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Dynodiad
Mae'r gadeirlan yn nodwedd bwysig ac yn garreg filltir i bobl leol ac ymwelwyr. Mae'n
rhoi hunaniaeth gref. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn ei adnabod. Mae'n weddol ganolog
i'r etholaeth. Gall pob rhan ei chyrraedd yn hawdd.

Esboniad
Wardiau cysylltiedig ydynt sy'n ffurfio etholaeth integredig ac unedig.
Dynodiad
Mae'n eithaf canolog i'r etholaeth. Mae pawb yn ei adnabod, wel o leiaf y rhai sy'n
talu treth!

Esboniad
Mae gan yr ardal hanes hir gyda'i gilydd. Mae ganddynt gysylltiad hir iawn. I'r
dwyrain o afon Rhymni nid oedd yng Nghaerdydd na Morgannwg am y rhan fwyaf o'i
hanes. Roedd yr ardal gyfan i'r dwyrain o'r Rhymni yn ardal wledig Magwyr a
Llaneirwg. Roedd hyn yn "ardal wledig Casnewydd" a oedd yn mynd o amgylch
Casnewydd. (Roedd gan Gaerdydd un i'r gogledd a'r gorllewin). Mae'r rhan hon o
Gaerdydd bellach wedi bod â hanes llawer hirach gyda Chasnewydd na Chaerdydd.
Mae hanes yn eu huno. Mae daearyddiaeth yn eu huno. Mae gan y ddwy ffordd o

fyw mewn dinas. Mae'n ffurfio etholaeth dinas. Felly, etholaeth unffurf. Gan fod
angen ychwanegu at y ddwy ddinas, nhw yw'r "partneriaid" mwyaf addas a phriodol.
Maent yn ategu ei gilydd. Nid yw'n cymryd dim o'r cymoedd. Bywyd dinas. Bywyd y
Cwm. Y ddinas yw'r ddinas. Y cymoedd yw'r cymoedd. Gall y cymoedd fod yn y
cymoedd lle maent yn perthyn.
Mae yna etholaethau dinas. Ceir etholaethau yn y cymoedd.

NB Mae mwy o etholwyr yn dod o Gasnewydd na Chaerdydd. Gan ein bod yn
ymdrin ag etholaethau, yna mae angen i'r etholaeth adlewyrchu hyn.
Dynodiad
Mae enw'r etholaeth yn ddwy ran ac ardal sydd wedi'u lleoli'n ganolog ac sy'n
adnabyddus ym mhob dinas. Y ddinas sy'n cyfrannu fwyaf i'r etholaeth sy'n dod yn
gyntaf yn yr enw. Daw mwy o etholwyr o Gasnewydd na Chaerdydd felly mae'r
dilyniannau'n cael eu dilyn yng Nghasnewydd Caerdydd. Nid yw hyn yn adlewyrchu
nac yn cyfeirio at y ddinas. Dim ond yr etholaeth. Mae pawb yn gwybod mai
Caerdydd yw prifddinas a dinas fwyaf Cymru.

Fel Cynigion Cychwynnol

Esboniad
Gyda rhan ddwyreiniol y ddinas mae'n cymryd cymaint ag y bydd yr ystod
etholaethol yn ei ganiatáu. Y ffin naturiol rhwng y dwyrain a'r gorllewin (ac felly ar
gyfer etholaeth) yw'r afon. Yr amrediad etholaethol yw'r ffactor llywodraethu.
Dynodiad
Maerdy yw'r ganolfan siopa yn y dwyrain ac mae’n faestref fawr o'r rhan honno o'r
ddinas. Mae'n adnabyddus i bawb, gan ei fod ar y prif lwybr i ganol y ddinas o'r
dwyrain. Mae'n rhan fawr o'r ddinas sy'n cael ei hadnabod gan bawb.

Fel Cynigion Cychwynnol
Esboniad
Bro Wysg yw'r unig ardal wledig fawr yn ne-ddwyrain Cymru. Mae'r ardaloedd eraill
yn drefol. Felly, er mwyn bod yr ardal wledig hon gyda'i gilydd oherwydd
datblygiadau, mae'n anodd iawn cael llinell rannu gywir. Byddai llawer yn cynnwys yr
ardal ar hyd afon Hafren. Fel estyniad i Gasnewydd, nad ydynt yn mynd gyda'r ardal
wledig. Unwaith eto, yr ystod etholaethol yw'r ffactor llywodraethu.
Dynodiad
Bro Wysg yw'r nodwedd ffisegol bwysicaf yma. Rhennir Dyffryn Gwy â Lloegr (ffin
rhwng dau). Brynbuga yw tref ganolog yr ardal, pencadlys yr awdurdod lleol a lle
mae'r holl faterion etholaethol. Mae'r afon yn rhoi ei dimensiwn natur a ffermio i'r
ardal gyda'r priddoedd. Felly i'w enwi ar ôl yr afon a'r Fro- Wysg. Noder mae tref
‘Usk’ yn cael ei galw’n Brynbuga. Etholaeth y Senedd yw Trefynwy. Mae Sir Fynwy a
Mynwy yn rhy debyg i Drefynwy. Byddai'n ddryslyd ac yn cynnwys cymwysiadau
cymysg. Felly byddai rhywbeth hollol wahanol yn dda. Mae Swydd Fynwy bellach yn
cyfeirio at ran fach iawn o'r Swydd Fynwy gwreiddiol. Mae hyn yn drysu rhai. Gyda
Sir Benfro mae wedi bod yr un peth drwy gydol ei holl hanes. Nid yw hyn yn wir am
Sir Fynwy. Byddai enw arall yn dda. Mae angen enw gwahanol.

Fel Cynigion Cychwynnol
Esboniad
Mae'n dilyn Dyffryn yr Afon. Gall y dyffryn hwn ffurfio etholaeth ar ei phen ei hun.
Dyma'r unig ddyffryn a all gael etholaeth iddo'i hun heb rannu.
Dynodiad
Fe'i henwir ar ôl yr afon ac ar ôl y dyffryn. Fel arfer, enwir etholaethau'r cymoedd ar
ôl y cwm heb i ddyffryn fod yn yr enw e.e. Rhondda. Enw etholaeth y Senedd yw
Torfaen (ardal wahanol - nid yr un peth yn union). Dywedir mai hen enw yw hwn, y
credir ei fod yn llygriad o Afon L(l)wyd. Mae'r etholaeth hon yn etholaeth yn y
cymoedd ac felly fe'i henwir ar ôl y cwm. Mae angen iddi fod yn wahanol i enw
etholaeth y Senedd. Nid ydynt yn union yr un fath. Maent yn wahanol.

Esboniad
Mae'n dilyn Dyffryn yr Afon. Mae rhywfaint o'r Sirhywi isaf wedi'i gynnwys gydag afon
Sirhywi yn llifo i mewn i afon Ebwy. Maent wedi'u cydgysylltu.
Dynodiad

Fe'i henwir ar ôl Dyffryn yr Afon. Mae rhan Sirhywi yn fach iawn ac mae'n mynd i
ffurfio etholaeth yn y cymoedd. Nid oes ganddo ddyffryn yn ei enw fel nad yw pob
etholaeth yn y cymoedd yn ei wneud. Mae Glyn Ebwy yn ddigonol ar gyfer enw'r
etholaeth, fel sy'n arferol, ar gyfer y cymoedd.

Esboniad
Mae'n dilyn Cwm Sirhywi ar ben a chanol Cwm Rhymni. Mae
cysylltiad mawr rhwng y rhain, yn enwedig y rhan ganol.
Maent wedi bod â hanes hir o ryngweithio. Mae'r rhan ganol
yn ffurfio Datblygiad Trefol parhaus. Mae ganddo gysylltedd
da iawn. Maent yn gweithio gyda'i gilydd yn dda, yn mynd
gyda'i gilydd yn dda, gan ffurfio etholaeth dda. Y Coed Duon
(Sirhywi) yw canol y cymoedd hyn yma.
Dynodiad
Fe'i henwir ar ôl cymoedd y ddwy afon. Mae'n cynnwys y
mwyafrif llethol o Sirhywi a rhannau canol ac uchaf y
Rhymni. Mwy o Sirhywi ac mae'r ganolfan yn y Sirhywi (Y
Coed Duon). Felly Sirhywi sy'n cael ei rhoi yn gyntaf. Felly
Sirhywi Rhymni.

Esboniad
Etholaeth cwm yn dilyn y ddau gwm. Cwm Taf o amgylch Merthyr Tudful dan yr enw
Merthyr, fel y dangosir gan Ynysowen. Cysylltir hyn gan ddyffryn Aber i dref Caerffili.
Yn dilyn patrwm etholaeth y cymoedd yn hir ac yn denau yn dilyn y cymoedd.
Dynodiad
Mae'r enw ar ôl y ddau gwm. Fel gyda phob etholaeth yn y cymoedd. Mae hyn yn wir
am holl etholaethau'r cymoedd. Hyd yn oed lle mae trefi mawr fe'u henwir ar ôl y
cymoedd, nid y trefi. Yn yr un modd yma, mae'r etholaeth wedi'i henwi ar ôl y ddau
gwm-Merthyr ac Aber nid y prif drefi (Merthyr Tudful a Chaerffili).

Esboniad
Mae'n dilyn dau gwm afon Cynon ac afon Taf. Gyda'r newid draw yn Abercynon
Pontypridd (Cilfynydd). Mae'r etholaeth yn hir ac yn denau fel y mae'r cymoedd.
Mae'n cynnwys Ffynnon Taf.

Dynodiad
Wedi’i enwi ar ôl dyffryn y ddwy afon. Mae pawb yn gwybod ble mae'r Rhondda, felly
hyd yn oed os ydynt yn anghyfarwydd â Threlái, byddan nhw'n gwybod ei fod yn
agos at y Rhondda, cwm/ afon yno, yr unig un yw Ely-Trelái.
Yr uchod yw'r 32 etholaeth arfaethedig - 3 ar gyfer y gogledd-orllewin, 4 ar gyfer y
gogledd-ddwyrain, 2 ar gyfer canolbarth Cymru, 4 ar gyfer y de-orllewin, 7 ar gyfer y
de-Orllewin a 12 ar gyfer y de-ddwyrain. Er bod gan bob un eu cymeriad a'u natur
unigryw eu hunain, gellir eu categoreiddio'n grwpiau/mathau. Gellir gwneud hyn
mewn gwahanol ffyrdd. Ffordd bosibl - mathau yw etholaeth Ynys, etholaeth y
Cymoedd, etholaeth dinas, etholaeth Tref, etholaeth Trefi, Etholaeth drefol, etholaeth
wledig, etholaeth Wledig- Trefol, Etholaeth Drefol- Gwledig- Gwledig- 9 math.
Y de-ddwyrain sydd â'r nifer fwyaf o etholaethau (12). Eto i gyd, dim ond dau fath
sydd mewn gwirionedd - etholaeth Dinas ac etholaeth y cymoedd. Mae 5 o Ddinas a
6 o'r Cwm (hanner etholaethau'r de-ddwyrain) gydag Etholaeth Wledig/ Drefol
Wledig Wysg. Canol y de sydd â'r ail fwyaf o etholaethau (7). Yma yn y bôn mae dau
fath, 5 tref(i), 2 ddinas. Er y gellir ystyried un yn Drefol Wledig, sef Tonyrefail. Felly
mae 7 Etholaeth Dinas. Y nifer fwyaf o unrhyw fath (er bod hynny'n dibynnu ar y
mathau sydd gennych). Efallai fod hynny'n ymddangos yn syndod i Gymru gyda
phob un o'r tair prif ddinas. Y math mwyaf nesaf yw'r Cymoedd gyda 6 etholaeth yn y
cymoedd. Gadewch i ni edrych ar y ddau fath.
Y Dinasoedd
Mae tair prif ddinas Caerdydd, Abertawe a Chasnewydd.
Etholaethau Dinas Abertawe

Mae'r ddwy etholaeth ddinesig hyn yn cynnwys y rhan fwyaf o'r ardal adeiledig a'r
ddinas yn briodol. Er nad yw'n cynnwys holl Ardal Abertawe.

Etholaethau Dinas Caerdydd-Casnewydd

Dyma bum etholaeth dinas Ardal Dinas Caerdydd- Casnewydd.

Y Cymoedd
Mae'r Cymoedd yn ardal arbennig ac unigryw iawn. Byddai llawer yn dweud y dylent
fod â statws gwarchodedig yn fwy nag Ynys Môn. Credai Senedd y DU mai dim ond
ynysoedd y dylid eu diogelu. Nid oes lle arall yn y DU fel y Cymoedd. Dylai Cymru
wneud ei gorau i'w 'diogelu'. Mae'r amrediad etholaethol yn golygu bod dyffryn sydd
â'i etholaeth ei hun wedi dod i ben, ac eithrio L(l)wyd. Felly mae'n rhaid i etholaethau
rannu'r cymoedd. Felly beth yw'r ffordd orau o rannu'r cymoedd gyda'r etholaethau?
Os cymerwn ddyffryn L(l)wyd fel etholaeth. Beth yw'r ffordd orau o rannu'r cymoedd
eraill rhwng 5 etholaeth? Dyna'r broblem y mae'n rhaid inni ei datrys. I ddod o hyd i'r
ateb gorau un. I gael yr etholaethau gorau yn y cymoedd. Mae bywyd yn y cymoedd
yn dilyn y cymoedd. Maent yn mynd i fyny ac i lawr y cymoedd. Rhaid i'r etholaethau
hyn ddilyn y cymoedd - y cymoedd hyn yw'r galon a'r enaid. Felly bydd yr
etholaethau'n dilyn y cymoedd. Byddant yn hir ac yn denau fel y mae'r cymoedd.
Mae etholaeth cwm yn hir ac yn denau. Mae honno'n etholaeth yn y cymoedd. Mae
gwahaniaeth rhwng etholaeth cwm (yn dilyn y cymoedd) ac maent yn etholaethau yn
y cymoedd (nid yw'n dilyn y dyffrynnoedd). Etholaeth cwm yn hir ac yn denau. Mae
etholaeth cwm wedi'i llunio ar ffurf cwm. Mae angen i ni ffurfio etholaethau ar siâp
cymoedd - etholaethau'r cymoedd. Mae angen i bob cwm gael ei drin yr un fath - yn
gyfartal ac yn deg. Bod â chyfres o etholaethau'r cymoedd. Mae sawl ffordd o wneud
hyn. Un ffordd yw'r canlynol.

Ar gyfer cyfansoddiad a thrafodaeth wirioneddol gweler y testun uchod, tudalennau
23- 46.
Y set uchod o 32 etholaeth o ran maint, siâp a math. Mae tair etholaeth gogleddorllewin Cymru yn dilyn y llywodraeth leol cyn belled ag y bo modd. Mae Ynys Môn
yn ei ddilyn yn union. Mae Conwy yn ei ddilyn, ac eithrio rhan fechan o gornel y
gogledd-ddwyrain. Eryri yn ei ddilyn ac eithrio nid yw'n cynnwys rhan ddeheuol
Meirionnydd. Mae'r ystod etholaethol yn llesteirio hyn. Yn y gogledd-orllewin mae
Wrecsam yn dilyn llywodraeth leol gymaint ag y mae'r amrediad etholaethol yn ei
ganiatáu. Mae'r ddwy ardal llywodraeth leol arall wedi'u llunio rhwng tair etholaeth.
Er bod un o'r ardaloedd hyn o fewn yr ystod etholaethol, oherwydd ystyriaeth o'r
ddwy etholaeth arall, lledaeniad y boblogaeth, ffurf y tir, ac ati. Ni all ffurfio etholaeth.
Maent yn tueddu i ddilyn prif weithgareddau dynol pob rhan: "Gwyliau", "ffermio", a
"diwydiannol". Felly mae gennym tair etholaeth y Rhyl Prestatyn, Glyndŵr a Dyfrdwy.
Yn y canolbarth, gallant gael dwy etholaeth. Mae dwy ardal llywodraeth leol, ond
mae un yn rhy fach a'r llall yn fawr ar gyfer etholaethau. Mae'n rhaid mynd â rhai o
Bowys. Oherwydd ffurf y tir, cysylltedd, ac ati (gweler uchod) mae hyn orau o'r rhan
orllewinol. Yna mae etholaeth ym Mhowys yn bosibl. Mae gan ran orllewinol y
canolbarth ddyffryn Dyfi, gydag Aber y dref fwyaf o bell ffordd. Mae gweithgarwch ar

hyd y rhan honno o Arfordir y Gorllewin yn canolbwyntio ar Aberystwyth (prifddinas
answyddogol canolbarth Cymru). Felly, mae etholaeth wedi'i chanoli a'i lleoli ar
Aberystwyth. Gall y canolbarth gael llais llawn dau AS sy'n canolbwyntio'n llwyr arno,
gyda'r canolbarth yn gostwng o dri AS i ddau AS, gostyngiad o tua 33%.
Yn ne-orllewin Cymru gall fod 4 etholaeth mae llawer o drefi'n cael eu ffurfio ar hyd
afon Teifi. Maent bellach yn ffurfio 1, nid yw'r afon bellach yn llinell rannu. Mae angen
etholaeth ar gyfer hyn. Ar ran isaf de-orllewin Cymru yn Penfro(au). Mae hyn i gyd yn
mynd gyda'i gilydd ar gyfer etholaeth ond nid yw'r ystod etholaethol yn caniatáu i'r
cyfan ffurfio etholaeth. Felly rhannau i ardaloedd eraill. Teifi (Teifi-side) Mewn
gwirionedd mae'n cynnwys gogledd-ddwyrain Penfro(au) a fyddai, wrth gwrs, yn
mynd i'r etholaeth honno neu gyda hi. Byddai'r rhan ddeheuol yn mynd gydag
etholaeth gyfagos. Byddai hyn yn un sy'n seiliedig ar Gaerfyrddin. Mae tref
Caerfyrddin bob amser wedi bod yn ganolfan i/dros etholaeth. Llanelli yn wahanol
iawn i weddill y rhanbarth. Ac mae'n fwy tebyg i'r rhai ar ochr arall y cwm. I ffurfio
etholaeth gyda'r holl ddyffryn hwnnw gyda'i gilydd fel un.
Yn nghanol de Cymru mae dwy etholaeth dinas Abertawe. Mae dwy etholaeth yn y
cymoedd o Fwrdeistref Castell Nedd Port Talbot o'r ddwy afon yno. Mae sawl tref
yno sy'n ffurfio'r ffocws fel canolfan ar gyfer y ddwy neu dair arall, yn drydydd yn fwy
gwasgaredig.
Yn ne-ddwyrain Cymru ceir y chwe etholaeth yn y cymoedd, y pum etholaeth
ddinesig ac etholaeth drefol- wledig Wysg. Yr etholaeth hon yw’r un mwyaf dwys ei
phoblogaeth. Ac mae ganddi'r nifer fwyaf o etholaethau o bell ffordd nag unrhyw
ranbarth arall- deuddeg.
Tasg yr arolwg hwn yw cael y set orau o etholaethau i bawb.
Byddai'n annhebygol iawn i unrhyw un fod yn etholaeth ddelfrydol. Bydd y cyfan yn
gyfaddawd. Rhaid i bawb gyfaddawdu. Mae'r 32 etholaeth uchod i gyd yn
gyfaddawd. Nid oes yr un ohonyn nhw fel y dylen nhw fod. Rhaid rhoi ystyriaeth lawn
i ffactorau nifer yr etholaethau, ystod yr etholaethau, etholaethau eraill. Felly, nid oes
unrhyw ffordd arall na chyfaddawdu. Rhaid ceisio cael y set orau o 31 o etholaethau
(+ un a warchodir). Gan roi'r holl ymgynghori at ei gilydd, nawr mae'r gwaith caled yn
dechrau. Dymunaf y gorau ichi yn hyn o beth. Gadewch i ni obeithio y cawn y set
orau un. Er y gall wastad fod angen mân addasiadau. Gorau oll. Boed i chi gadw'n
iach. Diolch i chi am gadw fy holl fanylion, enw, cyfeiriad ac ati, yn breifat a
chyfrinachol. Diolch am eich gwaith.
Yn gywir
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Allwedd i rifau etholaethau ar/ o'r map ar dudalen 51
Mae'r niferoedd hefyd yn cyfeirio at etholaethau mewn testun, tudalennau 23-46 yn
gynhwysol.
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Am gywirdeb a manylion etholaethau gweler y testun sy'n rhoi pob ward o dudalen
23-46 yn gynhwysol.

