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Annwyl Gadeirydd 

Ysgrifennaf atoch fel ymateb i’ch llythyrau dyddiedig 9 Hydref ataf i a’r Gweinidog Tai a 
Llywodraeth Leol, ynglŷn ag amcangyfrif ariannol y Comisiwn Etholiadol ar gyfer 2021-22 
mewn perthynas â’i waith ar etholiadau datganoledig Cymru a’i gynllun pum mlynedd ar 
gyfer 2020-21 hyd at 2024-25.  

Er nad ydym, hyd yma, wedi cael cadarnhad o lefel y cyllid a gaiff ei drosglwyddo i Gymru 
gan Drysorlys EM mewn perthynas â’r costau hyn, rydym yn rhagweld, yn fras, y bydd yn 
cyd-fynd â’r amcangyfrif. Byddai rhaid dod o hyd i unrhyw symiau na fyddai’r trosglwyddiad 
yn eu cwmpasu mewn adnoddau sydd ar gael i Gymru, a lleihau'r symiau sydd ar gael felly 
ar gyfer gweithgareddau eraill a gwmpesir gan Gynnig y Gyllideb Flynyddol. 

Gallaf hefyd gadarnhau bod y gweithgareddau a ddisgrifiwyd gan y Comisiwn Etholiadol yn 
yr amcangyfrif a’r cynllun pum mlynedd yn gyson â disgwyliadau Llywodraeth Cymru ynglŷn 
â’r hyn a fydd yn ofynnol yn ystod y cyfnodau a gwmpesir ganddynt. Hoffwn dynnu sylw’r 
Pwyllgor, fodd bynnag, at y ffaith bod gwariant ar gyfer etholiad y Senedd yn 2021 yn 
debygol o syrthio yn ystod y flwyddyn ariannol gyfredol a blwyddyn ariannol 2021-22.  

Mae fy swyddogion yn gweithio gyda’r Comisiwn Etholiadol i gwblhau cytundeb talu, a fydd 
yn nodi sut y bydd Llywodraeth Cymru yn ei dalu o Gronfa Gyfunol Cymru, yn unol â’r 
gyllideb y cytunwyd arni gan y Senedd. Byddaf yn rhannu’r cytundeb hwnnw gyda chi maes 
o law.

Dymuniadau gorau 
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