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Annwyl John, 

Y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) – Gwybodaeth bellach yn dilyn y 
cyfarfod a gynhaliwyd ar 29 Ionawr 2020 

Yn dilyn fy mhresenoldeb yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 29 Ionawr, rwyf wedi nodi isod fân 
newidiadau yr wyf yn bwriadu eu cyflwyno ar ôl ystyried tystiolaeth rhanddeiliaid a 
sylwadau'r Pwyllgor. 

Adran 46 – 48: Y ddyletswydd i annog cyfranogiad 

Ar ôl gwrando ar y dystiolaeth a ddarparwyd i'r Pwyllgor, rwyf wedi ailystyried y 
darpariaethau hyn ac rwy'n cytuno na ddylai'r ddyletswydd ar brif gyngor i annog 
cyfranogiad mewn penderfyniadau ymestyn i gyrff cysylltiedig. Cytunaf fod y rhain yn 
annibynnol ac y dylent barhau'n gyfrifol am eu materion eu hunain. 

Felly, rwy'n bwriadu cyflwyno gwelliant sy'n dileu'r cyfeiriadau at awdurdodau cysylltiedig. 
Rwyf wedi ystyried yn ofalus a ddylid gwneud yr awdurdodau eraill, gan gynnwys 
awdurdodau tân ac achub, yn ddarostyngedig i'r ddyletswydd hon yn unigol, ond rwy'n 
ystyried y byddai hynny'n anghymesur. 

Adran 56 ac Atodlen 4 – Hysbysiadau ynglŷn â chyfarfodydd 

Ar ôl ystyried y dystiolaeth a ddarparwyd gan Awdurdod Tân ac Achub De Cymru ac 
Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, rwy'n ystyried cyflwyno gwelliant i 
wneud y darpariaethau newydd ynghylch hysbysiadau electronig ynglŷn â chyfarfodydd yn 
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gymwys i awdurdodau tân ac achub ac awdurdodau Parciau Cenedlaethol. Os na chyflwynir 
gwelliant, byddaf yn ceisio defnyddio'r pŵer i wneud rheoliadau o dan baragraff 6 o Atodlen 
4 i'r Bil i wneud y gofynion newydd yn gymwys i awdurdodau tân ac achub ac awdurdodau 
Parciau Cenedlaethol. 
 
Er na wnaeth awdurdodau Parciau Cenedlaethol godi cwestiwn ynghylch eu hepgor, nid wyf 
yn credu bod gwerth mewn gadael un grŵp o gyrff yn ddarostyngedig i ofyniad gwahanol i 
gyrff eraill o fewn teulu llywodraeth leol.  
 
Adran 60 – Rheoli perfformiad prif weithredwyr  
 
Byddaf yn cyflwyno gwelliant i ddileu'r manylder sydd ar wyneb y Bil ar hyn o bryd. Bydd y 
ddarpariaeth yn cael ei symleiddio fel na fydd ond yn rhagnodi bod rhaid i brif gyngor wneud 
a chyhoeddi trefniadau ar gyfer rheoli perfformiad eu prif weithredwr. Bydd canllawiau 
priodol, cymesur i gefnogi hyn. Mae fy swyddogion wedi holi SOLACE ac ALACE wrth 
ddatblygu'r gwelliant hwn. 
 
Adran 54 – Amodau o ran mynychu o bell 
 
Mae fy swyddogion wrthi'n ystyried sut y gellid gwneud darpariaeth i fynd i'r afael â'r 
materion a godwyd gan randdeiliaid mewn perthynas â dilysrwydd trafodion a chworwm pe 
ceid trafferthion technegol mewn cyfarfod sy'n cynnwys aelodau sy'n mynychu o bell. Fy 
mwriad, os oes angen, yw cyflwyno gwelliant a gweithio gyda llywodraeth leol i sicrhau bod 
y materion hyn yn cael eu datrys. 
 
Adran 90 – Dyletswydd ar brif gyngor i adrodd ar ei berfformiad 
 
Rwy'n bwriadu cyflwyno gwelliant i gynnwys darpariaeth yn y Bil sy'n egluro amseriad 
adroddiad hunanasesu. Y nod yw gwneud darpariaeth debyg i'r un sydd yn Neddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 mewn perthynas ag adroddiad cyngor ar y cynnydd y 
mae wedi'i wneud tuag at gyflawni ei amcanion llesiant. Ar ôl y gwelliant, byddai'n ofynnol i 
brif gyngor lunio (ond nid "cyhoeddi") adroddiad hunanasesu cyn gynted ag y bo’n rhesymol 
ymarferol ar ôl diwedd y flwyddyn ariannol y mae'r adroddiad yn perthyn iddi. 
 
Fel y soniais yng nghyfarfod y Pwyllgor, rwyf hefyd yn bwriadu diwygio Gorchymyn 
Awdurdodau Lleol (Cod Ymddygiad Enghreifftiol) (Cymru) 2008 i roi sylw i'r gofynion sy'n 
arwain at gyhoeddi cyfeiriad cartref cynghorydd. Rydym wrthi'n ystyried y ffordd fwyaf 
priodol o wneud y diwygiad hwn; naill ai drwy'r Bil neu drwy is-ddeddfwriaeth. 
 
Hoffwn hefyd egluro fy safbwynt o ran dyletswyddau arweinwyr grwpiau gwleidyddol mewn 
perthynas â safonau ymddygiad, adran 67 o'r Bil, sy'n gymwys i brif gynghorau yn unig. 
Mewn tystiolaeth a roddwyd i'r Pwyllgor, awgrymwyd ymestyn y ddyletswydd hon i 
awdurdodau tân ac achub a chynghorau cymuned. 
 
Ar ôl ystyried hyn ymhellach, nid wyf yn bwriadu cyflwyno gwelliannau i ymestyn y 
ddyletswydd hon fel hyn. Dyma'r rhesymau dros hynny: 
 

Awdurdodau tân ac achub 
 
Mae pob aelod o awdurdod tân ac achub hefyd yn aelod o brif gyngor. Bydd y 
ddyletswydd ar arweinydd grŵp gwleidyddol mewn prif gyngor mewn perthynas ag 
ymddygiad aelodau o'r grŵp yn cynnwys camau i gynnal ymddygiad y rhai sy'n 
aelodau o awdurdodau tân ac achub.   



 

 

 

 
Cynghorau tref a chymuned  
 
Y sail ddeddfwriaethol bresennol ar gyfer grwpiau gwleidyddol yw Rheoliadau 
Llywodraeth Leol (Pwyllgorau a Grwpiau Gwleidyddol) 1990 (a wnaed o dan adran 
9(10) o Ddeddf Llywodraeth Leol a Thai 1989 ac Atodlen 1 iddi). Nid yw'r rheoliadau 
hyn yn cynnwys cynghorau tref a chymuned.  
 
Mae adran 67 yn mewnosod pŵer newydd i wneud rheoliadau yn Neddf Llywodraeth 
Leol 2000 i ddiffinio grŵp gwleidyddol a allai sefydlu sail gyfreithiol ar gyfer grwpiau 
gwleidyddol o fewn cynghorau cymuned. Serch hynny, byddai hyn ar unwaith yn rhoi 
dyletswyddau newydd ar arweinwyr y grwpiau hynny. Byddwn yn gyndyn o wneud 
hynny heb sicrhau amser digonol i ystyried yn llawn unrhyw ganlyniadau anfwriadol 
yn sgil darpariaethau newydd o'r fath a chynnal ymgynghoriad priodol. 
 
Awdurdodau Parciau Cenedlaethol 
 
Er nad yw awdurdodau Parciau Cenedlaethol wedi'u crybwyll yn benodol, mae'r 
materion a amlinellir uchod yn berthnasol iddynt hwy hefyd.   

 
Edrychaf ymlaen at gael adroddiad y Pwyllgor ar ôl ichi gwblhau'ch gwaith craffu. 
 
Yn Gywir, 
 

 
 
Julie James AC/AM 
Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol 
Minister for Housing and Local Government  




