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Rhagarweiniad 
 
Ym mis Mai 2012, cyhoeddodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru “Bapur 
Gwyrdd ar drefniadau etholiadol Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn y 
dyfodol”. Yn y papur ymgynghori hwn, ceisiodd y Llywodraeth 
safbwyntiau partïon a chanddynt fuddiant am chwe chwestiwn yn 
ymwneud â chyfansoddiad etholaethau Cynulliad Cenedlaethol Cymru, 
hyd tymhorau’r Cynulliad, a ddylai ymgeisydd etholiad y Cynulliad allu 
sefyll mewn etholaeth ac mewn rhanbarth ac a ddylid atal Aelodau’r 
Cynulliad rhag eistedd yn Senedd San Steffan hefyd. Caeodd yr 
ymgynghoriad ar 13 Awst 2012. 
 
Mae’r ddogfen hon yn grynodeb o’r hyn a ddywedodd atebwyr yr 
ymgynghoriad wrth ateb pob cwestiwn a ofynnwyd, yn ogystal â nifer o 
faterion eraill a godwyd ganddynt. Bydd y Llywodraeth yn ymateb yn 
ffurfiol am faterion polisi yn eu tro. 
 
Cafodd y Llywodraeth gyfanswm o 68 ateb i’r ymgynghoriad. O’r rhain, 
cawsom 56 drwy e-bost a 12 drwy’r post. Cawsom 64 yn Saesneg yn 
unig, un yn Gymraeg yn unig a thri’n ddwyieithog. Mae Atodiad A yn 
rhoi rhestr gyflawn o’r atebwyr. 
 
Tabl 1: Atebwyr yn ôl math 
  

Atebwyr

Pleidiau/grwpiau gwleidyddol
Sefydliadau
ASau
Arglwyddi
Aelodau’r Cynulliad
Cynghorau Dinas/Sir
Y Cyhoedd

 
 
Ni wnaeth pob atebwr ateb pob cwestiwn. Dim ond yr atebwyr a 
atebodd y cwestiwn dan sylw sydd wedi’u cynnwys yn ein 
dadansoddiad o atebion i bob cwestiwn. 
 
Hoffem ddiolch i bawb a gymerodd amser i gyfrannu at yr 
ymgynghoriad. 
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Etholaethau’r Cynulliad 
 
Cwestiwn 1:  A yw’n well gennych Opsiwn 1: 40 o etholaethau i’r 
Cynulliad a phob un yn cynnwys tua’r un nifer o etholwyr gan 
adolygu ffiniau etholaethau’n rheolaidd; ynteu Opsiwn 2: adfer y 
cysylltiad rhwng etholaethau’r Cynulliad a’r Senedd drwy newid i 
Gynulliad o 30 etholaeth, gyda’r un nifer o aelodau o etholaethau 
ac o ranbarthau (30:30)? 
 
Ar hyn o bryd, etholaethau’r Cynulliad yw etholaethau Seneddol 
Cymru. Mae Deddf Etholaethau Seneddol 1986, fel y’i diwygiwyd gan 
Ddeddf System Pleidleisio Seneddol ac Etholaethau (PVSC) 2011, yn 
darparu ar gyfer lleihau nifer yr etholaethau Seneddol i 600, a gwneud 
maint yr etholaethau’n fwy cyfartal. O ganlyniad, byddai nifer yr 
etholaethau seneddol yng Nghymru’n gostwng o ddeugain i ddeg ar 
hugain. Mae Deddf 2011 hefyd yn torri’r cysylltiad rhwng etholaethau 
Seneddol ac etholaethau’r Cynulliad i sicrhau na fyddai’r newidiadau 
hyn yn achosi Cynulliad llai. 
 
Mae pedwar Comisiwn Ffiniau’r DU wrthi’n ymgynghori ar gynigion am 
etholaethau seneddol newydd, a rhaid iddynt gyflwyno eu 
hargymhellion terfynol i’r Ysgrifennydd Gwladol cyn mis Hydref 2013. 
Byddai angen i’r Senedd gymeradwyo’r cynigion terfynol. 
 
Roedd y Papur Gwyrdd yn ceisio safbwyntiau am a ddylid cadw 
deugain o etholaethau Cynulliad, ond gwneud eu maint yn fwy cyfartal, 
ynteu a ddylid adfer y cysylltiad rhwng etholaethau seneddol ac 
etholaethau’r Cynulliad.  
 
Roedd bron holl atebwyr y cwestiwn hwn o blaid Opsiwn 2: adfer y 
cysylltiad rhwng etholaethau seneddol ac etholaethau’r Cynulliad. 
 
Rhoddodd yr atebwyr resymau tebyg iawn dros ddewis Opsiwn 2. Y 
rheswm mwyaf cyffredin oedd y byddai’r dewis hwn yn cynyddu 
cymesuredd yn y Cynulliad – byddai cyfanswm nifer yr Aelodau 
Cynulliad (ACau) rhanbarthol yn cynyddu (o ugain i ddeg ar hugain) 
ynghyd â’i gyfran o gyfanswm nifer yr ACau (o draean i hanner). 
Nododd yr atebwyr hefyd y byddai’r newid yn gwneud pethau’n 
symlach o safbwynt gweinyddol, er enghraifft, drwy ei gwneud yn haws 
i ACau ac ASau gydweithio wrth gynrychioli’r un etholaethau yn San 
Steffan ac ym Mae Caerdydd. Tynnodd rhai atebwyr sylw at yr arbedion 
i gostau Comisiwn Ffiniau Cymru o orfod cynnal un adolygiad yn unig 
o’r ddwy set o etholaethau. 
 
Dywedodd y nifer bach o atebwyr a oedd o blaid Opsiwn 1 nad oedd 
cysylltiad rhwng etholaethau’r Cynulliad ac etholaethau seneddol yn 
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hanfodol, gan gyfeirio at ganfyddiadau Comisiwn Arbuthnott1 yn yr 
Alban yn hyn o beth. Nid oeddent o blaid bod â’r un nifer o Aelodau 
Cynulliad i etholaethau a rhanbarthau. 
 
Nododd nifer bach o atebwyr na ellid gweithredu cynigion Opsiwn 2 
oni bai bod y Senedd yn cymeradwyo’r argymhellion a wnaiff Comisiwn 
Ffiniau Cymru o ganlyniad i’w adolygiad presennol o etholaethau 
seneddol. 
 
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 ystyried unrhyw newid yn nifer 
etholaethau’r Cynulliad? 
 
Dan Opsiwn 2, byddai ffiniau etholaethau’r Cynulliad yr un fath â rhai’r 
etholaethau seneddol newydd a gymeradwywyd gan y Senedd. Mae 
Deddf Etholaethau Seneddol 1986, fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf PVSC 
2011, yn ei gwneud yn ofynnol i adolygu etholaethau seneddol bob 
pum mlynedd i sicrhau bod pwysau pleidleisiau ledled y Deyrnas 
Unedig yn parhau i fod yn eithaf cyfartal. Ym mhob adolygiad, dyrennir 
cyfran o’r 600 etholaeth Seneddol i bob rhan o’r DU, gan roi 
adlewyrchiad bras o’i chyfran o gyfanswm poblogaeth y DU. 
 
Mae’r adolygiad presennol wedi cynnig deg ar hugain o etholaethau 
seneddol yng Nghymru. Byddai newid sylweddol ym mhoblogaeth 
Cymru o gymharu â rhannau eraill o’r Deyrnas Unedig yn y dyfodol yn 
golygu y byddai nifer y seddi seneddol yng Nghymru yn newid o ddeg 
ar hugain. Os adferir y cysylltiad rhwng etholaethau’r Cynulliad a’r 
Senedd (Opsiwn 2), byddai hyn hefyd yn golygu newid nifer 
etholaethau’r Cynulliad. 
 
Mae’r Llywodraeth wedi’i gwneud yn glir mai Cynulliad o 60 aelod yw’r 
maint cywir, ac nid yw’n bwriadu newid cyfanswm nifer yr ACau. I roi 
sylw i gynnydd neu ostyngiad posibl yn nifer yr etholaethau Seneddol 
(ac, felly, etholaethau’r Cynulliad) yng Nghymru yn y dyfodol, 
cynigiodd y Llywodraeth yn y Papur Gwyrdd gynyddu neu leihau nifer y 
seddi rhanbarthol i wneud Cynulliad o drigain aelod.  
 
Mewn senario â 29 neu 31 o etholaethau yn y Cynulliad, ni fyddai’n 
bosibl rhannu’r 31 neu’r 29 o seddi rhanbarthol a fyddai’n weddill yn 
gyfartal rhwng pum rhanbarth. Yn y sefyllfa hon, byddai Comisiwn 
Ffiniau Cymru’n defnyddio fformiwla Sainte-Laguë2 i benderfynu pa 
gyfuniad o etholaethau fyddai’n rhoi’r cydbwysedd gorau rhwng 
pleidleisiau â phwysau cyfartal ac adeiladu rhanbarthau o faint addas. 
 

                                                
1 Comisiwn ar Wahaniaethau Ffiniau a Systemau Pleidleisio, “Rhoi Dinasyddion yn Gyntaf: Ffiniau, 
Pleidleisio a Chynrychiolaeth yn yr Alban”, 2006. 
2 Mae tudalen 23 y Papur Gwyrdd yn disgrifio sut y mae fformiwla Sainte-Laguë yn gweithio. 
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Cafwyd cefnogaeth gyffredinol gan atebwyr i gadw maint presennol y 
Cynulliad. Cytunodd mwyafrif helaeth o’r atebwyr, pe câi’r cysylltiad 
rhwng etholaethau seneddol ac etholaethau’r Cynulliad ei adfer, y 
gellid cynyddu neu leihau nifer seddi rhanbarthol y Cynulliad i ystyried 
unrhyw newid yn nifer etholaethau’r Cynulliad. Yn gyffredinol, ni 
roddodd atebwyr resymau am y farn hon. 
 
Roedd y rheini a oedd yn anghytuno â safbwynt y Llywodraeth yn 
pryderu am yr effaith bosibl ar gymesuredd y Cynulliad dros amser, ac 
y gallai ACau etholaethau fynd yn lleiafrif yn y Cynulliad.  
 
 
Cwestiwn 3: Sut y dylid strwythuro rhanbarthau etholiadol y 
Cynulliad dan Opsiwn 1: 40 o etholaethau’r Cynulliad; ac Opsiwn 2: 
30 o etholaethau’r Cynulliad? 
 
Yn y Papur Gwyrdd, dywedodd y Llywodraeth nad yw’n cynnig newid 
nifer rhanbarthau’r Cynulliad o bump dan y naill opsiwn na’r llall. Dan 
Opsiwn 1, byddai’r pum rhanbarth yn parhau i gynnwys grwpiau o 
rhwng 7 a 9 etholaeth. Gallai ffiniau pob rhanbarth newid wrth i ffiniau 
etholaethau gael eu haddasu ar ôl pob adolygiad.  
 
Ychydig iawn o atebwyr a soniodd am sut y dylid strwythuro 
rhanbarthau dan Opsiwn 1. Roedd y rheini a wnaeth hynny’n cytuno â 
chynnig y Llywodraeth y dylid parhau â’r system bresennol o bum 
rhanbarth, a phob un yn cyflenwi pedwar AC. 
 
Dan Opsiwn 2, roedd y Llywodraeth yn cynnig cadw pum rhanbarth 
ond cynyddu nifer yr ACau a gyflenwir gan bob un o’r etholaethau 
hynny i chwech, i sicrhau Cynulliad â thrigain o seddi. Cafodd hyn 
gefnogaeth gref gan yr atebwyr, er ei bod yn well gan rai newid i chwe 
rhanbarth yn ethol pum aelod yr un. Yn gyffredinol, ni roddodd 
atebwyr resymau am y dewisiadau hyn.  
 
Cafwyd cefnogaeth sylweddol hefyd i ddileu rhanbarthau’n gyfan gwbl. 
Roedd yn well gan nifer bach o atebwyr ddileu unrhyw elfen gyfrannol 
ac ethol dau AC o bob un o’r deg etholaeth ar hugain ar sail y cyntaf i’r 
felin, a dywedodd nifer mwy y byddai’n well ganddynt ethol ACau 
‘rhanbarthol’ o restr Cymru gyfan. Fodd bynnag, yn unol â 
safbwyntiau’r Llywodraeth, cafodd syniad rhestr ranbarthol Cymru 
gyfan ei wrthod yn benodol gan nifer tebyg o atebwyr ar y sail y 
byddai’n rhoi mwy o bellter rhwng aelodau rhanbarthol a’u hetholwyr. 
 
Dim ond nifer bach o atebwyr a fynegodd farn am sut y dylid pennu 
rhanbarthau pe bai nifer etholaethau’r Cynulliad yn newid i 29 neu 31. 
Ni soniodd y rhan fwyaf am ddefnyddio fformiwla Sainte-Laguë a 
chytunwyd mai lle Comisiwn Ffiniau Cymru, neu gorff neu gomisiwn 
annibynnol tebyg, fyddai llunio’r ffiniau rhanbarthol. Fodd bynnag, 
mynegwyd pryderon y gallai’r broses hon fynd yn un wleidyddol iawn 
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ac y byddai angen sefydlu mesurau diogelu i gynnal annibyniaeth 
Comisiwn Ffiniau Cymru. 
 



 6 

Hyd tymor Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
 
Cwestiwn 4: A ydych yn credu y dylid cynnal etholiadau Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru bob pedair blynedd ynteu bob pum mlynedd? 
Pam mae’n well gennych dymor pedair blynedd neu bum mlynedd? 
 
Mae Deddf Llywodraeth Cymru 2006 yn pennu y bydd etholiadau’r 
Cynulliad yn digwydd ar ddydd Iau cyntaf mis Mai bob pedair blynedd. 
Symudodd Deddf Seneddau Tymor Penodol 2011 Senedd San Steffan i 
dymhorau penodol pum mlynedd, gan gynnal etholiadau hefyd ar 
ddydd Iau cyntaf mis Mai. Golygodd hyn y byddai’r ddwy set o 
etholiadau’n cyd-daro bob ugain mlynedd, gan ddechrau yn 2015. 
Wedi i Lywodraeth Cymru godi pryderon am gynnal dwy bleidlais ar yr 
un diwrnod yng Nghymru, gwnaeth Deddf Seneddau Tymor Sefydlog 
2011 eithriad i ohirio etholiadau Cynulliad 2015 un flwyddyn i 2016 
fel na fyddent yn cyd-daro â’r Etholiad Cyffredinol. 
 
Ar ôl 2016, bydd y Cynulliad yn dychwelyd at gylch etholiadol pedair 
blynedd, a bydd etholiadau’n cyd-daro eto yn 2020 a bob ugain 
mlynedd ar ôl hynny. Yn y Papur Gwyrdd, ceisiodd y Llywodraeth farn 
pobl am a ddylid newid etholiadau’r Cynulliad i gylchoedd pum 
mlynedd yn barhaol i’w gwneud yn llai tebygol y bydd etholiadau’n 
cyd-daro yn y dyfodol. 
 
Roedd mwyafrif bach o’r atebwyr o blaid symud at dymhorau penodol 
pum mlynedd, gan gynnwys pob un o’r pedair plaid wleidyddol yn y 
Cynulliad. 
 
Y rheswm mwyaf cyffredin o lawer a roddwyd gan atebwyr dros symud 
at dymhorau sefydlog pum mlynedd oedd osgoi cyd-daro’n rheolaidd 
ag etholiadau Senedd San Steffan. Cyfeiriodd atebwyr at y potensial y 
gallai etholiadau San Steffan “foddi” neu “gysgodi” etholiadau’r 
Cynulliad. Hefyd, tynnodd nifer o bleidiau gwleidyddol sylw at 
anawsterau gweinyddol cynnal ymgyrchoedd am etholiadau i ddwy 
ddeddfwrfa ar yr un pryd. Roedd rhai atebwyr yn credu y byddai 
tymhorau pum mlynedd yn galluogi’r Cynulliad i edrych yn fwy 
hirdymor wrth osod cyllidebau nag sy’n bosibl dan dymhorau penodol 
pedair blynedd. 
 
Roedd yr atebwyr a oedd o blaid cadw tymhorau penodol pedair 
blynedd yn rhoi amrywiaeth o resymau am eu safbwynt. Roedd llawer o 
atebwyr yn credu y dylid annog cynnal etholiadau i Senedd San Steffan 
a’r Cynulliad ar yr un diwrnod oherwydd arbedion costau o’u cyfuno 
a’r potensial y byddai canran uwch yn pleidleisio nag mewn un 
bleidlais yn unig. Roedd llawer o atebwyr yn credu bod tymhorau 
penodol pedair blynedd yn taro’r cydbwysedd cywir rhwng sicrhau y 
gall y Cynulliad wneud y gwaith y cafodd ei ethol i’w wneud a chadw 
mandad pleidleiswyr. 
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Sefyll fel ymgeisydd etholaeth ac fel ymgeisydd 
rhanbarthol 
 
Cwestiwn 5: A ydych yn cytuno y dylai ymgeiswyr allu sefyll mewn 
etholaeth ac mewn rhanbarth yn yr un etholiad? 
 
Er 2006, mae ymgeiswyr etholiadau’r Cynulliad wedi’u gwahardd rhag 
sefyll mewn etholaeth ac mewn rhanbarth ar yr un pryd. Gwnaeth y 
Llywodraeth hi’n glir yn y Papur Gwyrdd eu bod yn bwriadu diddymu’r 
gwaharddiad hwn. 
 
Anghytunodd mwyafrif bach o’r atebwyr â’r cynnig hwn. Dadl llawer 
o’r rhain, gan gynnwys nifer o Aelodau Cynulliad, oedd bod y 
gwaharddiad wedi’i gyflwyno dan fandad democrataidd a oedd yn un o 
ymrwymiadau maniffesto’r Blaid Lafur yn yr Etholiad Cyffredinol 
Seneddol yn 2005 cyn cael ei gynnwys yn Neddf Llywodraeth Cymru 
2006. 
 
Roedd yr atebwyr hyn hefyd yn cytuno â’r datganiad bod caniatáu 
ymgeisyddiaeth ddeuol yn galluogi “collwyr i fod yn enillwyr” ac nad 
oedd hyn yn ddemocrataidd. Dadleuodd eraill fod gan ACau 
etholaethau ac ACau rhanbarthol swyddogaethau gwahanol a bod 
angen sgiliau gwahanol ar y ddwy, ac y byddai ymgeisio am y ddwy 
swyddogaeth yn cymylu’r gwahaniaeth rhyngddynt. 
 
Nododd nifer o’r atebwyr a oedd o blaid diweddu’r gwaharddiad 
effaith anghymesur y gwaharddiad ar bleidiau llai. Eu dadl oedd y 
byddai diweddu’r gwaharddiad yn ei gwneud yn fwy tebygol y byddai 
ymgeiswyr annibynnol yn ymgeisio gan na fyddai rhaid iddynt ddewis 
mwyach rhwng ymgeisio mewn rhanbarth neu mewn etholaeth. Efallai 
y bydd angen hefyd i bleidiau gwleidyddol enwebu llai o ymgeiswyr ym 
mhob etholiad nag ar hyn o bryd (er bod un atebwr o blaid y 
gwaharddiad yn credu bod cael mwy o ymgeiswyr yn beth da i’r 
Cynulliad, gan fod profiad o ymgyrch etholiad yn ehangu talentau a 
sgiliau ymgeiswyr ar gyfer etholiadau eraill yn y dyfodol).  
 
Cytunodd llawer o atebwyr â phryderon y Llywodraeth fod ymgeiswyr o 
safon yn cael eu colli i’r Cynulliad, o ganlyniad i orfod dewis rhwng 
ymgeisio mewn etholaeth ac mewn rhanbarth a cholli sedd ranbarthol 
pan oedd eu plaid wedi gwneud yn well na’r disgwyl mewn etholiadau 
etholaethau o fewn rhanbarth. 
 
Nododd eraill nad yw’r Alban yn gwahardd ymgeisyddiaeth ddeuol a 
bod ei gwahardd yng Nghymru’n mynd yn groes i arferion 
rhyngwladol. Hefyd, codwyd y ffaith nad yw’n ymddangos bod 
ymgeisyddiaeth ddeuol yn effeithio ar y ganran sy’n pleidleisio. 
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Mandadau lluosog 
 
Cwestiwn 6: A ydych yn credu y dylid atal Aelodau Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru rhag gallu eistedd yn Senedd San Steffan 
hefyd? 
 
Defnyddir y term “mandadau lluosog” (neu “swyddi dwbl”) i ddisgrifio 
pan mae cynrychiolydd etholedig yn gwasanaethu mewn mwy nag un 
ddeddfwrfa ar yr un pryd. Er bod hyn yn digwydd yn amlach mewn 
rhannau eraill o’r Deyrnas Unedig, mae nifer bach o ACau wedi eistedd 
fel ASau ar yr un pryd. 
 
Mae’r Llywodraeth wedi ymrwymo i ddiweddu’r arfer hwn, yn 
ddelfrydol drwy gytundeb rhwng pleidiau gwleidyddol ond drwy 
ddeddfu os bydd angen. 
 
Cytunodd mwyafrif mawr o’r atebwyr y dylid atal ACau rhag eistedd yn 
Senedd San Steffan. Roedd nifer sylweddol o’r rheini a oedd o blaid 
gwaharddiad yn credu bod bod yn AC neu’n AS yn swydd lawnamser 
ac nad oedd yn bosibl cyfuno’r ddwy’n foddhaol. Cododd rhai atebwyr 
y posibilrwydd y gallai AC gael ei ethol yn AS mewn ardal wahanol i’r 
un y mae’n ei chynrychioli yn y Cynulliad, gan gynyddu pryderon am ei 
allu/ei gallu i gynrychioli ei holl etholwyr. Roedd rhai atebwyr yn 
pryderu y gallai diffyg presenoldeb AC o’r Cynulliad, gan ei fod yn San 
Steffan yn lle hynny, effeithio ar ganlyniad pleidleisiau’r Cynulliad. 
 
Yn y Papur Gwyrdd, pennodd y Llywodraeth y byddai angen i unrhyw 
waharddiad fod yn ddigon hyblyg i alluogi AC i gadw ei swydd ar ôl 
dod yn AS pe bai hynny’n digwydd o fewn 12 mis i etholiad nesaf y 
Cynulliad. Cytunodd y rhan fwyaf o’r atebwyr fod angen cyfnod 
“gorgyffwrdd”, ond ni chafwyd cytundeb cyffredinol am hyd y cyfnod 
hwn. Cafwyd cytundeb hefyd mai dim ond un cyflog y dylai Aelod ei 
gael yn ystod y cyfnod gorgyffwrdd hwn – eto, ni chafwyd consensws o 
ran pa gyflog y dylid ei fforffedu. 
 
Ceisiodd yr ymgynghoriad safbwyntiau hefyd am berthnasedd unrhyw 
waharddiad i Dŷ’r Arglwyddi. Roedd bron bob atebwr a oedd yn 
dymuno gweld gwaharddiad yn credu y dylai fod yn berthnasol i Dŷ’r 
Arglwyddi yn ogystal â Thŷ’r Cyffredin; roedd lleiafrif bach o blaid 
gwaharddiad cyffredinol a lleiafrif mawr o blaid gwaharddiad yn 
amodol ar weithredu cynigion y Llywodraeth i ddiwygio’r Arglwyddi3. 
 
Teimlai nifer mawr o’r atebwyr y dylai gwaharddiad ar fandadau 
lluosog fod yn berthnasol i swyddi etholedig eraill, gan gynnwys 
comisiynwyr heddlu a throseddu, Aelodau Senedd Ewrop a 
chynghorwyr lleol. 
 

                                                
3 Ym mis Medi 2012, cafodd Bil Diwygio Tŷ’r Arglwyddi ei dynnu’n ôl yn ffurfiol gan y Llywodraeth. 
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Dywedodd yr ychydig o bobl nad oeddent yn dymuno gweld 
gwaharddiad nad oedd angen deddfu gan nad oedd hyn yn broblem 
yng Nghymru ar hyn o bryd. Roeddent yn credu mai pleidleiswyr ddylai 
benderfynu yn y blwch pleidleisio a yw eu cynrychiolwyr etholedig yn 
eu cynrychioli’n ddigonol. 
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Materion eraill 
 
Rhoddodd rhai atebwyr sylw i faterion eraill y credant eu bod yn 
gysylltiedig â’r ymgynghoriad ac y dylid felly eu hystyried. Mae’r adran 
hon yn amlinellu’r materion a godwyd gan fwy nag un atebwr. 
 
Cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
 
Cwestiynodd nifer mawr o atebwyr a oes gan Lywodraeth y DU fandad i 
gynnal ymgynghoriad am faterion etholiadol sy’n ymwneud â’r 
Cynulliad. Nid yw trefniadau etholiadol y Cynulliad wedi’u datganoli, ac 
mae’r Llywodraeth wedi’i gwneud yn glir nad oes gan y Cynulliad 
gymhwysedd deddfwriaethol i newid ei drefniadau etholiadol ei hun. 
Gan gydnabod hyn, galwodd llawer o atebwyr am ddatganoli’r pwerau 
hyn i’r Cynulliad. 
 
System bleidleisio etholiadau’r Cynulliad 
 
Roedd llawer o’r atebwyr o blaid symud at y system etholiadol Pleidlais 
Sengl Drosglwyddadwy ar gyfer etholiadau’r Cynulliad, gan ddweud y 
byddai hynny’n gwneud materion megis ymgeisyddiaeth ddeuol yn 
amherthnasol. 
 
Mae’r Llywodraeth yn credu bod y System Aelodau Ychwanegol 
bresennol o gynrychiolaeth gyfrannol yn gweithio’n dda i’r Cynulliad, 
ac nid oes ganddi unrhyw gynlluniau i’w newid. 
 
Defnyddio Cymraeg yn enwau etholaethau 
 
Ar hyn o bryd, dim ond un enw sydd gan etholaethau’r Cynulliad yng 
Nghymru – naill ai enw Cymraeg neu enw Saesneg. Mewn ardaloedd lle 
mae cyfran uchel o’r boblogaeth yn siarad Cymraeg, mae enw’r 
etholaeth yn tueddu i fod yn Gymraeg; mewn ardaloedd lle mae cyfran 
uchel o’r boblogaeth yn siarad Saesneg, mae enw’r etholaeth yn 
tueddu i fod yn Saesneg. Nododd nifer bach o atebwyr nad oedd y 
Papur Gwyrdd yn cyflwyno unrhyw gynigion am gonfensiwn enwi 
etholaethau newydd, er iddo amlinellu cynigion y Llywodraeth am sut i 
ffurfio’r etholaethau newydd hyn yn unol â’r ddau opsiwn. Roedd un 
atebwr yn credu y gellid rhoi enw Cymraeg i unrhyw etholaeth a ffurfid 
ag enw Saesneg fel rhan o unrhyw adolygiad, ac roedd un arall yn 
credu y dylid rhoi enwau Cymraeg a Saesneg i’r holl etholaethau 
arfaethedig. 
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Atodiad A: Crynodeb o’r atebwyr 
 
Llywodraeth Cymru 
Plaid Cymru   
Ceidwadwyr Cymru 
Grŵp Cynulliad Ceidwadwyr Cymru 
Llafur Cymru 
Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 
Cymdeithas Ceidwadwyr Gorllewin Casnewydd 
Cangen Blaenau Ffestiniog Plaid Cymru 
 
Comisiwn Ffiniau Cymru 
Archwiliad Democrataidd 
Cymdeithas Diwygio Etholiadol i Gymru 
Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol Cymru 
Sefydliad Peirianwyr Sifil Cymru 
NFU Cymru 
Y Comisiwn Etholiadol 
Cymru Wir 
Comisiynydd yr Iaith Gymraeg 
 
Guto Bebb AS  AS Aberconwy 
Madeline Moon AS  AS Pen-y-bont ar Ogwr 
Peter Hain AS  AS Castell-nedd 
 
Y Farwnes Randerson a’r Arglwydd German (ar y cyd) 
 
Christine Chapman AC AC Cwm Cynon 
David Rees AC  AC Aberafan 
Janice Gregory AC  AC Ogwr 
Julie James AC  AC Gorllewin Abertawe 
Julie Morgan AC  AC Gogledd Caerdydd 
Ken Skates AC  AC De Clwyd 
Leighton Andrews AC AC Rhondda 
Lesley Griffiths AC  AC Wrecsam 
Mark Isherwood AC AC Gogledd Cymru 
Mike Hedges AC  AC Dwyrain Abertawe 
Jeff Cuthbert AC  AC Caerffili 
 
Dinas a Sir Abertawe 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot 
Cyngor Sir Powys 
 
33 aelod o’r cyhoedd 
 


