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Newidiadau i Reolau Sefydlog yn ymwneud â Gorchmynion yn y Cyfrin Gyngor adran
116C
Cyfeiriaf at adroddiad y Pwyllgor Busnes ar gynigion i ddiwygio'r Rheolau Sefydlog sy'n
ymwneud â chraffu ar Orchmynion yn y Cyfrin Gyngor o dan adran 116C o Ddeddf
Llywodraeth Cymru 2006.
Mewn gohebiaeth flaenorol gyda'r Pwyllgor Busnes, cawsom wybod bod Llywodraeth
Cymru yn ei hystyried yn broblem diwygio'r Rheol Sefydlog 25 bresennol, sy'n ymwneud â
chraffu ar Orchmynion yn y Cyfrin Gyngor o dan adran 109 o Ddeddf 2006. Buasem yn
ddiolchgar pe gallem gael esboniad ynghylch pam roedd Llywodraeth Cymru yn ei
hystyried yn broblem rhoi Gorchmynion yn y Cyfrin Gyngor o dan adran 116C o Ddeddf
2006 drwy yr un broses graffu â'r rhai o dan adran 109.
Buasem hefyd yn croesawu esboniad ynghylch pam rydych yn teimlo y dylid cynnwys y
weithdrefn newydd yn Rheol Sefydlog 27, yn hytrach na Rheol Sefydlog 25A newydd. Fel yr
esboniwyd yn ein llythyr at y Pwyllgor Busnes ar 12 Ebrill 2018, credwn y byddai creu Rheol
Sefydlog newydd wedi bod yn ffordd gliriach, fwy trefnus a mwy hygyrch o symud ymlaen.
Rydym yn nodi'r ymrwymiadau a roddodd Llywodraeth Cymru yn adroddiad y Pwyllgor
Busnes ym mharagraff 10. Byddem yn ddiolchgar pe gallech esbonio pam mae
Ysgrifennydd y Cabinet yn fodlon cwrdd â dim ond y Cadeirydd yn hytrach na'r Pwyllgor
cyfan.
O gofio y byddai cyfarfod o'r fath yn dilyn cyfarfod gyda'r Pwyllgor Trysorlys ar y Cyd,
byddai'n ddefnyddiol pe gallech nodi sut rydych yn bwriadu ein hysbysu ymlaen llaw o
bryd y cynhelir y cyfarfodydd gyda'r Pwyllgor Trysorlys ar y Cyd.
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