
 

       

      

 

6 Mawrth 2020 

Annwyl Llyr 

Deddfwriaeth pwyllgorau 

Fel rhan o’n gwaith i archwilio argymhellion y Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol y 

Cynulliad, mae’r Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad yn ystyried dulliau 

deddfwriaethol posibl ar gyfer unrhyw ddiwygiad o ran maint a threfniadau etholiadol y 

sefydliad. Byddem yn croesawu barn y Pwyllgor Cyllid ar y profiad o ddatblygu Bil pwyllgor 

a'i lywio drwy'r broses ddeddfwriaethol. 

Byddai angen Deddf Cynulliad i gyflwyno unrhyw newid o ran nifer yr Aelodau neu sut y 

cânt eu hethol. Yn unol â’n hamcan strategol i amlinellu cynllun ar gyfer diwygio i lywio 

penderfyniadau’r pleidiau gwleidyddol ynghylch eu safbwyntiau polisi a’u maniffestos ar 

gyfer etholiad y Cynulliad yn 2021, rydym yn ystyried y gwahanol ddulliau y gellid eu 

defnyddio i gyflwyno Biliau. 

Mae’r Rheolau Sefydlog yn nodi y gall Biliau gael eu cyflwyno gan: Lywodraeth Cymru; 

pwyllgorau'r Cynulliad; Comisiwn y Cynulliad; neu Aelodau a ddewiswyd trwy bleidlais. Hyd 

yma, y Pwyllgor Cyllid yw'r unig bwyllgor sydd wedi defnyddio'r ddarpariaeth yn RhS 26.81 

sy'n galluogi unrhyw bwyllgor Cynulliad i gyflwyno Bil sy'n ymwneud â'i gylch gwaith: 

Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2019. 

  

Llyr Gruffydd AC 

Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid 



 

Byddem yn croesawu eich mewnbwn mewn perthynas â’r profiad o gyflwyno 

deddfwriaeth pwyllgor, gan gynnwys unrhyw wersi i'w dysgu neu arferion gorau mewn 

cysylltiad â’r enghreifftiau a ganlyn: 

▪ Datblygu cynigion a darpariaethau deddfwriaethol, a’r dogfennau ategol, asesiadau 

effaith ac amcangyfrifon ariannol cysylltiedig. 

▪ Ymgynghori â rhanddeiliaid polisi a gwleidyddol a gweithio gyda hwy, gan gynnwys 

ar Filiau drafft. 

▪ Cyflwyno deddfwriaeth a'i harwain trwy'r broses graffu deddfwriaethol. 

▪ Meithrin a chynnal consensws ymhlith aelodau'r Pwyllgor ar amcanion polisi, cynigion 

deddfwriaethol a strategaethau diwygio er enghraifft. 

▪ Meithrin a chynnal consensws i gefnogi'ch cynigion ymhlith pleidiau gwleidyddol a 

rhanddeiliaid. 

▪ Ymgysylltu â Llywodraeth Cymru. 

▪ Manteisio ar sgiliau ac adnoddau perthnasol. 

Byddai'n ddefnyddiol cael eich barn erbyn dydd Llun 4 Mai 2020. Os hoffech gael 

gwybodaeth bellach am waith y Pwyllgor, cysylltwch â Chlerc y Pwyllgor, Helen Finlayson, 

drwy anfon e-bost i SeneddDiwygio@Cynulliad.Cymru. 

Yn gywir 

 

Dawn Bowden AC 

Cadeirydd y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu’n Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 
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