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16 Chwefror 2022 
Annwyl Huw a John,  
 
Nodaf fod y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, a’r Pwyllgor Llywodraeth 
Leol a Thai wedi cyhoeddi adroddiadau ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol 
Llywodraeth Cymru ar y Bil Etholiadau ar ddechrau mis Rhagfyr 2021. Hoffwn ddiolch i’r 
Pwyllgorau am roi eu barn ar y materion a godwyd yn y Memorandwm. Roedd adroddiad y 
Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad yn cynnwys argymhellion ar gyfer 
Llywodraeth Cymru. Rwy’n ymateb i’r rhain isod.  
 
Argymhelliad 1  
Ar ôl i’r Bil orffen ei hynt trwy Senedd y DU, dylai'r Cwnsler Cyffredinol gyhoeddi datganiad 
ar oblygiadau'r ddeddfwriaeth ar gyfer etholiadau datganoledig yng Nghymru.  
 
Ymateb: Derbyn. Nid yw Llywodraeth y DU wedi cadarnhau gyda Llywodraeth Cymru pa 
bryd y bydd y Bil yn gorffen ei hynt drwy Senedd y DU, felly ni allaf roi unrhyw awgrym 
cadarn ynghylch amseru’r datganiad ar hyn o bryd.  
 
Argymhelliad 2   
Dylai'r Cwnsler Cyffredinol gadarnhau cyn gynted â phosibl ei fwriad i gyflwyno Bil i Gymru 
ar gyfraith etholiadol mewn pryd ar gyfer etholiad cyffredinol nesaf y Senedd yn 2026.  
 
Ymateb: Derbyn. Fel y nodwyd yn y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol, gyda hyn 
hoffwn ystyried rhai o’r materion yn y Bil mewn deddfwriaeth Senedd ar wahân.                         
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Fel y gwyddoch, mae ein cynlluniau deddfwriaethol wedi’u trefnu yn flynyddol drwy ein 
Rhaglen Ddeddfwriaethol. Fy mwriad yw cyflwyno Bil erbyn etholiadau nesaf y Senedd ond, 
wrth gwrs, bydd angen ystyried hyn ochr yn ochr â gofynion eraill yn y Rhaglen 
Ddeddfwriaethol.  
 
Argymhelliad 3 
Dylai'r Cwnsler Cyffredinol gymryd y camau canlynol ar y cyfle cyntaf:  

 cadarnhau canlyniad ei drafodaethau â Llywodraeth y DU ynghylch diwygio'r Bil gan 
gynnwys mewn perthynas â chymalau 12 a 13 sy'n ymwneud â'r Comisiwn 
Etholiadol;  

 egluro natur y diwygiadau sy'n cael eu ceisio, gan gynnwys i ba raddau y maen 
nhw’n ymwneud â diben datganoledig; 

 cynghori pa bryd, ac os yw'n briodol, ei fod yn bwriadu cyflwyno Memorandwm 
Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol sy'n ymwneud â chyflwyno diwygiadau yn unol â 
Rheol Sefydlog 29.2 

 
Ymateb: Derbyn.  
 
Mae trafodaethau ar y gweill gyda Llywodraeth y DU. Rydym yn ceisio gwelliannau i ddileu 
etholiadau datganoledig Cymru o gwmpas y Bil. Byddaf yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaf i’r 
Pwyllgor ar ôl cwblhau’r trafodaethau hyn.  
 
Argymhelliad 4  
Dylai Llywodraeth Cymru gynnwys sylwebaeth ar hyd a lled y cydweithredu ac ymgysylltu 
gyda Llywodraeth y DU ym mhob Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol sy'n ofynnol yn 
rhinwedd Rheol Sefydlog 29.   
 
Ymateb: Derbyn mewn egwyddor. Byddwn yn ystyried diwygio’r canllawiau ffurfiol ar gyfer 
cwblhau Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol fel rhan o’n hymwneud ag adolygiad y 
Pwyllgor Busnes o’r broses Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol i wneud hyn yn 
ofyniad. Yn y cyfamser, wrth baratoi Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol, byddwn yn 
sicrhau eu bod yn rhoi gwybod i Aelodau am hyd a lled y cydweithrediad ac ymgysylltu â 
Llywodraeth y DU. Fodd bynnag, byddwch yn gwerthfawrogi bod angen parchu 
cyfrinachedd, ac efallai na fyddwn bob amser mewn sefyllfa i rannu’r holl wybodaeth a 
gawn.   
 
Gwelliannau wedi eu cyflwyno gan Lywodraeth y DU 
 
Hoffwn hefyd eich gwneud yn ywmwybodol fod Llywodraeth y DU wedi cyflwyno nifer o 
welliannau i’r Bil yn ystod mis Ionawr, yn ymwneud â cheisiadau pleidlais absennol ar-lein, 
darpariaethau adnabod pleidleiswyr, ac argraffnodau digidol. Rwyf yn rhoi ystyriaeth bellach 
i’r gwelliannau hyn, ynghyd â’r Bil yn fwy eang, ac fe fyddaf yn eich diweddaru maes o law.  
 
Gobeithiaf fod yr ymatebion uchod i’r argymhellion, ac y diweddariad ar welliannau o 
gymorth. Byddaf yn parhau i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r ddau Bwyllgor wrth i’r Bil symud 
yn ei flaen.   
 
Yn gywir, 
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