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Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 

Annwyl Elin  

Diolch am eich llythyr yn gofyn am farn y Pwyllgor ar yr amserlen arfaethedig ar 
gyfer y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru). Gwnaethom drafod hyn yn ein 
cyfarfod ar 7 Tachwedd, a daethom i’r casgliad nad yw’r cynnig i ddyrannu 
deuddeg wythnos eistedd inni ymgymryd â’n gwaith craffu yng Nghyfnod 1 yn 
ddigonol. Am y rhesymau yr wyf wedi’u hamlinellu isod, credwn y bydd angen 
pythefnos eistedd ychwanegol i gyflawni’r gwaith y mae Bil mor sylweddol yn ei 
gyfiawnhau, a byddem yn ddiolchgar pe bai’r Pwyllgor Busnes yn ystyried ein cais 
i estyn y dyddiad cau ar gyfer cwblhau Cyfnod 1 i 27 Mawrth 2020. 

Mae’r papur a gyflwynwyd i’r Pwyllgor Busnes yn nodi bod y Bil yn cynnwys 172 o 
adrannau ac 13 o atodlenni, ac felly dyma’r Bil mwyaf a gyflwynwyd yn ystod y 
Cynulliad hwn. At hynny, fel yr amlinellwyd yn y papur, ni fydd hwn yn Fil un 
mater, ond bydd yn cynnwys amrywiaeth eang o ddarpariaethau sy’n ymdrin ag 
amrywiol feysydd sy’n ymwneud â llywodraeth leol. Mae’r rhain yn 
ddarpariaethau arwyddocaol ac mae angen i’r Pwyllgor graffu’n fanwl arnynt. 

Mae deuddeg wythnos eistedd eisoes yn amserlen dynn ar gyfer ymgymryd â’r 
gwaith hwn, ond rydym yn cael ein cyfyngu ymhellach gan bod hyn yn cyd-daro 
â ffactorau eraill sydd y tu hwnt i’n rheolaeth. Yn ystod y cyfnod hwn byddwn 
hefyd yn craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ac yn adrodd arni, a bydd 
newidiadau i’r amserlen honno’n cael effaith arbennig o sylweddol arnom.  Yn y 
bôn, bydd angen i ni aildrefnu ein gwaith craffu ar y gyllideb i ddarparu ar gyfer yr 
amserlen gyllidebol ddiwygiedig, a fydd yn ei dro yn lleihau nifer y sesiynau 
pwyllgor sydd ar gael inni graffu ar y Bil. Er y byddwn yn ymdrechu i wneud 
popeth o fewn ein gallu i fodloni’r ddwy amserlen, byddai cytuno ar Gyfnod 1 sy’n 
14 wythnos o hyd yn lleihau’r risg sylweddol o beidio â bodloni un o’n dyddiadau 
cau ar gyfer adrodd, neu orfod gofyn am amser ychwanegol tuag at ddiwedd 
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Cyfnod 1.  Hefyd, mae cadarnhau bod Etholiad Cyffredinol ar 12 Rhagfyr yn 
effeithio ar allu llawer o randdeiliaid i ymgysylltu â ni o ran y Bil yn ystod 
wythnosau cyntaf y broses, sy’n gwaethygu’r anawsterau sy’n ein hwynebu 
ymhellach.  

Yn ymarferol, ni fyddai’r amserlen arfaethedig ond yn caniatáu dyrannu 
uchafswm o 6 cyfarfod pwyllgor ar gyfer clywed tystiolaeth lafar, gan gynnwys 
dau gyfarfod gyda’r Gweinidog ar ddechrau ac ar ddiwedd y broses. Bydd nifer o 
randdeiliaid y byddwn am gasglu tystiolaeth ganddynt, ac a fydd am ymgysylltu 
â’n gwaith, sef yn benodol, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac awdurdodau 
lleol, ond hefyd cynghorau tref a chynghorau cymuned, awdurdodau tân, 
sefydliadau etholiadol, Archwilydd Cyffredinol Cymru, Comisiynwyr, undebau 
llafur, sefydliadau cydraddoldeb a’r sector gwirfoddol a’r sector busnes. Hoffem 
hefyd wneud gwaith ymgysylltu â dinasyddion, er mwyn sicrhau bod llais y 
cyhoedd ar y materion pwysig hyn yn cael ei glywed a’i adlewyrchu yn ein gwaith. 

Byddai pedwar cyfarfod pwyllgor i gymryd tystiolaeth lafar ar ystod mor eang o 
ddarpariaethau yn cyfyngu ar ein gallu i glywed gan lawer o’r rhanddeiliaid a 
ddymunir. O ganlyniad, byddem ond yn gallu ymgymryd â’r lleiafswm o waith 
craffu sy’n ofynnol, a byddai ein gwaith o gasglu tystiolaeth wedi’i gyfyngu i 
dystion hanfodol yn unig; nid ydym yn credu bod hyn yn ddigonol i wneud 
cyfiawnder â’r gwaith pwysig hwn. Bydd angen i ni hefyd ganiatáu digon o amser 
i lunio a thrafod ein hadroddiad, y disgwyliaf a fydd yn sylweddol o ran maint. 

Mae papur y Pwyllgor Busnes yn nodi nad yw’r Pwyllgor ar hyn o bryd yn ystyried 
dim Biliau Cynulliad eraill, ond mae Llywodraeth Cymru wedi nodi y bydd yn 
cyflwyno Bil Tai sy’n ymwneud â throi allan heb fai yn gynnar yn 2020, y 
disgwyliwn a gaiff ei anfon atom. Bydd yr amserlen ddisgwyliedig ar gyfer y Bil 
hwnnw yn gorgyffwrdd â’r Bil hwn ar yr adeg y byddwn yn ystyried ein 
hadroddiad drafft, ac wedi hynny yn ystod y camau diwygio. 

Er ein bod yn gwerthfawrogi bod cyfnod o ddeuddeg wythnos wedi dod yn ddull 
safonol ar gyfer ystyriaeth o filiau yng Nghyfnod 1, credwn fod angen amser 
ychwanegol ar Fil o’r maint hwn ac o natur mor amrwyiol. Mae cynseiliau ar gyfer 
hyn, yn ystod tymor y Pedwerydd Cynulliad a’r Cynulliad presennol. Rydym hefyd 
yn pryderu y gallai dyrannu cyfnod o ddeuddeg wythnos ar gyfer y Bil hwn osod 
cynsail ar gyfer Biliau o’r natur hwn yn y dyfodol. 

Deallwn, pe bai’r Cynulliad yn pasio’r Bil, y bydd angen rhaglen o is-
ddeddfwriaeth i weithredu darpariaethau cyn yr etholiadau llywodraeth leol 
nesaf yn 2022; nid ydym yn credu, fodd bynnag, bod hyn yn cyfiawnhau cwtogi 
gallu’r Pwyllgor i graffu’n drylwyr ar y Bil. Beth bynnag, nid ydym yn credu y 
byddai dyrannu pythefnos ychwanegol ar gyfer craffu yng Nghyfnod 1 yn cael 



 

 

 

effaith sylweddol ar y gwaith hwnnw, gan na fyddai’n atal y Cynulliad rhag cynnal 
y camau diwygio, a phasio’r Bil cyn toriad yr haf 2020. 

Byddem yn ddiolchgar pe gallai’r Pwyllgor Busnes ystyried ein cais, sef mai 27 
Mawrth 2020 fydd y dyddiad cau ar gyfer cwblhau trafodion Cyfnod 1. 

Yn gywir 

 

John Griffiths 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu yn Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 

 

 

 




