
 

 

Agenda - Pwyllgor y Llywydd 
Lleoliad: 

Hybrid - Ystafell Bwyllgora 5 Tŷ Hywel a 

fideogynadledda drwy Zoom  

Dyddiad: Dydd Llun, 7 Tachwedd 2022 

Amser: 09.00

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Meriel Singleton 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddPLl@senedd.cymru
------ 

Cyfnod cofrestru  

(8.30 - 9.00) 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

   

2 Craffu ar amcangyfrifon ariannol y Comisiwn Etholiadol ar gyfer 

2023/24 

(9.00 - 10.00) (Tudalennau 1 - 40)  

Y Fonesig Elan Closs Stephens CBE – Comisiynydd Etholiadol Cymru  

Shaun McNally – Prif Weithredwr y Comisiwn Etholiadol  

Kieran Rix - Cyfarwyddwr, Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol, y Comisiwn 

Etholiadol  

Rhydian Thomas, Pennaeth y Comisiwn Etholiadol yng Nghymru, y Comisiwn 

Etholiadol 

3 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o weddill y cyfarfod 

   

4 Craffu ar amcangyfrifon ariannol y Comisiwn Etholiadol ar gyfer 

2023/24: Trafod y dystiolaeth 

(10.00 - 11.00)   

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



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 1

Eitem 2Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42
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David Rees AS 

Cadeirydd, Pwyllgor y Llywydd 

Senedd Cymru 

Caerdydd 

CF99 1NA 

Medi 2022 

Annwyl Gadeirydd, 

Mae’n bleser gennyf amgáu’r Memorandwm Amcangyfrif sy’n cynnwys Prif Amcangyfrif y 

Comisiwn ar gyfer blwyddyn ariannol 2023/24. Ategir hyn gan ein Cynllun Corfforaethol 

pum mlynedd ar gyfer y cyfnod 2022/23 i 2026/27 [ Cymraeg a Saesneg ] a ddarparwyd i 

chi y llynedd. 

Fel y byddech yn ei ddisgwyl, mae’r amcangyfrif a’r wybodaeth ategol yn nodi sut rydym 

yn bwriadu rheoli ein gwaith yn effeithiol yng Nghymru yn ystod 2023/24. Mae'r Cynllun 

Corfforaethol yn nodi pum amcan strategol ar gyfer y cyfnod. Mae'r rhain yn ceisio cynnal 

y safonau uchel ac ymddiriedaeth y cyhoedd yn y system etholiadol, yn ogystal â mynd i'r 

afael â phwysau a meysydd i'w datblygu i wella cryfder democratiaeth yng Nghymru a'r 

DU ymhellach. 

Cyn troi at y cefndir i amcangyfrif y flwyddyn nesaf, hoffem roi arwydd cynnar ei bod yn 

debygol y bydd angen i ni wneud amcangyfrif atodol i chi ym mis Tachwedd 2022. Er nad 

ydym yn sicr eto o’r union swm y gofynnir amdano, credwn fod hyn yn debygol o fod tua 

£0.140m oherwydd dyfarniadau cyflog a chyngor cyfreithiol a dderbyniwyd sy’n golygu 

nad yw’r cyllid disgwyliedig gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â’r gwerthusiad 

statudol yr oedd ei angen arnom i gynnal y cynlluniau peilot etholiadol yn gynharach eleni 

yn dderbyniadwy mwyach. 

Cefndir  

Ein hamcanion strategol 

Ein pum amcan strategol ar gyfer y cyfnod Ebrill 2022 hyd Mawrth 2027 yw: 

• cofrestru a phleidleisio hygyrch 

• ymgyrchu gwleidyddol tryloyw a chyllid gwleidyddol sy'n cydymffurfio 

• gwasanaethau etholiadol lleol gwydn 

• cyfraith etholiadol deg ac effeithiol 

• system etholiadol fodern a chynaliadwy 
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Mae tri ffactor allweddol yn sail i’r gwaith hwn ac yn gwneud gwahaniaeth i’r ffordd yr 

ydym yn cyflawni’r amcanion strategol hyn: 

• rydym yn dangos annibyniaeth ac uniondeb 

• rydym yn sefydliad medrus lle rhoddir gwerth ar amrywiaeth 

• rydym yn sefydliad sy’n dysgu lle mae gwelliant yn barhaus a defnyddir adnoddau yn 

effeithiol. 

Roedd y gwaith a wnaed ym mlwyddyn ariannol 2022/23 yn canolbwyntio ar gefnogi’r 

gwaith o gynnal etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru yn llwyddiannus. Rhoesom 

gyngor ac arweiniad i, a monitro perfformiad Swyddogion Canlyniadau a Swyddogion 

Cofrestru Etholiadol a chefnogi gweinyddwyr etholiadol a'r gymuned a reoleiddir. 

Cynhaliom raglen ymwybyddiaeth gyhoeddus a gweithgaredd addysg i gefnogi 

pleidleiswyr i gofrestru a deall sut i fwrw eu pleidlais. Yn ogystal â’r gwaith hwn, 

gwnaethom werthusiad o Gynlluniau Peilotiaid Pleidleisio Uwch Llywodraeth Cymru a 

chyhoeddi ein hadroddiad gwerthuso ar y rhain ym mis Awst. Fe wnaethom hefyd 

gyhoeddi ein hadroddiad ôl-etholiad ar Etholiadau Llywodraeth Leol yng Nghymru ym mis 

Mai 2022 yn gynharach y mis hwn, ac roedd hwn yn amlinellu argymhellion ar gyfer 

etholiadau yng Nghymru yn y dyfodol. 

Ein rhaglen waith ar gyfer 2023-24 

Gan nad oes unrhyw etholiadau wedi’u trefnu ar gyfer blwyddyn ariannol 2023/24, bydd 

gwaith y Comisiwn yng Nghymru yn hytrach yn canolbwyntio ar dri maes allweddol.  

Yn gyntaf, byddwn yn cefnogi Llywodraeth Cymru a’r Senedd ar y rhaglen diwygio 

etholiadol sy’n ymwneud ag etholiadau datganoledig yng Nghymru a diwygio’r Senedd. 

Rydym yn rhagweld y bydd y gwaith hwn yn canolbwyntio ar ddiwygiadau i foderneiddio 

gweinyddiaeth etholiadol yng Nghymru, megis gwella cofrestru a’r ffordd y gall pobl fwrw 

eu pleidlais, yn ogystal â chynlluniau i gynyddu maint y Senedd a newid y system 

bleidleisio. Bydd ein blaenoriaethau’n cynnwys sicrhau bod gweinyddwyr yn cael digon o 

adnoddau a bod ganddynt ddigon o amser i baratoi ar gyfer deddfwriaeth newydd, a bod 

pleidleiswyr ac ymgeiswyr yn deall sut mae’r ddeddfwriaeth yn effeithio arnynt. Byddwn 

hefyd yn canolbwyntio ar weithredu'r argymhellion a amlinellwyd yn ein hadroddiad ôl-

etholiad 2022. 

Yn ail, byddwn yn datblygu ein rhaglen addysg i sicrhau bod pleidleiswyr – yn enwedig y 

rhai sydd newydd eu hetholfreinio – yn ymwybodol o’u hawliau democrataidd. Bydd y 

gwaith hwn yn esblygu dros y flwyddyn nesaf, a byddwn yn ymgysylltu ymhellach â phobl 

ifanc ac addysgwyr ledled Cymru i ddatblygu sawl menter newydd. Ar gyfer addysgwyr, 

byddwn yn datblygu cynlluniau gwersi newydd sy'n gysylltiedig â'r Cwricwlwm newydd i 

Gymru ac yn darparu hyfforddiant athrawon ategol. Byddwn yn gweithio'n agos gyda 

Llywodraeth Cymru i sicrhau y gall yr adnoddau hyn gefnogi'r gwaith o ddarparu addysg 

ddemocrataidd mewn ysgolion yn effeithiol. 

Byddwn yn parhau i weithio gyda’n partner llais ieuenctid, Democracy Box, i gael adborth 

gan bobl ifanc ar ein gwaith addysg. Mae cyd-grewyr ifanc y prosiect yn ein cefnogi i nodi 

pynciau pellach y gall ein hadnoddau i bobl ifanc ymdrin â nhw, ac yn sefydlu panel llais 

ieuenctid i Gymru. Byddant hefyd yn ein cefnogi i gynllunio digwyddiadau a 
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gweithgareddau ar gyfer ein Hwythnos Croeso i'ch Pleidlais flynyddol a gynhelir ym mis 

Ionawr 2023.  

Yn olaf, byddwn yn parhau i ddarparu cymorth parhaus i'r gymuned a reoleiddir yn unol 

â'n strategaeth cymorth rheoleiddiol. Ein nod yw darparu cymorth un i un pellach trwy 

gymorthfeydd a chyfarfodydd â phleidiau, i’w helpu i ddeall y canllawiau’n well er mwyn 

cydymffurfio â’r gyfraith, a byddwn yn datblygu ein deunyddiau canllaw ymhellach, gan 

sicrhau eu bod yn bodloni gofynion y gymuned a reoleiddir a'r amgylchedd etholiadol 

newidiol. 

Byddwn yn parhau i ddefnyddio ein rhwydweithiau sefydledig, gan gynnwys Bwrdd 

Cynghori Cymru, Bwrdd Cydgysylltu Etholiadol Cymru a Phanel Pleidiau’r Senedd, i 

ddeall sut orau y gallwn gefnogi ein rhanddeiliaid ehangach a’r heriau y maent yn eu 

hwynebu. Byddwn hefyd yn gweithio'n agos gyda gweinyddwyr etholiadol trwy Weithgor 

Ymarferwyr Etholiadol Cymru a Chymdeithas Gweinyddwyr Etholiadol Cymru i sicrhau 

bod eu barn yn cael ei hadlewyrchu yn ein gwaith. Byddwn hefyd yn ceisio datblygu ein 

perthynas ymhellach ag Aelodau’r Senedd fel y gallant ddeall yn llawn ein gwaith yng 

Nghymru a sut y gallant ymgysylltu ymhellach â’r Comisiwn. 

Sicrhau gwerth am arian  

Mae cyllidebau arfaethedig y Comisiwn a osodwyd yn y Cynllun Corfforaethol wedi’u 

diweddaru i adlewyrchu pwysau chwyddiant sy’n effeithio ar y DU, mae hyn yn unol â’n 

strategaeth ariannol felly nid yw ein gwariant craidd yn uwch na datchwyddwr CMC. Mae'r 

un fformiwla ariannu y cytunwyd arni wedi'i defnyddio â'r flwyddyn flaenorol.  

Rydym yn falch o allu cadarnhau y bydd cyfraniad arfaethedig y Senedd yn is nag ar gyfer 

y cyfnod 2022/23. Fel yn y flwyddyn flaenorol, gall Llywodraeth Cymru ofyn am gyngor a 

chymorth gan y Comisiwn ar faterion penodol yn ymwneud ag etholiadau. Byddai hyn yn 

ychwanegol at y cyllid a ddarperir gan y Senedd.  

Mesur perfformiad 

Drwy gydol ein Cynllun Corfforaethol rydym yn nodi gwelliannau y byddwn yn eu cyflawni. 

Nod y rhain yw bod o fudd i'r cyhoedd, pleidiau ac ymgyrchwyr, gweinyddwyr etholiadol a 

seneddau. Byddwn yn mesur pa mor dda rydym yn gwireddu'r gwelliannau hyn dros 

gyfnod y Cynllun gan ddefnyddio ystod o ddangosyddion. Yn ddiofyn, bydd data 

perfformiad hefyd yn cael ei gasglu ar lefel pedair rhan y DU: Cymru, Lloegr, yr Alban a 

Gogledd Iwerddon – i gefnogi’r atebolrwydd am ein gwaith. Byddwn yn defnyddio 

cymysgedd o fesurau meintiol ac ansoddol, i ysgogi gwelliannau parhaus yn ein 

gweithdrefnau a'n sgiliau. 

Mae ein dangosyddion perfformiad corfforaethol yn eistedd ochr yn ochr â grŵp sy'n 

dangos safon y systemau etholiadol yn eu cyfanrwydd. Mae’r rhain yn galluogi ‘gwiriad 

iechyd’ i helpu i arwain gweithredoedd gennym ni ac eraill – gan gynnwys aelodau 

etholedig, y llywodraeth, ymgyrchwyr a phleidiau, hyd at weinyddwyr etholiadol a’r heddlu. 

Mae hon yn fenter newydd yr ydym yn ffyddiog y caiff ei chroesawu. Gan weithio gydag 
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eraill rydym yn gwneud cyfraniadau allweddol sy'n galluogi system ddemocrataidd gadarn. 

Cyfeiriwch at yr Atodiad am fanylion. 

Rwy’n gobeithio y byddwch yn cytuno bod ein cynllun busnes ar gyfer y flwyddyn i ddod 

yn briodol i fynd i’r afael â maint a natur yr heriau dan sylw ac y bydd yn y pen draw yn 

arwain at fwy o hyder ymhlith y cyhoedd yn ein system etholiadol. Byddwn yn mesur 

effaith ein gweithgareddau arfaethedig drwy gydol cyfnod y cynllun hwn i sicrhau eu bod 

yn mynd i'r afael â'r heriau a amlinellir uchod. 

Cymeradwywn yr amcangyfrif i Bwyllgor y Llywydd, ac edrychwn ymlaen at drafod y rhain 

gyda chi pan fo’n briodol. 

Yn gywir, 

 

 

 

Y Fonesig Elan Closs Stephens CBE Shaun McNally CBE 

Comisiynydd Etholiadol - Cymru Prif Weithredwr a Swyddog Cyfrifyddu, y 

Comisiwn Etholiadol
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Atodiad: Mesur ein perfformiad 

Ein dangosyddion perfformiad corfforaethol 

Cyf Diffiniad 
Targed perfformiad 
corfforaethol 

Amcan strategol 1: Cofrestru a phleidleisio hygyrch 

1 Dylanwad ymgyrch ymwybyddiaeth y cyhoedd ar gofrestru 
pleidleiswyr: Mae ychwanegiadau at gofrestrau etholiadol yn 
ystod ein hymgyrchoedd cofrestru pleidleiswyr yn bodloni neu'n 
rhagori ar ein targedau 

Cymru: 40,800 

(701,754 -Y DU) 

2 Ymgysylltu ag awdurdodau lleol a phartneriaid sy’n lledaenu 
gwybodaeth pleidleiswyr i grwpiau targed penodol, gan gynnwys 
y grwpiau hynny sydd newydd eu hetholfreinio 

I’w ddatblygu yn 
2022/23 (blwyddyn 
1) 

3 Ymgysylltu â phartneriaid a phobl ifanc i ddatblygu adnoddau 
addysg democrataidd i bobl ifanc yn unol â’n Strategaeth 
Ddysgu 

I’w ddatblygu yn 
2022/23 

Amcan strategol 2: Ymgyrchu gwleidyddol tryloyw a chyllid gwleidyddol sy'n 
cydymffurfio 

4 Cyhoeddi adroddiadau rhoddion a benthyciadau yn amserol 
erbyn y dyddiad cau statudol 

100% 

5 Cyhoeddi adroddiadau rhoddion a benthyciadau yn amserol 
erbyn y dyddiad cau statudol 

100% 

6 Dilyniant amserol a chwblhau ymchwiliadau 90% 

7 Hysbysiad amserol / cyhoeddi penderfyniadau ar sancsiynau 
(hysbysiadau terfynol) yn dilyn cyfnod sylwadau 

90% 

8 Hysbysiad amserol o ganlyniad ceisiadau cofrestru ymgyrchwyr 
plaid a rhai nad ydynt yn perthyn i blaid (ar gyfer manylion 
newydd a newid manylion) 

90% 

9 Ymatebion amserol i geisiadau am gyngor rheoleiddio ar adrodd 
ariannol 

90% 

10 Cynhyrchion/adnoddau canllaw rheoleiddiol effeithiol yn cael eu 
darparu i gefnogi cydymffurfiaeth â'r gyfraith 

Eisoes yn casglu 
data, i'w sylfaenu yn 
2021/22 

11 Ymholiadau sy'n ymwneud â chynnyrch canllaw sy'n helpu i nodi 
meysydd presennol a/neu newydd o'r canllawiau sy'n rhoi 
eglurder ychwanegol gyda'r gyfraith 

Eisoes yn casglu 
data, i'w sylfaenu yn 
2021/22 
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Cyf Diffiniad 
Targed perfformiad 
corfforaethol 

Amcan strategol 3: Gwasanaethau etholiadol lleol gwydn 

12 Cyngor cywir ac amserol i Swyddogion Canlyniadau, 
Swyddogion Cofrestru Etholiadol ac ymgeiswyr ac asiantiaid 
(Prydain Fawr) 

100% 

13 Cyhoeddi canllawiau cywir ac amserol ar gyfer gweinyddwyr 
etholiadol 

100% 

Amcan strategol 4: Cyfraith etholiadol deg ac effeithiol 

14 Cyhoeddi adroddiadau etholiad / refferendwm yn amserol 100% 

15 Cyhoeddi adroddiad gwerthuso cynlluniau peilot yn amserol 100% 

16 Ymatebion amserol i gynigion polisi ac ymgynghoriadau 
deddfwriaethol 

100% 

17 Ymatebion amserol i ohebiaeth rhanddeiliaid etholedig (AS a 
llywodraeth leol). 

100% 

Amcan strategol 5: System etholiadol fodern a chynaliadwy 

18 Y cyhoedd, ymgyrchwyr a phleidiau, gweinyddwyr etholiadol a'r 
cyfryngau yn ymgysylltu â'n gwefan 

I’w ddatblygu yn 
2022/23 (blwyddyn 
1) 

19 Amlder ymgysylltu â chyrff rheoleiddio eraill I’w ddatblygu yn 
2022/23 (blwyddyn 
1) 

20 Bodloni gofynion deddfwriaeth amgylcheddol bresennol a 
deddfwriaeth newydd neu ddeddfwriaeth amgylcheddol newydd 

I’w ddatblygu yn 
2022/23 (blwyddyn 
1) 

Amcan strategol 6: Rydym yn dangos annibyniaeth ac uniondeb 

21 Ymatebion amserol i ymholiadau cyfryngau cymdeithasol 
Cymraeg a Saesneg 

100% o fewn un 
diwrnod gwaith 

22 Ymatebion amserol i ymholiadau cyhoeddus Cymraeg a 
Saesneg trwy alwadau, llythyrau ac e-byst 

100% 

23 Ymatebion amserol i Geisiadau Gwrthrych am Wybodaeth dilys 
yn y Gymraeg a'r Saesneg 

100% 

24 Ymatebion amserol i Geisiadau am Fynediad at Wybodaeth dilys 
yn y Gymraeg a'r Saesneg 

90% 

Amcan strategol 7: Rydym yn sefydliad medrus lle rhoddir gwerth ar amrywiaeth 

25 Cynnal sgôr lles staff yn yr arolwg staff 77% 

26 Cynnal sgôr ymgysylltiad staff yn yr arolwg staff 67% 
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Cyf Diffiniad 
Targed perfformiad 
corfforaethol 

27 Cynnal cyflawnder gwybodaeth ar amrywiaeth gweithlu 85% 

28 Parhau i gydymffurfio â Safonau’r Gymraeg a osodwyd gan 
Gomisiynydd y Gymraeg 

100% 

Amcan strategol 8: Rydym yn sefydliad sy’n dysgu lle mae gwelliant yn barhaus a 
defnyddir adnoddau yn effeithiol. 

29 Fframwaith gwerth cyhoeddus: Mae cost darparu ein 
gwasanaethau fesul trethdalwr y flwyddyn yn aros o fewn llinell 
sylfaen y cytunwyd arni 

80 ceiniog 

30 Gweithredu argymhellion archwilio mewnol y cytunwyd arnynt 
gan y Pwyllgor Risg ac Archwilio, yn amserol 

90% o 2022/23 

31 Amodi ein datganiadau ariannol yn yr Adroddiad Blynyddol a 
Chyfrifon 

Barn archwilio 
ddiamod 

32 Rheoli ansawdd: canran y prosesau a ddogfennwyd ac a 
adolygwyd ar gyfer gwelliant parhaus 

I’w ddatblygu yn 
2022/23 (blwyddyn 
1) 

33 Gweithredu argymhellion archwilio allanol y cytunwyd arnynt gan 
y Tîm Gweithredol, yn amserol 

100% 

34 Talu anfonebau dilys a diamheuol yn brydlon 100% 

35 Llai o effaith amgylcheddol defnydd ynni I’w ddatblygu yn 
2022/23 (blwyddyn 
1) 

Dangosyddion ar gyfer safon y systemau 

etholiadol 

Cyf Diffiniad Targed system 

S1 Hyder mewn pleidleisio 95% 

S2 Hyder wrth gofrestru i bleidleisio 95% 

S3 Pleidleisiau a wrthodwyd a heb eu cynnwys yn y cyfrif ar gyfer 
etholiadau 

Mor agos at 0% â 
phosibl 

S4 Bodlonrwydd â'r broses o bleidleisio 85% 

S5 Bodlonrwydd gyda'r system o gofrestru i bleidleisio 85% 

S6 Canfyddiad bod y broses bleidleisio yn hawdd 95% 
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Cyf Diffiniad Targed system 

S7 Llai o rwystrau i bleidleisio gan grwpiau sydd yn draddodiadol 
wedi’u tan gofrestru gan gynnwys grwpiau sydd newydd eu 
hetholfreinio 

I’w ddatblygu yn 
2022/23 (blwyddyn 
1) 

S8 Llai o rwystrau i gofrestru gan grwpiau sydd yn draddodiadol 
wedi'u tan gofrestru gan gynnwys grwpiau sydd newydd eu 
hetholfreinio 

I’w ddatblygu yn 
2022/23 (blwyddyn 
1) 

S9 Canfyddiad y bydd yr awdurdodau'n cymryd camau priodol os 
yw plaid wleidyddol neu ymgyrchydd yn cael ei dal yn torri'r 
gyfraith ar ariannu ymgyrch 

75% 

S10 Cytundeb neu ganfyddiad bod gwariant a chyllid pleidiau 
gwleidyddol, ymgeiswyr a sefydliadau ymgyrchu eraill yn agored 
ac yn dryloyw 

75% 

S11 Nifer yr achosion o dwyll etholiadol honedig sy’n ymwneud â 
throseddau cyllid gwleidyddol, a adroddir i heddluoedd y DU bob 
blwyddyn galendr (gan gynnwys nifer yr achosion sy’n arwain at 
euogfarn neu rybudd) 

I’w ddatblygu yn 
2022/23 (blwyddyn 
1) 

S12 Lefel cydymffurfio gan unigolion ac endidau rydym yn eu 
rheoleiddio â therfynau amser a bennir gan ddeddfwriaeth 

100% 

S13 Hyder bod ymgyrchu yn ddibynadwy I’w ddatblygu yn 
2022/23 (blwyddyn 
1) 

S14 Hyder bod etholiadau'n cael eu cynnal yn dda 80% 

S15 Canfyddiad bod pleidleisio yn gyffredinol yn ddiogel rhag twyll a 
chamdriniaeth 

90% 

S16 Lefelau cywirdeb y cofrestrau etholiadol 95% 

S17 Lefelau cyflawnrwydd y cofrestrau etholiadol 95% 

S18 Nifer asesiadau perfformiad ffurfiol Swyddog Cofrestru Etholiadol 
a Swyddog Canlyniadau sy'n pennu safonau heb eu bodloni 

0 

S19 Nifer y darnau o ddeddfwriaeth etholiadol nad ydynt ar waith 
chwe mis cyn y mae angen eu gweithredu 

0 

S20 Ymatebion prydlon gan lywodraethau perthnasol i'n 
hadroddiadau ar etholiadau, refferendwm ac argymhellion polisi 
eraill, gan gynnwys gwerthusiadau peilot. 

100% 
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Amcangyfrif Blynyddol 2023-24  Y Comisiwn Etholiadol, Cymru  

Costau’r Senedd 2023
-24 

Sylwadau 

£000 

Costau Uniongyrchol (tâl a di-dâl)     

  Gweinyddu Etholiadol     

  
 

Cymru 249 Mae hyn yn cynrychioli cyfran y Pwyllgor o gostau 
cefnogi datblygiad polisi a deddfwriaeth mewn 
perthynas â diwygio cyfansoddiadol y Senedd a 
diwygiadau Llywodraeth Cymru i foderneiddio 
etholiadau yng Nghymru. Bydd hyn yn cynnwys 
rhoi barn arbenigol ar bolisïau a deddfwriaeth 
ddrafft sy'n ystyried barn y gymuned etholiadol 
ledled Cymru.  
Byddwn hefyd yn parhau i ddatblygu a darparu 
canllawiau ar-lein a darparu adnoddau i ymgeiswyr 
ac asiantau, Swyddogion Canlyniadau/Swyddogion 
Cofrestru Etholiadol a gweinyddwyr etholiadol.   
Byddwn yn defnyddio ein safonau perfformiad gan 
ymgysylltu â Swyddogion Canlyniadau/Swyddogion 
Cofrestru Etholiadol i gefnogi a herio’r modd y 
maent yn cyflawni digwyddiadau a gweithgareddau 
etholiadol.  
Byddwn yn gweithio’n agos gyda’r gymuned 
etholiadol yng Nghymru trwy’r amryw grwpiau 
rhanddeiliaid rydym yn eu rheoli, er enghraifft 
Bwrdd Cydlynu Etholiadol Cymru a Phanel 
Pleidiau’r Senedd.  
Byddwn yn gweithio’n agos gyda Llywodraeth 
Cymru i roi cyngor a barn arbenigol wrth i 
ddiwygiadau moderneiddio etholiadol pellach gael 
eu datblygu.  
Bydd tîm Cymru hefyd yn rhoi adnoddau a 
chymorth i brosiectau sy’n cael eu cynnal y tu allan 
i Gymru (e.e. ar adrodd deuol) ond sy’n cael effaith 
uniongyrchol ar etholiadau datganoledig.  
Byddwn yn parhau i gyflawni ein cyfrifoldeb 
statudol drwy fodloni Safonau’r Gymraeg a 
osodwyd gan Gomisiynydd y Gymraeg a byddwn yn 
arwain ac yn cefnogi’r Comisiwn ehangach i sicrhau 
bod ein hymrwymiadau i’r Gymraeg yn cael eu 
cynnal. 

  
 

Cefnogaeth a 
Gwelliant 

18 Mae hyn yn cynrychioli cyfran y Pwyllgor o'r costau 
sy'n gysylltiedig â chefnogi monitro a chefnogi 
Swyddogion Cofrestru Etholiadol i gyflawni eu 
swyddogaethau cofrestru etholiadol statudol. Mae 
hefyd yn cynnwys parhau i adolygu'r Safonau 
Perfformiad ar gyfer Swyddogion Cofrestru 
Etholiadol a Swyddogion Canlyniadau i sicrhau bod 
newidiadau deddfwriaethol perthnasol yn cael eu 
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hadlewyrchu yn y fframweithiau safonau 
perfformiad. 

  
 

Canllawiau 45 Mae hyn yn cynrychioli cyfran y Pwyllgor o'r costau 
sy'n gysylltiedig â darparu cyngor mewn ymateb i 
ymholiadau gan Swyddogion 
Canlyniadau/Swyddogion Cofrestru Etholiadol a 
gweinyddwyr etholiadol drwy gydol y flwyddyn. 
Mae hefyd yn cynnwys diweddaru ein cyfres o 
ganllawiau ac adnoddau craidd yn ôl yr angen yng 
ngoleuni adborth a/neu newidiadau 
deddfwriaethol  

  
 

Adnodd benodol 117 Mae hyn yn cynrychioli costau dau aelod o staff a 
fydd yn cael eu cyflogi i gefnogi’r gwaith o gynnal 
rhaglen diwygio etholiadol helaeth Llywodraeth 
Cymru a’r Senedd - gan sicrhau bod y 
ddeddfwriaeth gymhleth hon yn glir ac yn 
ymarferol - yn ogystal â hyrwyddo ein rhaglen 
addysg i bleidleiswyr, a phobl ifanc yn benodol.      

  
  

429   

  Cyfreithiol     

  
 

Cyfreithiol 80 Mae hyn yn cynrychioli cyfran y Pwyllgor o 
gyfanswm cost darparu cymorth cyfreithiol i 
swyddogaethau cyngor, arweiniad a rheoleiddio’r 
Comisiwn. Mae hefyd yn cynnwys cefnogi datblygu 
unrhyw argymhellion polisi, yn ogystal â rhoi 
cyngor cyfreithiol cyffredinol a chyfredol ar 
ddeddfwriaeth Cymru, a chefnogi swyddogaethau’r 
Comisiwn fel y bônt yn ymwneud â Chymru (gan 
gynnwys cofrestru, rheoleiddio, polisi, gweinyddu 
etholiadol, llywodraethu a chydymffurfio â 
Safonau’r Gymraeg).  Mae’r gwaith hwn yn 
cynnwys rhoi cyngor ar gynigion ar gyfer diwygio 
etholiadol yng Nghymru a sicrhau bod y Comisiwn 
yn cyflawni ei rwymedigaethau atebolrwydd i’r 
Senedd. 

  
  

  
 

  Rheoleiddi
o 

 
    

  
 

Cofrestru ac 
adrodd 

72 Mae hyn yn cynrychioli cyfran y Pwyllgor o'r costau 
sy'n gysylltiedig â datblygu gwariant clir a hawdd ei 
ddefnyddio, rhoddion a chanllawiau adrodd ar ôl y 
bleidlais. Fel rhan o’r gwaith hwn, rydym yn 
darparu hyfforddiant, seminarau pwrpasol a 
chymorthfeydd cynghori i bleidiau, ymgeiswyr ac 
asiantau, i sicrhau dealltwriaeth o’r cyfreithiau a 
lefelau uchel o gydymffurfiaeth, gan gynnwys yn 
benodol ag unrhyw ofynion newydd. Rydym yn 
darparu cymorth wedi'i dargedu i randdeiliaid 
wedi'i deilwra i'w hanghenion unigol.  
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Monitro a gorfodi 65 Mae hyn yn cynrychioli cyfran y Pwyllgor o’r costau 
sy’n gysylltiedig â’r gwaith cydymffurfio a gorfodi 
sy’n deillio o bleidiau ac ymgyrchwyr yng Nghymru. 
Mae ein gwaith monitro yn cynnwys adolygu 
gweithgarwch ymgyrchu, a nodi unrhyw achos lle 
mae angen ymyrraeth ragweithiol i sicrhau bod 
ymgyrchwyr yn cydymffurfio, neu wneud gwaith 
gorfodi os oes angen. Rydym hefyd yn gweithio’n 
agos gyda’r Pwynt Cyswllt Sengl (SPOC) o fewn pob 
ardal Heddlu i roi cyngor ac arweiniad yn ystod 
cyfnod yr etholiad. Mae ein gwasanaethau cynghori 
ar gael i’n holl endidau a reoleiddir a’n holl 
rhanddeiliaid. 

  
 

Cymorth 
rheoleiddiol 

50 Mae hyn yn cynrychioli cyfran y Pwyllgor o’r costau 
ar gyfer y gwaith sy’n gysylltiedig â’r adroddiadau 
statudol sydd eu hangen gan bleidiau gwleidyddol 
yng Nghymru, megis adroddiadau rhoddion a 
benthyciadau chwarterol, cofrestriadau blynyddol 
manylion pleidiau a chyflwyniadau blynyddol 
Datganiadau o Gyfrifon.  

  
  

267   

  
  

    

  Cyfathrebu, Polisi ac Ymchwil     

  
 

Ymgyrchoedd a 
Hunaniaeth 
Gorfforaethol 

41 Mae hyn yn cynrychioli cyfran y Pwyllgor o gostau 
tîm ymgyrchoedd y Comisiwn yn seiliedig ar ein 
hamcangyfrif o sut y caiff eu hamser ei dreulio. 
Bydd y swyddogion yn cefnogi tîm Cymru ar 
feysydd diwygio etholiadol yng Nghymru a byddant 
yn gallu helpu i gynhyrchu unrhyw wybodaeth i 
bleidleiswyr sy'n berthnasol i'r etholwyr. Byddant 
hefyd yn cefnogi gwaith partneriaeth i sicrhau bod 
grwpiau sy'n wynebu rhwystrau ychwanegol i 
bleidleisio yn deall unrhyw ddiwygiadau posibl.  

  
 

Cyfathrebu a dysgu 
digidol 

78 Mae hyn yn cynrychioli cyfran y Pwyllgor o gostau 
tîm cyfathrebu a dysgu digidol y Comisiwn yn 
seiliedig ar ein hamcangyfrif o sut y caiff eu hamser 
ei dreulio. Mae hyn yn cynnwys adeiladu ar ein 
gwaith llythrennedd gwleidyddol presennol drwy 
ddatblygu adnoddau addysg newydd i gefnogi’r 
gwaith o gyflwyno’r cwricwlwm newydd i Gymru, a 
darparu hyfforddiant a chymorth i athrawon ar sut i 
ddefnyddio’r adnoddau hyn. Byddwn hefyd yn 
parhau i wneud gwaith ymgynghori gyda’n partner 
llais ieuenctid a phobl ifanc ledled Cymru, i gael eu 
hadborth a’u mewnbwn ar ein hadnoddau i sicrhau 
eu bod yn effeithiol ac yn addas i’r diben. Byddwn 
yn dechrau datblygu prosiectau addysg gymunedol, 
gan ddatblygu adnoddau i'w defnyddio ymhlith 
grwpiau sydd wedi eu tan gofrestru a grwpiau sydd 
wedi ymddieithrio.  
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Mae hyn hefyd yn cynnwys ein gwaith cyfathrebu 
digidol. Mae ein tîm cyfathrebu digidol yn datblygu 
ac yn cynnal ein gwefan ddwyieithog a’n sianeli 
cyfryngau cymdeithasol, gan gefnogi cyhoeddi 
gwybodaeth ar draws y Comisiwn yn Gymraeg ac 
yn Saesneg ar gyfer ein rhanddeiliaid amrywiol, gan 
gynnwys pleidleiswyr, gweinyddwyr etholiadol ac 
ymgyrchwyr. 

  
 

Cyfathrebu allanol 68 Mae hyn yn cynrychioli cyfran y Pwyllgor o gostau 
tîm cyfathrebu allanol y Comisiwn yn seiliedig ar 
ein hamcangyfrif o sut y caiff ei amser ei dreulio. 
Mae hyn yn cynnwys ymdrin ag ymholiadau 
adweithiol gan y wasg a materion cyhoeddus; 
ymgysylltu’n rhagweithiol â’r cyfryngau ar gyfer 
cyhoeddiadau rheoleiddio arferol ac adroddiadau’r 
Comisiwn, a pharatoi ar gyfer cyfarfodydd ag 
Aelodau’r Senedd. Bydd cefnogaeth swyddfa'r 
wasg a materion cyhoeddus yn cynyddu ar gyfer 
gweithgarwch sy'n ymwneud ag agenda diwygio 
etholiadol Llywodraeth Cymru. 

  
 

Ymchwil 47 Mae hyn yn cynrychioli cyfran y Pwyllgor o 
weithgareddau ymchwil gan gynnwys yr arolwg 
blynyddol o agweddau'r cyhoedd ac asesu 
cywirdeb a chyflawnrwydd cofrestrau etholiadol. 

  
 

Polisi 53 Mae hyn yn cynrychioli cyfran y Pwyllgor o gostau 
dadansoddi polisi i gefnogi datblygiad polisi a 
deddfwriaeth newydd gan Lywodraeth Cymru. 

  
  

287   

  
  

    

Cyfanswm Costau Uniongyrchol 983   

  
  

    

Costau Anuniongyrchol     

  
 

Adnodd 304 5% o gostau swyddfa gefn, gan gynnwys rhent, 
cyfraddau, TGCh, cyllid, Adnoddau Dynol a chostau 
rheoli 

  
 

Dibrisiant 127 5% o’r dibrisiant ar gyfer gwariant cyfalaf, gan 
gynnwys uwchraddio’r system Cyllid Gwleidyddol a 
systemau eraill 

  
  

431   

  
  

    

Cyfanswm Costau Anuniongyrchol 431   

  
  

    

Cyfanswm cyfraniad 1,41
4 
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Mick Antoniw AS/MS 
Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad 
Counsel General and Minister for the Constitution  

  

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

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

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.   
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.  

 
Eich cyf/Your ref  
Ein cyf/Our ref: CG/00104/22 
 
 
 
 
David Rees AS, 
Cadeirydd 
Pwyllgor y Llywydd 
Senedd Cymru 
 
seneddLLC@Senedd.Cymru 
 
 
 
 

19 Hydref 2022 
 
 
Annwyl David, 
 
Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 3 Hydref ataf fi a'r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, 
ynglŷn ag amcangyfrif ariannol y Comisiwn Etholiadol ar gyfer 2023-24 yn ymwneud â'i 
waith ar etholiadau datganoledig yng Nghymru. Rwyf yn ateb fel y Gweinidog sy'n gyfrifol 
am etholiadau, ond rwyf yn anfon copi o'r llythyr hwn at y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth 
Leol o gofio ei diddordeb mewn gwariant allan o Gronfa Gyfunol Cymru ac wrth weinyddu 
etholiadau gan yr awdurdodau lleol. 
 
Nodir mai'r amcangyfrif a gyflwynir yma yw £1.414m ar gyfer 2023-24, o'i gymharu â ffigur 
rhagamcanol o £1.25m yn y cynllun pum mlynedd flaenorol - cynnydd o 13%. Mae'r 
memorandwm amcangyfrifon yn mynd rhywfaint o’r ffordd at nodi'r rhesymau sy'n 
gysylltiedig â phwysau chwyddiant dros hyn, yn ogystal â'r gwaith llythrennedd gwleidyddol, 
gan ddatblygu adnoddau addysg newydd i gefnogi'r gwaith o gyflwyno'r cwricwlwm newydd 
i Gymru. O ganlyniad i'r ffordd y mae'r amcangyfrif wedi'i gyflwyno, mae'n anodd ei gymharu 
â'r amcangyfrif sydd wedi'i ddarparu yn y cynllun pum mlynedd.  Mae'n bosib felly y bydd y 
Pwyllgor yn dymuno gofyn am sicrwydd gan y Comisiwn Etholiadol fod ystyriaeth wedi'i rhoi 
i arbedion effeithlonrwydd posibl i liniaru pwysau costau chwyddiant. Byddai hefyd o 
gymorth cael sicrwydd ffurfiol y Comisiwn na fydd y cyllid gan Gronfa Gyfunol Cymru yn 
ymwneud ag unrhyw gynnydd mewn costau aildalu canolog o ganlyniad i'r newid i 
flaenoriaethau sy'n deillio o Lywodraeth y DU. 
 
Er gwaethaf yr uchod, gallaf gadarnhau bod y gweithgareddau a ddisgrifir gan y Comisiwn 
Etholiadol yn yr amcangyfrif yn cyd-fynd â disgwyliadau Llywodraeth Cymru ynghylch yr hyn 
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y bydd ei angen yn ystod y cyfnod y mae hyn yn ei gwmpasu ac yn fforddiadwy o fewn y 
cronfeydd a drosglwyddwyd o Drysorlys Ei Mawrhydi.  
  
Mae fy swyddogion wedi gweithio gyda'r Comisiwn Etholiadol i sefydlu cytundeb talu, sy'n 
nodi sut y caiff y costau eu talu o Gronfa Gyfunol Cymru, yn ôl y gyllideb mae'r Senedd wedi 
cytuno arni. Mae'r ddau daliad cyntaf ar gyfer 2022-23 wedi'u gwneud i'r Comisiwn 
Etholiadol ac mae proses yn bodoli ar gyfer gwneud taliadau dilynol. 
 
Yn gywir, 
 
 

 
 
 

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

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

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

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
 
 
At: Huw Irranca-Davies AS, Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 
Cyfansoddiad SeneddDCC@senedd.cymru 
 
John Griffiths AS, Cadeirydd y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai 
SeneddTai@senedd.cymru  
 
cc. David Rees AS, Cadeirydd Pwyllgor y Llywydd 
 
 

 
2 Awst 2022 

 
Annwyl Huw, John, 
 
Rwy’n ysgrifennu at y Pwyllgor i roi’r wybodaeth ddiweddaraf am y cynlluniau peilot 
etholiadol a gyflawnwyd yng Nghymru fel rhan o etholiadau llywodraeth leol mis Mai 2022. 
 
Mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith i’r Comisiwn Etholiadol werthuso pob cynllun peilot etholiadol 
a gynhelir yng Nghymru. O ganlyniad, mae wedi gwerthuso’r cynlluniau peilot a gynhaliwyd 
ym mis Mai 2022, ac mae ei adroddiad, a gyhoeddwyd heddiw, ar gael yma:   
 
https://www.electoralcommission.org.uk/cy/pwy-ydym-ni-a-beth-rydym-yn-ei-wneud/ein-
safbwyntiau-hymchwil/ein-hymchwil/gwerthusiad-cynlluniau-peilot-pleidleisio-ymlaen-llaw 
 
Rwyf hefyd wedi cyhoeddi datganiad ysgrifenedig sy’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i 
Aelodau’r Senedd am y cynnydd a wnaed. Mae’r datganiad ar gael yma: 
 
https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-adroddiad-gwerthuso-gan-y-comisiwn-etholiadol-
ar-gynlluniau-peilot  
 
Yn gywir, 
 
 

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

Cadeirydd, Pwyllgor y Llywydd 

Senedd 

Bae Caerdydd 

Caerdydd 

CF99 1SN 

20 Hydref 2022 

 

Annwyl David, 

Parthed: Amcangyfrif Atodol 2022/23 

Yn dilyn ein llythyr dyddiedig 28 Medi, rwyf nawr yn ysgrifennu i gadarnhau ein cais am 

Amcangyfrif Atodol ar gyfer 2022/23.  Rydym yn ymofyn am £122,000 ychwanegol gan y 

Senedd er gyfer eleni er mwyn ateb tri straen. 

Yn gyntaf, mae dyfarniadau cyflog ar gyfer 2022 wedi bod yn uwch na ddisgwyliwyd pan 

gyflwynwyd ein hamcangyfrif gwreiddiol.  Er bod hyn yn fforddiadwy o fewn ein cyllideb 

gyffredinol, mae angen inni adolygu cyfraniadau gan y Seneddau datganoledig er mwyn 

adlewyrchu cyfran y costau yn unol â’r fformiwla ariannu y cytunwyd arni.  Ar gyfer y 

Senedd, mae hyn yn gynnydd o £7,000.  Rydym wedi sicrhau bod tybiaethau cyflog 

realistig yn cael eu cynnwys yn ein Prif Amcangyfrif ar gyfer 2023/24, wrth barhau o fewn 

ein strategaeth ariannol o sicrhau na fydd costau craidd yn uwch mewn termau real ar 

ddiwedd ein cynllun corfforaethol nag yr oeddent ar y dechrau. 

Yn ail, mae angen inni hefyd gywiro dyraniad costau ymgyrchoedd ledled y DU.  Roedd 

angen mwy o weithgarwch ymwybyddiaeth y cyhoedd yn y flwyddyn ariannol hon ar gyfer 

yr etholiadau ym mis Mai 2022 nag a ganiatawyd gennym yn yr amcangyfrif gwreiddiol 

gan olygu ychwanegiad o £62,000.  Gan nad oes unrhyw ddigwyddiadau etholiadol mawr 

wedi'u cynllunio ar gyfer 2023, rydym yn hyderus na fydd hyn yn effeithio ar yr amcangyfrif 

ar gyfer 2023/24.  Serch hynny, rydym wedi rhoi trefniadau cynllunio ariannol newydd ar 

waith i sicrhau bod dyraniadau yn fwy cadarn yn y dyfodol.   

Yn drydydd, nid ydym wedi gallu ariannu ein gwerthusiad statudol o’r cynlluniau peilot 

pleidleisio cynnar drwy gyllid gan Lywodraeth Cymru fel yr oeddem wedi cytuno â hwy yn 

wreiddiol.  Er ei bod yn arfer cyffredin i’r Llywodraeth ariannu’r gwaith hwn yn 

uniongyrchol, cawsom gyngor cyfreithiol, gan fod yr asesiadau’n swyddogaeth statudol i’r 

Comisiwn, na ddylai’r gwaith gael ei ariannu fel hyn.  Roedd costau'r gwaith hwn yn werth 
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£53,000; er bod hyn yn effeithio ar gyllideb y Comisiwn yng Nghymru mae, wrth gwrs, at 

ei gilydd yn niwtral.   

Yn olaf, a gaf i achub ar y cyfle hwn i ddiolch i chi a’r Pwyllgor am eich cefnogaeth 

barhaus i weithgareddau’r Comisiwn yng Nghymru.   

Yr eiddoch yn gywir, 

 

Shaun McNally CBE 

Prif Weithredwr a Swyddog Cyfrifyddu, y Comisiwn Etholiadol 
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David Rees 

Chair, Llywydd’s Committee 

Senedd 

Cardiff Bay 

Cardiff 

CF99 1SN 

20 October 2022 

 

Dear David 

Re: Supplementary Estimate 2022/23 

Further to our letter of 28 September, I am now writing to confirm our request for a 

Supplementary Estimate for 2022/23.  We are seeking an additional £122,000 from the 

Senedd for this year to meet three pressures. 

Firstly, pay awards for 2022 have been higher than expected when we submitted our 

original estimate.  While this is affordable within our overall budget, we need to marginally 

revise contributions from the devolved Parliaments to reflect the share of costs in line with 

the agreed funding formula.  For the Senedd, this is an increase of £7,000.  We have 

ensured that realistic pay assumptions are included within our Main Estimate for 2023/24, 

while remaining within our financial strategy of ensuring core costs will be no higher in real 

terms at the end of our corporate plan than they were at the beginning. 

Secondly, we also need to correct the allocation of campaigns costs across the UK.  More 

public awareness activity was required in this financial year for the elections in May 2022 

than we allowed for in the original estimate by £62,000.  As there are no major electoral 

events planned for 2023, we are confident that this will not affect the estimate for 2023/24.  

Nevertheless, we have put new financial planning arrangements in place to ensure 

allocations are more robust in future.   

Thirdly, we have also been unable to fund our statutory evaluation of the early voting 

pilots through funding from the Welsh Government as we had originally agreed with them.  

Although it had been common practice for the Government to fund this work directly, we 

received legal advice that, as the assessments were a statutory function of the 

Commission, the work should not be funded this way.  The costs of this work were 

£53,000; whilst this affects the Commission’s budget in Wales it is, of course, neutral 

overall.   
Tudalen y pecyn 39



   

 
 

4 

Finally, may I take this opportunity to thank you and the Committee for your on-going 

support for the Commission’s activities in Wales.   

Yours sincerely, 

  

Shaun McNally CBE 

Chief Executive and Accounting Officer, Electoral Commission 
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