
 

 

3 Hydref 2022 

Y Bil Ysgolion 

Annwyl Jeremy, 

Cyfeiriodd y Pwyllgor Busnes y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ysgolion at y 

Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg a'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad. 

Trafodwyd y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn ein cyfarfod ar 21 Medi.  

Byddwn yn ddiolchgar pe gallech roi ychydig mwy o wybodaeth i ni am y Bil Ysgolion i lywio ein 

trafodaethau:  

Yn eich llythyr at y Llywydd dyddiedig 19 Gorffennaf 2022, gwnaethoch ddweud eich bod 

wrthi’n cynnal dadansoddiad o gymhwysedd deddfwriaethol mewn perthynas â'r Bil wrth 

iddo fynd yn ei flaen. A allech chi roi unrhyw ddiweddariadau i ni ynglŷn â’ch 

canfyddiadau?  

Mae cymal 52(2) o'r Bil yn cynnwys pŵer i Lywodraeth y DU wneud rheoliadau sy'n 

cynnwys diwygiadau sy'n ganlyniadol ar ddarpariaethau'r Bil. Gellid defnyddio'r pŵer hwn i 

wneud rheoliadau sy'n cynnwys darpariaethau canlyniadol sy'n gymwys yng Nghymru ac 

nid oes dim yn y Bil a fyddai'n ei gwneud yn ofynnol i Lywodraeth y DU ymgynghori â 

Llywodraeth Cymru na chael cydsyniad Llywodraeth Cymru neu Senedd Cymru cyn arfer y 

pŵer hwn. A oes gennych unrhyw bryderon ynghylch cymal 52(2), ac os felly, pa gamau yr 

ydych yn bwriadu eu cymryd i liniaru eich pryderon?  

Rydym hefyd yn deall y bydd cyfarfod nesaf Cyngor Gweinidogion Addysg y DU yn cael ei 

gynnal gan Lywodraeth Cymru. A allwch amlinellu pryd yr ydych yn bwriadu cynnal y cyfarfod 

hwnnw, ac a ydych yn bwriadu codi’r Bil Ysgolion - gan gynnwys unrhyw bryderon sydd 

gennych am effaith y Bil ar bwerau datganoledig Cymru - yn ystod y cyfarfod hwnnw?  
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Ein dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y 

Bil Ysgolion ar hyn o bryd yw 1 Rhagfyr. Felly, byddwn yn gwerthfawrogi cael eich ymateb erbyn 

10 Tachwedd fan bellaf fel y gallwn ni drafod eich ymateb yn ein cyfarfod ar 17 Tachwedd a 

drafftio ein hadroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol cyn y dyddiad cau ar 

gyfer cyflwyno adroddiad.  

Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at Huw Irranca-Davies AS, Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, 

Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad.  

 

Yn gywir 

 

Jayne Bryant AS 

Cadeirydd 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 


