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Jack, 
 
Rwy’n ysgrifennu mewn ymateb i’ch llythyr dyddiedig 25 Hydref ynglŷn  â deiseb yn galw ar 
Lywodraeth Cymru i gynnal refferendwm cyn cynyddu maint y Senedd.  
 
Rhoddodd Deddf Cymru 2017 bŵer i’r Senedd newid ei maint, heb refferendwm. Mae llawer 
o gynseiliau ar gyfer newid nifer yr Aelodau etholedig heb refferenda, gan gynnwys y 
newidiadau yn sgil yr adolygiad o ffiniau ar gyfer Senedd y DU, a fydd yn gostwng nifer yr 
Aelodau Seneddol y bydd Cymru yn eu hethol i San Steffan o 40 i 32.  
 
Roedd ymrwymiad i ddiwygio’r Senedd yn rhan benodol o faniffestos Llafur a Phlaid Cymru 
yn yr etholiad y llynedd. Ar y sail hon, ac o ystyried y cynseiliau niferus ar gyfer cyflwyno 
newidiadau etholiadol heb refferenda, nid oes cynlluniau i gynnal refferendwm ynghylch 
unrhyw elfen ar ddiwygio’r Senedd. 
 
Fel y gwyddoch, mae’r Senedd wedi pleidleisio o blaid bwrw ymlaen ag argymhellion 
adroddiad y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio’r Senedd Diwygio ein Senedd: Llais 
cryfach i bobl Cymru. 
 
Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys argymhelliad y dylai’r Senedd gael 96 o Aelodau er mwyn 
adlewyrchu’r ffordd y mae rôl a chyfrifoldebau’r Senedd wedi tyfu ers ei sefydlu ym 1999. 
Mae Comisiwn Richard (2004); adroddiad McAllister (2017); ac, wedyn, y Pwyllgor ar 
Ddiwygio Etholiadol y Senedd (2020) i gyd wedi dod i’r casgliad bod tystiolaeth glir a 
chymhellgar fod yn rhaid i’r Senedd dyfu o ran ei maint er mwyn cyflawni ei chyfrifoldebau’n 
effeithiol ac er budd gorau pobl Cymru.   
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Ar hyn o bryd, y Senedd yw’r ddeddfwrfa leiaf o holl ddeddfwrfeydd datganoledig y DU, ac 
mae wedi aros yr un maint ers sefydlu’r Cynulliad Cenedlaethol ym 1999, er iddi ysgwyddo 
pwerau ychwanegol i ddeddfu a threthu. Mae’r cynnydd arfaethedig yn nifer Aelodau’r 
Senedd yn adlewyrchu’r newidiadau yn nhirwedd wleidyddol Cymru, gan gynnwys pan 
ymadawodd y DU â’r UE ac y collodd Cymru ei Haelodau o Senedd Ewrop, a hefyd y 
cynigion presennol i ostwng nifer yr Aelodau Seneddol yng Nghymru o 40 i 32.  
 
Mae rôl graffu’r ddeddfwrfa yn hollbwysig ar gyfer democratiaeth iach. Mae’n hanfodol i’r 
Senedd fod â’r capasiti priodol er mwyn iddi gyflawni ei rôl o ddwyn y Llywodraeth i gyfrif.  
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