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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

 
Dyma adroddiad gwybodaeth am ymgynghoriad diweddar Llywodraeth Cymru ar 
ddiwygio etholiadol.  

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

I ddwyn sylw’r Pwyllgor at gynigion Llywodraeth Cymru i ddiwygio etholiadol.  
 
3. Beth yw’r Argymhellion? 

  
Bod y Pwyllgor yn ystyried y cynigion.  

 
4. Manylion yr adroddiad 
  
4.1  Mae Deddf Cymru 2017 yn cynnwys darpariaethau ar faterion etholiadol a chofrestru 

a fydd yn dod i rym yn 2018. Bydd y darpariaethau hyn yn trosglwyddo cymhwysedd 
i’r Cynulliad Cenedlaethol i ddeddfu mewn cysylltiad â gweinyddu etholiadau 
llywodraeth leol Cymru a'r Cynulliad Cenedlaethol. Yn ogystal, bydd cymhwysedd 
deddfwriaethol i gofrestru etholwyr sy’n gymwys i bleidleisio yn yr etholiadau hynny 
a’r etholfraint sy’n gymwys iddynt yn cael eu trosglwyddo i’r Cynulliad hefyd. Eithriad i 
hyn yw'r system cofrestru ddigidol sy’n cael ei weithredu gan Lywodraeth y DU.  

 
4.2 Ar 18 Gorffennaf, fe agorodd Lywodraeth Cymru ymgynghoriad cyhoeddus i 

ymgynghori ar:  
• sut mae democratiaeth yn gweithio yng Nghymru  
•  sut mae pobl yn dod yn gymwys i bleidleisio 
•  sut maen nhw’n arfer eu hawl i bleidleisio  
•  sut mae etholiadau’n cael eu trefnu.  
 

4.3  Mae rhagymadrodd eglurhaol gan Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros 
Gyllid a Llywodraeth Leol ynghlwm yn Atodiad 1.  

 
4.4  Gweler ynghlwm ymateb gan Aelod Arweiniol ar ran Sir Ddinbych i Lywodraeth 

Cymru yn atodiad 2, er gwybodaeth. Roedd yr ymateb hwn yn ystyried barn 

gweinyddwyr etholiadol ar draws Gogledd Cymru. Cafodd arweinwyr grŵp y 



wybodaeth briodol ar yr ymgynghoriad a chynigion eu grwpiau neu eu haelodau 

unigol er mwyn cyflwyno sylwadau’n uniongyrchol i Lywodraeth Cymru. 

4.5 Mae fersiwn ‘hawdd i’w ddarllen’ o ddogfen ymgynghori Llywodraeth Cymru  
ynghlwm yn Atodiad 3. Mae’r fersiwn llawn i’w weld yn; 
 
https://ymgyngoriadau.llyw.cymru/ymgyngoriadau/diwygio-etholiadol-ym-
maes-llywodraeth-leol-yng-nghymru  
 

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

Dim cyfraniad uniongyrchol. 
 
6. Faint fydd yn ei gostio a sut fydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
 
 Nid oes yna unrhyw gostau yn gysylltiedig â’r ymarfer ymgynghori.  
 
7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les?  

 
Nid oes angen Asesiad o Effaith ar gyfer yr adroddiad hwn.  
 

8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gydag Archwilio ac eraill? 
 
 Mae arweinwyr grŵp wedi cael gwybod am ymarfer ymgynghori Llywodraeth Cymru.  

 
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 
 

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

Mae yna ystod eang o gynigion yn yr ymgynghoriad a petaent yn cael eu gweithredu 
fyddai’n golygu newid sylweddol i'r system etholiadol. Mae ymateb i’r ymgynghoriad 
yn cael ei drefnu.  

 

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

  
Nid oes angen penderfyniad. 
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