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Diwygio Rheolau Sefydlog: Rheol Sefydlog 18 - 

Cyfrifon Cyhoeddus a Goruchwylio Swyddfa Archwilio 

Cymru - a Rheol Sefydlog 30A - Cydsyniad mewn 

Perthynas ag Offerynnau Statudol a Wneir gan 

Weinidogion y DU 

 

Diben 

 Yn unol â Rheol Sefydlog 11.7(iv), mae'r Pwyllgor Busnes yn gyfrifol 

am wneud argymhellion ar arferion a gweithdrefnau cyffredinol y 

Cynulliad, gan gynnwys unrhyw gynigion i ail-wneud neu ddiwygio'r 

Rheolau Sefydlog. 

 Mae'r adroddiad yn argymell newidiadau i Reol Sefydlog 18 a Rheol 

Sefydlog 30A. Mae'r newidiadau y cytunwyd arnynt gan y Pwyllgor 

Busnes i'w gweld yn Atodiad A, ac mae'r cynigion ar gyfer Rheolau 

Sefydlog newydd i'w gweld yn Atodiad B. 

 

http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgCommitteeDetails.aspx?ID=144


 

 

 

Y cefndir 

Rheol Sefydlog 18 – Cyfrifon Cyhoeddus a Goruchwylio Swyddfa 

Archwilio Cymru 

 Cynigir Rheolau Sefydlog newydd 18.12 - 18.14 o ganlyniad i 

newidiadau sy'n codi o Ddeddf Cyfrifoldeb am Gyllidebau ac Archwilio 

Cenedlaethol 2011. Roedd y Ddeddf hon yn darparu ar gyfer gwahanu 

swyddogaethau'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus oddi wrth rai 

goruchwylio Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru.  

 

 Diwygiwyd Atodlen 7 o Ddeddf Llywodraeth Cymru yn 

ddiweddarach gan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 er 

mwyn pennu y gellid rhoi swyddogaethau goruchwylio o'r fath i un o 

bwyllgorau'r Cynulliad ar yr amod:  

 nad yw'r pwyllgor yn cynnwys unrhyw rai o'r personau a 

ganlyn - 

(i) Prif Weinidog Cymru neu unrhyw berson sydd wedi'i 

ddynodi i arfer swyddogaethau'r Prif Weinidog, 

(ii) un o Weinidogion Cymru a benodir o dan adran 48, 

(iii) y Cwnsler Cyffredinol neu unrhyw berson sydd wedi'i 

ddynodi i arfer swyddogaethau'r Cwnsler Cyffredinol, 

neu 

(iv) un o Ddirprwy Weinidogion Cymru, ac 

 nad yw'r pwyllgor yn cael ei gadeirio gan Aelod Cynulliad sy’n 

aelod o grŵp gwleidyddol a chanddo rôl weithredol. 

 

 Mae'r drafft newydd o Reolau Sefydlog 18.12, 18.13 a 18.14 yn 

sicrhau bod y darpariaethau cyfreithiol hynny wedi'u hymgorffori yn 

Rheolau Sefydlog y Cynulliad.  Mae'r Rheolau Sefydlog newydd yn 

nodi'r cyfyngiadau sy'n gymwys i'r "pwyllgor cyfrifol" sy'n ymgymryd â'r 



 

 

swyddogaethau goruchwylio, o ran pwy all fod yn aelodau ac yn 

ddirprwyon, a phwy gaiff gadeirio. 

 

Rheol Sefydlog 30A - Cydsyniad mewn Perthynas ag Offerynnau 

Statudol a Wneir gan Weinidogion y DU 

 Diwygiwyd Rheol Sefydlog 30A.12 i gadarnhau y gellir trafod y 

cynnig cydsyniad hyd yn oed os na fydd pwyllgor wedi cyflwyno 

adroddiad ar Femorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol. Yn unol â 

Rheol Sefydlog 30A.8, gellir cynnal y ddadl hon naill ai 35 diwrnod ar 

ôl gosod y Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol, neu, os bydd y 

Pwyllgor Busnes wedi gosod unrhyw derfynau amser eraill ar gyfer 

cyflwyno adroddiad, yna ar ôl i'r terfyn amser hwnnw fynd heibio.  

 

Camau gweithredu  

 Derbyniodd y Pwyllgor Busnes y newidiadau i'r Rheolau Sefydlog 

yn ffurfiol ar 8 Mawrth 2016, a gwahoddir y Cynulliad i gymeradwyo'r 

cynigion a nodir yn Atodiad B. 



 

Atodiad A  

RHEOL SEFYDLOG 18 – Cyfrifon Cyhoeddus a Goruchwylio Swyddfa Archwilio Cymru 

RHEOL SEFYDLOG 18 – Cyfrifon Cyhoeddus a Goruchwylio Swyddfa Archwilio Cymru 

 Cyffredinol  

18.1 Wrth gynnig cylchoedd gorchwyl pwyllgorau o dan Reol 

Sefydlog 16.2 neu 16.3, rhaid i’r Pwyllgor Busnes sicrhau: 

 

(i) bod pwyllgor (y cyfeirir ato fel “y Pwyllgor Cyfrifon 

Cyhoeddus” yn unol ag adran 30 o’r Ddeddf) sydd â 

chyfrifoldeb dros y swyddogaethau a ragnodir yn Rheolau 

Sefydlog 18.2 a 18.3; a 

 

(ii) bod y cyfrifoldeb dros y swyddogaethau a bennir yn 

Rheolau Sefydlog 18.10 a 18.11 mewn perthynas â Swyddfa 

Archwilio Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru yn cael ei 

aseinio i bwyllgor (y cyfeirir ato yn Rheol Sefydlog 18 fel 

“pwyllgor cyfrifol”). 
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Swyddogaethau’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 

 

18.2 Rhaid i’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (“y Pwyllgor”): 

(i) cyflwyno sylwadau i’r Archwilydd Cyffredinol o dro i dro 

ar sut mae’r Archwilydd Cyffredinol yn arfer ei bwerau i 
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gynnal ymchwiliadau i ddarbodaeth, effeithlonrwydd ac 

effeithiolrwydd; a 

(ii) ystyried unrhyw ddefnydd ar adnoddau y tu hwnt i’r hyn 

a awdurdodwyd neu y bernir ei fod wedi’i awdurdodi ac a 

gofnodwyd yng nghyfrifon archwiliedig Gweinidogion Cymru, 

y Comisiwn, neu’r Ombwdsmon, a chyflwyno adroddiad i’r 

Cynulliad ar y defnydd hwnnw, gan argymell a ddylai’r 

Cynulliad awdurdodi’r gormodeddau yn ôl-weithredol drwy 

gyfrwng penderfyniad cyllideb atodol. 

18.3 Caiff y Pwyllgor:  

(i) ystyried dogfennau a osodir gerbron y Cynulliad gan yr 

Archwilydd Cyffredinol a chyflwyno adroddiadau i’r Cynulliad 

ar y dogfennau hynny yn unol ag adran 143(1) o’r Ddeddf; 

(ii) ystyried unrhyw ddogfen arall sy’n ymwneud â 

rheolaeth ariannol, cyfrifyddu ac archwilio mewn perthynas â 

gwariant cyhoeddus (ac eithrio’r rhai sy’n ymwneud â 

llywodraethu mewnol Swyddfa Archwilio Cymru) a chyflwyno 

adroddiad i’r Cynulliad ar y ddogfen honno; a 

(iii) cymryd tystiolaeth a chyflwyno adroddiadau i Bwyllgor 

Cyfrifon Cyhoeddus Tŷ’r Cyffredin os bydd y Pwyllgor hwnnw 

yn gofyn iddo wneud hynny. 
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18.4 Wrth gyflawni ei gyfrifoldebau o dan Reol Sefydlog 18.3(i) neu 

18.3(ii), rhaid i’r Pwyllgor beidio ag amau rhagoriaethau 
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amcanion polisi y llywodraeth, nac amcanion polisi unrhyw 

gorff neu berson arall sy'n destun adroddiad y Pwyllgor. 

 
Aelodaeth y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 

 

18.5  Mae Rheolau Sefydlog 17.3 a 17.7 yn gymwys i’r Pwyllgor, ac 

eithrio bod yn rhaid iddo gynnwys o leiaf 5 aelod a dim mwy 

na 10 aelod ac na chaniateir i’r un person a bennir yn adran 

30(3) o’r Ddeddf gael ei gynnig yn aelod o’r Pwyllgor. 
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18.6  Mae Rheol Sefydlog 17.21 yn gymwys i’r Pwyllgor, ac eithrio 

bod yn rhaid iddo beidio â chael ei gadeirio gan Aelod sy’n 

aelod o grŵp gwleidyddol a chanddo rôl weithredol. 

Cadw’r Rheol Sefydlog 

18.7  Mae Rheol Sefydlog 17.48 yn gymwys i’r Pwyllgor, ac eithrio 

na chaniateir i’r un person a bennir yn adran 30(3) o’r Ddeddf 

gael ei enwebu yn gynrychiolydd. 
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18.8  Ni chaiff aelod o’r Pwyllgor gymryd rhan yn ystyriaeth y 

Pwyllgor ar unrhyw fater os mai ef neu hi oedd yr aelod o’r 

llywodraeth a oedd yn uniongyrchol gyfrifol am y mater 

hwnnw ar yr adeg berthnasol. 
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18.9  Ni chaiff aelod o’r Pwyllgor gymryd rhan yn ystyriaeth y 

Pwyllgor ar unrhyw fater a oedd o fewn cyfrifoldeb Pwyllgor y 

Tŷ (fel yr oedd wedi’i gyfansoddi rhwng 18 Rhagfyr 2002 a 2 

Mai 2007), neu sydd o fewn cyfrifoldeb y Comisiwn, os oedd 

yr aelod ar yr adeg berthnasol yn aelod o Bwyllgor y Tŷ neu 

o’r Comisiwn. 
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Swyddogaethau Pwyllgor mewn Perthynas â Goruchwylio 

Swyddfa Archwilio Cymru 

 

18.10 Rhaid i bwyllgor cyfrifol: 

(i) arfer y swyddogaethau a nodir yn adran 20 o Ddeddf 

Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 ynglŷn â’r amcangyfrif o 

incwm a gwariant Swyddfa Archwilio Cymru a osodir ar y cyd 

gan yr Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru ar 

gyfer pob blwyddyn ariannol; 

(ii) ystyried unrhyw gynigion cyllideb atodol a gyflwynir o 

dan adran 126 o’r Ddeddf ac sy’n ceisio diwygio symiau a 

awdurdodwyd o’r blaen drwy benderfyniad cyllideb neu 

benderfyniad cyllideb atodol mewn perthynas â Swyddfa 

Archwilio Cymru; 

(iii) ystyried unrhyw ddefnydd ar adnoddau y tu hwnt i’r hyn 

a awdurdodwyd neu y bernir ei fod wedi’i awdurdodi ac a 

gofnodwyd yng nghyfrifon archwiliedig Swyddfa Archwilio 

Cymru, a chyflwyno adroddiad i’r Cynulliad ar y defnydd 

hwnnw, gan argymell a ddylai’r Cynulliad awdurdodi’r 

gormodeddau yn ôl-weithredol drwy gyfrwng penderfyniad 

cyllideb atodol; 

(iv) yn unol â Rheol Sefydlog 10, cynghori’r Cynulliad wrth 

iddo arfer ei swyddogaethau o dan Ddeddf Archwilio 

Cyhoeddus (Cymru) 2013 sy’n ymwneud â phenodi a 
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diswyddo’r Archwilydd Cyffredinol a chadeirydd Swyddfa 

Archwilio Cymru; 

(v) arfer y swyddogaethau o dan Ddeddf Archwilio 

Cyhoeddus (Cymru) 2013 sy’n ymwneud â phenodi a 

diswyddo aelodau anweithredol Swyddfa Archwilio Cymru ac 

eithrio’r cadeirydd, a dynodi Archwilydd Cyffredinol dros dro.  

Nid yw Rheol Sefydlog 10 yn gymwys i’r penodiadau hyn; 

(vi) arfer y swyddogaethau o dan baragraff 34 o Atodlen 1 i 

Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 sy’n ymwneud â 

phenodi archwilydd cyfrifon Swyddfa Archwilio Cymru. Nid yw 

Rheol Sefydlog 10 yn gymwys i’r penodiad hwn; 

(vii) arfer y swyddogaethau a nodir yn Neddf Archwilio 

Cyhoeddus (Cymru) 2013 ynglŷn â gwneud trefniadau ar gyfer 

talu cydnabyddiaeth o ran yr Archwilydd Cyffredinol, ac o ran 

y cadeirydd ac aelodau anweithredol eraill Swyddfa Archwilio 

Cymru; 

(viii) arfer y swyddogaethau a nodir ym mharagraffau 8 a 9 o 

Atodlen 1 i Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 sy’n 

ymwneud â phennu telerau penodi eraill ar gyfer penodiad i 

Swyddfa Archwilio Cymru; 

(ix) arfer y swyddogaethau a nodir ym mharagraff 1(4) o 

Atodlen 2 i Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 sy’n 

ymwneud â chymeradwyo Cod Ymarfer sy’n ymdrin â’r 



 

berthynas rhwng yr Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa 

Archwilio Cymru;  

(x) arfer y swyddogaethau a nodir yn adran 24(7) o Ddeddf 

Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 sy’n ymwneud â 

chymeradwyo cynllun ar gyfer codi ffioedd gan Swyddfa 

Archwilio Cymru; 

(xi) arfer y swyddogaethau a nodir yn adran 5(3) o Ddeddf 

Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 sy’n ymwneud â 

chyhoeddi rhestr o swyddi, cytundebau a threfniadau eraill a 

bennir at ddibenion adran 5(2) o’r Ddeddf honno. 

18.11 Caiff pwyllgor cyfrifol ystyried materion ynghylch 

llywodraethu Swyddfa Archwilio Cymru ac ynghylch 

goruchwylio Swyddfa Archwilio Cymru a’r Archwilydd 

Cyffredinol, gan gynnwys: 

(i) ystyried y Cynllun Blynyddol a osodir ar y cyd gan yr 

Archwilydd Cyffredinol a chadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru 

gerbron y Cynulliad o dan adran 26 o Ddeddf Archwilio 

Cyhoeddus (Cymru) 2013, a chyflwyno adroddiad i’r Cynulliad 

ar y cynllun hwnnw; 

(ii) cynghori archwilydd Swyddfa Archwilio Cymru ar yr 

ymchwiliadau sydd i’w cynnal o dan baragraff 35(7) o Atodlen 

1 i Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013;  

(iii) ystyried dogfennau a osodir gerbron y Cynulliad gan 
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archwilydd cyfrifon Swyddfa Archwilio Cymru o dan 

baragraffau 35(2) a 35(7) o Atodlen 1 i Ddeddf Archwilio 

Cyhoeddus (Cymru) 2013, a chyflwyno adroddiadau i’r 

Cynulliad ar y dogfennau hynny; 

(iv) ystyried yr Adroddiad Blynyddol ac unrhyw adroddiadau 

interim a osodir ar y cyd gan yr Archwilydd Cyffredinol a 

chadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru gerbron y Cynulliad o 

dan baragraff 3(6) o Atodlen 2 i Ddeddf Archwilio Cyhoeddus 

(Cymru) 2013, a chyflwyno adroddiadau i’r Cynulliad ar yr 

adroddiadau hynny; 

(v) pennu dyddiadau i’r Archwilydd Cyffredinol a 

chadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru osod adroddiadau 

interim ar y cyd gerbron y Cynulliad, yn unol â Pharagraff 

3(6)(b) o Atodlen 2 i Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 

2013. 

 Aelodaeth y pwyllgor cyfrifol Pennawd newydd 

18.12 Mae Rheolau Sefydlog 17.3 a 17.7 yn gymwys i’r pwyllgor 

cyfrifol o dan Reol Sefydlog 18.1(ii), ac eithrio na chaniateir i’r 

un person a bennir ym mharagraff 2(2C)(a) o Ran 2 o Atodlen 

7 i’r Ddeddf gael ei gynnig yn aelod ohono. 

Rheol Sefydlog newydd - Cynigir yr 

ychwanegiadau hyn o ganlyniad i 

newidiadau a wnaed gan Ddeddf Archwilio 

Cyhoeddus (Cymru) 2013 (Atodlen 4). Mae'r 

rhain yn deillio yn eu tro o Ddeddf 

Cyfrifoldeb am Gyllidebau ac Archwilio 

Cenedlaethol 2011, a oedd yn darparu ar 



 

gyfer gwahanu swyddogaethau Cyfrifon 

Cyhoeddus oddi wrth swyddogaethau 

goruchwylio Archwilydd Cyffredinol Cymru a 

Swyddfa Archwilio Cymru, gan nodi y gellir 

rhoi swyddogaethau o'r fath i un o 

bwyllgorau'r Cynulliad, yn unol â'r amodau a 

ganlyn:  

(a) nid yw'r pwyllgor yn cynnwys unrhyw rai 

o'r personau a ganlyn - 

(i) Prif Weinidog Cymru neu unrhyw berson 

sydd wedi'i ddynodi i arfer swyddogaethau'r 

Prif Weinidog, 

(ii) un o Weinidogion Cymru a benodir o dan 

adran 48, 

(iii) y Cwnsler Cyffredinol neu unrhyw 

berson sydd wedi'i ddynodi i arfer 

swyddogaethau'r Cwnsler Cyffredinol, neu 

(iv) un o Ddirprwy Weinidogion Cymru, a 

(b) nid yw'r pwyllgor yn cael ei gadeirio gan 

Aelod Cynulliad sy’n aelod o grŵp 

gwleidyddol a chanddo rôl weithredol. 



 

 

Mae'r drafft newydd o Reolau Sefydlog 

18.12, 18.13 a 18.14 yn sicrhau bod y 

darpariaethau cyfreithiol hynny wedi'u 

hymgorffori yn Rheolau Sefydlog y 

Cynulliad.   

18.13 Mae Rheol Sefydlog 17.21 yn gymwys i’r pwyllgor cyfrifol o 

dan Reol Sefydlog 18.1(ii), ac eithrio bod yn rhaid iddo beidio 

â chael ei gadeirio gan Aelod sy’n aelod o grŵp gwleidyddol a 

chanddo rôl weithredol. 

Rheol Sefydlog newydd - mae'r 

gweithdrefnau arferol ar gyfer penodi 

Cadeirydd yn gymwys i "bwyllgor cyfrifol", 

ac fel yn achos aelodaeth y Pwyllgor Cyfrifon 

Cyhoeddus (Rheol Sefydlog 18.6), ni chaiff 

aelod o grŵp gwleidyddol a chanddo rôl 

weithredol gadeirio pwyllgor o'r fath. 

18.14 Mae Rheol Sefydlog 17.48 yn gymwys i’r pwyllgor cyfrifol o 

dan Reol Sefydlog 18.1(ii), ac eithrio na chaniateir i’r un 

person a bennir yn adran 30(3) o’r Ddeddf gael ei enwebu yn 

gynrychiolydd. 

Rheol Sefydlog newydd - caniateir 

dirprwyon, ond fel yn achos y Pwyllgor 

Cyfrifon Cyhoeddus (Rheol Sefydlog 18.7), 

ni chaiff unrhyw aelod o'r Llywodraeth fod 

yn ddirprwy ar "bwyllgor cyfrifol". 

 

 

RHEOL SEFYDLOG 30A - Cydsyniad mewn Perthynas ag Offerynnau Statudol a Wneir gan Weinidogion y DU  



 

RHEOL SEFYDLOG 30A - Cydsyniad mewn Perthynas ag Offerynnau Statudol a Wneir gan Weinidogion y DU  

 
Is-ddeddfwriaeth a Wneir gan Weinidogion y DU sy’n Gwneud 

Darpariaeth y mae Angen Cydsyniad y Cynulliad ar ei chyfer 

 

30A.1 Yn Rheol Sefydlog 30A, ystyr “offeryn statudol perthnasol” yw 

offeryn statudol neu offeryn statudol drafft y bydd 

Gweinidogion y DU yn ei osod gerbron Senedd y DU sy’n 

gwneud darpariaeth (“darpariaeth berthnasol”) mewn 

perthynas â Chymru sy’n diwygio deddfwriaeth sylfaenol o 

fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad (ac eithrio 

darpariaethau cysylltiedig, canlyniadol, trosiannol, dros dro, 

atodol neu ddarpariaethau arbed sy’n ymwneud â materion 

nad ydynt o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad). 
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Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol 
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30A.2  Rhaid i aelod o’r llywodraeth osod memorandwm 

(“memorandwm cydsyniad offeryn statudol”) mewn perthynas 

ag unrhyw offeryn statudol perthnasol y bydd Gweinidogion y 

DU yn ei osod gerbron Senedd y DU, a hynny dim mwy na thri 

diwrnod fel rheol ar ôl ei osod gerbron Senedd y DU. 
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30A.3 Rhaid i unrhyw aelod, ac eithrio aelod o’r llywodraeth, sy’n 

bwriadu cyflwyno cynnig cydsyniad offeryn statudol mewn 

perthynas ag offeryn statudol perthnasol osod memorandwm 

cydsyniad offeryn statudol yn gyntaf, ond rhaid iddo beidio â 
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gwneud hynny fel rheol nes bod aelod o’r llywodraeth wedi 

gosod memorandwm cydsyniad offeryn statudol mewn 

perthynas â’r offeryn statudol hwnnw. 

30A.4 Rhaid i femorandwm cydsyniad offeryn statudol: 

(i) crynhoi amcan yr offeryn statudol; 

(ii) pennu i ba raddau y mae (neu y byddai) yr offeryn 

statudol yn gwneud darpariaeth berthnasol; 

(iii) esbonio a fernir ei bod yn briodol i’r ddarpariaeth 

honno gael ei gwneud ac iddi gael ei gwneud drwy gyfrwng yr 

offeryn statudol; 

(iv) os gosodwyd memorandwm cydsyniad offeryn statudol 

eisoes mewn perthynas â’r un darpariaethau yn yr un offeryn 

statudol, nodi sut a pham y mae’r memorandwm newydd yn 

wahanol i’r memorandwm blaenorol. 
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30A.5  Ar yr un pryd ag y bydd yn gosod memorandwm cydsyniad 

offeryn statudol, rhaid i’r llywodraeth osod yr offeryn statudol 

neu’r offeryn statudol drafft ac unrhyw ddeunydd ategol, gan 

gynnwys Memoranda Esboniadol ac Asesiadau Effaith 

Reoliadol, a gaiff eu paratoi gan Weinidogion y DU. 
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30A.6  Caiff y pwyllgor sy’n gyfrifol am y swyddogaethau a ragnodir 

yn Rheol Sefydlog 21.7 (y cyfeirir ato yn Rheol Sefydlog 30A 

fel “y pwyllgor cyfrifol”) ystyried unrhyw femorandwm 

cydsyniad offeryn statudol. 
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30A.7 Caiff y pwyllgor cyfrifol wahodd pwyllgorau eraill hefyd i 

ystyried memorandwm. 
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30A.8  Rhaid i’r pwyllgor cyfrifol ac unrhyw bwyllgor arall sy’n 

ystyried y memorandwm gyflwyno adroddiad i’r Cynulliad cyn 

pen 35 diwrnod ar ôl i’r memorandwm gael ei osod, oni bai 

bod y Pwyllgor Busnes yn sefydlu ac yn cyhoeddi amserlen 

wahanol sy’n ymestyn y cyfnod hwn. 
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30A.9 Wrth gyfrifo unrhyw gyfnod o ddyddiau at ddibenion Rheol 

Sefydlog 30A.8, rhaid peidio â chymryd i ystyriaeth unrhyw 

amser pryd y bydd y Cynulliad wedi’i ddiddymu neu ar doriad 

am fwy na 4 diwrnod. 
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 Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol  

30A.10

  

Ar ôl i femorandwm cydsyniad offeryn statudol gael ei osod, 

caiff unrhyw aelod, yn ddarostyngedig i Reol Sefydlog 30A.3, 

gyflwyno cynnig (“cynnig cydsyniad offeryn statudol”) sy’n 

gofyn i’r Cynulliad gytuno i ddarpariaeth berthnasol gael ei 

chynnwys mewn offeryn statudol perthnasol. 

Cadw’r Rheol Sefydlog 

30A.11

  

Rhaid i gynnig cydsyniad offeryn statudol sydd wedi’i 

gyflwyno gael ei ystyried gan y Cynulliad. 

Cadw’r Rheol Sefydlog 

30A.12

  

Ni chaniateir trafod cynnig cydsyniad offeryn statudol nes bod 

y pwyllgor cyfrifol ac unrhyw bwyllgor arall sy’n ystyried y 

memorandwm cydsyniad offeryn statudol wedi cyflwyno 

adroddiad arno, neu nes bod y terfyn amser perthnasol ar 

Diwygiwyd - i gadarnhau y gellir trafod y 

cynnig cydsyniad o hyd os na fydd pwyllgor 

wedi cyflwyno adroddiad ar femorandwm 

cydsyniad offeryn statudol. Yn unol â Rheol 



 

gyfer cyflwyno adroddiad wedi mynd heibio, yn unol â Rheol 

Sefydlog 30A.8. 

Sefydlog 30A.8, gall hyn fod naill ai 35 

diwrnod ar ôl gosod y memorandwm 

cydsyniad offeryn statudol, neu, os bydd y 

Pwyllgor Busnes wedi gosod unrhyw 

derfynau amser eraill ar gyfer cyflwyno 

adroddiad, yna ar ôl i'r terfyn amser hwnnw 

fynd heibio. 

 
Cydymffurfio â Deddfau Seneddol 

 

30A.13

  

Os yw’r gweithdrefnau ar gyfer sicrhau cydsyniad y Cynulliad i 

offeryn statudol wedi’u nodi mewn Deddf Seneddol, caiff y 

Pwyllgor Busnes addasu’r weithdrefn a nodir yn Rheol 

Sefydlog 30A yn ôl yr angen, er mwyn cydymffurfio â’r Ddeddf 

berthnasol. 

Cadw’r Rheol Sefydlog 

 

 



 

Atodiad B 

RHEOL SEFYDLOG 18 – Cyfrifon Cyhoeddus a Goruchwylio Swyddfa 

Archwilio Cymru 

Cyffredinol 

18.1 Wrth gynnig cylchoedd gorchwyl pwyllgorau o dan Reol Sefydlog 

16.2 neu 16.3, rhaid i’r Pwyllgor Busnes sicrhau: 

(i) bod pwyllgor (y cyfeirir ato fel “y Pwyllgor Cyfrifon 

Cyhoeddus” yn unol ag adran 30 o’r Ddeddf) sydd â 

chyfrifoldeb dros y swyddogaethau a ragnodir yn 

Rheolau Sefydlog 18.2 a 18.3; a 

(ii) bod y cyfrifoldeb dros y swyddogaethau a bennir yn 

Rheolau Sefydlog 18.10 a 18.11 mewn perthynas â 

Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd Cyffredinol 

Cymru yn cael ei aseinio i bwyllgor (y cyfeirir ato yn 

Rheol Sefydlog 18 fel “pwyllgor cyfrifol”). 

Swyddogaethau’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 

18.2 Rhaid i’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (“y Pwyllgor”): 

(i) cyflwyno sylwadau i’r Archwilydd Cyffredinol o dro i dro 

ar sut mae’r Archwilydd Cyffredinol yn arfer ei bwerau i 

gynnal ymchwiliadau i ddarbodaeth, effeithlonrwydd ac 

effeithiolrwydd; a 

(ii) ystyried unrhyw ddefnydd ar adnoddau y tu hwnt i’r hyn 

a awdurdodwyd neu y bernir ei fod wedi’i awdurdodi ac 

a gofnodwyd yng nghyfrifon archwiliedig Gweinidogion 

Cymru, y Comisiwn, neu’r Ombwdsmon, a chyflwyno 

adroddiad i’r Cynulliad ar y defnydd hwnnw, gan 

argymell a ddylai’r Cynulliad awdurdodi’r gormodeddau 



 

yn ôl-weithredol drwy gyfrwng penderfyniad cyllideb 

atodol. 

18.3 Caiff y Pwyllgor:  

(i) ystyried dogfennau a osodir gerbron y Cynulliad gan yr 

Archwilydd Cyffredinol a chyflwyno adroddiadau i’r 

Cynulliad ar y dogfennau hynny yn unol ag adran 143(1) 

o’r Ddeddf; 

(ii) ystyried unrhyw ddogfen arall sy’n ymwneud â rheolaeth 

ariannol, cyfrifyddu ac archwilio mewn perthynas â 

gwariant cyhoeddus (ac eithrio’r rhai sy’n ymwneud â 

llywodraethu mewnol Swyddfa Archwilio Cymru) a 

chyflwyno adroddiad i’r Cynulliad ar y ddogfen honno; a 

(iii) cymryd tystiolaeth a chyflwyno adroddiadau i Bwyllgor 

Cyfrifon Cyhoeddus Tŷ’r Cyffredin os bydd y Pwyllgor 

hwnnw yn gofyn iddo wneud hynny. 

18.4 Wrth gyflawni ei gyfrifoldebau o dan Reol Sefydlog 18.3(i) neu 

18.3(ii), rhaid i’r Pwyllgor beidio ag amau rhagoriaethau amcanion 

polisi y llywodraeth, nac amcanion polisi unrhyw gorff neu berson 

arall sy'n destun adroddiad y Pwyllgor. 

 Aelodaeth y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 

18.5 Mae Rheolau Sefydlog 17.3 a 17.7 yn gymwys i’r Pwyllgor, ac eithrio 

bod yn rhaid iddo gynnwys o leiaf 5 aelod a dim mwy na 10 aelod ac 

na chaniateir i’r un person a bennir yn adran 30(3) o’r Ddeddf gael 

ei gynnig yn aelod o’r Pwyllgor. 

18.6 Mae Rheol Sefydlog 17.21 yn gymwys i’r Pwyllgor, ac eithrio bod yn 

rhaid iddo beidio â chael ei gadeirio gan Aelod sy’n aelod o grŵp 

gwleidyddol a chanddo rôl weithredol. 



 

18.7 Mae Rheol Sefydlog 17.48 yn gymwys i’r Pwyllgor, ac eithrio na 

chaniateir i’r un person a bennir yn adran 30(3) o’r Ddeddf gael ei 

enwebu yn gynrychiolydd. 

18.8 Ni chaiff aelod o’r Pwyllgor gymryd rhan yn ystyriaeth y Pwyllgor ar 

unrhyw fater os mai ef neu hi oedd yr aelod o’r llywodraeth a oedd 

yn uniongyrchol gyfrifol am y mater hwnnw ar yr adeg berthnasol. 

18.9 Ni chaiff aelod o’r Pwyllgor gymryd rhan yn ystyriaeth y Pwyllgor ar 

unrhyw fater a oedd o fewn cyfrifoldeb Pwyllgor y Tŷ (fel yr oedd 

wedi’i gyfansoddi rhwng 18 Rhagfyr 2002 a 2 Mai 2007), neu sydd o 

fewn cyfrifoldeb y Comisiwn, os oedd yr aelod ar yr adeg berthnasol 

yn aelod o Bwyllgor y Tŷ neu o’r Comisiwn. 

Swyddogaethau Pwyllgor mewn Perthynas â Goruchwylio Swyddfa 

Archwilio Cymru 

18.10 Rhaid i bwyllgor cyfrifol: 

(i) arfer y swyddogaethau a nodir yn adran 20 o Ddeddf 

Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 ynglŷn â’r 

amcangyfrif o incwm a gwariant Swyddfa Archwilio 

Cymru a osodir ar y cyd gan yr Archwilydd Cyffredinol a 

Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer pob blwyddyn 

ariannol; 

(ii) ystyried unrhyw gynigion cyllideb atodol a gyflwynir o 

dan adran 126 o’r Ddeddf ac sy’n ceisio diwygio symiau 

a awdurdodwyd o’r blaen drwy benderfyniad cyllideb 

neu benderfyniad cyllideb atodol mewn perthynas â 

Swyddfa Archwilio Cymru; 

(iii) ystyried unrhyw ddefnydd ar adnoddau y tu hwnt i’r hyn 

a awdurdodwyd neu y bernir ei fod wedi’i awdurdodi ac 

a gofnodwyd yng nghyfrifon archwiliedig Swyddfa 

Archwilio Cymru, a chyflwyno adroddiad i’r Cynulliad ar 



 

y defnydd hwnnw, gan argymell a ddylai’r Cynulliad 

awdurdodi’r gormodeddau yn ôl-weithredol drwy 

gyfrwng penderfyniad cyllideb atodol; 

(iv) yn unol â Rheol Sefydlog 10, cynghori’r Cynulliad wrth 

iddo arfer ei swyddogaethau o dan Ddeddf Archwilio 

Cyhoeddus (Cymru) 2013 sy’n ymwneud â phenodi a 

diswyddo’r Archwilydd Cyffredinol a chadeirydd 

Swyddfa Archwilio Cymru; 

(v) arfer y swyddogaethau o dan Ddeddf Archwilio 

Cyhoeddus (Cymru) 2013 sy’n ymwneud â phenodi a 

diswyddo aelodau anweithredol Swyddfa Archwilio 

Cymru ac eithrio’r cadeirydd, a dynodi Archwilydd 

Cyffredinol dros dro.  Nid yw Rheol Sefydlog 10 yn 

gymwys i’r penodiadau hyn; 

(vi) arfer y swyddogaethau o dan baragraff 34 o Atodlen 1 i 

Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 sy’n 

ymwneud â phenodi archwilydd cyfrifon Swyddfa 

Archwilio Cymru. Nid yw Rheol Sefydlog 10 yn gymwys 

i’r penodiad hwn; 

(vii) arfer y swyddogaethau a nodir yn Neddf Archwilio 

Cyhoeddus (Cymru) 2013 ynglŷn â gwneud trefniadau ar 

gyfer talu cydnabyddiaeth o ran yr Archwilydd 

Cyffredinol, ac o ran y cadeirydd ac aelodau 

anweithredol eraill Swyddfa Archwilio Cymru; 

(viii) arfer y swyddogaethau a nodir ym mharagraffau 8 a 9 o 

Atodlen 1 i Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 

sy’n ymwneud â phennu telerau penodi eraill ar gyfer 

penodiad i Swyddfa Archwilio Cymru; 

(ix) arfer y swyddogaethau a nodir ym mharagraff 1(4) o 

Atodlen 2 i Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 



 

sy’n ymwneud â chymeradwyo Cod Ymarfer sy’n ymdrin 

â’r berthynas rhwng yr Archwilydd Cyffredinol a 

Swyddfa Archwilio Cymru;  

(x) arfer y swyddogaethau a nodir yn adran 24(7) o Ddeddf 

Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 sy’n ymwneud â 

chymeradwyo cynllun ar gyfer codi ffioedd gan Swyddfa 

Archwilio Cymru; 

(xi) arfer y swyddogaethau a nodir yn adran 5(3) o Ddeddf 

Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 sy’n ymwneud â 

chyhoeddi rhestr o swyddi, cytundebau a threfniadau 

eraill a bennir at ddibenion adran 5(2) o’r Ddeddf 

honno. 

18.11 Caiff pwyllgor cyfrifol ystyried materion ynghylch llywodraethu 

Swyddfa Archwilio Cymru ac ynghylch goruchwylio Swyddfa 

Archwilio Cymru a’r Archwilydd Cyffredinol, gan gynnwys: 

(i) ystyried y Cynllun Blynyddol a osodir ar y cyd gan yr 

Archwilydd Cyffredinol a chadeirydd Swyddfa Archwilio 

Cymru gerbron y Cynulliad o dan adran 26 o Ddeddf 

Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013, a chyflwyno 

adroddiad i’r Cynulliad ar y cynllun hwnnw; 

(ii) cynghori archwilydd Swyddfa Archwilio Cymru ar yr 

ymchwiliadau sydd i’w cynnal o dan baragraff 35(7) o 

Atodlen 1 i Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013;  

(iii) ystyried dogfennau a osodir gerbron y Cynulliad gan 

archwilydd cyfrifon Swyddfa Archwilio Cymru o dan 

baragraffau 35(2) a 35(7) o Atodlen 1 i Ddeddf Archwilio 

Cyhoeddus (Cymru) 2013, a chyflwyno adroddiadau i’r 

Cynulliad ar y dogfennau hynny; 



 

(iv) ystyried yr Adroddiad Blynyddol ac unrhyw adroddiadau 

interim a osodir ar y cyd gan yr Archwilydd Cyffredinol a 

chadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru gerbron y 

Cynulliad o dan baragraff 3(6) o Atodlen 2 i Ddeddf 

Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013, a chyflwyno 

adroddiadau i’r Cynulliad ar yr adroddiadau hynny; 

(v) pennu dyddiadau i’r Archwilydd Cyffredinol a 

chadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru osod adroddiadau 

interim ar y cyd gerbron y Cynulliad, yn unol â 

Pharagraff 3(6)(b) o Atodlen 2 i Ddeddf Archwilio 

Cyhoeddus (Cymru) 2013. 

Aelodaeth y pwyllgor cyfrifol 

18.12 Mae Rheolau Sefydlog 17.3 a 17.7 yn gymwys i’r pwyllgor cyfrifol o 

dan Reol Sefydlog 18.1(ii), ac eithrio na chaniateir i’r un person a 

bennir ym mharagraff 2(2C)(a) o Ran 2 o Atodlen 7 i’r Ddeddf gael 

ei gynnig yn aelod ohono. 

18.13 Mae Rheol Sefydlog 17.21 yn gymwys i’r pwyllgor cyfrifol o dan 

Reol Sefydlog 18.1(ii), ac eithrio bod yn rhaid iddo beidio â chael ei 

gadeirio gan Aelod sy’n aelod o grŵp gwleidyddol a chanddo rôl 

weithredol. 

18.14 Mae Rheol Sefydlog 17.48 yn gymwys i’r pwyllgor cyfrifol o dan 

Reol Sefydlog 18.1(ii), ac eithrio na chaniateir i’r un person a bennir 

yn adran 30(3) o’r Ddeddf gael ei enwebu yn gynrychiolydd. 

 

RHEOL SEFYDLOG 30A - Cydsyniad mewn Perthynas ag Offerynnau 

Statudol a Wneir gan Weinidogion y DU  

Is-ddeddfwriaeth a Wneir gan Weinidogion y DU sy’n Gwneud Darpariaeth 

y mae Angen Cydsyniad y Cynulliad ar ei chyfer 



 

30A.1 Yn Rheol Sefydlog 30A, ystyr “offeryn statudol perthnasol” yw 

offeryn statudol neu offeryn statudol drafft y bydd Gweinidogion y 

DU yn ei osod gerbron Senedd y DU sy’n gwneud darpariaeth 

(“darpariaeth berthnasol”) mewn perthynas â Chymru sy’n diwygio 

deddfwriaeth sylfaenol o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y 

Cynulliad (ac eithrio darpariaethau cysylltiedig, canlyniadol, 

trosiannol, dros dro, atodol neu ddarpariaethau arbed sy’n 

ymwneud â materion nad ydynt o fewn cymhwysedd 

deddfwriaethol y Cynulliad). 

Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol 

30A.2 Rhaid i aelod o’r llywodraeth osod memorandwm (“memorandwm 

cydsyniad offeryn statudol”) mewn perthynas ag unrhyw offeryn 

statudol perthnasol y bydd Gweinidogion y DU yn ei osod gerbron 

Senedd y DU, a hynny dim mwy na thri diwrnod fel rheol ar ôl ei 

osod gerbron Senedd y DU. 

30A.3 Rhaid i unrhyw aelod, ac eithrio aelod o’r llywodraeth, sy’n bwriadu 

cyflwyno cynnig cydsyniad offeryn statudol mewn perthynas ag 

offeryn statudol perthnasol osod memorandwm cydsyniad offeryn 

statudol yn gyntaf, ond rhaid iddo beidio â gwneud hynny fel rheol 

nes bod aelod o’r llywodraeth wedi gosod memorandwm cydsyniad 

offeryn statudol mewn perthynas â’r offeryn statudol hwnnw. 

30A.4   Rhaid i femorandwm cydsyniad offeryn statudol: 

(i) crynhoi amcan yr offeryn statudol; 

(ii) pennu i ba raddau y mae (neu y byddai) yr offeryn 

statudol yn gwneud darpariaeth berthnasol; 

(iii) esbonio a fernir ei bod yn briodol i’r ddarpariaeth 

honno gael ei gwneud ac iddi gael ei gwneud drwy 

gyfrwng yr offeryn statudol; 



 

(iv) os gosodwyd memorandwm cydsyniad offeryn statudol 

eisoes mewn perthynas â’r un darpariaethau yn yr un 

offeryn statudol, nodi sut a pham y mae’r memorandwm 

newydd yn wahanol i’r memorandwm blaenorol. 

30A.5  Ar yr un pryd ag y bydd yn gosod memorandwm cydsyniad offeryn 

statudol, rhaid i’r llywodraeth osod yr offeryn statudol neu’r 

offeryn statudol drafft ac unrhyw ddeunydd ategol, gan gynnwys 

Memoranda Esboniadol ac Asesiadau Effaith Reoliadol, a gaiff eu 

paratoi gan Weinidogion y DU. 

30A.6 Caiff y pwyllgor sy’n gyfrifol am y swyddogaethau a ragnodir yn 

Rheol Sefydlog 21.7 (y cyfeirir ato yn Rheol Sefydlog 30A fel “y 

pwyllgor cyfrifol”) ystyried unrhyw femorandwm cydsyniad offeryn 

statudol. 

30A.7 Caiff y pwyllgor cyfrifol wahodd pwyllgorau eraill hefyd i ystyried 

memorandwm. 

30A.8 Rhaid i’r pwyllgor cyfrifol ac unrhyw bwyllgor arall sy’n ystyried y 

memorandwm gyflwyno adroddiad i’r Cynulliad cyn pen 35 diwrnod 

ar ôl i’r memorandwm gael ei osod, oni bai bod y Pwyllgor Busnes 

yn sefydlu ac yn cyhoeddi amserlen wahanol sy’n ymestyn y cyfnod 

hwn. 

30A.9  Wrth gyfrifo unrhyw gyfnod o ddyddiau at ddibenion Rheol 

Sefydlog 30A.8, rhaid peidio â chymryd i ystyriaeth unrhyw amser 

pryd y bydd y Cynulliad wedi’i ddiddymu neu ar doriad am fwy na 4 

diwrnod. 

Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol 

30A.10 Ar ôl i femorandwm cydsyniad offeryn statudol gael ei osod, caiff 

unrhyw aelod, yn ddarostyngedig i Reol Sefydlog 30A.3, 

gyflwyno cynnig (“cynnig cydsyniad offeryn statudol”) sy’n gofyn 



 

i’r Cynulliad gytuno i ddarpariaeth berthnasol gael ei chynnwys 

mewn offeryn statudol perthnasol. 

30A.11 Rhaid i gynnig cydsyniad offeryn statudol sydd wedi’i gyflwyno 

gael ei ystyried gan y Cynulliad. 

30A.12 Ni chaniateir trafod cynnig cydsyniad offeryn statudol nes bod y 

pwyllgor cyfrifol ac unrhyw bwyllgor arall sy’n ystyried y 

memorandwm cydsyniad offeryn statudol wedi cyflwyno 

adroddiad arno, neu nes bod y terfyn amser perthnasol ar gyfer 

cyflwyno adroddiad wedi mynd heibio, yn unol â Rheol Sefydlog 

30A.8. 

Cydymffurfio â Deddfau Seneddol 

30A.13 Os yw’r gweithdrefnau ar gyfer sicrhau cydsyniad y Cynulliad i 

offeryn statudol wedi’u nodi mewn Deddf Seneddol, caiff y 

Pwyllgor Busnes addasu’r weithdrefn a nodir yn Rheol Sefydlog 

30A yn ôl yr angen, er mwyn cydymffurfio â’r Ddeddf berthnasol. 

 

 


