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Teitl Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1. Mae’r adroddiad hwn am y darpariaethau o fewn Deddf Llywodraeth Leol ac 

Etholiadau (Cymru) 2021, (y Ddeddf) mor bell ag y maent yn ymwneud â 

swyddogaethau’r Pwyllgor. 

2. Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 

2.1. I hysbysu’r Pwyllgor am y darpariaethau o fewn y Ddeddf sy’n effeithio ar waith 

y Pwyllgor. 

3. Beth yw’r Argymhellion? 

3.1. Bod cynnwys yr adroddiad yn cael ei nodi gan y Pwyllgor. 

4. Manylion yr Adroddiad 

4.1. Cafodd y Ddeddf ei chyflwyno am y tro cyntaf fel bil i’r Senedd ym mis 

Tachwedd 2019 a chafodd ei chymeradwyo’n derfynol ar 18 Tachwedd 2020.  

Derbyniodd y Ddeddf Gydsyniad Brenhinol ym mis Ionawr 2021.  Mae’r Bil yn 

ddarn o ddeddfwriaeth sylweddol sy’n cynnwys 176 o adrannau ac 14 Atodlen, 

sy’n cynnwys ystod eang o destunau gan gynnwys diwygio etholiadol, annog y 

cyhoedd i gymryd rhan, llywodraethu a pherfformiad a gwaith rhanbarthol. Mae 

yna nifer o ddiwygiadau o fewn y Bil, fodd bynnag, i grynhoi, mae’r Bil yn 

cyflwyno: 

 
Diwygiadau i drefniadau etholiadol ar gyfer llywodraeth leol, gan  
gynnwys: 



 
 

 ymestyn yr etholfraint pleidleisio i 16 ac 17 oed a dinasyddion tramor sy’n 
breswylwyr cyfreithiol yng Nghymru, 

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

 Newid cylch etholiadol ar gyfer prif gynghorau o bedair blynedd i bum mlynedd  

 Caniatáu i staff y cyngor na chyfyngwyd yn wleidyddol i sefyll ar gyfer etholiad 
yn eu hawdurdod eu hunain (ond a ddylai ymddiswyddo os byddent yn cael eu 
hethol) 

 Dileu Ffioedd Swyddogion Canlyniadau ar gyfer etholiadau lleol 
 
Cyflwyno pŵer cymhwysedd cyffredinol; 

 Bydd gan “awdurdod lleol cymwys” sy’n cynnwys prif gynghorau a 
“chynghorau cymuned cymwys” bŵer cymhwysedd cyffredinol. 

 Cyfyngiadau – Ni all awdurdod wneud unrhyw beth o dan y pŵer cyffredinol 
nad yw’n cael ei wneud ar hyn o bryd, nac unrhyw beth a all fod yn 
waharddedig mewn deddfwriaeth yn y dyfodol. 

  ‘Pŵer lles’ Deddf Llywodraeth Leol 2000 wedi’i ddiddymu. 
 
Diwygiadau i annog y cyhoedd i gymryd rhan mewn llywodraeth leol: 

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

 Dyletswydd gwneud cynllun deiseb (a diddymu pleidleisiau cymunedol); 

 Dyletswydd i ddarlledu rhai cyfarfodydd;  

 Mwy o hyblygrwydd ynglŷn ag aelodau yn mynychu o bell.  

 Dyletswydd i gynhyrchu canllaw ar gyfansoddiad y Cyngor mewn iaith 
gyffredin. 
 
Diwygiadau yn ymwneud â llywodraethu ac arweinyddiaeth 
ddemocrataidd, gan gynnwys:  

 Creu swydd statudol ‘Prif Weithredwr’ (yn hytrach na phennaeth gwasanaeth 
cyflogedig) gyda dyletswyddau penodol;  

 penodi cymorthyddion i gabinet a chaniatáu arweinwyr neu aelodau cabinet 
sy’n rhannu swydd; 

 cyflwyno rhannu swydd ar gyfer swyddi anweithredol fel cadeiryddion pwyllgor. 

 diweddaru darpariaethau absenoldeb teulu yn unol â’r rhai sydd ar gael i 
weithwyr (drwy reoliadau); 

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

 Pŵer i Weinidogion Cymru gyflwyno canllawiau statudol ar gydraddoldeb ac 
amrywiaeth y mae’n rhaid i Arweinwyr Cyngor eu hystyried. 
 
Cydweithio: 

 Pwerau i gynghorau ddechrau sefydlu Cydbwyllgorau Corfforaethol (CBC) gan 
gynnwys unrhyw swyddogaeth: 

 Pwerau i Weinidogion sefydlu CBC yn cynnwys pedair swyddogaeth lles 
economaidd, cludiant, cynllunio strategol a gwella ysgolion. 

 Pŵer i Weinidogion Cymru gyhoeddi canllawiau statudol ar gydweithio y mae’n 
rhaid i gynghorau eu hystyried.   
 
Diwygiadau i’r drefn perfformiad a llywodraethu: 

 Dyletswydd i gadw’r ‘gofynion perfformiad’ o dan adolygiad.  



 
 

 Arolwg rhanddeiliad blynyddol 

 Diddymu dyletswyddau Mesur 2009, gan ddisodli dyletswyddau archwilio ac 
adrodd gyda hunanasesiad ac asesiad panel (adolygiad gan gymheiriaid); 

 Diwygiadau i Bwyllgorau Archwilio, ailenwi fel Pwyllgorau Llywodraethu ac 
Archwilio a phennu aelodaeth a chadeirydd. 

 Pwerau’r Archwilydd Cyffredinol i gynnal ‘archwiliadau arbennig’ 
 
Uno ac ailstrwythuro prif feysydd y cyngor. 

 Gall rheoliadau weithredu uno prif feysydd yn wirfoddol  

 Gall prif gynghorau wneud cais ar gyfer diddymu 

 Pŵer i Weinidogion Cymru wneud ‘rheoliadau ailstrwythuro’ mewn 
amgylchiadau penodol 

 
4.2  Mae darpariaethau ‘Dod i Rym’ y Bil yn gymhleth, gyda rhai darpariaethau yn dod 

i rym o fewn dyddiau o Gydsyniad Brenhinol, eraill o fewn dau fis a’r mwyafrif 
drwy offeryn statudol Gweinidogol. Ni fydd rhai darpariaethau yn dechrau tan ar 
ôl etholiadau llywodraeth leol ym mis Mai 2022. 

 
4.3  Bydd y darpariaethau sy’n ymwneud yn uniongyrchohl â gwaith y Pwyllgor yn dod 

i rym ar ddyddiad i’w drefnu gan Weinidogion Cymru nad yw’n hysbys ar hyn o 
bryd.   

 
4.4  Mae’r Ddeddf yn cynnig bod arweinydd grŵp gwleidyddol yn cynnwys aelodau o 

gyngor sir neu gyngor bwrdeistref sirol yng Nghymru yn gorfod cymryd camau 
rhesymol i hybu a chynnal ymddygiad o safon uchel gan aelodau’r grŵp ac mae’n 
rhaid cydweithredu â phwyllgor safonau’r cyngor wrth ymarfer swyddogaethau’r 
pwyllgor safonau. 

 
4.5  Mae’n rhaid i arweinydd grŵp gwleidyddol roi sylw i unrhyw ganllawiau ar y 

ddyletswydd hon a gyhoeddwyd gan Weinidogion Cymru. 
 
4.6  Bydd gan bwyllgor safonau cyngor sir neu gyngor bwrdeistref sirol yng Nghymru 

swyddogaethau penodol monitro bod arweinwyr grwpiau gwleidyddol ar y cyngor 
yn cydymffurfio â’u dyletswyddau yn y cyswllt hwn a chynghori, hyfforddi neu 
drefnu i hyfforddi arweinwyr grwpiau gwleidyddol ar y cyngor am faterion sy’n 
ymwneud â’r dyletswyddau hynny. 

 
4.7  Mae’r Ddeddf hefyd yn nodi bod yn rhaid i bwyllgor safonau awdurdod perthnasol 

gyflwyno adroddiad blynyddol i’r awdurdod cyn gynted ag y bo'n ymarferol ar ôl 
pob blwyddyn ariannol. Mae’n rhaid i’r adroddiad blynyddol ddisgrifio sut mae 
swyddogaethau’r pwyllgor wedi eu rhyddhau yn ystod y flwyddyn ariannol.  

 
4.8  Yn benodol, mae’n rhaid i’r adroddiad gynnwys crynodeb o beth a wnaed i 

ryddhau swyddogaethau cyffredinol a phenodol y pwyllgor ac mae’n rhaid 
cynnwys asesiad o faint mae arweinwyr grwpiau gwleidyddol ar y cyngor wedi 
cydymffurfio â’u dyletswyddau i hybu a chynnal safonau uchel o ymddygiad gan 
aelodau eu grŵp. Mae’n rhaid i’r cyngor ystyried pob adroddiad blynyddol a 
wnaed gan ei bwyllgor safonau o fewn tri mis o’r diwrnod y gwnaeth dderbyn yr 
adroddiad. 

 



 
 

5. Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 

5.1. Nid yw'r adroddiad yn cael effaith uniongyrchol ar y blaenoriaethau 

corfforaethol.  

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

6.1. Nid oes costau uniongyrchol yn gysylltiedig â’r adroddiad hwn. Bydd y 

canllawiau a gyhoeddwyd gan Weinidogion Cymru yn darparu darlun clir faint o 

hyfforddiant fydd arweinwyr grwpiau gwleidyddol ei angen a pha un a fydd hyn 

yn cynnwys unrhyw gostau ychwanegol. 

7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les? 

7.1. Nid oes angen asesiad o'r effaith ar gyfer yr adroddiad hwn. 

8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi’u cynnal gyda Chraffu ac eraill? 

8.1. Ymgynghorwyd â’r Aelodau ynglŷn â darpariaethau’r Ddeddf yn ystod y cyfnod 

drwy’r broses ddeddfwriaethol.  

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

9.1 Er nad oes gan yr adroddiad hwn oblygiadau ariannol uniongyrchol, efallai y bydd 

yn effeithio ychydig ar gyllidebau hyfforddiant i’r dyfodol. Bydd yn rhaid i’r 

gwasanaeth a’i gysylltiadau cyllid fonitro hyn yn ofalus.  

 

10. Pa risgiau sydd yna ac oes yna unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 

10.1. Nid oes yna unrhyw beryglon yn codi’n uniongyrchol allan o’r adroddiad hwn.  

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

11.1 Nid oes angen penderfyniad. 


