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Datganiad o Egwyddorion y mae Pwyllgor Cyllid Senedd Cymru yn disgwyl i Gyrff a Ariennir yn 

Uniongyrchol eu hystyried wrth wneud cynigion cyllidebol1 

 

Mai 2019 

 

Cyflwyniad  

1.  Mae'r papur hwn yn cynnwys cyfres o egwyddorion y dylai Cyrff a Ariennir yn Uniongyrchol eu 

hystyried wrth baratoi eu cynigion cyllidebol blynyddol. 

2. Cred y Pwyllgor Cyllid y dylai amcangyfrifon cyllidebol fod yn dryloyw ac yn ddarbodus, ac y dylent 

adlewyrchu'r cyfyngiadau ariannol sy'n bodoli yn y sector cyhoeddus. 

 

Dull gweithredu yn seiliedig ar egwyddorion 

3. Dylid gosod ceisiadau cyllidebol yng nghyd-destun y sefyllfa ariannu hirdymor yng Nghymru, a'r 

pwysau ariannol sy'n bodoli yn y sector cyhoeddus ehangach. 

 

4. Dylai ceisiadau ddangos sut y caiff amcanion blynyddol ac amcanion amlflwydd eu blaenoriaethu, 

eu monitro a'u cyflawni. 

 

5. Ni ddylai Cyrff a Ariennir yn Uniongyrchol ragdybio unrhyw gynnydd yn eu cyllidebau, waeth beth 

fo'r newid yn y grant bloc, gan fod unrhyw gynnydd yn eu cyllidebau yn lleihau'r adnoddau sydd ar 

gael i gyrff cyhoeddus datganoledig eraill. 

 

6. Dylai Cyrff a Ariennir yn Uniongyrchol geisio gwella eu prosesau a sicrhau arbedion yn barhaus. 

 

7. Mewn achosion lle y gwneir cais am gynnydd mewn cyllid, dylid cefnogi unrhyw gais o'r fath gyda 

thystiolaeth o'r angen a'r budd sydd ynghlwm wrth y cais, a thystiolaeth o'r ymdrechion a wnaed i 

leihau costau cysylltiedig. Yn ogystal, dylid egluro a meintioli’r canlyniadau sydd ynghlwm wrth 

beidio â sicrhau'r cynnydd mewn adnoddau y gofynnwyd amdano. 

 

 

 

 

 

 

1 Comisiwn y Senedd; Swyddfa Archwilio Cymru; Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 
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Y wybodaeth sydd ar gael i'w defnyddio  

8. Bydd y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd yn rhoi gwybodaeth i’r Pwyllgor Cyllid cyn toriad yr haf am 

ffactorau amrywiol y gellir eu defnyddio i lunio cynlluniau cyllidebol yn y dyfodol, gan gynnwys y 

canllawiau diweddaraf ar gylch gwaith cyflogau yn y sector cyhoeddus, rhagolygon ar gyfer y 

datchwyddwr cynnyrch mewnwladol crynswth, rhagolygon ar gyfer trethi datganoledig, ac asesiad 

gorau Llywodraeth Cymru o lefel gyffredinol y cyllid a fydd ar gael yn y dyfodol. Bydd y Pwyllgor 

Cyllid yn anfon y wybodaeth hon ymlaen at Gyrff a Ariennir yn Uniongyrchol i'w hystyried.    

 

Adolygiad o'r Datganiad o Egwyddorion  

9. Caiff y ddogfen hon ei hadolygu gan y Pwyllgor Cyllid yn ystod y flwyddyn weithredu ac o bryd i'w 

gilydd wedi hynny, a chaiff ei diweddaru yn ôl yr angen.  
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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 
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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.   

 
 
 
 
 
 
Peredur Owen Griffiths AS 
Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Bae Caerdydd 
CF99 1NA 
 

 
2 Awst 2021 

 
 
 
Annwyl Peredur, 
 
Er mwyn cefnogi’r gwaith o lunio blaen-gynlluniau cyllid ar gyfer cyrff a ariennir yn 
uniongyrchol, cytunais yn flaenorol i ysgrifennu ar yr adeg hon o’r flwyddyn i nodi 
amrywiaeth o ffactorau ar gyfer helpu i gynllunio cyllidebau yn y dyfodol, gan gynnwys 
asesiad gorau’r Llywodraeth o lefel y cyllid a fydd ar gael yn y blynyddoedd nesaf. Fel ar yr 
adeg hon y llynedd, mae rhagolygon y dyfodol ar gyfer cyllideb Llywodraeth Cymru yn 
ansicr iawn. 
 
Mae lefel y diffyg cyffredinol yng nghyllid cyhoeddus y DU yn parhau’n uchel iawn yn ôl 
safonau’r gorffennol, a hynny oherwydd effeithiau’r pandemig a’r ymateb iddo. Mae 
rhagolwg diweddaraf y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol ar gyfer cyllid cyhoeddus y DU, a 
gyhoeddwyd ochr yn ochr â Chyllideb mis Mawrth Llywodraeth y DU, yn nodi swm o £234 
biliwn ar gyfer y diffyg yn 2021-22, gan ostwng i £107 biliwn yn 2022-23, ond yn dal i fod 
dros £70 biliwn erbyn canol y degawd. Fodd bynnag, mae’n werth nodi bod yr wybodaeth 
fisol ddiweddaraf am gyllid cyhoeddus yn awgrymu y gallai’r sefyllfa gyffredinol yn y 
flwyddyn ariannol hon fod rhywfaint yn well na’r rhagolwg a gafwyd ym mis Mawrth. 
 
Mae cynlluniau Llywodraeth Cymru ei hun ar gyfer 2021-22 eisoes wedi gweld newidiadau 
sylweddol ers y Gyllideb derfynol ar ddechrau mis Mawrth, o ganlyniad i gyllid ychwanegol a 
oedd yn gysylltiedig â COVID. Mae’r Gyllideb Atodol gyntaf, a gyhoeddwyd ym mis Mehefin, 
yn cynnwys cyllid ychwanegol o dros £1 biliwn. Nid yw’n glir a fydd rhagor o newidiadau 
sylweddol eleni. 
 
Bydd Llywodraeth y DU yn cynnal adolygiad o wariant yn nes ymlaen eleni er mwyn llunio 
cynlluniau gwariant y tu hwnt i’r flwyddyn ariannol bresennol. Cyn hynny, nid oes modd inni 
gael sail gadarn i gyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer y blynyddoedd i ddod. Roedd cyllideb 
mis Mawrth Llywodraeth y DU yn cynnwys ffigurau gwariant cyffredinol ar gyfer y 
blynyddoedd nesaf. Nid fydd cyllid COVID ar gael ar ôl y flwyddyn bresennol, ac mae’r 
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ffigurau’n awgrymu y byddwn yn gweld gostyngiad sylweddol mewn arian parod yn ein 
cyllideb yn 2022-23. Mae’r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol wedi nodi bod Llywodraeth y DU 
hefyd wedi torri oddeutu £15 biliwn y flwyddyn o ran gwariant adrannol craidd yn y 
blynyddoedd y tu hwnt i 2021-22. Yn y cyd-destun hwn, mae’n werth nodi bod Trysorlys EM 
wedi gofyn i adrannau Llywodraeth y DU wneud cynlluniau sy’n nodi lle y gallent wneud 
arbedion effeithlonrwydd erbyn 2024-25.  
 
Nid ydym yn gwybod a fydd cyfansymiau gwario mis Mawrth yn darparu sail ar gyfer yr 
adolygiad o wariant a fydd yn digwydd, ond os ydynt yn gwneud hynny rydym yn debygol o 
weld sefyllfa gyllido gyfyng iawn, yn arbennig yn 2022-23. Mae Canolfan Llywodraethiant 
Cymru wedi amcangyfrif ei bod yn bosibl mai dim ond 2% o gynnydd a welwn yn nhermau 
arian parod y flwyddyn nesaf o ran cyllid ariannu craidd dydd-i-ddydd. Yn ogystal â hyn, 
bydd angen i Lywodraeth Cymru hefyd rheoli canlyniadau colli cyllid yr UE. 
 
Gan droi at brisiau a chyflogau, mae rhagolwg mis Mawrth y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol 
yn dangos y datchwyddydd cynnyrch domestig gros yn gostwng 1.6% yn y flwyddyn 
ariannol bresennol, ac yn gostwng 0.1% yn 2022-23, cyn dychwelyd at dwf o oddeutu 2% y 
flwyddyn y tu hwnt i hynny. Disgwylir i enillion cyfartalog yn y DU gynyddu 2.4% yn y 
flwyddyn ariannol bresennol a 2.5% y flwyddyn nesaf. Nid yw’n glir a fydd Llywodraeth y DU 
yn parhau â’i pholisi i rewi cyflogau ar draws llawer o’r sector cyhoeddus y tu hwnt i’r 
flwyddyn bresennol. Os felly, bydd hynny â goblygiadau ar gyfer cyllid Llywodraeth Cymru. 
 
Gan nad oes cynlluniau cadarn y tu hwnt i 2021-22 ar hyn o bryd, a bod ansicrwydd 
sylweddol ynghylch llwybr y pandemig yn y dyfodol a pha mor gyflym fydd yr adferiad 
economaidd, mae’r cefndir i’r paratoadau ar gyfer cyllideb nesaf Llywodraeth Cymru yn 
heriol iawn. Byddaf yn rhoi gwybodaeth bellach i’r Pwyllgor os daw ar gael cyn cyhoeddi 
canlyniad yr adolygiad o wariant.  
  
 
 
Yn gywir, 
 
 

 
 
 
Rebecca Evans AS/MS 
Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol  
Minister for Finance and Local Government 
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Chloe Smith MP 

Minister of State for the Constitution and Devolution 
Cabinet Office   70 Whitehall   London   SW1A 2AS 

 

 
 

Elin Jones MS 

Welsh Parliament 

Cardiff Bay 

Cardiff 

CF99 1SN 

 

elin.Jones@senedd.wales 

 

Our reference: MC2021/14148 

 

5 July 2021 

  

 

Dear Elin, 

 

I am writing to inform you about the UK Government’s legislative proposals to improve the 

accountability of the Electoral Commission as part of the Elections Bill which is being introduced 

in the UK Parliament today. The Llwywydd’s Committee plays a central role in holding the 

Electoral Commission to account effectively in relation to its finances and its Five Year Plan Plan 

where it relates to devolved Welsh functions. For this reason, I am keen to seek your views about 

our proposals to ensure that they complement the work of your Committee. 

 

With the Elections Bill, the UK Government will deliver its manifesto commitments to strengthen 

the integrity of our elections and ensure that our democracy remains secure, fair, modern and 

transparent. The public rightly expects effective and independent regulation of the electoral 

system and the Electoral Commission has a vital role to play in upholding the integrity of free and 

fair elections and public confidence in that integrity. As the independent regulatory body charged 

with such pivotal responsibilities, the Commission should be fully accountable to the UK 

Parliament for the way it discharges its reserved functions. Consequently, as part of the Elections 

Bill, the UK Government will introduce a number of proposals relating to the parliamentary 

accountability of the Electoral Commission:  

 

● To improve the Electoral Commission’s accountability arrangements, we will make 

provision for the introduction of a Strategy and Policy Statement that will provide the 

Electoral Commission guidance on the exercise of its functions. 

● To ensure that the UK Parliament is able to hold the Electoral Commission to account 

more effectively, we will amend the role and powers of the Speaker’s Committee on the 

Electoral Commission to give it the power to examine the Electoral Commission’s 

compliance with its duty to give regard to the Strategy and Policy Statement. We will also 

maintain the status quo by providing clarity in law that the Electoral Commission should 

not bring criminal prosecutions in England, Wales and Northern Ireland. 
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These proposals were also outlined in a written ministerial statement that was laid before the 

House of Commons and the House of Lords on 17 June on ‘Increasing parliamentary 

accountability in electoral policy’ and are further detailed in the information pack attached to this 

letter. In this pack, you will find a summary of the Government’s policy, the clauses for the 

measures (with a note providing explanations on the clauses) and an illustrative example of a 

Strategy and Policy Statement. 

 

It is my hope that these measures will help to renew confidence in the performance of the Electoral 

Commission across the political spectrum. I look forward to hearing your views about our 

proposals. My officials and I remain at your disposal to provide you with any further information 

you may require. 

 

Yours ever, 

 

Chloe Smith MP 

Minister of State for the Constitution and Devolution 
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Elections Bill - Electoral Commission measures 

Information pack 

 

 

Policy summary 2 

Draft clauses 5 

Note on Elections Bill draft clauses on the Electoral Commission 13 

Strategy and Policy Statement (illustrative example) 17 
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Policy summary 

 

Parliamentary accountability on electoral policy 

 

● The public rightly expects efficient and independent regulation of the electoral system. 

We must reflect on the current structures charged with this important responsibility, 

and where there is a need for change, be prepared to make it. To this end, the 

Government will make provisions in the Elections Bill for the introduction of a Strategy 

and Policy Statement that will empower Parliament to hold the Electoral Commission 

(EC) to account with respect to its broader work and performance. The Statement will 

contain statutory guidance for the Commission to have regard to in the discharge of its 

functions.  

● The Statement will be drafted by the Secretary of State before being subject to 

parliamentary approval, thus providing an opportunity for Parliament to approve (or 

reject) the Government’s guidance and communicate its expectations of the 

Commission, enabling greater visibility and scrutiny of its work. This is in line with other 

examples of statutory guidance for other independent regulators (e.g. Ofcom and the 

Office for Students) and provides a straight-forward process for the Government to 

articulate its vision of the Commission’s priorities before seeking Parliament’s approval 

on this vision.  

● The Secretary of State will be required to consult the EC, the Speaker’s Committee on 

the Electoral Commission (SCEC) (to which the Commission is accountable) and the 

Public Administration and Constitutional Affairs Committee (PACAC) on the draft 

Statement. The Secretary of State will also be required to consult the Scottish and 

Welsh Ministers with regards to any guidance relating to the EC’s devolved Scottish 

and Welsh functions. The Secretary of State will have powers to make any necessary 

changes to the draft, or to decide to make no changes, before laying the draft before 

Parliament.  

● The draft Statement will then be submitted to parliamentary approval via the affirmative 

resolution procedure on a non-amendable motion, which means the Statement can 

either be accepted or rejected in full by Parliament within a 40-day period. This 

approval mechanism is in keeping with other statutory guidance in electoral law (such 

as the codes of practice on party and candidate spending) and in keeping with other 

statutory guidance for other regulators (such as the Ofcom Statement of Strategic 

Priorities). 

● The Secretary of State will be required from time to time (at least once every five years 

since a Statement was last designated and subject to consultation) to review, consult 

on and then designate the Statement. The revised Statement, even if it had not been 

amended, would then be subject to parliamentary approval again. The Secretary of 

State will also be able to make smaller revisions to the Statement, at the Government’s 

initiative, or at the request of the EC, and to consider requests from any of the other 

statutory consultees. For those smaller revisions (within the five-year review period), 
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the Secretary of State is able to decide whether consultation of the usual statutory 

consultees is needed, but must seek the SCEC’s views on this point first. In the event 

that the Secretary of State disagrees with the SCEC’s opinion on the need for a 

statutory consultation, the Secretary of State may proceed with laying the draft 

Statement before Parliament for approval without consultation, alongside a statement 

of the Secretary of State’s reasons for the determination. 

 

● An indicative example of a Strategy and Policy Statement is included in this pack1. It 

contains example guidance on priorities for the EC, UK Government priorities in 

relation to elections, and overarching principles that the regulator would be required to 

have regard to in the exercise of its functions. The EC will be able to depart from the 

guidance set out in the Statement where it has statutory duties to fulfil or, if having had 

regard to the statement and to other relevant factors, it reasonably considers that other 

considerations justify departing from the guidance. 

 

● The EC will continue to report to Parliament via the SCEC on its Five Year Plan, yearly 

Estimates and Accounts which will remain key tools in the Committee’s ability to 

scrutinise the EC’s finances. In addition, the EC will now be required to report yearly 

to the SCEC on the consideration given to the guidance set out in the Statement in the 

exercise of their functions. This can either be done separately or as part of its existing 

aforementioned annual reporting requirements. 

Enhancing the remit of the Speaker’s Committee 

● Alongside this measure, the Government will make provisions in the Elections Bill to 

broaden the role and powers of the Speaker’s Committee on the Electoral Commission 

(SCEC) to ensure that Parliament is able to hold the EC to account more effectively. 

The SCEC’s remit is currently narrow and limited to examining the EC’s estimates, 

accounts and Five Year Plan (where related to the Commission’s reserved functions) 

and overseeing the appointment of the EC Commissioners and Chair. The SCEC’s 

functions will be expanded to give it the power to examine the EC’s compliance with 

its duty to have regard to the Strategy and Policy Statement in the exercise of its 

functions. 

 

● With this additional role, the SCEC will be able to retrospectively examine the extent 

to which the EC had regard to the Statement in the exercise of their functions, in 

addition to its existing duties to examine the EC’s finances and the appointment of 

Commissioners. This measure will not grant the Committee powers to interfere with 

the EC’s governance or to direct its decision-making. The EC will remain independent 

of Government and Parliament and continue to be governed by its Chair and Electoral 

Commissioners. To support this expanded scrutiny function, the Committee will also 

be able to request information from the EC that the SCEC may require to examine the 

Commission’s compliance with its duty to have regard to the Strategy and Policy 

Statement (e.g. via a public evidence session).  

                                                 
1 The Elections Bill will make provision for the Statement to be introduced at a later date. The example 
Statement enclosed in this pack is intended for illustrative purposes only. The Government will 
produce a draft Statement proper and submit that draft to the statutory consultation process in due 
course, subject to the Bill receiving the approval of Parliament. 
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Clarity on criminal prosecutions 

● The Government is clear that the proper place for criminal investigations and 

prosecutions relating to electoral law is with the police and the Crown Prosecution 

Service (and the Public Prosecution Service in Northern Ireland) who are experts in 

this domain. In recent years, the Electoral Commission has sought to develop the 

capability to bring criminal offences before the courts. This has never been agreed by 

the Government or Parliament. Having the EC step into this space would risk wasting 

public money as well as present potential conflicts of interest for a body responsible 

for providing advice and guidance on electoral law to initiate proceedings which might 

depend on the very advice that was given. We will therefore maintain the status quo 

by providing clarity in law that the Electoral Commission should not bring criminal 

prosecutions in England, Wales and Northern Ireland. This measure does not apply in 

Scotland where there is already a single prosecutorial body. 

 

● Such reforms do not seek to interfere or inappropriately influence the investigative, 

operational or enforcement decisions of the Electoral Commission. These planned 

reforms predate any current inquiries, and stem from work initiated following the 

Pickles review into electoral fraud. The reforms would not in any way affect the ability 

of the Commission to undertake enforcement activity as it sees fit, but they will ensure 

greater accountability to Parliament on how the Electoral Commission discharges its 

wider functions. 
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Draft clauses 

 

 

 

Elections Bill 1 [PRE-INTRODUCTION]   

  

 

 

PART 3 THE ELECTORAL COMMISSION  

Strategy and policy statement  

12 Strategy and policy statement  
After section 4 of PPERA insert—  

“Strategy and policy statement  

 4A  Strategy and policy statement  

(1) The Secretary of State may designate a statement for the purposes of this 
section if the requirements set out in section 4C (consultation and procedural 
requirements) are satisfied.  

(2) The statement is a statement prepared by the Secretary of State that sets out—  

(a) strategic and policy priorities of Her Majesty’s government relating to 
elections, referendums and other matters in respect of which the 
Commission have functions, and  

(b) the role and responsibilities of the Commission in enabling Her 
Majesty’s government to meet those priorities.  

(3) The statement may also set out—  

(a) guidance relating to particular matters in respect of which the 
Commission have functions;  

(b) any other information (for example, about the roles and responsibilities 
of other persons) the Secretary of State considers appropriate.  

(4) A statement designated under this section must be published in whatever 
manner the Secretary of State considers appropriate.  

 4B  Duties in relation to statement  

(1) This section applies where a statement has been designated under section 4A.  

(2) The Commission must have regard to the statement when carrying out their 
functions.  

(3) Subsection (2) does not apply to information contained in the statement by 
virtue of section 4A(3)(b).  

(4) The Commission must publish a report, as soon as practicable after the end 
of—  
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(a) the period of 12 months beginning with the day on which the statement 
was first designated under section 4A, and  

(b) every subsequent 12-month period, on what they have done during the 
period in question in consequence of the statement.  

(5) Where, before the end of a reporting period, the statement is designated by 
virtue of section 4D (5-yearly review) or section 4E (power to revise 
statement)—  

(a) the Commission are not required to publish a report under subsection 
(4) in relation to the reporting period, and  

(b) subsection (4) has effect as if the reference in paragraph (a) to the day on 
which the statement was first designated under section 4A were to the 
day on which the statement was last designated under that section by 
virtue of section 4D or 4E.  

(6) “Reporting period” means a period in relation to which a report is required to 
be published under subsection (4).  

(7) The duty under subsection (4) does not apply in relation to a 12-month period 
if before the end of that period the statement’s designation is withdrawn under 
section 4D(4)(c) or treated as withdrawn under section 4D(5)(b).  

(8) The Commission must provide a copy of each report published under 
subsection (4) to the Speaker’s Committee.  

 4C  Consultation and procedural requirements  

(1) This section sets out the requirements that must be satisfied before the 
Secretary of State may designate a statement under section 4A.  

(2) The Secretary of State must consult the following on a draft of the statement—  

(a) the Commission,  

(b) the Speaker’s Committee,  

(c) the Public Administration and Constitutional Affairs Committee,  

(d) the Scottish Ministers, so far as the draft relates to the Commission’s 
devolved Scottish functions, and  

(e) the Welsh Ministers, so far as the draft relates to the Commission’s 
devolved Welsh functions.  

(3) After the Secretary of State has carried out the consultation required by 
subsection (2), the Secretary of State—  

(a) must make whatever changes to the draft the Secretary of State 
considers necessary in light of responses to the consultation, and  

(b) must then lay the draft before Parliament.  

(4) The draft as laid under subsection (3)(b) must, before the end of the 40-day 
period, have been approved by a resolution of each House of Parliament before 
the Secretary of State may designate the statement under section 4A.  

(5) In this section—  

(a) “the 40-day period” means the period of 40 days beginning on the day 
on which the draft is laid before Parliament (or, if it is not laid before 
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each House of Parliament on the same day, the later of the days on 
which it is laid);  

(b) the Commission’s “devolved Scottish functions” are the Commission’s 
functions in relation to—  

(i) Scottish Parliamentary general elections, elections held under 
section 9 of the Scotland Act 1998 (constituency vacancies), and 
local government elections in Scotland, so far as those functions 
do not relate to reserved matters within the meaning of the 
Scotland Act 1998, and  

(ii) referendums held throughout Scotland in pursuance of 
provision made by or under an Act of the Scottish Parliament;  

(c) the Commission’s “devolved Welsh functions” are the  

Commission’s functions in relation to—  

(i) general elections of members of Senedd Cymru,  

(ii) elections held under section 10 of the Government of Wales Act 
2006 (elections for Senedd constituency vacancies),  

(iii) local government elections in Wales, and  

(iv) referendums held under Part 2 of the Local Government Act 
2000 or Part 4 of the Local Government (Wales) Measure 2011 
(referendums relating to local authority executive 
arrangements),  

so far as those functions do not relate to reserved matters within the 
meaning of the Government of Wales Act 2006.  

(6) When calculating the 40-day period for the purposes of subsection (5)(a), ignore 
any period during which Parliament is dissolved or prorogued or during 
which both Houses are adjourned for more than 4 days.  

(7) If the name of the Public Administration and Constitutional Affairs Committee 
is changed, the reference in subsection (2)(c) to that Committee is to be read 
(subject to subsection (8)) as a reference to the Committee by its new name.  

(8) If the functions of the Public Administration and Constitutional Affairs 
Committee at the passing of this Act with respect to electoral matters (or 
functions corresponding substantially to such matters) become functions of a 
different committee of the House of Commons, the reference in subsection 
(2)(c) to that Committee is to be read as a reference to the committee which for 
the time being has those functions.  

 4D  5-yearly review and designation of statement  

(1) The Secretary of State must review a statement designated under section 4A if 
a period of 5 years has elapsed since—  

(a) the time when the statement was first designated under section 4A, or  

(b) if later, the time when the statement was last designated under that 
section by virtue of this section or section 4E.  

(2) But where—  

(a) the statement was last designated by virtue of section 4E, and  

(b) the case was one in which the Secretary of State made a determination 
under section 4E(4) (disapplication of consultation requirements on 
revision of statement),  
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the designation of the statement in that case is to be ignored in determining for 
the purposes of subsection (1)(b) when the statement was last designated.  

(3) A review under subsection (1) must take place as soon as reasonably 
practicable after the end of the 5-year period referred to in that subsection.  

(4) After reviewing the statement, the Secretary of State may—  

(a) revise the statement,  

(b) leave the statement as it is, or  

(c) withdraw the statement’s designation under section 4A.  

(5) Where the Secretary of State proceeds under subsection (4)(a) or (b)—  

(a) the Secretary of State must designate the statement (whether or not 
revised) under section 4A(1);  

(b) if the statement is not designated before the end of the review period, 
the designation of the statement (in the form reviewed under 
subsection (1)) is treated as withdrawn at the end of that period.  

(6) “The review period” means the 9 months beginning with the end of the 5-year 
period referred to in subsection (1).  

(7) Sections 4A(2) to (4) and 4C apply in relation to the statement and its 
designation in accordance with subsection (5)(a) as they apply in relation to the 
original statement.  

 4E  Power to revise statement  

(1) The Secretary of State may revise a statement designated under section 4A 
otherwise than in consequence of a review under section 4D.  

(2) The power under subsection (1) may be exercised—  

(a) on the Secretary of State’s own initiative, or  

(b) at the request of the Commission, where the request—  

(i) is made by notice given to the Secretary of State and the 
Speaker’s Committee, and  

(ii) gives details of the changes to the statement that the 
Commission propose should be made.  

(3) Where the Secretary of State revises the statement under subsection (1)—  

(a) the Secretary of State must designate the revised statement under 
section 4A(1), and  

(b) subject to subsection (4), sections 4A(2) to (4) and 4C apply to the 
revised statement and its designation in accordance with paragraph (a) 
as they apply to the original statement.  

(4) The Secretary of State may determine in a particular case that section 4C(2) and 
(3) (consultation requirements) do not apply in relation to the revised 
statement.  

(5) Before making a determination under subsection (4), the Secretary of State—  

(a) must give notice to the Speaker’s Committee of the proposed 
determination (giving details of the revisions to the statement), and  

(b) must consider any representations made by the Speaker’s Committee 
in response to the notice.  
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(6) Where the Secretary of State makes a determination under subsection (4), the 
Secretary of State must notify the following of the revisions to the statement— 
(a) the Commission,  

(b) the Speaker’s Committee,  

(c) the Public Administration and Constitutional Affairs Committee,  

(d) the Scottish Ministers, if the draft relates to any extent to the 
Commission’s devolved Scottish functions (within the meaning of 
section 4C), and  

(e) the Welsh Ministers, if the draft relates to any extent to the 
Commission’s devolved Welsh functions (within the meaning of 
section 4C),  

and section 4C(7) and (8) apply for the purposes of paragraph (c) as they apply 
for the purposes of section 4C(2)(c).  

(7) Subsection (8) applies where the Secretary of State makes a determination 
under subsection (4) despite the Speaker’s Committee objecting to the 
proposed determination.  

(8) When laying the revised statement before Parliament in accordance with 
section 4C(3)(b), the Secretary of State must also lay before Parliament a 
statement of the Secretary of State’s reasons for the determination.  

(9) For the purposes of this section, corrections of clerical or typographical errors 
do not count as a revision of the statement.”  

13 Examination of duty to have regard to strategy and policy statement  
 (1)  After section 13 of PPERA insert—  

“Examination of Commission’s duty to have regard to strategy and policy statement  

13ZA Examination of duty to have regard to strategy and policy statement  

(1) The Speaker’s Committee may examine the performance by the Commission 
of the Commission’s duty under section 4B(2) (duty to have regard to strategy 
and policy statement).  

(2) The Speaker’s Committee may require the Commission to provide the 
Committee with information that—  

(a) the Committee require for the purposes of enabling them to exercise 
their power under subsection (1), and (b) is held by the Commission.  

(3) The Commission—  

(a) must as soon as is reasonably practicable provide the Speaker’s 
Committee with information required under subsection (2), and  

(b) must provide the information in such form as the Committee may 
reasonably require.  

(4) A requirement imposed on the Commission under subsection (2) does not 
require the Commission to provide information that, in their opinion, might 
adversely affect any current investigation or proceedings.  

(5) Except as provided by subsection (6), the disclosure of information pursuant to 
a requirement imposed under subsection (2) does not breach—  

(a) any obligation of confidence owed by the Commission, or  
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(b) any other restriction on the disclosure of information (however 
imposed).  

(6) A requirement imposed on the Commission under subsection (2) does not 
require them to disclose information if to do so would contravene the data 
protection legislation (but, in determining whether a disclosure would do so, 
the requirement imposed on the Commission is to be taken into account).  

(7) In subsection (6), “the data protection legislation” has the same meaning as in 
the Data Protection Act 2018 (see section 3(9) of that Act).”  

 (2)  In Schedule 2 to PPERA (Speaker’s Committee), after paragraph 3 insert—  

“Protection for witnesses etc  

4 (1) Evidence given by a person who is a witness before the Speaker’s Committee 
may not be used against the person in any civil or disciplinary proceedings, 
or in any criminal proceedings, unless the evidence was given in bad faith.  

(2) For the purposes of the law of defamation the publication by the Speaker’s 
Committee of any evidence given by a person who is a witness before the 
Speaker’s Committee is absolutely privileged.”  

Membership of the Speaker’s Committee  

14 Membership of the Speaker’s Committee  
(1) In section 2 of PPERA (Speaker’s Committee), after subsection (2) insert—  

 “(2A)  The functions of the Minister for the Cabinet Office under subsection  

(2)(b) are exercisable concurrently with any Member of the House of  

Commons who—  

(a) is a Minister of the Crown with responsibilities in relation to the 
constitution, and  

(b) is appointed to membership of the Committee by the Prime Minister in 
order to carry out those functions concurrently with the Minister for the 
Cabinet Office.”  

(2) In paragraph 2 of Schedule 2 to PPERA (the Speaker’s Committee: term of office), after 
sub-paragraph (1) insert—  

“(1A) The reference in sub-paragraph (1)(c) to the member who is the Minister for 
the Cabinet Office does not include any member appointed under section 
2(2A).”  

(3) The Transfer of Functions (Speaker’s Committee) Order 2021 (S.I. 2021/310) is 
revoked.  

Criminal proceedings  

15 Criminal proceedings  
(1) Paragraph 2 of Schedule 1 to PPERA (the Electoral Commission: incidental powers) is 

amended as follows.  

(2) The existing text becomes sub-paragraph (1).  
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(3) In sub-paragraph (1)—  

(a) after “may” insert “(subject to sub-paragraph (2))”;  

(b) omit “(except borrow money)”. 
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Part 3—The Electoral Commission  

(4) After sub-paragraph (1) insert—  

“(2) The Commission may not—  

(a) borrow money;  

(b) institute criminal proceedings in England and Wales or Northern 
Ireland.”  
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Note on Elections Bill draft clauses on the Electoral Commission 

 

This note provides a guide to the draft clauses relating to the Government’s proposed 

legislative measures relating to the accountability of the Electoral Commission (ordered as in 

the draft clauses): 

● Provisions to introduce a Strategy and Policy Statement that will set out guidance the 

Electoral Commission are required to have regard to (clause 12); 

● Provisions to amend the functions of the Speaker’s Committee to include a power to 

examine the Electoral Commission’s compliance with their duty to give regard to the 

Strategy and Policy Statement (clause 13); 

● Provisions to amend the membership of the Speaker’s Committee on the Electoral 

Commission to allow concurrent membership for the Minister for the Cabinet Office 

and a Minister of the Crown with responsibility for the constitution appointed by the 

Prime Minister (clause 14); 

● Provisions to remove the Electoral Commission’s ability to bring criminal prosecutions 

in England, Wales and Northern Ireland (clause 15). 

 

The draft clauses referred to hereafter have been provided alongside this note.  

 

Clause 12. Strategy and Policy Statement 

 

Clause 12 makes provisions for the introduction of a ‘Strategy and Policy Statement’ which 

will provide guidance to which the Electoral Commission (EC) is required to have regard, by 

inserting new sections into Part 1 of the Political Parties, Elections and Referendums Act 2000 

(“PPERA”). The Statement will be drafted and designated by the Secretary of State (new 

section 4A(1) of PPERA) and may contain guidance about: 

● Government strategic and policy priorities relating to elections, referendums and other 

matters in respect of which the Commission have functions (s4A(2)(a));  

● the role and responsibilities of the Commission in supporting or enabling those 

government priorities (s4A(2)(b)); 

● the Commission’s exercise of its functions (s4A(3)(a));  

● any other information (for example, about the roles and responsibilities of other 

persons) the Secretary of State considers appropriate (s4A(3)(b)). 

 

Under new section 4B of PPERA, the EC are required to have regard to the Statement, (except 

for any guidance within the Statement that pertains to the roles and responsibilities of other 

persons (s4B(3)). This new section also requires the EC to report to the Speaker’s Committee 

on the Electoral Commission (SCEC) on consideration given to the Statement in the exercise 

of their functions (s4B(4)). This can either be done separately or as part of its existing annual 

reporting requirements to the House of Commons under PPERA (existing paragraphs 18 and 

20 of Schedule 1). This duty only applies after the end of a 12-month reporting period from the 

moment a Statement has been designated by the Secretary of State and every 12 months 

thereafter. If a new Statement is designated during the reporting period applying to a previous 

Statement, to avoid placing an undue burden on the EC, the Commission are only required to 

report on the discharge of their functions against the later Statement, after the end of a 12-

month period (s4B(5)). In addition, if a Statement is withdrawn during a reporting period, the 

EC are not required to report on consideration given to the withdrawn Statement during that 
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particular reporting period (s4B(7)). Regardless of those exceptions to reporting requirements, 

the EC remain otherwise bound under PPERA to report annually to Parliament on its accounts 

and the performance of their functions during any given financial year. 

 

New section 4C of PPERA outlines the consultation and approval process required before 

designating the Statement. Under s4C(2), the Secretary of State is required to consult the EC, 

the SCEC, and the Public Administration and Constitutional Affairs Committee (PACAC) on 

the draft Statement. He or she must also consult the Scottish and Welsh Ministers with regards 

to any guidance relating to the EC’s devolved Scottish and Welsh functions. Following this 

consultation, the Secretary of State may make any changes to the draft he or she considers 

appropriate (including not making any changes) before laying the draft before Parliament 

(s4C(3)). The draft Statement is then submitted to parliamentary approval via the affirmative 

resolution procedure on a non-amendable motion, which means the Statement can either be 

accepted or rejected in full by Parliament within a 40-day period. 

 

New section 4C(5) contains definitions, including of the relevant devolved Welsh and Scottish 

functions of the EC on which the Statement may contain guidance. The reason the definitions 

are included is because there is an obligation to consult the Scottish or Welsh ministers (as 

relevant) on the areas of guidance which apply in relation to those devolved matters.  

 

Under new sections 4C(7) and 4C(8), if the name or functions of the Public Administration and 

Constitutional Affairs Committee change or become the functions of a different committee, 

then any reference to the Public Administration and Constitutional Affairs Committee under 

section 4C(2) is to be read as a reference to the committee which for the time being has that 

name or those functions. 

 

The Government may review the content of the Statement from time to time and at a minimum 

every 5 years, as outlined in new sections 4D and 4E of PPERA:  

● The 5-year point review of the Statement: When 5 years have elapsed since a 

Statement was last designated after being subject to the statutory consultation process 

in s4C(2), the Secretary of State must as soon as reasonably practicable review the 

existing Statement and determine whether to revise it, leave it unchanged or withdraw 

it (s4D(5)). Where the Secretary of State decides not to withdraw the Statement as a 

result of reviewing it, he or she must consult the statutory consultees previously listed 

on a revised or unamended draft Statement (s4D(6)). As with the original Statement, 

following this consultation, the Secretary of State may make any changes to the draft 

he or she considers appropriate (including not making any changes) before laying the 

draft before Parliament for approval via the affirmative resolution procedure on a non-

amendable motion (s4D(8) applies the process in s4C). 

● Intermediary reviews: The Secretary of State may also review and revise a designated 

Statement within the 5-year period (s4E) on his or her own initiative or at the request 

of the EC provided that the Commission notify both the Secretary of State and the 

SCEC and give details of the changes to the Statement that the Commission propose 

should be made (s4E(2)). The Secretary of State may make changes he or she 

considers appropriate to the Statement and may determine that a proposed revision of 

the Statement does not require the consultation process outlined in section 4C 

(s4E(4)). In this event, the Secretary of State is required to consult the SCEC on 

whether the proposed changes to the Statement require a statutory consultation and 
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consider the SCEC’s view before making a final determination (s4E(5)). In the event 

where the Secretary of State disagrees with the SCEC’s opinion on the need for a 

statutory consultation, he or she may proceed with laying the draft Statement before 

Parliament for approval alongside a statement of the Secretary of State’s reasons for 

the determination (s4E(8)). The Government must also inform the statutory consultees 

of any proposed changes to the Statement even if he or she determines that a statutory 

consultation is not required (s4E(6)). 

 

Clause 13. Examination of duty ot have regard to strategy and policy statement  

 

Clause 13(1) makes provision to: expand the role of the SCEC to include a power to examine  

the performance by the EC of their duty to have regard to the Strategy and Policy Statement 

under new section 4B(2) (new section 13ZA(1) of PPERA), thus expressly expanding the 

SCEC’s existing remit under PPERA beyond financial scrutiny and scrutiny of appointment of 

Commissioners.  

 

To support this work, new section 13ZA(2) gives the SCEC powers to request relevant 

information from the EC. The EC must provide this information as soon as reasonably 

practicable and in such form as the Committee may reasonably require (s13ZA(3). The 

information in question may include oral evidence in a public or private meeting of the SCEC. 

The EC are not required to disclose to the SCEC information that, in their opinion, might 

adversely affect any current investigation or proceedings or where disclosure would 

contravene data protection legislation (s13ZA(4)-(6)). 

 

Clause 13(2) inserts a new paragraph 4 into Schedule 2 to PPERA. This makes provisions for 

evidence (written or oral) provided by a witness to the SCEC to be covered by statutory 

privilege and for any evidence given by a witness not to be used in civil, disciplinary or criminal 

proceedings against the witness, unless the evidence was given in bad faith. 

 

Clause 14. Membership of the Speaker’s Committee 

 

Clause 14(1) and (2) make provision to amend section 2, and paragraph 2, of Schedule 2 to 

PPERA which set out the membership of the SCEC. The amendments allow concurrent 

membership for the Minister for the Cabinet Office and a Minister of the Crown with 

responsibilities in relation to the constitution appointed by the Prime Minister (new subsection 

(2A)) and clarify the meaning of “appointed member” in the context of concurrent membership 

(new paragraph 2(1A) of Schedule 2)). Clause 14(3) revokes the Transfer of Functions 

(Speaker’s Committee) Order 2021 (S.I. 2021/310) which served a similar purpose to clause 

14(1). 

 

Clause 15. Criminal proceedings 

 

Clause 15 makes provision for expressly removing the potential for the EC to bring criminal 

prosecutions in England, Wales and Northern Ireland (s15(4)(2))) by amending paragraph 2 

of Schedule 1 to PPERA. 
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Strategy and Policy Statement (illustrative example) 

 

 

Electoral Commission Strategy and Policy Statement  

 

1. Priorities for the Electoral Commission 

 

1) The Electoral Commission is the independent regulatory body responsible for giving 

guidance and support to Electoral Registration Officers and Returning Officers to 

undertake electoral registration and run elections and referendums effectively and in 

accordance with the law. It is also responsible for registering political parties, giving 

guidance to political parties and candidates on electoral rules as legislated by 

Parliament, and regulating donations and loans to political parties and other 

campaigners, and their spending.  

 

2) The Government believes the Electoral Commission has an important role to play in 

maintaining the integrity of our elections and public confidence in that integrity. As a 

statutory body, the Electoral Commission has a range of duties and responsibilities, 

most notably set out in the Political Parties, Elections and Referendums Act 2000. 

Amongst these duties and responsibilities, the Government considers several to be 

core priority functions. It is the Government’s view that these priority functions should 

be the focus of the Electoral Commission’s work and allocation of resources. This 

Statement does not seek to interfere or inappropriately influence the investigative, 

operational or enforcement decisions of the Electoral Commission. This Statement 

does not in any way affect the ability of the Commission to undertake enforcement 

activity as it sees fit, but ensures greater accountability to Parliament on how the 

Electoral Commission discharges its wider functions. 

 

3) The Government considers the core priority functions of the Electoral Commission, 

rooted in priorities already set out in law, to be: 

a) The Commission is responsible for supporting Returning Officers and Electoral 

Registration Officers with the clear advice and guidance, and setting and 

monitoring robust performance standards, to ensure the successful delivery of 

polls that meet the UK’s high standards of democratic integrity and free and fair 

elections; 
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b) The Commission is responsible for informing the public and promoting 

awareness of elections, including the different electoral systems used in the UK 

and encouraging accurate voter registration and access to polls; 

 

c) The Commission is responsible for enforcing the rules as legislated by 

Parliament relating to the regulation of political finance and electoral spending 

that provide for an even playing field and public confidence in the electoral 

process; 

 

d) The Commission is responsible for providing clear and high quality guidance, 

advice and support to political parties, candidates and other campaigners that 

help their understanding of the rules as legislated by Parliament they must 

comply with. 

 

2.  Executive and legislative priorities in relation to elections 

 

4) The UK Government's 2019 Manifesto set out this Government’s commitment to 

protecting our democracy and ensuring that it remains secure, modern, transparent 

and fair. We will place citizens' participation at the heart of our democracy, trusting 

their choices and maintaining their confidence in our elections. We are guided by 

important principles that underpin our democracy: 

 

a) that those who are entitled to vote should always be able to exercise that right 

freely, securely and in an informed way; 

 

b) that fraud, intimidation and interference have no place in our democracy; 

 

c) that we are the stewards of our shared democratic heritage which we seek to 

keep up to date for our age. 

 

5) The Commission must have regard to supporting the Government’s delivery of 

legitimate executive and legislative priorities in relation to elections during this 

Parliament, and as listed below. 

  

6) Tackling electoral fraud by introducing voter identification and by addressing 

weaknesses in the current absent voting arrangements.  
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a) The Commission must have regard to supporting effective delivery of the policy 

by raising public awareness about the requirements to show an approved form 

of photographic identification before taking part in UK parliamentary elections 

in Great Britain and local elections in England.  

 

b) The Commission must have regard to supporting local authorities in meeting 

the requirement to issue a free Voter Card to any elector requiring it through 

the provision of guidance to Election Administrators and the police that will 

support their understanding of the operation of voter identification.  

 

c) The Commission must have regard to tackling electoral fraud by promoting 

awareness amongst voters about absent voting arrangements (postal and 

proxy voting).  

 

d) The Commission must have regard to the need to support Returning Officers, 

Electoral Registration Officers and the police in identifying and addressing the 

risk of corrupt and illegal practices, including intimidation and undue influence, 

as evident from past Election Court judgements including the London Borough 

of Tower Hamlets in 2015.  

 

7) Ensuring clarity on the law. 

a) When drafting any non-statutory Code of Conduct for campaigners, the 

Commission must have regard to reflecting electoral law and other legislation, 

but not seek to go beyond it in stopping activity which is otherwise legal and 

proper. 

 

8) Improving accessibility of elections by allowing a wider range of people to assist voters 

with disabilities if needed when voting in a polling station and by broadening the 

requirements for Returning Officers to support voters with disabilities. 

 

a) The Commission must have regard to supporting this policy by issuing 

guidance to Returning Officers on these new requirements. 

 

9) Increasing participation by championing freedom of expression and tolerance, 

scrapping the 15 year rule, thus enfranchising all British citizens who were previously 

registered or resident in the UK, and by working to stamp out intimidation in public life 

through the delivery of a new electoral sanction. 
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a) The Commission must have regard to continuing to support candidates facing 

intimidatory or abusive behaviour by updating guidance in the ‘Joint Guidance 

on Intimidation for Candidates’ jointly produced with the National Police Chiefs 

Council, Crown Prosecution Service and the College of Policing, including the 

new measures on intimidation introduced via the Elections Bill.  

 

b) The Commission must have regard to supporting increased enfranchisement 

by informing and encouraging the public about electoral registration, including 

newly-enfranchised overseas electors. 

 

10) Improving transparency and combating foreign interference in UK elections: 

 

(a) The Commission must have regard to publishing clear and easily accessible 

information about the spending and donations received by political parties, 

campaigners and other groups, as well as high quality and accessible 

guidance for campaigners on how to comply with new rules legislated by 

Parliament. 

(b) The Electoral Commission must have regard to recognising the importance of 

protecting free speech by individuals, and the need to avoid disproportionate 

sanctions against genuine mistakes when producing statutory guidance on 

the new digital imprint regime. 

(c) The Electoral Commission must update the statutory guidance on spending 

by candidates and by parties, reflecting changes to the law on notional 

expenditure in the Elections Bill.  

 

11) Supporting the Government’s commitment to maintaining fair enforcement of electoral 

law. 

a) The Electoral Commission must have regard to ensuring robust, transparent 

and proportionate enforcement of the rules legislated by Parliament to avoid 

discouraging participation in public life. 

 

3. Principles for the Electoral Commission 

 

12) The following are key principles that the Electoral Commission must have regard to in 

the discharge of its functions. 
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13) Impartiality: The Electoral Commission must have regard to the need to uphold and 

demonstrate the principle of political impartiality by ensuring that it and its staff 

communicates and treats all operations, decisions, regulated entities and political 

matters neutrally and impartially. 

 

14) Accountability: The Electoral Commission must have regard to the need to be fully 

accountable as a public body with such important responsibilities relating to our 

democratic processes. The Commission should at all times provide transparency 

around its decision making and work closely with the Speaker’s Committee on the 

Electoral Commission, as well as the UK Parliament, Scottish Parliament and Senedd 

Cymru, to ensure public and democratic accountability. 

 

15) Responsiveness to the public and the public interest: The Electoral Commission must 

have regard to responding to the need of the public and the public interest in the 

discharge of its functions, including when prioritising competing interests.The 

Commission must have regard to the importance of accurate and prompt election 

results through supporting Electoral Returning Officers’ conduct of counts.  

 

16) Value for money: The Electoral Commission must have regard to ensuring value for 

taxpayers’ money in the discharge of its functions by considering carefully the balance 

between its core functions (protecting the integrity, security and effectiveness of 

elections) and its other functions. The Commission must have regard for the principles 

in guidance issued by the Government to Arm’s Length Bodies on the spending of 

public money, including Cabinet Office guidance on grant standards and on lobbying 

by public bodies.  

 

17) Enforcement: The Electoral Commission must have regard to the need to ensure their 

enforcement of electoral law is proportionate and consistent, so as not to unduly 

discourage democratic engagement by balancing the need to engage constructively 

with campaigners to support compliance, with the need to sanction malicious criminal 

activities. The Electoral Commission must have regard to best practice from other 

regulators (such as the ‘Macrory principles’), including the use of requests for 

improvements before resorting to fines. The Electoral Commission should work closely 

and effectively with the police who hold responsibility for enforcing areas of electoral 

law and investigating more serious allegations of wrongdoing. In its approach to 
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enforcement, the Commission must have regard to the need to be sensitive and 

proportionate to the voluntary nature of much of political parties’ infrastructure. 

 

18) Cooperation: The Electoral Commission must have regard to the need to cooperate 

with other regulators (such as the Information Commissioner and Ofcom) and public 

bodies to deliver its functions and avoid regulatory duplication or confusion; and ensure 

the effective enforcement of electoral law by working with the Crown Prosecution 

Service, the Crown Office and Procurator Fiscal Service and the Public Prosecution 

Service NI for criminal prosecutions. Where decisions are taken by the prosecuting 

bodies not to take forward prosecutions, the Commission must have regard to ensuring 

the record is clear that individuals or organisations do not remain under criminal 

investigation.  

 

19) Communication and Consultation: The Commission must give regard to the views of 

political parties, candidates and other campaigners to better understand the realities 

of campaigning activities when preparing guidance by consulting with relevant 

stakeholders including the Parliamentary Parties Panels to ensure its guidance is 

helpful to campaigners. This will help to ensure buy-in to the guidance and trust in the 

Electoral Commission amongst the public and interested parties. The Commission 

must have regard to using the full skills and experience of its Electoral Commissioners, 

including those nominated by parties. 

 

20) The Union: The Electoral Commission is a UK wide body with responsibilities relating 

to electoral matters in all four parts of the Union. The Electoral Commission must have 

regard to acting as a regulator for all four parts of the Union equally and the UK as a 

whole. This will involve an understanding of where electoral law, processes and 

practices differ and ensuring that the Electoral Commission in the discharge of its 

functions, particularly through advice provided to campaigners and published 

guidance, reflects those differences accurately. 

 

21) Support to campaigners: The Commission must have regard to the need to provide 

campaigners with clear, consistent and user friendly guidance that supports 

campaigners in complying with electoral law. Electoral law can be complex and the 

Commission must endeavour to provide guidance that sets out the rules as simply as 

possible and offers practical advice, with illustrative examples, of how to comply with 

the rules, as legislated by Parliament. 
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22) Support to Electoral Registration Officers and Returning Officers: The Electoral 

Commission must have regard to the need to effectively support Electoral Registration 

Officers and Returning Officers in the discharge of their functions by providing them 

with clear guidance to deliver robust polls that meet the UK's high standards of 

democratic integrity and by monitoring performance against those standards. Greater 

support should be given to local authorities at higher risk of electoral fraud, including 

those with past history of electoral fraud.  
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Briff Seneddol: Bil Etholiadau 
28 Gorffennaf 2021 

Mae'r briff hwn yn tynnu sylw at ystyriaethau allweddol cyn i'r Senedd ystyried y Bil 
Etholiadau, ac mae'n amlinellu safbwynt y Comisiwn mewn perthynas â'r prif fesurau.  

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 
llywodraeth a'r Senedd ar ddeddfwriaeth sy'n ymwneud ag etholiadau a rheoleiddio 
ymgyrchwyr.  

Byddwn yn parhau i roi cyngor annibynnol i seneddwyr ar gynnwys y Bil, yn seiliedig ar 
dystiolaeth gyhoeddedig a'n harbenigedd. Bydd hyn yn cynnwys gwybodaeth fanylach am 
gymalau unigol yn ystod hynt y Bil drwy'r Senedd.  

Unwaith y bydd y Bil wedi'i basio'n gyfraith, byddwn yn gweithio gyda phleidleiswyr, 
gweinyddwyr etholiadau lleol, pleidiau gwleidyddol, ymgyrchwyr a chyrff cynrychioliadol er 
mwyn sicrhau bod pawb sy'n ymwneud ag etholiadau yn deall y rheolau newydd ac yn 
barod ar eu cyfer.  

 

Cynnwys 

Ystyriaethau allweddol mewn perthynas â mesurau cyfunol y Bil ................................ 2 

Rhan 1 Gweinyddu a chynnal etholiadau ..................................................................... 4 

Rhan 2 Pleidleiswyr tramor a dinasyddion yr UE ......................................................... 8 

Rhan 3 Y Comisiwn Etholiadol ................................................................................... 10 

Rhan 4 Rheoleiddio gwariant ..................................................................................... 12 

Rhan 5 Anghymwyso troseddwyr rhag dal swydd etholedig ac ati ............................. 16 

Rhan 6 Gwybodaeth i gael ei chynnwys gyda deunydd electronig ............................. 17 

 

Os bydd angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch ag Ella Downing, Swyddog 
Cyfatherbu yn edowning@electoralcommission.org.uk  
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Ystyriaethau allweddol mewn perthynas â 
mesurau cyfunol y Bil 
• Mae'r Bil Etholiadau yn cynnig gwneud newidiadau sylweddol, a bydd yn effeithio ar 

bleidleiswyr, ymgyrchwyr a gweinyddwyr etholiadau. Byddai'n cyflwyno nifer o 
newidiadau pwysig y mae'r Comisiwn ac eraill wedi dadlau yn y gorffennol y byddant yn 
dod â buddiannau i bleidleiswyr, gan gynnwys: ymestyn y rheolau ynglŷn ag 
argraffnodau i ddeunydd ymgyrchu digidol; caniatáu cymorth mwy hyblyg i bleidleiswyr 
anabl; diwygio'r drosedd o ddylanwad gormodol; a gwella tryloywder ynghylch asedau 
pleidiau newydd.  

• Bydd angen cynllunio a rheoli'r broses o roi'r newidiadau ar waith yn ofalus fel y gellir eu 
cyflwyno yn ôl y bwriad. Gallai methu â chyflwyno newid mor fawr yn effeithiol – er 
enghraifft, os nad oes digon o amser i gynllunio neu os nad yw'r adnoddau gofynnol ar 
gael – arwain at wallau neu brofiad annigonol i bleidleiswyr neu ymgyrchwyr. Yn ei dro, 
gallai hyn wneud drwg i hyder yn uniondeb etholiadau yn y dyfodol.  

• Wrth ystyried sut a phryd y dylid dechrau pob un o'r mesurau, bydd angen i'r 
Llywodraeth ystyried mewn modd cyfannol allu pleidleiswyr, ymgyrchwyr a gweinyddwyr 
etholiadau i ymateb i'r newid a'i roi ar waith. Yn ddiweddar, nododd Cymdeithas y 
Gweinyddwyr Etholiadol bryderon mewn perthynas â gallu presennol y seilwaith lleol i 
gynnal etholiadau.  

• Bydd angen amser ar bawb sy'n gysylltiedig â chynnal neu gymryd rhan mewn 
etholiadau i ddeall newidiadau i'w rolau a'u cyfrifoldebau a pharatoi ar eu cyfer. Dylai 
gwaith cynllunio'r Llywodraeth ar gyfer rhoi'r Bil ar waith ystyried yr amrywiaeth o 
etholiadau sydd eisoes wedi'u trefnu neu y disgwylir iddynt gael eu cynnal yn ystod y 
tair i bedair blynedd nesaf.  

• Bydd angen ariannu cynlluniau gweithredu'r Llywodraeth yn ddigonol hefyd er mwyn 
sicrhau bod modd cyflwyno'r pecyn cyfunol o fesurau yn realistig. Caiff newidiadau i 
etholiadau Senedd y DU a Chomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu eu hariannu'n 
uniongyrchol gan y llywodraeth, ond bydd angen i awdurdodau lleol dalu am gostau 
newid prosesau cofrestru etholiadol ac etholiadau lleol yn y tymor hwy. Bydd angen 
adnoddau ar gyfer gwaith y Comisiwn hefyd, gan gynnwys cryn dipyn o weithgarwch i 
gefnogi ymwybyddiaeth y cyhoedd, gan y Senedd drwy Bwyllgor y Llefarydd.  

• Mae'r Bil yn cwmpasu'r Deyrnas Unedig gyfan, ond byddai rhai darpariaethau'n cael eu 
cymhwyso'n wahanol mewn etholiadau yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd 
Iwerddon. Mae'r Llywodraeth wedi nodi y bydd yn ceisio cymeradwyaeth gan 
ddeddfwrfeydd eraill er mwyn gallu cymhwyso'r darpariaethau hyn yn fwy cyson. Dylai 
nodi hynt y broses gymeradwyo hon cyn gynted â phosibl, er mwyn cael eglurder o ran 
effaith debygol y Bil ar bleidleiswyr, ymgyrchwyr a gweinyddwyr etholiadau mewn 
rhannau gwahanol o'r DU.  

• Dylai hefyd ystyried unrhyw risgiau i bleidleiswyr, ymgyrchwyr neu weinyddwyr 
etholiadau pe bai cryn wahaniaethau yn y rheolau a fyddai'n gymwys i etholiadau yn y 
dyfodol, yn enwedig lle gallai gwahanol fathau o etholiadau gael eu cynnal ar yr un 
diwrnod.  
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• Bydd y Bil hwn, a'r is-ddeddfwriaeth y bydd ei hangen i'w roi ar waith, yn cynyddu maint 
corff cyfraith etholiadol y DU yn sylweddol. Mae'r cyfreithiau mewn perthynas ag 
etholiadau eisoes yn gymhleth ac yn dameidiog, a dylai'r Llywodraeth gadarnhau sut y 
bydd yn mynd i'r afael ag unrhyw risgiau ychwanegol o ganlyniad i ychwanegu 
deddfwriaeth newydd.  
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Rhan 1 Gweinyddu a chynnal etholiadau 
Mae'n bwysig bod system etholiadol y DU yn ddiogel ac yn hygyrch. Mae Rhan 1 o'r Bil yn 
cynnwys newidiadau mawr i'r ffordd y bydd pobl yn bwrw eu pleidlais mewn etholiadau yn y 
dyfodol.  

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 rai pleidleiswyr. 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 
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 priodol.  

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 
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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.  

Ystyriaethau allweddol 

• 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'r 
Llywodraeth nodi wrth basio'r Bil sut y bydd yn gwneud yn siŵr y bydd gwneud cais 
am y Cerdyn Pleidleiswyr newydd yn hawdd i'r bobl sydd ei angen.  

Pleidleisio drwy'r post a phleidleisio drwy ddirprwy 

Mae pleidleisio drwy'r post yn ddull pleidleisio defnyddiol a phoblogaidd, a ddefnyddir gan 
oddeutu 20% o bleidleiswyr ym Mhrydain Fawr. 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 bleidleiswyr wneud cais arall am bleidlais bost 
ar ôl tair blynedd. Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod y dynodyddion personol (dyddiad geni a 
llofnod) ar gyfer pleidleisio drwy'r post yn gyfredol ac yn gywir, a dylai leihau'r risg y caiff 
pleidleisiau post eu gwrthod am nad yw'r dynodyddion hyn yn cyfateb pan fydd pleidleiswyr 
yn dychwelyd pecynnau pleidleisio drwy'r post mewn etholiadau.  

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 
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.  
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Ystyriaethau allweddol 

• 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 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 tramor.  

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.  

Cymorth i bleidleisio ar gyfer pobl ag anableddau  

Byddai'r newidiadau hyn yn cynnig mwy o hyblygrwydd i bleidleiswyr ag anableddau o ran 
sut y cânt eu cynorthwyo mewn gorsafoedd pleidleisio. Dylai darparu amrywiaeth ehangach 
o gyfarpar mewn gorsafoedd pleidleisio ei gwneud hi'n haws i bobl ag anableddau 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 ag anableddau 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 pobl ag anableddau 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 yn gydymaith yn rhoi mwy o hyblygrwydd a dewis i bleidleiswyr ag anableddau o 
ran sut y cânt eu cefnogi.  

Ystyriaethau allweddol 

• Byddai'r Bil yn rhoi cyfrifoldebau ehangach ar weinyddwyr etholiadau er mwyn nodi 
pa gyfarpar fyddai'n rhesymol i gynnig cymorth i bleidleiswyr ag anableddau. Bydd yn 
bwysig i'r Llywodraeth sicrhau cyllid priodol i weinyddwyr lleol er mwyn gwneud yn 
siŵr bod y cymorth hwn yn cael yr effaith briodol i bleidleiswyr ag anableddau. 
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• Bydd ein canllawiau yn helpu gweinyddwyr etholiadau i ystyried y ffordd orau o nodi 
a darparu'r math cywir o gymorth i bleidleiswyr ag anableddau o dan y cyfrifoldeb 
newydd hwn, gan sicrhau y gall pleidleiswyr gael gwasanaeth cyson lle bynnag y 
maent yn byw.  

Darllen pellach 

• Ein gwerthusiad annibynnol o gynlluniau peilot prawf adnabod pleidleiswyr 

• Ein hymchwil olrhain barn y cyhoedd 2021 

• Ein hymateb i adolygiad Syr Eric Pickles a'i argymhellion ynglŷn â thwyll etholiadol 

• Ein hadroddiad ar gofrestru a phleidleisio o safbwynt rhywun ag anabledd 
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Rhan 2 Pleidleiswyr tramor a dinasyddion yr 
UE 
Mae Rhan 2 o'r Bil yn cynnwys cynigion i newid yr etholfraint yn sylweddol i ddinasyddion 
Prydeinig sy'n byw dramor ac i ddinasyddion aelod-wladwriaethau'r UE sy'n byw yn y DU.  

Mae cynigion i newid pa grwpiau o bobl sydd â'r hawl i bleidleisio neu sefyll fel ymgeisydd 
mewn etholiadau yn faterion cyfansoddiadol pwysig i'r Senedd eu hystyried a phenderfynu 
arnynt. Nid yw'r Comisiwn yn mabwysiadu safbwynt polisi mewn perthynas â newidiadau i'r 
etholfraint fel arfer, ond byddwn yn rhoi cyngor i'r Senedd ar eu heffaith bosibl a'u 
goblygiadau ymarferol.  

Pleidleiswyr tramor 

Mae ein hymchwil yn dilyn etholiadau cyffredinol y DU ers 2015 wedi canfod yn gyson fod 
rhai pleidleiswyr tramor wedi cael anawsterau sylweddol wrth geisio pleidleisio o'r tu allan i'r 
DU. Nid oedd llawer wedi cael digon o amser i dderbyn a dychwelyd eu pleidlais bost cyn 
diwedd y cyfnod pleidleisio, a oedd yn golygu na ellid cyfrif eu pleidleisiau.  

Cofrestrwyd ychydig dros 230,000 o bobl fel pleidleiswyr tramor yn etholiad cyffredinol 
2019. Gallai nifer mawr o bleidleiswyr newydd gael eu hychwanegu at y gofrestr etholiadol o 
ganlyniad i'r cynnig i ddileu'r terfyn 15 mlynedd presennol i ddinasyddion Prydeinig dramor 
gofrestru i bleidleisio yn y DU, ac felly gallai mwy o bobl wynebu'r problemau hyn mewn 
etholiadau yn y dyfodol. 

Ystyriaethau allweddol 

• Er mwyn helpu i gefnogi pleidleiswyr tramor i gael dweud eu dweud yn etholiadau 
Senedd y DU, rydym yn parhau i argymell y dylai'r Llywodraeth ystyried dulliau 
newydd o wella mynediad i bleidleisio, gan gyfeirio at dystiolaeth o wledydd eraill.  

• Rydym wedi nodi'n flaenorol y gallai hyn gynnwys opsiynau megis caniatáu i bobl 
sydd y tu allan i'r DU bleidleisio mewn llysgenadaethau neu swyddfeydd is-
genhadon, neu lawrlwytho ac argraffu pecynnau pleidleisio drwy'r post gartref er 
mwyn eu dychwelyd yn gynt.  

Dinasyddion yr UE 

Yn ystod y flwyddyn cyn mis Rhagfyr 2020, roedd 2.1 miliwn o ddinasyddion yr UE (nad 
ydynt yn ddinasyddion y DU) ar y cofrestrau etholiadol ar gyfer etholiadau llywodraeth leol 
yng Nghymru a Lloegr. Bydd angen rhaglen sylweddol o weithgareddau gan weinyddwyr 
etholiadau er mwyn gweithredu'r newidiadau arfaethedig i gymhwysedd dinasyddion yr UE i 
bleidleisio a sefyll fel ymgeiswyr mewn rhai etholiadau. Mae'n debygol y bydd hyn yn 
cynnwys rhoi gwybod i'r bobl yr effeithir arnynt am reolau a gofynion newydd yr etholfraint, 
ac adolygu eu statws er mwyn penderfynu a ydynt yn parhau i fod yn gymwys i bleidleisio 
mewn etholiadau yn y dyfodol.  
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Ystyriaeth allweddol 

• Mae'n rhaid i'r broses o weithredu newidiadau i etholfraint a hawliau pleidleisio 
dinasyddion yr UE gael ei chynllunio'n dda a'i hariannu'n briodol er mwyn sicrhau bod 
yr holl bobl hynny sy'n gymwys i gofrestru i bleidleisio yn cael y cyfle i wneud hynny, 
a bod cofrestrau mor gywir a chyflawn â phosibl. Mae'n rhaid i waith cynllunio ac 
amseru'r Llywodraeth o ran rhoi'r newidiadau hyn ar waith ystyried y newidiadau 
mawr eraill a gynigir yn y Bil hwn.  
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Rhan 3 Y Comisiwn Etholiadol 

Goruchwylio'r Comisiwn Etholiadol 

Er mwyn sicrhau hyder yn nidueddrwydd ei ddull gweithredu, rhaid i'r Comisiwn Etholiadol 
allu penderfynu ar ei flaenoriaethau a gweithio'n annibynnol ar ddylanwad neu reolaethau'r 
llywodraeth. Yn yr un modd, mae goruchwyliaeth seneddol a chraffu ar waith y Comisiwn yn 
hanfodol er mwyn sicrhau ein bod ni, fel sefydliad, yn ennyn ymddiriedaeth a hyder yn 
gyffredinol. Er mwyn sicrhau hyder y cyhoedd, mae'n hollbwysig bod y Comisiwn yn parhau 
i fod yn gwbl atebol i Senedd y DU, ac i Senedd Cymru a Senedd yr Alban.  

Mae Rhan 3 o'r Bil yn cynnwys newidiadau sylweddol i drefniadau atebolrwydd presennol, 
gan gynnwys newidiadau i rôl a phwerau Gweinidogion, Pwyllgor y Llefarydd a'r Senedd. 
Byddai'r Strategaeth a'r Datganiad Polisi arfaethedig yn rhoi cwmpas newydd ac eang i 
Weinidogion heddiw ac yfory i gysoni gweithgareddau'r Comisiwn ag amcanion strategol y 
Llywodraeth, a llywio'r ffordd rydym yn arfer ein swyddogaethau rheoliadol mewn perthynas 
ag etholiadau a refferenda yn y dyfodol.  

Erlyniadau troseddol 

Mae camau gorfodi effeithiol pan fydd y gyfraith wedi cael ei thorri yn golygu bod gan 
bleidleiswyr ac ymgyrchwyr hyder yn y system etholiadol. Mae ganddynt yr hawl i ddisgwyl y 
bydd unrhyw blaid wleidyddol neu ymgyrchydd sy'n torri'r gyfraith etholiadol yn fwriadol 
neu'n ddi-hid yn wynebu cael ei erlyn. 

Ni chafwyd unrhyw erlyniadau o dan Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 
2000 ers iddi gael ei phasio gan y Senedd 20 mlynedd yn ôl. Rydym wedi canolbwyntio ar 
ddefnyddio'r gyfundrefn cosbau sifil a gyflwynwyd 10 mlynedd yn ôl, ac mae'r heddlu ac 
erlynwyr wedi parhau i fod yn gyfrifol am ystyried erlyniadau. Gan fod y risg 
ymddangosiadol o gael eich erlyn am drosedd o dan y Ddeddf yn fach, mae goblygiadau 
pwysig ar gyfer atal.  

Er bod pwerau presennol y Comisiwn i sefydlu swyddogaeth erlyn yn gyson â'r rhai sydd ar 
gael i lawer o reoleiddwyr eraill, mae'r Bil yn cynnig diddymu'r pwerau hyn. Byddai hyn yn 
lleihau'r cwmpas i bobl gael eu herlyn am droseddau cyllid gwleidyddol, gan ddibynnu'n 
llwyr ar adnoddau ac ewyllys yr heddlu ac erlynwyr i weithredu.  

Ystyriaethau allweddol 

• Mae'n bwysig y gall y Comisiwn Etholiadol barhau i weithio'n annibynnol i gyflawni'r 
dyletswyddau y mae deddfwrfeydd y DU wedi'u rhoi i ni fel rheoleiddiwr cyfraith 
etholiadol a chyllid gwleidyddol.  

• Ni ddylai fod unrhyw ymwneud gwirioneddol na chanfyddedig â'n swyddogaethau 
gweithredol na'n prosesau gwneud penderfyniadau gan y llywodraeth. 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.  
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• Caiff y Comisiwn ei ariannu gan Senedd Cymru a Senedd yr Alban yn ogystal â 
Senedd y DU, ac mae'n atebol yn ffurfiol iddynt. Dylai'r Llywodraeth sicrhau y bydd y 
Strategaeth a'r Datganiad Polisi arfaethedig, a'r prosesau datblygu a chymeradwyo 
cysylltiedig, yn adlewyrchu'r cydberthnasau atebolrwydd a rennir pwysig hyn, ac na 
fyddant yn eu tanseilio.  

• Os caiff y Comisiwn Etholiadol ei wahardd rhag ymgymryd ag erlyniadau troseddol, 
bydd angen sicrhau bod gan yr heddlu a Gwasanaeth Erlyn y Goron y gallu i fwrw 
ymlaen ag erlyniadau lle y bo'n briodol, a heb unrhyw oedi diangen Byddai angen i'r 
Llywodraeth weithio gyda nhw i sicrhau bod hyn yn digwydd, a byddai'r Comisiwn yn 
parhau i'w cefnogi hefyd. Byddai hyn yn cynnwys yr ystod lawn o droseddau, o'r 
troseddau llai difrifol sydd yn aml yn cael eu hamlygu drwy ein gwaith ymchwiliol sifil, 
hyd at y troseddau mwy difrifol, megis torri terfynau gwariant cyfreithiol yn fwriadol.  

Darllen pellach 
• Gorfodi  
• Ein Cynllun Corfforaethol a'n Hadroddiad Blynyddol  
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Rhan 4 Rheoleiddio gwariant 
Mae Rhan 4 o'r Bil yn diwygio rhai o'r rheolau presennol sy'n cynnig tryloywder ac yn gosod 
terfynau ar wariant a chyllid mewn perthynas ag ymgyrchoedd etholiadol. Dangosodd ein 
hymchwil ddiweddar i agweddau'r cyhoedd fod pobl am weld gwelliannau mewn tryloywder, 
a dim ond 14% o bobl yn cytuno bod gwariant a chyllid pleidiau gwleidyddol, ymgeiswyr a 
sefydliadau ymgyrchu eraill mewn etholiadau yn agored ac yn dryloyw.   

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. Mae 
data ar wariant yn dangos mai cyfanswm y gwariant tybiannol y rhoddwyd gwybod amdano 
gan y 3,320 o ymgeiswyr a safodd yn etholiad cyffredinol y DU yn 2019 oedd £7 miliwn. 
Roedd hyn bron yn 40% o gyfanswm y gwariant ymgeiswyr y rhoddwyd gwybod amdano.  

Mae angen i ymgeiswyr, asiantiaid a staff pleidiau neu ymgyrchu sicrhau bod ganddynt 
ddealltwriaeth glir o pan fydd rhywbeth yn “wariant tybiannol” neu'n “dreuliau etholiad” gan 
ei fod yn cyfrif tuag at gyfanswm gwariant eu hymgyrch, y mae'n rhaid iddo beidio â mynd 
dros y terfyn gwariant penodedig. Mae'r rheol gyfredol ar wariant tybiannol yn hirsefydledig 
ac mae wedi gweithredu'n ymarferol ar gyfer etholiadau am flynyddoedd lawer.  

Mae'r Llywodraeth am newid y prawf cyfreithiol ar gyfer pan fydd 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 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 

• 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'r Llywodraeth nodi sut mae wedi profi'r newidiadau arfaethedig gydag 
ymgyrchwyr er mwyn helpu i sicrhau bod safbwynt cyffredin o ran 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.  

• Os caiff y newidiadau hyn eu pasio'n gyfraith, bydd angen i ni adeiladu ar y safbwynt 
cyffredin hwn er mwyn rhoi canllawiau i ymgyrchwyr a diweddaru'r Cod Ymarfer 
statudol drafft rydym wedi'i baratoi ar dreuliau etholiad ymgeiswyr. Mae'r Comisiwn 
Etholiadol eisoes yn meddu ar bŵer i baratoi Cod statudol i'w gymeradwyo gan y 
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Gweinidog a'r Senedd, a byddai'r pŵer hwn yn ehangu i gwmpasu gwariant 
tybiannol.  

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. Er bod 
achosion wedi bod yn y gorffennol lle mae unigolion wedi bod yn gysylltiedig â phlaid mewn 
rhyw ffordd ac yn ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau 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.  

Ystyriaethau allweddol 

• 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.  

• Wrth dderbyn hysbysiadau gan ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau fel rhan o'n rôl fel 
cofrestrydd statudol pleidiau gwleidyddol ac ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau, bydd 
angen i ni gadarnhau bod yr endid sy'n hysbysu 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 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 
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dwy ran o bump (40%) fod “ymyrraeth o dramor yng nghanlyniadau etholiadau'r DU” yn 
broblem.  

Mae'r Bil yn cynnig gwneud sawl newid i'r rheolau ar ymgyrchu gan rai nad ydynt yn 
bleidiau. Dylai haen is newydd ar gyfer cofrestru ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau roi mwy 
o dryloywder o ran pwy sy'n bwriadu gwario mwy na £10,000 yn Lloegr neu ar draws y DU 
gyfan yn ystod y cyfnod cyn etholiad cyffredinol y DU. Ar hyn o bryd, dim ond os yw 
ymgyrchwyr yn bwriadu gwario £20,000 yn Lloegr neu £10,000 yng Nghymru, yr Alban neu 
Ogledd Iwerddon y mae angen iddynt gofrestru â'r Comisiwn ac adrodd am wariant.   

Byddai newid 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 

• 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. Gellid ystyried y lefelau hyn fel haenau 
cymesur o reolau, ond gallent hefyd ychwanegu at ganfyddiadau 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'r Llywodraeth nodi sut y 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.  
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• 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.  

Darllen pellach 
• Ein hadolygiad rheoleiddiol o gyllid pleidiau ac etholiadau, 2013 

• Ein taflen ar wariant tybiannol a'n canllawiau ar gyfer ymgyrchwyr nad ydynt yn 
bleidiau   

• Pwyllgor Technoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon: Disinformation 
and ‘fake news’, 2019 

• Pwyllgor Dethol Tŷ'r Arglwyddi: Adroddiad ar Ddemocratiaeth a Thechnolegau Digidol, 
2020  
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Rhan 5 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, bygwth neu godi 
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 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.   

Darllen pellach 

• Ein hymateb i ymgynghoriad polisi Llywodraeth y DU: Protecting the Debate 

• Ein harolwg o ymgeiswyr ar ôl etholiad cyffredinol Senedd y DU yn 2019 
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Rhan 6 Gwybodaeth i gael ei chynnwys gyda 
deunydd electronig 
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.  

Mae technolegau newydd yn cynnig cyfleoedd mawr i ennyn diddordeb pleidleiswyr, ond 
mae'n rhaid iddynt fod yr un mor dryloyw i bleidleiswyr â deunydd argraffedig. Canfu ein 
hymchwil olrhain barn y cyhoedd ddiweddar mai dim ond 21% o bobl oedd yn credu y 
gallent ganfod pwy sydd wedi cynhyrchu'r deunydd gwleidyddol maent yn ei weld ar-lein, ac 
roedd 37% yn anghytuno. Roedd dros 70% o bobl yn cytuno y dylai fod yn glir faint sydd 
wedi cael ei wario ar hyrwyddo hysbyseb, gan bwy a pham ei bod yn targedu'r unigolyn dan 
sylw hefyd. 

Bydd defnyddio rheolau newydd ar dryloywder argraffnodau ar ddeunyddiau etholiad digidol 
yn helpu pleidleiswyr y DU i ddeall pwy sy'n talu i'w targedu ar-lein, a dylai helpu i wella 
ymddiriedaeth a hyder y cyhoedd mewn ymgyrchoedd digidol mewn etholiadau a refferenda 
yn y dyfodol.  

Byddai'r Bil hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i ymgyrchwyr gynnwys argraffnodau ar 
ddeunydd ymgyrchu ‘gwleidyddol’ digidol, nid dim ond deunydd etholiad. Bydd hyn yn 
gwella tryloywder ymhellach i bleidleiswyr drwy ddarparu gwybodaeth bwysig am bwy sydd 
wedi cynhyrchu ac ariannu deunydd ar bob adeg, ac nid yn ystod y cyfnod cyn etholiad yn 
unig.  

I sicrhau hyder pleidleiswyr mewn rheoleiddio ymgyrchoedd digidol, dylid cymryd camau 
cyflym 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 dyfarnu collfarn neu pan fydd y Comisiwn wedi rhoi cosb i ymgyrchydd.  

Ystyriaethau allweddol 

• Gellid gwella trylowyder ymhellach i bleidleiswyr pe bai'r gofynion o ran 
argraffnodau'n cael eu hestyn i gwmpasu 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 y rheolau arfaethedig, byddai ond angen 
gosod argraffnodau ar ddeunydd digidol gan ymgyrchwyr nad ydynt wedi'u cofrestru 
os oedd yn hysbyseb y talwyd amdani. 

• Bydd angen i gynigion y llywodraeth i estyn rheolau ynglŷn ag argraffnodau i 
ddeunydd etholiad digidol gael eu hategu gan esboniad manwl pellach ac 
enghreifftiau i ymgyrchwyr ac eraill. Bydd yn bwysig sicrhau bod y ddeddfwriaeth a'r 
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canllawiau yn rhoi diffiniad clir o ystyr ‘deunydd gwleidyddol’, fel y gall unrhyw un sy'n 
cyhoeddi deunydd a allai gael ei gwmpasu ddeall y rheolau newydd a'u dilyn. 

• Mae'r Bil yn cynnig dyletswydd newydd i'r Comisiwn Etholiadol baratoi canllawiau 
statudol ar argraffnodau digidol, a chynigir yn y Bil y byddai Gweinidogion a'r Senedd 
yn cymeradwyo'r rhain. Dylai'r Llywodraeth nodi ei thybiaethau o ran pryd y dylai'r 
rheolau ynglŷn ag argraffnodau digidol ddechrau fod yn gymwys i ddeunydd 
ymgyrchu. Bydd angen i'r Llywodraeth ganiatáu amser rhesymol i ni ymgynghori ag 
ymgyrchwyr a llunio'r canllawiau statudol os ydym am eu rhoi ar waith cyn i'r gofyniad 
ddod i rym.  

• Bydd y rheolau 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 ac ar ôl i ymgyrchydd gael cyfle i gyflwyno 
ei achos y gellid eu rhoi ar waith.  

Darllen pellach 

• Ein hymateb i ymgynghoriad technegol Swyddfa'r Cabinet ar argraffnodau digidol 

• Ein hadroddiad ar wella tryloywder mewn ymgyrchu digidol, 2018  

 

Tudalen y pecyn 47

https://www.electoralcommission.org.uk/who-we-are-and-what-we-do/changing-electoral-law/transparent-digital-campaigning/transparency-digital-campaigning-response-cabinet-office-technical-consultation-digital-imprints
https://www.electoralcommission.org.uk/cy/pwy-ydym-ni-a-beth-rydym-yn-ei-wneud/newid-y-gyfraith-etholiadol/ymgyrchu-digidol-tryloyw


 

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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