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Mae Cytûn yn dwyn ynghyd prif enwadau Cristnogol Cymru. Gyda’i gilydd, mae ganddynt ryw 150,000 o oedolion sy’n 
aelodau, a chyswllt rheolaidd â llawer rhagor o oedolion, plant a phobl ifainc ymhob cymuned yng Nghymru. Mae nifer 
o fudiadau Cristnogol eraill yng Nghymru hefyd yn aelodau, a gellir gweld rhestr aelodaeth lawn yn: 
http://www.cytun.co.uk/hafan/pwy-ydym-ni/  

I lawer o eglwysi lleol a’u haelodau, mae eu prif gyswllt â llywodraethiant trwy gyfrwng prif awdurdodau lleol a 
chynghorau cymuned. Fe dyfodd y cynghorau cymuned o’r cynghorau plwyf, oedd yn dilyn ffiniau eglwysig, ac fe bery 
ymdeimlad o berthynas agos â’r mynegiannau mwyaf lleol hyn o ddemocratiaeth. 

Oherwydd hyn, mae Cytûn wedi cymryd diddordeb arbennig yn y cynigion ar gyfer diwygio llywodraeth leol yng 
Nghymru, ac wedi ymateb i nifer o’r ymgynghoriadau a gyflawnwyd gan Lywodraeth Cymru yn ystod y Cynulliad hwn 
a’r un blaenorol, a hefyd fe gyflwynodd dystiolaeth i’r Comisiwn ar Gynghorau Tref a Chymuned yng Nghymru.  

Oherwydd y cyfyngiadau amser yn sgîl cynnal yr ymgynghoriad hwn yn ystod gŵyl grefyddol yr Adfent a’r Nadolig, 
mae’r ymateb hwn wedi’i seilio’n bennaf ar ein hymatebion blaenorol, wedi’u haddasu ynglŷn â’r cynigion yn y Bil 
hwn. Fe drefnwyd ymgynghoriad byr trwy ebost hefyd â swyddogion perthnasol ein haelod eglwysi.  

Mae’r rhifau paragraff yn cyfeirio at y Memorandwm Esboniadol. 

Rhan 1 - Etholiadau 

3.28-3.35 Mae Cytûn yn parhau yn bryderus iawn am y bwriad i gynnig dewis i gynghorau ynghylch systemau 
pleidleisio, gan gredu y gall hyn greu dryswch ymhlith etholwyr (trwy ychwanegu trefn arall eto at ‘Y Cyntaf i’r Felin’, 
y Drefn Aelod Ychwanegol a ddefnyddir ar gyfer etholiadau’r Cynulliad a’r Bleidlais Ychwanegol a ddefnyddir ar gyfer 
etholiadau Comisiynwyr Heddlu a Throsedd). Nid ydym yn argyhoeddedig fod y rheidrwydd (3.34) i ddefnyddio trefn 
newydd, ar ôl ei mabwysiadu, am o leiaf ddau etholiad yn ddigon i’n diogelu rhag cynghorau yn newid eu trefn 
etholiadol am eu bod yn gweld y byddai o fantais bleidiol. Ni fyddem chwaith am weld newidiadau yn digwydd mor 
aml â phob deng mlynedd, fel y byddai hyn yn caniatáu. 

Rydym hefyd yn bryderus y gallai hyn codi cwestiynau dilysrwydd lle mae Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ar y 
cyd a Chyd-Bwyllgorau Corfforedig yn cynnwys aelodau etholedig o gynghorau gyda threfniadau pleidleisio 
gwahanol, ac y byddai rhai ohonynt o bosibl heb gael eu hethol pe baent yn defnyddio’r drefn arall. Byddai rhai o’n 
haelod eglwysi yn cefnogi defnyddio’r Bleidlais Sengl Drosglwyddadwy ar gyfer pob etholiad, ond nid oes gan y rhan 
fwyaf o’n haelodau farn bendant ar y mater hwn.   

Byddai diffyg cysondeb rhwng canlyniadau mewn awdurdodau gwahanol yn yr un etholiad hefyd yn codi materion 
ehangach o ran hygrededd yr etholiadau. Byddai cyflwyno dewis o drefniadau etholiadol yn effeithio’n andwyol gallu 
cymharu unrhyw arolygon barn a gomisiynir. Gallai hyn andwyo enw da Cymru ymhlith cwmnïau sy’n aelodau o’r 
British Polling Council. Fe allai fod effaith negyddol hefyd ar enw da Cymru ymhlith cyrff monitro etholiadol megis yr 
OSCE (y Sefydliad dros Ddiogelwch a Chydweithredu yn Ewrop). 

3.50 Mae Cytûn yn croesawu’r darpariaethau i alluogi cofrestru pleidleiswyr sydd heb wneud cais i fod ar y gofrestr, 
gan gredu y bydd hyn yn helpu grwpiau a oedd gynt yn cael eu tan-gynrychioli – yn enwedig y rhai sy’n symudol iawn 
– i bleidleisio. Ond rydym yn bryderus fod y Cymal 9ZA sydd i’w osod yn Neddf 1983 yn caniatáu i swyddogion 
cofrestru gynnwys pobl ar y gofrestr agored/olygedig yn hytrach nag ar y gofrestr gaeedig yn unig. Nid yw’n ddigonol 
bod rheidrwydd i ysgrifennu at yr unigolyn dan sylw i ddweud wrthynt y gallant eithrio o’r gofrestr agored – mae’n 
anochel fod llawer o’r bobl dan sylw yn rhai na fyddant yn arfer ymateb i ohebiaeth swyddogol. Un rheswm pan fo 
pobl yn methu â chofrestru yw eu bod yn ofni cael eu darganfod gan bartneriaid treisgar neu eraill a fyddai’n 

http://www.cytun.co.uk/hafan/pwy-ydym-ni/
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dymuno drwg iddynt. Byddem felly yn croesawu gwelliant i sicrhau fod cofrestriad anwirfoddol yn gymwys ar gyfer y 
gofrestr gaeedig yn unig, gyda chyfle i’r sawl a gofrestrir optio mewn i’r gofrestr agored os ydynt yn dymuno hynny.  

3.73 Rydym yn bryderus am y ddarpariaeth yn Adran 26(1) sy’n caniatáu i Weinidogion Cymru gyfarwyddo fod peilot 
etholiadol i ddigwydd mewn ardal benodol, ac nad oes angen unrhyw weithdrefn yn y Cynulliad i ategu hyn (t. 61 y 
Memorandwm Esboniadol). Credwn y gallai hyn fod yn agored i ogwydd bleidiol (neu ymddangos felly), a byddem yn 
awgrymu i’r pŵer hwn gael ei roi i’r Cynulliad (trwy is-ddeddfwriaeth yn ddibynnol ar uwch-fwyafrif, fel yn achos 
newidiadau eraill i drefniadau etholiadol) yn hytrach nag i Weinidogion Cymru. 

Mewn ymgynghoriadau blaenorol, mae Cytûn wedi cefnogi cynigion i unigolyn sy’n aelod o blaid wleidyddol sy’n 
sefyll fel ymgeisydd annibynnol mewn etholiad orfod datgan eu hymrwymiad pleidiol ar y ffurflen enwebu a’r papur 
pleidleisio. Rydym yn gresynu nad yw’r ddarpariaeth hon wedi’i chynnwys yn y Bil a byddem yn argymell i’r Pwyllgor i 
ystyried cyflwyno gofyniad o’r fath.  

Rhan 2 – Pŵer cymhwysedd cyffredinol 

Mae Cytûn yn cefnogi’r bwriad hwn, sydd i bob pwrpas yn ymestyn y model “pwerau a gedwir yn ôl” o’r Cynulliad i 
lywodraeth leol. Rydym yn gwrthwynebu’r ddarpariaeth yn Adran 35(3) yn galluogi Gweinidogion Cymru i atal trwy 
reoliadau i’r pŵer hwn gael ei ddefnyddio ar gyfer “unrhyw beth sydd wedi ei bennu ... yn y rheoliadau” ac yn Adran 
35(4) i osod amodau arno, gan fod hyn yn tanseilio’r syniad o bŵer cyffredinol.  

Byddai Cytûn yn croesawu cynnwys yn y Bil cymal yn cynnig eglurder am yr amwysedd cyfreithiol presennol ynghylch 
a all cynghorau cymuned gynnig cymhorthdal i addoldai o fewn eu hardal. Deallwn nad yw’n eglur a yw adran 2 Local 
Government Act 2000, fel y’i diwygiwyd yn diddymu adran  8(1)(i) Local Government Act 1894. Gweler yr erthygl a 
ganlyn am y sefyllfa parthed cynghorau plwyf yn Lloegr; deallwn fod y sefyllfa yng Nghymru yn debyg - 
https://www.lawandreligionuk.com/2017/03/07/may-a-parish-council-grant-aid-a-place-of-worship/  

Rhan 3 – Hybu mynediad at Lywodraeth Leol 

Er na chawsom gyfle i ymgynghori’n llawn â’n haelodaeth, rydym am gefnogi’r cynigion hyn mewn egwyddor. Fe 
ymddengys eu bod yn gwella cynhwysedd (e.e. gwe-ddarlledu, mynychu o bell) ac yn hybu cyfranogiad 
democrataidd (e.e. deisebau, cyfansoddiadau mewn iaith eglur, manylion cyswllt cynghorwyr).  

Rhan 4 – Gweithrediadau, aelodau, swyddogion a phwyllgorau 

3.144 Rydym yn croesawu’r ddarpariaeth parthed cyd-bwyllgorau craffu, gan fod hyn yn mynd peth o’r ffordd i fynd 
i’r afael â gofidiau fynegwyd gan Cytûn mewn ymgynghoriadau blaenorol parthed y diffyg democrataidd posibl pan 
sefydlir Cyd-Bwyllgorau Corfforedig ac nad oes gan aelodau etholedig fynediad uniongyrchol i benderfyniadau 
allweddol sy’n cael eu gwneud mewn meysydd polisi sylweddol (megis addysg a chludiant) y mae’r pwyllgorau hyn 
yn gyfrifol amdanynt. 

3.145-3.148 Rydym yn croesawu’r camau gymerwyd i fynd i’r afael â phryderon fynegwyd gennym ynghylch 
addasrwydd y gofyniadau i gynghorwyr cymuned gymryd eu hyfforddi.  

Rhan 5 – Cyd-weithio gan brif gynghorau 

Rydym yn gyffredinol yn croesawu’r ymagwedd a geir yn y Bil hwn, er ein bod yn parhau braidd yn bryderus am y 
perygl y bydd yna ddiffyg democrataidd os rheolir gwasanaethau sylweddol gan Gyd-Bwyllgorau Corfforedig a etholir 
yn anuniongyrchol (gweler ein sylw am 3.144 uchod). 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/22/section/2
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/22/section/2
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Vict/56-57/73
https://www.lawandreligionuk.com/2017/03/07/may-a-parish-council-grant-aid-a-place-of-worship/
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Mae’r diffyg parhaus o ran cydlyniant a chyd-lywodraethiant effeithiol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol yn 
parhau i fod yn bryder gwirioneddol ymhlith ein haelod eglwysi. Os ydym yn darllen y Bil yn gywir, ymddengys nad 
yw’n fwriad troi’r Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol, sy’n allweddol i gydlynu gwasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol, yn Gyd-Bwyllgorau Corfforedig. Byddem yn annog y pwyllgor i ystyried a ddylid gwneud 
llywodraethiant y Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol yn gyson â’r trefniadau rhanbarthol ar gyfer gwasanaethau 
eraill. 

Rhan 6 – Perfformiad a llywodraethiant 

Mewn ymgynghoriadau blaenorol, mae Cytûn wedi mynegi gofid am ddiffygion o ran addasrwydd a chymhlethdod y 
trefniadau llywodraethu ac archwilio a argymhellwyd. Credwn fod y cynigion yn y Bil hwn yn welliant sylweddol ar yr 
hyn a gynigiwyd yn wreiddiol.  

Rhan 7 – Uno ac ailstrwythuro 

Rydym wedi bod yn bryderus am yr awgrym mewn ymgynghoriadau blaenorol gan Lywodraeth Cymru fod “mwy yn 
well”, ac ar y cyfan yn croesawu’r ymagwedd wirfoddol a fabwysiedir yn y Bil hwn, ynghyd â’r darpariaethau i 
Weinidogion Cymru gamu mewn pan geir methiant llwyr mewn prif awdurdod lleol 

Rhan 8 – Cyllid llywodraeth leol 

3.200-3.206 Fe fynegom ofid yn ymgynghoriad 2018 am ardrethi annomestig y gallai rhai o’r newidiadau i’r drefn 
eithrio a rhyddhau gael effaith anfwriadol ar eglwysi ac elusennau a mudiadau cymunedol eraill (e.e. siopau 
elusennol dros-dro). Rydym yn falch o weld i’r cynigion hyn gael eu gollwng ac yn cefnogi’r bwriad i sicrhau fod 
awdurdodau ardrethiant yn derbyn gwybodaeth gywir. 

 

Gethin Rhys (Revd) 
Swyddog Polisi 

12.12.2019 




