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RHAGAIR 

gan y Gwir Anrh. Cheryl Gillan AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru  

Pan ffurfiwyd y Llywodraeth Glymblaid yn 2010, dechreuwyd rhaglen o 
ddiwygio gwleidyddol sylfaenol i wneud ein cyfundrefn wleidyddol yn llawer 
mwy tryloyw ac atebol. Rydym wedi cymryd camau breision ers hynny i roi’r 
rhaglen honno ar waith, ac amlinellir y prif bethau a gyflawnwyd hyd yma yng 
nghorff y Papur Gwyrdd hwn. 
 
Mae’r diwygiadau a gyflwynwyd gennym yn effeithio ar bob rhan o’r Deyrnas 
Unedig. Yng Nghymru, byddant yn golygu newidiadau i’r map etholaethau a 
sefydlu 30 etholaeth Seneddol newydd. Mae angen bellach inni edrych ar 
effeithiau’r newidiadau hyn ar gyfansoddiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru, 
ac ystyried ai gwell i’r bobl fyddai parhau i gael 40 etholaeth ynteu newid i 
30 etholaeth, gyda’r un ffiniau â’r etholaethau Seneddol. 
 
Bydd y newid i dymor sefydlog o bum mlynedd i Seneddau yn San Steffan yn 
effeithio ar y Cynulliad hefyd, ac rydym yn awyddus i bobl gael dweud eu 
dweud ynghylch ai tymor o bedair ynteu bum mlynedd ddylai fod i’r 
Cynulliad Cenedlaethol. Rydym yn gofyn am sylwadau ar faterion etholiadol 
eraill hefyd. Amlinellir pob cwestiwn yn fanwl yn y ddogfen hon, a cheir 
crynodeb o’r cwestiynau yr ydym yn ceisio’ch barn arnynt ym Mhennod 4. 
 
Mae arnom eisiau sicrhau bod yr adeiledd iawn yn bodoli yng Nghymru i 
wasanaethu ein dinasyddion, ac mae’r ymgynghoriad hwn yn rhoi cyfle i 
bawb gyfrannu barn. Mae’r Llywodraeth yn cadw meddwl agored ynghylch 
faint o ddiwygio a wneir. Fe ystyriwn ganlyniadau’r ymgynghoriad hwn yn 
ofalus cyn penderfynu gwneud unrhyw newidiadau angenrheidiol. Fe 
gydweithiwn yn agos gyda’r sefydliadau yng Nghymru wrth fwrw ymlaen â’n 
cynigion a cheisiwn gyhoeddi canlyniadau’r ymgynghoriad hwn yn 
ddiweddarach eleni.  Gweithredir unrhyw newidiadau a gyfyd yn sgil y broses 
hon cyn gynted ag y daw’r cyfle.  

 
 
 
 
 
 
 

Cheryl Gillan 
Ysgrifennydd Gwladol Cymru 
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Pennod 1 

CRYNODEB 

Mae’r papur ymgynghori hwn yn amlinellu opsiynau a chynigion y 
Llywodraeth ar gyfer newidiadau i gyfansoddiad y Cynulliad, yn cynnwys nifer 
etholaethau’r Cynulliad, hyd tymhorau’r Cynulliad, hawl ymgeiswyr i sefyll yn 
yr un etholiad mewn etholaeth Cynulliad a rhanbarth a hawl Aelodau’r 
Cynulliad i eistedd yn Senedd San Steffan hefyd ar yr un pryd.  
 
Byddwn yn gofyn cwestiynau ar bob un o’r pynciau a amlinellir yn y papur 
hwn, gan ofyn eich barn am y ffordd orau ymlaen, a bydd yr ymatebion yn 
helpu’r Llywodraeth i benderfynu pa gamau i’w cymryd.  Amlinellir y pynciau, 
a’r cwestiynau cysylltiedig, yn gryno isod, ac fe’u trafodir mewn mwy o 
fanylder ym Mhennod 3. Cewch wybod sut i ymateb ym Mhennod 5. 

Etholaethau’r Cynulliad  

Ar hyn o bryd mae gan 40 etholaeth y Cynulliad yr un ffiniau â’r etholaethau 
Seneddol yng Nghymru. Ond bydd lleihau maint T ’r Cyffredin, ynghyd â 
chyfartalu maint etholaethau Seneddol i gynyddu tegwch ein system, yn 
golygu y bydd yr adolygiad sydd ar droed ar hyn o bryd yn dyrannu 30 
etholaeth Seneddol i Gymru. Mae’r Llywodraeth yn gwahodd sylwadau, pan 
fydd yr etholaethau seneddol yn newid, ynghylch a ddylai’r Cynulliad barhau i 
fod â 40 etholaeth, gan addasu’r etholaethau hynny i fod yn fwy cyfartal o 
ran maint, ynteu a ddylid ailsefydlu’r cysylltiad rhwng etholaethau’r Cynulliad 
a’r Senedd drwy newid i Gynulliad sy’n cynnwys 30 etholaeth a 30 o aelodau 
rhanbarthol. Cynigir ffordd i reoli newidiadau yn y dyfodol yn nifer yr 
etholaethau yng Nghymru heb newid maint y Cynulliad hefyd. 

Hyd tymor Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Cyflwynodd Deddf Seneddau Cyfnod Penodol 2011 dymor penodol o bum 
mlynedd i Senedd y Deyrnas Unedig, gan bennu y cynhelid yr Etholiad 
Cyffredinol Seneddol nesaf ar 7 Mai 2015. Tymhorau penodol pedair blynedd 
sydd i’r Cynulliad, ond, fel eithriad, ar gais Llywodraeth Cymru1, a gyda 
chytundeb y Cynulliad, mae gan y Cynulliad presennol dymor pum mlynedd, 
yn rhedeg tan 2016, er mwyn sicrhau na fydd yr etholiad Cynulliad nesaf yn 
gwrthdaro â’r Etholiad Cyffredinol Seneddol. Hoffem glywed eich barn – a 
ddylai tymor penodol y Cynulliad fod yn bedair blynedd ynteu’n bump?   

Sefyll fel ymgeisydd etholaeth ac ymgeisydd rhanbarthol 

Dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, caiff ymgeiswyr etholiadau’r Cynulliad 
eu gwahardd ar hyn o bryd rhag sefyll mewn etholaeth ac mewn rhanbarth ar 
yr un pryd. Credwn ni y dylid codi’r gwaharddiad hwn, a hoffem wybod a 
ydych yn cytuno y dylai ymgeisydd allu sefyll mewn etholaeth a rhanbarth ar 
yr un pryd yn y dyfodol. 

1 Yr enw statudol ar gyfer yr adran weithredol yw Llywodraeth Cynulliad Cymru, ond ers mis Mai 
2011 hoffai gael ei adnabod fel Llywodraeth Cymru.  
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Mandadau lluosog 

Mae’r Llywodraeth yn sylweddoli bod pryderon ynghylch gallu rhywun sy’n 
eistedd mewn dau gorff deddfwriaethol ar yr un pryd i wneud cyfiawnder â’r 
ddwy swydd. Ar hyn o bryd, gall Aelod Cynulliad fod yn Aelod Seneddol neu 
Aelod yn Nh ’r Arglwyddi hefyd – arfer a elwir gan lawer yn “ddyblu swyddi”. 
Hoffem gael sylwadau ynghylch a ddylid cyflwyno deddfwriaeth i roi terfyn ar 
yr arfer o “ddyblu swyddi”. 
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Pennod 2 

RHAGLEN DDIWYGIO CYFANSODDIADOL Y LLYWODRAETH  

Mae’r Llywodraeth yn cyflwyno rhaglen adnewyddu gwleidyddol sylweddol i 
adfer hyder yn ein cyfundrefn boliticaidd: 
 

 Rydym yn lleihau maint T ’r Cyffredin, ac yn creu etholaethau llai 
niferus a mwy cyfartal o ran maint fel bod pleidleisiau pobl yn cario’r 
un pwysau, lle bynnag y maent yn byw; 

 
 Rydym wedi sefydlu Seneddau cyfnod penodol, pum mlynedd, fel na 

ellir galw Etholiad Cyffredinol Seneddol mwyach ar fympwy Prif 
Weinidog. Cynhelir yr etholiad nesaf i D ’r Cyffredin ar 7 Mai 2015, os 
na chynhelir Etholiad Cyffredinol Arbennig cyn y dyddiad hwnnw, a 
phob pum mlynedd wedyn;  

 
 Rydym wedi cynnal refferendwm ar y drefn bleidleisio Seneddol, ac 

rydym yn edrych ar y rheolau ynghylch ariannu pleidiau a lobïo; ac 
 

 Rydym wedi sefydlu Comisiwn i edrych ar ganlyniadau datganoli i D ’r 
Cyffredin (materion a adwaenir yn fwy arferol fel “Cwestiwn Gorllewin 
Lothian”) a ddylai gyflwyno adroddiad yn ystod y sesiwn Seneddol 
gyfredol. 

 
Rydym hefyd yn cyflwyno hawl diddymu i ganiatáu i etholwyr orfodi 
isetholiad os canfyddir bod eu Haelod Seneddol yn euog o gamwedd difrifol, 
cyflymu gweithrediad cofrestru etholwyr unigol a bwrw ymlaen â diwygio T ’r 
Arglwyddi. 
 
Bydd y diwygiadau hyn yn helpu i gryfhau’r Senedd a sicrhau bod ein 
cynrychiolwyr etholedig yn fwy hygyrch ac atebol i’r bobl sy’n eu hethol.  
Maent hefyd yn sicrhau bod y ffordd y mae’r Senedd yn gweithio’n fwy 
agored a thryloyw. 
 
Mae’r rhaglen adnewyddu gwleidyddol hon yn effeithio ar bob rhan o’r 
Deyrnas Unedig ac, yng Nghymru, bydd ganddi oblygiadau i’r Cynulliad. Bydd 
lleihau T ’r Cyffredin a chael etholaethau mwy cyfartal eu maint yn arwain at 
leihau nifer etholaethau Seneddol Cymru o 40 i 30. Ar hyn o bryd mae’r 
etholaethau a ddefnyddir i ethol Aelodau Cynulliad yr un fath â’r rhai a 
ddefnyddir i ethol Aelodau Seneddol, ac wrth newid yr etholaethau Seneddol 
bydd angen edrych ar sut y dylid strwythuro etholaethau’r Cynulliad yn y 
dyfodol. 
 
Wrth sefydlu cyfnodau Seneddol penodol bydd gan hynny oblygiadau hefyd 
i’r Cynulliad. Pedair blynedd yw tymor Cynulliad fel arfer, ond mae gan y 
Cynulliad cyfredol dymor bum mlynedd, yn rhedeg hyd 2016, i sicrhau na 
fydd yr etholiad Cynulliad nesaf yn cyd-daro â’r Etholiad Cyffredinol Seneddol 
yn 2015. 
 
Yn ogystal â rhaglen y Llywodraeth o ddiwygio cyfansoddiadol ar draws y 
Deyrnas Unedig, mae datblygiadau diweddar ym mhroses ddatganoli 
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Cymru’n gefnlen i’r ymarfer ymgynghori hwn hefyd. Bellach mae gan y 
Cynulliad bwerau deddfu ymhob un o’r ugain maes sydd wedi’u datganoli i 
Gymru yn dilyn pleidlais gadarnhaol yn y refferendwm a gynhaliwyd ym mis 
Mawrth 2011. 
 
Ym mis Hydref 2011, sefydlodd y Llywodraeth y Comisiwn ar Ddatganoli yng 
Nghymru (“Comisiwn Silk”) i adolygu’r trefniadau ariannol a chyfansoddiadol 
yng Nghymru, a gwneud argymhellion ar gyfer newid sy’n debygol o ennyn 
cefnogaeth eang. Nid yw materion perthnasol i ethol Aelodau Cynulliad yn 
ffurfio rhan o gylch gorchwyl y Comisiwn. 
 
Mae’r Comisiwn yn ymgymryd â’i waith mewn dwy ran. Yn Rhan I mae’n 
adolygu’r achos dros ddatganoli pwerau cyllidol i wella atebolrwydd ariannol 
y Cynulliad, sy’n gyson ag amcanion cyllidol ehangach y Deyrnas Unedig. 
Bydd y Comisiwn yn cyflwyno adroddiad ar ei ganfyddiadau yn yr hydref. 
Wedyn bydd yn troi ei sylw at ail ran ei gylch gorchwyl, gan ystyried a ddylid 
newid terfynau’r hyn sydd wedi’i ddatganoli a’r hyn sydd heb ei ddatganoli. 
Bydd y Comisiwn yn cyflwyno adroddiad ar yr agwedd hon o’i waith erbyn 
gwanwyn 2014. 
 
Dylai’r adolygiad helpu ategu setliad datganoli Cymru drwy beri bod y 
sefydliadau datganoledig yng Nghymru – y Cynulliad a Llywodraeth Cymru – 
yn fwy atebol i’r bobl a wasanaethant, a thrwy nodi ble y gellir symleiddio 
terfynau’r setliad. 
 
Mae’r Llywodraeth yn awyddus i sicrhau bod gan y Cynulliad y strwythur iawn 
i wynebu heriau yn y dyfodol. Yn y papur ymgynghori hwn, gofynnwn am 
sylwadau ynghylch nifer etholaethau’r Cynulliad, hyd tymhorau’r Cynulliad, 
ac ambell gwestiwn arall cysylltiedig ag etholiadau’r Cynulliad.  
 
Gofynnwn rai cwestiynau yr hoffem yn fawr gael sylwadau arnynt yn y 
bennod nesaf. Mae’r rhain wedi’u rhifo er hwylustod cyfeirio ac fe’u crynhoir 
ym Mhennod 4. Byddai o gymorth, lle bo modd, pe gallech gyfeirio at rifau’r 
cwestiynau wrth ymateb i’r ymgynghoriad.  
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Pennod 3 

RHAN 1: ETHOLAETHAU’R CYNULLIAD  

Nifer Etholaethau’r Cynulliad  

1.1 Ar hyn o bryd mae 40 o etholaethau i’r Cynulliad, pob un yn 
dychwelyd un Aelod Cynulliad dan y drefn etholiadol “cyntaf i’r felin”. 
Mae 5 rhanbarth etholaethol i’r Cynulliad hefyd, pob un yn dychwelyd 
pedwar Aelod Cynulliad dan y System Aelodau Ychwanegol. Daw hyn â 
chyfanswm Aelodau’r Cynulliad i 60. Mae’r Llywodraeth yn parhau i 
gredu mai Cynulliad o 60 aelod yw’r maint iawn, ac nid yw’n fwriad 
ganddi newid nifer yr Aelodau Cynulliad. 

 
1.2 Ar hyn o bryd mae’r etholaethau a ddefnyddir i ethol Aelodau 

Cynulliad yr un fath â’r rhai a ddefnyddir i ethol Aelodau Seneddol. 
Fodd bynnag, mae maint T ’r Cyffredin yn cael ei leihau yn sgîl Deddf 
Systemau Pleidleisio Seneddol ac Etholaethau 2011, ac yn y dyfodol 
bydd llai o etholaethau Seneddol ym mhob rhan o’r Deyrnas Unedig, 
gan gynnwys Cymru. Mae Comisiwn Ffiniau annibynnol Cymru wrthi’n 
cynnal adolygiad a fydd yn arwain at gael 30 o etholaethau Seneddol 
yng Nghymru, a chyhoeddodd ei gynigion cychwynnol ar 11 Ionawr 
20122. Yn dilyn hyn cafwyd cyfres o ymgynghoriadau cyhoeddus, yr 
amlinellir eu proses yn Atodiad D. Mae Deddf 2011 yn torri’r ddolen 
gyswllt rhwng etholaethau’r Cynulliad ac etholaethau Seneddol a does 
dim peirianwaith ar hyn o bryd ar gyfer adolygu a newid ffiniau’r 40 
etholaeth Cynulliad.3 

 
1.3 Mae’r datblygiadau hyn yn golygu bod angen inni newid trefniadau 

presennol etholaethau’r Cynulliad. Mae’r Llywodraeth yn ystyried bwrw 
ymlaen ag un o ddau opsiwn. Byddai’r ddau opsiwn yn golygu newid 
map presennol etholaethau’r Cynulliad.  

 
Opsiwn 1: Parhau gyda 40 etholaeth Cynulliad, pob un yn ethol un 

Aelod Cynulliad. Byddai hyn yn gofyn am sefydlu system 
newydd o adolygiadau ffiniau er mwyn caniatáu 
diweddaru etholaethau’r Cynulliad a’u gwneud yn fwy 
cyfartal o ran maint o bryd i’w gilydd; neu 

 
Opsiwn 2:  Ailsefydlu’r cyswllt rhwng etholaethau’r Cynulliad ac 

etholaethau Seneddol, drwy newid i Gynulliad o 30 
etholaeth, pob un yn ethol un Aelod, gan ethol 30 Aelod 
ar ben hynny o’r rhanbarthau. Gellid newid nifer yr 
Aelodau Cynulliad rhanbarthol pe bai nifer yr 
etholaethau’n newid yn y dyfodol, i sicrhau bod maint y 
Cynulliad yn ei gyfanrwydd yn aros yr un fath. 

                                                 
2 Comisiwn Ffiniau Cymru, “Arolwg 2013 o Etholaethau Seneddol yng Nghymru: Cynigion 
Cychwynnol”, Ionawr 2012. 
3 Gwnaeth Gorchymyn Etholaethau Seneddol a Rhanbarthau Etholiadol y Cynulliad (Cymru) 
(Diwygio) 2011 nifer o fân newidiadau i rai etholaethau Cynulliad a ddaw i rym erbyn etholiadau 
Cynulliad 2016. Does dim p er i wneud newidiadau pellach. 
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1.4 Mae rhai sylwebwyr wedi awgrymu opsiynau eraill, ond fel egwyddor 
sylfaenol mae’r Llywodraeth yn credu bod system bleidleisio gyfrannol 
yn iawn i’r Cynulliad. Does gennym ni ddim cynlluniau i gyflwyno 
newidiadau a fyddai’n lleihau’r lefel gyfredol o gyfranoledd yn y 
Cynulliad, lle etholir traean o Aelodau’r Cynulliad (20 allan o 60) dan y 
System Aelodau Ychwanegol4. Mae’r ddau opsiwn sy’n destun yr 
ymgynghoriad un ai’n cadw’r gymhareb honno (Opsiwn 1) neu’n 
cynyddu’r gyfran o seddi rhanbarthol (Opsiwn 2). Bydd y Llywodraeth 
yn ystyried rhinweddau’r naill opsiwn a’r llall yn ôl eu heffaith ar y 
broses ddemocrataidd yng Nghymru. Nid rhoi mantais i unrhyw blaid 
wleidyddol yw bwriad y Llywodraeth. 

 
1.5 Fe benderfynwn pa opsiwn i’w ddewis wedi ystyried yr ymatebion i’r 

ymgynghoriad hwn yn ofalus, a byddwn yn dewis yr opsiwn y credwn 
ei fod er y budd gorau i’r Cynulliad ac i Gymru’n gyffredinol.  

Opsiwn 1: 40 Etholaeth Cynulliad  

1.6 Dangosir 40 etholaeth y Cynulliad dros y ddalen. 
 
1.7 Dan Opsiwn 1, ni fyddai gan etholaethau’r Cynulliad ac etholaethau 

Seneddol yr un ffiniau yn y dyfodol, ac nid adferid y cyswllt a fodolodd 
ers dechrau’r Cynulliad. Byddai nifer etholaethau’r Cynulliad (a’r 
Aelodau Cynulliad a gynrychiolai’r etholaethau hynny) yn aros fel y 
mae ar hyn o bryd. Byddai angen i ffiniau’r 40 etholaeth Cynulliad fod 
yn destun adolygiad annibynnol o bryd i’w gilydd. O gymharu ag 
Opsiwn 2, byddai Opsiwn 1 yn golygu bod mwy o etholwyr yn 
etholiadau’r Cynulliad yn aros yn yr un etholaeth.  

 
1.8 Fodd bynnag, mae mwy o gymhlethdod o gael gwahanol ffiniau ar 

gyfer etholiadau Seneddol a Chynulliad na’r trefniant presennol, lle 
defnyddir yr un ffiniau ar gyfer y ddau etholiad. 

 
1.9 Byddai angen adolygu ffiniau’r 40 etholaeth Cynulliad yn y dyfodol ar 

amserlen wahanol i un yr etholaethau Seneddol. Byddai hyn yn 
ychwanegu cost o gymharu ag Opsiwn 2, lle na fyddai angen adolygu 
etholaethau Cynulliad a Seneddol ar wahân oherwydd y byddent yn 
rhannu’r un ffiniau. Gallai cael gwahanol ffiniau i’r ddwy set o 
etholaethau gymhlethu trefniadaeth pleidiau gwleidyddol a 
threfniadau etholiadol hefyd ac ychwanegu cost o bosib.  

 
1.10 Wedi dweud hynny, dylid nodi bod gwahanol ffiniau i etholaethau 

Senedd y Deyrnas Unedig ac etholaethau Senedd yr Alban ers 2005. 

4 Ar hyn o bryd, etholir 40 Aelod Cynulliad etholaeth drwy’r system etholiadol ‘cyntaf i’r felin’, a 
dychwelir 20 Aelod Cynulliad rhanbarthol drwy’r System Aelodau Ychwanegol o gynrychiolaeth 
gyfrannol. Etholir aelodau rhanbarthol o restr ranbarthol plaid mewn cyfrannedd i nifer y pleidleisiau a 
gawsant yn y rhanbarth, ond wedi’i addasu mewn cyfrannedd gwrthdro i nifer y seddi etholaeth a 
enillant. 
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Adolygiadau Ffiniau Cyfnodol i 40 Etholaeth y Cynulliad  

1.11 Os yw’r Cynulliad i barhau gyda 40 o etholaethau, rhaid sefydlu 
peirianwaith ar gyfer adolygu ffiniau’r etholaethau hynny’n rheolaidd 
yn y dyfodol. Bydd y 40 etholaeth bresennol yn aros fel y maent am y 
tro hyd nes bydd peirianwaith newydd yn ei le ac adolygiad wedi’i 
gwblhau. Gweithredir hyn cyn gynted â phosib.  

 
1.12 Nodir maint pob un o ddeugain etholaeth bresennol y Cynulliad yn 

Atodiad A5. Maent yn hynod anghyfartal ar hyn o bryd; mae nifer 
etholwyr yr etholaeth fwyaf, De Caerdydd a Phenarth, ryw 90% yn fwy 
nag eiddo’r leiaf (Arfon)6, a byddai hyn yn hollol wahanol i’r 
etholaethau Seneddol newydd yng Nghymru, a fydd yn cynnwys 
niferoedd gweddol gyfartal o etholwyr. 

 
1.13 Y sail i ddiwygiadau’r Llywodraeth i etholaethau seneddol yw’r 

egwyddor o chwarae teg, y dylai pleidlais pob etholwr gario’r un 
pwysau. I hyn fod yn wir rhwng etholaethau yn ogystal ag o’u mewn 
rhaid i bob un gynnwys nifer weddol gyfartal o etholwyr. 

 
1.14 Cred y Llywodraeth fod yr egwyddor hon yr un mor berthnasol i 

etholaethau’r Cynulliad ag i etholaethau Seneddol, a byddem yn ceisio 
sicrhau bod etholaethau’r Cynulliad yn fwy cydradd o ran maint os eir 
ymlaen ag Opsiwn 17. 

 
1.15 Ar hyn o bryd does dim peirianwaith statudol i adolygu a newid ffiniau 

etholaethau’r Cynulliad ac, os cedwir 40 etholaeth Cynulliad, byddai’r 
Llywodraeth yn ceisio deddfu i sefydlu peirianwaith. Sefydlodd Deddf 
Systemau Pleidleisio Seneddol ac Etholaethau 2011 set newydd o 
Reolau i’r Comisiynau Ffiniau eu dilyn wrth wneud argymhellion am 
ffiniau etholaethau Seneddol. Mae’r Rheolau hyn i’w gweld yn Atodiad 
C. Bwriad y llywodraeth yw y ceid Rheolau tebyg ar gyfer y broses o 
ddosbarthu’r 40 sedd yn y Cynulliad. Amlinellir y Rheolau y byddai’r 
Llywodraeth am eu gosod ar gyfer seddi’r Cynulliad yn Ffigur 2 dros y 
ddalen.  

5 Mae’r ffigurau hyn yn seiliedig ar y gofrestr etholiadol ar 1 Rhagfyr 2011. 
6 De Caerdydd a Phenarth yw’r etholaeth Cynulliad fwyaf yng Nghymru o ran nifer etholwyr (76,715 
ar 1 Rhagfyr 2011), ac Arfon yw’r leiaf (40,667 ar 1 Rhagfyr 2011). 
7 Fyddai dim angen gwneud hyn os cwtogir nifer etholaethau’r Cynulliad i 30 gan y byddai ganddynt yr 
un ffiniau wedyn â’r etholaethau Seneddol newydd yng Nghymru (a fydd yn weddol gyfartal o ran 
niferoedd etholwyr). 



15

© Crown copyright and database rights [2012] Ordnance Survey [100047875]
© Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata [2012] Arolwg Ordnans [100047875]

1. Aberavon
2. Aberconwy
3. Alyn and Deeside
4. Arfon
5. Blaenau Gwent
6. Brecon and Radnorshire
7. Bridgend
8. Caerphilly
9. Cardiff Central
10. Cardiff North
11. Cardiff South and Penarth
12. Cardiff West
13. Carmarthen East

and Dinefwr
14. Carmarthen West and

South Pembrokeshire
15. Ceredigion
16. Clwyd South

17. Clwyd West
18. Cynon Valley
19. Delyn
20. Dwyfor Meirionnydd
21. Gower
22. Islwyn
23. Llanelli
24. Merthyr Tydfil 

and Rhymney
25. Monmouth
26. Montgomeryshire
27. Neath
28. Newport East
29. Newport West
30. Ogmore

31. Pontypridd
32. Preseli Pembrokeshire
33. Rhondda
34. Swansea East
35. Swansea West
36. Torfaen
37. Vale of Clwyd
38. Vale of Glamorgan
39. Wrexham
40. Ynys Môn

1

2 34

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
22

23 24
25

26

27

282930 31

32

3334
35

36

37

38

39

40

8

9

10

11

12

29

31

38

21 0 21 42

Cilomedrau / Kilometres
Graddfa / Scale: 1:1,030,500

CAERDYDD

DARLUN 1: ETHOLAETHAU CYFREDOL Y CYNULLIAD



 16

Darlun 2: Rheolau ar gyfer Dosbarthu Seddi’r Cynulliad8 

Nifer Etholaethau  
 
1. Bydd 40 o etholaethau gan y Cynulliad. 
 

Nifer etholwyr pob etholaeth 
 
2. Bydd nifer etholwyr unrhyw etholaeth yn: 
    (a) ddim llai na 95% o gwota etholiadol y Cynulliad, a 
    (b) dim mwy na 105% o’r cwota hwnnw. 

 
Ystyr ‘cwota etholiadol y Cynulliad’ yw nifer yr etholwyr ar gyfer 
etholiadau’r Cynulliad wedi’i rhannu â 40 (sef nifer etholaethau’r 
Cynulliad). 

 
Ffactorau 
 
3. Yn amodol ar Reol 2, gellir ystyried y ffactorau canlynol wrth ddosbarthu 

seddi’r Cynulliad: 
(a) ystyriaethau daearyddol arbennig, gan gynnwys maint, siâp a 
hygyrchedd etholaeth yn enwedig; 
(b)   ffiniau llywodraeth leol; 
(c)   ffiniau etholaethau presennol; 
(ch) unrhyw glymau lleol a dorrid wrth newid etholaethau;      

  a 
(d)   anghyfleusterau unrhyw newidiadau o’r fath. 

1.16 Byddai Rheol 1 yn pennu mai 40 yw nifer etholaethau’r Cynulliad, yr 
un nifer ag ar hyn o bryd. Byddai Rheol 2 yn sicrhau bod llai o 
wahaniaeth rhwng maint pob etholaeth o ran nifer etholwyr nag a geir 
ar hyn o bryd: byddai’n rhaid i nifer etholwyr pob etholaeth fod o fewn 
95% i 105% o gwota etholiadol y Cynulliad – sef nifer y bobl ar y 
gofrestr etholiadol wedi’i rhannu â nifer etholaethau’r Cynulliad (40). 
Cyfanswm nifer yr etholwyr ar gyfer etholiadau’r Cynulliad ar 1 
Rhagfyr 2011 oedd 2,322,1249, sy’n golygu mai 58,05310 fyddai cwota 
etholiadol y Cynulliad. 

 
1.17 Byddai Rheol 3 yn nodi’r ffactorau y gallai’r comisiwn ffiniau 

perthnasol11 eu cymryd i ystyriaeth wrth benderfynu ar ffiniau 

8 Mae’r tair Rheol arfaethedig wedi’u seilio ar y Rheolau a ddefnyddir wrth benderfynu ffiniau’r 
etholaethau Seneddol newydd (atodiad C), wedi’u haddasu i’w gwneud yn berthnasol i etholaethau’r 
Cynulliad. 
9 Mae etholiadau’r Cynulliad ac etholiadau Seneddol yn defnyddio gwahanol etholfreintiau. Gall 
dinasyddion yr Undeb Ewropeaidd bleidleisio yn etholiadau’r Cynulliad gan fod yr etholfraint yr un 
fath ag ar gyfer etholiadau llywodraeth leol, tra mai dim ond dinasyddion Prydeinig, Gwyddelig a’r 
Gymanwlad (mewn rhai achosion) gaiff bleidleisio mewn etholiadau Seneddol.     
10 Mae’r ffigurau hyn wedi’u seilio ar y gofrestr etholiadol ar 1 Rhagfyr 2011.   
11 Mae gweddill y papur hwn yn tybio y byddai Comisiwn Ffiniau Cymru’n adolygu ffiniau 
etholaethau’r Cynulliad dan yr opsiwn hwn. Byddai gwneud adolygiadau o’r fath ar wahân i 
adolygiadau o etholaethau Seneddol yn swyddogaeth newydd i’r Comisiwn, ac yn gofyn am 
ddeddfwriaeth sylfaenol, wedi’i chymeradwyo gan y Senedd.    
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etholaethau’r Cynulliad, ar yr amod eu bod yn cydymffurfio â’r rheol 
cydraddoldeb etholiadol (Rheol 2). Maent yn adlewyrchu’r ffactorau y 
gall Comisiynau Ffiniau eu cymryd i ystyriaeth wrth benderfynu ar y 
ffiniau etholaethau Seneddol newydd. 

 
1.18 Byddai’r Llywodraeth yn bwriadu hefyd i adolygiadau o ffiniau 

etholaethau’r Cynulliad fod yn destun yr un broses ymgynghori 
cyhoeddus â’r adolygiad presennol o etholaethau Seneddol. Ystyr hyn 
yw y byddai Comisiwn Ffiniau Cymru’n ymgynghori â’r cyhoedd yn y 
dyfodol ynghylch ffiniau etholaethau’r Cynulliad yn yr un modd ag a 
wneir ar hyn o bryd gydag etholaethau Seneddol. 

 
1.19 Ceid cyfnod deuddeg wythnos ar gyfer sylwadau ysgrifenedig, pryd y 

cynhelid gwrandawiadau cyhoeddus gan y Comisiwn Ffiniau i ganiatáu 
cyflwyno sylwadau llafar. Wedyn câi’r sylwadau a dderbyniwyd eu 
cyhoeddi, cyn cael ymgynghoriad pedair wythnos pryd y gellid 
cyflwyno sylwadau ysgrifenedig mewn ymateb i sylwadau a wnaed gan 
eraill. Petai’r Comisiwn Ffiniau ar ddiwedd y cyfnod hwnnw’n dymuno 
ailfeddwl ei gynigion gwreiddiol ac argymell etholaethau gwahanol, 
ceid ymgynghoriad ysgrifenedig terfynol wedyn a fyddai’n para wyth 
wythnos. 

 
1.20 Yn olaf, byddai’r Llywodraeth yn gosod dyddiad cau i Gomisiwn Ffiniau 

Cymru gyflwyno’i argymhellion terfynol ar etholaethau’r Cynulliad, ac 
yn sicrhau y cynhelid adolygiadau bob pedair neu bum mlynedd wedyn 
(yn dibynnu ar hyd tymor y Cynulliad). Byddai hyn yn sicrhau y câi 
ffiniau etholaethau’r Cynulliad eu haddasu’n rheolaidd i adlewyrchu 
newidiadau yn niferoedd etholwyr yr etholaethau.  

 
1.21 Os penderfynir cadw 40 etholaeth Cynulliad, bydd y Llywodraeth yn 

ceisio deddfu cyn gynted ag y bo modd i sefydlu’r peirianwaith a 
ddisgrifir yma.  Byddai’r dyddiad cau i Gomisiwn Ffiniau Cymru adrodd 
ar newidiadau i ffiniau etholaethau presennol y Cynulliad yn dibynnu 
ar ba bryd a daw’r ddeddfwriaeth honno i rym.  

Opsiwn 2: 30 Etholaeth Cynulliad  

1.22 Dangosir cynigion cychwynnol Comisiwn Ffiniau Cymru ar gyfer 30 
etholaeth Seneddol newydd dros y ddalen.  Mae data ar niferoedd 
etholwyr yr etholaethau hyn (seiliedig ar y gofrestr etholiadol ar 1 
Rhagfyr 2010) ar gael yn Atodiad B12.  

 
1.23 Mae’n bwysig cofio y gallai ffiniau rhai neu bob un o’r etholaethau 

newydd arfaethedig hyn newid erbyn i Gomisiwn Ffiniau Cymru adrodd 
ei argymhellion terfynol i’r Senedd ym mis Hydref 2013. Fydd dim 
newid yn nifer yr etholaethau newydd a geir yn sgîl yr adolygiad 
hwnnw, ond gall y nifer newid mewn adolygiadau yn y dyfodol. 

12 Nid yw argymhellion y Comisiwn Ffiniau’n rhan o’r ymgynghoriad hwn. Mae gwybodaeth bellach 
ar gael ar wefan Comisiwn Ffiniau Cymru, http://www.bcomm-wales.gov.uk.  
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1.24 Byddai bwrw ymlaen ag Opsiwn 2 yn golygu bod etholaethau’r 
Cynulliad yn parhau i gael yr un ffiniau ag etholaethau Seneddol yng 
Nghymru, a byddai etholwyr yn pleidleisio mewn un etholaeth i 
ddibenion etholiadau’r Cynulliad a’r Senedd. Byddai ffiniau cyffredin i’r 
ddwy set o etholaethau yn ei gwneud yn haws, ac yn fwy cost-
effeithiol, i adolygu’r ffiniau hynny i sicrhau bod niferoedd etholwyr yn 
parhau’n weddol gyfartal, a byddai’n hwyluso democratiaeth leol drwy 
beri bod trefniadaeth leol pleidiau a rhwydweithiau gwleidyddol yn llai 
cymhleth. 

 
1.25 Byddai’r Opsiwn hwn hefyd yn golygu symud i ffwrdd oddi wrth y 

gymhareb 40:20 rhwng aelodau etholaethol a rhanbarthol y Cynulliad 
sydd wedi bodoli yn etholiadau’r Cynulliad yn y gorffennol. Byddai’n 
cael ei ddisodli gan gymhareb 30:30, gan gynyddu cyfartaledd  
Aelodau’r Cynulliad a etholwyd dan y System Aelodau Ychwanegol. 

Delio â newidiadau yn nifer yr etholaethau Seneddol 

1.26 Adolygir etholaethau Seneddol bob pum mlynedd i sicrhau eu bod yn 
adlewyrchu symudiad pobl a bod pleidleisiau’n dal i gario pwysau 
cyfartal. Ym mhob adolygiad, dyrennir i bob rhan o’r Deyrnas Unedig 
gyfran o 600 etholaeth Seneddol sy’n adlewyrchu’n fras ei chyfran o 
etholwyr y Deyrnas Unedig. Gallai newidiadau poblogaeth ar draws y 
Deyrnas Unedig olygu yn y dyfodol y gallai nifer yr etholaethau 
Seneddol yng Nghymru (ac felly, dan yr opsiwn hwn, etholaethau’r 
Cynulliad) gael ei newid o ganlyniad, h.y. gallai nifer yr etholaethau 
yng Nghymru fod yn fwy neu lai na 30. 

 
1.27 Prif nod Opsiwn 2 fyddai rhoi’r un ffiniau i etholaethau’r Cynulliad ac 

etholaethau Seneddol yng Nghymru. Felly byddai newid yn nifer yr 
etholaethau Seneddol yng Nghymru’n berthnasol i etholaethau’r 
Cynulliad hefyd. Er enghraifft, pe bai nifer etholaethau Seneddol 
Cymru’n cynyddu o 30 i 31 yna byddai 31 o etholaethau Cynulliad 
hefyd. 

 
1.28 O fwrw ymlaen ag Opsiwn 2, byddai angen peirianwaith felly i 

sicrhau nad yw newidiadau yn nifer yr etholaethau’n arwain at nifer lai 
neu fwy o Aelodau Cynulliad yn gyffredinol. Cynnig y Llywodraeth 
yw, pe bai newid yn y dyfodol yn nifer etholaethau’r Cynulliad, y 
gwneid y gwahaniaeth i fyny drwy gynyddu neu leihau nifer 
aelodau rhanbarthol y Cynulliad. Ceir mwy o fanylion ynghylch sut y 
byddai hyn yn gweithio yn yr adran nesaf. 

Casgliad 

1.29 Mae’r Llywodraeth yn gwerthfawrogi fod dadleuon dros ac yn erbyn 
ailsefydlu’r cysylltiad rhwng etholaethau’r Cynulliad ac etholaethau 
Seneddol. Byddai Opsiwn 1 ac Opsiwn 2 ill dau’n cadw nodwedd o’r 
trefniadau cyfredol. Ar y naill law, byddai cadw 40 o etholaethau 
Cynulliad yn sicrhau dilyniant yn y cydbwysedd cyffredinol rhwng 
aelodau etholaethol ac aelodau rhanbarthol. 
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1.30 Ar y llaw arall, byddai lleihau nifer etholaethau’r Cynulliad i 30 a’u 
cysylltu ag etholaethau Seneddol yn cadw symlrwydd cymharol y 
trefniadau presennol i etholwyr a rhanddeiliaid eraill yn y broses 
ddemocrataidd. Byddai hefyd yn osgoi gorfod sefydlu proses adolygu 
ffiniau ar wahân ar gyfer etholaethau’r Cynulliad. 

 
1.31 At ei gilydd, mae’r Llywodraeth yn ffafrio parhau i gael ffiniau 

cyffredin i etholaethau Cynulliad a Seneddol. Felly rydym yn meddwl 
bwrw ymlaen ag Opsiwn 2, gyda Chynulliad yn cynnwys 30 o aelodau 
etholaeth a 30 o aelodau rhanbarthol. Nid yw hyn yn ben ar y mater, 
fodd bynnag, a byddem yn croesawu sylwadau cyrff ac unigolion sydd 
â diddordeb yn y cynigion hyn i’n helpu i wneud ein penderfyniad. 

C 1: A ydyw’n well gennych Opsiwn 1: 40 o etholaethau Cynulliad, a 
phob un yn cynnwys nifer weddol gyfartal o etholwyr, gan adolygu 
ffiniau’r etholaethau’n gyfnodol; ynteu Opsiwn 2: adfer y cyswllt rhwng 
etholaethau Cynulliad a Seneddol drwy newid i Gynulliad o 30 o 
etholaethau, gyda nifer hafal o aelodau etholaethol a rhanbarthol 
(30:30)? 

C 2: Dan yr opsiwn 30 etholaeth, a ydych yn cytuno â chynnig y 
Llywodraeth y gellid cynyddu neu leihau nifer seddi rhanbarthol y 
Cynulliad i roi ystyriaeth i unrhyw newid yn nifer etholaethau’r 
Cynulliad? 

Rhanbarthau Etholiadol y Cynulliad  

1.32 Mae 5 rhanbarth etholiadol gan y Cynulliad ar hyn o bryd, pob un yn 
dychwelyd 4 Aelod Cynulliad. Dangosir y rhanbarthau yn Ffigur 4 
gyferbyn.  

 
1.33 Y rhanbarthau etholiadol a sefydlwyd ym 1999 ar gyfer etholiadau 

cyntaf y Cynulliad oedd y rhai a ddefnyddid ar gyfer etholiadau Senedd 
Ewrop hyd at 1994. Bu ambell fân newid i’w ffiniau ers hynny i 
adlewyrchu newidiadau yn ffiniau etholaethau Seneddol a Chynulliad. 

 
1.34 Byddai’r naill neu’r llall o’r opsiynau’n golygu aildynnu’r ffiniau 

rhanbarthol. 
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Opsiwn 1: 40 Etholaeth Cynulliad  

1.35 Nid yw’r Llywodraeth yn bwriadu newid nifer rhanbarthau etholiadol y 
Cynulliad os eir ymlaen ag Opsiwn 1. Credwn fod y strwythur pum 
rhanbarth wedi gwasanaethu Cymru’n dda yn yr etholiadau Cynulliad a 
gafwyd hyd yma, ac mae 40 o etholaethau Cynulliad yn darparu 
sylfaen gadarn ar gyfer pum rhanbarth etholiadol yng Nghymru, pob 
un yn parhau i ddychwelyd pedwar Aelod Cynulliad rhanbarthol.  

 
1.36 Dan Opsiwn 1, dylai’r rhanbarthau barhau i fod wedi’u ffurfio o 

grwpiau o etholaethau Cynulliad (rhwng saith a naw), fel ar hyn o bryd. 
Ond byddai ffiniau’r pum rhanbarth yn newid o bryd i’w gilydd, gan 
adlewyrchu’r newidiadau cyfnodol i ffiniau’r 40 etholaeth sy’n creu’r 
rhanbarthau. Gan y byddai’r “blociau adeiladu” etholaethol hynny’n 
fwy cyfartal dan y cynigion a amlinellir uchod, bydd y rhanbarthau 
etholiadol eu hunain yn fwy cyfartal o ran maint nag ar hyn o bryd. 

Opsiwn 2: 30 Etholaeth Cynulliad  

1.37 Os symuda’r Cynulliad i 30 o etholaethau byddai’r Llywodraeth yn dal i 
fod o blaid cadw pum rhanbarth etholiadol, am y rhesymau a roddwyd 
ym mharagraff 1.35. Gyda 30 o etholaethau byddai’n bosibl cael chwe 
rhanbarth, pob un yn dychwelyd pum aelod: ym marn y Llywodraeth, 
ni fyddai fawr ddim i’w ennill o wneud hyn. 

 
1.38 Byddai pob un o’r pum rhanbarth yn cynnwys chwe etholaeth. Wedyn 

etholid chwe aelod Cynulliad rhanbarthol o bob rhanbarth, yn hytrach 
na’r pedwar presennol, gan roi cyfanswm o 30 aelod Cynulliad 
rhanbarthol. 

 
1.39 Fodd bynnag, yn y dyfodol gallai nifer yr etholaethau Seneddol 

gynyddu neu leihau o 30. Dan Opsiwn 2, er mwyn cynnal maint y 
Cynulliad ar 60 a chadw’r cyswllt rhwng etholaethau’r Cynulliad ac 
etholaethau Seneddol, byddai angen cynyddu neu ostwng nifer yr 
Aelodau Cynulliad a etholir o’r pum rhanbarth. At hynny, byddai angen 
i’r rhanbarthau eu hunain newid yn sylweddol wedyn: pe bai 29 neu 
31 o etholaethau, fyddai dim modd mwyach cael pum rhanbarth a 
phob un yn cynnwys yr un nifer o etholaethau Cynulliad. 

 
1.40 I ddelio â hyn mewn ffordd sy’n deg i etholwyr ar draws Cymru, dyma 

gynnig y Llywodraeth: 
 

i. Os mai 30 yw nifer yr etholaethau yng Nghymru, byddai’r 
Comisiwn Ffiniau’n creu pum rhanbarth, pob un yn cynnwys 
chwe etholaeth Cynulliad. Wedyn etholid chwe aelod 
rhanbarthol i’r Cynulliad o bob rhanbarth. Gan y byddai’r blociau 
adeiladu etholaethol yn weddol gyfartal o ran maint, a bod pob 
rhanbarth yn ethol yr un nifer o Aelodau Cynulliad, bydd hyn yn 
deg i’r etholwyr i gyd.  

 
ii. Os mai rhywbeth gwahanol i 30 yw nifer yr etholaethau yng 

Nghymru, byddai’r Comisiwn Ffiniau’n creu pum rhanbarth, na 
fyddai o reidrwydd yn cynnwys nifer gyfartal o etholaethau, 
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nac yn ethol nifer gyfartal o Aelodau Cynulliad. Byddid yn cadw 
chwarae teg ym mhwysau’r bleidlais drwy ddyrannu seddi yn ôl 
dull Sainte-Laguë13. Byddai pob rhanbarth yn cynnwys rhwng 
pedair a saith sedd, ond mater i’r Comisiwn Ffiniau fyddai 
penderfynu pa gyfuniad o etholaethau fyddai’n sicrhau 
cydbwysedd orau rhwng sicrhau cydraddoldeb pleidleisiau ac 
adeiladu rhanbarthau addas sydd o fewn yr ystod maint hon. Yn y 
modd yma, er y gellid cael dau ranbarth sy’n cynnwys yr un nifer o 
etholaethau ond yn ethol nifer wahanol o Aelodau Cynulliad, 
byddai’r dyraniadau’n dal yn deg i’r etholwyr.14   

 
1.41 Mae nifer o ffyrdd eraill o ddelio â newid yn nifer yr etholaethau, ond 

does dim ohonynt yn cael eu ffafrio gan y Llywodraeth. Er enghraifft, 
gallai ffiniau rhanbarthau gael eu gosod yn ddigyfnewid, waeth pa 
newidiadau a wneir yn y dyfodol i ffiniau etholaethau. Ond gallai hyn 
olygu bod ffiniau rhanbarthau’r Cynulliad yn rhedeg drwy 
etholaethau’r Cynulliad, a chael etholaethau o fewn mwy nag un 
rhanbarth. Byddai hefyd yn cymhlethu gweinyddiad yr etholiadau yn yr 
ardaloedd hynny’n sylweddol. 

 
1.42 Opsiwn arall fyddai ildio’r egwyddor o ddefnyddio’r un ffiniau 

etholaethol ar gyfer etholiadau Seneddol a Chynulliad pe ceid newid yn 
y dyfodol yn nifer yr etholaethau Seneddol. Petai nifer yr etholaethau’n 
newid o 30 i, er enghraifft, 29 neu 31, gallai nifer etholaethau’r 
Cynulliad aros yn gyson ar 30. Byddai hyn yn torri’r cyswllt a fuasai 
wedi’i ailsefydlu dan opsiwn 2, ond yn cynnal dilyniant yn ffiniau 30 
etholaeth y Cynulliad a fyddai’n bodoli ar y pryd. Fodd bynnag, os 
penderfyna’r Llywodraeth y dylid adfer y cyswllt, mae’n ymddangos 
mai call fyddai ceisio’i gadw os ceir newidiadau pellach. 

 
1.43 Dewis arall i’r trefniant hwn fyddai disodli rhanbarthau etholaethol y 

Cynulliad ag un rhestr genedlaethol i Gymru gyfan. Gellid newid nifer 
yr Aelodau Cynulliad a etholid o’r rhestr hon yn weddol rwydd petai 
nifer yr etholaethau’n newid. Fodd bynnag, nid yw’r Llywodraeth yn 
ffafrio hyn. Yn ein barn ni mae’n well i aelodau Cynulliad gynrychioli 
etholaethau a rhanbarthau, yn hytrach na Chymru gyfan. Byddai rhestr 
genedlaethol yn rhoi mwy o bellter rhwng aelodau rhanbarthol a’u 
hetholwyr. 

13 Mae fformiwla “Sainte-Laguë” yn gweithredu’n fras fel a ganlyn. Dilynir y fformiwla (nifer yr 
etholwyr /((2 x nifer y seddi sydd eisoes wedi’u dyrannu) + 1) ar gyfer pob rhanbarth. Wedi i bob sedd 
gael ei dyrannu, defnyddir y fformiwla eto – dyrennir y sedd nesaf i’r rhanbarth sydd â’r nifer fwyaf o 
etholwyr wedyn. Parheir â’r broses nes bod pob sedd wedi’i dyrannu. Ni ddylid cymysgu’r defnydd o 
fformiwla Sainte-Laguë i ddosbarthu seddi â’r defnydd o ddull D’Hondt ar gyfer ethol aelodau 
rhanbarthol y Cynulliad. Nid yw’r Llywodraeth yn cynnig unrhyw newidiadau yn hynny o beth. 
14 Nid yw’r Llywodraeth yn credu y dylai unrhyw ranbarth ethol llai o aelodau rhanbarthol i’r 
Cynulliad nag ar hyn o bryd. Fodd bynnag, rhaid cael terfyn ar nifer y seddi mewn unrhyw ranbarth, i 
atal rhanbarth rhag tyfu’n rhy fawr. Cred y Llywodraeth fod 4-7 sedd mewn rhanbarth yn rhoi’r 
cydbwysedd cywir. Mae’n annhebygol iawn yn y tymor byr i ganolig y byddai nifer yr etholaethau a 
ddyrennir i Gymru yn disgyn y tu allan i’r amrediad a ddarperir gan bum rhanbarth yn cynnwys rhwng 
4 a 7 o seddi.  
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1.44 Mae’r Llywodraeth yn agored i ystyried pob opsiwn ar gyfer strwythur 
rhanbarthau etholiadol y Cynulliad dan drefn 30 etholaeth, a byddem 
yn croesawu sylwadau ynghylch y strwythur mwyaf priodol. 

C 3: Sut y dylid strwythuro rhanbarthau etholiadol y Cynulliad dan 
Opsiwn 1: 40 etholaeth Cynulliad; ac Opsiwn 2: 30 etholaeth Cynulliad? 
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RHAN 2: HYD TYMOR CYNULLIAD CENEDLAETHOL CYMRU 

Deddf Seneddau Cyfnod Penodol 2011 

2.1 Yn ein Rhaglen ar gyfer Llywodraeth, ymrwymwyd i sefydlu Seneddau 
cyfnod penodol pum mlynedd. Cyflwynodd Deddf Seneddau Cyfnod 
Penodol 2011 gyfnodau pum mlynedd ar gyfer Senedd San Steffan. 
Mae’r Etholiad Cyffredinol Seneddol nesaf i’w gynnal ar 7 Mai 2015, 
gan gynnal etholiadau cyffredinol bob pum mlynedd wedyn. 

 
2.2 Mae’r Llywodraeth yn ffafrio cyfnodau pum mlynedd i Senedd San 

Steffan am fod hynny’n dod â sefydlogrwydd i’r cylch etholiadol ac yn 
helpu i annog cynllunio a phenderfyniadau mwy hirdymor. Mae hefyd 
yn helpu i wneud y Senedd a’r Llywodraeth yn fwy atebol, gan alluogi’r 
etholwyr i’w dal i gyfrif am eu gweithredoedd. Bydd etholwyr yn awr yn 
gwybod yn union am ba hyd y bydd Llywodraeth yn gwasanaethu a 
pha bryd y bydd yr etholiad cyffredinol nesaf. 

 
2.3 Mae’r Cynulliad eisoes yn rhedeg ar sail cyfnod penodol, ond bod 

etholiadau’r Cynulliad yn digwydd bob pedair blynedd yn hytrach na 
phump. Buasai hyn wedi golygu y byddai etholiad nesaf y Cynulliad yn 
digwydd ar yr un diwrnod yn 2015 ag Etholiad Cyffredinol y Deyrnas 
Unedig. Byddai etholiadau i Senedd yr Alban a Chynulliad Gogledd 
Iwerddon yn digwydd ar yr un diwrnod hefyd. 

 
2.4 Roedd Llywodraeth Cymru yn bryderus y gallai’r cyd-daro etholiadol 

hwn greu perygl y byddai un etholiad yn dwyn sylw oddi ar y llall ac y 
byddai etholwyr yn aneglur yngl n â’r gwahaniaeth rhyngddynt o 
ganlyniad. Felly gohiriodd Deddf Seneddau Cyfnod Penodol 2011 yr 
etholiadau Cynulliad nesaf un flwyddyn ymlaen, i 5 Mai 2016, yn dilyn 
pleidlais o blaid y newid yn y Cynulliad (digwyddodd yr un peth yn yr 
Alban). 

 
2.5 Wrth basio’r Mesur Seneddau Cyfnod Penodol ymrwymodd y 

Llywodraeth i gyflawni “asesiad manwl o oblygiadau cyd-daro rhwng y 
ddwy set o etholiadau ar ddyddiad yn y dyfodol. Yng ngoleuni hyn 
byddem yn ystyried a ddylid cynnal ymgynghoriad cyhoeddus yn yr 
Alban a Chymru ynghylch a ddylid estyn hyd y sefydliadau 
datganoledig yn barhaol i gyfnodau pum mlynedd”15 . 

Y Goblygiadau i’r Deddfwrfeydd Datganoledig 

2.6 Golyga’r newid hwn y bydd cyfnodau’r Cynulliad cyfredol a Senedd yr 
Alban yn para bum mlynedd yn hytrach na phedair. Ond bydd y ddau 
sefydliad yn dychwelyd i gyfnodau pedair blynedd ar ôl etholiad 2016, 
a bydd y set nesaf o etholiadau wedi 2016 yn digwydd ym Mai 2020, 
ar yr un diwrnod ag Etholiad Cyffredinol Senedd San Steffan. Amlinellir 
yr achlysuron pryd bydd etholiadau’n cyd-daro yng Nghymru rhwng 
2016 a 2021 yn Ffigur 5 dros y dudalen. 

15 Yr Arglwydd Wallace of Tankerness, T ’r Arglwyddi, 29 Mawrth 2011, colofn Hansard 1222. 
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Darlun 5: Cyd-daro Etholiadau yng Nghymru  
 
 
 Etholiadau yng Nghymru dan 

y drefn bresennol (cyfnod 
penodol 4 blynedd) 

Etholiadau yng Nghymru 
petai’r Cynulliad yn newid i 

gyfnod penodol pum mlynedd 
2016 • Etholiad Cynulliad Cenedlaethol 

Cymru 
• Etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a 

Throseddu 

 • Etholiad Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru 

• Etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu 

2017 • Etholiadau Llywodraeth Leol yng 
Nghymru 

 • Etholiadau Llywodraeth Leol yng 
Nghymru 

2019 • Etholiad Senedd Ewrop    • Etholiad Senedd Ewrop   

2020 • Etholiad Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru 

• Etholiad Cyffredinol Senedd y DU 
• Etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a 

Throseddu 
 

 • Etholiad Cyffredinol Senedd y DU 
• Etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a 

Throseddu 

2021 • Etholiadau Llywodraeth Leol yng 
Nghymru 

 • Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
• Etholiadau Llywodraeth Leol yng 

Nghymru 
 

2.7 Mae’r Llywodraeth yn ystyried goblygiadau cyd-daro rhwng y ddwy set 
o etholiadau yn y dyfodol. Bwriadwn ymgynghori ar wahân yngl n â 
hyd tymhorau Senedd yr Alban a Chynulliad Gogledd Iwerddon, yn 
ogystal â’r ymgynghoriad hwn yngl n â Chynulliad Cenedlaethol 
Cymru.  

 
2.8 Does gan y Llywodraeth ddim barn bendant ynghylch a ddylai’r 

deddfwrfeydd datganoledig gael cyfnodau pedair neu bum mlynedd. 
Fe roddwn ystyriaeth ofalus i ymatebion y prosesau ymgynghori, a 
sylweddolwn y gall yr ymgyngoriadau roi canlyniadau gwahanol i’w 
gilydd. Os penderfyna’r Llywodraeth o blaid gosod tymor pum 
mlynedd i unrhyw rai neu bob un o’r deddfwrfeydd datganoledig, 
byddwn yn ceisio gwneud darpariaeth ddeddfwriaethol cyn gynted ag 
y bydd amser y Senedd yn caniatáu. 

Materion i’w hystyried 

2.9 Ym marn y Llywodraeth, dylai penderfyniadau yngl n â chyfuno 
etholiadau gael eu gwneud fesul achos. Credwn mai’r ystyriaeth 
bwysicaf wrth benderfynu a ddylid cynnal gwahanol etholiadau ar yr 
un diwrnod ai peidio yw’r effaith ar y pleidleisiwr. Mae arnom eisiau i 
gymaint o bobl ag sy’n bosib arfer eu hawl i bleidleisio, a bod yn glir 
yngl n â’r etholiad y maent yn bwrw eu pleidlais ynddo. 

 
2.10 Un fantais sylweddol o gyfuno etholiadau yw y gellir lleihau costau 

drwy rannu adnoddau, fel gorsafoedd pleidleisio ar ddiwrnod etholiad. 
Er enghraifft, wrth gynnal etholiad Cynulliad 2011 a’r refferendwm ar 
system etholiadol y Bleidlais Amgen ar yr un diwrnod (5 Mai) arbedwyd 
rhyw £1m yng Nghymru, o gymharu â phe cynhelid y pleidleisiau ar 
ddiwrnodau gwahanol. Gall cynnal pleidleisiau ar yr un diwrnod dynnu 
mwy o bobl allan i bleidleisio hefyd, a pheri i bobl orfod mynd i 
bleidleisio’n llai aml na phe cynhelid etholiadau ar wahân. 
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2.11 Ond ar y llaw arall, gallai cyfuno etholiadau beri dryswch i etholwyr. O 
gyfuno etholiadau’r Cynulliad ag etholiadau cyffredinol y Senedd, 
byddai pleidleisiwr yn defnyddio tri phapur pleidleisio i fwrw ei 
bleidlais: un i ethol ei AS, un i ethol ei aelod Cynulliad etholaethol ac 
un i ethol ei aelodau Cynulliad rhanbarthol. Cynhelir y ddau etholiad 
dan wahanol systemau etholiadol hefyd: cynhelir etholiadau Seneddol 
dan system etholiadol “cyntaf i’r felin”, a chynhelir etholiadau’r 
Cynulliad dan system “cyntaf i’r felin” (i ethol aelodau Cynulliad 
etholaethol) a’r system cynrychiolaeth gyfrannol Aelodau Ychwanegol 
(i ethol aelodau Cynulliad rhanbarthol). 

C 4: Ydych chi’n meddwl y dylid cynnal etholiadau i Gynulliad 
Cenedlaethol Cymru bob pedair blynedd ynteu bob pum mlynedd? Pam 
rydych chi’n ffafrio cyfnodau pedair neu bum mlynedd?  
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RHAN 3: SEFYLL FEL YMGEISYDD ETHOLAETH AC YMGEISYDD 
RHANBARTHOL 

Y Cefndir  

3.1 Fel y nodwyd ym mharagraff 1.1, etholir aelodau etholaethau’r 
Cynulliad drwy’r system etholiadol “cyntaf i’r felin”, ac etholir aelodau 
rhanbarthol y Cynulliad dan y System Aelodau Ychwanegol. Mae gan 
bob pleidleisiwr cofrestredig ddwy bleidlais: un i ethol Aelod Cynulliad 
ei etholaeth ac un i ethol Aelodau Cynulliad rhanbarthol. 

 
3.2 Ar ddiwrnod etholiad, bydd pob pleidleisiwr yn bwrw dwy bleidlais: un 

dros yr ymgeisydd y mae’n ei ffafrio yn yr etholaeth ac un dros y blaid 
wleidyddol y mae eisiau i’w aelodau rhanbarthol fod yn perthyn iddi. 
Cyn yr etholiad, bydd pob plaid wleidyddol yn dewis rhestr o 
ymgeiswyr rhanbarthol, wedi’u gosod yn nhrefn poblogrwydd. Mae 
nifer yr aelodau rhanbarthol a etholir o bob plaid yn gymesurol â’r 
nifer o bleidleisiau a fwriwyd dros y blaid honno yn y rhanbarth 
hwnnw, gan gymryd i ystyriaeth sawl sedd etholaeth y mae’r blaid 
wedi’u hennill yn y rhanbarth. 

 
3.3 Cyn 2006, caniateid i ymgeiswyr yn etholiadau’r Cynulliad sefyll ar yr 

un pryd i’w hethol mewn etholaeth ac ar restr ranbarthol plaid. Dan y 
system hon, gallai ymgeisydd nad oedd wedi ennill mewn etholaeth 
gael ei ethol ar y rhestr ranbarthol fel aelod “ychwanegol” dros y 
rhanbarth hwnnw. 

Gwaharddiad cyfredol 

3.4 Fodd bynnag, gwaharddodd Deddf Llywodraeth Cymru 2006 yr 
”ymgeisyddiaeth ddeuol” hon 16. Roedd y Llywodraeth flaenorol o’r farn 
ar y pryd fod cryn anniddigrwydd ymysg y cyhoedd y gallai ymgeisydd 
nad oedd wedi’i ethol gan y pleidleiswyr mewn un etholaeth gael ei 
ethol yn Aelod dros y rhanbarth ehangach yn lle hynny. Dadleuwyd y 
gallai hyn fod yn rhannol gyfrifol am niferoedd pleidleisio isel mewn 
etholiadau yng Nghymru17. 

 
3.5 Bwriwyd amheuaeth ar y ddadl hon gan nifer o ffynonellau annibynnol. 

Adroddodd Comisiwn Arbuthnott, a sefydlwyd gan yr un Llywodraeth i 
ystyried materion etholiadol yn yr Alban (lle caniateir ymgeisyddiaeth 
ddeuol mewn etholiadau i Senedd yr Alban) yn 2006 nad oedd wedi 
canfod “dim tystiolaeth i awgrymu bod ymgeisyddiaeth ddeuol yn 
broblem i bleidleiswyr” a bod “ymgeisyddiaeth ddeuol yn nodwedd 
gyffredin i systemau cyfrannol aelodaeth gymysg ledled y byd”. Felly 
roedd gwahardd ymgeisyddiaeth ddeuol yn “gyfyngiad diangen ar 
hawliau democrataidd darpar ymgeiswyr, pleidiau ac etholwyr lleol”18. 

16 Chaiff ymgeiswyr ddim sefyll etholiad mewn mwy nag un etholaeth chwaith, na mwy nag un 
rhanbarth. 
17 Ysgrifennydd Gwladol Cymru, wrth i’r Pwyllgor Materion Cymreig graffu ar Trefn Lywodraethu 
Well i Gymru, 10 Tachwedd 2005. 
18 Commission on Boundary Differences and Voting Systems, “Putting Citizens First: Boundaries, 
Voting and Representation in Scotland”, 2006, p44. 
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Dywedodd adroddiad yn 2006 ar agweddau’r cyhoedd tuag at 
etholiadau’r Cynulliad yng Nghymru gan y Comisiwn Etholiadol fod ei 
ymchwil wedi dangos nad oedd “ymgeisyddiaeth ddeuol wedi cael fawr 
ddim effaith o ran gwneud i bobl beidio â phleidleisio”19. 

Yr Angen am Newid 

3.6 Cred y Llywodraeth na ddylid, mewn egwyddor, wahardd ymgeiswyr 
rhag sefyll i’w hethol ar yr un pryd mewn etholaeth i’r Cynulliad a 
rhanbarth i’r Cynulliad. Mae’n cael effaith anghymesur ar bleidiau llai, 
na fyddai, wrth reswm, yn dymuno risgio’u cronfa lai o ymgeiswyr 
mewn etholaeth pan allai fod cyfle iddynt gael eu hethol o’r rhestr 
ranbarthol. Yn yr un modd, os yw plaid yn gwneud yn well na’r disgwyl 
yn yr etholaethau, mae’n annhebygol y caiff ymgeiswyr ar restr 
ranbarthol y blaid honno eu hethol. Gall y gwaharddiad hwnnw ar 
ymgeisyddiaeth ddeuol, ymhen amser, gael effaith negyddol ar 
gynrychiolaeth yn y Cynulliad gan y caiff ymgeiswyr o safon uchel sy’n 
sefyll fel ymgeiswyr etholaeth, ond heb ennill y sedd honno, eu colli i’r 
Cynulliad oherwydd y dewis “popeth neu ddim” y mae’n rhaid iddynt ei 
wneud. 

 
3.7 Mae’r Llywodraeth yn bwriadu newid y gyfraith i ddileu’r gwaharddiad 

hwn, gan ganiatáu i ymgeiswyr sefyll mewn etholaeth ac mewn 
rhanbarth yn etholiadau’r Cynulliad. Fodd bynnag, does gan y 
Llywodraeth ddim cynlluniau i ddileu’r gwaharddiad ar sefyll mewn 
mwy nag un etholaeth nac mewn mwy nag un rhanbarth. 

C 5: Ydych chi’n cytuno y dylai ymgeiswyr allu sefyll mewn etholaeth a 
rhanbarth yn yr un etholiad Cynulliad? 

19 Y Comisiwn Etholiadol, “Cymru – ar flaen y gad: Agweddau’r cyhoedd tuag at etholiadau’r 
Cynulliad”, 2006, t. 44 
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RHAN 4: MANDADAU LLUOSOG 

Y Cefndir 

4.1 Mandadau lluosog yw’r term a ddefnyddir pan fydd cynrychiolwyr 
etholedig yn gwasanaethu mewn mwy nag un swydd etholedig ar yr un 
pryd. Fe’i gelwir hefyd yn “fandad deuol” (wrth gyfeirio at wasanaethu 
mewn dwy swydd etholedig ar yr un pryd) neu “ddyblu swydd”. Yn yr 
adran hon, rydym yn ymdrin yn benodol ag achosion lle gall Aelod o 
Gynulliad Cenedlaethol Cymru eistedd hefyd fel Aelod yn Nh ’r 
Cyffredin neu D ’r Arglwyddi. 

 
4.2 Ar hyn o bryd does dim Aelodau Cynulliad sydd hefyd yn ASau, er bod 

ACau wedi eistedd ar yr un pryd fel ASau sawl gwaith yn y gorffennol 
diweddar. Gall AC sydd hefyd yn AS gasglu cyflogau am y ddwy swydd, 
er y penderfynwyd dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 a Rheolau 
Sefydlog y Cynulliad na chaiff eu cyflog gan y Cynulliad ddim ond bod 
yn draean cyflog AC sydd heb fandad deuol20. Mae un AC ar hyn o bryd 
sydd hefyd yn gymwys i eistedd yn Nh ’r Arglwyddi.  

 
4.3 Mae mandadau lluosog wedi’u gwahardd mewn perthynas â 

deddfwrfeydd eraill. Er enghraifft, gwaherddir ASEau rhag bod yn 
aelod o ddeddfwrfa aelod wladwriaeth21 (ond nid rhag bod yn aelodau 
o’r deddfwrfeydd is-genedlaethol). Yng Nghanada, all aelodau 
deddfwrfeydd taleithiol neu diriogaethol ddim sefyll ar yr un pryd yn 
Nh ’r Cyffredin Canada. Yn Awstralia, chaiff aelod o senedd talaith 
ddim sefyll i’w ethol i Senedd Awstralia na Th ’r Cynrychiolwyr. 

 
4.4 Lluniodd y Pwyllgor Safonau mewn Bywyd Cyhoeddus adroddiad ar 

dreuliau a lwfansau ACau22 ym mis Tachwedd 2009. Cwestiynodd “a 
ydyw’n bosibl eistedd mewn dwy ddeddfwrfa genedlaethol ar yr un 
pryd a gwneud cyfiawnder â’r ddwy rôl”23, ac argymhellodd y dylid 
rhoi terfyn ar yr arfer o ganiatáu i AS yn San Steffan eistedd ar yr un 
pryd mewn deddfwrfa ddatganoledig.  

Edrych ymlaen 

4.5 Yn wyneb y pryderon sydd wedi’u codi am gael cynrychiolydd 
etholedig yn eistedd mewn dwy ddeddfwrfa wahanol ar yr un pryd, 
rydym yn gofyn am sylwadau yngl n â rhoi terfyn ar yr arfer o “ddyblu 
swyddi”. Gellid cyflawni hyn yn syml drwy gytundeb rhwng y pleidiau 
gwleidyddol ond bydd y Llywodraeth hefyd yn ystyried deddfu i 
sicrhau parhad gwaharddiad.  

                                                 
20 Ar hyn o bryd £53,852 y flwyddyn yw cyflog sylfaenol Aelod Cynulliad. Ffynhonnell: Bwrdd 
Taliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Penderfyniad ar Gyflogau a Lwfansau’r Aelodau, Rhif 2, 
Gorffennaf 2011, para 3.1.2 
http://www.assemblywales.org/cy/nafw_consolidated_determinations_on_members__pay_and_allowa
nces_22_sept_2010.pdf 
21 Diwygiodd y Cyngor Gweinidogion y ddeddfwriaeth yn amlinellu’r rheolau ar gyfer ethol ASEau yn 
2002. Yn y Deyrnas Unedig daeth y gwaharddiad i rym yn etholiadau 2009 i Senedd Ewrop. 
22 “MPs’ Expenses and Allowances: supporting Parliament, safeguarding the taxpayer”, Committee on 
Standards in Public Life, Deuddegfed Adroddiad, Tachwedd 2009.  Cm 7724    
23 Ibid, t. 95 
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4.6 Cred y Llywodraeth y byddai angen i unrhyw waharddiad ar “ddyblu 
swyddi” fod yn ddigon hyblyg i alluogi, er enghraifft, Aelod Cynulliad 
sy’n mynd yn Aelod Seneddol i gadw ei sedd yn y Cynulliad os oes 
etholiad Cynulliad i’w gynnal o fewn y deuddeg mis nesaf. Wedyn 
fyddai’r Aelod ddim yn sefyll yn etholiad y Cynulliad. Byddai’r 
hyblygrwydd hwn yn osgoi’r angen i Aelod Cynulliad ymddiswyddo’n 
syth wrth gael ei ethol yn AS gan greu galw am isetholiad yn fuan cyn 
y mae etholiad y Cynulliad i ddigwydd.  

 
4.7 Ym mis Mai 2011 cyhoeddodd y Llywodraeth ei chynigion ar gyfer 

diwygio T ’r Arglwyddi, i’w wneud yn fwy agored a chynrychioliadol 
o’r bobl y mae’r deddfau y mae’n helpu eu pasio yn effeithio arnynt. 
Rydym yn gofyn am sylwadau hefyd ynghylch a ddylai unrhyw 
waharddiad ar fandadau lluosog gynnwys aelodau T ’r Arglwyddi yn y 
dyfodol. 

C 6: Ydych chi’n meddwl y dylai Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru
beidio gallu eistedd yn Senedd San Steffan hefyd? 
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Pennod 4 

CWESTIYNAU 

Byddem yn croesawu ymatebion i’r cwestiynau isod a ofynnir yn y papur 
ymgynghori hwn. 

Etholaethau’r Cynulliad  

Cwestiwn 1: A ydyw’n well gennych Opsiwn 1: 40 o etholaethau Cynulliad, a 
phob un yn cynnwys nifer weddol gyfartal o etholwyr, gan adolygu ffiniau’r 
etholaethau’n gyfnodol; ynteu Opsiwn 2: adfer y cyswllt rhwng etholaethau 
Cynulliad a Seneddol drwy newid i Gynulliad o 30 o etholaethau, gyda nifer 
hafal o Aelodau etholaethol a rhanbarthol (30:30)? 
 
Cwestiwn 2: Dan yr opsiwn 30 etholaeth, a ydych yn cytuno â chynnig y 
Llywodraeth y gellid cynyddu neu leihau nifer seddi rhanbarthol y Cynulliad i 
roi ystyriaeth i unrhyw newid yn nifer etholaethau’r Cynulliad? 
 
Cwestiwn 3: Sut y dylid strwythuro rhanbarthau etholiadol y Cynulliad dan 
Opsiwn 1: 40 etholaeth Cynulliad; ac Opsiwn 2: 30 etholaeth Cynulliad? 

Hyd tymor Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Cwestiwn 4: Ydych chi’n meddwl y dylid cynnal etholiadau i Gynulliad 
Cenedlaethol Cymru bob pedair blynedd ynteu bob pum mlynedd? Pam 
rydych chi’n ffafrio cyfnodau pedair neu bum mlynedd? 

Sefyll fel ymgeisydd etholaeth ac ymgeisydd rhanbarthol  

Cwestiwn 5: Ydych chi’n cytuno y dylai ymgeiswyr allu sefyll mewn etholaeth 
a rhanbarth yn yr un etholiad Cynulliad? 

Mandadau lluosog 

Cwestiwn 6: Ydych chi’n meddwl y dylai Aelod o Gynulliad Cenedlaethol 
Cymru beidio gallu eistedd yn Senedd San Steffan hefyd? 
 
Diolch am gymryd rhan yn yr ymarferiad ymgynghori hwn. 
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Pennod 5 – YMATEB I’R YMGYNGHORIAD   

Amdanoch Chi 

Defnyddiwch yr adran hon i ddweud rhywfaint amdanoch eich hun wrthym 
 
Enw llawn  

Teitl eich swydd neu ym  
mha swyddogaeth yr ydych 
yn ymateb i’r ymarfer 
ymgynghori hwn (e.e. aelod 
o’r cyhoedd ayb.)

Dyddiad  

Enw'r cwmni/sefydliad (os  
yw'n berthnasol):

Cyfeiriad  

  

Cod post  

Os hoffech i ni gydnabod 
derbyn eich ymateb, ticiwch  
y blwch 

(ticiwch y blwch) 

Cyfeiriad lle dylid anfon y  
gydnabyddiaeth, os yw’n 
wahanol i’r uchod  

 

Os ydych yn cynrychioli gr p, nodwch enw’r gr p os gwelwch yn dda a 
rhowch grynodeb o’r bobl neu’r sefydliadau yr ydych yn eu cynrychioli. 
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Manylion cysylltu/Sut i ymateb 

Anfonwch eich ymateb erbyn 13 Awst 2012 at: 

Ymgynghoriad ar drefniadau etholiadol Cynulliad Cenedlaethol Cymru i'r 
dyfodol 
Swyddfa Cymru     
T  Discovery, Harbwr Scott  
Bae Caerdydd, CF10 4PJ 
 

Ffôn:Ffacs:029 2092 4235 
E-bost: consultation@walesoffice.gsi.gov.uk 
  ymgynghoriad@walesoffice.gsi.gov.uk 

Copïau ychwanegol 

Gellir cael rhagor o gopïau papur o’r ymgynghoriad hwn o’r cyfeiriad hwn ac 
mae modd cael copi ar-lein ohono hefyd yn   
 
http://www.swyddfa.cymru.gov.uk/  
 
Gellir gwneud cais am fformatau eraill o’r cyhoeddiad hwn o’r naill neu’r llall 
o’r cyfeiriadau e-bost a restrir uchod. 
 
Cyhoeddi ymateb 
 
Cyhoeddir papur yn crynhoi’r ymatebion i’r ymgynghoriad hwn cyn pen tri 
mis o ddyddiad cau’r ymgynghoriad. Bydd y papur ymateb ar gael ar-lein yn 
http://www.swyddfa.cymru.gov.uk. 
 
Grwpiau cynrychioliadol 
 
Gofynnir i grwpiau cynrychioliadol roi crynodeb o’r bobl a’r sefydliadau 
maent yn eu cynrychioli pan fyddant yn ymateb. 
 
Cyfrinachedd 
 
Efallai y bydd gwybodaeth a roddir mewn ymateb i’r ymgynghoriad hwn, gan 
gynnwys gwybodaeth bersonol, yn cael ei chyhoeddi neu ei datgelu yn unol 
â’r cyfundrefnau mynediad at wybodaeth (Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 
(FOIA), Deddf Diogelu Data 1998 (DPA) a’r Rheoliadau Gwybodaeth 
Amgylcheddol 2004 yn bennaf). 
 
Os hoffech i’r wybodaeth a roddir gennych gael ei chadw’n gyfrinachol, 
dylech fod yn ymwybodol, o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, o’r Cod 
Ymarfer statudol y mae’n rhaid i awdurdodau cyhoeddus gydymffurfio ag ef 
ac sy’n delio, ymhlith pethau eraill, â dyletswyddau cyfrinachedd. Yn wyneb 
hyn byddai’n ddefnyddiol pe baech yn egluro i ni pam yr ydych yn ystyried yr 
wybodaeth a roddwyd gennych yn gyfrinachol. Os byddwn yn derbyn cais am 
ddatgelu’r wybodaeth byddwn yn rhoi ystyriaeth lawn i’ch eglurhad, ond ni 
allwn sicrhau y gellir cadw cyfrinachedd ym mhob achos. Ni ystyrir unrhyw 
ymwrthodiad cyfrinachedd a gynhyrchir yn awtomatig gan eich system 
Technoleg Gwybodaeth, ynddo’i hun, yn rhwymedigaeth ar Swyddfa Cymru. 
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Bydd Swyddfa Cymru yn prosesu eich data personol yn unol â’r Ddeddf 
Diogelu Data o dan y rhan fwyaf o amgylchiadau, a bydd hyn yn golygu na 
fydd eich data personol yn cael ei ddatgelu i unrhyw drydydd parti. 
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Y MEINI PRAWF YMGYNGHORI 

Mae’r saith maen prawf ymgynghori fel a ganlyn: 
 
1. Pryd i ymgynghori – Dylid cynnal ymgynghoriadau ffurfiol ar adeg pan 

mae modd dylanwadu ar ganlyniad y polisi. 
 
2. Hyd ymarferion ymgynghori – Dylai ymgynghoriadau bara am o leiaf 12 

wythnos fel rheol, gan ystyried amserlenni hwy pan fydd hynny'n 
ymarferol ac yn ddoeth. 

 
3. Eglurder yngl n â'r cwmpas a'r effaith - Dylai dogfennau ymgynghori 

fod yn glir yngl n â’r broses ymgynghori, yr hyn sy'n cael ei gynnig, y 
gallu i ddylanwadu a chostau a buddiannau disgwyliedig y cynigion. 

 
4. Hygyrchedd ymarferion ymgynghori – Dylid cynllunio ymarferion 

ymgynghori i fod yn hygyrch i’r bobl hynny y mae'n fwriad i’r ymarfer eu 
cyrraedd, ac wedi’u targedu’n glir atynt. 

 
5. Baich ymgynghori – Mae’n hanfodol sicrhau bod yr ymgynghoriad yn 

achosi cyn lleied o faich â phosibl er mwyn i ymgynghoriadau fod yn 
effeithiol, ac er mwyn sicrhau bod ymgyngoreion yn cyfrannu at y broses. 

 
6. Ymatebolrwydd ymarferion ymgynghori  - Dylid dadansoddi ymatebion 

i ymgynghoriad yn ofalus gan roi adborth clir i'r rhai sydd wedi cymryd 
rhan ar ôl yr ymgynghoriad. 

 
7. Gallu i ymgynghori - Dylai swyddogion sy’n cynnal ymgynghoriadau 

geisio arweiniad yngl n â sut i gynnal ymarfer ymgynghori effeithiol a 
rhannu'r hyn y maent wedi'i ddysgu o'r profiad. 

 
Rhaid cynnwys y meini prawf hyn yn holl ddogfennau’r ymgynghoriad.  
 
Mae’n rhaid i’r ymatebion i’r ymgynghoriad gael eu hanfon at yr unigolyn 
cyswllt a enwir o dan yr adran Sut i Ymateb.  
 
Os oes gennych chi unrhyw gwynion neu sylwadau am y broses ymgynghori, 
dylech gysylltu â Simon Haikney ar 029 2092 4213, neu ei e-bostio ar 
simon.haikney@walesoffice.gsi.gov.uk. 
 

Neu, gallwch ysgrifennu i’r cyfeiriad isod: 

Cydlynydd yr Ymgynghoriad  
Swyddfa Cymru 
T  Discovery 
Harbwr Scott 
Bae Caerdydd 
CF10 4PJ 
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Atodiad A: Data etholwyr ar gyfer 40 etholaeth bresennol y Cynulliad 

Etholaeth Cynulliad Etholwyr
  
Aberavon 51,477
Aberconwy 45,783
Alyn and Deeside 63,156
Arfon 40,667
Blaenau Gwent 54,079
Brecon and Radnorshire 54,099
Bridgend 59,932
Caerphilly 62,639
Cardiff Central 65,563
Cardiff North 68,200
Cardiff South and Penarth 76,715
Cardiff West 66,127
Carmarthen East and Dinefwr 55,508
Carmarthen West and South Pembrokeshire 59,577
Ceredigion 59,356
Clwyd South 55,419
Clwyd West 59,073
Cynon Valley 52,671
Delyn 54,799
Dwyfor Meirionnydd 44,260
Gower 62,696
Islwyn 55,372
Llanelli 60,783
Merthyr Tydfil and Rhymney 55,214
Monmouth 65,766
Montgomeryshire 49,106
Neath 58,081
Newport East 55,305
Newport West 63,244
Ogmore 55,988
Pontypridd 61,269
Preseli Pembrokeshire 58,519
Rhondda 53,169
Swansea East 61,189
Swansea West 61,681
Torfaen 61,453
Vale of Clwyd 56,749
Vale of Glamorgan 72,605
Wrexham 54,206
Ynys Mon 50,629
CYFANSWM 2,322,124
Cwota etholiadol posibl 58,053
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Atodiad B: Data etholwyr ar gyfer y 30 etholaeth Seneddol arfaethedig 

Etholaeth Seneddol Arfaethedig Etholwyr
  
Aberavon and Ogmore 73,895
Alyn and Deeside 80,268
Blaenau Gwent 77,304
Bridgend 73,596
Caerfyrddin 76,549
Caerphilly and Cardiff North  73,873
Cardiff Central and Penarth 76,346
Cardiff East 79,287
Cardiff West 74,844
Ceredigion and North Pembrokeshire 74,173
Dee Estuary 80,278
Glyndwr and North Powys 74,554
Gower and Swansea West 77,453
Gwynedd 73,297
Heads of the Valleys 74,029
Llanelli 76,970
Menai ac Ynys Mon 74,453
Monmouthshire 73,862
Neath 76,747
Newport Central 76,461
Newport West and Sirhowy Valley 73,217
North Wales Coast 78,628
Pontypridd 77,786
Rhondda 73,194
South and West Pembrokeshire 76,039
South Powys 78,136
Swansea East 76,637
Torfaen 76,639
Vale of Glamorgan 74,728
Wrexham Maelor 78,353
CYFANSWM 2,281,596

Cwota etholiadol 76,641



 39

 

Atodiad C: Y rheolau mewn perthynas â dosbarthiad seddi yn Nh ’r 
Cyffredin 

Nifer yr etholaethau 
 
1 Nifer yr etholaethau yn y Deyrnas Unedig fydd 600. 
 
Etholwyr i bob etholaeth 
 
2 (1) Bydd nifer yr etholwyr mewn unrhyw etholaeth - 

 
(a) ddim llai na 95% o gwota etholiadol y Deyrnas Unedig, a 
 
(b) ddim uwch na 105% o’r cwota hwnnw. 

 
(2) Mae’r rheol hon yn amodol ar reolau 4(2), 6(3) a 7. 
 
(3) Yn yr Atodlen hon mae “cwota etholiadol y Deyrnas Unedig” yn golygu - 

 

 
 

lle mae E yn sefyll am etholwyr y Deyrnas Unedig llai nifer yr etholwyr yn yr etholaethau y 
sonnir amdanynt yn rheol 6. 

 
Dyrannu etholaethau i rannau o’r Deyrnas Unedig 
 
3 (1) Bydd pob etholaeth yn gyfan gwbl yn un o bedair rhan y Deyrnas Unedig 
  (Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon). 
 

(2) Caiff nifer yr etholaethau ym mhob rhan o’r Deyrnas Unedig ei phennu yn unol â’r dull 
dyrannu a amlinellir yn rheol 8. 

 
Arwynebedd etholaethau 
 
4 (1) Ni fydd gan etholaeth arwynebedd fwy na 13,000 cilomedr sgwâr. 
 

(2) Nid oes raid i etholaeth gydymffurfio â rheol 2(1)(a) - 
 

(a) os oes ganddi arwynebedd fwy na 12,000 cilomedr sgwâr, a 
 
(b) mae’r Comisiwn Ffiniau dan sylw yn fodlon nad yw’n rhesymol bosibl i’r etholaeth 

gydymffurfio â’r rheol honno. 
 
Ffactorau 
 
5 (1) Gall Comisiwn Ffiniau ystyried, os ac i’r graddau y gwêl yn dda - 

 
(a) ystyriaethau daearyddol arbennig, gan gynnwys yn arbennig maint, siâp a 

hygyrchedd etholaeth, 
 
(b) ffiniau llywodraeth leol fel y maent yn bodoli ar ddiwrnod cyffredin ethol cynghorwyr 

mwyaf diweddar cyn dyddiad yr arolwg. 
 
(c) ffiniau etholaethau presennol; 
 
(d) unrhyw gysylltiadau lleol a fyddai’n cael eu torri mewn etholaethau; 
 
(e) yr anghyfleusterau sydd ynghlwm wrth y cyfryw newidiadau.  

 
(2) Gall y Comisiwn Ffiniau i Loegr ystyried, os ac i’r graddau y gwêl yn dda, ffiniau’r rhanbarthau 

etholiadol a bennir yn Atodlen 1 i Ddeddf Etholiadau Senedd Ewrop 2002 (gan anwybyddu 
paragraff 2(2) o’r Atodlen honno a’r cyfeiriadau at  Gibraltar) fel y mae mewn grym ar 
ddiwrnod cyffredin ethol cynghorwyr mwyaf diweddar cyn dyddiad yr arolwg. 



 40

 

(3) Mae’r rheol hon mewn grym yn amodol ar reolau 2 a 4. 
 

 
Etholaethau gwarchodedig 
 
6 (1) Bydd dwy etholaeth ar Ynys Wyth. 
 

(2) Bydd y canlynol yn parhau - 
 

(a) etholaeth o’r enw Ynysoedd Erch a Shetland, yn cynnwys ardaloedd Cyngor 
Ynysoedd Erch a Chyngor Ynysoedd Shetland; 

 
(b) etholaeth o’r enw Na h-Eileanan an Iar, yn cynnwys ardal Comhairle nan Eilean 

Siar. 
 

(3) Nid yw Rheol 2 yn gymwys i’r etholaethau hyn. 
 

Gogledd Iwerddon 
 
7 (1) Mewn perthynas â Gogledd Iwerddon, mae is-baragraff (2) isod yn gymwys yn lle rheol 2 lle 

bo’r - 
 

(a) gwahaniaeth rhwng - 
 

(i) etholwyr Gogledd Iwerddon, a 
 
(ii) cwota etholiadol y Deyrnas Unedig wedi’i luosi â nifer y seddi yng Ngogledd 

Iwerddon (a bennir o dan reol 8),  
 
yn uwch na thraean o gwota etholiadol y Deyrnas Unedig, a 
 
(b) mae’r Comisiwn Ffiniau i Ogledd Iwerddon o’r farn y byddai gorfod cymhwyso 

rheol 2 yn amharu’n afresymol ar - 
 

(i) eu gallu i ystyried y ffactorau a bennir yn rheol 5(1), neu 
 
(ii) eu gallu i gydymffurfio ag adran 3(2) y Ddeddf hon. 

 
(2) Bydd nifer etholwyr unrhyw etholaeth - 
 

(a) ddim llai na pha un bynnag yw’r lleiaf o - 
 

 
 

a 95% o gwota etholiadol y Deyrnas Unedig, a 
 

(b) ddim uwch na pha un bynnag yw’r mwyaf o - 
 

 
 

a 105% o gwota etholiadol y Deyrnas Unedig,  
 

 lle mai - 
 

N yw nifer etholwyr Gogledd Iwerddon wedi’i rhannu â nifer y seddi yng Ngogledd 
Iwerddon (pennwyd o dan reol 8), ac 
 
A yw 5% o gwota etholiadol y Deyrnas Unedig. 

 
Y dull dyrannu 
 
8 (1) Mae’r dull dyrannu y cyfeirir ato yn rheol 3(2) fel a ganlyn. 

 
(2) Caiff yr etholaeth gyntaf ei dyrannu i’r rhan o’r Deyrnas Unedig â’r nifer fwyaf o etholwyr. 
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(3) Caiff yr ail etholaeth a’r etholaethau dilynol eu dyrannu yn yr un modd, ac eithrio bod 
etholaeth sydd yn rhan o’r Deyrnas Unedig y dyrannwyd un neu fwy o etholaethau iddi’n 
barod i’w rhannu gan - 

 

 
 
 lle mai C yw’r nifer o etholaethau a ddyrannwyd eisoes i’r rhan honno. 
 
(4) Lle mae’r ffigur a roddwyd gan is-baragraff (3) uchod yr un fath ar gyfer dwy ran neu fwy o’r 

Deyrnas Unedig, y rhan y caiff etholaeth ei dyrannu iddi fydd yr un sydd â’r nifer etholwyr lai 
neu’r nifer etholwyr wirioneddol leiaf. 

 
(5) Nid yw’r rheol yn gymwys i’r etholaethau y sonnir amdanynt yn rheol 6, ac felly - 
 

(a) caiff nifer etholwyr Lloegr ei thrin at ddibenion y rheol hon fel nifer sydd wedi’i 
lleihau gan nifer yr etholwyr yr etholaethau y sonnir amdanynt yn rheol 6(1); 

 
(b) caiff nifer etholwyr yr Alban ei thrin at ddibenion y rheol hon fel nifer sydd wedi’i 

lleihau gan nifer yr etholwyr yr etholaethau y sonnir amdanynt yn rheol 6(2). 
 
Dehongli 
 
9 (1) Mae’r rheol hon mewn grym at ddibenion yr Atodlen hon. 
 

(2)  “Etholwyr” y Deyrnas Unedig, neu ran o’r Deyrnas Unedig neu etholaeth, yw cyfanswm nifer 
y bobl y mae eu henwau yn ymddangos ar y fersiwn berthnasol o gofrestr etholwyr seneddol 
mewn perthynas â chyfeiriadau yn y Deyrnas Unedig, neu yn y rhan honno neu’r etholaeth 
honno.  

 
 At y diben hwn y fersiwn berthnasol o gofrestr yw’r fersiwn sy’n ofynnol yn rhinwedd isadran 

(1) o adran 13 Deddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983 i’w chyhoeddi ddim hwyrach na dyddiad yr 
arolwg,  neu a fyddai’n ofynnol oni bai am - 

 
(a) unrhyw b er o dan yr adran honno i bennu dyddiad diweddarach, neu 
 
(b) isadran (1A) o’r adran honno. 

 
(3) “Ffiniau llywodraeth leol” yw - 
 

(a) yn Lloegr, ffiniau siroedd a’u hadrannau etholiadol, dosbarthiadau a’u wardiau, 
bwrdeistrefi Llundain a’u wardiau a Dinas Llundain, 

 
(b) yng Nghymru, ffiniau siroedd, bwrdeistrefi sirol, adrannau etholiadol, cymunedau a 

wardiau cymunedol, 
 
(c) yn yr Alban, ffiniau ardaloedd llywodraeth leol a’r wardiau etholiadol y’u rhennir 

iddynt o dan adran 1 Deddf Llywodraeth Leol (yr Alban) 2004, a 
 
(d) yng Ngogledd Iwerddon, ffiniau wardiau. 

 
(4) “Diwrnod cyffredin ethol cynghorwyr” yw - 
 

(a) mewn perthynas â Chymru a Lloegr, y diwrnod cyffredin ethol cynghorwyr ar gyfer 
ardaloedd llywodraeth leol; 

 
(b) mewn perthynas â’r Alban, y diwrnod y cynhelir y bleidlais mewn etholiadau 

cynghorwyr cyffredin ar gyfer ardaloedd llywodraeth leol; 
 
(c) mewn perthynas â Gogledd Iwerddon, y diwrnod etholiad ar gyfer unrhyw gyngor 

dosbarth (ac eithrio etholiad i lenwi lle gwasg achlysurol). 
 
(5) “Dyddiad yr arolwg”, mewn perthynas ag adroddiad o dan adran 3(1) y Ddeddf hon y mae’n 

ofynnol i Gomisiwn Ffiniau (yn ôl adran 3(2)) gyflwyno cyn dyddiad penodol, yw dwy flynedd a 
deg mis cyn y dyddiad hwnnw. 

 
(6) Mae “Cwota etholiadol y Deyrnas Unedig” yn golygu hynny a bennir gan reol 2(3). 
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(7) Mae cyfeiriad yn rheol 6 at ardal at yr ardal fel yr oedd yn bodoli pan ddaeth Rhan 2 o Ddeddf 
Pleidleisio Seneddol ac Etholaethau 2011 i rym. 
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Atodiad D: Y Broses ar gyfer creu etholaethau Seneddol newydd 

Mae Deddf System Bleidleisio Seneddol ac Etholaethau 2011 yn diwygio 
Deddf Etholaethau Seneddol 1986 i addasu’r weithdrefn ar gyfer adolygu 
etholaethau Seneddol.  Ei phrif nodweddion yw: 
 
 Mae’n ofynnol i’r pedwar Comisiwn Ffiniau yn y DU, gan gynnwys y 

Comisiwn Ffiniau i Gymru, adrodd yn ôl i’r Ysgrifennydd Gwladol ar eu 
hargymhellion ar gyfer etholaethau Seneddol newydd cyn 1 Hydref 2013, 
a chyn 1 Hydref bob pum mlynedd ar ôl hynny. 

 
 Mae’r Comisiwn Ffiniau i Gymru yn cyhoeddi cynigion ar gyfer 

etholaethau newydd ac yn eu cyhoeddi yn lleol. 
 
 Ar ôl eu cyhoeddi, gall y cyhoedd ddarparu barn ysgrifenedig i’r Comisiwn 

yn datgan eu safbwyntiau am y cynigion, ac mae ganddynt ddeuddeg 
wythnos ar gyfer gwneud hynny (y “cyfnod ymgynghori cychwynnol”). 

 
 Mae’n rhaid cynnal gwrandawiadau cyhoeddus ynghylch y cynigion rhwng 

y pumed a’r degfed wythnos o’r cyfnod ymgynghori cychwynnol. 
 
 Ar ôl diwedd y cyfnod ymgynghori cychwynnol, mae’n rhaid i’r Comisiwn 

Ffiniau i Gymru gyhoeddi’r safbwyntiau y mae wedi’u derbyn, a 
chofnodion o’r gwrandawiadau y mae wedi’u cynnal. Yna mae’n rhaid i’r 
Comisiwn Ffiniau i Gymru wahodd rhagor o safbwyntiau ysgrifenedig 
mewn perthynas â’r deunydd y mae wedi’i gyhoeddi. Mae gan y cyhoedd 
bedair wythnos ar gyfer ymateb (y “cyfnod ymgynghori eilradd”). 

 
 Os yw’n fwriad gan y Comisiwn Ffiniau i Gymru argymell gwahanol 

etholaethau ar ddiwedd y cyfnod hwn, mae’n cyhoeddi cynigion 
adolygedig ac yn gwahodd safbwyntiau cyhoeddus o fewn cyfnod penodol 
o wyth wythnos. 

 
Fel gyda’r broses flaenorol, pan mae’r Comisiwn Ffiniau i Gymru’n 
cyflwyno adroddiad ysgrifenedig i’r Ysgrifennydd Gwladol yn datgan ei 
argymhellion terfynol, mae’n rhaid i’r Ysgrifennydd Gwladol osod drafft 
Gorchymyn yn y Cyfrin Gyngor ger bron y Senedd ar gyfer ei gymeradwyo 
ac i ddod â’r argymhellion i rym. 
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CRYNODEB O’R ASESIAD EFFAITH 

Crynodeb yw hwn o’r asesiad effaith a wnaed ar yr opsiynau a amlinellir yn y 
Papur Gwyrdd. Gellir darllen yr asesiad ei hun ar wefan Swyddfa Cymru yn 
http://www.swyddfa.cymru.gov.uk .  
 
Mae’r asesiad effaith yn nodi costau a buddiannau ariannol ac anariannol y 
cynigion a amlinellir yn y papur ymgynghori. Tra’i fod yn nodi unrhyw gostau 
perthnasol lle bo’n ymarferol gwneud hynny, mae buddiannau ac 
anfanteision hefyd yn yr opsiynau a gynigir na ellir eu mesur yn hawdd. Bydd 
y Llywodraeth yn ystyried pob effaith cyn penderfynu pa newidiadau, os o 
gwbl, sy’n angenrheidiol, gan gynnwys ymatebion i’r ymgynghoriad a 
chostau pob opsiwn yn ei dro. 
 
Mae’r cynigion yn effeithio’n bennaf ar bleidiau gwleidyddol yng Nghymru, a 
rhai sy’n sefyll fel ymgeiswyr yn etholiadau’r Cynulliad. Nid ydynt yn golygu 
unrhyw gostau na buddiannau penodol i fusnes, a does dim effeithiau 
economaidd, cymdeithasol nac amgylcheddol ehangach penodol. Mae’r 
rhagdybiaethau sy’n sail i’r costau yn y crynodeb hwn wedi’u hamlinellu yn yr 
asesiad effaith. Er hwylustod mae’r asesiad effaith wedi’i rannu’n bedwar 
maes allweddol a grynhoir isod. 

Etholaethau’r Cynulliad  

Mae maint T ’r Cyffredin yn gostwng i 600, gydag etholaethau’n mynd yn 
fwy cyfartal o ran maint. O ganlyniad, bydd nifer yr etholaethau Seneddol yng 
Nghymru’n lleihau o 40 i 30 tra bo nifer etholaethau’r Cynulliad wedi aros ar 
40. Mae’r etholaethau hyn yn dal i fod yn anghyfartal o ran maint serch 
hynny, a does dim peirianwaith i adolygu a newid eu ffiniau. Heb beirianwaith 
o’r fath ni allai etholaethau gynnwys niferoedd gweddol gyfartal o etholwyr, 
ac ni fydd pleidlais pob etholwr yn cario pwysau cyfartal. Mae hyn yn 
niweidiol i’r broses ddemocrataidd, ac mae angen i’r Llywodraeth gyflwyno 
deddfwriaeth i sefydlu peirianwaith adolygu statudol. 
 
Amcan y Llywodraeth, ar sail yr egwyddor o chwarae teg, yw sicrhau bod 
pleidlais pob etholwr yn cario pwysau cyfartal drwy wneud pob etholaeth yn 
weddol gyfartal o ran maint, ac mae’n ymgynghori i asesu a ydyw’n well 
cysoni’r rhain â’r 30 etholaeth Seneddol newydd ynteu a ydyw 40 etholaeth 
Cynulliad yn gwasanaethu anghenion Cymru’n well. 
 
Mae’r papur ymgynghori’n nodi dau opsiwn ar gyfer newid: Opsiwn 1 – cadw 
40 o etholaethau Cynulliad, ond sefydlu peirianwaith statudol i adolygu a 
newid eu ffiniau i’w gwneud yn fwy cyfartal eu maint, ac Opsiwn 2 – newid i 
30 etholaeth Cynulliad, gyda’r un ffiniau â’r etholaethau Seneddol yng 
Nghymru. Byddai nifer aelodau rhanbarthol y Cynulliad yn cynyddu felly i 30. 
At ei gilydd, mae’n well gan y Llywodraeth Opsiwn 2, ond mae’n agored i 
ddadleuon perswadiol o blaid y naill opsiwn neu’r llall. 
 
Does dim darpariaeth yn y ddeddfwriaeth bresennol ar gyfer adolygu ffiniau 
etholaethau’r Cynulliad i adlewyrchu symudiadau poblogaeth. Dan Opsiwn 1, 
byddai adolygiadau ffiniau etholaethau’r Cynulliad yn digwydd ar wahân i 
adolygiadau ffiniau etholaethau Seneddol yng Nghymru. Adolygid etholaethau’r 
Cynulliad yn 2015 ac wedyn bob pedair blynedd, gyda phob adolygiad yn cario 
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costau gweinyddol o ryw £735,000 (yn nhermau prisiau 2011/12).  Mae 
adolygu ffiniau’r 40 etholaeth Cynulliad yn gyfnodol yn helpu sicrhau bod 
egwyddor chwarae teg yn sail i etholiadau’r Cynulliad: bod pob etholaeth yn 
cynnwys oddeutu’r un nifer o etholwyr fel bod pleidlais pob etholwr yn gydradd 
o ran pwysau. Disgwylir i’r adolygiad ffiniau cyntaf gostio mwy, hyd at 
uchafswm o £1.7m, gan adlewyrchu nifer fwy o newidiadau i gyfartalu maint 
etholaethau. Ar y cyfan disgwylir i’r opsiwn hwn gostio £1.6m yn nhermau 
gwerth presennol net dros gyfnod o 10 mlynedd. Er hynny disgwylir i’r budd a 
ddaw o sicrhau cynrychiolaeth ddemocrataidd gyfartal yng Nghymru fod yn fwy 
na’r gost. 
 
Ni fyddai dim costau ariannol sylweddol dan Opsiwn 2. Byddai’r opsiwn hwn 
yn sicrhau bod gan etholaethau’r Cynulliad ac etholaethau Seneddol yr un 
ffiniau ac felly byddai adolygiadau o ffiniau’r etholaethau Seneddol yn 
adolygu etholaethau’r Cynulliad hefyd. Ni fyddai angen adolygu’r ddwy set o 
etholaethau ar wahân ac felly ni fyddai dim costau ychwanegol am adolygu 
ffiniau.  
 
Fe all fod cost gychwynnol i bleidiau gwleidyddol Cymru am ad-drefnu ar 
gyfer etholiadau’r Cynulliad ar sail 30 o etholaethau Cynulliad. Mae’r 
Llywodraeth yn rhagweld mai bach iawn fydd y gost yma ond bydd yr 
ymgynghoriad yn ein helpu i wybod i ba raddau y bydd newidiadau i ffiniau 
etholaethau’r Cynulliad yn tarfu ar y pleidiau. Mae’n debyg y bydd yn llai 
costus i bleidiau yn y tymor hir drefnu ar sail yr un etholaethau Cynulliad a 
Seneddol yn hytrach nag ar wahân ar gyfer 40 etholaeth Cynulliad. Disgwylir 
mai cymharol fach fydd yr arbedion hyn, fodd bynnag. Byddai cael ffiniau 
cyffredin i’r ddwy set o etholaethau’n symleiddio map etholaethau Cymru 
hefyd a gallai hwyluso democratiaeth leol drwy sicrhau bod trefniadaeth leol 
rhwydweithiau a phleidiau gwleidyddol yn llai cymhleth. 

Hyd Tymor Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

O 2016 bydd y Cynulliad yn mynd yn ôl at gyfnodau pedair blynedd. Yn sgîl 
deddfwriaeth yn gosod tymor Senedd San Steffan, bydd etholiadau Cynulliad 
a Seneddol sydd wedi’u trefnu yn cyd-daro yn 2020, a phob ugain mlynedd 
wedyn. Gallai’r cyd-daro hwn olygu bod un etholiad yn dwyn y sylw oddi ar y 
llall a bod etholwyr yn ansicr ynghylch y gwahaniaeth rhyngddynt o 
ganlyniad. Felly mae’r Llywodraeth yn ymgynghori ynghylch a ddylid deddfu i 
etholiadau’r Cynulliad ddigwydd bob pum mlynedd yn hytrach na phob 
pedair. 
 
Mae’r Llywodraeth eisiau i etholwyr fod yn glir yngl n â’r etholiad y maent yn 
pleidleisio ynddo, gan roi’r mandad cliriaf posibl i ASau sy’n cynrychioli 
etholaethau Cymru ac i aelodau etholaethol y Cynulliad. Mae’r Llywodraeth 
yn ymgynghori er mwyn penderfynu ai symud i gylch etholiad pum mlynedd 
yw’r ffordd orau i gyflawni’r amcan hwn.  
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O ganlyniad i symud i dymor Cynulliad pum mlynedd, câi etholiadau eu 
cynnal yn llai aml. Oherwydd bod gweinyddiad etholiadau’n costio £5.0m ym 
mhob etholiad, taliadau colli swydd yn costio rhyw £0.2m am bob etholiad a 
bod cost ychwanegol i’r pleidiau gwleidyddol o £1.1m24 yn mhob etholiad (i 
gyd ar brisiau 2012/13), bydd cael etholiadau llai aml yn rhoi arbediad bach 
o £3.2m yn nhermau Gwerth Presennol Net dros gyfnod o 35 mlynedd. 
 
Gan y gellid cael etholiadau llai aml dan dymhorau pum mlynedd, gallai’r 
Cynulliad orfod talu llai o dâl diswyddo i’r aelodau Cynulliad hynny fyddai 
naill ai’n dewis peidio â sefyll am eu sedd mewn etholiad neu’n colli eu sedd 
mewn etholiad. Gall hyn roi arbedion bach pellach. 
 
Ar y llaw arall, byddai tymor Cynulliad pedair blynedd yn golygu bod 
etholiadau’r Cynulliad yn cyd-daro ag etholiadau San Steffan yn 2020 a phob 
ugain mlynedd wedyn. Byddai hyn yn arbed £1m bob tro y cynhelid 
etholiadau ar yr un pryd, gan fod etholiadau sy’n digwydd yr un pryd yn 
rhatach o gymharu â chost cynnal etholiadau ar adegau gwahanol. 

Sefyll fel Ymgeisydd Etholaeth ac Ymgeisydd Rhanbarthol    

Ar hyn o bryd, mae 40 etholaeth y Cynulliad yn dychwelyd 1 Aelod yr un dan 
y system etholiadol “cyntaf i’r felin”, a 5 rhanbarth etholiadol y Cynulliad yn 
dychwelyd 4 Aelod Cynulliad yr un dan system “restr”. Mae pob rhanbarth yn 
cynnwys rhwng 7 a 9 o etholaethau. Gwaherddir ymgeiswyr etholiad y 
Cynulliad rhag sefyll mewn etholaeth ac mewn rhanbarth yn yr un etholiad. 
Cred y Llywodraeth fod hyn yn gyfyngiad diangen a allai gyfyngu’n 
anghymesur ar allu pleidiau llai yn enwedig i roi ymgeiswyr da ger bron, sy’n 
mynd yn groes i’r broses ddemocrataidd. Gofynnir i bartïon â diddordeb a 
ddylai ymgeiswyr yn etholiadau’r Cynulliad yn y dyfodol allu sefyll mewn 
etholaeth ac mewn rhanbarth ar yr un pryd. 
 
Yr amcan yw deddfu i ddileu’r gwaharddiad ar allu ymgeisydd yn etholiad y 
Cynulliad i sefyll mewn etholaeth ac mewn rhanbarth, gan ganiatáu i 
ymgeiswyr a phleidiau gwleidyddol ddewis sefyll yn un o’r ddau neu yn y 
ddau. Bydd y gwaharddiad ar sefyll mewn mwy nag un rhanbarth neu fwy nag 
un etholaeth yn parhau. 
 
Ni fyddai dim costau gweinyddol ychwanegol yn deillio o’r newid hwn. Ni fyddai 
terfynu’r gwaharddiad ar ymgeisyddiaeth ddeuol yn newid nifer yr ernesau y 
mae’n rhaid i blaid eu talu i roi ymgeiswyr ger bron mewn etholiad Cynulliad, a 
byddai o fudd i’r broses ddemocrataidd wrth sicrhau bod y dewis ynghylch ble i 
sefyll yn llai cyfyngol ar ymgeiswyr a phleidiau gwleidyddol (dylai hyn helpu 
pleidiau llai yn arbennig). Gall hefyd gael effaith gadarnhaol ar gynrychiolaeth yn 
y Cynulliad; ar hyn o bryd caiff ymgeiswyr o safon uchel sy’n sefyll fel ymgeisydd 
etholaeth ond yn methu ennill y sedd honno eu colli i’r Cynulliad oherwydd y 
dewis ‘popeth neu ddim’ y gorfodir iddynt ei wneud. 

24 Mae hyn yn cynnwys gwariant ar daflenni i etholwyr; maniffestos a dogfennau pleidiau gwleidyddol; 
cyfryngau; cludiant; gweinyddiaeth; ymchwil marchnad; hysbysebu; a darllediadau gwleidyddol. Mae 
manylion pellach am wariant ymgyrchoedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar gael yn 
www.electoralcommission.org.uk. 
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Mandadau Lluosog 

Ar hyn o bryd, gall Aelod Cynulliad eistedd hefyd fel Aelod o Senedd San 
Steffan. Nid yw’n beth da i gynrychiolydd etholedig fod yn eistedd mewn dwy 
ddeddfwrfa wahanol ar yr un pryd. Felly mae’r Llywodraeth yn ymgynghori 
ynghylch rhoi terfyn ar yr arfer o “ddyblu swyddi” drwy geisio cytundeb 
rhwng pleidiau gwleidyddol i wahardd Aelodau Cynulliad rhag gallu eistedd 
fel Aelodau Senedd San Steffan. Bydd angen i’r Llywodraeth weithredu i 
frocera cytundeb ac, er mwyn rhoi mwy o bwys ar hyn, bydd y Llywodraeth yn 
ystyried deddfu i sicrhau bod y gwaharddiad yn un parhaol. 
 
Mae Aelodau Cynulliad sydd yn ASau hefyd yn cael torri 2/3 ar eu cyflogau, sef 
£36,000 yn 2011/12. Ar hyn o bryd does dim Aelod Cynulliad yn eistedd fel AS 
hefyd, ond ers 2003 cafwyd tair blynedd pryd yr oedd Aelod Cynulliad yn dal y 
mandad deuol. Gan gymryd bod nifer y mandadau deuol yn aros yn gyson (ar 0.4  
Aelod Cynulliad y flwyddyn), a bod y 0.4 Aelod Cynulliad yn hawlio cyflog, collid 
arbediad blynyddol cyfartalog o £13,600 (£36,000 x0.4) yn sgîl yr opsiwn hwn. 
Cost yr opsiwn hwn, o ganlyniad, yw £0.06m yn nhermau gwerth presennol net 
dros gyfnod prisio deng mlynedd. 
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