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Annwyl Huw 

Mesur Cymru 2016 – Cydsyniad Gweinidogion y Goron 

Cyn bod eich Pwyllgor yn ymgysylltu â Thŷ ’r Arglwyddi, roeddwn i’n awyddus i 

rannu fy safbwynt gyda chi a’ch aelodau ar y darpariaethau ym Mesur Cymru sy'n 

ymwneud â chydsyniad Gweinidogion y Goron. Mae fy mhryder yn ymwneud â 

chyfyngu ar ryddid y Cynulliad i ddeddfu heb gydsyniad Llywodraeth y DU. 

Er bod rhywfaint o gynnydd wedi'i wneud, mae Mesur Cymru, yn fy marn i, yn dal 

yn gam yn ôl o ran cymhwysedd presennol y Cynulliad ac nid yw eto yn darparu'r 

eglurder angenrheidiol i sicrhau bod y setliad cyfansoddiadol newydd yn 

ymarferol ar gyfer y dyfodol. Yn ystod taith y Mesur drwy Dŷ’r Cyffredin, 

cyhoeddais gyfres o welliannau a gafodd eu cyflwyno a'u trafod. Mewn rhai 

achosion, derbyniodd y Llywodraeth y materion dan sylw, a diwygiwyd y Mesur yn 

y Cyfnod Adrodd, ac roedd hynny’n ganlyniad cadarnhaol.  

Ers hynny, rwyf wedi cael cyfle i ystyried yn fanylach gyngor ar y darpariaethau ar 

gyfer Gweinidogion y Goron. Rwyf yn arbennig o bryderus am gael gwared â 

gallu'r Cynulliad i ddileu neu addasu swyddogaeth un o Weinidogion y Deyrnas 

Unedig, lle mae gwneud hynny'n atodol neu ganlyniadol (mae hyn, i bob pwrpas, 

yn gwrthdroi penderfyniad y Goruchaf Lys yn achos Deddf Is-ddeddfau 

Llywodraeth Leol (Cymru) 2012); a chyflwyno gofynion cydsynio newydd lle bo'r 

Cynulliad yn dymuno effeithio ar swyddogaethau cyrff cyhoeddus sydd heb eu 

datganoli.  

Tynnais eich sylw eisoes at y pryderon eraill sydd gennyf, sy'n ymwneud yn 

benodol â'r modd y caiff y confensiwn ar gyfer ei gwneud yn ofynnol cael 

cydsyniad y Cynulliad ei fynegi’n statudol; y gwaharddiad sy'n atal y Cynulliad 

rhag deddfu mewn unrhyw ffordd sy'n 'ymwneud â' mater a gadwyd yn ôl; a chael 

pwerau cynhwysfawr mewn perthynas â materion cyllid.  



 

Rwy'n gwerthfawrogi'n fawr y gwaith y mae eich Pwyllgor yn ei wneud i sicrhau 

bod Mesur Cymru yn destun proses graffu gadarn a bod y Cynulliad yn cael 

gwybodaeth lawn cyn iddo fynd ati i ystyried o ddifrif y Memorandwm Cydsyniad 

Deddfwriaethol ar y Mesur. Edrychaf ymlaen at ddarllen yr adroddiad sydd 

gennych ar y gweill am Fil Cymru.  

Rwyf wedi rhestru'r materion sy'n ymwneud â chydsyniad Gweinidogion y Goron 

yn gryno ar y tudalennau canlynol. Os hoffech eu trafod neu gael rhagor o 

fanylion, cysylltwch â'm Swyddfa Breifat. 

 

 

Elin Jones AC 

Llywydd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cydsyniad Gweinidogion y Goron – Atodlen 2 paragraffau 8 i 11 

Mae Atodlen 2 o Fil Cymru yn cynnig Atodlen 7B newydd i Ddeddf Llywodraeth 

Cymru sy'n gosod cyfyngiadau cyffredinol ar gymhwysedd deddfwriaethol y 

Cynulliad. Yn rhan o hyn mae meysydd lle y mae angen cydsyniad Llywodraeth y 

DU – neu Weinidogion y Goron – cyn y caiff y Cynulliad effeithio ar swyddogaethau 

“awdurdodau a gedwir yn ôl”, hynny yw, Gweinidogion y DU, adrannau 

Llywodraeth y DU ac awdurdodau cyhoeddus eraill (ac eithrio Awdurdodau 

Cyhoeddus Cymru).  

Bu gwelliant sylweddol ers y Bil drafft ac mae llawer o'r gofynion am gydsyniad o 

dan y setliad presennol wedi'u dileu. Fodd bynnag, ceir rhai meysydd lle mae'r 

newidiadau arfaethedig yn y Bil yn gam yn ôl o gymharu â chymhwysedd 

presennol y Cynulliad.   

I grynhoi, byddai'r Bil:  

 yn dileu gallu'r Cynulliad i ddileu neu addasu swyddogaeth un o 

Weinidogion y DU, lle byddai gwneud hynny yn atodol neu'n ganlyniadol.  

 yn cael gwared ar allu'r Cynulliad i ddileu neu addasu swyddogaethau 

penodedig un o Weinidogion y DU mewn maes datganoledig a bennwyd ar 

ôl 2011 – yn benodol swyddogaethau Gweinidogion y DU o ran y Gymraeg. 

 yn cyflwyno cyfyngiad newydd, a fydd yn atal y Cynulliad rhag effeithio 

mewn unrhyw ffordd ar swyddogaethau awdurdodau eraill a gedwir yn ôl 

(ac eithrio Awdurdodau Cyhoeddus Cymru).  

Caiff y gofynion cydsynio eu cymhwyso mewn gwahanol ffyrdd fel y nodir yn y 

tablau isod, yn dibynnu a yw'r awdurdod a gedwir yn ôl yn Weinidog y DU (neu 

adran o'r llywodraeth) neu’n fath arall o awdurdod cyhoeddus a gedwir yn ôl. 

Hefyd, caiff y gofynion cydsynio eu cymhwyso mewn gwahanol ffyrdd yn dibynnu 

a yw deddfwriaeth y Cynulliad yn rhoi / gosod swyddogaethau ar awdurdodau a 

gedwir yn ôl neu a yw deddfwriaeth y Cynulliad yn dileu / addasu swyddogaethau 

awdurdodau a gedwir yn ôl.
1

 

Mae'r tablau yn dangos y problemau ac yn dangos y gwahaniaeth rhwng y Bil a'r 

sefyllfa bresennol.  

 

 

                                       

1
Mae angen cydsyniad hefyd pe byddai'r Cynulliad yn addasu cyfansoddiad awdurdod a gedwir yn 

ôl, neu'n gosod/rhoi/dileu/addasu swyddogaethau sy'n arferadwy yn benodol mewn perthynas ag 

awdurdod a gedwir yn ôl (paragraff 8(1)(b) ac (c). Mae'r rhain hefyd yn gam yn ôl o ran 

cymhwysedd, o ystyried nad oes cyfyngiadau o'r fath o dan y setliad presennol. Fodd bynnag, 

maent yn peri llai o bryder o gymharu â'r materion eraill, ac felly nid ydynt wedi'u cynnwys yn y 

tabl. 



 

 

 

 

 

 

 

Awdurdodau a gedwir yn ôl (heb gynnwys Gweinidogion Llywodraeth y DU – ymdrinnir â'r rheini ar wahân yn y 

trydydd tabl isod)  

 

Yr hyn sy'n 

ofynnol gan Fil 

Cymru  

Y gymhariaeth â'r setliad presennol Fy marn i 

Angen cydsyniad i 

roi neu osod 

unrhyw 

swyddogaeth  

 

Atodlen 7B 8(1) (a) 

Nid oes angen cydsyniad ar hyn o bryd, 

felly mae pryder bod 8(1)(a) yn gam 

sylweddol yn ôl. Gallai'r geiriau gael eu 

dehongli gan lys fel geiriau sy'n atal y 

Cynulliad rhag ei gwneud yn ofynnol i 

awdurdodau a gadwyd yn ôl gydymffurfio 

â'r gyfraith gyffredinol sy'n gymwys yng 

Nghymru. 

 

Er enghraifft, byddai dyletswydd i godi 

arwyddion “dim e-sigarennau” mewn 

gweithleoedd yn gyfystyr â rhoi neu osod 

swyddogaeth. 

 

Ond noder, er nad oes angen cydsyniad 

ar hyn o bryd i roi neu osod 

swyddogaethau o'r fath, o dan y setliad 

presennol byddai'n rhaid i'r Cynulliad 

fodloni'r holl brofion cymhwysedd; er 

enghraifft, byddai'n rhaid iddo ymwneud 

â phwnc datganoledig neu byddai'n rhaid 

iddo fod o fewn adran 108(5). 

 

 

Hoffwn gael eglurhad yn ystod taith y Bil ynghylch 

bwriad y Senedd o ran cwmpas y cyfyngiad hwn.  

 

Os bydd y Cynulliad yn dewis rhoi neu osod 

swyddogaethau'n gyffredinol ledled Cymru neu'n 

gyffredinol ar draws y sector cyhoeddus yng 

Nghymru, ac yn cynnwys, drwy hynny, 

awdurdodau a gadwyd yn ôl, yna dylai'r Cynulliad 

allu gwneud hynny heb gydsyniad Llywodraeth y 

DU.  

 

Hefyd, i liniaru effaith y cam yn ôl, pe byddai'r 

Cynulliad am roi neu osod swyddogaethau ar 

awdurdodau a gadwyd yn ôl ni fydd angen 

cydsyniad Llywodraeth y DU os yw rhoi neu osod 

y swyddogaeth yn atodol neu'n ganlyniadol. 

 

 



 

Awdurdodau a gedwir yn ôl (heb gynnwys Gweinidogion Llywodraeth y DU – ymdrinnir â'r rheini ar wahân yn y 

trydydd tabl isod)  

 

Yr hyn sy'n 

ofynnol gan Fil 

Cymru  

Y gymhariaeth â'r setliad presennol Fy marn i 

Angen cydsyniad i 

ddileu neu addasu 

unrhyw 

swyddogaeth 

Atodlen 7B 

paragraff 10 (1) 

 

Mae rhai o'r 

eithriadau a restrir 

yn cynnwys: 

 

- Y Comisiwn 

Etholiadol 

- Yr Asiantaeth 

Safonau Bwyd 

- Yr Awdurdod 

Rheoleiddio 

Gwasanaetha

u Dŵr 

 

Paragraff 10 (2) (a) - 

(g) 

Nid oes angen cydsyniad ar hyn o bryd 

(ac eithrio yn achos HMRC), felly mae hwn 

yn gam sylweddol yn ôl.  

 

Ond noder er nad oes angen cydsyniad ar 

hyn o bryd i ddileu neu addasu'r 

swyddogaethau hynny, o dan y setliad 

presennol byddai'n rhaid i'r Cynulliad 

fodloni'r holl brofion cymhwysedd; er 

enghraifft, byddai'n rhaid iddo ymwneud 

â phwnc datganoledig neu byddai'n rhaid 

iddo fod o fewn adran 108(5). 

 

 

Dylid lliniaru ar effaith y cam yn ôl fel nad oes 

angen cydsyniad ar gyfer addasiadau atodol neu 

ganlyniadol.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Gweinidogion y Goron / Gweinidogion Llywodraeth y DU 

 

Yr hyn sy'n ofynnol 

gan Fil Cymru  

Y gymhariaeth â'r setliad presennol Fy marn i 

Angen cydsyniad i 

roi neu osod 

swyddogaeth  

Atodlen 7B paragraff 

8(1)(a) 

Dim newid – mae angen cydsyniad ar hyn o bryd. 

 

Nid yw hyn yn peri pryder  

Angen cydsyniad i 

ddileu neu addasu 

unrhyw 

swyddogaeth 

statudol 

Gweinidogion y 

Goron sy'n 

ymwneud â: 

- swyddogaetha

u cydredol / ar 

y cyd 

- y Gymraeg 

- llawer o 

swyddogaetha

u dŵr a 

charthffosiaet

h 

- swyddogaetha

u morol ac 

arfordirol 

penodol 

- swyddogaetha

u penodol o 

ran cymorth 

O dan y setliad presennol rhaid i unrhyw swyddogaeth cyn 5 Mai 

2011: (a) gael cydsyniad, neu (b) bod yn atodol neu'n ganlyniadol. 

Os rhoddwyd y swyddogaeth ar ôl 5 Mai 2011, nid oes angen 

cydsyniad. 

- Felly, mae'r ddarpariaeth yn y Bil yn newid o bwys sylweddol. Mae llawer o'r 

gofynion cydsynio bellach wedi'u dileu (ac mae hynny i'w groesawu), ond nid 

yw'r Bil yn cynnwys unrhyw bŵer atodol neu ganlyniadol. Byddai hyn, i bob 

pwrpas, yn gwrthdroi penderfyniad y Goruchaf Lys yn yr achos a oedd yn 

ymwneud â Deddf Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru) 2012 lle nad oedd 

angen cydsyniad Gweinidog y DU os oedd dileu pwerau yn ganlyniad i brif 

ddiben y Bil Is-ddeddfau yn unig.  

Mae swyddogaethau penodol Gweinidogion y DU mewn meysydd 

datganoledig. Gallai Llywodraeth y DU barhau i greu 

swyddogaethau Gweinidogion y DU yn y meysydd datganoledig 

hyn, a byddai angen cydsyniad Llywodraeth y DU cyn y cai'r 

Cynulliad eu dileu neu eu haddasu. Byddai hyn yn arwain at 

gymhlethdod ac ansicrwydd wrth i'r amgylchiadau, lle byddai 

angen cydsyniad, esblygu.  

 

Er y gall proses y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ddiogelu'r 

fath swyddogaethau newydd ar gyfer Gweinidogion y DU (a dim 

ond gyda chydsyniad Gweinidogion Cymru y bydd rhai 

swyddogaethau yn cael eu creu), nid yw cydnabyddiaeth statudol 

y broses gydsynio yn feto gyflawn i atal y DU rhag deddfu mewn 

Dylai effaith y cam hwn yn ôl gael ei 

liniaru drwy gyfyngu'r cydsyniad i 

swyddogaethau cyn 5 Mai 2011 (fel 

na fyddai angen cydsyniad 

Llywodraeth y DU i ddileu neu 

addasu swyddogaethau penodol 

Gweinidogion y DU a grëwyd ar ôl 5 

Mai 2011) a dylid cynnwys pŵer 

canlyniadol / atodol hefyd. 

 

Dileu swyddogaethau sy'n ymwneud 

â'r Gymraeg o'r rhestr o 

swyddogaethau penodol 

Gweinidogion y DU (fel na fyddai 

angen cydsyniad Llywodraeth y DU i 

ddileu neu addasu unrhyw 

swyddogaethau iaith Gymraeg 

Gweinidogion y DU, pa bryd bynnag 

y cawsant eu creu). 

 



 

ariannol i 

reilffyrdd 

 

Atodlen 7B paragraff 

11 (1) (a) – (e) 

meysydd sydd wedi'u datganoli. 

-  

- Mae pennu'r Gymraeg yn newid penodol. O dan y setliad presennol, caiff y 

Cynulliad ddileu neu addasu unrhyw swyddogaeth iaith Gymraeg 

Gweinidogion y DU a grëwyd ar ôl 5 Mai 2011, heb ganiatâd Llywodraeth y DU. 

Ond o dan Fil Cymru, byddai angen cydsyniad cyn y caiff y Cynulliad ddileu neu 

addasu swyddogaethau o'r fath. 

-  

Gweinidogion y Goron / Gweinidogion Llywodraeth y DU 

 

Yr hyn sy'n ofynnol 

gan Fil Cymru  

Y gymhariaeth â'r setliad presennol Fy marn i 

Ei gwneud yn 

ofynnol i 

Weinidogion Cymru 

ymgynghori â 

Llywodraeth y DU i 

ddileu neu addasu 

unrhyw 

swyddogaeth nas 

rhestrir yn is-

baragraff (1) 

[uchod] 

Atodlen 7B paragraff 

11(2) 

 

 

Dyma newid o bwys – mae llawer o'r gofynion cydsynio bellach 

wedi'u dileu (mae hyn yn welliant i'w groesawu) ac wedi'u disodli 

â'r ddyletswydd i ymgynghori. 

Nid yw hyn yn peri pryder.  

 

 

 


