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RHAN 1

RHAGYMADRODD
1. Mae Bil Cymru’n cynnig nifer o newidiadau arwyddocaol a chymhleth yng 
nghyfraith gyfansoddiadol Cymru. Mae’n darparu ar gyfer cydnabod Cynulliad i 
Gymru a Llywodraeth i Gymru fel rhannau parhaol o drefniadau cyfansoddiadol y 
Deyrnas Unedig; yn rhoi cydnabyddiaeth statudol i’r confensiwn presennol na fydd 
Senedd y Deyrnas Unedig yn deddfu "fel rheol" ynghylch materion datganoledig heb 
gydsyniad y Cynulliad.

2. Mae Bil Cymru hefyd yn rhoi cymhwysedd deddfwriaethol i’r Cynulliad i newid 
materion pwysig fel ei enw, nifer Aelodau’r Cynulliad, dull ethol Aelodau’r Cynulliad, 
gan gynnwys yr etholfraint a’r system etholiadol, anghymhwyso Aelodau Cynulliad, 
a pha mor hir fydd tymhorau’r Cynulliad (er y byddai angen cytundeb dwy ran o dair 
o holl Aelodau’r Cynulliad ar gyfer rhai o’r rhain).

3. Mae Bil Cymru’n cynnig gweddnewid cymhwysedd deddfwriaethol presennol y 
Cynulliad o fodel rhoi pwerau i fodel cadw pwerau. Mae’r model rhoi pwerau 
presennol yn nodi’r hyn y gall y Cynulliad ei wneud, ond mae’r model cadw pwerau 
arfaethedig yn nodi’r hyn na all y Cynulliad ei wneud.

4. Mae’r model cadw pwerau arfaethedig yn nodi’r hyn na all y Cynulliad ei wneud 
drwy gyfeirio at 10 prawf (gweler Rhan 2). Mae effaith gronnol y profion hyn yn 
arwyddocaol iawn, gan godi pryderon bod yna gamu’n ôl o ran cymhwysedd y 
Cynulliad mewn meysydd arwyddocaol. Ceir enghreifftiau ym mhob Rhan isod.

5. Hefyd, mae Bil Cymru’n rhoi swyddogaethau gweithredol newydd i Weinidogion 
Cymru. 
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RHAN 2

PROFION CYMHWYSEDD BIL CYMRU1. 

1. Mae Bil Cymru’n cynnig 10 prawf cymhwysedd (o’i gyferbynnu â naw ar hyn o 
bryd). Mae’r profion hyn wedi’u nodi isod. Mae rhai yr un fath â phrofion cyfredol 
(e.e. os yw’n cydweddu â’r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol a chyfraith yr 
UE). Mae rhan yn newydd, ond yn deillio’n anochel o’r newid i’r model cadw pwerau.  

2. Mae’r 10 prawf arfaethedig ar gyfer cymhwysedd wedi’u crynhoi yn y tabl isod. 
Wedyn mae’r profion mwyaf arwyddocaol yn cael eu hystyried ymhellach yn 
Rhannau 3 i 8.

3. Bydd darpariaeth mewn Deddf Cynulliad y tu allan i gymhwysedd:

Prawf 1 os yw’r ymestyn y tu hwnt i awdurdodaeth Cymru a Lloegr.

Prawf 2 os yw’n gymwys heblaw o ran Cymru, oni bai—

- bod y ddarpariaeth yn ategol i ddarpariaeth arall mewn Deddf 
Cynulliad neu i ddarpariaeth ddatganoledig yn un o ddeddfau 
Senedd y Deyrnas Unedig, ac

- nad oes iddi fwy o effaith y tu hwnt i Gymru nag sy’n 
angenrheidiol i roi ei effaith i ddiben y ddarpariaeth arall 
honno.

Prawf 3 os yw’n ymwneud â materion a gedwir yn ôl a restrir yn Atodlen 7A.

Prawf 4 os yw’n diwygio’r gyfraith ar faterion a gedwir yn ôl, oni bai—

- bod y diwygiad yn ategol i ddarpariaeth nad yw’n ymwneud â 
mater a gedwir yn ôl, ac

- nad oes iddo fwy o effaith ar faterion a gedwir yn ôl nag sy’n 
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angenrheidiol i roi ei effaith i ddiben y ddarpariaeth honno.

Prawf 5 os yw’n diwygio’r gyfraith breifat, oni bai bod i’r diwygiad ddiben 
nad yw’n ymwneud â mater a gedwir yn ôl.

Diffinnir “y gyfraith breifat” yn fras fel pe bai’n golygu’r gyfraith a 
ganlyn: contract; asiantaeth (gweithredu ar ran rhywun arall); 
beilïaeth (math o drosglwyddo eiddo dros dro); camwedd 
(drwgweithredu sifil, megis esgeulustod meddygol); cyfoethogi 
anghyfiawn ac adfer (dychwelyd eiddo i’w berchennog); eiddo; 
ymddiriedolaethau; olynu (hynny yw, etifeddu).

Prawf 6 os yw’n diwygio neu’n creu trosedd mewn “categori rhestredig”.

Dyma’r categorïau rhestredig—

- brad a throseddau cysylltiedig,
- troseddau lladdiad (gan gynnwys troseddau sy’n ymwneud â 

hunanladdiad) a throseddau eraill yn erbyn y person (gan 
gynnwys troseddau sy’n cynnwys trais neu fygwth trais) a all 
gael eu profi ar dditiad yn unig (hynny yw, y troseddau mwyaf 
difrifol yn erbyn y person),

- troseddau rhywiol (gan gynnwys troseddau sy’n ymwneud â 
delweddau anweddus neu bornograffig),

- troseddau tyngu anudon.

Hefyd, mae darpariaeth mewn Deddf Cynulliad yn methu diwygio’r 
gyfraith ar y canlynol—

- cyfrifoldeb a galluedd troseddol (e.e. galluedd meddyliol i 
gyflawni trosedd, neu’r oedran pryd y gall plentyn gael ei 
erlyn am weithred),

- ystyr bwriad, dihidrwydd, anonestrwydd ac elfennau 
meddyliol eraill mewn troseddau,

- atebolrwydd troseddol cychwynnol ac eilaidd (sy’n ymdrin â’r 
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hyn sy’n gyfystyr ag ymgais i gyflawni trosedd, neu gynllwyn 
i’w gyflawni),

- dedfrydau a gorchmynion eraill o ran ymddygiad troseddol, 
eu heffaith a sut maen nhw’n gweithredu.

Ac mae diwygio’r gyfraith ynghylch amddiffyniadau ar gyfer trosedd 
yn cyfrif fel diwygio’r trosedd.

Prawf 7 os yw’n diwygio deddfiad gwarchodedig (a restrir yn Atodlen 7B, gan 
gynnwys rhai o ddarpariaethau Deddf Llywodraeth Cymru 2006 ac 
ambell ddeddfwriaeth arall, megis Deddf Hawliau Dynol 1998). 

Prawf 8
(Rhan 1)

os yw’n rhoi neu’n gosod swyddogaethau ar awdurdod a gedwir yn 
ôl heb gydsyniad Llywodraeth y Deyrnas Unedig.

os yw’n diwygio cyfansoddiad awdurdod a gedwir yn ôl heb 
gydsyniad Llywodraeth y Deyrnas Unedig.

os yw’n rhoi, gosod, diwygio neu ddileu swyddogaethau sydd i’w 
harfer yn benodol o ran awdurdod a gedwir yn ôl heb gydsyniad 
Llywodraeth y Deyrnas Unedig.

Ystyr “awdurdod a gedwir yn ôl” yw un o Weinidogion y Goron neu 
adran o Lywodraeth y Deyrnas Unedig ac unrhyw awdurdod 
cyhoeddus arall heblaw awdurdod cyhoeddus yng Nghymru. Mae 
awdurdod cyhoeddus yng Nghymru, at ei gilydd, yn awdurdod 
cyhoeddus y mae ei swyddogaethau’n gymwys yng Nghymru yn unig 
ac ynghylch materion sydd heb eu cadw yn ôl yn unig. Ond fe all 
cyrff sydd â swyddogaethau ehangach gael eu diffinio fel 
awdurdodau cyhoeddus yng Nghymru drwy eu rhestru yn yr Atodlen 
9A newydd i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.

Nid yw’r prawf hwn yn gymwys o ran ambell gorff penodedig sydd 
fel arall yn gallu bod yn awdurdodau a gedwir yn ôl, megis y 
Comisiwn Etholiadol, yr Asiantaeth Safonau Bwyd a’r Awdurdod 
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Rheoleiddio Gwasanaethau Dŵr.

Prawf 8
(Rhan 2)

os yw’n dileu neu’n diwygio unrhyw swyddogaeth i awdurdod 
cyhoeddus heb gydsyniad Llywodraeth y Deyrnas Unedig.

Ond nid yw’r prawf hwn yn gymwys i’r canlynol—

- awdurdod cyhoeddus yng Nghymru,
- un o Weinidogion y Goron,
- ambell gorff penodedig megis y Comisiwn Etholiadol, yr 

Asiantaeth Safonau Bwyd a’r Awdurdod Rheoleiddio 
Gwasanaethau Dŵr.

Prawf 8 
(Rhan 3)

os yw’n dileu neu’n diwygio rhai swyddogaethau penodedig i un o 
Weinidogion y Goron heb gydsyniad Llywodraeth y Deyrnas Unedig.

Dyma’r swyddogaethau penodedig—

- swyddogaethau Gweinidogion y Goron sy’n cael eu harfer yn 
gydredol neu ar y cyd â Gweinidogion Cymru,

- unrhyw swyddogaethau Cymraeg sydd gan un o Weinidogion 
y Goron,

- swyddogaethau penodol sydd gan un o Weinidogion y Goron 
o ran dŵr, carthffosiaeth, y môr a rheilffyrdd.

Prawf 8
Rhan 4)

os yw’n dileu neu’n diwygio unrhyw swyddogaeth arall sydd gan un 
o Weinidogion y Goron (hynny yw, swyddogaeth sydd heb ei 
chynnwys gan Ran 3 o Brawf 8) heb fod Gweinidogion Cymru wedi 
ymgynghori yn gyntaf â Llywodraeth y Deyrnas Unedig.

Prawf 9 os nad yw’n cydweddu â’r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol 
(fel y’i hymgorfforwyd yng nghyfraith y Deyrnas Unedig gan Ddeddf 
Hawliau Dynol 1998)

Prawf 10 os nad yw’n cydweddu â chyfraith yr UE.
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RHAN 3

PRAWF “YN YMWNEUD Â” 
Y setliad presennol

1. Mae’r setliad presennol wedi’i seilio ar y model rhoi pwerau. Mae hynny’n golygu 
bod rhaid i ddeddfwriaeth y Cynulliad ymwneud â phwnc datganoledig a restrir yn 
Atodlen 7 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. Er enghraifft, mae’r pynciau 
datganoledig a ganlyn wedi’u rhestru yn Atodlen 7 o dan y pennawd ‘Diwylliant’:

- Celfyddydau a chrefftau
- Amgueddfeydd ac orielau
- Llyfrgelloedd
- Archifau a chofnodion hanesyddol
- Gweithgareddau a phrosiectau diwylliannol 

2. Ac mae’r pynciau datganoledig a ganlyn wedi’u rhestru yn Atodlen 7 o dan y 
pennawd ‘Henebion ac adeiladau hanesyddol’:

- Gweddillion archaeolegol
- Henebion
- Adeiladau a lleoedd o ddiddordeb hanesyddol neu bensaernïol 
- Llongddrylliadau hanesyddol

3. Rhestrir “y Gymraeg” hefyd yn Atodlen 7 o dan bennawd o’r un enw.

4. Yn Neddf Llywodraeth Cymru, mae i’r geiriau “yn ymwneud â” ystyr benodol. 
Mae’r cwestiwn a yw Deddf Cynulliad yn ymwneud â phwnc datganoledig ai peidio 
yn dibynnu’n bennaf ar ddiben y Ddeddf honno. Er hynny, gall effaith y Ddeddf, a 
ffactorau eraill, gael eu cymryd i ystyriaeth hefyd. Felly, yn ein setliad ni nid yw “yn 
ymwneud â” yn cyfateb yn syml i “yn delio â”, neu “yn cyfeirio at” yn unig.

5. Mae Deddfau Cynulliad megis Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016, 
Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016, Deddf Trawsblannu Dynol (Cymru) 2013, 
Deddf Cyllid y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2014 a Deddf Gwasanaethau 
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Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 i gyd yn ymwneud ag un neu ragor o’r 
pynciau datganoledig a restrir yn Atodlen 7.

6. Mae Atodlen 7 hefyd yn rhestru eithriadau, ac mae’n rhaid i ddeddfwriaeth y 
Cynulliad beidio ag ymwneud ag eithriad (hyd yn oed os yw hi hefyd yn ymwneud â 
phwnc datganoledig). Er enghraifft, mae’r eithriadau a ganlyn wedi’u rhestru yn 
Atodlen 7:

- Hawl fenthyca gyhoeddus
- Darlledu
- Dosbarthiad ffilmiau a recordiadau fideo
- Indemniadau'r Llywodraeth ar gyfer gwrthrychau ar fenthyg
- Eiddo deallusol
- Masnachu ar y Sul
- Y defnydd o’r iaith Gymraeg mewn llysoedd 

7. Does dim Deddfau Cynulliad yn ymwneud ag eithriad.

8. Wedyn mae yna bynciau nad ydynt wedi’u rhestru yn Atodlen 7, nac fel pynciau 
datganoledig nac fel eithriadau. Er enghraifft, nid yw ‘amddiffyn y deyrnas’, 
‘mewnfudo’ a ‘chyflogaeth’ wedi’u rhestru yn Atodlen 7. Mae Atodlen 7 yn dawel ar 
y pynciau hyn, ac maen nhw wedi dod i gael eu hadnabod fel pynciau tawel.

9. Roedd yna gwestiwn ar un adeg a allai’r Cynulliad basio deddfwriaeth a oedd yn 
ymwneud â phwnc datganoledig a phwnc tawel. Yn 2014, eglurodd y Goruchaf Lys y 
caiff y Cynulliad basio deddfwriaeth sy’n ymwneud â phwnc datganoledig a phwnc 
tawel. Yr enghraifft glasurol yw Deddf Sector Amaethyddol (Cymru) 2014 sy’n 
ymwneud ag amaethyddiaeth (pwnc datganoledig) a chyflogaeth (pwnc tawel).

10. Gan hynny, ar yr amod bod deddfwriaeth y Cynulliad yn ymwneud yn deg ac yn 
realistig â phwnc datganoledig does dim ots ei bod yn ymwneud hefyd â phwnc 
tawel. Ond fe fydd ots os yw’n ymwneud ag eithriad, gan fod rhaid i ddeddfwriaeth 
y Cynulliad beidio ag ymwneud ag eithriad.

Bil Cymru
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11. Mae Bil Cymru’n troi’r setliad cyfredol yn fodel cadw pwerau. Mae hynny’n 
golygu bod rhaid i ddeddfwriaeth y Cynulliad beidio ag ymwneud â mater a gedwir 
yn ôl (hynny yw, mater sydd wedi'i gadw i Senedd y Deyrnas Unedig). Gan hynny, 
mae’r rhestr o faterion a gedwir yn ôl yn bwysig – hiraf yn y byd y bo’r rhestr 
materion a gedwir yn ôl, lleiaf yn y byd o bethau y gall y Cynulliad eu gwneud. Mae 
Atodlen 1 i Fil Cymru yn cynnwys rhestr o faterion a gedwir yn ôl sy’n rhedeg i 200 
o baragraffau, llawer ohonynt yn cynnwys mwy nag un mater, ar draws 35 o 
dudalennau.

12. Mae ystyr “yn ymwneud â” ym Mil Cymru yr un fath ag yn y setliad cyfredol: 
mae’n dibynnu ar ddiben y Ddeddf Cynulliad, ond gall effaith y Bil, a ffactorau eraill, 
gael eu cymryd i ystyriaeth hefyd wrth benderfynu a yw darpariaeth mewn Deddf 
Cynulliad yn ymwneud â mater a gedwir yn ôl ai peidio.

13. Os bydd deddfwriaeth y Cynulliad yn ymwneud â mater a gedwir yn ôl yna bydd 
y tu allan i gymhwysedd, hyd yn oed os yw hi hefyd yn ymwneud â phwnc 
datganoledig megis henebion.

14. Mae pob un o’r eithriadau uchod wedi’u troi’n faterion a gedwir yn ôl. Gan 
hynny, maen nhw y tu allan i gyrraedd y Cynulliad ar hyn o bryd a byddant yn 
parhau y tu allan i gyrraedd y Cynulliad o dan Fil Cymru.

15. Er hynny, mae yn feysydd lle mae cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad 
wedi’i gwtogi. Dyma ddwy enghraifft o leihau cymhwysedd y Cynulliad a pha mor 
anodd yw hwylio drwy’r holl faterion a gedwir yn ôl. 

Enghraifft 1: cyflogaeth fel mater a gedwir yn ôl

Mae Bil Cymru’n troi cyflogaeth o bwnc tawel yn fater a gedwir yn ôl. Felly, 
mae materion fel hawliau gweithwyr a’r isafswm cyflog wedi’u cadw yn ôl o 
dan Fil Cymru. Gan hynny, o dan Fil Cymru ni fyddai’r Cynulliad yn gallu 
pasio deddfwriaeth sy’n ymwneud â hawliau gweithwyr a’r isafswm cyflog 
hyd yn oed pe bai’n ymwneud, dyweder, â lles cymdeithasol.

O gymryd enghraifft ddamcaniaethol: mae’r Cynulliad yn dymuno deddfu 
ynghylch cyflogau ac amserau gweithio yn y sector gofal cymdeithasol. O dan 
y setliad cyfredol, fe fyddai hyn o fewn cymhwysedd pe bai’n ymwneud mewn 
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modd teg a realistig â lles cymdeithasol (hynny yw os gwella gofal pobl 
agored i niwed a phobl hŷn fyddai diben ac effaith y ddeddfwriaeth, er 
enghraifft, drwy sicrhau nad oedd yna gymhelliant i weithwyr gofal gwtogi 
ymweliadau gofal yn sgil y modd y câi eu cyflogau neu eu horiau gwaith eu 
cyfrifo). Fyddai dim ots pe bai’r ddeddfwriaeth yn ymwneud â chyflogaeth 
hefyd. 

Er hynny, o dan Fil Cymru, pe bai gan y ddeddfwriaeth fwy na chysylltiad llac 
neu ganlyniadol â chyflogaeth, yna byddai’n ymwneud â mater a gedwir yn ôl 
ac fe fyddai y tu allan i gymhwysedd. Ar ben hynny, fyddai dim ots pe bai’r 
ddeddfwriaeth yn ymwneud hefyd â maes sydd heb ei gadw yn ôl megis lles 
cymdeithasol; ar yr amod ei bod yn ymwneud â mater a gedwir yn ôl yna 
byddai y tu allan i gymhwysedd. Yn yr enghraifft uchod, mae’n debyg wedyn 
y byddai deddfwriaeth y Cynulliad yn methu’r prawf “yn ymwneud â” am ei 
bod yn ymwneud â mater a gedwir yn ôl, sef cyflogaeth. Mewn geiriau eraill, 
byddai’r setliad newydd yn creu gostyngiad mewn cymhwysedd.

Ategir y casgliad hwn gan y ffaith bod “pwnc Deddf Sector Amaethyddol 
(Cymru) 2014” wedi’i gynnwys fel eithriad yn y mater a gedwir yn ôl ar gyfer 
cyflogaeth. Mae hynny’n awgrymu y byddai cyflogau etc, er eu bod o fewn 
cymhwysedd yng nghyd-destun amaethyddiaeth, yn cael eu cadw yn ôl mewn 
sectorau eraill.

Enghraifft 2: pwerau’r heddlu o dan Ddeddf Iechyd Meddwl 1983

Mae’r Bil Plismona a Throseddau yn diwygio pwerau’r heddlu o dan Ddeddf 
Iechyd Meddwl 1983. Mae gan yr heddlu bwerau eisoes o dan Ddeddf 1983 i 
fynd i fangreoedd er mwyn mynd â phobl sy’n dioddef anhwylder meddwl i 
ffwrdd a mynd â nhw i le diogel. Mae’r Bil Plismona a Throseddau yn ymestyn 
y pwerau hyn mewn sawl ffordd; mae hefyd yn darparu dulliau diogelu 
penodol i rwystro’r pwerau estynedig hyn, gan gynnwys mwy o reolaeth dros 
y math o le a all gael ei ddefnyddio fel ‘lle diogel’. 

Er enghraifft, mae’r Bil Plismona a Throseddau yn caniatáu i’r heddlu fynd i 
ystod eang o fangreoedd i fynd â phobl sy’n dioddef anhwylder meddwl i 
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ffwrdd, ond ar yr un pryd mae’n ei gwneud yn ofynnol i’r heddlu ymgynghori 
â gweithiwr iechyd proffesiynol cyn mynd â pherson (os yw’n ymarferol 
ymgynghori fel hyn). Ar ben hynny, ni allai swyddfa heddlu byth fod yn lle 
diogel i blentyn o dan y Bil Plismona a Throseddau.

Ar hyn o bryd, mae’r darpariaethau hyn o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y 
Cynulliad am eu bod yn ymwneud yn deg ac yn realistig â’r pynciau canlynol 
yn Atodlen 7:

- atal, trin a lleddfu anhwylder meddyliol

- gofal personau hyglwyf

Does dim eithriadau perthnasol (er enghraifft, nid yw plismona’n eithriad). 
Gan hynny, mae’n eglur bod y rhannau hyn o’r Bil Plismona a Throseddau o 
fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad ac mae angen cydsyniad y 
Cynulliad cyn y gall Senedd y Deyrnas Unedig ddeddfu yn y maes hwn.

O dan Fil Cymru, mae plismona’n fater a gedwir yn ôl. Gan hynny, os yw’r 
rhannu hyn o’r Bil Plismona a Throseddau yn ymwneud â phlismona (hynny 
yw os oes ganddyn nhw fwy na chysylltiad llac neu ganlyniadol ag ef), yna fe 
fydden nhw y tu allan i gymhwysed y Cynulliad (hyd yn oed pe baen nhw’n 
ymwneud hefyd ag atal anhwylderau meddyliol neu â gofal personau 
hyglwyf). Mae’n ymddangos mai amddiffyn pobl sy’n dioddef anhwylderau 
meddyliol yw prif ddiben y rhannau hyn o’r Bil, ond mae’r elfen blismona’n 
arwyddocaol. Hefyd, mae teitl hir y Bil Plismona a Throseddau yn dweud, o 
ran y rhannau iechyd meddwl, ei fod yn Fil “to amend the powers of the 
police under the Mental Health Act 1983”. 

O gofio diben ac effaith y rhannau hyn o’r Bil Plismona a Throseddau, mae’n 
debyg bod mwy na chysylltiad llac neu ganlyniadol â phlismona, ac felly 
mae’r rhannau hyn o’r Bil yn debyg o ymwneud â phlismona ac o fod y tu 
allan i gymhwysedd o dan Bil Cymru. 
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Pe bernid bod y rhannau hyn o’r Bil Plismona a Throseddau y tu allan i 
gymhwysedd y Cynulliad o dan Fil Cymru, fyddai dim angen cynnig cydsyniad 
deddfwriaethol.
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RHAN 4

DIWYGIO’R GYFRAITH AR FATERION 
a GEDWIR YN ÔL 

1. Nid yn unig y mae’n rhaid i ddeddfwriaeth y Cynulliad beidio ag ymwneud â 
mater a gedwir yn ôl, mae’n rhaid hefyd iddi beidio â diwygio’r gyfraith ar faterion a 
gedwir yn ôl. Ceir gwahaniaeth mân iawn rhwng y ddau brawf. 

2. Er enghraifft, fe allai deddfwriaeth y Cynulliad basio’r prawf “yn ymwneud â” am 
fod diben ac effaith deddfwriaeth y Cynulliad yn golygu nad yw’n ymwneud â mater 
a gedwir yn ôl mewn gwirionedd. Ond fe allai deddfwriaeth y Cynulliad fod yn 
diwygio’r gyfraith ar faterion a gedwir yn ôl o hyd.

3. Gallwn ddangos hyn drwy edrych eto ar enghraifft y Bil Plismona a Throseddau 
sy’n diwygio pwerau’r heddlu o dan Ddeddf Iechyd Meddwl 1983. Pe bai 
deddfwriaeth Cynulliad yn ceisio diwygio pwerau’r heddlu o dan Ddeddf Iechyd 
Meddwl 1983 a bod llys yn dweud nad oedd deddfwriaeth y Cynulliad yn ymwneud 
â phlismona mewn gwirionedd, o gofio mai mynd i’r afael â phryderon am iechyd 
meddwl oedd prif ddiben deddfwriaeth y Cynulliad, wedyn fe fyddai’n pasio’r prawf 
“yn ymwneud â”.

4. Er hynny, bydd deddfwriaeth y Cynulliad yn dal yn diwygio’r gyfraith ar faterion a 
gedwir yn ôl am ei bod yn diwygio’r gyfraith ar blismona (hynny yw, y rhan honno 
o’r gyfraith ar blismona a geir yn Neddf Iechyd Meddwl 1983). Ac er mwyn pasio’r 
prawf ynghylch diwygio’r gyfraith ar faterion a gedwir yn ôl, byddai’n rhaid i’r 
Cynulliad ddangos bod ei ddeddfwriaeth yn diwygio’r gyfraith ar blismona mewn 
ffordd ategol1 yn unig ac na châi ei ddeddfwriaeth fwy o effaith ar blismona nag a 
oedd yn angenrheidiol i roi ei effaith i’r diben o fynd i’r afael â phryderon iechyd 
meddwl.

1 Bydd yn ategol: (a) os yw’n darparu ar gyfer gorfodi deddfwriaeth y Cynulliad neu os yw’n 
briodol mewn modd arall er mwyn rhoi ei effaith i ddeddfwriaeth y Cynulliad, neu (b) os yw’n 
diwygio’r gyfraith ar faterion a gedwir yn ôl mewn modd ategol neu ganlyniadol.
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5. Mae’r “gyfraith ar faterion a gedwir yn ôl” yn ymgorffori’r cyfan o’r gyfraith ar 
faterion a gedwir yn ôl. O gofio nifer fawr y materion a gedwir yn ôl, mae’r prawf 
hwn yn cynnwys swm sylweddol o gyfraith, ac ni fydd deddfwriaeth y Cynulliad yn 
gallu diwygio’r swm sylweddol hwnnw oni bai ei fod yn gwneud hynny mewn modd 
ategol ac nad oes mwy o effaith nag y mae ei angen er mwyn rhoi ei effaith i ddiben 
deddfwriaeth y Cynulliad.

6. Sylwch: hyd yn oed os yw profion 3 a 4 wedi’u bodloni yn yr enghraifft plismona 
uchod, mae’n debyg iawn y bydd yr heddlu yn “awdurdod a gedwir yn ôl” ac felly 
bydd angen cydsyniad Llywodraeth y Deyrnas Unedig cyn y caiff y Cynulliad osod 
swyddogaethau ar yr heddlu neu ddiwygio swyddogaethau’r heddlu (gweler Rhan 8 i 
gael rhagor o fanylion am gydsyniad Llywodraeth y Deyrnas Unedig). Dyma 
enghraifft dda o sut y gall effaith gronnol y profion ym Mil Cymru greu cyfyngiad o 
bwys ar allu’r Cynulliad i ddeddfu.

7. I gael enghraifft wahanol o sut y gallai deddfwriaeth y Cynulliad basio’r prawf “yn 
ymwneud â” ond methu’r prawf “yn addasu’r gyfraith ar faterion a gedwir”, gweler 
paragraff 414 o’r Nodiadau Esboniadol ar Fil Cymru.
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RHAN 5

Y GYMRAEG
1. Er bod Bil Cymru’n cynnwys rhestr o faterion a gedwir yn ôl na all y Cynulliad 
ddeddfu arnyn nhw, os daw Bil Cymru’n ddeddf gwlad ni fydd creu, dileu neu newid 
swyddogaethau Cymraeg person heblaw llys (gweler paragraffau 2 a 3 isod) yn 
faterion a gedwir yn ôl. Er hynny, mae darpariaethau eraill yn y Bil yn gofyn am 
gydsyniad Llywodraeth y Deyrnas Unedig os yw’r Cynulliad yn dymuno deddfu i 
ddileu neu i ddiwygio swyddogaeth sydd gan un o Weinidogion y Deyrnas Unedig o 
ran y Gymraeg (gweler paragraff 4 isod).

2. Mae Atodlen 1 i Fil Cymru’n cynnig mewnosod Atodlen 7A newydd yn Neddf 
Llywodraeth Cymru 2006. Mae Atodlen 7A yn cynnwys y rhestr o faterion a gedwir 
yn ôl, sef y rhestr o bynciau na fydd y Cynulliad yn cael deddfu yn eu cylch. Er 
hynny, mae paragraff 200 o’r Atodlen 7A arfaethedig yn gwneud darpariaeth 
benodol ar gyfer swyddogaethau Cymraeg. Mae hwn yn dweud nad yw Atodlen 7A 
yn cadw yn ôl:

(a) “conferring or imposing (or giving power to confer, impose) a Welsh 
language function on a person other than a court;

(b) modifying or removing (or giving power to modify or remove) any Welsh 
language function of a person other than a court.”

3. Diffinnir swyddogaeth Gymraeg fel swyddogaeth o ran y Gymraeg. 

4. Mae Atodlen 2 i Fil Cymru’n mewnosod Atodlen 7B newydd yn Neddf Llywodraeth 
Cymru 2006. Mae Atodlen 7B yn cynnwys cyfyngiadau ychwanegol ar gymhwysedd 
deddfwriaethol y Cynullid, ar ben y materion a gedwir yn ôl yn Atodlen 7A. Mae 
paragraff 11(1)(b) o Atodlen 7B yn ymwneud â’r Gymraeg. Mae’n dweud na all 
darpariaeth mewn Deddf Cynulliad ddileu neu ddiwygio (na rhoi pŵer drwy is-
ddeddfwriaeth i ddileu neu i ddiwygio) unrhyw swyddogaeth sydd gan un o 
Weinidogion y Goron sy’n arferadwy o ran y Gymraeg oni bai bod Llywodraeth y 
Deyrnas Unedig yn cydsynio i’r ddarpariaeth. Mae hyn yn lleihau cymhwysedd y 
Cynulliad oherwydd ar hyn o bryd mae’r Cynulliad yn cael gwneud deddfwriaeth 

Tudalen y pecyn 16



Paratowyd y ddogfen hon gan gyfreithwyr Cynulliad Cenedlaethol Cymru er mwyn rhoi gwybodaeth a 
chyngor i Aelodau’r Cynulliad a'u cynorthwywyr ynghylch materion dan ystyriaeth gan y Cynulliad a'i 
bwyllgorau ac nid at unrhyw ddiben arall. Gwnaed pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a'r cyngor a 
gynhwysir ynddi yn gywir, ond ni dderbynnir cyfrifoldeb am unrhyw ddibyniaeth a roddir arnynt gan 
drydydd partïon.

This document has been prepared by National Assembly for Wales lawyers in order to provide information 
and advice to Assembly Members and their staff in relation to matters under consideration by the Assembly 
and its committees and for no other purpose. Every effort has been made to ensure that the information and 
advice contained in it are accurate, but no responsibility is accepted for any reliance placed on them by third 
parties

17

sy’n diwygio neu’n dileu unrhyw swyddogaeth sydd gan un o Weinidogion y Goron a 
ddaeth i rym ar 5 Mai 2011 neu ar ôl hynny.  Mae hefyd yn cael mynd ati ar hyn o 
bryd i ddileu neu i ddiwygio swyddogaethau hŷn sydd gan un o Weinidogion y 
Goron os yw’r dileu neu’r diwygio yn ganlyniadol neu’n ategol yn unig. Mewn 
achosion eraill, mae angen cydsyniad Llywodraeth y Deyrnas Unedig.

5. Ni fydd Bil Cymru’n effeithio ar ddeddfwriaeth bresennol y Cynulliad ar y 
Gymraeg, yn enwedig Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 a Deddf Ieithoedd Swyddogol 
(Cymru) 2012. Yn benodol, bydd pwerau Comisiynydd y Gymraeg yn y Mesur i osod 
safonau yn parhau mewn grym.  (Gweler Atodlen 6, paragraffau 1 a 5 o Fil Cymru).
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RHAN 6

Y GYFRAITH BREIFAT 

1. Mae’r prawf hwn wedi’i nod yn y Tabl uchod (Prawf 5). 

2. Mae defnyddio’r gyfraith breifat yn ffordd bwysig iawn o wneud deddfwriaeth yn 
effeithiol; gall y gyfraith breifat gael ei defnyddio i orfodi rhwymedigaethau a 
sicrhau hawliau. 

3. Mae’r Cynulliad wedi defnyddio’r gyfraith breifat mewn llawer o ddarnau o 
ddeddfwriaeth. Er enghraifft, defnyddiodd Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 
gyfraith contract i ddiwygio’r sail gyfreithiol ar gyfer rhentu cartref. Defnyddiodd 
Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013 gyfraith contract i foderneiddio’r berthynas 
rhwng perchnogion cartrefi symudol a gweithredwyr safleoedd.

4. Defnyddiodd Deddf Trawsblannu Dynol (Cymru) 2013 gyfraith asiantaeth i 
ymdrin â chwestiwn cydsyniad. Er enghraifft, o dan amgylchiadau penodol, gallai 
person sydd â chyfrifoldeb rhiant dros blentyn roi cydsyniad pendant i 
weithgareddau trawsblannu ar ran y plentyn.

5. Nid yw Bil Cymru’n diffinio ystyr “asiantaeth”, ond ar y sail ei fod yn golygu 
gweithredu ar ran rhywun arall yna fe gafodd gyfraith asiantaeth ei diwygio gan 
Ddeddf Trawsblannu Dynol (Cymru) 2013. O dan y setliad cyfredol, doedd dim 
angen ystyried cyfraith asiantaeth oherwydd: (a) roedd y ddeddfwriaeth yn 
ymwneud â phwnc datganoledig, a (b) does dim eithriad ar gyfer “y gyfraith breifat”.

6. Er hynny, o dan Fil Cymru, byddai’n rhaid i’r Cynulliad bwyso a mesur a fyddai ei 
ddeddfwriaeth yn diwygio’r gyfraith breifat; yn benodol, ni allai’r Cynulliad 
ddiwygio’r gyfraith breifat pe bai diben y ddeddfwriaeth yn ymwneud â mater a 
gedwir yn ôl. Unwaith eto, mae hyn yn atgyfnerthu’r pwynt bod y rhestr o’r 
materion a gedwir yn ôl yn bwysig. 

7. Er na fyddai Deddf Trawsblannu Dynol (Cymru) 2013 yn ymwneud â mater a 
gedwir yn ôl ac y byddai’n pasio’r prawf cyfraith breifat, mae profion eraill o dan Fil 
Cymru yn berthnasol. Yn benodol, am fod Deddf Trawsblannu Dynol (Cymru) 2013 
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yn rhoi swyddogaethau i’r Awdurdod Meinweoedd Dynol (a fyddai’n awdurdod a 
gedwir yn ôl o dan Fil Cymru) yna byddai angen cydsyniad Llywodraeth y Deyrnas 
Unedig (gweler Rhan 7 i gael rhagor o wybodaeth am gydsyniad Llywodraeth y 
Deyrnas Unedig). 
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RHAN 7

Y GYFRAITH DROSEDDOL 

1. Mae’r prawf hwn wedi’i nodi yn y Tabl uchod (prawf 6). Mae’r enghraifft isod yn 
dangos sut y byddai’r setliad newydd arfaethedig yn lleihau cymhwysedd y 
Cynulliad o ran y gyfraith droseddol. 

Enghraifft: camfanteisio’n rhywiol ar blant

Yng nghyd-destun camfanteisio’n rhywiol ar blentyn, mae’r diffiniad o 
“camfanteisio’n rhywiol” yn Neddf Troseddau Rhywiol 2003 yn cynnwys 
“recordio” delweddau anweddus o blentyn. Mae’r Bil Plismona a Throseddau 
yn diwygio’r diffiniad hwn i egluro bod “ffrydio” a “darlledu” delweddau 
anweddus o blentyn wedi’u cynnwys yn y diffiniad.

Mae hyn o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad am ei fod yn 
ymwneud â’r pwnc a ganlyn yn Atodlen 7:

- amddiffyn a llesiant plant. 

Does dim eithriadau perthnasol (er enghraifft, nid yw troseddau rhywiol yn 
eithriad). Gan hynny, ar hyn o bryd mae’r rhan hon o’r Bil Plismona a 
Throseddau o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad ac mae angen 
cydsyniad y Cynulliad cyn y caiff Senedd y Deyrnas Unedig ddeddfu yn y 
maes hwn.

O dan Fil Cymru, ni fydd deddfwriaeth y Cynulliad yn gallu diwygio na chreu 
trosedd. Mae diwygiad y Bil Plismona a Throseddau ar gyfer y diffiniad yn 
diwygio (neu o bosibl yn creu) trosedd rhywiol, ac felly o dan Fil Cymru fe 
fyddai y tu allan i gymhwysedd y Cynulliad ac ni fyddai angen cynnig 
cydsyniad deddfwriaethol.
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RHAN 8

CYDSYNIAD UN O WEINIDOGION Y 
GORON (YN LLYWODRAETH Y 
DEYRNAS UNEDIG) 
1. Dyma gyfres hir a chymhleth o brofion, ac mae wedi’i chrynhoi yn y Tabl uchod, 
fel Prawf 8, rhannau 1 i 4. Mae’r enghraifft isod yn darlunio un ffordd yn unig y 
byddai’r setliad newydd yn lleihau gallu’r Cynulliad i ddeddfu heb gydsyniad 
Llywodraeth y Deyrnas Unedig.

Enghraifft: Angen cydsyniad Llywodraeth y Deyrnas Unedig i osod 
dyletswyddau ynghylch e-sigaréts ar awdurdodau a gedwir yn ôl sydd â 
gweithleoedd yng Nghymru 

Y bwriad yn wreiddiol oedd y byddai Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) yn 
gwahardd defnyddio e-sigaréts yn gyffredinol mewn gweithleoedd ledled 
Cymru. Fel rhan o’r gwaharddiad hwnnw, roedd yn gosod dyletswyddau 
penodol ar reolwyr gweithleoedd, er enghraifft, roedd yn ei gwneud yn 
ofynnol i reolwyr gymryd camau i atal personau rhag defnyddio e-sigaréts a’i 
gwneud yn ofynnol iddyn nhw godi arwyddion yn y gweithle. Ar hyn o bryd 
mewn hyn o fewn cymhwysedd am ei fod yn ymwneud ag iechyd ac am nad 
oes eithriadau perthnasol. Hefyd, does dim angen cydsyniad llywodraeth y 
Deyrnas Unedig ar hyn o bryd i osod dyletswyddau o’r fath ar reolwyr 
gweithleoedd yn gyffredinol ledled Cymru.

Ond o dan Fil Cymru, fe fyddai angen cydsyniad llywodraeth y Deyrnas 
Unedig er mwyn gosod dyletswyddau o’r fath ar awdurdodau a gedwir yn ôl 
sydd â gweithleoedd yng Nghymru (megis y DVLA, Gwasanaeth Erlyn y 
Goron, y Gofrestrfa Tir). Y rheswm am hyn yw y byddai’r dyletswyddau 
hynny’n gyfystyr â gosod swyddogaethau ar awdurdodau a gedwir yn ôl, ac 
mae paragraff 8 o’r Atodlen 7B newydd yn ei gwneud yn glir iawn fod angen 
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cydsyniad Llywodraeth y Deyrnas Unedig cyn y caiff y Cynulliad osod 
swyddogaethau ar awdurdodau a gedwir yn ôl.

Pe na bai cydsyniad llywodraeth y Deyrnas Unedig yn cael ei roi, ni fyddai’r 
ddyletswydd i gymryd camau i atal personau rhag defnyddio e-sigaréts na’r 
ddyletswydd i godi arwyddion yn gymwys i awdurdodau a gedwir yn ôl. 
Byddai hynny’n arwain at roi’r dyletswyddau hynny ar waith ar draws Cymru 
mewn modd anghyson.

2. Mae’r enghraifft ym mharagraff 6 o Ran 4 yn enghraifft arall lle byddai angen 
cydsyniad Llywodraeth y Deyrnas Unedig, o dan Fil Cymru, er mwyn diwygio 
swyddogaethau iechyd meddwl yr heddlu. Fyddai dim angen cydsyniad o’r fath o 
dan y setliad cyfredol.

3. Mae’r enghraifft ym mharagraff 7 o Ran 6 yn enghraifft arall lle byddai angen 
cydsyniad Llywodraeth y Deyrnas Unedig, o dan Fil Cymru, er mwyn gosod 
swyddogaethau ar yr Awdurdod Meinweoedd Dynol. Doedd dim angen cydsyniad o’r 
fath o dan y setliad cyfredol.
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ATODIAD - TABL MATERION A 
GEDWIR YN ÔL SY’N FWYAF 
PERTHNASOL I’R PWYLLGOR 
Mater a 
gedwir yn ôl – 
Adran a rhif 

Disgrifiad Effaith y mater a gedwir 
yn ôl ar gymhwysedd 
deddfwriaethol y 
Cynulliad

B16, 54 a 55 54 Dosbarthu ffilmiau a 
recordiadau fideo (gan gynnwys 
gemau fideo)

55 Trwyddedu -

darpariaeth adloniant, a 
lluniaeth yn hwyr y nos.

Geiriad ychydig yn 
wahanol i’r eithriad 
presennol; ychydig o 
ostyngiad mewn 
cymhwysedd.
Nid yw “gemau fideo” 
wedi’i gynnwys fel eithriad 
ar hyn o bryd.

B17, 56 Gwerthu a chyflenwi alcohol Geiriad ychydig yn 
ehangach na’r eithriad 
presennol ond yr effaith 
yn debyg o fod yr un fath.

B18, 57 Betio, hapchwarae a lotrïau Heb ei newid.

B22, 61-62 Elusennau a chodi arian Nid yw’n eithriad rhag 
cymhwysedd ar hyn o 
bryd felly mae’n 
ymddangos bod hyn yn 
ostyngiad mewn 
cymhwysedd.

J6, 153-155 Materion a gedwir yn ôl 
ynghylch iechyd a diogelwch– 
gan gynnwys diogelwch rhag 

Geiriad yn ehangach na’r 
eithriad presennol; effaith 
ymarferol yn aneglur, yn 
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tân (ac eithrio hybu diogelwch 
rhag tan heblaw drwy wahardd 
neu reoleiddio).

enwedig ar y cyd â 
chyfyngiad arall ar 
gymhwysedd.

K1, 156 a 157 Darlledu a chyfryngau eraill; y 
BBC.

Geiriad yn ehangach na’r 
eithriad presennol; effaith 
ymarferol yn aneglur.

K2, 158 Hawl fenthyca gyhoeddus Heb ei newid.

K3, 159 Cynllun indemniadau’r 
Llywodraeth ar gyfer 
gwrthrychau ar fenthyg 

Heb ei newid.

K4, 160 Eiddo a dderbynnir i dalu treth 
a gwaredu eiddo o’r fath 

Geiriad yn ehangach na’r 
eithriad presennol – 
gostyngiad mewn 
cymhwysedd.

K5, 161 Diogelwch meysydd chwaraeon Nid yw’n eithriad rhag 
cymhwysedd ar hyn o 
bryd - gostyngiad mewn 
cymhwysedd.
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Y PWYLLGOR DIWYLLIANT, Y GYMRAEG A CHYFATHREBU 
TYSTIOLAETH YSGRIFENEDIG – BLAENORIAETHAU’R PORTFFOLIO 

 

1 

 

1. Diben y papur hwn yw darparu tystiolaeth ysgrifenedig i'r Pwyllgor Diwylliant, y 
Gymraeg a Chyfathrebu am y blaenoriaethau ym mhortffolio'r Economi a Seilwaith 
sy'n gysylltiedig â chylch gwaith y Pwyllgor, gan gynnwys diwylliant, creadigrwydd 
a'r celfyddydau, marchnata a hyrwyddo, a'r amgylchedd hanesyddol.  

Yr Amgylchedd Hanesyddol 
2. Mae'n hasedau hanesyddol cenedlaethol yn dreftadaeth werthfawr ac  unigryw, 

ond mae iddynt gryn botensial economaidd hefyd. Mae'r sector yn cynnal bron 
40,000 o swyddi, yn creu £749 miliwn o werth ychwanegol gros (GVA) ac mae 
hefyd yn hanfodol bwysig i dwristiaeth. 

3. Adeiladau a henebion hanesyddol sy'n rhoi cymeriad i'n cymunedau ac maent yn 
haeddu cael eu gwerthfawrogi a'u gwarchod. Mae cyflwr ein hasedau hanesyddol 
dynodedig yn arwydd o'n llesiant diwylliannol, ac mae adeiladau hanesyddol sy'n 
cael cryn ddefnydd a gofal yn cyfrannu at iechyd ein cymunedau.   Ar y llaw arall, 
mae adeiladau sydd mewn perygl am eu bod yn cael eu hesgeuluso neu am eu 
bod mewn cyflwr gwael yn asedau sy'n cael eu gwastraffu. Maent yn cael effaith 
andwyol ar eu hamgylchedd, a gallant fod yn niweidiol i ffyniant cymdeithasol ac 
economaidd. 

4. Mae Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016, a gafodd Gydsyniad 
Brenhinol ar 21 Mawrth 2016, yn rhoi deddfwriaeth newydd flaengar i Gymru ar 
gyfer yr amgylchedd hanesyddol. Bydd y Ddeddf yn helpu i sicrhau bod adeiladau 
rhestredig yn cael eu rheoli mewn modd cynaliadwy, a'u cadw. Bydd yn golygu 
hefyd y bydd modd cymryd camau priodol pan fydd adeilad yn dechrau mynd â'i 
ben iddo am ei fod yn cael ei esgeuluso. Mae cyfres o ganllawiau'n wrthi'n cael eu 
paratoi i ategu'r Ddeddf, a bydd Llywodraeth Cymru yn mynd ati, drwy Cadw, i 
gyhoeddi canllawiau penodol ar reoli adeiladau hanesyddol sydd mewn perygl. 
Bwriedir ymgynghori ar fersiwn ddrafft o'r canllawiau hynny yn ddiweddarach eleni. 

Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd 

5. Y tîm Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd sy'n gyfrifol am ddatblygu a 
gweithredu polisïau ar amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd ar gyfer y 
sefydliadau cenedlaethol a lleol hynny sy'n gwarchod diwylliant a threftadaeth 
Cymru ac yn sicrhau eu bod ar gael i bobl eu mwynhau. Mae'r tîm yn cyfrannu at 
amryw o’r mentrau sydd gan Lywodraeth Cymru. Ymhlith y mentrau hynny y mae 
mynd i'r afael ag allgáu cymdeithasol drwy raglen Cyfuno, helpu pobl o bob oed i 
fanteisio ar gyfleoedd dysgu ffurfiol ac anffurfiol, gwella llythrennedd ac 
ymgysylltiad drwy fentrau megis Pob Plentyn yn Aelod o'r Llyfrgell a Diwrnod 
Meddiannu Amgueddfeydd, hyrwyddo gwirfoddoli a phrentisiaethau, a galluogi 
pobl i gael gafael ar wybodaeth drwy'n rhwydwaith o lyfrgelloedd cyhoeddus. 

6. Y flaenoriaeth dros y pum mlynedd nesaf yw bwrw ymlaen ag agenda ar gyfer 
gweddnewid er mwyn sicrhau bod modd cynnal gwasanaethau o ansawdd uchel 
mewn hinsawdd ariannol sy'n parhau'n anodd. Bwriedir mynd ati hefyd i helpu i 
ddatblygu ffyrdd newydd o weithio, yn benodol felly ym maes gwasanaethau 
digidol, er mwyn diwallu disgwyliadau defnyddwyr am fwy a mwy o ddarpariaeth a 
gwasanaethau ar-lein. Byddwn yn adeiladu ar lwyddiant rhaglen treftadaeth 
ddigidol Casgliad y Werin Cymru, yn enwedig ym maes ymgysylltu â'r gymuned, a 
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byddwn yn disgwyl i'r sector, yn genedlaethol ac yn lleol, chwarae'i ran ym 
Mlwyddyn Chwedloniaeth yn 2017 ac mewn ymgyrchoedd yn y dyfodol.    

7. Mae cyfres o adolygiadau gan arbenigwyr wedi rhoi sylfaen gref inni fedru 
datblygu'r agendâu hyn ar gyfer gweddnewid. Mae nifer o'r argymhellion wedi'u 
gweithredu neu wrthi'n cael eu rhoi ar waith. 

8. Bydd rhaglen Cyfuno yn parhau'n flaenoriaeth, a byddwn yn mynd ati i adeiladu ar 
lwyddiant y prosiectau peilot er mwyn sicrhau bod grwpiau dan anfantais ym mhob 
cwr o Gymru yn meithrin sgiliau newydd a hyder drwy ymwneud â diwylliant a 
threftadaeth. 

9. Bydd ein sefydliadau cenedlaethol yn parhau i gael cymorth grant oddi wrth 
Lywodraeth Cymru i warchod ein diwylliant ac i ddarparu gwasanaethau ledled y 
wlad. Yn 2018, bydd y gwaith i ailddatblygu Sain Ffagan yn dwyn ffrwyth. Mae 
Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi £7 miliwn i helpu gyda'r gwaith hwnnw. Bydd 
y Llyfrgell Genedlaethol yn parhau i arwain ar ddarparu gwasanaethau'n ddigidol a 
bydd yn dechrau rhoi strategaeth newydd 3 blynedd ar waith erbyn mis Ebrill 
2017, gan ddarparu gwasanaethau arloesol a chynhwysol.  

10. Mae cydweithio ag amrywiaeth eang o sefydliadau a sectorau eraill yn allweddol er 
mwyn darparu gwasanaethau mewn ffordd fwy cynaliadwy mewn hinsawdd 
economaidd anodd. Byddwn yn herio'r sefydliadau cenedlaethol, gan gynnwys yr 
Amgueddfa Genedlaethol a'r Llyfrgell Genedlaethol, i fynd ati i gydweithio er mwyn 
ystyried ffyrdd o ddenu mwy o fuddsoddiad allanol i weithgareddau treftadaeth 
ddiwylliannol. Byddwn yn gofyn iddynt hefyd roi arweiniad i'r sector ehangach. 

11. Er mwyn manteisio i'r eithaf ar botensial y sector, rydym wrthi hefyd yn gwerthuso'r 
opsiynau ar gyfer creu  ‘Cymru Hanesyddol’, gan wneud yn fawr o'r hyn y gall 
sefydliadau'r amgylchedd hanesyddol ei gyflawni drwy gydweithio, a chan dynnu ar 
ganfyddiadau'r adolygiad a gynhaliwyd gan y Farwnes Randerson yn ddiweddar. 

Y Celfyddydau 
12. Bydd nifer o ymrwymiadau a fydd yn canolbwyntio ar y celfyddydau, a hefyd 

ymrwymiadau eraill lle bydd gan y celfyddydau ran i'w chwarae, yn ein rhaglen 
lywodraethu. Yn ogystal â'r blaenoriaethau a amlinellir ar ei gyfer yn fy llythyr 
Cylch Gwaith blynyddol, bydd gan Gyngor Celfyddydau Cymru a'r sector 
celfyddydau rôl allweddol i'w chwarae o ran helpu i weithredu'r mentrau a ganlyn:    

 Y Gronfa Her ar gyfer Chwaraeon a'r Celfyddydau:  bydd y Gronfa hon yn cael 
ei thargedu at gynyddu buddsoddiad ac at annog mwy o bobl i gymryd rhan. 
Bydd y Gronfa'n helpu sefydliadau, yn enwedig y rheini sy'n gweithio yn y 
gymuned ac ar lawr gwlad, drwy roi arian cyfatebol ar gyfer eu prosiectau a 
bydd yn helpu hefyd i gyfuno creadigrwydd a gwaith i fanteisio ar y cyfryngau 
digidol. Bydd yn ategu, yn hytrach nag yn disodli, cyllidebau presennol Cyngor 
Celfyddydau Cymru a Chwaraeon Cymru.  

 Y Gwaddol Cenedlaethol ar gyfer Cerddoriaeth: gan weithio mewn 
partneriaeth â'r Gweinidog Addysg a Chyngor Celfyddydau Cymru, rydym yn 
awyddus i sefydlu gwaddol ariannol ar gyfer cerddoriaeth. Y nod yw creu 
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cronfa o £20 miliwn neu fwy. Ymhen amser, gallai ddarparu hyd at £1 filiwn y 
flwyddyn i helpu pobl ifanc i feithrin eu sgiliau a'u doniau ym maes 
cerddoriaeth. Gallwn gyrraedd y targed hwn, er y bydd yn gryn her, felly bydd 
angen denu cyllid o amryfal ffynonellau yn y sector cyhoeddus a'r sector 
preifat. Rydym wrthi'n ymgynghori ag amryw o bartneriaid a buddiolwyr posibl 
er mwyn sicrhau bod gennym gynllun effeithiol ar gyfer creu a chynnal y corff 
newydd hwn. 

 Y Bond Lles / Presgripsiynau Cymdeithasol:  bydd y mentrau hyn ym maes 
iechyd y cyhoedd yn buddsoddi mewn grwpiau a gweithgareddau ‒ gan 
gynnwys sefydliadau celfyddydol a diwylliannol ‒ sy'n helpu pobl nad ydynt yn 
gwneud unrhyw ymarfer corff, nad ydynt yn bwyta bwyd maethlon ac sy'n yfed 
gormod o alcohol. Bydd y mentrau hyn yn buddsoddi hefyd mewn sefydliadau 
o'r fath sy'n  helpu i drin iselder ac afiechyd meddwl. Mae mwy a mwy o 
dystiolaeth bod therapïau celfyddydol a chyfleoedd i gymryd rhan mewn 
gweithgareddau diwylliannol yn gallu bod yn ffordd effeithiol a fforddiadwy o 
ennyn gwell ymdeimlad o hyder a hunanwerth ymhlith cleifion, ac o leihau 
symptomau megis gorbryder ac iselder.    

13. Byddwn yn parhau i hoelio sylw ar annog mwy o bobl i gymryd rhan mewn 
gweithgareddau ym maes y celfyddydau. Yn benodol, mae gan y celfyddydau rôl 
allweddol i'w chwarae o ran hyrwyddo rhagor o gyfleoedd ar gyfer pobl ifanc ac ar 
gyfer pobl o gefndiroedd difreintiedig. Bydd gwneud hyn yn ein helpu i  ddod yn 
nes at wireddu'r uchelgais o sicrhau mai Cymru fydd y genedl fwyaf creadigol 
weithgar yn Ewrop. Ar y cyd â Chyngor y Celfyddydau, byddwn hefyd yn annog y 
sector i chware rhan weithredol yn ein mentrau yn y dinas-ranbarthau, o gofio bod 
ganddo hanes llwyddiannus o gyfrannu at gynlluniau adfywio seiliedig ar le. Un o'r 
blaenoriaethau eraill fydd annog yr awdurdodau lleol i wneud popeth o fewn eu 
gallu i barhau i gefnogi lleoliadau, prosiectau a gwasanaethau celfyddydol, o 
gofio'u pwysigrwydd i les cymunedau.  

Cyhoeddi a Llenyddiaeth  
14. Mae adolygiad annibynnol o lenyddiaeth a chyhoeddi ar y gweill ar hyn o bryd ac 

mae'n ystyried y nodau diwylliannol, cymdeithasol ac economaidd sydd gan 
Lywodraeth Cymru ar hyn o bryd ar gyfer cefnogi'r diwydiant cyhoeddi a 
llenyddiaeth yng Nghymru. Mae hefyd yn ystyried a yw'r ddarpariaeth bresennol yn 
ateb dibenion yr 21ain Ganrif. Disgwylir adroddiad y Panel ym mis Hydref. 

Cyngor Llyfrau Cymru 

15. Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi'r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru drwy 
Gyngor Llyfrau Cymru. Mae dros 70% o grant Llywodraeth Cymru i'r Cyngor 
Llyfrau yn cael ei sianelu drwy'r cyhoeddwyr er mwyn cefnogi a datblygu diwydiant 
cyhoeddi llewyrchus a hyfyw. Mae'r Cyngor Llyfrau'n cefnogi'r diwydiant cyhoeddi 
drwy gynnig gwasanaethau arbenigol y telir amdanynt i'r cyhoeddwyr ym maes 
golygu, dylunio, gwerthu a marchnata, a thrwy roi cymorth grant ar gyfer rhyw 300 
o deitlau bob blwyddyn (200 yn Gymraeg a 100 yn Saesneg) gyda rhyw 100 o'r 
llyfrau hynny ar gyfer plant.  
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16. Mae'r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru yn ymwybodol iawn bod angen i lyfrau fod 
o fewn cyrraedd i bob darllenydd, beth bynnag ei gefndir, a bod hynny'n golygu 
mwy na'r pris yn unig. Mae'r Cyngor Llyfrau wedi gwneud cryn ymdrech dros y 
blynyddoedd diwethaf i ehangu'r dewis o deitlau mwy masnachol gan roi mwy o 
bwyslais ar ffuglen boblogaidd, bywgraffiadau a chwaraeon er mwyn cyrraedd 
rhagor o ddarllenwyr. Bydd yr ymdrech honno'n parhau. Mae'r ffaith bod llyfrau o 
Gymru ar gael bellach ar ffurf e-lyfrau yn golygu bod cyfleoedd newydd i'r 
farchnad.  

17. Mae'r Cyngor Llyfrau yn cyfrannu at agenda strategol Llywodraeth Cymru mewn 
nifer o feysydd, gan gynnwys y Gymraeg, datblygu economaidd a 
chynaliadwyedd, llythrennedd a darllen, trechu tlodi a gweithio mewn ardaloedd 
difreintiedig. 

Llenyddiaeth Cymru 

18. Llenyddiaeth Cymru, sy'n cael ei gyllido gan Lywodraeth Cymru drwy Gyngor 
Celfyddydau Cymru, yw'r sefydliad cenedlaethol sy'n gyfrifol am ddatblygu a 
hyrwyddo llenyddiaeth. Mae'n cynrychioli buddiannau awduron Cymru yng 
Nghymru ac yn rhyngwladol, ac yn annog pobl i fwynhau gwaith ysgrifenedig pobl 
eraill, ac i greu eu gweithiau llenyddol eu hunain, drwy raglen o weithdai, cyrsiau, 
gwyliau a chystadlaethau. Ymhlith prif brosiectau Llenyddiaeth Cymru y mae Llyfr 
y Flwyddyn Cymru, y Bardd Cenedlaethol a'r cynllun cyllido digwyddiadau, 
Llenorion ar Daith. Mae'r gwasanaethau a gynigir gan Lenyddiaeth Cymru yn 
cynnwys mentora, bwrsarïau, gwybodaeth a chyngor, ac asesu llawysgrifau'n 
annibynnol. 

Fforwm y Cyfryngau 

19. Bydd Fforwm Cyfryngau Llywodraeth Cymru yn ystyried nifer o faterion, gan 
gynnwys yr heriau sy'n wynebu'r diwydiant  cyfryngau yng Nghymru. Mae'r fforwm 
hwn yn amserol iawn o ystyried yr heriau mawr sy'n wynebu'r cyfryngau yng 
Nghymru. 

Marchnata a Chyfathrebu 
20. Rydym wedi diweddaru Strategaeth Brand Cymru ac mae gennym bellach ffordd 

newydd gref a chydlynol o fynd ati i hyrwyddo Cymru. Mae'r ffordd newydd hon o 
frandio yn canolbwyntio ar hyrwyddo Cymru mewn ffordd integredig, ac mae'n 
hynod gyfoes ond hefyd yn unigryw ac yn gwbl Gymreig. Yn y blynyddoedd nesaf, 
byddwn yn canolbwyntio ar hyrwyddo'r dull hwn o weithredu ar draws pob agwedd 
ar farchnata Cymru er mwyn sicrhau bod ymgyrchoedd a gweithgareddau'n cael 
cymaint o effaith â phosibl. 

Marchnata Twristiaeth 

21. Yn 2016, lansiwyd ffordd thematig newydd o hyrwyddo Cymru – sy'n seiliedig ar 
brif gryfderau cystadleuol Cymru – gyda'r Flwyddyn Antur. Yn dilyn Blwyddyn 
Antur 2016, bydd Blwyddyn Chwedloniaeth yn 2017 a Blwyddyn y Môr yn 2018. Y 
nod yw hoelio ymdrechion ar hyrwyddo Cymru yn y DU ac yn rhyngwladol, gyda 
golwg ar ddylanwadu ar wariant ychwanegol o fwy na £300 miliwn y flwyddyn yn 
economi Cymru.  
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22. Mae Croeso Cymru yn marchnata ar sawl cyfrwng ac mewn sawl marchnad. 
Mae'n canolbwyntio'n bennaf ar y farchnad ddomestig ac ar y rhanbarthau 
allweddol yn Lloegr, gan farchnata ar y teledu, drwy ddeunyddiau printiedig, drwy 
ddulliau sy'n cyrraedd pobl pan nad ydynt yn eu cartrefi, drwy gynnig profiadau, a 
thrwy farchnata digidol ac ar y cyfryngau, yn ogystal â gwaith cysylltiadau 
cyhoeddus. Llwyddodd y dulliau uchod i ddenu dros 4 miliwn i ymweld â 
visitwales.com yn 2015/16, gan arwain, yn ystod yr un cyfnod, at yr ymateb gorau 
erioed i yyrchoedd i ddenu pobl i Gymru.  

23. Yn rhyngwladol, mae Croeso Cymru yn canolbwyntio ar Weriniaeth Iwerddon, yr 
Almaen ac UDA – ac rydym wedi gweld cynnydd sylweddol yn y niferoedd sy'n 
ymweld â'r wefan Almaeneg ers inni lansio rhaglen farchnata gydgysylltiedig yn y 
farchnad hon yn 2013, gan gynnwys marchnata mewn sinemâu ac ar y teledu. 

24. Mae rhaglen Croeso Cymru ar gyfer y diwydiant teithio yn denu swm ychwanegol 
o £4.5 miliwn y flwyddyn i'r economi ac mae'n tyfu o'r naill flwyddyn i'r llall wrth inni 
weld mwy a mwy o ddiddordeb oddi wrth restr darged o'r prif gwmnïau teithio. 
Unwaith eto, mae'r gwaith hwn yn canolbwyntio ar brif farchnadoedd rhyngwladol 
Cymru ond mae hefyd yn cynnwys marchnadoedd a thiriogaethau eraill – gan 
gynnwys marchnadoedd sy'n dechrau dod i'r amlwg, megis Japan a Tsiena.  

25. Mae gwaith marchnata Croeso Cymru yn ymateb hefyd i ddigwyddiadau mawr ac i 
gyfleoedd ar gyfer y farchnad wrth iddynt godi. Yn ddiweddar, cynhaliodd ymgyrch 
gwerth  £500,000 i fanteisio i'r eithaf ar lwyddiant Cymru yn Rowndiau Terfynol 
Ewro 2016. Roedd yr ymgyrch honno'n cynnwys hysbysebu ar y teledu yn yr 
Almaen yn ogystal â hysbysebu mewn print ac ar y cyfryngau digidol yn Ffrainc ac 
yma yn y DU. 

26. Cytunwyd yn ddiweddar ar Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda VisitBritain.  
Cynhaliodd Croeso Cymru sioe deithiol yn ddiweddar i hyrwyddo Cymru, gan 
ymweld â phedair dinas Ewropeaidd allweddol mewn partneriaeth â'r ymgyrch 
GREAT. 

Marchnata Busnes 

27. Ers pum mlynedd bellach, mae Marchnata Busnes wedi gweithio mewn 
partneriaeth â'r  timau sector sy'n cael blaenoriaeth, gyda’r Tîm Masnach a 
Buddsoddi, a'r Tîm Menter a Gwybodaeth Busnes, i godi ymwybyddiaeth ac ennyn 
diddordeb yng Nghymru fel cyrchfan lle gall busnesau ddechrau, tyfu neu sefydlu.   

28. Mae Marchnata Busnes wedi mynd ati hefyd i hyrwyddo gwasanaeth Busnes 
Cymru er mwyn codi ymwybyddiaeth ac annog mwy i fanteisio ar y gwasanaethau 
a'r cymorth a gynigir gan Lywodraeth Cymru a'i phartneriaid. Cymru a'r DU yw'r 
marchnadoedd allweddol, ond mae gwaith yn cael ei wneud mewn marchnadoedd 
eraill dramor yng nghyswllt teithiau a digwyddiadau masnach.  

29. Ar gyfer 2016, rydym yn cydweithio â'r Panel Cyflymu Entrepreneuriaeth 
Ranbarthol i drafod sut i sicrhau statws uwch i Gymru fel lle i ddechrau busnes a 
hefyd sut i hyrwyddo diwylliant  o entrepreneuriaeth yng Nghymru. Rydym wedi 
rhoi cryn sylw i Ardaloedd Menter. 
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30. Drwy ymgyrch Just Ask Wales, a lansiwyd yn 2014, rydym wedi targedu 
buddsoddiad uniongyrchol o dramor sydd â lleoliadau yn Llundain a De-ddwyrain 
Lloegr, gyda'r nod o greu diddordeb a all, dros amser, gael ei droi'n brosiectau. Yn 
ystod blwyddyn gyntaf yr ymgyrch, gwelwyd cynnydd o 10 y cant yn nifer yr 
ymholiadau newydd oddi wrth fuddsoddwyr. Ar gyfer 2016, rydym yn gweithio ar 
gyflwyno colofn Busnes brand Cymru, gan sicrhau cysondeb â gweithgareddau yn 
y sector twristiaeth. 

31. Rydym wedi lansio ymgyrch fuddsoddi lefel uchel ar gyfer marchnadoedd tramor 
er mwyn hyrwyddo statws Cymru fel cyrchfan i fusnesau. 
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PAPUR TYSTIOLAETH YSGRIFENEDIG I'R PWYLLGOR DIWYLLIANT, Y 
GYMRAEG A CHYFATHREBU 
 
Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes: mis Medi 2016 
 

 

Cyflwyniad 
 

1. Mae’r papur hwn yn amlinellu fy mlaenoriaethau ar gyfer portffolio y 
Gymraeg a Dysgu Gydol Oes.  Mae'r portffolio yn un eang ei gwmpas. 
Fodd bynnag, mewn perthynas â'r elfennau ohono sydd o ddiddordeb i'r 
Pwyllgor, mae fy mlaenoriaethau fel y'u nodir ym maniffesto'r Blaid Lafur, 
yn cynnwys: 

 

 Gosod targed uchelgeisiol o gael un miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 
2050 gyda cherrig milltir allweddol ar gyfer y degawdau cyn hynny.  

 Parhau i gefnogi'r cynllun i ehangu addysg cyfrwng Cymraeg yn ein 
hysgolion. 

 Cydnabod pa mor bwysig yw'r cyfryngau a phwyso am ariannu teg i 
ddarlledu Cymraeg a Saesneg yng Nghymru. 

 Ehangu faint o adnoddau addysg ar-lein am ddim sydd ar gael fel bod 
mwy o ddysgwyr Cymraeg yn gallu cael gafael ar Gyrsiau Ar-lein 
Enfawr Agored. 

 
2. Mae cysylltiadau clir rhwng y blaenoriaethau hyn, a chânt eu datblygu yn 

unol â gweithgareddau ehangach fy mhortffolio (sy'n cynnwys Sefydlu 
Tasglu Gweinidogol ar gyfer y Cymoedd) a'r gwaith a wneir gan fy 
nghydweithwyr ar draws y Llywodraeth. Edrychaf ymlaen at feithrin 
perthynas ragweithiol â'r Pwyllgor wrth gyflawni'r blaenoriaethau hyn. 

 
Y Gymraeg 
 
Ymgynghori ar strategaeth ddrafft y Gymraeg - miliwn o siaradwyr Cymraeg 
erbyn 2050 
 
3. Yn Eisteddfod Genedlaethol y Fenni eleni, gosododd y Prif Weinidog a 

minnau uchelgais newydd i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 
2050. Ar hyn o bryd rydym yn ymgynghori ar beth sydd angen digwydd er 
mwyn gwireddu'r uchelgais hon. Bydd cynnwys y strategaeth derfynol yn 
gosod ein cyfeiriad o fis Ebrill 2017 ymlaen. 

 
4. Rydym wedi cynnig chwe maes datblygu - pob un yn cynnwys amcanion a 

chamau gweithredu penodol - fel sail ar gyfer cymryd camau pwrpasol i 
wireddu'r uchelgais o sicrhau miliwn o siaradwyr. 

 
 Polisi Cynllunio ac Iaith 
 Normaleiddio 
 Addysg 
 Pobl 
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 Cymorth 
 Hawliau  

 
5. Yn ystod tymor presennol y Cynulliad, byddwn yn datblygu polisïau manwl 

i yrru’r strategaeth ymlaen, gan dargedu meysydd penodol a nodwyd yn 
flaenoriaethau yn ystod yr ymgynghoriad.   

 
Adolygu Deddfwriaeth y Gymraeg 
 
6. Yn ei ddatganiad ar ddechrau'r Cynulliad hwn, dywedodd y Prif Weinidog y 

bydd Llywodraeth Cymru yn ceisio diwygio Mesur y Gymraeg (Cymru) 
2011. Mae'n rhy gynnar ar hyn o bryd i nodi’r manylion. Rwy'n awyddus i 
sicrhau bod y sylfaen ddeddfwriaethol ar gyfer y Gymraeg yn briodol, 
wedi'i ddiweddaru ac yn gwneud y broses o osod safonau yn llai 
biwrocrataidd.  

 

Safonau'r Gymraeg 
 
7. Rwyf wedi ymrwymo i wneud rhagor o reoliadau ar y Safonau ar gyfer 

sectorau eraill sy'n cael eu cynnwys o dan Fesur y Gymraeg. Cyhoeddais 
ddatganiad ysgrifenedig ar 12 Gorffennaf yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf 
yn hynny o beth. 

 
Cynllunio Addysg 
 
8. Os ydym am gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg, mae gan y system 

addysg ran hollbwysig i’w chwarae. Rydw i eisiau i awdurdodau lleol 
gynllunio ar gyfer twf mewn addysg cyfrwng Cymraeg. Mae fy swyddogion 
eisoes wedi cynnal trafodaethau gydag awdurdodau lleol i fireinio'r 
canllawiau ar baratoi Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg dros y 
tair blynedd nesaf, gyda'r nod o sicrhau bod camau'n cael eu cymryd yn 
fuan, a fydd yn arwain at y twf hwnnw.  

 
9. Mae gwaith eisoes wedi dechrau ar gynllunio cwricwlwm newydd i Gymru, 

a fydd yn cynnwys llwybr dysgu parhaus ar gyfer y Gymraeg.  
 
Cymraeg i Blant 
 
10. Lansiwyd Cymraeg i Blant ym mis Ebrill eleni i annog a chefnogi rhieni a 

darpar rieni i ddefnyddio'r Gymraeg gyda'u plant. Yn ogystal â chael 
cefnogaeth ymarferol yn lleol, byddwn yn gwneud yn siŵr bod rhieni yn 
cael gwybodaeth am fanteision addysg Gymraeg ar adegau allweddol 
drwy gydol magwraeth eu plant. 

 
Pobl Ifanc 
 
11. Byddwn yn parhau i ddatblygu "Siarter yr Iaith Gymraeg" ledled Cymru, 

gyda'r nod o gefnogi ac annog defnydd anffurfiol o'r Gymraeg ymhlith plant 
a phobl ifanc. Byddwn hefyd yn gweithio gyda phobl ifanc a busnesau i 
nodi pwysigrwydd y Gymraeg fel sgil yn y byd gwaith.   
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12. Rydym am i'r Gymraeg fod yn berthnasol i'r genhedlaeth iau.  Gallwn godi 
proffil y Gymraeg a meithrin balchder yn yr iaith drwy wneud yn siŵr bod yr 
hyn sy'n bwysig i bobl ifanc, fel cerddoriaeth, technoleg a chwaraeon, yn 
ganolog i'n gwaith hyrwyddo.   

 
Cymraeg i Oedolion 
 
13. Rydym yn dechrau ar gyfnod newydd o ran cynllunio a darparu cyfleoedd i 

oedolion ddysgu Cymraeg. Mae strwythurau newydd ar waith a fydd yn 
arwain at gyfleoedd arloesol i ddysgwyr feithrin hyder i ddefnyddio'r iaith 
yn y gwaith, yn gymdeithasol a gyda'r teulu. Yn 2015, sefydlwyd y 
Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, a chyhoeddodd y Ganolfan ei 
strategaeth ar gyfer 2016-2020 yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Mae'n 
amlwg bod y sector wedi ymrwymo i gamu ymlaen, a chyfrannu at y nod 
cyffredinol o greu nifer o siaradwyr Cymraeg rhugl a hyderus. 

 
Hyrwyddo Defnydd o'r Gymraeg  
 
14. Mae'n hollbwysig ein bod yn cefnogi pobl ledled y wlad sy'n siarad 

Cymraeg bob dydd. Rydym am sicrhau bod y Gymraeg yn berthnasol i 
bawb, p'un a ydynt yn siarad Cymraeg, Saesneg neu unrhyw iaith arall; i 
wneud yn siŵr bod cenedlaethau'r dyfodol yn gallu siarad Cymraeg ac yn 
ei defnyddio; a sicrhau bod mwy o leoedd yn bodoli lle mae'n hollol amlwg 
mai Cymraeg yw'r iaith naturiol. 

 
Busnesau   
 
15. Byddwn yn gweithio gyda'n partneriaid i helpu'r sector preifat i gael mwy o 

wasanaethau dwyieithog. Mae'r cyffro sydd wedi bod ynghlwm â’r tîm pêl-
droed cenedlaethol wedi rhoi cyfle newydd i ni brofi pa mor werthfawr yw'r 
Gymraeg yn y byd marchnata, ac yn gyfle euraid i fanteisio arno. 

 
Darlledu 
 
Adolygu Siarter y BBC 
 
16. Drwy ein Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda Llywodraeth y DU a'r 

BBC, bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i chwarae rhan lawn yn y broses 
o Adolygu Siarter y BBC. Mae adnewyddu Siarter y BBC yn golygu 
goblygiadau posibl ar gyfer BBC Cymru Wales, S4C a chwmnïau 
cynhyrchu annibynnol ledled Cymru. Rydym wedi bod yn glir iawn y dylai'r 
BBC fuddsoddi rhagor o gyllid yn y gwasanaethau mae'n eu darparu i 
Gymru a chreu rhaglenni sydd wir yn adlewyrchu bywydau pobl Cymru. 

 
S4C 
 
17. Mae hefyd yn hanfodol bod S4C yn cael ei ariannu'n ddigonol, yn ogystal â 

chael annibyniaeth olygyddol a rheolaethol. Rydym yn croesawu bwriad 
Llywodraeth y DU i gynnal adolygiad cynhwysfawr o S4C, sy'n rhywbeth yr 
ydym wedi pwyso amdano ac a addawyd yn wreiddiol yn 2010. Fodd 
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bynnag, dylai hyn gael ei gynnal ochr yn ochr â'r Adolygiad o Siarter y 
BBC yn hytrach na wedi hynny. Dylai hefyd fod yn rhan o adolygiad 
ehangach, mwy sylfaenol o anghenion Darlledu Gwasanaethau 
Cyhoeddus Cymru. Disgwyliwn chwarae rhan lawn yn y gwaith o adolygu 
S4C, gan gynnwys datblygu'r cylch gorchwyl. 

 
ITV Cymru Wales  
 
18. Mae sicrhau bod dewis o sianeli teledu Saesneg yng Nghymru yn 

hanfodol, o ran y newyddion ac hefyd rhaglenni cyffredinol sydd wedi'u 
hanelu at wylwyr Cymreig. Felly mae ITV Cymru Wales yn parhau i 
chwarae rhan hollbwysig fel dewis arall i'r BBC ar gyfer newyddion a 
rhaglenni eraill. Nid ydym o'r farn bod y lefel bresennol o ddarpariaeth ar 
drwydded Sianel 3 yn briodol, nac hyd yn oed yn ddigonol. Bydd gwaith yn 
cael ei wneud i fynd i'r afael â hyn. 

 
Sector Ffyniannus 
 
19. Mae cael sector darlledu ffyniannus yn elfen hollbwysig o gymdeithas 

ddemocrataidd fodern. Fel cenedl sydd â'i hiaith, ei diwylliant a'i 
sefydliadau gwleidyddol ei hun, mae cael cyfryngau cryf yn hanfodol i 
ddarparu gwasanaeth cynhwysfawr sy'n hysbysu, yn addysgu ac yn 
ysbrydoli pobl Cymru.  Felly, bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i 
gefnogi'r syniad o gael gwasanaethau llawn yn y Gymraeg a'r Saesneg ar 
lefel genedlaethol a lleol.  
 

20. Bydd y Pwyllgor hwn, yn ogystal â Fforwm Cyfryngau Annibynnol newydd 
Llywodraeth Cymru, yn blatfform pwysig i drafod y materion brys sy'n 
ymwneud â darlledu a'r cyfryngau yng Nghymru. 

 
Strategaeth Ddigidol dros Addysg 
 
21. Mae strategaeth Digidol yn Gyntaf Llywodraeth Cymru yn cyflwyno dull 

fframwaith ar gyfer sicrhau trawsnewidiad digidol ar draws y Sector 
Cyhoeddus yng Nghymru. Wrth ymateb i Digidol yn Gyntaf, mae fy 
swyddogion yn datblygu Strategaeth Ddigidol dros Addysg a fydd yn 
canolbwyntio'n benodol ar helpu i drawsnewid y sector addysg yng 
Nghymru drwy foderneiddio a gwella'r ffordd mae'n gweithredu.  Fel 
strategaeth “trawsnewidiad digidol" bydd yn amlinellu'r egwyddorion a'r 
camau gweithredu y gall y sector addysg yng Nghymru eu dilyn i wneud 
gwell defnydd o dechnoleg i foderneiddio ac arbed arian. 

 
22. Rwy'n rhagweld y bydd y strategaeth yn gwella'r ffordd y mae'r sector yn 

gweithredu wrth drawsnewid y sector yn ddigidol drwy ffyrdd newydd o 
weithio a meddwl gan ddefnyddio technolegau digidol, cymdeithasol, 
symudol a rhai newydd. Bydd yn edrych ar wella arweinyddiaeth, annog 
arloesedd ac yn ystyried gwahanol syniadau a modelau busnes newydd. 
Bydd hefyd yn rhoi ffocws penodol ar ddigideiddio asedau a chynyddu'r 
defnydd o dechnoleg i wella profiad y sector addysg - o ddysgwyr ac 
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ymarferwyr, gweithgarwch gweinyddol cefn swyddfa i ddysgu ar y rheng 
flaen. 

 
Alun Davies AC 

Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes  
Medi 2016 
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Cadeiryddion y Pwyllgorau 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Bae Caerdydd 

CF99 1NA 

 

 

21 Gorffennaf 2016 

 

Annwyl Gadeirydd 

Datganiadau Pwyllgor yn y Cyfarfod Llawn 

Yn ystod yr wythnosau diwethaf, mae’r Pwyllgor Busnes wedi dechrau trafod sut y 

gellir sicrhau mwy o amrywiaeth yn ystod amser y Cynulliad yn y Cyfarfod Llawn.  

Ysgogwyd hyn yn rhannol gan adroddiad etifeddiaeth Pwyllgor Busnes y 

Pedwerydd Cynulliad, a oedd yn cynnwys yr argymhelliad a ganlyn: 

“Dylai’r Pwyllgor Busnes newydd ystyried amserlennu busnes mwy amrywiol yn 

ystod amser nad yw ar gyfer y Llywodraeth, gan gynnwys mwy o fusnes 

pwyllgorau i wella integreiddio rhwng y Cyfarfod Llawn a’r pwyllgorau.  Gallai 

mathau o fusnes gynnwys, er enghraifft, datganiadau ar ddechrau ymchwiliadau 

pwyllgor, adroddiadau blynyddol gan bwyllgorau, pynciau dadleuon a ddewisir 

gan bobl ifanc a rhanddeiliaid eraill, a chyfres o ddadleuon ar thema benodol.” 

Rwy’n rhannu’r farn y gellir defnyddio amser yn y Cyfarfod Llawn yn fwy effeithiol.  

Yn ystod tymor yr hydref, byddaf yn cyflwyno cynigion i Reolwyr Busnes eu 

hystyried, gyda’r bwriad o ehangu ar gyfleoedd i Aelodau graffu ar y Llywodraeth 

a chynrychioli eu hetholwyr. 

Fodd bynnag, mae’r Pwyllgor Busnes wedi gwneud penderfyniad cynnar y byddai’n 

hoffi gweld mwy o integreiddio rhwng y Cyfarfod Llawn a gwaith y pwyllgorau, ac 

mai un ffordd o wneud hynny fyddai galw ar Gadeiryddion pwyllgorau i wneud 

datganiadau yn y Cyfarfod Llawn o bryd i’w gilydd ynghylch gwaith a 

blaenoriaethau eu pwyllgorau.  Er mai rôl i’r Cadeiryddion, mewn ymgynghoriad 

â’u pwyllgorau, yw penderfynu pryd yr hoffent wneud datganiad, mae’r cyfleoedd 

yr hoffem eu hannog yn y lle cyntaf yn cynnwys dechrau ymchwiliadau, o bosibl er 
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mwyn helpu i lywio gwaith y pwyllgor, ar ôl gorffen gwaith dilynol, neu pan fydd 

pwyllgor yn ystyried ei raglen waith ar gyfer y cyfnod sydd i ddod. 

Credwn y byddai datganiadau o’r fath yn adnodd defnyddiol i godi proffil gwaith 

pwyllgorau ymysg Aelodau eraill a’r cyhoedd yn fwy cyffredinol, ac yn caniatáu 

mwy o ymgysylltiad ag ymchwiliadau’r Pwyllgor, a dealltwriaeth o’r ymchwiliadau 

hyn, gan y rhai nad ydynt yn gysylltiedig â hwy yn uniongyrchol.  Os defnyddir y 

datganiadau hyn mewn modd priodol, rydym yn hyderus y gallai datganiadau o’r 

fath, a’r ymatebion iddynt, fod yn ddull gwerthfawr o lywio gwaith a 

blaenoriaethau’r pwyllgorau.  Byddai diben y datganiadau hyn, felly, yn wahanol i 

ddiben y dadleuon ar adroddiadau pwyllgor, sy’n nodwedd gyfarwydd o fusnes y 

Cynulliad yr ydym am iddi barhau. 

Mae’r Pwyllgor Busnes yn cyfarfod bob wythnos i gytuno ar drefn busnes y 

Cynulliad, ac er y gellir gwneud datganiadau heb rybudd gyda fy nghaniatâd, 

byddem fel arfer yn disgwyl i unrhyw gais i neilltuo amser ddod i law o leiaf 

wythnos cyn gwneud y datganiad er mwyn i’r eitem ymddangos ar y Datganiad a 

Chyhoeddiad Busnes. 

Byddwn yn ddiolchgar pe baech yn ystyried sut y gallech chi a’ch Pwyllgor 

ddefnyddio datganiadau mewn Cyfarfod Llawn, a byddwn yn eich annog i gynnig 

datganiadau yn y dyfodol agos.  Yr wyf yn ymwybodol bod nifer o bwyllgorau yn 

lansio ymchwiliadau newydd ac yn penderfynu ar flaenoriaethau ar gyfer tymor yr 

hydref, felly mae’r cyfnod i ddod yn cynnig cyfle perffaith i dreialu datganiadau 

pwyllgor.  Gobeithiaf y gallwch chwarae eich rhan mewn sicrhau llwyddiant y 

fenter hon. 

 

Elin Jones AC, Llywydd y Cynulliad  

Cadeirydd y Pwyllgor Busnes 
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Bethan Jenkins AC 

Cadeirydd, Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a 
Chyfathrebu 

 

 

18 Gorffennaf 2016 

Annwyl Bethan 

Bil Cymru 

Ar hyn o bryd, rydym yn craffu ar Fil Cymru wrth iddo barhau ar ei daith drwy 

Senedd y DU. Daeth y cyfnod Pwyllgor yn Nhŷ’r Cyffredin i ben ar 11 Gorffennaf, 

ac rydym yn rhagweld y bydd y cyfnod adrodd a’r trydydd darlleniad yn digwydd 

ym mis Medi, cyn i’r Bil fynd yn ei flaen i Dŷ’r Arglwyddi.  

Rydym eisoes wedi cael tystiolaeth gan ystod o academyddion ac arbenigwyr 

cyfreithiol, fel y Prif Weinidog a’r Llywydd. Rydym hefyd wedi gwahodd 

Ysgrifennydd Gwladol Cymru i roi tystiolaeth. Fodd bynnag, hyd yma, mae’r 

Ysgrifennydd Gwladol wedi gwrthod y gwahoddiad.  

Gwnaethom gynnal digwyddiad ardderchog yng nghwmni rhanddeiliaid i drafod y 

Bil yn Siambr Hywel yn gynharach y mis hwn, gan ddwyn ynghyd rhanddeiliaid o’r 

proffesiwn cyfreithiol, y byd academaidd a’r meysydd polisi datganoledig. Er 

mwyn adeiladu ar y digwyddiad hwn, rydym wedi lansio fforwm ymgysylltu ar-lein 

i barhau â’r drafodaeth gyda rhanddeiliaid wrth i’r Bil fynd rhagddo. 

Roedd ein rhagflaenydd ni fel Pwyllgor yn gallu tynnu ar y gwaith rhagorol a 

wnaethpwyd gan eich rhagflaenydd chi fel Pwyllgor wrth drafod y Bil drafft. Roedd 

gwaith y pwyllgorau yn arbennig o ddefnyddiol, yn enwedig wrth ystyried effaith 

cymalau cadw penodol ar bolisi o fewn eu cylchoedd gwaith ac ar y gallu i lunio 

cyfreithiau dealladwy a chydgysylltiedig. Amgaeaf gopi o’r ohebiaeth hon er 

gwybodaeth i chi.  
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Byddem, felly, yn croesawu clywed unrhyw sylwadau sydd gennych ar Fil Cymru, 

yn arbennig o ran effaith y cymalau cadw ar eich cylchoedd gwaith a’r cwestiwn a 

yw gwaith craffu cyn deddfu wedi newid y sefyllfa a amlinellwyd mewn llythyrau 

gan eich rhagflaenydd fel Pwyllgor.  

Mae ein Pwyllgor yn gobeithio dylanwadu ar waith Tŷ’r Arglwyddi wrth graffu ar y 

Bil, yn ogystal â chyfoethogi dadl y Cynulliad pan fydd y Cynnig Cydsyniad 

Deddfwriaethol yn cael ei gyflwyno. Er nad oes gennym amserlen benodol ar gyfer 

ein trafodaethau, os ydych yn dymuno ymateb, mi fyddai o gymorth i ni pe bai’r 

wybodaeth hon yn dod i law yn ystod wythnosau cyntaf tymor yr hydref.   

Yn gywir 

 

Huw Irranca-Davies 

Cadeirydd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu’n Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 
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David Melding AC 

Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a 

Deddfwriaethol  
  

  

 

18 Tachwedd 2015 

 

Annwyl David 

Bil Cymru drafft: Goblygiadau’r model cadw pwerau’n ôl arfaethedig ar 

gymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad 

 

Yn ei gyfarfodydd ar 4 a 12 Tachwedd, cyfarfu’r Pwyllgor Cymunedau, 

Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol (‘y Pwyllgor’) i drafod Bil Cymru drafft (‘y Bil 

drafft’), yn enwedig goblygiadau’r Bil drafft o ran cymhwysedd deddfwriaethol y 

Cynulliad mewn meysydd sy’n berthnasol i’n cylch gwaith ni. Cytunodd y Pwyllgor 

y dylwn ysgrifennu atoch i amlinellu ein barn ar y materion hyn.  

 

Er bod y model ‘rhoi pwerau’ cyfredol wedi galluogi’r Cynulliad i basio cyfreithiau 

mewn amrywiaeth o feysydd polisi allweddol, ni fu’r broses hon yn hawdd bob 

amser. Mae’r ffaith bod tair o ddeddfau’r Cynulliad wedi’u cyfeirio at y Goruchaf 

Lys mewn tair blynedd yn adlewyrchu diffyg eglurder a chymhlethdod cynhenid  y 

model rhoi pwerau yn glir. 

 

I’r perwyl hwn, mae’r Pwyllgor yn cefnogi’r model cadw pwerau’n ôl sy’n darparu 

setliad datganoli mwy cydlynol ac ymarferol. Roeddem, fodd bynnag, wedi disgwyl 

i fodel o’r fath ddatblygu’r setliad presennol; model sydd, fel gofyniad lleiaf 

posibl, yn adlewyrchu ewyllys yr etholaeth yng Nghymru yn y refferendwm 2011 i 

alluogi’r Cynulliad i ddeddfu ar bob mater yn yr 20 pwnc y mae ganddo bwerau 

drostynt, heb fod angen cytundeb Llywodraeth y DU. Rydym yn hynod o siomedig 
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nad yw’r model arfaethedig yn cyflawni’r disgwyliadau hyn. Yn wir, mae’n 

ymddangos mai’r cyfan a wna’r Bil drafft yw cymhwyso’r dull rhoi pwerau i fodel 

cadw pwerau’n ôl. 

 

Hefyd, er y deallwn y rhesymeg sy’n gefndir i barhad rhai materion a gedwir yn ôl, 

fel cyfansoddiad y Deyrnas Unedig, materion tramor, ac amddiffyn, nid yw’n glir 

pam na ddylai materion eraill, fel plismona’n benodol, fod o fewn cymhwysedd y 

Cynulliad, yn ôl argymhelliad Comisiwn Silk. Mae’n fwy o syndod byth bod 

materion polisi cymdeithasol cyffredinol fel adloniant a lluniaeth hwyr y nos, 

gwerthu a chyflenwi alcohol, a chyllyll i’w cadw’n ôl. 

 

Rydym o’r farn, mewn cysylltiad â’r hyn a nodwyd uchod, ei bod yn anodd 

anwybyddu’r cwestiwn ynghylch awdurdodaeth gyfreithiol. Nid yw’r cyd-destun 

hanesyddol o ran awdurdodaeth “Cymru a Lloegr”, ynddo’i hun nac ohono’i hun, 

yn gyfiawnhad digonol dros barhau ag awdurdodaeth sengl. Rydym yn pryderu, 

heb awdurdodaeth gyfreithiol benodol ar gyfer Cymru, y byddai model cadw 

pwerau’n ôl yn hynod o anodd ei weithredu’n ymarferol. 

 

Nodwn fwriad Ysgrifennydd Gwladol Cymru i’r Bil drafft roi grym i ymrwymiadau 

Dydd Gŵyl Dewi "i gyflwyno setliad datganoli cryfach, cliriach a thecach i Gymru a 

fydd yn sefyll prawf amser." Er bod y Bil drafft hwn yn rhoi cyfle i Lywodraeth y DU 

gyflawni’r ymrwymiadau hyn, rydym o’r farn ei fod yn methu â gwneud hyn, fel y’i 

drafftiwyd ar hyn o bryd.  

 

Wrth adrodd ynghylch Biliau’r Cynulliad o fewn ein cylch gwaith, rydym wedi 

dweud bod angen i ddeddfwriaeth a gaiff ei phasio gennym yn y Cynulliad fod yn 

glir ac yn hygyrch. Dylai’r meini prawf hyn fod yn berthnasol i bob darn o 

ddeddfwriaeth, waeth beth fo’i tharddiad. Mae hyn yn arbennig o berthnasol yn 

achos y Bil drafft hwn, sy’n ceisio mynd i’r afael ag anawsterau sy’n deillio o’r 

model rhoi pwerau, a gwneud newidiadau sy’n para i setliad datganoli Cymru. 

Rydym o’r farn nad yw’r Bil drafft yn bodloni’r meini prawf sylfaenol hyn, ac y 

byddai’r model arfaethedig, fel y’i drafftiwyd ar hyn o bryd, yn fwy cymhleth na’r 

trefniadau presennol, sy’n golygu y byddai’r Cynulliad yn fwy agored i gael ei 

herio wrth arfer ei bwerau newydd. 

 

Mae’n amlwg bod gwahaniaeth barn rhwng Llywodraeth y DU a Llywodraeth 

Cymru ynghylch cynigion y Bil drafft, a sut fydd y setliad datganoli yn cael ei 
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ddehongli, ac rydym yn ymwybodol o’r gohebu sy’n digwydd rhwng Ysgrifennydd 

Gwladol Cymru, Prif Weinidog Cymru a’r Llywydd ar y materion hyn. 

 

Yn y cyd-destun hwn, mae’r ansicrwydd yn cynyddu ynghylch beth fydd y setliad 

datganoli yn y pen draw. Rydym yn arbennig o bryderus ynghylch yr effaith bosibl 

ar allu pleidiau gwleidyddol yng Nghymru i ddatblygu maniffestos cyn etholiad y 

Cynulliad yn 2016. Gall fod yn anodd i’r pleidiau ymrwymo i bolisïau pan fydd 

deddfwriaeth yn ofynnol i’w cyflawni, oherwydd lleihad posibl yng nghymhwysedd 

y Cynulliad.  

  

Cymhwysedd deddfwriaethol a’r profion cymhwysedd newydd  

Nodwn fod y Bil drafft yn cynnig nifer o brofion cymhwysedd sydd i’w defnyddio 

gyda Biliau’r Cynulliad. Er bod rhai o’r profion hyn yr un fath â’r profion cyfredol 

(er enghraifft, cysondeb â’r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol ac â 

chyfraith yr UE), mae eraill yn rhai newydd, ac nid yw’n ymddangos eu bod yn 

deillio’n anochel o fodel cadw pwerau’n ôl. Mae’r rhain yn cynnwys pedwar prawf 

"angenrheidrwydd" newydd y mae’n ymddangos eu bod yn cyfyngu ar y Cynulliad 

yn fwy nag a wneir ar hyn o bryd; mae hyn yn ein pryderu’n fawr.  

 

Wrth edrych yn ôl ar ddeddfwriaeth y Cynulliad1 a basiwyd, neu sydd ar ei hynt 

drwy’r Cynulliad, sydd o fewn cylch gwaith y Pwyllgor, pe baem yn defnyddio’r 

profion cymhwysedd ym Mil Cymru drafft gyda’r darnau hyn o ddeddfwriaeth, 

mae’n ymddangos bod nifer o enghreifftiau pan fyddai naill ai amheuon wedi bod 

ynghylch cymhwysedd y Cynulliad i ddeddfu, neu pan fyddai wedi bod yn amlwg 

nad oedd y Cynulliad yn gallu deddfu. Ymhelaethir ar y pwyntiau hyn yn y naratif 

isod ac yn Atodiad A. 

 

 

                                       

1 Yn ystod y pedwerydd Cynulliad, mae’r Pwyllgor wedi ystyried naw o Filiau ac wedi cyflwyno 

adroddiadau arnynt: Deddf Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Ieithoedd Swyddogol) 2012; Bil Is-

ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru) 2012  

Deddf Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) 2013; Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013; 

Deddf Tai (Cymru) 2014; Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 

(Cymru) 2015; Bil Llywodraeth Leol (Cymru); Bil Rhentu Cartrefi (Cymru); Bil yr Amgylchedd 

Hanesyddol (Cymru). 
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Cymalau Cadw 

Rydym wedi dadansoddi’r cymalau cadw a nodir yn y Bil drafft sy’n arbennig o 

berthnasol i’r meysydd yn ein cylch gwaith. Mae ein canfyddiadau manwl wedi’u 

nodi yn Atodiad A, gan gynnwys asesiad byr o a yw’n debygol y bydd cymhwysedd 

yn y meysydd hyn yn cael ei leihau, ei gynyddu, neu a fydd yn ddigyfnewid. 

 

Dengys ein dadansoddiad fod cymhwysedd y Cynulliad yn debygol o gael ei 

ymestyn mewn meysydd penodol, er enghraifft mewn perthynas ag agweddau 

penodol ar etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru. Ar y cyfan, fodd bynnag, 

mae’n debygol y bydd y cymalau cadw arfaethedig yn golygu lleihau cymhwysedd 

y Cynulliad yn y meysydd o fewn portffolio’r Pwyllgor: rydym yn gwrthwynebu hyn 

yn gryf. Mae nifer o feysydd hefyd lle y mae’n aneglur beth fyddai effaith y 

cymalau cadw ar gymhwysedd. Nid ydym yn ystyried bod hon yn sefyllfa foddhaol.    
 

Cyfyngiadau ar addasu cyfraith breifat 

Yn ogystal ag edrych yn fanwl ar y cymalau cadw a gynigir yn y Bil, rydym hefyd 

wedi ystyried rhai o’r profion cymhwysedd eraill, yn benodol y cyfyngiad ar 

addasu’r gyfraith breifat (Prawf 5, Atodiad B).  

 

Deallwn y byddai’r cyfyngiad arfaethedig hwn yn golygu lleihad sylweddol o ran 

cymhwysedd y Cynulliad, gan nad yw’r prawf yn bodoli o dan y setliad presennol a 

byddai’n arwain at broblemau o ran eglurder ac ymarferoldeb y setliad. Mae 

geiriad y cyfyngiad yn golygu ei bod yn debygol y byddai ansicrwydd ynghylch 

ehangder cymhwysedd y Cynulliad, a allai gynyddu’r tebygolrwydd o gyfeirio 

Biliau i’r Goruchaf Lys, yn ein barn ni. Er enghraifft, mae’r Ddeddf Cartrefi 

Symudol (Cymru) 2013 yn awgrymu telerau newydd mewn cytundebau cartrefi 

symudol. Mae hyn yn gofyn am addasiad o’r gyfraith contract. Mae’n aneglur a 

fyddai hyn o fewn cymhwysedd o dan y setliad newydd, a byddai’n dibynnu ar 

ddefnyddio’r profion angenrheidrwydd. Gellid gwneud pwynt tebyg yn achos y Bil 

Rhentu Cartrefi (Cymru) yn ei gyfanrwydd bron.  

 

Cyfyngiad ar addasu cyfraith trosedd a chosbau sifil 

Gwnaethom hefyd ystyried y prawf cymhwysedd sy’n ymwneud ag addasu cyfraith 

droseddol a chosbau sifil (Prawf 6, Atodiad B). O dan y model rhoi pwerau 

presennol, yn ddarostyngedig i amodau penodol, gall y Cynulliad greu troseddau 

a newid yr amddiffyniadau sydd ar gael, neu’r cosbau sy’n gymwys. Mae ein 

dadansoddiad o’r cyfyngiad arfaethedig ar addasu cyfraith trosedd a chosbau sifil 
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yn nodi y byddai dim ond yn caniatáu i’r Cynulliad wneud y newidiadau lleiaf 

posibl yn y meysydd hyn i roi grym i’w fwriad deddfwriaethol, ac y gallai’r 

llysoedd adolygu dewis y Cynulliad yn hyn o beth.  

  

Nodwn fod nifer sylweddol o Filiau a ystyriwyd gennym yn ystod y Cynulliad hwn 

wedi dibynnu ar greu troseddau a chyflwyno cosbau fel modd o sicrhau ein bod yn 

cydymffurfio â dyletswyddau a osodir, neu â gwaharddiadau a gyflwynir. Er 

enghraifft, mae Deddf Tai (Cymru) 2014 yn cynnwys cyfres o ddarpariaethau 

gorfodi, gan gynnwys y drosedd o benodi asiant didrwydded, a’r defnydd o 

hysbysiadau cosb penodedig.  

 

Hefyd, mae darpariaethau ym Mil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) sy’n ceisio 

cyfyngu ar yr ‘amddiffyniad o anwybodaeth’ presennol ar gyfer cyhuddiadau o 

ddifrod i henebion hanesyddol.  

 

O gofio geiriad y cymal cadw arfaethedig, mae’n rhesymol awgrymu y byddai wedi 

bod lle i herio rhai o’r newidiadau uchod i gyfraith trosedd a chosbau sifil. Er bod 

hyn, ynddo’i hun, yn annymunol, mae’n ein pryderu ni’n fwy y gallai’r cyfyngiad 

arfaethedig o bosibl arwain at basio cyfreithiau ‘diddannedd’ ac aneffeithiol, i 

raddau helaeth, yng Nghymru.   

 

Awdurdodau a gedwir a swyddogaethau Gweinidog y Goron 

Ar ôl ystyried y prawf cymhwysedd arfaethedig mewn perthynas ag awdurdodau a 

gedwir a swyddogaethau Gweinidog y Goron, rydym yn pryderu ei fod yn llawer 

ehangach na’r prawf presennol, ac mai effaith debygol hyn fydd cynyddu’n fawr 

nifer yr achosion y byddai angen caniatâd Llywodraeth y DU ar y Cynulliad i 

ddeddfu. 

 

Er enghraifft, mae Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn galluogi Gweinidogion 

Cymru i ragnodi safonau y mae’n rhaid i gyrff cyhoeddus penodol eu bodloni o 

ran darpariaeth Gymraeg. Fodd bynnag, os deuai’r setliad arfaethedig i rym, ni 

allai’r Cynulliad ddiwygio’r Mesur er mwyn effeithio ar awdurdodau a gedwir 

mewn ffyrdd newydd nad ydynt eisoes wedi’u cynnwys o fewn cwmpas y Mesur 

presennol, oni bai bod Gweinidog y Goron yn rhoi caniatâd. Ni fyddai’r Cynulliad 

ychwaith yn gallu pasio Deddf newydd i osod dyletswyddau newydd yn ymwneud 

â’r iaith Gymraeg ar awdurdodau a gedwir heb y caniatâd hwnnw.  
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Mae nifer o enghreifftiau eraill o ddeddfwriaeth o fewn cylch gwaith y Pwyllgor 

pan fyddai caniatâd wedi bod yn ofynnol pe bai’r prawf arfaethedig yn cael ei 

ddefnyddio: 

 

 Deddf Tai (Cymru) 2014, sy’n ei gwneud yn ofynnol cael cydweithrediad 

rhwng awdurdodau lleol (a chyrff eraill) yng Nghymru a Lloegr o ran 

digartrefedd; 

 Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013, sy’n creu gwahanol hawliau i apelio i 

dribiwnlys; 

 Bil Rhentu Cartrefi (Cymru), sy’n creu nifer o hawliau i gyfeirio materion i’r 

llys sirol, yr uchel lys neu’r Tribiwnlys Eiddo Preswyl; 

 Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru), sy’n creu hawl i apelio yn erbyn 

hysbysiad gorfodi i lys ynadon.  

 

Mae’n deg dweud bod proses y gorchymyn cymhwysedd deddfwriaethol a oedd ar 

waith cyn symud at Ran 4 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 yn arbennig o 

feichus, a’i bod yn arwain at oedi wrth gyflwyno cynigion deddfwriaethol a 

gefnogwyd, mewn egwyddor, gan bob plaid wleidyddol yng Nghymru. Er nad 

ydym am roi sylwadau ar yr egwyddor o ganiatâd, rydym yn ystyried y byddai’r 

prawf cymhwysedd arfaethedig mewn perthynas ag awdurdodau a gedwir a 

swyddogaethau Gweinidog y Goron yn gam yn ôl. Rydym yn pryderu rhywfaint am 

ddiffyg effeithlonrwydd posibl y broses o ganiatâd, yn enwedig o ystyried ein 

profiad o ran Gorchmynion Cymhwysedd Deddfwriaethol. Mae’r angen am fwy o 

gyfathrebu rhynglywodraethol wrth drafod caniatâd yn debygol o arwain at fwy o 

oedi o fewn y broses. Mae hyn yn arbennig o berthnasol o ystyried y cynnydd 

posibl yn nifer y Biliau y bydd angen cael caniatâd iddynt o ganlyniad i’r 

newidiadau arfaethedig i’r profion cymhwysedd. Nid oes dim sicrwydd y caiff y 

caniatâd ei roi ym mhob achos wrth gwrs. 

 

I helpu i lywio ein trafodaeth ar y Bil drafft, ysgrifennwyd at Gomisiynydd y 

Gymraeg ac Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru i ofyn eu barn ar 

effaith y Bil ar y meysydd y mae ganddynt hwy gyfrifoldebau statudol drostynt. Yn 

ei ymateb, mae Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn cyfeirio at 

‘amwysedd’ ac ansicrwydd’ ynghylch a fyddai swydd a swyddogaethau’r 

Ombwdsmon yn aros o fewn cymhwysedd y Cynulliad fel rhan o’r setliad newydd. 

Mae’r pryderon a fynegwyd gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn 

dangos ymhellach nad yw’r model arfaethedig yn dangos eglurder digonol, hyd yn 
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oed o ran materion fel hyn, a ddylai fod yn faterion syml. Mae copi o lythyr 

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn atodedig fel Atodiad C. 

 

Mae’r Pwyllgor yn croesawu’r cyfle hwn i gyfrannu at eich gwaith a hyderwn y 

bydd yn ddefnyddiol i chi glywed ein safbwyntiau. Rydym yn edrych ymlaen at yr 

amser y caiff eich adroddiad ei gyhoeddi. 

 

Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at y Brif Weinidog Cymru, y Llywydd ac at 

Ysgrifennydd Gwladol Cymru. 

 

Yn gywir 

 

Christine Chapman AC 

Cadeirydd 
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Atodiad A: Cymalau cadw yn ymwneud â chylch gwaith y Pwyllgor Cymunedau, 

Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol  

Etholiadau Llywodraeth Leol yng Nghymru  

(Adran B1, materion a gedwir yn ôl 20-26)  

 

1. Mae’r setliad presennol yn rhoi cymhwysedd i’r Cynulliad o ran ‘trefniadau 

etholiadol’ ar gyfer llywodraeth leol. Nid yw’r geiriad wedi cael ei brofi yn y 

llysoedd, ond cymerwyd ei fod yn cynnwys y system bleidleisio (e.e. trefn y cyntaf 

i’r felin, pleidlais sengl drosglwyddadwy, ac ati) yn ogystal â chynnal etholiadau, 

materion fel ffiniau, a nifer y cynghorwyr a gaiff eu hethol ar gyfer pob ward (nid 

yw’r rhestr hon yn gynhwysfawr). Mae yna eithriad penodol sy’n eithrio 

cymhwysedd ar gyfer yr ‘etholfraint’ – h.y. pwy sy’n cael pleidleisio.  

2. O dan y Bil drafft, byddai bron pob agwedd ar etholiadau llywodraeth leol  o 

fewn cymhwysedd y Cynulliad. Yn fwyaf nodedig, byddai’r etholfraint ar gyfer 

etholiadau lleol yn amlwg yn dod o fewn cymhwysedd y Cynulliad, gan nad yw’n 

cael ei gadw’n ôl. Mae hynny’n cynyddu cymhwysedd y Cynulliad.  

 

3. Mae yna faterion a gedwir yn ôl o’r cynnydd hwn mewn cymhwysedd, fodd 

bynnag. Ni fyddai gan y Cynulliad gymhwysedd i wneud y canlynol:  

 Newid y sefyllfa o ran y cyfuniad o etholiadau datganoledig ac etholiadau 

heb eu datganoli, gan gynnwys pwerau arfaethedig newydd Gweinidogion 

Cymru yn hyn o beth (mater a gedwir yn ôl 20 a 21); (mae "etholiadau 

datganoledig" yma’n golygu etholiadau’r Cynulliad ac etholiadau 

llywodraeth leol yng Nghymru, tra bod etholiadau "heb eu datganoli" yn 

golygu etholiadau Senedd y DU ac etholiadau Ewropeaidd, etholiadau 

Comisiynwyr Heddlu a Throseddu ac unrhyw etholiadau neu refferenda 

eraill a fyddai y tu allan i gymhwysedd y Cynulliad, fel, yn amlwg, etholiadau 

Senedd yr Alban);  

 Newid y terfynau ar wariant ymgyrchoedd etholiadol ar gyfer etholiadau 

sydd heb eu datganoli (mater a gedwir yn ôl 25);  

 Newid y terfynau ar wariant ymgyrchoedd etholiadol lle mae etholiadau lleol 

yn cael eu cyfuno ag etholiadau sydd heb eu datganoli (cymal cadw 24);  

 Newid y cofrestriad a’r rheolau ariannol sy’n gymwys i bleidiau gwleidyddol 

(mater a gedwir yn ôl 26).  
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4. Yn ogystal â’r cynnydd yng nghymhwysedd y Cynulliad, byddai Gweinidogion 

Cymru yn cael rhywfaint o gynnydd o ran pwerau gweithredol mewn perthynas ag 

etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru. Byddent yn gallu darparu ar gyfer 

cyfuniadau o ran rhai etholiadau’r Cynulliad ac etholiadau llywodraeth leol yng 

Nghymru, er na fyddai rheolau ar gyfuno etholiadau cyffredin y Cynulliad ac 

etholiadau cyffredin llywodraeth leol yn dod o fewn y pŵer hwnnw. Yn yr un 

modd, ni fyddai gan y Cynulliad gymhwysedd i newid amseriad etholiadau 

llywodraeth leol cyffredin os byddent yn cyd-daro ag etholiad cyffredinol y 

Cynulliad.  

 

5. Byddai gan Weinidogion Cymru hefyd y pŵer i wneud rheoliadau er mwyn 

caniatáu ar gyfer cofrestru pleidleiswyr yn ddigidol mewn etholiadau lleol.  

 

Mewnfudo 

Adran B2, mater a gedwir yn ôl 28: Mewnfudo, gan gynnwys lloches, a statws a 

gallu pobl nad ydynt yn ddinasyddion Prydeinig yn y Deyrnas Unedig 

 

6. Mae’r dyletswyddau digartrefedd a osodir ar awdurdodau lleol o dan Bennod 2 

o Ran 2 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014 (‘Deddf 2014’) yn gwneud darpariaeth 

arbennig ar gyfer pobl sy’n ddarostyngedig i reolaeth mewnfudo.  

 

7. Mae’n aneglur a allai’r mater a gedwir yn ôl 28 arfaethedig olygu bod 

darpariaethau fel hyn, i wneud darpariaeth benodol ar gyfer ceiswyr lloches a 

phobl eraill sy’n ddarostyngedig i reolaeth mewnfudo, gael ei wneud o dan y 

setliad arfaethedig newydd. Os na allai, mae’r goblygiadau yn ansicr. Gallai olygu 

y byddai’n rhaid i Ddeddf y Cynulliad ar dai neu digartrefedd yn y dyfodol drin yr 

unigolion hynny yn yr un ffordd â dinasyddion Prydeinig. Fel arall, gallai olygu na 

fyddai Deddf y Cynulliad, yn syml, yn gyfraith o ran y personau hynny - er bod 

hyn yn ymddangos yn ddehongliad eithafol.  

 

Troseddu, trefn gyhoeddus a phlismona 

 Adran B5: mater a gedwir yn ôl 38: Atal, canfod ac ymchwilio i droseddau  

 

8. Mae awdurdodau lleol yn gyfrifol am ymchwilio i droseddau rheoleiddiol 

(troseddau) mewn sawl maes, fel peidio â thalu’r dreth gyngor a materion 

amgylcheddol. Gallai’r mater a gedwir yn ôl hwn leihau cymhwysedd y Cynulliad i 

roi dyletswyddau neu bwerau ymchwilio newydd i awdurdodau lleol.  
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9. Byddai goblygiadau sylweddol i’r mater a gedwir yn ôl  hwn ar gyfer Deddf Trais 

ar Sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015. Nod y rhan 

fwyaf o’r 26 o adrannau’r Ddeddf honno, mewn rhyw ffordd neu’i gilydd, yw 

lleihau troseddau. Mae’r mater a gedwir yn ôl penodol ‘atal ... troseddau’ yn 

golygu ei bod yn debygol y byddai’r Ddeddf gyfan wedi bod y tu allan i 

gymhwysedd pe bai wedi cael ei chyflwyno o dan y setliad arfaethedig newydd.  

 

Ymddygiad gwrthgymdeithasol 

Adran B6, cymal cadw 42: Testun Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu 

a Phlismona 2014  

 

10. Ar hyn o bryd, mae eithriad yn Neddf Llywodraeth Cymru 2006 yn atal y 

Cynulliad rhag deddfu ynghylch gorchmynion i ddiogelu pobl rhag ymddygiad 

sy’n achosi neu sy’n debygol o achosi aflonyddwch, braw neu ofid.  

 

11. Byddai Cymal Cadw 42 yn y Bil drafft yn cysylltu testun ymddygiad 

gwrthgymdeithasol â diffiniad a nodir yn y Ddeddf Ymddygiad 

Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014. Byddai’n atal y Cynulliad rhag 

pasio Deddf a oedd yn ymwneud â’r canlynol (h.y. a oedd â mwy na chysylltiad 

rhydd neu denau gyda’r canlynol):  

 

‘(a) conduct that has caused, or is likely to cause, harassment, alarm or 

distress to any person,  

(b) conduct capable of causing nuisance or annoyance to a person in 

relation to that person’s occupation or residential premises, or  

(c) conduct capable of causing housing-related nuisance or annoyance to 

any person.’ 

 

12. Mae hyn yn llawer ehangach na’r eithriad presennol, sydd ond yn rhwystro’r 

Cynulliad rhag deddfu ar ‘orchmynion’ sy’n bodoli eisoes.  

13. Byddai’r setliad arfaethedig newydd yn golygu na allai’r Cynulliad ddeddfu 

mewn perthynas ag ymddygiad gwrthgymdeithasol o ran y cyd-destun tai. Felly, 

byddai adran 55 o’r Bil Rhentu Cartrefi (Cymru)  (sy’n gosod cyfrifoldebau ar 

ddeiliaid contractau i beidio â chymryd rhan yn yr ymddygiad hwn) wedi bod y tu 

allan i gymhwysedd y Cynulliad.  
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14. Mae hefyd yn debygol y byddai adran 145 o’r Bil hwnnw (sy’n caniatáu i 

ddarparwyr tai â chymorth eithrio deiliaid o’u cartrefi am hyd at 48 awr mewn 

achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol) wedi bod y tu allan i gymhwysedd y 

Cynulliad.  

 

15. Mae mynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cael ei gysylltu’n agos 

ag atal troseddu. Gallai’r Ddeddf Trais ar Sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a 

Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 efallai, felly, fod wedi bod y tu allan i gymhwysedd y 

Cynulliad ar sail y mater a gedwir yn ôl hwn, yn ogystal ag ar sail y mater a gedwir 

yn ôl sy’n ymwneud ag atal troseddau, pe bai’r setliad arfaethedig newydd mewn 

grym.  

 

Eitemau peryglus  

 (Adran B11, materion a gedwir yn ôl 48-50: Testun Deddf Arfau Saethu 1968-

1997; testun Deddf Gwenwynau 1972; cyllyll)  

 

16. Mae’r materion a gedwir yn ôl hyn yn cynnwys cyllyll, llafnau, bwyeill, 

cleddyfau, gwenwynau a drylliau. Nid oes eithriad cyfredol yn Neddf Llywodraeth 

Cymru ar gyfer y materion a gwmpesir gan y materion a gedwir yn ôl arfaethedig. 

Gall y materion hyn ymddangos yn bell o gymhwysedd y Cynulliad, ond gallai’r 

Cynulliad mewn gwirionedd ddeddfu ar hyn o bryd mewn perthynas â’r eitemau 

peryglus hyn, ar yr amod bod diben Deddf y Cynulliad yn ymwneud ag un o’r 

pynciau a roddwyd yn Neddf Llywodraeth Cymru, fel atal anafiadau, diogelu plant 

ac oedolion ifanc, neu addysg.2 Er enghraifft, gallai’r Cynulliad ddeddfu, mewn 

egwyddor, o ran eitemau peryglus at ddibenion amddiffyn plant a phobl ifanc ar 

strydoedd ein cymunedau yng Nghymru, neu mewn ysgolion a cholegau. O 

ganlyniad i ddyfarniad y Goruchaf Lys yn achos y Bil Sector Amaethyddol (Cymru), 

gallai’r Cynulliad, felly, ddeddfu ar y materion hynny, ar yr amod bod diben y 

ddeddfwriaeth yn cyfeirio’n wirioneddol at un o’r pynciau cymhwysedd.  

 

17. Byddai’r mater a gedwir yn ôl arfaethedig, felly, yn lleihau cymhwysedd y 

Cynulliad.  

                                       

2 Cafodd hyn ei sefydlu gan ddyfarniad y Goruchaf Lys yn achos y  Bil Sector Amaethyddol (Cymru). Fel cyflogaeth, a 
oedd yn broblem yn yr achos hwnnw, mae eitemau peryglus fel cyllyll yn "bynciau tawel", sef  pynciau nad ydynt yn 
bynciau nac yn eithriadau yn Atodlen 7 i Ddeddf Llywodraeth Cymru. 
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Camddefnyddio cyffuriau a sylweddau seicoweithredol neu ddelio ynddynt 

(Adran B12, mater a gedwir yn ôl 51)  

 

18. Ymddengys bod y cymal cadw hwn yn ehangach na’r eithriad presennol yn 

Neddf Llywodraeth Cymru, sydd ar gyfer "Camddefnyddio a delio mewn cyffuriau" 

yn unig. Fodd bynnag, rydym o’r farn y byddai’r sylweddau hyn, yn ymarferol, yn 

dod o fewn yr eithriad presennol. Ar ben hynny, byddai cymhwysedd i’r Cynulliad 

ddeddfu yn eu cylch ar hyn o bryd yn cael ei rwystro oherwydd bodolaeth 

swyddogaeth Gweinidogion y DU na allai, o dan y setliad presennol, gael ei dileu 

na’i haddasu heb ganiatâd Llywodraeth y DU. Felly, nid yw’r mater a gedwir yn ôl 

hwn yn newid cymhwysedd mewn gwirionedd.  

 

Adloniant a lluniaeth hwyr y nos, gan gynnwys dosbarthiad ffilmiau a recordiadau 

fideo (gan gynnwys gemau fideo), a gwerthu a chyflenwi alcohol  

(Adran B14, mater a gedwir yn ôl 53 a 54 ac Adran B15, mater a gedwir yn ôl 55)  

 

19. Mae eithriad yn Neddf Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd yn atal y Cynulliad 

rhag deddfu ynghylch ‘trwyddedu gwerthu a chyflenwi alcohol, darparu adloniant 

a lluniaeth hwyr y nos’. 

 

20. Byddai’r mater a gedwir yn ôl  arfaethedig yn gymwys i adloniant ‘hwyr y nos’ 

yn unig. Mae’n ymddangos y gallai’r Cynulliad ddeddfu ynghylch adloniant ar 

adegau eraill o’r dydd, ac felly byddai hyn yn cynyddu ychydig ar gymhwysedd 

deddfwriaethol y Cynulliad.  

 

21. Ar y llaw arall, mae Deddf Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd yn atal y Cynulliad 

rhag deddfu mewn perthynas â dosbarthiad ffilmiau a recordiadau fideo, ond nid 

gemau fideo. Byddai cymhwysedd y Cynulliad ychydig yn llai yn sgil y Bil drafft,  

oherwydd byddai gemau fideo yn fater a fyddai’n cael ei gadw.  

 

Elusennau a chodi arian 

Adran B21, mater a gedwir yn ôl 61: Elusennau  

 

22. Mae llawer o landlordiaid cymdeithasol cofrestredig yn elusennau. Ar hyn o 

bryd, caiff y Cynulliad osod dyletswyddau arnynt o dan y pennawd ‘tai’. Er 

enghraifft, mae adran 95 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014 yn ei gwneud yn ofynnol i 
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landlordiaid cymdeithasol cofrestredig gydweithio ag awdurdodau lleol i gartrefu 

pobl ddigartref. Nid yw’n eglur a fyddai’r ddarpariaeth hon yn tu allan i 

gymhwysedd y Cynulliad, o ran y graddau y mae’n effeithio ar elusennau, o dan y 

setliad arfaethedig newydd.  

 

Iechyd a diogelwch   

Adran J6, mater a gedwir yn ôl 171: Diogelwch tân 

 

23.  Ar hyn o bryd, mae gan y Cynulliad gymhwysedd o ran y pynciau canlynol:  
 

 Y Gwasanaethau Tân ac Achub 

 Darparu systemau llethu tân awtomatig mewn mangreoedd preswyl newydd 

eu hadeiladu neu sydd newydd eu trosi; 

 Hyrwyddo diogelwch tân heblaw drwy wahardd neu reoleiddio.  

24. Mater a gedwir yn ôl 171 yw "Diogelwch tân". Mae eithriadau penodol ar gyfer 

darparu systemau llethu tân awtomatig mewn mangreoedd preswyl newydd eu 

hadeiladu neu sydd newydd eu trosi, ac ar gyfer hyrwyddo diogelwch tân heblaw 

drwy wahardd neu reoleiddio. Fodd bynnag, nid oes unrhyw eithriad ar gyfer 

"gwasanaethau tân ac achub".  

 

25. Nid yw’r mater a gedwir yn ôl, ar ei ben ei hun, yn lleihau cymhwysedd yn ôl 

pob tebyg; mae’n ddigonol nad yw "gwasanaethau tân ac achub" yn cael eu cadw. 

Fodd bynnag, mae’r Bil drafft yn cynnwys cyfyngiad ar y Cynulliad rhag deddfu 

mewn perthynas ag awdurdodau cyhoeddus nad yw eu swyddogaethau yn gyfan 

gwbl neu’n bennaf o fewn cymhwysedd. O gofio y byddai swyddogaethau o ran 

"diogelwch tân" yn cael eu cadw, mae effaith y mater a gedwir yn ôl a’r cyfyngiad 

gyda’i gilydd yn achosi rhywfaint o ansicrwydd am bŵer y Cynulliad i ddeddfu ar 

gyfansoddiad, swyddogaethau ac ati awdurdodau tân ac achub.  

 

Y cyfryngau, diwylliant a chwaraeon 

Cymalau cadw o dan Bennawd K  

 

26. Mae cymhwysedd yn y maes hwn yn ddigyfnewid i raddau helaeth, ond mae’n 

werth nodi rhai pwyntiau. Yn y setliad presennol, mae ‘Darlledu’ yn eithriad. Mae’r 

setliad arfaethedig newydd yn cyfeirio at ‘Ddarlledu a chyfryngau eraill  ‘(mater a 

gedwir yn ôl  173) a’r ‘Gorfforaeth Ddarlledu Brydeinig  ‘(mater a gedwir yn ôl 
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174). Mae cymal cadw y BBC yn debygol o fod er eglurder yn unig; o dan y setliad 

presennol, mae’r BBC wedi cael ei ystyried erioed fel mater nad yw wedi’i 

ddatganoli. Felly, yr unig newid a all fod o arwyddocâd yw ‘cyfryngau eraill’. Nid 

yw’n glir beth yw ystyr hyn, er yr ymddengys ei fod yn cynnwys y cyfryngau 

cymdeithasol mae’n debyg. O ganlyniad, mae’n aneglur a yw hwn yn lleihau 

cymhwysedd y Cynulliad.  

 

27. Mae cymal cadw arall (177) sy’n ymwneud â thaliadau a wneir i Gyllid a 

Thollau EM mewn perthynas ag eiddo a dderbynnir yn lle treth. Mae hwn yn 

ehangach na’r eithriad o gymhwysedd presennol: ar hyn o bryd, caiff y Cynulliad 

ddeddfu o ran taliadau yn lle treth ar ffurf eiddo sydd ‘o ddiddordeb cenedlaethol 

i Gymru ‘. Felly, byddai hyn yn golygu lleihad o ran cymhwysedd.  

 

Pridiannau tir lleol  

 (Adran M2, mater a gedwir yn ôl 198: Pridiannau tir lleol  

 

28. O dan y setliad presennol, mae pridiannau tir lleol o fewn cymhwysedd, ac 

eithrio ar gyfer ffioedd. Byddai’r setliad arfaethedig newydd yn lleihau  

cymhwysedd y Cynulliad drwy gymryd ei bŵer i ddeddfu ar bridiannau tir lleol  

mewn unrhyw ffordd.  

 

Cyfle cyfartal  

(Adran N1, mater a gedwir yn ôl 206: Cyfle cyfartal, gan gynnwys pwnc Deddf 

Cydraddoldeb 2006 a Deddf Cydraddoldeb 2010  

 

29. Mae’r setliad presennol yn caniatáu i’r Cynulliad ddeddfu ar faterion yn 

ymwneud â chyfle cyfartal mewn perthynas â chyrff cyhoeddus yng Nghymru a 

fyddai’n cael eu hystyried yn "ddatganoledig" yn fras.  

 

30. Ni fyddai hyn yn bosibl o dan y setliad arfaethedig newydd. Mae cyfleoedd 

cyfartal, gan gynnwys pwnc Deddf Cydraddoldeb 2006 a Deddf Cydraddoldeb 

2010, yn cael eu cadw yn y Bil drafft. Byddai hyn yn lleihau cymhwysedd y 

Cynulliad.  

 

31. Fodd bynnag, byddai’r canlynol o fewn cymhwysedd, yn rhinwedd eithriadau 

i’r cymalau cadw:  
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i) Encouragement of equal opportunities;  

 

(ii) Imposing duties on “Welsh public authorities” and “specified public 

authorities” (both these terms are defined in the Bill) to make arrangements 

to ensure that their functions are carried out with due regard for their legal 

obligations as to equal opportunity;  

 

(iii) The subject-matter of Part 1 of the Equality Act 2010 (which requires 

public bodies to have regard to the desirability of reducing socio-economic 

inequalities in exercising their functions). Otherwise, affecting the Equality 

Act would be outside competence. 

32. Mae’r cymhwysedd hwn yn gyfyngedig o ran cwmpas. Mae’r cymhwysedd i 

"annog" (pwynt (i)) yn llai na’r pŵer i osod dyletswyddau. Yn wir mae "anogaeth" 

ynddo’i hun yn rhywbeth nad oes angen camau deddfwriaethol ar ei gyfer, ac felly 

mae cymhwysedd deddfwriaethol yn ddamcaniaethol i raddau. Mae’r cymhwysedd 

ym mhwynt (ii) ar gyfer gosod dyletswyddau ar gyrff cyhoeddus o ran sut y maent 

yn cyflawni dyletswydd gyfreithiol bresennol yn unig. Mae pwynt (iii) yn fwy 

arwyddocaol, fodd bynnag.  

 

33. Nid yw’r diffiniad o ‘gyfle cyfartal’ yn cynnwys iaith. Felly, ymddengys nad oes 

dim effaith ar gymhwysedd y Cynulliad i ddeddfu er mwyn hyrwyddo’r Gymraeg. 

Fodd bynnag, gall cyfyngiadau ar gymhwysedd y Cynulliad, mewn gwirionedd, 

leihau cymhwysedd yn y maes hwn, fel yr amlinellwyd eisoes yn ein llythyr.  
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Atodiad B: Profion cymhwysedd arfaethedig ym Mil Cymru drafft  

Prawf 1 Rhaid iddo beidio ag ymestyn y tu hwnt i awdurdodaeth Cymru a 

Lloegr; 

Prawf 2 Rhaid iddo beidio â bod yn gymwys heblaw mewn perthynas â 

Chymru, na rhoi, gosod, addasu neu ddileu swyddogaethau sy’n 

arferadwy heblaw mewn perthynas â Chymru (neu’n rhoi pŵer i 

wneud hynny), oni bai bod yr addasiad yn atodol i ddarpariaeth 

cymhwysedd craidd AC nad yw ei effaith y tu hwnt i Gymru yn fwy 

na’r hyn sy’n angenrheidiol i roi effaith i ddiben y ddarpariaeth 

cymhwysedd craidd. 

Prawf 3 Rhaid iddo beidio ag "ymwneud â" materion a gadwyd yn ôl a 

restrir yn Atodlen 7A drafft, a gaiff ei mewnosod yn Neddf 

Llywodraeth Cymru, gan ddisodli’r Atodlen 7 bresennol (mae 

Atodlen 7A i’w gweld yn Atodlen 1 i’r Bil). 

Prawf 4 Rhaid iddo beidio ag addasu’r gyfraith ar faterion a gadwyd yn ôl 

(na rhoi’r pŵer i wneud hynny), oni bai bod yr addasiad yn atodol i 

ddarpariaeth cymhwysedd craidd, ac nad yw ei effaith ar faterion a 

gadwyd yn ôl yn fwy na’r hyn sy’n angenrheidiol i roi effaith i 

ddiben y ddarpariaeth cymhwysedd craidd. 

Prawf 5 Rhaid iddo beidio ag addasu cyfraith breifat (na rhoi’r pŵer i 

wneud hynny) oni bai bod yr addasiad yn angenrheidiol at bwrpas 

datganoledig, neu yn atodol i ddarpariaeth cymhwysedd craidd ac 

nad yw ei effaith ar gymhwysiad cyffredinol y gyfraith breifat yn 

fwy na’r hyn sy’n angenrheidiol i roi effaith i’r pwrpas 

datganoledig hwnnw.  

Caiff ystyr "y gyfraith breifat" ei ddiffinio fel y gyfraith contract, y 

gyfraith asiantaeth, y gyfraith mechnïaeth, y gyfraith camwedd, y 

gyfraith cyfoethogi ac adferiad anghyfiawn, y gyfraith eiddo, y 

gyfraith ymddiriedolaethau a chyfraith olyniaeth). Mae hyn yn eang 

dros ben.  

Prawf 6 Rhaid iddo beidio ag addasu’r gyfraith trosedd (neu gosbau sifil), 
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na rhoi’r pŵer i wneud hynny, oni bai bod yr addasiad yn atodol i 

ddarpariaeth cymhwysedd craidd, ac nad yw ei effaith ar 

gymhwysiad cyffredinol y gyfraith trosedd / cosbau sifil yn fwy 

na’r hyn sy’n angenrheidiol i roi effaith i’r diben datganoledig 

hwnnw, ac nad yw’n drosedd yn ymwneud â thraffig ar y ffyrdd. 

Prawf 7 Rhaid iddo beidio ag addasu deddfiad a warchodir (a restrir yn 

Atodlen 7B drafft, gan gynnwys rhai darpariaethau yn Neddf 

Llywodraeth Cymru a rhai darnau o ddeddfwriaeth arall). 

Prawf 8  

 

Rhaid iddo beidio ag effeithio ar swyddogaethau Gweinidog y 

Goron, neu swyddogaethau rhai o adrannau’r llywodraeth neu 

"awdurdodau a gedwir" eraill mewn amrywiaeth o ffyrdd heb 

ganiatâd ‘y Gweinidog priodol’.  

 

Mae’r prawf hwn yn debyg i brawf presennol, ond mae wedi’i 

ehangu’n sylweddol, h.y mae wedi’i wneud yn fwy cyfyngedig o 

ran cymhwysedd, mewn chwe ffordd: 

 

(i) ni fydd y Cynulliad yn gallu dileu neu addasu unrhyw 

swyddogaethau Gweinidogol y DU, ar hyn o bryd nac yn y dyfodol, 

oni bai bod Llywodraeth y DU yn rhoi caniatâd i wneud hynny; tra 

ar hyn o bryd mae’r gwaharddiad yn berthnasol i swyddogaethau a 

grëwyd cyn 5 Mai 2011 yn unig;  

(ii) ni fydd y Cynulliad yn gallu dileu neu addasu swyddogaethau 

o’r fath pan fyddai gwneud hynny dim ond yn ddamweiniol neu’n 

ganlyniadol, oni bai bod Llywodraeth y DU yn rhoi caniatâd i 

wneud hynny; mae hwn yn waharddiad newydd ac mae’n gwrthdroi 

effaith y dyfarniad Goruchaf Lys yn achos y Bil Is-ddeddfau 

Llywodraeth Leol (Cymru);  

(iii) mae’r un gwaharddiadau yn berthnasol i effeithio ar 

swyddogaethau "awdurdodau a gedwir" (awdurdodau cyhoeddus y 

mae eu swyddogaethau’n ymwneud yn gyfan gwbl neu’n bennaf â 

materion a gadwyd yn ôl, ac awdurdodau cyhoeddus sydd ag 

unrhyw swyddogaethau y tu hwnt i Gymru, hyd yn oed os yw eu 

swyddogaethau’n ymwneud yn gyfan gwbl neu’n bennaf â 

materion datganoledig ) - mae hwn yn waharddiad newydd;  
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(vi) ni fydd y Cynulliad yn gallu rhoi na gosod unrhyw swyddogaeth 

ar awdurdod a gedwir heb ganiatâd gan Lywodraeth y DU (ar hyn o 

bryd, mae’r gwaharddiad hwn yn berthnasol i roi swyddogaethau 

newydd i Weinidogion y DU yn unig );  

(v) ni fydd y Cynulliad yn gallu rhoi, gosod, addasu neu ddileu 

swyddogaethau sy’n arferadwy yn benodol mewn perthynas ag 

awdurdod a gedwir, heb ganiatâd Llywodraeth y Deyrnas Unedig; 

mae hwn yn waharddiad newydd;  

(vi) ni fydd y Cynulliad yn gallu addasu cyfansoddiad awdurdod a 

gedwir heb ganiatâd Llywodraeth y DU; mae hwn yn waharddiad 

newydd.  

Prawf 9  

 

Rhaid iddo beidio â bod yn anghydnaws â’r Confensiwn Hawliau 

Dynol;  

 

Prawf 10  

 

Rhaid iddo beidio â bod yn anghydnaws â Chyfraith yr UE  
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Our  ref: NB/SMH     Ask for: Nick Bennett 

 
Your ref:        01656 641150 

 
Date:  6 November 2015 
 

      

 
 

Mrs Christine Chapman 
Chair of the Communities, Equality 
   and Local Government Committee 
National Assembly for Wales 
Cardiff Bay 
CARDIFF 
CF99   1NA 
 

 

Dear Mrs Chapman 

 

Draft Wales Bill: Request for information 
 
Thank you for your letter dated 23 October 2015 seeking my views on the draft Wales 

Bill published a fortnight ago.  It would not be appropriate for me as Ombudsman to 

comment on the impact of the Bill in relation to bodies within my jurisdiction; however, I 

do welcome the opportunity to comment on its possible impact in relation to the office of 

the Public Services Ombudsman for Wales (PSOW). 

 

First and foremost, there is ambiguity as to whether under the ‘reserved model’ 

arrangements set out in the draft Wales Bill, the office of PSOW and the functions of the 

office of the PSOW remains within the legislative competence of the National Assembly 

for Wales.  Clearly this is a matter of concern and, of course, a live issue with the 

Assembly currently considering introducing a new PSOW Act. 

 

As members of the Communities, Equality and Local Government Committee will be 

aware, currently, the Assembly has the competence to legislate for a new Public 

Services Ombudsman (Wales) Act, pursuant to Part 4 of the Government of Wales Act 

2006 (‘GOWA 2006’).  The relevant provisions of GOWA 2006 are set out in section 108 

and Schedule 7.  Paragraph 14 of Part 1 of Schedule 7 sets out the subjects on which 

the Assembly may legislate under the heading of ‘Public administration’ and this 

includes ‘Public Services Ombudsman for Wales’.  

Atodiad C 
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As members of the Committee will also be aware it is intended that Schedule 7 of the 

GOWA 2006 be repealed.   Although there is no direct reference to the PSOW within 

the draft Wales Bill (apart from Schedule 7B, paragraph 7(7)(b)), it is possible that the 

PSOW remains within the Assembly’s competence through the provision at Schedule 

7A, paragraph 2(1)(b), whereby the “functions exercisable by any person acting on 

behalf of the Crown” is not reserved.  It may be that it is this that is applicable given that 

the PSOW is a Crown appointment. 

 
With the above uncertainties, however, I sincerely hope that the new draft Wales Bill will 

not delay or affect the Assembly’s ability to introduce a new PSOW Act, should this 

remain its wish. 

 

With regard to the additional areas being proposed for devolution contained in the draft 

Wales Bill, the key consideration from the PSOW’s perspective is the potential increase 

in complaints to the office as a consequence.  It is my view that the devolved areas 

being proposed (that is, elements of energy and transport, and Assembly and local 

government elections in Wales) will not generate a significant increase in complaints.   

Had the area of welfare, for example, been included in the draft Wales Bill, then that 

would have been a different matter.  However, as things stand, I cannot see that there 

will be a major impact on the Ombudsman’s office.  I have previously given the 

Assembly the undertaking that, in seeking financial resources for the running of my 

office, I would not seek more than 0.03% of the Welsh Block.   On the basis of the 

provisions within the draft Wales Bill, I believe that I would still be able to honour that 

undertaking. 

 
I hope that this response is of at least some assistance to the Committee’s 
considerations. 
 
Yours sincerely 
 

 
 
Nick Bennett 
Ombudsman 
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Cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 

Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig 

Cadeirydd Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu 

Cadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau 

Cadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau  

Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon 

 

18 Gorffennaf 2016 

Annwyl Gadeiryddion y Pwyllgorau 

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18 

Yn ein cyfarfod ar 14 Gorffennaf, cytunodd y Pwyllgor Cyllid ar y ffordd orau o 

graffu ar y gyllideb.  Rwy'n ysgrifennu at holl Gadeiryddion y Pwyllgorau i rannu 

ein syniadau ac i annog eich pwyllgorau i ystyried sut y gallant gyfrannu at 

gyflawni'r gwaith craffu mwyaf rhesymegol ac effeithiol ar gynlluniau gwariant y 

Llywodraeth. 

Rhoi sylw i'r gyllideb 

Yn y Pedwerydd Cynulliad cytunodd yr holl Bwyllgorau i fabwysiadu dull 

cydgysylltiedig ar gyfer craffu ar y gyllideb yn seiliedig ar y perfformiad a'r 

canlyniadau sydd i'w sicrhau gyda'r adnoddau sydd ar gael, a'r blaenoriaethau a 

nodwyd gan y cyhoedd yn gyffredinol (yn seiliedig ar adborth o waith ymgysylltu).  

Roedd y dull hwn yn ymwneud â'r pedair egwyddor o ran craffu ariannol, sef: 

fforddiadwyedd, blaenoriaethu, gwerth am arian a phroses. Defnyddiwyd yr 

egwyddorion hyn yn sail i holl bapurau briffio, sesiynau tystiolaeth ac 

adroddiadau'r Pwyllgor. Yr egwyddorion yw:  

 Fforddiadwyedd - edrych ar y darlun mawr o ran cyfanswm y refeniw a 

gwariant, ac a oes cydbwysedd priodol;  

 Blaenoriaethu - a yw'r dyraniadau wedi'u rhannu rhwng sectorau/rhaglenni 

gwahanol mewn ffordd resymol y gellir ei chyfiawnhau? 
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 Gwerth am arian - yn y bôn, a yw cyrff cyhoeddus yn gwario eu dyraniadau 

yn dda – economi, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd (hynny yw, 

canlyniadau; a 

 Phrosesau'r gyllideb - a ydynt yn effeithiol ac yn hygyrch ac a oes 

integreiddio rhwng cynllunio corfforaethol a chynllunio gwasanaethau, a 

rheoli perfformiad a rheoli ariannol? 

Rydym wedi nodi nifer o feysydd yr hoffem weld y gwaith craffu yn canolbwyntio 

arnynt, sef: 

- Dull gweithredu o ran gwariant ataliol, a sut y cynrychiolir hwn wrth 

ddyrannu adnoddau (Gwariant ataliol = gwariant sy'n canolbwyntio ar 

atal problemau a lliniaru'r galw am wasanaethau yn y dyfodol, drwy 

ymyrryd yn gynnar). 

- Polisïau Llywodraeth Cymru i leihau tlodi, lliniaru effeithiau diwygio lles a 

pharatoi ar gyfer poblogaeth sy'n heneiddio 

- Cynaliadwyedd gwasanaethau cyhoeddus, arloesi a thrawsnewid 

gwasanaethau 

- Trefniadau ariannol byrddau iechyd lleol  

- Paratoi i'r DU adael yr UE 

- Cyllidebu carbon isel a pharatoi ar gyfer Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol 

- Paratoi ar gyfer effaith y datganoli pellach sy'n rhan o Fil Cymru  

- Effaith rhaglen ddeddfwriaethol Llywodraeth Cymru ac a oes digon o 

adnoddau ar gyfer ei rhoi ar waith.  

- Craffu ar y Gymraeg, cydraddoldeb a chynaliadwyedd. 

 

Anogir chi i ddefnyddio rhai o'r meysydd hyn fel ffocws eich gwaith craffu ar y 

gyllideb. 

Ymgynghoriad drafft y gyllideb 

Fel yn y gorffennol, rydym yn ymgynghori yn ystod toriad yr haf.  Hefyd, rydym yn 

bwriadu cael math o 'sgwrs ar y cyfryngau cymdeithasol' pan fydd y gyllideb 

ddrafft wedi'i chyhoeddi, a fydd yn galluogi rhanddeiliaid i fynegi barn ychwanegol 

ar y ffigurau a gyhoeddir o fewn y gyllideb ddrafft.  Rydym yn eich gwahodd i 

dynnu sylw'ch rhanddeiliaid at ein hymgynghoriad. 

 

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu 
Culture, Welsh Language and Communications Committee 
CWLC(5)-02-16 PTN3 

Tudalen y pecyn 76



 

Amserlen 

Fel y gwyddoch erbyn hyn, mae'r dyddiadau ar gyfer y gyllideb ddrafft bellach 

wedi'u cytuno fel a ganlyn: 

 Gosod y Gyllideb Ddrafft  – 18 Hydref  

 Y dyddiad cau i'r Pwyllgor Cyllid gyflwyno adroddiad  – 29 Tachwedd (5 

wythnos eistedd/6 wythnos i gyd) 

 Y ddadl ar y Gyllideb Ddrafft  – 6 Rhagfyr 

 Cyflwyno Cynnig y Gyllideb Flynyddol  – 20 Rhagfyr 

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 20.10, os bydd eich Pwyllgor am gyflwyno adroddiad ar 

y gyllideb, byddai'n dda cael yr ymateb erbyn dydd Gwener 18 Tachwedd. 

Yn olaf, os oes gennych unrhyw gwestiynau am unrhyw agwedd ar broses y 

gyllideb ddrafft, mae croeso i chi gysylltu â mi neu Bethan Davies, Clerc y Pwyllgor 

Cyllid ar 0300 200 6372, neu Bethan.Davies@Cynulliad.Cymru . 

Yn gywir 

 

Simon Thomas 

Cadeirydd 
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Y Gwir. Anrh. Alun Cairns AS 
Ysgrifennydd Gwladol Cymru 
Swyddfa Cymru 
1 Pwynt Caspian  
Ffordd Caspian  
Caerdydd  
CF10 4DQ          14/07/2016 
 
 
Annwyl Alun 
 
Y Bil Cymru Arfaethedig 
 
Ysgrifennaf i fynegi rhai pryderon ynghylch effeithiau posibl y Bil Cymru arfaethedig ar y 
Gymraeg, gan obeithio y byddwch yn medru lleddfu’r pryderon hynny trwy gynnig atebion 
i’r cwestiynau nodir isod. Mae fy mhryderon yn ymwneud â photensial y Bil Cymru 
arfaethedig i rwystro gweithrediad llawn Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 ac i gyfyngu ar 
bwerau Cynulliad Cenedlaethol Cymru i ddeddfu dros y Gymraeg. 
 
Mae Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn caniatáu i Weinidogion Cymru gyflwyno drwy 
reoliadau dyletswyddau statudol yn ymwneud â’r iaith Gymraeg, sef Safonau’r Gymraeg, 
ac i wneud y dyletswyddau hynny’n benodol gymwys i ystod eang o bersonau. Mae 
gwneud hynny yn ei dro yn caniatáu i mi hysbysu personau perthnasol ei fod yn ofynnol 
iddynt gydymffurfio â’r dyletswyddau a gyflwynwyd, i osod amserlen ar gyfer cydymffurfio 
ac i orfodi cydymffurfiaeth lle bo angen. Caniateir gan y Mesur hwnnw ar gyfer gwneud 
dyletswyddau’n benodol gymwys i Weinidogion y Goron ond os yw’r Ysgrifennydd Gwladol 
wedi cydsynio i hynny. 
 
Mae Atodlen 1 y Bil Cymru arfaethedig yn rhestru’r materion hynny sydd wedi eu cadw yn 
ôl. Nodir ym mharagraff 200 yr atodlen honno nad yw gosod swyddogaethau yn ymwneud 
â’r iaith Gymraeg ar berson, neu orfodi, newid neu ddileu swyddogaeth o’r fath, yn fater 
sydd wedi ei gadw yn ôl, heblaw mewn perthynas â’r llysoedd.  
 
Mae Atodlen 2, paragraff 8 y Bil Cymru arfaethedig (‘Cyfyngiadau Cyffredinol’) yn nodi na 
chaiff Deddf y Cynulliad Cenedlaethol gynnwys darpariaeth ar gyfer gosod swyddogaeth 
ar Weinidog y Goron, neu orfodi, newid neu ddileu swyddogaeth Gweinidog y Goron, 
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heblaw bod y Gweinidog perthnasol wedi cydsynio i hynny. Mae hynny’n gyson â 
darpariaethau Mesur y Gymraeg(Cymru) 2011. Ond ar ben hynny mae’r Bil arfaethedig 
hefyd yn nodi’r angen am gydsyniad y Gweinidog perthnasol ar gyfer gosod swyddogaeth 
ar adran o’r llywodraeth neu awdurdod sydd heb ei ddatganoli, neu ar gyfer gorfodi, newid 
neu ddileu swyddogaeth ar y personau hynny. Ymddengys felly, pe bai’r Cynulliad 
Cenedlaethol yn penderfynu deddfu ar gyfer y Gymraeg yn y dyfodol, yn dilyn pasio’r Bil 
Cymru hwn, na ellid cynnwys yn y ddeddf honno ddarpariaeth ar gyfer gosod, gorfodi, 
newid neu ddileu swyddogaeth yn ymwneud â’r Gymraeg ar yr holl ystod hynny o 
bersonau, heb gydsyniad y Gweinidog perthnasol. Os yw hynny’n gywir, yna ni fedrai’r 
Cynulliad Cenedlaethol ddeddfu ar gyfer y Gymraeg yn dilyn pasio’r Bil Cymru hwn heb 
wneud hynny o fewn cyd-destun lle fo’i bwerau wedi eu cyfyngu’n sylweddol o ran 
adrannau’r llywodraeth ac awdurdodau sydd heb eu datganoli. Byddwn yn ddiolchgar pe 
byddech yn cadarnhau bod hynny’n ddehongliad cywir o effaith tebygol paragraff 8, 
Atodlen 2 y Bil Cymru arfaethedig ar y Gymraeg. Os felly, gwerthfawrogwn dderbyn 
eglurhad dros y penderfyniad i gyfyngu pwerau’r Cynulliad mewn perthynas â’r Gymraeg 
fel hyn. 
 
Os yw fy nehongliad yn gywir yna byddai hynny’n achos pryder difrifol o ystyried bod 
adrannau’r llywodraeth ac awdurdodau sydd heb eu datganoli yn darparu ystod eang iawn 
o wasanaethau i bobl Cymru, gwasanaethau y mae’n rhaid i lawer o unigolion eu 
defnyddio ac sydd wedi bod ar gael yn Gymraeg ers cryn amser.  
 
Ofnaf y byddai paragraff 8, Atodlen 2 y Bil Cymru arfaethedig, yn sgil pasio’r Bil, yn arwain 
rhai adrannau’r llywodraeth ac awdurdodau sydd heb eu datganoli i gwestiynu pŵer y 
Cynulliad i wneud swyddogaethau yn ymwneud â’r Gymraeg yn benodol gymwys iddynt 
dan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011, heb i Weinidog perthnasol Llywodraeth y DU 
gydsynio i hynny. Carwn dderbyn cadarnhad gennych na fyddai pasio’r Bil Cymru 
arfaethedig yn effeithio ar weithrediad Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 fel hyn nac mewn 
unrhyw ffordd arall.  
 
Mae paragraff 11(1)(b), Atodlen 2 y Bil Cymru arfaethedig yn nodi na chaiff Deddf y 
Cynulliad Cenedlaethol ddileu neu newid swyddogaeth yn ymwneud â’r Gymraeg ar 
Weinidog y Goron, heblaw bod y Gweinidog perthnasol wedi cydsynio i hynny. Byddwn yn 
ddiolchgar am eglurhad am y rhesymau dros gyfeirio’n benodol at swyddogaethau yn 
ymwneud â’r Gymraeg yn y paragraff yma. Hoffwn wybod hefyd os oes unrhyw reswm 
pam fod rhan yma’r Bil yn ei gwneud yn ofynnol i’r Cynulliad geisio cydsyniad y Gweinidog 
perthnasol er mwyn newid neu ddileu swyddogaeth yn ymwneud â’r iaith Gymraeg ar 
Weinidog y Goron, yn hytrach na’i wneud yn ofynnol i’r Cynulliad ymgynghori â’r 
Gweinidog perthnasol, fel sy’n ofynnol ar gyfer dileu neu newid rhai mathau eraill o 
swyddogaethau ar Weinidog y Goron. 
 
Yn olaf, ac ar fater arall, gwerthfawrogwn dderbyn diweddariad ar gynnydd wrth 
weithredu’r argymhelliad canlynol gan y Comisiwn Silk mewn perthynas â’r iaith Gymraeg:  
 
‘Credwn y dylai Llywodraeth y Deyrnas Unedig a Llywodraeth Cymru adolygu pob un o’r 
meysydd a grybwyllwyd gan y Comisiynydd gyda golwg ar ddiwygio’r gyfraith i roi statws 
cyfartal i’r Gymraeg. Yn fwy cyffredinol, credwn y dylai Llywodraeth y Deyrnas Unedig a Tudalen y pecyn 79
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Llywodraeth Cymru asesu’n systematig sut y defnyddir y Gymraeg ar draws y llywodraeth 
ac yna cadw golwg ar y sefyllfa’n barhaus.’ 
 
Ysgrifennais y llynedd at eich rhagflaenydd ynghylch y mater yma a nodwyd y canlynol yn 
yr ymateb a dderbyniais ym mis Rhagfyr: 
 
‘Bydd y Llywodraeth yn parhau i chwilio am gyfleoedd i ddiwygio deddfwriaeth nad 
yw'n rhoi statws cyfartal i’r iaith Gymraeg. Mae hyn y cynnwys deddfwriaeth gofrestru 
lle mae’r Swyddfa Gofrestru Gyffredinol, rhan o Swyddfa Basbort EM, yn gweithio 
gyda Swyddfa Cymru a Llywodraeth Cymru i chwilio am gyfleoedd deddfwriaethol 
addas i gyflwyno diwygiadau.’ 
 
Gwerthfawrogwn dderbyn diweddariad ar gynnydd ers mis Rhagfyr diwethaf wrth 
weithredu’r argymhelliad yma, yn ogystal ag ymateb i’r pwyntiau a godir uchod ynghylch y 
Bil Cymru arfaethedig. Gan fod y Bil arfaethedig yn teithio’n gyflym trwy Senedd y DU, 
gwerthfawrogwn dderbyn ymateb prydlon i’r pwyntiau a godir os gwelwch yn dda.  
 
Yr eiddoch yn gywir, 
 

 
Meri Huws 
Comisiynydd y Gymraeg  
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Bethan Jenkins AC 

Cadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a 

Chyfathrebu 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

 

 

14 Gorffennaf 2016 

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon y BBC 

Annwyl Bethan, 

Yng nghyfarfod y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar 11 Gorffennaf, bu’r Pwyllgor yn trafod y 

posibilrwydd o gynnal gwaith craffu ar gyfrifon archwiliedig y BBC fel rhan o’i waith o 

graffu ar gyfrifon yn flynyddol. Daw hyn yn dilyn cytuno ar Femorandwm Cyd-

ddealltwriaeth diwygiedig a oedd yn deillio o’r adolygiad o Siarter y BBC/Llywodraeth 

Cymru ac argymhelliad gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus blaenorol y dylai hwn fod yn 

faes gwaith ar gyfer y Pwyllgor a fyddai’n ei olynu yn y Pumed Cynulliad.  

Dywedodd Archwilydd Cyffredinol Cymru wrth y Pwyllgor, oherwydd nad oes ganddo ef 

ddim pwerau i adolygu cyfrifon y BBC na gweithgareddau’r sefydliad yng Nghymru, mae 

terfynau i’r cymorth y gallai ef ei ddarparu i unrhyw waith craffu gan bwyllgor yn y maes 

hwn. Fodd bynnag, er na fyddai hyn yn atal y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus rhag ystyried y 

cyfrifon roeddwn eisiau ysgrifennu atoch chi fel Cadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, y 

Gymraeg a Chyfathrebu i ofyn a ydych chi’n bwriadu ystyried adroddiad blynyddol y BBC, 

ac os ydych, p’un a fyddech yn fodlon ystyried y cyfrifon fel rhan o’r gwaith craffu hwn ai 

peidio? 

Yn gywir, 

 

Nick Ramsay AC 

Cadeirydd 
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Cadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 

Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig 

Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol  

Cadeirydd Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu 

Cadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau 

Cadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau 

Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid 

Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon 

Cadeirydd y Pwyllgor Deisebau  

Cadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 
 

 

 

25 Awst 2016 

Annwyl Gadeiryddion y Pwyllgorau, 

Y goblygiadau i Gymru oherwydd i'r DU benderfynu gadael yr Undeb 

Ewropeaidd  

Fel y gwyddoch, sefydlwyd pwyllgor polisi a deddfwriaeth ychwanegol i leihau'r 

pwysau ar bwyllgorau eraill ac i graffu ar faterion eraill sydd o bwys i'r cyhoedd. 

Gwnaeth y Rheolwyr Busnes ailystyried cylch gwaith y pwyllgor hwn yn sgil 

canlyniad Refferendwm yr UE, gan gytuno y dylai flaenoriaethu gwaith ar yr effaith 

y bydd gadael yr UE yn ei chael ar Gymru. 

O ganlyniad, newidiwyd ei enw i'r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth 

Ychwanegol ('y Pwyllgor Materion Allanol'). 

Hoffwn dynnu eich sylw at y cylch gwaith dros dro a gynigir gan y Pwyllgor Busnes 

ar gyfer y Pwyllgor Materion Allanol: 

1. Archwilio'r goblygiadau i Gymru oherwydd i'r Deyrnas Unedig benderfynu 

gadael yr Undeb Ewropeaidd a sicrhau bod buddiannau Cymru yn cael eu 

diogelu yn ystod y broses adael, mewn unrhyw berthynas newydd â'r UE ac yn 

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu 
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nhrefniadau gwledydd y DU ar ôl gadael ar gyfer materion perthnasol o ran 

polisi, cyllid a deddfwriaeth.  

2. Cydlynu gweithgarwch ar draws pwyllgorau'r Cynulliad mewn perthynas â 

phwynt 1 uchod.  

3. Cyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol fel y'u nodir yn Rheolau Sefydlog 

21.8 i 21.11.  

4. Ystyried unrhyw fater arall, gan gynnwys deddfwriaeth, a gyfeirir ato gan y 

Pwyllgor Busnes.  
Mae rhagor o wybodaeth yn adroddiad y Pwyllgor Busnes ar ddiwygio cylch gwaith 

y Pwyllgor, sydd wedi'i amgáu gyda'r llythyr hwn.  

Bydd y Pwyllgor Busnes yn cyflwyno cynnig i ddiwygio cylch gwaith y Pwyllgor 

Materion Allanol yn ffurfiol er mwyn i'r Cynulliad gytuno arno ddydd Mercher 14 

Medi 2016. 

Bydd angen i ni arfer dull cydlynol wrth i wahanol bwyllgorau'r Cynulliad graffu ar 

y materion hyn. 

Byddwn yn ddiolchgar pe gallech nodi a yw eich pwyllgor yn bwriadu gwneud 

unrhyw waith sy'n ymwneud ag ymadawiad y Deyrnas Unedig â'r UE, neu unrhyw 

agwedd arall ar ein cylch gwaith. Hoffwn hefyd gynnig gwahoddiad agored i chi 

fynychu unrhyw gyfarfod o'r Pwyllgor Materion Allanol sy'n ymwneud â materion 

sy'n rhan o gylch gwaith eich pwyllgor chi. 

Rwy'n edrych ymlaen at ddatblygu perthynas waith adeiladol â chi wrth i'r gwaith 

pwysig hwn fynd yn ei flaen. 

 

Yn gywir, 

 

David Rees AC 

Cadeirydd  

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu'n Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 
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Adroddiad y Pwyllgor Busnes ar adolygu cylch gwaith 

y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol 

 

Diben y Pwyllgor 

 

Bydd angen i'r Pwyllgor sicrhau bod buddiannau Cymru yn cael eu diogelu 

mewn trafodaethau a phenderfyniadau ynghylch: 

 penderfyniad y DU i adael yr Undeb Ewropeaidd; 

 perthynas y DU â'r Undeb Ewropeaidd yn y dyfodol; a'r 

 trefniadau o fewn y DU ar ôl gadael yr UE o ran polisïau, cyllid a 

deddfwriaeth sy'n deillio o'r Undeb Ewropeaidd. 

 

Yn gryno, mae'r gwaith hwn yn ymwneud â thri lle sy'n ddibynnol ar ei 

gilydd: Caerdydd, Llundain a Brwsel. 

 

Y camau gweithredu 

 

Gellid gweithredu mewn cyfres o gamau graddol, fel a ganlyn: 

 

Deall y goblygiadau – Asesiad cynhwysfawr o'r goblygiadau i Gymru o ran 

polisi, arian, deddfwriaeth a'r cyfansoddiad. Defnyddio arbenigedd y 

Comisiwn a'r Llywodraeth, ac arbenigedd o'r sector academaidd a'r trydydd 

sector i gyflawni hyn. Gallai gynnull panel arbenigol i gynorthwyo â'r agwedd 

hon ar ei waith. 

 

Deall y camau ymarferol – Pan fydd maint a manylion y goblygiadau yn 

ddealladwy, gallai'r Pwyllgor edrych ar yr hyn sydd angen ei wneud i sicrhau 

bod buddiannau Cymru'n cael eu cynrychioli'n ddigonol ac y gweithredir 

arnynt yn ystod y trafodaethau i adael yr UE. I wneud hynny, byddai'n craffu 

ar strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer rheoli'r broses hon a byddai 

hefyd, os oes angen, yn argymell dulliau amgen. 

 

Deall buddiannau Cymru – Gallai'r Pwyllgor fod â rhan gadarnhaol o ran bod 

yn llwyfan ar gyfer deialog rhwng y rhanddeiliaid a'r trafodaethau gadael, 

gan sicrhau y caiff safbwyntiau'r rhanddeiliaid eu clywed, a rhoi gwybod, at 

ddibenion craffu, am y rhai sy'n ymwneud â'r trafodaethau. Yn ogystal, gall 

fwydo cynnydd yn ôl wrth i'r trafodaethau fynd rhagddynt a gallai hynny 
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helpu i sicrhau bod y rhanddeiliaid yn dal i gael eu cynnwys a bod y 

Cynulliad ar y blaen o ran cynrychioli pobl Cymru. 

 

Dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif – Gallai'r Pwyllgor ddefnyddio'r wybodaeth a 

gafodd yng nghyfnodau cynharaf ei waith i graffu ar waith Llywodraeth 

Cymru a dylanwadu ar y broses adael.  

 

Drwyddi draw, byddai'r sylw ar sicrhau'r canlyniad gorau posibl i bobl Cymru.  

 

Lle bo pwyllgor yn gallu cefnogi Llywodraeth Cymru, gallai'r gymeradwyaeth 

drawsbleidiol hon gryfhau sefyllfa Cymru. Os bydd pwyllgor yn gwneud 

beirniadaeth adeiladol, gallai hyn hefyd gryfhau'r posibilrwydd o ganlyniadau 

cadarnhaol ar gyfer Cymru os bydd Llywodraeth Cymru yn gweithredu 

arnynt. 

 

Gallai'r gwaith i ddeall y goblygiadau ac i gynnwys rhanddeiliaid ddechrau ar 

unwaith. Mae'n gyfle i wneud y Cynulliad yn fforwm i drafod materion sy'n 

benodol i Gymru o ran ymadawiad y DU o'r UE. 

 

Bydd pwyllgorau eraill yn awyddus i archwilio goblygiadau’r trafodaethau ar 

gyfer polisi domestig. Gallai’r pwyllgor hwn gydlynu'r gwaith hwnnw a 

defnyddio hynny i ategu ei waith ei hun (yn hytrach na dyblygu). Noda’r 

Pwyllgor Busnes y bydd Fforwm y Cadeiryddion yn trafod hyn yn ystod tymor 

yr hydref.  

 

Er mwyn cael y wybodaeth sydd ei hangen ar gyfer y gwaith hwn, bydd angen 

i'r Pwyllgor (a'r Cadeirydd yn benodol) sicrhau ei fod yn cael ei gynnwys 

mewn rhwydweithiau rhyngseneddol megis fforwm EC-UK, bod ganddo 

ddealltwriaeth drylwyr o'r hyn sy'n digwydd ym Mrwsel ac yn Llundain a'i  

fod mewn sefyllfa i ymateb yn rhwydd a chyflym wrth i bethau ddatblygu. 

 

Gallai'r Pwyllgor Busnes ystyried a ddylai fod yn ofynnol i'r Pwyllgor hwn roi 

adroddiad i'r Cynulliad yn rheolaidd. 

 

Deddfwriaeth Ychwanegol 
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Gallai’r Pwyllgor hwn graffu ar ddeddfwriaeth, mewn unrhyw faes pwnc a 

gyfeirir ato gan y Pwyllgor Busnes, os nad oes digon o gapasiti i graffu ar y 

ddeddfwriaeth honno o fewn strwythur presennol y pwyllgorau. 

 

Byddai hefyd yn rhesymegol i roi'r cyfrifoldebau am ddeddfwriaeth ddrafft yr 

Undeb Ewropeaidd i'r Pwyllgor hwn. Ar hyn o bryd mae'n rhan o waith y 

Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol.  

 

Nid oes dim i atal y Pwyllgor Busnes rhag adolygu'r trefniadau hyn yn y 

dyfodol. 

 

Cylch gwaith diwygiedig a gynigir gan y Pwyllgor Busnes i’r Cynulliad 

 

Mae’r Pwyllgor Busnes yn cynnig y cylch gwaith a ganlyn: 

 

1. Archwilio'r goblygiadau i Gymru oherwydd i'r Deyrnas Unedig adael yr 

Undeb Ewropeaidd, a sicrhau bod buddiannau Cymru yn cael eu 

diogelu yn ystod y broses adael, mewn unrhyw berthynas newydd â'r 

Undeb Ewropeaidd ac yn y trefniadau o fewn y DU ar ôl gadael ar gyfer 

yr agweddau perthnasol ar bolisi, cyllid a deddfwriaeth. 

2. Cydlynu gweithgareddau ar draws pwyllgorau'r Cynulliad mewn 

perthynas â phwynt 1 uchod. 

3. Cyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol fel y'u nodir yn Rheolau 

Sefydlog 21.8 i 21.11.  

4. Ystyried unrhyw fater arall, gan gynnwys deddfwriaeth, a gyfeirir ato 

gan y Pwyllgor Busnes. 

 

Bydd angen newid cyfatebol hefyd i gylch gwaith y Pwyllgor Materion 

Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol. 
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