
 

Agenda - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a 

Deddfwriaethol 
Lleoliad: 

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd 

Dyddiad: Dydd Llun, 27 Ionawr 2020 

Amser: 14.30

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Gareth Williams 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6362  

SeneddMCD@cynulliad.cymru
------ 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant 

14.30   

2 Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r 

Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 

14.30-14.35   

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol 

2.1 SL(5)488 - Gorchymyn Draenio Cynaliadwy (Gorfodi) (Cymru) (Diwygio) 2020  

 (Tudalennau 1 - 7) 

CLA(5)-04-20 – Papur 1 – Adroddiad 

CLA(5)-04-20 – Papur 2 – Rheoliadau 

CLA(5)-04-20 – Papur 3 – Memorandwm Esboniadol 

3 Papurau i'w nodi 

14.35-14.40   

3.1 Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol: Fforwm 

Masnach Gweinidogol  

 (Tudalen 8) 

CLA(5)-04-20 – Papur 4 – Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau 

Rhyngwladol, 23 Ionawr 2020 

3.2 Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Cyd-bwyllgor y Gweinidogion 

(Negodiadau'r UE)  

 (Tudalen 9) 

CLA(5)-04-20 – Papur 5 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 23 Ionawr 2020 

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



4 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn: 

14.40   

5 Y newid yng nghyfansoddiad Cymru: Materion allweddol 

14.40-14.55 (Tudalennau 10 - 28)  

CLA(5)-04-20 – Papur 6 – Papur materion allweddol 

CLA(5)-04-20 – Papur 7 – Llythyr at y Prif Weinidog, 23 Ionawr 2020 

6 Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad: Trafod yr 

ymatebion 

14.55-15.00 (Tudalennau 29 - 50)  

CLA(5)-04-20 – Papur 8 – Ymateb drafft 

CLA(5)-04-20 – Papur 9 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor ar Ddiwygio 

Etholiadol y Cynulliad, 16 Rhagfyr 2019 

CLA(5)-04-20 – Papur 10 – Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Busnes, 24 Mai 

2018 

CLA(5)-04-20 – Papur 11 - Detholiadau o'r adroddiad Deddfu yng Nghymru, 

Hydref 2015 

Dyddiad y cyfarfod nesaf - 3 Chwefror 2020  

 



 

SL(5)488 - Gorchymyn Draenio Cynaliadwy (Gorfodi) 
(Cymru) (Diwygio) 2020 

Cefndir a Diben 
Mae'r Gorchymyn hwn yn diwygio Gorchymyn Draenio Cynaliadwy (Gorfodi) (Cymru) 2018 i ddarparu ar 
gyfer dirwy ddiderfyn am y troseddau a nodir yn erthygl 21 o'r Gorchymyn hwnnw pan ymdrinnir â 
throseddau o'r fath yn y Llys Ynadon. 

Gweithdrefn 
Cadarnhaol. 

Materion technegol: craffu 
Ni nodir dim pwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn perthynas â’r offeryn 
hwn. 

Rhinweddau: craffu  
Nodir y pwynt a ganlyn i gyflwyno adroddiad arno o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â’r offeryn 
hwn. 

Rheol Sefydlog 21.3(ii) - ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod yn codi 
materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Cynulliad. 

Cymeradwywyd y Gorchymyn hwn yn wreiddiol gan y Cynulliad yn y Cyfarfod Llawn ar 26 Tachwedd 
2019 ond ni ellid ei wneud gan nad oedd yn cynnwys darpariaeth gychwyn. Cafodd ei ail-osod ar 14 
Ionawr 2020. 

Y goblygiadau yn sgîl ymadael â’r Undeb Ewropeaidd  
Ni nodir dim pwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn perthynas â’r offeryn 
hwn. 

Ymateb y Llywodraeth 
Nid oes angen ymateb gan y llywodraeth. 

 
Cynghorwyr Cyfreithiol 
Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol 
16 Ionawr 2020 
 

Tudalen y pecyn 1

Eitem 2.1



Gorchymyn drafft a osodwyd gerbron Cynulliad 

Cenedlaethol Cymru o dan baragraff 14(5)(b) o 
Atodlen 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010, i’w 

gymeradwyo drwy benderfyniad gan Gynulliad 
Cenedlaethol Cymru. 

O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  D R A F F T  

2020 Rhif (Cy. ) 

Y DIWYDIANT DŴR, CYMRU 

Gorchymyn Draenio Cynaliadwy 

(Gorfodi) (Cymru) (Diwygio) 2020  

NODYN ESBONIADOL 

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Gorchymyn) 

 

Mae’r Gorchymyn hwn yn diwygio Gorchymyn 

Draenio Cynaliadwy (Gorfodi) (Cymru) 2018 (O.S. 

2018/1182 (Cy. 241)) er mwyn darparu ar gyfer dirwy 

ddiderfyn ar gyfer y troseddau a nodir yn erthygl 21 

o’r Gorchymyn hwnnw. 

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar 

gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn 

perthynas â’r Gorchymyn hwn. O ganlyniad, 

ystyriwyd nad oedd yn angenrheidiol cynnal asesiad 

effaith rheoleiddiol o’r costau a’r manteision sy’n 

debygol o ddeillio o gydymffurfio â’r Gorchymyn 

hwn. 
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Gorchymyn drafft a osodwyd gerbron Cynulliad 

Cenedlaethol Cymru o dan baragraff 14(5)(b) o 
Atodlen 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010, i’w 

gymeradwyo drwy benderfyniad gan Gynulliad 
Cenedlaethol Cymru. 

 O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  D R A F F T   

2020 Rhif (Cy. ) 

Y DIWYDIANT DŴR, CYMRU 

Gorchymyn Draenio Cynaliadwy 

(Gorfodi) (Cymru) (Diwygio) 2020  

Gwnaed *** 

Yn dod i rym  drannoeth y diwrnod y’i gwneir 

Mae Gweinidogion Cymru, drwy arfer y pwerau a 

roddir gan adran 32 o Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 

2010(1), a pharagraff 14 o Atodlen 3 iddi, yn gwneud 

y Gorchymyn a ganlyn.  

Yn unol â pharagraff 14(5)(b) o Atodlen 3 i’r Ddeddf 

honno, gosodwyd drafft o’r offeryn hwn gerbron 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac fe’i cymeradwywyd 

ganddo drwy benderfyniad. 

Enwi a chychwyn 

1.—(1) Enw’r Gorchymyn hwn yw Gorchymyn 

Draenio Cynaliadwy (Gorfodi) (Cymru) (Diwygio) 

2020. 

(2) Daw’r Gorchymyn hwn i rym drannoeth y 

diwrnod y’i gwneir. 

Diwygio Gorchymyn Draenio Cynaliadwy 

(Gorfodi) (Cymru) 2018 

2. Yn erthygl 21 o Orchymyn Draenio Cynaliadwy 

(Gorfodi) (Cymru) 2018(2), hepgorer “nad yw’n fwy 

nag £20,000”.  

                                                                               
(1) 2010 p. 29. Gweinidogion Cymru yw’r Gweinidog mewn 

perthynas â systemau draenio yng Nghymru yn rhinwedd 
paragraff 4(a) o Atodlen 3. Mae diwygiadau i Atodlen 3, ond 
nid oes yr un ohonynt yn berthnasol i’r Gorchymyn hwn.  

(2) O.S. 2018/1182 (Cy. 241). 
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Enw 

Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 

un o Weinidogion Cymru 

Dyddiad 
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Memorandwm Esboniadol i Orchymyn Draenio Cynaliadwy (Gorfodi) (Cymru) 

(Diwygio) 2020 

Mae’r Memorandwm Esboniadol hwn wedi’i baratoi gan Adran yr Economi, Sgiliau 

ac Adnoddau Naturiol a chaiff ei roi ger bron y Cynulliad Cenedlaethol gyda’r is-

ddeddfwriaeth uchod ac yn unol â Rheol Sefydlog 27.1.  

Datganiad y Gweinidog  

Yn fy marn i, mae’r Memorandwm Esboniadol hwn yn farn deg a rhesymol o effaith 

ddisgwyliedig Gorchymyn Draenio Cynaliadwy (Gorfodi) (Cymru) (Diwygio) 2020.  

 

Lesley Griffiths  

Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig  

14 Ionawr 2020  
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1. Disgrifiad  

1.1 Mae Atodlen 3 o Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 (Deddf 2010) yn ymwneud 

â darpariaethau ar gyfer draenio cynaliadwy (SuDS).  Yn eu plith y mae sefydlu Corff 

Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy (SAB) i’w sefydlu o fewn awdurdodau 

lleol law yn llaw â’u dyletswydd fel y prif awdurdod llifogydd lleol (LLFA).  Bydd 

angen cymeradwyaeth y SAB cyn dechrau adeiladu systemau draenio ar safleoedd 

newydd neu safleoedd sy’n cael eu hailddatblygu.  

1.2 Mae Gorchymyn Draenio Cynaliadwy (Gorfodi) (Cymru) 2018 (“Gorchymyn 

2018”) yn darparu ar gyfer gorfodi pan eir yn groes i’r gymeradwyaeth sy’n ofynnol 

(“y gofyn i gymeradwyo”) o dan baragraff 7(1) o Atodlen 3 o Ddeddf 2010 mewn 

cysylltiad â systemau draenio ar gyfer gwaith adeiladu.  

1.3 Mae Erthygl 21 o Orchymyn 2018 yn ei gwneud yn drosedd peidio â 

chydymffurfio â hysbysiad stop dros dro, hysbysiad gorfodi neu hysbysiad stop.  

1.4 Mae Gorchymyn Draenio Cynaliadwy (Gorfodi) (Cymru) (Diwygio) 2019 yn newid 

terfyn ariannol y ddirwy a roddir o gael euogfarn ddiannod, hynny er mwyn ei gysoni 

â’r dirwyon diderfyn am droseddau y caiff Llysoedd Ynadon eu gosod yn sgil Deddf 

Cymorth Cyfreithiol, Dedfrydu a Chosbi Troseddwyr 2012.  

1.5 Nid yw’r diwygiad yn cynyddu lefel y ddirwy y gellir ei gosod am y troseddau hyn 

ond bydd yn effeithio ar benderfyniad y Llys Ynadon o ran a yw ei bwerau dedfrydu 

yn ddigonol ar gyfer rhoi dedfryd neu a oes angen anfon yr achos i Lys y Goron ar 

gyfer dedfryd gan fod gan Lys y Goron y pŵer i roi dirwy ddiderfyn (mae Llys y 

Goron yn cadw ei bŵer i osod dirwyon diderfyn am y troseddau hyn). Gall achosion 

gael eu hanfon i Lys y Goron yn unol â’r canllawiau perthnasol a luniwyd gan y 

Cyngor Canllawiau Dedfrydu lle y bo’n briodol.  

 

2. Materion o ddiddordeb arbennig i’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a 

Deddfwriaethol 

2.1 Mae’r gorchymyn hwn yn disodli fersiwn ddrafft Gorchymyn Draenio Cynaliadwy 

(Gorfodi) (Cymru) (Diwygio) 2019. Er y cafodd y Gorchymyn hwn ei gymeradwyo 

gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ni chafodd ei wneud gan nad oedd modd ei 

ddwyn i rym yn sgil camgymeriad drafftio.  

 

3. Cefndir deddfwriaethol  

3.1 Gwneir y gorchymyn hwn trwy’r pwerau a roddir gan adrannau 32 a 48(2) Deddf 

Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 a pharagraffau 4(a) ac 14 o’i Hatodiad 3.   

3.2 Yn unol â pharagraff 14(5)(b) o Atodlen 3 y Ddeddf honno, mae’r offeryn hwn yn 

dilyn gweithdrefn gadarnhaol y Cynulliad.  

4. Pwrpas ac effaith fwriedig y ddeddfwriaeth  
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4.1 Mae Erthygl 21 o Orchymyn 2018 yn cyfyngu ar faint y ddirwy y gellir ei rhoi 

mewn achos diannod am y drosedd o beidio â chydymffurfio â hysbysiad stop dros 

dro, hysbysiad gorfodi neu hysbysiad stop, i uchafswm o £20,000.  

 
4.2 Cafodd Gorchymyn 2018 ei ysgrifennu cyn cychwyn adran 85(1) o Ddeddf 

Cymorth Cyfreithiol, Dedfrydu a Chosbi Troseddwyr 2012 (LASPO) ond ni ddaeth i 

rym tan ar ôl hynny ac ni ddaeth felly o dan effaith y ddarpariaeth honno.  Roedd 

LASPO yn dileu terfyn uchaf y dirwyon y câi Llysoedd Ynadon eu rhoi am bob bron 

pob trosedd.  

 
4.3 Er mwyn sicrhau cysondeb â throseddau eraill o natur debyg, mae’r Gorchymyn 
hwn yn diwygio Gorchymyn Draenio Cynaliadwy (Gorfodi) (Cymru) 2018 er mwyn 
darparu dirwy ddiderfyn ar gyfer y troseddau a nodir yn erthygl 21 o’r Gorchymyn 
hwnnw pan fydd y Llys Ynadon yn ymdrin â hwy. Mae’r newid hwn yn golygu y caiff 
Llys Ynadon roi dirwy ddiderfyn felly mae ganddo y pŵer ar gyfer dedfrydu ystod 
ehangach o achosion. Mae’r diwygiad hwn yn gyson â’r geiriad sydd wedi’i fewnosod 
mewn deddfwriaeth arall gan LASPO.  
 

5. Ymgynghori  

5.1 Gan fod y Gorchymyn yn gwneud newid technegol nad yw’n adlewyrchu newid 

ym mholisi Llywodraeth Cymru ac nad yw’n cynyddu lefelau dedfrydu, nid oes angen 

cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ffurfiol.  

 

6. Asesiad Effaith Rheoleiddiol (RIA)  

6.1 Gan mai bach iawn fydd effaith y newid i Orchymyn 2018 ar wasanaethau yng 

Nghymru, nid oes asesiad effaith rheoleiddiol wedi’i gynnal.  

 

7. Asesiad o’r Gystadleuaeth  

7.1 Nid yw hyn yn gymwys. 

 

8. Adolygiad ar ôl ei roi ar waith  

8.1 Nid yw hyn yn gymwys.  
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Eluned Morgan AC/AM 
Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol  
Minister for International Relations and the Welsh Language  

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

Gohebiaeth.Lesley.Griffiths@llyw.cymru 
                Correspondence.Lesley.Griffiths@gov.wales 

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
 
David Rees AC (Cadeirydd) 
Cadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Bae Caerdydd 
CF99 1NA 
 
SeneddMADY@cynulliad.cymru 
 

Mr Mick Antoniw AC 
Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Bae Caerdydd 
CF99 1NA 
 
SeneddCLA@assembly.wales 
 

 
23 Ionawr 2020 
 
 

Annwyl Gadeiryddion, 
 
Rwy’n ysgrifennu o dan y cytundeb perthynas rhyng-sefydliadol i’ch hysbysu bod cyfarfod 
o’r Fforwm Masnach Gweinidogol yn digwydd ar 23 Ionawr.     
 
Rwy’n rhagweld y bydd y cyfarfod yn trafod y polisi masnach.  Byddaf yn ail-adrodd 
safbwynt Llywodraeth Cymru bod yn rhaid ystyried safbwyntiau y Gweinyddiaethau 
Datganoledig wrth ddatblygu trafodaethau.   
 
Byddaf yn ysgrifennu atoch eto yn dilyn y cyfarfod.   
 
Yr eiddoch, 

 

 
Eluned Morgan AC/AM 
Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol  
Minister for International Relations and the Welsh Language 
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Jeremy Miles AC/AM 
Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit  
Counsel General and Brexit Minister  
 
 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

PSCGBM@gov.wales/YPCCGB@llyw.cymru 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.  

 
Mick Antoniw AC  
Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol  
Cynulliad Cenedlaethol Cymru,  
Caerdydd  

CF99 1NA 
 

23 Ionawr 2020 
 

 
Annwyl Mick, 
 
Ysgrifennaf i roi gwybod i chi y byddwn, yn unol â'r cytundeb cysylltiadau rhyng-sefydliadol, 
yn cynnal cyfarfod Cyd-bwyllgor y Gweinidogion (Negodiadau'r UE) ar ddydd Mawrth 28 
Ionawr 2020. Yn y cyfarfod, byddwn yn trafod negodiadau â'r UE a'r adolygiad cysylltiadau 
rhynglywodraethol. 
 
Byddaf yn parhau i alw ar i'r Gweinyddiaethau Datganoledig gael eu cynrychioli ar dimau 
negodi'r DU, ac yn pwysleisio ein hymrwymiad i sicrhau na ddylid cyflwyno safbwyntiau 
negodi’r DU i’r UE fel rheol heb gytundeb y Gweinyddiaethau Datganoledig o ran y materion 
hynny sydd o fewn ein cymhwysedd. Byddaf yn galw ar i’r cynigion datrys anghydfod sy’n 
rhan o’r adolygiad cysylltiadau rhynglywodraethol gael eu cwblhau fel bod modd bod yn 
hollol eglur ynghylch amcanion y negodiadau a rôl y Gweinyddiaethau Datganoledig 
ynddynt.  
 

Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth 

Ychwanegol. 

 
 
 

 
 
 
Jeremy Miles AC 
Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit  
Counsel General and Brexit Minister 
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 10

Eitem 5 Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



 

Mark Drakeford AC 
Y Prif Weinidog 

       

     

 

23 Ionawr 2020 

 

Annwyl Mark 

Diolch i chi am ymddangos gerbron y Pwyllgor ar 13 Ionawr 2020 i roi tystiolaeth ar gyfer 
ein hymchwiliad presennol i’r Newid yng Nghyfansoddiad Cymru, ac am ymestyn y 
sesiwn er mwyn caniatáu inni graffu ar eich Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar 
Fil yr Undeb Ewropeaidd (Cytundeb Ymadael). 

Roedd y sesiwn yn werthfawr o ran llywio ein hymchwiliad a’n hystyriaeth o’r 
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol, ond mae nifer o faterion y byddem yn 
ddiolchgar o gael eglurhad pellach arnynt.   

Cytundebau rhynglywodraethol   

Yn ystod ein sesiwn dystiolaeth, gwnaethom godi rôl cytundebau rhynglywodraethol yr 
ymrwymodd Llywodraeth Cymru iddynt fel rhan o’r gwaith o wneud deddfwriaeth y DU 
yn ymwneud â Brexit. Efallai y byddai’n ddefnyddiol pe bawn yn nodi’r cefndir i’n 
pryderon.  

Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 

Ym mis Hydref 2019, gwnaethom ysgrifennu at y Cwnsler Cyffredinol ynghylch 
amrywiaeth o faterion, gan gynnwys defnyddio cytundebau rhynglywodraethol. Yn ei 
ymateb, ar 27 Tachwedd 2019, nododd y Cwnsler Cyffredinol sut mae Llywodraeth 
Cymru yn ystyried bod y cytundeb rhynglywodraethol sy’n gysylltiedig â Deddf yr Undeb 
Ewropeaidd (Ymadael) 2018 wedi dod â buddion o ran gallu’r Cynulliad i ddeddfu. Fodd 
bynnag, o ganlyniad i’r cytundeb hwn, a thrwy ganiatáu i Lywodraeth y DU wneud nifer 
sylweddol o reoliadau mewn meysydd datganoledig, mae cael Gorchymyn adran 109 o 
dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 bellach yn ofynnol i ddiwygio Atodlen 7B i’r 
Ddeddf honno, er mwyn mynd i’r afael â’r effaith ar gymhwysedd deddfwriaethol y 
Cynulliad Cenedlaethol a’r risg iddo.  
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Rydym yn cydnabod yr ymrwymiad yn llythyr y Trefnydd, dyddiedig 17 Rhagfyr 2019, i 
ddarparu diweddariad ar y cynnydd o ran Gorchymyn adran 109, ac edrychwn ymlaen 
at glywed sut y bydd yn mynd i’r afael â’r pryderon yr ydym wedi’u nodi ynglŷn â’r 
materion hyn. 

Deddf Gofal Iechyd (Trefniadau’r Ardal Economaidd Ewropeaidd a Swistir) 2019 (y Bil 
Gofal Iechyd (Trefniadau Rhyngwladol) gynt) 

Ym mis Ionawr 2019, cyhoeddwyd ein hadroddiad ar Femorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Gofal Iechyd (Trefniadau Rhyngwladol). 
Roedd argymhelliad 1 ac argymhelliad 3 yn ymwneud â threfniadau cydsyniad y 
Gweinidog a hysbysu’r Cynulliad am benderfyniadau cydsynio. Nododd Vaughan 
Gething AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, ymateb Llywodraeth 
Cymru ar 12 Chwefror 2019. Wrth ystyried ymateb Llywodraeth Cymru i’n hadroddiad yn 
ein cyfarfod ar 18 Chwefror 2019, gofynnwyd inni beidio â chyhoeddi Memorandwm Cyd-
ddealltwriaeth drafft rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU, a ddefnyddiwyd i 
egluro pam fod argymhelliad 1 ac argymhelliad 3 yn cael eu gwrthod. Mewn llythyr ar 18 
Chwefror 2019, eglurodd y Gweinidog fod y cais i beidio â chyhoeddi’r Memorandwm 
Cyd-ddealltwriaeth drafft yn unol â pharagraff 7 o’r Cytundeb rhyng-sefydliadol rhwng 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru, sy’n cyfeirio at y Cynulliad yn 
cydnabod ac yn parchu bod angen am drafodaeth ryng-lywodraethol gyfrinachol rhwng 
llywodraethau. Nid oedd digon o amser i’r Pwyllgor graffu ar Femorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol atodol diwygiedig a oedd yn cynnwys y Memorandwm Cyd-
ddealltwriaeth terfynol cyn y cynhaliwyd dadl ar y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol 
perthnasol ar 12 Mawrth 2019.  

Y Bil Amaethyddiaeth 

Er na chwblhaodd Bil Amaethyddiaeth Llywodraeth y DU ei daith drwy Senedd y DU cyn 
Etholiad Cyffredinol 2019, fe wnaethom graffu ar ddau Femorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol yn ymwneud â’r Bil, a chyhoeddi dau adroddiad. Yn ein hadroddiad 
cyntaf, Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil 
Amaethyddiaeth a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2019, gwnaethom nodi bod 
Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gytundeb dwyochrog â Llywodraeth y DU fel ffordd 
o ddatrys anghydfod ynghylch a oedd angen cydsyniad i gynnwys cymal penodol yn y 
Bil. Nododd Argymhelliad 9 ein hadroddiad:  

“Dylai Ysgrifennydd y Cabinet esbonio i’r Pwyllgor hwn pam na fydd angen 
diwygio cymal 26 o Fil Amaethyddiaeth y Deyrnas Unedig o bosibl i ddatrys y 
materion sydd wedi peri pryder i Lywodraeth Cymru. Wrth wneud hynny, dylai 
Ysgrifennydd y Cabinet esbonio a fyddai’r cytundeb rhwng y ddwy lywodraeth y 
soniodd amdano i bob pwrpas yn caniatáu i Weinidogion y Deyrnas Unedig 
weithredu mewn meysydd datganoledig heb unrhyw waith craffu gan y Cynulliad 
Cenedlaethol.” 

Roedd ein hail adroddiad, ym mis Mehefin 2019, sef Memorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru (Memorandwm Rhif 2) ar y Bil Amaethyddiaeth, yn 
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mynegi pryder ynghylch yr oedi a fu i ymateb i’n hadroddiad cyntaf, yn ogystal â thynnu 
sylw at bryderon difrifol ynghylch defnyddio’r cytundeb dwyochrog. Ar 25 Gorffennaf 
2019, ar ôl ein cyfarfod olaf yn nhymor yr haf, ymatebodd Lesley Griffiths AC, Gweinidog 
yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig i’n hadroddiadau ac mewn perthynas ag 
argymhelliad 9 uchod, a nododd:   

“Rwyf wedi sicrhau’r rôl gryfaf posibl i Weinidogion Cymru wrth ddefnyddio’r 
pwerau, ac nid oes angen diwygio’r Bil yn fy marn i. Bydd is-ddeddfwriaeth yn 
ymwneud â materion datganoledig yn parhau i gael ei chyflwyno gerbron y 
Cynulliad at ddibenion craffu yn y ffordd arferol." 

Defnyddio cytundebau rhynglywodraethol  

Yn ei lythyr atom ar 27 Tachwedd 2019, dywedodd y Cwnsler Cyffredinol wrthym:  

O ran eu natur, cyfrifoldeb y gweithrediaethau perthnasol yw cytundebau 
rhynglywodraethol, a dylai hynny barhau. Ni ddylai cytundebau 
rhynglywodraethol fod yn ddarostyngedig i gydsyniad deddfwrfeydd. Mae 
Llywodraeth Cymru yn ymrwymo i ystod o gytundebau, rhai ohonynt sy’n ei 
rhwymo mewn cyfraith a rhai nad ydynt yn gwneud hynny, ac ni fyddai’n briodol 
yn gyfansoddiadol o ystyried y gwahanu pwerau i’r Cynulliad gydsynio i’r rheini. 
Fodd bynnag, gall Aelodau graffu arnynt wrth reswm, ac maent yn gwneud 
hynny.    

Pan fo cysylltiad rhwng cytundebau rhynglywodraethol â deddfwriaeth sylfaenol 
y mae cydsyniad y Cynulliad yn cael ei geisio ar ei chyfer, byddem yn rhagweld y 
byddai ystyried y cytundeb rhynglywodraethol perthnasol yn rhywbeth i’r 
Cynulliad ymgymryd ag ef. Yn fwy na hynny, byddem hefyd yn rhagweld y byddai’r 
Cynulliad yn parhau i graffu ar y modd y caiff cytundebau rhynglywodraethol eu 
gweithredu o dan y mecanweithiau y cytunwyd arnynt yn y cytundeb rhyng-
sefydliadol rhwng y Cynulliad a Llywodraeth Cymru.” 

Mae sylwadau’r Cwnsler Cyffredinol a’r dull a fabwysiadwyd mewn perthynas â’r Bil Gofal 
Iechyd a’r Bil Amaethyddiaeth yn tynnu sylw at ddiffyg eglurder ynghylch pryd y mae 
Llywodraeth Cymru yn credu ei bod yn briodol i bwyllgorau gynnal gwaith craffu ar 
gytundebau rhynglywodraethol sy’n gysylltiedig â deddfwriaeth sylfaenol. Yn ein sesiwn 
dystiolaeth, gwnaethoch gydnabod bod craffu ar gytundebau rhynglywodraethol yn 
digwydd ar sail “ôl-ddigwyddiad”.  

Yn ystod y sesiwn, fodd bynnag, gofynasom, pan na all llywodraethau gytuno ar gynnwys 
darpariaethau ym Miliau’r DU a fyddai’n ddarostyngedig i gydsyniad y Cynulliad, pam ei 
bod yn briodol i ddefnyddio cytundebau rhynglywodraethol yn eu lle, na fyddent wedyn 
yn amodol ar gydsyniad y Cynulliad. Cododd y cwestiwn hwn, yn benodol, o ganlyniad i’n 
gwaith craffu ar y Bil Amaethyddiaeth. Gofynnwyd hefyd a yw defnyddio cytundebau 
rhynglywodraethol felly yn gymhelliant i Lywodraeth y DU beidio â chynnwys 
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darpariaethau sy’n rhwymo’n gyfreithiol ym Miliau’r DU, a gwnaethoch nodi eich bod yn 
deall pam y gallai’r pryderon hyn godi.  

Mae cytundebau rhynglywodraethol wedi dod o ddiddordeb a phryder sylweddol inni 
oherwydd eu bod yn ymwneud â Llywodraeth y DU yn gwneud rheoliadau mewn 
meysydd polisi datganoledig, sydd wedyn yn destun gwaith craffu ffurfiol gan Senedd y 
DU yn hytrach na’r Cynulliad Cenedlaethol. Mae rôl pwyllgorau’r Cynulliad wrth graffu ar 
reoliadau a pholisi cysylltiedig â hwy o ran y materion datganoledig hyn i bob pwrpas yn 
gyfystyr â sylwebaeth ar ôl digwyddiad yn hytrach na dylanwadu ar feddylfryd neu ar y 
broses o wneud penderfyniadau drwy adrodd i’r Cynulliad ar y rheoliadau dan sylw.    

Rydym felly yn croesawu eich cynnig o ran ystyried sut y gallai’r Cynulliad 
Cenedlaethol gael rhan mwy sylweddol wrth graffu ar gytundebau 
rhynglywodraethol ac unrhyw syniadau pellach sydd gennych ar barhau i’w 
defnyddio a hyd eu parhad, yn enwedig gan y bydd cytundebau o’r fath hefyd yn sail i 
fwyafrif y fframweithiau cyffredin ledled y DU. 

Rheoliadau o dan Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 

Mae Bil yr Undeb Ewropeaidd (Cytundeb Ymadael) yn darparu nifer o bwerau i wneud 
rheoliadau i Weinidogion Cymru. Yn ystod y sesiwn dystiolaeth, gofynasom i ba raddau y 
mae Llywodraeth Cymru wedi asesu bod angen i Weinidogion Cymru wneud rheoliadau 
o dan y Bil, yn enwedig o dan y cymalau canlynol: 4, 12-14, 19 a 22.  

Dywedodd Prif Weinidog Cymru wrth y Pwyllgor fod y pwerau o dan gymal 4 yn rhai nad 
oes gan Lywodraeth Cymru unrhyw gynlluniau i’w defnyddio ar hyn o bryd. O ran y lleill, 
dywedodd eu bod i gyd yn faterion a fydd yn destun trafodaeth bellach rhwng 
Llywodraeth y DU a’r Undeb Ewropeaidd yn ystod y cyfnod gweithredu ac felly mae’n 
anodd gweld, ar hyn o bryd yn y broses, i ba raddau y gallai fod angen i Weinidogion 
Cymru ddefnyddio eu pwerau oherwydd nid ydym yn gwybod digon am y ffordd y bydd 
hawliau dinasyddiaeth er enghraifft yn destun mireinio pellach rhwng y DU a’r UE yn 
ystod y 12 mis nesaf.  

Er mwyn llywio ein gwaith paratoadol, byddem yn ddiolchgar pe gallech ddarparu i’r 
Pwyllgor eich asesiad o faint o is-ddeddfwriaeth y disgwylir iddynt gael eu gwneud o 
dan y cymalau hyn o Fil yr Undeb Ewropeaidd (Cytundeb Ymadael) a’u hamserlenni, 
ac a yw Llywodraeth Cymru yn bwriadu gwneud ei rheoliadau ei hun, neu gydsynio i 
offerynnau statudol a wneir gan Lywodraeth y DU. 

Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol 

Rydym yn amlwg wedi anghytuno ynghylch y gofynion a nodir yn Rheol Sefydlog 30A. 
Beth bynnag fo ein gwahanol safbwyntiau ar y pwynt hwn, mae’n gywir dweud bod 
Llywodraeth y DU wedi diwygio deddfwriaeth sylfaenol mewn meysydd datganoledig 
gyda chytundeb Llywodraeth Cymru a heb gydsyniad y Cynulliad Cenedlaethol. Rydym, 
fodd bynnag, yn croesawu’r llythyr gan Ken Skates AC, Gweinidog yr Economi a 
Thrafnidiaeth dyddiedig 17 Rhagfyr a oedd yn nodi, gan fod mwyafrif y rhaglen i gywiro’r 
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llyfr statud wedi’i gwblhau’n sylweddol, “bod yr amser yn iawn i ail-edrych ar y dull hwn o 
weithio, a dychwelyd at y drefn arferol, sef Llywodraeth Cymru yn cyflwyno Cynigion ar 
gyfer MCOSau.” Yn ystod ein sesiwn dystiolaeth gwnaethom geisio cael ymrwymiad y 
bydd Llywodraeth Cymru yn cyflwyno cynigion ar gyfer Memoranda Cydsyniad 
Offerynnau Statudol bob tro y bydd Llywodraeth y DU yn defnyddio ei phwerau o dan Fil 
yr Undeb Ewropeaidd (Cytundeb Ymadael) i ddiwygio deddfwriaeth sylfaenol mewn 
meysydd datganoledig, fel y gall y Cynulliad gydsynio’n ffurfiol. Mewn ymateb, 
gwnaethoch ymrwymo i gyflwyno cynigion cyn belled ag sy’n rhesymol ymarferol.  

Byddem yn ddiolchgar pe gallech roi eglurhad o ran o dan ba amgylchiadau na fyddai, 
o bosibl, yn ymarferol i gyflwyno cynigion o’r fath a chynnal dadl fer arnynt, yn 
enwedig pan fo nifer y Memoranda Cydsyniad Offerynnau Statudol yn gymharol fach 
(tua 20 dros y 14 mis diwethaf). 

Byddem hefyd yn ddiolchgar pe gallech gadarnhau y bydd eich ymrwymiad yn 
gymwys mewn perthynas â Llywodraeth y DU yn defnyddio pwerau sy’n deillio o holl 
Ddeddfau Senedd y DU sy’n gysylltiedig â Brexit. 

Cymal 38 o Fil yr Undeb Ewropeaidd (Cytundeb Ymadael) 

Yn ystod y sesiwn dystiolaeth, dechreuon ni edrych yn fanwl ar gymal 38 o Fil yr Undeb 
Ewropeaidd (Cytundeb Ymadael) ynghylch sofraniaeth seneddol ond daeth ein hamser i 
ben. Byddwn felly yn ddiolchgar o gael eich sylwadau ar gymal 38, ac yn benodol ar 
oblygiadau’r cymal hwn i fframwaith cyfansoddiadol presennol y Deyrnas Unedig.   

 Yn gywir 

 

Mick Antoniw AC 
Cadeirydd 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu yn Saesneg. 
We welcome correspondence in Welsh or English. 
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Tudalen y pecyn 29

Eitem 6Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42



 

Cadeiryddion y Pwyllgorau 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

       

16 Rhagfyr 2019 

 

Annwyl Cadeirydd, 

Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad 

Fel y gwyddoch, cafodd y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad ei sefydlu gan 

Gynulliad Cenedlaethol Cymru ym mis Medi 2019. Ei gylch gwaith yw archwilio 

argymhellion y Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad. Rwy'n ysgrifennu 

atoch i’ch gwahodd i rannu eich barn ar y goblygiadau posibl i bwyllgorau'r Cynulliad a 

allai ddeillio o unrhyw newid ym maint y Cynulliad. 

Yn benodol, byddem yn croesawu sylwadau eich Pwyllgor ar y materion a ganlyn: 

▪ Pa un a yw maint cyfredol y Cynulliad wedi arwain at unrhyw oblygiadau neu 

gyfyngiadau o ran gwaith eich Pwyllgor neu'r modd yr ydych yn mynd ati i 

wneud gwaith craffu ar bolisïau, deddfwriaeth a materion ariannol yng nghyd-

destun y materion hynny sydd o fewn eich cylch gwaith. 

▪ Sut y gallai unrhyw newidiadau diweddar neu ddisgwyliedig i bwerau neu 

gyfrifoldebau'r Cynulliad, neu'r cyd-destun cyfansoddiadol ehangach, effeithio 

ar gylch gwaith eich Pwyllgor neu’r modd yr ydych yn ymgymryd â'ch rôl. 

▪ Pa un a allai cynnydd ym maint y Cynulliad arwain at unrhyw oblygiadau o ran 

gwaith pwyllgorau'r Cynulliad, gan gynnwys y gwasanaethau cymorth y maent 

yn eu cael. 
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Byddem hefyd yn croesawu gwybodaeth am sut y mae eich Pwyllgor yn asesu effaith ei 

waith craffu, ac enghreifftiau o waith craffu effeithiol neu enghreifftiau o gyfleoedd a 

gollwyd. Byddai'n ddefnyddiol cael eich ymateb erbyn dydd Llun 27 Ionawr 2019. 

Byddaf yn gwneud datganiad llafar yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mercher 8 Ionawr 2020 er 

mwyn rhannu’r wybodaeth ddiweddaraf am waith y Pwyllgor. Yn y cyfamser, os oes 

gennych unrhyw gwestiynau am waith y Pwyllgor, neu os ydych o’r farn y byddai'n 

ddefnyddiol i chi gwrdd â rhywun i drafod y materion hyn, cysylltwch â Chlerc y Pwyllgor, 

Helen Finlayson drwy anfon neges e-bost at SeneddDiwygio@cynulliad.cymru neu drwy 

roi galwad ar 0300 200 6341. 

Yn gywir,  

 

Dawn Bowden AC 

Cadeirydd y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu yn Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 
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Elin Jones AM 
Llywydd 
Chair, Business Committee 

24 May 2018 

Annwyl Lywydd, 

Thank you for your letter of 9 May 2018 regarding the size of the Constitutional and 
Legislative Affairs Committee and changes needed to Standing Orders as a result of the 
scrutiny of subordinate legislation arising from the European Union (Withdrawal) Bill.  We 
considered the issues raised by your letter on 14 and 21 May.  

As you allude to in your letter, our Committee has traditionally worked in a non-partisan 
way, a point highlighted in our predecessor Committee’s legacy report. We have regularly 
made recommendations on all Bills and reported on the merits of Statutory Instruments 
without the Committee’s composition reflecting the Assembly’s party balance. This has, in 
our view, become one of the great strengths of the Committee and has resulted in 
improvements to legislation based on constitutional and legislative principle.  

We understand that it is likely the sifting process for the Assembly Committee will be made 
binding in the Bill, as recommended by this Committee and reflected already in the Bill for 
Westminster Committees. We also understand that the process in Westminster will be 
conducted by a politically balanced committee and the constitutional and political 
implications of this will need to be explored.  

While we are not opposed in principle to change, we believe that the reasons for change 
to the existing size of the Committee need to be based on sound reasoning and the 
implications of such a change clearly understood. In this regard we make the following 
observations:  

• the Committee size has fluctuated between four and five members in the Fifth 
Assembly;  

• with five members, two independent members sat on the Committee;   
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• we acknowledge that with a fifth member, concerns about quorum when members 
are absent are reduced;    

• any change to six or more members may change the culture of the Committee;  

• attending the Committee would not be optional – ad hoc attendance would not be 
acceptable;  

• before moving to a larger committee size, there would need to be a commitment 
that six members would be available to attend in our regular Monday slot and any 
additional slots required to scrutinise the increase in Brexit-related subordinate 
legislation;  

• a disagreement in the Committee, of whatever size, about whether the affirmative 
procedure should be attached to an instrument, would not prevent an Assembly 
Member from tabling a motion to annul that instrument in order to facilitate a 
debate on the floor of the Chamber;  

• our request (of 12 April) to consider primary legislation relates only to one Bill – the 
Welsh Government’s Legislation (Wales) Bill - which we believe concerns matters of 
constitutional and legislative principle rather than matters of policy; nevertheless we 
recognise that Business Committee has previously adopted the principle, in most 
cases, that voting on Bills in committees should reflect the political balance of the 
Assembly;   

• should the Committee be asked to consider a Bill related to Assembly reform, our 
expectation is that such a request would relate to Stage 1 only as Stage 2 would be 
conducted by a Committee of the Whole Assembly; rather than increase the size of 
our Committee for this purpose, another approach may be to set up a new 
committee for Stage 1 only which incorporates the existing CLA Committee 
membership but meeting in a different time-slot;   

• we would see merit in exploring the possibility of weighted-voting reflecting the 
political balance of the Assembly, but recognise that this would require careful 
thought as it may have a number of  knock on–effects including inter alia (i) all 
parties are not currently represented on the Committee, and (ii) the number of 
independent Members.   
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If you were in a position to provide more information about what specific roles the 
Business Committee envisages our Committee undertaking on primary legislation in the 
future, we would be able to provide a more informed response at the earliest opportunity.  

Our ongoing work on operational matters related to the EU (Withdrawal) Bill is considering 
procedures for the scrutiny of subordinate legislation, including the adequacy and 
suitability of the relevant existing Standing Orders to deliver the changes needed. It is our 
intention to report on these matters towards the end of June. This report is also likely to 
cover other matters related to the Bill and the Intergovernmental Agreement, such as 
notifying the Assembly of actions taken by the Welsh and UK Governments in devolved 
areas and the circumstances under which consent is provided to the UK Government to act 
in devolved areas.   

Yours sincerely, 

 

Mick Antoniw 
Chair 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 
We welcome correspondence in Welsh or English. 
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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