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Y cefndir 

Ar 1 Ebrill 2018, yn unol â Deddf Cymru 2017, daeth Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru yn gyfrifol am ei drefniadau etholiadol, 
sefydliadol a mewnol ei hun. Cyn hynny, Senedd y DU oedd 
â'r pwerau hyn. 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw’r corff sy’n cael ei ethol yn ddemocrataidd i 
gynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl, i ddeddfu ar gyfer Cymru, i gytuno ar 
drethi yng Nghymru ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif.  

Mae Comisiwn y Cynulliad yn gwasanaethu’r Cynulliad Cenedlaethol er mwyn 
hwyluso ei lwyddiant hirdymor fel sefydliad democrataidd cryf, hygyrch a blaengar 
a deddfwrfa sy’n gweithredu’n effeithiol ar gyfer pobl Cymru.  

Mae'r Comisiwn yn cynnwys Llywydd y Cynulliad a phedwar Aelod Cynulliad arall a 
enwebwyd gan y prif bleidiau gwleidyddol yn y Cynulliad Cenedlaethol. Mae'n 
gyfrifol am ddarparu eiddo, staff a gwasanaethau i gynorthwyo’r Cynulliad 
Cenedlaethol. 

Mae Comisiwn y Cynulliad wedi penderfynu defnyddio'r pwerau yn Neddf Cymru 
2017 i ddeddfu cyn 2021 i newid enw'r sefydliad i Senedd Cymru / Welsh 
Parliament, sef enw sy'n cyfleu pwysau'r cyfrifoldeb a ysgwyddir gan y ddeddfwrfa 
a'i Haelodau ac enw a fydd yn gyfarwydd ac yn ddealladwy i bawb a wasanaethir 
ganddi.1 

Er mwyn archwilio ymhellach sut y gellid defnyddio’r pwerau newydd yn Neddf 
Cymru 2017 i wneud ein senedd yn ddeddfwrfa fwy effeithiol, hygyrch ac 
amrywiol, sefydlwyd Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad ('y Panel 
Arbenigol') gan Gomisiwn y Cynulliad ym mis Chwefror 2017. Rôl y Panel Arbenigol 
oedd rhoi cyngor gwleidyddol diduedd ar nifer yr Aelodau sydd eu hangen ar y 

                                            

1 Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, 'Datganiad ysgrifenedig: Rhaglen Diwygio'r Cynulliad', 
13 Mehefin 2017 

https://www.cynulliad.cymru/ministerial%20statements%20documents/assembly%20reform%20programme/datganiad%20gan%20y%20llywydd-%20newid%20enw.pdf
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Cynulliad, y math mwyaf addas o system etholiadol, a’r oedran pleidleisio isaf ar 
gyfer etholiadau'r Cynulliad.2 

Cyhoeddodd y Panel Arbenigol ei adroddiad, Senedd sy'n Gweithio i Gymru, ym 
mis Rhagfyr 2017.3 Mae'r adroddiad yn gwneud 16 o argymhellion ar gyfer newid, 
ac mae'r Panel yn credu y dylid eu gweithredu cyn etholiad y Cynulliad yn 2021. 

Cytunodd y Cynulliad yn unfrydol ar 7 Chwefror 2018 i ymgynghori ar 
argymhellion y Panel Arbenigol.  Cyhoeddodd Comisiwn y Cynulliad 
ymgynghoriad ar ôl hynny yn gofyn am farn y cyhoedd, arbenigwyr, rhanddeiliaid 
ac eraill ar argymhellion y Panel Arbenigol a chynigion eraill ar gyfer newidiadau i 
drefniadau etholiadol, sefydliadol a mewnol y Cynulliad. 

Cynhaliwyd yr ymgynghoriad rhwng 12 Chwefror 2018 a 6 Ebrill 2018. Mae'r 
adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau'r ymgynghoriad. 

  

                                            

2 Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, 'Datganiad ysgrifenedig ar y Panel Arbenigol ar 
Ddiwygio Trefniadau Etholiadol y Cynulliad', 1 Chwefror 2017 
3 Y Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad, Senedd sy'n Gweithio i Gymru, Rhagfyr 
2017 

https://www.assembly.wales/ministerial%20statements%20documents/expert%20panel%20on%20assembly%20electoral%20reform/datganiad%20gan%20y%20llywydd%20(c).docx
https://www.assembly.wales/ministerial%20statements%20documents/expert%20panel%20on%20assembly%20electoral%20reform/datganiad%20gan%20y%20llywydd%20(c).docx
http://www.assembly.wales/NAfW%20Documents/About%20the%20Assembly%20section%20documents/Expert%20Panel%20on%20Assembly%20Electoral%20Reform/Senedd%20sy'n%20Gweithio%20i%20Gymru.pdf
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Ymgynghoriad Comisiwn y Cynulliad 

Sut y cynhaliwyd yr ymgynghoriad 

Er mwyn codi ymwybyddiaeth o'r ymgynghoriad, ymgysylltu â'r cyhoedd a 
rhanddeiliaid, a'i gwneud mor hawdd â phosibl i bobl ymateb, gwnaeth Comisiwn 
y Cynulliad: 

 Gyhoeddi dogfen ymgynghori a ffurflen ymateb. 

 Cyhoeddi dogfen ymgynghori a ffurflen ymateb hawdd eu darllen. 

 Cyhoeddi gwefan ac arolygon ar-lein hygyrch. 

 Cynnal pedwar digwyddiad cyhoeddus ledled Cymru. 

 Ymgysylltu'n benodol â rhanddeiliaid ac arbenigwyr. 

 Cynnal gweithdai a grwpiau ffocws gyda dros 400 o bobl ifanc ar 
argymhelliad y Panel Arbenigol y dylai pobl ifanc 16 a 17 oed allu 
pleidleisio yn etholiadau'r Cynulliad. 

 Cyfathrebu drwy'r cyfryngau traddodiadol a chymdeithasol. 

 Cymryd rhan mewn trafodaethau â phleidiau gwleidyddol. 

 Ymgysylltu ag ymwelwyr â'r Cynulliad. 

Yr ymateb i'r ymgynghoriad 

Darparwyd cyfres o arolygon gwahanol ar-lein er mwyn caniatáu i bobl ddewis 
ymateb i'r holl faterion a drafodir yn yr ymgynghoriad neu ymateb i faterion 
penodol a oedd o ddiddordeb iddynt. Cafodd yr holl ymatebion eu casglu ynghyd 
i'w dadansoddi. Mae hyn yn cynnwys yr arolygon ar-lein, y ffurflenni ymateb i'r 
ymgynghoriad, y ffurflenni ymateb hawdd eu darllen, y negeseuon e-bost a’r 
ohebiaeth arall. 

Cawsom dros 3,200 o ymatebion, a daeth y rhan fwyaf ohonynt drwy'r arolygon ar-
lein. Roedd ymatebwyr yn gallu ymateb i'r ymgynghoriad fwy nag unwaith, er 
enghraifft drwy ymateb i fwy nag un o'r arolygon ar-lein ar faterion penodol. Am y 
rheswm hwnnw, ni ellir dweud bod y 3,200 o ymatebion a gafwyd wedi'u 
cyflwyno gan 3,200 o ymatebwyr ar wahân. Fodd bynnag, ar ôl dadansoddi'r 
ymatebion i'r ymgynghoriad mae'n debyg mai dim ond nifer fach o ymatebwyr a 
gwblhaodd fwy nag un arolwg ar-lein. 
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O blith y 3,200 o ymatebion: 

 Roedd 200 o’r ymatebion gan bobl a nododd eu bod yn iau na 18 oed. 

 Roedd 37 o’r ymatebion gan gwmnïau neu sefydliadau, gan gynnwys 
busnesau preifat, cyrff cyhoeddus, sefydliadau academaidd, mudiadau 
gwirfoddol, elusennau, pleidiau gwleidyddol a chyrff cynrychioliadol. 

 Roedd 10 y cant o'r ymatebion yn Gymraeg a 90 y cant ohonynt yn 
Saesneg. 
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Canlyniadau'r ymgynghoriad  

Mae'r rhan hon o'r adroddiad yn nodi canfyddiadau'r 
ymgynghoriad yn seiliedig ar ddadansoddiad o'r ymatebion 
ysgrifenedig. Mae hefyd yn rhoi crynodeb o'r farn ar yr oedran 
pleidleisio isaf ar gyfer etholiadau'r Cynulliad a leisiwyd gan 
bobl ifanc yn ystod y gweithdai a oedd yn canolbwyntio ar y 
mater. 

Mae nifer yr ymatebion a ddangosir yn y canfyddiadau yn cynnwys yr holl 
ymatebion gan unigolion a sefydliadau, ac maent wedi'u talgrynnu i'r deg agosaf. 
Y ffigurau mewn cromfachau yw nifer yr ymatebion a roddodd ateb penodol, a 
fynegodd farn benodol neu a gododd fater penodol. 

Ar gyfer rhai cwestiynau, cafodd yr ymatebion gan sefydliadau eu dadansoddi ar 
wahân yn ogystal ag ochr yn ochr ag ymatebion unigolion.  Gan mai dim ond nifer 
fach o ymatebion a gafwyd gan sefydliadau i gwestiynau penodol, dangosir y 
niferoedd gwirioneddol yn hytrach na ffigurau wedi'u talgrynnu. 

Roedd yr ymgynghoriad yn cynnwys cwestiynau amlddewis a chwestiynau 
agored. O ran dadansoddi’r ymatebion i gwestiynau amlddewis, mae'r canrannau 
wedi eu cyfrifo gan ddefnyddio gwir nifer yr ymatebion ac yna maent wedi’u 
talgrynnu i'r pwynt canran cyflawn agosaf ac felly nid ydynt bob amser yn dod i 
gyfanswm o 100 yn union. Cafodd yr ymatebion i gwestiynau agored eu grwpio yn 
ôl y safbwyntiau a fynegwyd neu'r themâu a godwyd. Yna gwnaethom gyfrifo 
canran yr ymatebion i bob cwestiwn agored a oedd o fewn y grwpiau thematig. 
Mae’r adroddiad yn amlinellu dim ond y safbwyntiau a'r themâu mwyaf cyffredin 
a godwyd. Felly, nid yw'r canrannau hyn yn dod i gyfanswm o 100. Gweler Atodlen 
3 am esboniad mwy manwl o sut cafodd ymatebion i’r ymgynghoriad eu 
dadansoddi. 

Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys dyfyniadau o rai o’r ymatebion a dderbyniwyd i’r 
ymgynghoriad. Lle dyfynnir o ymatebion a dderbyniwyd yn Saesneg yn unig, mae’r 
rhannau o’r ymatebion a ddyfynnir wedi eu cyfieithu i’r Gymraeg gan gyfieithwyr 
Comisiwn y Cynulliad at bwrpas eu cynnwys yn yr adroddiad hwn. 
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 Faint o Aelodau sydd eu hangen ar y 
Cynulliad? 

Gofynnwyd yn yr ymgynghoriad a oedd pobl yn cytuno â'r 
Panel Arbenigol y dylid cynyddu nifer yr Aelodau Cynulliad, a 
beth fyddai'r costau a'r manteision yn sgil newid maint y 
Cynulliad. 

Y prif ganfyddiadau 

 O'r 1,830 o ymatebion i gwestiynau am nifer yr Aelodau sydd eu hangen 
ar y Cynulliad, roedd 56 y cant (1,030) ohonynt o blaid cael rhagor o 
Aelodau Cynulliad, roedd 39 y cant (710) yn erbyn hynny ac roedd pump 
y cant (90) yn ansicr neu heb fynegi barn. 

 O'r 1,030 o ymatebion a oedd o blaid cynyddu nifer Aelodau’r Cynulliad, 
roedd 95 y cant (980) yn cytuno ag argymhellion y Panel Arbenigol i 
gynyddu’r nifer i rhwng 80 a 90 o Aelodau. Awgrymodd pedwar y cant 
(40) fod angen mwy na 90 o Aelodau ac awgrymodd un y cant (10) fod 
angen 61-79 o Aelodau.4 

 O'r 710 o ymatebion a oedd yn gwrthwynebu cynyddu maint y Cynulliad, 
ni nododd 68 y cant (480) faint o Aelodau sydd eu hangen ar y 
Cynulliad. Roedd 13 y cant (90) o'r rhai a oedd yn gwrthwynebu cynnydd 
eisiau i nifer yr Aelodau barhau yn 60, roedd naw y cant (60) eisiau llai 
na 60 o Aelodau a 10 y cant (70) eisiau diddymu'r Cynulliad yn gyfan 
gwbl. 

 Roedd y rhan fwyaf o'r sefydliadau a ymatebodd i'r ymgynghoriad o 
blaid cynyddu nifer Aelodau'r Cynulliad.5 

 Y prif resymau a roddwyd o blaid cynyddu nifer Aelodau'r Cynulliad 
oedd: sicrhau cynrychiolaeth fwy effeithiol; creu mwy o amrywiaeth o 

                                            

4 Mae 60 o Aelodau Cynulliad ar hyn o bryd.  
5 Mae'r ymatebion a roddwyd gan sefydliadau hefyd wedi'u cynnwys yng nghyfanswm yr 
ymatebion i gwestiynau'r ymgynghoriad a nodir drwy gydol yr adroddiad hwn. 
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ran unigolion a'u safbwyntiau a rhoi llais cryfach i Gymru; gwella’r broses 
o graffu ar waith Llywodraeth Cymru; gwella’r dadleuon, y polisïau a’r 
ddeddfwriaeth; a chryfhau atebolrwydd. 

 Y prif reswm a roddwyd yn erbyn cynyddu nifer Aelodau'r Cynulliad 
oedd y gost ychwanegol ac effaith y gost ar ddarparu gwasanaethau 
cyhoeddus. 

Crynodeb o'r ymatebion 

Gwnaethom ofyn: 

. Mae'r Panel Arbenigol wedi dod i'r casgliad bod angen rhwng 80 a 
90 Aelod ar y Cynulliad i gyflawni ei rôl yn effeithiol. Ydych chi'n cytuno? 
Rhowch resymau am eich ateb. 

. A fyddai newid nifer yr Aelodau Cynulliad yn achosi: i) costau, neu 
ii) manteision, i chi neu i'ch sefydliad? Os felly, beth fyddai'r costau neu'r 
manteision hynny? 

Cafwyd cyfanswm o 1,830 o ymatebion i un neu'r ddau o'r cwestiynau hyn. 

O'r 1,830 o ymatebion hyn, roedd 56 y cant (1,030) ohonynt o blaid cael rhagor o 
Aelodau Cynulliad, roedd 39 y cant (710) yn erbyn hynny ac roedd pump y cant 
(90) yn ansicr neu heb fynegi barn. 

Ffigur 1: Safbwyntiau ar argymhelliad y Panel Arbenigol y dylid cael mwy o Aelodau Cynulliad  

 

Roedd 95 y cant (980) o'r 1,030 o ymatebion a oedd o blaid cynyddu nifer 
Aelodau’r Cynulliad yn cytuno ag argymhellion y Panel Arbenigol i gynyddu’r nifer 

56%

39%

5% Mwy o Aelodau Cynulliad
(1,030)

Dim mwy o Aelodau Cynulliad
(710)

Ddim yn gwybod/ddim yn
siŵr/dim dewis clir
(90)
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i rhwng 80 a 90 o Aelodau. Awgrymodd pedwar y cant (40) fod angen mwy na 90 
o Aelodau ac awgrymodd un y cant (10) fod angen 61-79 o Aelodau.6 

Ffigur 2: Nifer yr Aelodau y mae ar y Cynulliad eu hangen yn ôl y rheini oedd yn cefnogi cynyddu maint y 
Cynulliad 

 

Roedd 19 y cant (340) o'r 1,830 o ymatebion i gwestiwn 1 a/neu 2 yn awgrymu y 
byddai mwy o Aelodau yn arwain at: gynrychiolaeth mwy effeithiol; mwy o 
amrywiaeth o ran unigolion a'u safbwyntiau a llais cryfach i Gymru. Roedd 17 y 
cant (300) yn teimlo y byddai cynnydd yn nifer yr Aelodau yn arwain at: gwella'r 
gwaith o graffu ar Lywodraeth Cymru; gwell dadleuon, polisi a deddfwriaeth; a 
mwy o atebolrwydd neu ei gwneud yn haws i aelodau'r cyhoedd gyrraedd 
Aelodau'r Cynulliad.  

Mae mwy o bwerau wedi dod i'r Cynulliad ers cael ei sefydlu, gyda 60 
aelod. Mwy o waith, felly mae angen mwy o ACau [Aelodau Cynulliad]. 
 (Aelod o’r cyhoedd) 

 
  

                                            

6 Mae 60 o Aelodau Cynulliad ar hyn o bryd.  

95%

4% 1%

80 – 90 Aelodau'r Cynulliad 
(980)

Mwy na 90 o Aelodau
(40)

Rhwng 61 a 79 o Aelodau
(10)
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Roedd y materion eraill a godwyd yn cynnwys: 

 Y cynnydd yng nghyfrifoldebau'r Cynulliad o ganlyniad i ddatganoli 
pellach. 

 Cymariaethau â maint Seneddau eraill yn y DU a thramor gan gynnwys 
cymariaethau â nifer yr Aelodau fesul y pen o'r boblogaeth a gynrychiolir. 

 Cyfanswm nifer y gwleidyddion yng Nghymru, gan gynnwys ASEau, 
ASau a chynghorwyr. 

O'r 710 o ymatebion a oedd yn gwrthwynebu cynyddu maint y Cynulliad, ni 
nododd 68 y cant (480) faint o Aelodau sydd eu hangen ar y Cynulliad. Roedd 13 y 
cant (90) o'r rhai a oedd yn gwrthwynebu cynnydd eisiau i nifer yr Aelodau barhau 
yn 60, roedd 9 y cant (60) eisiau llai na 60 o Aelodau a 10 y cant (70) eisiau 
diddymu'r Cynulliad yn gyfan gwbl.7 

Ffigur 3: Nifer yr Aelodau y mae ar y Cynulliad eu hangen yn ôl y rheini wnaeth wrthwynebu cynnydd i 
faint y Cynulliad 

 

                                            

7 Mae'r niferoedd a ddangosir mewn cromfachau yma yn dod i gyfanswm o 700. Mae Ffigur 1 yn 
dangos y cafwyd 710 o ymatebion yn gwrthwynebu cynyddu maint y Cynulliad. Gweler tudalen 8 
am esboniad o'r gwahaniaeth yn y cyfansymiau hyn.  

68%

13%

9%

10%
Heb awgrymu nifer briodol o
Aelodau'r Cynulliad
(480)

Cadw at 60
(90)

Llai na 60
(60)

Diddymu'r Cynulliad
(70)
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Gwnaeth pump y cant (90) o'r 1,830 o ymatebion i gwestiynau 1 a/neu 2 
awgrymiadau ar sut i fynd i'r afael â materion capasiti heb gynyddu nifer Aelodau'r 
Cynulliad. Roedd yr awgrymiadau'n cynnwys: 

 Wythnos waith hwy. 

 Cyfnodau byrrach o doriad. 

 Gwaith mwy effeithlon gan Aelodau'r Cynulliad. 

 Rhannu cyfrifoldebau rhwng Aelodau'r Cynulliad ac Aelodau Seneddol o 
Gymru. 

 Ail Siambr graffu yn y Cynulliad. 

 Gwell defnydd o dechnoleg. 

Roedd y gost o gynyddu nifer yr Aelodau yn ffactor a nodwyd yn 45 y cant (820) o'r 
1,830 o ymatebion i gwestiynau 1 a/neu 2. Roedd hyn yn cynnwys 67 y cant (480) 
o'r 710 o ymatebion a oedd yn gwrthwynebu cynyddu nifer yr Aelodau a 30 y cant 
(310) o'r 1,030 o ymatebion a oedd o blaid cynyddu nifer yr Aelodau. O'r 710 o 
ymatebion a oedd yn erbyn cael mwy o Aelodau, roedd 16 y cant ohonynt (110) yn 
sôn am yr effaith ar ddarparu gwasanaethau cyhoeddus eraill. 

Fy mhrif bryder yw'r gwariant ychwanegol, oherwydd o gofio bod y 
cyllid i Lywodraeth Cymru wedi'i leihau, gallai'r gwariant hwn yn 
hawdd ddod ar draul cyllid ar gyfer llywodraeth leol, addysg neu ofal 
iechyd, er enghraifft. 
(Aelod o'r cyhoedd) 

Roedd y rhan fwyaf o'r sefydliadau a ymatebodd i'r ymgynghoriad yn cefnogi 
cynyddu nifer Aelodau'r Cynulliad, gan gynnwys Cymdeithas Diwygio Etholiadol 
Cymru, Pwyllgor Cymru Cymdeithas y Cyfreithwyr Cymru a Lloegr, Archwilydd 
Cyffredinol Cymru, Plaid Werdd Cymru, Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, 
Chwarae Teg, Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru (WEN), Undeb 
Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru, Bwrdd Cydlynu Etholiadol Cymru y Comisiwn 
Etholiadol ac Academi Morgan ym Mhrifysgol Abertawe: 

Mae gwaith ymchwil y Gymdeithas Diwygio Etholiadol [...] yn ei 
gwneud yn eglur nad yw Cynulliad, â dim ond 60 o Aelodau, yn 
gadael ond oddeutu 40 o Aelodau nad ydynt mewn swydd weinidogol 
neu swydd allweddol yn y Cynulliad.  Gyda rhyw 40 yn unig o Aelodau 
ar gael i wneud gwaith pwyllgor, mae hynny:  “yn golygu ei bod yn 
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anochel na allant roi'r flaenoriaeth haeddiannol i bob agwedd ar eu 
gwaith.  Mae amser darllen yn rhywbeth moethus, heb sôn am y cyfle i 
fyfyrio'n iawn ar waith ymchwil a thystiolaeth cyn cyfarfodydd. 
Canlyniad anochel y pwysau hwn yw lleihau ansawdd y craffu...” [...] 
Mae diffyg amser ar gyfer gwaith craffu yn peri pryder i mi yn benodol 
fel Archwilydd Cyffredinol. Mae'n peri pryder efallai nad yw adnoddau 
a ddefnyddir ar gyfer gwaith archwilio a dadansoddi manwl gan staff 
SAC yn cael eu defnyddio i'w llawn botensial.  […] Mae gwaith craffu yn 
hanfodol er mwyn dwyn y Llywodraeth i gyfrif am ei gwariant, yn 
ogystal ag archwilio deddfwriaeth.  
(Huw Vaughan Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cymru) 

Ni roddodd y Comisiwn Etholiadol na Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru farn 
ar faint o Aelodau sydd eu hangen ar y Cynulliad, gan awgrymu mai mater i'r 
Cynulliad ei hun oedd penderfynu. 

Roedd pedwar o'r pum Cyngor Tref a Chymuned a ymatebodd i'r cwestiwn hwn 
yn gwrthwynebu cynyddu nifer yr Aelodau. Roedd gwrthwynebiad hefyd gan 
Gymdeithas Genedlaethol yr Ysgolfeistri ac Undeb yr Athrawesau a Phlaid 
Diddymu Cynulliad Cymru: 

O ystyried y pwysau presennol ar gyllidebau'r llywodraeth ar bob lefel, 
roedd yr Aelodau'n teimlo'n gryf iawn y byddai'n hynod amhriodol 
gwario arian ar gynyddu nifer Aelodau'r Cynulliad/Senedd. Roeddent 
yn teimlo y byddai'n llawer gwell gwario'r arian hwn ar ddarparu 
gwasanaethau ac amwynderau lleol. Teimlwyd na ellid cyfiawnhau'r 
cynnydd a awgrymwyd o ran niferoedd. 
 (Cyngor Tref Llanandras a Norton) 

O'r 1,000 o ymatebion i gwestiwn 2i) ar gostau'r newidiadau i nifer Aelodau'r 
Cynulliad, roedd 31 y cant (310) yn tynnu sylw at y costau a gâi eu hysgwyddo gan y 
Cynulliad ei hun, er enghraifft cyflogau, staff cymorth neu lety. Roedd 22 y cant 
(220) o'r 1,000 o ymatebion yn tynnu sylw at gostau i'r ymatebwyr eu hunain fel 
unigolion, er enghraifft trethi ychwanegol i dalu am y cynnydd. Awgrymodd 15 y 
cant (150) y byddai'r costau ychwanegol naill ai'n effeithio ar ddarparu 
gwasanaethau cyhoeddus, fel gwasanaethau iechyd ac addysg, neu y byddai'n 
well gwario'r arian ar y pethau hynny. Roedd naw y cant (90) yn cydnabod y 
byddai costau ond yn credu y byddai'r manteision yn gwrthbwyso'r rhain (roedd 
bron pob un o'r 90 hyn ymhlith y rhai a oedd o blaid cynyddu maint y Cynulliad). 
Roedd rhai o'r ymatebion yn sôn am fwy nag un o'r ffactorau hyn. 
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Yn amlwg, bydd yn rhaid i rywun dalu am yr Aelodau ychwanegol. 
Trethdalwyr fydd yn talu'r gost yn y pen draw mewn rhyw ffordd neu'i 
gilydd, ond gyda gwasanaethau gwell yng Nghymru, gobeithio y 
byddai'r manteision yn fwy na'r costau hynny. 
(Aelod o'r cyhoedd) 

Roedd 19 y cant (190) o'r 1,000 o ymatebion i gwestiwn 2i) yn teimlo y byddai'r 
costau'n fach iawn neu na fyddai unrhyw gostau ychwanegol. 

O'r 920 o ymatebion i gwestiwn 2ii) ar fanteision cael mwy o Aelodau Cynulliad, 
roedd 30 y cant (280) o'r farn na fyddai unrhyw fantais yn sgil cynyddu'r nifer. 

Nid oes unrhyw fantais ragweladwy i gynyddu'r maint. Mae eisoes gen i 
3 chynghorydd, 1 Aelod Seneddol, 5 Aelod Cynulliad a 4 Aelod o 
Senedd Ewrop sy'n fy nghynrychioli yn y sefydliadau perthnasol. 
(Aelod o'r cyhoedd) 

Roedd 30 y cant (280) o'r 920 o ymatebion i gwestiwn 2ii) yn tynnu sylw at 
gynrychiolaeth well a/neu lais cryfach i Gymru fel manteision cynyddu maint y 
Cynulliad. Roedd 23 y cant (220) o'r farn y byddai mwy o Aelodau yn arwain at: 
gwella'r gwaith o graffu ar Lywodraeth Cymru; pasio gwell ddeddfwriaeth; gwella 
safon dadleuon; neu wneud penderfyniadau gwell. Roedd wyth y cant (70) o'r farn 
y byddai Cynulliad mwy yn golygu y byddai'n haws i'r cyhoedd gael mynediad at 
Aelodau'r Cynulliad. 
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 Sut y dylid ethol Aelodau'r Cynulliad? 

Fel rhan o'r ymgynghoriad, gofynnwyd cwestiynau am sut y 
dylid ethol Aelodau'r Cynulliad. 

Y prif ganfyddiadau 

 O’r 1,330 o ymatebion i’r cwestiynau ynghylch y tair system etholiadol a 
argymhellwyd gan y Panel Arbenigol, nododd 54 y cant (720) y byddai’n 
well ganddynt system y Bleidlais Sengl Drosglwyddadwy, roedd 17 y cant 
(230) o blaid system Cynrychiolaeth Gyfrannol ar sail Rhestr Hyblyg ac 16 
y cant (210) o blaid system Cynrychiolaeth Gyfrannol Aelodau Cymysg. 
Nid oedd 13 y cant (170) o'r ymatebwyr am gael unrhyw un o'r tair 
system a gynigiwyd gan y Panel Arbenigol. 

 O’r 1,340 o ymatebion i gwestiwn ynghylch amrywiaeth, dywedodd 61 y 
cant (820) eu bod yn cytuno ag argymhelliad y Panel Arbenigol ac yn 
credu y dylid manteisio ar newid i’r system bleidleisio er mwyn annog 
pobl Cymru i ethol Cynulliad sy’n adlewyrchu’n well natur amrywiol y 
gymdeithas yng Nghymru. Roedd 30 y cant (400) o'r ymatebwyr yn 
anghytuno â'r argymhelliad a dywedodd naw y cant (120) nad oeddent 
yn gwybod. 

 O’r 820 o ymatebion cadarnhaol i’r cwestiwn ynghylch amrywiaeth h.y. y 
dylid manteisio ar newid i’r system bleidleisio er mwyn annog pobl i 
ethol Cynulliad sy’n adlewyrchu’n well natur amrywiol cymdeithas yng 
Nghymru, dywedodd 47 y cant (380) mai drwy gyfrwng mesurau 
gwirfoddol y dylid gwneud hynny, a dywedodd 26 y cant (210) y dylid 
gwneud hyn drwy fesurau mwy ffurfiol fel cwotâu rhywedd. 

 O’r 1,300 o ymatebion i gwestiwn ynghylch rhannu swyddi, roedd 34 y 
cant (440) yn cytuno ag argymhelliad y Panel Arbenigol, sef y dylai pobl 
allu sefyll i gael eu hethol i’r Cynulliad ar sail rhannu swydd.  Roedd 52 y 
cant (680) o'r ymatebion yn anghytuno a dywedodd 14 y cant (180) nad 
oeddent yn gwybod. 

 O’r 1,240 o ymatebion i gwestiwn ynghylch yr etholaethau yr 
argymhellodd y Panel Arbenigol y dylid eu defnyddio i ethol Cynulliad 
mwy o faint, dywedodd 40 y cant (500) y dylid ethol Aelodau ar sail 20 
etholaeth sy’n seiliedig ar baru 40 etholaeth bresennol y Cynulliad, pe 
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bai'r Cynulliad yn mabwysiadu naill ai'r system Pleidlais Sengl 
Drosglwyddadwy neu'r system Cynrychiolaeth Gyfrannol ar sail Rhestr 
Hyblyg i ethol Aelodau'r Cynulliad. Roedd 29 y cant (350) o'r ymatebion 
o blaid creu model yn cynnwys 17 etholaeth yn seiliedig ar y 22 o 
ardaloedd awdurdod lleol presennol a dywedodd 31 y cant (380) nad 
oeddent yn gwybod. 

Crynodeb o'r ymatebion 

Systemau etholiadol 

Gwnaethom ofyn: 

. Mae'r Panel Arbenigol wedi amlinellu tair system etholiadol 
bosibl a allai weithredu'n effeithiol yng Nghymru i ethol Cynulliad, sydd, fan 
lleiaf, yn cynnwys 80 Aelod: 

 Y Bleidlais Sengl Drosglwyddadwy 

 Cynrychiolaeth gyfrannol ar sail rhestr hyblyg 

 Cynrychiolaeth Gyfrannol Aelodau Cymysg (a elwir hefyd yn System 
Aelodau Ychwanegol) 

Pa un o'r systemau hyn fyddai fwyaf priodol ar gyfer ethol Aelodau'r Cynulliad 
a pham? Rhowch resymau am eich ateb. 

Roedd yr arolygon ar-lein a'r ddogfen ymgynghori'n gofyn y cwestiwn hwn mewn 
dwy ran — yn gyntaf, cwestiwn amlddewis yn gofyn i'r ymatebwyr nodi pa un o'r 
tair system etholiadol a gynigiwyd gan y Panel Arbenigol yr oedden nhw'n ei 
ffafrio, a chwestiwn agored yn gofyn i ymatebwyr egluro'r rhesymau dros eu hateb. 
Cafwyd cyfanswm o 1,330 o ymatebion i ddwy ran cwestiwn 3 neu i'r naill ran neu'r 
llall. O'r 1,330 o ymatebion, roedd 1,160 yn ateb y rhan amlddewis yn unig. 

O'r 1,160 o ymatebion i’r cwestiwn amlddewis a oedd yn gofyn i'r ymatebwyr nodi 
pa un o'r systemau etholiadol a gynigiwyd gan y Panel Arbenigol yr oeddynt yn ei 
ffafrio, roedd 62 y cant (720) yn ffafrio'r Bleidlais Sengl Drosglwyddadwy, 20 y cant 
(230) o blaid Cynrychiolaeth Gyfrannol ar sail Rhestr Hyblyg , ac roedd 18 y cant 
(210) yn ffafrio'r system Cynrychiolaeth Gyfrannol Aelodau Cymysg gyfredol. 

Ni atebodd rhai o'r ymatebwyr y rhan amlddewis o gwestiwn 3 a oedd yn gofyn 
iddynt nodi ffafriaeth o ran y systemau etholiadol a gynigiwyd gan y Panel 
Arbenigol, gan ateb ail ran y cwestiwn yn unig. O'r 1,330 o ymatebion i ddwy ran y 
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cwestiwn neu'r naill ran neu'r llall, roedd 54 y cant (720) yn ffafrio'r Bleidlais Sengl 
Drosglwyddadwy, roedd 17 y cant (230) o blaid Cynrychiolaeth Gyfrannol ar sail 
Rhestr Hyblyg , roedd 16 y cant (210) yn ffafrio'r system Cynrychiolaeth Gyfrannol 
Aelodau Cymysg gyfredol, ac ni nododd 13 y cant (170) ffafriaeth i unrhyw un o'r 
tair system etholiadol a gynigiwyd gan y Panel Arbenigol. 

Ffigur 4: Safbwyntiau ar y systemau etholiadol a argymhellwyd gan y Panel Arbenigol ar gyfer ethol 
Aelodau’r Cynulliad 

 

O'r tair system etholiadol a gynigiwyd gan y Panel Arbenigol, roedd yn glir iawn 
mai'r Bleidlais Sengl Drosglwyddadwy oedd fwyaf poblogaidd. Roedd hynny'n wir 
ymhlith y rheini a oedd o blaid cynyddu maint y Cynulliad a'r rheini a oedd yn 
erbyn gwneud hynny. Roedd cyfrannau'r ymatebion a oedd yn ffafrio 
Cynrychiolaeth Gyfrannol ar sail Rhestr Hyblyg neu'r system Gyfrannol Aelodau 
Cymysg bresennol ill dwy yn isel. 

O'r 720 o ymatebion a oedd yn cefnogi'r Bleidlais Sengl Drosglwyddadwy, nid 
oedd 54 y cant (390) yn esbonio pam. Roedd y rhesymau a roddwyd gan y rhai a 
nododd esboniadau yn cynnwys: 

 Cymesuredd system etholiadol y Bleidlais Sengl Drosglwyddadwy. 

 Mwy o ddewis i bleidleiswyr, yn enwedig y lefel uchel o reolaeth i 
bleidleiswyr o ran yr ymgeiswyr sy'n cael eu hethol. 

54%

17%

16%

13%

Pleidlais Sengl Drosglwyddadwy
(720)

Cynrychiolaeth gyfrannol rhestr
hyblyg
(230)

Cynrychiolaeth Gyfrannol Aelodau
Cymysg (a elwir hefyd yn System
Aelodau Ychwanegol)
(210)

Nid oedd yn nodi ffafriaeth i unrhyw
un o'r tair system etholiadol a
gynigiwyd gan y Panel Arbenigol
(170)
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 System decach, gyda rhai ymatebion yn awgrymu bod y Bleidlais Sengl 
Drosglwyddadwy yn decach am fod y canlyniadau'n adlewyrchu'r holl 
bleidleisiau a fwriwyd. 

 Sicrhau bod Aelodau'n fwy atebol ac yn ymgysylltu fwy â'r etholaeth. 
Roedd rhai o'r ymatebion yn awgrymu y gallai hyn yn ei dro arwain at 
ethol gwell Aelodau. 

 Symlrwydd y Bleidleisio Sengl Drosglwyddadwy, a'r ffaith ei bod yn haws 
i bobl ei deall na systemau eraill. 

 Manteision y Bleidlais Sengl Drosglwyddadwy ar gyfer pleidiau 
gwleidyddol llai o faint. Awgrymodd rhai o'r ymatebion y byddai'n haws i 
ymgeiswyr a oedd yn cynrychioli pleidiau gwleidyddol llai gael eu hethol 
o dan y Bleidlais Sengl Drosglwyddadwy nag o dan y system etholiadol 
gyfredol. 

 Potensial y system i gefnogi amrywiaeth ymgeiswyr ac Aelodau. 

Nid oedd 64 y cant (150) o'r 230 o ymatebion a nododd eu bod yn ffafrio 
Cynrychiolaeth Gyfrannol ar sail Rhestr Hyblyg yn esbonio pam. Roedd y rhesymau 
a roddwyd gan y rhai a nododd esboniadau yn cynnwys: 

 Cymesuredd y system Rhestr Hyblyg. 

 Y graddau y mae'r canlyniadau o dan y system hon yn adlewyrchu'r holl 
bleidleisiau a fwriwyd. 

 System decach. 

 Pa mor hawdd ydyw i ddeall Cynrychiolaeth Gyfrannol ar sail Rhestr 
Hyblyg. 

 Manteision Cynrychiolaeth Gyfrannol ar sail Rhestr Hyblyg ar gyfer 
ymgeiswyr annibynnol a phleidiau gwleidyddol llai. 

Nid oedd 57 y cant (120) o'r 210 o ymatebion a oedd yn ffafrio'r system 
Cynrychiolaeth Gyfrannol Aelodau Cymysg gyfredol yn esbonio pam. Roedd y 
rhesymau a roddwyd gan y rhai a roddodd esboniad yn cynnwys: 

 Cymesuredd y system Cynrychiolaeth Gyfrannol Aelodau Cymysg. 

 Y potensial a gynigir gan y system hon i annog ymgysylltiad rhwng 
etholwyr a'u cynrychiolwyr etholedig. Nododd rhai ymatebwyr y gallai'r 
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system hon arwain at etholaethau llai o faint ac y byddai hyn yn helpu 
etholwyr i adnabod eu Haelodau Cynulliad ac ymgysylltu â hwy. 

 Y ffaith bod pobl yn deall y system Cynrychiolaeth Gyfrannol Aelodau 
Cymysg yng Nghymru ac yn gyfarwydd â hi. 

 Y tebygrwydd y byddai system Cynrychiolaeth Gyfrannol Aelodau 
Cymysg yn cynyddu nifer yr Aelodau annibynnol neu bleidiau llai a 
etholir pe bai Aelodau ychwanegol yn cael eu hethol ar sail Cymru gyfan. 

Nid oedd 13 y cant (170) o'r 1,330 o ymatebion i ddwy ran cwestiwn 3 neu'r naill ran 
neu'r llall yn ffafrio unrhyw un o'r tair system etholiadol a gynigiwyd gan y Panel 
Arbenigol. O'r 170 o ymatebion hynny, roedd 50 o blaid system y Cyntaf i'r Felin. 

Ymatebodd 19 o sefydliadau i gwestiwn 3 ac roedd naw ohonynt yn ffafrio'r 
Bleidlais Sengl Drosglwyddadwy, roedd tri yn ffafrio'r system Cynrychiolaeth 
Gyfrannol Aelodau Cymysg, roedd un yn cefnogi'r system Rhestr Hyblyg, ac ni 
nododd chwech ohonynt eu bod yn ffafrio unrhyw un o'r tair system a gynigiwyd 
gan y Panel Arbenigol. O'r chwe ymateb hynny, roedd rhai ohonynt yn tynnu sylw 
at nodweddion pwysig systemau etholiadol effeithiol, gan gynnwys eu 
cymesuredd, eu symlrwydd ac a oeddent yn cefnogi amrywiaeth. Roedd un o'r 
chwech nad oedd yn ffafrio'r un o'r systemau a gynigwyd gan y Panel Arbenigol 
wedi awgrymu ffurf arall o Gynrychiolaeth Gyfrannol Aelodau Cymysg yn seiliedig 
ar 40 Aelod Cynulliad etholaethol a 40 Aelod a etholir ar sail Rhestr Gaeedig i 
gynrychioli Cymru gyfan. 

Nododd Bwrdd Cydlynu Etholiadol Cymru y Comisiwn Etholiadol yr egwyddorion 
yr oedd argymhellion y Panel Arbenigol wedi'u seilio arnynt, gan awgrymu y dylid 
ystyried nodwedd ychwanegol o systemau etholiadol effeithiol: 

Mae'r egwyddorion a fu'n sail i waith y Panel Arbenigol yn gadarn. 
Mae'r egwyddor o symlrwydd (ar gyfer etholwyr) i'w chroesawu ac yn 
cyd-fynd â'n hamcanion ni o hybu ymwybyddiaeth, mynediad a 
chyfranogiad pleidleiswyr. Fodd bynnag, nid oes egwyddor sylfaenol ar 
gyfer system etholiadol y gellir ei rheoli o safbwynt gweinyddol, y gall 
sicrhau canlyniadau etholiadol diogel a dibynadwy a chynnal ffydd y 
cyhoedd. Rwy'n siŵr y byddai'r Panel wedi ystyried hyn ond byddai'n 
well pe bai wedi nodi egwyddor sylfaenol benodol. Mae'r egwyddor 
hon yn hollbwysig i waith a statws y gymuned etholiadau broffesiynol. 
(Bwrdd Cydlynu Etholiadol Cymru y Comisiwn Etholiadol) 
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Tynnodd rhai sefydliadau sylw at bwysigrwydd cyflwyno unrhyw newidiadau i'r 
system etholiadol yn ddigonol cyn etholiad nesaf y Cynulliad er mwyn caniatáu 
digon o amser i baratoi, cynllunio a chodi ymwybyddiaeth: 

…gallai system etholiadol newydd gael effaith sylweddol ar etholwyr 
yng Nghymru a gallai fod risg wirioneddol o ddrysu pleidleiswyr, yn 
enwedig o ran deall sut i fynd ati i fwrw pleidlais. Os newidir y system, 
byddai angen darparu ymgyrch ymwybyddiaeth gyhoeddus effeithiol 
yng Nghymru cyn cynnal etholiad Cynulliad. Dylai Comisiwn y 
Cynulliad hefyd ystyried sut y gall Swyddogion Canlyniadau a'u staff 
gynllunio'n effeithiol ar gyfer newid etholiadol a sicrhau bod yr 
adnoddau priodol ar gael. Pwysleisiwn unwaith eto ein hargymhelliad 
y dylid rhoi pob darn o ddeddfwriaeth ar waith chwe mis cyn bod 
angen i ymgyrchwyr, Swyddogion Canlyniadau neu Swyddogion 
Cofrestru Etholiadol ei dilyn neu gydymffurfio â hi.   
(Y Comisiwn Etholiadol) 
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Amrywiaeth yn y Cynulliad 

Gwnaethom ofyn: 

. Ydych chi'n cytuno ag argymhelliad y Panel Arbenigol y dylid, 
wrth newid y system etholiadol, fanteisio ar y cyfle i roi anogaeth i ethol 
Cynulliad sy'n adlewyrchu'n well natur amrywiol cymdeithas yng Nghymru? 

 Cytuno 

 Anghytuno 

 Ddim yn gwybod 

Cafwyd cyfanswm o 1,340 o ymatebion i'r cwestiwn hwn. 

O’r 1,340 o ymatebion hyn, dywedodd 61 y cant (820) eu bod yn cytuno ag 
argymhelliad y Panel Arbenigol ac yn credu y dylid manteisio ar newid i’r system 
bleidleisio er mwyn annog pobl i ethol Cynulliad sy’n adlewyrchu’n well natur 
amrywiol y gymdeithas yng Nghymru. Roedd 30 y cant (400) o'r ymatebwyr yn 
anghytuno â'r argymhelliad a dywedodd naw y cant (120) nad oeddent yn 
gwybod. 

Ffigur 5: Safbwyntiau ar argymhelliad y Panel Arbenigol y dylid manteisio ar newid i’r system bleidleisio 
er mwyn rhoi anogaeth i ethol Cynulliad sy’n adlewyrchu’n well natur amrywiol cymdeithas yng 
Nghymru 

Ymatebodd 24 o sefydliadau i gwestiwn 4. O'r 24 ymateb, dywedodd 19 eu bod yn 
cytuno ag argymhelliad y Panel Arbenigol, roedd un yn anghytuno a dywedodd 
pedwar nad oeddent yn gwybod.  
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Gwnaethom hefyd ofyn: 

. Os ydych chi'n cytuno â chwestiwn 4, ydych chi'n credu y dylid 
gwneud hyn trwy gyfrwng deddfwriaeth, fel cwotâu rhywedd ffurfiol, neu 
drwy gyfrwng dulliau llai ffurfiol, fel mesurau gwirfoddol gan bleidiau 
gwleidyddol?  Rhowch resymau am eich ateb. 

Roedd y cwestiwn hwn yn gofyn am farn y rhai a atebodd 'cytuno' i gwestiwn 4 ar 
sut i annog amrywiaeth yn y Cynulliad. Nid yw'r dadansoddiadau isod yn ystyried 
barn y rhai a atebodd 'anghytuno' neu 'ddim yn gwybod' i gwestiwn 4. 

O’r 820 o ymatebion gan y rhai a atebodd 'cytuno' i gwestiwn 4 (h.y. y dylid 
manteisio ar newid i’r system bleidleisio er mwyn annog pobl i ethol Cynulliad sy’n 
adlewyrchu’n well natur amrywiol cymdeithas yng Nghymru), dywedodd 47 y cant 
(380) mai drwy gyfrwng mesurau gwirfoddol y dylid gwneud hynny. Dywedodd 26 
y cant (210) ohonynt y dylid defnyddio dulliau mwy ffurfiol, fel cwotâu rhywedd. 

O'r 47 y cant (380) a nododd eu bod o blaid mesurau gwirfoddol i gynyddu 
amrywiaeth, nid oedd y rhan fwyaf yn cynnig mesurau gwirfoddol penodol. O'r 
rhai a wnaeth, roedd yr awgrymiadau'n cynnwys: rhestrau byrion yn cynnwys 
menywod yn unig; y dylai pleidiau gwleidyddol ddileu'r rhwystrau i rai grwpiau 
ymgeisio mewn etholiadau; cymhellion ariannol; gofyniad i bleidiau gwleidyddol 
gyhoeddi adroddiadau a/neu ddata ar nodweddion eu hymgeiswyr; a threfnu 
ymgeiswyr ar restrau am yn ail yn ôl eu rhyw (‘am-yn-eilio’ neu 'zipping').8 
Gofynnodd rhai sut y byddai mesurau gwirfoddol yn berthnasol i ymgeiswyr 
annibynnol, os o gwbl. 

Nid oedd rhai o'r ymatebion i'r cwestiwn hwn yn nodi’n glir a oeddent o blaid 
defnyddio dulliau gwirfoddol ynteu rhai ffurfiol. Yn lle hynny, cafwyd sylwadau 
ganddynt am hyrwyddo amrywiaeth, a dywedodd 24 y cant (190) o'r ymatebwyr 
naill ai y dylid ethol y person gorau gan ddiystyru rhywedd a nodweddion eraill 
neu fod sicrhau amrywiaeth o ymgeiswyr da’n bwysicach na hyrwyddo 
amrywiaeth. Dywedodd rhai y gallai cyfyngu ar bwy all sefyll fel ymgeisydd 
effeithio ar ansawdd Aelodau'r Cynulliad a gâi eu hethol. 

                                            

8 Yng nghyd-destun etholiadau, mae'r term Saesneg, 'zipping', yn ymwneud â systemau 
Cynrychiolaeth Gyfrannol ar sail Rhestr ac yn cyfeirio at yr arfer o drefnu'r ymgeiswyr ar y rhestr am 
yn ail yn ôl eu rhyw. 
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Roedd y sylwadau eraill a godwyd yn yr ymatebion i gwestiwn 5 yn cynnwys: 

 Dylid cyflwyno mesurau gwirfoddol yn y lle cyntaf, gan symud wedyn 
tuag at gwotâu rhywedd ffurfiol, neu mai dim ond pe bai mesurau 
gwirfoddol yn aneffeithiol y dylid cyflwyno cwotâu rhywedd ffurfiol. 

 Dylid defnyddio cwotâu neu fesurau gwirfoddol am gyfnod cyfyngedig 
yn unig a dylid rhoi'r gorau iddynt unwaith y bydd Cynulliad mwy 
amrywiol wedi'i ethol. 

 Dylid hyrwyddo nodweddion eraill, nid dim ond rhywedd. 

 Mae rhywedd yn beth anneuaidd.9 

Ymatebodd cyfanswm o 21 o sefydliadau i gwestiwn 5, a dywedodd 18 ohonynt 
'cytuno' wrth ateb cwestiwn 4. Roedd mwyafrif clir o'r sefydliadau hynny o blaid 
newidiadau i'r system etholiadol er mwyn annog mwy o amrywiaeth yn y 
Cynulliad. Fodd bynnag, gwelwyd safbwyntiau gwahanol iawn yn eu hymatebion i 
gwestiwn 5 o ran sut y dylid cyflawni hyn. Roedd rhai'n ffafrio dulliau gwirfoddol i 
annog amrywiaeth:  

Mae amrywiaeth cynrychiolwyr yn fater allweddol i Ddemocratiaid 
Rhyddfrydol ac rydym wedi ymrwymo i ethol cynrychiolwyr mwy 
amrywiol a chynrychioladol i bob lefel o lywodraeth. [...]Fodd bynnag, 
dylai'r mesurau hyn fod yn fesurau galluogi ac ni ddylent fod yn 
ofyniad ar bleidiau gwleidyddol. Felly, byddem yn cefnogi mesurau 
gwirfoddol i'w mabwysiadu gan bleidiau. 
(Democratiaid Rhyddfrydol Cymru) 

 

  

                                            

9 Yn ôl diffiniad Stonewall, anneuaidd yw'r term ymbarél am rywun nad yw'n ffitio'n syml i gategori 
'gwrywaidd' neu 'fenywaidd'.  Mae hunaniaethau anneuaidd yn amrywio a gallant gynnwys pobl 
sy'n arddel rhai agweddau ar hunaniaethau deuol, a phobl sy'n gwrthod deuoliaeth yn llwyr. 
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Gellir ystyried bod cwotâu rhywedd yn amcan sydd â bwriadau da ond 
nid ydym wedi ein hargyhoeddi eto fod y system gwotâu yn well ffurf ar 
ddemocratiaeth na'r system sydd eisoes ar waith.  Fodd bynnag, rydym 
yn annog aelodau o’r ddau rhywedd i sefyll ar gyfer etholiad. Mae 
arnom angen amrywiaeth o brofiad a safbwyntiau i sicrhau bod 
gennym y gynrychiolaeth orau bosibl. [...]Rydym yn uniaethu â nodau a 
bwriadau'r awgrym hwn ond yn pryderu y gallai gymhlethu 
gwleidyddiaeth, ac ni fyddai hynny er lles pobl Cymru. 
(Plaid Diddymu Cynulliad Cymru) 

Dadleuodd sefydliadau eraill, gan gynnwys rhai sy'n cynrychioli grwpiau penodol, 
fod dulliau gwirfoddol heb fod yn effeithiol ac felly bod angen mesurau 
deddfwriaethol mwy ffurfiol: 

Nodwyd ymrwymiad i gydraddoldeb yn gadarn fel un o'r prif 
egwyddorion pan sefydlwyd y Cynulliad ac yn y blynyddoedd cynnar 
roedd y Cynulliad ar flaen y gad yn rhyngwladol wrth sicrhau bod lefel 
uwch o fenywod yn cael eu cynrychioli ym maes gwleidyddiaeth. O 
ystyried blynyddoedd cynnar y Cynulliad, roedd cydbwysedd rhwng y 
rhywiau yn fantais gwirioneddol o ran canfyddiad y cyhoedd a 
chanfyddiad rhyngwladol, yn ogystal ag o ran arddull a diwylliant. 
Fodd bynnag, mae cynrychiolaeth gyfartal a gyflawnwyd drwy gamau 
gwirfoddol gan bleidiau gwleidyddol yn fregus ac yn agored i 
newidiadau o fewn y pleidiau allweddol sydd wedi mabwysiadu 
camau gweithredu cadarnhaol yn y gorffennol ac i newidiadau yn y 
cydbwysedd grym rhwng y pleidiau. Mae mesurau gwirfoddol a 
roddwyd ar waith gan rai pleidiau i hybu cydraddoldeb wedi mynd yn 
angof ac nid yw rhai pleidiau eraill wedi cymryd camau i sicrhau 
cydbwysedd rhwng y rhywiau. Mae hynny wedi arwain at oedi, yn 
enwedig am fod ‘mantais y deiliad’ yn lleihau dros amser. Heb fesurau 
ffurfiol, bydd y Cynulliad yn wynebu proses gyson o ffyniant a methiant 
o ran cynrychiolaeth menywod. Yr unig ffordd gynaliadwy o sicrhau 
cydbwysedd rhwng y rhywiau wrth ddewis ymgeiswyr yw drwy fesurau 
ffurfiol fel rhestrau byrion ar gyfer menywod yn unig. 
(Cymdeithas Hansard) 

Mae Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru yn cytuno'n gryf y 
dylid gorfodi cwotâu rhywedd drwy ddeddfwriaeth ac nid drwy fesurau 
gwirfoddol yn unig. Mae Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru wedi 
sicrhau cydbwysedd rhwng y rhywiau yn y gorffennol, ac yn dilyn 
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etholiad 2003 hon oedd y ddeddfwrfa gyntaf i daro cydbwysedd 
50:50. Roedd hynny'n ddyledus yn bennaf i lwyddiant parhaus Llafur 
Cymru yn etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru a'r ffaith i'r blaid 
ddefnyddio rhestrau byrion ar gyfer menywod yn unig. Fodd bynnag, 
mae angen gwneud mwy i wella cydbwysedd rhwng y rhywiau ymhlith 
ymgeiswyr yr holl bleidiau gwleidyddol yng Nghymru, er mwyn cyflawni 
cynrychiolaeth 50:50 yn gyson yn y Cynulliad, ni waeth pa bleidiau 
sydd fwyaf llwyddiannus. 
(Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru)  
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Rhannu Swyddi ar gyfer Aelodau'r Cynulliad 

Gwnaethom ofyn: 

. Ydych chi’n cytuno y dylai pobl fod yn gallu sefyll i gael eu hethol 
i'r Cynulliad ar sail rhannu swydd? 

 Cytuno 

 Anghytuno 

 Ddim yn gwybod 

Cafwyd cyfanswm o 1,300 o ymatebion i'r cwestiwn hwn. 

O’r 1,300 o ymatebion, roedd 34 y cant (440) yn cytuno ag argymhelliad y Panel 
Arbenigol y dylai pobl allu sefyll i gael eu hethol i’r Cynulliad ar sail rhannu swydd.  
Roedd 52 y cant (680) o'r ymatebwyr yn anghytuno a dywedodd 14 y cant (180) 
nad oeddent yn gwybod. 

Ffigur 6:  Safbwyntiau ar ganiatáu i bobl sefyll i gael eu hethol i’r Cynulliad ar sail rhannu swydd 

 

Roedd barn y sefydliadau a ymatebodd i'r cwestiwn hwn yn wahanol i'r 
safbwyntiau a fynegwyd gan aelodau'r cyhoedd. O'r 22 sefydliad a ymatebodd i'r 
cwestiwn hwn, roedd 16 yn cytuno y dylai pobl allu sefyll i gael eu hethol i'r 
Cynulliad ar sail rhannu swyddi, roedd pedwar yn anghytuno a dywedodd dau 
nad oeddent yn gwybod.  

34%

52%

14% Ie
(440)

Na
(680)

Ddim yn gwybod
(180)
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Gwnaethom hefyd ofyn: 

. Beth, os o gwbl, fyddai'r manteision neu'r risgiau a fyddai'n deillio 
o ganiatáu i bobl sefyll etholiad ar sail trefniadau rhannu swydd, yn eich barn 
chi? 

Cafwyd cyfanswm o 860 o ymatebion i'r cwestiwn hwn. 

O'r 860 o ymatebion hynny, roedd 29 y cant (250) yn awgrymu y byddai'r gallu i 
rannu swyddi yn arwain at effaith gadarnhaol i’r Cynulliad ei hun neu'n fwy 
cyffredinol. Roedd y manteision penodol a nodwyd yn cynnwys: galluogi mwy o 
bobl i ymgeisio yn etholiadau'r Cynulliad, er enghraifft y rhai nad ydynt yn gallu 
gweithio'n llawn-amser; mwy o amrywiaeth yn y Cynulliad; ac ystod ehangach o 
sgiliau a phrofiad. 

Bydd mwy o bobl (a grwpiau mwy amrywiol o bobl) yn cael eu 
grymuso i sefyll fel ymgeiswyr. Os byddant yn cael eu hethol, bydd hyn 
yn gwella'r amrywiaeth o brofiad a gwybodaeth a geir yn y Cynulliad, 
gan arwain at ddeddfwriaeth well.  
(Aelod o'r cyhoedd) 

Fodd bynnag, roedd yr ymatebion yn codi pryderon ynghylch ymarferoldeb 
rhannu swyddi hefyd. 

Roedd 20 y cant (170) o'r ymatebion i'r cwestiwn hwn naill ai'n codi pryderon 
neu'n gofyn cwestiynau am sut y byddai cyfrifoldebau penodol Aelod Cynulliad yn 
cael eu rhannu rhwng y partneriaid sy'n rhannu swydd. Roedd pryderon penodol 
ynghylch sut y byddai partneriaid sy'n rhannu swydd yn ymdrin â phleidleisiau yn 
Siambr y Cynulliad, yn enwedig os nad oeddent yn cytuno ar faterion penodol. 
Cwestiwn cyffredin arall a godwyd oedd sut y byddai partneriaid mewn swydd yn 
gallu cyfathrebu ac ymgysylltu'n effeithiol ag eraill. 

Y risg yw y gallai trefniadau rhannu swydd waethygu yn ystod cyfnod 
etholiadol, gan arwain at anghytuno ynghylch sut i bleidleisio (pe bai 
anghydfod annisgwyl yn dod i'r amlwg rhwng dau Aelod Cynulliad a 
oedd yn rhannu swydd).  Gellid datrys hyn drwy lunio cytundeb rhwng y 
sawl a fyddai'n rhannu swyddi cyn yr etholiad, ond byddai angen iddo 
fod yn gynhwysfawr a chael ei orfodi gan gorff annibynnol.  
(Aelod o'r cyhoedd) 

Roedd 19 y cant (160) o'r ymatebion i'r cwestiwn hwn yn nodi bod rôl Aelod 
Cynulliad yn rhy bwysig i'w rannu. Roedd rhai o'r ymatebion hyn yn awgrymu na 
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ddylai Aelodau'r Cynulliad gael ymrwymiadau gwaith eraill, gan nodi hynny fel 
dadl yn erbyn rhannu swyddi. 

Mae'n ymrwymiad ac yn fraint mawr cael bod yn Aelod Cynulliad, ac o 
safbwynt ymarferol nid wyf yn credu y gellid gwneud hynny ar sail 
'rhan-amser'. Byddai etholwyr yn disgwyl i'r ddau Aelod Cynulliad fod 
ar gael drwy'r amser. 
(Aelod o'r cyhoedd) 

Roedd 17 y cant (140) o'r ymatebion yn cyfeirio at gynrychiolaeth. Roedd rhai o'r 
ymatebion hyn yn awgrymu bod rhannu swyddi'n cynnig cyfleoedd ar gyfer gwell 
cynrychiolaeth, ond amlygwyd risgiau gan lawer a oedd yn cynnwys: y risg y 
byddai etholwyr yn llai cyfarwydd â dau Aelod nag un; trafferth o ran gwybod pa 
un o ddeiliaid y swydd i ymgysylltu â hwy am faterion penodol; a thrafferth i 
etholwyr wrth ddwyn partneriaid sy'n rhannu swydd i gyfrif. 

Roedd y materion eraill a godwyd mewn perthynas â rhannu swyddi yn cynnwys: 

 Y costau ychwanegol sy'n deillio o rannu swyddi. 

 Pa mor glir neu ba mor aneglur i bleidleiswyr yw'r safbwyntiau polisi sy'n 
sail i ymgyrchoedd y rhai sy'n rhannu swyddi wrth sefyll i gael eu hethol. 

 Safbwyntiau gwleidyddol gwahanol yn arwain at drafferthion rhwng 
partneriaid tra byddant yn rhannu swydd. 

Ymatebodd 26 o sefydliadau i'r cwestiwn hwn. Fel y nodwyd uchod, roedd 
sefydliadau'n fwy tebygol o ffafrio'r syniad o rannu swyddi yn y Cynulliad nag 
ymatebwyr yn gyffredinol. Roedd y materion a godwyd gan sefydliadau yn 
adlewyrchu'r rhai a godwyd gan eraill ar y cyfan, gan gynnwys cyfeiriadau at y 
ddwy ddadl o ran egwyddor, y naill o blaid galluogi Aelodau i rannu swyddi a'r llall 
o ran yr heriau ymarferol a ddaw yn sgil hynny. Fodd bynnag, yn wahanol i'r 
ymatebwyr yn gyffredinol, roedd y rhan fwyaf o sefydliadau'n cefnogi cyflwyno 
rhannu swyddi er gwaethaf yr heriau ymarferol: 

Mae'r syniad o rannu swydd yn creu potensial gwirioneddol i wneud y 
Cynulliad yn fwy hygyrch i fwy o amrywiaeth o Aelodau. Byddai risgiau 
wrth roi'r syniad ar waith, ond credwn y byddai modd eu rheoli. Er 
enghraifft, byddem yn awgrymu trefniant clir a ffurfiol ar gyfer pob 
parti sy'n rhan o swydd a rennir ar faterion allweddol, meysydd gwaith, 
oriau gwaith ac ati. Byddem yn annog i'r ddau unigolyn gyfathrebu'n 
gyson, a byddai angen cefnogaeth y blaid dan sylw a Chomisiwn y 
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Cynulliad. At hynny, dylai etholwyr fod yn ymwybodol o'r trefniant ar 
adeg yr etholiad. dylai enw'r ddau ymgeisydd fod yn glir ar y papur 
pleidleisio a dylai'r egwyddor o rannu swydd fod yn glir i'r etholwyr 
hefyd. Os bydd un o'r cynrychiolwyr yn ymddiswyddo, dylai'r llall wneud 
hynny hefyd. 
(Cymdeithas Diwygio Etholiadol Cymru) 

O ran egwyddor, rydym yn cefnogi'r syniad o rannu swyddi, yn enwedig 
am ei fod yn gweithio mewn sectorau eraill ac ni ddylai'r diwylliant na'r 
rheolau ar gyfer deddfwrfeydd fod yn wahanol i'r hyn y maent yn 
annog cyrff eraill i'w mabwysiadu. Fodd bynnag, mae yna bryderon a 
risgiau, o ran priodoldeb cyfansoddiadol a chynrychiolaeth sy'n bwysig 
yn y cyd-destun seneddol ond nad ydynt yn berthnasol i sectorau eraill.  
Bydd angen protocol ar gyfer unrhyw swydd a rennir er mwyn ymdrin 
â'r cyfrifoldebau a'r rhwymedigaethau, i ganiatáu ar gyfer rhannu'r 
swydd yn glir rhwng y ddau unigolyn neu bennu'r lefel o ran rhannu'r 
cyfrifoldebau. [...]Nid yw'r heriau'n rhai anorchfygol ond bydd angen eu 
hystyried yn fanwl. 
(Cymdeithas Hansard) 

Pe bai'r gyfraith yn cael ei diwygio i alluogi ymgeiswyr i sefyll i gael eu 
hethol o dan drefniant rhannu swyddi, byddai angen newid y 
ddeddfwriaeth ynghylch ffurf papurau enwebu a phapurau pleidleisio, 
a byddai angen mynd i'r afael ag ystod o faterion technegol hefyd. 
Byddai hyn yn cynnwys, er enghraifft, beth a fyddai'n digwydd pe bai 
un o'r Aelodau a oedd yn rhan o’r bartneriaeth rhannu swydd yn 
penderfynu ymddiswyddo. 
(Y Comisiwn Etholiadol) 

 

 

  



Creu Senedd i Gymru: Adroddiad ar yr ymgynghoriad 

31 

Etholaethau'r Cynulliad 

Gwnaethom ofyn: 

. Pe byddai'r Cynulliad yn mabwysiadu naill ai'r system Pleidlais 
Sengl Drosglwyddadwy neu'r system Cynrychiolaeth Gyfrannol ar sail Rhestr 
Hyblyg, a ddylai Aelodau'r Cynulliad gael eu hethol ar sail: 

 20 etholaeth sy'n seiliedig ar baru 40 etholaeth bresennol y Cynulliad 

 17 etholaeth sy'n seiliedig ar 22 ardal awdurdodau lleol presennol 
Cymru 

 Ddim yn gwybod 

Cafwyd cyfanswm o 1,240 o ymatebion i'r cwestiwn hwn. 

O’r 1,240 o ymatebion i’r cwestiwn, dywedodd 40 y cant (500) y dylid ethol 
Aelodau ar sail 20 etholaeth sy’n seiliedig ar baru 40 etholaeth bresennol y 
Cynulliad, pe bai'r Cynulliad yn mabwysiadu naill ai'r system Pleidlais Sengl 
Drosglwyddadwy neu'r system Cynrychiolaeth Gyfrannol ar sail Rhestr Hyblyg i 
ethol Aelodau'r Cynulliad. Roedd 29 y cant (350) o'r ymatebion o blaid creu model 
yn cynnwys 17 etholaeth yn seiliedig ar y 22 o ardaloedd awdurdod lleol presennol 
a dywedodd 31 y cant (380) nad oeddent yn gwybod. 
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Ffigur 7: Safbwyntiau ar y model etholaethol y dylid ei ddefnyddio pe bai'r Cynulliad yn mabwysiadu naill 
ai'r system Pleidlais Sengl Drosglwyddadwy neu'r system Cynrychiolaeth Gyfrannol ar sail Rhestr Hyblyg 

 

Ymatebodd 18 o sefydliadau i'r cwestiwn hwn, a dywedodd pump ohonynt y 
byddai'n well ganddynt gael 20  etholaeth sy’n seiliedig ar baru 40 etholaeth 
bresennol y Cynulliad. Roedd pedwar sefydliad yn ffafrio 17 etholaeth yn seiliedig 
ar ardaloedd awdurdodau lleol a dywedodd naw nad oeddent yn gwybod. 
Nododd Bwrdd Cydlynu Etholiadol Cymru y Comisiwn Etholiadol rai manteision 
posibl yn sgil seilio etholaethau'r Cynulliad ar ffiniau awdurdodau lleol, sef 
synergedd rhwng Aelodau'r Cynulliad a chynghorau o safbwynt cynrychiolaeth a 
chydweithio effeithiol. Fodd bynnag, pwysleisiodd hefyd pa mor gymhleth y gallai 
seilio ffiniau'r Cynulliad ar ffiniau awdurdodau lleol fod ar adeg pan allai ffiniau 
awdurdodau lleol fod yn newid yn sgil Papur Gwyrdd Llywodraeth Cymru ar 
ddiwygio llywodraeth leol.10 Nododd Bwrdd Cydlynu Etholiadol Cymru y Comisiwn 
Etholiadol hefyd y dylid cwblhau unrhyw adolygiad o ffiniau etholaethau'r 
Cynulliad mewn da bryd cyn etholiad nesaf y Cynulliad.  

  

                                            

10 Llywodraeth Cymru, Dogfen Ymgynghori'r Papur Gwyrdd:  Cryfhau Llywodraeth Leol: Cyflawni 
dros ein Pobl, Mawrth 2018 

40%

29%

31%

20 etholaeth yn cynnwys parau o'r 40
presennol o etholaethau'r Cynulliad
(500)

17 o etholaethau yn seiliedig ar y 22 o
ardaloedd awdurdod lleol presennol
(350)

Ddim yn gwybod
(380)

https://beta.llyw.cymru/sites/default/files/consultations/2018-03/180320-cyflawni-dros-ein-pobl-v1.pdf
https://beta.llyw.cymru/sites/default/files/consultations/2018-03/180320-cyflawni-dros-ein-pobl-v1.pdf
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Gwnaethom hefyd ofyn: 

. A fyddai newid system etholiadol y Cynulliad yn achosi i) costau 
neu ii) fanteision i chi neu i'ch sefydliad?  Os felly, beth fyddai'r costau neu'r 
manteision hynny? 

Cafwyd 440 o ymatebion i ran gyntaf y cwestiwn hwn ar gostau newidiadau i 
system etholiadol y Cynulliad. 

O'r 440 o ymatebion i gwestiwn 9i), dywedodd 48 y cant (210) y byddai 
newidiadau i'r system etholiadol yn arwain at gostau. Roedd y costau penodol y 
cyfeiriwyd atynt yn yr ymatebion yn cynnwys: 

 Costau sefydlu system etholiadol newydd a chostau Aelodau Cynulliad 
ychwanegol. 

 Costau mesurau i sicrhau dealltwriaeth o system etholiadol newydd, fel 
ymgyrchoedd codi ymwybyddiaeth a rhannu gwybodaeth. 

 Costau anariannol, er enghraifft pa mor gymhleth y gallai system 
etholiadol newydd fod a'r ffaith na fyddai pobl yn gyfarwydd â hi. 

Roedd 17 y cant (80) o'r ymatebion yn awgrymu y gallai fod cynnydd yn y trethi i'w 
talu am gostau'n ymwneud â newidiadau i'r system etholiadol. Roedd rhai 
ymatebion yn ystyried y risg bosibl y gallai'r costau ychwanegol hyn leihau'r arian 
sydd ar gael ar gyfer blaenoriaethau eraill, gan gynnwys darparu gwasanaethau 
cyhoeddus. 

Dywedodd nifer o'r rhai a awgrymodd y byddai costau ychwanegol y byddai modd 
cyfiawnhau'r costau hynny, ond roedd y costau ychwanegol posibl yn rheswm i 
beidio â bwrw ymlaen â'r diwygiadau ym marn eraill. 

Dywedodd 19 y cant (80) na fyddai unrhyw gostau ychwanegol o ganlyniad i 
newid system etholiadol y Cynulliad. 

Cafwyd 350 o ymatebion i gwestiwn 9ii) am y manteision yn sgil newid system 
etholiadol y Cynulliad. 

Nododd 29 y cant (100) o'r ymatebion na fyddai unrhyw fanteision iddynt hwy na'u 
sefydliadau. Roedd rhai o'r 100 o ymatebion hyn yn tynnu sylw at y costau 
ychwanegol yn sgil newid y system etholiadol. 
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Cyfeiriodd 27 y cant (90) o'r ymatebwyr at effeithiau newid y system etholiadol ar 
gynrychiolaeth a chymesuredd, gyda'r mwyafrif yn dweud y byddai'r effeithiau'n 
gadarnhaol. 

Cyfeiriodd 15 y cant (50) o'r ymatebwyr at fanteision posibl newid i'r system 
etholiadol o ran democratiaeth, gan gynnwys democratiaeth gryfach. 
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 Pwy ddylai gael yr hawl i bleidleisio yn 
etholiadau'r Cynulliad? 

Roedd yr ymgynghoriad yn gofyn pwy ddylai fod â'r hawl i 
bleidleisio yn etholiadau'r Cynulliad, ac a ddylai’r etholfraint ar 
gyfer etholiadau’r Cynulliad fod yr un fath â'r etholfraint ar 
gyfer etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru. 

Y prif ganfyddiadau 

 O'r 1,570 o ymatebion i’r cwestiwn am etholfraint y Cynulliad, roedd 86 y 
cant (1,350) yn teimlo y dylai'r un bobl gael yn hawl i bleidleisio yn 
etholiadau'r Cynulliad ac etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru. 

 O'r 1,530 o ymatebion i’r cwestiwn am beth y dylai'r oedran pleidleisio 
isaf fod ar gyfer etholiadau'r Cynulliad, roedd 59 y cant (910) o'r farn y 
dylid gostwng yr oedran pleidleisio o 18 i 16 oed. O'r 120 o ymatebion 
gan bobl a nododd eu bod yn iau na 18 oed, dywedodd 81 y cant (100) y 
dylid gostwng yr oedran pleidleisio isaf i 16. 

 O'r 1,480 o ymatebion i’r cwestiwn am hawliau pleidleisio i bobl sy'n byw 
yn gyfreithlon yng Nghymru, waeth beth yw eu cenedligrwydd neu eu 
dinasyddiaeth, roedd 66 y cant (980) o'r farn y dylai pawb sy'n byw yn 
gyfreithlon yng Nghymru gael pleidleisio yn etholiadau'r Cynulliad, tra 
bod 25 y cant (380) yn anghytuno. 

 O'r 1,450 o ymatebion i’r cwestiwn am hawliau pleidleisio carcharorion, 
roedd 54 y cant (780) o'r farn y dylai carcharorion a ryddhawyd ar 
drwydded dros dro neu dan gyrffyw lle maent yn cael eu cyfyngu i'r 
cartref gael yr hawl i bleidleisio yn etholiadau'r Cynulliad, tra bod 34 y 
cant (490) yn anghytuno. 

 O'r 1,440 o ymatebion i’r cwestiwn gwahanol ar hawliau carcharorion i 
bleidleisio, roedd 49 y cant (700) o blaid rhoi'r hawl i garcharorion 
bleidleisio yn etholiadau'r Cynulliad os oedd eu dyddiad rhyddhau yn 
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ystod y cyfnod yr oedd Aelodau'n cael eu hethol ar ei gyfer, tra bod 36 y 
cant (530) yn anghytuno.11 

Crynodeb o'r ymatebion 

Gwnaethom ofyn: 

. Cwestiwn: I ba raddau yr ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno â’r 
datganiad a ganlyn:  
 
Dylai'r un bobl gael caniatâd i bleidleisio yn etholiadau Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru ac yn etholiadau llywodraeth leol Cymru. 

Cafwyd cyfanswm o 1,570 o ymatebion i'r cwestiwn hwn. 

O'r 1,570 o ymatebion hyn, roedd 62 y cant (980) yn cytuno'n gryf a 24 y cant (370) 
arall yn cytuno â'r datganiad yn y cwestiwn. Dim ond chwech y cant (90) a oedd 
naill ai'n anghytuno neu'n anghytuno'n gryf. 

  

                                            

11 Er enghraifft, pe bai'r polisi'n cael ei weithredu ar gyfer etholiad y Cynulliad yn 2021, byddai 
carcharorion a gaiff eu rhyddhau rhwng mis Mai 2021 a mis Ebrill 2026 yn gymwys i bleidleisio. 
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Ffigur 8: Safbwyntiau ar a ddylai’r un bobl gael caniatâd i bleidleisio yn etholiadau Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru ac yn etholiadau llywodraeth leol Cymru 

 

Atebodd 19 o sefydliadau y cwestiwn hwn. O'r rheini, roedd 17 yn cytuno neu'n 
cytuno'n gryf â'r datganiad yn y cwestiwn, gan gynnwys Cymdeithas Diwygio 
Etholiadol Cymru, Cymdeithas Gweinyddwyr Etholiadol (Cymru), Cymdeithas 
Hansard, Comisiynydd Plant Cymru a Phlaid Werdd Cymru. 
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Gwnaethom ofyn: 

. Beth fyddai'r goblygiadau pe bai gwahaniaethau rhwng y sawl a 
allai bleidleisio yn etholiadau'r Cynulliad a'r sawl a allai bleidleisio yn 
etholiadau llywodraeth leol Cymru? 

Cafwyd cyfanswm o 930 o ymatebion i'r cwestiwn hwn. 

O'r 930 o ymatebion hyn, nododd 31 y cant (290) y byddai gwahaniaethau rhwng 
yr etholfraint ar gyfer etholiadau’r Cynulliad ac etholiadau llywodraeth leol yn 
effeithio ar hawliau democrataidd pobl. O'r 290 hyn, roedd llawer yn teimlo y 
dylai'r un bobl gael yr hawl i bleidleisio mewn gwahanol etholiadau ac y byddai 
caniatáu i unigolion bleidleisio mewn un etholiad ond i beidio â phleidleisio 
mewn un arall yn gyfystyr â gwahaniaethu. 

Roedd 23 y cant (210) o'r ymatebion i'r cwestiwn hwn yn nodi y byddai 
gwahaniaethau rhwng yr etholfreintiau yn arwain at ddryswch, gyda'r rhan fwyaf 
yn cyfeirio at ddryswch ymhlith pleidleiswyr, yn enwedig y rhai sy'n pleidleisio am 
y tro cyntaf. Dywedodd rhai y byddai dryswch ymhlith pleidiau gwleidyddol, y 
Gwasanaeth Sifil neu weinyddwyr etholiadol: 

Rwy'n credu pe bai gwahaniaeth yn y bobl sydd â'r hawl i bleidleisio 
mewn etholiadau llywodraeth leol ac etholiad y Cynulliad, byddai mwy 
o ddryswch ynghylch yr etholiad. Bydd y dryswch yn arwain at 
ddifaterwch gwleidyddol a fydd yn golygu bod llai o bobl yn pleidleisio 
yn y pen draw. Os am ostwng yr oedran pleidleisio, dylid gwneud hynny 
ar gyfer pob etholiad yng Nghymru, ac eithrio Etholiadau Cyffredinol, 
lle nad oes modd gwneud hynny ar hyn o bryd. 
(Aelod o'r cyhoedd) 

Roedd canlyniadau posibl y dryswch a nodwyd gan ymatebwyr yn cynnwys: 

 Diffyg cysylltiad â phrosesau democrataidd a gwleidyddiaeth, ac yn 
enwedig bod llai o bobl yn pleidleisio mewn etholiadau. Tynnodd nifer 
o'r rhai a nododd y risg y byddai llai o bobl yn pleidleisio mewn 
etholiadau sylw at ba mor bwysig yw annog pobl i gymryd rhan mewn 
prosesau democrataidd. 

 Sefydliadau democrataidd yn colli hygrededd. 

 Costau cynyddol ar gyfer gweinyddwyr etholiadol. 
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 Gwallau, gan gynnwys pobl yn ceisio cofrestru i bleidleisio neu'n ceisio 
pleidleisio mewn etholiadau nad ydynt yn gymwys i bleidleisio ynddynt. 

Cyfeiriodd wyth y cant (70) o'r ymatebion i'r cwestiwn hwn at yr effaith y câi 
etholfreintiau gwahanol ar deimladau pobl. Roedd rhai ymatebwyr yn ystyried yr 
effeithiau ar eu teimladau eu hunain a mynegodd rhai sut y byddai eraill yn cael 
eu gwneud i deimlo pe bai gwahaniaethau o ran yr etholfreintiau. Y teimladau 
mwyaf cyffredin y cyfeiriwyd atynt oedd y teimlad o fod yn destun gwahaniaethu, 
annhegwch a dadrith: 

Gallaf bleidleisio mewn etholiadau lleol ac Ewropeaidd ond nid 
etholiadau cenedlaethol. Rwy'n teimlo fy mod wedi fy nhwyllo gan fy 
mod i'n talu trethi fel unrhyw un arall. 
(Aelod o'r cyhoedd) 

Roedd y goblygiadau eraill a nodwyd gan ymatebwyr o ran gwahaniaethu rhwng 
yr etholfreintiau yn cynnwys: 

 Yr effaith ar gynrychiolaeth, gan gynnwys y potensial ar gyfer 
cynrychiolaeth llai cytbwys nad yw'n adlewyrchu barn pob rhan o'r 
gymdeithas am nad yw rhai grwpiau'n gymwys i bleidleisio mewn rhai 
etholiadau. 

 Yr effaith ar statws canfyddedig gwahanol etholiadau, gyda'r awgrym y 
byddai rhai'n ystyried bod statws uwch i'r etholiad â'r etholfraint mwyaf 
cyfyngedig. 

 Mwy o wahaniaethau o ran polisi ar lefel leol a chenedlaethol. 

 Cymdeithas llai democrataidd, lle mae rhai unigolion neu grwpiau 
wedi'u heithrio rhag pleidleisio mewn rhai etholiadau. 

Roedd y rhan fwyaf o'r 16 o sefydliadau a ymatebodd i'r cwestiwn hwn o blaid 
gadael i'r un bobl bleidleisio yn etholiadau'r Cynulliad ac etholiadau llywodraeth 
leol. Roedd rhai yn teimlo y byddai cael etholfreintiau anghyson yn arwain at 
ddryswch: 

Pe bai gwahaniaethau'n cael eu cyflwyno rhwng etholfraint Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru ac etholfraint llywodraeth leol, gallai hyn ddrysu 
pleidleisiwr, yn ogystal â chreu heriau gweinyddol sylweddol a'r angen 
am ragor o waith i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd. 
(Y Comisiwn Etholiadol) 
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Mae Cymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol (Cymru) yn cytuno'n gryf â'r 
datganiad hwn. Mae cynnal yr un trefniadau o ran yr etholfraint ar 
gyfer etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru a llywodraeth leol yng 
Nghymru yn caniatáu cysondeb gweinyddol ac mae'n gyson â'n 
hathroniaeth allweddol o sicrhau bod y pleidleisiwr wrth wraidd y 
broses ddemocrataidd [...] Pe bai trefniadau gwahanol yn cael eu 
cyflwyno, gallai hyn ddrysu pleidleiswyr gan olygu bod yn rhaid i 
Swyddogion Cofrestru Etholiadol gynnal sawl set o Gofrestrau 
Etholiadol oherwydd y gwahaniaeth rhwng yr etholfraint ar gyfer 
etholiadau’r Cynulliad a'r etholfraint ar gyfer etholiadau llywodraeth 
leol yn ogystal ag etholiadau Senedd y DU. 
(Cymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol (Cymru)) 

Wrth geisio perswadio pobl i bleidleisio gallai fod yn negyddol i orfod 
egluro nad oes ganddynt yr un hawliau mewn etholiadau amrywiol. 
Byddai hyn yn siŵr o danseilio ymdrechion i ddwyn perswâd ar bobl 
ifanc yn arbennig i bleidleisio. 
(Mudiad Meithrin) 
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. Ar ba oed y dylid cael yr hawl i bleidleisio yn etholiadau'r 
Cynulliad? 

 16 

 18 

 Ddim yn gwybod 

Cafwyd cyfanswm o 1,530 o ymatebion i'r cwestiwn hwn, gan gynnwys 120 gan 
unigolion a nododd eu bod yn iau na 18 oed.12 

Ffigur 9: Safbwyntiau ar yr oedran pleidleisio isaf priodol ar gyfer etholiadau’r Cynulliad 

 

O'r 1,530 o ymatebion, roedd 59 y cant (910) o'r farn y dylid gostwng yr oedran 
pleidleisio ar gyfer etholiadau'r Cynulliad o 18 i 16 oed. Dywedodd 39 y cant (600) y 
dylai aros yn 18 oed. Dywedodd dau y cant (30) nad oeddent yn gwybod. 

                                            

12 Dangosir yma y cafwyd cyfanswm o 1,530 o ymatebion. Y cyfanswm a ddangosir yn Ffigur 9 yw 
1,540. Gweler tudalen 8 am esboniad o'r gwahaniaeth rhwng y ffigurau hyn.   
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O'r 1,530 o ymatebion, roedd 120 o’r rheini gan bobl a nododd eu bod yn iau na 18 
oed. O'r 120 o ymatebion hyn, dywedodd 81 y cant (100) y dylid gostwng yr oedran 
pleidleisio isaf yn etholiadau'r Cynulliad o 18 i 16.13 

O'r 1,410 o ymatebion gan bobl na nododd eu bod yn iau na 18 oed, roedd 57 y 
cant (810) yn cefnogi gostwng yr oedran pleidleisio isaf yn etholiadau'r Cynulliad o 
18 i 16. Roedd 41 y cant (570) o'r 1,410 o ymatebwyr o'r farn y dylid cadw'r oedran 
pleidleisio yn 18 oed. 

Ffigur 10: Safbwyntiau ar yr oedran pleidleisio isaf priodol ar gyfer etholiadau’r Cynulliad (yn ôl grŵp 
oedran) 

Ateb Iau na 18 oed Hŷn na 18 oed Cyffredinol 

16 100 81% 810 57% 910 59% 

18 20 18% 570 41% 59014 39% 

Ddim yn gwybod 015 1% 30 2% 30 2% 

Roedd 15 o'r 20 sefydliad a ymatebodd i'r cwestiwn hwn o blaid gostwng yr 
oedran pleidleisio ar gyfer etholiadau'r Cynulliad i 16. Roeddent yn cynnwys 
Cymdeithas Diwygio Etholiadol Cymru, Cyngor Tref Maesteg, Undeb Cenedlaethol 
y Myfyrwyr Cymru, Cymdeithas Hansard, Comisiynydd Plant Cymru, Rhwydwaith 
Cydraddoldeb Menywod Cymru, Mudiad Meithrin, Chwarae Teg, Cymdeithas 
Siartredig Ffisiotherapi Cymru, Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, Plaid Werdd 
Cymru ac Academi Morgan. Nododd pedwar sefydliad y dylai'r oedran pleidleisio 
isaf ar gyfer etholiadau'r Cynulliad fod yn 18 oed a dywedodd un nad oedd yn 
gwybod. 

  

                                            

13 Dangosir 100 o'r 120 o ymatebion gan bobl ifanc iau na 18 oed yma fel 81 y cant. Mewn 
gwirionedd, mae 100 yn 83 y cant o 120. Mae'r 81 y cant a ddangosir yma yn seiliedig ar yr union 
nifer o ymatebion tra bod yr 83 y cant yn seiliedig ar nifer yr ymatebion wedi'u talgrynnu. Gweler 
tudalen 8 i gael rhagor o wybodaeth.  
14 Nifer wirioneddol y bobl ifanc iau na 18 oed a phobl hŷn na 18 oed a oedd am i'r oedran 
pleidleisio isaf barhau yn 18 oedd 22 a 575 yn y drefn honno. Daw hynny i gyfanswm o 597, sef 600 
os caiff y ffigur hwnnw ei dalgrynnu, fel y dangosir yn Ffigur. Fodd bynnag, pan gaiff y niferoedd eu 
talgrynnu fel rhifau ar wahân, i 20 a 570 yn y drefn honno, maent yn dod i gyfanswm o 590 fel y 
dangosir yma. 
15 Roedd llai na phum ymatebwr ac felly fe'i dalgrynnwyd i 0. Mae'r nifer wirioneddol yn dal i fod yn 
1 y cant o gyfanswm y bobl ifanc iau na 18 oed a ymatebodd i'r cwestiwn hwn. 
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Beth y mae pobl ifanc yn ei feddwl? 

Cynhaliodd tîm Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc y Cynulliad weithdai gyda 
phobl ifanc i glywed eu barn ar argymhelliad y Panel Arbenigol y dylid gostwng yr 
oedran pleidleisio ar gyfer etholiadau'r Cynulliad i 16 oed. 

Cyflwynwyd 26 o sesiynau, yn cynnwys 400 o bobl ifanc o bob un o phum 
rhanbarth etholiadol y Cynulliad. Y nod oedd ymgysylltu â grŵp mor amrywiol â 
phosibl o bobl ifanc rhwng 16 a 19 oed, nid yn unig o ran eu cefndir a lle’r oeddent  
yn byw, ond hefyd o ran lefel eu diddordeb a'u dealltwriaeth wleidyddol. 
Daethpwyd o hyd i'r cyfranogwyr drwy amrywiaeth o elusennau, grwpiau 
ieuenctid, ysgolion a cholegau. 

Dechreuodd y sesiynau â chyflwyniad byr ar waith y Cynulliad.  

Yna, gofynnwyd i'r cyfranogwyr beth oedd eu barn gychwynnol ar y cynnig i 
ostwng yr oedran pleidleisio i 16 cyn ffurfio grwpiau llai ar gyfer trafodaethau 
wedi'u hwyluso. Yn dilyn y trafodaethau hynny, gofynnwyd iddynt eto am eu barn 
ar y cynnig i weld a oedd eu barn wedi newid. 

Dyma'r prif ganfyddiadau: 

 Nid oedd gwahaniaeth arwyddocaol rhwng barn gychwynnol y 
cyfranogwyr a'u barn yn dilyn y trafodaethau yn y gweithdai. 

 Yn dilyn y trafodaethau yn y gweithdai, dywedodd dros hanner y 
cyfranogwyr eu bod o blaid gostwng yr oedran pleidleisio i 16 oed. 
Roedd ychydig dros draean o'r farn y dylai aros yn 18 oed. 

 Roedd cyfran ychydig yn fwy o bobl ifanc 16 a 17 oed yn cefnogi'r cynnig 
o gymharu â'r rhai 18 a 19 oed, er nad oedd gwahaniaeth arwyddocaol 
rhwng y ddau grŵp oedran hynny. 

 Roedd mwyafrif helaeth o'r cyfranogwyr a honnodd fod ganddynt lawer 
o ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth a llawer o wybodaeth am 
wleidyddiaeth am i'r oedran pleidleisio gael ei ostwng i 16. Y rhai a 
nododd nad oedd ganddynt lawer o ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth 
na gwybodaeth am wleidyddiaeth oedd lleiaf tebygol o gefnogi'r 
cynigion, ac roedd dros hanner y cyfranogwyr hyn yn teimlo y dylai'r 
oedran pleidleisio aros yn 18 oed. 

Roedd tri mater a godwyd gan bobl ifanc yn ystod y trafodaethau a hwyluswyd yn 
ystod pob un o'r 26 o sesiynau: 
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Mae penderfyniadau sy'n cael eu gwneud o ganlyniad i etholiadau yn 
effeithio ar bobl ifanc. (Codwyd gan 90 o bobl ifanc) 

Mae'n rhwystredig gwylio gwleidyddiaeth y wlad yn datblygu heb gael 
dweud eich dweud. 
(Person ifanc 16 oed, Castell-nedd Port Talbot) 

Credaf y dylai gael ei ostwng oherwydd ni yw’r genhedlaeth lle mae’r 
penderfyniadau a goblygiadau yn effeithio arnynt fwyaf. Fe fyddant yn 
cael dylanwad cadarnhaol ar hyn. 
(Person ifanc 16 oed, Abertawe) 

Nid yw pobl 16 oed yn ddigon aeddfed na phrofiadol i bleidleisio. 
(Codwyd gan 80 o bobl ifanc) 

Dylai pobl 18 oed bleidleisio oherwydd eu bod yn fwy cyfrifol. 
(Person ifanc, Ynys Môn)16 

Nid yw pobl ifanc yn ddigon gwybodus am sut mae'r broses wleidyddol 
yn gweithio, ac mae angen gwneud mwy i addysgu pobl ifanc yn yr 
ysgol. (Codwyd gan 40 o bobl ifanc) 

Angen cael mwy o addysg am bleidleisio - addysgu pobl ifanc am 
wleidyddiaeth. 
(Person ifanc, Abertawe) 

Rwy'n credu mai dim ond os yw safon addysg am wleidyddiaeth yn 
cael ei gwella y dylai'r oedran pleidleisio gael ei ostwng. Rwy'n credu y 
dylid ei dysgu'n fanylach o oedran iau ac yn fwy rheolaidd. 
(Person ifanc, Powys) 

Roedd y materion eraill a godwyd yn aml yn ystod y trafodaethau a hwyluswyd yn 
cynnwys: 

 Yn 16 oed, mae eisoes gan bobl ifanc gyfrifoldebau tebyg i bobl ifanc 18 
oed, gan gynnwys talu trethi. 

                                            

16 Gofynnwyd i'r rhai a gymerodd ran yn y gweithdai nodi eu hoedran ond ni wnaethant oll wneud 
hynny. Daw'r dyfyniadau a briodolir yma i 'berson ifanc' gan rywun na ddatgelodd ei oedran. 
Roedd yr holl gyfranogwyr rhwng 16 a 19 oed. 
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Rwy'n teimlo'n gryf iawn am y mater hwn oherwydd y gallwch chi 
wneud llawer o bethau yn 16 oed – ymuno â'r fyddin, priodi, cael plant 
a gyrru yn 17 oed ond ni allwch chi bleidleisio. 
(Person 16 oed, Aberdâr) 

 Mae pobl ifanc 16 a 17 oed yn fwy tebygol o gael eu dylanwadu gan eu 
rhieni, eu ffrindiau, y cyfryngau cymdeithasol a 'newyddion ffug'. 

Cyfryngau yn cael llawer o effaith ar farn plant yn eu harddegau e.e.  
Trydar. 
(Person ifanc 17 oed, yr Wyddgrug) 

Nid yw pobl ifanc 16 oed yn cael eu haddysgu sut i bleidleisio felly 
maent yn fwy tebygol o gael eu dylanwadu gan eu rhieni. 
(Person ifanc, Casnewydd) 

 Nid oedran sy'n diffinio pa mor aeddfed neu wybodus fydd rhywun.  

Rwy'n aml yn teimlo'n ddi-rym ac yn awyddus i gymryd mwy o ran, ond 
ni allaf bleidleisio. Rwyf hefyd yn teimlo bod yna fwy o bobl ifanc 16 
oed sy'n aeddfed nag oedolion. 
(Person ifanc, Sir y Fflint) 

 Byddai caniatáu i bobl ifanc 16 a 17 oed i bleidleisio yn golygu y byddai'r 
bobl hynny yn fwy tebygol o bleidleisio pan fyddant yn hŷn. 

Byddai gostwng yr oedran yn annog mwy o bobl i ddysgu am 
wleidyddiaeth a chymryd rhan, oherwydd bod gennym yr opsiwn i 
bleidleisio. Gall ein hymwybyddiaeth wleidyddol gynyddu! 
(Person ifanc 17 oed, Maesteg) 
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Gwnaethom ofyn: 

. A fyddai gostwng yr oedran pleidleisio ar gyfer etholiadau'r 
Cynulliad yn achosi: i) costau neu ii) manteision i chi neu i'ch sefydliad? 

Cafwyd 450 o ymatebion i gwestiwn 13i) ynghylch costau gostwng yr oedran 
pleidleisio isaf. 

O'r 450 o ymatebion, dywedodd 43 y cant (190) na fyddai fawr ddim cost, os o 
gwbl, iddynt hwy neu eu sefydliadau. 

Dywedodd 12 y cant (50) o'r ymatebwyr i'r cwestiwn hwn nad yw pobl ifanc o dan 
18 oed yn barod i bleidleisio mewn etholiadau, gan awgrymu'r hyn a ganlyn am 
bobl o dan 18 oed: 

 Nid ydynt yn barod yn feddyliol i bleidleisio. 

 Nid oes ganddynt ddigon o brofiad bywyd i bleidleisio. 

 Nid oes ganddynt ddigon o wybodaeth i bleidleisio. 

 Mae'n rhy hawdd dylanwadu arnynt neu eu perswadio. 

Roedd rhai o'r ymatebion yn awgrymu y byddai'r gost o ostwng yr oedran 
pleidleisio isaf yn cynnwys: llai o bobl yn pleidleisio mewn etholiadau; a gwneud 
penderfyniadau gwleidyddol gwaeth. 

Dywedodd 10 y cant (50) o'r ymatebwyr i'r cwestiwn hwn y byddai gostwng yr 
oedran pleidleisio isaf yn arwain at fwy o gostau gweinyddol, gan gynnwys y gost o 
baratoi dogfennau ychwanegol fel papurau pleidleisio a'r gost o gyfrif mwy o 
bleidleisiau. Nododd nifer fach o'r ymatebion hyn y byddai manteision gostwng yr 
oedran pleidleisio yn gwrthbwyso unrhyw gostau ychwanegol: 

Yn anochel, byddai gostwng yr oedran pleidleisio ar gyfer etholiadau'r 
Cynulliad yn arwain at fwy o gostau gweinyddol yn enwedig ar gyfer 
Swyddogion Cofrestru Etholiadol sy'n gyfrifol am gasglu'r data 
angenrheidiol. Felly, byddem yn gofyn am warant gan Lywodraeth 
Cymru a'r Cynulliad i ariannu'n llawn unrhyw faich/menter newydd sy'n 
deillio o ddiwygiadau deddfwriaethol, ac i ymgysylltu'n llawn â'r 
gymuned etholiadol o ran gweithredu, datblygu a chynllunio'n 
ymarferol unrhyw systemau neu brosesau newydd, gan gynnwys 
drafftio deddfwriaeth. 
(Cymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol (Cymru)) 
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Roedd rhai ymatebion eraill i'r cwestiwn hwn yn cynnwys: 

 Byddai costau ychwanegol i drethdalwyr; 

 Byddai'r addysg ynghylch dinasyddiaeth ac addysg wleidyddol y byddai 
eu hangen i gyd-fynd â'r gostyngiad yn yr oedran pleidleisio yn arwain at 
gostau. 

Nododd y Comisiwn Etholiadol rai costau ariannol penodol a fyddai'n codi pe bai'r 
oedran pleidleisio isaf ar gyfer etholiadau'r Cynulliad yn cael ei ostwng i 16: 

...byddai'r goblygiadau o ran cost yn sgil gostwng yr oedran pleidleisio 
ar gyfer etholiadau'r Cynulliad yn eang. I roi syniad, mae'r enghraifft a 
ganlyn yn amlinellu'r costau sy'n gysylltiedig â'r gwaith ychwanegol o 
ran estyn y bleidlais i bobl ifanc 16/17 oed yn yr Alban. Yn ôl y 
memorandwm ariannol a gyhoeddwyd gyda Bil Etholiadau yr Alban 
(Gostwng yr Oedran Pleidleisio) 2015, disgwyliwyd i gyfanswm y costau 
ar gyfer Llywodraeth yr Alban fod rhwng £1,115,000 a £1,365,000, ar 
hyd blynyddoedd ariannol 2015/16 a 2016/17. Mewn gwirionedd 
gwariodd y Comisiwn £55,000 ar brofi defnyddwyr a datblygu a 
dylunio'r ffurflenni a £124,000 yn cynnal gwaith i godi ymwybyddiaeth 
y cyhoedd cyn y refferendwm. 
(Y Comisiwn Etholiadol) 

Cafwyd 480 o ymatebion i gwestiwn 13ii) ynghylch manteision gostwng yr oedran 
pleidleisio isaf. 

O'r 480 o ymatebion hyn, awgrymodd 31 y cant (150) na fyddai gostwng yr oedran 
pleidleisio isaf ar gyfer etholiadau'r Cynulliad yn creu fawr ddim manteision, os o 
gwbl, iddynt hwy neu eu sefydliadau. 

Nododd 18 y cant (90) o'r ymatebion i'r cwestiwn hwn y byddai gostwng yr oedran 
pleidleisio i 16 yn creu manteision o ran ymgysylltu a chyfranogiad gwleidyddol. 

Roedd y manteision eraill a nodwyd yn yr ymatebion yn cynnwys: 

 Cynrychiolaeth well. 

 Democratiaeth well. 

 Mwy o bobl yn pleidleisio mewn etholiadau, gyda rhai yn nodi y byddai 
pobl ifanc a gâi'r bleidlais yn parhau i bleidleisio yn nes ymlaen fel 
oedolion. 
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 Byddai'r addysg ynghylch dinasyddiaeth a gwleidyddiaeth i gyd-fynd â'r 
gostyngiad yn yr oedran pleidleisio yn arwain at bleidleiswyr mwy 

gwybodus. 

 Polisïau a fyddai'n canolbwyntio mwy ar bobl ifanc. 

 Grymuso pobl ifanc a gwneud iddynt deimlo bod eu lleisiau'n cael eu 
clywed. 

Byddai'r manteision yn cyflwyno pobl ifanc i'r system wleidyddol ar 
adeg yn eu bywydau pan fod ganddynt frwdfrydedd ac ysgogiad. Dylid 
annog hyn drwy'r addysg a gânt yn yr ysgol, a thrwy rieni a phawb sy'n 
rhan o ddatblygiad pobl ifanc. 
(Aelod o'r cyhoedd) 

Fel rhiant, gallaf weld y byddai'n werthfawr iawn pe bai fy mhlentyn yn 
gallu pleidleisio tra ei bod hi'n dal i fyw gyda ni cyn iddi fynd i'r 
brifysgol. Byddai'n helpu i wneud pleidleisio a chyfranogiad 
gwleidyddol yn arfer. 
(Aelod o'r cyhoedd) 

Po fwyaf o bobl iau sy'n cymryd rhan wrth lunio'r dyfodol, y gorau y 
bydd pethau i bawb ohonom. 
(Aelod o'r cyhoedd) 

Gwnaethom ofyn: 

. A oes unrhyw faterion, manteision neu risgiau eraill yr hoffech i 
ni eu hystyried mewn perthynas â newid yr oedran pleidleisio isaf ar gyfer 
etholiadau'r Cynulliad? Rhowch resymau am eich ateb. 

Cafwyd cyfanswm o 820 o ymatebion i'r cwestiwn hwn. 

O'r 820 o ymatebion, cyfeiriodd 22 y cant (180) at addysg am ddinasyddiaeth neu 
wleidyddiaeth. Roedd y mwyafrif helaeth o'r rhain yn cefnogi darparu addysg am 
ddinasyddiaeth neu wleidyddiaeth, gyda llawer yn dweud y dylai gostwng yr 
oedran pleidleisio fod yn ddibynnol ar ddarparu addysg o'r fath. Aeth rhai mor bell 
â dweud y dylai'r addysg hon fod yn orfodol mewn ysgolion. Mae manteision 
addysg am ddinasyddiaeth neu wleidyddiaeth, yn ôl yr ymatebwyr, yn cynnwys 
sicrhau bod pleidleiswyr ifanc yn wybodus a helpu i fynd i'r afael â difaterwch tuag 
at wleidyddiaeth. 
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Ystyriwch gyflwyno pleidleisiau yn 16 oed fel rhan o ddiwygio polisi 
addysg o ddechrau addysg ffurfiol yn yr ysgol gynradd fel bod 
disgyblion yn cael dysgu beth yw etholiadau, sut maen nhw'n gweithio, 
yr hyn y maent yn cael ei ddefnyddio ar ei gyfer ac am y llywodraeth yn 
gyffredinol. 
(Aelod o'r cyhoedd) 

Roedd nifer fach o’r ymatebion yn gofyn a fyddai'r addysg hon yn cael ei 
chyflwyno mewn ffordd wleidyddol ddiduedd. 

Roedd 19 y cant (160) o'r ymatebion i'r cwestiwn hwn yn cyfeirio at ba mor barod 
yw pobl ifanc 16 a 17 oed i bleidleisio. Nid oedd y rhan fwyaf o'r 160 o blaid 
gostwng yr oedran pleidleisio, gyda rhai ohonynt yn tynnu sylw at ganfyddiad o 
anghysondeb pe bai'r Cynulliad yn gostwng yr oedran pleidleisio isaf ar ôl codi'r 
isafswm oedran yn ddiweddar ar gyfer rhai gweithgareddau eraill, gan gynnwys 
defnyddio gwelyau haul a rhoi twll mewn rhan bersonol o'r corff. Nododd nifer 
fach y dylid caniatáu i bobl ifanc 16 a 17 oed bleidleisio ar y sail eu bod yn gymwys i 
dalu treth, ymuno â'r fyddin ac ymgymryd â gweithgareddau eraill sydd ag 
isafswm oedran o 16 neu 17. 

Roedd rhai o'r 160 o ymatebion hyn yn nodi pryder ynghylch pa mor hawdd 
fyddai dylanwadu ar farn wleidyddol pobl ifanc 16 a 17 oed, pe baent yn cael y 
bleidlais, gan gyfeirio'n arbennig at ddylanwad y cyfryngau cymdeithasol. 

Roedd 18 y cant (150) o'r ymatebion i'r cwestiwn hwn yn cyfeirio at ba mor 
aeddfed yw pobl ifanc 16 a 17 oed. Roedd y rhan fwyaf o'r rhain yn dadlau yn erbyn 
gostwng yr oedran pleidleisio isaf oherwydd diffyg aeddfedrwydd pobl ifanc 16 a 
17 oed. 

Ymatebodd 20 o sefydliadau i gwestiwn 14, ac roedd y rhan fwyaf ohonynt o blaid 
gostwng yr oedran pleidleisio i 16, gan gynnwys Cymdeithas Diwygio Etholiadol 
Cymru, Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr Cymru, Comisiynydd Plant Cymru, 
Mudiad Meithrin, Cymdeithas Hansard, Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod 
Cymru ac eraill. Cyfeiriodd rhai o'r sefydliadau a oedd o blaid gostwng yr oedran 
pleidleisio at yr angen i'r oedran pleidleisio isaf ar gyfer gwahanol etholiadau fod 
yn gyson. Tynnodd Comisiynydd Plant Cymru sylw at hawl plant i gael eu clywed: 

Mae fy ymateb yn seiliedig ar yr egwyddorion a'r rhwymedigaethau a 
nodir yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn 
(UNCRC). Mae Erthygl 12 o'r Confensiwn yn rhoi'r hawl i bob plentyn 
allu lleisio ei farn ac i’r farn honno gael ei chlywed, ei hystyried a chael 
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sylw dyledus ym mhob mater sy'n peri pryder iddynt. Afraid yw dweud, 
er nad oes ganddynt hawl i bleidleisio ar hyn o bryd, mae gan 
lywodraethau bwerau pellgyrhaeddol sy'n effeithio ar bron bob 
agwedd ar fywydau plant a phobl ifanc o ddydd i ddydd. Felly, byddwn 
yn croesawu ac yn cefnogi'n llwyr gynigion i ymestyn yr etholfraint i 
gynnwys pobl ifanc 16 a 17 oed yng Nghymru. 
(Comisiynydd Plant Cymru) 

Nododd dau sefydliad eu gwrthwynebiad i ostwng yr oedran pleidleisio: Plaid 
Diddymu Cynulliad Cymru a Grŵp Gweithredu 50+ Sir y Fflint. 

Dywedodd Bwrdd Cydlynu Etholiadol Cymru y Comisiwn Etholiadol y dylid 
deddfu ynghylch unrhyw newid i'r etholfraint mewn da bryd cyn etholiad nesaf y 
Cynulliad i ganiatáu amser ar gyfer cofrestru etholiadol a'r gwaith o gynllunio'r 
etholiad. Cynghorodd y dylid pasio unrhyw ddeddfwriaeth o'r fath erbyn 2020. 

Gwnaethom ofyn: 

. I ba raddau yr ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno â’r datganiad 
a ganlyn:  
 
Dylai pob un sy'n byw'n gyfreithlon yng Nghymru, ni waeth beth yw ei 
genedligrwydd na’i ddinasyddiaeth, gael yr hawl i bleidleisio yn etholiadau'r 
Cynulliad. 

Cafwyd cyfanswm o 1,480 o ymatebion i'r cwestiwn hwn. 

O'r 1,480 o ymatebion, roedd 66 y cant (980) yn teimlo y dylid caniatáu i bawb sy’n 
byw’n gyfreithlon yng Nghymru bleidleisio yn etholiadau'r Cynulliad, ni waeth 
beth yw eu cenedligrwydd neu eu dinasyddiaeth (roedd 42 y cant (620) yn 
cytuno'n gryf a 24 y cant (360) yn cytuno). Roedd 25 y cant (380) yn anghytuno (10 
y cant (150) yn anghytuno a 15 y cant (230) yn anghytuno'n gryf). 
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Ffigur 11: Safbwyntiau ar a ddylai pob un sy'n byw'n gyfreithlon yng Nghymru, ni waeth beth yw ei 
genedligrwydd na’i ddinasyddiaeth, gael yr hawl i bleidleisio yn etholiadau'r Cynulliad 

 

Gwnaethom hefyd ofyn: 

. A oes unrhyw faterion, risgiau neu fanteision eraill yr hoffech i ni 
eu hystyried mewn perthynas â newid hawliau pobl sy'n byw yn gyfreithlon 
yng Nghymru, ond nad ydynt yn wladolion y DU, bleidleisio yn etholiadau'r 
Cynulliad? Rhowch resymau am eich ateb. 

Cafwyd cyfanswm o 620 o ymatebion i'r cwestiwn hwn. 

O'r 620 o ymatebion, roedd 27 y cant (160) yn ailddatgan y dylid caniatáu i bawb 
sy'n byw'n gyfreithlon yng Nghymru bleidleisio fel y nodwyd yn eu hymatebion i 
gwestiwn 15. Roedd y rhesymau a roddwyd am gefnogi'r cynnig hwn yn cynnwys: 
y dylid ymestyn y bleidlais i bawb y mae penderfyniadau'r Cynulliad yn effeithio 
arnynt, gan gynnwys unrhyw un sy’n byw yng Nghymru yn ôl rhai o’r ymatebion; ac 
y byddai'n annog integreiddio drwy wneud i fewnfudwyr deimlo'n rhan o fywyd 
Cymru. Roedd rhai ymatebion yn awgrymu y dylai fod amodau ar hawl y rheini 
nad ydynt yn ddinasyddion y DU i bleidleisio, fel talu trethi. 

Roedd 16 y cant (100) o'r ymatebion i'r cwestiwn hwn yn teimlo mai dim ond 
dinasyddion y DU a ddylai gael pleidleisio yn etholiadau'r Cynulliad. Roedd y 
rhesymau a roddwyd i gefnogi'r farn hon yn cynnwys: 
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 Mae'r bleidlais mewn gwledydd eraill wedi'i chyfyngu i ddinasyddion y 
gwledydd hynny. 

 Ni ddylid caniatáu i wladolion nad ydynt yn ddinasyddion y DU effeithio 
ar gyfreithiau'r DU na Chymru. 

 Nid yw'r rheini sy'n byw yn y DU nad ydynt wedi dod yn ddinasyddion yn 
gwbl ymrwymedig i'r DU ac felly ni ddylent gael pleidleisio mewn 
etholiadau. 

Roedd rhai ymatebion yn awgrymu mai dim ond dinasyddion y DU sy'n byw yng 
Nghymru neu sydd â'u prif cartref yng Nghymru a ddylai gael pleidleisio yn 
etholiadau'r Cynulliad. 

Roedd 13 y cant (80) o'r ymatebion yn cyfeirio'n benodol at isafswm cyfnod o 
breswylio fel amod ar gyfer pleidleisio yn etholiadau'r Cynulliad. Roedd rhai am 
weld isafswm cyfnod o fyw yn y DU tra bod eraill yn cynnig isafswm cyfnod o fyw 
yng Nghymru. Roedd y cyfnodau a awgrymwyd yn amrywio o un flwyddyn i 10 
mlynedd. 

Roedd y materion eraill a godwyd yn yr atebion i’r cwestiwn hwn yn cynnwys: 

 Dylai myfyrwyr fod â’r hawl i bleidleisio yn etholiadau'r Cynulliad. Roedd 
rhai ymatebion o blaid hyn tra bod eraill yn gwrthwynebu. 

 Dylai dinasyddion y DU sy'n byw dramor fod â’r hawl i bleidleisio yn 
etholiadau'r Cynulliad. Roedd rhai ymatebion o blaid hyn tra bod eraill 
yn gwrthwynebu. 

Ymatebodd 13 o sefydliadau i'r cwestiwn hwn, ond ni fynegodd y rhan fwyaf 
ohonynt farn gref y naill ffordd na'r llall. Roedd y rhai a fynegodd farn o blaid 
ymestyn y bleidlais i bawb sy'n byw'n gyfreithlon yng Nghymru. Yn benodol, 
tynnwyd sylw at yr angen i barhau i warchod hawl dinasyddion yr Undeb 
Ewropeaidd i bleidleisio yn etholiadau'r Cynulliad ar ôl Brexit. Awgrymodd 
sefydliadau sy'n ymwneud â gweinyddu etholiadau y dylai'r etholfreintiau ar gyfer 
gwahanol etholiadau fod yn gyson, ac y dylid gwneud unrhyw newidiadau i 
etholfraint y Cynulliad mewn da bryd cyn yr etholiad nesaf: 

Mae gan bobl sydd yn byw yng Nghymru ond yn tarddu o’r tu hwnt i 
ffiniau’r DU gyfraniad pwysig i’w wneud yn ein cymunedau. Maent yn 
aml yn gweithio yn ein sefydliadau, yn talu trethi tuag at ein 
gwasanaethau a magu plant yma sydd yn ddinasyddion Cymreig. 
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Mae’n bwysig bod ganddynt gynrychiolaeth deg yn y system 
ddemocrataidd. 
(Mudiad Meithrin) 

Ar adeg pan fo gwladolion yr UE yn teimlo fel gwystlon yn 
nhrafodaethau Brexit, mae'n bwysig bod Cymru'n cadw ei 
chysylltiadau ag Ewrop ac yn ymgorffori hawliau'r rhai sy'n byw yma'n 
gyfreithlon ym mholisïau a deddfau Cymru. Y tu hwnt i gwmpas Brexit, 
mae'n bwysig bod trigolion cyfreithlon Cymru, a allai fod wedi byw yn y 
gorffennol mewn gwledydd sy'n rhan o'r UE a thu hwnt, yn teimlo eu 
bod yn cael eu cynrychioli a'u cynnwys ym mywyd gwleidyddol a 
chyhoeddus Cymru. Felly mae'n bwysig bod gan bawb sy'n byw'n 
gyfreithlon yng Nghymru yr hawl gyfartal i fynegi barn a chael ei 
glywed o ran materion gwleidyddol, fel pob dinesydd arall yng 
Nghymru. 
(Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru) 
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Gwnaethom ofyn: 

i. I ba raddau yr ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno â’r 
datganiadau a ganlyn:  
 
Dylai carcharorion a ryddhawyd ar drwydded dros dro neu dan gyrffyw lle 
maent yn cael eu cyfyngu i'r cartref gael yr hawl i bleidleisio yn etholiadau'r 
Cynulliad, yn unol â bwriad Llywodraeth y DU ar gyfer etholiadau'r DU. 

Cafwyd cyfanswm o 1,450 o ymatebion i'r cwestiwn hwn. 

O'r 1,450 o ymatebion, roedd 54 y cant (780) o'r farn y dylai carcharorion a 
ryddhawyd ar drwydded dros dro neu dan gyrffyw lle maent yn cael eu cyfyngu i'r 
cartref gael yr hawl i bleidleisio yn etholiadau'r Cynulliad (26 y cant (370) yn 
cytuno'n gryf a 28 y cant (410) yn cytuno), tra bod 34 y cant (490) yn anghytuno (12 
y cant (180) yn anghytuno a 22 y cant (310) yn anghytuno'n gryf). 

Ffigur 12: Safbwyntiau ar a ddylai carcharorion a ryddhawyd ar drwydded dros dro neu o dan gyrffyw lle 
maent yn cael eu cyfyngu i'r cartref gael yr hawl i bleidleisio yn etholiadau'r Cynulliad 
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Gwnaethom hefyd ofyn: 

Cwestiwn 17ii. I ba raddau ydych chi'n cytuno neu’n anghytuno â'r datganiad a 
ganlyn:  
 
Dylai carcharorion y mae eu dyddiad rhyddhau yn disgyn cyn diwedd tymor y 
Cynulliad y maent yn pleidleisio ar ei gyfer, gael yr hawl i bleidleisio yn 
etholiadau'r Cynulliad, yn unol â bwriad Llywodraeth Cymru ar gyfer 
etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru. 

Cafwyd cyfanswm o 1,440 o ymatebion i'r cwestiwn hwn. 

O'r 1,440 o ymatebion hynny, roedd 49 y cant (700) o blaid rhoi'r hawl i 
garcharorion bleidleisio yn etholiadau'r Cynulliad os oedd eu dyddiad rhyddhau 
yn ystod y cyfnod yr oedd Aelodau'n cael eu hethol ar ei gyfer17 (23 y cant (330) yn 
cytuno'n gryf a 26 y cant (370) yn cytuno), tra bod 36 y cant (530) 18 yn anghytuno 
(16 y cant (230) yn anghytuno a 21 y cant (300) yn anghytuno'n gryf). 

  

                                            

17 Er enghraifft, pe bai'r polisi'n cael ei weithredu ar gyfer etholiad y Cynulliad yn 2021, byddai 
carcharorion a gaiff eu rhyddhau rhwng mis Mai 2021 a mis Ebrill 2026 yn gymwys i bleidleisio. 
18 Mae'r cyfanswm cyfunol hwn o 36 y cant yn seiliedig ar gyfanswm y nifer wirioneddol o 
ymatebion wedi'u talgrynnu i'r pwynt canran cyflawn agosaf. Mae'r 16 y cant a oedd yn anghytuno 
a'r 21 y cant a oedd yn anghytuno'n gryf ill dau yn seiliedig ar union nifer yr ymatebwyr a roddodd 
yr ymatebion hynny, heb eu cyfuno, ac wedi'u talgrynnu i'r pwynt canran cyflawn agosaf. 
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Ffigur 13: Safbwyntiau ar a ddylai carcharorion y mae eu dyddiad rhyddhau yn disgyn cyn diwedd tymor 
y Cynulliad y maent yn pleidleisio ar ei gyfer, gael yr hawl i bleidleisio yn etholiadau'r Cynulliad 

 

 

Gwnaethom ofyn: 

. A oes unrhyw faterion, risgiau neu fanteision eraill yr hoffech i ni 
eu hystyried mewn perthynas â newid hawliau carcharorion i bleidleisio yn 
etholiadau'r Cynulliad? Rhowch resymau am eich ateb. 
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 Mae colli hawliau yn rhan o gosb carcharorion, a dylai hynny gynnwys yr 
hawl i bleidleisio. 

 Ni ddylai carcharorion gael pleidleisio dros bwy sy'n llywodraethu'r wlad 
ac yn gwneud deddfau. 
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Ni ddylai'r rhai sydd wedi cyflawni troseddau sy'n ddigon difrifol i'w 
carcharu gael yr hawl i bleidleisio nes iddynt dalu eu dyled yn llawn i 
gymdeithas. 
(Aelod o'r cyhoedd) 

Roedd 18 y cant (90) o'r ymatebion yn dweud y dylai pob carcharor gael caniatâd i 
bleidleisio. Roedd y rhesymau a roddwyd i gefnogi'r farn hon yn cynnwys: 

 Mae gwledydd eraill yn caniatáu i garcharorion bleidleisio. 

 Mae carcharorion yng Nghymru yn cael eu heffeithio gan 
benderfyniadau a wneir gan y Cynulliad. 

 Bydd carcharorion yn teimlo yn fwy o ran o'r gymdeithas os ydynt yn 
cael pleidleisio. 

Unwaith eto, rwy'n cytuno â'r ddau gynnig hyn fel man cychwyn, ond 
rwy'n credu y dylent fynd ymhellach - ni ddylai carcharorion gael eu 
difreinio oherwydd yr hyn a wnaethant yn y gorffennol - maen nhw'n 
dal i fyw yn y wlad hon, ac ni ddylent golli eu hawliau dynol sylfaenol 
oherwydd eu bod yn y carchar ar hyn o bryd. 
 (Aelod o'r cyhoedd) 

Roedd 12 y cant (60) o'r ymatebion yn cyfeirio at adsefydlu carcharorion, gyda 
llawer yn dadlau y byddai hawl i bleidleisio yn eu helpu i ailintegreiddio â 
chymdeithas. Awgrymodd rhai y dylid darparu addysg am ddinasyddiaeth neu 
wleidyddiaeth i garcharorion. 

Roedd y materion eraill a godwyd yn yr atebion i'r cwestiwn hwn yn cynnwys: 

 Yr etholaeth lle y dylai carcharorion gael eu cofrestru i bleidleisio (h.y. yr 
etholaeth lle y maent wedi'u carcharu neu'r man lle y maent yn byw fel 
arfer). Roedd yr ymatebwyr a gododd y mater hwn yn glir o blaid 
caniatáu i garcharorion bleidleisio yn yr etholaeth ble yr oeddent yn byw 
fel arfer. 

 Y trefniadau gweinyddol y byddai eu hangen i ganiatáu i garcharorion 
bleidleisio. 
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 Yr angen i ystyried dyfarniadau Llys Hawliau Dynol Ewrop.19 

Ymatebodd 12 o sefydliadau i'r cwestiwn hwn. Tynnodd Cymdeithas Diwygio 
Etholiadol Cymru sylw at y ffaith y gallai caniatáu i garcharorion yng Nghymru 
bleidleisio arwain at roi breintiau i garcharorion gwrywaidd ond nid carcharorion 
benywaidd, gan nad oes carchardai i fenywod yng Nghymru. Awgrymodd 
sefydliadau hefyd: 

 Gallai caniatáu i garcharorion bleidleisio greu baich a chostau 
gweinyddol ychwanegol sylweddol. 

 Dylai'r etholfreintiau ar gyfer gwahanol etholiadau fod yn gyson. 

Pwysleisiodd Bwrdd Cydlynu Etholiadol Cymru y Comisiwn Etholiadol yr angen 
am waith cynllunio gofalus ac adnoddau ychwanegol pe bai carcharorion yn cael 
pleidleisio yn etholiadau'r Cynulliad: 

Bydd angen i unrhyw system ar gyfer caniatáu i droseddwyr a 
garcharwyd gyfranogi fod yn ymarferol a  chael ei chynllunio mewn 
partneriaeth agos â chyrff y Llywodraeth sy'n gyfrifol am y carchardai 
a'r gwasanaethau a'r ystadau cysylltiedig. Gallai system o'r fath fod yn 
faich ar adnoddau ar gyfer gweinyddwyr etholiadau a byddai angen 
adnoddau ychwanegol i'w sefydlu a'u gweinyddu. (Bwrdd Cydlynu 
Etholiadol Cymru y Comisiwn Etholiadol)  

  

                                            

19 Mae cyfres o ddyfarniadau gan Lys Hawliau Dynol Ewrop wedi dod i'r casgliad bod gwahardd 
carcharorion yn gyffredinol rhag pleidleisio yn groes i Erthygl 3 o Brotocol 1 o'r Confensiwn 
Ewropeaidd ar Hawliau Dynol. 
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 Pwy ddylai fod yn gymwys i fod yn Aelod 
Cynulliad? 

Gofynnwyd cwestiwn fel rhan o'r ymgynghoriad ar y rheolau 
ynghylch anghymwyso rhywun rhag bod yn Aelod o'r 
Cynulliad. 

Y canfyddiadau allweddol 

 O'r 510 o ymatebion i’r cwestiwn am anghymwyso rhywun rhag bod yn 
Aelod Cynulliad, roedd 34 y cant (180) yn cytuno y dylai'r ddeddfwriaeth i 
ddiwygio trefniadau etholiadol y Cynulliad gynnwys darpariaeth i 
weithredu argymhellion Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a 
Deddfwriaethol y Pedwerydd Cynulliad mewn perthynas ag 
anghymhwyso pobl rhag bod yn Aelodau Cynulliad. Roedd 13 y cant (70) 
o'r ymatebion yn anghytuno. 

 Nid oedd gweddill yr ymatebion i'r cwestiwn hwn yn cytuno nac yn 
anghytuno'n glir â'r cwestiwn. Yn hytrach, roeddent naill ai'n rhoi 
sylwadau ar argymhellion y Pwyllgor, yn nodi nad oeddent yn gwybod 
neu'n dweud nad oeddent wedi deall y cwestiwn. 

Crynodeb o'r ymatebion 

Gwnaethom ofyn: 

. A ddylai deddfwriaeth i ddiwygio trefniadau etholiadol y 
Cynulliad gynnwys darpariaeth i weithredu argymhellion Pwyllgor Materion 
Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol y Pedwerydd Cynulliad mewn perthynas ag 
anghymwyso rhag bod yn Aelod Cynulliad? A oes unrhyw newidiadau eraill y 
dylid eu gwneud i'r trefniadau anghymhwyso? Rhowch resymau am eich ateb. 

Dyma'r argymhellion a wnaed gan y Pwyllgor: 

 Dylid diwygio Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (“Deddf 2006”) er mwyn 
sicrhau, yn achos y rhan fwyaf o swyddi sy'n anghymwyso rhywun o fod 
yn Aelod Cynulliad, mai dim ond os yw person yn dal y swydd 
berthnasol ar yr adeg y bydd yn tyngu'r llw neu'n cadarnhau 
teyrngarwch ar ôl cael ei ethol y bydd yn dod yn anghymwys. Golyga hyn 
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na fyddai person yn gorfod ymddiswyddo o swyddi sy'n ei 
anghymhwyso er mwyn sefyll etholiad i fod yn Aelod Cynulliad. Byddai 
hyn yn dileu rhwystr sylweddol a all atal rhai rhag sefyll mewn etholiad. 
Byddai rhai swyddi yn parhau i anghymwyso unigolion ar adeg eu 
henwebu, sef y math o swyddi lle y byddai’n creu gwrthdaro 
buddiannau pe bai’r deiliad yn ymgeisydd e.e. Swyddogion Canlyniadau 
Etholiadol, neu aelodau'r Comisiwn Etholiadol. 

 O ganlyniad, dylid dileu'r gofyniad i bobl ddatgan nad ydynt yn ddeiliad 
swydd sy'n eu hanghymwyso cyn derbyn enwebiad fel ymgeisydd o 
Orchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cynrychiolaeth y Bobl) 2007. 
Byddai’r gofyniad yn ddiangen gan y byddai'r rhan fwyaf yn dod yn 
anghymwys pan fyddant yn tyngu'r llw neu'n cadarnhau teyrngarwch. 

 Dylai'r rhestr o swyddi sy’n anghymwyso fod yn gliriach, gyda'r swyddi 
perthnasol yn cael eu disgrifio'n llawn yn neddfwriaeth Cymru, yn 
hytrach na thrwy gyfeirio at ddeddfwriaeth arall. 

 Dylid diwygio Adran 16(1) o Ddeddf 2006 i ddileu'r cyfeiriad at 
Archwilydd Cyffredinol Cymru ac Ombwdsmon Gwasanaethau 
Cyhoeddus Cymru. Yn hytrach, dylid rhestru'r rhain gyda swyddi tebyg 
eraill yn y Gorchmynion Anghymwyso perthnasol. 

 Dylid diwygio adran 16(4) o Ddeddf 2006 i egluro y dylai person sy’n dal 
swydd arglwydd raglaw, rhaglaw neu uchel siryf gael ei anghymwyso 
rhag bod yn Aelod Cynulliad mewn unrhyw fan yng Nghymru, yn 
hytrach na dim ond yn yr etholaethau neu'r rhanbarthau hynny y mae’r 
swyddi’n berthnasol iddynt. 

 Am y rheswm bod gwrthdaro buddiannau wrth wasanaethu dwy 
ddeddfwrfa sy'n craffu ar ddeddfwriaeth, dylid gwahardd yr arfer o sefyll 
fel Aelod Cynulliad ac aelod o Dŷ'r Arglwyddi, ond ni ddylai'r 
gwaharddiad hwnnw fod yn gymwys i aelodau o Dŷ'r Arglwyddi sy'n 
Aelodau Cynulliad ar hyn o bryd.20 

Cafwyd cyfanswm o 510 o ymatebion i'r cwestiwn hwn. 

                                            

20 Cynulliad Cenedlaethol Cymru, y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, 
Ymchwiliad i anghymwyso person rhag bod yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru, 
Gorffennaf 2014 

http://www.assembly.wales/Laid%20Documents/CR-LD9881%20-%20Constitutional%20and%20Legislative%20Affairs%20Committee%20Inquiry%20into%20the%20Disqualification%20of%20Membership%20from%20the%20Natio/CR-LD9881-w.pdf
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O'r 510 o ymatebion hynny, roedd 34 y cant (180) yn cytuno y dylid gweithredu 
argymhellion y Pwyllgor drwy ddeddfwriaeth, gyda llawer o'r ymatebwyr yn 
awgrymu ei fod yn gwneud synnwyr i'r darpariaethau hyn gael eu rhoi ar waith. 
Ychwanegodd 20 o'r 180 o ymatebion hynny mai dim ond pe bai ymgeiswyr yn 
cael eu hethol y dylent ymddiswyddo o swyddi a oedd yn eu hanghymwyso,  yn 
hytrach na gorfodi iddynt wneud hynny cyn sefyll ar gyfer etholiad. Roedd nifer 
fach o ymatebion hefyd yn nodi y byddai'r newidiadau yn annog mwy o bobl i 
gymryd rhan mewn etholiadau: 

Ydy, mae'n gwneud synnwyr da i newid y trefniadau fel yr awgrymwyd i 
ganiatáu i bobl ddal swydd sydd wedi'i gwahardd ar hyn o bryd tra 
byddant yn ymgeisio ac yna ymddiswyddo dim ond os byddant yn cael 
eu hethol.  
(Aelod o'r cyhoedd)  

Roedd 13 y cant (70) o'r ymatebion yn anghytuno â'r argymhellion a wnaed gan y 
Pwyllgor neu'n teimlo na ddylent gael eu gweithredu drwy ddeddfwriaeth. Ni 
roddodd y rhan fwyaf o'r ymatebion hyn resymau i gefnogi eu barn. Y rheswm 
mwyaf cyffredin am anghytuno â'r argymhellion oedd bod y trefniadau presennol 
yn ddigonol. 

Nid oedd gweddill yr ymatebion i'r cwestiwn hwn yn cytuno nac yn anghytuno'n 
glir â'r cwestiwn. Yn hytrach, roeddent naill ai'n rhoi sylwadau ar argymhellion y 
Pwyllgor, yn nodi nad oeddent yn gwybod neu'n dweud nad oeddent wedi deall y 
cwestiwn. 

Y mater a godwyd fwyaf aml gan y rheini nad oeddent yn cytuno nac yn 
anghytuno'n gadarn a ddylid deddfu er mwyn gweithredu argymhellion y 
Pwyllgor oedd y dylai unrhyw un â chofnod troseddol fod yn anghymwys rhag 
bod yn Aelod Cynulliad. Roedd amrywiaeth barn ynghylch y troseddau a ddylai 
anghymwyso rhywun rhag sefyll i gael ei ethol, gyda rhai yn dweud y dylai unrhyw 
fath o gollfarn droseddol arwain at anghymwyso. Roedd eraill yn teimlo y dylai fod 
terfyn amser ar gyfnod y gwaharddiad, er enghraifft, dim ond collfarnau o fewn y 
pum mlynedd ddiwethaf a ddylai arwain at anghymwyso rhywun.21 

                                            

21 Mae rhai troseddwyr eisoes wedi'u gwahardd rhag bod yn aelod o'r Cynulliad o dan y gyfraith 
bresennol. Mae Deddf Cynrychiolaeth y Bobl 1981 yn gwahardd rhai troseddwyr rhag bod yn aelod 
o Dŷ'r Cyffredin. Nodir bod y gwaharddiad hwnnw yn gymwys i Aelodau'r Cynulliad o dan Adran 16 
o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. 
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Roedd y sylwadau eraill ar argymhellion y Pwyllgor yn cynnwys: cynnig rhesymau 
ychwanegol dros anghymwyso ymgeiswyr; tynnu sylw at faterion yn ymwneud â'r 
argymhellion; neu nodi na ddylid cyfyngu ar allu unigolion i sefyll mewn etholiad. 
Awgrymodd rhai ymatebion y dylid anghymwyso ymgeiswyr nad ydynt yn byw 
yng Nghymru. 

Roedd nifer fach o ymatebion yn cytuno bod gwrthdaro wrth gyflawni dwy swydd 
etholedig ar yr un pryd, gyda rhai yn datgan yn glir mai dim ond un swydd 
etholedig y dylai unigolyn ei dal ar unrhyw adeg. Roedd rhai ymatebion yn 
awgrymu rhesymau eraill dros anghymwyso pobl rhag bod yn Aelodau Cynulliad, 
gan gynnwys bod yn gynghorydd lleol, aelod o Dŷ'r Arglwyddi, aelod o Dŷ'r 
Cyffredin neu'n aelod o Senedd Ewrop.22 Awgrymwyd rhai rhesymau posibl eraill 
dros anghymwyso pobl, fel diffyg profiad y tu allan i wleidyddiaeth. 

Cafwyd 20 o ymatebion i'r cwestiwn hwn gan sefydliadau. Roedd chwe sefydliad 
o blaid ac un yn erbyn, gyda'r gweddill yn rhoi sylwadau ar y cwestiwn heb fynegi 
barn glir o blaid neu yn erbyn gweithredu'r argymhellion drwy ddeddfwriaeth. 

Dywedodd Cyngor Tref Maesteg y dylai person fod yn wladolyn y DU sydd wedi 
byw yng Nghymru am o leiaf dwy flynedd cyn gwasanaethu yn y Cynulliad. 

Roedd Archwilydd Cyffredinol Cymru yn cefnogi barn y Pwyllgor y dylai'r rhan 
fwyaf o anghymwysiadau ddod i rym ar ôl i berson gael ei ethol i'r Cynulliad, er ei 
fod hefyd yn nodi nifer fawr o swyddi neu benodiadau cyhoeddus a ddylai barhau 
i anghymwyso pobl ar yr adeg y byddant yn cyflwyno'i enw fel ymgeisydd: 

Mewn llawer o achosion, credaf ei bod yn briodol mai dim ond os bydd 
person yn dal swydd berthnasol ar yr adeg y bydd yn tyngu'r llw neu'n 
cadarnhau teyrngarwch ar ôl cael ei ethol y dylai gael ei anghymwyso 
o fod yn Aelod Cynulliad. Er enghraifft, mae'n anodd gweld sut mae 
bod yn aelod o Hybu Cig Cymru yn anghydnaws â bod yn ymgeisydd 
ar gyfer y Cynulliad. Mewn achosion o'r fath, byddai'r newid yn dileu 
rhwystr diangen i gymryd rhan. Fodd bynnag, rwy'n credu bod nifer 
sylweddol o bobl y mae'r ffaith yn unig eu bod yn ymgeisio yn 
anghydnaws â'u rolau mewn gweinyddiaeth gyhoeddus. 
(Huw Vaughan Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cymru) 

                                            

22 Mae Aelodau Senedd y DU wedi'u gwahardd rhag bod yn Aelodau Cynulliad o dan Ddeddf 
Cymru 2014. 
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Galwodd y Comisiwn Etholiadol am ddull safonol o anghymwyso aelodau 
etholedig ledled y DU. 

Roedd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru a Chymdeithas Genedlaethol yr 
Ysgolfeistri ac Undeb yr Athrawesau o blaid gweithredu argymhellion y Pwyllgor, 
gan ddweud y gallai hyn gael gwared ar rwystrau i fwy o bobl gymryd rhan mewn 
gwleidyddiaeth. 

Dywedodd Geldards LLP na ddylid anghymwyso Aelodau o Dŷ'r Arglwyddi yn llwyr 
rhag gwasanaethu yn y Cynulliad, ond awgrymodd y dylid gofyn i unigolion o'r 
fath drefnu absenoldeb ffurfiol o Dŷ'r Arglwyddi er mwyn gallu gwasanaethu yn y 
Cynulliad. Byddai trefniant o'r fath yn adlewyrchu'r dull a ddilynir gan Ddyfarnwyr 
yr Uchel Lys sydd hefyd yn aelodau o Dŷ'r Arglwyddi. 

Cafwyd adborth gan ymatebwyr ar gam cynnar yn ystod y cyfnod ymgynghori nad 
oedd digon o wybodaeth gefndirol wedi'i darparu ar gyfer yr arolygon ar-lein. Gan 
ymateb i'r adborth hwnnw, ychwanegwyd rhagor o wybodaeth am argymhellion y 
Pwyllgor. Serch hynny, nododd chwech y cant (30) o'r ymatebion i'r cwestiwn hwn 
ei bod yn anodd deall y cwestiwn. Cyfeiriodd rhai o'r ymatebion at ddiffyg 
gwybodaeth gefndirol a dywedodd eraill nad oeddent yn ymwybodol o 
argymhellion y Pwyllgor. 
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A ddylid symleiddio'r gyfraith sy’n 
ymwneud â gweinyddu etholiadau? 

Gofynnwyd yn yr ymgynghoriad a ddylai newidiadau i'r 
gyfraith ar etholiadau a gynigiwyd gan rai sefydliadau gael eu 
hadlewyrchu yn y ddeddfwriaeth ar etholiadau'r Cynulliad. 

Y prif ganfyddiadau 

 O'r 750 o ymatebion i’r cwestiwn ynghylch terfynau gwariant yn
etholiadau'r Cynulliad, roedd 71 y cant (530) yn teimlo y dylai'r Cynulliad
ddeddfu i sicrhau nad yw costau’n ymwneud â chyfieithu o'r Gymraeg i'r
Saesneg, ac fel arall, yn cyfrif tuag at derfynau gwariant pleidiau
gwleidyddol ac ymgeiswyr, yn unol ag argymhelliad y Comisiwn
Etholiadol. Roedd 21 y cant (150) o'r ymatebwyr yn anghytuno.

 O'r 700 o ymatebion i gwestiwn gwahanol ynghylch terfynau gwariant
yn etholiadau'r Cynulliad, roedd 86 y cant (600) yn teimlo y dylai'r
Cynulliad ddeddfu i sicrhau nad yw costau’n ymwneud ag anabledd
unigolyn yn cyfrif tuag at derfynau gwariant pleidiau gwleidyddol ac
ymgeiswyr, yn unol ag argymhelliad y Comisiwn Etholiadol. Roedd wyth
y cant (60) o'r ymatebwyr yn anghytuno.

 O'r 420 o ymatebion i’r cwestiwn am symleiddio'r gyfraith sy'n ymwneud
â chynnal a gweinyddu etholiadau, roedd 57 y cant (240) yn ystyried y
dylai'r Cynulliad ddeddfu i weithredu'r argymhellion a wnaed gan
Gomisiwn y Gyfraith. Roedd pedwar y cant (10) yn anghytuno.

Crynodeb o'r ymatebion 

Gwnaethom ofyn: 

Cwestiwn 20i. A ddylai deddfwriaeth i ddiwygio trefniadau etholiadol y 
Cynulliad gynnwys darpariaeth i weithredu: argymhellion y Comisiwn 
Etholiadol y dylai costau sy'n ymwneud â chyfieithu o'r Gymraeg i'r Saesneg, 
ac fel arall, beidio â chyfrif tuag at y terfynau gwariant ar gyfer pleidiau 
gwleidyddol ac ymgeiswyr mewn perthynas ag etholiadau'r Cynulliad, fel yn 
achos ymgyrchwyr nad ydynt yn gysylltiedig â phlaid? Rhowch resymau am 
eich atebion. 
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Yn ei adroddiad ar etholiad y Cynulliad yn 2016, dywedodd y Comisiwn Etholiadol 
fod y rheolau ar gyfer ymdrin â gwariant ymgyrchwyr nad ydynt yn perthyn i blaid, 
fel y'u nodir yn Neddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000, wedi'u 
diweddaru i eithrio costau'n ymwneud â chyfieithu o'r Gymraeg i'r Saesneg ac fel 
arall. Argymhellodd y dylid cyflwyno eithriadau tebyg mewn perthynas â gwariant 
o’r fath gan bleidiau ac ymgeiswyr gwleidyddol.23 

Cafwyd cyfanswm o 750 o ymatebion i'r cwestiwn hwn. 

O'r 750 o ymatebion, cytunodd 71 y cant (530) na ddylai'r gost o gyfieithu o'r 
Gymraeg i'r Saesneg ac fel arall gyfrif tuag at gostau gwariant gan bleidiau ac 
ymgeiswyr. O'r rhain, dywedodd 11 y cant (60) fod Cymru'n wlad ddwyieithog ac 
felly y dylai deunyddiau fod ar gael yn y ddwy iaith. 

Roedd sylwadau eraill yn cynnwys: 

 Byddai'r newid hwn yn cynyddu'r defnydd o'r Gymraeg neu'n helpu i 
hyrwyddo'r Gymraeg; 

 Mae'n hawl gyfreithiol neu'n fater o gydraddoldeb i allu cael deunyddiau 
yn Gymraeg; 

 Yr angen am dryloywder ar gostau cyfieithu ac i gynnal gwiriadau pe 
bai'r newid hwn yn digwydd; 

 Gallai'r rheolau cyfredol atal pleidiau neu unigolion llai rhag darparu 
deunyddiau Cymraeg; 

 Yr angen i ystyried costau cyfieithu i ieithoedd eraill ac fel arall. 

Nododd nifer o ymatebwyr na ddylid cyfrif costau cyfieithu o fewn terfynau 
gwariant ond y dylid cyfyngu ar gostau cyfieithu er mwyn sicrhau atebolrwydd. 
Roedd rhai ymatebion yn dweud bod angen dull symlach o bennu terfynau 
gwariant neu fod angen cymhwyso'r rheolau'n gyson. 

Roedd 21 y cant (150) o'r ymatebion yn anghytuno, ac o'r farn y dylid cyfrif costau 
cyfieithu o fewn y terfynau gwariant. Roedd y sylwadau a nodwyd i gefnogi'r farn 
hon yn cynnwys: 

                                            

23 Y Comisiwn Etholiadol, Etholiad Cyffredinol Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Adroddiad ar y 
ffordd y gweinyddwyd, Medi 2016 

https://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0007/215098/2016-NAW-election-report-Welsh.pdf
https://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0007/215098/2016-NAW-election-report-Welsh.pdf


Creu Senedd i Gymru: Adroddiad ar yr ymgynghoriad 

66 

 Dylid cynnwys costau cyfieithu o fewn terfynau gwariant at ddibenion 
tryloywder. 

 Mae costau cyfieithu yn wastraff arian y gellid ei wario'n well mewn 
mannau eraill. 

 Mae pawb yn siarad Saesneg ac nid oes angen cyfieithu. 

 Dylai'r pleidiau dalu'r costau cyfieithu. 

Cafwyd cyfanswm o 19 o ymatebion gan sefydliadau. Yn achos tri o'r sefydliadau 
hynny, ni roddwyd ateb uniongyrchol i'r cwestiwn. Roedd 14 o'r sefydliadau o blaid 
gweithredu'r argymhelliad drwy ddeddfwriaeth. Rhoddodd dau sefydliad 
sylwadau ar yr argymhelliad ond ni roesant farn y naill ffordd na'r llall ynghylch a 
ddylid ei gynnwys mewn deddfwriaeth. 

Dywedodd Archwilydd Cyffredinol Cymru bod cynnwys costau cyfieithu o fewn 
terfynau gwariant yn rhwystr i ddarparu deunyddiau dwyieithog ac nad yw’n 
helpu i hyrwyddo'r Gymraeg. 

Nododd Cymdeithas Genedlaethol yr Ysgolfeistri ac Undeb yr Athrawesau y 
byddai peidio ag ystyried costau cyfieithu yn cael gwared ar rwystr a allai arwain at 
wahaniaethu ac y byddai'n croesawu'r newid. 

Gwnaethom ofyn: 

Cwestiwn 20ii. A ddylai deddfwriaeth i ddiwygio trefniadau etholiadol y 
Cynulliad gynnwys darpariaeth i weithredu: argymhellion y Comisiwn 
Etholiadol y dylai costau sy'n ymwneud ag anabledd unigolyn beidio â chyfrif 
tuag at y terfynau gwariant ar gyfer pleidiau gwleidyddol ac ymgeiswyr mewn 
perthynas ag etholiadau'r Cynulliad, fel yn achos ymgyrchwyr nad ydynt yn 
gysylltiedig â phlaid?  

Yn ei adroddiad ar etholiad y Cynulliad yn 2016, dywedodd y Comisiwn Etholiadol 
fod y rheolau ar gyfer ymdrin â gwariant ymgyrchwyr nad ydynt yn perthyn i blaid, 
fel y'u nodir yn Neddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000, wedi'u 
diweddaru i eithrio costau rhesymol y gellid eu priodoli i anabledd unigolyn. 
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Argymhellodd y dylid cyflwyno eithriadau tebyg mewn perthynas â gwariant o’r 
fath gan bleidiau ac ymgeiswyr gwleidyddol.24 

Cafwyd 700 o ymatebion i'r cwestiwn hwn. 

O'r 700 o ymatebion, roedd 86 y cant (600) yn cytuno na ddylai costau sy'n 
ymwneud ag anabledd unigolyn gyfrif tuag at gostau gwariant. O'r rhain, 
dywedodd 10 y cant (60) na ddylai costau sy'n gysylltiedig ag anabledd gyfrif tuag 
at derfynau gwariant at ddibenion cydraddoldeb a/neu y gellid ystyried bod 
cynnwys y costau hyn o fewn terfynau gwariant yn achos o wahaniaethu. 
Dywedodd naw y cant (50) y byddai eithrio costau sy'n gysylltiedig ag anabledd o 
derfynau gwariant yn gwella mynediad i bobl anabl ac yn gwella amrywiaeth ym 
mywyd gwleidyddol. 

Roedd rhai o’r ymatebion yn cytuno y dylai costau sy'n gysylltiedig ag anabledd 
gael eu heithrio o derfynau gwariant ond awgrymwyd y dylai fod cyfyngiadau ar y 
costau hynny neu y dylid eu monitro at ddibenion tryloywder. 

Dywedodd un ymatebydd a nododd ei fod yn anabl: 

Rwy'n gwybod y gall fod yn ddrutach weithiau i rywun ag anghenion 
arbennig wneud pethau penodol nag y byddai i berson abl, felly mae 
angen ystyried hyn er mwyn sicrhau bod pawb yn cael chwarae teg. 
(Aelod o'r cyhoedd) 

Roedd wyth y cant (60) yn anghytuno, gan nodi y dylai costau a oedd yn 
ymwneud ag anabledd unigolyn gyfrif tuag at derfynau gwariant. Y rheswm 
mwyaf cyffredin a roddwyd am gefnogi'r farn hon oedd y dylid cynnwys yr holl 
gostau o fewn terfynau gwariant at ddibenion tryloywder. 

Cafwyd cyfanswm o 19 o ymatebion i'r cwestiwn hwn gan sefydliadau. Roedd dau 
sefydliad na roesant ateb uniongyrchol i'r cwestiwn na mynegi barn arno. Roedd 
yr holl sefydliadau eraill a ymatebodd i'r cwestiwn hwn yn cytuno na ddylai costau 
sy'n gysylltiedig ag anabledd gyfrif tuag at derfynau gwariant. 

Mae Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru yn cefnogi'r 
argymhelliad hwn yn gryf, gan y byddai'n dileu rhwystr sylweddol i 
ymgeiswyr sy'n talu costau ychwanegol wrth ymgeisio oherwydd 

                                            

24 Y Comisiwn Etholiadol, Etholiad Cyffredinol Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Adroddiad ar y 
ffordd y gweinyddwyd, Medi 2016 

https://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0007/215098/2016-NAW-election-report-Welsh.pdf
https://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0007/215098/2016-NAW-election-report-Welsh.pdf
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anabledd unigolyn. Dylid dileu'r holl rwystrau, lle bynnag y bo modd, 
sy'n creu anfantais i ymgeiswyr nad ydynt yn cael eu cynrychioli'n 
ddigonol ac sy'n eu hatal rhag ymgeisio ar gyfer swyddi gwleidyddol, er 
mwyn annog mwy o amrywiaeth ymhlith swyddogion etholedig fel 
Aelodau'r Cynulliad.(Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru) 

Gwnaethom ofyn: 

Cwestiwn 20iii. A ddylai deddfwriaeth i ddiwygio trefniadau etholiadol y 
Cynulliad gynnwys darpariaeth i weithredu argymhellion Comisiwn y Gyfraith 
mewn perthynas â chynnal a gweinyddu etholiadau? 

Fel rhan o'r Unfed Rhaglen ar Ddeg ym maes Diwygio'r Gyfraith, cynhaliodd 
Comisiynau'r Gyfraith yng Nghymru a Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon 
brosiect ar y cyd i ddiwygio cyfraith etholiadol. Yn yr adroddiad interim, a 
gyhoeddwyd ym mis Chwefror 2016, gwnaed argymhellion i symleiddio'r deddfau 
presennol sy'n ymwneud ag etholiadau yn un fframwaith deddfwriaethol, a 
fyddai'n sicrhau cysondeb ar draws gwahanol etholiadau (yn amodol ar 
wahaniaethu oherwydd y system bleidleisio neu egwyddor neu bolisi arall y gellir 
ei gyfiawnhau).25 Roedd ei argymhellion yn ymdrin â materion fel y dull pleidleisio, 
troseddau etholiadol, a rheoleiddio gwariant ymgyrchu. Gallai deddfwriaeth i 
ddiwygio trefniadau etholiadol y Cynulliad fod yn gyfle i gynnwys darpariaeth sy'n 
galluogi Llywodraeth Cymru i weithredu argymhellion o'r fath a wnaed gan 
Gomisiwn y Gyfraith yn ôl yr hyn fyddai'n berthnasol ac yn ddymunol, ym marn y 
Cynulliad, o ran etholiadau'r Cynulliad. 

Cafwyd cyfanswm o 420 o ymatebion i'r cwestiwn hwn. 

Roedd 57 y cant (240) o'r ymatebion yn dweud y dylai'r ddeddfwriaeth i ddiwygio 
trefniadau etholiadol y Cynulliad gynnwys darpariaeth i weithredu argymhellion 
Comisiynau'r Gyfraith. Y rhesymau mwyaf cyffredin a roddwyd am hyn oedd y 
byddai'r argymhellion yn helpu i resymoli/symleiddio prosesau etholiadol a bod yr 
ymatebwyr yn ymddiried yn arbenigwyr Comisiwn y Gyfraith fod angen y 
newidiadau a argymhellwyd. Nododd rhai ymatebwyr y dylid cefnogi'r 
argymhellion pe baent yn arwain at fwy o degwch mewn etholiadau. 

                                            

25 Comisiynau'r Gyfraith, Cyfraith Etholiadol: adroddiad interim, 4 Chwefror 2016 

http://www.lawcom.gov.uk/app/uploads/2016/02/electoral_law_interim_report.pdf
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Roedd pedwar y cant (10) o'r ymatebion yn anghytuno y dylai'r ddeddfwriaeth i 
ddiwygio trefniadau etholiadol y Cynulliad gynnwys darpariaeth i weithredu 
argymhellion Comisiynau'r Gyfraith. 

Roedd 15 y cant (60) o'r ymatebion naill ai’n dweud bod angen ystyried yr 
argymhellion ymhellach cyn ymateb i'r cwestiwn neu nad oeddent wedi deall y 
cwestiwn. Atebodd naw y cant (40) arall i'r cwestiwn drwy ddweud nad oeddent 
yn gwybod. 

Cafwyd 15 o ymatebion gan sefydliadau. Roedd pump o'r ymatebion hynny o 
blaid deddfu i weithredu argymhellion Comisiwn y Gyfraith ac un yn erbyn. Ni 
fynegodd y sefydliadau eraill a ymatebodd i'r cwestiwn hwn farn gadarn o blaid 
nac yn erbyn deddfu i weithredu'r argymhellion. 
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 A ddylai'r Cynulliad fod â hyblygrwydd i 
benderfynu ar ei drefniadau mewnol? 

Gofynnwyd yn yr ymgynghoriad am farn pobl ar y lefel 
briodol o hyblygrwydd i'r Cynulliad benderfynu ar ei 
drefniadau mewnol a'i arferion gwaith ei hun. 

Y prif ganfyddiadau 

 O'r 770 o ymatebion i’r cwestiwn yn ymwneud â threfniadau mewnol y 
Cynulliad, roedd 60 y cant (460) o blaid y diwygiadau arfaethedig i roi 
mwy o hyblygrwydd i'r Cynulliad benderfynu ar ei drefniadau gwaith ei 
hun, ac roedd 30 y cant (240) yn anghytuno. 

Crynodeb o'r ymatebion 

Gwnaethom ofyn: 

Cwestiwn 21. A ddylid diwygio Deddf Llywodraeth Cymru 2006 fel y nodir yn y 
ddogfen ymgynghori hon, er mwyn rhoi mwy o hyblygrwydd i'r Cynulliad 
benderfynu ar ei arferion a'i drefniadau gwaith ei hun drwy gyfrwng ei 
weithdrefnau mewnol yn hytrach na thrwy gyfrwng deddfwriaeth?  

Dyma'r cynigion penodol yr ymgynghorwyd arnynt: 

 Cyflwyno hyblygrwydd o ran nifer y Dirprwy Lywyddion y caiff y Cynulliad 
eu hethol, a nifer y Comisiynwyr Cynulliad y caiff eu penodi. Byddai'r 
diwygiadau a gynigiwyd gan y Comisiwn yn rhoi mwy o hyblygrwydd i'r 
Cynulliad benderfynu ar ei ffyrdd ei hun o weithio, ac i ymateb yn 
effeithiol i bwysau posibl pe bai maint y Cynulliad yn cynyddu; 

 Yn unol â diwygiadau a wnaed gan Senedd yr Alban yn 2012, cynyddu'r 
terfyn amser ar gyfer cynnal y cyfarfod cyntaf ar ôl etholiad y Cynulliad o 
saith niwrnod i 14 diwrnod, a thrwy hynny rhoi mwy o gyfle i'r pleidiau 
gwleidyddol drafod a negodi â'i gilydd ar ôl etholiad. Gall hyn fod yn 
arbennig o bwysig gyda systemau etholiadol cyfrannol fel yr un a 
ddefnyddir yn y Cynulliad, sy'n cael eu hystyried yn llai tebygol o greu 
llywodraethau lle mae gan un blaid fwyafrif;  
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 Cynyddu'r terfyn amser y mae'n rhaid i'r Cynulliad ethol Dirprwy Lywydd 
yn unol ag ef o'r gofyniad presennol, sef erbyn y cyfarfod cyntaf ar ôl 
etholiad, i 28 diwrnod, yn unol â'r terfyn amser ar gyfer ethol Prif 
Weinidog Cymru. Byddai hyn yn rhoi mwy o gyfle i'r pleidiau 
gwleidyddol drafod a negodi â'i gilydd ar ôl etholiad, ac i Aelodau sydd 
newydd eu hethol benderfynu a ydynt am gynnig eu henwau i fod yn 
Ddirprwy Lywydd, neu i ddod i adnabod cryfderau a gwendidau 
ymgeiswyr posibl. 

Cafwyd cyfanswm o 770 o ymatebion i'r cwestiwn hwn. 

O'r 770 o ymatebion, roedd 60 y cant (460) o blaid y diwygiadau arfaethedig i roi 
mwy o hyblygrwydd i'r Cynulliad benderfynu ar ei drefniadau gwaith ei hun, gan 
gynnwys chwech y cant (50) a oedd yn cytuno ond a nododd rhai amodau. 

Un o'r materion cyffredin a godwyd mewn ymateb i'r cwestiwn hwn gan y rhai a 
oedd yn cytuno â'r cynigion oedd y dylai trefniadau mewnol y Cynulliad fod yn 
fater sydd wedi'i ddatganoli'n llwyr i Gymru. Roedd yr ymatebion a oedd yn 
cefnogi'r cynnig hefyd yn nodi y dylai fod mwy o annibyniaeth i'r Cynulliad; y dylai 
Cymru fod yn gwbl gyfrifol am drefniadau'r Cynulliad; ac y dylai'r Cynulliad 
benderfynu ar ei arferion gwaith ei hun: 

...byddai hyn yn gam rhesymegol yn unol â hynt a chynnydd y broses 
ddatganoli.  
(Aelod o'r cyhoedd)  

Byddai'r manteision pe bai'r Cynulliad yn cael mwy o hyblygrwydd i benderfynu ar 
ei drefniadau ei hun, yn ôl rhai ymatebion, yn cynnwys y gallu i fod yn fwy 
diduedd, sefydlog ac effeithlon. Nododd rhai y byddai caniatáu i'r Cynulliad 
benderfynu ar ei drefniadau ei hun yn caniatáu iddo ddilyn arfer gorau ac ymateb 
i newidiadau i'r galw ar y Cynulliad. 

Roedd rhai ymatebion yn sôn am ddiffyg hyblygrwydd y trefniadau mewnol 
statudol a ragnodwyd ar gyfer y Cynulliad gan Lywodraeth y DU: 

Nid deddfwriaeth yw'r ateb gorau bob amser gan ei bod yn anhyblyg, 
yn agored bob amser i anghytundebau (drud) ac yn agored i'w 
dehongli, a bydd angen ei haddasu a'i newid yn gyson wrth i 
amgylchiadau newid. Dylid deddfu er mwyn nodi'r hyn na chaniateir a 
gadael y gweddill yn agored i reolaeth hyblyg. 
(Aelod o'r cyhoedd) 
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Roedd rhai o'r rheini a oedd o blaid y cynigion yn dweud y dylid pwyllo, gan 
awgrymu, er enghraifft, y byddai angen ymgynghori'n gyhoeddus cyn newid 
arferion gwaith y Cynulliad. 

Fel y nodwyd uchod, roedd chwech y cant (50) o'r ymatebion i gwestiwn 21 yn 
cytuno â'r newidiadau arfaethedig yn dibynnu ar amodau penodol, yn enwedig na 
ddylent arwain at gynnydd mewn costau. Roedd rhai ymatebion yn awgrymu 
hefyd fod risg y gallai newidiadau i drefniadau mewnol gael eu gwyro i ffafrio'r 
blaid flaenllaw yng Nghymru ac y dylai pob un o'r pleidiau gwleidyddol gytuno 
felly ar unrhyw newidiadau o'r fath: 

O fewn rheswm, ie. Mae angen i fesurau diogelu fod yn eu lle i sicrhau 
na fydd systemau'n cael eu camddefnyddio os bydd un blaid neu 
glymblaid yn fwy na'r gweddill. 
(Aelod o'r cyhoedd)  

Roedd tryloywder yn amod arall a nodwyd mewn sawl ymateb: 

Tryloywder sydd bennaf, ac mae defnyddio gweithdrefnau mewnol yn 
agor y drws i ddiffyg tryloywder. Os defnyddir gweithdrefnau mewnol, 
yna rhaid eu cyhoeddi; dylai dinasyddion allu adolygu'r awgrymiadau, 
ac ymateb fel sy’n briodol. Dylai fod gweithdrefnau ar waith i ganiatáu 
i ddinasyddion roi eu barn ac i'r farn honno gael ei hystyried. Mae'r 
defnydd o weithdrefnau mewnol – fel y gwelwn gydag Offerynnau 
Statudol – yn caniatáu i bob math o faterion cudd fynd heibio heb 
iddynt gael sylw priodol. 
 (Aelod o'r cyhoedd)  

Roedd 30 y cant (240) o'r ymatebion i'r cwestiwn hwn yn anghytuno y dylid 
diwygio Deddf Llywodraeth Cymru 2006 er mwyn rhoi mwy o hyblygrwydd i'r 
Cynulliad benderfynu ar ei arferion a'i drefniadau gwaith ei hun. 

Roedd y rhai a roddodd resymau dros anghytuno â'r cynigion yn canolbwyntio ar 
faterion yn ymwneud ag atebolrwydd a thryloywder. Roedd nifer o'r ymatebion yn 
nodi bod deddfwriaeth yn sicrhau llwybr archwilio neu fod angen goruchwylio 
trefniadau'r Cynulliad, ac mai dim ond drwy graffu deddfwriaethol y gellid 
gwneud hynny: 

Mae deddfwriaeth yn rhoi'r cyfle i ddatgelu'r holl wybodaeth a'i thrafod 
yn llawn mewn fforwm agored cyn gwneud newidiadau. Ni fyddai 
modd sicrhau'r un lefel o waith craffu pe bai newidiadau'n cael eu 
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cyflwyno drwy weithdrefn. 
(Aelod o'r cyhoedd) 

Roedd nifer o'r ymatebwyr yn teimlo y gallai hyblygrwydd heb reolau llym roi cyfle 
i bleidiau gamddefnyddio pŵer, yn enwedig y blaid wleidyddol gryfaf. 
Awgrymodd rhai ohonynt ffyrdd o osgoi neu liniaru'r risg hon: 

Y Senedd – sydd â chynrychiolwyr Cymreig a etholwyd yn 
ddemocrataidd – sydd bennaf a'r Senedd a ddylai benderfynu ar 
unrhyw newidiadau. 
(Aelod o'r cyhoedd) 

Fodd bynnag, pe bai'r pwerau yn cael eu dirprwyo, dyweder, i bwyllgor 
craffu annibynnol, gallwn gymeradwyo hynny. 
(Aelod o'r cyhoedd) 

Codwyd materion o ran cost, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd hefyd gan y rhai a 
oedd yn gwrthwynebu rhoi mwy o hyblygrwydd i'r Cynulliad. 

Cafwyd 19 o ymatebion i'r cwestiwn hwn gan sefydliadau. Roedd 13 o blaid y 
diwygiadau arfaethedig fel y'u nodwyd yn y ddogfen ymgynghori. Ni roddodd y 
sefydliadau eraill a wnaeth sylwadau ar y cwestiwn hwn farn glir y naill ffordd na'r 
llall ar y cynnig. 

Y prif reswm a roddwyd gan sefydliadau am gefnogi'r cynnig oedd y dylai'r 
Cynulliad fod yn rhydd i benderfynu ar ei drefniadau ei hun: 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw'r prif gorff etholedig yng Nghymru 
ac ni allwn weld unrhyw reswm pam nad oes ganddo'r pŵer hwn. 
(Cyngor Tref Maesteg) 
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 Pa effaith allai'r cynigion hyn eu cael? 

Roedd yr ymgynghoriad yn gofyn am effaith y cynigion ar 
ieithoedd swyddogol y Cynulliad; cydraddoldeb, amrywiaeth 
a chynhwysiant; a'r system gyfiawnder yng Nghymru a Lloegr. 
Gofynnwyd hefyd am y costau a'r manteision y gallai'r 
cynigion arwain atynt. 

Y prif ganfyddiadau 

 Ni chafwyd llawer o atebion i’r cwestiwn am effaith bosibl y cynigion ar 
ieithoedd swyddogol y Cynulliad; cydraddoldeb, amrywiaeth a 
chynhwysiant; a'r system gyfiawnder yng Nghymru a Lloegr. O'r 310 o 
ymatebion i'r cwestiwn hwn, roedd y rhan fwyaf yn mynegi barn 
gyffredinol am y materion hyn yn hytrach na nodi effeithiau penodol. 

 O'r 200 o ymatebion a gafwyd i’r cwestiwn am unrhyw gostau nad 
oeddent wedi'u nodi mewn mannau eraill yn yr ymgynghoriad, soniodd 
rhai am y costau posibl i'r Cynulliad a threthdalwyr pe bai maint y 
sefydliad yn cynyddu, ond ni fentrodd llawer fesur unrhyw gostau 
ychwanegol o'r fath. 

 O'r 180 o ymatebion i’r cwestiwn am unrhyw fanteision na nodwyd 
mewn man arall yn yr ymgynghoriad, dim ond nifer fach a nododd 
fanteision penodol, gan gynnwys democratiaeth a llywodraethu gwell, 
mwy o ddatganoli neu fwy o annibyniaeth i Gymru, gwell cynrychiolaeth 
a defnydd ehangach o'r Gymraeg. 
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Crynodeb o'r ymatebion 

Gwnaethom ofyn: 

Cwestiwn 22. A oes unrhyw faterion, manteision neu risgiau a allai ddeillio o'r 
cynigion yn y ddogfen hon mewn perthynas â'r pynciau a ganlyn, pynciau nad 
ydynt yn cael eu trafod yn yr ymgynghoriad hwn, neu bynciau yr hoffech 
wneud sylwadau amdanynt? 

 Ieithoedd swyddogol y Cynulliad (Cymraeg a Saesneg) 

 Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant 

 Y system gyfiawnder yng Nghymru a Lloegr 

A ellid ailwampio unrhyw rai o'r cynigion er mwyn cynyddu'r effeithiau 
cadarnhaol neu leihau'r effeithiau andwyol posibl? Rhowch resymau am eich 
ateb. 

Cafwyd cyfanswm o 310 o ymatebion i'r cwestiwn hwn. 

Roedd nifer o’r ymatebion yn rhoi ateb syml 'oes' neu 'nac oes' i'r cwestiwn hwn 
heb fod yn benodol am ba agwedd ar gwestiwn 22 yr oeddent yn ei hateb. Felly, 
nid oedd modd dod i unrhyw gasgliad ar sail yr atebion hynny.  

Roedd llawer o'r atebion i'r cwestiwn hwn yn rhoi barn gyffredinol ar ieithoedd 
swyddogol y Cynulliad; cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant; neu'r system 
gyfiawnder. Nifer fach oedd yn ymdrin yn benodol ag effaith bosibl, os o gwbl, y 
cynigion yn yr ymgynghoriad ar y materion hyn. Roedd y rhai a wnaeth hynny yn 
teimlo'n gyffredinol y byddai'r cynigion, neu y dylai'r cynigion, naill ai gael effaith 
gadarnhaol ar yr ieithoedd swyddogol neu ar gydraddoldeb, amrywiaeth a 
chynhwysiant. Nododd rhai y dylai unrhyw gynigion fod yn destun rhwystrau a 
gwrthbwysau priodol mewn perthynas â'u heffaith ar yr ieithoedd swyddogol, 
cydraddoldeb a chyfiawnder. 

Awgrymodd nifer fach o ymatebion y gallai cynnydd ym maint y Cynulliad arwain 
at gynnydd mewn gwaith cyfieithu. 

O ran cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant, awgrymodd un ymateb y gallai 
cwotâu rhywedd ar gyfer ymgeiswyr effeithio ar amcanion pleidiau gwleidyddol, 
er enghraifft, pe bai gofyniad i blaid sy'n cynrychioli hawliau menywod ddewis 
cwota o ymgeiswyr gwrywaidd. Roedd ymatebion eraill yn nodi bod y cynigion yn 
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ymwneud â'r system etholiadol yn canolbwyntio ar ryw, yn hytrach na 
nodweddion gwarchodedig eraill. 

Roedd 20 y cant (60) o'r ymatebion i'r cwestiwn hwn yn cyfeirio at ddatganoli 
cyfiawnder i Gymru. Roedd mwyafrif helaeth yr ymatebion hyn o blaid datganoli'r 
cyfrifoldeb am y system gyfiawnder i Gymru. Roedd y rhesymau a roddwyd i 
gefnogi'r farn hon yn cynnwys: awydd i adlewyrchu'r sefyllfa yn yr Alban; a'r angen i 
Gymru gael mwy o bwerau dros ei materion ei hun er mwyn galluogi'r Cynulliad i 
integreiddio'r polisïau ar gyfiawnder a meysydd datganoledig eraill. 

Roedd 12 y cant (40) o'r ymatebion i'r cwestiwn hwn o blaid gwella statws y 
Gymraeg a'r defnydd ymarferol ohoni. Ar y cyfan, nid oedd yr ymatebion yn nodi 
cynigion penodol ar sut y dylid cyflawni hyn, ond gwnaed yr awgrymiadau a 
ganlyn: 

 Gwneud y Gymraeg yn unig iaith swyddogol y Cynulliad, rhoi statws 
cyfartal i'r Gymraeg a'r Saesneg, neu gynnwys y Gymraeg fel nodwedd 
warchodedig yn Neddf Cydraddoldeb 2010; 

 Cynyddu'r defnydd o'r Gymraeg yn y Siambr, er enghraifft drwy annog 
Aelodau sy'n siarad Cymraeg i ddefnyddio'r Gymraeg yn fwy, neu gael 
gwared ar rwystrau rhag defnyddio'r Gymraeg yn y Cynulliad; 

 Ei gwneud yn ofynnol i Aelodau a Gweinidogion allu siarad Cymraeg, 
neu roi gwersi Cymraeg i Aelodau; 

 Darparu'r holl ddeunydd ar gyfer etholiadau yn ddwyieithog; 

 Rhoi enwau Cymraeg yn unig i adeiladau a swyddi'r Cynulliad. 

Roedd 12 y cant (40) o'r ymatebion i'r cwestiwn hwn yn gwrthwynebu gwella 
statws y Gymraeg a'r defnydd ohoni. Yn gyffredinol, nid oedd yr ymatebion yn nodi 
cynigion penodol ar gyfer newid, ond roedd y rhesymau a roddwyd i gefnogi'r 
safbwyntiau a fynegwyd yn cynnwys: 

 Canfyddiad bod y Gymraeg yn wastraff amser ac arian; 

 Cefnogaeth i'r Gymraeg mewn egwyddor, ond gwrthwynebiad i'r syniad 
o'i chefnogi'n ariannol neu roi statws uwch na'r Saesneg iddi; 

 Pryder ynghylch y potensial i'r Cynulliad a chyflogwyr eraill recriwtio staff, 
neu bleidiau gwleidyddol i ddewis ymgeiswyr, ar sail eu galluoedd 
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ieithyddol neu nodweddion gwarchodedig yn hytrach nag ar sail eu 
rhinweddau. 

Ymatebodd naw sefydliad i'r cwestiwn hwn. Nododd Geldards LLP nad oedd yn 
credu y byddai Cynulliad â llai na 90 o Aelodau yn gallu ymgymryd â'r 
swyddogaethau ychwanegol fyddai’n deillio o ddatganoli cyfiawnder i Gymru. 

Pwysleisiodd Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru bwysigrwydd cael 
ystod o fesurau i fynd i'r afael â'r diffyg o ran cynrychiolaeth menywod mewn 
deddfwrfeydd: 

Mae'n bwysig nodi fod yna lawer o ffactorau sy'n dylanwadu ar ddiffyg 
amrywiaeth a chroestoriad Aelodau'r Cynulliad, sy'n mynd y tu hwnt i 
ddiwygio etholiadol a defnyddio cwotâu, a gefnogir hefyd gan 
Rwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru. Er bod llawer o 
arbenigwyr yn cytuno y gallai diwygiadau i'r system etholiadol helpu i 
wella cynrychiolaeth menywod mewn deddfwrfeydd, mae'n hanfodol 
nodi hefyd na all diwygio etholiadol ar ei ben ei hun sicrhau 
cydraddoldeb o ran cynrychiolaeth, gan fod yr ateb hwn yn 
anwybyddu effaith rhwystrau cymdeithasol a diwylliannol sydd wedi 
atal menywod, ers amser hir, rhag cymryd rhan mewn gwleidyddiaeth 
etholiadol i'r un graddau â dynion.  
(Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru (WEN))  

Gwnaethom ofyn: 

Cwestiwn 23. A fyddai unrhyw rai o'r cynigion yn y papur hwn yn achosi: i) 
costau neu ii) fanteision i chi neu i'ch sefydliad nad ydych wedi cyfeirio atynt 
eisoes yn eich ymateb i'r ymgynghoriad hwn? Os felly, beth fyddai'r costau 
neu'r manteision hynny? 

Roedd yr ymgynghoriad yn cynnwys nifer o gwestiynau penodol am gostau a 
manteision posibl y cynigion. Dangosir dadansoddiad o'r ymatebion i'r cwestiynau 
penodol hyn yn y man priodol yn yr adroddiad hwn. Roedd cwestiwn 23 yn gyfle i 
ymatebwyr nodi unrhyw gostau a manteision ychwanegol nad oeddent eisoes 
wedi'u nodi. Yn yr arolygon ar-lein a'r ffurflenni ymateb, cyflwynwyd y cwestiwn fel 
dwy ran ar wahân: 23i) yn ymwneud â chostau, a 23ii) yn ymwneud â manteision. 

Cafwyd cyfanswm o 200 o ymatebion i gwestiwn 23i) a oedd yn ymwneud â 
chostau. 
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O'r 200 o ymatebion, dywedodd 35 y cant (70) na fyddai'r cynigion yn arwain at 
gostau iddynt hwy na'u sefydliadau. Ychydig iawn o ymatebion a nododd gostau 
penodol yn sgil y cynigion. Roedd y costau a nodwyd yn cynnwys y rhai a ganlyn, 
er mai prin iawn oedd yr ymatebion a geisiodd fesur y costau hyn: 

 Y gost i'r Cynulliad pe bai mwy o Aelodau; 

 Cost y cynigion i drethdalwyr; 

 Costau cyfieithu ychwanegol. 

Dywedodd nifer fach o ymatebion y byddai costau'r cynigion yn dargyfeirio arian 
oddi o'r gwaith o ddarparu gwasanaethau cyhoeddus. Awgrymodd nifer debyg y 
byddai’r manteision yn gwrthbwyso'r costau. 

Roedd ychydig o ymatebion o'r farn y dylid lleihau costau mewn mannau eraill i 
wrthbwyso unrhyw gostau cynyddol sy'n deillio o'r cynigion. 

Ymatebodd saith sefydliad i'r cwestiwn hwn. Dywedodd pump na fyddai'r 
cynigion yn arwain at gostau ychwanegol iddynt. Dywedodd un na fyddai'r 
cynigion yn arwain at unrhyw gostau ychwanegol heblaw'r rhai yr oedd eisoes 
wedi'u nodi yn ei atebion i gwestiynau eraill. 

Cafwyd 180 o ymatebion i gwestiwn 23ii) am fanteision y cynigion. 

O'r 180 o ymatebion, dywedodd 33 y cant (60) na fyddai fawr ddim manteision, os 
o gwbl, iddynt hwy na'u sefydliadau. Roedd nifer fach o ymatebion yn nodi 
manteision penodol. Roedd y manteision a nodwyd yn cynnwys: 

 Democratiaeth well. 

 Gwell llywodraethu. 

 Mwy o ddatganoli neu fwy o annibyniaeth i Gymru. 

 Cynrychiolaeth well. 

 Mwy o amrywiaeth yn y Cynulliad a mwy o ddefnydd o'r Gymraeg. 

Ymatebodd saith sefydliad i'r cwestiwn hwn. Dywedodd dau sefydliad y byddai'r 
manteision yn cynnwys ymgysylltiad democrataidd gwell gan bobl ifanc, a gwaith 
craffu gwell ar waith Llywodraeth Cymru. 
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 Materion eraill a godwyd 

Nododd rhai sefydliadau faterion yn ymwneud â threfniadau 
etholiadol, trefniadol a mewnol y Cynulliad nad oeddent 
wedi'u cynnwys yn yr ymgynghoriad. Mae'r adran hon o'r 
adroddiad yn rhoi crynodeb o'r materion hyn. 

Cofrestru etholiadol 

Gwnaeth y Comisiwn Etholiadol rai awgrymiadau i ddiwygio'r broses gofrestru 
etholiadol, gan gynnwys: 

 Opsiynau i alluogi pobl i wneud cais i gofrestru i bleidleisio wrth 
ddefnyddio gwasanaethau cyhoeddus eraill ar-lein, gan gynnwys, er 
enghraifft, fel rhan o'u cais am drwydded yrru neu basbort neu wrth 
gyflwyno ffurflen dreth. 

 Gwella mynediad Swyddogion Canlyniadau Etholiadol at ddata gan 
ddarparwyr gwasanaethau cyhoeddus eraill i'w galluogi i dargedu eu 
hymdrechion at etholwyr newydd neu'r rheini sydd wedi symud yn 
ddiweddar. 

 Ystyried sut y gallai dull mwy integredig o gofrestru etholiadol wneud 
mwy o ddefnydd o gofrestru uniongyrchol gan Swyddogion 
Canlyniadau Etholiadol neu brosesau cofrestru awtomatig (er enghraifft, 
cofrestru pobl ifanc yn uniongyrchol fel rhan o'r broses o gael rhif 
yswiriant gwladol). 

Fframwaith rheoleiddio ar gyfer etholiadau 

Cynigiodd y Comisiwn Etholiadol y gellid diwygio'r fframwaith rheoleiddio ar gyfer 
etholiadau, gan gynnwys: 

 Tryloywder ymgyrchoedd ar-lein h.y. dylai ymgyrchoedd ar-lein fod mor 
dryloyw ag ymgyrchoedd traddodiadol a dylai'r un rheolau a 
chyfyngiadau fod yn berthnasol. 

 Dangos manylion ar ddeunydd digidol h.y. dylai deunydd ymgyrchu ar-
lein a gynhyrchir gan bleidiau gwleidyddol ac ymgyrchwyr nad ydynt yn 
rhan o blaid gynnwys manylion y sawl a'i cyhoeddodd. 
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 Adroddiadau am ymgyrchoedd digidol ac ymgyrchoedd eraill h.y. dylai 
fod yn ofynnol i ymgyrchwyr gyflwyno dadansoddiadau mwy manwl o 
wariant ar fathau gwahanol o hysbysebion, megis hyrwyddo ar-lein ac ar 
y cyfryngau cymdeithasol. 

 Paratoi codau ymarfer statudol yn ymwneud â gwariant etholiadol ar 
gyfer etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn y dyfodol. 

 Rheoleiddio gwariant ar amser staff gan bleidiau gwleidyddol h.y. dylai'r 
arian a gaiff ei wario gan bleidiau gwleidyddol ar staffio eu 
hymgyrchoedd etholiadol gael ei reoli gan derfynau gwariant yn yr un 
modd ag arian a gaiff ei wario ar weithgareddau fel cynhyrchu deunydd 
ymgyrchu neu ymchwil ar gyfer y farchnad. 

 Cynyddu pwerau rheoleiddio a chosbi'r Comisiwn Etholiadol h.y. y 
Comisiwn Etholiadol sy'n gorfodi'r rheolau ar gyfer ymgyrchwyr 
gwleidyddol a di-blaid ar hyn o bryd. Dylid ymestyn hyn i gynnwys 
troseddau sy'n ymwneud â gwariant ymgeiswyr a rhoddion yn 
etholiadau'r Cynulliad.   

 Cofrestru enwau a disgrifiadau pleidiau i'w defnyddio ar bapurau 
pleidleisio h.y. pan fo ymgeisydd yn cynrychioli plaid wleidyddol ar 
bapur pleidleisio, dylai fod yn glir i bleidleiswyr pa blaid y mae'r 
ymgeisydd yn ei chynrychioli. 

 Tryloywder a hygyrchedd gwariant ymgeiswyr h.y. dylai fod yn ofynnol i 
Swyddogion Canlyniadau Etholiadol gyhoeddi ffurflenni gwariant ar-lein 
yn ogystal â thrwy'r dulliau presennol. 

 Hygyrchedd etholiadau h.y. ni ddylai fod unrhyw rwystr i bleidleisio ar 
gyfer pobl anabl a dylai pob un gael hawl i bleidleisio ar ei ben ei hun ac 
yn gyfrinachol. 

Rôl Swyddogion Canlyniadau Etholiadol 

Awgrymodd Cymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol (Cymru) y dylid adolygu a 
gwerthuso tâl Swyddogion Canlyniadau Etholiadau yn rheolaidd, ac y dylai'r ffordd 
y caiff Swyddogion Canlyniadau eu talu adlewyrchu annibyniaeth y rôl, yn ogystal 
â'r atebolrwydd personol, y cyfrifoldebau a'r llwyth gwaith. 
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Ymgysylltu â Chynulliad mwy 

Dywedodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru y gallai fod yn fwy heriol iddynt 
hwy neu sefydliadau eraill ymgysylltu â Chynulliad mwy o faint. 

Cydraddoldeb ac amrywiaeth 

Gofynnodd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol i'r gwaith o fonitro 
amrywiaeth Aelodau'r Cynulliad ac ymgeiswyr gael ei ystyried, er mwyn annog 
gwell dealltwriaeth o amrywiaeth y Cynulliad Cenedlaethol a pha mor dda y mae 
hyn yn cynrychioli poblogaeth amrywiol Cymru. 

Tynnodd Chwarae Teg sylw at y pwynt hwn hefyd. Gan gyfeirio at y gofynion 
cynyddol ar gwmnïau i gyhoeddi data am y bwlch cyflog rhwng y rhywiau, sef 
rhywbeth y mae'n dadlau iddo arwain at brif ffrydio'r materion hyn a gwell 
dealltwriaeth o'r angen i weithredu, awgrymodd Chwarae Teg y gallai gwella'r data 
ynghylch amrywiaeth ymgeiswyr etholiadol arwain at effaith debyg. Nododd ei 
fod yn cefnogi argymhelliad y Panel Arbenigol y dylid gofyn i'r Ysgrifennydd 
Gwladol gychwyn adran 106 o Deddf Cydraddoldeb 2010 mewn perthynas ag 
etholiadau'r Cynulliad, neu drosglwyddo'r pŵer i wneud hynny i Weinidogion 
Cymru. Pe na bai adran 106 yn cael ei chychwyn, awgrymodd Chwarae Teg y dylai 
deddfwriaeth i ddiwygio trefniadau etholiadol y Cynulliad gynnwys darpariaeth a 
fyddai'n sicrhau bod gwybodaeth ar gael ynghylch amrywiaeth ymgeiswyr 
etholiadol. 
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Atodiad 1: Rhestr o gwestiynau'r 
ymgynghoriad 

Cwestiwn 1. Mae'r Panel Arbenigol wedi dod i'r casgliad bod angen rhwng 80 a 
90 Aelod ar y Cynulliad i gyflawni ei rôl yn effeithiol.  

Ydych chi'n cytuno? 

Rhowch resymau am eich ateb.  

Cwestiwn 2. A fyddai newid nifer yr Aelodau Cynulliad yn achosi i) costau, neu ii) 
manteision, i chi neu i’ch sefydliad? Os felly, beth fyddai'r costau neu'r manteision 
hynny?  

Cwestiwn 3. Mae'r Panel Arbenigol wedi amlinellu tair system etholiadol bosibl a 
allai weithredu'n effeithiol yng Nghymru i ethol Cynulliad, sydd, fan lleiaf, yn 
cynnwys 80 Aelod: 

 Y Bleidlais Sengl Drosglwyddadwy 

 Cynrychiolaeth Gyfrannol ar sail Rhestr Hyblyg 

 Cynrychiolaeth Gyfrannol Aelodau Cymysg (a elwir hefyd yn System 
Aelodau Ychwanegol) 

Pa un o'r systemau hyn fyddai fwyaf priodol ar gyfer ethol Aelodau'r Cynulliad a 
pham? 

Rhowch resymau am eich ateb.  

Cwestiwn 4. Ydych chi'n cytuno ag argymhelliad y Panel Arbenigol y dylid, wrth 
newid y system etholiadol, fanteisio ar y cyfle i roi anogaeth i ethol Cynulliad sy'n 
adlewyrchu'n well natur amrywiol cymdeithas yng Nghymru? 

 Cytuno 

 Anghytuno 

 Ddim yn gwybod 

Cwestiwn 5. Os ydych chi'n cytuno â chwestiwn 4, ydych chi'n credu y dylid 
gwneud hyn trwy gyfrwng deddfwriaeth, fel cwotâu rhywedd ffurfiol, neu drwy 
gyfrwng dulliau llai ffurfiol, fel mesurau gwirfoddol gan bleidiau gwleidyddol? 

Rhowch resymau am eich ateb.  
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Cwestiwn 6. Ydych chi’n cytuno y dylai pobl fod yn gallu sefyll i gael eu hethol i'r 
Cynulliad ar sail rhannu swydd? 

 Cytuno 

 Anghytuno 

 Ddim yn gwybod 

Cwestiwn 7. Beth, os gwbl, fyddai'r manteision neu'r risgiau a fyddai'n deillio o 
ganiatáu i bobl sefyll etholiad ar sail trefniadau rhannu swydd, yn eich barn chi?  

Cwestiwn 8. Pe byddai'r Cynulliad yn mabwysiadu naill ai'r system Pleidlais 

Sengl Drosglwyddadwy neu'r system Cynrychiolaeth Gyfrannol ar sail Rhestr 

Hyblyg, a ddylai Aelodau'r Cynulliad gael eu hethol ar sail: 

 20 etholaeth sy'n seiliedig ar baru 40 etholaeth bresennol y Cynulliad 

 17 etholaeth sy'n seiliedig ar 22 ardal awdurdodau lleol presennol 

 Cymru? 

 Ddim yn gwybod 

Cwestiwn 9. A fyddai newid system etholiadol y Cynulliad yn achosi i) costau neu 
ii) fanteision i chi neu i'ch sefydliad? Os felly, beth fyddai'r costau neu'r manteision 
hynny?  

Cwestiwn 10. I ba raddau yr ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno â’r datganiad 

a ganlyn: 

Dylai'r un bobl gael caniatâd i bleidleisio yn etholiadau Cynulliad Cenedlaethol 

Cymru ac yn etholiadau llywodraeth leol Cymru. 

 Cytuno'n gryf 

 Cytuno 

 Ddim yn cytuno nac yn anghytuno 

 Anghytuno 

 Anghytuno'n gryf 

 Ddim yn gwybod 
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Cwestiwn 11. Beth fyddai'r goblygiadau pe bai gwahaniaethau rhwng y sawl a 
allai bleidleisio yn etholiadau'r Cynulliad a'r sawl a allai bleidleisio yn etholiadau 
llywodraeth leol Cymru?  

Cwestiwn 12. Ar ba oed y dylid cael yr hawl i bleidleisio yn etholiadau'r Cynulliad? 

 16 

 18 

 Ddim yn gwybod  

Cwestiwn 13. A fyddai gostwng yr oedran pleidleisio ar gyfer etholiadau'r 
Cynulliad yn achosi i) costau neu ii) manteision i chi neu i’ch sefydliad? Os felly, 
beth fyddai'r costau neu'r manteision hynny? 

Cwestiwn 14. A oes unrhyw faterion, manteision neu risgiau eraill yr hoffech i ni 
eu hystyried mewn perthynas â newid yr oedran pleidleisio isaf ar gyfer 
etholiadau'r Cynulliad? 

Rhowch resymau am eich ateb.  

Cwestiwn 15. I ba raddau yr ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno â’r datganiad a 
ganlyn: 

Dylai pob un sy'n byw'n gyfreithlon yng Nghymru, ni waeth beth yw ei 
genedligrwydd na’i ddinasyddiaeth, gael yr hawl i bleidleisio yn etholiadau'r 
Cynulliad. 

 Cytuno'n gryf 

 Cytuno 

 Ddim yn cytuno nac yn anghytuno 

 Anghytuno 

 Anghytuno'n gryf 

 Ddim yn gwybod 

Cwestiwn 16. A oes unrhyw faterion, risgiau neu fanteision eraill yr hoffech i ni eu 
hystyried mewn perthynas â newid hawliau pobl sy'n byw yn gyfreithlon yng 
Nghymru, ond nad ydynt yn wladolion y DU, bleidleisio yn etholiadau'r Cynulliad? 

Rhowch resymau am eich ateb.  
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Cwestiwn 17. I ba raddau yr ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno â’r 

datganiadau a ganlyn: 

17(i) Dylai carcharorion a ryddhawyd ar drwydded dros dro neu dan gyrffyw lle 
maent yn cael eu cyfyngu i'r cartref gael yr hawl i bleidleisio yn etholiadau'r 
Cynulliad, yn unol â bwriad Llywodraeth y DU ar gyfer etholiadau'r DU. 

 Cytuno'n gryf 

 Cytuno 

 Ddim yn cytuno nac yn anghytuno 

 Anghytuno 

 Anghytuno'n gryf 

 Ddim yn gwybod 

17(ii) Dylai carcharorion y mae eu dyddiad rhyddhau yn disgyn cyn diwedd tymor y 
Cynulliad y maent yn pleidleisio ar ei gyfer, gael yr hawl i bleidleisio yn etholiadau'r 
Cynulliad, yn unol â bwriad Llywodraeth Cymru ar gyfer etholiadau llywodraeth 
leol yng Nghymru. 

 Cytuno'n gryf 

 Cytuno 

 Ddim yn cytuno nac yn anghytuno 

 Anghytuno 

 Anghytuno'n gryf 

 Ddim yn gwybod 

Cwestiwn 18. A oes unrhyw faterion, risgiau neu fanteision eraill yr hoffech i ni eu 
hystyried mewn perthynas â newid hawliau carcharorion i bleidleisio yn 
etholiadau'r Cynulliad? 

Rhowch resymau am eich ateb.  

Cwestiwn 19. A ddylai deddfwriaeth i ddiwygio trefniadau etholiadol y Cynulliad 
gynnwys darpariaeth i weithredu argymhellion Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol 
a Deddfwriaethol y Pedwerydd Cynulliad mewn perthynas ag anghymwyso rhag 
bod yn Aelod Cynulliad? 
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A oes unrhyw newidiadau eraill y dylid eu gwneud i'r trefniadau anghymhwyso? 

Rhowch resymau am eich ateb. 

Cwestiwn 20. A ddylai deddfwriaeth i ddiwygio trefniadau etholiadol y 

Cynulliad gynnwys darpariaeth i weithredu: 

 argymhellion y Comisiwn Etholiadol y dylai costau sy'n ymwneud â 
chyfieithu o'r Gymraeg i'r Saesneg, ac fel arall, beidio â chyfrif tuag at y 
terfynau gwariant ar gyfer pleidiau gwleidyddol ac ymgeiswyr mewn 
perthynas ag etholiadau'r Cynulliad, fel yn achos ymgyrchwyr nad ydynt 
yn gysylltiedig â phlaid? 

 argymhellion y Comisiwn Etholiadol y dylai costau sy'n ymwneud ag 
anabledd unigolyn beidio â chyfrif tuag at y terfynau gwariant ar gyfer 
pleidiau gwleidyddol ac ymgeiswyr mewn perthynas ag etholiadau'r 
Cynulliad, fel yn achos ymgyrchwyr nad ydynt yn gysylltiedig â phlaid? 

 argymhellion Comisiwn y Gyfraith mewn perthynas â chynnal a 
gweinyddu etholiadau? 

Rhowch resymau am eich atebion.  

Cwestiwn 21. A ddylid diwygio Deddf Llywodraeth Cymru 2006 fel y nodir yn y 
ddogfen ymgynghori hon, er mwyn rhoi mwy o hyblygrwydd i'r Cynulliad 
benderfynu ar ei arferion a'i drefniadau gwaith ei hun drwy gyfrwng ei 
weithdrefnau mewnol yn hytrach na thrwy gyfrwng deddfwriaeth?  

Cwestiwn 22. A oes unrhyw faterion, manteision neu risgiau a allai ddeillio o'r 
cynigion yn y ddogfen hon mewn perthynas â'r pynciau a ganlyn, pynciau nad 
ydynt yn cael eu trafod yn yr ymgynghoriad hwn, neu bynciau yr hoffech wneud 
sylwadau amdanynt? 

 ieithoedd swyddogol y Cynulliad (Cymraeg a Saesneg)? 

 cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant? 

 y system gyfiawnder yng Nghymru a Lloegr? 

A ellid ailwampio unrhyw rai o'r cynigion er mwyn cynyddu'r effeithiau cadarnhaol 
neu leihau'r effeithiau andwyol posibl? 

Rhowch resymau am eich ateb.  
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Cwestiwn 23. A fyddai unrhyw rai o'r cynigion yn y papur hwn yn achosi i) costau 
neu ii) fanteision i chi neu i'ch sefydliad nad ydych wedi cyfeirio atynt eisoes yn 
eich ymateb i'r ymgynghoriad hwn? Os felly, beth fyddai'r costau neu'r manteision 
hynny?   
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Atodiad 2: Rhestr o'r sefydliadau a ymatebodd 
i'r ymgynghoriad  

Academi Morgan, Prifysgol Abertawe 

Archwilydd Cyffredinol Cymru (Swyddfa Archwilio Cymru) 

Bwrdd Cydlynu Etholiadol Cymru y Comisiwn Etholiadol 

Comisiynydd Plant Cymru 

CSP-Cymru Cyf  

Cwmni Cyfieithu a-pedwar cyf 

Cymdeithas Diwygio Etholiadol Cymru 

Cymdeithas Genedlaethol yr Ysgolfeistri ac Undeb yr Athrawesau (NASUWT) 

Cymdeithas Hansard 

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 

Cymdeithas Siartredig Ffisiotherapi 

Cymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol (Cymru)  

Cymdeithas y Gyfraith Cymru a Lloegr, Pwyllgor Cymru 

Cyngor Cymuned Llanpumsaint 

Cyngor Cymuned Maesyfed 

Cyngor Cymuned Pencraig 

Cyngor Tref Llanandras a Norton  

Cyngor Tref Maesteg 

Cyngor Tref Pontypridd 

Chwarae Teg 

Democratiaid Rhyddfrydol 
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Esgob Esgobaeth Tyddewi a'r Drindod Sanctaidd 

Geldards LLP 

Gorwel Cyf 

Grŵp Gweithredu 50+ Sir y Fflint 

Make Votes Matter 

Malltraeth Ymlaen Cyf 

Mudiad Meithrin 

Plaid Diddymu Cynulliad Cymru 

Plaid Werdd Cymru 

Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru 

The Bay 

TW Hairdressing and Beauty 

Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru 

Wye Reclaim  

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol 

Y Comisiwn Etholiadol 
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Atodiad 3: Esboniad technegol  

Cyflwyniad 

Mae'r atodiad hwn yn esbonio sut y cynhaliwyd y dadansoddiad gan roi manylion 
am rai materion technegol sy'n ymwneud â'r dadansoddiad. 

Mae'n cynnwys y fethodoleg a ddefnyddiwyd, sut y dadansoddwyd y cwestiynau 
caeedig a'r rhai agored, sut y cafodd y niferoedd eu talgrynnu a sut y cyfrifwyd y 
canrannau. 

Methodoleg 

Ymgynghorodd Comisiwn y Cynulliad â phobl Cymru rhwng 12 Chwefror a 6 Ebrill 
2018 ar argymhellion y Panel Arbenigol ar Ddiwygio'r Cynulliad, a diwygiadau eraill 
i drefniadau etholiadol a gweithredol y Cynulliad a allai wneud y sefydliad yn 
ddeddfwrfa fwy hygyrch ac effeithiol. 

Darparwyd cyfres o arolygon gwahanol ar-lein fel y gallai pobl ddewis ymateb i'r 
holl faterion a drafodir yn yr ymgynghoriad neu ymateb i faterion penodol a oedd 
o ddiddordeb iddynt. Cafodd yr holl ymatebion eu casglu ynghyd i'w dadansoddi. 
Mae hyn yn cynnwys yr arolygon ar-lein, ffurflenni ymateb i'r ymgynghoriad, 
ffurflenni ymateb hawdd eu darllen, negeseuon e-bost a gohebiaeth arall. 

Cawsom dros 3,200 o ymatebion dilys, a daeth y rhan fwyaf ohonynt drwy'r 
arolygon ar-lein. 

Roedd 630 o ymatebion ar-lein ychwanegol lle rhoddodd y cyfranogwr rai o'u 
manylion personol neu eu holl fanylion, ond ni atebwyd dim o'r cwestiynau. Ni 
chafodd yr ymatebion hyn eu cyfrif fel rhai dilys ac nid ydynt wedi'u cynnwys 
mewn unrhyw ddadansoddiadau yn yr adroddiad. 

Roedd nifer yr ymatebion i bob arolwg (fersiynau Cymraeg a Saesneg) lle atebwyd 
o leiaf un cwestiwn (gan gynnwys y rhai a ymatebodd drwy e-bost, y fersiwn 
hawdd ei darllen neu drwy fersiwn bapur) fel a ganlyn: 

Creu Senedd i Gymru (arolwg llawn) 1,070 

Faint o Aelodau sydd eu hangen ar y Cynulliad? (Cwestiynau 
1 a 2 yn unig)  

820 
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Sut y dylid ethol Aelodau'r Cynulliad? (Cwestiynau 3 a 9 yn 
unig)  

400 

Pwy ddylai gael yr hawl i bleidleisio yn etholiadau'r 
Cynulliad? (Cwestiynau 10 a 18 yn unig)  

680 

Pwy ddylai fod yn gymwys i fod yn Aelod Cynulliad? 
(Cwestiwn 19 yn unig)  

90 

A ddylid symleiddio'r gyfraith sy'n ymwneud â gweinyddu 
etholiadau? (Cwestiwn 20 yn unig)  

130 

Trefniadau mewnol (Cwestiynau 21 i 23 yn unig) 110 

Roedd ymatebwyr yn gallu ymateb i'r ymgynghoriad fwy nag unwaith, er 
enghraifft drwy ymateb i fwy nag un o'r arolygon ar-lein ar faterion penodol neu 
drwy lenwi'r arolwg llawn ac yna llenwi'r arolwg ar faterion penodol. Am y rheswm 
hwnnw, ni ellir dweud bod y 3,200 o ymatebion a gafwyd wedi'u cyflwyno gan 
3,200 o ymatebwyr ar wahân. Fodd bynnag, ar ôl dadansoddi'r ymatebion i'r 
ymgynghoriad mae'n debyg mai dim ond nifer fach o ymatebwyr a gwblhaodd 
fwy nag un arolwg ar-lein. 

O'r 3,200 o ymatebion, roedd 37 ohonynt gan gwmnïau neu sefydliadau, gan 
gynnwys busnesau preifat, cyrff cyhoeddus, sefydliadau academaidd, mudiadau 
gwirfoddol, elusennau, pleidiau gwleidyddol a chyrff cynrychioliadol. Mae nifer yr 
ymatebion a ddangosir yn yr adroddiad hwn yn cynnwys yr holl ymatebion gan 
unigolion a sefydliadau. 

Roedd nifer yr ymatebion i gwestiynau unigol yn amrywio'n sylweddol. Roedd y 
nifer fwyaf o ymatebion (1,830) i gwestiynau 1 a/neu 2 am nifer yr Aelodau 
Cynulliad. Roedd y nifer lleiaf o ymatebion (420) i gwestiwn 20iii) am argymhellion 
Comisiwn y Gyfraith ar gynnal etholiadau. 

Mae'r ffigurau sydd mewn cromfachau yn yr adroddiad yn dangos nifer yr 
ymatebion lle roddwyd ateb penodol, lle mynegwyd barn benodol neu lle 
godwyd mater penodol. 

Cwestiynau caeedig a chwestiynau agored 

Roedd yr ymgynghoriad yn cynnwys cwestiynau amlddewis (caeedig) a 
chwestiynau agored. 
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Dadansoddwyd atebion i’r cwestiynau amlddewis drwy gyfrifo cyfanswm yr 
ymatebion a oedd yn rhoi pob ateb penodol a chyfrifo canrannau ar sail cyfanswm 
yr ymatebion i bob cwestiwn. 

Yr unig eithriad i hyn yw cwestiwn 3 lle nad oedd  opsiwn, wrth ateb y cwestiwn 
amlddewis, i beidio â dewis unrhyw un o'r tair system etholiadol bosibl. Fodd 
bynnag, yn ail ran y cwestiwn lle gofynnwyd i ymatebwyr roi rhesymau dros eu 
hateb, nododd nifer sylweddol nad oeddent yn cefnogi unrhyw un o'r tri opsiwn 
yn y rhan amlddewis. Ar sail rhan amlddewis y cwestiwn yn unig, roedd 62 y cant 
yn cefnogi'r Bleidlais Sengl Drosglwyddadwy. Fodd bynnag, gan ystyried y ddwy 
ran i gwestiwn 3, mae'r ganran hon yn gostwng i 54 y cant, gan nad oedd 13 y cant 
yn cefnogi unrhyw un o'r tri opsiwn (gweler Ffigur 4). 

Cafodd yr ymatebion i gwestiynau agored eu grwpio yn ôl y safbwyntiau a 
fynegwyd neu'r themâu a godwyd. Cafodd yr ymatebion eu grwpio drwy 
ddefnyddio system godio ar gyfer pob cwestiwn a ddatblygwyd drwy ddarllen yr 
holl ymatebion ac yna rhoi cod ar wahân i bob un o'r ymatebion mwyaf cyffredin.  

Er enghraifft, roedd y codau a ddefnyddiwyd ar gyfer cwestiwn 2i) fel a ganlyn: 

 a=costau ar gyfer yr ymatebwr (gan gynnwys cynnydd mewn treth) 

 b=costau ar gyfer sefydliad yr ymatebwr 

 c=costau i'r Cynulliad ei hun (e.e. cyflogau, treuliau, gofod 
swyddfa/siambr, staff cymorth) 

 d=fawr ddim costau ychwanegol/dim costau o gwbl 

 e=costau ond yn creu manteision/yn cael eu gwrthbwyso gan arbedion 
eraill 

 f=effaith ar wasanaethau cyhoeddus/arian sydd ei angen mewn mannau 
eraill 

 g=ansicr/aneglur 

 h=arall 

Dadansoddwyd y codau ar gyfer ail ran cwestiwn 1 a chwestiwn 2 gyda'i gilydd, 
gan fod llawer o'r ymatebion yn codi materion tebyg. Er enghraifft, roedd rhai 
ymatebion yn sôn am y gost fel rheswm dros beidio â chytuno â chynnydd yn nifer 
yr Aelodau yng nghwestiwn 1, ond ni wnaethant ailadrodd hyn wrth ateb 
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cwestiwn 2, tra bod eraill yn sôn am gostau wrth ateb cwestiwn 2 yn unig. Y ffigur 
ar gyfer nifer yr ymatebion sy'n sôn am gost mewn perthynas â chael mwy o 
Aelodau a ddyfynnir ar dudalen 13 (820) yw cyfanswm y rhai a soniodd amdano 
yng nghwestiwn 1, ynghyd â'r nifer a soniodd amdano yng nghwestiwn 2 ond nid 
yng nghwestiwn 1. 

Gwnaethom gyfrifo nifer yr ymatebion a oedd yn sôn am farn neu thema benodol 
ar gyfer pob cwestiwn agored gan ddefnyddio'r codau a ddyrannwyd. Yna 
gwnaethom gyfrifo canran yr ymatebion a oedd o fewn y grwpiau thematig. Dim 
ond y safbwyntiau a'r themâu mwyaf cyffredin a godwyd a gaiff eu hamlinellu yn 
yr adroddiad felly. Roedd llawer o'r ymatebion i gwestiynau agored hefyd yn 
cyfeirio at fwy nag un safbwynt neu thema. Yn yr achosion hynny, rhoddwyd sawl 
cod gwahanol i bob ymateb. Felly, nid yw'r cyfansymiau bob amser yn dod i 
gyfanswm yr ymatebion a gafwyd i gwestiwn ac nid yw'r canrannau bob amser yn 
adio i greu 100. 

Talgrynnu 

Mae'r holl ffigurau sy'n ymwneud â nifer yr ymatebion a gafwyd wedi'u talgrynnu 
i'r 10 agosaf.26 Pan fo nifer yr ymatebion yn gorffen â phump, cafodd y cyfanswm ei 
dalgrynnu i lawr (er enghraifft: talgrynnwyd 56 i 60, talgrynnwyd 54 i 50, 
talgrynnwyd 55 i 50). 

Mae'r canrannau wedi eu cyfrifo gan ddefnyddio gwir nifer yr ymatebion ac yna 
maent wedi’u talgrynnu i'r pwynt canran cyflawn agosaf. Felly, nid yw nifer yr 
ymatebion yn adio bob amser i'r union gyfanswm ac nid yw'r canrannau bob 
amser yn dod i gyfanswm union o 100. 

Er enghraifft: 

Nifer yr Aelodau sydd eu hangen ar y Cynulliad yn ôl y rhai sy'n gwrthwynebu 
Cynulliad mwy o faint 

Cyfanswm yr ymatebion: 706 

Cyfanswm wedi'i dalgrynnu: 710 

                                            

26 Ni chafodd y dadansoddiadau o'r ymatebion a gafwyd gan sefydliadau eu talgrynnu i'r 10 agosaf 
am mai dim ond nifer fach o ymatebion a ddadansoddwyd. Defnyddiwyd nifer wirioneddol yr 
ymatebion a gafwyd ym mhob achos. 
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Heb awgrymu nifer briodol o Aelodau Cynulliad 

 Nifer yr ymatebion: 481 

 Nifer wedi'i thalgrynnu i'r 10 agosaf: 480 

 Canran: 481/706 = 68.1 y cant 

 Canran wedi'i thalgrynnu i'r pwynt canran cyflawn agosaf: 68 y cant 

Cadw 60 o Aelodau 

 Nifer yr ymatebion: 90 

 Nifer wedi'i thalgrynnu i'r 10 agosaf: 90 

 Canran: 90/706 = 12.7 y cant 

 Canran wedi'i thalgrynnu i'r pwynt canran cyflawn agosaf: 13 y cant 

Llai na 60 o Aelodau 

 Nifer yr ymatebion: 64 

 Nifer wedi'i thalgrynnu i'r 10 agosaf: 60 

 Canran: 64/706 = 9.1 y cant 

 Canran wedi'i thalgrynnu i'r pwynt canran cyflawn agosaf: 9 y cant 

Diddymu Cynulliad Cymru 

 Nifer yr ymatebion: 71 

 Nifer wedi'i thalgrynnu i'r 10 agosaf: 70 

 Canran: 71/706 = 10.1 y cant 

 Canran wedi'i thalgrynnu i'r pwynt canran cyflawn agosaf: 10 y cant 

Swm y ffigurau heb eu talgrynnu: 481+90+64+71=706 

Cyfanswm wedi'i dalgrynnu: 710 

Swm y ffigurau wedi'u talgrynnu: 480+90+60+70=700 
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Gan mai dim ond nifer fach o ymatebion a gafwyd gan sefydliadau, mae'r 
dadansoddiad o ymatebion sefydliadol yn rhoi nifer wirioneddol yr ymatebion o'r 
fath a gafwyd. 
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