu bod trafodaethau cynhyrchiol ar
lefel y swyddogion wedi’u cynnal gyda Llywodraeth Cymru mewn perthynas â diwygio’r cymalau hyn
yn y Bil. Mae'r Memorandwm Atodol yn cadarnhau nad yw'r diwygiadau a wnaed yn mynd i'r afael
â'ch pryderon. A allwch egluro pam mae trafodaethau o’r fath wedi arwain at wneud diwygiadau i’r
Bil nad ydynt yn mynd i’r afael â’ch pryderon? A allwch gadarnhau a oes trafodaethau pellach yn
mynd rhagddynt gyda’r Adran Addysg ac, os felly, a ydynt yn debygol o arwain at wneud diwygiadau
i’r Bil sy’n mynd i’r afael â’ch pryderon?

A allwch ddarparu rhagor o eglurder o ran manylion y diwygiadau y byddai angen i chi eu gweld yn
cael eu gwneud i’r Bil er mwyn argymell bod y Senedd yn rhoi ei chydsyniad i gymalau 1 a 4 o’r Bil?
Cymal 25 newydd [Darparu cyfleoedd ar gyfer addysg a meithrin sgiliau]
Fe wnaethom nodi bod cymal 25 newydd wedi’i fewnosod i’r Bil. Mae'r cymal hwn yn darparu bod
gan unrhyw berson o unrhyw oedran yr hawl i gael addysg am ddim ar gwrs cymeradwy hyd at Lefel
3 a gyflenwir gan ddarparwr addysg bellach neu dechnegol cymeradwy, os nad yw eisoes wedi
astudio ar y lefel honno; a bod yn rhaid darparu cyllid i'r darparwr cymeradwy at y diben hwnnw. Mae
hefyd yn gosod gofynion ar gyflogwyr mewn perthynas â gwario arian ar gyfer pobl ar brentisiaethau
sydd o dan 25 oed.
Er bod y Nodiadau Esboniadol yn nodi y bwriedir i'r cymal hwn fod yn gymwys i bobl yn Lloegr, nid
yw hyn yn cael ei adlewyrchu ar wyneb y Bil. A allwch gadarnhau a ydych o'r farn bod angen
cydsyniad deddfwriaethol y Senedd mewn perthynas â chymal 25 o'r Bil ac, os ddim, pam lai?
Edrychaf ymlaen at gael eich ymateb.
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