
 

 

Agenda - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai 
Lleoliad: 

Ystafell Bwyllgora 4 

Dyddiad: Dydd Mercher, 3 Tachwedd 

2021 

Amser: 09.15

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Manon George 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddTai@senedd.cymru
------ 

Rhag-gyfarfod (09.15 – 09.30) 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

   

2 Papurau i’w nodi 

 (Tudalennau 1 - 2)  

2.1 Llythyr at y Gweinidog Newid Hinsawdd mewn perthynas â'r Memorandwm 

Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir) 

 (Tudalennau 3 - 4)  

2.2 Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd mewn perthynas â'r Memorandwm 

Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir) 

 (Tudalennau 5 - 7)  

2.3 Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad mewn 

perthynas â'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Etholiadau 

 (Tudalennau 8 - 9)  

2.4 Papur briffio gan y Comisiwn Etholiadol ar Fil Etholiadau Llywodraeth y DU 

 (Tudalennau 10 - 23)  

2.5 Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor y Llywydd at y Gweinidog Gwladol dros Godi'r 

Gwastad a Chydraddoldeb, Llywodraeth y DU, ynghylch y Bil Etholiadau 

 (Tudalennau 24 - 25)  

2.6 Llythyr at y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad mewn 

perthynas â'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Diogelwch 

Adeiladau 

 (Tudalennau 26 - 27)  

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



 

 

2.7 Llythyr at y Gweinidog Newid Hinsawdd mewn perthynas â'r Memorandwm 

Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Diogelwch Adeiladau 

 (Tudalennau 28 - 29)  

2.8 Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd mewn perthynas â'r Memorandwm 

Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Diogelwch Adeiladau 

 (Tudalennau 30 - 32)  

2.9 Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol mewn perthynas â 

dyraniadau o Gronfa wrth gefn Covid-19 Llywodraeth Cymru 

 (Tudalennau 33 - 36)  

2.10 Llythyr gan y Pwyllgor Deisebau ynghylch Deiseb P-05-1056, 'Rhowch 

rymoedd i Awdurdodau Lleol reoli'r farchnad dai yn ardaloedd gwledig a 

thwristaidd Cymru' 

 (Tudalennau 37 - 38)  

2.11 Llythyr gan Make UK mewn perthynas â gweithgynhyrchu yng Nghymru 

 (Tudalennau 39 - 40)  

2.12 Llythyr gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ynghylch 

"Adolygiad Digartrefedd: drws agored i newid cadarnhaol" 

 (Tudalennau 41 - 42)  

3 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o weddill y cyfarfod 

   

4 Trafod yr adroddiad drafft ynghylch y Memorandwm Cydsyniad 

Deddfwriaethol ar y Bil Etholiadau 

(09.30 - 09.50) (Tudalennau 43 - 52)  

5 Y wybodaeth ddiweddaraf am y Memorandwm Cydsyniad 

Deddfwriaethol a'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol 

Atodol ar y Bil Diogelwch Adeiladau 

(09.50 - 10.00)   



 

 

6 Sesiwn friffio gan Dr Simon Brooks o Brifysgol Abertawe mewn 

perthynas ag ail gartrefi 

(10.00 - 11.00) (Tudalennau 53 - 58)  

7 Trafod cwmpas a dull gweithredu’r ymchwiliad i ail gartrefi 

(11.00 - 11.30)   



Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai 

3 Tachwedd  2021 – clawr y papurau i’w nodi 

Rhif y papur Mater Oddi wrth Gweithredu 

Papur 1 

 

Memorandwm 

Cydsyniad 

Deddfwriaethol ar y Bil 

Diwygio Cyfraith 

Lesddaliad (Rhent Tir) 

Y Pwyllgor 

Llywodraeth 

Leol a Thai  

I’w nodi 

Papur 2  

 

Memorandwm 

Cydsyniad 

Deddfwriaethol ar y Bil 

Diwygio Cyfraith 

Lesddaliad (Rhent Tir) 

Y Gweinidog 

Newid 

Hinsawdd 

I’w nodi 

Papur 3 Memorandwm 

Cydsyniad 

Deddfwriaethol ar y Bil 

Etholiadau 

Y Cwnsler 

Cyffredinol a 

Gweinidog y 

Cyfansoddiad 

I’w nodi 

Papur 4 Memorandwm 

Cydsyniad 

Deddfwriaethol ar y Bil 

Etholiadau 

Y Comisiwn 

Etholiadol 

I’w nodi 

Papur 5 Memorandwm 

Cydsyniad 

Deddfwriaethol ar y Bil 

Etholiadau 

Pwyllgor y 

Llywydd 

I’w nodi 

 

Papur 6 Memorandwm 

Cydsyniad 

Deddfwriaethol ar y Bil 

Diogelwch Adeiladau 

Y Pwyllgor 

Llywodraeth 

Leol a Thai 

I’w nodi 

Papur 7 Memorandwm 

Cydsyniad 

Deddfwriaethol ar y Bil 

Diogelwch Adeiladau 

Y Pwyllgor 

Llywodraeth 

Leol a Thai 

I’w nodi 

Papur 8 Memorandwm 

Cydsyniad 

Y Gweinidog 

Newid 

Hinsawdd  

I’w nodi 

Tudalen y pecyn 1

Eitem 2



Deddfwriaethol ar y Bil 

Diogelwch Adeiladau 

Papur 9 Sesiynau craffu gyda 

Gweinidogion 

Y Gweinidog 

Cyllid a 

Llywodraeth 

Leol 

I’w nodi 

Papur 10 Deiseb P-05-1056, 

'Rhowch rymoedd i 

Awdurdodau Lleol 

reoli'r farchnad dai yn 

ardaloedd gwledig a 

thwristaidd Cymru' 

Y Pwyllgor 

Deisebau 

I’w nodi 

 

Papur 11 Blaenrhaglen waith Make UK I’w nodi 

Papur 12  Blaenrhaglen waith Ombwdsmon 

Gwasanaethau 

Cyhoeddus 

Cymru 

 

 

I’w nodi 

 

Tudalen y pecyn 2



 

 

 

24 Medi 2021 

Annwyl Julie 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir) 

Yng nghyfarfod y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai ar 22 Medi, trafodwyd y Memorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol ar y Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir). Er mwyn galluogi'r Pwyllgor i wneud 
penderfyniad ar sail gwybodaeth ar gydsyniad deddfwriaethol, byddem yn ddiolchgar am ragor o 
wybodaeth am gynnydd Llywodraeth Cymru ar y rhaglen diwygio cyfraith lesddaliad ehangach. 

Mae gwaith diwygio lesddaliad yn faes sydd o ddiddordeb i'r Pwyllgor ac roedd cynlluniau 
Llywodraeth Cymru ar gyfer diwygio yn rhywbeth a godwyd gyda chi yn ystod y sesiwn graffu ar 
waith y Gweinidog ar 22 Medi 2021. Er ein bod yn croesawu'r penderfyniad i osod rhent tir ar lesoedd 
newydd i un hedyn pupur y flwyddyn, sy'n cyfyngu rhenti tir i ddim gwerth ariannol mewn 
gwirionedd, nodwn nad yw'r Bil yn gymwys i lesoedd presennol. Hefyd, nodwn nad yw'r Bil yn ymdrin 
â gwendidau eraill yn y system lesoedd, megis taliadau gwasanaeth a materion eraill y mae 
lesddeiliaid yn eu hwynebu. Felly, byddai o gymorth deall lle y mae'r newidiadau a gyflwynwyd yn 
Nhŷ'r Arglwyddi yn rhan o'r rhaglen diwygio cyfraith lesddaliad ehangach ac ymrwymiad y Rhaglen 
Lywodraethu i ddeddfu argymhellion Comisiwn y Gyfraith.  

Yn y cyfarfod ar 22 Medi, gwnaethoch ddweud y bydd diwygiadau eraill i’r system diwygio lesoedd yn 
cael eu dwyn gerbron y Senedd. Er mwyn ein helpu i drafod y Memorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol, byddem yn ddiolchgar pe gallech roi mwy o fanylion am y diwygiadau hyn, gan 

Y Pwyllgor Llywodraeth Leol 
a Thai 
— 
Local Government  
and Housing Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddTai@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddTai  

0300 200 6565 

— 
Senedd Cymru 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddHousing@senedd.wales  

senedd.wales/SeneddHousing 
0300 200 6565 

Julie James AS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Llywodraeth Cymru 

Papur 1

Tudalen y pecyn 3

Eitem 2.1



 

 

gynnwys amserlenni ac a fyddant yn cael eu gwneud drwy ddeddfwriaeth Cymru neu ragor o 
Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol.  

Rydym yn deall y cyflwynwyd gwelliannau ar 20 Gorffennaf i'r Bil sy'n rhoi pwerau i Weinidogion 
Cymru wneud pwerau dirprwyedig. Mae Rheol Sefydlog 29.2(iii) yn darparu, pan gyflwynir diwygiadau 
perthnasol i Fil, y dylai Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol, fel arfer, gael ei osod o fewn 
pythefnos fan bellaf. Er mwyn i ni gynllunio ein dull o graffu, a wnewch gadarnhau pryd y bydd y 
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol yn cael ei osod?  

Byddem yn gwerthfawrogi ymateb erbyn 1 Hydref, fel y gellir ei drafod yn ein cyfarfod cyntaf ar 6 
Hydref.  

Yn gywir 

 

John Griffiths AS 

Cadeirydd 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu yn Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 

Tudalen y pecyn 4



Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

Gohebiaeth.Julie.James@llyw.cymru 
Correspondence.Julie.James@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.   

John Griffiths AS 
Cadeirydd – y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai 
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd 
Cardiff 
CF99 1SN 
SeneddTai@senedd.cymru 

1 Hydref 2021 

Annwyl John, 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent 
Tir) 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 24 Medi yn gofyn am ragor o wybodaeth am y Bil Diwygio 
Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir) a sut mae'n cyd-fynd â chynlluniau Llywodraeth Cymru ar 
gyfer diwygiadau ehangach, gan gynnwys gweithredu argymhellion Comisiwn y Gyfraith. 

Y Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir) yw'r cam cyntaf, ond arwyddocaol, tuag at 
weithredu diwygiadau eang i lesddaliadau fel deiliadaeth. Drwy gyfyngu rhent tir i rhent 
hedyn pupur ar lesoedd newydd, bydd y Bil yn amddiffyn lesddeiliaid rhag rhenti tir 
afresymol ac, ar yr un pryd, yn atal cartrefi rhag cael eu gwerthu ar sail lesddaliad er mwyn 
creu ffrwd incwm barhaus i'r rhydd-ddeiliad. Er nad yw'r Bil ei hun yn ymateb i argymhellion 
Comisiwn y Gyfraith ar gyfer diwygio, mae'n paratoi'r ffordd ar gyfer Bil Diwygio Cyfraith 
Lesddaliad ehangach i weithredu'r diwygiadau hynny. Mae Llywodraeth y DU eisoes wedi 
ymrwymo i gyflwyno'r Bil hwn yn ddiweddarach yn y tymor Seneddol presennol. Er nad yw'r 
Bil ehangach hwn wedi'i ddrafftio eto, rhagwelir y bydd yn cynnwys darpariaethau i helpu i 
fynd i'r afael â materion rhent tir a wynebir gan lesddeiliaid presennol. Pan gawn y Bil 
hwnnw, byddwn yn ei adolygu ac yn ystyried a oes angen Memorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol. 

O ran argymhellion Comisiwn y Gyfraith yn fwy cyffredinol, mae'r rhain yn deillio o dri 
phrosiect ar ddiwygio lesddaliadau a gynhaliwyd ar sail Cymru a Lloegr. Yn dilyn 
ymgynghoriad, daeth y Comisiwn i'r casgliad nad oedd unrhyw dystiolaeth bod angen 
darpariaeth wahanol yn y gyfraith yng Nghymru a Lloegr. O ystyried cymhlethdod y 
ddeddfwriaeth bresennol ar lesddaliadau, credaf ei bod yn fwy hwylus parhau i weithio gyda 
Llywodraeth y DU ar y ddeddfwriaeth ddilynol hon ac iddi gael ei datblygu hefyd ar sail 
Cymru a Lloegr. Felly, mae fy adran yn gweithio gyda Chomisiwn y Gyfraith a Llywodraeth y 
DU i gyflawni hyn. 

Papur 2

Tudalen y pecyn 5
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Mae adroddiadau Comisiwn y Gyfraith ar Ryddfreinio Lesddaliadau, yr Hawl i Reoli, ac 
Adfywio Cyfunddaliadau yn nodi cynigion pellgyrhaeddol ar gyfer diwygio’r gyfraith 
lesddaliadau. Yn benodol, o ran yr hawl i ryddfreinio a'r hawl i reoli ar gyfer lesddeiliaid 
presennol, bydd yr argymhellion yn helpu i sicrhau bod yr hawliau hyn ar gael i fwy o 
lesddeiliaid nag ar hyn o bryd, a hefyd bod y broses o arfer yr hawliau hynny'n symlach, yn 
decach ac yn rhatach.   
 
Mae cynigion y Comisiwn ar gyfer annog cyfunddaliad fel dewis amgen ymarferol i 
lesddaliad ar gyfer perchnogaeth fflatiau, yn canolbwyntio ar fynd i'r afael â diffygion yn y 
ddeddfwriaeth bresennol sydd wedi cyfrannu at y diffyg defnydd ohonynt hyd yn hyn. Yn 
ogystal, byddant yn ei gwneud yn haws i lesddeiliaid newid i gyfunddaliad pe dymunent, 
drwy sicrhau bod y dewis hwn ar gael i fwy o lesddeiliaid nag ar hyn o bryd, a hefyd yn 
gwneud y broses yn symlach, yn decach ac yn rhatach.  
 
Ceir crynodeb o gynigion Comisiwn y Gyfraith yma. Mae'r cynigion hyn wedi'u derbyn yn 
gyffredinol gan Lywodraeth Cymru ac fe'u hadlewyrchir yn ein Rhaglen Lywodraethu 
newydd. Yn bwysig, mae Comisiwn y Gyfraith yn cydnabod bod angen gwneud newidiadau 
i’r gyfraith lesddaliadol, megis lleihau rhenti tir i rhent hedyn pupur fel sy'n cael eu 
gweithredu drwy'r Bil presennol, er mwyn annog cyfunddeiliadaeth fel math o berchnogaeth. 
Heb newidiadau o'r fath, byddai'r enillion ariannol posibl i ddatblygwyr o'r model lesddaliadol 
yn parhau i gyfyngu ar dwf cyfunddaliadau. 
 
Ym mis Mai 2021, sefydlodd Llywodraeth y DU y Cyngor Cyfunddaliadau - grŵp arbenigol y 
mae Llywodraeth Cymru hefyd yn ymwneud ag ef - i helpu i sicrhau bod cyfunddaliadau’n 
cael eu defnyddio'n eang fel dewis amgen cadarnhaol yn lle lesddaliadau. Prif nod y Cyngor 
yw cynghori ar weithredu cyfundrefn cyfunddaliadau ddiwygiedig a chyflwyno atebion i 
baratoi perchnogion tai a'r farchnad ar gyfer mabwysiadu cyfunddaliadau yn eang ar gyfer 
fflatiau newydd. Yn ogystal, rhoddir ystyriaeth i gynigion Comisiwn y Gyfraith ar gyfer 
diwygio sut y gallai adeiladau lesddaliad presennol newid i gyfunddaliad. Y nod cyffredinol 
yw ymestyn manteision perchnogaeth rhydd-ddaliadol i berchnogion fflatiau lle bo hynny'n 
bosibl. Mae'n annhebygol y bydd y cynigion yn arwain at ddiddymu lesddaliadau yn gyfan 
gwbl, gan y gallai fod rhai eithriadau cyfyngedig lle mai lesddaliad yw'r model mwyaf addas 
neu ymarferol sydd ar gael. Fodd bynnag, rwy’n rhagweld, unwaith y bydd y diwygiadau hyn 
yn cael eu gweithredu, mai ychydig iawn o dai neu fflatiau lesddaliad "newydd" a welwn. 
 
Yn yr un modd â'r Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir), mae diwygiadau posibl eraill i 
lesddaliadau nad ydynt yn ymateb yn uniongyrchol i gynigion Comisiwn y Gyfraith, ac mae'n 
bosibl y gellir cynnwys rhai o'r rhain hefyd yn y Bil pellach a gynlluniwyd i'w gyflwyno'n 
ddiweddarach yn y tymor Seneddol presennol. Yn yr un modd â'r Bil presennol, bydd fy 
adran yn gweithio'n agos â Llywodraeth y DU i sicrhau fod y ddeddfwriaeth yn cael ei 
chymhwyso i Gymru lle y byddai o fudd i lesddeiliaid yng Nghymru.   
 
Un enghraifft o ddiwygiad o'r fath fyddai gwahardd defnyddio lesddaliad yn ddiangen ar 
gyfer tai. Ni wnaeth ein hymchwil i werthu a defnyddio lesddaliadau yng Nghymru nodi 
unrhyw fanteision i fod yn berchen ar dŷ lesddaliad, a chanfu fod lesddeiliaid tai a gymerodd 
ran yn yr ymchwil ar y cyfan yn fwy anfodlon na lesddeiliaid fflatiau. Yn wir, nododd yr 
ymchwil fod 'consensws cryf i roi terfyn ar werthu tai lesddaliad'. Daeth y Grŵp Gorchwyl a 
Gorffen annibynnol i'r casgliad hefyd fod tai'n cael eu cynnig fel lesddaliad 'heb unrhyw 
reswm y gellir ei gyfiawnhau' ac argymhellodd y dylai Llywodraeth Cymru 'ddeddfu i 
gyflwyno gwaharddiad ar y defnydd anghyfiawn o lesddaliad mewn tai newydd'. O 
ganlyniad, credaf fod achos cryf dros gyflwyno gwaharddiad statudol ar ddefnyddio 
lesddaliad yn ddiangen fel deiliadaeth ar gyfer tai yng Nghymru. Mae Llywodraeth y DU 
eisoes wedi ymrwymo i wahardd tai lesddaliad yn Lloegr, sefyllfa sydd hefyd yn cael ei 
chefnogi gan Gomisiwn y Gyfraith. Felly, byddwn yn disgwyl i'r ymrwymiad hwn gael ei 
ddarparu yn y Bil pellach. 

Tudalen y pecyn 6

https://www.lawcom.gov.uk/project/residential-leasehold-and-commonhold/
https://llyw.cymru/rhaglen-lywodraethu-2021-i-2026
https://www.gov.uk/government/news/expert-group-to-help-homeowners-gain-more-control-over-their-homes
https://llyw.cymru/ymchwil-i-werthu-defnyddio-prydlesi-yng-nghymru
https://llyw.cymru/adolygiad-annibynnol-o-lesddaliadau-preswyl-adroddiad
https://llyw.cymru/adolygiad-annibynnol-o-lesddaliadau-preswyl-adroddiad
https://www.gov.uk/government/news/leasehold-axed-for-all-new-houses-in-move-to-place-fairness-at-heart-of-housing-market


 
Mae'n debygol hefyd y bydd rhai agweddau pwysig eraill ar ddiwygio lesddaliadau a fydd yn 
cael eu datblygu ar sail Cymru'n unig. Er enghraifft, rwy’n bwriadu cyflwyno trefn gofrestru a 
thrwyddedu newydd mewn perthynas â chynigion diogelwch adeiladau, a gyflwynir yn y Bil 
Diogelwch Adeiladu arfaethedig yn ystod tymor y Senedd hon. Bydd y gwaith hwn yn 
cynnwys ystyried sut y mae'r rhai sy'n rheoli adeiladu yn y dyfodol yn gweithio gyda 
phreswylwyr a lesddeiliaid ynghylch gwaith adferol a chostau gwasanaeth cysylltiedig.  
 
Yn olaf, er bod gwelliannau Llywodraeth i'r Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir), a 
gyflwynwyd ar 20 Gorffennaf, wedi dirprwyo rhai pwerau i Weinidogion Cymru ac wedi 
gwneud newidiadau priodol eraill, mae angen gwelliannau pellach yn fy marn i er mwyn i'r 
Bil weithio'n effeithiol. Mae Llywodraeth y DU wedi cydnabod yr angen am drafodaeth 
bellach ar hyn ac mae ein swyddogion yn gweithio'n agos ar welliannau priodol. Fodd 
bynnag, nid wyf yn rhagweld y bydd y rheini cael eu cyflwyno cyn diwedd mis Tachwedd 
neu ddechrau mis Rhagfyr. Er y byddai Memorandwm atodol fel arfer yn cael ei osod o fewn 
pythefnos i gyflwyno unrhyw welliannau, y tro hwn rydym yn ymwybodol y bydd gwelliannau 
pwysig pellach yn cael eu cyflwyno ac felly, er mwyn bod yn fwy defnyddiol i aelodau, 
byddwn yn ceisio cyhoeddi Memorandwm atodol bryd hynny. 
 
Yn gywir  
 

 
 
Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change 
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Mick Antoniw AS/MS 
Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad 
Counsel General and Minister for the Constitution  

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

Gohebiaeth.Mick.Antoniw@llyw.cymru                
Correspondence.Mick.Antoniw@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.   

Ein cyf/Our ref: MA/CG/3305/21 

Huw Irranca-Davies AS  
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 

John Griffiths AS  
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai 

Senedd Cymru 

SeneddDCC@senedd.cymru 
SeneddTai@senedd.cymru  

12 Hydref 2021 

Annwyl Gadeiryddion, 

Cyflwynodd Llywodraeth y DU y Bil Etholiadau yn Senedd y DU ar 5 Gorffennaf, a gosodais 
innau Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol gerbron Senedd Cymru ar 9 Medi. 
Cadarnhaodd y Memorandwm na fyddai Llywodraeth Cymru yn argymell rhoi cydsyniad i’r 
Bil fel y’i cyflwynwyd. Yn dilyn hyn, atgyfeiriodd y Pwyllgor Busnes y Memorandwm at eich 
Pwyllgorau chithau. 

Fel yr amlinellir ym mharagraff 9 o’r Memorandwm, er mai dim ond i etholiadau a gedwir yn 
ôl y bwriadwyd i ddarpariaethau ynghylch Cymhwysedd Pleidleisio ac Ymgeisyddiaeth 
Dinasyddion Ewropeaidd fod yn gymwys, roedd cymal 11 o’r Bil ac Atodlen 7 iddo, fel y'i 
cyflwynwyd, yn diwygio'r ddarpariaeth bresennol yn Neddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983 yn y 
fath fodd fel bod y darpariaethau sy'n gymwys i'r etholfraint ddatganoledig yn cael eu 
diddymu, gan wneud newidiadau felly o ran y rhai sydd â hawl i gofrestru ar gyfer 
etholiadau llywodraeth leol Cymru a Senedd Cymru a phleidleisio ynddynt. Mae newidiadau 
i’r darpariaethau i gywiro’r canlyniadau anfwriadol ar etholiadau datganoledig Cymru wedi’u 
trafod gyda Llywodraeth y DU a gosodwyd gwelliannau gan Lywodraeth y DU ar 16 Medi 
2021, yn ystod cyfnod Pwyllgor Tŷ’r Cyffredin, sy’n cyfyngu ar gymhwysedd y newidiadau i 
etholiadau a gedwir yn ôl, yn unol â’r bwriad gwreiddiol. Mae’r gwelliannau i’w gweld yma: 
elections_day_pbc_0916.fm (parliament.uk) 
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Mae gwelliant 8 yn gwneud gwelliannau technegol i Atodlen 7, sy’n diwygio darpariaethau 
amrywiol yn Neddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983, i’w gwneud yn glir nad yw newidiadau sy’n 
effeithio ar hawliau dinasyddion yr UE i bleidleisio mewn etholiadau llywodraeth leol yn 
Lloegr yn effeithio ar y sefyllfa mewn perthynas ag etholiadau llywodraeth leol yng 
Nghymru. Mae gwelliant 7 yn ganlyniadol ar welliant 8. Mae gwelliant 9 yn ei gwneud yn glir 
y bydd adran 49(5)(b)(iiia) o Ddeddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983 (fel y byddai yn cael ei 
fewnosod gan baragraff 1(8)(a) o Atodlen 7) yn gymwys i Loegr yn unig. Mae gwelliant 10 
yn ei gwneud yn glir y bydd adran 49(5)(b)(iv) o Ddeddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983 yn 
parhau i fod yn gymwys, ond i Gymru yn unig. 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi’r gwelliannau hyn i gywiro canlyniadau anfwriadol 
darpariaethau a oedd wedi’u cynnwys yn y Bil fel y’i cyflwynwyd. 
 
Yn fy marn i, gan mai effaith y gwelliannau yw newid yr etholfraint ar gyfer etholiadau a 
gedwir yn ôl yn unig, maent yn gwneud darpariaeth sydd yn ganlyniadol i faterion y tu allan i 
gymhwysedd deddfwriaethol Senedd Cymru, ac nid oes angen cydsyniad Senedd Cymru ar 
eu cyfer oherwydd yr esemptiad yn Rheol Sefydlog 29.1(i). Felly, nid wyf wedi gosod 
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol. Serch hynny, gan fod y Memorandwm 
Cydsyniad Deddfwriaethol wedi nodi bod angen cydsyniad Senedd Cymru ar gyfer y 
darpariaethau a fydd yn cael eu diwygio, roeddwn am eich hysbysu o’r newidiadau hyn. 
 
Byddaf yn parhau i roi’r wybodaeth ddiweddaraf ichi wrth i’r Bil fynd rhagddo.   
 
Yn gywir, 
 
 

 
 
 
Mick Antoniw AS/MS 
Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad 
Counsel General and Minister for the Constitution  

Tudalen y pecyn 9



Briff: Bil Etholiadau Llywodraeth y DU – yr 
effaith ar etholiadau yng Nghymru 

Medi 2021 

Mae Llywodraeth Cymru wedi ceisio barn ar y cynigion a nodwyd ym Mil Etholiadau 

Llywodraeth y DU. Y Comisiwn Etholiadol yw'r corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau 

ac yn rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU. Rydym yn gweithio i hyrwyddo hyder y 

cyhoedd yn y broses ddemocrataidd a sicrhau ei huniondeb. Un rhan allweddol o'n rôl yw 

rhoi cyngor i'r llywodraethau a'r seneddau ar ddeddfwriaeth sy'n ymwneud ag etholiadau a 

rheoleiddio ymgyrchwyr.  

Mae'r briff hwn yn ystyried cymalau'r Bil yr ydym ar ddeall fod Llywodraeth y DU yn ceisio 

cydsyniad deddfwriaethol gan y Senedd ar eu cyfer. Mae hefyd yn tynnu sylw at 

ddarpariaethau yn y Bil sy'n ymwneud ag etholiadau Senedd y DU ac a fyddai, felly, yn 

effeithio ar bleidleiswyr, ymgyrchwyr a gweinyddiaethau etholiadol yng Nghymru, yn 

cynnwys drwy greu gwahaniaeth canlyniadol yn y rheolau ar gyfer etholiadau gwahanol yng 

Nghymru. Mae'n adlewyrchu ein dealltwriaeth bresennol o'r Bil a'r is-ddeddfwriaeth 

gysylltiedig a fydd yn dilyn. Byddwn yn parhau i gefnogi Llywodraeth Cymru wrth i'r broses 

seneddol fynd rhagddi.  

Mae darpariaethau'r bil yn uniongyrchol 

berthnasol i etholiadau'r Senedd ac 

etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru. 

Mae'r adran hon o'r briff yn sôn am y rhannau o'r Bil Etholiadol y mae Llywodraeth y DU 

wedi cynnig y dylent fod yn gymwys i'r holl fframwaith etholiadau, yn cynnwys etholiadau'r 

Senedd ac etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru. Mae wedi gofyn i'r Senedd gydsynio i 

rai o'r newidiadau hyn lle mae gan y Senedd gymhwysedd dros y rhan berthnasol o'r 

gyfraith. 

Rheoleiddio a chofrestru ymgyrchwyr 

Argraffnodau digidol 

Mae ymgyrchu digidol yn cyfrif am gyfran gynyddol fawr o wariant a gofnodwyd gan 

ymgyrchwyr ar ôl etholiadau. Yn dilyn etholiad cyffredinol y DU yn 2019 ac Etholiadau 

Senedd Ewrop, nododd pleidiau gwleidyddol fod gwariant ar hysbysebu digidol yn 

cynrychioli 53% o gyfanswm eu gwariant ar hysbysebu. Dylai ffurflenni gwariant pleidiau ar 

gyfer etholiadau'r Senedd yn 2021 gael eu cyflwyno ym mis Awst a mis Tachwedd 2021 (yn 

dibynnu ar lefel y gwariant) a byddwn yn cyhoeddi'r data hyn maes o law. 
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Mae'r Comisiwn Etholiadol wedi bod yn argymell y dylid cyflwyno rheolau ar argraffnodau 

digidol ers peth amser, gan y byddai'n gwella tryloywder a hyder pleidleiswyr. Roedd hefyd 

yn argymhelliad yn ein hadroddiad diweddar ar etholiadau 2021 yng Nghymru. 

Cadarnhaodd ein hymchwil ar ôl yr etholiad fod pobl yn parhau i werthfawrogi tryloywder 

ynghylch pwy sy'n gyfrifol am weithgarwch ymgyrchu gwleidyddol ar-lein mewn etholiadau 

gyda mwyafrif (69%) o'r bobl yn cytuno ei bod yn bwysig iddynt wybod pwy sydd wedi 

llunio'r wybodaeth wleidyddol a welant ar-lein, a thri o bob pum person yn cytuno (59%) y 

byddent yn ymddiried mwy mewn deunydd ymgyrchu digidol pe baent yn gwybod pwy â'i 

luniodd. Er mwyn sicrhau hyder pleidleiswyr mewn rheoleiddio ymgyrchoedd digidol, dylai'r 

gyfraith roi darpariaethau i gamau cyflym gael eu cymryd i fynd i'r afael ag unrhyw 

ddeunydd ymgyrchu nad yw'n cydymffurfio â'r gofynion newydd ar gyfer argraffnodau. 

Byddai'r Bil yn creu dyletswydd newydd i ddarparwyr cyfryngau cymdeithasol a hysbysebu 

digidol roi gwybodaeth i'r Comisiwn a'r heddlu am bwy sydd wedi cyflenwi'r deunydd a thalu 

amdano, a fyddai'n ein helpu i sicrhau cydymffurfiaeth â'r gyfraith. Mae hefyd yn nodi 

dyletswyddau i ddarparwyr cyfryngau cymdeithasol a hysbysebu digidol, gan gynnwys 

dyletswydd i dynnu deunydd heb argraffnod unwaith y bydd llys wedi rhoi collfarn neu pan 

fydd y Comisiwn wedi rhoi cosb i ymgyrchydd. 

Ystyriaethau allweddol i Lywodraeth Cymru 

 P'un a fydd y Senedd yn penderfynu cydsynio i'r cynigion yn y Bil Etholiadau neu'n 

cyflwyno deddfwriaeth ar wahân, rydym yn argymell y dylai rheolau ar argraffnodau 

digidol fod yn ofyniad cyfreithiol ym mhob etholiad ledled y DU.  

 Rydym ar ddeall bod Llywodraeth y DU yn ogystal â Llywodraeth Cymru a 

Llywodraeth yr Alban wrthi'n ystyried cwestiynau cymhwysedd mewn perthynas â'r 

cynigion ynghylch argraffnodau digidol. Os penderfynir bod y cynigion ynghylch 

argraffnodau digidol ym Mil Llywodraeth y DU yn fater a gedwir yn ôl, yna rydym ar 

ddeall y byddai'r darpariaethau'n gymwys i bob etholiad a gynhelir yng Nghymru a'r 

Alban pe baent yn cael eu pasio.  

 Mae'r Comisiwn ar ddeall o'r memorandwm cydsyniad deddfwriaethol a gyhoeddwyd 

yn ddiweddar bod Llywodraeth Cymru yn ystyried bod polisi argraffnodau yn fater 

datganoledig ac nad yw'n bwriadu argymell i'r Senedd roi cydsyniad i ddeddfwriaeth 

Llywodraeth y DU sy'n gymwys i etholiadau Senedd Cymru ac etholiadau llywodraeth 

leol yng Nghymru. Os felly, byddem yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru ddeddfu 

ar gyfraith argraffnodau digidol cyn gynted â phosibl.  

 Os nad yw cynigion y Bil Etholiadau yn berthnasol i etholiadau'r Senedd nac 

etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru, byddai angen i Lywodraeth Cymru 

benderfynu ar y ffordd orau o gyflwyno cyfraith argraffnodau digidol yng Nghymru. 

Dylai ystyried y cynigion a wneir gan Lywodraeth y DU ar gyfraith argraffnodau 

digidol newydd, ynghyd â'r rheolau sydd eisoes yn weithredol yn yr Alban. 

 Gellid gwella tryloywder i bleidleiswyr pe bai'r gofynion o ran argraffnodau yn y 

dyfodol yng Nghymru yn cwmpasu pob math o ddeunydd digidol gan ymgyrchwyr, 

gan gynnwys y rhai nad ydynt wedi'u cofrestru â ni, hyd yn oed os nad oeddent wedi 

talu i'w hyrwyddo. O dan reolau arfaethedig Llywodraeth y DU, byddai ond angen 

gosod argraffnodau ar ddeunydd digidol gan ymgyrchwyr nad ydynt wedi'u cofrestru 

os oedd yn hysbyseb y talwyd amdani. Efallai y bydd Llywodraeth Cymru am ystyried 
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y gwahaniaeth mewn cwmpas rhwng y gyfundrefn bresennol ar gyfer etholiadau 

datganoledig yn yr Alban a'r hyn a gynigir ym Mil Llywodraeth y DU. Credwn fod y 

naill ddull gweithredu a'r llall yn cynnig manteision o ran tryloywder – mae nod 

Llywodraeth y DU i sicrhau bod rheolau ar argraffnodau yn gymwys yn gyffredinol i 

ddeunydd gwleidyddol digidol yn hytrach na dim ond i ddeunydd etholiadol, yn golygu 

y bydd yn rhaid i amrywiaeth ehangach o ddeunyddiau i hyrwyddo pleidiau neu 

ymgeiswyr gynnwys argraffnod. Ond mae'r dull sy'n ei gwneud yn ofynnol cynnwys 

argraffnodau ar bob darn o ddeunydd etholiadol digidol gan ymgyrchwyr 

anghofrestredig yn rheolau'r Alban yn golygu mwy o dryloywder na'r hyn y byddai 

cynigion Llywodraeth y DU yn ei gyflwyno, ac mae'n fwy cyson â'r rheolau ar 

argraffnodau ar gyfer deunyddiau etholiadol wedi'u hargraffu.  

 Bydd y cynigion ynghylch argraffnodau digidol yn y Bil Etholiadau yn cynnwys 

darpariaethau i dynnu deunydd heb argraffnod i lawr, ond mae'n annhebygol y cânt 

eu rhoi ar waith yn gyflym. Dim ond ar ôl i lys neu'r Comisiwn benderfynu'n ffurfiol ar 

drosedd y gellid eu rhoi ar waith.  

 Pe bai'r Senedd a Senedd y DU yn pasio deddfwriaeth ar gyfer rheolau ar 

argraffnodau digidol, bydd yn bwysig osgoi'r risg bod cyfundrefnau deddfwriaethol ar 

wahân yn gymwys i'r un drosedd. Gallai hynny achosi dryswch i ymgyrchwyr, 

rheoleiddwyr ac erlynwyr. Er enghraifft, yn dibynnu ar gwmpas unrhyw gynigion y 

bydd Llywodraeth Cymru yn eu datblygu yn y dyfodol, mae'n bosibl y gallai dwy 

gyfundrefn argraffnodau fod yn gymwys i un darn o ddeunydd etholiadol digidol sy'n 

hyrwyddo ymgeisydd neu blaid mewn etholiad i'r Senedd, ac i ddarn o ddeunydd 

gwleidyddol digidol sy'n hyrwyddo ymgeisydd neu blaid yn fwy cyffredinol. Pe na bai'r 

ymgyrchydd wedi cynnwys argraffnod, mae'n bosibl y byddai'n rhaid i'r Comisiwn a 

Gwasanaeth Erlyn y Goron ystyried pa drosedd y dylid ymchwilio iddi, a ph'un a allai 

ymgyrchydd yn y sefyllfa honno fod wedi cyflawni dwy drosedd o dan ddwy 

gyfundrefn ar wahân.      

 

Cofrestru pleidiau gwleidyddol ac ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau  

Byddai ei gwneud yn ofynnol i bleidiau gwleidyddol newydd nodi unrhyw asedau neu 

rwymedigaethau sydd ganddynt sy'n werth dros £500 pan fyddant yn gwneud cais i 

gofrestru, yn ymdrin â bwlch sydd yn y rheolau cyfredol ar gyfer cyfrifon pleidiau. Dylai roi 

mwy o dryloywder i bleidleiswyr drwy eu galluogi i weld o'r cychwyn cyntaf faint o gyllid neu 

ddyled sydd gan blaid newydd.  

Bydd y Bil hefyd yn cyflwyno gwaharddiad ar endidau'n cael eu cofrestru fel pleidiau 

gwleidyddol ac ymgyrchwyr cofrestredig nad ydynt yn bleidiau ar yr un pryd. Hyd yn hyn, 

anaml y mae'r sefyllfa hon wedi codi, ond byddai'r cynnig hwn yn lleihau terfyn gwariant 

effeithiol pleidiau ac ymgyrchwyr eraill sy'n ystyried cynghreiriau a chytundebau etholiadol 

yn y dyfodol. Er bod achosion wedi bod yn y gorffennol lle mae unigolion wedi bod yn 

gysylltiedig mewn rhyw ffordd â phlaid ac ymgyrchydd nad yw'n blaid ar yr un pryd, dim ond 

un enghraifft a gafwyd yn ystod y deng mlynedd diwethaf lle mae'r un endid wedi'i gofrestru 

fel plaid wleidyddol ac ymgyrchydd nad yw'n blaid ar yr un pryd cyn etholiad cyffredinol 

Senedd y DU. 
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Ystyriaethau allweddol i Lywodraeth Cymru 

 Mae'n debygol y bydd y gwaharddiad arfaethedig ar gofrestru endidau fel pleidiau 

gwleidyddol ac ymgyrchwyr cofrestredig nad ydynt yn bleidiau ar yr un pryd yn lleihau 

rhai mathau o weithgarwch ymgyrchu mewn etholiadau yn y dyfodol. Byddai'n 

lleihau'r swm y gall pleidiau gwleidyddol ddewis ei wario ar gefnogi neu wrthwynebu 

plaid arall neu ei hymgeiswyr, gan gynnwys mewn etholiadau pan na fydd plaid yn 

cyflwyno unrhyw ymgeiswyr ei hun. Gallai effeithio ar bleidiau ac ymgyrchwyr eraill a 

fyddai'n ystyried cynghreiriau a chytundebau etholiadol yn y dyfodol.  

 Byddai'r diwygiad i wahardd endidau rhag cael eu cofrestru fel pleidiau gwleidyddol 

ac ymgyrchwyr cofrestredig nad ydynt yn bleidiau ar yr un pryd yn newid dwy adran o 

PPERA: mae un wedi'i chadw'n ôl (a22) a'r llall wedi'i datganoli (a88). Pe bai'r 

Senedd yn penderfynu peidio â chydsynio i'r diwygiad hwn, yna mae'n ymddangos y 

bydd y gyfraith yn gymwys mewn modd gwahanol i etholiadau Senedd y DU o'u 

cymharu ag etholiadau'r Senedd. Byddai'n golygu na chaniateir i ymgyrchydd 

cofrestredig nad yw'n blaid ddod yn blaid wleidyddol gofrestredig o dan unrhyw 

amgylchiadau (a22), ond byddai'r rheolau ar b'un a all plaid gofrestredig fod yn 

ymgyrchydd nad yw'n blaid gofrestredig yn wahanol (a88). Mae'n ymddangos y 

byddai hynny'n cael ei ganiatáu ar gyfer etholiadau'r Senedd ond nid ar gyfer 

etholiadau Senedd y DU. Gallai hyn fod yn ddryslyd i bleidleiswyr ac ymgyrchwyr ac 

mae goblygiadau ynghylch y modd y caiff y gofrestr statudol ei chynnal. (Ceir rhagor 

o fanylion yn yr adran isod ar “wariant a reolir gan ymgyrchwyr nad ydynt yn 

bleidiau”.) 

Mae'n rhaid i ymgyrchydd nad yw'n blaid gyflwyno hysbysiad pan fydd yn bwriadu gwario 

mwy na'r trothwy cyfreithiol. Wrth dderbyn hysbysiadau fel rhan o'n rôl fel y cofrestrydd 

statudol, bydd y Comisiwn yn cadarnhau bod yr endid sy'n cyflwyno hysbysiad yn 

gymwys. Bydd yn bwysig sicrhau bod y gyfraith yn cynnig eglurder a sicrwydd o ran sut i 

benderfynu os mai “yr un” endid yw plaid wleidyddol ac ymgyrchydd nad yw'n blaid, fel y 

gall y Comisiwn a'r rhai sy'n gwneud cais i gofrestru ddeall y gofyniad newydd a'i 

gymhwyso'n gyson. 

 

Gwariant tybiannol ymgeiswyr ac eraill  

Mae rheolau ynglŷn â gwariant tybiannol yn sicrhau bod ymgyrchwyr yn cyfrif yn briodol am 

nwyddau, gwasanaethau a deunyddiau a roddir iddynt ac a ddefnyddir ganddynt i'w helpu 

mewn unrhyw ffordd gyda gweithgareddau eu hymgyrch, ac yn rhoi gwybod amdanynt.  

Caiff cryn dipyn o wariant tybiannol ei nodi gan ymgeiswyr mewn etholiadau. Mae data ar 

wariant o etholiad cyffredinol y DU 2019 yn dangos i gyfanswm o £7 miliwn o wariant 

tybiannol gael ei nodi, bron 40% o gyfanswm y gwariant a nodwyd gan ymgeiswyr.  

Mae angen i ymgeiswyr, asiantiaid a staff pleidiau neu ymgyrchwyr sicrhau eu bod yn deall 

yn glir pryd y bydd rhywbeth yn “wariant tybiannol” neu'n “dreuliau etholiad” gan ei fod yn 

cyfrif tuag at gyfanswm gwariant eu hymgyrch, na chaniateir iddo fynd dros y terfyn gwariant 

penodedig. Mae'r gyfraith gyfredol ar wariant tybiannol yn hirsefydledig ac mae wedi 

gweithredu'n ymarferol ar gyfer etholiadau am flynyddoedd lawer.  
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Mae Llywodraeth y DU am newid y prawf cyfreithiol ynglŷn â phryd mae ymgeisydd neu 

asiant yn awdurdodi rhywun arall i ddefnyddio buddion mewn nwyddau neu wasanaethau ar 

ei ran. Byddai'r Bil yn diwygio'r rheolau fel y byddai ond angen i ymgeiswyr roi gwybod am 

fuddion mewn nwyddau neu wasanaethau y maent wedi'u “defnyddio” eu hunain neu y 

maent wedi awdurdodi, cyfarwyddo neu annog rhywun arall i'w “defnyddio” ar eu rhan. 

Byddai'r Bil hefyd yn galluogi asiant i awdurdodi ymgyrchydd arall i dalu am dreuliau sy'n 

cyfrif tuag at derfyn gwariant yr ymgeisydd (ar hyn o bryd, dim ond asiant a all dalu'r treuliau 

hyn). 

Byddai'r newidiadau hyn yn gweithredu ochr yn ochr â rheolau presennol ar gyfer 

ymgyrchwyr sy'n eu galluogi i wario swm a ganiateir ar hyrwyddo ymgeisydd mewn 

etholaeth ar wahân i'r asiant (e.e. hyd at £700 yn etholiadau cyffredinol y DU). 

Ystyriaethau allweddol i Lywodraeth Cymru 

 Dylid sicrhau bod dealltwriaeth glir o'r ffordd y dylid trin treuliau neu gefnogaeth i 

ymgeisydd o dan y gyfraith. Mae angen i ymgeiswyr ac ymgyrchwyr eraill fod yn glir 

ynghylch sut y dylid trin unrhyw dreuliau ar gyfer ymgyrchu mewn etholaeth o dan y 

newidiadau arfaethedig a'r ddeddfwriaeth bresennol.  

 Dylai Llywodraethau nodi sut maent wedi profi'r newidiadau arfaethedig gydag 

ymgyrchwyr yn yr etholiadau y mae ganddynt gyfrifoldeb deddfwriaethol amdanynt, 

er mwyn helpu i sicrhau bod barn gyffredin ynglŷn â sut y dylid rhoi cyfrif am 

gefnogaeth i ymgeisydd a sut y dylai'r gefnogaeth honno gael ei hawdurdodi, p'un ai'r 

asiant sy'n talu am y gefnogaeth honno neu rywun arall. Bydd hyn hefyd yn galluogi'r 

Comisiwn i roi canllawiau clir i ymgyrchwyr a diweddaru'r Codau Ymarfer statudol ar 

wariant etholiadol. Os na chaiff y newidiadau a gynigir yn y Bil eu cymhwyso at 

etholiadau yng Nghymru, efallai y bydd yn rhaid i ymgyrchwyr gynllunio ar gyfer yr un 

math o weithgarwch a gwariant a chyfrif amdanynt yn wahanol ar gyfer etholiadau 

gwahanol. Byddem yn sicrhau y byddai unrhyw ganllawiau neu Godau Ymarfer a 

gyhoeddir gan y Comisiwn yn galluogi i hyn ddigwydd yn y ffordd orau bosibl. 

 Byddai unrhyw wahaniaethau yn y rheolau hefyd yn effeithio ar y modd y gall 

pleidleiswyr a'r cyfryngau gael gafael ar wybodaeth am y math hwn o wariant. Er mai 

Swyddogion Canlyniadau sy'n gyfrifol am sicrhau bod ffurflenni gwariant ymgeiswyr 

ar gael i'r cyhoedd, byddai'r Comisiwn yn parhau i gyhoeddi gwybodaeth gryno am 

wariant ymgeiswyr yn y ffordd fwyaf hygyrch a thryloyw a bydd yn parhau i annog 

eraill i wneud hynny hefyd. 

 Cyfrifoldeb y Senedd yw'r rheolau ar gyfer gwariant mewn etholiadau datganoledig 

yng Nghymru. Rydym ar ddeall bod Llywodraeth y Du yn ceisio cydsyniad 

Llywodraeth Cymru i gymhwyso'r diwygiadau hyn at etholiadau datganoledig yng 

Nghymru. Os bydd Llywodraeth Cymru am i'r newidiadau hyn fod yn gymwys i 

etholiadau'r Senedd ac etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru, yna bydd angen 

iddi ystyried sut y câi'r newidiadau eu gwneud i ddeddfwriaeth ddatganoledig gyfredol 

sy'n pennu'r rheolau i ymgeiswyr, a sut y dylid paratoi ar gyfer y newidiadau hyn a'u 

rhoi ar waith.  

 Nodir fersiynau cyfatebol o'r darpariaethau hyn yn A.64 o Orchymyn Cynulliad 

Cenedlaethol Cymru (Cynrychiolaeth y Bobl) 2007 ar gyfer etholiadau'r Senedd. 

Bydd Llywodraeth Cymru am ystyried a ddylai sicrhau bod y rhain yn cyfateb i'r 
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diffiniad ym Mil Llywodraeth y DU ac a yw am wneud hynny. (Er enghraifft, efallai y 

bydd yn bosibl i Senedd y DU ddiwygio'r rheolau ar gyfer etholiadau llywodraeth leol 

Cymru yn Neddf Cynrychiolaeth y Bobl ar yr un pryd â diwygio'r rheolau ar gyfer 

etholiadau sydd o dan gymhwysedd y DU, neu efallai y bydd yn ofynnol neu'n 

ddymunol bod pob diwygiad o'r fath yn cael ei wneud gan y Senedd.)     

 

Gwariant a reolir gan ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau 

Mae ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau yn rhan hollbwysig o ddemocratiaeth iach ac maent 

yn chwarae rôl bwysig o ran rhannu gwybodaeth â phleidleiswyr. Mae'n bwysig y gall y 

grwpiau hyn gymryd rhan yn etholiadau'r DU yn hawdd. Mae rheolaethau mewn cyfraith 

etholiadol yn helpu pleidleiswyr i weld a deall sut mae'r grwpiau hyn yn cael arian ac yn ei 

wario pan fyddant yn bwriadu dylanwadu ar ganlyniad etholiad.  

Dros y blynyddoedd diwethaf, bu cynnydd yn nifer yr ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau. 

Mae gwariant gan y grwpiau hyn wedi cynyddu hefyd. Yn etholiad cyffredinol y DU yn 2019, 

roedd 61 o ymgyrchwyr cofrestredig nad ydynt yn bleidiau, a chofnododd y rhai yr oedd yn 

ofynnol iddynt roi gwybod am eu gwariant gyfanswm gwariant o fwy na £6m. Dangosodd ein 

hymchwil ddiweddar i agweddau'r cyhoedd rai pryderon ynghylch y risg o ymyrraeth o 

dramor. Pan wnaethom ofyn i bobl flaenoriaethu eu pryderon o restr o faterion, dywedodd 

dwy ran o bump (40%) fod “ymyrraeth o dramor yng nghanlyniadau etholiadau'r DU” yn 

broblem.  

Byddai cyfyngu ar y terfynau ar ymgyrchu heb gofrestru yn ei gwneud hi'n glir nad yw 

ymyrraeth o dramor yn etholiadau'r DU yn dderbyniol. Yn ystod y cyfnod a reoleiddir cyn 

etholiad, dim ond categorïau penodol o unigolion a sefydliadau fyddai'n cael gwario mwy na 

£700 ar weithgareddau y bwriedir iddynt ddylanwadu ar ganlyniad yr etholiad. Byddai hyn 

yn ostyngiad sylweddol o'r terfynau presennol ar gyfer ymgyrchu heb gofrestru, a byddai'n 

cyflwyno egwyddor newydd sef bod ymgyrchwyr yn ddarostyngedig i feini prawf 

cymhwysedd hyd yn oed pan na fydd angen iddynt fod wedi'u cofrestru.  

Byddai estyn y rheolau ar wariant ar y cyd fel eu bod yn gymwys i bleidiau gwleidyddol sy'n 

gwario ar y cyd ag ymgyrchydd nad yw'n blaid, yn cynyddu tryloywder ac yn helpu i sicrhau 

bod y terfynau gwariant yn effeithiol. Byddai angen nodi'n glir sut y bydd y rheol ychwanegol 

hon yn ymarferol yn cyd-fynd â rheolau gwariant eraill i bleidiau. Mae'n rhaid i bleidiau allu 

dweud yn glir pryd mae'r rheol ar wariant ar y cyd yn gymwys, a phryd mae terfynau neu 

reolaethau eraill yn gymwys, megis y rheolau presennol ar wariant a dargedir neu wariant 

tybiannol.  

Ystyriaethau allweddol i Lywodraeth Cymru 

 Mae rheolau i ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau yn faes polisi datganoledig. Gall 

Senedd y DU ddiwygio'r rheolau hyn a'r modd y maent yn gymwys i etholiadau 

Senedd y DU, ond y Senedd sydd â chymhwysedd am y rheolau mewn perthynas 

ag etholiadau'r Senedd. Ar hyn o bryd, mae'r rheolau ar gyfer ymgyrchwyr nad 

ydynt yn bleidiau yn Neddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000 yr 

un fath ar gyfer pob math o etholiad i bob pwrpas. Pe bai'r Senedd neu Senedd yr 

Alban yn penderfynu peidio â chydsynio i'r cynigion yn y Bil Etholiadau neu i 
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gyflwyno deddfwriaeth ar wahân gyda nodau gwahanol, bydd mathau newydd o 

wahaniaethau rhwng y rheolau.  

 Byddem yn annog y llywodraethau i ystyried gyda ni oblygiadau gwahaniaethau yn 

y rheolau i ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau yn y dyfodol a'r effaith ar gofrestr 

statudol ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau. Mae'r cynigion yn codi cwestiynau 

megis a fyddai'r gofrestr statudol o ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau yn 

gweithredu'n well fel pedair cofrestr ar wahân ar gyfer pob etholiad, pa newidiadau 

i'r fframwaith cyfreithiol fyddai eu hangen er mwyn cyflawni hyn a pha gyfle 

deddfwriaethol y gellid ei ddefnyddio pe bai hynny'n ddymunol.   

 Mae'n bwysig i hyder y cyhoedd bod tryloywder yn ofynnol a bod terfynau'n cael eu 

gosod ar wariant ymgyrch sydd â'r nod o ddylanwadu ar ganlyniadau etholiad, gan 

gynnwys pan gaiff hynny ei wneud gan actorion nad ydynt yn ymgeiswyr nac yn 

bleidiau gwleidyddol.  

 Byddai'r newid yn cynnig mwy o dryloywder ynglŷn â phwy sy'n bwriadu ymgyrchu, 

ond ni fydd angen adrodd am unrhyw symiau ychwanegol o wariant gan ymgyrchwyr 

nad ydynt yn bleidiau o gymharu â'r rheolau presennol.  

 Mae'r cynigion yn golygu y byddai tair lefel ar wahân o reolau ar gyfer ymgyrchwyr 

nad ydynt yn bleidiau sy'n gymwys i ymgyrchu heb gofrestru, cofrestru ymgyrchwyr, a 

chofrestru ac adrodd am wariant ymgyrchwyr. Yn ymarferol, bydd y ddwy lefel uchaf 

yr un fath ar gyfer ymgyrchwyr sy'n targedu pleidleiswyr yng Nghymru am fod y Bil yn 

cynnig trothwy ar gyfer cofrestriad newydd yn unig o £10,000 sydd yr un fath â'r 

trothwy presennol ar gyfer cofrestru ac adrodd yng Nghymru. Gallai'r haenau hyn 

ychwanegu at y canfyddiad o gymhlethdod. Diwygiwyd y rheolau ddiwethaf gan 

ddeddfwriaeth yn 2014 ac mae ymgyrchwyr wedi nodi bod y newidiadau'n gymhleth 

a'u bod wedi rhwystro rhai rhag cymryd rhan. 

 Dylai unrhyw lywodraeth sy'n ystyried rhoi cyfyngiadau ar wariant o dramor nodi sut 

mae'n bwriadu gorfodi'r cyfyngiadau ar wariant o dramor. Nid ydym yn gallu cymryd 

unrhyw gamau gorfodi yn erbyn sefydliadau nac unigolion y tu allan i'r DU nad ydynt 

yn dilyn y gyfraith. Mae cyfyngiadau hefyd ar gyrff gorfodi cyfraith trosedd o ran y 

camau y gallant eu cymryd yn erbyn pobl neu sefydliadau sydd wedi'u lleoli dramor.  

 Bydd yn bwysig sicrhau bod y newidiadau arfaethedig i'r rheolau hyn yn gymesur ac 

nad ydynt yn gwneud i ymgyrchwyr fod yn amharod i gymryd rhan a rhoi gwybodaeth 

i bleidleiswyr. 

Goruchwyliaeth o'r Comisiwn Etholiadol 

Mae atebolrwydd cadarn i seneddau'r DU a phrosesu craffu effeithiol ganddynt yn hanfodol 

er mwyn i'r Comisiwn Etholiadol sicrhau hyder yn ei waith ar draws y sbectrwm gwleidyddol. 

Mae rôl y Senedd, yn ogystal â Senedd y DU a Senedd yr Alban, yn bwysig er mwyn 

cyflawni hyn. Mae'n rhaid i'r Comisiwn hefyd allu penderfynu ar ei flaenoriaethau a 

gweithio'n annibynnol ar ddylanwad neu reolaethau'r llywodraeth. Mae'n hanfodol na ddylai 

fod unrhyw ymwneud gwirioneddol na chanfyddedig â'n swyddogaethau gweithredol na'n 

prosesau gwneud penderfyniadau gan y llywodraeth.  
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Byddai'r Strategaeth a'r Datganiad Polisi arfaethedig yn rhoi cwmpas newydd ac eang i 

Weinidogion Llywodraeth y DU yn awr ac yn y dyfodol i gysoni gweithgareddau'r Comisiwn 

ag amcanion strategol Llywodraeth y DU, a llywio'r ffordd y mae'r Comisiwn yn arfer ei 

swyddogaethau mewn perthynas ag etholiadau a refferenda yn y dyfodol. Mae'r cynigion, 

fel y maent wedi'u geirio ar hyn o bryd, yn mynd y tu hwnt i atebolrwydd a phrosesau craffu'r 

Comisiwn a'r penderfyniadau a wneir ganddo drwy alluogi Llywodraeth y DU i gyhoeddi 

canllawiau statudol ar gyfer y Comisiwn, gan, felly, gyfarwyddo ac arwain y modd y gwneir y 

penderfyniadau hynny.  

Ystyriaethau allweddol i Lywodraeth Cymru 

 Mae bodolaeth rheoleiddiwr annibynnol yn hanfodol er mwyn cynnal hyder yn ein 

system etholiadol pan gaiff y cyfreithiau sy'n llywodraethu etholiadau eu gwneud gan 

is-set fach o'r pleidiau sy'n sefyll etholiadau. Mae'n rhaid i'n hannibyniaeth fod yn glir i 

bleidleiswyr ac ymgyrchwyr ei gweld a'i chadw mewn cyfraith etholiadol, gan fod hyn 

yn sail i degwch ac ymddiriedaeth yn y system etholiadol. 

 Mae'r Bil yn cynnwys gofyniad ar yr Ysgrifennydd Gwladol i ymgynghori â 

Gweinidogion Cymru cyn dynodi Strategaeth a Datganiad Polisi. Mae gofyniad hefyd 

i ymgynghori â Phwyllgor y Llefarydd yn Senedd y DU, y mae'r Comisiwn yn atebol 

iddo. Fodd bynnag, ni fydd angen i'r Ysgrifennydd Gwladol ddiwygio'r datganiad 

mewn ymateb i'r ymgynghoriad hwnnw, ac nid oes gofyniad cyfatebol i ymgynghori â 

Phwyllgor y Llywydd na Chorff Corfforaethol Senedd yr Alban y mae'r Comisiwn 

hefyd yn atebol iddynt. O ran atebolrwydd ac annibyniaeth y Comisiwn, mae'n bwysig 

bod cydraddoldeb wrth ymgynghori â'r tair deddfwrfa. 

 O dan gynigion y Bil, mae'n ymddangos y bydd y Comisiwn yn gallu gwyro oddi wrth 

y datganiad os bydd yn ystyried yn rhesymol bod ystyriaethau eraill yn cyfiawnhau 

iddo wneud hynny. Fodd bynnag, er mwyn gwneud hyn yn ymarferol, yn realistig ac 

yn rhywbeth a all gael ei gadarnhau yn y Llysoedd, byddai angen drafftio ymhellach 

yn y Bil. Byddem yn croesawu newidiadau i'r Bil sy'n adlewyrchu ymrwymiad 

Llywodraeth y DU i annibyniaeth y Comisiwn, gan gynnwys ei annibyniaeth i 

weithredu er budd pleidleiswyr ledled y DU. 

Troseddau 

Dylanwad gormodol 

Mae dylanwad gormodol yn drosedd etholiadol gymhleth nad yw'n hawdd i bleidleiswyr ei 

deall. Drwy symleiddio'r drosedd hon a'i diffinio'n fwy eglur, byddai hynny'n helpu i ddiogelu 

pleidleiswyr rhag camfanteisio a byddai'n ei gwneud yn glir beth sy'n ymddygiad derbyniol a 

beth nad yw'n ymddygiad derbyniol.  

Byddai hefyd yn ei gwneud hi'n haws i'r heddlu ac erlynwyr orfodi'r gyfraith pan fo'n briodol. 

Ceir cefnogaeth eang i ddiwygio'r drosedd hon ymhlith ymgyrchwyr, gweinyddwyr 

etholiadau, yr heddlu ac erlynwyr. 

Rydym ar ddeall y byddai'r drosedd sydd newydd ei diffinio o ddylanwad gormodol yn 

gymwys i etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru ond y byddai unrhyw un a geir yn euog o 

arfer lwgr yn cael ei atal rhag sefyll mewn etholiadau llywodraeth leol ac yn etholiadau'r 
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Senedd. Nodir darpariaeth ar wahân ar gyfer dylanwad gormodol mewn perthynas ag 

etholiadau'r Senedd yn Rhan 3, Erthygl 81 o Orchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

(Cynrychiolaeth y Bobl) 2007. Pan fydd Llywodraeth Cymru yn adolygu ac yn diweddaru'r 

Gorchymyn cyn etholiad Senedd 2026, bydd cyfle i adolygu'r diffiniad hwnnw o'r drosedd o 

ddylanwad gormodol.  

 

Anghymwyso troseddwyr rhag dal swydd etholedig ac ati 

Yn sgil etholiad cyffredinol y DU yn 2019, dywedodd dros hanner yr ymgeiswyr a gymerodd 

ran yn ein hymchwil ar ôl etholiad eu bod yn pryderu am sefyll etholiad oherwydd y risg o 

ymddygiad sy'n codi ofn, bygythiadau a difrïo. Dywedodd tri chwarter yr ymatebwyr eu bod 

wedi cael profiad o'r math hwn o ymddygiad. 

Mae'n hollbwysig bod camau yn cael eu cymryd yn erbyn y rhai sy'n difrïo, yn bygwth neu'n 

codi ofn ar ymgeiswyr ac ymgyrchwyr. Byddai cynigion yn Rhan 5 o'r Bil yn galluogi'r 

llysoedd i wahardd rhywun rhag sefyll etholiad am swydd etholedig. Byddai hyn yn gosb 

bellach, yn ychwanegol at ddedfryd o garchar neu ddirwy er enghraifft, y gallai llys ei gosod 

pan fyddai'n dyfarnu troseddau o dan y gyfraith etholiadol bresennol. Er y byddai hyn yn 

cryfhau'r ystod o gosbau a fyddai ar gael yn erbyn y rhai sy'n gyfrifol am y math hwn o 

ymddygiad, byddai angen monitro ei effaith ymarferol fel dull atal. 

Mae darpariaethau'r Bil yn uniongyrchol 

berthnasol i etholiadau a gedwir yn ôl yn unig 

Mae'r adran hon o'r briff yn sôn am y rhannau o'r Bil Etholiadau y mae Llywodraeth y DU 

wedi cynnig y dylent fod yn gymwys i etholiadau a gedwir yn ôl, sef: etholiadau Senedd y 

DU, etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu, etholiadau llywodraeth leol ac 

etholiadau maerol yn Lloegr, etholiadau Cynulliad Gogledd Iwerddon ac etholiadau 

llywodraeth leol Gogledd Iwerddon. Os bydd Senedd y DU yn pasio'r Bil, byddai'r 

newidiadau hyn yn gymwys i Etholiadau Senedd y DU ac etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu 

a Throseddu a gynhelir yng Nghymru.  

 

Prawf adnabod pleidleiswyr 

Mae lefelau isel o dwyll etholiadol profedig yn y DU, a dylai pleidleiswyr deimlo'n hyderus 

ynglŷn â'u pleidlais. Fodd bynnag, mae ein hymchwil wedi nodi bod y mater hwn yn peri 

pryder i bleidleiswyr. Dywedodd dwy ran o dair o'r bobl yn ein hymchwil olrhain barn y 

cyhoedd ddiweddar y byddai mwy o hyder ganddynt yn niogelwch y system bleidleisio pe 

bai angen dangos prawf adnabod.  

Mae gwiriadau eisoes ar waith i gadarnhau pwy yw pleidleisiwr pan fydd yn cofrestru i 

bleidleisio ac yn pleidleisio drwy'r post. Fodd bynnag, nid oes unrhyw wiriadau tebyg ar 

waith mewn gorsafoedd pleidleisio ym Mhrydain Fawr er mwyn atal rhywun rhag honni ei 

fod yn rhywun arall a phleidleisio yn ei enw. Mae hyn yn golygu bod pleidleisio mewn gorsaf 
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bleidleisio ym Mhrydain Fawr yn agored i dwyll. Yng Ngogledd Iwerddon, bu'n ofynnol 

dangos prawf adnabod wrth bleidleisio ers 1985, wedi'i ddiweddaru i brawf adnabod â llun 

arno ers 2003. 

Mewn etholiadau lleol yn 2018 a 2019, cafodd y defnydd o brawf adnabod i bleidleiswyr ei 

dreialu gan Lywodraeth y DU mewn nifer o ardaloedd yn Lloegr. Cynhaliwyd gwerthusiadau 

statudol annibynnol gennym yn y ddwy flwyddyn. Yn seiliedig ar y dystiolaeth a gasglwyd, 

nodwyd tri maes allweddol y bydd angen eu hystyried yn ofalus os caiff gofyniad i 

bleidleiswyr ddangos prawf adnabod ei gyflwyno: 

 Dylai unrhyw ofyniad ar bleidleiswyr i ddangos prawf adnabod gyflwyno gwelliannau clir 

i'r lefelau diogelwch presennol. Dylai wella hyder y cyhoedd yn y system bleidleisio drwy 

amddiffyn pleidleiswyr rhag y risg o gambersonadu.  

 Dylai unrhyw ofyniad newydd fod yn hygyrch i bob pleidleisiwr. Rhaid ystyried hyn ar 

gyfer pob pleidleisiwr, yn enwedig y rhai sy'n llai tebygol o feddu ar brawf adnabod 

derbyniol â llun arno eisoes. Mae'n rhaid sicrhau nad yw cyflwyno gofyniad i ddangos 

prawf adnabod yn atal y bobl hyn rhag pleidleisio. 

 Dylai'r broses o gyflwyno unrhyw ofyniad i ddangos prawf adnabod fod yn un y gall 

gweinyddwyr etholiadau lleol ei chyflawni'n realistig, gyda therfynau amser ymarferol a 

chyllid digonol.  

Mae'r Bil yn nodi cynigion ar gyfer gofyniad i bleidleiswyr mewn gorsafoedd pleidleisio 

ddangos prawf adnabod â llun arno yn etholiadau Senedd y DU ym Mhrydain Fawr, 

etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yng Nghymru a Lloegr, ac etholiadau lleol 

yn Lloegr. O blith y dulliau gweithredu a brofwyd yn y cynlluniau peilot, y dull hwn gynigiodd 

y gwelliant gorau mewn diogelwch.  

Er mwyn sicrhau bod pleidleisio mewn gorsafoedd pleidleisio yn hygyrch o hyd, rhaid 

cydbwyso'r mesur diogelwch hwn ag opsiynau eraill ar gyfer pobl nad oes ganddynt brawf 

adnabod derbyniol â llun arno eisoes. Mae'r Bil yn nodi'n glir bod yn rhaid i Gerdyn 

arfaethedig i Bleidleiswyr gael ei ddarparu am ddim.  

Yn ein hymchwil olrhain barn y cyhoedd ddiweddar, dywedodd 4% o'r bobl a oedd yn 

gymwys i bleidleisio nad oes ganddynt unrhyw un o'r dogfennau adnabod a fyddai'n ofynnol 

o dan y cynigion hyn ar hyn o bryd. Roedd y ffigur hwn yn uwch ymhlith rhai grwpiau mwy 

difreintiedig, gan gynnwys pobl ddi-waith, pobl sy'n rhentu eiddo gan awdurdod lleol neu 

gymdeithas dai, a phobl ag anableddau. Bydd y broses ar gyfer gwneud cais am Gerdyn 

arfaethedig i Bleidleiswyr a'u dosbarthu yn hanfodol er mwyn sicrhau bod y gofyniad i 

ddangos prawf adnabod yn hygyrch, yn enwedig i'r bobl hynny nad oes ganddynt y prawf 

adnabod gofynnol.  

Bydd sicrhau na chodir tâl am Gerdyn Pleidleiswyr yn bwysig, ond caiff manylion pellach 

pwysig am y broses ymgeisio eu nodi mewn is-ddeddfwriaeth. Dylai Llywodraeth y DU nodi 

yn ystod hynt y Bil sut y bydd yn gwneud yn siŵr bod gwneud cais am y Cerdyn Pleidleiswyr 

newydd yn hawdd i'r bobl sydd ei angen. 

Bydd yn ofynnol i Swyddogion Cofrestru Etholiadol weinyddu ceisiadau am gerdyn 

pleidleisiwr. Bydd angen i Lywodraeth y DU ystyried sut i ariannu'r cyfrifoldeb ychwanegol 

hwn.  
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Ystyriaethau allweddol i Lywodraeth Cymru 

 Os caiff y cynigion yn y Bil eu pasio yna bydd yn ofynnol i bleidleiswyr ddangos prawf 

adnabod ar gyfer etholiadau Senedd y DU ac etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a 

Throseddu, ond nid ar gyfer etholiadau'r Senedd nac etholiadau llywodraeth leol. 

Mae'n bosibl y bydd hyn yn peri dryswch i bleidleiswyr, yn enwedig os bydd 

etholiadau'r DU ac etholiadau Cymru (yn cynnwys is-etholiadau) yn cael eu cynnal yn 

agos at ei gilydd, neu hyd yn oed ar yr un diwrnod. Wrth gynnal ei weithgareddau 

codi ymwybyddiaeth y cyhoedd, byddai'r Comisiwn yn ceisio lleihau'r risg o ddryswch 

i bleidleiswyr. 

Pleidleisio drwy'r post a phleidleisio drwy ddirprwy 

Mae pleidleisio drwy'r post yn ddull pleidleisio defnyddiol a phoblogaidd. Mae pleidleisio 

drwy ddirprwy yn opsiwn pwysig i bobl na allant bleidleisio yn bersonol hefyd. Gwnaeth 

ychydig llai na 250,000 o bobl benodi dirprwy yn etholiad cyffredinol y DU yn 2019. 

Mae'r Bil yn cynnig gwahardd ymgyrchwyr rhag ymdrin â phleidleisiau post, a fyddai'n 

ffurfioli'r dull gweithredu presennol a anogir gan God Ymddygiad gwirfoddol i Ymgyrchwyr. 

Mae'r Bil hefyd yn cynnig estyn rheolau cyfrinachedd pleidleisiau i gynnwys pleidleisiau 

post. Dylai'r newidiadau hyn wella ymddiriedaeth a hyder yn y system heb leihau mynediad i 

bleidleisio. Mae ein hymchwil barn y cyhoedd ddiweddar wedi dangos, er bod 90% o bobl 

yn dweud eu bod yn teimlo bod pleidleisio mewn gorsaf bleidleisio yn ddiogel, fod hyn yn 

cymharu â 68% o bobl sy'n credu bod pleidleisio drwy'r post yn ddiogel ac 11% a nododd 

nad ydynt yn gwybod. 

Byddai'r Bil hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i'r pleidleiswyr hynny sydd wedi cofrestru i 

bleidleisio drwy'r post ar gyfer etholiadau Senedd y DU wneud cais newydd am bleidlais 

drwy’r post ar ôl tair blynedd, yn lle'r sefyllfa bresennol lle mae’n ofynnol iddynt ailgyflwyno 

eu dynodwyr personol ar ôl pum mlynedd. Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod llofnodion 

pleidleiswyr post yn gyfredol ac yn gywir, a dylai leihau'r risg y caiff pleidleisiau post eu 

gwrthod am nad yw'r dynodwyr hyn yn cyfateb pan fydd pleidleiswyr yn dychwelyd 

pecynnau pleidleisio drwy'r post. Fodd bynnag, bydd yn ofynnol o hyd i’r pleidleiswyr hynny 

sydd wedi cofrestru i bleidleisio drwy'r post ar gyfer etholiadau datganoledig yng Nghymru 

ailgyflwyno eu dynodwyr ar ôl pum mlynedd oni fydd Llywodraeth Cymru yn dewis deddfu i 

gysoni'r prosesau.  

Mae llawer o bleidleiswyr drwy'r post wedi cofrestru i bleidleisio drwy'r post yn etholiadau'r 

DU ac etholiadau datganoledig yng Nghymru. Felly, os na chaiff y rheolau eu cysoni, mae'n 

debygol y bydd hyn yn arwain at ddryswch ymysg pleidleiswyr ynghylch pryd y gwnaethant 

gais newydd ac i ba etholiad. Heb system gyson, bydd baich ychwanegol hefyd ar 

weinyddwyr etholiadol, gan y bydd angen iddynt brosesu ceisiadau am bleidlais bost ar 

adegau gwahanol i'r un pleidleiswyr, yn dibynnu ar y math o etholiad. 

Nid yw'n glir sut y byddai cyfyngiadau newydd ar fynd â phleidleisiau post i orsafoedd 

pleidleisio, ac ar nifer y pleidleiswyr y gall unigolyn fod yn ddirprwy ar eu cyfer, yn cynnig 

diogelwch ychwanegol arwyddocaol i bleidleiswyr. Byddai ymgyrchwyr sy'n cyflwyno 

pleidleisiau post yn cyflawni trosedd o dan y gwaharddiad arfaethedig ar ymdrin â 

phecynnau pleidleisio drwy'r post, a byddai trosedd ddiwygiedig dylanwad gormodol hefyd 
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yn gymwys pe bai pleidleiswyr yn cael eu gorfodi yn groes i'w hewyllys i roi eu pleidleisiau 

post i rywun arall neu benodi rhywun yn ddirprwy. 

Ystyriaethau allweddol i Lywodraeth Cymru 

 Pe bai cyfundrefnau gwahanol ar gyfer pleidleisio drwy'r post a phleidleisio drwy 

ddirprwy yn cael eu defnyddio yng Nghymru, byddai angen cymorth clir i bleidleiswyr 

ddeall y rheolau ac osgoi'r posibilrwydd o ddryswch ymysg pleidleiswyr. Byddai'n 

bwysig sicrhau na fyddai gwahaniaethau yn y rheolau rhwng etholiadau sy'n dod o 

dan gylchoedd gwaith y gwahanol lywodraethau yn rhwystro pobl rhag cymryd rhan.  

 Pe bai'n ofynnol i bleidleiswyr post wneud cais newydd bob tair blynedd i bleidleisio 

drwy'r post yn etholiad Senedd y DU ac i ailgyflwyno eu dynodwyr bob pum mlynedd 

i bleidleisio drwy'r post yn eu hetholiad datganoledig, gallai hyn gynyddu'r baich ar 

bleidleiswyr i barhau i fod wedi cofrestru i bleidleisio yn eu hoff ffordd a chynyddu'r 

risg y byddant yn methu â sicrhau pleidlais bost ar gyfer set benodol o etholiadau. 

Byddai hefyd yn creu baich ychwanegol ar Swyddogion Cofrestru Etholiadol yng 

Nghymru i gynnal y ddwy amserlen. Dylai Llywodraeth Cymru ystyried cysoni'r 

rheolau ar gyfer etholiadau datganoledig yng Nghymru â'r cynigion ym Mil 

Llywodraeth y DU. 

 Gallai newidiadau i gyfyngu ar bwy sy'n gallu mynd â phleidleisiau post i orsaf 

bleidleisio, a faint ohonynt y gellir mynd â nhw, greu rhwystrau i rai pleidleiswyr y 

mae gwir angen cymorth arnynt. Byddent hefyd yn ychwanegu gweithdrefnau 

newydd cymhleth i staff gorsafoedd pleidleisio. 

 Byddai cynnig y Bil i gofnodi pwy sydd wedi cyflwyno eu pleidleisiau post yn gwella 

diogelwch heb beryglu'r hygyrchedd drwy osod cyfyngiadau newydd ar y gallu i'w 

cyflwyno. 

 Gallai cyfyngu ar nifer y pleidleiswyr y gellir gweithredu fel dirprwy ar eu rhan roi rhai 

pobl dan anfantais os oes angen rhywun i bleidleisio ar eu rhan, gan gynnwys 

pleidleiswyr anabl. 

Cymorth i bleidleisio ar gyfer pobl anabl 

Byddai'r newidiadau hyn yn cynnig mwy o hyblygrwydd i bleidleiswyr anabl o ran sut y cânt 

eu cynorthwyo mewn gorsafoedd pleidleisio. Drwy ddarparu amrywiaeth ehangach o 

gyfarpar mewn gorsafoedd pleidleisio, dylai fod yn haws i bleidleiswyr anabl gael cymorth 

priodol i allu bwrw eu pleidlais ar eu pen eu hunain ac yn gyfrinachol.  

Byddai disodli'r gofynion penodol cyfredol a nodir mewn cyfraith â dyletswydd ehangach i 

weinyddwyr etholiadau ddarparu cyfarpar rhesymol yn galluogi pleidleiswyr anabl i 

ddefnyddio cyfarpar neu dechnoleg newydd i'w helpu. Gallai hyn gefnogi arloesedd a 

chyflymu'r broses o ddarparu gwahanol fathau o gymorth pan nodir ffyrdd newydd o 

ddiwallu anghenion pleidleiswyr.  

Mae pleidleiswyr anabl hefyd wedi nodi y gall fod yn anodd dod o hyd i rywun sy'n gymwys 

i'w helpu i fwrw eu pleidlais yn eu gorsaf bleidleisio. Byddai dileu cyfyngiadau ar bwy all fod 
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yn gydymaith yn rhoi mwy o hyblygrwydd a dewis i bleidleiswyr anabl o ran sut y cânt eu 

cefnogi. 

Byddai'r Bil yn rhoi cyfrifoldebau ehangach ar weinyddwyr etholiadau i nodi pa gyfarpar 

fyddai'n rhesymol i gynnig cymorth i bleidleiswyr anabl yn etholiadau Senedd y DU. Bydd yn 

bwysig bod Llywodraeth y DU yn sicrhau cyllid priodol i weinyddwyr lleol er mwyn gwneud 

yn siŵr bod y cymorth hwn yn cael yr effaith briodol i bleidleiswyr anabl. 

Bydd ein canllawiau yn helpu gweinyddwyr etholiadau i ystyried y ffordd orau o nodi a 

darparu'r math cywir o gymorth i bleidleiswyr anabl o dan y cyfrifoldeb newydd hwn, gan 

sicrhau y gall pleidleiswyr gael gwasanaeth cyson lle bynnag y maent yn byw. 

Ystyriaethau allweddol i Lywodraeth Cymru 

 Ni ddylai fod unrhyw rwystrau sy'n atal pleidleiswyr anabl rhag cymryd rhan mewn 

etholiadau ac mae'n briodol bod llywodraethau yn ystyried sut y gellir gwella 

hygyrchedd. Fodd bynnag, er mwyn cynnal  hyder pleidleiswyr anabl i gymryd rhan 

mewn etholiadau, bydd yn bwysig sicrhau bod y cymorth y gallant ddisgwyl ei gael 

drwy'r broses gofrestru a'r broses bleidleisio ym mhob etholiad yn cael ei gyfleu'n glir 

a bod risgiau o wahaniaethau rhwng gwahanol etholiadau yn cael eu hystyried yn 

ofalus.   

Pleidleiswyr tramor yn etholiadau Senedd y DU 

Mae Llywodraeth y DU yn cynnig y dylid cael gwared ar y terfyn o 15 mlynedd ar hawliau 

pleidleisio yn etholiadau Senedd y DU i ddinasyddion y DU sy'n byw dramor. 

Byddai hyn yn golygu y byddai gan unrhyw ddinesydd Prydeinig sy'n byw dramor sydd wedi 

byw yn y DU, neu sydd wedi'i gofrestru i bleidleisio yn y DU yn flaenorol yr hawl i bleidleisio 

yn etholiadau Senedd y DU. 

Mae penderfyniadau ynghylch yr etholfraint ar gyfer etholiadau'r Senedd ac etholiadau 

llywodraeth leol, ynghyd ag unrhyw refferendwm mae'r Senedd yn deddfu yn ei gylch, 

wedi'u datganoli. Fodd bynnag, gall unrhyw un sydd wedi cofrestru i bleidleisio yn y DU roi 

rhoddion i bleidiau gwleidyddol ac ymgyrchwyr.  

 

Hawliau pleidleisio ac ymgeisyddiaeth lleol Dinasyddion yr UE 

Mae'r Bil yn cyflwyno darpariaethau i gyfyngu ar y meini prawf ar gyfer dinasyddion yr UE 

sydd am sefyll neu bleidleisio mewn etholiadau lleol o bosibl, i gynnwys y rhai hynny a 

gwmpesir gan un o ddau grŵp gwarchodedig; naill ai eu bod yn preswylio yma cyn 31 

Rhagfyr 2020 neu eu bod wedi'u cwmpasu gan gytuniad (h.y. cytundeb dwyochrog).  

Mae etholiadau lleol yng Nghymru a'r Alban wedi'u datganoli i'r Senedd ac i Senedd yr 

Alban, ac nid yw'r diwygiadau yn gymwys i etholiadau lleol yng Nghymru na'r Alban. Felly, ni 

chaiff unrhyw Gynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ei geisio gyda Llywodraeth Cymru na 

Llywodraeth yr Alban. 
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Fodd bynnag, fel yr amlinellodd Llywodraeth Cymru yn ei Memorandwm Cydsyniad 

Deddfwriaethol, byddai'r diwygiadau a awgrymir yn y Bil yn newid y darpariaethau 

presennol yn Neddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983 yn y fath fodd ag y byddai'r darpariaethau 

hynny sy'n gymwys i'r etholfraint ddatganoledig yn cael eu diddymu, gan newid y rhai hynny 

sydd â hawl i gofrestru i bleidleisio ac i bleidleisio mewn etholiadau llywodraeth leol ac yn 

etholiadau'r Senedd. 

Nodwn fod Llywodraeth y DU bellach wedi cyflwyno diwygiadau ar gyfer y Cam Pwyllgor ar 

22 Medi i unioni hyn ac i egluro nad yw newidiadau sy'n effeithio ar hawliau dinasyddion y 

DU i bleidleisio mewn etholiadau llywodraeth leol yn Lloegr a Gogledd Iwerddon yn effeithio 

ar y sefyllfa mewn perthynas ag etholiadau llywodraeth leol ac etholiadau'r Senedd yng 

Nghymru. 
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Dyddiad | Date: 18 Hydref 2021 

Pwnc | Subject: Y Bil Etholiadau 

Annwyl Weinidog Gwladol dros Godi’r Gwastad a Chydraddoldeb, 

Ysgrifennaf atoch mewn ymateb i lythyr dyddiedig 5 Gorffennaf gan y cyn Weinidog Gwladol dros y 
Cyfansoddiad a Datganoli (sef y Gweinidog a oedd yn gyfrifol am y Bil Etholiadau ar y pryd) yn gofyn am 
sylwadau ar Fil Etholiadau Llywodraeth y DU.1 

Fel y nodwyd yn y Nodiadau Esboniadol ar y Bil Etholiadau, mae nifer o ddarpariaethau yn y Bil yn 
gysylltiedig â materion sydd wedi’u datganoli i’r Senedd. Nid yw’r Senedd eto wedi trafod a ddylid cydsynio 
i ddarpariaethau o’r fath, ond caiff Senedd y DU wybod am ei phenderfyniad yn y ffordd arferol, ac nid yw’r 
ohebiaeth hon yn achub y blaen ar y drafodaeth honno. 

Serch penderfyniad ehangach y Senedd ar gydsynio i’r Bil, mae Pwyllgor y Llywydd o’r farn y dylid diwygio’r 
Bil Etholiadau i’w gwneud yn ofynnol i Lywodraeth y DU ymgynghori â Phwyllgor y Llywydd os yw’r 
Llywodraeth yn bwriadu cyhoeddi Datganiadau Strategaeth a Pholisi sy’n berthnasol i’r modd y mae’r 
Comisiwn Etholiadol yn arfer ei swyddogaethau datganoledig yng Nghymru. Byddai hyn yn sicrhau 
cydraddoldeb o ran y ffordd yr ymdrinnir â Phwyllgor y Llywydd a’r ffordd y mae Llywodraeth y DU yn 
ymgynghori ac yn ymgysylltu â Phwyllgor y Llefarydd.  

Yn unol â’r darpariaethau yn Atodlen 1 i Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000, mater 
i’r Senedd yw trafod nodau ac amcanion y Comisiwn Etholiadol ar gyfer arfer swyddogaethau’r Comisiwn 
mewn perthynas ag etholiadau datganoledig Cymru a refferenda datganoledig Cymru2, drwy waith 
Pwyllgor y Llywydd wrth drafod y cynlluniau pum mlynedd a gyflwynir iddo gan y Comisiwn Etholiadol. Os 
nad yw Pwyllgor y Llywydd yn fodlon bod cynllun pum mlynedd yn gyson â’r camau a gymerir gan y 
Comisiwn i arfer ei swyddogaethau yn economaidd, effeithlon ac effeithiol mewn perthynas ag etholiadau a 

1 Cafodd y llythyr gwreiddiol ei gyfeirio at Elin Jones AS, Llywydd y Senedd. O gofio bod y Comisiwn Etholiadol yn 
atebol i Bwyllgor y Llywydd, anfonwyd llythyr y Gweinidog ymlaen at y Pwyllgor i’w ystyried. 
2Cyfieithiad o baragraff 16B(2) o Atodlen 1 i Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000 

Kemi Badenoch AS 
Y Gweinidog Gwladol dros Godi’r Gwastad a Chydraddoldeb, Llywodraeth y DU 
Swyddfa’r Cabinet 
70 Whitehall  
Llundain  
SW1A 2AS Eich cyfeirnod: MC2021/14148 
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refferenda datganoledig yng Nghymru, rhaid i Bwyllgor y Llywydd addasu’r cynllun fel sy’n briodol at 
ddibenion sicrhau’r cysondeb hwnnw.  

Mae’r Bil Etholiadau fel y’i drafftiwyd yn cynnwys darpariaethau i ganiatáu i Lywodraeth y DU gyhoeddi 
Datganiadau Strategaeth a Pholisi a all fod yn berthnasol i’r modd y mae’r Comisiwn Etholiadol yn arfer ei 
swyddogaethau datganoledig yng Nghymru. 

Ymddengys bod y pŵer hwn yn arwain at risg o wrthdaro â chyfrifoldebau Pwyllgor y Llywydd mewn 
perthynas â chynlluniau pum mlynedd y Comisiwn Etholiadol. Felly, byddai’n briodol i adran 4C(2) o’r Bil 
gael ei diwygio i’w gwneud yn ofynnol i’r Ysgrifennydd Gwladol ymgynghori â Phwyllgor y Llywydd, yn 
hytrach na Gweinidogion Cymru, cyn cyhoeddi unrhyw ddatganiadau o’r fath. 

Byddai cynnwys darpariaeth y dylid ymgynghori â Phwyllgor y Llywydd yn sicrhau cydraddoldeb o ran y 
ffordd yr ymdrinnir â’r Pwyllgor hwn a’r ffordd yr ymdrinnir â Phwyllgor Llefarydd Tŷ’r Cyffredin a’r Pwyllgor 
Gweinyddiaeth Gyhoeddus a Materion Cyfansoddiadol, ac yn adlewyrchu atebolrwydd y Comisiwn 
Etholiadol i Bwyllgor y Llywydd. 

Edrychaf ymlaen at gael eich ymateb. Anfonwyd copi o’r llythyr hwn at: 

- Gadeirydd Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad y Senedd; 
- Cadeirydd Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai y Senedd;  
- Cwnsler Cyffredinol Cymru; 
- y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol yn Llywodraeth Cymru; a 
- Phwyllgor Llefarydd Tŷ’r Cyffredin. 

Yn gywir, 

 

David Rees AS 

Cadeirydd Pwyllgor y Llywydd 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 

 

Copi at:  

Huw Irranca-Davies AS, Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 

John Griffiths AS, Cadeirydd y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai 

Mick Antoniw AS, Cwnsler Cyffredinol Cymru 

Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol 

Syr Lindsay Hoyle AS, Llefarydd, Pwyllgor y Llefarydd ar y Comisiwn Etholiadol 
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13 Hydref 2021 

 

Annwyl Huw 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol a Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil 

Diogelwch Adeiladu 

Yng nghyfarfod y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai ar 6 Hydref, fe wnaethom ni drafod tri Memorandwm 

Cydsyniad Deddfwriaethol, gan gynnwys yr uchod ar y Bil Diogelwch Adeiladu. Ysgrifennaf atoch fel Cadeirydd 

y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad i rannu pryderon rhai o aelodau fy mhwyllgor ynghylch 

y defnydd cynyddol o Filiau'r DU a'r confensiwn cydsyniad deddfwriaethol i ddeddfu mewn meysydd 

datganoledig, yn hytrach na thrwy ddeddfwriaeth y Senedd.   

Cafodd y Bil Diogelwch Adeiladu ei weld fel enghraifft wych o ble y gallai Llywodraeth Cymru gyflwyno ei 

deddfwriaeth ei hun. Mae diwygio’r maes diogelwch adeiladu yn faes polisi y mae Llywodraeth Cymru yn ei 

flaenoriaethu. Felly roedd rhai Aelodau yn gresynnu nad yw'r diwygiadau hyn yn cael eu gwneud drwy Fil y 

Senedd. Roedd gwneud diwygiadau o’r fath mewn Bil y DU yn cael ei weld fel ffordd o atal y Senedd rhag 

gallu arfer ei swyddogaethau o ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif a deddfu dros Gymru.  

Er y gwerthfawrogir bod y darpariaethau yn y Bil sy'n dod o fewn cymhwysedd datganoledig wedi'u teilwra i 

raddau helaeth i Gymru a’u bod yn gyson â Phapur Gwyn Llywodraeth Cymru “Adeiladau Mwy Diogel yng 

Nghymru”, mynegwyd pryderon gan rai Aelodau na fydd newidiadau pwysig i'r gyfraith yn ddarostyngedig i 

bob cyfnod o'r broses ddeddfwriaethol, gan gynnwys craffu manwl gan yr holl Aelodau a rhanddeiliaid. Mae 

proses y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol a’r dyddiadau cyfredol ar gyfer adrodd yn golygu nad oes 

llawer o amser ar gyfer gwaith craffu ystyrlon. Rydym yn gwerthfawrogi bod Bil y DU yn gyfle i weithredu’n 

gynharach, ond mae mwy o graffu yn sicrhau gwell cyfraith a byddai Bil Cymru yn sicr yn caniatáu mwy o 

graffu.   

Rydym hefyd yn ysgrifennu at y Gweinidog Newid Hinsawdd yn mynegi'r pryderon hyn a byddwn yn rhannu 

unrhyw ymateb gyda chi er gwybodaeth.  

Yn gywir 

Y Pwyllgor Llywodraeth Leol  
a Thai 
— 
Local Government  
and Housing Committee 

Senedd Cymru  
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddTai@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddTai  

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddHousing@senedd.wales  

senedd.wales/SeneddHousing 
0300 200 6565 

Huw Irranca-Davies AS 

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad  

Senedd Cymru 
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John Griffiths AS 

Cadeirydd  

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu yn Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 
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14 Hydref 2021 

 

Annwyl Julie 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Diogelwch Adeiladau 

Yng nghyfarfod y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai ar 6 Hydref, trafodwyd y Memorandwm Cydsyniad 

Deddfwriaethol ar y Bil Diogelwch Adeiladau. Er mwyn galluogi'r Pwyllgor i wneud penderfyniad ar sail 

gwybodaeth am gydsyniad deddfwriaethol, byddem yn ddiolchgar am ragor o wybodaeth am benderfyniad 

Llywodraeth Cymru i geisio’r diwygiadau hyn drwy Fil y DU a’r confensiwn cydsyniad deddfwriaethol.  

Rydym yn cydnabod bod y darpariaethau yn y Bil sydd o fewn cymhwysedd datganoledig yn bwrpasol i Gymru 

i raddau helaeth, ac yn gyson â Phapur Gwyn Llywodraeth Cymru Adeiladau Mwy Diogel yng Nghymru. Fodd 

bynnag, gan fod Llywodraeth Cymru yn bwriadu cyflwyno ei Bil Diogelwch Adeiladau ei hun yn ystod tymor y 

Senedd hon, byddai'n ddefnyddiol cael rhagor o wybodaeth ynghylch pam nad yw'r diwygiadau ym Mil y DU 

yn cael eu gwneud yn y Bil hwnnw. Rydym yn gwerthfawrogi bod Bil y DU “yn gyfle i gymryd camau 

cynharach”, ond mynegwyd pryderon gan rai Aelodau nad yw’r broses Memorandwm Cydsyniad 

Deddfwriaethol a’r dyddiadau cau presennol ar gyfer cyflwyno adroddiad yn caniatáu ar gyfer gwaith craffu 

ystyrlon. Ar y llaw arall, byddai Bil Cymru yn ddarostyngedig i bob cam o’r gwaith craffu a byddai'n galluogi 

mwy o Aelodau a rhanddeiliaid i gymryd rhan yn y broses ddeddfwriaethol.  

Yn ystod ein cyfarfod, mynegodd rhai Aelodau bryderon ynghylch y defnydd cynyddol o Filiau'r DU a'r 

confensiwn cydsyniad deddfwriaethol i ddeddfu mewn meysydd datganoledig, oherwydd bod angen llawer llai 

o waith craffu. Ar hyn o bryd, mae'r Pwyllgor yn ystyried tri Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol, ond dim 

ond chwe Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y gwnaeth y pwyllgor a oedd yn ein rhagflaenu eu trafod 

yn ystod y Bumed Senedd. Ystyriwyd bod y Bil Diogelwch Adeiladau yn enghraifft wych o ble y gallai 

Llywodraeth Cymru gyflwyno ei deddfwriaeth ei hun. 

Byddem yn gwerthfawrogi ymateb erbyn 28 Hydref, fel y gellir ei drafod yn ein cyfarfod ar 3 Tachwedd.  

Yn gywir 

Y Pwyllgor Llywodraeth Leol  
a Thai 
— 
Local Government  
and Housing Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddTai@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddTai  

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddHousing@senedd.wales  

senedd.wales/SeneddHousing 
0300 200 6565 

Julie James AS 

Y Gweinidog Newid Hinsawdd 

Llywodraeth Cymru 
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John Griffiths AS 

Cadeirydd 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 
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Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

Gohebiaeth.Julie.James@llyw.cymru 
Correspondence.Julie.James@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.   

John Griffiths AS 
Cadeiryd  
Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai 

SeneddTai@senedd.cymru 

22 Hydref 2021 

Annwyl John 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 14 Hydref ynglŷn â’r Memorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol (LCM) ar y Bil Diogelwch Adeiladau. 

Er bod y pwyllgor yn iawn i feddwl mai mater i’r Senedd yw deddfwriaeth sy’n dod o fewn 
ei chymhwysedd, mae proses yr LCM yn cydnabod y gall amgylchiadau godi lle bydd 
buddiannau amlwg o fynd ati mewn ffordd wahanol er budd pobl Cymru. 

Mae Prif Weinidog Cymru wedi’i gwneud hi’n glir, er mai amddiffyn y setliad datganoli 
yw’r flaenoriaeth glinigol o hyd a deddfu yn y Senedd mewn meysydd sydd wedi’u 
datganoli ddylai fod ein blaenoriaeth gyffredinol, dylem fod yn agored i fynd ati mewn 
ffordd bragmataidd i ddefnyddio deddfwriaeth y DU er mwyn cyflawni amcanion 
Llywodraeth Cymru lle bo hynny’n briodol. 

Rwy’n credu bod trychineb Grenfell a’r angen i ymateb i’r adolygiad annibynnol dilynol o 
reoliadau adeiladu wedi arwain at amgylchiadau o’r fath. Er bod y feirniadaeth ar y 
system yn Lloegr gan Y Fonesig Judith Hackitt yn ei hadroddiad yn fwy o broblem yno 
nag yng Nghymru, mae’r un mor berthnasol gan mai’r un ddeddfwriaeth graidd yw hi. 

Mae Deddf Adeiladu 1984 a Rheoliadau Adeiladu 2010 wedi gosod y fframwaith ar gyfer 
adeiladau heb fawr o newidiadau ers iddynt ddod i rym. Er bod swyddogaethau wedi’u 
trosglwyddo i Weinidogion Cymru yn 2012, rydym wedi canolbwyntio hyd yn hyn ar 
newidiadau technegol megis systemau chwistrellu preswyl, gwahardd deunyddiau 
llosgadwy a pherfformiad ynni. Felly, mae’r Bil Diogelwch Adeiladau (BSB) yn gwneud y 
gwelliannau angenrheidiol i system y canfuwyd gwendidau ynddi mewn ffordd sy’n rhoi 
rheolaeth gadarn i Weinidogion Cymru a’r Senedd yn hytrach na rhywbeth sydd wedi’i 
osod arnom, fel rydych chi’n ei nodi.  

Yn ogystal, bydd y Bil, sy'n debygol o gael cydsyniad brenhinol y flwyddyn nesaf, yn 
golygu y bydd modd cyflwyno'r newidiadau angenrheidiol i'r system rheoli adeiladu yn 
gynt nag a fyddai'n bosibl drwy Fil Diogelwch Adeiladau gan y Senedd. 

Papur 8
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Mae rhesymau da eraill dros fachu ar y cyfle y mae’r BSB yn ei gynnig. Mae’r system 
rheoli adeiladu’n seiliedig ar ddull cyffredin â Lloegr o ymdrin â chyrff rheoleiddio - 
Awdurdodau Lleol ac Arolygwyr Cymeradwy'r sector preifat. Mae’r diwydiant yn 
gweithredu bob ochr i’r ffin. Bydd y BSB yn goruchwylio’r ddwy ochr yn fwy cadarn gyda 
disgwyliadau, am y tro cyntaf, o ran cymhwysedd a safonau perfformiad gan y 
Rheoleiddiwr Diogelwch Adeiladau yn Lloegr. Felly, mae’n hanfodol bod camau’n cael eu 
cymryd yng Nghymru er mwyn sicrhau lefel o gyffredinedd fel y gall sefydliadau a staff 
barhau i weithio yn y ddwy weinyddiaeth. 
 
Bydd y Bil yn cyflwyno mwy o atebolrwydd i waith adeiladu, gyda set o ddeiliaid 
dyletswydd ym mhob rhan o’r broses adeiladu. Mae’r rhain yn bobl a fydd yn ysgwyddo 
cyfrifoldeb clir am y gwaith, a byddant yn gweithio ar system y DU a oruchwylir gan yr 
Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch ar gyfer Rheoliadau Adeiladu (Dylunio a 
Rheoli) 2015 sef y rheoliadau CDM. Bydd hyn yn mynd i’r afael â beirniadaeth allweddol 
yn adolygiad Hackitt  am y diffyg eglurder o ran pwy sydd â’r cyfrifoldeb a pha 
gymhwysedd sydd angen ei ddangos gan gleient, dylunydd a chontractiwr o ran 
ysgwyddo’r cyfrifoldebau hynny. Yn ein barn ni, byddai dull cyffredin, fel sy’n wir am y 
rheoliadau CDM, yn fuddiol ac ni ddylid ei oedi. 
 
Drafftiwyd y Ddeddf Adeiladu yn 1984, a bydd y BSB yn gwella’r fersiwn ddrafft, gan 
ddiweddaru ei gweithrediad, ei hiaith a’i hygyrchedd. Bydd y gwelliannau hyn yn helpu 
pawb sy’n defnyddio’r Ddeddf, ac er y gellid eu cyflwyno drwy ddeddfwriaeth Gymreig 
maen nhw’n newidiadau sy’n angenrheidiol yn ein barn ni, beth bynnag yw’r llwybr 
deddfwriaethol a ddewisir. 
 
Mae’r diwydiant adeiladu’n paratoi ar gyfer y newidiadau y bydd y bil yn eu cynnig, o ran 
diwylliant, gallu a chymhwysedd. Bydd defnyddio’r bil fel cyfrwng newid yng Nghymru’n 
golygu y byddwn yn cael budd o’r egni sy’n cael ei gyfeirio at welliannau sy’n peri’r risg o 
gael ei wanhau pe na byddem yn bachu ar y cyfle i weithredu’n gynt. 
 
I fod yn glir, mae pob darpariaeth sy’n berthnasol i Gymru yn y bil yn adlewyrchiad o’n 
barn ni o’r newidiadau angenrheidiol a beirniadaeth yr adroddiad annibynnol, ond sydd 
mewn ffordd yn briodol i’n hanghenion. Enghraifft dda o hyn yw ein penderfyniad i beidio 
â chreu corff rheoleiddio newydd fel y’i cynigiwyd i Loegr ond yn hytrach ymestyn 
swyddogaethau presennol awdurdodau lleol. 
 
Mae’n bwysig nodi y bydd angen i’r bil gael is-ddeddfwriaeth er mwyn iddo gael effaith. 
Bydd y rheoliadau y byddwn yn eu cyflwyno yn dilyn hyn yn destun ymgynghoriad a 
gwaith ymgysylltu yn unol â’n hegwyddorion a’n gweithdrefnau. 
 
Rwy’n ymwybodol bod angen i’r LCM ddelio â deddfwriaethau sy’n amrywio o bynciau 
syml i rai cymhleth a bod rhywbeth mor gynhwysfawr â’r BSB yn dechnegol ac yn 
gymhleth. Hoffwn gynnig cyfarfod â’r pwyllgor ac i fy swyddogion ddarparu cynifer o 
sesiynau briffio technegol ag y credai’r pwyllgor sydd eu hangen er mwyn cynnig y cyfle i 
ddeall manylion yr hyn y mae’r bil yn ei gynnig.  
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Yn ogystal, os byddai’r pwyllgor yn dymuno gofynnaf i fy swyddogion gynnwys y 
cyfiawnhad dros y pwerau dirprwyedig y mae’r bil yn eu cynnig. Byddaf yn hapus i 
gefnogi cynnig i’r Pwyllgor Busnes ar gyfer ymestyn y dyddiad cau ar gyfer adrodd ar yr 
LCM pe byddai hynny’n helpu’r Pwyllgor. 
 
 
Yn gywir 
 
 

 
 
Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change  
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Rebecca Evans AS/MS 
Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol  
Minister for Finance and Local Government

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

Correspondence.Rebecca.Evans@gov.wales 
Gohebiaeth.Rebecca.Evans@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.   

John Griffiths AS 
Cadeirydd – Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai 
John.Griffiths@senedd.cymru 

 14 Hydref 2021 

Annwyl John, 

Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor am y dyraniadau 
diweddar yr wyf wedi bod yn eu gwneud o Gronfa Covid Llywodraeth Cymru.   

Mae Atodiad 1 yn rhoi manylion y meysydd diweddaraf a fydd yn derbyn cymorth ynghyd â'r 
dyraniadau a wnaed cyn hyn fel rhan o'r Gyllideb Ddrafft, y Gyllideb Derfynol a’r Gyllideb 
Atodol ar gyfer 2021-22. Bydd y trefniadau ar gyfer trosglwyddiadau o gronfeydd wrth gefn 
yn cael eu ffurfioli fel rhan o’r Gyllideb Atodol nesaf.     

Yn ddiweddar, rydym wedi cael cadarnhad y bydd cyllid canlyniadol ychwanegol yn cael ei 
drosglwyddo i Gymru. Mae'r rhain yn symiau hyd at £320 miliwn sy’n deillio o gynnydd i 
gyllidebau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn Lloegr. Ar 30 Medi hefyd, cyhoeddodd 
Llywodraeth y DU ei Chronfa Cymorth i Aelwydydd sydd wedi arwain at gyllid canlyniadol 
pellach o hyd at £25 miliwn. Bydd yr union symiau yn cael eu cadarnhau yn hwyrach yn 
ystod y flwyddyn ariannol hon fel rhan o'r broses Amcangyfrif Atodol. Mae'r oedi hwn o ran 
cadarnhau’r union symiau yn un enghraifft o'r ansicrwydd y soniais yn fras wrth y Pwyllgor 
Cyllid amdano ar 29 Medi. Dylid nodi hefyd bod y darlun mewn perthynas â chyllid 
canlyniadol yn newid yn rheolaidd oherwydd amrywiol gyhoeddiadau gan Lywodraeth y DU 
nad ydym bob amser yn cael rhybudd amdanynt ymlaen llaw. 

Dros y misoedd nesaf byddwn yn parhau i fonitro gwariant a phwysau sy'n dod i'r amlwg fel 
rhan o’n prosesau arferol ar gyfer monitro cyllidebau, a byddwn yn gwneud dyraniadau 
ychwanegol i gyllidebau yn ôl yr angen. Os caiff rhagor o ddyraniadau sylweddol eu gwneud 
cyn y Gyllideb Atodol nesaf, byddaf yn rhoi diweddariadau pellach i’r Pwyllgor. 

Papur 9
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Yn gywir  
 

 
 
 
Rebecca Evans AS/MS 
Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol  
Minister for Finance and Local Government 
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Atodiad 1 

*Cafodd dyraniadau blaenorol eu gwneud yn y Cyllidebau Drafft a Therfynol ar gyfer 2021-
22 ac fel rhan o’r Gyllideb Atodol yn ystod y flwyddyn gyntaf  

MEG/Eitem Blaenorol* 
£m 

Newydd  
£m 

Cyfanswm 
£m 

Sylwadau 

 
Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol 
Olrhain Cysylltiadau 
Cymorth y GIG 
Adferiad y GIG 
Adferiad Gofal Cymdeithasol  
Y Gronfa Datblygiad Plant 
Cymorth ar gyfer Plant a 
Chwarae 
Adferiad y GIG  
Plant a Phobl Ifanc  
CYP Chwarae, Chwaraeon 
a Diwylliant  
Cyfanswm 
 
Cyllid a Llywodraeth Leol 
Prydau Ysgol Am Ddim  
Cronfa Galedi ALlau  
Cymorth Hunanynysu  
Y Rhaglen Cefnogi Cynnar  
Cronfa Galedi ALlau – Gofal 
Cymdeithasol  
Rhyddhad Ardrethi 
Annomestig  
Cyfanswm 
 
Y Newid yn yr Hinsawdd 
Digartrefedd 
Cymorth Bysiau 
Cymorth Rheilffyrdd 
Cyfanswm  
 
Addysg a’r Gymraeg  
 
Dal i Fyny Ysgolion 
Plant a Phobl Ifanc  
Dal i Fyny AB  
Addysg Awyr Agored  
Adnewyddu a Diwygio 
Addysg  
Cymwysterau 
Athrawon Newydd 
Gymhwyso 
Iechyd Meddwl Ieuenctid 
Ymchwil Addysg 
AB – FSM 
Dechrau’n Deg 

 
 
 
60 
380 
100 
 
 
 
 
 
2 
 
 
542 
 
 
23.3 
206.6 
 
 
 
 
352.2 
 
582.1 
 
 
4 
37.2 
70 
111.2 
 
 
 
51.2 
4.5 
33 
2 
19.3 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
411 
100 
48 
4.5 
5 
 
40 
 
20 
 
628.5 
 
 
 
 
4 
7 
25.5 
 
 
 
36.5 
 
 
10 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6 
1.7 
 
2.5 
1.7 
4.2 
15 

 
 
 
60 
791 
200 
48 
4.5 
5 
 
40 
2 
20 
 
1,170.5 
 
 
23.3 
206.6 
4 
7 
25.5 
 
352.2 
 
618.6 
 
 
14 
37.2 
70 
121.2 
 
 
 
51.2 
4.5 
33 
2 
19.3 
 
3.6 
1.7 
 
2.5 
1.7 
4.2 
15 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cyfalaf 
 
Cyfalaf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cyfalaf 
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MEG/Eitem Blaenorol 
£m 

Newydd 
£m 

Cyfanswm 
£m 

Sylwadau 

 
Unedau CO2/Osôn  
Addysg Awyr Agored  
Cymwysterau 
Grantiau Cymorth i Fyfyrwyr  
Dysgwyr Ôl-16  
Cyfrifon Dysgu Personol  
Amgylchedd Diogel o ran 
COVID 
ADY 
Y Gymraeg 
Yr Eisteddfod 
Cyfanswm 
 
Yr Economi 
Plant a Phobl Ifanc 
Prentisiaethau 
Cymunedau am Waith 
Y Gronfa Ddiwylliant  
ERF 
ERF  
Y Gronfa Chwaraeon a 
Hamdden 
Cyfanswm 
 
Cyfiawnder Cymdeithasol 
Y Gronfa Cymorth Dewisol  
Cymorth y Trydydd Sector  
Cymru o Blaid Affrica 
VAWDASV 
Eirioli a Chynghori 
Cydraddoldeb 
Cyfanswm 
 
Cyfanswm y Dyraniadau 
 
 

 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
112 
 
 
0.5 
16.5 
6 
30 
55 
141 
 
 
249 
 
 
10.5 
6 
 
 
 
 
16.5 
 
1,612.8 
 
 
 
 
 

 
6 
 
8 
13.4 
5 
5 
6.3 
 
10 
2.2 
0.2 
84.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
4 
 
 
 
 
1.5 
1 
1.5 
1 
5 
 
768.8 

 
6 
2 
8 
13.4 
5 
5 
6.3 
 
10 
2.2 
0.2 
196.8 
 
 
0.5 
16.5 
6 
30 
55 
141 
4 
 
253 
 
 
10.5 
6 
1.5 
1 
1.5 
1 
21.5 
 
2,381.6 
 
 

 
Cyfalaf 
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Annwyl John 

Deiseb P-05-1056 Rhowch rymoedd i Awdurdodau Lleol reoli'r farchnad dai yn 

ardaloedd gwledig a thwristaidd Cymru

Yn ddiweddar, ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb a ganlyn gan Osian Jones yn ei 

gyfarfod ar 4 Hydref. 

Geiriad y ddeiseb:   

Mewn nifer o ardaloedd gwledig a thwristaidd y mae cyfran helaeth o 

drigolion yn cael eu hamddifadu o gartrefi am fod prisiau tai wedi eu 

chwyddo gan y galw am ail gartrefi a thai gwyliau. Gallai'r Prif Weinidog 

gyfarwyddo Gweinidogion priodol i gychwyn trafodaethau ar frys gydag 

Awdurdodau Lleol i lunio strategaeth i sicrhau fod rheolaeth gan gymunedau 

ar y farchnad dai yn bennaf trwy ddiwygiadau yn y drefn gynllunio. 

Yn y cyfarfod, cytunodd yr Aelodau i ysgrifennu atoch i’ch Pwyllgor chi ystyried y 

mater hwn fel rhan o’ch rhaglen waith. Wrth ysgrifennu atoch chi, cytunodd y 

Pwyllgor hefyd y byddai’n cau’r ddeiseb. 

Mae rhagor o wybodaeth am y ddeiseb, gan gynnwys gohebiaeth gysylltiedig, ar 

gael ar ein gwefan yn:

https://busnes.senedd.cymru/ieIssueDetails.aspx?IId=30064&Opt=3. 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â thîm clercio'r Pwyllgor drwy’r 

cyfeiriad e-bost isod, neu drwy ffonio 0300 200 6454. 

Yn gywir 

John Griffiths AS  

Cadeirydd  

Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai 

Tŷ Hywel

Bae Caerdydd 

CF99 1SN 

22 Hydref 2021 
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Cadeirydd  
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Janis Richards 
Membership Director- Wales 
Make UK  

t: 07920 117765 
e: jrichards@makeuk.org 

makeuk.org 

Make UK is a trading name of EEF Limited. 
Registered Office: Broadway House, Tothill Street, London, SW1H 9NQ. 

Registered in England and Wales No. 05950172 

Dear Mr Griffiths 

I am reaching out to congratulate you in your election as the Local Government and 
Housing Committee Chair as well as offering you Make UK’s support. We recognise the 
significant role you have through the business committee and the importance of analysing 
policies of the Government whilst looking at the wider impact across the Welsh economy. 

Make UK, the manufacturers’ organisation - Make UK is the voice of manufacturing in 
the UK, representing all aspects of the manufacturing sector, some 20,000 members 
employing over one million workers.  

Manufacturing in Wales - I’m delighted to tell you that in Wales, manufacturing accounts 
for £10.8bn of output, providing 153,000 jobs, and these are some of the best quality jobs 
in the country, paying an wages which are an average of 25% higher than the rest of the 
economy in the region.  

We take great pride in our role as the primary source of information and research for 
those, seeking to better understand the manufacturing sector. Recent research conducted 
by Make UK highlighed what manufacturers across Wales see as the next 3 proorites for 
the Welsh Parliament 

1. Investing in skills that will support the economic and social aims of the nation.
Identifying the priorities for the  economy of ‘tomorrow’, creating the national
ambition to deliver on the skills and the business environment where manufacturers
can grow and thrive to support communities, create good jobs, and allow the nation
to take full advantage of projects

2. Invest in green technologies like the country’s growing renewables sector, to
support clean growth for the future and the transition towards a more sustainable
economy. We will work with the Welsh Government and new Parliament as it

12 October 2021 

John Griffiths AM 
National Assembly for Wales 
Cardiff Bay 
Cardiff 
CF99 1NA 

SeneddHousing@senedd.wales 
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renews its ‘’Prosperity for All: A Low Carbon Wales” agenda to ensure that 
manufacturing continues to support the decarbonisation agenda, and the wider 
opportunities to create a vibrant sector in the economy. 
 

3. Continue to work with the Welsh Government and new Parliament to help deliver 
the commitments set out in the Manufacturing Future for Wales – A 
Framework for Action. The framework supports manufacturers in Wales to deliver 
the jobs of the future, both recruiting and retaining the very best talent to boost 
productivity and deliver shared economic growth across the country 

 
Across Wales manufacturers are leading the way on key societal challenges which we 
face – from healthcare to climate change, clean transport and green energy. However, in 
order to do this we need a business environment which allows manufacturers not just to 
survive but thrive, and a strong relationship with the Senedd and the Welsh Government is 
critical to this. 
 
Meet our members 
 
We would like to invite you to attend a roundtable with Make UK members from across the 
various sub-sectors of manufacturing in Wales. This would provide you with an excellent 
chance to hear the very latest from the sector including the current challenges 
manufacturers face along with their priorities for the future.  
 
If you would like to find out more about manufacturing in Wales, please don’t hesitate to 
get in touch with me and I would be very happy to set up a meeting at your convenience. 
 
 
Yours sincerely              
 
 
 
Janis Richards 
Membership Director- Wales 
 
Cc- john.griffiths@senedd.wales 
 
 

Tudalen y pecyn 40



Tudalen  o 1 

Ein cyf:  NB/TN/mm 

Dyddiad: 27 Hydref 2021 

 

John Griffiths AS 
Cadeirydd Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai'r 
Senedd Cymru 

Drwy e-bost yn unig: 
John.Griffiths@senedd.cymru 

Annwyl John 

Adolygiad Digartrefedd: drws agored i newid cadarnhaol 

Mae Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2019 yn rhoi’r pŵer imi 
ymgymryd ag ymchwiliad ar fy liwt fy hun, gan ymchwilio i fater y tu hwnt i’w effaith ar 
unigolyn a heb orfod aros am gŵyn.  Mae’n falch gennyf rannu â chi fy adroddiad 
cyntaf i ymchwiliad a gynhaliwyd ar fy liwt fy hun “Adolygiad Digartrefedd: drws 
agored i newid cadarnhaol”, a gyhoeddwyd ar 6 Hydref 2021, sy’n canolbwyntio ar 
weinyddu’r broses asesu ac adolygu digartrefedd gan awdurdodau lleol yng 
Nghymru.    

Mae’r sawl sy’n wynebu digartrefedd ymhlith y bobl fwyaf agored i niwed yn y 
gymdeithas. Mae'n hanfodol bod ganddynt lais a bod eu profiad byw yn siapio’r 
broses barhaus o wella’r gwasanaethau cyhoeddus y mae ganddynt hawl iddynt. 
Canolbwyntiodd yr ymchwiliad ar dri gwasanaeth digartrefedd awdurdod lleol 
Ombwdsmon, a chanfuwyd oedi annerbyniol yn y broses adolygu, prosesau 
annigonol, cyfathrebu gwael a phobl sy’n agored i niwed yn cael cynnig llety 
anaddas, fel materion o bryder difrifol. 

Mae heriau cynyddu digartrefedd wedi cael eu cydnabod yn eang gan gyrff yng 
Nghymru, gan gynnwys Llywodraeth Cymru a sefydliadau’r trydydd sector. Gyda 
chynnydd cyson yn y galw am lety ar gyfer y sawl a ystyrir yn ddigartref ac o ran 
blaenoriaethu, mae gan awdurdodau lleol rôl hanfodol wrth atal digartrefedd ynghyd â 
chefnogi pobl sydd wedi cael eu hunain yn ddigartref. 
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Mae’r adroddiad yn cynnwys sawl argymhelliad ar gyfer y tri awdurdod lleol yr 
ymchwiliwyd iddynt ac mae’n tynnu sylw at agweddau ar arfer da o ran asesiadau 
digartrefedd.  Mae’n gwahodd yr 19 awdurdod lleol arall yng Nghymru i ystyried y 
cyfleodd dysgu ehangach ar gyfer gwella sy’n deillio o’r adroddiad ac ystyried unrhyw 
bwyntiau dysgu o'r argymhellion a fyddai'n gwella eu darpariaeth gwasanaeth.   

Gofynnais hefyd i Lywodraeth Cymru ystyried sawl agwedd ar ddeddfwriaeth, 
canllawiau a dogfennaeth tai a digartrefedd, ynghyd â’r broses apelio ar ôl yr 
adolygiad, a chyfleoedd i wella a safoni'r gwasanaeth digartrefedd ledled Cymru. 

Byddwn yn ddiolchgar pe gallai’r Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai'r Senedd nodi'r 
adroddiad a'i ganfyddiadau. Hoffwn hefyd gynnig mynychu cyfarfod yn y dyfodol, pe 
bai'r Pwyllgor yn dymuno trafod tystiolaeth ac argymhellion yr adroddiad ymhellach. 

Yn gywir 

Nick Bennett 
Ombwdsmon 

Copi:  Clerc y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai, Senedd 
SeneddTai@senedd.cymru 
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