
 

 

  

 

 

 

20 Hydref 2022 

Annwyl Mick ac Andrew 

Gwaith dilynol i’r cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Hydref 2022 

Diolch am ymddangos gerbron y Pwyllgor ar 10 Hydref a rhoi tystiolaeth ar faterion yn ymwneud â 

rhaglen ddeddfwriaethol Llywodraeth Cymru, a’r gallu i ddeddfu. 

Mae yna nifer o faterion nad oeddem wedi gallu eu codi gyda chi yn ystod y cyfarfod. At hynny, mae 

yna faterion yr hoffem fynd ar eu trywydd ymhellach. Cytunodd yr Ysgrifennydd Parhaol hefyd i roi 

rhagor o wybodaeth inni; ceir manylion ar ddiwedd yr Atodiad. 

Byddwn, felly, yn ddiolchgar o gael eich ymatebion i’r cwestiynau sydd wedi'u rhestru yn yr Atodiad 

erbyn 3 Tachwedd 2022 (mae cyfeiriadau at Gofnod y Trafodion ar gyfer y sesiwn dystiolaeth wedi’u 

darparu lle bo angen). 

Yn gywir, 

 

Huw Irranca-Davies 
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Atodiad 

Rhaglen ddeddfwriaethol Llywodraeth Cymru a’i gallu i ddeddfu 

 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? 

 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? 

 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. 

 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? 

 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? 

 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? 

Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) 

 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?  

 A yw’r broses o adolygu deddfwriaeth yr UE a ddargedwir bellach yn mynd rhagddi?  

 Sawl darn o ddefwriaeth 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?  

 Fe ddwedoch 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? 

 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? 

 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?  

https://cofnod.senedd.cymru/Plenary/13008


 

 

 Fe ddwedoch 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? 

 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? 

 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? 

 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) i 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?  

 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? 

 Sut fyddwch chi'n cyflawni’r her o ran capasiti ac adnoddau y gwnaethoch chi ei 

hamlinellu yn y Cyfarfod Llawn ar 5 Hydref? 

 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? 

 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? 

 Pryd fydd Llywodraeth Cymru yn ymgysylltu â’r Pwyllgor Busnes ynghylch yr effaith 

debygol ar fusnes y Senedd, gan gynnwys y Pwyllgor hwn? 

I'r Ysgrifenydd Parhaol 

 A ydych chi wedi ystyried argymhellion adroddiad Archwilio Cymru ar gynllunio a rheoli 

gweithlu Llywodraeth Cymru mewn perthynas â datblygu deddfwriaeth? 

 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 

https://cofnod.senedd.cymru/Plenary/13008
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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. 

 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?  

 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 hon at ddibenion unrhyw gynlluniau neu strategaethau blaenorol 

cyfatebol sydd ar waith o 2007 ymlaen.  

 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. 


