
ASESIAD EFFAITH INTEGREDIG LLYWODRAETH CYMRU (DETHOLIAD) 
 
Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)  
 

ADRAN 1. PA GAMAU Y MAE LLYWODRAETH CYMRU YN EU 
HYSTYRIED A PHAM? 

 
Y tymor hir 
 
1.1 Mae sut rydym yn byw ac yn gweithio yng Nghymru yn newid yn barhaus ac 

mae angen i’n sefydliadau gwasanaeth cyhoeddus newid ar yr un cyflymder.  
Mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i gefnogi llywodraeth leol gref a grymus 
sy’n darparu arweinyddiaeth ddewr, benderfynol a phendant.  Hoffem weld 
llywodraeth leol sy’n cael ei gwerthfawrogi gan y cymunedau y mae’n eu 
gwasanaethu; a dylai aelodau etholedig a swyddogion gael eu parchu a bod 
yn gynrychioliadol o’r cymunedau hynny. 
   

1.2 Nod ein gweledigaeth ar gyfer llywodraeth leol yw adeiladu ar gryfderau 
presennol llywodraeth leol.  Prif gynghorau sy’n gweithio gyda’i gilydd a 
chydag eraill i wneud gwahaniaeth, gan ddefnyddio arian cyhoeddus yn 
effeithiol er budd y cyhoedd.  System o lywodraeth leol lle mae’r gweithlu’n 
cael ei werthfawrogi a’i barchu a lle mae’n ddylanwadol o ran gwella 
gwasanaethau – gan gael eu cefnogi a’u hannog i fod yn eiriolwyr dros y bobl 
y maen nhw’n eu gwasanaethu.  System lle mae partneriaethau cymdeithasol 
yn sail i’r berthynas rhwng y prif gynghorau a’u staff, gan gydnabod eu 
gwerthoedd a’u cryfderau.  

 
1.3 Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) (“y Bil”) sy’n darparu’r fframwaith 

deddfwriaethol i gyflawni pecyn mawr o ddiwygiadau i adfywio democratiaeth 
leol ac i gryfhau atebolrwydd awdurdodau lleol a’u perfformiad.  Mae’n 
darparu mwy o gyfleoedd i bobl ymgysylltu â llywodraeth leol, gan gynnwys 
pleidleisiau i bobl ifanc 16 a 17 oed a ddinasyddion o dramor sy’n preswylio 
yma, ynghyd ag amryw o newidiadau pwysig eraill i wella’r niferoedd sy’n 
cofrestru ac yn pleidleisio. Mae’r Bil yn cryfhau’r pwerau sydd ar gael i 
lywodraeth leol, gan ddarparu pŵer cymhwysedd cyffredinol iddi, ac mae’n 
cynnwys mesurau i wella’i thryloywder a’i natur agored.  Mae’n nodi un 
fframwaith cyson, uniongyrchol, wedi’i symleiddio a fydd yn galluogi prif 
gynghorau i weithio’n  rhanbarthol a chydweithio mewn modd sy’n atebol yn 
ddemocrataidd, a hynny drwy ‘gydbwyllgorau corfforaethol’. Bydd system 
newydd o ran perfformiad a llywodraethu yn pwysleisio bod y prif gynghorau 
yn cymryd perchnogaeth ar eu gwelliant eu hunain, gan hybu diwylliant lle 
maent yn agored i her ac yn croesawu her, p’un a fydd yr her honno’n deillio o 
fewn y cyngor neu’n allanol.  Mae’r Bil yn gwneud darpariaeth i Weinidogion 
Cymru roi cymorth a, lle bo’i angen, ymyrryd i helpu prif gynghorau sy’n 
wynebu problemau arwyddocaol o ran llywodraethu a pherfformiad.  Mae 
hefyd yn galluogi prif gynghorau i uno o’u gwirfodd pan fo’r cynghorau’n 
penderfynu mai dyna sydd er budd eu hardaloedd.  

 



Atal 
 
1.4 Rydym yn wynebu heriau newydd sy’n deillio o’r ffaith bod cyni parhaus wedi’i 

waethygu gan effaith globaleiddio. 
 

1.5 Mae cenhedlaeth newydd yn disgwyl i arweinwyr gwasanaethau cyhoeddus 
roi cyfeiriad, cadw gwead cymunedau a darparu cyfleoedd i gymryd rhan i 
wneud penderfyniadau democrataidd.  Bydd democratiaeth leol gref a grymus 
yn hanfodol o ran mynd i’r afael â’r heriau sy’n ein hwynebu, dod o hyd i’r 
atebion lleol gorau a darparu gwasanaethau cyhoeddus cynaliadwy. 

 
Integreiddio 
 
1.6 Nod y Bil yw ceisio sicrhau bod llywodraeth leol yn gynaliadwy ac yn gallu 

darparu’r sylfaen y gall cenedlaethau’r dyfodol a’u cymunedau ffynnu arni.  
Bydd yn helpu’r broses o drawsnewid dulliau darparu gwasanaethau ac yn 
arfogi’r prif gynghorau â’r dulliau i arwain eu cymunedau ac i’w cymunedau 
ymgysylltu â nhw.  
 

1.7 Amcan y Bil yn y pen draw yw cryfhau llywodraeth leol a diwygio etholiadau 
llywodraeth leol yng Nghymru. Mae’n amlwg bod yr amcan hwn yn cyd-fynd â 
phump o’r saith nod llesiant a nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) 2015.   
 

 Cymru lewyrchus  

 Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang 

 Cymru sy’n fwy cyfartal  

 Cymru o gymunedau cydlynus 

 Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu 
 

1.8 Mae ar Gymru angen prif gynghorau cryf, effeithiol, grymus sydd â’r gallu i 
wrthsefyll cyni parhaus ac adeiladu system o ddemocratiaeth leol sy’n 
berthnasol i genedlaethau’r dyfodol.  Mae hyn yn hanfodol er mwyn gwireddu 
Ffyniant i Bawb a galluogi llywodraeth leol i gynyddu ei chyfraniad i’n nodau 
llesiant cyffredin i’r eithaf.  

 
Cydweithio 
 
1.9 Mae’n cynigion yn gyfle i gael sgwrs gyda phobl Cymru ynghylch adfer 

ymddiriedaeth yn ein sefydliadau democrataidd a hynny drwy alluogi’r prif 
gynghorau i fod mor agored a thryloyw â phosibl ac ymgysylltu â’u 
dinasyddion a’u cynnwys yn eu gwaith.  Bydd Llywodraeth Cymru yn gweithio 
gyda llywodraeth leol i hybu rôl aelodau etholedig ac i helpu cymunedau i 
ddeall, a gwerthfawrogi, y rhan bwysig sy’n cael ei chwarae yn eu bywydau 
gan y prif gynghorau.  Bydd hefyd yn galluogi cymunedau i ymgysylltu’n 
ehangach ac mewn ffyrdd gwahanol â’u cyngor.  

 
 
 



Cymryd rhan 
 
1.10 Mae Llywodraeth Cymru wedi ymgynghori’n helaeth â’r rhanddeiliaid a’r 

cyhoedd ar ei chynigion sy’n esblygu ers 2014 drwy gyfres o Bapurau Gwyrdd 
a Gwyn a Bil Llywodraeth Leol drafft.  Wrth ddatblygu Papur Gwyn 2015, 
Diwygio Llywodraeth Leol: Grym i Bobl Leol, comisiynodd Llywodraeth Cymru 
nifer o adolygiadau a darnau penodol o waith ymchwil.  Roedd hyn yn ymgais 
i ddarparu tystiolaeth lle’r oedd y gronfa fel arall yn wan, gan gynnwys 
agweddau at lywodraeth leol, amrywiaeth mewn llywodraeth leol, llywodraethu 
cymunedol a chydgynhyrchu.  Roedd yr ymchwil hefyd yn ceisio adolygu 
effeithiolrwydd ei pholisïau presennol, gan gynnwys polisïau ar archwilio, 
arolygu a rheoleiddio; gwaith craffu llywodraeth leol; gweithrediad y system o 
weithrediaethau a chraffu mewn llywodraeth leol, a rhoi Mesur Llywodraeth 
Leol (Cymru) 2011 ar waith.  
 

1.11 Cyhoeddwyd ymgynghoriad “Diwygio Etholiadol ym maes Llywodraeth Leol 
yng Nghymru” ym mis Gorffennaf 2017 gan ennyn nifer fawr o ymatebion 
(979). Yn dilyn yr ymgynghoriad, cafwyd nifer o weithdai gyda’r rhanddeiliaid a 
oedd yn cynnwys: arweinwyr, prif weithredwyr ac uwch-reolwyr y prif 
gynghorau, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC), Cyngor Gweithredu 
Gwirfoddol Cymru, Swyddogion o Lywodraeth y Deyrnas Unedig, Un Llais 
Cymru, Cymdeithas Clercod y Cynghorau Lleol, Swyddfa Archwilio Cymru, 
Estyn, Arolygiaeth Gofal Cymru, y Ganolfan Craffu Cyhoeddus ac eraill.  
 

1.12 Ymgynghorwyd ddwywaith ar fesurau i fynd i’r afael â thwyll ac osgoi talu 
ardrethi annomestig; yn gyntaf ym mis Tachwedd 2015 ac eto ym mis Ebrill 
2018.  Roedd ymateb y ddau ymgynghoriad yn llethol o blaid lleihau cyfleoedd 
i drethdalwyr anonest osgoi cyfrannu at gyllid sy’n hanfodol ar gyfer 
gwasanaethau lleol.  Mae rhai o’r mesurau hyn yn gofyn deddfwriaeth 
sylfaenol newydd a ddarperir yn y Bil hwn a bydd newidiadau eraill yn cael eu 
gwneud drwy ddiwygio is-ddeddfwriaeth a chydweithredu mwy effeithiol rhwng 
cyrff cyhoeddus.  
 

1.13 Cafwyd ymgysylltu gwleidyddol helaeth drwy gydol y cyfnod datblygu polisi, 
gan gynnwys drwy sefydlu Gweithgor Llywodraeth Leol o dan gadeirydd 
annibynnol yn 2018. Roedd y Gweithgor yn fforwm ar gyfer trafod adeiladol a 
chytuno ar egwyddorion cyffredin i’w defnyddio’n sail i ddatblygu fframwaith 
statudol ac i sicrhau gweithio rhanbarthol a chydweithio gan brif gynghorau. Ar 
ôl i waith y Gweithgor ddod i ben, sefydlwyd is-grŵp newydd o Gyngor 
Partneriaeth Cymru i fwrw ymlaen ag argymhellion allweddol perthnasol y 
Gweithgor.  

 
Effaith 
 
1.14 Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod gan lywodraeth leol y pwerau 

angenrheidiol i wneud bywyd yn well yn ein cymunedau.  Bydd y pŵer 
cymhwysedd cyffredinol yn fodd i’r prif gynghorau a chynghorau cymuned sy’n 
bodloni’r meini prawf fabwysiadu dulliau arloesol i ddiwallu anghenion eu 
cymunedau, gan gydweithio â phartneriaid ar draws y sector cyhoeddus, y 
sector preifat a’r trydydd sector.  



 
1.15 Rhagwelir y bydd y newidiadau arfaethedig mewn hawliau pleidleisio ac ym 

mhroses etholiadol llywodraeth leol yn creu effaith gadarnhaol ar unigolion ag 
anableddau, pobl o grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ifanc 
rhwng 16 a 17 oed.  Mae’n debyg y bydd rhoi’r bleidlais i’r holl ddinasyddion o 
dramor sy’n preswylio’n gyfreithlon yng Nghymru, nid dim ond y rhai sydd â 
phleidlais ar hyn o bryd, yn creu effaith ar unigolion nad ydynt ar hyn o bryd yn 
cael cymryd rhan mewn democratiaeth leol drwy bleidleisio neu drwy sefyll i’w 
hethol i’w cyngor lleol.  
 

Costau ac Arbedion 
 
1.16 Mae’r costau a’r buddion sy’n gysylltiedig â’r opsiynau wedi’u hasesu yn yr 

Asesiad Effaith Rheoleiddiol sy’n cyd-fynd â’r Bil.   
 
Mecanwaith 
 
1.17 Bydd y Bil yn darparu fframwaith ar gyfer cyflwyno’r diwygiadau mawr y mae 

eu hangen er mwyn gwella a moderneiddio trefniadau etholiadol yng Nghymru 
ac i gryfhau a grymuso’r prif gynghorau i barhau i gyflawni pethau ar ran eu 
cymunedau yn y dyfodol wrth i gyni barhau. 

  



ADRAN 7.  CASGLIAD  
 

7.1 Sut mae’r bobl sy’n fwyaf tebygol o gael eu heffeithio gan y cynnig wedi cael eu 
cynnwys wrth ei ddatblygu? 
 

7.1.1 Mae’r darpariaethau ar gyfer y Bil hwn wedi’u llywio drwy ymgysylltu’n helaeth 
yn flaenorol ac ymgynghori ag amryw o randdeiliaid a’r cyhoedd ers mis 
Gorffennaf 2014.  Yn y cyfnod hwnnw, cynhaliwyd pum ymgynghoriad ar 
ddiwygio yn ogystal ag ymgynghori’n benodol ar ddiwygio etholiadol a 
diwygio’r Awdurdodau Tân ac Achub a dau ymgynghoriad ar fesurau i fynd i’r 
afael ag osgoi talu ardrethi annomestig. Mae’r ymatebion i’r ymgyngoriadau 
wedi llywio’r cynigion presennol. 
 

7.1.2 Cyhoeddwyd yr ymgynghoriad ar “Diwygio Etholiadol ym maes Llywodraeth 
Leol yng Nghymru” ym mis Gorffennaf 2017 gan ennyn nifer fawr o ymatebion 
(979).  
 

7.1.3 Cyhoeddwyd y Papur Gwyrdd Cryfhau Llywodraeth Leol: Cyflawni dros ein 
Pobl ym mis Mawrth 2018, gan ofyn 15 o gwestiynau allweddol (33 o 
gwestiynau i gyd, gan gynnwys is-gwestiynau) ar gryfhau llywodraeth leol.  

7.1.4 Ymgynghorwyd ddwywaith ar fesurau i fynd i’r afael ag osgoi talu ardrethi 
annomestig; yn gyntaf ym mis Tachwedd 2015 ac unwaith eto yn fanylach ym 
mis Ebrill 2018.  Roedd ymateb y ddau ymgynghoriad yn llethol o blaid lleihau 
cyfleoedd i drethdalwyr anonest osgoi cyfrannu at gyllid sy’n hanfodol ar gyfer 
gwasanaethau lleol.   
 

7.1.5 Yn ogystal â chyhoeddi ymgyngoriadau, cynhaliodd yr Ysgrifennydd Cabinet 
dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus ar y pryd gyfres o 
gyfarfodydd a digwyddiadau ymgysylltu drwy gydol y cyfnod ymgynghori. 

 
7.1.6 Digwyddiadau i’r awdurdodau lleol 

 Symposiwm hanner diwrnod – a fynychwyd gan y mwyafrif o’r awdurdodau 
lleol, sef arweinwyr, prif weithredwyr ac aelodau o’r weithrediaeth fel rheol.    

 Cyfarfodydd unigol â’r prif gynghorau 
 
7.1.7 Cyfarfodydd â gwasanaethau cyhoeddus eraill, y trydydd sector a’r 

sector preifat 

 Cadeiryddion a phrif weithredwyr Byrddau Iechyd Lleol ac 
Ymddiriedolaethau GIG.   

 Yr Heddlu a Chomisiynwyr Heddlu a Throseddau.   

 Bwrdd Arweinyddiaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru.   

 Y Trydydd Sector – Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, Cymdeithas 
Diwygio Etholiadol Cymru, Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau a 
Cefnogi Trydydd Sector Cymru. 

 Ffederasiwn y Busnesau Bach a Chydffederasiwn Diwydiant Prydain 

 Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru  

 Gweithgor Rheolwyr Refeniw a Budd-daliadau Cymru  

 Fforwm Trethdalwyr Cymru 



 Tribiwnlys Prisio Cymru  

 Asiantaeth y Swyddfa Brisio 

 Awdurdodau Tân ac Achub Cymru  
 

7.1.8 Yn dilyn cyhoeddi’r ymgynghoriad ar y Papur Gwyrdd yn 2018, sefydlwyd y 
Gweithgor Llywodraeth Leol o dan gadeirydd annibynnol i ddatblygu agenda 
gyffredin ar gyfer diwygio ac i helpu i wneud yn siŵr bod llywodraeth leol a 
gwasanaethau lleol yn gynaliadwy. Arweiniodd hynny at gytuno ar 
egwyddorion cyffredin i’w defnyddio’n sail i ddatblygu fframwaith statudol i 
alluogi prif gynghorau i weithio’n rhanbarthol a chydweithio. 
 

7.1.9 Yn ogystal â thrafod cynigion y Bil yn y Gweithgor, mae’r Gweinidog Tai a 
Llywodraeth Leol wedi ymgysylltu’n helaeth ag Arweinwyr llywodraeth leol 
mewn cyfarfodydd unigol, ym Mwrdd Gweithredol CLlLC ac yng Nghyngor 
Partneriaeth Cymru. Mae darpariaethau’r Bil wedi’u trafod yn fanwl yn y 
cyfarfodydd hyn, yn enwedig y rhai sy’n ymwneud â gweithio rhanbarthol a’r 
cyfleoedd a fyddai’n codi yn sgil creu cydbwyllgorau corfforaethol.  
 

7.1.10 Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol hefyd wedi trafod y cynigion ar gyfer 
gweithio rhanbarthol a’r uchelgais i gael un mecanwaith i gefnogi gweithio 
rhanbarthol ar draws portffolios Gweinidogol gyda’i chydweithwyr yn y 
Cabinet, ar lefel unigol yn ogystal ag yn ffurfiol drwy’r Cabinet. Cafodd y 
Gweinidog gytundeb y Cabinet i symleiddio a chysoni’r dull o fynd ati i osod 
trefniadau gweithio rhanbarthol a osodir gan y llywodraeth.  

 
7.2 Beth yw’r effeithiau mwyaf arwyddocaol, yn gadarnhaol ac yn negyddol? 
 

Asesiadau Effaith Penodol  
 

7.2.1 Mae pob asesiad effaith wedi’i gyhoeddi, a phan fo’r effaith yn uniongyrchol 
berthnasol i ddarpariaeth benodol, mae hynny wedi’i nodi yn yr asesiad 
perthnasol.  Mae asesiadau effaith penodol wedi’u cynnal ar y pynciau a 
ganlyn: 
 

 Hawliau Plant 

 Y Gymraeg  

 Cydraddoldeb 

 Cyfiawnder 
 
Hawliau Plant  
 
7.2.2 Bydd gostwng yr oedran isaf ar gyfer pleidleisio yn etholiadau llywodraeth leol 

yng Nghymru i 16 yn rhoi cyfle i lawer o bobl ifanc bleidleisio tra byddant yn 
dal yn yr ysgol. Bydd adnoddau’n cael eu datblygu fel rhan o’r thema 
Dinasyddiaeth Weithredol mewn Addysg Bersonol a Chymdeithasol yn y 
cwricwlwm presennol, ac yn bennaf yn y Maes Dysgu a Phrofiad Dyniaethau 
yn y cwricwlwm newydd.  Gallai gostwng oedran pleidleisio i 16 oed arwain at 
ymgysylltu parhaus â phobl ifanc, a fyddai – gobeithio – yn ennyn mwy o 
ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth ddemocrataidd yn fwy cyffredinol, gan 
gynnwys sefyll fel ymgeisydd.  Bydd Llywodraeth Cymru yn sefydlu rhaglen i 



addysgu ac i godi ymwybyddiaeth ynglŷn â chofrestru i bleidleisio, pleidleisio 
a chymryd rhan yn y bywyd gwleidyddol ymysg y rhai hynny y bwriedir i’r Bil 
ymestyn yr etholfraint iddynt. O ran pobl ifanc, yr ysgolion a’r colegau fydd y 
partneriaid cyflawni mwyaf amlwg ar gyfer y rhaglen hon, ond byddwn hefyd  
yn gweithio gyda’r rhanddeiliaid i ymgysylltu â phobl ifanc nad ydynt mewn 
addysg, cyflogaeth na hyfforddiant.  
 

7.2.3 Mae hyn yn gydnaws â’r ymrwymiadau yn Symud Cymru Ymlaen 2016-21 a 
Ffyniant i Bawb: y strategaeth genedlaethol. 
 

7.2.4 Mae’n bwysig bod llywodraeth leol yn cynrychioli’r cymunedau y mae’n eu 
gwasanaethu’n agos, ac fel y mae pethau, yn enwedig o ran oedran, rhywedd 
ac ethnigrwydd, nid yw’r diwylliant a’r arferion gwaith yn y prif gynghorau bob 
amser mor ffafriol ag y gallent fod i annog pobl ifanc i gymryd rhan weithredol.  
Bydd y cynigion ar wella llywodraethu, bod yn agored, tryloywder ac 
ymgysylltu â’r cyhoedd a chymunedau yn gyffredinol yn fodd i’r cynghorau 
dargedu grwpiau penodol fel pobl ifanc.  Fe ddylai hynny olygu eu bod yn 
ystyried pryderon plant a phobl ifanc a allai arwain at welliannau wrth 
gynllunio a darparu gwasanaethau.  

 
Y Gymraeg  
 
7.2.5 Gall y Gymraeg, cymunedau Cymraeg eu hiaith a siaradwyr Cymraeg mewn 

cymunedau lle nad yw’r Gymraeg yn brif iaith elwa o nodau cyffredinol y Bil.  
Mae’r diwygiadau arfaethedig yn ceisio sicrhau y gall y prif gynghorau 
ddefnyddio’u gallu’n effeithiol a’u bod yn fwy cynhwysol, yn fwy atebol, ac yn 
rhannu mwy o bŵer a chyfrifoldeb gyda’r cymunedau.  Yn y cyd-destun hwn, 
ystyr ‘cymunedau’ yw cymunedau buddiant yn ogystal â chymunedau lle, ac 
felly mae’n cynnwys siaradwyr Cymraeg ym mhob rhan o Gymru, nid dim ond 
y cymunedau hynny lle mae’r Gymraeg yn brif iaith.  Dylai hyn sicrhau y gall y 
prif gynghorau wasanaethu a chynrychioli’r rhai sy’n siarad Cymraeg yn well a 
darparu gwasanaethau, cyfleusterau, ac addysg well yn Gymraeg.  Dylai’r 
cynigion hefyd helpu’r prif gynghorau i gefnogi diwylliant, treftadaeth a’r 
Gymraeg, ac i fodloni’r gofynion sydd arnynt o dan Safonau’r Gymraeg i hybu 
a hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg, gan gynnwys yn y gweithle.  
 

7.2.6 Bydd y trefniadau gweithio rhanbarthol yn rhoi’r cyfle i’r prif gynghorau rannu 
capasiti o ran y Gymraeg, a gallai’r bobl hynny sy’n dymuno derbyn 
gwasanaethau yn Gymraeg elwa ar hynny. Byddai hyn yn cael ei alluogi drwy 
rannu staff a gweithwyr proffesiynol sy’n cynllunio ac yn darparu 
gwasanaethau, yn ogystal â thrwy rannu’r capasiti Cymraeg mewn 
gwasanaethau corfforaethol.  

 
Cydraddoldeb 
 
7.2.7 Mae’r Bil yn ceisio gwneud cyfraniad at greu llywodraeth leol fwy amrywiol, 

cynrychioliadol a thryloyw, a honno’n mynd ati’n gadarnhaol ac agored i 
gynnwys holl aelodau’r gymuned.  Bydd y pŵer cymhwysedd cyffredinol yn 
fodd i’r prif gynghorau a’r cynghorau cymuned cymwys ddatblygu modelau 
arloesol ac uchelgeisiol o ddarparu gwasanaethau, a allai fod o fudd arbennig 



i grwpiau sy’n agored i niwed.  Anogir y prif gynghorau i gynnwys ystod eang 
o bobl yn helaethach yn eu gwaith penderfynu, er mwyn sicrhau lefel gyson 
gadarn o ymgysylltu ar draws llywodraeth leol gyda’r holl gymunedau, gan 
wella cyfle cyfartal.  
 

7.2.8 Bydd rhoi’r bleidlais i ddinasyddion tramor cymwys mewn etholiadau 
llywodraeth leol yn galluogi unrhyw un o unrhyw genedl sy’n preswylio yng 
Nghymru (ac sy’n bodloni meini prawf cymhwyso eraill megis oedran) i 
chwarae rhan yn ein democratiaeth gynhwysol.  Bydd yn ei gwneud yn glir y 
dylai pobl o bob gwlad a chenedligrwydd sydd wedi gwneud eu cartref yma 
allu cymryd rhan lawn yn ein democratiaeth. Bydd hyn yn cynnwys galluogi 
ddinasyddion tramor cymwys i sefyll fel cynghorwyr llywodraeth leol.  Byddwn  
yn sefydlu rhaglen addysgu a chodi ymwybyddiaeth i helpu i sicrhau bod 
ddinasyddion tramor sydd newydd gael y bleidlais, ac sydd felly’n gallu 
cymryd rhan yn y bywyd gwleidyddol, yn wybodus, yn cymryd rhan ac yn 
ymgysylltu fel rhan o broses etholiadau.  
 

7.2.9 Er enghraifft, fel defnyddwyr gwasanaethau a chyfranwyr at gyllid 
gwasanaethau lleol, mae’n iawn ac yn deg bod dinasyddion tramor cymwys 
yn gallu helpu i benodi’r rhai sy’n eu cynrychioli ac yn gwneud penderfyniadau 
ar eu rhan ar lefel leol.  Mae Llywodraeth Cymru’n dymuno hybu amrywiaeth 
a chynrychiolaeth ehangach ar lefel llywodraeth leol ac un o fanteision rhoi’r 
bleidlais i’r grŵp ehangaf posibl o bobl yw ei fod yn helpu’r nod hwn.  
 

7.2.10 Mae yna ddiffyg amrywiaeth ar hyn o bryd ymhlith aelodau etholedig.  Bydd 
darpariaethau i wneud cyfarfodydd yn fwy hygyrch ac agored hefyd yn fwy 
agored ac amrywiol.  Bydd newid y darpariaethau presennol ar gyfer 
presenoldeb o bell mewn cyfarfodydd yn y prif gynghorau yn helpu 
cynghorwyr sydd â chyfrifoldebau gofalu neu gyflogaeth.  Bydd y Bil hefyd yn 
rhoi mwy o hyblygrwydd i Weinidogion Cymru bennu uchafswm ar gyfer 
cyfnodau o absenoldeb teuluol i gynghorwyr, gan eu galluogi i sicrhau bod y 
terfynau presennol yn cyd-fynd â’r trefniadau statudol ar gyfer gweithwyr 
cyflogedig. Byddai grymuso’r prif gynghorau i benodi aelodau o’r 
weithrediaeth sy’n rhannu swyddi, a chynghorwyr i helpu’r weithrediaeth, 
hefyd yn darparu mwy o gapasiti a hyblygrwydd.  Pe bai hyn, ymhen amser, 
hefyd yn golygu bod cyfansoddiad gweithrediaeth y cyngor yn adlewyrchu’r 
gymdeithas y mae’n ei gwasanaethu yn well, fe allai hynny wella prosesau 
penderfynu’r cyngor.  Yn ei dro, gallai’r cyngor hefyd elwa a hynny yn sgil 
mwy o ymgysylltu a gwell hygrededd yn y cymunedau y mae’n eu 
gwasanaethu.  

 
 
Asesu’r Effaith ar Gyfiawnder 
 
7.2.11 Gan ein bod yn cyflwyno deddfwriaeth sylfaenol newydd, mae’r effaith bosibl 

ar y system gyfiawnder a gâi’r meysydd canlynol yn y Bil wedi’u hystyried ar y 
cyd â’r Weinyddiaeth Gyfiawnder (MOJ): 
 

 Diwygio Etholiadol  

 Pŵer Cymhwysedd Cyffredinol 



 Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru – Ymchwiliadau ynglŷn 
â’r Cod Ymddygiad  

 Perfformiad a Llywodraethu  

 Gweithio rhanbarthol cydweithredol  

 Uno ac ailstrwythuro 

 Osgoi Talu Ardrethi Annomestig 
 

Diwygio Etholiadol  

7.2.12 Bydd y Bil yn cynnwys darpariaethau i ddiwygio’r system etholiadol ar gyfer 
etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru. Nod y diwygiadau yw gwella’r 
broses etholiadol ac ehangu’r etholfraint.  Dyma’r diwygiadau lle bernir bod 
asesiad o’u heffaith yn briodol: 

 Ehangu’r etholfraint i bobl ifanc 16 a 17 oed ac i’r holl ddinasyddion o 
dramor sy’n preswylio’n gyfreithlon;  

 Galluogi creuedigaeth cofrestr etholiadol gyfun i Gymru gyfan; a  

 Gwella niferoedd y pleidleiswyr sy’n cofrestru. 

 
7.2.13 Mae ehangu’r etholfraint yn golygu y bydd troseddau etholiadol presennol yn 

gymwys i grŵp ehangach o bobl.  Mae’r Bil hefyd yn creu trosedd ddiannod 
newydd o ddatgelu gwybodaeth etholiadol am bobl ifanc o dan 16 oed.  
Gallai’r darpariaethau hyn greu effaith ar nifer y troseddau a gyflawnir. Serch 
hynny, does dim dystiolaeth o’r Alban, yn sgil rhoi’r bleidlais i bobl ifanc 16 a 
17 oed, nac ar draws y Deyrnas Unedig yn fwy cyffredinol, i awgrymu y ceid 
cynnydd mesuradwy yn nifer y troseddau. 
 

7.2.14 Yn yr un modd, bernir ei bod yn rhesymol tybio na fydd yr agweddau eraill ar 
ddiwygio etholiadol yn creu fawr ddim effaith neu ddim effaith o gwbl ar y 
system gyfiawnder. 

Pŵer Cymhwysedd Cyffredinol  

7.2.15 Bydd y Bil yn rhoi pŵer cymhwysedd cyffredinol i awdurdodau cymwys (sef 
prif gynghorau a chynghorau cymuned cymwys) yng Nghymru. Y bwriad yw y 
dylai’r pŵer hwn ddisodli’r pŵer llesiant presennol (adran 2 o Ddeddf 
Llywodraeth Leol 2000) â phŵer eang er mwyn galluogi’r awdurdodau 
cymwys i wneud unrhyw beth yn gyffredinol y caiff unigolyn ei wneud yn 
gyfreithiol, yn amodol ar gyfyngiadau o dan y darpariaethau deddfwriaethol 
eraill sy’n gorgyffwrdd â’r pŵer cyffredinol. 
 

7.2.16 Mae ehangder y pŵer a’r profiad o sut mae’r llysoedd wedi dehongli pŵer 
cymhwysedd cyffredinol mewn achosion yn cynnwys awdurdodau yn Lloegr 
yn awgrymu y byddai nifer yr heriau yn y llysoedd sy’n ymwneud yn sylweddol 
â’r pŵer cymhwysedd cyffredinol yn is o bosibl na’r nifer ar gyfer y pŵer 
llesiant y bydd yn ei ddisodli. Ni fyddai dibynnu ar y pŵer cymhwysedd 
cyffredinol ohono’i hun yn amddiffyniad pe bai proses yr awdurdod a 
arweiniodd at benderfyniad yn groes i egwyddorion y gyfraith gyhoeddus, ac 



felly mae llawer yn troi ar ansawdd y prosesau gwneud penderfyniadau yn yr 
awdurdod unigol.  
 

7.2.17 Gan hynny, daethpwyd i’r casgliad na châi’r ddarpariaeth hon fawr ddim 
effaith neu ddim effaith o gwbl ar y system gyfiawnder.  
 

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru – Ymchwiliadau ynglŷn â’r 
Cod Ymddygiad  

7.2.18 Bydd y Bil yn gwella hygyrchedd y gyfraith ynglŷn â chynnal ymchwiliadau 
gan yr Ombwdsmon o dan adran 69 o Ddeddf Llywodraeth Leol 2000.  Mae’r 
darpariaethau’n ymdrin â materion ymarferol megis gwrthdaro buddiannau, 
pwerau i sicrhau a datgelu gwybodaeth ac amddiffyniad rhag difenwi.  Maent 
yn dyblygu, gydag addasiadau priodol, y gyfraith bresennol yng Nghymru sy’n 
deillio o adrannau 60-63 o Ddeddf 2000 fel y’u cymhwysir yng Nghymru drwy 
is-ddeddfwriaeth a wneir gan Weinidogion Cymru.  Y prif effeithiau cadarnhaol 
yw eglurder a gwell hygyrchedd o ran y gyfraith sy’n ymwneud â phwerau’r 
Ombwdsmon.  Does dim effeithiau negyddol ar y system gyfiawnder.  
 

7.2.19 Mae’r darpariaethau yn darparu ar gyfer ymagwedd ddiwygiedig at droseddau 
yn ymwneud â rhwystro ymchwiliadau, i’w cysoni â’r darpariaethau cyfatebol 
yn Neddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2019.  Er hynny, 
nid yw’r Ombwdsmon wedi gweld angen i ddwyn achosion o dan y 
ddeddfwriaeth bresennol ac ni ddisgwylir i’r darpariaethau diwygiedig wneud 
hyn yn fwy tebygol yn y dyfodol.  Gan hynny, daethpwyd i’r casgliad na châi’r 
ddarpariaeth hon fawr ddim effaith neu ddim effaith o gwbl ar y system 
gyfiawnder.  
 

Perfformiad a Llywodraethu 
 

7.2.20 Mae’r Bil yn gwneud darpariaeth ar gyfer cyfundrefn perfformiad a 
llywodraethu newydd i’r prif gynghorau yng Nghymru.  Mae’r system newydd, 
sy’n disodli’r system a geir yn rhan 1 o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009, 
yn gosod cyfrifoldeb ar gynghorau unigol i arddel perchnogaeth dros eu 
gwelliannau.  Mae’r gyfundrefn newydd wedi’i seilio ar system o hunan-asesu 
gan y prif gynghorau, ynghyd ag adolygiad gan banel bob hyn a hyn a fydd yn 
rhoi persbectif allanol, arbenigol ar berfformiad a gwelliant y Cyngor.  
 

7.2.21 Fel o dan y system bresennol, bydd gan Weinidogion Cymru amryw o bwerau 
i roi cymorth a, lle bo’i angen, i ymyrryd er mwyn helpu prif gyngor sydd yn 
wynebu problemau arwyddocaol.  Pan na fydd prif gyngor yn cydymffurfio â 
‘chyfarwyddyd ymyrryd’ a roddir gan Weinidogion Cymru, bydd Gweinidogion 
Cymru’n cael gwneud cais i’r llysoedd am orfodi’r cyfarwyddyd drwy orchymyn 
gorfodol.  Mae’n anodd rhag-weld nifer yr achosion ar gyfer ymyrryd, ond ar 
sail profiad y gyfundrefn berfformiad bresennol, mae nifer y ceisiadau am 
orchymyn yn debygol o fod yn isel iawn neu hyd yn oed dim.  
 

7.2.22 Mae’r Bil hefyd yn cynnwys pwerau (eto yn debyg i’r pwerau sydd eisoes yn 
bodoli) i Archwilydd Cyffredinol Cymru (ACC) gynnal arolygiad arbennig o brif 
gyngor pan fydd pryderon am y cyngor hwnnw wedi’u nodi.  Unwaith eto, 



mae’r profiad o’r pwerau cyfatebol yn y gyfundrefn bresennol – lle nad oes 
heriau wedi bod – yn awgrymu bod nifer yr heriau yn erbyn cynnal arolygiad 
arbennig yn debygol o fod yn isel iawn. 
 

7.2.23 Bydd gan arolygydd a benodir gan ACC i gynnal arolygiad arbennig bŵer i’w 
gwneud yn ofynnol i rywun sy’n gallu gwneud hynny ddarparu gwybodaeth a 
dogfennau at ddibenion yr arolygiad.  Bydd person sydd, heb esgus rhesymol, 
yn methu â chydymffurfio â gofyniad o’r fath, neu sy’n fwriadol yn rhwystro 
arolygydd sy’n cynnal arolygiad arbennig, yn cyflawni trosedd ac ar gollfarn 
ddiannod, yn agored i ddirwy. Mae’r troseddau hyn yn disodli’r troseddau 
cyfatebol sy’n bodoli eisoes ym Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009, sy’n 
cael eu diddymu.  
 

7.2.24 Gan hynny, daethpwyd i’r casgliad na châi’r ddarpariaeth hon fawr ddim 
effaith neu ddim effaith o gwbl ar y system gyfiawnder.  
 

Gweithio Rhanbarthol 

7.2.25 Bydd y Bil yn darparu pŵer i Weinidogion Cymru, drwy reoliadau, sefydlu 
cydbwyllgorau corfforaethol i ymgymryd â rhai o swyddogaethau penodol 
awdurdodau lleol. Y prif gynghorau eu hunain fyddai’n gofyn am gael sefydlu 
cyrff o’r fath, neu byddai’r broses yn cael ei hysgogi gan Weinidogion Cymru 
mewn perthynas â nifer cyfyngedig o feysydd gwasanaeth penodedig. Gan 
fod y darpariaethau’n ymwneud â’r dull gweinyddol a fyddai’n cael ei 
ddefnyddio i ddod â dau neu ragor o brif gynghorau ynghyd i arfer rhai 
swyddogaethau, ystyrir mai ychydig o effaith y byddai’r cynnig yn ei gael ar y 
system gyfiawnder, neu na fyddai’n cael unrhyw effaith o gwbl. Mae’n bosibl y 
gallai penderfyniad gan Weinidogion Cymru i sefydlu cydbwyllgor 
corfforaethol, pan na fyddai’r prif gynghorau dan sylw wedi gofyn am hynny, 
fod yn destun her drwy adolygiad barnwrol. Fodd bynnag, rhagwelir mai isel 
iawn fyddai’r risg o her o’r fath.   

Uno ac Ailstrwythuro Prif Ardaloedd 

7.2.26 Bydd y Bil yn cynnwys darpariaethau i alluogi Gweinidogion Cymru i wneud 
rheoliadau i roi effaith i’r canlynol:  

 Uniad gwirfoddol rhwng dau neu ragor o brif gynghorau; neu 

 Ailstrwythuro prif gyngor, a allai olygu uno’r cyngor ag un neu ragor o’i 
gynghorau cyfagos neu hollti ei ardal ymysg dau neu ragor o’i gymdogion.  
 

7.2.27 Mae’n debyg y bydd penderfyniad i uno neu ailstrwythuro prif gyngor o’i 
wirfodd yn ddadleuol ac felly fe allai’r rhai sy’n gwrthwynebu wneud cais am 
adolygiad barnwrol, hyd yn oed pan geid cefnogaeth i’r cynnig gan y 
cynghorau dan sylw.  Gallai penderfyniad gan Weinidogion Cymru i beidio ag 
uno dau neu ragor o brif gynghorau a fyddai wedi gofyn am gael gwneud 
hynny o’u gwirfodd gael ei herio gan y cynghorau dan sylw.  Mae’n anodd 
rhag-weld sawl uniad o’r fath a allai gael ei gynnig ac yn anos byth rhag-weld 
pa mor debygol yw her naill ai gan brif gynghorau neu gan bartïon eraill sydd 
â buddiant yn hyn o beth.  Er hynny, rhagwelir mai bach iawn fyddai nifer yr 



heriau yn ôl pob tebyg ac, felly, mai bach iawn fyddai’r effaith ar y system 
gyfiawnder.  
 

7.2.28 O ran egwyddor, byddai cymorth cyfreithiol ar gael i unigolyn / grŵp i ariannu 
adolygiad barnwrol ar yr amod bod y meini prawf perthnasol wedi’u bodloni.  
Er hynny, fe allai’r Asiantaeth Cymorth Cyfreithiol ddisgwyl hefyd i “gyfraniad 
cymunedol” gael ei dalu am y gallai eraill yn yr ardal elwa o’r achos i’r un 
graddau neu i fwy o raddau na’r person / grŵp sy’n ceisio herio’r 
penderfyniad.  Fel y nodwyd uchod, disgwylir mai isel iawn fyddai nifer y 
ceisiadau a fyddai’n mynd ymlaen i adolygiad barnwrol, ac felly mae’r 
goblygiadau posibl ar gyfer cymorth cyfreithiol yn debygol o fod yn isel iawn, 
ond byddwn yn cadw golwg arnyn nhw.  
 

7.2.29 Does dim effeithiau ehangach wedi’u nodi. 
 

Osgoi Talu Ardrethi Annomestig   

7.2.30 Ers mis Ebrill 2015, mae’r cyfrifoldeb ariannol lawn dros ardrethi annomestig 
wedi’i ddatganoli i Gynulliad Cenedlaethol Cymru.  Mae hyn yn golygu bod 
refeniw a gynhyrchir o ardrethi annomestig bellach yn creu effaith 
uniongyrchol ar yr adnoddau cyffredinol sydd ar gael i Lywodraeth Cymru ac 
awdurdodau lleol Cymru.  Ceir rhywfaint o dwyll ac osgoi talu yn y system, ac 
mae Gweinidogion Cymru wedi ymrwymo i fynd i’r afael â hyn fel rhan o 
raglen ehangach o ddiwygiadau i sicrhau bod trethi lleol yn deg ac yn addas 
at eu diben.  

7.2.31 Bydd y Bil: 
 

 Yn galluogi Gweinidogion Cymru, drwy reoliadau, i’w gwneud yn ofynnol i 
drethdalwyr hysbysu’r awdurdodau bilio am newid yn eu hamgylchiadau a 
allai effeithio ar eu rhwymedigaeth i dalu ardrethi annomestig;  

 Yn galluogi awdurdod bilio i fynd i mewn ac archwilio eiddo er mwyn gwirio 
gwybodaeth at ddibenion bilio a chasglu; ac  

 Yn galluogi awdurdod bilio i ofyn am wybodaeth gan drethdalwyr a 
thrydydd partïon i wirio gwybodaeth at ddibenion bilio a chasglu.  

 
7.2.32 Gall person sy’n methu cydymffurfio â’r rhwymedigaethau a ddisgrifir uchod 

fod yn agored i amryw o hysbysiadau cosb sifil a ddyroddir gan yr awdurdod 
bilio. Bydd gan bersonau y dyroddir hysbysiad cosb iddynt hawl i apelio i 
Dribiwnlys Prisio Cymru.  Yn yr achosion mwyaf difrifol (ond achosion 
cyfyngedig) lle mae archwiliad ar eiddo wedi’i rwystro’n fwriadol neu os oes 
gwybodaeth ffug wedi’i rhoi’n fwriadol, gall person fod yn agored ar gollfarn 
ddiannod i ddirwy gan y llys ynadon.  Rhagwelir y bydd y bygythiad o gosb 
neu erlyniad yn annog pobl i gydweithredu yn y mwyafrif o achosion. Mae 
Tribiwnlys Prisio Cymru eisoes yn gwrando apelau yn erbyn hysbysiadau 
cosb a ddyroddir gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio, sydd â phwerau tebyg i 
ofyn am wybodaeth ac i archwilio eiddo.  Prin iawn yw’r apelau o’r math hwn 
ar hyn o bryd, sef un achos yn unig yng Nghymru yn 2018-19.  



 
7.2.33 Mae’r darpariaethau’n estyniad ar rôl bresennol yr awdurdodau bilio o ran 

bilio, casglu a gorfodi mewn perthynas â gweinyddu trethi, ffioedd a thaliadau 
lleol wrth ddarparu gwasanaethau.  Daethpwyd i’r casgliad felly na châi’r 
darpariaethau hyn fawr ddim effaith ychwanegol neu ddim effaith ychwanegol 
o gwbl ar y system gyfiawnder. 
 

7.3 Yng goleuni’r effeithiau a nodwyd, sut bydd y cynnig:  

 yn cynyddu’r cyfraniad at ein hamcanion llesiant a’r saith nod llesiant; a/neu, 

 yn osgoi, lleihau neu liniaru unrhyw effeithiau negyddol? 
 
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 
 
7.3.1 Amcan y Bil yn y pen draw yw cryfhau llywodraeth leol a diwygio etholiadau 

llywodraeth leol yng Nghymru. Mae’n amlwg bod yr amcan hwn yn cyd-fynd â 
phump o’r saith nod llesiant a nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) 2015.   
 

7.3.2 Y tymor hir – Mae’n gweledigaeth ni ar gyfer llywodraeth leol yn adeiladu ar 
gryfderau presennol llywodraeth leol.  Mae’n edrych ymlaen at gynghorau sy’n 
gweithio’n gryfach ac yn ehangach er budd y cymunedau y maen nhw’n eu 
gwasanaethu.  Cynghorau sy’n gweithio gyda’i gilydd a chydag eraill i wneud 
gwahaniaeth, gan ddefnyddio arian cyhoeddus yn effeithiol er budd y 
cyhoedd.  System o lywodraeth leol lle mae’r gweithlu’n cael ei werthfawrogi 
a’i barchu a lle mae’n ddylanwadol o ran gwella gwasanaethau – gan gael eu 
cefnogi a’u hannog i fod yn eiriolwyr dros y bobl y maen nhw’n eu 
gwasanaethu.  System lle mae partneriaethau cymdeithasol yn sail i’r 
berthynas rhwng y prif gynghorau a’u staff ac yn cael eu cydnabod a’u 
gwerthfawrogi fel cryfder. Yn eu tro, bydd y prif gynghorau’n grymuso 
cymunedau a chynghorau tref a chymuned i fod yn ddewr ac uchelgeisiol.  
 

7.3.3  Atal – Bellach rydym yn wynebu heriau newydd sydd wedi’u gwaethygu gan 
effaith globaleiddio. Mae cenhedlaeth newydd yn disgwyl i arweinwyr 
gwasanaethau cyhoeddus roi cyfeiriad, cadw gwead cymunedau a darparu 
cyfleoedd i gymryd rhan i wneud penderfyniadau democrataidd.  Bydd 
democratiaeth leol gref a grymus yn hanfodol o ran mynd i’r afael â’r heriau 
sy’n ein hwynebu, dod o hyd i’r atebion lleol gorau a darparu gwasanaethau 
cyhoeddus cynaliadwy. 
 

7.3.4 Integreiddio – Nod y Bil yw ceisio sicrhau bod llywodraeth leol yn gynaliadwy 
ac yn gallu darparu’r sylfaen y gall cenedlaethau’r dyfodol a’u cymunedau 
ffynnu arni.  Bydd yn helpu’r broses o drawsnewid dulliau darparu 
gwasanaethau ac o arfogi’r prif gynghorau â dulliau newydd i arwain eu 
cymunedau ac ymwneud â nhw.  
 

7.3.5 Cydweithio – Bydd ein cynigion yn gyfle i gael sgwrs gyda phobl Cymru 
ynghylch adfer ymddiriedaeth yn ein sefydliadau democrataidd a hynny drwy 
alluogi’r cynghorau i fod mor agored a thryloyw â phosibl a thrwy ymgysylltu 
â’u dinasyddion a’u cynnwys yn eu gwaith.   
 



7.3.6 Cymryd rhan – Cafwyd ymgysylltu ac ymgynghori helaeth ag amryw o 
randdeiliaid a’r cyhoedd ers mis Gorffennaf 2014, gan gynnwys pedwar 
ymgynghoriad yn ystyried nifer o opsiynau a dewisiadau amgen.  Mae 
ymchwil wedi’i gwneud hefyd i adolygu effeithiolrwydd y polisïau presennol.  
Mae swyddogion wedi parhau i gynnal cyfarfodydd â nifer o randdeiliaid yn 
ystod datblygiad y Bil, a’r rheini’n ffurfio rhan o’r dystiolaeth sydd wedi llywio’r 
Bil. Mae’r ymgysylltu gwleidyddol helaeth sydd wedi digwydd drwy gydol 
cyfnod datblygu’r polisi wedi helpu i lunio cynigion cyffredin ar gyfer gweithio 
rhanbarthol gwell a chyson.  

 
Ffyniant i Bawb 
 
7.3.7 Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod gan lywodraeth leol y pwerau 

angenrheidiol i wneud bywyd yn well yn ein cymunedau.  Bydd y 
ddeddfwriaeth hon, sy’n cynnwys y pŵer cymhwysedd cyffredinol i brif 
gynghorau a chynghorau cymuned sy’n bodloni meini prawf cymhwystra, yn 
galluogi awdurdodau lleol i fabwysiadu dulliau mwy arloesol i ateb anghenion 
eu cymunedau.  Bydd y Bil yn gwneud cyfraniad at wella’r modd y mae 
cynghorwyr yn adlewyrchu’n cymunedau ac yn cynrychioli’r amrywiaeth o 
brofiad, buddiannau a blaenoriaethau yn yr ardaloedd hynny. 
 

7.3.8 Mae ar Gymru angen llywodraeth leol gref, effeithiol, grymus sydd â’r gallu i 
wrthsefyll cyni parhaus ac adeiladu system o ddemocratiaeth leol sy’n 
berthnasol i genedlaethau’r dyfodol.  Mae hyn yn hanfodol er mwyn gwireddu 
Ffyniant i Bawb a galluogi llywodraeth leol i gynyddu ei chyfraniad i’n nodau 
llesiant cyffredin i’r eithaf.  

 
7.4 Sut bydd effaith y cynnig yn cael ei monitro a’i gwerthuso wrth iddo symud yn ei flaen 
a phan ddaw i ben?   
 
Adolygiad ar ôl Gweithredu  
 
7.4.1 Caiff llwyddiant cynigion Llywodraeth Cymru i ymestyn etholfraint etholiadol 

llywodraeth leol ei fesur yn nhermau nifer yr unigolion sydd newydd gael y 
bleidlais sy’n cofrestru ac wedyn yn arfer eu hawl i bleidleisio.  Mae’r 
swyddogion yn cydweithio â Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg 
Gymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD), sef canolfan ymchwil 
ryngddisgyblaethol yn y gwyddorau cymdeithasol, a Gwasanaethau 
Gwybodaeth a Dadansoddi Llywodraeth Cymru i benderfynu ar y cyfuniad 
cywir o ffactorau gwerthuso at y dyfodol. 
 

7.4.2 Yn achos pob un o ddarpariaethau’r Bil, byddwn yn sicrhau asesiadau 
parhaus o sut mae’r ddeddfwriaeth wedi dod i rym ac wedi effeithio ar y 
bwriad polisi.  Bydd y pwerau ychwanegol, eu costau a’u manteision o’u 
cymharu â’r waelodlin a nodir yn yr asesiad effaith rheoleiddiol yn cael eu 
monitro a bydd Llywodraeth Cymru yn cynnal cyfarfodydd dwyochrog gyda’r 
Gweinidogion perthnasol i drafod a monitro cynnydd.  
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