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10 Chwefror 2020 

Annwyl Dawn, 

Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad: ymchwiliad i gapasiti’r Cynulliad 

Diolch am eich llythyr yn gwahodd Llywodraeth Cymru i gyflwyno tystiolaeth ysgrifenedig i 
lywio gwaith eich Pwyllgor ar gapasiti’r Cynulliad. Gofynnoch bedwar cwestiwn penodol, a 
nodir fy ymatebion isod. Fe welwch fy mod wedi cyfuno’r cwestiynau’n ddau faes ar wahân 
yn yr ymchwiliad. 

1. “Sut y gallai unrhyw newidiadau diweddar neu newidiadau disgwyliedig i bwerau’r
Cynulliad, neu’r cyd-destun cyfansoddiadol ehangach, gael eu hadlewyrchu yn
strwythur neu gyfrifoldebau Llywodraeth Cymru”.

“Unrhyw oblygiadau posibl i Lywodraeth Cymru yn sgil cynyddu nifer yr Aelodau 
Cynulliad, gan gynnwys a fyddai Llywodraeth Cymru yn gofyn am unrhyw newid i’r 
terfyn presennol ar nifer y Gweinidogion a bennir gan Ddeddf Llywodraeth Cymru 
2006”.  

Mae’r Pwyllgor yn gywir i osod ei ymchwiliad yng nghyd-destun sefyllfa gyfansoddiadol sy’n 
newid yn gyflym, gan gynnwys cynyddu cymwyseddau a chyfrifoldebau’r Cynulliad a 
Gweinidogion Cymru yn sylweddol. Mae’r datblygiadau hyn wedi’u cyflymu a’u dwysáu gan 
oblygiadau llywodraethol Brexit. Un o ganlyniadau allweddol Brexit fydd ehangu 
cyfrifoldebau gweinidogol yn sylweddol, yn enwedig ym meysydd yr amgylchedd a materion 
gwledig a materion economaidd. 

Mae’n bwysig cydnabod nad yw’r cyfrifoldebau ychwanegol hyn wedi’u cyfyngu i gyflawni 
swyddogaethau statudol newydd, er mor bwysig yw’r rheini. Byddant hefyd yn arwain at rôl 
fwy sylweddol mewn cysylltiadau rhynglywodraethol. Mae angen i Weinidogion Llywodraeth 
Cymru gyfranogi fwyfwy mewn cyfarfodydd rhyngweinidogol wyneb yn wyneb â’u 
gweinidogion cyfatebol mewn gweinyddiaethau eraill, i rannu gwybodaeth a thrafod cydlynu 
polisïau a rhaglenni yn effeithiol, er enghraifft, yn y meysydd a fydd wedi’u cynnwys yn y 
fframweithiau newydd. 

CAER(5)-5-20 Papur i'w nodi 5

mailto:Correspondence.Rebecca.Evans@gov.wales
mailto:Gohebiaeth.Rebecca.Evans@llyw.cymru


Ar wahân i Brexit, gall datblygiadau polisi domestig hefyd arwain at ddatganoli cyfrifoldebau 
ychwanegol i Lywodraeth Cymru yn y dyfodol. Mae Comisiwn Thomas ar Gyfiawnder yng 
Nghymru wedi argymell “datganoli swyddogaethau cyfiawnder yn sylweddol” i’r sefydliadau 
datganoledig, ac wedi nodi “Yn sgil datganoli deddfwriaethol, rhaid sefydlu Adran 
Gyfiawnder newydd yn Llywodraeth Cymru a arweinir gan un o Weinidogion y Cabinet”. Yn 
ogystal, mae disgwyl adroddiad Adolygiad Keith Williams o’r system reilffordd yn fuan iawn, 
ac mae’n bosibl y bydd ganddo ragor i’w ddweud am ddatganoli pwerau ychwanegol i 
Weinidogion Cymru (rhywbeth yr ydym wedi dadlau drosto). 
 
Wrth i gyfrifoldebau barhau i newid ac ehangu fel hyn, adolygir strwythur a threfniant 
mewnol Llywodraeth Cymru yn gyson. Mae hyn yn ymwneud â nifer y Gweinidogion 
(Gweinidogion y Cabinet a Dirprwy Weinidogion) yn y Llywodraeth, yn ogystal â chwmpas a 
graddfa cyfrifoldebau gweinidogol unigol. Fel y mae pethau ar hyn o bryd, bydd rhaid i’r 
cyfrifoldebau statudol newydd sy’n codi yn sgil Brexit gael eu hychwanegu at y portffolios 
Gweinidogol mwyaf priodol o blith y rheini sydd eisoes yn bodoli, o leiaf yn y tymor byr. Ond, 
byddai datganoli deddfwriaethol mewn cysylltiad â Chyfiawnder, pe bai argymhelliad 
Comisiwn Thomas yn cael ei dderbyn, yn golygu bod angen creu portffolio Gweinidogol 
newydd (gan arwain at newidiadau i drefniant y gwasanaeth sifil o fewn y Llywodraeth). 
 
Yn y cyd-destun hwn, mae’r terfyn statudol ar nifer y Gweinidogion y gellir eu penodi yn 
berthnasol iawn. Mae Brexit yn enghraifft dda o’r anawsterau a all godi. Roedd modd i 
Lywodraeth yr Alban benodi Gweinidog Cabinet ychwanegol i fod yn gyfrifol am reoli’r 
materion polisi a rhynglywodraethol newydd helaeth iawn a oedd yn codi. Ar y llaw arall, 
gan fod ganddi set lawn o Weinidogion eisoes yn ei lle yn unol â’r terfyn statudol, yr unig 
ffordd y mae Llywodraeth Cymru wedi gallu rheoli’r cyfrifoldebau ychwanegol hyn yw drwy 
ofyn i’r Cwnsler Cyffredinol eu hysgwyddo, ar ben ei gyfrifoldebau eraill fel Swyddog y 
Gyfraith y Llywodraeth.  
 
Felly, o gofio bod cyfrifoldebau Llywodraeth Cymru yn ehangu, boed hynny yn sgil Brexit 
neu ddatblygiadau domestig eraill, mae achos da dros gynyddu uchafswm y penodiadau 
Gweinidogol1. Ar hyn o bryd, gellir gwneud 12 penodiad o’r fath (ar ben penodi’r Prif 
Weinidog a’r Cwnsler Cyffredinol), sef 20% o gyfanswm aelodau’r Cynulliad. Pe bai maint y 
Cynulliad yn cael ei gynyddu, nid yw’n afrealistig disgwyl gweld cynnydd cymesur yn 
uchafswm y penodiadau Gweinidogol a ganiateir (sydd, wrth gwrs, yn rhywbeth y gallai’r 
Cynulliad ei hun ddeddfu ar ei gyfer, yn amodol ar ofyniad uwchfwyafrif yng Nghyfnod 4 Bil). 
 

2. “Unrhyw ddiwygiadau i weithdrefnau, arferion gwaith neu drefniadau’r Cynulliad o ran 
cymorth y gellid eu gwneud i gynyddu capasiti Cynulliad sydd â 60 o Aelodau i 
gyflawni ei swyddogaethau o ran cynrychioli, craffu a deddfu”.  
 
“A fyddai angen diwygio gweithdrefnau neu arferion y Cynulliad pe bai maint y 
Cynulliad yn cynyddu”.  
 

Man cychwyn y Llywodraeth yw mai Cyfrifoldeb y Cynulliad ei hun drwy’r Pwyllgor Busnes 
yw pennu ei weithdrefnau a’i arferion gweithio ei hun, a bydd Gweinidogion bob amser yn 
ceisio ymaddasu i’r rheini. Wedi dweud hynny, mae gan y Llywodraeth fudd amlwg mewn 
sicrhau ei fusnes, yn enwedig ei gynigion deddfwriaethol, mewn amser rhesymol, a byddai’n 
cefnogi gweithdrefnau Cynulliad sy’n hwyluso hynny. 
 
Yn y cyd-destun hwn, hoffwn atgoffa’r Pwyllgor o’r canlynol:  

                       
1 Noder, serch hynny, y byddai unrhyw gynnydd yn nifer y Gweinidogion yn arwain yn anorfod at neilltuo rhagor o 
amser y Cyfarfod Llawn i Gwestiynau Llafar y Cynulliad ac felly (onid oedd cynnydd cyfatebol yn amser y Cyfarfod Llawn) 
yn lleihau faint o amser y Cyfarfod Llawn a fyddai ar gael i gyflwyno busnes Llywodraeth arall. Gellid lleihau’r effaith hon 
drwy lacio’r amserlen o ran pryd y mae Gweinidogion yn ateb cwestiynau o bob pedair wythnos i, dyweder, bob pum 
wythnos. 
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 bod amser y Cyfarfodydd Llawn ar ddydd Mawrth a dydd Mercher wedi aros yr un 
fath, er gwaethaf y cynnydd sylweddol ym mhwerau’r Cynulliad2; 

 y cytunwyd ar y ffordd bresennol o rannu amser y Cyfarfod Llawn (60% busnes 
Llywodraeth, 40% busnes arall) ym 1999, ymhell cyn y daeth yn bosibl i’r 
Llywodraeth gyflwyno deddfwriaeth sylfaenol ddrafft; 

 ac, ymhellach, bod rhaid defnyddio rhan sylweddol o amser y Cyfarfod Llawn sydd 
wedi’i neilltuo i’r Llywodraeth ar gyfer busnes gorfodol, megis Cwestiynau Llafar a’r 
Datganiad Busnes wythnosol, gan adael rhan gymharol fach o’r amser hwnnw i’r 
Llywodraeth gyflwyno busnes yn ôl ei disgresiwn3. 

 
Mae dadl felly dros ailystyried pob un o’r materion hyn (er nad yw’r Llywodraeth yn ystyried 
y byddai o reidrwydd angen diwygio pe bai maint y Cynulliad yn cael ei gynyddu, fel y 
mae’ch pedwerydd cwestiwn yn ei awgrymu). Wedi dweud hynny, ein barn ar y cyfan yw 
nad yw’r trefniadau presennol ar gyfer defnyddio amser y Cyfarfod Llawn yn rhoi cyfyngiad 
sylweddol ar y Llywodraeth o ran pasio ei busnes deddfwriaethol mewn amser rhesymol, er 
y gallai hyn fod ar draul busnes Llywodraeth arall, megis datganiadau llafar Gweinidogion, 
ac mae’n ddigon posibl y gall fod ar Aelodau eisiau clywed a thrafod y rheini. 
 
Rhaid i’r cyfrifoldeb fod ar Aelodau’r Cynulliad i benderfynu a yw’r trefniadau ar gyfer 
defnyddio amser y Cyfarfod Llawn sydd ar gael i graffu ar ddeddfwriaeth ddrafft a busnes 
Llywodraeth arall yn foddhaol. Ymddengys fod llawer o Aelodau yn derbyn y gall ystyriaeth 
Cyfnod 3 Bil fod yn ddiangen o lafurus, yn enwedig pan fo llawer o gydsyniad. A oes ffordd 
gyflymach o benderfynu ar welliannau annadleuol, er enghraifft, pleidleisio en bloc yn 
amlach, neu drwy wthio prif welliannau yn unig i bleidlais, gan ystyried bod pob gwelliant 
canlyniadol wedi’u cytuno/heb eu cytuno? Ymhellach, a yw hi bob amser yn angenrheidiol i 
is-ddeddfwriaeth fod â Gweithdrefn Cynulliad? Mewn seneddau eraill, weithiau nid oes 
gweithdrefn ynghlwm wrth offerynnau sy’n delio gyda materion technegol yn bennaf, a gall 
fod yn werth ystyried hyn yma (gan o bosibl arbed amser yn y Cyfarfod Llawn yn achos 
gweithdrefn gadarnhaol). 
 
Mae gweithdrefn Pwyllgorau yn peri mwy o bryder, o ran deddfwriaeth ddrafft ac yn fwy 
cyffredinol. Gan edrych ar ddeddfwriaeth i ddechrau, a chan gymryd enghraifft gyfredol, 
bydd Gweinidogion wedi gorfod gwneud pedwar ymddangosiad mewn tri Phwyllgor 
gwahanol yng Nghyfnod 1 i drafod Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru). Mae hyn yn 
cymryd llawer iawn o amser y Gweinidogion (dros saith awr i gyd o drafod ar lafar mewn 
Pwyllgorau, cyn i’r Bil hyd yn oed gyrraedd y Cyfarfod Llawn am ddadl ar yr egwyddorion 
cyffredinol), a byddwn yn dadlau nad yw’n ffafriol i ddull cyfannol o graffu ar gynigion y 
Llywodraeth. Gallai Pwyllgorau ystyried cyfarfodydd ar y cyd pan fo budd cyffredin mewn 
mater, a gallai hyn osgoi’r sefyllfa pan fo Pwyllgorau gwahanol yn craffu ar Weinidogion 
ynglŷn â’r un pynciau, yn ogystal â hwyluso proses graffu fwy effeithlon o safbwynt y 
Cynulliad. 
 
O ran busnes heblaw am ddeddfwriaeth, gwnaf dri phwynt, i geisio galluogi Pwyllgorau i 
gael yr effaith fwyaf posibl: 
 

 Mewn cysylltiad â sesiynau tystiolaeth Gweinidogion, o gofio mai’r nod yw i 

Weinidogion roi’r atebion gorau posibl i’r Pwyllgorau, a oes modd i’r Pwyllgorau roi 

gwybod yn ffurfiol ymlaen llaw ba feysydd yr hoffent edrych arnynt? Byddai hyn yn 

                       
2 A oes potensial i gynyddu amser y Cyfarfod Llawn o bryd i’w gilydd, er enghraifft, cyfarfod ar Ddydd Iau unwaith bob 
pythefnos/mis, i ddelio gyda busnes Pwyllgor neu fusnes y meinciau cefn (dadleuon Aelodau, cynigion deddfwriaethol, 
dadleuon byr)? 
3 Ar hyn o bryd, mae gan y Llywodraeth oddeutu pedair awr yr wythnos ar gyfer ei busnes dewisol, unwaith y caniateir 
amser ar gyfer Cwestiynau’r Prif Weinidog, Cwestiynau Llafar y Cynulliad a’r Datganiad Busnes; mae hyn tua’r un faint o 
amser sydd ar gael ar gyfer busnes anllywodraethol. 
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galluogi Gweinidogion ac Aelodau i ganolbwyntio’n effeithlon ar y materion allweddol 

gyda golwg ar gael tystiolaeth o safon o’r sesiwn. Byddai hefyd yn lleihau’r angen am 

gwestiynau dilynol gan Bwyllgorau a all fod yn rhai eang ac sydd, yn y diwedd, yn 

gofyn am ymatebion ysgrifenedig nad yw aelodau o Bwyllgorau yn cael cyfle i 

ymateb iddynt. 

 

 Yn ail, ymddengys fod rhai o argymhellion Pwyllgorau wedi’u seilio ar 

gamddealltwriaeth. Gall hyn wneud i ymatebion y Llywodraeth ymddangos yn anodd 

neu’n anghynorthwyol, er nad hynny yw ein bwriad wrth reswm. A oes modd rhannu 

adroddiadau drafft â ni ymlaen llaw, fel sy’n digwydd gydag adroddiadau’r Swyddfa 

Archwilio Genedlaethol mewn gweithdrefnau sydd wedi hen ennill eu plwyf, i roi’r 

cyfle inni egluro neu gywiro camddealltwriaeth? Dylai hyn hwyluso argymhellion sydd 

wedi’u seilio’n fwy ar wybodaeth ac ymatebion mwy cadarnhaol gan y Llywodraeth. 

 

 Yn drydydd, mae’r Llywodraeth ar gael i gyflwyno tystiolaeth i Bwyllgorau yn ystod y 

Toriad, petai hynny’n gymorth i’w gwaith. 

 
Gobeithiaf fod y sylwadau hyn o gymorth at eich amcanion, ac edrychaf ymlaen at glywed 
casgliadau’r Pwyllgor ar y materion hyn maes o law.  
 
Yn gywir, 
 

 
 
 
Rebecca Evans AC/AM 
Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd  
Minister for Finance and Trefnydd  
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