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16 Mehefin 2020
Annwyl Mick,
Rwyf am eich hysbysu am fy mwriad i osod rheoliadau drafft i'w cymeradwyo gan y Senedd,
a fyddai'n caniatáu hyblygrwydd i Swyddogion Cofrestru Etholiadol mewn perthynas â
chyhoeddi cofrestr etholiadol 2020, sy'n codi yn sgil cynnal y canfasiad blynyddol o
etholwyr.
Mae cofrestru etholiadol yn broses drwy gydol y flwyddyn ac mae'r canfasiad blynyddol yn
cyflwyno'r cyfle i Swyddogion Cofrestru Etholiadol gysylltu ag aelwydydd a sicrhau bod y
cofrestri etholiadol mor gyflawn â phosibl. Gall y canfasiad gymryd hyd at bum mis i'w
gwblhau a gall gynnwys ymweliad canfasio â'r aelwyd mewn rhai achosion. Pan fydd
gweithgareddau cofrestru'n cael eu cynnal ochr yn ochr â hyn, gall hyn olygu bod angen
gwirio hunaniaeth trwy waith papur allweddol, megis gweld pasbortau. Mae'r canfasiad
blynyddol yn cychwyn fel arfer ar 1 Gorffennaf bob blwyddyn, er nad yw hyn wedi ei nodi
mewn deddfwriaeth. Mae'r amserlen yn seiliedig ar y gofyniad deddfwriaethol i gyhoeddi'r
gofrestr etholiadol ddiwygiedig, o ganlyniad i gynnal y canfasiad blynyddol, ar 1 Rhagfyr bob
blwyddyn. Mewn amgylchiadau eithriadol, lle cynhelir etholiad rhwng mis Gorffennaf a mis
Rhagfyr yn ystod cyfnod y canfasiad blynyddol, mae’n rhaid cyhoeddi'r gofrestr etholiadol
ddiwygiedig ar gyfer y flwyddyn honno ddim hwyrach na 1 Chwefror y flwyddyn ganlynol.
Bwriadaf osod rheoliadau drafft cyn egwyl yr haf a fyddai'n caniatáu i Swyddogion Cofrestru
Etholiadol gael mwy o amser i gyhoeddi’r gofrestr etholiadol 2020 hyd at 1 Chwefror 2021
os oes angen. Byddai'r newid hwn yn berthnasol i gyhoeddiad cofrestr etholiadol 2020 yn
unig.
Rwyf o'r farn, yn yr amgylchiadau presennol a ddaeth yn sgil pandemig Covid-19, y dylai fod
rhywfaint o hyblygrwydd i Swyddogion Cofrestru Etholiadol gynnal y canfasiad mewn ffordd
sy'n gymesur â gofynion iechyd y cyhoedd, a gellir cyflawni hyn drwy symud y dyddiad
terfynol y mae'n rhaid cyhoeddi cofrestr etholwyr 2020. Nid yw hyn yn golygu na ellir
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cyhoeddi cofrestrau ond ar 1 Chwefror 2021. Gall Swyddogion Cofrestru Etholiadol ddewis
cyhoeddi eu cofrestr etholiadol 2020 ar 1 Rhagfyr 2020 fel arfer, neu ar unrhyw ddyddiad
arall hyd at, a chan gynnwys, 1 Chwefror 2021.
Bydd y ddeddfwriaeth yn dilyn y weithdrefn gadarnhaol ddrafft a byddaf yn ddiolchgar i chi
am ei hystyried ac eich adroddiad arni maes o law.
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