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1.  Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 
 
Mae’r adroddiad yn sôn am Fil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2019 (y Bil) sydd 
wedi’i basio gan y Senedd ac sydd ar hyn o bryd yn aros am Gydsyniad Brenhinol. 
 
2.  Beth yw’r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 
 
Briffio aelodau ynghylch prif ddarpariaethau’r Bil fel y’i pasiwyd gan y Senedd, ac i roi 
gwybod iddynt am y newidiadau y bydd yn rhaid i’r Cyngor eu gweithredu.  
 
3.  Beth yw’r Argymhellion? 
 
Y dylai’r aelodau ystyried cynnwys yr adroddiad hwn a rhoi sylwadau ar y cynigion ynghylch 
ymgysylltu’n ehangach gydag aelodau etholedig a gweithredu'r Bil. 
 
4. Manylion am yr Adroddiad 
 
Cyflwynwyd y Bil yn y Senedd am y tro cyntaf yn Nhachwedd 2019, ac fe’i pasiwyd ar 18 
Tachwedd 2020. Mae’r Bil ar hyn o bryd yn aros am Gydsyniad Brenhinol, a ddisgwylir yn 
gynnar yn 2021. Mae’r Bil yn ddarn sylweddol o ddeddfwriaeth sy’n cynnwys 176 adran ac 
14 atodlen, yn cwmpasu ystod eang o bynciau, yn cynnwys diwygio etholiadol, cyfranogiad 
cyhoeddus, llywodraethu a pherfformiad a gweithio’n rhanbarthol. Mae sawl diwygiad yn y 
Bil. I grynhoi, mae’r Bil yn cyflwyno: 
 

Diwygiadau i drefniadau etholiadol ar gyfer llywodraeth leol, yn cynnwys: 

 ymestyn yr hawl i bleidleisio i bobl 16 ac 17 oed, a dinasyddion tramor sy’n preswylio’n 
gyfreithlon yng Nghymru, 

 galluogi cynghorau i ddewis systemau pleidleisio ‘cyntaf i’r felin’ neu ‘bleidlais sengl 
drosglwyddadwy’  

 Newid cylchred etholiadol y prif gynghorau o bedair blynedd i bum mlynedd  

 Caniatáu i staff cyngor nad oes cyfyngiadau gwleidyddol arnynt sefyll etholiad yn eu 
hawdurdod lleol eu hunain (ond byddai’n rhaid iddynt ymddiswyddo pe caent eu hethol) 

 Dileu Ffïoedd Swyddogion Canlyniadau ar gyfer etholiadau lleol  
 

Cyflwyno pŵer cymhwysedd cyffredinol; 
• Bydd gan “awdurdodau lleol cymwys”, sy’n cynnwys y prif gynghorau, a “chynghorau 

cymuned cymwys” bŵer cymhwysedd cyffredinol. 
• Cyfyngiadau – Ni all awdurdod wneud dim o dan y pŵer cyffredinol sy’n waharddedig ar hyn 

o bryd, nac unrhyw beth a allai gael ei wahardd yn benodol mewn deddfwriaeth yn y dyfodol. 
• Diddymu ‘pŵer llesiant’ Deddf Llywodraeth Leol 2000. 



 
Diwygiadau i gyfranogiad cyhoeddus mewn llywodraeth leol: 

 Dyletswydd i annog pobl leol i gymryd rhan mewn llywodraeth leol (a chynhyrchu strategaeth 
i’r diben hwnnw); 

 Dyletswydd i greu cynllun deisebau (a diddymu pleidleisiau cymunedol); 

 Dyletswydd i ddarlledu cyfarfodydd penodol; 

 Mwy o hyblygrwydd o ran aelodau’n ymbresenoli o bell.  

 Dyletswydd i gynhyrchu canllaw i Gyfansoddiad y Cyngor mewn iaith bob dydd. 
 

Diwygiadau o ran llywodraethu democrataidd ac arweinyddiaeth, yn cynnwys: 

 Creu swyddogaeth statudol ‘Prif Weithredwr’ (yn hytrach na Phennaeth Gwasanaeth 
Cyflogedig) gyda dyletswyddau penodol;  

 penodi cynorthwywyr i’r cabinet a chaniatáu i arweinwyr neu aelodau cabinet rannu swyddi; 

 cyflwyno cynllun i alluogi swyddi anweithredol, megis cadeirio pwyllgorau, i gael eu rhannu. 

 diweddaru darpariaethau absenoldebau teuluol yn unol â’r rhai sydd ar gael i weithwyr (via 
rheoliadau); 

 ei gwneud yn ofynnol i arweinwyr grwpiau gwleidyddol hyrwyddo a chynnal safonau uchel o 
ymddygiad ymysg aelodau’u grwpiau. 

 Grym i Weinidogion Cymru gyflwyno canllawiau statudol ar gydraddoldeb ac amrywiaeth y 
bydd yn rhaid i Arweinwyr Cynghorau eu hystyried. 
 

Gweithio ar y Cyd: 

 Grym i gynghorau gychwyn sefydlu Cyd-bwyllgorau Corfforaethol (CJCs) yn cwmpasu 
unrhyw swyddogaethau; 

 Grym i Weinidogion sefydlu CJCs yn cwmpasu pedair swyddogaeth, sef llesiant economaidd, 
cludiant, cynllunio strategol a gwella ysgolion.  

 Grym i Weinidogion Cymru gylchredeg canllawiau statudol ar weithio ar y cyd y bydd yn rhaid 
i gynghorau eu hystyried. 
 

Diwygio’r gyfundrefn perfformiad a llywodraethu: 

 Dyletswydd i gadw ‘gofynion perfformiad’ dan adolygiad 

 Arolwg budd-ddeiliaid blynyddol 

 Diddymu dyletswyddau Mesur 2009, gan gyflwyno hunanasesiad ac asesiad panel (adolygiad 
gan gymheiriaid) yn lle dyletswyddau archwilio ac adrodd; 

 Diwygiadau i Bwyllgorau Archwilio, eu hailenwi’n Bwyllgorau Llywodraethu ac Archwilio, a 
rhagnodi aelodaeth a chadeirydd. 

 Grymoedd Archwilydd Cyffredinol i gynnal ‘archwiliadau arbennig’ 
 

Uno ac ailstrwythuro ardaloedd y prif gynghorau. 

 Gellid gweithredu uno’n wirfoddol y prif ardaloedd drwy reoliadau 

 Gallai’r prif gynghorau wneud cynigion diddymu 

 Grym i Weinidogion Cymru wneud ‘rheoliadau ailstrwythuro’ mewn amgylchiadau penodol 
 
Mae darpariaethau ‘Dod i Rym’ y Bil yn gymhleth, gyda rhai darpariaethau’n dod i rym 
ddyddiau ar ôl cael Cydsyniad Brenhinol, ac eraill o fewn deufis, a’r mwyafrif drwy Offeryn 
Statudol Gweinidogol. Ni fydd rhai darpariaethau’n dechrau tan ar ôl yr etholiadau llywodraeth 
leol ym mis Mai 2022. 
 
Hefyd, nid oes amheuaeth na fydd nifer o ymarferion ymgynghori a gynhelir naill ai ar 
reoliadau drafft a wneir dan y Bil, neu ganllawiau statudol a gynhyrchir, fel sy’n ofynnol gan y 
Bil, y bydd yn rhaid i’r Cyngor ei ystyried. Disgwylir y bydd o leiaf 5 set o ganllawiau statudol 



a sawl set o reoliadau yn cael eu cyflwyno yn ystod y flwyddyn i ddod, gyda phob un yn destun 
ymarfer ymgynghori. 
 
Mae un ymarfer ymgynghori eisoes wedi digwydd ar fater Rheoliadau Sefydlu drafft ar gyfer 
creu Cyd-bwyllgor Corfforaethol ar gyfer gogledd Cymru, a oedd yn gofyn am ymateb erbyn 
4 Ionawr 2021. Mae copi o ymateb y Cyngor i’r ymgynghoriad i’w weld yn Atodiad 1. 
 
Ar hyn o bryd hefyd, y mae ymgynghoriad agored ar ganllawiau statudol i’w gynhyrchu mewn 
perthynas â’r darpariaethau Perfformiad a Llywodraethu yn Rhan 6 (Perfformiad a 
Llywodraethu) y Ddeddf, sy’n gwahodd ymatebion erbyn 3 Chwefror 2021. Mae hyn yn destun 
adroddiad ar wahân. 
 
Mae nifer o gyfleoedd briffio wedi’u nodi ar gyfer gwahanol fforymau o fewn y Cyngor yn 
nhermau gweithredu'r Bil yn benodol ac yn gyffredinol, yn cynnwys y Pwyllgor Llywodraethu 
Corfforaethol ac Archwilio, y Pwyllgor Safonau, y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, ac 
efallai sesiwn friffio ar gyfer y Cyngor.  
 
Bydd sawl agwedd ar y Bil yn gofyn am wneud newidiadau i Gyfansoddiad y Cyngor, ac 
mae’n rhaid cyflwyno’r rhain i’r Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol ac Archwilio a’r Cyngor 
eu cymeradwyo. Oherwydd natur dameidiog cychwyn y darpariaeth, mae'n debyg y bydd yn 
rhaid gwneud hyn mewn ffordd dameidiog hefyd. 
 
Bydd gan aelodau’r Pwyllgor ddiddordeb penodol yn y newidiadau a gyflwynir mewn 
perthynas â’i aelodaeth a’i drafodion. Mae’r Bil yn gofyn i’r Pwyllgor gael ei ailenwi’n Bwyllgor 
Llywodraethu ac Archwilio. Rhaid i ddau draean aelodau’r pwyllgor fod yn aelodau etholedig, 
a’r traean arall yn lleygwyr annibynnol. Rhaid i’r Pwyllgor benodi Cadeirydd y mae’n rhaid 
iddynt fod yn un o’r lleygwyr annibynnol, a Dirprwy Gadeirydd na all fod yn aelod o’r 
weithrediaeth (y Cabinet) nac yn gynorthwyydd i’r weithrediaeth. Bydd yn rhaid i’r Cyngor, 
felly, gynnal ymgyrch recriwtio er mwyn penodi aelodau lleyg annibynnol i’r Pwyllgor gan y 
byddai aelodaeth bresennol y Pwyllgor yn anghydnaws â’r gofynion newydd. 
 
Mae’r Bil hefyd yn diwygio swyddogaethau'r Pwyllgor fel y’u disgrifiwyd yn flaenorol ym Mesur 
Llywodraeth Leol (Cymru) 2011. Mae’r rhain yn cynnwys y swyddogaeth a gyflawnir gan y 
Pwyllgor yn narpariaethau asesu perfformiad y Bil, a ddisgrifir yn fanylach mewn adroddiad 
ar wahân. Mae’r Bil hefyd yn ychwanegu’r swyddogaeth o adolygu, asesu, a gwneud 
adroddiadau ac argymhellion mewn perthynas â gallu’r Cyngor i ddelio â chwynion yn 
effeithiol. 
 
Bydd y darpariaethau sy’n gysylltiedig ag aelodaeth a thrafodion y pwyllgor yn dechrau ar 
ddyddiad a bennir gan Weinidogion Cymru mewn gorchymyn a wneir drwy offeryn statudol. 
Ni wyddys eto, felly, pa bryd y daw’r darpariaethau hyn i rym. 
 
Mae’n debygol y bydd amrywiol ddarpariaethau’r Bil yn gofyn am i swm sylweddol o waith 
gael ei wneud ar draws gwahanol rannau o’r Cyngor, a bydd hynny’n gofyn am fewnbwn 
gwleidyddol. Gwahoddir safbwyntiau’r aelodau ar greu gweithgor aelodau / swyddogion i 
oruchwylio gweithredu’r Bil. 
 
5. Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
 
Nid oes angen gwneud penderfyniad. Rhoi gwybod i gynghorwyr beth yw prif ddarpariaethau’r 
Bil a holi am eu barn ynghylch cyfranogiad ehangach gan aelodau yw unig bwrpas yr 
adroddiad. 



 
6.  Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 

   
Nid oes costau’n uniongyrchol gysylltiedig â’r adroddiad hwn. Mae’n debygol y bydd 
costau'n gysylltiedig â gweithredu'r Bil. Fodd bynnag, ar hyn o bryd, mae'n anodd cyfrifo'r 
swm yn absenoldeb canllawiau a rheoliadau manwl.  
 
7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad Effaith ar Les?  
 
Nid oes asesiad effaith wedi’i gynnal yng nghyswllt yr adroddiad hwn.  
 
8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gydag Archwilio ac eraill? 
  
Cynhaliwyd sesiwn friffio gydag aelodau etholedig ar ôl i'r Bil gael ei gyflwyno, a chyflwynwyd 
ymateb i ymarferiad ymgynghori Llywodraeth Cymru yn Ionawr 2020. Cynhaliwyd ymarferiad 
ymgynghori pellach yn ddiweddar yng nghyswllt y rheoliadau drafft ar gyfer sefydlu Cyd-
bwyllgor Corfforaethol y cynhaliwyd sesiwn friffio i aelodau yn ei sgil, gan esgor ar yr ymateb 

sydd ynghlwm yn Atodiad 1. Ymgynghorir â’r Grŵp Cadeiryddion ac Is-Gadeiryddion 

Archwilio a’r Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol ac Archwilio dan gwmpas arall ynghylch 
canllawiau statudol drafft a gyflwynir yn Rhan 6 y Bil. 
 
Ymgysylltir ac ymgynghorir ymhellach â’r aelodau wrth i amrywiol ddogfennau offerynnau 
statudol a chanllawiau statudol gael eu cynhyrchu gan y llywodraeth. 
 
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 
  
Fel y nodwyd uchod, nid oes costau uniongyrchol o ganlyniad i’r adroddiad hwn. Fodd 
bynnag, fe fydd goblygiadau ariannol a ddaw’n glir wrth i’r ddeddfwriaeth gael ei gweithredu. 
Mae’n debyg mai’r effaith uniongyrchol gyntaf fydd yr angen i ddarparu adnoddau i unrhyw 
strwythurau newydd i sicrhau llywodraethu cywir (e.e. cefnogaeth i adrannau ariannol, 
cyfreithiol ac AD). Bydd hefyd yn bwysig fod maint a strwythur gwasanaethau’n cael eu 
rheoli’n ofalus os bydd swyddogaethau a chyfrifoldebau'n cael eu trosglwyddo i gyrff 
rhanbarthol. Caiff y goblygiadau ariannol eu monitro’n ofalus dros y misoedd a’r 
blynyddoedd i ddod, a byddant, os bydd angen, yn ffurfio rhan o gynigion cyllidebau yn y 
dyfodol. 

10. Pa risgiau sy’n bodoli ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i’w lleihau? 
 

 Nid oes unrhyw risgiau’n deillio’n uniongyrchol o’r adroddiad hwn. Bydd gwerthfawrogiad 

manylach o’r risgiau yn datblygu wrth i ragor o fanylion ddod i’r amlwg ynghylch yr offerynnau 

statudol a’r dogfennau canllaw a gynhyrchir o dan y Bil.  Bydd cynllunio a chydlynu effeithiol 

yn lliniaru’r risg y gallai’r Cyngor fethu gweithredu’n briodol yr amrywiol newidiadau y mae’r 

Bil yn gofyn amdanynt. 

 
11. Y grym i wneud y penderfyniad 
 
Nid oes angen gwneud penderfyniad. 


