
 

 

2 Ebrill 2019 

Ein cyf: EJ/HG 

 

Annwyl Mick 

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) 

Yn ystod ein sesiwn dystiolaeth ar y Bil uchod ar 11 Mawrth, addewais roi rhagor o 

wybodaeth i'r Pwyllgor ynghylch rhai o'r materion a drafodwyd yn ystod y sesiwn. Rwyf 

wedi tynnu sylw at adrannau perthnasol o Femorandwm Esboniadol y Bil a allai fod o 

ddiddordeb i'r Pwyllgor wrth iddo ystyried y materion hyn (atodiad 1).  Gobeithiaf y bydd 

hyn o gymorth i'r Pwyllgor wrth iddo lywio ei waith craffu ar y Bil. 

Addewais hefyd ddarparu copïau o ohebiaeth â Gweinidogion Cymru mewn perthynas â'r 

Bil. Mae'r ohebiaeth honno wedi'i hamgáu (atodiad 2).  

Rhowch wybod i mi am unrhyw wybodaeth bellach y mae'r Pwyllgor yn dymuno ei chael 

am y Bil. 

Edrychaf ymlaen at drafod y Bil eto gyda'r Pwyllgor maes o law. 

Yn gywir 

 

Elin Jones AC 

Llywydd 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu’n Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English 

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 



Atodiad 1 - Rhagor o wybodaeth 

Enw Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Yn ystod ein trafodaeth ar newid enw'r Cynulliad, gofynnodd y Pwyllgor a fyddai newid yr 

enw i 'Senedd', sef enw uniaith, yn “creu problem ynglŷn â'r ddyletswydd sydd ar y 

Cynulliad i drin y ddwy iaith yn gyfartal?”  

Eir i'r afael â'r cwestiwn hwn yn adrannau 906-909 o'r Memorandwm Esboniadol i'r Bil, a 

ailadroddir isod er hwylustod: 

906. Yn unol â gofynion Deddf Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Ieithoedd Swyddogol) 2012 

mae'r Comisiwn yn gweithredu Cynllun Ieithoedd Swyddogol. Cytunodd y Comisiwn 

ar y cynllun presennol ddechrau'r Pumed Cynulliad ym mis Gorffennaf 2017.1 Mae'r 

cynllun yn nodi sut y bydd Comisiwn y Cynulliad yn darparu gwasanaethau yn 

Gymraeg ac yn Saesneg i adlewyrchu statws cyfartal ieithoedd swyddogol y Cynulliad. 

Mae Adran 13.2 o’r cynllun yn nodi’r canlynol: 

“Mae ein hunaniaeth gorfforaethol yn un ddwyieithog. Fodd bynnag, 

adnabyddir rhai termau gan un enw yn y ddwy iaith swyddogol, gan gynnwys y 

rhai a ganlyn: 

− Llywydd 

− Senedd, Neuadd, Cwrt, Oriel, Siambr; 

− Tŷ Hywel; Siambr Hywel; a 

− Pierhead.” 

907. Byddai mabwysiadu’r enw “Senedd” yn darparu un enw newydd ar gyfer y 

Cynulliad i’w ddefnyddio yn nwy iaith swyddogol y Cynulliad yn yr un modd â’r 

enwau uchod.  

                                       

1 Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, y Cynllun Ieithoedd Swyddogol ar gyfer y Pumed 

Cynulliad, Gorffennaf 2017 

http://www.assembly.wales/cy/abthome/about_us-commission_assembly_administration/official_languages/Pages/ols.aspx
http://www.assembly.wales/cy/abthome/about_us-commission_assembly_administration/official_languages/Pages/ols.aspx


908. Caiff y dull hwn ei ddefnyddio mewn deunydd brandio sy’n gysylltiedig â’r newid 

enw ac ar wybodaeth gyhoeddus megis arwyddion, gan ddangos bod y term 

“Senedd” yn adlewyrchu rôl y sefydliad fel Senedd Cymru. 

909. Gellir dadlau nad yw mabwysiadu term Cymraeg (h.y. Senedd) fel enw newydd i'r 

Cynulliad yn adlewyrchu statws cyfartal ieithoedd swyddogol y Cynulliad. Fodd 

bynnag, nid yw’r gofyniad i adlewyrchu statws cyfartal y ddwy iaith yn ei gwneud 

yn ofynnol i’r ddwy iaith gael eu trin yn union yr un ffordd, fel y dangosir gan y 

rhestr o enwau uchod sy’n ymwneud â’r Cynulliad. Ystyrir y bydd mabwysiadu term 

Cymraeg fel enw newydd y Cynulliad, i'w ddefnyddio yn nwy iaith swyddogol y 

Cynulliad, yn helpu i sicrhau statws mwy cyfartal ar gyfer y ddwy iaith dros amser, 

o ran y defnydd ohonynt a'u proffil. Mae'r Bil hefyd yn darparu y bydd y Senedd 

hefyd yn cael ei galw'n Welsh Parliament, sy'n lliniaru effeithiau'r ddadl hon 

ymhellach. 

Etholiadau 

Gofynnodd y Pwyllgor pam na allai rhywun sefyll etholiad yn 16 oed os yw'n gallu 

pleidleisio yn 16 oed. Yn ogystal â'r rhesymeg a ddarparwyd yn ystod y sesiwn dystiolaeth, 

tynnaf sylw'r Pwyllgor at y rhan berthnasol o'r Memorandwm Esboniadol lle rhoddir 

ystyriaeth i ostwng oedran isaf yr ymgeiswyr a'r eglurhad dros beidio â mynd i'r afael â hyn 

yn y Bil (paragraffau 996 - 1000 o'r Memorandwm Esboniadol): 

996.  Ni fydd newidiadau i’r gyfraith ar anghymhwyso person rhag bod yn Aelod 

Cynulliad yn effeithio’n uniongyrchol ar blant a phobl ifanc. Yn lle hynny, bydd 

angen i ddarpar Aelodau’r Cynulliad, fel ar hyn o bryd, fod yn 18 oed ar y 

diwrnod y cânt eu henwebu er mwyn sefyll etholiad.  

997. Felly, yn ddamcaniaethol, gellir cyflwyno dadl bod hyn yn gwahaniaethu yn erbyn 

plant a phobl ifanc ar sail oedran, ac y dylid gostwng yr oedran ymgeisyddiaeth. 

Yn wir, yn yr Alban, mae Alex Cole-Hamilton ASA, Aelod o'r Democratiaid 

Rhyddfrydol, wedi cyflwyno cynnig, a gafodd gefnogaeth drawsbleidiol, yn galw 



i'r oedran isaf i ymgeiswyr sy'n sefyll yn etholiadau seneddol yr Alban gael ei 

ostwng i 16.2 

998. Fodd bynnag, ni chodwyd y mater hwn fel pryder yn ymgynghoriad Comisiwn y 

Cynulliad, ac mae ymchwil wedi nodi nad oes gan yr un wlad yn y byd oedran 

ymgeisyddiaeth sy’n is na 18 ar hyn o bryd. Byddai angen ystyried hefyd sut y 

byddai cynnig o'r fath yn rhyngweithio â chyfreithiau amddiffyn plant (er 

enghraifft, terfynau ar oriau gwaith).  

999. Mae'n bosibl hefyd nodi bod yr holl bobl 11 i 17 oed sy'n byw 3neu'n cael addysg 

yng Nghymru yn gymwys i sefyll fel ymgeisydd mewn etholiadau etholaethol i 

Senedd Ieuenctid Cymru. Mae cyfleoedd hefyd i sefyll fel ymgeisydd mewn 

cynghorau ysgol ac ieuenctid. 

1000.  O ganlyniad, nid ystyrir bod y penderfyniad i beidio â gostwng oedran 

ymgeisyddiaeth etholiadau i’r Cynulliad yn torri hawl plant i fod yn rhydd rhag 

gwahaniaethu. 

   

 

 

 

  

                                       

2 Senedd yr Alban, Cynnig S5M-11890: Alex Cole-Hamilton, Gorllewin Caeredin, Democratiaid 
Rhyddfrydol yr Alban, Dyddiad Rhoi: 26/04/2018  
3 Yn unol â diffiniad preswylydd yn barhaol neu fel arfer yng Nghymru. 

http://www.parliament.scot/parliamentarybusiness/28877.aspx?SearchType=Advance&ReferenceNumbers=S5M-11890
http://www.parliament.scot/parliamentarybusiness/28877.aspx?SearchType=Advance&ReferenceNumbers=S5M-11890


Atodiad 2 - gohebiaeth ar y Bil gyda Gweinidogion Cymru a'r 

DU 

Darperir copïau o'r llythyrau canlynol isod: 

A. Llythyr at y Llywydd gan Brif Weinidog Llywodraeth Cymru ynghylch ei ymateb i 

ymgynghoriad Comisiwn y Cynulliad ar newid enw'r Cynulliad - 16 Chwefror 2017 

B. Llythyr gan y Llywydd at Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros Lywodraeth 

Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus ynghylch diwygio'r Cynulliad a diwygio etholiadol 

llywodraeth leol: cydweithio a rhannu gwybodaeth - 2 Chwefror 2018 

C. Llythyr at y Llywydd gan Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros Lywodraeth 

Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus ynghylch cydweithio a rhannu gwybodaeth - 21 

Chwefror 2018 

D. Llythyr gan y Llywydd at Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros Lywodraeth 

Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus ynghylch trefniadau ariannu ac atebolrwydd y 

Comisiwn Etholiadol - 20 Mawrth 2018 

E. Llythyr at y Llywydd gan Brif Weinidog Llywodraeth Cymru ynglŷn â'r trefniadau 

cydweithio rhwng Comisiwn y Cynulliad a Llywodraeth Cymru - 30 Awst 2018 (mae’r 

atodiad i’r llythyr hwn ar gael yn Saesneg yn unig) 

F. Llythyr at y Llywydd gan Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros Lywodraeth 

Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus ynghylch trefniadau ariannu ac atebolrwydd y 

Comisiwn Etholiadol - 20 Medi 2018 (derbyniwyd y llythyr hwn yn Saesneg yn unig) 

G. Llythyr gan y Llywydd at Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros Lywodraeth 

Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus ynglŷn â gostwng yr oedran pleidleisio i 16 oed: 

goblygiadau i'r cwricwlwm addysg - 12 Hydref 2018 

H. Llythyr gan y Llywydd at Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros Addysg 

ynglŷn â gostwng yr oedran pleidleisio i 16 oed: y goblygiadau i'r cwricwlwm 

addysg - 12 Hydref 2018 

I. Llythyr at y Llywydd gan Brif Weinidog Llywodraeth Cymru ynghylch newid enw'r 

Cynulliad - 10 Rhagfyr 2018 

J. Llythyr ar y cyd at y Llywydd gan Weinidog Addysg a Gweinidog Tai a Llywodraeth 

Leol Llywodraeth Cymru ynglŷn â'r gwaith paratoi i newid yr etholfraint ar gyfer 

etholiadau'r Cynulliad ac etholiadau llywodraeth leol - 30 Ionawr 2019 (derbyniwyd 

y llythyr hwn yn Saesneg yn unig) 
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