
Ymateb i ymgynghoriad Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar systemau a ffiniau 

etholiadol 

Sefydliad: Mae'r ymateb hwn wedi'i baratoi a'i gyflwyno ar ran y Swyddog 

Canlyniadau/Swyddog Cofrestru Etholiadol ar gyfer Caerdydd. 

Manylion Cyswllt: 

Swyddog Canlyniadau/Swyddog Cofrestru Etholiadol (Caerdydd) -Paul Orders 

Rheolwr Gwasanaethau Etholiadol - Rhys George 

Ymateb i'r cylch gorchwyl 

Archwilio argymhellion y Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad sy'n 

ymwneud â systemau a ffiniau etholiadol, a'r egwyddorion sy'n sail iddynt, drwy: 

Archwilio goblygiadau'r systemau a'r ffiniau etholiadol a argymhellwyd gan y 

Panel Arbenigol ar gyfer cynrychiolaeth ddemocrataidd yng Nghymru, ac ystyried 

sut y gellid pwysoli'r egwyddorion a nodwyd gan y Panel Arbenigol er mwyn 

sicrhau bod trefniadau etholiadol y Cynulliad yn briodol i'r cyd-destun Cymreig; 

Mae'r Swyddog Cofrestru Etholiadol/Swyddog Canlyniadau yn cynnal safbwynt 

niwtral ar y mater hwn ond mae'n cefnogi'r ymateb ar y cyd gan Gymdeithas 

Genedlaethol y Gweinyddwyr Etholiadol a changen y Gymdeithas yng Nghymru. 

Edrych ar farn a dealltwriaeth y cyhoedd o drefniadau a ffiniau etholiadol 

presennol y Cynulliad a'r opsiynau a argymhellwyd gan y Panel Arbenigol: 

Mae'r Swyddog Cofrestru Etholiadol/Swyddog Canlyniadau yn cynnal safbwynt 

niwtral ar y mater hwn ond mae'n cefnogi'r ymateb ar y cyd gan Gymdeithas 

Genedlaethol y Gweinyddwyr Etholiadol a changen y Gymdeithas yng Nghymru. 

Ystyried goblygiadau newid y system etholiadol a'r modelau ffiniol ar y pleidiau 

gwleidyddol yng Nghymru: 
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Mae'r Swyddog Cofrestru Etholiadol/Swyddog Canlyniadau yn cynnal safbwynt 

niwtral ar y mater hwn ond mae'n cefnogi'r ymateb ar y cyd gan Gymdeithas 

Genedlaethol y Gweinyddwyr Etholiadol a changen y Gymdeithas yng Nghymru.  

 

Archwilio egwyddorion ac agweddau ymarferol sefydlu trefniadau adolygu ffiniau 

ar gyfer ardaloedd etholiadol y Cynulliad: 

 

Mae'r Swyddog Cofrestru Etholiadol/Swyddog Canlyniadau yn cynnal safbwynt 

niwtral ar y mater hwn ond mae'n cefnogi'r ymateb ar y cyd gan Gymdeithas 

Genedlaethol y Gweinyddwyr Etholiadol a changen y Gymdeithas yng Nghymru.  

 

Ystyried goblygiadau cost ac adnoddau diwygio system etholiadol a ffiniau'r 

Cynulliad.  

 

Mae'r Swyddog Cofrestru Etholiadol/Swyddog Canlyniadau yn cynnal safbwynt 

niwtral ar y mater hwn ond mae'n cefnogi'r ymateb ar y cyd gan Gymdeithas 

Genedlaethol y Gweinyddwyr Etholiadol a changen y Gymdeithas yng Nghymru.  
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