
 

 

 

  

 
 
 
Huw Irranca-Davies AS 
Cadeirydd y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio’r Senedd 
 
SeneddDiwygio@senedd.cymru  

 
10 Mai 2022 

 
 
Annwyl Huw, 
 
Fel y gwyddoch, pleidleisiodd Llafur Cymru a Phlaid Cymru yn ddiweddar i gefnogi diwygio’r 
Senedd yn ein cynadleddau plaid unigol ac i alluogi trafodaethau trawsbleidiol pellach ar 
fanylion y cynigion diwygio i symud ymlaen.  
 
Mae gwaith manwl eich pwyllgor hyd yma, Adroddiad McAllister a’r Pwyllgor blaenorol ar 
Ddiwygio Etholiadol y Senedd wedi hwyluso nifer o drafodaethau rhwng ein dwy blaid i 
archwilio meysydd o dir cyffredin. 
 
O ganlyniad i’r trafodaethau hynny, rydym yn nodi isod ein barn ar y cyd ar y pecyn o gynigion 
sydd fwyaf tebygol o lwyddo i sicrhau’r mwyafrif o ddwy ran o dair yn y Senedd sy’n ofynnol 
yn ôl y gyfraith i gyflawni diwygiadau. 
 
Rydym yn ddiolchgar am waith caled eich pwyllgor wrth archwilio rhai o elfennau craidd y 
gwaith o ddiwygio’r Senedd. Rydym yn hyderus y bydd y datganiad isod yn eich galluogi i 
wneud argymhellion ar y materion sylfaenol hyn.  
 
Rydym yn ymwybodol bod nifer o faterion eraill y bydd angen i’r Llywodraeth a’r Senedd eu 
hystyried unwaith y bydd y gwaith o lunio’r ddeddfwriaeth arfaethedig a chraffu arni’n dechrau. 
Rydym wedi ymrwymo i wneud rhagor o waith manwl ar y materion hyn. 
 

Yn gywir, 
 
 
 

    
 
Mark Drakeford AS   Adam Price AS 
Y Prif Weinidog Arweinydd Plaid Cymru 
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Datganiad safbwynt ar y cyd ar Ddiwygio’r Senedd 
 
Bydd diwygio’r Senedd yn cael ei weithredu mewn pryd ar gyfer etholiad nesaf y Senedd, a 
amserlennwyd ar gyfer 2026. O ganlyniad, bydd angen cyflawni rhai agweddau dros dro. 
 
Dylai fod gan y Senedd 96 o Aelodau. Dylid ei hethol gan ddefnyddio rhestrau cyfrannol 
caeedig gyda chwotâu rhywedd statudol integredig a rhestrau ‘am yn ail’ gorfodol. Dylid 
dyrannu seddi i bleidiau gan ddefnyddio fformiwla D’Hondt. 
 
Dylai etholiad y Senedd yn 2026 ddefnyddio’r 32 etholaeth derfynol yn Senedd y DU a gynigir 
gan y Comisiwn Ffiniau i Gymru unwaith y bydd wedi cwblhau ei Adolygiad Seneddol yn 2023.  
Dylid cyplysu’r etholaethau hyn er mwyn creu 16 o etholaethau’r Senedd. Dylai pob etholaeth 
ethol chwe Aelod. 
 
Yn ogystal, dylid cychwyn arolwg llawn o’r ffiniau yn ystod tymor y Senedd hon a dylai ei 
argymhellion ddod i rym yn etholiad dilynol y Senedd. Wrth sicrhau bod cyfranoldeb yn cael 
ei gynnal neu ei wella, dylai’r paramedrau ar gyfer yr adolygiad hwn gynnwys, ymhlith pethau 
eraill, nifer gweddol gyfartal o etholwyr a’r un nifer o Aelodau ym mhob etholaeth. 
 
Dylai’r pwerau i adolygu ffiniau’r Senedd, gan gynnwys y pŵer i gyplysu etholaethau ar gyfer 
etholiad 2026, gael eu rhoi i Gomisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru.  Dylai 
deddfwriaeth diwygio’r Senedd gymryd camau i ailgyfansoddi ac ailenwi’r Comisiwn i 
adlewyrchu ei swyddogaethau newydd. 
 

 
 
 
 


