
 

 

 

 

Dyddiad | Date: 16 Rhagfyr 2021 

Pwnc | Subject: Y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio’r Senedd 

Annwyl y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad, 

Ysgrifennaf atoch i ofyn am eich cymorth gyda chasglu gwybodaeth am amrywiaeth o faterion yn 
ymwneud â’r Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio’r Senedd. 

Fel y gwyddoch, sefydlwyd y Pwyllgor i ystyried casgliadau’r Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd 
yn y Bumed Senedd (fel y nodwyd yn ei adroddiad, Diwygio’r Senedd: Y camau nesaf a osodwyd 
gerbron y Senedd ar 10 Medi 2020); ac erbyn 31 Mai 2022, i wneud argymhellion ar gyfer 
cyfarwyddiadau polisi ar gyfer Bil Llywodraeth Cymru ar ddiwygio’r Senedd. 

Mae'r Pwyllgor wedi cytuno i strwythuro ei waith o amgylch y cyfnodau eang a ganlyn: 

- Cyfnod Un: Bydd yr Aelodau’n nodi lle mae tir cyffredin – neu lle mae ewyllys i geisio sefydlu 
tir cyffredin – rhwng safbwyntiau polisi eu pleidiau gwleidyddol, mewn perthynas â Diwygio’r 
Senedd; 

- Cyfnod Dau: o ran y meysydd a nodir yng Nghyfnod 1, casglu gwybodaeth bellach yn ôl yr 
angen i'r Pwyllgor ddatblygu argymhellion ar gyfer cyfarwyddiadau polisi; a 

- Chyfnod Tri: datblygu argymhellion ar gyfer cyfarwyddiadau polisi. 

Mae’r Pwyllgor bellach yn dechrau ar ei ystyriaethau ‘Cyfnod Dau’, ac fel rhan o’r broses hon hoffai 
ddeall sefyllfa Llywodraeth Cymru yn well ar rai materion technegol.  

Y Pwyllgor Diben Arbennig  
ar Ddiwygio'r Senedd 
— 
Special Purpose Committee  
on Senedd Reform 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 
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— 
Welsh Parliament 
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Llywodraeth Cymru 
5ed Llawr 
Tŷ Hywel 
Bae Caerdydd 
CF99 1SN 



 

 

Rwy’n rhagweld hefyd y gallai fod yn fuddiol i fynd i’r afael â rhai o’r materion hyn drwy sesiynau 
briffio technegol preifat i’r Pwyllgor gan swyddogion Llywodraeth Cymru, pe byddech yn fodlon 
awdurdodi hynny. 

Yn gyntaf, byddai’r Pwyllgor yn ddiolchgar am gael gwybod faint o amser mae Llywodraeth Cymru yn 
credu y gallai hi gymryd i gynnal adolygiad llawn o ffiniau’r Senedd, gan gynnwys a oes unrhyw 
hyblygrwydd yn yr amserlenni hynny (ac unrhyw risgiau cysylltiedig), a’r broses lle gellid darparu corff 
â’r pwerau deddfwriaethol sy’n angenrheidiol i gynnal adolygiad o’r fath. Yn benodol, mae’r Pwyllgor 
yn ceisio canfod a oes digon o amser i gynnal adolygiad ffiniau llawn cyn 2026. 

Yn y senario lle nad oes adolygiad llawn o ffiniau cyn etholiad 2026, awgrymodd y Panel Arbenigol 
ddau fodel ar gyfer etholaethau aml-aelod posibl, yn seiliedig naill ai ar etholaethau presennol y 
Senedd (20 etholaeth aml-aelod) neu ar etholaethau presennol awdurdodau lleol (17 etholaeth aml-
aelod) . 

Roedd gwaith modelu’r Panel Arbenigol yn seiliedig ar ddata etholaethau o fis Rhagfyr 2016. Ers 
hynny bu newidiadau o ran poblogaeth, etholfraint a ffiniau wardiau llywodraeth leol. Byddai angen i 
ddeddfwriaeth i ddiwygio’r system etholiadol nodi'r data etholaethau a ddefnyddiwyd fel sail ar gyfer 
dosrannu seddi i etholaethau. Felly, mae achos dros adolygiad annibynnol o’r ffiniau arfaethedig sy’n 
seiliedig ar awdurdodau lleol. 

Awgrymodd y Panel Arbenigol hefyd y dylid rhoi tasg i gomisiwn ffiniau i gyfrifo’r Aelodau a fydd yn 
dychwelyd ar gyfer unrhyw etholaethau newydd arfaethedig, gan ddefnyddio dull dosrannu Sainte-
Laguë. 

Byddai’r Pwyllgor felly'n ddiolchgar am farn Llywodraeth Cymru ar y dull a’r amseroedd priodol ar 
gyfer ceisio cael adolygiad annibynnol o’r ffiniau arfaethedig a gyflwynwyd gan y Panel Arbenigol gan 
gomisiwn ffiniau, y dosraniad seddi a ph’un a allai unrhyw ran o’r gwaith hwn, neu’r holl waith, 
ragflaenu gwaith drafftio’r ddeddfwriaeth neu a fyddai angen deddfwriaeth er mwyn awdurdodi 
ymgymryd â gwaith o’r fath. 

O ran mesurau i annog amrywiaeth, mae’r Pwyllgor yn ymwybodol y gallai cyfyngiadau o fewn Deddf 
Llywodraeth Cymru 2006 o ran ‘Cyfle cyfartal’ ac ‘Ariannu pleidiau gwleidyddol’ gyfyngu ar allu’r 
Senedd i ddeddfu ar gyfer ethol deddfwrfa sy’n adlewyrchu amrywiaeth y bobl a'r cymunedau y 
mae'n eu gwasanaethu yn agosach. Gallai mesurau o'r fath – er enghraifft – gynnwys integreiddio 
cwota rhywedd yn y system etholiadol, neu gyflwyno gofynion deddfwriaethol i bleidiau gwleidyddol 
gyhoeddi data dienw ar amrywiaeth eu hymgeiswyr. Byddai’r Pwyllgor felly’n ddiolchgar o glywed am 
ystyriaethau Llywodraeth Cymru o’r materion hyn. 

Os yw Llywodraeth Cymru o’r farn y gellid gweld bod cyfyngiadau sy’n ymwneud â Chyfle Cyfartal ac 
Ariannu Pleidiau Gwleidyddol yn bwrw amheuaeth ar allu’r Senedd i ddeddfu ar gyfer mesurau o’r 
fath, byddai’r Pwyllgor hefyd yn ddiolchgar am gael arwydd o ran a fyddai’n barod i ymgysylltu â 



 

 

Llywodraeth y DU i ofyn am welliant i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (trwy orchymyn adran 109) i 
ddatrys unrhyw amheuon o’r fath. Yn ogystal, byddai'r Pwyllgor yn ddiolchgar am arwydd a fyddai 
Llywodraeth Cymru yn barod i ymgysylltu â Llywodraeth y DU i ofyn iddi gychwyn adran 106 o 
Ddeddf Cydraddoldeb 2010 mewn perthynas ag etholiadau Senedd. Gellid ymgysylltu mewn modd 
amrywiol drwy ohebiaeth a deialog rhwng swyddogion Llywodraeth Cymru a Swyddfa Cymru, gan 
ystyried unrhyw drafodaethau blaenorol ar faterion perthnasol.  

Yn olaf, byddai’r Pwyllgor yn ddiolchgar pe gallai Llywodraeth Cymru nodi a yw’n ymwybodol o 
unrhyw opsiynau eraill – yn ychwanegol at y rhai a nodwyd yn flaenorol gan y Pwyllgor ar Ddiwygio 
Etholiadol y Senedd yn y Bumed Senedd – a allai o bosibl annog ethol Senedd fwy amrywiol. 

Byddai’r Pwyllgor yn ddiolchgar am ymateb i’r ohebiaeth hon erbyn 17 Ionawr neu cyn hynny. 

Yn gywir, 

 

Huw Irranca-Davies MS 

Cadeirydd 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 



Mick Antoniw AS/MS 

Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad 
Counsel General and Minister for the Constitution 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

Gohebiaeth.Mick.Antoniw@llyw.cymru                 
Correspondence.Mick.Antoniw@gov.Wales 

 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni 

fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

 

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and 
corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 

 

 

 

 

 

Huw Irranca-Davies AS 

Cadeirydd, Y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio’r Senedd  

Caerdydd 

CF99 1SN 

SeneddDiwygio@senedd.cymru 

 
 

 

17 Ionawr 2022 

 

Annwyl Huw, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 16 Rhagfyr. Gan ystyried yr amserlenni dan sylw, 

rwy’n ddiolchgar i aelodau eich Pwyllgor am flaenoriaethu a bwrw ati gyda’r gwaith. 

Rydych yn nodi yn eich llythyr amryw o feysydd yr hoffech gael gwybodaeth 

amdanynt i gefnogi gwaith y Pwyllgor. Byddwn yn croesawu’r cyfle i ddarparu 

rhywfaint o wybodaeth gychwynnol am y meysydd hyn, fel y nodir isod.  

 

Fy rôl i a rôl Llywodraeth Cymru yn y broses hon. 

Hoffwn ddechrau drwy roi eglurder ynghylch rôl Llywodraeth Cymru yn y broses hon. 

Rôl y Pwyllgor yw datblygu’r cynnig ar gyfer deddfwriaeth a’r hyn y dylai ei gyflawni. 

Bydd angen gallu deddfu mewn perthynas ag unrhyw gasgliadau y daw’r Pwyllgor 

iddynt a bydd rhaid hefyd cael cefnogaeth dwy ran o dair o Aelodau’r Senedd. Nid rôl 

y Llywodraeth yw dylanwadu ar hyn a byddai’n gwbl amhriodol pe bai’r Llywodraeth 

yn cyfarwyddo ar hyn.  

Wedi dweud hynny, bydd cynorthwyo ar faterion technegol a chyfreithiol a fydd yn 

codi pan ofynnir imi wneud hynny, yn un o’m rolau i, ar ran y Llywodraeth, ynghyd â 
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chyflwyno Bil drafft yn y pen draw sy’n ymgorffori amcanion deddfwriaethol y 

Pwyllgor.   

Adolygu ffiniau 

Ar hyn o bryd, nid oes mecanwaith ar gyfer ysgogi adolygiad o ffiniau’r Senedd, a 
thrwy ddeddfwriaeth sylfaenol yn unig y gellid cyflwyno mecanwaith ar gyfer 
adolygu’r etholaethau presennol. Byddai angen i ddarpariaethau’r Ddeddf gan y 
Senedd (ymhlith pethau eraill) roi swyddogaethau i gorff sy’n bodoli eisoes neu 
newydd i gynnal adolygiad o etholaethau a ffiniau rhanbarthol y Senedd, a gosod 
dyletswyddau ar y corff hwnnw i lunio adroddiad a fyddai’n nodi ei argymhellion, 
gyda phroses gwneud is-ddeddfwriaeth gyfatebol er mwyn gallu gweithredu’r 
argymhellion a wneir yn sgil unrhyw adolygiad a gynhelir.   

Mae cynnal adolygiad o ffiniau yn waith sylweddol a all gymryd rhai blynyddoedd i’w 
gwblhau. Mae hyn yn cynnwys yr amser sydd ei angen i gynnal adolygiad, yn ogystal 
â’r amser sydd ei angen i ddeddfu a sefydlu’r corff a fyddai’n cynnal yr adolygiad 
hwnnw.  

Dechreuodd yr adolygiad presennol o etholaethau Senedd y DU, er enghraifft, yn 
dilyn hynt Deddf Etholaethau Seneddol 2020. Cyhoeddodd y Comisiwn Ffiniau i 
Gymru ei gynigion cychwynnol yn destun ymgynghoriad yn 2021 a disgwylir iddo 
gyflwyno ei adroddiad terfynol i Lywodraeth y DU erbyn 1 Gorffennaf 2023. Pan fydd 
yr adroddiadau wedi cael eu gosod yn Senedd y DU, bydd y Llywodraeth yn gosod 
un Gorchymyn drafft yn y Cyfrin Gyngor, er mwyn rhoi effaith i argymhellion y 
Comisiwn – gorchymyn y mae’n rhaid i ddau Dŷ Senedd y DU gytuno arno. Mae’r 
broses yn debygol o gymryd tair i bedair blynedd, gan ddibynnu ar union amseriad y 
Gorchymyn ac Etholiad Cyffredinol nesaf y DU.   
  
Wrth ystyried yr amser sydd ei angen i ddeddfu a sefydlu corff i gynnal adolygiad, 
rhaid cadw mewn cof y gallai adolygiad o ffiniau’r Senedd gymryd blynyddoedd lawer 
i’w gwblhau pe bai dull tebyg i’r un ar gyfer adolygu etholaethau Senedd y DU yn 
cael ei ddilyn. Yn y cyd-destun hwn, mae’n hynod annhebygol y bydd hi’n bosibl 
cynnal adolygiad llawn o ffiniau i’w weithredu yn 2026.   

 

Annog amrywiaeth 

Rydym yn nodi bod rhai cyfyngiadau yn Neddf Llywodraeth Cymru 2006 y byddai’n 

rhaid eu hystyried mewn unrhyw ddeddfwriaeth a gaiff ei llunio yn y maes hwn. 

Byddai angen inni ystyried y cynigion polisi manwl cyn mynegi barn ynghylch a oes 

unrhyw un o’r cyfyngiadau hyn yn berthnasol, ac i ba raddau felly.  

Byddwn yn cefnogi’r Pwyllgor ym mhob ffordd posibl yn ystod ei ystyriaethau er 

mwyn sicrhau bod modd iddo roi ystyriaeth briodol i’r holl opsiynau rhesymol. 

Mae Llywodraeth Cymru yn barod i ymgysylltu â Llywodraeth y DU ar y materion hyn 

os taw dyna yw dymuniad y Pwyllgor. Fel ymateb i ohebiaeth gennym yn y 

gorffennol ar y mater hwn, nododd Llywodraeth y DU y byddai Adran 106 o Ddeddf 

Cydraddoldeb 2010 yn cael ei hadolygu’n barhaus.     



Gobeithiaf fod yr wybodaeth uchod yn gyfraniad cychwynnol defnyddiol i’r Pwyllgor 

ar gyfer ei ystyriaethau. Er mwyn bod o gymorth i’r Pwyllgor, rwyf i a’m swyddogion 

hefyd yn hapus i gymryd rhan mewn cyfarfodydd wyneb yn wyneb neu sesiynau 

briffio technegol neu drafodaethau â’r Pwyllgor. Os yw’r cynnig hwn yn dderbyniol i 

chi, gellid trefnu’r rhain yn fuan.   

 

 

 

Mick Antoniw AS/MS 

Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad 
Counsel General and Minister for the Constitution 



 

 

                                 

 

Dyddiad | Date: 4 Chwefror 2022 

Pwnc | Subject: Y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio’r Senedd 

Annwyl Gwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad 

Diolch i chi am eich llythyr dyddiedig 17 Ionawr, lle y gwnaethoch gytuno y byddai swyddogion 
Llywodraeth Cymru yn darparu briff technegol preifat i'r Pwyllgor. Rwyf yn ddiolchgar am 
gydweithrediad y Llywodraeth yn y gwaith hwn, ac edrychaf ymlaen at weld y briff yn cael ei gynnal ar 
9 Chwefror.  

Cyn y sesiwn friffio hon, roeddwn yn meddwl y byddai o gymorth i nodi'r materion y byddai'n 
ddefnyddiol cael mewnbwn gennych chi a'ch swyddogion arnynt ar hyn o bryd, sy'n ymwneud yn 
bennaf â Ffiniau a Mesurau i annog amrywiaeth. 

Yn ogystal, yn atodiad 1 i'r llythyr hwn, rwyf wedi nodi nifer o faterion y mae'r Pwyllgor wrthi'n eu 
hystyried. Er nad yw'r Pwyllgor yn gofyn yn benodol am unrhyw wybodaeth gan Lywodraeth Cymru 
am y materion hyn fel rhan o'r briff technegol, byddai croeso i unrhyw wybodaeth berthnasol i'r 
ystyriaethau hyn, y gallwch chi a'ch swyddogion eu rhannu. 

Ffiniau 

Mae'r Pwyllgor wedi nodi bod y llwybr at ddiwygio erbyn 2026 yn dynn iawn. Mae'n annhebygol y 
bydd adolygiad llawn o ffiniau fel a gynhaliwyd ar gyfer etholiadau Senedd y DU yn bosibl. 

  

Y Pwyllgor Diben Arbennig  
ar Ddiwygio'r Senedd 
— 
Special Purpose Committee  
on Senedd Reform 

Senedd Cymru  
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddDiwygio@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddDiwygio 

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddReform@senedd.wales 

senedd.wales/SeneddReform 
0300 200 6565 

Mick Antoniw AS 
Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad 
 



 

 

Er y gallai prosesau amgen fod yn bosibl, gallai'r llwybr at ddiwygio erbyn 2026 ddibynnu'n amrywiol 
ar allu'r Llywodraeth i:  

- gomisiynu neu gyfarwyddo comisiwn ffiniau presennol i ymgymryd â gwaith ar ffiniau 
(o bosibl cyn neu yn ystod hynt ddeddfwriaethol bil); a 

- darparu cyllid i alluogi comisiwn ffiniau presennol a'i ysgrifenyddiaeth i weithio ar 
faterion ffiniau'r Senedd. 

Byddai'n ddefnyddiol gwybod a oes gan y Llywodraeth unrhyw sylwadau ar y materion hyn.  

Yn yr un modd, gall y llwybr at ddiwygio erbyn 2026 ei gwneud yn ofynnol i'r Llywodraeth gyflwyno 
Bil o fewn 12 mis - yn hytrach na 18 mis - i adroddiad y Pwyllgor hwn. Eto, byddai'n ddefnyddiol 
gwybod a oes gan y Llywodraeth unrhyw sylwadau ar y posibilrwydd hwn.  

Mesurau i annog amrywiaeth 

- Cwotâu rhywedd 

Argymhellodd y Panel Arbenigol yn flaenorol y dylid gweithredu cwotâu rhywedd deddfwriaethol ac 
awgrymodd sut y gellir eu strwythuro, yn dibynnu ar y system etholiadol a ddewisir.  Roedd hefyd yn 
ystyried mecanweithiau y gellir eu gweithredu i gymell cydymffurfio â chwotâu o'r fath. 

Yn eich llythyr at y Pwyllgor ar 17 Ionawr, dywedasoch fod rhai cyfyngiadau penodol yn Neddf 
Llywodraeth Cymru 2006 y byddai angen eu hystyried o ran deddfu i annog amrywiaeth. Byddai'n 
ddefnyddiol gwybod i ba raddau y mae Llywodraeth Cymru wedi ystyried cwmpas cymhwysedd y 
Senedd i weithredu cwotâu rhywedd deddfwriaethol, ac a yw mewn sefyllfa i rannu dadansoddiad o'r 
fath â'r Pwyllgor. 

Cadarnhaodd eich llythyr hefyd fod Llywodraeth Cymru yn barod i ymgysylltu â Llywodraeth y DU ar 
y materion hyn os gofynnir iddi wneud hynny gan y Pwyllgor. Ar y sail bod yn rhaid i'r Pwyllgor 
gyflwyno adroddiad erbyn 31 Mai 2022, byddai'n ddefnyddiol deall yr amserlenni posibl sy'n 
gysylltiedig ag unrhyw ymgysylltu rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yn y cyd-destun 
hwn.   

- Gofyniad i gyhoeddi gwybodaeth ynghylch amrywiaeth 

Mae gan y Pwyllgor ddiddordeb mewn archwilio a allai'r Senedd ddeddfu i'w gwneud yn ofynnol 
cyhoeddi gwybodaeth ynghylch amrywiaeth ymgeiswyr etholiadol. Mae'r Pwyllgor yn ystyried sut y 
gellid strwythuro gofyniad o'r fath o fewn cymhwysedd deddfwriaethol presennol y Senedd. Byddai'r 
Pwyllgor yn croesawu barn Llywodraeth Cymru ar y mater hwn. 

 

 



 

 

Yn gywir 

 

Huw Irranca-Davies AS 

Cadeirydd 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 

  



 

 

Atodiad 1 

Maint 

Mae'r Pwyllgor yn ymwybodol bod gwaith sylweddol wedi'i wneud cyn hyn gan y Panel Arbenigol ar 
Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad (y Panel Arbenigol) a'r Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd ar 
faint cyffredinol y Senedd. Er enghraifft, adroddodd y Panel Arbenigol yn flaenorol:  

"Rydym … wedi asesu'r effaith o gael senedd o fwy na 90 Aelod. Rydym yn 
cydnabod y gallai'r pryder posibl ymhlith y cyhoedd am y costau gynyddu yn sgil 
hyn. Ar y llaw arall, rydym hefyd yn cydnabod y byddai'r manteision o ran capasiti 
ac arbenigedd posibl hefyd yn parhau i gynyddu. Fodd bynnag, yn ein barn ni, 
byddai'r ychydig fuddion a fyddai'n deillio o hynny yn darfod yn eithaf cyflym. Nid 
ydym, felly, wedi ein darbwyllo y byddai'r manteision i well proses graffu a ddeuai 
yn sgil [Senedd] o fwy na 90 Aelod o reidrwydd yn drech na'r cynnydd yn y costau." 

Yn yr un modd, mae'r Pwyllgor yn ymwybodol bod y Panel Arbenigol a'r Pwyllgor ar Ddiwygio 
Etholiadol y Senedd wedi ystyried maint Llywodraeth Cymru. Er enghraifft, dywedodd y Panel 
Arbenigol:  

"Ni chawsom unrhyw sylwadau o blaid cynyddu nifer y Gweinidogion, ac nid ydym 
o'r farn bod achos cryf dros gynnydd o'r fath Yn wir, pe bai'r [Senedd] yn dewis 
deddfu i gynyddu'r terfyn ar nifer y Gweinidogion yn unol ag unrhyw gynnydd ym 
maint y [Senedd], byddai hynny'n effeithio'n sylweddol ar y capasiti ychwanegol i 
graffu.” 

Mae'r Pwyllgor yn ystyried a yw treigl amser a'r cyd-destun gwleidyddol sy'n newid wedi effeithio ar y 
casgliadau hyn. 

Y System Etholiadol; 

Mae'r Pwyllgor wedi nodi mai'r Bleidlais Sengl Drosglwyddadwy (STV) oedd yr opsiwn yr oedd y Panel 
Arbenigol a'r Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd yn ei ffafrio ar gyfer etholiadau cyffredinol y 
Senedd. Mae'r Pwyllgor yn nodi hefyd bod Llywodraeth Cymru wedi deddfu i roi'r dewis i 
awdurdodau lleol yng Nghymru gynnal etholiadau drwy'r Bleidlais Sengl Drosglwyddadwy. 

Mae'r Pwyllgor yn ymwybodol, pe bai’r system hon yn cael ei mabwysiadu ar gyfer etholiadau'r 
Senedd, y byddai angen amrywiaeth o benderfyniadau polisi eilaidd, fel y nodir yn adroddiad y Panel 
Arbenigol, ar faterion fel: 



 

 

- y nifer lleiaf o ddewisiadau i’w bwrw gan bleidleisiwr er mwyn i’r bleidlais gael ei 
hystyried yn un ddilys;1 
- y cwota etholiadol a ddefnyddir i benderfynu ar isafswm y pleidleisiau sydd eu hangen i 
ethol ymgeisydd;2 
- y fethodoleg gyfrif ar gyfer trosglwyddo pleidleisiau dros ben o un ymgeisydd i un arall;3 
- dyluniad y papur pleidleisio;4 a’r 
- y dull o lenwi seddi sy’n digwydd dod yn wag.5 

Mesurau i annog amrywiaeth 

Argymhellodd y Panel Arbenigol yn flaenorol y dylid gweithredu cwotâu rhywedd deddfwriaethol. Pe 
bai'r Pwyllgor yn argymell gweithredu cwotâu rhywedd, byddai angen amrywiaeth o is-
benderfyniadau polisi, megis: 

- sut y dylid strwythuro cwotâu rhywedd, gan gynnwys a ddylid eu strwythuro fel yr 
argymhellwyd gan y Panel Arbenigol; 

- sut y cânt eu gorfodi'n ymarferol; 
- a ddylid gweithredu cymhellion (gan gynnwys cymhellion ariannol) ac anghymhellion i 

annog cydymffurfio (ac, os felly, sut y dylid eu strwythuro); ac 
- a fyddai cwotâu rhywedd anneddfwriaethol yn ffordd effeithiol o sicrhau Senedd fwy 

cytbwys o ran y rhywiau. 

Mae’r Pwyllgor hefyd yn ystyried a oes unrhyw opsiynau eraill (yn ychwanegol at y rhai a nodwyd yn 
flaenorol gan y Panel Arbenigol neu’r Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd) a allai o bosibl 
annog ethol Senedd fwy amrywiol. 

 

 

 
1 Awgrymodd y Panel Arbenigol mai un ddylai hyn fod ar gyfer etholiadau'r Senedd. Fodd bynnag, mewn rhai gwledydd, 
mae'n ofynnol datgan cynifer o ddewisiadau â’r nifer o seddi sydd i'w llenwi 
2 Argymhellodd y Panel Arbenigol y Cwota Droop 
3 Argymhellodd y Panel Arbenigol y dull Gregory Cynhwysol wedi'i Bwysoli (fel y'i defnyddir yn yr Alban), gan nodi y 
byddai hyn yn gofyn am gyflwyno pleidleisio electronig). Pe na bai cyfrif electronig yn opsiwn, y dewis arall a 
argymhellwyd oedd system Gregory Sylfaenol (fel y'i defnyddir yng Ngogledd Iwerddon) 
4 Argymhellodd y Panel Arbenigol y dylai ymgeiswyr gael eu grwpio fesul plaid a threfn y pleidiau yn cael ei phennu drwy 
fwrw colebren 
5 Argymhellodd y Panel Arbenigol y dylid defnyddio ôl gyfrif (countback). 
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