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Rhagair  

Mae’r darpariaethau perthnasol yn Neddf Cymru ar faterion etholiadol a chofrestru yn dod i 
rym y flwyddyn nesaf. Felly, dyma gyfle newydd i Lywodraeth Cymru a’r Cynulliad fynd ati o 
ddifrif i adolygu’r ffordd y mae democratiaeth yn gweithredu yma, sut mae pobl yn dod yn 
gymwys i bleidleisio, sut y maent yn arfer eu hawl i bleidleisio a sut y caiff etholiadau eu 
trefnu.  

Yn ein hetholiadau lleol fis diwethaf roedd y profiad o bleidleisio i’r rhan fwyaf o bobl,  
heblaw am rai eithriadau, yr un fath â’r profiad y byddai eu teidiau a’u neiniau wedi’i gael: 
cerdded i’r orsaf bleidleisio leol a llenwi papur pleidleisio gyda phensil yn sownd wrth linyn. 
Rwyf innau, fel sawl un arall, yn mwynhau’r profiad hwnnw, ond gellir hefyd ei ystyried yn 
rhywbeth hen ffasiwn iawn ac yn gwbl anghyson â gweithgareddau tebyg eraill y mae pobl 
yn eu profi yn eu bywydau bob dydd. 

Mae’r papur ymgynghori hwn yn delio’n bennaf â’r trefniadau ar gyfer cofrestru a phleidleisio 
a sut y gallem eu newid, ond bydd Llywodraeth Cymru hefyd yn parhau â’i hymdrechion i 
gynyddu’r diddordeb mewn cyfranogaeth ddemocrataidd, gyda’r nod o leihau nifer y seddi 
un ymgeisydd a chael mwy o bobl i bleidleisio mewn etholiadau.  

Yn unol â hyn, rwy’n awyddus i bwyso a mesur ffyrdd y gallwn eu defnyddio i alluogi mwy o 
bobl i gymryd rhan mewn etholiadau.  Bydd hyn yn cynnwys estyn yr etholfraint i bobl ifanc, 
gwneud y trefniadau cofrestru yn haws ac yn fwy awtomatig, ei gwneud yn haws pleidleisio 
drwy ddefnyddio gwahanol ddulliau, a sicrhau bod pobl yn gwybod yn iawn pwy sy’n sefyll i 
gael eu hethol. 

Rwy’n ymwybodol iawn o bryderon am ddiogelwch a thwyll etholiadol. Mae’r rhain yn 
ystyriaethau pwysig, ond rhaid dod o hyd i ffyrdd o fynd i’r afael â nhw heb beryglu hawl 
ddemocrataidd sylfaenol dinasyddion i gymryd rhan mewn etholiadau. 

Rwy’n gobeithio y gwnewch chi ymateb i’r ymgynghoriad hwn. Mae’n ymarferiad 
gwirioneddol i ganfod yr hyn sy’n bosibl, yn ymarferol ac yn ddymunol cyn inni symud tuag 
at unrhyw newid deddfwriaethol. Fy ngobaith yw y bydd y 12 wythnos nesaf yn ychwanegu 
syniadau newydd a phosibiliadau ffres, yn ogystal ag yn rhoi ymatebion i’r syniadau a’r 
posibiliadau sydd wedi’u nodi yma. Wedyn, pan ddaw’r amser i bobl ifanc 16 oed bleidleisio 
yn yr etholiadau lleol nesaf, bydd yn haws iddynt gofrestru a phleidleisio a bydd nifer fawr 
ohonynt yn cael eu hysbrydoli i fynd ati i wneud hynny.  

Mark Drakeford,  
Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol 

Atodiad 1


