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Annwyl Mark, 

Presenoldeb Gweinidogion mewn pwyllgorau ar ddydd Llun 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 12 Ebrill 2019, a drafodwyd gan y Pwyllgor ar 29 Ebrill 

2019. 

Yn gyntaf, hoffwn ddiolch yn bersonol ichi am yr hyblygrwydd rydych wedi'i ddangos tuag 

at fynychu cyfarfodydd y Pwyllgor hyd yma, a hynny o ran eich ymddangosiad fel Prif 

Weinidog ac yn ystod eich cyfnod fel Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid.  Mae’ch 

presenoldeb wedi galluogi'r Pwyllgor i gyflawni ei ddyletswyddau a chynhyrchu dogfennau   

gwybodus ac amserol i'r Cynulliad cyfan eu trafod.  

Rydym yn fodlon cynnig yr un hyblygrwydd o fewn cyfyngiadau’r slot a ddyrannwyd inni ar 

gyfer ein cyfarfodydd ac yn arbennig ar yr adegau hynny pan fyddwn yn gofyn i chi neu 

Weinidogion Cymru, fod yn bresennol ar fyr rybudd. Rydym wedi bod yn hyblyg yn y 

gorffennol ac ni welwn unrhyw reswm pam na allai hynny’n parhau. Dylai fod yn bosibl, fel 

arfer,  inni newid amser dechrau’n cyfarfodydd i 1.30pm ar yr adegau hynny pan fyddwn yn 

gofyn i chi, neu Weinidogion eraill Cymru, fod yn bresennol, er y byddwch yn sylweddoli, 

rwy’n siŵr, y bydd rhai amgylchiadau prin, pan na fydd yn bosibl gwneud hynny. Rwyf wedi 

gofyn i glercod y Pwyllgor barhau i gysylltu â'ch swyddogion fesul cyfarfod. 

Wrth ymateb, mae'n bwysig nodi bod y broblem o ran gallu Gweinidogion i fod yn 

bresennol yn ein cyfarfodydd ar ddydd Llun wedi codi oherwydd y penderfyniad a wnaed 

yn ddiweddar i symud cyfarfodydd y Cabinet o fore dydd Mawrth i brynhawn dydd Llun.  

Rwy’n siŵr i’r penderfyniad gael ei wneud gan wybod mai dyna’r amser a ddyrannwyd gan 

y Pwyllgor Busnes ar gyfer busnes y Cynulliad, ac yn benodol ar gyfer cyfarfodydd y 
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Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol a'r 

Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol.  Nid yw'r gwrthdaro hwn o ran 

amseru wedi codi o ganlyniad i unrhyw newid yn ffordd y mae’r pwyllgor hwn yn 

gweithredu, nac o ganlyniad i unrhyw newid ym mhatrwm busnes y Cynulliad.  

Yn eich llythyr, rydych yn cyfeirio at baragraff 6.8 o'r Cod Gweinidogol. Fe wyddoch mai un 

enghraifft a gynigir o dan y paragraff hwnnw i ddangos yr amgylchiadau eithriadol a allai 

atal Gweinidog rhag bod yn bresennol mewn cyfarfod Cabinet, yw “busnes y Cynulliad”.  At 

hyn, er y gallai fod yn briodol i'r Cod Gweinidogol reoli amser Gweinidogion o ran busnes y 

llywodraeth, rydym o’r farn y byddai'n destun pryder pe bai'r Cod yn cael ei ddefnyddio fel 

rheswm dros gyfyngu ar allu Gweinidogion i ymddangos ger ein bron fel un o bwyllgorau'r 

Cynulliad.  

Diolch i chi eto am yr hyblygrwydd rydych chi a'ch Gweinidogion wedi'i ddangos yn y 

gorffennol ac mae’r Pwyllgor yn edrych ymlaen at barhau i ymgysylltu â chi ar y sail hyblyg 

iawn honno. 

Rwyf wedi anfon copi o'r llythyr hwn at y Llywydd, fel Cadeirydd y Pwyllgor Busnes, o 

ystyried y cysylltiad â’r gwaith o drefnu busnes y Cynulliad. Rwyf hefyd wedi anfon copi o'r 

llythyr hwn at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol a 

Chadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus gan ein bod ein cyfarfodydd yn cael eu cynnal 

yn ystod yr un slotiau. 

Yn gywir,  
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Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 
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