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22 Mawrth 2022 
Annwyl Huw a John, 
 
Rwy'n ysgrifennu i roi gwybod i'r Pwyllgorau am hynt y gwaith mewn perthynas â'r Bil 
Etholiadau (y Bil) sy'n mynd drwy gyfnod Pwyllgor Tŷ'r Arglwyddi ar hyn o bryd. Cyflwynodd 
Llywodraeth y DU welliannau i'w hystyried, sy’n gwneud darpariaeth sy'n dod o fewn 
cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd. Felly, rwyf heddiw wedi gosod Memorandwm 
Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2) gerbron y Senedd.   
 
Yn fy llythyr dyddiedig 16 Chwefror, rhoddais wybod ichi y byddwn yn rhoi ystyriaeth bellach 
i'r gwelliannau hyn ochr yn ochr â'r dull o ymdrin â'r Bil ehangach.  Yn anffodus, oherwydd 
negodiadau a thrafodaethau gyda Llywodraeth y DU mewn perthynas â nifer o 
ddarpariaethau'r Bil, dim ond nawr yr wyf mewn sefyllfa i roi'r wybodaeth ddiweddaraf ichi. 
Rwy’n ymddiheuro bod y diweddariad hwn yn hwyr, ond yn gobeithio y byddwch yn cytuno 
ein bod mewn sefyllfa well o lawer mewn perthynas â'r Bil hwn. 
 
Fel y cofiwch, ar ôl i’r Bil gael ei gyflwyno fis Gorffennaf 2021, gosodais Femorandwm 
Cydsyniad Deddfwriaethol ar 9 Medi 2021. Roedd y Memorandwm yn cadarnhau na allwn 
argymell cydsynio i'r Bil fel y'i cyflwynwyd, ac y byddai'n well gennyf ystyried rhai o'r 
materion a godwyd drwy ddeddfwriaeth y Senedd. 
 
Rwy'n falch o ddweud ein bod, yn dilyn ymgysylltu cadarnhaol â Llywodraeth y DU, wedi 
llwyddo i sicrhau gwelliannau eithrio i'r Bil er mwyn eithrio etholiadau datganoledig Cymru 
rhag cwmpas amryw o ddarpariaethau. O ganlyniad, mae gwelliannau Llywodraeth y DU a 
gyflwynwyd ar 28 Chwefror wedi mynd i'r afael â'm pryderon blaenorol, a nodwyd yn y 
Memorandwm gwreiddiol, ynghylch dylanwad gormodol, y Comisiwn Etholiadol, gwariant 
tybiannol a mesurau cyllid gwleidyddol eraill. 
 
Crynhoir y rhain isod: 
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Dylanwad Gormodol - Cymal 8 ac Atodlen 5 
 
Mae’r gwelliannau a gyflwynwyd yn mewnosod adran newydd, sef 114A yn Neddf 
Cynrychiolaeth y Bobl 1983 (Deddf 1983) sy’n darparu mai dim ond i etholiadau Senedd y 
DU ac etholiadau llywodraeth leol yn Lloegr y mae’r drosedd newydd o ddylanwad 
gormodol, fel y’i mewnosodir gan y ddarpariaeth honno, yn berthnasol. Felly, mae’r drosedd 
bresennol o ddylanwad gormodol yn adran 115 o Ddeddf 1983 wedi’i chadw ar gyfer 
etholiadau Senedd Cymru ac etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru. 
  
Ceir sefyllfa lle bydd adran 114A o Ddeddf 1983 yn parhau i fod yn berthnasol i etholiadau 
Senedd Cymru. Mae hyn oherwydd Atodlen 1A i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (Deddf 
2006), sy’n anghymhwyso person rhag bod yn Aelod o Senedd Cymru neu’n ymgeisydd 
mewn etholiad i fod yn Aelod o’r Senedd honno mewn amgylchiadau lle na ellir ei ethol i 
Dŷ’r Cyffredin o ganlyniad i gyflawni arfer llwgr o dan Ddeddf 1983. Gan y bydd y drosedd 
newydd yn adran 114A yn bodloni’r diffiniad o arfer llwgr [‘corrupt practice’], bydd unigolion 
sy’n cael eu hatal rhag bod yn Aelod o Senedd y DU o ganlyniad i gyflawni’r drosedd honno 
yn cael eu hatal hefyd rhag bod yn Aelod o Senedd Cymru.  
  
Yn ein barn ni, mae’n briodol nad yw’r Bil yn diwygio Atodlen 1A i Ddeddf 2006 i newid ei 
heffaith. Mewnosodwyd yr Atodlen hon yn Neddf 2006 gan Ddeddf Senedd ac Etholiadau 
(Cymru) 2020. Byddai newid y meini prawf ar gyfer anghymhwyso unigolion rhag bod naill 
ai’n Aelod o Senedd Cymru yn newid sylweddol i’r drefn bresennol. Byddwn, maes o law, yn 
ystyried yn llawn y goblygiadau sy'n deillio o adran 114A o Ddeddf 1983 gyda'r bwriad o 
benderfynu a allai fod angen cyflwyno deddfwriaeth y Senedd i ddiwygio'r drefn bresennol.  
 
 
Cymal 14 - Datganiad Polisi a Strategaeth 
 
Mae’r gwelliannau a osodwyd yn diwygio’r adran 4(3A) newydd sydd i’w mewnosod yn 
Neddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000 (Deddf 2000) drwy eithrio 
swyddogaethau datganoledig Cymru rhag cwmpas unrhyw Ddatganiad Polisi a Strategaeth 
sydd i’w gyhoeddi gan yr Ysgrifennydd Gwladol o dan y ddarpariaeth honno.  
 
Cymal 18(1) - Gwariant tybiannol: defnyddio eiddo etc. ar ran ymgeiswyr ac eraill  

 
Mae’r gwelliant a gyflwynwyd gan y Llywodraeth yn mynd i’r afael â’r pryderon a godwyd yn 
flaenorol gan Lywodraeth Cymru, drwy ddiwygio adran 90C o Ddeddf 1983 fel nad oes 
darpariaeth yn cael ei gwneud bellach mewn perthynas â chymhwyso’r rheolau ar wariant 
ymgyrchu i ymgeiswyr mewn etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru.  
 
 
Cymal 19 - Codau ymarfer ar dreuliau  
 
Byddai cymal 19(2) fel y’i drafftiwyd yn wreiddiol wedi addasu swyddogaethau Gweinidogion 
Cymru mewn perthynas ag etholiadau datganoledig drwy ddiwygio pŵer Gweinidogion 
Cymru i ddyroddi cod ymarfer gan y Comisiwn Etholiadol o dan baragraff 14A o Atodlen 4A i 
Ddeddf 1983, yn ogystal â phŵer Gweinidogion Cymru i ddynodi’r dyddiad y daw cod 
ymarfer o dan baragraff 14A i rym. Mae’r gwelliannau a osodwyd ar 28 Chwefror yn mynd i’r 
afael â phryderon Llywodraeth Cymru drwy hepgor swyddogaethau a roddwyd i 
Weinidogion Cymru mewn perthynas at etholiadau datganoledig. 
 
 
Cymal 20 - Personau awdurdodedig nad yw’n ofynnol iddynt dalu treuliau drwy asiant 
etholiadol  



 
Roedd cymal 20(1) yn diwygio adran 73 o Ddeddf 1983 fel nad yw treuliau a ysgwyddir gan 
drydydd parti o dan adran 75 mewn perthynas ag etholiadau lleol yn gorfod cael eu talu gan 
yr asiant etholiadol. Mae’r gwelliant a gyflwynwyd yn eithrio treuliau a ysgwyddir mewn 
perthynas ag etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru rhag y diwygiadau i Ddeddf 1983.   
 
 
Cymal 24 - Cyfyngiad ar ba drydydd partïon all ysgwyddo gwariant a reolir 
 
Roedd y darpariaethau gwreiddiol yn mewnosod adran newydd, sef 89A yn Neddf 2000 a 
oedd yn cael yr effaith o gyfyngu ar ba drydydd partïon a allai ysgwyddo gwariant a reolir. 
Byddai’r darpariaethau hynny wedi cynnwys gwariant a ysgwyddir mewn perthynas ag 
etholiadau Senedd Cymru. Mae’r etholiadau hynny wedi’u heithrio rhag y darpariaethau 
drwy’r gwelliannau a osodwyd ar 28 Chwefror, sy’n darparu mai dim ond i etholiadau 
cyffredinol Senedd y DU neu etholiadau cyffredinol i Gynulliad Gogledd Iwerddon y mae’r 
cymal yn gymwys.  
 
 
Cymal 25 - Trydydd partïon sy’n gallu rhoi hysbysiad at ddibenion Rhan 6 o Ddeddf 
2000 

 

Roedd y darpariaethau gwreiddiol yn rhoi pŵer i wneud rheoliadau i’r Ysgrifennydd Gwladol 
yn unig i ddiwygio adran 88(2) o Ddeddf 2000 i’r perwyl o ddiwygio drwy ychwanegu, dileu 
neu amrywio disgrifiadau trydydd partïon. Mae’r gwelliant a gyflwynwyd yn mynd i’r afael â’n 
pryderon drwy gyfyngu ar arfer y pŵer sydd gan yr Ysgrifennydd Gwladol i wneud 
rheoliadau at ddibenion cyfnodau sy’n ymwneud ag etholiadau cyffredinol Senedd y DU neu 
etholiadau cyffredinol i Gynulliad Gogledd Iwerddon. 
 
 

Cymal 26 - Trydydd partïon cydnabyddedig: newidiadau i derfynau presennol etc. 
 
Roedd y ddarpariaeth hon yn diwygio gwahanol adrannau o Ddeddf 2000 i’w gwneud yn 
ofynnol i ymgyrchwyr trydydd parti roi hysbysiad i’r Comisiwn Etholiadol ar lefel wario is nag 
sy’n ofynnol ar hyn o bryd. Mae’r gwelliannau a gyflwynwyd yn mynd i’r afael â’n pryderon 
drwy sicrhau mai dim ond mewn perthynas â chyfnodau sy’n ymwneud ag etholiadau 
cyffredinol Senedd y DU neu etholiadau cyffredinol i Gynulliad Gogledd Iwerddon y mae’r 
ddarpariaeth yn gymwys. 
 
Cymal 27 - Ymgyrchu ar y cyd gan bleidiau cofrestredig a thrydydd partïon  
 
Roedd y cymal hwn yn diwygio adran 94(6) o Ddeddf 2000 i wneud darpariaeth sy’n golygu 
y bydd ymgyrchwyr trydydd parti a phleidiau gwleidyddol sy’n gweithio gyda’i gilydd ar 
ymgyrch ar y cyd yn adrodd am unrhyw wariant cysylltiedig ac yn nodi’r partïon sy’n 
gysylltiedig â’r trefniant. Mae’r gwelliannau a gyflwynwyd yn mynd i’r afael â’n pryderon 
drwy sicrhau mai dim ond mewn perthynas â chyfnodau sy’n ymwneud ag etholiadau 
cyffredinol Senedd y DU neu etholiadau cyffredinol i Gynulliad Gogledd Iwerddon y mae’r 
ddarpariaeth yn gymwys. 
 
Rwyf wedi gosod Memorandwm Atodol oherwydd bod gwelliannau wedi'u cyflwyno i'r 
darpariaethau ynghylch Argraffiadau Digidol sydd, yn fy marn i, yn sbarduno’r gofyniad am 
gydsyniad y Senedd.  Fe'u crynhoir isod a manylir ymhellach arnynt yn y Memorandwm 
Atodol:   
 
Argraffnodau Digidol 
 
 



Fel y nodwyd yn y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol gwreiddiol, ein barn ni ar hyn 
yw, er nad oes anghytundeb â bwriad y polisi, bod hyn yn ymwneud â thryloywder 
etholiadol sydd, cyn belled ag y mae etholiadau datganoledig yn y cwestiwn, yn dod o fewn 
cymhwysedd datganoledig ac yn gofyn am gydsyniad y Senedd. Gwnaed nifer o welliannau 
gan Lywodraeth y DU i'r darpariaethau ynghylch argraffnodau digidol yn y Bil yn ystod 
Cyfnod Adrodd Tŷ'r Cyffredin. Cyflwynwyd gwelliannau ychwanegol ar 28 Chwefror cyn 
cyfnod Pwyllgor Tŷ'r Arglwyddi. Mae'r gwelliannau’n cynnwys darpariaeth sy'n gymwys i 
etholiadau datganoledig, ac o’u hystyried yn eu cyfanrwydd gellir barnu eu bod yn ymwneud 
â mater nas cedwir yn ôl, sef bwriadu rheoleiddio tryloywder deunydd etholiadol a gyhoeddir 
ar-lein a sicrhau bod darllenwyr a derbynwyr y deunydd etholiadol hwnnw'n deall pwy sydd 
wedi cyhoeddi deunydd ar-lein. 
 

Bygythiadau (Anghymhwyso)  
Maes arall nad yw Llywodraeth y DU wedi ceisio ei eithrio yn achos Cymru yw mewn 
perthynas â Rhan 5 o'r Bil – Anghymhwyso Troseddwyr rhag Dal Swyddi Etholedig etc.  
Mae ein safbwynt o ran y darpariaethau hyn wedi’i nodi ym mharagraff 29 i 33 o’r 
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol gwreiddiol a pharagraffau 55 i 58 o’r 
Memorandwm Atodol. Mae Rhan 5 yn cyflwyno cosb etholiadol newydd ar ffurf gorchymyn 
anghymhwyso y bwriedir iddo ddarparu amddiffyniad ychwanegol i'r rhai sy'n cymryd rhan 
mewn etholiadau a chyfrannu at y ddadl wleidyddol, ac atal unigolion rhag cyflawni 
gweithredoedd bygythiol yn eu herbyn.   
 

Rydym wedi datgan nad ydym yn gwrthwynebu'r darpariaethau ar fygythiadau mewn 

egwyddor, gan ei bod yn bwysig amddiffyn cyfranogwyr yn y broses ddemocrataidd.  
 

Mae Llywodraeth y DU o'r farn bod y gorchymyn anghymhwyso ar sail bygythiadau yn 

ymwneud â mater achosion troseddol a gedwir yn ôl (sy'n cynnwys dedfrydu) ac felly nad 

yw'r broses cydsyniad deddfwriaethol wedi'i sbarduno. Felly, mae Llywodraeth y DU wedi 

datgan na fyddai'n ystyried gwelliant i ddileu cymhwysiad y gorchymyn anghymhwyso i 

etholiadau datganoledig a swyddi etholedig yng Nghymru. 

 
Rydym yn anghytuno â safbwynt Llywodraeth y DU nad oes angen cydsyniad 
deddfwriaethol. Mae’r cymalau perthnasol yn y Bil yn gwneud darpariaeth mewn perthynas 
â materion datganoledig oherwydd yr effaith a gânt ar fod yn gymwys i fod yn aelod o'r 
Senedd ac yn aelodau o awdurdodau lleol yng Nghymru. Rydym yn dal i lynu’n gadarn wrth 
y safbwynt y dylai pob deddfwrfa gael y rhyddid i benderfynu ar ei threfn anghymhwyso ei 
hun ar gyfer yr etholiadau y mae'n gyfrifol amdanynt.   
 
O ystyried bod ein hanghytundeb â Llywodraeth y DU yn y ddau faes hyn yn ymwneud â 
chymhwysedd, yn hytrach na’r bwriad polisi, rydym yn argymell bod y Senedd yn rhoi ei 
chydsyniad yn y ddau faes hyn. Wrth wneud hynny, rydym o’r farn y bydd modd inni ystyried 
y materion hyn ymhellach gan ymgynghori â rhanddeiliaid yng Nghymru ac, os oes angen, 
ystyried yr opsiynau ar gyfer cyflwyno deddfwriaeth yn y dyfodol. 
 
Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at holl Aelodau’r Senedd. 
 
Yn gywir, 
 

 
 
Mick Antoniw AS/MS 
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Counsel General and Minister for the Constitution  


