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Annwyl Mick, 
 
Y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)  
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 23 Ionawr cyn imi fynychu'r Pwyllgor i roi tystiolaeth 
ar y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru).  
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Atodiad A 

Y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)  
 
Pwerau dirprwyedig  
 
1.  Pam ei bod hi’n briodol i gynnwys 98 o bwerau i Weinidogion Cymru 

wneud rheoliadau, gorchmynion a chyfarwyddiadau, a chyhoeddi 
canllawiau?  

 
Mae hwn yn Fil mawr sy’n cwmpasu ystod sylweddol o ddarpariaethau sy'n aml 
yn dechnegol o ran natur.  Yn fy marn i, mae'r Bil yn cynnwys nifer gymesur o 
bwerau rheoleiddio/gwneud gorchymyn a fydd yn cael eu defnyddio’n bennaf i 
ragnodi materion technegol neu i alluogi gwneud darpariaethau manwl o fewn y 
fframwaith sydd wedi'i nodi ar wyneb y Bil.   

 
Os oes pŵer i wneud darpariaethau mwy sylfaenol, mae’n rhaid i'r 
darpariaethau hyn fod yn ddarostyngedig i'r weithdrefn penderfyniad 
cadarnhaol.   
 
Mewn sawl achos, mae’r pwerau i wneud is-deddfwriaethau yn galluogi 
Gweinidogion Cymru i ymateb i amgylchiadau yn y dyfodol nad oes modd 
rhagweld yn union beth fydd eu natur adeg gwneud y ddarpariaeth sylfaenol.    
Mae Llywodraeth Cymru wedi ceisio, cyn belled ag y bo modd ac i'r graddau y 
bo hynny’n briodol, egluro materion manwl ar wyneb y Bil, er bod cyfle i 
deilwra'r ffordd y cymhwysir y materion hynny i ystyried amgylchiadau lleol a 
datblygiadau yn y dyfodol.   Mae hefyd yn caniatáu rhagnodi manylion, yn 
enwedig yng nghyswllt materion gweithredol. 

 
2.  A ydych chi’n credu bod y cydbwysedd cywir wedi’i daro rhwng pa 

ddarpariaethau sydd ar wyneb y Bil a’r hyn sydd ar ôl ar gyfer is-
ddeddfwriaeth?  

 
Ein nod oedd nodi gymaint â phosibl o fanylion ar wyneb y Bil.   
 
Rwyf fi’n credu bod y manylion sydd wedi’u cynnwys ar wyneb y Bil yn gytbwys 
ac yn briodol i ddeddfwriaeth sylfaenol.  Wrth ddelio â materion mor gymhleth a 
manwl ag etholiadau a llywodraeth leol, ni fyddai’n ddefnyddiol ceisio rhoi 
popeth ar wyneb y Bil.  Nid oes modd rhoi cyfrif ar wyneb Bil am bob dewis neu 
amgylchiad a allai godi mewn sefyllfa sydd wedi’i chynnwys yn narpariaethau 
deddfwriaeth sylfaenol.  Byddai ceisio gwneud hyn yn arwain at ddarpariaeth 
sylfaenol or-gyfarwyddol, cymhleth a hir.  Bydd y pwerau eilaidd y mae 
Gweinidogion yn gofyn amdanynt yn golygu y byddant yn gallu cymryd camau 
angenrheidiol a chymesur yn ôl yr angen - o fewn fframwaith clir wedi'i 
ddarparu gan y ddeddfwriaeth sylfaenol.  
 
Cymerwyd y pwerau er mwyn inni allu darparu ar gyfer y gofynion technegol. 
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Wrth lunio’r is-ddeddfwriaeth, bydd Llywodraeth Cymru yn gweithio'n agos â 
rhanddeiliaid i sicrhau bod y darpariaethau yn berthnasol, yn ddilys ac yn 
gymesur. 

Systemau pleidleisio ar gyfer etholiadau i brif gynghorau  
 
3.  Mae adran 13(3) yn rhoi pŵer eang i Weinidogion Cymru wneud “unrhyw 

ddarpariaeth arall ar gyfer cynnal etholiadau cynghorwyr ar gyfer 
ardaloedd llywodraeth leol yng Nghymru.”   Er ei fod yn ddarostyngedig 
i’r weithdrefn gadarnhaol, a all y Gweinidog egluro pam y mae angen y 
pŵer eang hwn ac at bwrpas y caiff ei ddefnyddio?  

 
Mae adran 13 y Bil yn diwygio Deddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983 er mwyn i 
Weinidogion Cymru allu rhagnodi rheolau ar gyfer etholiadau llywodraeth leol.  
Ar hyn o bryd mae etholiadau lleol yng Nghymru a Lloegr yn cymhwyso rheolau 
Seneddol yn amodol ar addasiadau, a thrwy hynny, gyfyngu ar y rheolau y gall 
Gweinidogion Cymru eu rhagnodi.   Bydd y pŵer newydd yn galluogi 
Gweinidogion Cymru i bennu rheolau ar gyfer etholiadau llywodraeth leol yng 
Nghymru sy’n gwyro oddi wrth reolau Seneddol  er mwyn adlewyrchu 
amgylchiadau sy’n benodol i Gymru. 

 
Bydd amgylchiadau o'r fath yn cynnwys rheolau ynghylch y canlynol: 

 

 Sut y dylid cynnal cyfrif STV a fformat y papur pleidleisio mewn etholiad 
STV ayyb;  

 Dileu'r gofyniad bod angen i ymgeiswyr mewn etholiadau llywodraeth leol 
ddarparu cyfeiriad cartref ar gyfer ei gyhoeddi.  

 O bosibl, y gofyniad bod yn rhaid i brif gyngor gyhoeddi ar ei wefan 
ddatganiad ar gyfer pob ymgeisydd sy’n sefyll mewn etholiad llywodraeth 
leol;  

 O bosibl, y gofyniad bod ymgeiswyr sy'n sefyll fel ymgeiswyr “annibynnol” 
mewn etholiadau llywodraeth leol yn darparu, adeg eu henwebu, 
datganiad yn dweud a ydynt wedi bod yn aelod o blaid wleidyddol ai 
peidio.  

 
Bydd y pwerau o dan yr adran hon hefyd yn cael eu defnyddio i ategu unrhyw 
newidiadau ychwanegol y mae angen eu gwneud yn sgil ymestyn yr etholfraint i 
bobl ifanc 16 ac 17 oed a dinasyddion tramor sy'n breswylwyr cyfreithlon yng 
Nghymru, er enghraifft, ffurflenni etholiadol.  

 
Cronfa ddata o’r system gwybodaeth etholiadol  
 
4.  Mae adran 18(1) yn rhoi pŵer i Weinidogion Cymru sefydlu cronfa ddata o 

wybodaeth cofrestru etholiadol.  Bydd cofrestr o’r fath yn cadw 
gwybodaeth bersonol am yr etholwyr heb eu caniatâd penodol ac felly’n 
effeithio ar eu bywydau preifat.  Gall y rheoliadau a wneir o dan y pŵer 
hwn hefyd ganiatáu i drosglwyddo’r wybodaeth i drydydd partïon 
rhagnodedig.   A all y Gweinidog gadarnhau pam y mae angen y gronfa 
ddata hon a pham ei bod yn credu ei bod yn briodol defnyddio pwerau 
gweithredol i greu cronfa ddata o’r fath yn hytrach na chynnwys manylion 
ar wyneb y Bil?  



3 

 

 
Byddai cronfa ddata o wybodaeth cofrestru etholiadol yn ein galluogi i dreialu 
ymyriadau o ran y ffordd rydym yn pleidleisio a ble rydym yn pleidleisio.  Gallai 
hefyd fod o gymorth i Swyddogion Cofrestru o ran gweinyddu, drwy gyfuno'r 
wybodaeth etholiadol sydd gan bob sir, gyda fformat cyffredin. Byddai hyn yn 
gwneud y gwaith o reoli cofrestri yn fwy effeithlon a chywir, gan hwyluso treialu 
a gwneud y broses o rannu cofrestri mewn etholiadau sy’n croesi ffiniau siroedd 
yn haws.  
 
Mae newidiadau’n cael eu gwneud ar hyn o bryd i feddalwedd rheoli etholiadol 
er mwyn hwyluso'r gwaith o ehangu'r etholfraint yng Nghymru a diwygio'r 
canfasiad blynyddol.  Byddai angen i'r gronfa ddata weithio gyda’r feddalwedd 
hon a byddem am wreiddio'r newidiadau hyn cyn dechrau unrhyw waith i 
ddatblygu'r cynigion ar gyfer y gronfa ddata.   Byddai unrhyw gynigion i sefydlu 
cronfa ddata yn debygol o fod yn helaeth ac yn gymhleth. Byddai angen eu 
datblygu mewn cydweithrediad agos â rhanddeiliaid er mwyn sicrhau bod y 
gronfa ddata yn gweithio yn ôl ein bwriad ac yn y ffordd fwyaf defnyddiol.   
 
Mae'r dechnoleg sydd ar gael yn y maes hwn yn datblygu’n gyflym a byddwn 
yn awyddus i allu manteisio ar unrhyw ddatblygiadau newydd pe bai'r gronfa 
ddata yn cael ei datblygu.  Byddai sefydlu'r data drwy reoliadau yn hytrach na 
drwy'r Bil yn ein galluogi i ystyried y datblygiadau hyn.     
 
Mae'r darpariaethau sydd yn y Bil ar gyfer creu cronfa ddata o wybodaeth 
cofrestru etholiadol wedi'u llunio i fod yn gwbl gydnaws â deddfau diogelu data 
cyfredol ac â'r gyfraith etholiadol. Pe bai'r gronfa ddata yn bodoli ar yr un pryd 
â'r cofrestri etholiadol sydd gan awdurdodau lleol, byddai'r rheini sy'n cofrestru 
yn cael gwybod y byddai eu data yn cael eu cadw mewn dau le. Er bod y 
darpariaethau’n caniatáu i'r data gael eu rhannu â thrydydd partïon, byddai 
hynny’n cael ei wneud yn unol â'r rheolau sydd wedi’i nodi yn y llyfr statud sy'n 
ymwneud â chasglu, cadw a rhannu data etholiadol.  
 
   

Cynlluniau treialu ar gyfer etholiadau  
 
5.  Mae adran 26(1) yn darparu ar gyfer gorchymyn i gael ei wneud gan 

Weinidogion Cymru, heb unrhyw waith craffu gan y Cynulliad, i gynnal 
cynlluniau treialu ar gyfer etholiadau.   Pam nad yw’r pŵer hwn yn 
ddarostyngedig i unrhyw weithdrefn?  

 
Ni fydd unrhyw Orchymyn sy’n cael ei wneud o dan y pŵer hwn ond yn cael ei 
weithredu o dan amgylchiadau y mae Gweinidogion Cymru yn teimlo y byddai 
peilot etholiadol o fudd penodol i’r etholwyr ond nid oes prif gyngor yn barod i 
wneud hynny.  Mae’n debygol o fod o natur leol sydd ond yn berthnasol i nifer 
fach o brif gynghorau ar y mwyaf.  Dilynir hyn gan werthusiad statudol a 
gynhelir gan y Comisiwn Etholiadol a byddai unrhyw newidiadau tymor hir sy'n 
deillio o beilot o'r fath yn amodol ar graffu llawn ar ran y Cynulliad.  
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Pŵer cymhwysedd cyffredinol  
 
6.  At ba ddibenion ydych chi’n bwriadu defnyddio’r pwerau o dan adran 35 

o’r Bil (mewn perthynas â diwygio/dileu cyfyngiadau deddfwriaethol 
presennol ar ddefnyddio pŵer cymhwysedd cyffredinol neu gyfyngu 
ymhellach ar bŵer cymhwysedd cyffredinol)?  
Byddai rheoliadau o dan adran 35 yn cael eu defnyddio i ddileu cyfyngiadau pe 
ystyrid bod y cyfyngiadau hynny’n cyfyngu’n amhriodol neu’n afresymol ar 
ddefnyddio'r pŵer cyffredinol.   Gellid hefyd gwneud rheoliadau i wneud y pŵer 
cyffredinol yn ddarostyngedig i gyfyngiadau ychwanegol pe bai sefyllfaoedd yn 
codi lle'r oedd y pŵer yn cael ei ddefnyddio’n amhriodol.  Byddai unrhyw 
reoliadau yn destun ymgynghoriad cyn eu gwneud. 

 
Mae’n anodd dynodi’n fanwl ymlaen llaw yr amgylchiadau penodol a fyddai’n ei 
gwneud yn ofynnol defnyddio'r pŵer ond mae enghreifftiau lle mae'r pwerau 
cyfatebol yn Neddf Lleoliaeth 2011 wedi cael eu defnyddio yn cynnwys y 
canlynol: 

 

 newid deddfwriaeth sylfaenol i ddatgymhwyso darpariaethau Deddf dros 
dro er mwyn caniatáu Cyngor Bwrdeistref Harrogate i gynnal y Tour de 
France a'r Tour de Yorkshire.    

 gwahardd awdurdodau lleol rhag codi ar breswylwyr lleol i ddod i mewn i 
ganolfannau ailgylchu i gael gwared â gwastraff o gartrefi.  Roedd rhai 
awdurdodau lleol yn dadlau bod rhai o'r canolfannau hyn yn ychwanegol 
(ac felly’n ddewisol) at y canolfannau yr oedd yn ofynnol iddynt eu 
darparu o dan ddarpariaethau Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990.   Roedd 
Llywodraeth y DU yn anghytuno ac o'r farn bod gweithredu o'r fath yn 
ffordd anuniongyrchol o godi ffi. 

 
Rwyf yn bwriadu defnyddio'r pwerau yn adran 35 i wneud rheoliadau sy'n 
rhagnodi'r amodau y mae’n rhaid i brif gynghorau a chynghorau cymuned 
cymwys gydymffurfio â nhw cyn defnyddio'r pŵer cymhwysedd cyffredinol at 
ddiben masnachol.  
 
Hefyd pan mae cyngor yn ystyried arfer y pŵer cymhwysedd cyffredinol at 
ddiben masnachol, gyda’r goblygiadau ariannol cysylltiedig, mae’n rhaid iddo 
wneud hynny gyda dealltwriaeth lawn o'r risgiau sydd ynghlwm â gwneud 
hynny a'r canlyniadau.  Cynigir y bydd y rheoliadau hyn yn galw am baratoi 
achos busnes, sef datganiad cynhwysfawr o oblygiadau ariannol a goblygiadau 
eraill y gweithgaredd dan sylw.  Hefyd, bydd angen cael cymeradwyaeth ffurfiol 
y cyngor i'r achos busnes hwn.  Nid oes bwriad ei gwneud yn ofynnol cyflwyno'r 
achos busnes i Lywodraeth Cymru, na chael sêl bendith Llywodraeth Cymru 
iddo.  Byddai'r rheoliadau hyn yn ddarostyngedig i ymgynghoriad a'r weithdrefn 
gadarnhaol cyn eu gwneud.  
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7.  Sut mae hyn yn cyd-fynd ag adran 32 o’r Bil (sef bod y defnydd o bŵer 

cymhwysedd cyffredinol yn ddarostyngedig i’r cyfyngiadau 
deddfwriaethol presennol)?  

 
Mae Adran 32 yn gwneud y pŵer cyffredinol yn ddarostyngedig i gyfyngiadau, 
sef cyfyngiadau cyn dechrau ac ar ôl dechrau.  Yn y cyd-destun hwn, y dechrau 
yw'r dyddiad y caiff y Bil hwn ei basio, ac mae hyn wedi'i gyhoeddi ar wyneb y 
ddeddfwriaeth felly gall unrhyw un sy’n ei ddarllen ei weld yn glir.    

 
Ni ellir defnyddio'r pŵer cyffredinol i wrthdroi unrhyw derfyn neu gyfyngiad 
mewn deddfwriaeth sy’n bodoli eisoes.   Er enghraifft, deddfwriaeth sy’n 
berthnasol i wasanaethau statudol, ffioedd a chodi tâl, doethineb ariannol neu 
sut mae gweithrediaeth cyngor yn cyfyngu ar awdurdodau lleol mewn amrywiol 
ffyrdd ac ni fydd yn bosibl defnyddio'r pŵer cyffredinol i osgoi'r cyfyngiadau hyn.   
Bydd unrhyw ddeddfwriaeth a gaiff ei phasio ar ôl y Bil hwn yn cyfyngu ar y 
pŵer cyffredinol pan fydd y ddeddfwriaeth yn cyfeirio’n benodol at y pŵer 
cyffredinol. 

 
Byddai unrhyw Reoliadau a gaiff eu gwneud o dan adran 35 yn dileu’r 
cyfyngiad ar ddefnyddio'r pŵer cyffredinol neu’n pennu cyfyngiadau 
ychwanegol ar ei ddefnyddio.  Byddai'r rhain yn ychwanegol at y cyfyngiad 
sydd wedi’i nodi yn adran 32. 

 
Ymddygiad Aelodau  
 
8.  Mae adran 67(2) yn rhoi pŵer i Weinidogion Cymru wneud rheoliadau 

ynghylch yr amgylchiadau pan fydd aelodau o brif gyngor yng Nghymru 
yn cael eu trin fel pe baent yn ffurfio grŵp gwleidyddol a lle y mae aelod o 
grŵp gwleidyddol yn cael ei drin fel arweinydd y grŵp.  Rhaid i 
Weinidogion Cymru ymgynghori ag “unrhyw bersonau sy’n briodol yn eu 
barn hwy” cyn gwneud y rheoliadau hyn.  

 
(i) Pwy ydych chi’n bwriadu ymgynghori â nhw?  

 
Byddai ymgyngoreion priodol yn cynnwys awdurdodau lleol, CLlLC, 
swyddogion monitro a phleidiau gwleidyddol.  Fy mwriad yw sefydlu grŵp 
bach o gynrychiolwyr o blith y partïon hyn sydd â buddiant i weithio gyda 
ni ar lunio'r rheoliadau hyn a’u rhoi ar waith yn ymarferol mewn 
awdurdodau lleol. 

 
(ii) Pam bod y pŵer i wneud rheoliadau yn ddarostyngedig i’r 

weithdrefn negyddol, yn hytrach na’r weithdrefn gadarnhaol, o 
ystyried y gallai cynnwys rheoliadau o’r fath fod yn wleidyddol 
sensitif ac effeithio ar hawliau unigolion?  
 
Yn fy marn i,  mae’r weithdrefn negyddol yn briodol ar gyfer y rheoliadau 
hyn ac yn cyd-fynd ag arferion safonol a gytunwyd.  Mae sylwedd y 
dyletswyddau a bennwyd ar gyfer arweinwyr grwpiau gwleidyddol yng 
nghyswllt safonau ymddygiad wedi’u nodi’n llawn ar wyneb y Bil.   Mae'r 
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Rheoliadau hyn yn darparu diffiniadau manwl ynghylch o dan ba 
amgylchiadau y diffinnir grŵp gwleidyddol a pha bryd y dylid trin aelod fel 
arweinydd y grŵp hwnnw.  Gallai hyn newid dros amser ac efallai y bydd 
angen ei ddiwygio.    

 
Rheoliadau cydbwyllgorau 
 
9.  Mae adran 82(1) yn rhoi pŵer i Weinidogion Cymru ddiwygio, drwy 

reoliadau, unrhyw reoliadau sy’n sefydlu cydbwyllgor corfforedig Gellir 
defnyddio’r pŵer hwn i roi, addasu neu ddileu swyddogaeth cydbwyllgor 
corfforedig neu “at unrhyw ddiben arall”.   A all y Gweinidog egluro beth 
mae hi’n rhag-weld fydd “unrhyw ddiben arall” a pham bod angen y 
ddarpariaeth hollgynhwysfawr hon? 

 
Mae Adran 82 yn darparu ar gyfer diwygio a dirymu rheoliadau Cyd-bwyllgorau 
Corfforedig a wnaed eisoes o dan adran 77 (y gwnaed cais amdanynt) neu 
adran 79 (na wnaed cais amdanynt).     Mae Adran 82(1)(a)-(c) yn ymwneud ag 
ychwanegu, addasu neu ddileu swyddogaethau.  Mae Adran 82(1)(d) yn 
ymwneud â'r agweddau eraill ar reoliadau cydbwyllgorau, h.y. y materion hynny 
sydd wedi'u rhestru yn adran 81, sef trefniadau gweithredol, cyfansoddiadol a 
llywodraethu'r Cyd-bwyllgor Corfforedig dan sylw.  Mae angen y pŵer yn adran 
82(1)(d) i sicrhau y gellir diwygio rheoliadau cydbwyllgorau mewn ymateb i 
unrhyw newidiadau sy'n angenrheidiol i sicrhau bod y Cyd-bwyllgor Corfforedig 
yn parhau i weithredu'n gywir, yn effeithlon ac yn effeithiol. 
 
Bydd yr adran yn darparu na chaiff Gweinidogion Cymru roi swyddogaeth i 
gydbwyllgor corfforedig, nac addasu na dileu swyddogaeth sydd ganddo (o dan 
82(1)) heb gydsyniad y prif gynghorau oni bai fod y swyddogaeth yn un sydd 
wedi'i chrybwyll yn 79(3). 
 
Mae'r pŵer o dan 84(1) yn ymwneud â chwmpas rheoliadau 
cydbwyllgorau (adrannau 77 a 79) a rheoliadau diwygio neu atodol 
(adrannau 82 ac 83, yn y drefn honno), gyda phob un o'r pwerau hyn yn 
ddarostyngedig i'r weithdrefn gadarnhaol. 

 
Mae Adran 84(1) yn egluro cwmpas y rheoliadau uchod ond mae’n 
ddibynnol arnynt h.y. y weithdrefn gadarnhaol sy'n gymwys.   Mae’n 
ymddangos fod y cofnod yn y tabl pwerau gwneud rheoliadau yn anghywir.  
Rwy'n bwriadu gwneud y pwerau o dan adran 84(1) yn ddarostyngedig i'r 
weithdrefn gadarnhaol. 

 
11.  A all y Gweinidog hefyd egluro sut y bydd adran 84 yn gweithio pan gaiff 

ei defnyddio ar y cyd ag adrannau 82 neu 83, pan fydd rheoliadau a wneir 
o dan yr adrannau hynny yn ddarostyngedig i’r weithdrefn gadarnhaol?  

 
Mae rheoliadau a wneir o dan adrannau 77 a 79 yn “reoliadau cydbwyllgor”.  
Mae adran 81 yn darparu ar gyfer cynnwys y rheoliadau hynny. 

 
Mae adran 82 yn rhoi'r pŵer i ddiwygio rheoliadau cydbwyllgor ar ôl eu gwneud 
er mwyn sicrhau bod Gweinidogion Cymru a llywodraeth leol yn gallu ymateb i 
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unrhyw newidiadau sy'n angenrheidiol i sicrhau bod cydbwyllgorau corfforedig 
yn parhau i weithredu’n gywir, yn effeithlon ac yn effeithiol o ran eu 
llywodraethu ac arfer eu swyddogaethau. 

 
Mae adran 83 yn darparu ar gyfer darpariaethau atodol ayyb a allai fod yn 
angenrheidiol oherwydd neu er mwyn gweithredu rheoliadau (cychwynnol) 
cydbwyllgor NEU i ddiwygio rheoliadau o dan adran 82. 

 
Mae pŵer hefyd i wneud rheoliadau annibynnol sy’n gymwys yn gyffredinol 
(gweler 83(3)).  

 
Mae adran 84 yn egluro cwmpas y rheoliadau uchod ac yn darparu pŵer 
pellach i ddelio â darpariaeth a all fod yn ddiangen yn y llyfr statud fel y maent 
yn berthnasol i Gyd-awdurdodau Trafnidiaeth a Phaneli Cynllunio Strategol 
(gweler 22 isod).     

 
Mae pob un o'r mathau hyn o reoliadau yn ddarostyngedig i'r weithdrefn 
gadarnhaol. 

 
Yng nghyswllt y weithdrefn sy'n berthnasol i adran 82, rydym yn bwriadu 
cyflwyno diwygiadau cam 2 i egluro’r broses y dylid ei defnyddio i wneud cais 
am ddiwygio rheoliadau cydbwyllgor. 
 
 

12.  Mae adran 84(2) yn rhoi pŵer i Weinidogion Cymru ddiwygio, addasu, 
cymhwyso, datgymhwyso, diddymu neu ddirymu unrhyw ddeddfiad (sy’n 
cynnwys deddfwriaeth sylfaenol) mewn perthynas ag unrhyw ddeddfiad 
at ddibenion, neu fel arall mewn cysylltiad â, Rhan 5 o’r Bil sy’n ymdrin â 
chydbwyllgorau corfforedig.  Mae hwn yn bŵer eang iawn, felly a all y 
Gweinidog esbonio pam bod hyn yn ofynnol ac at beth y mae hi’n rhag-
weld y bydd y pŵer hwn yn cael ei ddefnyddio? 

 
Bwriadwyd y pŵer o dan adran 84(2) i ddelio â'r angen i ddirymu deddfiadau 
penodol o ganlyniad i greu Cyd-bwyllgorau Corfforedig ond nad ydynt, o 
anghenraid, yn ymwneud â Chyd-bwyllgorau Corfforedig h.y. dirymu 
darpariaethau sy'n berthnasol i gyd-awdurdodau trafnidiaeth a phaneli cynllunio 
strategol.  Mae'r pŵer i ddiwygio deddfiadau yn adran 82 (1) ynghlwm â'r 
amrywiol vires yn yr Adran i: sefydlu Cyd-bwyllgor Corfforedig; diwygio 
Rheoliadau sy'n sefydlu Cyd-bwyllgor Corfforedig; gwneud darpariaeth atodol i 
Gyd-bwyllgor Corfforedig penodol neu’n fwy cyffredinol at ddibenion neu o 
ganlyniad i reoliadau sy'n sefydlu Cyd-bwyllgorau Corfforedig.  

 
Nid yw’n glir a fyddai'r vires hyn, yn ddiamheuaeth, yn caniatáu i Weinidogion 
Cymru wneud Rheoliadau sy'n diwygio'r gyfraith i, er enghraifft, ddiddymu'r 
pwerau i greu Cyd-bwyllgorau Trafnidiaeth yn gyffredinol neu Baneli Cynllunio 
Strategol yn gyffredinol (a fydd hefyd, wrth gwrs, yn cynnwys ystyried diddymu 
unrhyw gyrff o'r fath sydd eisoes yn bodoli).  

 
Mae adran 84(2) yn bŵer eang a fydd yn galluogi Gweinidogion Cymru i wneud 
y pethau hyn, ond, oherwydd bod yn rhaid i reoliadau o'r fath fod yn gysylltiedig 
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â'r adran, mae ynddo lefel ddigonol o gyfyngu o hyd i sicrhau ei fod yn gymesur 
ac yn gyfansoddiadol.  

 
13.  Mae adran 86 yn ei gwneud yn ofynnol i brif gynghorau a chyd-bwyllgorau 

corfforedig roi sylw i unrhyw ganllawiau a ddyroddir gan Weinidogion 
Cymru mewn perthynas â Phenodau 3-5 o Ran 5 o’r Bil.  

 
(i) A all y Gweinidog egluro beth y mae’r pŵer eang hwn i gyhoeddi 

canllawiau yn bwriadu ei gwmpasu a pham nad oes cyfeiriad 
penodol at beth fydd y canllawiau yn eu cwmpasu ar wyneb y Bil?  

 
Bwriad y canllawiau hyn yw hwyluso cymhwyso'r adran hon i Gyd-
bwyllgorau Corfforedig a sefydlwyd gan Weinidogion Cymru ac ar gais prif 
gynghorau. Bydd angen iddynt ymdrin â llu o amgylchiadau gwahanol 
iawn, o bosibl.  Byddai'n anymarferol ac yn gwbl ddi-fudd i bawb sy'n 
gysylltiedig i geisio trosi'r manylder a'r hyblygrwydd y mae canllawiau yn 
gallu eu rhoi yn ddarpariaeth ar wyneb Bil - a allai, yn ddigon hawdd, 
droi’n rhy gyfarwyddol.  
 

 
(ii) O ystyried cylch gwaith eang y pŵer, a yw’r Gweinidog yn cytuno y 

dylid cymhwyso gweithdrefn Cynulliad i unrhyw ganllawiau a 
gyhoeddir o dan y pŵer hwnnw.  
 
Bwriad y pŵer i gyhoeddi canllawiau yw hwyluso'r gwaith o gymhwyso'r 
adran a gweithredu'r ddeddfwriaeth neu'r rheoliadau.  Mae’n ymwneud i 
raddau helaeth â phroses ac felly, ni ystyrir ei fod yn briodol iddo fod yn 
ddarostyngedig i weithdrefn y Senedd.  
 

 
Asesiadau perfformiad panel  
 
14.  Mae adran 93(1) yn galluogi Gweinidogion Cymru i wneud rheoliadau gan 

ddefnyddio’r weithdrefn negyddol ar gyfer, ymysg pethau eraill, penodi 
aelodau paneli i gynnal asesiadau perfformiad prif gynghorau, a thalu 
ffioedd i’r aelodau hynny.  

 
(i) A all y Gweinidog egluro pa gamau a gymerir yn y rheoliadau hyn i 

sicrhau annibyniaeth aelodau’r paneli asesu perfformiad a pham nad 
yw annibyniaeth o’r fath wedi’i hymgorffori ar wyneb y Bil?  

 
Nod y darpariaethau perfformiad a llywodraethu ym Mil Llywodraeth Leol 
ac Etholiadau (Cymru) yw sicrhau newid diwylliannol, ac elfen ganolog o 
hyn fydd cefnogi a galluogi llywodraeth leol i gymryd mwy o berchnogaeth 
dros ei pherfformiad ei hun.    
 
Mae'r darpariaethau a geir yn y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau o dan 
adran 93 yn rhoi'r pwerau i Weinidogion Cymru wneud rheoliadau ar gyfer 
ac mewn cysylltiad â phenodi paneli os oes angen.  Fodd bynnag, ein 
bwriad, yn unol â'r dull cyffredinol o ymdrin ag adran 6 yw cyhoeddi 



9 

 

canllawiau statudol i ddechrau ar gyfer y paneli, gan gefnogi pob prif 
gyngor i gymryd perchnogaeth dros ei ddull gweithredu yng nghyswllt 
perfformiad a llywodraethu.   
 
Bydd y canllawiau statudol yn rhoi mwy o fanylion ynghylch penodi panel, 
a disgwylir i lywodraeth leol roi sylw i hyn.  Bydd y canllawiau statudol yn 
pwysleisio'r angen i sicrhau annibyniaeth.  Er enghraifft, disgwylir i aelod o 
banel allu datgysylltu ei hun yn ddigonol oddi wrth y cyngor i ddod i 
gasgliadau diduedd a gwrthrychol ynghylch sut mae’r cyngor yn bodloni'r 
gofynion o ran perfformiad.    Yn ein barn ni, i fod yn effeithiol, dylai'r panel 
gynnwys cymysgedd o gynghorwyr a swyddogion uwch profiadol a phobl 
eraill sy'n gweithio â llywodraeth leol i sicrhau bod cynghorau’n cael yr her 
a’r gefnogaeth fwyaf priodol ac argymhellion adeiladol.  
 
Bwriadaf i'r canllawiau nodi y dylai unrhyw banel gynnwys yr isod o leiaf, 
sef:- 

 

 Cadeirydd annibynnol sydd ddim ar y pryd yn gwasanaethu mewn 
cymhwyster swyddogol neu wleidyddol o fewn llywodraeth leol;  

 Cymheiriad o blith y cyhoedd neu'r sectorau gwirfoddol neu breifat; 

 Swyddog uwch mewn swydd yn y sector llywodraeth leol, ar lefel sy’n 
cyfateb i gyfarwyddwr neu brif weithredwr;   

 Aelod etholedig. 
 

Bwriedir i'r canllawiau statudol gefnogi prif gynghorau i sicrhau bod gan y 
panel amrediad o brofiad ymarferol, gwybodaeth a safbwyntiau ac 
uniondeb cymeriad, ei fod yn darparu her allanol annibynnol a bod yr 
asesiad yn gallu helpu i gefnogi'r cyngor ar ei daith i wella.  Mae fy 
swyddogion yn gweithio gyda swyddogion llywodraeth leol a rhanddeiliaid 
eraill i lunio'r manylion o ran sut y bydd y system newydd yn gweithredu, a 
hynny mewn da bryd cyn ei rhoi ar waith.  Rydym am sicrhau bod hwn yn 
rhywbeth gwerthfawr o safbwynt llywodraeth leol a’i fod yn darparu cyfle 
ystyrlon i gryfhau cynghorau’n barhaus. 
 
Rwyf hefyd wedi ymrwymo i ariannu rhaglen gymorth a gwella dan 
arweiniad CLlLC a fydd yn cefnogi awdurdodau lleol o ran rhoi’r drefn 
newydd ar waith.  Bydd hefyd yn helpu i ganfod aelodau priodol ar gyfer y 
panel.   

 
(ii) A all y Gweinidog hefyd egluro pam ei bod o’r farn na fydd 

rheoliadau sy’n gosod y ffioedd a delir i aelodau’r panel yn 
ddarostyngedig i’r weithdrefn gadarnhaol?  

 
Mae'r manylion ynghylch y ddyletswydd sydd ar brif gyngor i drefnu 
asesiad o berfformiad panel wedi’u nodi’n glir yn adran 91 y Bil.  Bwriad 
unrhyw reoliadau a wneir o dan adran 93 yw nodi’r manylion technegol a 
gweithdrefnol angenrheidiol, gan gynnwys talu ffioedd.   
 
Felly, nid ydym o'r farn bod y weithdrefn gadarnhaol yn angenrheidiol ar 
gyfer y rheoliadau hyn. 
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Pwerau Gweinidogion Cymru i ddiwygio deddfiadau a rhoi pwerau newydd  
 
15.  Mae adran 109(2) yn galluogi Gweinidogion Cymru i wneud darpariaeth 

mewn rheoliadau sy’n rhoi pŵer i unrhyw brif gyngor neu bob un ohonynt 
y mae Gweinidogion Cymru yn ei ystyried yn angenrheidiol neu’n hwylus 
er mwyn caniatáu i gydymffurfio â Phennod 1 o Ran 6 o’r Bil (perfformiad, 
asesiadau perfformiad ac ymyrraeth ar gyfer prif gynghorau) neu er mwyn 
hwyluso hynny.   A all y Gweinidog esbonio pam bod angen defnyddio’r 
gair “hwylus” yma a pham nad yw “angenrheidiol” yn ddigonol?  

 
Bydd adran 109(2) yn galluogi Gweinidogion Cymru i roi pwerau newydd i brif 
gyngor penodol neu i fwy nag un prif gyngor, os ydynt o'r farn bod y pwerau 
hynny’n angenrheidiol neu'n hwylus.  Efallai na fydd rhai pwerau newydd sy'n 
cael eu rhoi i brif gynghorau yn gwbl “angenrheidiol” i'w galluogi i gydymffurfio â 
Phennod 1 o Adran 6, ond serch hynny gallent fod yn fanteisiol o ran hwyluso 
cydymffurfiad.  Dyna pam fod angen cynnwys y term “neu’n hwylus” yn yr adran 
hon.  
 
Bydd natur y cymorth a gaiff ei ddarparu, a'r amgylchiadau y cynhelir arolygiad 
neu ymyrraeth oddi tanynt yn wahanol ym mhob achos.  Er mwyn ymateb i'r 
materion penodol ac unigol y bydd prif gyngor yn eu hwynebu, mae’n rhaid i'r 
pŵer fod yn ddigon eang i ddarparu ar gyfer pob amgylchiad unigol a allai godi. 
 
Byddai pŵer i wneud rheoliadau er mwyn rhoi pwerau newydd i brif gynghorau 
ond dim ond os ystyrir hynny'n “angenrheidiol” yn rhy gyfyng.  Mae'r pŵer hwn 
yn atgynhyrchu'r pŵer o dan adran 31 o Fesur 2009 a oedd yn galluogi 
Gweinidogion i wneud yr un pethau yng nghyswllt sicrhau gwelliant parhaus.    
Nid ydym wedi defnyddio'r pwerau hyn erioed ond wrth lunio'r dull newydd y 
teimlad oedd y byddai’n briodol eu hatgynhyrchu er mwyn diogelu'r dull newydd 
at y dyfodol.   

 
Uno prif ardaloedd yn wirfoddol / Ailstrwythuro prif ardaloedd  
 
16.  Mae adran 122 yn ei gwneud yn ofynnol i brif gynghorau ystyried unrhyw 

ganllawiau a gyhoeddir gan Weinidogion Cymru ynghylch gwneud cais i 
uno rhwng dau brif gyngor neu fwy.   Mae gan y ddarpariaeth hon effaith 
ôl-weithredol, felly gall prif gynghorau gyflawni’r rhwymedigaeth hon 
drwy roi sylw i unrhyw ganllawiau a gyhoeddwyd cyn i adran 122 ddod i 
rym, lle mae’r canllawiau hynny wedi’u cyhoeddi'n benodol at ddibenion 
adran 122.   Mae’r Nodyn Esboniadol yn nodi’r hyn y dylid ei gwmpasu 
gan y canllawiau hynny, ond nid yw hyn wedi’i gynnwys ar wyneb y Bil.  

 
(i) A all y Gweinidog esbonio pam nad yw’r manylion o’r Nodyn Esboniadol 

wedi’u cynnwys ar wyneb y Bil?  
 

Bydd angen i'r canllawiau ymdrin â llu o amgylchiadau a fydd yn debygol 
o amrywio o gyngor i gyngor.  Byddai'n anymarferol ceisio trosi'r manylder 
a'r hyblygrwydd y mae canllawiau yn gallu eu rhoi yn ddarpariaeth ar 
wyneb Bil - a allai, yn ddigon hawdd, droi’n rhy gyfarwyddol wedyn. Mae'r 
enghreifftiau a geir yn y Nodiadau Esboniadol at ddibenion eglurhaol. 
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(ii) A all y Gweinidog hefyd gadarnhau pryd y mae’n disgwyl cyhoeddi 
canllawiau at ddibenion adran 122 a pham na ddylid gosod canllawiau o’r 
fath gerbron y Cynulliad, o ystyried y gellir eu cyhoeddi cyn i’r pŵer 
statudol i wneud hynny ddod i rym?  

 
Rwyf yn disgwyl cyhoeddi canllawiau yn fuan.  Mae peidio â chael 
gweithdrefn yng nghyswllt cyhoeddi canllawiau yn arfer safonol.  Bwriad y 
canllawiau yw cefnogi cynghorau i roi'r ddeddfwriaeth ar waith ac felly 
bydd yn nodi arferion da ac yn dechnegol a gweithdrefnol ei natur.   
Byddai gosod canllawiau gerbron y Cynulliad yn llyncu amser ac ni fyddai 
fawr o fudd, os o gwbl, yn deillio ohono. 

 
17.  Mae adran 123(1) yn rhoi pŵer i Weinidogion Cymru wneud rheoliadau 

sy’n uno dau brif gyngor neu fwy.  Nid oes unrhyw ofyniad ar wyneb y Bil 
i Weinidogion Cymru gynnal unrhyw ymgynghoriad cyhoeddus cyn 
gwneud rheoliadau o’r fath.  Er bod adran 121(1)(a) yn ei gwneud yn 
ofynnol i brif gyngor ymgynghori â phobl leol cyn gwneud cais i uno, nid 
oes unrhyw beth ar wyneb y Bil yn gofyn am gadarnhad bod hyn wedi’i 
wneud yn llawn ac yn briodol cyn i reoliadau uno gael eu gwneud.  A all y 
Gweinidog egluro sut mae hi’n bwriadu sicrhau yr ymgynghorir yn llawn 
ac yn briodol â’r cyhoedd cyn gwneud unrhyw reoliadau uno?  

 
Mae adran 121(1)(a) yn datgan, cyn gwneud cais am uno, bod yn rhaid i'r prif 
gynghorau sy’n gysylltiedig â'r uno posibl ymgynghori â phobl leol yn eu 
hardaloedd.   Mae hwn yn ofyniad clir.  Os na all ymgeiswyr ddangos eu bod 
wedi ymgynghori â phobl leol, ni fydd Gweinidogion yn parhau â'r cais. 

 
18.  Pam nad yw’r cyfyngiad sydd wedi’i nodi yn y Memorandwm Esboniadol 

mewn perthynas ag adran 126(4), sef y caiff Gweinidogion Cymru ond 
defnyddio’r pŵer i roi cyfarwyddyd i brif gyngor o ran penodi swyddog 
canlyniadau os yw cynghorau sy’n uno wedi methu â phenodi swyddog 
canlyniadau ar gyfer etholiadau cyntaf y cyngor newydd, wedi’i 
adlewyrchu ar wyneb y Bil?  

19.  Pam nad yw’r cyfyngiad sydd wedi’i nodi yn y Memorandwm Esboniadol 
mewn perthynas ag adran 127(2), sef y caiff Gweinidogion Cymru ond 
defnyddio’r pŵer i roi cyfarwyddyd i brif gyngor gymryd camau i hwyluso 
trosglwyddo staff, eiddo ac ati yn effeithiol mewn achos o uno os yw’r 
cynghorau sy’n uno yn methu â chymryd camau effeithiol o’r fath, wedi’i 
adlewyrchu ar wyneb y Bil?  

21.  Pam nad yw’r cyfyngiad sydd wedi’i nodi yn y Memorandwm Esboniadol 
mewn perthynas ag adran 134(4), sef y caiff Gweinidogion Cymru ond 
defnyddio’r pŵer i roi cyfarwyddyd i brif gyngor gymryd camau i hwyluso 
trosglwyddo staff, eiddo ac ati yn effeithiol mewn achos o ailstrwythuro 
os yw’r cynghorau sy’n ailstrwythuro yn methu â chymryd camau 
effeithiol o’r fath, wedi’i adlewyrchu ar wyneb y Bil?  

23.  Pam nad yw’r cyfyngiad sydd wedi’i nodi yn y Memorandwm Esboniadol 
mewn perthynas ag adran 139(1), sef y gall Gweinidogion Cymru ond 
defnyddio’r pŵer i roi cyfarwyddyd i brif gyngor i ddarparu gwybodaeth 
iddynt sy’n ymwneud â throsglwyddo swyddogaethau rhwng cynghorau 
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os nad yw’r prif gyngor yn darparu’r wybodaeth benodol yn wirfoddol, 
wedi’i adlewyrchu ar wyneb y Bil?  

24.  Pam nad yw’r cyfyngiad sydd wedi’i nodi yn y Memorandwm Esboniadol 
mewn perthynas ag adran 140(1), sef y gall Gweinidogion Cymru ond 
defnyddio’r pŵer i roi cyfarwyddyd i brif gyngor i ddarparu gwybodaeth i 
unrhyw gorff perthnasol a nodir gan Weinidogion Cymru sy’n ymwneud â 
throsglwyddo swyddogaethau rhwng cynghorau os nad yw’r prif gyngor 
yn darparu’r wybodaeth benodol yn wirfoddol, wedi’i adlewyrchu ar 
wyneb y Bil?   

32. A all y Gweinidog esbonio pam nad yw’r pŵer i gyfarwyddo pwyllgor 
pontio ar gyfer cynghorau sy’n uno neu’n ailstrwythuro i arfer ei 
swyddogaethau yn unol â’r cyfarwyddyd, fel y nodir ym mharagraff 7(1) o 
Atodlen 10, yn ddarostyngedig yn benodol i’r cyfyngiad, fel y'i nodir yn y 
Memorandwm Esboniadol, y bydd y pŵer yn cael ei ddefnyddio pan 
ystyrir bod pwyllgor trosglwyddo wedi bod yn esgeulus neu’n araf yn 
arfer ei gyfrifoldeb?  

 
Mae angen i bob pŵer cyfarwyddo allu ymateb i ystod o amgylchiadau 
perthnasol.  Mae'r Memorandwm Esboniadol yn darparu rhai enghreifftiau 
eglurhaol - nid manwl - o ba bryd y gellir defnyddio pob pŵer cyfarwyddo, o 
fewn y fframwaith sydd wedi’i nodi yn y darpariaethau perthnasol ar wyneb y 
Bil.  O gofio o dan ba amgylchiadau y gellid defnyddio'r cyfarwyddiadau hyn, 
byddai hyn yn galw am ddarpariaethau hir a manwl iawn a hyd yn oed wedyn 
byddai'n amhosibl rhag-weld pob digwyddiad posibl y byddai angen darparu ar 
ei gyfer. 

 
20.  Mae adran 130 yn rhoi pŵer i Weinidogion Cymru wneud rheoliadau 

ailstrwythuro, ar ôl derbyn adroddiad arbennig gan Archwilydd 
Cyffredinol Cymru neu ar ôl cais diddymu gan brif gyngor.  Nid oes 
unrhyw ofyniad ar wyneb y Bil am unrhyw ymgynghoriad neu hysbysiad 
cyhoeddus (ac eithrio cyhoeddi cais diddymu neu rybudd o dderbyn 
adroddiad arbennig neu gais diddymu gan Weinidogion Cymru) cyn i 
unrhyw reoliadau ailstrwythuro gael eu gwneud.  A all y Gweinidog egluro 
pa gyfranogiad cyhoeddus a ragwelir mewn perthynas ag unrhyw waith 
ailstrwythuro prif gynghorau a pham nad yw hyn wedi’i nodi ar wyneb y 
Bil?  

 
Mae adran 128(4) yn datgan, fel un o'r amodau y mae’n rhaid eu bodloni cyn y 
gallant wneud rheoliadau ailstrwythuro o dan adran 130, bod yn rhaid i 
Weinidogion Cymru ymgynghori â'r cyngor sydd dan sylw, pob prif gyngor arall 
y gallai’r ailstrwythuro effeithio ar ei ardal ac “unrhyw bersonau eraill sy'n 
briodol ym marn Gweinidogion Cymru”.  Mae’r elfen olaf yn cynnwys pawb y 
gallai'r ailstrwythuro effeithio arnynt neu sydd â buddiant, gan gynnwys 
aelodau'r cyhoedd.  
 
Mae'r gofyniad wedi'i ategu gan y gofyniad yn adran 146(2)(b)(i) bod yn rhaid i 
Weinidogion, wrth osod drafft arfaethedig o reoliadau ailstrwthuro gerbron y 
Senedd, hefyd osod datganiad gerbron sy'n “rhoi manylion yr ymgynghoriad” 
sydd i’w gynnal o dan adran 128(4).  Os nad yw Gweinidogion yn cynnal 
ymgynghoriad cynhwysfawr o dan adran 128(4) neu os yw’r datganiad o dan 
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adran 146(2) yn awgrymu nad oedd yr ymgynghoriad yn ddigonol, bydd 
Gweinidogion yn agored i adolygiad barnwrol.   

 
22.  Mae adran 137(6) yn rhoi pŵer i Weinidogion Cymru ailosod y dyddiad 

cychwyn ar gyfer cyfnod adolygu trefniadau etholiadol 10 mlynedd nesaf 
y Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol ac yn caniatáu iddynt newid hyd 
y cyfnod adolygu.   O ystyried yr effaith bosibl yn sgil naill ai ailosod 
dyddiad cychwyn cyfnod adolygu neu estyn cyfnod o’r fath, pam nad yw’r 
rheoliadau hyn yn ddarostyngedig i’r weithdrefn gadarnhaol? 
 
 Y cwbl mae'r pŵer yn ei wneud yw galluogi Gweinidogion Cymru i ailosod 
dyddiad cychwyn cyfnod 10-mlynedd y Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol 
ar gyfer adolygu trefniadau etholiadol yr holl brif gynghorau, sef rhywbeth roedd 
y Comisiwn wedi gofyn amdano yn ei dystiolaeth i'r Pwyllgor Cymunedau, 
Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol.   Mae'r cyfnod 10-mlynedd yn ofyniad o dan 
adran 29 o Ddeddf Llywodraeth Leol (Democratiaeth) 2013.  Os bu'n rhaid i'r 
Comisiwn gynnal adolygiadau cychwynnol ar gyfer cyngor newydd neu ar gyfer 
un sy’n newid ei system bleidleisio, efallai ei fod yn gwneud synnwyr i ailosod 
dyddiad cychwyn y cyfnod 10-mlynedd er mwyn arbed y Comisiwn rhag gorfod 
gwneud gwaith diwerth neu ruthro adolygiad drwodd.   
 
Manylyn technegol a dim byd arall yw hwn ac nid yw’n cael unrhyw effaith o 
gwbl ar gwmpas, pwrpas na chymhwyso'r ddarpariaeth yn adran 29 o Ddeddf 
2013.  Yn fy marn i, mae'r weithdrefn negyddol yn hollol briodol ar gyfer yr 
amgylchiadau y byddai'r pŵer hwn yn cael ei ddefnyddio oddi tanynt..  
 

25.  Mae adran 145(3) yn galluogi Gweinidogion Cymru i wneud rheoliadau 
sy’n gymwys yn gyffredinol ar gyfer delio â chanlyniadau a allai gael 
effaith y tu hwnt i’r achos o uno neu ailstrwythuro y darperir ar ei chyfer 
mewn rheoliadau uno neu ailstrwythuro penodol.  Gall rheoliadau o’r fath 
wneud darpariaeth atodol, gysylltiedig, ganlyniadol, drosiannol neu 
ddarfodol neu ddarpariaeth arbed.  Mae hwn yn bŵer eang – pam ei fod 
yn angenrheidiol ac a ellid ei ddefnyddio’n ehangach nag y mae hi’n 
bwriadu?  

 
Mae prif gynghorau yn sefydliadau mawr aml-swyddogaeth sy’n cael eu 
llywodraethu gan amrediad eang o ddarpariaethau cyfansoddiadol statudol.  
Maent yn cyflawni nifer sylweddol o swyddogaethau statudol ac mae ganddynt 
lu o gyfrifoldebau statudol dros eu staff, eiddo, pobl leol a breintiau a hawliau 
hanesyddol.  Nid oes gobaith i un darn o ddeddfwriaeth allu cwmpasu'r holl 
ddarpariaethau statudol sydd eu hangen i uno neu i ailstrwythuro prif gyngor.  
Dyna pam y mae angen pwerau i wneud darpariaeth atodol, gysylltiedig, 
ganlyniadol ayyb. 
 
Mae isadrannau 3(a) a (b) yn pennu'r terfynau sy'n berthnasol i ddefnyddio 
pwerau o'r fath; ni ellir ond eu defnyddio at ddibenion neu o ganlyniad i 
reoliadau uno neu ailstrwythuro neu er mwyn rhoi grym llawn i reoliadau uno 
neu ailstrwythuro.    Mae adran 145(5) yn rhestru rhai mathau o ddarpariaethau 
y gellid eu cynnwys mewn rheoliadau sy'n cael eu gwneud o dan adran 145(3) - 
er nad yw hon yn rhestr gyflawn, ac ni allai fod yn rhestr gyflawn.   
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Mae unrhyw reoliadau a wneir o dan adran 145(3) yn ddarostyngedig i 
ddatrysiad cadarnhaol. 

 
Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol  
 
26.  A all y Gweinidog egluro a yw hi’n bwriadu cyhoeddi canllawiau statudol 

i’r Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol ynghylch penodi Prif 
Weithredwr y Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol, ac, os felly, a fydd 
yn ganllaw rhagnodol a allai negyddu cael gwared ar y gofyniad i 
Weinidogion Cymru wneud penodiad o’r fath? Pam bod y Gweinidog yn 
teimlo nad oes unrhyw weithdrefn Cynulliad yn briodol ar gyfer y canllaw 
hwn?  

 
Bwriedir cyhoeddi canllawiau statudol yng nghyswllt y maes hwn.  Byddant yn 
cael eu llunio mewn cysylltiad â Chomisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol 
Cymru.  Byddwn yn awyddus i roi sylw i unrhyw feysydd y mae'r Comisiwn yn 
teimlo y byddai'n ddefnyddiol iddo gael canllawiau ar eu cyfer.   Yn benodol, 
bydd yn bwysig bod yn glir ynghylch o dan ba amgylchiadau y byddai 
Gweinidogion Cymru yn ceisio cynorthwyo’r Comisiwn drwy recriwtio rhywun i 
swydd Prif Weithredwr oherwydd bod swydd ar y lefel honno wedi bod yn wag 
ers cryn amser. 

 
Mae’n arfer sylfaenol peidio cael gweithdrefn ar gyfer cyhoeddi canllawiau. Gan 
mai bwriad y canllawiau yw rhoi cymorth gyda'r broses sydd i'w mabwysiadu 
wrth benodi prif weithredwr, ni ystyrir bod gweithdrefn Cynulliad yn briodol. 
Byddai gosod canllawiau gerbron y Cynulliad yn llyncu amser ac ni fyddai fawr 
o fudd, os o gwbl, yn deillio ohono. 
 

Cychwyn  
 
27.  Mae adran 171(6) yn galluogi Gweinidogion Cymru i wneud gorchmynion 

sy’n darparu ar gyfer cychwyn y darpariaethau sy’n weddill yn y Bil.  Mae 
argymhellion blaenorol y pwyllgor hwn ar y mater hwn ar Filiau eraill wedi 
awgrymu y dylai'r gorchmynion cychwyn sy'n cynnwys ‘darpariaeth 
ddarfodol, darpariaeth drosiannol neu ddarpariaeth arbed’ fod yn 
ddarostyngedig i'r weithdrefn negyddol.  Pa asesiad a wnaed cyn i 
weithdrefn ‘dim un o weithdrefnau’r Cynulliad’ gael ei phennu ar gyfer 
pŵer gwneud Gorchymyn o dan adran 171(6)?  

 
Mae cynnwys pŵer i wneud darpariaeth ddarfodol, darpariaeth drosiannol a 
darpariaeth arbed mewn gorchymyn cychwyn yn unol ag ymarfer safonol 
Llywodraeth Cymru, fel yr eglurir yn y Llawlyfr Deddfwriaeth a gyhoeddwyd.  Yn 
y blynyddoedd diweddar, mae pob Deddf gan y Cynulliad gyda darpariaeth 
gorchymyn cychwyn (gan gynnwys Deddf Senedd ac Etholiadau (Cymru) 
Comisiwn y Cynulliad) wedi cynnwys pŵer o'r fath, oherwydd ei fod yn 
ddefnyddiol yn gyffredinol neu'n hanfodol hyd yn oed.  Mae natur y mater yn 
golygu nad yw bob amser yn bosibl rhag-weld o dan ba amgylchiadau y gellid 
bod angen arfer y pŵer.  
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Yng nghyswllt y weithdrefn Cynulliad, mae’n arfer cyffredin, eto fel sydd wedi’i 
nodi yn y llawlyfr deddfwriaeth, peidio â gwneud gorchmynion cychwyn yn 
ddarostyngedig i unrhyw weithdrefn Cynulliad.  

 
Amserlenni  
 
28.  Mae paragraffau 9 a 10 o Atodlen 1 yn rhoi pwerau gwneud rheoliadau i 

Weinidogion Cymru wneud darpariaeth ar gyfer y trefniadau etholiadol ar 
gyfer ardal sy’n cael ei hadolygu.  O ystyried arwyddocâd diwygio 
trefniadau etholiadol, pam bod y Gweinidog yn credu ei bod yn briodol 
nodi dim un o weithdrefnau’r Cynulliad?  

 
Mae'r rhain yn rheoliadau lleol at ddibenion gwneud trefniadau etholiadol; 
mae’n arfer hirsefydlog nad yw rheoliadau trefniadau etholiadol yn 
ddarostyngedig i unrhyw weithdrefn.  Mae'r pwerau a’r gweithdrefnau sydd 
wedi'u nodi yn y Bil yn seiliedig ar y pwerau sy'n bodoli ar hyn o bryd i newid 
trefniadau etholiadol o dan Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 a Deddf 
Democratiaeth Leol (Cymru) 2013.  Nid yw gorchmynion a rheoliadau sy'n cael 
eu gwneud o dan y Deddfau hynny erioed wedi bod yn ddarostyngedig i 
weithdrefn.   

 
29.  Mae paragraff 2(4) o Atodlen 2 yn rhoi pwerau gwneud rheoliadau i 

Weinidogion Cymru gyfuno ethol cynghorwyr i brif gyngor yng Nghymru 
ac ethol cynghorwyr i gyngor cymunedol os cânt eu cynnal ar yr un 
diwrnod..  Mae hyn yn cynnwys y pŵer i addasu unrhyw ddarpariaeth 
berthnasol yn Neddfau Cynrychiolaeth y Bobl sy’n ymwneud ag 
etholiadau o'r fath.  Pam bod y Gweinidog yn credu bod hwn yn ddefnydd 
priodol o bŵer Harri’r VIII? 

 
Mae'r Bil yn mewnosod adrannau newydd, sef 36A a 36B, yn Neddf 
Cynrychiolaeth y Bobl 1983.  Mae'r adrannau hyn yn atgynhyrchu, yn fras, 
adran 36 o Ddeddf 1983 (gyda phwerau ychwanegol i Weinidogion Cymru).  
Mae'r rhain yn galluogi Gweinidogion Cymru i wneud rheolau mewn perthynas 
â chynnal etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru.  Mae Paragraff 2(4) o 
Atodlen 2 i'r Bil yn mewnosod adran newydd, sef 36B, yn Neddf 1983.  Mae 
hon yn ei gwneud yn ofynnol bod etholiadau cynghorau sir a chynghorau 
cymuned yn cael eu cyfuno os ydynt yn cael eu cynnal ar yr un diwrnod.  Mae 
hefyd yn galluogi Gweinidogion Cymru i wneud darpariaethau mewn cysylltiad 
â chyfuno etholiadau o'r fath, gan gynnwys addasu darpariaethau yn Neddfau 
Cynrychiolaeth y Bobl.  Mae hwn yr un pŵer yn union ag sydd gan Weinidogion 
Cymru eisoes yn adran 36(3C) o Ddeddf 1983 ac yr ydym ni’n bwriadu ei 
atgynhyrchu. 

 
Mae Rheoliadau yn bodoli eisoes sydd wedi gwneud rhai mân-addasiadau i 
Ddeddfau Cynrychiolaeth y Bobl lle y caiff pleidleisiau o'r fath eu cyfuno.  Wrth i 
gyfraith etholiadol ddatblygu ac wrth i ddiwygiadau gael eu gwneud i Ddeddfau 
Cynrychiolaeth y Bobl, efallai y bydd angen gwneud addasiadau pellach.  Ar y 
cam hwn, nid oes dim cynlluniau gennym i addasu'r Deddfau o ran cyfuniadau.  
Ond, pe bai angen gwneud addasiadau o'r fath, byddai'r rhain yn addasiadau 
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penodol ac efallai y byddai angen iddynt fod yn eu lle o fewn amserlen dynn ac 
o fewn y perimedrau sydd wedi'u nodi yn adrannau 36A a 36B. 

 
30.  Mae paragraffau 6, 10(3) a 10(4) o Atodlen 4 yn rhoi pwerau gwneud 

rheoliadau i Weinidogion Cymru i ddiwygio deddfwriaeth sylfaenol.  Mae’r 
pwerau yn caniatáu i Weinidogion Cymru ddiwygio neu ddiddymu 
darpariaethau sydd ar hyn o bryd yn darparu bod Awdurdodau Parciau 
Cenedlaethol ac Awdurdodau Tân ac Achub wedi’u heithrio o’r gofyniad i 
gyhoeddi hysbysiadau yn electronig ar eu gwefan.  A all y Gweinidog 
esbonio pam bod pwerau Harri’r VIII yn cael eu defnyddio, yn hytrach na 
rhoi’r eithriad ar wyneb y Bil?  

 
Mae paragraff 2 o Atodlen 4 yn diwygio Deddf Llywodraeth Leol 1972 er mwyn 
gwneud darpariaethau newydd yng nghyswllt hysbysiadau o gyfarfodydd prif 
gynghorau a chynghorau cymuned.  Mae paragraff 4 yn diwygio adran 100J er 
mwyn cynnal y sefyllfa bresennol yng nghyswllt Awdurdodau Parciau 
Cenedlaethol ac Awdurdodau Tân ac Achub drwy eithrio'r sefydliadau hyn o'r 
gofynion newydd.  Mae angen y pŵer ym Mharagraff 6 i hepgor yr eithriad hwn 
pe byddai penderfyniad yn cael ei wneud i wneud y sefydliadau hyn yn 
ddarostyngedig i'r gofynion hyn yn y dyfodol. 

 
Mae Paragraff 10 yn diwygio adran 232(1ZA) o Ddeddf 1972 fel bod yn rhaid i 
awdurdodau lleol gyhoeddi hysbysiadau cyhoeddus yn electronig. Nid yw 
Awdurdodau Parciau Cenedlaethol nac Awdurdodau Tân ac Achub yn 
ddarostyngedig i'r gofyniad hwn chwaith, ond rhoddwyd y pŵer i Weinidogion 
Cymru wneud y sefydliadau hyn yn ddarostyngedig i'r gofyniad hwn yn y 
dyfodol pe bai angen.  
 
Rydym yn derbyn mai pwerau Harri'r Vlll yw'r rhain ond maent yn bwerau cul 
iawn sy'n berthnasol i bwnc penodol a didoledig sy'n effeithio ar gategori bach o 
gyrff.  

 
31.  Mae paragraff 3 o Atodlen 8 yn darparu pwerau gwneud rheoliadau i 

Weinidogion Cymru wneud darpariaeth ynghylch arfer swyddogaethau 
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru o dan adran 69 o Ddeddf 
Llywodraeth Leol 2000.  O ystyried y gallai rheoliadau o’r fath effeithio'n 
ddifrifol ar y ffordd y mae’r Ombwdsmon yn cynnal ymchwiliadau o dan 
adran 69 o Ddeddf 2000, a wnaeth y Gweinidog ystyried cymhwyso 
gweithdrefn uwchgadarnhaol?  

 
Ni ellir ond defnyddio'r pŵer i ddiwygio Pennod 3 o Ddeddf Llywodraeth Leol 
2000 er mwyn gwneud darpariaeth wahanol yng nghyswllt sut y cynhelir 
ymchwiliadau o dan adran 69.  Felly mae’r pŵer wedi’i gyfyngu i faterion sy’n 
ymwneud ag ymddygiad llywodraeth leol yn unig.  

 
Fe’i bwriadwyd i gael ei ddefnyddio pan mae'r Ombwdsmon yn rhybuddio'r 
Llywodraeth ynghylch materion gweithredol wrth gynnal materion o'r fath neu 
pan mae datblygiadau wedi bod yng nghyswllt deddfwriaeth berthnasol i'r 
Ombwdsmon (fel y gwelsom yn ddiweddar) sy’n golygu bod angen gwneud 
diwygiadau er mwyn cysondeb. 
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Mae llawlyfr y Llywodraeth ar ddeddfwriaeth yn nodi na ddylid ond defnyddio'r 
weithdrefn uwchgadarnhaol mewn “achosion eithriadol”.   Nid ydym yn ystyried 
yr achos hwn yn un “eithriadol”. 

 
32.  Rydym wedi ateb y cwestiwn hwn ochr yn ochr â chwestiwn 18 - 19 ayyb 

yn gynharach yn y ddogfen hon. 


