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Annwyl Huw, 

 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 20 Hydref mewn perthynas â'm hymddangosiad yn y 

Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad ar 10 Hydref. Croesawais y 

cyfle i roi tystiolaeth am faterion sy’n ymwneud â rhaglen ddeddfwriaethol 

Llywodraeth Cymru a'i gallu i ddeddfu.  Rwyf wedi darparu ymateb manwl i'ch 

cwestiynau pellach mewn Atodiad i'r llythyr hwn. 
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ATODIAD 
 
Rhaglen ddeddfwriaethol Llywodraeth Cymru a’i gallu i ddeddfu  
 

1. Pam ydych chi’n ystyried fod nifer y darnau o ddeddfwriaeth sylfaenol a 
basiwyd yn y Senedd wedi aros yn gymharol sefydlog ers 2007? A oes gan 
Lywodraeth Cymru gynllun neu uchelgais i gynyddu maint y ddeddfwriaeth 
sylfaenol y mae’n ei chyflwyno i’r Senedd?    
 

Nid yw niferoedd y Biliau yn unig yn dweud y stori gyflawn. Ers 2007 mae'r 
llywodraeth wedi defnyddio deddfwriaeth sylfaenol ac is-ddeddfwriaeth i gyflawni ei 
hagenda deddfwriaethol.  Nid yw swm y ddeddfwriaeth a basiwyd yn flynyddol, drwy 
gyfeirio at gyfanswm y tudalennau o ddeddfwriaeth, wedi bod yn sefydlog.  
 
O'i gymharu â'r cyfnod rhwng 2007 a 2011, roedd cynnydd sylweddol iawn yn y swm 
o ddeddfwriaeth sylfaenol a basiwyd rhwng 2011 a 2016.  
 
Yn y Senedd ddiwethaf lleihaodd swm y ddeddfwriaeth rhywfaint wrth i'r effaith glir, 
yn gyntaf oll o Ymadael â'r UE ac yn ddiweddarach y pandemig, gael ei theimlo. 
Mae’n werth nodi, fodd bynnag, fod y ddau ddigwyddiad rhyfeddol hyn wedi arwain 
at gynnydd sylweddol yn swm yr is-ddeddfwriaeth sydd wedi'i gwneud.  
 
Gwnaethom hefyd barhau i fwrw ymlaen â rhai diwygiadau deddfwriaethol sylweddol 
a mawr ochr yn ochr â maint enfawr yr is-ddeddfwriaeth a oedd yn gysylltiedig â 
COVID-19 a Brexit yn ystod y cyfnod hwn.  
 
Rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i gyflwyno rhaglen ddeddfwriaethol sylweddol 
yn ystod tymor y Senedd, fel yr amlinellwyd gan y Prif Weinidog ar 5 Gorffennaf 
2022 yn ei ddatganiad deddfwriaethol diweddaraf.  Rydym eisoes wedi cyflwyno 
chwe Bil cyntaf tymor y Senedd hon.    
 
Efallai ei bod hi'n werth sôn hefyd nad yw capasiti'r Senedd wedi newid yn y cyfnod 
hwnnw, sydd hefyd yn effeithio ar swm y ddeddfwriaeth y gellir craffu arni. 
 

2. A oes gyda chi unrhyw bryderon ynghylch effaith y cynnydd yng Nghyfraith 
Cymru sy’n cael ei gwneud drwy Filiau Senedd y DU, ar raglen Llywodraeth 
Cymru i wella hygyrchedd y gyfraith yng Nghymru? 
 

Mae ein hegwyddorion yn adlewyrchu pwysigrwydd cydbwyso ein safbwynt sylfaenol 
y dylid gwneud deddfwriaeth ddatganoledig yng Nghymru, wrth ymateb i raglen 
ddeddfwriaethol Llywodraeth y DU mewn modd nad yw'n atal darpariaethau a allai 
fod yn fanteisiol rhag cael eu gwneud mewn ffordd sy'n gyfleus inni. 
 
Rwy'n derbyn nad yw hyn yn ddelfrydol i'r graddau y mae hygyrchedd cyfraith Cymru 
yn y cwestiwn. Ond y gwir amdani, yn anffodus, yw bod y gyfraith ar draws y DU 
gyfan eisoes yn anodd ei chanfod a'i deall. Dyma'r cyd-destun anochel ar gyfer y 
math o gyfaddawdau y mae'n rhaid inni eu gwneud weithiau. Y gwir yw, nes y 
byddwn ni'n gwneud mwy o gynnydd o ran cydgrynhoi a chodio'r gyfraith mewn 
meysydd sydd wedi'u datganoli, bydd cyfraith Cymru yn parhau i fod yn anhygyrch. 
Felly, er ei bod yn amlwg yn fwy dymunol deddfu bob amser drwy gyfrwng Deddfau'r 
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Senedd, mewn byd amherffaith, dyma'r opsiwn gwell weithiau er mwyn i 
ddiwygiadau gael eu sefydlu'n gyflymach.       
 

3. A allwch chi egluro pam mae anghytundebau ynghylch deddfwriaeth wedi 
parhau, er bod proses cysylltiadau rhynglywodraethol newydd ar waith? Er 
enghraifft, ar Fil Banc Seilwaith y DU? 

 
O ystyried ansefydlogrwydd Llywodraeth y DU dros y blynyddoedd diwethaf a 
newidiadau Gweinidogol aml y DU, mae'r cynnydd a'r momentwm wrth weithredu'r 
ffyrdd newydd o weithio a dulliau Cysylltiadau Rhynglywodraethol a gytunwyd gan 
bob un o'r 4 Gwlad fel rhan o'r Adolygiad wedi bod yn arafach na'r disgwyl. Er hynny, 
mae wedi profi yn ddefnyddiol ar adegau. Er enghraifft, bu dau Gyfarfod Pwyllgor 
Sefydlog Rhyngweinidogol lle trafodwyd pryderon ynghylch Biliau Senedd y DU yn 
deddfu mewn meysydd datganoledig. 
 
Rydyn ni'n gobeithio na fydd angen defnyddio'r peirianwaith mwy ffurfiol a gytunwyd 
fel rhan o'r Adolygiad o Gysylltiadau Rhynglywodraethol fel mater o drefn. Fodd 
bynnag, mae'r opsiwn i uwchgyfeirio anghytundebau yn parhau i fod yn agored inni. 
 
Mae trafodaethau gyda Llywodraeth y DU ar Fil Banc Seilwaith y DU wedi bod yn 
adeiladol ac maent yn parhau. 
 

4. A yw Llywodraeth Cymru yn derbyn bod defnyddio Biliau’r DU i ddeddfu 
mewn meysydd datganoledig yn cyfyngu ar y cyfle i’r Senedd gyflawni 
ei rôl o ran gwaith craffu yn briodol? 
 

Fel y nodwyd yn fy llythyr atoch ar 4 Awst 2022, mae'n anochel na fydd gwaith 

craffu’r Senedd ar Filiau'r DU mor fanwl â'r hyn a geir ar gyfer deddfwriaeth a wneir 

yn y Senedd. Am y rheswm hwn, rydym wedi ymrwymo i sicrhau cymaint o waith 

craffu â phosibl drwy'r broses Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol, a hefyd i gyfyngu ar 

ein hymwneud â Biliau'r DU lle bo hynny'n ymarferol. 

Fel y nodwyd eisoes, rydym yn parhau i geisio gweithio gyda Llywodraeth y DU a'r 

llywodraethau datganoledig eraill i gryfhau'r ffyrdd o weithio a gwella ymgysylltiad 

Llywodraeth y DU ar ei rhaglen ddeddfwriaethol, gan gynnwys parch at gonfensiwn 

Sewel.  

 
5. A ydych chi’n ystyried bod cyfle i’r Senedd chwarae mwy o ran wrth 

benderfynu pryd y bydd Llywodraeth Cymru yn ceisio darpariaethau ym 
Miliau Senedd y DU? 
 

Fel y nodwyd yn fy llythyr dyddiedig 4 Awst 2022, rwy'n cadarnhau, lle bynnag y bo 
modd, y byddwn yn gosod datganiad ysgrifenedig gerbron y Senedd ac yn rhoi 
gwybod i Bwyllgorau perthnasol pan fyddwn wedi ceisio darpariaeth mewn Bil gan 
Senedd y DU, cyn dechrau’r broses cydsyniad deddfwriaethol. Unwaith eto, bydd 
natur yr ymgysylltu gan Lywodraeth y DU, ac unrhyw ofynion cyfrinachedd dros dro 
sy'n gysylltiedig â thrafodaethau rhynglywodraethol yn effeithio ar y graddau y mae 
hynny’n bosibl ar gyfer unrhyw Fil o'r fath. 
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6. Mae Llywodraeth Cymru wedi secondio staff i Swyddfa’r Cabinet i 
weithio ar Fil Caffael y DU. A yw hyn yn arfer cyffredin, neu'n debygol o 
fod felly? A wnaed unrhyw asesiad o’r adnoddau sydd eu hangen i 
ddatblygu Bil Cymru yn lle hynny? 

 
Cafodd dau aelod o dîm Diwygio’r Broses Gaffael Llywodraeth Cymru eu secondio i 
Swyddfa Cabinet y DU am dridiau'r wythnos am oddeutu saith mis. Cyfrannodd y 
staff at ddatblygu polisi, a llwyddodd hyn i sicrhau cymaint o alinio â phosibl o ran 
polisi rhwng y gweinyddiaethau. Cyfrannodd y trefniant hefyd at sefydlu llinellau 
cyfathrebu dwy ffordd effeithiol, gyda staff yn adrodd yn ôl yn rheolaidd ac yn cymryd 
rhan weithredol ym mhob ymgysylltiad.  
 
Nid ydym yn ymwybodol o'r trefniant hwn yn digwydd o'r blaen mewn perthynas â 
deddfwriaeth gaffael y DU. 
 
Mae p'un a fyddwn yn secondio staff i Swyddfa Cabinet y DU yn y dyfodol ar 
brosiectau deddfwriaeth eraill yn rhywbeth fydd yn cael ei ystyried fesul achos. 
Byddai angen i hyn ystyried yr effaith ar fusnes a'r buddion mwy hirdymor i 
Lywodraeth Cymru. 
 
Yn fwy cyffredinol, fel sefydliad Gwasanaeth Sifil, mae Llywodraeth Cymru yn 
hwyluso benthyciadau rhynglywodraethol a secondiadau ehangach yn y sector 
cyhoeddus yn rheolaidd. Rydym yn aml yn sicrhau bod cyfleoedd ar gael i ddenu 
sgiliau neu brofiad penodol i'r sefydliad ar sail dros dro, ac yn yr un modd mae ein 
staff ein hunain yn gallu gwneud cais am fenthyciadau neu secondiadau mewn 
mannau eraill, yn aml ar gyfer datblygu a chynnydd. Yn Llywodraeth Cymru, nifer 
cymharol fach o staff sydd yn gweithio mewn rhannau eraill o'r sector cyhoeddus ar 
sail benthyciad neu secondiad, a'r bwriad yn yr achosion hynny yw bod yr unigolyn 
yn dychwelyd gyda sgiliau, profiad a gwybodaeth sy'n tyfu ein galluogrwydd ein 
hunain yn ogystal â bod o fudd i'r unigolyn.  
 
Nid oedd adnoddau a chapasiti yn ystyriaeth yn y penderfyniad i symud ymlaen gyda 
Bil Caffael Llywodraeth y DU yn hytrach na Bil Caffael Cymru.  Gwnaed y 
penderfyniad yn dilyn ein hymgysylltiad â rhanddeiliaid, ar ochr y prynwyr a’r 
cyflenwyr, a oedd â ffafriaeth gref o blaid deddfwriaeth gyson ar draws Cymru, 
Lloegr a Gogledd Iwerddon. 
 
Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio)  

7. Fe wnaethoch chi ddweud wrthym fod eich dull o ymdrin â Bil Cyfraith 
yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) yn cael ei benderfynu gan ba 
fformat y gallai’r Bil ei gymryd (Y Cofnod [118]). Allwch chi ymhelaethu 
ar hyn? 
 

Mae Llywodraeth Cymru yn cymryd rhan mewn trafodaethau parhaus ar lefel 
swyddogol i geisio newidiadau i'r Bil. Rwyf wedi amlinellu'n flaenorol ac wedi disgrifio 
yn fy llythyr at yr Ysgrifennydd Gwladol, a rannwyd fel rhan o ddatganiad i'r wasg ar 
23 Medi, yr agweddau ar y Bil yr ydym yn ceisio dylanwadu arnynt. Bydd angen inni 
ailwerthuso’r sefyllfa unwaith y bydd safbwynt Llywodraeth y DU yn glir, rhywbeth y 
gallai’r newid diweddaraf mewn arweinyddiaeth ddylanwadu arno. 
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8. A yw’r broses o adolygu deddfwriaeth yr UE a ddargedwir bellach yn 
mynd rhagddi?  

 
Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried sut y bydd yn ymateb i'r sefyllfa sydd wedi’i 
chreu gan Lywodraeth y DU. Yn gyffredinol, ein safbwynt ni yw bod Deddf Ymadael 
â’r UE wedi unioni’r sefyllfa'n effeithiol ac nid ydym yn ymwybodol o unrhyw 
broblemau sylweddol gyda chyfraith yr UE a ddargedwir. Er ein bod yn cydnabod y 
byddai angen diwygiadau iddi o bryd i'w gilydd, nid oedd gennym unrhyw fwriad i 
ddiddymu, dirymu na diwygio'r gyfraith mewn modd mor eang ar sail ideolegol. 
 

9. Sawl darn o ddeddfwriaeth yr UE a ddargedwir sydd wedi’u gwneud gan 

Weinidogion Cymru, nad ydynt wedi’u cynnwys yn amcangyfrif 

Llywodraeth y DU, sef 2,400 o ddarnau?   

 
Fel yr wyf wedi’i amlinellu yn y gorffennol, mae Llywodraeth Cymru yn dal i ystyried 
ei dull gweithredu o ran deddfwriaeth yr UE a ddargedwir ac yn y lle cyntaf rydym yn 
gweithio i ddylanwadu ar newidiadau yn y Bil.  
 
Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried yr wybodaeth sy'n cael ei rhannu gan adrannau 
Llywodraeth y DU wrth inni ddatblygu ein dull ein hunain o reoli'r llwyth gwaith enfawr 
sy'n cael ei gyflwyno gan y Bil. Rydym hefyd mewn cysylltiad â'r Archifau 
Cenedlaethol, sydd wedi bod yn datblygu offer chwilio data i nodi’r gyfraith dan sylw 
yn well.   

 
10. Fe ddywedoch yn y Cyfarfod Llawn ar 5 Hydref y byddwch chi’n gwneud 

popeth o fewn eich gallu i ddiogelu safonau sy’n bwysig i Gymru. Pa 
ddeddfwriaeth yr UE a ddargedwir ydych chi'n ei drin fel blaenoriaeth? 
Pa sicrwydd y gallwch chi ei roi i randdeiliaid, busnesau a phobl yng 
Nghymru y mae’r Bil yn peri pryder iddynt? 
 

Mae'r adolygiad o ddeddfwriaeth yr UE a ddargedwir yn ymarfer ideolegol gan 
Lywodraeth y DU ac mae'r Bil yn achosi gweithgarwch diangen ac yn gosod terfynau 
amser mympwyol. Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried ei dull gweithredu o ran 
deddfwriaeth yr UE a ddargedwir a bydd hyn yn datblygu yn yr wythnosau a'r 
misoedd nesaf. Ein man cychwyn yw ein bod yn bwriadu amddiffyn yr holl safonau. 
Does dim cynlluniau gan Lywodraeth Cymru i newid corff deddfwriaeth yr UE a 
ddargedwir mewn ffordd sy'n gwyro oddi wrth safonau diogel a da y mae pobl Cymru 
wedi dod i'w disgwyl.  
 

11. Fe wnaethoch chi ddweud wrthym eich bod am gael yr egwyddorion 
cyfansoddiadol yn gywir am y Bil a rhoi sicrwydd ynghylch eich 
safbwynt (Y Cofnod [118]). Allwch chi ymhelaethu ar hyn? 

 
Fel y nodais yn fy llythyr at yr Ysgrifennydd Gwladol, sydd wedi’i atodi i'm datganiad 
i'r wasg ar 23 Medi, dylai unrhyw bwerau i ddiwygio cyfraith yr UE a ddargedwir 
mewn meysydd lle mae cymhwysedd wedi’i ddatganoli fod yn nwylo Gweinidogion 
Cymru, gydag unrhyw bwerau cydredol mewn meysydd o'r fath yn cael eu drafftio i 
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gynnwys gofyniad i Weinidogion y Goron gael cydsyniad Gweinidogion Cymru cyn 
eu harfer. Nid yw fy safbwynt wedi newid, ac rwy'n parhau i bwyso bod Llywodraeth 
y DU yn gwneud gwelliannau i'r Bil ar y sail honno.  
 

12. Fe wnaethoch chi awgrymu mai eich strategaeth bresennol yw 
blaenoriaethu ymgysylltiad rhynglywodraethol, drwy gyfrwng 
trafodaethau â Gweinidogion y DU ac adrannau unigol o Lywodraeth y 
DU (Y Cofnod [118]). A allwch chi nodi pa newidiadau i’r Bil rydych chi’n 
mynd ar eu trywydd yn y trafodaethau hyn? 

 
Gweler y llythyr sydd wedi’i atodi i'm datganiad i'r wasg ar 23 Medi. Mae’r llythyr hwn 
yn amlinellu'r prif bryderon ynghylch y Bil, sy'n ffurfio sylwedd fy ngheisiadau 
parhaus i Lywodraeth y DU am welliannau i'r Bil.  

 
13. Fe ddywedoch fod nifer o feysydd ar hyn o bryd lle mae’r Bil yn rhoi 

pwerau i Lywodraeth y DU ddeddfu mewn meysydd datganoledig. 
Dywedoch mai diben y trafodaethau a gawsoch gyda’r Gweinidog 
perthnasol oedd dweud bod yn rhaid i hynny newid (Y Cofnod [118]). A 
allwch chi gadarnhau a yw Llywodraeth Cymru yn ceisio gwelliannau i’r 
Bil er mwyn cael gwared ar y pwerau hyn? 

 
Fel y nodais uchod, rydym wedi datgan y dylai unrhyw bwerau mewn meysydd lle 
mae cymhwysedd wedi’i ddatganoli yn y lle cyntaf fod yn arferadwy gan Weinidog 
llywodraeth ddatganoledig yn unig. Pan fo pwerau yn rhai cydredol, dylid eu drafftio i 
gynnwys gofyniad i Weinidogion y Goron gael cydsyniad Gweinidogion Cymru cyn 
eu harfer.  
 

14. Fe wnaethoch chi esbonio eich bod chi wedi cael sicrwydd cadarnhaol 

gan Lywodraeth y DU ynghylch y mater o bwerau yn y Bil i Weinidogion 

y DU weithredu mewn meysydd datganoledig (Y Cofnod [118]). A allwch 

chi gadarnhau a yw hyn yn golygu bod Llywodraeth y DU yn agored i 

gael gwared ar y cyfryw bwerau?  

 
Yn fy nghyfarfod gydag Ysgrifennydd Gwladol Cymru ar y pryd ar 28 Medi rhoddodd 
sicrwydd y byddai'n parchu'r setliad datganoli a chonfensiwn Sewel. Rwy'n disgwyl i 
Lywodraeth y DU gadw at yr ymrwymiad hwn.  
 

15. At hynny, fe wnaethoch chi ddweud mai’r prawf fydd pan gawn ni weld y 

manylion mewn gwirionedd - hynny yw, na fydd Llywodraeth y DU yn 

deddfu, ac yn sicr ni fydd yn deddfu oni bai ein bod yn cydsynio i’r 

ddeddfwriaeth honno. (Y Cofnod [118]). Mae peidio â deddfu mewn 

meysydd datganoledig - a pheidio â deddfu mewn meysydd 

datganoledig heb gydsyniad Gweinidogion Cymru - yn gamau 

gweithredu gwahanol iawn. Pa un o'r ddau ganlyniad ydych chi'n negodi 

i'w gyflawni? 
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Rwyf wedi egluro na fydd yn dderbyniol i Weinidogion y Goron ddeddfu i newid 
deddfwriaeth yr UE a ddargedwir o fewn cwmpas y Senedd heb fod o leiaf gydsyniad 
penodol Gweinidogion Cymru. Rwy'n parhau i geisio newidiadau i'r Bil i 
adlewyrchuhyn. 

 
16. Fe wnaethoch chi ddweud yn y Cyfarfod Llawn ar 5 Hydref eich bod 

chi’n ystyried yn ofalus defnyddio pwerau yn y Bil i ailddatgan 
deddfwriaeth ar y cyd. Pa ystyriaeth a roddwyd i ddefnyddio’r pŵer yng 
nghymal 1(2) er mwyn osgoi’r cymal machlud cychwynnol drwy restru’r 
holl offerynnau sydd wedi’u datganoli i ddeddfwriaeth yr UE a 
ddargedwir, heb ddadansoddi pob offeryn yn unigol? 
 

Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i asesu goblygiadau'r Bil ac mae'n rhy gynnar i 
nodi strategaeth ar sut y byddwn yn mynd i'r afael â deddfwriaeth yr UE a 
ddargedwir.  
 

17. I ba raddau y gallai’r Senedd ddiwygio’r Bil os daw’n Ddeddf? Er 
enghraifft, a allai’r Senedd newid cymal machlud Rhagfyr 2023 i’r 
graddau y mae’n berthnasol i gyfraith ddatganoledig yr UE a 
ddargedwir? 
 

Mae Llywodraeth Cymru'n parhau i weithio gyda Llywodraeth y DU i geisio 
newidiadau i agweddau ar y Bil sy'n cyflwyno problemau sylfaenol i Gymru. Rwyf 
wedi tynnu sylw at y problemau hyn yn fy natganiad diweddar i'r wasg. Nid ydym 
wedi gwneud unrhyw benderfyniadau ynghylch yr hyn y byddwn efallai’n ei gynnig os 
nad yw'r Bil yn foddhaol. 
 

18. Sut fyddwch chi'n cyflawni’r her o ran capasiti ac adnoddau y 
gwnaethoch chi ei hamlinellu yn y Cyfarfod Llawn ar 5 Hydref? 
 

Mae Llywodraeth Cymru'n parhau i ystyried y goblygiadau posibl a'r hyn y bydd hyn 
yn ei olygu o ran adnoddau. Gallai fod yn straen sylweddol iawn ar adnoddau, sy'n 
dod ar adeg pan fo'r Llywodraeth yn canolbwyntio ar faterion llawer pwysicach, fel yr 
argyfwng costau byw. 

 
19. Pa effaith allai’r angen i gadw cyfraith yr UE a ddargedwir ei chael ar 

eich gallu i gyflwyno Biliau Cymreig? A ydych chi’n disgwyl gweld 

cynnydd pellach yn y defnydd o Filiau’r DU i gyflawni eich amcanion 

polisi a’ch amcanion deddfwriaethol o ganlyniad?  

 
Mae'n rhy gynnar i ddeall yr effaith lawn y bydd y Bil hwn yn ei chael ar raglen 
ddeddfwriaethol Cymru. Gallwn fod yn sicr, fodd bynnag, y bydd yn cael rhywfaint o 
effaith os bydd Llywodraeth y DU yn parhau â'r Bil hwn. Cyfeiriais yn ddiweddar at 
effaith Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir yn fy anerchiad i Gynhadledd Cymru’r 
Gyfraith yn Llandudno. Mae o leiaf 2,400 o ddeddfau i'w hadolygu, mewn llai na 
phymtheg mis. Bydd yn amharu ar amser Seneddol y DU ac yn mynnu amser 
miloedd o weision sifil, ar adeg pan fo cymaint o faterion eraill sydd angen eu sylw.  
 

https://cofnod.senedd.cymru/Plenary/13008
https://cofnod.senedd.cymru/Plenary/13008
https://cofnod.senedd.cymru/Plenary/13008#A74809
https://cofnod.senedd.cymru/Plenary/13008#A74809
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20. A yw'n parhau i fod yn fwriad gan Lywodraeth Cymru i gyflwyno Bil 
cydgrynhoi ar gynllunio yn unol â’r amserlen wreiddiol a gynlluniwyd, o 
ystyried yr effaith y mae’r Bil yn debygol o’i chael ar gapasiti 
Llywodraeth Cymru? 
 

Mae ein hymrwymiad i symleiddio a moderneiddio'r gyfraith cynllunio yng Nghymru 
yn glir. Mae drafftwyr, cyfreithwyr a swyddogion polisi cynllunio yn gweithio ar y 
rhaglen waith sylweddol y bydd ei hangen i gydgrynhoi’r gyfraith cynllunio yng 
Nghymru yn ddwyieithog.  
 
Mae'r Pwyllgor hwn wedi gweld ansawdd y gwaith y bydd y prosiectau cydgrynhoi yn 
ei gyflawni. Disgrifiodd Comisiwn y Gyfraith Fil yr Amgylchedd Hanesyddol mewn 
modd cynhwysfawr iawn, a datganodd Cadeirydd y Comisiwn ei fod yn "ddarn o 
waith trawiadol [ac] o ansawdd uchel”. 
 
Ond, fel pob un o'n rhaglenni deddfwriaethol a sawl agwedd arall ar waith 
Llywodraeth Cymru, bydd hyn o dan bwysau os bydd Llywodraeth y DU yn parhau i 
weithredu fel y mae. Bydd yn rhaid inni barhau i adolygu hyn yn ofalus.  
 

21. Pryd fydd Llywodraeth Cymru yn ymgysylltu â’r Pwyllgor Busnes 
ynghylch yr effaith debygol ar fusnes y Senedd, gan gynnwys y 
Pwyllgor hwn? 

 
Bydd Llywodraeth Cymru yn ymgysylltu unwaith y deellir goblygiadau'r Bil yn well. 
Gan mai dim ond ar 22 Medi y cyflwynwyd y Bil rydym yn dal i geisio deall yn llawn 
beth fydd yr effeithiau.   
 
I'r Ysgrifennydd Parhaol  
 

22. A ydych chi wedi ystyried argymhellion adroddiad Archwilio Cymru ar 
gynllunio a rheoli gweithlu Llywodraeth Cymru mewn perthynas â 
datblygu deddfwriaeth? 
 

Mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu rhaglen datblygu sefydliadol ffurfiol i 
ganolbwyntio ein hymdrech ar wneud y newidiadau i sicrhau ein bod yn addas i'r 
diben. Mae'r sefydliad wedi cymryd rhan yn y gwaith o lunio'r rhaglen - Llywodraeth 
Cymru 2025 - dros yr haf gyda goruchwyliaeth a llywodraethiant ffurfiol, Bwrdd 
Gweithredu LlC2025 dan gadeiryddiaeth ein Prif Swyddog Gweithredu newydd, Tim 
Moss bellach ar waith i ysgogi cynllunio, gweithredu a gwerthuso camau. Fel rhan o’r 
rhaglen Llywodraeth Cymru 2025, rydym yn datblygu strategaeth gweithlu newydd 
sy'n adlewyrchu'r heriau sy'n wynebu'r sefydliad nawr ac yn y blynyddoedd nesaf.  
 
Bydd y canlyniadau y mae angen inni eu cyflawni drwy ein strategaeth gweithlu a'r 
camau a fydd yn ein tywys ni yno yn cael eu datblygu dros y misoedd nesaf. Bydd 
strategaeth y gweithlu a'r cynllun gweithredu cychwynnol yn cael eu cyhoeddi’n 
ddiweddarach eleni. Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i flaenoriaethu aliniad ein 
gweithlu i flaenoriaethau a nodir gan y Prif Weinidog yn y rhaglen lywodraethu a 
sicrhau bod y sefydliad yn gallu cyflawni ei dyletswyddau statudol. Bydd y 
strategaeth gweithlu newydd yn nodi’r blaenoriaethau galluogrwydd a chynllun 

https://www.audit.wales/cy/cyhoeddiad/cynllunio-rheolir-gweithlu-gan-lywodraeth-cymru
https://www.audit.wales/cy/cyhoeddiad/cynllunio-rheolir-gweithlu-gan-lywodraeth-cymru
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datblygu ar gyfer ein gweithlu, gan gynnwys sut yr ydym yn ymwreiddio egwyddorion 
Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol ymhellach.  
 
Ochr yn ochr â'r strategaeth gweithlu, byddwn yn darparu gwelliannau o ran 
cynllunio'r gweithlu drwy weithredu'r Fframwaith Dirprwyo ac Atebolrwydd y 
Gweithlu. Bydd hyn yn dirprwyo cyllidebau cynllunio'r gweithlu a chyllidebau staff, yn 
ogystal ag atebolrwydd am wneud penderfyniadau, i Uwch Weision Sifil ac yn 
cefnogi trefniadau darparu adnoddau mwy hyblyg ac ymatebol. Bydd hyn yn cynnig 
llwybr ar gyfer nodi mecanweithiau cyflenwi amgen ar gyfer blaenoriaethau cyflenwi 
penodol a rheoli'r effaith ar ein gweithlu. Fel rhan o hyn, byddwn yn parhau i dyfu ein 
galluogrwydd a chreu llinell dalent ar gyfer y galluogrwydd technegol sydd ei angen i 
gyflawni'r blaenoriaethau deddfwriaethol.  

 
23. Fe wnaethoch chi ddweud wrthym fod Llywodraeth Cymru wedi gwneud 

rhai penderfyniadau dros y misoedd diwethaf i ehangu nifer y 
cyfreithwyr o fewn y sefydliad er mwyn caniatáu ychydig yn fwy o 
hyblygrwydd (Y Cofnod, [28] i [45]). Fe wnaethoch chi gytuno i roi 
ffigurau inni yn cadarnhau nifer y cyfreithwyr sy’n gweithio yn 
Llywodraeth Cymru ar faterion deddfwriaethol, a faint o’r rheini sy’n 
recriwtiaid ychwanegol yn sgil yr ymarfer ehangu diweddar.  

 
 
Bydd nifer y cyfreithwyr yn yr Adran Gwasanaethau Cyfreithiol yn cael ei gynyddu 

gan ychwanegu 20 o gyfreithwyr ychwanegol (gweler hefyd fy ateb isod mewn 

perthynas â Chwestiwn 24 am gamau diweddar a gymerwyd i atgyfnerthu niferoedd 

cyfreithwyr yn yr Adran Gwasanaethau Cyfreithiol dros y flwyddyn neu ddwy 

ddiwethaf) sy'n cael eu recriwtio ar hyn o bryd. Bydd y mwyafrif o'r 20 cyfreithiwr 

ychwanegol yn rhan o gefnogi llwyth gwaith deddfwriaethol. Bydd 4 o'r nifer hwnnw 

(2 gyfreithwyr Gradd 7 a 2 gyfreithwyr para-gyfreithiol) yn cael eu lleoli mewn tîm 

ymgyfreitha canolog newydd sy'n cael ei gyflwyno i sicrhau effeithlonrwydd pellach a 

hefyd i ryddhau cyfreithwyr ychwanegol i gefnogi'r Rhaglen Ddeddfwriaethol wrth 

symud ymlaen.  

Ar hyn o bryd mae'r Adran Gwasanaethau Cyfreithiol yn y broses o ailstrwythuro, i'w 

weithredu ym mis Rhagfyr, i'w gysoni'n agosach fyth â phortffolios Gweinidogol ac i 

sicrhau digon o gefnogaeth i Weinidogion yn arbennig lle y mae pwysau 

deddfwriaethol trwm ar bortffolios Gweinidogol megis portffolio'r Gweinidog Newid 

Hinsawdd. Bydd y strwythur adrannol newydd hefyd yn caniatáu mwy o ystwythder o 

ran adnoddau cyfreithiol i gefnogi'r Rhaglen Ddeddfwriaethol gyda grwpiau o 

gyfreithwyr wedi'u cyfuno â’i gilydd o amgylch portffolios Gweinidogol.  

Wrth symud ymlaen bydd gan yr Adran Gwasanaethau Cyfreithiol tua 90+ o 

gyfreithwyr i gefnogi'r Rhaglen Ddeddfwriaethol yn uniongyrchol o ran llunio a phasio 

Biliau (ynghyd â chyfreithwyr drafftio yn Swyddfa’r Cwnsleriaid Deddfwriaethol). 

Bydd cyfreithwyr Gwasanaethau Cyfreithiol ychwanegol hefyd yn ymwneud â gwaith 

gweithredu deddfwriaethol yn barhaus. Bydd nifer y cyfreithwyr sy'n drafftio is-

ddeddfwriaeth yn amrywio dros amser, fel y maen nhw nawr, gan ddibynnu ar 

ofynion y gwaith gweithredu hwnnw a’r amserlenni cysylltiedig ond bydd y niferoedd 
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yn fwy na 100+ o gyfreithwyr ar unrhyw adeg yn gweithio ar ddeddfwriaeth yn yr 

ystyr ehangaf h.y. Rhaglen Ddeddfwriaethol a gwaith gweithredu. 

 
24. Fe ddwedoch eich bod wedi rhoi cynllun ar waith sydd wedi bod yn gyfle 

i fynd i’r afael â rhai o’r pryderon ynghylch capasiti (Y Cofnod [81]). 
Byddem yn ddiolchgar o gael rhagor o fanylion am y cynllun, gan 
gynnwys yn fras sut y mae’n mynd i’r afael â materion capasiti, a’r hyn y 
mae Llywodraeth Cymru yn anelu at ei gyflawni drwyddo. Er enghraifft, 
ai cyflwyno mwy o ddeddfwriaeth, ynteu llenwi swyddi gwag er mwyn 
cynnal y capasiti presennol?   
 

Mae'r cynllun ar gyfer darparu'r rhaglen ddeddfwriaethol yn cynnwys amcanion lefel 
uchel i gynyddu capasiti, i wella galluogrwydd, i wella prosesau ac i wella 
llywodraethiant. Mae'n canolbwyntio ar gamau gweithredu i helpu i gyflawni'r rhaglen 
ddeddfwriaethol bresennol; fodd bynnag, dylai hyn hefyd gyfrannu at gynyddu'r 
capasiti a'r galluogrwydd yn y tymor hwy.   

 
Un o'r camau penodol sy’n ymwneud â chynyddu'r capasiti oedd creu cronfa ganolog 
o Reolwyr Biliau er mwyn cefnogi'r gwaith o ddatblygu Biliau a'u taith ddilynol drwy'r 
Senedd.  Nod y gronfa hon yw meithrin capasiti a galluogrwydd ar draws y rhaglen 
ddeddfwriaethol a helpu i sicrhau cymaint o gadernid ac effeithlonrwydd â 
phosibl.  Bydd hefyd yn helpu i greu a chynnal carfan ganolog o Dimau Biliau 
medrus a phrofiadol a bydd yn cynyddu gallu Llywodraeth Cymru i ddarparu 
adnoddau’n hyblyg ac yn gyflym i fwrw ymlaen â Biliau, a thrwy hynny’n sicrhau mwy 
o gadernid, cynllunio wrth gefn a chynllunio ar gyfer olyniaeth.  Ers sefydlu'r gronfa 
mae 9 o Reolwyr Bil a Dirprwy Reolwyr Bil ychwanegol wedi ymuno â'r tîm hwn i 
reoli Biliau yn y rhaglen ddeddfwriaethol, gan ategu'r ystod o staff polisi a chyfreithiol 
presennol sydd eisoes yn rhan o waith Biliau.  
 
Cam ychwanegol yn y cynllun yw blaenoriaethu adnoddau pellach i'r rhaglen 
ddeddfwriaethol.  Lle bynnag y bo'n bosibl, rydym wedi ceisio blaenoriaethu symud 
capasiti mewnol i rolau deddfwriaethol drwy gynnig ystod o gyfleoedd datblygu i dyfu 
llinell fewnol drwy symudiadau a reolir, hysbysebion symud ar draws a chyfleoedd 
datblygu dros dro. 
 
Roedd yna gam gweithredu hefyd i gynyddu capasiti'r Gwasanaethau Cyfreithiol.  

Mae cyfreithwyr wedi parhau i gael eu recriwtio’n rheolaidd i geisio lleihau'r risgiau y 

gallai swyddi gwag eu hachosi.  Mae cyfreithwyr ychwanegol wedi'u hychwanegu at 

y strwythur adrannol i gydnabod y llwythi gwaith cynyddol. 

 

Mae'r Gwasanaethau Cyfreithiol hefyd wedi ceisio secondeion a chyfreithwyr ar 

gontractau cyfnod penodol er mwyn ehangu ei adnoddau i gefnogi ei waith ac mae 

hefyd yn gobeithio ehangu carfan Llywodraeth Cymru o gyfreithwyr dan hyfforddiant i 

ddarparu cyfleoedd ar gyfer hyfforddiant yn ogystal â chynyddu'r adnodd hyblyg hwn. 

 
25. O ran eich cynllun, byddai hefyd yn ddefnyddiol gwybod pryd y’i 

cyflwynwyd, pa amcanion neu gerrig milltir y mae’n eu gosod – ac i ba 
amserlenni – a chanlyniad unrhyw adolygiadau, gwerthusiadau neu 
asesiadau a gynhaliwyd hyd yn hyn. Byddai croeso, hefyd, i'r wybodaeth 
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hon at ddibenion unrhyw gynlluniau neu strategaethau blaenorol 
cyfatebol sydd ar waith o 2007 ymlaen.   

 
Roedd y cynllun yn un â ffocws ac yn gyfyngedig o ran amser a oedd ar waith rhwng 

mis Ebrill a mis Gorffennaf 2022.  Adroddwyd am gynnydd ar gamau gweithredu’r 

cynllun ym Mwrdd y Rhaglen Ddeddfwriaethol, dan gadeiryddiaeth yr Ysgrifennydd 

Parhaol, yn dilyn ei gyflwyno ym mis Ebrill. Mae'r Bwrdd yn parhau i gael 

diweddariadau cynnydd rheolaidd ar gamau gweithredu mwy hirdymor i ddatblygu'r 

amcanion allweddol yn y cynllun y cyfeirir atynt yn y cwestiwn blaenorol. 

26. Fe wnaethom ofyn faint o amser y mae'n ei gymryd i hyfforddi rhywun i 

fod yn gwnsler seneddol os yw eisoes yn gyfreithiwr ac yn fargyfreithiwr 

(Y Cofnod, [83] i [87]). Fe wnaethoch chi gytuno i roi manylion ac 

eglurder inni ar y pwynt hwn. 

Fel rheol fras, safbwynt Swyddfa Cwnsleriaid Seneddol y DU ers blynyddoedd lawer 
yw ei bod yn cymryd o leiaf bum mlynedd i hyfforddi cwnsler seneddol i lefel a 
fyddai'n ei alluogi i arwain ar fil maint canolig. Bydd hyn yn aml yn cymryd mwy o 
amser yn dibynnu ar yr unigolyn ac i ba raddau y mae ganddo brofiad cefndir 
perthnasol. Mae hyn yn gyson ag arferion mewn mannau eraill.  
 
Er bod hyn wedi bod yn anodd dros y blynyddoedd yn Llywodraeth Cymru (gan ein 
bod, yn y bôn, wedi gorfod sefydlu swyddfa ddrafftio ddeddfwriaethol o ddim), mae 
Swyddfa'r Cwnsleriaid Deddfwriaethol bellach yn gweithredu system debyg lle mae 
drafftwyr llai profiadol yn cael eu hyfforddi drwy weithio'n agos gydag uwch gwnsler 
sy'n goruchwylio'r broses. 

 
 
 


