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Mae'r gostyngiad mewn etholaethau ar gyfer Cymru bron yn 10% (1/10fed). Mae 
gostyngiad gweithredol Canolbarth Cymru yn llawer mwy. Yn anghymesur felly. 
Dylai'r Canolbarth gael ei haeddiant. I fod yn deg, yn gyfiawn ac yn gyfartal. 

 

Enwau ac enwi 

Mae enwau yn bwysig. Maen nhw'n nodi lle. Mae pobl yn uniaethu ag ef. Mae'n rhoi 
hunaniaeth. Mae un enw yn gwella hyn. Nid yn unig y mae'n rhoi hunaniaeth ond 
hefyd undod, cydlyniant a'r hyn y mae pobl yn meddwl amdano. Ni ddylai enwau'r 
etholaethau fod yn ôl-ystyriaeth yn unig. Roedd un enw yn helpu ac yn hyrwyddo'r 
pethau hyn. Bod ag un ffurf sy'n cael ei defnyddio gyda'r ddwy iaith neu i fod y ffordd 
ar gyfer yr etholaethau newydd hyn. Gyda mwy nag un enw ni fyddai unrhyw eiriau 
cyswllt yn cael eu defnyddio. Gwneir hyn ar hyn o bryd e.e., Dwyfor Meirionnydd. 
Pan fo enwau ym mhob iaith yn wahanol byddai'r rhai Cymraeg yn cael eu 
defnyddio. Byddai sillafu da yn cael ei ddefnyddio drwyddi draw. Mae gan Gymru 
gymaint o amrywiaeth o enwau, na fyddai angen defnyddio pwyntiau cwmpawd. Mae 
enw'n dweud cymaint mwy. Nid oes unrhyw un yn uniaethu â phwynt cwmpawd 
cyffredin. Mae pobl yn uniaethu ag enw. Gyda'r arolwg hwn bydd etholaethau 
senedd y DU ac etholaethau senedd Cymru yn wahanol (am y tro cyntaf). felly ni 
ddylent fod â’r un enw. Maent yn wahanol. Felly o'r arolwg hwn ymlaen bydd gan y 
ddwy etholaeth seneddol hyn enwau gwahanol. Felly ni fyddai gan yr un etholaeth yr 
enw presennol. Bydd yr enwau hyn ar gyfer etholaethau'r Senedd, etholaethau San 
Steffan, sydd yn 32 ar hyn o bryd, yn wahanol. Felly byddent wedi newid, enwau 
hefyd. Wrth gwrs, mae'r etholaeth warchodedig yr un fath. Felly'r enw Ynys Môn. 
Felly o hyn ymlaen ni fydd gan etholaethau San Steffan a'r Senedd yr un enw. Maent 
yn wahanol ac felly bydd ganddynt enwau gwahanol. Bydd hyn yn dangos eu bod yn 
wahanol ac i ba senedd y maent yn perthyn iddi. Gwneir hyn yn yr Alban lle nad oes 
gan y ddwy set o etholaethau (seneddol) yr un enw. Ni chaniateir iddynt drwy 
ddeddf. Efallai y gellid bod â chyfraith o'r fath yng Nghymru yn awr. Os yw enw 
etholaeth yn cynnwys mwy nag un rhan, byddai eu trefnu/dilyniannu yr un fath ar 
gyfer pob etholaeth a byddai'n cael ei bennu gan faint o ddibyniaeth ar unrhyw un 
arall. Hynny yw, byddent yn dod ar ôl unrhyw enw arall lle maent yn atal neu'n 
cyfyngu ar y lleoliad/enw hwnnw. Ni fyddai'n dibynnu ar y math o le ydoedd, y math o 
ganolfan, na'r hyn yr arferai fod ac ati. Byddai’n cael ei benderfynu gan y rhan a 
chwaraeir yn enw'r etholaeth ac ar hynny'n unig, dim un arall. 

Mae angen rhoi sylw i enw pob etholaeth. Rhoi hunaniaeth. I ddangos hunaniaeth. 
Bod yn unigryw adnabyddadwy. Yn gyffredinol, byddai'r hyn sy'n gwahaniaethu 
rhwng etholaeth a'r rhan fwyaf yn dod yn yr enw. 

Efallai mai gogledd Cymru yw'r rhan fwyaf cymhleth o'r Wlad i ffurfio etholaethau. 
Soniwyd am hyn uchod a'r gwahaniaethau mewn dull cyffredinol a wnaed. Mae 
cymaint o bobl yn ei weld yn wahanol, neu efallai'n fwy cywir mae pobl yn mynd ati'n 
wahanol. Mae mynd ati drwy ystyried popeth yn ddelfrydol. Gobeithio y gellir ac y 
gwneir hynny. Bydd gan lawer ohonynt safbwyntiau gwahanol ynghylch ble y dylai 
ward benodol fynd. Pa etholaeth sy'n gweddu orau i'r ward. Hefyd pa fath o 
etholaethau ddylai fod. Efallai mai yma hefyd y mae'r gwahaniaeth mwyaf mewn iaith 



yn cwrdd, a gwrthdaro hefyd. Ond ni ddylai fod felly. Gadewch i ni obeithio y gellir 
osgoi hynny i gyd. Mewn sawl ffordd, dyma le y dylai'r ffin fod? Soniwyd am amryw o 
bethau uchod (nid wyf am eu hailadrodd yma) y mae angen eu hystyried yn ofalus. 
Byddai rhai yn dweud iaith hefyd. Yn aml, ym mhob un o'r achosion hyn, ni fydd y ffin 
yn gallu mynd i ble y dylai, lle y dylai, lle mae ei orau. Mae hyn oherwydd yr 
amrediad etholaethol. Er efallai nad ydym yn ei hoffi nac yn cytuno ag ef. Mae'n gêm 
niferoedd i raddau helaeth i fod o fewn yr ystod etholaethol. 

Mae'n bosibl mai'r gwir anodd yw bod manteision ac anfanteision i bob un. Mae 
rhesymau da o blaid ac yn erbyn ym mhob un, ac mae pobl o blaid ac yn erbyn pob 
un. Sut i gael cynnig yn dderbyniol gan y rhan fwyaf ac nid yw'n tramgwyddo dim. 
Mae mwy o bosibiliadau ar gael drwy ymuno â rhanbarthau Gogledd-ddwyrain a 
gogledd-orllewin. Er ei fod yn diystyru'r rhanbarthau, eu gwahaniaethau ac i'w 
gwasanaethu orau.  

Isod ceir enghreifftiau at ddibenion enghreifftiol. Mae eu mapiau ar gyfer 
cymariaethau. 

 



 
 

B. Menai Llŷn Eyri- Fel uchod, gweler tudalen 11 

       A Pandy, Pant-yr-Afon/ Penmaenon 

 

 

 

 



 

 

 

C Menai Llŷn Eyri- Fel uchod gweler tudalen 12 (B)  

 Prestatyn Bae Colwyn- Gweler B uchod tudalen 12 

 Conwy Llangollen- gweler B uchod tudalen 12 i Lansannan 

 

 

 



 
 

 Shotton Fflint- gweler uchod B tudalen 13 

 Wrecsam- gweler uchod B tudalen 13 

Nodiadau 

1) Yn trin gogledd Cymru gyfan fel un.  
2) O 1) Mae hyn yn caniatáu gwahanu'r arfordir (gwyliau) a mewndirol (ffermio). 

Sy'n cwmpasu'r rhan fwyaf o Gymru gyfan.  
3) Ffurfir enwau o'r prif afonydd sy'n llifo drwyddynt. Delyn- y De yw'r ddwy 

lythyren gyntaf i ffurfio enw afon ‘Dee’, a'r tri olaf o enw afon Alyn. Yn yr ardal 
hon mae afon Dyfrdwy yn fawr ac felly'n dod gyntaf. Yn yr un modd, Alee- yr 
Al yw'r ddwy lythyren gyntaf o afon Alyn, a'r ddau olaf o enw afon ‘Dee’. Yn yr 
ardal hon mae afon Alyn yn fawr ac felly'n dod gyntaf. Gellir hefyd ystyried ei 
fod yn dod o Alyn a Glannau Dyfrdwy, y ddwy lythyren gyntaf o bob gair i 
ffurfio un-  A lee. 

4) Roedd Maelor yn arfer bod yn rhan o Sir y Fflint. Mae ganddi hanes hirach 
gyda Sir y Fflint na Wrecsam- roedden nhw mewn gwahanol siroedd.  

5) Roedd Glyndŵr yn rhedeg y rhan fwyaf o'r darn o'r gogledd-ddwyrain, o'r 
gogledd i'r de. Gyda B. a C . uchod, Glyndŵr yw'r rhan ddeheuol (B) mewn 
un, tra mai dyma'r rhan ogleddol yn y llall (C). Felly mae Conwy yn y gorllewin 
naill ai'n gysylltiedig â'r gogledd neu'r de yn y dwyrain (ardal Rhuddlan) (ardal 
Llangollen). 

 

 



Mapiau o Ogledd Cymru  

 

Nid yw'r Mapiau hyn i raddfa. Bras amcan yw'r ffiniau.  
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ALLWEDD I'R MAPIAU 

 
 

Yn dangos  

1) Amrywiad o ran maint etholaethau - Arfordir y gogledd. Gwyliau'r lleiaf- 4, 2 a 
3 y mwyaf (ffermio).  

2) Siâp etholaethau a'r hyn y maent yn ei gwmpasu.  
3) Yn cyferbynnu Glyndŵr yn y rhan ddeheuol (B) ac yn y rhan ogleddol (C). 
4) Y ddau bosibilrwydd i gwmpasu bwrdeistref Wrecsam sy'n rhy fawr ar gyfer un 

etholaeth. Naill ai i gynnwys ardal Rhiwabon (fel y gwna A) neu ardal Maelor 
(fel y mae B a C yn ei wneud). 

 

Sylwadau 

Mae'r darluniau uchod yn mabwysiadu'r dull cyffredinol o wahanu ardal arfordirol 
(Gwyliau) ardal fewndirol (ffermio). Mae'n seiliedig ar y prif raniad meddiannaeth, 
a hefyd rhaniad gwledig trefol. Mae'n golygu nad oes rhanbarthau rhwng y 
gogledd a'r gogledd-ddwyrain na'r gogledd-orllewin. Hefyd bod etholaethau eraill 
yn tresmasu ar y rhan ddiwydiannol (gogledd-ddwyrain). Rhywbeth y ffordd 
uchod. Mae rhai yn meddwl bod rhyngweithio rhwng y ddau. Eu bod yn rhyng-
gysylltiedig. Felly ni ddylent fod ar wahân. Y ffordd y mae llywodraeth leol yn ei 
wneud yw peidio â gwahanu'r ddau.  I barhau â'r ddau. Gan fod bywyd bob dydd 
yn cynnwys llywodraeth leol. Gan fod aelodau seneddol yn ymwneud â materion 
llywodraeth leol, byddai'n ymddangos yn iawn ac yn fwyaf ystyriol dilyn 
llywodraeth leol. Mae'n well gan ASau i’w hetholaethau ‘nhw’ fod â chyn lleied o 
amrywiaeth o awdurdodau lleol â phosibl. Gan fod ffiniau llywodraeth leol i'w 
hystyried yn uchel eu parch, byddai'n dda eu dilyn. Felly i'r bobl ac i'r ASau, y dull 



mwyaf addas a phriodol fyddai dilyn llywodraeth leol. Cyfuno'r gweithgareddau a'r 
lleoedd/lleoliadau uchod na ddylid eu gwahanu. Integreiddio yw'r ffordd. 

Mae'r etholaeth warchodedig yn aros fel y mae. Mae hynny yr un fath â'r 
llywodraeth leol. Dyma'r ynys. Mae llywodraethau ac etholaethau lleol yn dilyn 
hyn ac yn cael eu henwi ar ôl yr ynys- Ynys Môn. Mae dwy lywodraeth leol arall y 
gogledd-orllewin yn uwch na'r ystod etholaethol. Felly ni all pob un o'r ddwy ardal 
llywodraeth leol hyn ffurfio etholaeth. Ond gall y rhan fwyaf o bob un. Gellir 
gwneud hyn. Yn y gogledd-ddwyrain mae tair ardal llywodraeth leol. Mae gan y 
gogledd-ddwyrain y boblogaeth ar gyfer pedair etholaeth. Mae un o'r ardaloedd 
llywodraeth leol o fewn yr ystod etholaethol. Er na all ffurfio ei hetholaeth ei hun 
oherwydd gweddill y gogledd-ddwyrain a'r ystod etholaethol. Gall tref Wrecsam 
ffurfio ei hetholaeth ei hun. Nid yw hyn yn cynnwys ardal Wrecsam gyfan. Mae'r 
tair ardal llywodraeth leol yn cael eu 'rhannu' rhwng y pedair etholaeth. Gellir 
gwneud hyn mewn sawl ffordd. Mae'r bobl yn pryderu, a hynny'n briodol, am ba 
etholaeth y mae eu ward yn mynd iddi. Pa wardiau y maent yn gysylltiedig â nhw. 
Felly, gellir disgwyl y bydd symud wardiau yn cael ei awgrymu a bod 
newidiadau'n cael eu gwneud sawl gwaith. Mae'n bwysig iawn i'r bobl. Rhaid 
iddynt fyw gyda'r canlyniad. Felly bydd yr addasiadau'n digwydd ychydig o 
weithiau. 

Mae gan ranbarth y de-orllewin ddewisiadau amgen sylweddol. Mewn rhai ffyrdd, 
p'un a ydych yn dilyn llywodraeth leol neu etholaethau sy'n bodoli eisoes. Er 
enghraifft, rhannodd yr etholaethau presennol  Sir Benfro rhwng dwy etholaeth. 
Rhannu Sir Benfro yn ddwy ran, rhan y gogledd-orllewin a rhan y de-ddwyrain yn 
dilyn cilfach ddŵr Daugleddau. A yw rhywun yn cadw hyn a glynu wrtho i ddilyn yr 
etholaethau presennol ac yn eu gadael/ eu hategu i'r ystod etholaethol? Neu a yw 
rhywun yn dilyn y llywodraeth leol? Mae pobl yn byw mewn ardaloedd 
llywodraeth leol ac yn gweithredu o fewn ardaloedd llywodraeth leol. Mae'n rhaid 
i'w cynrychiolwyr, yr ASau, ymdrin â llywodraeth leol. Yn gyffredinol, mae'n 
ymddangos ei bod yn fwy manteisiol ac addas dilyn llywodraeth leol. Canfuwyd 
bod hyn yn wir hefyd uchod - ar gyfer y gogledd-orllewin a gogledd-ddwyrain. 
Hefyd, mae'n ymddangos bod y Comisiwn yn mynd gyda hyn, gan eu bod yn 
dilyn ardal llywodraeth leol - Sir Benfro. Bydd rhai pobl yn anghytuno â hyn. 
Efallai'n fwyaf nodedig yr ASau. Gadewch i ni edrych ar hyn. Gweld beth mae'n ei 
ddangos. Beth mae'n ei ddangos i ni. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
NB (1) o Bowys- Cwm- Twrch [1557] -> Powys 70889 GWELER TUDALEN 

(2) O Aberystwyth- Llangyfi (1186) -> Aberystwyth 74996 GWELER TUDALEN 

 

B. Preselis/ Presel I (s) Aberteifi- Fel uchod tudalen 18 i Landudoch, yna Crymych, 
Clydau, Cilgerran, Aberteifi- Teifi, Mwldan, Rhyd- y- Fwrch; Pen- Parc, Cenarth, 
Llangeler, Llandyfriog. 

Bae Caerfyrddin - GWELER TUDALEN 18 uchod 



Dinefwr Llandysul- Fel uchod tudalen 18 i Lanfihangel; Tref Llandysul, Capel Dewi, 
Troedyraur, Beulah, Aberporth, Penbryn, Llandysiliogogo, Cei Newydd, Llanarth, 
Llanwenog, Llanbedr Pont Steffan, Llangyfi. 

Llanelli Lliw- GWELER TUDALEN 18 uchod. 

 

NB Yr un addasiadau i Bowys ac Aberystwyth fel uchod tudalen 18.  

 
 

 

Llanelli Llwchwr- Fel uchod GWELER TUDALEN 18.  



NB  

O Aberystwyth- Tregarm, Llangeitho, Llangyfi (3305)  

O Bowys- Cwm Twrch, Llanwrtyd (3007) Maescar/ Lywel (2962)  

Gyda'r uchod trosglwyddo Caersws (1831) o Aberystwyth i Bowys.  

Felly o Bowys sy'n cymryd y rhan fwyaf o Gaersws , mae'n rhoi 71270 i Bowys.  

Felly o Aberystwyth tynnu’r pedwar i ffwrdd (mae'r tynnu'n yn rhoi 71046 i 
Aberystwyth.  

Nodiadau 

1) Nid oes unrhyw wardiau wedi'u rhannu - mae hyn yn cynnwys Martletwy.  
2) Mae'r enwau'n ceisio cwmpasu a chynnwys ym mhob rhan o'r etholaeth 

ynddynt.  
3)  Gellid galw Bae Caerfyrddin yn Caerfyrddin Penfro.  

 

 

MAP O DDE ORLLEWIN CYMRU  

Nid yw brasluniau'r Mapiau i raddfa. Bras amcan yw'r ffiniau.  
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ALLWEDD I FAPIAU O DDE ORLLEWIN CYMRU 

 

 
 



Yn Dangos  

1) A a B yn dilyn yr arfordiroedd 1. A yw Arfordir y Gogledd 2. A yw Arfordir y De 
2) Yn B 3. Yn mynd i Arfordir y Gogledd. Ddim yn A.  
3) Yn C mae 1 a 2 yr un yn cymryd y ddau arfordir - gogledd a de. Tra bod 3 yn 

cymryd un arfordir gogleddol yn unig. 
4) Mae 4 yr un peth ym mhob un o'r tri. Mae gan bob un o'r tri enw ychydig yn 

wahanol.  
5) Mae C yn dilyn llywodraeth leol Penfro gymaint ag y gall.  

Sylwadau  

Mae gan bob un eu pwyntiau da a'u pwyntiau gwael. Mae Sir Benfro yn rhy fawr ar 
gyfer etholaeth. Felly mae'n rhaid i rhai fynd i etholaethau eraill. Wrth ddilyn 
llywodraeth leol felly i gael cymaint â phosibl i mewn i'r etholaeth. Gall y gweddill 
fynd naill ai i gyd i un etholaeth arall, neu'n ddwy etholaeth wahanol. Yn C uchod 
maent i gyd yn mynd i un etholaeth. Gall Sir Gaerfyrddin gymryd dwy etholaeth. Ar 
gyfer y trydydd un mae'n rhaid iddo rannu. I gael etholaethau addas efallai ei bod yn 
dda i ddwy neu dair etholaeth rannu y tu allan i Sir Gaerfyrddin. Ar gyfer Tref 
Caerfyrddin mae'r Llangynnwr ac Abergwili gerllaw yn mynd gyda Chaerfyrddin. 
Roedd y ddau hyn hefyd yn ffurfio eu wardiau eu hunain. Felly, y ddwy ward hyn i 
fynd gyda thair ward Tref Caerfyrddin. Nid yw etholaeth bresennol Caerfyrddin yn 
cynnwys Abergwili. Nid yw'r cynigion cychwynnol yn cynnwys Llangynnwr. Dylai 
etholaeth Caerfyrddin yn y dyfodol gynnwys Abergwili a Llangynnwr. Mae 
rhanbarthau Cymru yn wahanol a dylid eu parchu lle bo hynny'n bosibl. Mae 
ganddynt etholwyr gwahanol ac felly byddai ganddynt nifer wahanol o etholaethau. 
Ar gyfer y rhanbarthau, y dadansoddiad bras fyddai: - 

Gogledd-ddwyrain- 3; Gogledd-orllewin-4; Canolbarth Cymru – 2; De-orllewin- 4; 
Canol y de- 7; De-ddwyrain- 12.  

Gan fod mapiau'n cael eu defnyddio yna defnyddir rhifau daearyddol etholaethau 
gan ddechrau yn y Gogledd-orllewin gydag etholaeth warchodedig Ynys Môn. Felly 
bydd y dull rhifo yn cysylltu etholaethau cyfagos â niferoedd sy'n agos at ei gilydd. 
Mae hyn o gymorth ac yn ddefnyddiol. Gydag etholaethau byddaf yn cysylltu grwpiau 
gyda'i gilydd (ar un ochr neu ddalen o bapur os oes modd). Yna gellir rhoi'r 
etholaethau hyn gyda chyflwyniadau eraill ar gyfer yr un ardal. Dyna’r cyfan y gallaf 
wneud sylwadau arnynt. Gyda rhyngweithiadau o'r fath, bydd y set fwyaf addas a 
phriodol o 31 o etholaethau yn gallu cael eu gwneud a chyd-fynd â'r etholaeth 
warchodedig. Yn amlwg, mae'n gwneud synnwyr rhoi popeth ar gyfer lleoliad gyda'i 
gilydd fel y gall pawb ei weld. Gwneud sylwadau a chynnig awgrymiadau newydd, ac 
ati. Gyda'n gilydd dylem allu cael y set orau o 32 o etholaethau posibl. 

Nid yw'r holl fapiau wedi’u braslunio i raddfa. 

 

 

 



Gogledd-orllewin Cymru (3 etholaeth)  

 
 

Esboniad 

Fel etholaeth warchodedig yna mae'n etholaeth. Mae'n ardal llywodraeth leol. 

Dynodiad 

Enw'r etholaeth yw enw'r ardal sydd yn ei thro yn enw'r ynys- Ynys Môn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Esboniad 

Dilyn llywodraeth leol cyn belled ag y bo modd, gan ganiatáu ar gyfer etholaethau 
eraill a'r ystod etholaethol. Mae'n cwmpasu'r rhan fwyaf o ardal Gwynedd, ac eithrio 
de Meirionnydd. Mae hyn yn aml yn gysylltiedig â'r canolbarth a'r canolbarth yn 
rhanbarth y Senedd yng nghanolbarth Cymru. Mae rhan Dyffryn Dyfi yn ffurfio un yn 
gryf. Sydd yn fwyaf naturiol yng nghanolbarth Cymru. 

Dynodiad 

Yr enw yw enw y mynydd uchaf yng Nghymru, y mae'r Parc Cenedlaethol yma wedi'i 
enwi ar ei ôl. Mae'n cwmpasu'r rhan fwyaf o'r ardal ac mae'n adnabyddus. Dyma'r 



nodwedd ffisegol amlycaf. Mae'n eithaf canolog i'r ardal. Er nad yw'n cynnwys 
Gwynedd gyfan, enw posibl arall yw Gwynedd.  

 

 
 

Esboniad 

Mae'r etholaeth hon yn cynnwys y mwyafrif helaeth o ardal Conwy. Dim ond ychydig 
bach yn y gogledd-ddwyrain ar hyd yr arfordir nad yw wedi'i gynnwys oherwydd yr 
ystod etholaethol sy'n cyfyngu arno. Mae hyn yn gymaint o'r ardal y gallwch ei gael 
yn yr etholaeth gyda'r wardiau presennol a heb rhannu wardiau. 

Mae'n integreiddio'r arfordir a’r mewndir gyda'i gilydd fel un. 

Dynodiad 

Gan gynnwys ardal Conwy, ac eithrio rhan fach iawn, fe'i henwir ar ôl yr ardal- 
Conwy. 

 

 

 

 



GOGLEDD DDWYRAIN CYMRU (4 Etholaeth)  

 
 

Esboniad 

Mae’r Rhyl a Phrestatyn yn drefi mawr gyda'i gilydd sy'n ffurfio canolfan ar gyfer yr 
ardal gyfagos. Mae'n ffurfio etholaeth gryno gyda'i gilydd yn dda ar gyfer 
gwasanaethu ei phobl. 

Dynodiad 

Enwir yr etholaeth ar ôl y ddwy brif dref sydd yng nghanol yr ardal. Mae'r trefi'n 
adnabyddus iawn. 

 

 

 

 

 



 

 

Esboniad 

Mae'r ardal hon yn ardal drefol, wedi'i hadeiladu'n helaeth. 
Mae'r rhan fwyaf o'i ddatblygiad wedi bod yn ddiwydiannol - 
cryn dipyn yn ystod y chwyldro diwydiannol. Mae llawer o 
ryngweithio'n digwydd yn yr ardal hon. Mae ei anghenion yn 
cael eu rhannu gan y rhan fwyaf yno. 

Dynodiad 

Efallai mai'r afon yw'r brif nodwedd amlycaf. Yn sicr, dyma'r 
rheswm pam mae pobl yno. Y prif ffactor yn ei ddatblygiad 

diwydiannol a'r dirwedd drefol yno yn awr. Enwir yr etholaeth ar ôl prif afon yr ardal- 
Dyfrdwy. Posibilrwydd arall yw enwi'r etholaeth yn Delyn. 



 
 

Esboniad 

Wrecsam yw prif dref y rhanbarth. Mae'r fwrdeistref yn rhy fawr i un etholaeth. Gellir 
cynnwys ardal y dref i gyd mewn un etholaeth. Cymaint o'r fwrdeistref y gellir ei 
gosod mewn etholaeth â phosibl. 

Dynodiad 

Enwir yr etholaeth ar ôl y dref a’r fwrdeistref. 

 

 

 



 
Esboniad 

Nid yw'r ardal yn yr etholaeth hon mor gyfartal ag etholaethau eraill y rhanbarth. 
Dyna nhw'n perthyn gyda'i gilydd yn eu hetholaeth eu hunain. Mae'n ardal gydlynol 
ac mae'n creu etholaeth dda. 

Dynodiad 

Arferai'r ardal hon fod yn ardal Glyndŵr. Roedd Glyndŵr yn Dywysog yr ardal. Gan 
mai Glyndŵr oedd enw'r ardal sy'n ffurfio'r etholaeth byddai'n enw addas a phriodol 
i'r etholaeth. 

DS. Gallai Johnstown fod yn Wrecsam (Y Mwynglawdd yn Glyndŵr). Er bod 
Johnstown ym Mwrdeistref Wrecsam, a yw'n mynd gyda Rhiwabon yn fwy na 
Phonciau? Beth am Pant? 

 

 

 

 

 



Canolbarth Cymru (2 Etholaeth)  

 
Esboniad 

Powys yw'r ardal llywodraeth leol. Mae'n rhy fawr i ffurfio etholaeth. Mae cysylltiad da 
iawn rhwng y rhan ddwyreiniol a'r Trallwng yn y gogledd drwy'r holl brif drefi ac i 
Aberhonddu. Er nad yw'r rhan orllewinol, yn enwedig yn y gogledd. Mae'r holl 
Ddyffryn Dyfi a'r ardal honno sy'n gysylltiedig â Machynlleth yn teimlo'n angof iawn 
ac yn cael eu gadael allan. Maent mewn gwirioneddol yn rhan o Arfordir y Gorllewin 
ac yn nes at Aberystwyth y maent yn mynd iddynt. Felly, gan na ellir cynnwys Powys 
gyfan yn yr etholaeth oherwydd yr ystod etholaethol, y rhan orllewinol hon a fyddai'n 
rhyddhau rhan o etholaeth ym Mhowys ac felly'r rhan i'w heithrio. Mae cysylltiad da 
rhwng y rhan orllewinol o'r rhan uchaf i'r isaf. 

Dynodiad 

Enwir yr etholaeth ar ôl Sir Powys ac mae'n cynnwys y rhan fwyaf ohoni. Dyma'r sir/ 
ardal fwyaf yng nghanolbarth Cymru. 

 

 

 



 
Esboniad 

Aberystwyth yw un o brif drefi a chanolfannau Cymru. Mae'n 'brifddinas 
answyddogol' y canolbarth. (Ar un adeg yn un o’r dewisiadau i fod yn brifddinas 
Cymru). Mae'n gartref i Lyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae llawer o bob cwr o'r ardal 
yn mynd i Aberystwyth. Mae ond yn ymddangos yn iawn y dylai fod â’i hetholaeth ei 
hun. Mae'n galluogi canolbarth Cymru i fod â dwy etholaeth, y mae'n eu haeddu. 
Mae Aberystwyth yn 'ganolbwynt'. 

Dynodiad 

Enwir yr etholaeth ar ôl ei phrif dref, y mae'r cyfan yn canolbwyntio arni. 

 

Ar hyn o bryd mae gan y canolbarth dri AS yn y canolbarth. Gyda dau AS mae 
hynny'n dal i fod yn golled fawr. Yn wir, mae hynny'n 1/3 / 33%. Mae'r gostyngiad yng 
Nghymru tua 1/4/ 25%. Felly colli mwy na'r etholaethau cyfartalog cenedlaethol iddo'i 
hun. Nid yw bod â dwy ran o etholaethau eraill (un i'r gogledd, un i'r de) yn dda. Nid 
yw'n iawn nac yn deg. Llais bach sydd gan Gymru beth bynnag, heb ei gwneud hyd 
yn oed yn llai. Dau AS sy'n gallu rhoi gwybodaeth 'calon ac enaid' i Gymru yw'r hyn 
sydd ei angen ac maen nhw'n eu haeddu. Mae'n deg, yn gyfiawn ac yn iawn. 

 



DE ORLLEWIN CYMRU (4 Etholaeth)  

 
 

Esboniad 

Yn y gorffennol roedd afonydd yn rhwystr, ac felly'n cael eu defnyddio fel ffiniau. Ond 
gydag amser daeth hyn i ben. Daeth pobl ar y naill ochr a'r llall i'r afon at ei gilydd. 
Mae'r dyffryn i gyd yn dod yn un, ac nid yn rhanedig. Roedd yr afon Teifi yn rhwystr 
ar un adeg ac felly'n llinell rannu rhwng Ceredigion a Caerfyrddin, ac ymhellach 
rhwng Ceredigion a Penfro. Bellach mae'r dyddiau hyn wedi mynd. Mae pobl yn dod 
at ei gilydd o ddwy ochr yr afon/ dyffryn. Felly mae pob un o'r tair sir yn yr ardal hon 
yn dod at ei gilydd. Cyfeirir at yr ardal hon yn aml fel Teifiside. Mae ganddi gysylltedd 
da. Ac mae wedi’i chysylltu gan ffordd dda. Yn mynd o Dregaron i Lanbedr Pont 
Steffan i Lanybydder i Lanfihangel-ar-arth, Llandeilo, Llanwenog, Llandysul, Castell 
Newydd Emlyn i Aberteifi. Pob un yn ffurfio un. I fod ag etholaeth i gynnwys y rhain i 
gyd. I ddilyn bywyd fel y mae yno ar hyn o bryd. Bod ag etholaeth Teifi sy'n cynnwys 
yr holl ddyffryn - y ddwy ochr i'r afon. Y cyfan o Teifi a ‘Teifiside'- Etholaeth Teifi. 
Mae'r etholaeth uchod i gyd yn 'Teifiside' ac eithrio efallai'r ardal ddotiog. 

 

 



Dynodiad 

Enwir yr etholaeth ar ôl yr afon sy'n rhedeg drwy'r ardal/etholaeth. Mae Teifi - side yn 
cwmpasu'r rhan fwyaf o'r ardal/etholaeth. Yr unig ran na fyddai efallai'n ystyried ei 
hun yn Teifi-side yw'r ardal ddotiog ar y map. Mae hyn tua hanner dwsin o wardiau, 
sy'n cynnwys Abergwaun ac Wdig. O bosibl, i gydnabod hyn, gellid ychwanegu 
preseli ond nid yw Abergwaun, Wdig, ac ati yn rhan o Breseli. Efallai mai dewis arall o 
enw fyddai Teifi-Preseli. Ond mae hyn yn cymryd i ffwrdd o Teifi, a dim ond rhan fach 
sydd ddim yn yr ardal ddotiog. 

 
Esboniad 

Mae Sir Benfro yn rhy fawr i fod i gyd mewn un etholaeth. Wrth hysbysu etholaethau 
rhaid cofio tri pheth bob amser sef nifer yr etholaethau, ystod yr etholaethau, 
etholaethau eraill. Felly mae ystyried y ffactorau hyn yn ffurfio'r etholaeth hon - fel 
gyda phob etholaeth. 

Dynodiad 

Mae'r etholaeth yn cynnwys y rhan fwyaf o'r sir. Felly, nid oes angen iddo gael ei 
gymhwyso, nid oes angen is-ran iddo. Bydd enw'r sir yn ddigonol. Felly (yn syml) 
Penfro(au).  



 
Esboniad 

Mae poblogaeth Sir Gaerfyrddin yn golygu bod yn rhaid iddo rannu o leiaf rywfaint o'i 
ardal ag eraill. Gan fod ardaloedd eraill hefyd yn gorfod rhannu ardal oherwydd 
poblogaeth, mae nifer o bosibiliadau'n bodoli. Ond mae tref Caerfyrddin fel arfer wedi 
bod â’i hetholaeth ei hun. Mae Tref Caerfyrddin yng nghanol yr etholaeth hon ac 
mae'n cynnwys pob cymdeithas gyfagos. Fel y brif dref, mae ganddi ei hetholaeth ei 
hun, a hynny'n briodol. 

Dynodiad 

Mae'r etholaeth yn cynnwys Tref Caerfyrddin yn ei chanol ac mae'n cynnwys rhan 
helaeth o Sir Gaerfyrddin. I'r etholaeth mae'n naturiol iddi gael yr enw hwn. Yn wir, 
nid oes enw addas arall ar ei chyfer. Caerfyrddin yw'r enw mwyaf priodol ar ei chyfer. 

  



 
Esboniad 

Mae'r rhan hon o Sir Gaerfyrddin yn dra gwahanol i'r gweddill gan ei bod yn drefol yn 
bennaf. Mae hefyd yn ddiwydiannol. Cafodd effeithiau'r chwyldro diwydiannol, hyd yn 
oed yn fwy na dyffryn Aman. Hefyd, mae ei lleoliad, yng nghornel de-ddwyreiniol y sir 
yn ei gosod ar wahân. Aber Afon Llwchwr yw'r lle mae'r rhan fwyaf o'r datblygiad. 
Mae ar ddwy ochr yr afon. Mae gan yr ochr arall ddatblygiad tebyg. Maen nhw'n 
agosach at ei gilydd nag i’r prif ganolfannau naill ochr- Tref Caerfyrddin neu ganol 
Dinas Abertawe. Mae ganddyn nhw lawer o gysylltiad a hanes gyda'i gilydd. Mae'r 
afon yn dod â nhw at ei gilydd ac yn creu etholaeth gydlynol dda. 

Dynodiad 

Mae'r rheswm dros ddatblygu'r ardal a threfi amrywiol yn dechrau gyda'r afon. Dyma 
sylfaen pob ochr a'r hyn y mae pob ochr yn ei rannu. Mae gan yr ardal yr afon yn 
gyffredin a dyma'r ffocws. Nid yw'r afon yn ffafrio nac yn dewis y naill ochr na'r llall. 
Mae enwau trefi yn gwneud hynny. Mae'r ffordd y trefnir yr enw yn gwneud hynny. 
Mae Llwchwr yn niwtral a'r hyn maen nhw'n ei rannu. Dyma'r enw mwyaf priodol ar 
gyfer yr etholaeth hon- Llwchwr. Mae hyn yn cynorthwyo undod a chydlyniant ac yn 
rhoi'r un hunaniaeth - un hunaniaeth- Llwchwr. 

DE ORLLEWIN CYMRU - Mae gan dde-orllewin Cymru bedwar prif ffocws. Mae'r 
datblygiadau o amgylch y Daugleddau yn sir Benfro. Mae'r dref fawr a'i chanol ar 
gyfer y sir gyfan gyda thref Caerfyrddin. Ceir y trefi niferus ar hyd afon Teifi, y cyfeirir 
atynt fel 'Teifi-side'. Mae'r ardal o amgylch Llanelli. Nhw yw'r prif rai er bod un bach 
sef Dyffryn Aman. Mae'r pedwar 'man problemus' hyn - Penfro, Caerfyrddin, Teifi a 
Llanelli yn gwneud gwaith o adeiladu pedair etholaeth i wasanaethu pob un. Llanelli 
yng nghornel y de-ddwyrain, gallai ei chysylltiadau â Morgannwg, nid yn unig yn 
ddiwydiannol, ond yn ddiwylliannol, osod yr ardal gydag Abertawe ac ati, ac felly 
canol de Cymru. Mae'n pontio’r ddau. Yn hanesyddol, bu yn Sir Gaerfyrddin ac fel 



rhan o'r llywodraeth leol honno. Felly ar gyfer y rhan fwyaf o'r etholaeth yno mae 
gyda'r de-orllewin. Yn draddodiadol, mae wedi mynd gyda rhanbarth de-orllewin 
Cymru erioed. 

CANOL DE CYMRU (7 ETHOLAETH) 

 
 

Esboniad 

Etholaeth ar gyfer De Abertawe. Mae'n cynnwys yr holl etholaeth flaenorol honno 
ond un bwrdd. Wedi'i gysylltu'n dda drwyddi draw. 

Dynodiad 

Mae dwy nodwedd ffisegol sy'n sefyll allan ac mae'r un hon yn adnabyddus iawn am 
2 fan 'harddwch' sef Gŵyr a’r Mwmbwls. Gellid defnyddio'r naill neu'r llall. Efallai mai 
Mwmbwls sydd orau. Mae wedi'i leoli'n fwy canolog, ac mae'n rhan o'r ardaloedd 
adeiledig - rhan o'r ddinas ei hun. Felly enw mwy addas. Mae hefyd yn wahanol i 
etholaeth y Senedd. Felly Abertawe- Mwmbwls. 

 
 

Esboniad 

Mae'n cwmpasu rhan orllewinol a gogleddol y ddinas yn briodol. Mae'n ymestyn yr 
etholaeth bresennol yno gan ddwy ward. Etholaeth dinas fel yr uchod. 



Dynodiad 

Mae afon Tawe yn rhedeg drwy'r rhan hon o'r ddinas a hi yw ei phrif nodwedd 
ffisegol. Felly Abertawe- Tawe. Posibilrwydd arall i enw'r etholaeth yw Abertawe- 
Castell, sef y brif nodwedd 'ddynol' yno. 

 

 
Esboniad 

Mae hen Fwrdeistref Castell-nedd, sydd bellach yn rhan o Fwrdeistref Castell-nedd 
Port Talbot, wedi bod â’i hetholaeth ei hun erioed. Mae'r ystod etholaethol yn golygu 
bod angen ategu'r etholaeth bresennol. Rhannwyd ardal Lliw rhwng bwrdeistref 
CNPT a Dinas Abertawe. Yn y bôn, mae'r etholaeth hon yn cynnwys ardal Lliw, sydd 
bellach yn Abertawe (Uchaf). Y ffordd orau o ategu Castell-nedd a chadw dwy hen 
fwrdeistref Castell Nedd Port Talbot er mwyn i'r ddwy fod ag etholaethau fel y maent 
wedi gwneud erioed. 

Dynodiad 

Y ddwy ran yw'r afon a'i dyffryn a rhan uchaf Abertawe. Mae Nedd yn cwmpasu'r 
rhan ddwyreiniol gyfan (nad yw Castell-nedd yn ei wneud). Y cwm sydd bwysicaf a 
pham y tyfodd tref Castell-nedd yno. Abertawe uchaf neu gwm Tawe uchaf yw'r rhan 
orllewinol yn bennaf. Felly un ai Nedd Abertawe- Uchaf neu Nedd Tawe- Uchaf- 
Nedd Tawe Uchaf. 

 

 

 

 





 
Esboniad 

Mae'n un o'r prif drefi rhwng Abertawe a Chaerdydd. Roedd am amser yn cefnogi ei 
hun. Nawr mae'n ganolbwynt i ardal llywodraeth leol. Mae wedi bod â’i hetholaeth ei 
hun ers tro byd. Lle mae wedi bod yn ganolbwynt iddi erioed. Dylai hyn barhau 
gyda'r dref yn y ganolfan sydd wedi'i hamgylchynu gan ei man 'bwydo'. 

Dynodiad 

Wedi’i enwi ar ôl y dref. Efallai hefyd y gellid bod wedi ychwanegu Porthcawl. 

 
Esboniad 

Mae'r ardal yn cynnwys llawer o'r rhannau gwledig sydd yma - i'r gogledd ac i'r de o'r 
draffordd. Ar un adeg, roeddent i gyd yn yr un ardal wledig, gyda'i chyngor ei hun 
(RDC). Mae angen ychwanegu at yr etholaeth sy'n cynnwys y rhannau hyn, sy'n dod 



â dwy ran yr ardal wledig at ei gilydd (eto). Mae gan yr ardal gyfan / etholaeth 
gymeriad tebyg, sy'n ffurfio'n dda gyda'i gilydd. 

Dynodiad 

Y brif dref/ dref fwyaf yw Tonyrefail. Gallai hyn fod yn enw ar ei ben ei hun. Ond gan 
fod yr ardal yn weddol fawr yna un arall i fynd gyda hi - yn dangos/ nodi'r ardal gyfan. 
Gallai hyn fod naill ai'n Penprysg neu'n Llandŵ. Felly gallai enw arall fod yn 
Tonyrefail Llandŵ. 

 
 

Esboniad 

Rhan fwyaf poblog Bro Morgannwg yn ffurfio o amgylch dwy dref Barri a Phenarth. 
Mae dau ben Bro Morgannwg yn dra gwahanol. Felly yn naturiol eu hangen mewn 
dwy etholaeth. Mae poblogaeth Morgannwg yn rhy fawr ar gyfer etholaeth, felly mae 
angen mwy nag un. Mae'r pen dwyreiniol hwn yn ffurfio etholaeth naturiol. Mae'r rhan 
arall o Fro Morgannwg yn mynd yn dda gyda'r ardal i'r gogledd iddi. Mae'r ardal 
ddwyreiniol hon yn ffurfio ardal ac etholaeth gydlynol a gweddol unffurf. Mae Penarth 
wedi bod yn rhan o Fro Morgannwg ers dros hanner canrif. Yn y cyfnod hwnnw, nid 
yw erioed wedi ceisio bod yn rhan o Ddinas Caerdydd. Mae'n rhan o fwrdeistref Bro 
Morgannwg ac mae'n dymuno aros felly. Mae bywyd bob dydd yn y Fro. Daw'r holl 
wasanaethau, y dreth gyngor ac yn y blaen o Fwrdeistref Bro Morgannwg. Mae'r 
bobl yn dymuno byw yn y Fro, nid Caerdydd a chael cynrychiolaeth yn unol â hynny. 
Bydd yn rhaid i'w AS ymdrin â bwrdeistref Bro Morgannwg. Ar hyn o bryd mae 
Penarth yw gwneud i fyny’r niferoedd ar gyfer Caerdydd. Ni ddylai hyn fod felly. Nid 
oes angen hyn mwyach. At hynny, mae'n dref ym Mro Morgannwg ac mae'n 
Fwrdeistref ac yn briodol i fod mewn etholaeth o'r fwrdeistref honno. Dim yn Ninas 
Caerdydd nac yn unrhyw un o'i hetholaethau. 

Dynodiad 

Mae enw'r etholaeth ar ôl ei dwy dref (mawr). 

 



De-orllewin Cymru mae gan y rhanbarth hwn ddinas a threfi yn bennaf. Mae dwy 
etholaeth ddinesig ar gyfer Abertawe. Etholaethau tref neu drefi yw'r pum etholaeth 
arall yn bennaf. Efallai fod un yn etholaeth drefol wledig gydag etholaeth Tonyrefail.  

 

DE-DDWYRAIN CYMRU (12 Etholaeth)  

 

Esboniad 

Mae'r etholaeth hon yn cynnwys rhan ganolog a de'r ddinas. Mae agosatrwydd 
oherwydd ei hanes a'i ddaearyddiaeth. Mae pob un o'r wardiau yn gysylltiedig. 

Dynodiad 

Mae llawer o nodweddion yn y rhan hon o Gaerdydd. Mae Castell Caerdydd wedi 
bod yno ers peth amser ac mae'n eithaf cyffredin yng nghanol y ddinas. Mae'r rhan 
fwyaf, os nad pawb yn gwybod am Gastell Caerdydd. Mae'n ganolog i'r etholaeth. 

 

 
Esboniad 

Datblygodd yr ardal hon cyn Caerdydd. Mae ganddi hanes hir gyda'i gilydd. Roedd y 
rhan fwyaf o hanes yn bwysicach na Chaerdydd. Mae'n cynnwys y ddau Landaf - 
Llandaf i gyd. Nid yw'n cynnwys unrhyw wardiau o'r cymoedd. 
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