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Annwyl Julie 

Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 

Rwy’n ysgrifennu atoch ynghylch ein gwaith craffu ar y Bil Llywodraeth Leol ac 
Etholiadau (Cymru) a hoffwn nodi ymlaen llawn rai cwestiynau manwl ar y 
pwerau gwneud rheoliadau sydd wedi’u cynnwys yn y Bil. Cyn gwneud hynny 
hoffwn, ar ran y Pwyllgor, gydymdeimlo’n ddiffuant â chi am y brofedigaeth a 
brofoch chi’n ddiweddar.  

Rydym yn rhagweld y bydd ein sesiwn dystiolaeth (sydd i’w hail-drefnu) yn 
canolbwyntio ar egwyddorion deddfwriaethol ehangach y Bil ac, yn dibynnu ar 
amseroedd, eich ymatebion i’r cwestiynau manwl isod. 

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?  

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? 

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? 

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?  

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?  

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)?  

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)? 

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 aelod arweinydd y grŵp. Rhaid i Weinidogion 
Cymru ymgynghori ag unrhyw bersonau sy’n briodol yn eu barn hwy cyn 
gwneud y rheoliadau hyn.  

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



 

(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? 

Rheoliadau cyd-bwyllgorau 

9. Mae adran 82(1) yn rhoi pŵer i Weinidogion Cymru ddiwygio, drwy reoliadau, 
unrhyw reoliadau sy’n sefydlu cyd-bwyllgor corfforaethol. Gellir defnyddio’r 
pŵer hwn i roi, addasu neu ddileu swyddogaeth cyd-bwyllgor corfforaethol, 
neu “at unrhyw ddiben arall”. A all y Gweinidog egluro beth mae hi’n 
rhagweld fydd “unrhyw ddiben arall” a pham bod angen y ddarpariaeth 
hollgynhwysfawr hon? 

10. Mae adran 84(1) yn caniatáu i reoliadau cyd-bwyllgor ac unrhyw reoliadau a 
wneir o dan adrannau 82 neu 83 ddiwygio, addasu, cymhwyso, 
datgymhwyso, diddymu neu ddirymu unrhyw ddeddfiad (sy’n cynnwys 
deddfwriaeth sylfaenol). Pam bod y ddarpariaeth hon yn ddarostyngedig i’r 
weithdrefn negyddol pan fo’n cynnwys pŵer Harri’r VIII i ddiwygio, addasu, 
cymhwyso, datgymhwyso, diddymu neu ddirymu deddfwriaeth sylfaenol?  

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? 

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 chyd-
bwyllgorau corfforaethol. Mae hwn yn bŵer eang iawn, felly a all y 
Gweinidog esbonio pam bod hyn yn ofynnol ac at beth y mae hi’n rhagweld 
y bydd y pŵer hwn yn cael ei ddefnyddio? 

13. Mae adran 86 yn ei gwneud yn ofynnol i brif gynghorau a chyd-bwyllgorau 
corfforaethol 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 na fydd y canllawiau yn eu cwmpasu ar wyneb y Bil?  

(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. 



 

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?  

(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? 

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? 

Uno prif ardaloedd yn wirfoddol 

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?  

(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? 



 

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 cynnig sicrhau yr ymgynghorir yn llawn ac yn briodol â’r cyhoedd 
cyn gwneud unrhyw reoliadau uno? 

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 
ddefnyddio’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 
ddefnyddio’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? 

Ailstrwythuro’r prif ardaloedd 

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?  

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 
ddefnyddio’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? 



 

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? 

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 
ddefnyddio’r pŵer i roi cyfarwyddyd i brif gyngor i ddarparu gwybodaeth 
iddynt 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? 

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 
ddefnyddio’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? 

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? 

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? 

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)? 

Atodlenni 

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? 

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? 

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? 

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? 

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? 

Yn gywir 
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