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Annwyl Gadeirydd 
 
Mae’n bleser gennyf roi gwybod ichi fod dogfen ymgynghori sy’n ceisio barn ar Orchymyn 
Senedd Cymru (Cynrychiolaeth y Bobl) (Diwygio) 2020 wedi’i chyhoeddi heddiw ar wefan 
Llywodraeth Cymru. 
 
Cyn pob un o etholiadau’r Senedd, caiff Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
(Cynrychiolaeth y Bobl) 2007, sy’n nodi’r ffordd y bydd yr etholiad ac ymgyrch yr etholiad yn 
cael eu cynnal ac sy’n cynnwys darpariaeth ar gyfer her gyfreithiol, ei adolygu a’i ddiwygio er 
mwyn adlewyrchu unrhyw newidiadau mewn polisi neu ddeddfwriaeth ers yr etholiad diwethaf. 
 
Mae’r ymgynghoriad yn ceisio barn ar y diwygiadau arfaethedig i Orchymyn Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru (Cynrychiolaeth y Bobl) 2007 sy’n codi’n bennaf o ganlyniad i newidiadau 
i’r trefniadau etholfraint ac anghymhwyso a wnaed gan Ddeddf y Senedd ac Etholiadau (Cymru) 
2020 yn ogystal â rhai diwygiadau canlyniadol sy’n codi o’r darpariaethau enwi. 
 
Mae’r Gorchymyn drafft hefyd yn cynnwys diwygiadau mwy sylweddol sy’n adlewyrchu 
newidiadau a wnaed yn rhannau eraill o’r Deyrnas Unedig i roi’r dewis i ymgeiswyr beidio â 
chyhoeddi eu cyfeiriad cartref mewn etholiad, ynghyd â mater talu ffioedd i swyddogion 
canlyniadau am wasanaethau a ddarperir. Hefyd, gwneir diweddariadau cyffredinol sy’n 
adlewyrchu newidiadau ers diwygio’r Gorchymyn ddiwethaf. 
 
Prif ddiben yr ymgynghoriad hwn yw sicrhau ein bod wedi nodi’r materion perthnasol a bod y 
diwygiadau a luniwyd yn glir ac yn ymarferol. Nid ydym yn ymgynghori ar rinweddau polisïau 
sydd eisoes wedi bod yn destun ymgynghoriad a dadl.   
 
Bydd yr ymgynghoriad ar y cynigion hyn ar agor tan 8 Medi 2020. Mae manylion sut i ymateb 
wedi’u nodi yn y ddogfen ymgynghori. 
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