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RHAGAIR
Mae’r Comisiwn yn falch o gyflwyno’r Adroddiad hwn i’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, sy’n
cynnwys ei argymhellion am drefniadau etholiadol diwygiedig ar gyfer Dinas a Sir Caerdydd.
Mae’r arolwg hwn yn rhan o’r rhaglen o arolygon sy’n cael eu cynnal o dan Ddeddf Llywodraeth
Leol (Democratiaeth) (Cymru) 2013, ac mae’n dilyn yr egwyddorion a gynhwysir yn nogfen Polisi
ac Arfer y Comisiwn.
Mae’r mater tegwch wrth wraidd cyfrifoldebau statudol y Comisiwn. Amcan y Comisiwn fu
gwneud argymhellion sy’n darparu ar gyfer llywodraeth leol effeithiol a chyfleus, ac sy’n parchu
cysylltiadau cymunedol lleol, cyn belled ag y bo modd gwneud hynny. Nod yr argymhellion yw
gwella cydraddoldeb etholiadol, fel bod yr un gwerth i bleidlais etholwr unigol â phleidlais
etholwyr eraill ledled y Ddinas a’r Sir, i’r graddau y gellir cyflawni hynny.
Mae’r Comisiwn yn ddiolchgar i Aelodau a Swyddogion y Prif Gyngor am eu cymorth gyda’i
waith, i’r Cynghorau Cymuned a Thref am eu cyfraniadau gwerthfawr, ac i bawb a wnaeth
gynrychiolaethau trwy gydol y broses.

Dr Debra Williams
Cadeirydd
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COMISIWN FFINIAU A DEMOCRATIAETH LEOL CYMRU

Julie James, AS
Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol
Llywodraeth Cymru
Pennod 1. CYFLWYNIAD
1.

Mae Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru (y Comisiwn) wedi cynnal arolwg o
drefniadau etholiadol Dinas a Sir Caerdydd. Cynhaliwyd yr arolwg hwn yn unol â Deddf
Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) 2013 (y Ddeddf), Adrannau 29, 30 a 34-36 yn
benodol.

2.

Yn unol â’r Ddeddf, mae’r Comisiwn wedi cwblhau’r arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer
Dinas a Sir Caerdydd ac yn cyflwyno ei argymhellion terfynol ar gyfer trefniadau etholiadol y
dyfodol.

3.

Daeth y rhaglen arolygon hon yn sgil Datganiad Ysgrifenedig cyn Ysgrifennydd y Cabinet ar
gyfer Cyllid a Llywodraeth Leol ar 23 Mehefin 2016, pan ofynnwyd i’r Comisiwn ailddechrau ei
raglen arolygon, gyda disgwyliad y byddai pob un o’r 22 arolwg etholiadol wedi’u cwblhau
mewn pryd i’r trefniadau newydd gael eu rhoi ar waith ar gyfer etholiadau llywodraeth leol
2022. Gellir gweld y Datganiad Ysgrifenedig yn Atodiad 6. Gellir gweld y rheolau a’r
gweithdrefnau y mae’r Comisiwn yn eu dilyn yn nogfen y Comisiwn Arolygon Etholiadol: Polisi
ac Arfer [2016] a amlinellir yn Atodiad 4. Ceir Rhestr Geirfa yn Atodiad 1, sy’n rhoi disgrifiad
byr o rywfaint o’r derminoleg gyffredin a ddefnyddir yn yr adroddiad hwn.

4.

Mae adran 35 y Ddeddf yn pennu’r canllawiau gweithdrefnol sydd i’w dilyn wrth gynnal
arolwg. Yn unol ag Adran 35, ysgrifennodd y Comisiwn at Gyngor Dinas a Sir Caerdydd (cyfeirir
ato fel Cyngor Caerdydd), yr holl gynghorau cymuned a thref yn yr ardal, yr ymgyngoreion
gorfodol a phartïon eraill â buddiant ar 26 Mawrth 2019, i’w hysbysu o fwriad y Comisiwn i
gynnal yr arolwg ac i ofyn am eu barnau cychwynnol. Bu’r ymgynghoriad hwn yn rhedeg o 02
Ebrill 2019 i 24 Mehefin 2019. Hefyd, trefnodd y Comisiwn fod copïau o’i ddogfen Arolygon
Etholiadol: Polisi ac Arfer [2016] ar gael.

5.

Cyhoeddodd y Comisiwn ei Adroddiad Cynigion Drafft ar 14 Ionawr 2020, a gofynnodd am
farnau ar y cynigion. Rhedodd yr ymgynghoriad hwn o 21 Ionawr 2020 yn y lle cyntaf, ac roedd
i fod i ddod i ben ar 13 Ebrill 2020. Oherwydd y pandemig COVID-19, cafodd yr ymgynghoriad
ei oedi ar 27 Mawrth 2020. Ail-agorodd yr ymgynghoriad wedyn ar 15 Mehefin 2020 a chau
ar 03 Gorffennaf 2020 i ganiatáu ar gyfer yr ymgynghoriad 12 wythnos llawn.

6.

Cyhoeddodd y Comisiwn yr arolwg ar ei wefan a sianelau’r cyfryngau cymdeithasol, a
gofynnodd i Gyngor Caerdydd roi cyhoeddusrwydd i’r arolwg, a rhoddodd nifer o hysbysiadau
cyhoeddus i’w harddangos i’r Cyngor. Darparwyd y rhain i’r cynghorau cymuned a thref yn yr
ardal hefyd. Yn ogystal, gwnaeth y Comisiwn gyflwyniad i gynghorwyr sir, a chynghorwyr tref
a chymuned i esbonio proses yr arolwg a pholisïau’r Comisiwn. Gwahoddwyd y Cyngor i
gyflwyno cynllun awgrymedig ar gyfer trefniadau etholiadol newydd.
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Pennod 2. Y CYNIGION DRAFFT
1.

Cyn llunio’r cynigion drafft, derbyniodd y Comisiwn gynrychiolaethau gan Gyngor Caerdydd,
Grŵp Ceidwadwyr Cyngor Caerdydd, tri chyngor cymuned a phump o gynghorwyr dinas.

2.

Ystyriwyd y cynrychiolaethau hyn a chawsant eu crynhoi yn yr Adroddiad Cynigion Drafft a
gyhoeddwyd ar 14 Ionawr 2020. Hysbyswyd yr ymgyngoreion gorfodol a restrwyd a phartïon
eraill â buddiant o gyfnod ymgynghori ar y cynigion drafft, a ddechreuodd ar 21 Ionawr 2020
ac a oedd i ddod i ben ar 13 Ebrill 2020. Yn sgil y pandemig COVID-19, cafodd yr ymgynghoriad
ei oedi ar 27 Mawrth 2020. Ail-agorodd yr ymgynghoriad wedyn ar 15 Mehefin 2020 a chau
ar 3 Gorffennaf 2020. Gofynnodd y Comisiwn i Gyngor Caerdydd arddangos copïau o’r
adroddiad ochr yn ochr â hysbysiadau cyhoeddus yn yr ardal. Roedd cynigion drafft y
Comisiwn yn cynnig newid i’r trefniant wardiau etholiadol a fyddai wedi cyflawni gwelliant
nodedig yn y lefel cydraddoldeb etholiadol ar draws Dinas a Sir Caerdydd.

3.

Cynigiodd y Comisiwn gyngor â 77 o aelodau, cynnydd o’r 75. Roedd hyn yn arwain at gyfartaledd
sirol arfaethedig o 3,158 o etholwyr fesul aelod.

4.

Cynigiodd y Comisiwn 28 o wardiau etholiadol, sef gostyngiad o’r 29 ward etholiadol
bresennol.

5.

Roedd y dangynrychiolaeth fwyaf (o ran amrywiant etholiadol) yn y cynigion yng Nghaerau (24%
uwchlaw’r cyfartaledd sirol arfaethedig). Ar hyn o bryd, mae’r dangynrychiolaeth fwyaf yn
Butetown (139% uwchlaw’r cyfartaledd sirol arfaethedig).

6.

Roedd yr orgynrychiolaeth fwyaf (o ran amrywiant etholiadol) yn y cynigion ym Mhentyrch a
Sain Ffagan (26% islaw’r cyfartaledd sirol arfaethedig). Ar hyn o bryd, mae’r orgynrychiolaeth
fwyaf yn Cathays (21% islaw’r cyfartaledd sirol arfaethedig).

7.

Cynigiodd y Comisiwn 28 ward aml-aelod yn y Ddinas a’r Sir yn cynnwys naw ward etholiadol â
dau aelod, 17 ward etholiadol â thri aelod a dwy ward etholiadol â phedwar aelod.

8.

Cynigiodd y Comisiwn dim newidiadau i 16 ward etholiadol.
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Pennod 3. CRYNODEB O’R ARGYMHELLION TERFYNOL
•

Derbyniodd y Comisiwn 52 o gynrychiolaethau gan: un Cyngor Cymuned, tri Aelod Seneddol, un
Aelod o’r Senedd, 11 o gynrychiolaethau gan 22 o gynghorwyr dinas, tri Grŵp Pleidiau
Gwleidyddol o fewn y Cyngor, tri chorff â buddiant a 30 o aelodau’r cyhoedd.

•

Ystyriodd y Comisiwn yr holl gynrychiolaethau hyn yn ofalus cyn llunio ei argymhellion. Ceir
crynodeb o’r cynrychiolaethau hynny yn Atodiad 5.

•

Mae’r Comisiwn yn argymell newid i drefniant wardiau etholiadol a fydd yn cyflawni gwelliant
nodedig o ran lefel y cydraddoldeb etholiadol ar draws Dinas a Sir Caerdydd.

•

Mae’r Comisiwn yn argymell cyngor o 79 o aelodau, sef cynnydd o’r 75. Mae hyn yn arwain at
gyfartaledd sirol argymelledig o 3,078 o etholwyr fesul aelod.

•

Mae’r Comisiwn yn argymell 28 o wardiau etholiadol, sef gostyngiad o’r 29 ward bresennol.

•

Mae’r dangynrychiolaeth fwyaf (o ran amrywiant etholiadol) yn yr argymhellion yng Nghaerau
(27% uwchlaw’r cyfartaledd sirol argymelledig). Ar hyn o bryd, mae’r dangynrychiolaeth fwyaf yn
Butetown (145% uwchlaw’r cyfartaledd sirol argymelledig).

•

Mae’r or-gynrychiolaeth fwyaf (o ran amrywiant etholiadol) yn yr argymhellion ym Mhentyrch a
Sain Ffagan (24% islaw’r cyfartaledd sirol argymelledig). Ar hyn o bryd, mae’r or-gynrychiolaeth
fwyaf yn Cathays (19% islaw’r cyfartaledd sirol argymelledig).

•

Mae’r Comisiwn yn argymell 28 ward aml-aelod yn y Ddinas a’r Sir yn cynnwys naw ward
etholiadol â dau aelod, 15 ward etholiadol â thri aelod a phedair ward etholiadol â phedwar
aelod.

•

Mae’r Comisiwn wedi argymell dim newidiadau i 19 ward etholiadol.
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Mapiau Cryno
1.

Ar y tudalennau dilynol, ceir mapiau thematig i ddangos y trefniadau presennol ac
argymelledig a'u hamrywiannau oddi wrth y cyfartaledd sirol argymelledig. Mae'r ardaloedd
hynny sy'n wyrdd o fewn ±10% o'r cyfartaledd sirol; y rhai sy'n felyn ac wedi'u llinellu'n felyn
rhwng ±10% a ± 25% o'r cyfartaledd sirol; y rhai sy'n oren ac wedi'u llinellu'n oren rhwng ±25%
a ±50% o'r cyfartaledd sirol; ac, yn olaf, mae’r rhai sy’n goch dros ±50% o’r cyfartaledd sirol.

2.

Fel y gellir gweld o'r mapiau hyn, mae'r trefniadau newydd yn darparu gwelliant nodedig o
ran cydraddoldeb etholiadol ar draws y Ddinas a’r Sir.
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<Existing Thematic>
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Pennod 4. ASESIAD
Maint y Cyngor
1.

Pennwyd maint y cyngor ar gyfer Dinas a Sir Caerdydd gan ein polisi a’n methodoleg ar faint
cynghorau. Mae'r polisi hwn i'w weld yn ein dogfen Arolygon Etholiadol: Polisi ac Arfer [2016].
Mae’r fethodoleg yn pennu maint cyngor o 75 ar gyfer Dinas a Sir Caerdydd. Ar hyn o bryd,
mae maint y cyngor â 75 aelod yn gyson â nod y fethodoleg.

2.

Arolygodd y Comisiwn y trefniadau etholiadol ar gyfer Dinas a Sir Caerdydd yng ngoleuni ein
methodoleg, ac fe ystyriodd y cynrychiolaethau a wnaed. Ar ôl ystyried yr holl opsiynau
presennol, a rhagamcaniadau etholwyr Cyngor Caerdydd, ni allai’r Comisiwn gyflawni’r
gwelliannau priodol o fewn yr uchafsymiau a bennwyd yn ei bolisi. Mae’r Comisiwn yn credu,
er budd llywodraeth leol effeithiol a chyfleus, y byddai cyngor o 79 aelod yn briodol i
gynrychioli Dinas a Sir Caerdydd.

Nifer yr etholwyr
3.

Y niferoedd a ddangosir fel yr etholwyr ar gyfer 2019 a'r amcangyfrifon ar gyfer nifer yr
etholwyr yn y flwyddyn 2024 yw'r rhai a gyflwynwyd i’r Comisiwn gan Gyngor Caerdydd. Mae'r
ffigurau rhagamcanol a gyflenwyd gan Gyngor Caerdydd yn dangos cynnydd rhagamcanol yn
nifer yr etholwyr o 243,196 i 263,904.

4.

Fe wnaeth y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) ddarparu ei nifer amcangyfrifedig o unigolion
sy'n gymwys i bleidleisio hefyd ond nad ydynt ar y gofrestr etholiadol. Roedd hon yn dangos
amcangyfrif o 45,405 yn fwy o bobl sy'n gymwys i bleidleisio na nifer yr etholwyr yn 2019.

5.

Mae’r Comisiwn yn ymwybodol fod Llywodraeth Cymru yn deddfu i ymestyn yr etholfraint i
gynnwys pobl ifanc 16 ac 17 oed a gwladolion tramor, nad ydynt yn gymwys i bleidleisio ar
hyn o bryd, yn etholiadau llywodraeth leol 2022. Mae Polisi’r Comisiwn ar Faint Cynghorau yn
defnyddio’r boblogaeth gyfan i bennu maint cynghorau, a chynhwyswyd y ddau grŵp hyn yn
yr ystyriaethau ynglŷn â Maint Cynghorau.

6.

Er nad yw pobl ifanc 16 ac 17 oed yn y ffigurau etholiadol presennol a ddarparwyd gan Gyngor
Caerdydd, bydd yr unigolion hynny wedi’u cynnwys yn y ffigurau rhagamcanol a ddarparwyd
gan y Cyngor. Mae ystyriaeth o’r ffigurau hyn wedi’i chynnwys yn ystyriaethau’r Comisiwn o’i
argymhellion.

7.

Mae gwladolion tramor wedi’u cynnwys yn nata’r cyfrifiad a ddarparwyd gan yr ONS. Mae
ystyriaeth o’r data hwn wedi’i chynnwys fel rhan o ystyriaethau’r Comisiwn o’i argymhellion.

Cymhareb cynghorwyr i etholwyr
8.

O ran nifer yr etholwyr fesul cynghorydd ym mhob ward etholiadol, ceir amrywiant eang oddi
wrth y cyfartaledd sirol presennol, sef 3,243 o etholwyr fesul cynghorydd, yn amrywio o 23%
yn is (2,506 o etholwyr) i 133% yn uwch (7,550 o etholwyr). Mae pennu maint y cyngor uchod
yn arwain at gyfartaledd o 3,078 o etholwyr yn cael eu cynrychioli gan bob cynghorydd.
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9.

Yn ei ystyriaethau, ystyriodd y Comisiwn gymhareb yr etholwyr llywodraeth leol i nifer y
cynghorwyr i'w hethol, gyda'r nod o gynnig newidiadau er mwyn sicrhau y bydd nifer yr
etholwyr llywodraeth leol yr un fath, neu mor agos ag y bo modd, ym mhob ward yn y brif
ardal. Ystyriwyd maint a chymeriad y cyngor ac ystod eang o ffactorau eraill, gan gynnwys
topograffeg leol, cysylltiadau ffordd a chysylltiadau lleol.

Barn a Chydbwysedd
10.

Wrth lunio cynllun o drefniadau etholiadol, rhaid i'r Comisiwn ystyried nifer o faterion a
gynhwysir yn y ddeddfwriaeth. Yn y cynllun argymelledig mae’r Comisiwn wedi rhoi pwyslais
ar gyflawni gwelliannau o ran cydraddoldeb etholiadol, wrth gynnal cysylltiadau cymunedol,
lle bynnag y bo hynny'n bosibl. Mae'r Comisiwn wedi gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y
wardiau etholiadol diwygiedig, ym marn y Comisiwn, yn gyfuniadau priodol o gymunedau a
wardiau cymunedol presennol.

11.

Mewn rhai ardaloedd, oherwydd nifer yr etholwyr mewn cymuned neu ward gymunedol,
mae’r Comisiwn wedi ystyried cadw neu greu wardiau aml-aelod er mwyn cyflawni lefelau
priodol o gydraddoldeb etholiadol. Mae’r mater hwn yn aml yn codi mewn ardaloedd trefol
lle mae nifer yr etholwyr yn rhy uchel i ffurfio ward un aelod. Gallai godi hefyd mewn wardiau
mwy gwledig lle y byddai creu wardiau un aelod yn arwain at amrywiannau sylweddol o ran
cydraddoldeb etholiadol. Mae’r Comisiwn yn cydnabod yr arfer sefydledig o gael wardiau amlaelod yn Ninas a Sir Caerdydd ac adlewyrchir hyn yng nghynigion y Comisiwn.

12.

Mae’r Comisiwn wedi edrych ar bob ardal ac mae’n fodlon y byddai’n anodd cyflawni
trefniadau etholiadol sy’n cadw cyfuniad presennol y cymunedau a’r wardiau cymunedol heb
gael effaith niweidiol ar un neu fwy o’r materion eraill y mae’n rhaid i’r Comisiwn eu hystyried.

Enwau Wardiau Etholiadol
13.

Mae’r Comisiwn yn enwi wardiau etholiadol ac nid y lleoedd o fewn y wardiau etholiadol
arfaethedig. Wrth greu’r argymhellion terfynol hyn, mae’r Comisiwn wedi ystyried enwau’r
holl wardiau etholiadol a gynigiwyd yn Gymraeg ac yn Saesneg, lle bo’n briodol. Ar gyfer yr
argymhellion terfynol hyn, mae’r Comisiwn wedi ystyried enwau naill ai wardiau etholiadol
neu gymunedau sy’n ymddangos mewn Gorchmynion, lle maent yn bodoli; y rheiny a
argymhellwyd gan Gomisiynydd y Gymraeg; ac yn y cynrychiolaethau a dderbyniodd.

14.

Ymgynghorodd y Comisiwn â Chomisiynydd y Gymraeg ynglŷn ag addasrwydd yr enwau yn eu
ffurf ddrafft cyn cyhoeddi’r argymhellion terfynol hyn, gyda ffocws arbennig ar yr enwau
Cymraeg. Mae hyn yn cydnabod cyfrifoldeb Comisiynydd y Gymraeg i gynghori ar ffurfiau
safonol enwau lleoedd Cymraeg, a gwybodaeth arbenigol yn y maes. Rhaid nodi’n glir nad yw’r
argymhellion hyn yn gynigion ar gyfer gwneud newidiadau i unrhyw enwau lleoedd. Ym mhob
argymhelliad, dynodir beth yw enw amgen argymelledig Comisiynydd y Gymraeg a, lle mae’n
gwahaniaethu, yr argymhelliad penodol a pham mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cynnig enw
amgen i enw argymelledig y Comisiwn.
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Pennod 5. YR ARGYMHELLION TERFYNOL
1.

Mae argymhellion y Comisiwn yn cael eu disgrifio’n fanwl yn y bennod hon. Ar gyfer pob
cynnig newydd, mae’r adroddiad yn amlinellu:
•

Enw(au)’r wardiau etholiadol presennol sy’n ffurfio’r ward argymelledig yn gyfan gwbl
neu’n rhannol;

•

Disgrifiad byr o’r wardiau etholiadol presennol o ran nifer yr etholwyr nawr a’r nifer a
ragamcenir, a chanran eu hamrywiant o’r cyfartaledd sirol argymelledig;

•

Y prif ddadleuon a wnaed yn ystod yr ymgynghoriad drafft (os oedd rhai). Er na sonnir
am yr holl gynrychiolaethau yn yr adran hon, mae pob un o’r cynrychiolaethau wedi cael
ystyriaeth a gellir gweld crynodeb yn Atodiad 5;

•

Barnau’r Comisiwn;

•

Cyfansoddiad y ward etholiadol argymelledig a’r enw argymelledig;

•

Map o’r ward etholiadol argymelledig (gweler yr allwedd ar dudalen 11).

Wardiau Etholiadol Cadwedig
2.

Mae’r Comisiwn wedi ystyried trefniadau etholiadol y wardiau etholiadol presennol a
chymhareb yr etholwyr llywodraeth leol i nifer y cynghorwyr i’w hethol. Argymhellir y dylid
cadw’r trefniadau presennol yn y wardiau etholiadol canlynol. Mae’r enwau a ddangosir
mewn teip trwm yn y rhestr isod yn dynodi’r wardiau etholiadol y mae eu daearyddiaeth a’u
henwau ward etholiadol presennol wedi cael eu rhagnodi o fewn Gorchmynion, ac y mae’r
Comisiwn yn argymell eu cadw.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.

Adamsdown
Caerau
Canton
Cathays
Cyncoed
Trelái
Y Tyllgoed
Gabalfa
Y Mynydd Bychan
Llandaf

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ystum Taf
Pen-y-lan
Plasnewydd
Rhiwbeina
Glanyrafon
Tredelerch
Y Sblot
Trowbridge
Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais

Er bod y Comisiwn yn argymell cadw’r trefniadau daearyddol yn y wardiau etholiadol a restrir
uchod, mae’n argymell cyflwyno enwau ward etholiadol newydd ar gyfer y canlynol (mae
enwau a ddangosir mewn teip trwm trwy gydol gweddill yr adroddiad hwn yn dynodi enwau
argymelledig y Comisiwn ar gyfer wardiau etholiadol):
•
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•

Ward etholiadol Trelái i gael yr enw Cymraeg Trelái a’r enw Saesneg Ely. Mae
Comisiynydd y Gymraeg yn cytuno â’r enw argymelledig.

•

Ward etholiadol Y Tyllgoed i gael yr enw Cymraeg Y Tyllgoed a’r enw Saesneg Fairwater.
Mae Comisiynydd y Gymraeg yn cytuno â’r enw argymelledig.

•

Ward etholiadol Y Mynydd Bychan i gael yr enw Cymraeg Y Mynydd Bychan a’r enw
Saesneg Heath. Mae Comisiynydd y Gymraeg yn cytuno â’r enw argymelledig.

•

Ward etholiadol Llandaf i gael yr enw Cymraeg Llandaf a’r enw Saesneg Llandaff. Dywed
Comisiynydd y Gymraeg mai Llandaf yw’r ffurf a argymhellir yn y gwaith cyfeirio safonol
cenedlaethol, sef Rhestr o Enwau Lleoedd / A Gazetteer of Welsh Place-Names (Gwasg
Prifysgol Cymru, 1967) ac y dylid ffafrio’r enw Cymraeg pan fydd y gwahaniaeth rhwng
enwau Cymraeg a Saesneg yn cynnwys un neu ddwy lythyren yn unig.

•

Ward etholiadol Ystum Taf i gael yr enw Cymraeg Ystum Taf a’r enw Saesneg Llandaff
North. Dywed Comisiynydd y Gymraeg mai Ystum Taf yw’r ffurf a argymhellir yn y gwaith
cyfeirio safonol cenedlaethol, sef Rhestr o Enwau Lleoedd / A Gazetteer of Welsh
PlaceNames (Gwasg Prifysgol Cymru, 1967). Cynigiodd Comisiynydd y Gymraeg y ffurf
Saesneg, Llandaf North, hefyd. Dywed Comisiynydd y Gymraeg, os yw’r gwahaniaeth
rhwng y ffurf Gymraeg a’r ffurf Saesneg yn cynnwys un neu ddwy lythyren yn unig,
argymhellir defnyddio un ffurf, gan ffafrio’r ffurf Gymraeg. Mae Llandaf yn enw Cymraeg
(Llan (Church/Parish) + enw’r afon Taf) felly, nid oes angen dyblu’r llythyren ‘f’.

•

Ward etholiadol Pen-y-lan i gael yr enw Cymraeg Pen-y-lan a’r enw Saesneg Penylan.
Dywed Comisiynydd y Gymraeg mai Pen-y-lan yw’r ffurf a argymhellir yn y gwaith
cyfeirio safonol cenedlaethol, sef Rhestr o Enwau Lleoedd.

•

Ward etholiadol Rhiwbeina i gael yr enw Cymraeg Rhiwbeina a’r enw Saesneg
Rhiwbina. Mae Comisiynydd y Gymraeg yn cytuno â’r enw argymelledig.

•

Ward etholiadol Glanyrafon i gael yr enw Cymraeg Glanyrafon a’r enw Saesneg
Riverside. Mae Comisiynydd y Gymraeg yn cytuno â’r enw argymelledig.

•

Ward etholiadol Tredelerch i gael yr enw Cymraeg Tredelerch a’r enw Saesneg Rumney.
Mae Comisiynydd y Gymraeg yn cytuno â’r enw argymelledig.

•

Ward etholiadol Y Sblot i gael yr enw Cymraeg Y Sblot a’r enw Saesneg Splott. Mae
Comisiynydd y Gymraeg yn cytuno â’r enw argymelledig.

•

Ward etholiadol Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais i gael yr enw Cymraeg Yr Eglwys
Newydd a Thongwynlais a’r enw Saesneg Whitchurch and Tongwynlais. Mae
Comisiynydd y Gymraeg yn cytuno â’r enw argymelledig.

4.

Yn ei Adroddiad Cynigion Drafft, cynigiodd y Comisiwn fod Cymunedau Cathays a’r Castell yn
ffurfio ward etholiadol â thri aelod. Yng ngolau’r cynrychiolaethau a dderbyniwyd, pan gododd
ymatebwyr bryderon ynglŷn â’r cyferbyniad rhwng etholwyr cofrestredig (10,024) a’r
boblogaeth sy’n gymwys i bleidleisio yn y ward (21,309), mae’r Comisiwn wedi argymell
cadw’r trefniadau presennol ar gyfer ward etholiadol Cathays.

5.

Yn ei Adroddiad Cynigion Drafft, cynigiodd y Comisiwn fod Cymuned Y Rhath yn ffurfio ward
etholiadol â thri aelod. Yng ngolau’r cynrychiolaethau a dderbyniwyd, pan gododd ymatebwyr
bryderon ynglŷn â’r cyferbyniad rhwng etholwyr cofrestredig (11,270) a’r boblogaeth sy’n
gymwys i bleidleisio yn y ward (15,461), mae’r Comisiwn wedi argymell cadw’r trefniadau
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presennol ar gyfer ward etholiadol Plasnewydd.
Wardiau Etholiadol Argymelledig
6.

Ystyriodd y Comisiwn newidiadau i’r wardiau etholiadol sy’n weddill. Ceir manylion am y
trefniadau etholiadol presennol yn Atodiad 2. Mae trefniadau argymelledig y Comisiwn i’w
gweld yn Atodiad 3.
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Creigiau/Sain Ffagan a Phentyrch
7.

Mae ward etholiadol bresennol Pentyrch yn cynnwys wardiau Gwaelod-y-garth a Phentyrch
yng Nghymuned Pentyrch. Mae ganddi 2,801 o etholwyr (rhagamcenir 2,869 o etholwyr) a
gynrychiolir gan un cynghorydd, sydd 9% islaw’r cyfartaledd sirol argymelledig. Mae gan y
ward etholiadol boblogaeth amcangyfrifedig o 2,795 o bleidleiswyr cymwys.

8.

Mae ward etholiadol bresennol Creigiau/Sain Ffagan yn cynnwys ward Creigiau yng
Nghymuned Pentyrch a Chymuned Sain Ffagan. Mae ganddi 4,181 o etholwyr (rhagamcenir
8,366 o etholwyr) a gynrychiolir gan un cynghorydd, sydd 36% uwchlaw’r cyfartaledd sirol
argymelledig. Mae gan y ward etholiadol boblogaeth amcangyfrifedig o 3,960 o bleidleiswyr
cymwys.

9.

Yn ei gynigion drafft, cynigiodd y Comisiwn gyfuno Cymunedau Pentyrch a Sain Ffagan i ffurfio
ward etholiadol.

10.

Derbyniodd y Comisiwn ddeg o gynrychiolaethau mewn ymateb i’r cynigion drafft ynglŷn â’r
ardal hon gan Grŵp Llafur Cyngor Caerdydd, Grŵp Ceidwadwyr Cyngor Caerdydd, Grŵp
Democratiaid Rhyddfrydol Cyngor Caerdydd, Cynghorwyr Dinas Cathays, Cynghorwyr Dinas
Plasnewydd, Cynghorwyr Dinas Grangetown, Cynghorwyr Dinas Trelái, y Cynghorydd Norma
Mackie, y Cynghorydd Stephen Cunnah a’r Cynghorydd Owen Llewellyn Jones.

11.

Roedd Grŵp Llafur Cyngor Caerdydd, Cynghorwyr Dinas Cathays, Cynghorwyr Dinas
Plasnewydd, Cynghorwyr Dinas Grangetown, Cynghorwyr Dinas Trelái, y Cynghorydd Norma
Mackie, y Cynghorydd Stephen Cunnah a’r Cynghorydd Owen Llewellyn Jones i gyd yn
gwrthwynebu’r cynnig i greu ward etholiadol Pentyrch a Sain Ffagan oherwydd yr ardal
ddaearyddol fawr a’r pellter rhwng canolfannau poblogaeth.

12.

Roedd Grŵp Ceidwadwyr Cyngor Caerdydd yn cefnogi ward etholiadol newydd Pentyrch a
Sain Ffagan.

13.

Roedd Grŵp Democratiaid Rhyddfrydol Cyngor Caerdydd yn cytuno bod ward Pentyrch a Sain
Ffagan newydd yn rhesymegol, ond roeddent yn pryderu ynglŷn â’r ardal ddaearyddol fawr y
byddai’r ward yn ei chwmpasu.

14.

Mae’r Comisiwn yn argymell cyfuno Cymunedau Pentyrch a Sain Ffagan i ffurfio ward
etholiadol â 6,982 o etholwyr (rhagamcenir 11,235 o etholwyr) a fyddai, pe byddai’n cael ei
chynrychioli gan dri chynghorydd, yn arwain at lefel gynrychiolaeth sydd 24% islaw’r
cyfartaledd sirol argymelledig.

15.

Cynigiodd y Comisiwn yr enw Cymraeg Pentyrch a Sain Ffagan; a’r enw Saesneg Pentyrch and
St Fagans. Roedd Comisiynydd y Gymraeg yn cytuno â’r enw arfaethedig. Ni dderbyniodd y
Comisiwn unrhyw gynrychiolaethau ynglŷn â’r enw.

16.

Mae’r Comisiwn wedi rhoi’r enw Cymraeg Pentyrch a Sain Ffagan a’r enw Saesneg Pentyrch
and St Fagans i’r ward etholiadol argymelledig. Mae Comisiynydd y Gymraeg yn cytuno â’r
enw argymelledig. Gellir anfon unrhyw sylwadau ar yr enwau argymelledig at y Gweinidog Tai
a Llywodraeth Leol.

17.

Mae’r Comisiwn yn cydnabod bod gwrthwynebiad i’r argymhelliad hwn. Fodd bynnag, ni
dderbyniwyd unrhyw awgrymiadau eraill ar gyfer gwella cydraddoldeb etholiadol yn yr ardal.
Mae’r Comisiwn yn fodlon fod y cynnydd mewn cydraddoldeb etholiadol a gyflawnir gan yr
argymhelliad hwn yn darparu ar gyfer ward etholiadol effeithiol.
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18.

Mae’r Comisiwn o’r farn mai’r trefniant hwn sy’n mynd i’r afael orau â’r lefelau amrywiant
etholiadol amhriodol presennol trwy greu ffiniau sy’n hawdd eu hadnabod a byddent yn
darparu ar gyfer llywodraeth leol effeithiol a chyfleus.
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Radur
19.

Mae ward etholiadol bresennol Radur yn cynnwys Cymuned Radur. Mae ganddi 5,259 o
etholwyr (rhagamcenir 5,562 o etholwyr) a gynrychiolir gan un cynghorydd, sydd 71%
uwchlaw’r cyfartaledd sirol argymelledig. Mae gan y ward etholiadol boblogaeth
amcangyfrifedig o 5,160 o bleidleiswyr cymwys.

20.

Yn ei gynigion drafft, cynigiodd y Comisiwn bod Cymuned Radur yn ffurfio ward etholiadol a
gynrychiolir gan ddau gynghorydd (sef cynnydd o un).

21.

Derbyniodd y Comisiwn ddeg cynrychiolaeth mewn ymateb i’r cynigion drafft ynglŷn â’r ardal
hon gan Gyngor Cymuned Radur a Threforgan, Grŵp Llafur Cyngor Caerdydd, Grŵp
Ceidwadwyr Cyngor Caerdydd, Cynghorwyr Dinas Cathays, Cynghorwyr Dinas Plasnewydd,
Cynghorwyr Dinas Grangetown, Cynghorwyr Dinas Trelái, y Cynghorydd Norma Mackie, y
Cynghorydd Stephen Cunnah a’r Cynghorydd Owen Llewellyn Jones.

22.

Roedd yr holl gynrychiolaethau a dderbyniwyd yn cefnogi Cynnig Drafft y Comisiwn i gynyddu
nifer y cynghorwyr sy’n cynrychioli ward Radur o un i ddau.

23.

Mae’r Comisiwn yn argymell bod Cymuned Radur yn ffurfio ward etholiadol â 5,259 o etholwyr
(rhagamcenir 5,562 o etholwyr), a fyddai, pe byddai’n cael ei chynrychioli gan ddau
gynghorydd (sef cynnydd o un) yn arwain at lefel gynrychiolaeth sydd 15% islaw’r cyfartaledd
sirol argymelledig.

24.

Cynigiodd y Comisiwn yr enw Cymraeg Radur a’r enw Saesneg Radyr. Roedd Comisiynydd y
Gymraeg yn cytuno â’r enw arfaethedig. Ni dderbyniodd y Comisiwn unrhyw gynrychiolaethau
ynglŷn â’r enw.

25.

Mae’r Comisiwn wedi rhoi’r enw Cymraeg Radur a’r enw Saesneg Radyr i’r ward etholiadol
argymelledig. Mae Comisiynydd y Gymraeg yn cytuno â’r enw argymelledig. Gellir anfon
unrhyw sylwadau ar yr enwau argymelledig at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol.

26.

Mae’r Comisiwn yn cytuno gyda’r cynrychiolaethau a dderbyniwyd ar gyfer yr ardal yn ystod
y cyfnod ymgynghori cychwynnol. Cred y Comisiwn mai’r trefniant hwn sy’n mynd i’r afael
orau â’r lefel amrywiant etholiadol bresennol. Mae’r Comisiwn o’r farn fod y ward etholiadol
argymelledig yn rhannu hunaniaeth gyffredin ac yn darparu ar gyfer ward etholiadol effeithiol,
a fyddai’n adeiladu ar y cysylltiadau cymunedol, cyfathrebu a chymdeithasol sefydledig yn yr
ardal.

27.

Mae’r Comisiwn o’r farn y byddai’r argymhelliad hwn yn ddymunol er budd llywodraeth leol
effeithiol a chyfleus.
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Llys-faen a Llanisien
28.

Mae ward etholiadol bresennol Llys-faen yn cynnwys Cymuned Llys-faen. Mae ganddi 2,894 o
etholwyr (rhagamcenir 6,256 o etholwyr) a gynrychiolir gan un cynghorydd, sydd 6% islaw’r
cyfartaledd sirol argymelledig. Mae gan y ward etholiadol boblogaeth amcangyfrifedig o 2,887
o bleidleiswyr cymwys.

29.

Mae ward etholiadol bresennol Llanisien yn cynnwys Cymunedau Llanisien a Draenen. Mae
ganddi 13,167 o etholwyr (rhagamcenir 12,971 o etholwyr) a gynrychiolir gan bedwar
cynghorydd, sydd 7% uwchlaw’r cyfartaledd sirol argymelledig. Mae gan y ward etholiadol
boblogaeth amcangyfrifedig o 13,953 o bleidleiswyr cymwys.

30.

Yn ei gynigion drafft, cynigiodd y Comisiwn gyfuno Cymunedau Llys-faen a Draenen i ffurfio
ward etholiadol. O ganlyniad, cynigiodd y Comisiwn fod Cymuned Llanisien yn ffurfio ward
etholiadol.

31.

Derbyniodd y Comisiwn 11 o gynrychiolaethau mewn ymateb i’r Cynigion Drafft ynglŷn â’r
ardal hon gan Anna McMorrin AS, Grŵp Llafur Cyngor Caerdydd, Grŵp Ceidwadwyr Cyngor
Caerdydd, Grŵp Democratiaid Rhyddfrydol Cyngor Caerdydd, Cynghorwyr Dinas Cathays,
Cynghorwyr Dinas Plasnewydd, Cynghorwyr Dinas Grangetown, Cynghorwyr Dinas Trelái, y
Cynghorydd Norma Mackie, y Cynghorydd Stephen Cunnah a’r Cynghorydd Owen Llewellyn
Jones.

32.

Roedd Anna McMorrin AS, Grŵp Llafur Cyngor Caerdydd, Grŵp Ceidwadwyr Cyngor Caerdydd,
Cynghorwyr Dinas Cathays, Cynghorwyr Dinas Plasnewydd, Cynghorwyr Dinas Grangetown,
Cynghorwyr Dinas Trelái, y Cynghorydd Norma Mackie, y Cynghorydd Stephen Cunnah a’r
Cynghorydd Owen Llewellyn Jones yn cefnogi’r newidiadau arfaethedig.

33.

Mae Grŵp Democratiaid Rhyddfrydol Cyngor Caerdydd yn cytuno fod y niferoedd yn gwneud
synnwyr ac yn cytuno â dileu wardiau ag un aelod, er bod y Grŵp yn amau cyfuno Llys-faen a
Draenen heb amser i fesur teimladau'r cymunedau dan sylw.

34.

Mae’r Comisiwn yn argymell bod Cymunedau Llys-faen a Draenen yn cael eu cyfuno i ffurfio
ward etholiadol ag 8,347 o etholwyr (rhagamcenir 11,628 o etholwyr), a fyddai, pe byddai’n
cael ei chynrychioli gan dri chynghorydd, yn arwain at lefel gynrychiolaeth etholiadol sydd 10%
islaw’r cyfartaledd sirol argymelledig.

35.

Cynigiodd y Comisiwn yr enw Cymraeg Llys-faen a’r Ddraenen a’r enw Saesneg Lisvane and
Thornhill. Mae Panel Safoni Enwau Lleoedd Comisiynydd y Gymraeg yn argymell y ffurf
Gymraeg Y Ddraenen, gyda ffurf gywasgedig y fannod. Mae rhywfaint o gylchrediad i’r enwau
Cymraeg Draenen Pen-y-graig ac Y Ddraenen fel y ffurfiau Cymraeg ar gyfer Thornhill. Mae’r
enw Draenen Pen-y-graig (a dalfyrrir i Y Ddraenen gan siaradwyr Cymraeg) yn hŷn na
datblygiad tai Thornhill. Ymddengys bod y ddwy ffurf yn cael eu defnyddio’n gyfartal heddiw
mewn dogfennau ysgrifenedig Cymraeg, ac mae ein Panel Safoni Enwau Lleoedd yn argymell
mabwysiadu’r ffurf Y Ddraenen ar gyfer Thornhill gan ei fod yn credu y gallai Draenen Pen-ygraig fod wedi cyfeirio’n wreiddiol at anheddiad llai arall ar frig y bryn. Ni dderbyniodd y
Comisiwn unrhyw gynrychiolaethau ynglŷn â’r enw.

36.

Mae’r Comisiwn wedi rhoi’r enw Cymraeg Llys-faen a’r Ddraenen a’r enw Saesneg Lisvane
and Thornhill i’r ward etholiadol argymelledig. Roedd Comisiynydd y Gymraeg yn cytuno â’r
enw argymelledig. Gellir anfon unrhyw sylwadau ar yr enwau argymelledig at y Gweinidog Tai
a Llywodraeth Leol.
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37.

O ganlyniad, mae’r Comisiwn yn argymell bod Cymuned Llanisien yn ffurfio ward etholiadol â
7,714 o etholwyr (rhagamcenir 7,599 o etholwyr) a fyddai, pe byddai’n cael ei chynrychioli gan
ddau gynghorydd, yn arwain at lefel amrywiant sydd 25% uwchlaw’r cyfartaledd sirol
argymelledig.

38.

Cynigiodd y Comisiwn yr enw Cymraeg Llanisien a’r enw Saesneg Llanishen. Roedd
Comisiynydd y Gymraeg yn cytuno â’r enw arfaethedig. Ni dderbyniodd y Comisiwn unrhyw
gynrychiolaethau ynglŷn â’r enw.

39.

Mae’r Comisiwn wedi rhoi’r enw Cymraeg Llanisien a’r enw Saesneg Llanishen i’r ward
etholiadol argymelledig. Mae Comisiynydd y Gymraeg yn cytuno â’r enw argymelledig. Gellir
anfon unrhyw sylwadau ar yr enwau argymelledig at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol.

40.

Mae’r Comisiwn yn cydnabod y gynrychiolaeth a wnaed gan y Grŵp Democratiaid Rhyddfrydol
a’u pryderon nad yw trigolion y cymunedau yr effeithir arnynt wedi cael digon o amser i
fynegi’u teimladau o ran y newidiadau arfaethedig. Mae’r Comisiwn yn fodlon ei fod wedi
darparu’r cyfnod amser gofynnol ar gyfer ymgynghori â’r cyhoedd, yn y cyfnod cychwynnol,
ac ar ôl cyhoeddi’r Cynigion Drafft.

41.

Mae’r Comisiwn o’r farn fod y newidiadau argymelledig i ward etholiadol Llys-faen, a’r newid
ôl-ddilynol i ward etholiadol Llanisien yn gwella’r lefelau cydraddoldeb etholiadol ac yn creu
wardiau etholiadol cryno gyda chysylltiadau cyfathrebu da. Mae’r Comisiwn yn cydnabod lefel
uchel yr amrywiant yn ward Llanisien; fodd bynnag, cred y Comisiwn y byddai ward
argymelledig Llanisien yn cyflawni lefel amrywiant briodol yn 2024, ar sail nifer
amcangyfrifedig yr etholwyr a ddarparwyd gan Gyngor Caerdydd.

42.

Mae’r Comisiwn o’r farn y byddai’r argymhelliad hwn yn ddymunol er budd llywodraeth leol
effeithiol a chyfleus.
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Butetown
43.

Mae ward etholiadol bresennol Butetown yn cynnwys Cymuned Butetown. Mae ganddi 7,550
o etholwyr (rhagamcenir 10,046 o etholwyr) a gynrychiolir gan un cynghorydd, sydd 145%
uwchlaw’r cyfartaledd sirol argymelledig. Mae gan y ward etholiadol boblogaeth
amcangyfrifedig o 11,449 o bleidleiswyr cymwys. Mae Cymuned Butetown yn cynnwys Ynys
Echni, nad yw’n cynnwys unrhyw etholwyr.

44.

Yn ei gynigion drafft, cynigiodd y Comisiwn bod Cymuned Butetown yn ffurfio ward etholiadol
a gynrychiolir gan dri chynghorydd (sef cynnydd o ddau).

45.

Derbyniodd y Comisiwn 16 o gynrychiolaethau mewn ymateb i’r cynigion drafft ynglŷn â’r
ardal hon gan Stephen Doughty AS, Jenny Rathbone Aelod o’r Senedd, y Cynghorydd Norma
Mackie, y Cynghorydd Stephen Cunnah, y Cynghorydd Owen Llewellyn, Cynghorwyr Dinas
Cathays, Cynghorwyr Dinas Plasnewydd, Cynghorwyr Dinas Grangetown, Cynghorwyr Dinas
Trelái, Grŵp Llafur Butetown, Grŵp Llafur Cyngor Caerdydd, Grŵp Ceidwadwyr Cyngor
Caerdydd, Grŵp Democratiaid Rhyddfrydol Cyngor Caerdydd, Cymdeithas Trigolion Glanfa’r
Iwerydd a dau o drigolion lleol.

46.

Roedd Stephen Doughty AS, Jenny Rathbone Aelod o’r Senedd, Cynghorwyr Dinas Cathays,
Cynghorwyr Dinas Plasnewydd, Cynghorwyr Dinas Grangetown, Cynghorwyr Dinas Trelái, y
Cynghorydd Norma Mackie, y Cynghorydd Stephen Cunnah, y Cynghorydd Owen Llewellyn,
Grŵp Llafur Cyngor Caerdydd, Grŵp Plaid Lafur Butetown a dau o drigolion lleol i gyd yn
cefnogi cynigion drafft y Comisiwn ar gyfer Butetown.

47.

Mae Grŵp Democratiaid Rhyddfrydol Cyngor Caerdydd yn cytuno gyda chynyddu’r
gynrychiolaeth yn ward etholiadol Butetown; fodd bynnag, maent yn amau’r angen am dri
chynghorydd ac awgrymont drefniant dau aelod.

48.

Roedd Grŵp Ceidwadwyr Cyngor Caerdydd yn cefnogi Cynigion Drafft y Comisiwn i gynyddu
nifer y cynghorwyr ar gyfer Butetown o un i dri.

49.

Roedd Cymdeithas Trigolion Glanfa’r Iwerydd yn cefnogi Cynnig Drafft y Comisiwn i gynyddu
nifer y cynghorwyr sy’n cynrychioli ward Butetown o un i dri. Hefyd, cynigiont greu dwy ward
newydd a fyddai’n gweld un aelod yn cynrychioli ardal Bae Caerdydd sydd newydd ei datblygu,
a dau aelod yn cynrychioli gweddill Butetown.

50.

Mae’r Comisiwn yn argymell bod Cymuned Butetown yn ffurfio ward etholiadol â 7,550 o
etholwyr (rhagamcenir 10,046 o etholwyr) a fyddai, pe byddai’n cael ei chynrychioli gan dri
chynghorydd (sef cynnydd o ddau) yn arwain at lefel gynrychiolaeth sydd 18% islaw’r
cyfartaledd sirol argymelledig.

51.

Cynigiodd y Comisiwn yr enw unigol Butetown. Ystyriodd Comisiynydd y Gymraeg yr enw a
chynigiodd yr enw Cymraeg Tre-biwt. Mae Panel Safoni Enwau Lleoedd Comisiynydd y
Gymraeg yn cydnabod bod y ffurf Gymraeg a fathwyd, sef Tre-biwt, wedi ennill ei phlwyf a’i
bod yn cael ei defnyddio’n gyffredin. Derbyniodd y Comisiwn ddwy gynrychiolaeth ynglŷn â’r
enw.

52.

Cynigiodd dau o drigolion lleol fod y ffurf Gymraeg Tre-biwt yn cael ei mabwysiadu ar gyfer y
ward, gan fod y ffurf Gymraeg yn cael ei chydnabod yn gynyddol gan drigolion lleol yn y Ddinas,
ac mae eisoes yn cael ei defnyddio gan lawer o sefydliadau wrth gyfeirio at yr ardal.

53.

Mae’r Comisiwn wedi rhoi’r enw unigol Butetown i’r ward etholiadol argymelledig. Mae
Comisiynydd y Gymraeg yn cydnabod bod y ffurf Gymraeg a fathwyd, sef Tre-biwt, wedi ennill
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ei phlwyf a’i bod yn cael ei defnyddio’n gyffredin. Mae’n hysbys bod endidau yn yr ardal leol
yn defnyddio Tre-biwt a Butetown ar eu gwefannau. Fodd bynnag, nid yw Cyngor Caerdydd
wedi mabwysiadu’r ffurf Gymraeg yn swyddogol eto. Mae Comisiynydd y Gymraeg yn
cydnabod dwy ffurf yr enw, ac mae’r Comisiwn wedi rhoi’r enw unigol Butetown i’r ward
etholiadol argymelledig yn sgil diffyg cefnogaeth leol gref dros y newid. Gellir anfon unrhyw
sylwadau ar yr enwau argymelledig at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol.
54.

Mae’r Comisiwn yn cytuno gyda’r argymhellion i gynyddu nifer y cynghorwyr ar gyfer
Butetown a wnaed yn y cynrychiolaethau, a’r angen am welliant mewn cydraddoldeb
etholiadol. Mae cynnwys trydydd cynghorydd ar gyfer y ward hon yn sicrhau bod y trefniant
hwn yn mynd i’r afael â lefelau amrywiant etholiadol presennol a rhagamcanol ar gyfer
Butetown.

55.

Ystyriodd y Comisiwn y gynrychiolaeth gan Gymdeithas Trigolion Glanfa’r Iwerydd i greu dwy
ward newydd. Fodd bynnag, byddai’r cynnig hwn yn cynnal lefel amhriodol o amrywiant
etholiadol. Mae’r Comisiwn o’r farn mai ward etholiadol â thri aelod sy’n darparu’r trefniant
gorau ar gyfer y ward.

56.

Mae’r Comisiwn o’r farn y byddai’r argymhelliad hwn yn ddymunol er budd llywodraeth leol
effeithiol a chyfleus.
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Grangetown
57.

Mae ward etholiadol bresennol Grangetown yn cynnwys Cymuned Grangetown. Mae ganddi
13,088 o etholwyr (rhagamcenir 15,439 o etholwyr) a gynrychiolir gan dri chynghorydd, sydd
42% uwchlaw’r cyfartaledd sirol argymelledig. Mae gan y ward etholiadol boblogaeth
amcangyfrifedig o 16,581 o bleidleiswyr cymwys.

58.

Yn ei gynigion drafft, cynigiodd y Comisiwn fod Cymuned Grangetown yn ffurfio ward
etholiadol a gynrychiolir gan bedwar cynghorydd (sef cynnydd o un).

59.

Derbyniodd y Comisiwn ddeg o gynrychiolaethau mewn ymateb i’r cynigion drafft ynglŷn â’r
ardal hon gan: Stephen Doughty AS, Cynghorwyr Dinas Cathays, Cynghorwyr Dinas
Plasnewydd, Cynghorwyr Dinas Grangetown, Cynghorwyr Dinas Trelái, y Cynghorydd Norma
Mackie, y Cynghorydd Stephen Cunnah, y Cynghorydd Owen Llewellyn Jones, Grŵp Llafur
Cyngor Caerdydd, Grŵp Ceidwadwyr Cyngor Caerdydd ac un o drigolion Caerdydd.

60.

Roedd Stephen Doughty AS, Cynghorwyr Dinas Cathays, Cynghorwyr Dinas Plasnewydd,
Cynghorwyr Dinas Grangetown, Cynghorwyr Dinas Trelái, y Cynghorydd Norma Mackie, y
Cynghorydd Stephen Cunnah, y Cynghorydd Owen Llewellyn, Grŵp Llafur Cyngor Caerdydd,
Grŵp Ceidwadwyr Cyngor Caerdydd ac un o drigolion Caerdydd i gyd yn cefnogi Cynigion
Drafft y Comisiwn ar gyfer Grangetown.

61.

Mae’r Comisiwn yn argymell bod Cymuned Grangetown yn ffurfio ward etholiadol â 13,088 o
etholwyr (rhagamcenir 15,439 o etholwyr) a fyddai, pe byddai’n cael ei chynrychioli gan
bedwar cynghorydd (sef cynnydd o un) yn arwain at lefel cynrychiolaeth etholiadol sydd 6%
uwchlaw’r cyfartaledd sirol argymelledig.

62.

Cynigiodd y Comisiwn yr enw unigol Grangetown. Roedd Comisiynydd y Gymraeg yn cytuno
â’r enw arfaethedig. Derbyniodd y Comisiwn un gynrychiolaeth ynglŷn â’r enw.

63.

Mae’r Comisiwn wedi rhoi’r enw unigol Grangetown i’r ward etholiadol argymelledig. Mae
Comisiynydd y Gymraeg yn cytuno â’r enw argymelledig. Gellir anfon unrhyw sylwadau ar yr
enw argymelledig at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol.

64.

Mae’r Comisiwn yn cytuno gyda’r cynrychiolaethau a wnaed i gynyddu nifer y cynghorwyr sy’n
cynrychioli ward etholiadol Grangetown.

65.

Mae’r Comisiwn yn cydnabod fod yr argymhelliad hwn yn gwyro o’i bolisi o beidio ag argymell
unrhyw wardiau newydd â phedwar aelod. Fodd bynnag, ni dderbyniodd y Comisiwn unrhyw
gynigion i rannu ward etholiadol Grangetown a byddai unrhyw drefniant amgen yn arwain at
ward etholiadol argymelledig â mwy na phedwar aelod.

66.

Mae’r Comisiwn o’r farn fod y ward etholiadol argymelledig yn rhannu hunaniaeth gyffredin
ac y byddai’n darparu ar gyfer ward etholiadol effeithiol a fyddai’n adeiladu ar y cysylltiadau
cymunedol, cyfathrebu a chymdeithasol sefydledig yn yr ardal.

67.

Mae’r Comisiwn o’r farn y byddai’r argymhelliad hwn yn ddymunol er budd llywodraeth leol
effeithiol a chyfleus.
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Llanrhymni a Phentref Llaneirwg a Phontprennau
68.

Mae ward etholiadol bresennol Llanrhymni yn cynnwys Cymuned Llanrhymni. Mae ganddi
7,694 o etholwyr (rhagamcenir 7,575 o etholwyr) a gynrychiolir gan dri chynghorydd, sydd
17% islaw’r cyfartaledd sirol argymelledig. Mae gan y ward etholiadol boblogaeth
amcangyfrifedig o 8,485 o bleidleiswyr cymwys.

69.

Mae ward etholiadol bresennol Pontprennau/Pentref Llaneirwg yn cynnwys Cymunedau
Pentref Llaneirwg a Phontprennau. Mae ganddi 7,537 o etholwyr (rhagamcenir 10,410 o
etholwyr) a gynrychiolir gan ddau gynghorydd, sydd 22% uwchlaw’r cyfartaledd sirol
argymelledig. Mae gan y ward etholiadol boblogaeth amcangyfrifedig o 7,498 o bleidleiswyr
cymwys.

70.

Yn ei gynigion drafft, cynigiodd y Comisiwn bod Cymuned Llanrhymni yn ffurfio ward
etholiadol yn cael ei chynrychioli gan ddau gynghorydd (sef gostyngiad o un), a bod
Cymunedau Pontprennau a Phentref Llaneirwg yn ffurfio ward etholiadol yn cael ei
chynrychioli gan dri chynghorydd (sef cynnydd o un).

71.

Derbyniodd y Comisiwn 15 o gynrychiolaethau mewn ymateb i’r cynigion drafft ynglŷn â’r
ardal hon gan Stephen Doughty AS, Anna McMorrin AS, Cynghorwyr Dinas Llanrhymni,
Cynghorwyr Dinas Cathays, Cynghorwyr Dinas Plasnewydd, Cynghorwyr Dinas Grangetown,
Cynghorwyr Dinas Trelái, y Cynghorydd Norma Mackie, y Cynghorydd Stephen Cunnah, y
Cynghorydd Owen Llewellyn Jones, y Cynghorydd Ed Stubbs, Grŵp Llafur Cyngor Caerdydd,
Grŵp Ceidwadwyr Cyngor Caerdydd, Plaid Lafur Llanrhymni ac un trigolyn lleol.

72.

Roedd Stephen Doughty AS, Anna McMorrin AS, Cynghorwyr Dinas Cathays, Cynghorwyr Dinas
Plasnewydd, Cynghorwyr Dinas Grangetown, Cynghorwyr Dinas Trelái, y Cynghorydd Norma
Mackie, y Cynghorydd Stephen Cunnah, y Cynghorydd Owen Llewellyn Jones a Grŵp Llafur
Cyngor Caerdydd i gyd yn gwrthwynebu Cynigion Drafft y Comisiwn ar gyfer Llanrhymni.
Cyfeiriodd yr ymatebwyr at y newidiadau arfaethedig i ward Butetown (sef lleihau nifer y
Cynghorwyr yn Llanrhymni ar sail poblogaeth o 7,694, wrth gynnig cynnydd ar yr un pryd yn
nifer y Cynghorwyr yn Butetown ar sail 7,550 o etholwyr). Hefyd, cynigiont drefniant amgen
ar gyfer yr ardal i gyfuno ward etholiadol Llanrhymni gyda Chymuned Pentref Llaneirwg.
Cynigiont hefyd gyfuno ward etholiadol Pentwyn gyda Chymuned Pontprennau.

73.

Roedd Cynghorwyr Dinas Llanrhymni a Phlaid Lafur Llanrhymni yn gwrthwynebu Cynigion
Drafft y Comisiwn ar gyfer Llanrhymni. Cyfeiriont at y cynnydd yn nifer y cynghorwyr a gynigir
yn Butetown a’r ffigurau etholwyr tebyg fel rheswm dros gadw’r trefniant tri aelod presennol.

74.

Cynigiodd y Cynghorwyr Dinas hefyd, y gallai Llanrhymni, gyda rhai newidiadau, gael ei
gynrychioli gan bedwar aelod. Cynigiont drosglwyddo deg stryd o Bentref Llaneirwg i ward
Llanrhymni a fyddai’n cynyddu nifer yr etholwyr i gyfiawnhau’r cynnydd yn y gynrychiolaeth
ar gyfer y ward.

75.

Hefyd, cynigiont, fel dewis amgen, gyfuno ward etholiadol Llanrhymni gyda Chymuned Pentref
Llaneirwg gan ddweud bod cysylltiad agos rhwng y cymunedau hynny, yn hanesyddol ac yn
ddaearyddol. O ganlyniad, cynigiont fod ward etholiadol Pentwyn yn cael ei chyfuno gyda
Chymuned Pontprennau.
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76.

Roedd Grŵp Ceidwadwyr Cyngor Caerdydd yn cefnogi Cynigion Drafft y Comisiwn ar gyfer yr
ardal ac yn gwrthwynebu unrhyw drefniadau a fyddai’n rhannu ward etholiadol bresennol
Pontprennau a Phentref Llaneirwg.

77.

Cynigiodd y Cynghorydd Ed Stubbs i gadw’r trefniadau presennol yn Llanrhymni.

78.

Roedd trigolyn lleol yn gwrthwynebu Cynigion Drafft y Comisiwn i leihau nifer y cynghorwyr
sy’n cynrychioli ward Llanrhymni o dri i ddau.

79.

Mae’r Comisiwn yn argymell bod Cymunedau Llanrhymni a Phentref Llaneirwg yn ffurfio ward
etholiadol â 10,024 o etholwyr (rhagamcenir 10,793 o etholwyr) a fyddai, pe byddai’n cael ei
chynrychioli gan dri chynghorydd yn arwain at lefel gynrychiolaeth sydd 9% uwchlaw’r
cyfartaledd sirol argymelledig.

80.

Mae’r Comisiwn wedi rhoi’r enw Cymraeg Llanrhymni a Phentref Llaneirwg a’r enw Saesneg
Llanrumney and Old St Mellons i’r ward etholiadol argymelledig. Mae Comisiynydd y
Gymraeg yn cytuno â’r enw argymelledig. Gellir anfon unrhyw sylwadau ar yr enwau
argymelledig at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol.

81.

Mae’r Comisiwn, o ganlyniad, yn argymell bod Cymuned Pontprennau yn ffurfio ward
etholiadol â 5,207 o etholwyr (rhagamcenir 7,192 o etholwyr) a fyddai, pe byddai’n cael ei
chynrychioli gan ddau gynghorydd yn arwain at lefel gynrychiolaeth sydd 15% islaw’r
cyfartaledd sirol argymelledig.

82.

Mae’r Comisiwn wedi rhoi’r enw unigol Pontprennau i’r ward etholiadol argymelledig. Mae
Comisiynydd y Gymraeg yn cytuno â’r enw argymelledig. Gellir anfon unrhyw sylwadau ar yr
enw argymelledig at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol.

83.

Ystyriodd y Comisiwn y cynrychiolaethau a dderbyniwyd ac mae’n cytuno gydag elfennau o’r
cynigion gan Stephen Doughty AS, Anna McMorrinn AS, Cynghorwyr Dinas Cathays,
Cynghorwyr Dinas Plasnewydd, Cynghorwyr Dinas Grangetown, Cynghorwyr Dinas Trelái,
Cynghorwyr Dinas Llanrhymni, y Cynghorydd Norma Mackie, y Cynghorydd Stephen Cunnah,
y Cynghorydd Owen Llewellyn Jones, Grŵp Llafur Cyngor Caerdydd a Phlaid Lafur Llanrhymni,
a gynigiodd cyfuno Cymunedau Llanrhymni a Phentref Llaneirwg i ffurfio ward etholiadol yn
cael ei chynrychioli gan dri aelod.

84.

Nid yw’r Comisiwn wedi argymell y cynnig i gyfuno ward etholiadol Pentwyn gyda Chymuned
Pontprennau gan y byddai hyn wedi creu ward etholiadol fawr gyda lefel amrywiant amhriodol
ar 30% uwchlaw’r cyfartaledd sirol argymelledig.

85.

Mae’r Comisiwn o’r farn fod yr argymhelliad hwn yn darparu ar gyfer gwelliannau mewn
cydraddoldeb etholiadol ac y byddai’n ddymunol er budd llywodraeth leol effeithiol a
chyfleus.
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Pentwyn
86.

Mae ward etholiadol bresennol Pentwyn yn cynnwys Cymunedau Llanedern a Phentwyn. Mae
ganddi 10,741 o etholwyr (rhagamcenir 10,206 o etholwyr) a gynrychiolir gan bedwar
cynghorydd, sydd 13% islaw’r cyfartaledd sirol argymelledig. Mae gan y ward etholiadol
boblogaeth amcangyfrifedig o 11,872 o bleidleiswyr cymwys.

87.

Yn ei gynigion drafft, cynigiodd y Comisiwn fod Cymunedau Llanedern a Phentwyn yn cael eu
cyfuno i ffurfio ward etholiadol yn cael ei chynrychioli gan dri chynghorydd (sef gostyngiad o
un).

88.

Derbyniodd y Comisiwn 33 o gynrychiolaethau mewn ymateb i’r cynigion drafft ynglŷn â’r
ardal hon gan Stephen Doughty AS, Anna McMorrin AS, Jo Stevens AS, Jenny Rathbone Aelod
o’r Senedd, Cynghorwyr Dinas Cathays, Cynghorwyr Dinas Plasnewydd, Cynghorwyr Dinas
Grangetown, Cynghorwyr Dinas Llanrhymni, Cynghorwyr Dinas Trelái, y Cynghorydd Ed
Stubbs, y Cynghorydd Norma Mackie, y Cynghorydd Stephen Cunnah, y Cynghorydd Owen
Llewellyn Jones, Grŵp Llafur Cyngor Caerdydd, Grŵp Ceidwadwyr Cyngor Caerdydd, Grŵp
Democratiaid Rhyddfrydol Cyngor Caerdydd, Plaid Lafur Cangen Llanrhymni a 15 o drigolion
lleol.

89.

Roedd Stephen Doughty AS, Anna McMorrin AS, Cynghorwyr Dinas Cathays, Cynghorwyr Dinas
Plasnewydd, Cynghorwyr Dinas Grangetown, Cynghorwyr Dinas Trelái, Cynghorwyr Dinas
Llanrhymni, y Cynghorydd Norma Mackie, y Cynghorydd Stephen Cunnah, y Cynghorydd
Owen Llewellyn, Grŵp Llafur Cyngor Caerdydd a Phlaid Lafur Cangen Llanrhymni i gyd yn
gwrthwynebu Cynigion Drafft y Comisiwn ar gyfer Pentwyn. Cynigiodd yr ymatebwyr i gyfuno
ward etholiadol Pentwyn gyda Chymuned Pontprennau i ffurfio ward etholiadol â thri aelod.

90.

Roedd Jenny Rathbone, Aelod o’r Senedd yn gwrthwynebu Cynigion Drafft y Comisiwn ar gyfer
ward etholiadol Pentwyn a chynigiodd cadw’r trefniadau etholiadol pedwar aelod presennol.
Hefyd, cynigodd Jenny Rathbone, Aelod o’r Senedd fod ward etholiadol Pentwyn yn cael ei
chyfuno gyda Chymuned Pontprennau os oes angen.

91.

Roedd Grŵp Ceidwadwyr Cyngor Caerdydd yn cefnogi Cynigion Drafft y Comisiwn ar gyfer
Pentwyn.

92.

Awgrymodd Grŵp Democratiaid Rhyddfrydol Cyngor Caerdydd fod ward etholiadol Pentwyn
yn cael ei hail-enwi yn Pentwyn and Llanedeyrn yn Saesneg a Phentwyn a Llanedern yn
Gymraeg.

93.

Roedd un trigolyn lleol yn gwrthwynebu Cynigion Drafft y Comisiwn i leihau nifer y cynghorwyr
sy’n cynrychioli ward etholiadol Pentwyn o bedwar i dri.

94.

Roedd un trigolyn lleol yn gwrthwynebu’r newidiadau yn Llanedern ac mae’n gofyn am gadw’r
trefniadau presennol.

95.

Roedd tri ar ddeg o drigolion lleol yn cefnogi Cynigion Drafft y Comisiwn i leihau nifer y
cynghorwyr sy’n cynrychioli ward etholiadol Pentwyn o bedwar i dri.

96.

Mae’r Comisiwn yn argymell bod Cymunedau Llanedern a Phentwyn yn ffurfio ward etholiadol
â 10,741 o etholwyr (rhagamcenir 10,206 o etholwyr) a fyddai, pe byddai’n cael ei chynrychioli
gan dri chynghorydd (sef gostyngiad o un) yn arwain at lefel gynrychiolaeth sydd 16%
uwchlaw’r cyfartaledd sirol argymelledig.
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97.

Cynigiodd y Comisiwn yr enw unigol Pentwyn. Roedd Comisiynydd y Gymraeg yn cytuno â’r
enw arfaethedig. Derbyniodd y Comisiwn un gynrychiolaeth ynglŷn â’r enw gan Grŵp
Democratiaid Rhyddfrydol Cyngor Caerdydd.

98.

Mae’r Comisiwn wedi rhoi’r enw unigol Pentwyn i’r ward etholiadol argymelledig. Mae
Comisiynydd y Gymraeg yn cytuno â’r enw argymelledig. Ystyriodd y Comisiwn y
gynrychiolaeth gan y Grŵp Democratiaid Rhyddfrydol i ail-enwi ward Pentwyn a Llanedern.
Fodd bynnag, mae’r Comisiwn yn argymell cadw enw presennol y ward yn sgil diffyg
cefnogaeth leol i’r newid yn y cynrychiolaethau a dderbyniwyd. Gellir anfon unrhyw sylwadau
ar yr enwau argymelledig at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol.

99.

Mae’r Comisiwn yn cytuno â’r argymhellion a wnaed gan Grŵp Ceidwadwyr Cyngor Caerdydd
ac 13 o drigolion lleol. Mae’r Comisiwn o’r farn y ceir lefel amrywiant etholiadol briodol yn
ward etholiadol Pentwyn a’i bod yn creu ward etholiadol gryno gyda chysylltiadau cymunedol
a chyfathrebu da.

100. Mae’r Comisiwn o’r farn y byddai’r argymhelliad hwn yn ddymunol er budd llywodraeth leol
effeithiol a chyfleus.
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Pennod 6. CRYNODEB O’R TREFNIADAU ARGYMELLEDIG
1.

2.

Mae’r trefniadau etholiadol presennol (fel y dangosir yn Atodiad 2) yn darparu’r lefelau
canlynol o gynrychiolaeth etholiadol yn Ninas a Sir Caerdydd:
•

Mae amrywiant etholiadol yn amrywio o 23% islaw’r cyfartaledd sirol presennol
(Cathays) i 133% uwchlaw’r cyfartaledd sirol presennol (Butetown), sef 3,243 o
etholwyr fesul cynghorydd.

•

Roedd gan ddwy ward etholiadol lefel gynrychiolaeth sy’n fwy na 50% yn uwch
neu’n is na’r cyfartaledd sirol presennol, sef 3,243 o etholwyr fesul cynghorydd.

•

Mae gan ddwy ward etholiadol lefel gynrychiolaeth sydd rhwng 25% a 50% yn uwch
neu’n is na’r cyfartaledd sirol presennol, sef 3,243 etholwyr fesul cynghorydd.

•

Mae gan 14 ward etholiadol lefel gynrychiolaeth sydd rhwng 10% a 25% yn uwch
neu’n is na’r cyfartaledd sirol presennol, sef 3,243 etholwyr fesul cynghorydd.

•

Mae gan 11 ward etholiadol lefel gynrychiolaeth sy’n llai na 10% yn uwch neu’n is
na’r cyfartaledd sirol presennol, sef 3,243 o etholwyr fesul cynghorydd.

O gymharu â’r trefniadau etholiadol presennol sydd i’w gweld uchod, mae’r trefniadau
etholiadol argymelledig (fel y’u dangosir yn Atodiad 3) yn dangos y gwelliannau canlynol i’r
gynrychiolaeth etholiadol ar draws y Sir:
•

Mae’r amrywiant etholiadol yn amrywio o 24% islaw’r cyfartaledd sirol argymelledig
(Pentyrch a Sain Ffagan) i 27% uwchlaw’r cyfartaledd sirol argymelledig (Caerau), sef
3,078 o etholwyr fesul cynghorydd.

•

Mae gan ddwy ward etholiadol lefel gynrychiolaeth sy’n fwy na 25% yn uwch neu’n is
na’r cyfartaledd sirol argymelledig, sef 3,078 o etholwyr fesul cynghorydd.

•

Mae gan 12 ward etholiadol lefel gynrychiolaeth o rhwng 10% a 25% yn uwch neu’n is
na’r cyfartaledd sirol argymelledig, sef 3,078 o etholwyr fesul cynghorydd.

•

Mae gan 14 ward etholiadol lefel gynrychiolaeth sy’n llai na 10% yn uwch neu’n
is na’r cyfartaledd sirol argymelledig, sef 3,078 o etholwyr fesul cynghorydd.

3.

Fel y disgrifir m Mhennod 4 ac Atodiad 4, wrth lunio cynllun o drefniadau etholiadol, rhaid i’r
Comisiwn ystyried nifer o faterion sydd wedi’u cynnwys yn y ddeddfwriaeth. Nid yw’n bosibl
datrys pob un o’r materion hyn bob tro, sydd weithiau’n gwrthdaro â’i gilydd. Yng nghynllun
argymelledig y Comisiwn, rydym wedi rhoi pwyslais ar gyflawni gwelliannau o ran
cydraddoldeb etholiadol, gan gynnal cysylltiadau cymunedol lle bynnag y bo hynny’n bosibl.

4.

Mae’r Comisiwn yn cydnabod y byddai creu wardiau etholiadol, sy’n gwyro oddi wrth y
patrwm presennol, yn anochel yn tarfu rhywfaint ar y cysylltiadau presennol rhwng
cymunedau a gallent bontio ardaloedd cyngor cymuned. Mae’r Comisiwn wedi gwneud pob
ymdrech i sicrhau bod y wardiau etholiadol diwygiedig yn adlewyrchu cyfuniadau rhesymegol
o gymunedau a wardiau cymunedol presennol.

5.

Mae’r Comisiwn wedi edrych ar bob ardal, ac mae’n fodlon y byddai’n anodd cyflawni
trefniadau etholiadol sy’n cadw’r cyfuniad presennol o gymunedau a wardiau cymunedol heb
gael effaith niweidiol ar un neu fwy o’r materion eraill y mae’n rhaid iddo eu hystyried.
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Pennod 7. YMATEBION I’R ADRODDIAD HWN
1.

Ar ôl cwblhau’r arolwg o Ddinas a Sir Caerdydd a chyflwyno argymhellion y Comisiwn i
Lywodraeth Cymru ar drefniadau etholiadol y dyfodol ar gyfer y prif awdurdod, mae’r
Comisiwn wedi cyflawni ei rwymedigaethau statudol o dan y Ddeddf.

2.

Gwaith Llywodraeth Cymru yn awr, os gwêl yn dda, yw gweithredu’r argymhellion hyn naill ai
fel y’u cyflwynwyd, neu gydag addasiadau. Gall Llywodraeth Cymru roi cyfarwyddyd i ni
gynnal arolwg pellach hefyd.

3.

Dylid cyfeirio unrhyw gynrychiolaethau pellach yn ymwneud â’r materion yn yr adroddiad hwn
at Lywodraeth Cymru. Dylid gwneud hyn cyn gynted ag y bo modd, a beth bynnag ddim
hwyrach na chwe wythnos o’r dyddiad y cyflwynir argymhellion y Comisiwn i Lywodraeth
Cymru. Dylid anfon cynrychiolaethau at:
Tîm Democratiaeth Llywodraeth Cymru
Yr Is-adran Democratiaeth, Amrywiaeth a Chydnabyddiaeth Ariannol
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ
Neu e-bostiwch nhw i:
lgdtmailbox@gov.wales
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Pennod 8. CYDNABYDDIAETHAU
1.

Dymuna’r Comisiwn ddiolch i’r prif gyngor, yr holl gynghorau tref a chymuned a’r
cyrff a’r unigolion eraill â buddiant a wnaeth gynrychiolaethau wrth i ni ddatblygu’r
argymhellion terfynol hyn. Rydym ni, sydd wedi llofnodi isod, yn cymeradwyo’r
adroddiad argymhellion hwn.

Dr. DEBRA WILLIAMS (Cadeirydd)

CERI STRADLING (Dirprwy Gadeirydd)

DAVID POWELL (Aelod)

JULIE MAY (Aelod)

THEODORE JOLOZA (Aelod)

SHEREEN WILLIAMS MBE OStJ (Prif Weithredwr)

[Tachwedd 2020]
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ATODIAD 1

ATODIAD 1 – RHESTR TERMAU
Amrywiant
etholiadol

I ba raddau mae nifer yr etholwyr fesul cynghorydd mewn ward yn
amrywio o’r cyfartaledd sirol; wedi’i fynegi ar ffurf canran.

Arolwg etholiadol

Arolwg lle mae’r Comisiwn yn ystyried y trefniadau etholiadol ar
gyfer Prif Gyngor.

Comisiwn

Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru.

Cyfartaledd Sir

Y cyfartaledd cynghorwyr i etholwyr am ardal y prif gyngor

Cyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau a roddir gan Weinidogion Cymru o dan Adran 48 y
Ddeddf.

Cymuned (ardal)

Yr uned llywodraeth leol sydd islaw lefel y Prif Gyngor.

Cymuned Ranedig

Cymuned sydd wedi’i rhannu rhwng dwy neu fwy o wardiau
etholiadol.

Cyngor Cymuned

Cyngor etholedig sy’n darparu gwasanaethau i’w ardal gymunedol
benodol. At ddibenion etholiadol cymunedol, gellir rhannu Cyngor
Cymuned yn wardiau cymunedol.

Cyngor Tref

Mae Cyngor Cymuned sydd â statws tref yn cael ei adnabod fel
Cyngor Tref. At ddibenion etholiadol cymunedol, gellir rhannu
Cyngor Tref yn wardiau.

Etholaeth

Nifer y bobl sydd wedi’u cofrestru i bleidleisio mewn ardal
llywodraeth leol.

Etholaeth
ragamcanol

Y rhagolygon pum mlynedd ar gyfer yr etholaeth.

Gorchymyn

Gorchymyn a wneir gan gorff gweithredu sy’n rhoi cynigion a wneir
gan y Prif Gyngor neu’r Comisiwn ar waith.

Gorgynrychiolaeth

Lle mae llai o etholwyr fesul cynghorydd mewn ward o gymharu â’r
cyfartaledd sirol.

Parti â buddiant

Unigolyn neu gorff sydd â buddiant yng nghanlyniad arolwg
etholiadol, fel cyngor cymuned, AS neu AC lleol neu blaid
wleidyddol.

ATODIAD 1

Poblogaeth
amcangyfrifedig y
pleidleiswyr cymwys

Nifer amcangyfrifedig y bobl gymwys (18+) mewn ardal llywodraeth
leol sy’n gymwys i bleidleisio.
Cafwyd y ffigurau hyn o
amcangyfrifon poblogaeth wardiau’r Swyddfa Ystadegau Gwladol ar
gyfer Cymru yn 2015, canol 2015 (ystadegau arbrofol).

Prif ardal

Yr ardal a lywodraethir gan Brif Gyngor: sir neu fwrdeistref sirol yng
Nghymru.

Prif Gyngor

Corff llywodraeth leol un haen sy’n gyfrifol am bob un, neu bron
bob un, o’r swyddogaethau llywodraeth leol yn ei ardal. Cyngor sir
neu gyngor bwrdeistref sirol.

Tangynrychiolaeth

Lle mae mwy o etholwyr fesul cynghorydd mewn ward o gymharu
â’r cyfartaledd sirol.

Ward Cymuned /
Tref

Ardal mewn Cyngor Cymunedol a grëwyd at ddibenion etholiadol
cymunedol.

Wardiau etholiadol

Yr ardaloedd y caiff Prif Gynghorau eu rhannu iddynt at ddiben
ethol cynghorwyr sir, y cyfeiriwyd atynt gynt fel adrannau
etholiadol.
Deddf Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) 2013

Y Ddeddf

Cymuned Llys-faen (2,894), [6,257]

Cymuned Llandaf (6,855), [6,968]

Cymuned Ystum Taf (5,817), [5,574]

Cymunedau Llanisien (7,714), [7,599] a'r Ddraenen (5,453), [5,372]

Cymunedau Pentwyn (5,295), [5,031] a Llanedern (5,446) [5,175]

Wardiau Gwaelodygarth (894), [916] a Phentyrch (1,907), [1,953] o Gymuned Pentyrch

Cymuned Penylan (9,696), [9,929]

Cymuned Rhiwbeina (9,273), [8,771]

Cymunedau Pontcanna (5,137), [5,119] a Glanyrafon (4,513), [4,497]

Cymuned Tredelerch (6,514), [6,658]

Grangetown

Y Mynydd Bychan

Llys-faen

Llandaf

Ystum Taf

Llanisien

Llanrhymni

Pentwyn

Pentyrch

Penylan

Plasnewydd
Pontprennau/Yr Hen
Laneirwg
Radur

Rhiwbeina

Glanyrafon

Tredelerch

Y Sblot

Trowbridge
Yr Eglwys Newydd a
Thongwynlais

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

24

25

26

27

28

2
14
11

Rhwng + neu - 10% a + neu - 25% o'r Cyfartaledd Sirol

Rhwng 0% a + neu - 10% o'r Cyfartaledd Sirol

2019

Rhwng + neu - 25% a + neu - 50% o'r Cyfartaledd Sirol

Darperir ffigyrau poblogaeth gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS)

243,196

12,830

75

10,926

4

9,014

6,514

9,650

9,273

3

3

2

3

3

5,259

7,537

1

11,270

2

9,696

2,801

10,741

7,694

13,167

5,817

6,855

2,894

9,473

13,088

5,205

9,562

9,521

8,343

4,181

10,024

10,913

4

3

1

4

3

4

2

2

Darperir ffigyrau etholwyr gan Cyngor Dinas a Sir Caerdydd

Cymhareb yw nifer yr etholwyr fesul cynghorydd

3
1

7,550
7,813

2

CYFANSWM:

Cymunedau Tongwynlais (1,395), [1,369] a'r Eglwys Newydd (11,435), [11,225]

Cymuned Trowbridge (10,926), [11,289]

Cymunedau Y Sblot (4,975), [4,927] a Thremorfa (4,039), [4,000]

Cymuned Radur (5,259), [5,562]

Cymunedau Pontprennau (5,207), [7,192] a'r Hen Laneirwg (2,330), [3,218]

Cymuned Y Rhath (11,270), [12,317]

Cymuned Llanrhymni (7,694), [7,575]

Cymuned Y Mynydd Bychan (9,473), [9,168]

3

2

3

3

3

1

4

3

2

1

7%

7%

38%

48%

3,243

3,208

3,642

3,005

3,257

3,217

3,091

5,259

3,769

2,818

3,232

2,801

2,685

2,565

3,292

2,909

3,428

2,894

3,158

4,363

2,603

3,187

3,174

2,781

4,181

2,506

3,638

3,907

7,550

-1%

12%

-7%

0%

-1%

-5%

62%

16%

-13%

0%

-14%

-17%

-21%

2%

-10%

6%

-11%

-3%

35%

-20%

-2%

-2%

-14%

29%

-23%

12%

20%

133%

2024
4
4
7

14

263,904

12,594

11,289

8,927

6,658

9,617

8,771

5,562

10,410

12,317

9,929

2,869

10,206

7,575

12,971

5,574

6,968

6,256

9,168

15,439

6,097

9,411

9,358

7,973

8,366

12,168

12,239

7,772

10,046

24%

48%

14%

14%

3,519

3,149

3,763

2,976

3,329

3,206

2,924

5,562

5,205

3,079

3,310

2,869

2,552

2,525

3,243

2,787

3,484

6,256

3,056

5,146

3,049

3,137

3,119

2,658

8,366

3,042

4,080

3,886

10,046

-11%

7%

-15%

-5%

-9%

-17%

58%

48%

-12%

-6%

-18%

-27%

-28%

-8%

-21%

-1%

78%

-13%

46%

-13%

-11%

-11%

-24%

138%

-14%

16%

10%

186%

288,601

13,393

12,235

10,436

7,029

11,192

9,387

5,160

7,498

15,461

10,703

2,795

11,872

8,485

13,953

6,544

7,295

2,887

10,120

16,581

8,544

10,099

10,729

9,715

3,960

21,309

11,758

8,763

11,449

% Amrywiant
% Amrywiant
Poblogaeth
NIFER Y
ETHOLWYR CYMHAREB
o'r
ETHOLWYR CYMHAREB
o'r
sy'n gymwys
CYNGHORWYR
2024
2024
2019
2019
Cyfartaledd
Cyfartaledd
i bleidleisio
Sirol
Sirol
2
5,585
2,793
-14%
7,374
3,687
5%
9,249

Yn fwy na + neu - 50% o'r Cyfartaledd Sirol

29

23

22

Cymuned Gabalfa (5,205), [6,097]

Gabalfa

Cymuned Grangetown (13,088), [15,439]

Cymuned y Tyllgoed (9,562), [9,411]

Y Tyllgoed

Cymuned Trelai (9,521), [9,358]

9

Trelai

8

Cymuned Cyncoed (8,343), [7,973]

Ward Creigiau o Gymuned Pentyrch (2,135), [4,273] a Chymuned Sain Ffagan (2,046), [4,094]

10

Cyncoed

7

Cymunedau Cathays (9,084), [11,027] a'r Castell (940), [1,141]

Cathays

Creigiau/Sain Ffagan

6

Cymuned Tregana (10,913), [12,239]

Tregana

4

5

Cymuned Caerau (7,813), [7,772]

Caerau

3

Cymuned Adamsdown (5,585), [7,374]

Butetown

2

Cymuned Butetown (7,550), [10,046] *yn cynnwys Ynys Echni

Adamsdown

1

DISGRIFIAD

ENW

RHIF

Dinas a Sir Caerdydd
Trefniadau Etholiadol Presenol
Amryiwant o Maint y Cyngor Arfethedig
ATODIAD 2

DINAS A SIR CAERDYDD

3
3
2
4
3
3

Cymuned Trelai (9,521) [9,358]

Cymuned y Tyllgoed (9,562) [9,411]

Cymuned Gabalfa (5,205) [6,097]

Cymuned Grangetown (13,088) [15,439]

Cymuned y Mynydd Bychan (9,473) [9,168]

Cymunedau Llys-faen (2,894) [6,256] a Draenen (5,453) [5,372]

6

28

Cymhareb yw nifer yr etholwyr fesul cynghorydd

16
10
2
0

Rhwng + neu - 10% a + neu - 25% o'r cyfartaledd sirol argymelledig

Rhwng + neu - 25% a + neu - 50% o'r cyfartaledd sirol argymelledig

Yn fwy na + neu - 50% o'r cyfartaledd sirol argymelledig

2019

3,078

3,208

3,642

3,005

3,257

3,217

3,091

2,630

2,604

2,818

3,232

2,327

3,580

3,341

3,857

2,909

3,428

2,782

3,158

3,272

2,603

3,187

3,174

2,781

2,506

3,638

3,907

2,517

2,793

2019 Ratio

Rhwng + neu - 10% o'r cyfartaledd sirol argymelledig

Ffigyrau Poblogaeth wedi'i darparu gan Y Swyddfa Ystadegau Genedlaethol (ONS)

Ffigyrau Etholwyr wedi'i darparu gan Cyngor Caerdydd

10,926
12,830

3

Cymuned Trowbridge (10,926) [11,289]

Trowbridge

Yr Eglwys Newydd a
Tongwynlais

27

9,014

243,196

3

Cymunedau Y Sblot (4,975) [4,927] a Thre-morfa (4,039) [4,000]

Y Sblot

26

6,514

4

2

Cymuned Tredelerch (6,514) [6,658]

Tredelerch

25

9,650

9,273

5,259

5,207

11,270

9,696

6,982

10,741

10,024

7,714

5,817

6,855

8,347

9,473

13,088

5,205

9,562

9,521

8,343

10,024

10,913

7,813

7,550

5,585

Electorate
2019

79

3

Cymunedau Pontcanna (5,137) [5,119] a Glanyrafon (4,513) [4,497]

Cymunedau yr Eglwys Newydd (11,435) [11,255] a Thongwynlais (1,395) [1,369]

3

Cymuned Rhiwbeina (9,273) [8,771]

Rhiwbeina

2

Cymuned Radur a Phentre-poeth (5,259) [5,562]

Radyr

22

Glanyrafon

2

Cymuned Pontprennau (5,207) [7,192]

Pontprennau

21

24

4

Cymuned y Rhath (11,270) [12.317]

Plasnewydd

23

3

20

3

19

Cymuned Penylan (9,696) [9.929]

Penylan

Cymunedau Pentyrch (4,936) [7,142] a Sain Ffagan (2,046) [4,094]

Pentyrch a Sain Ffagan

3

Cymunedau Llanedern (5,446) [5,175] a Pentwyn (5,295) [5,031]

18

3

Cymunedau Llanrhymni (7,694) [7,575] a Phentref Llaneirwg (2,330) [3,218]

Pentwyn

16

17

2

Cymuned Llanisien (7,714) [7,599]

Llanisien

Llanrhymni a Phentref
Llaneirwg

2

Cymuned Ystum Taf (5,817) [5,574]

14

15

2

Cymuned Llandaf (6,855) [6,968]

Llandaf

Ystum Taf

Lisvane and Thornhill

12

13

Grangetown

Y Mynydd Bychan

10

11

Gabalfa

3

Cymuned Cyncoed (8,343) [7,973]

Cyncoed

5

9

4

Cymunedau Cathays (9,084) [11,027] a Castell (940) [1,141]

Cathays

4

Trelai

3

Cymuned Treganna (10,913) [12,239]

Treganna

3

Y Tyllgoed

2

Cymuned Caerau (7,813) [7,772]

Caerau

2

8

3

Cymuned Butetown (7,550) [10,046]

Butetown

1

7

2

Cymuned Adamsdown (5,585) [7,374]

No. of Cllrs

Adamsdown

Description

Name

No

TREFNIADAU ETHOLIADOL ARGYMELLEDIG
AMRYWIANT O'R CYFARTALEDD SIROL ARGYMELLEDIG

4%

0%

7%

36%

57%

18%

-2%

6%

4%

0%

-15%

-15%

-8%

5%

-24%

16%

9%

25%

-6%

11%

-10%

3%

6%

-15%

4%

3%

-10%

-19%

18%

27%

-18%

-9%

% Variance
from
proposed
County
Average

263,904

12,594

11,289

8,927

6,658

9,617

8,771

5,562

7,192

12,317

9,929

11,235

10,206

10,793

7,599

5,574

6,968

11,628

9,168

15,439

6,097

9,411

9,358

7,973

12,168

12,239

7,772

10,046

7,374

Electorate
2024

0

0

13

15

2024

3,341

3,149

3,763

2,976

3,329

3,206

2,924

2,781

3,596

3,079

3,310

3,745

3,402

3,598

3,800

2,787

3,484

3,876

3,056

3,860

3,049

3,137

3,119

2,658

3,042

4,080

3,886

3,349

3,687

2024 Ratio

-6%

0%

0%

46%

54%

13%

-11%

0%

-4%

-12%

-17%

8%

-8%

-1%

12%

2%

8%

14%

-17%

4%

16%

-9%

16%

-9%

-6%

-7%

-20%

-9%

22%

16%

0%

10%

% Variance
from
proposed
County
Average

ATODIAD 3

ATODIAD 4

RHEOLAU A GWEITHDREFNAU
Cwmpas ac Amcan yr Arolwg
1.

Mae Adran 29 (1) Deddf Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) 2013 (y Ddeddf) yn rhoi
dyletswydd ar y Comisiwn i arolygu’r trefniadau etholiadol ar gyfer pob prif ardal yng
Nghymru, o leiaf unwaith ym mhob cyfnod arolygu o ddeng mlynedd, at ddiben ystyried
p’un a ddylai gwneud cynigion i Lywodraeth Cymru i newid y trefniadau etholiadol hynny ai
peidio. Wrth gynnal arolwg, rhaid i’r Comisiwn geisio sicrhau llywodraeth leol effeithiol a
chyfleus (Adran 21 (3) y Ddeddf).

2.

Gofynnodd cyn Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol Llywodraeth Cymru i’r
Comisiwn gyflwyno adroddiad mewn perthynas â’r arolwg o drefniadau etholiadol ar gyfer
Dinas a Sir Caerdydd cyn etholiadau llywodraeth leol 2022.

Trefniadau Etholiadol
3.

Y newidiadau y caiff y Comisiwn eu hargymell mewn perthynas ag arolwg etholiadol yw:
(a) y newidiadau hynny i drefniadau’r brif ardal dan sylw y mae o’r farn eu bod yn briodol;
ac
(b)

4.

o ganlyniad i’r newidiadau hynny:
(i)

y newidiadau hynny i ffiniau cymuned y mae o’r farn eu bod yn briodol mewn
perthynas ag unrhyw gymuned yn y brif ardal;

(ii)

y newidiadau hynny i gyngor cymuned a newidiadau i’r trefniadau etholiadol ar
gyfer cymuned o’r fath y mae o’r farn eu bod yn briodol; ac

(iii)

y newidiadau hynny i sir wedi ei chadw y mae o’r farn eu bod yn briodol.

Caiff “trefniadau etholiadol” prif ardal eu diffinio yn adran 29 (9) Deddf 2013 fel a ganlyn:
i)

nifer aelodau’r cyngor ar gyfer y brif ardal;

ii)

nifer, math a ffiniau’r wardiau etholiadol;

iii)

nifer yr aelodau sydd i’w hethol ar gyfer unrhyw ward etholiadol yn y brif ardal; ac

iv)

enw unrhyw ward etholiadol.

Ystyriaethau ar gyfer arolwg o drefniadau etholiadol prif ardal
5.

Wrth ystyried p’un a ddylai gwneud argymhellion ar gyfer newidiadau i’r trefniadau
etholiadol ar gyfer prif ardal, mae adran 30 y Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i’r Comisiwn:
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6.

(a)

geisio sicrhau bod yr un gymhareb o etholwyr llywodraeth leol i nifer aelodau’r cyngor
sydd i’w hethol ym mhob ward etholiadol o’r brif ardal, neu’n agos at fod felly;

(b)

rhoi sylw i’r canlynol:
(i)

dymunoldeb pennu ffiniau ar gyfer wardiau etholiadol sydd yn hawdd eu
hadnabod ac a fyddant yn parhau felly;

(ii)

dymunoldeb peidio â thorri’r cwlwm lleol wrth bennu ffiniau ar gyfer wardiau
etholiadol.

Wrth ystyried cymhareb yr etholwyr llywodraeth leol i nifer yr aelodau, rhaid ystyried:
(a)

unrhyw anghysondeb rhwng nifer etholwyr llywodraeth leol a nifer y bobl sydd yn
gymwys i fod yn etholwyr llywodraeth leol (fel y gwelir mewn ystadegau swyddogol
perthnasol); ac

(b)

unrhyw newid yn nifer neu yn nosbarthiad etholwyr llywodraeth leol yn y brif ardal
sy’n debygol o ddigwydd yn y cyfnod o bum mlynedd yn union ar ôl gwneud unrhyw
argymhelliad.

Newidiadau llywodraeth leol
7.

Ers yr arolwg diwethaf o’r trefniadau etholiadol, mae’r newidiadau canlynol wedi digwydd i
ffiniau llywodraeth leol yng Nghaerdydd.
•
•

Gorchymyn Dinas a Sir Caerdydd (Cymunedau Pentref Llaneirwg, Tredelerch a
Trowbridge) 2009
Gorchymyn Dinas a Sir Caerdydd (Cymunedau) 2016.

Gweithdrefn
8.

Mae Pennod 4 y Ddeddf yn pennu canllawiau gweithdrefnol sydd i’w dilyn wrth gynnal
arolwg. Yn unol â’r rhan hon o’r Ddeddf, ar 26 Mawrth 2019 ysgrifennodd y Comisiwn at
Gyngor Dians a Sir Caerdydd, yr holl Gynghorau Cymuned yn yr ardal, yr Aelodau Seneddol
ar gyfer yr etholaethau lleol, yr Aelodau Cynulliad ar gyfer yr ardal, a phartïon eraill â
buddiant i roi gwybod iddynt am fwriad y Comisiwn i gynnal yr arolwg ac i ofyn am eu
safbwyntiau rhagarweiniol. Gwahoddodd y Comisiwn y Cyngor i gyflwyno cynllun neu
gynlluniau awgrymedig ar gyfer trefniadau etholiadol newydd. Gofynnodd y Comisiwn i
Gyngor Dinas a Sir Caerdydd hefyd i arddangos nifer o hysbysiadau cyhoeddus yn eu hardal.
Trefnodd y Comisiwn fod copïau o’r ddogfen Arolygon Etholiadol: Polisi ac Arfer ar gael
hefyd. Hefyd gwnaeth y Comisiwn gyflwyniadau i’r Gynghorwyr Dians a Sir a Chymuned i
esbonio proses yr arolwg.

9.

Yn unol ag Adran 35 Pennod 4 y Ddeddf, cyhoeddodd y Comisiwn ei Adroddiad Cynigion
Drafft ar 14 Ionawr 2020, gan hysbysu’r ymgyngoreion gorfodol a restrwyd a phartïon eraill
â buddiant y byddai cyfnod o ymgynghori ar y cynigion drafft yn dechrau ar 21 Ionawr 2019
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ac yn dod i ben ar 13 Ebrill 2020. Cyfarfu’r Comisiwn ag Arweinwyr Grŵp a Phrif Weithredwr
Cyngor Dinas a Sir Caerdydd i drafod y Cynigion Drafft a’r broses o ddatblygu’r Argymhellion
Terfynol. Gwahoddodd y Comisiwn y Cyngor Dinas a Sir a phartïon eraill â buddiant i
gyflwyno sylwadau ar y Cynigion Drafft a sut gellid eu gwella. Hefyd, gofynnodd y Comisiwn i
Gyngor Dinas a Sir Caerdydd arddangos copïau o’r adroddiad ochr yn ochr â hysbysiadau
cyhoeddus yn yr ardal.
10.

Caiff ffiniau’r wardiau etholiadol arfaethedig eu dangos gan linellau glas di-dor ar y map a
roddir ar adnau gyda’r Adroddiad hwn yn Swyddfeydd Cyngor Dinas a Sir Caerdydd a
Swyddfa’r Comisiwn yng Nghaerdydd, yn ogystal ag ar wefan y Comisiwn
(http://cffdl.llyw.cymru).

Polisi ar Arfer
11.

Cyhoeddodd y Comisiwn y ddogfen Arolygon Etholiadol: Polisi ac Arfer ym mis Tachwedd
2016. Mae’r ddogfen hon yn manylu ar ddull y Comisiwn o ddatrys yr her o gydbwyso
cydraddoldeb etholiadol â chysylltiadau cymunedol; mae’n amlinellu’r materion i’w
hystyried ac yn rhoi rhywfaint o ddealltwriaeth o’r ymagwedd gyffredinol tuag at bob un o’r
ystyriaethau statudol wrth fynd i’r afael ag amgylchiadau penodol arolwg. Fodd bynnag,
oherwydd nad yw’r amgylchiadau hynny’n debygol o ddarparu’r patrwm etholiadol
delfrydol, yn y rhan fwyaf o arolygon, gwneir cyfaddawdau wrth gymhwyso’r polisïau er
mwyn taro’r cydbwysedd priodol rhwng pob un o’r materion y mae’n rhaid i’r Comisiwn eu
hystyried.

12.

Mae’r ddogfen hefyd yn darparu’r amserlen gyffredinol ar gyfer y rhaglen, a sut y cafodd ei
nodi, a Pholisi’r Comisiwn ar Faint Cynghorau. Mae’r ddogfen i’w gweld ar wefan y
Comisiwn neu mae ar gael ar gais.

Hawlfraint y Goron
13.

Lluniwyd y mapiau a gynhwysir yn yr adroddiad hwn, ac a gyhoeddir ar wefan y Comisiwn,
gan Gomisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru dan drwydded gan yr Arolwg Ordnans.
Mae’r mapiau hyn yn destun Ⓗ Hawlfraint y Goron. Bydd eu hatgynhyrchu heb awdurdod
yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyniad neu achos sifil. Dylai golygydd unrhyw
bapur newydd sy’n dymuno defnyddio’r mapiau yn rhan o erthygl am y cynigion drafft
gysylltu â swyddfa hawlfraint yr Arolwg Ordnans yn gyntaf.
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CRYNODEB O’R CYNRYCHIOLAETHAU A DDERBYNIWYD AR GYFER
YMGYNGHORIAD DRAFFT Y COMISIWN AR YR AROLWG O’R TREFNIADAU
ETHOLIADOL YN NINAS A SIR CAERDYDD

1.

Ysgrifennodd Cyngor Cymuned Radur a Phentre-poeth ar 30 Ionawr 2020 i gefnogi Cynigion
Drafft y Comisiwn ar gyfer ward etholiadol Radur. Mae’r Cyngor Cymuned yn cefnogi’r
cynnydd yn nifer y cynghorwyr a fydd yn cynrychioli’r ward o un i ddau.

2.

Ysgrifennodd Jo Stevens, AS ar gyfer Canol Caerdydd ar 30 Mehefin 2020. Mae Ms Stevens
yn croesawu Cynnig Drafft y Comisiwn i ostwng nifer y cynghorwyr sy’n cynrychioli ward
etholiadol Pentwyn o bedwar i dri. Mae Ms Stevens yn gwrthwynebu Cynigion Drafft y
Comisiwn i ostwng nifer y cynghorwyr sy’n cynrychioli wardiau etholiadol Cathays a
Phlasnewydd o bedwar i dri. Mae Ms Stevens yn argymell y dylai Cathays gadw cynrychiolaeth
o bedwar aelod, er bod dadleuon o blaid cynyddu nifer y cynghorwyr i bump ar sail twf y
boblogaeth yn y ward. Mae Ms Stevens yn cynnig y dylai ward etholiadol Plasnewydd gadw ei
chynrychiolaeth bresennol o bedwar aelod, ar sail twf yn y boblogaeth.

3.

Ysgrifennodd Anna McMorrin, AS ar gyfer Gogledd Caerdydd ar 3 Gorffennaf 2020 i gefnogi
Cynigion Drafft y Comisiwn ar gyfer ward etholiadol arfaethedig Llys-faen a’r Ddraenen. Mae
Ms McMorrin yn cytuno â’r newid arfaethedig. Mae Ms McMorrin yn gwrthwynebu Cynnig
Drafft y Comisiwn i gynyddu nifer y cynghorwyr yn ward etholiadol Pontprennau a Phentref
Llaneirwg o ddau i dri. Nid yw Ms McMorrin o’r farn bod digon o gyfiawnhad i gynyddu nifer y
cynghorwyr yn y ward hon, gan nad yw rhagamcanion diweddaraf y boblogaeth yn cefnogi
ychwanegu cynghorydd arall.

4.

Ysgrifennodd Stephen Doughty, AS ar gyfer De Caerdydd a Phenarth ar 3 Gorffennaf 2020 i
fynegi ei bryderon ynghylch Cynigion Drafft y Comisiwn. Mae Mr Doughty yn rhannu pryderon
y Cyngor ynghylch graddfa’r newidiadau arfaethedig, ac y gallai’r cynigion gael eu hystyried yn
bleidiol dros ben, o ystyried bod argymhellion un blaid wedi’u derbyn yn llawn. Mae Mr
Doughty hefyd o’r farn y dylid rhoi mwy o ystyriaeth i’r boblogaeth sy’n gymwys i bleidleisio.
Mae Mr Doughty yn cefnogi Cynigion Drafft y Comisiwn ar gyfer ward etholiadol Butetown, sef
cynyddu nifer y cynghorwyr o un i dri. Mae Mr Doughty hefyd o blaid cael un cynghorydd yn
fwy yn ward etholiadol Grangetown. Fodd bynnag, mae Mr Doughty yn rhannu pryderon
Cynghorwyr Llanrhymni ynghylch cael un cynghorydd yn llai i gynrychioli Llanrhymni. Mae Mr
Doughty o’r farn y dylid cadw’r trefniadau presennol ar gyfer Llanrhymni, ac y dylid gohirio
unrhyw newidiadau tan Arolwg yn y dyfodol, pan fydd y newidiadau yn y boblogaeth yn cael
eu deall yn well.

5.

Ysgrifennodd Jenny Rathbone, AS ar gyfer Canol Caerdydd ar 3 Gorffennaf i fynegi pryderon
ynghylch Cynigion Drafft y Comisiwn. Mae Ms Rathbone yn poeni nad yw’r Arolwg yn ystyried
tangynrychiolaeth preswylwyr o grwpiau economaidd-gymdeithasol is ym Mhentwyn a
Phlasnewydd, na’r newidiadau i nifer yr etholwyr o ganlyniad i Ddeddf Senedd ac Etholiadau
2020, sy’n ymestyn yr etholfraint i’r rhai 16 a 17 oed. Dywed Ms Rathbone bod ward
etholiadol Pentwyn yn creu mwy o waith achos nag unrhyw ward arall yn ei hetholaeth, a bod
y cynghorwyr presennol yn cael trafferth ymdrin â’r holl faterion sy’n dod ger eu bron. Mae
Ms Rathbone o’r farn y dylai Pentwyn gadw ei phedwar cynghorydd presennol ac y gellid
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cynyddu’r boblogaeth, yn ôl yr angen, drwy gynnwys Cymuned Pontprennau yn y ward
etholiadol. Mae Ms Rathbone hefyd yn gofyn bod ward etholiadol Plasnewydd yn cadw ei
chynrychiolaeth bresennol, sef pedwar aelod. Dywedodd Ms Rathbone hefyd bod gan ward
etholiadol Cathays llawer mwy o breswylwyr nag sy’n cael eu cynrychioli ar y gofrestr
etholwyr. Fodd bynnag, mae Ms Rathbone yn cefnogi cynnig y Comisiwn i gynyddu nifer y
cynghorwyr sy’n cynrychioli ward Butetown o un i ddau.
6.

Ysgrifennodd y Cynghorwyr Norma Mackie, Christopher Weaver, Sarah Merry ac Ali Ahmen
(Cathays) ar 1 Gorffennaf 2020 i ymateb i Adroddiad Cynigion Drafft y Comisiwn. Mae’r Grŵp
yn anghytuno â’r modd y mae’r Cynigion Drafft wedi’u seilio ar lefelau uchel o dwf yn y
boblogaeth. Mae’r Grŵp yn derbyn Cynnig y Comisiwn i gynyddu nifer y cynghorwyr sy’n
cynrychioli ward Butetown o un i dri; fodd bynnag, mae o’r farn y gallai cynnydd o un fod yn
fwy priodol. Mae’r Grŵp hefyd yn gwrthwynebu cael un cynghorydd yn llai yn ward Cathays,
gan fod y twf gwirioneddol yn y boblogaeth ar y gofrestr etholwyr yn uwch na’r ffigurau
rhagamcanol a nodwyd yn yr adroddiad. Mae’r grŵp yn cynnig y dylai ward Cathays gadw ei
chynrychiolaeth bresennol, sef pedwar aelod; fodd bynnag, mae’r grŵp o’r farn y gellid
cynyddu hyn i bum aelod er mwyn gwella’r amrywiant oddi wrth y cyfartaledd sirol ymhellach.
Mae’r grŵp hefyd yn derbyn Cynigion Drafft y Comisiwn ar gyfer Grangetown, Llysfaen a’r
Ddraenen, Pentwyn a Radur. Fodd bynnag, mae’r grŵp yn gwrthwynebu Cynigion Drafft y
Comisiwn ar gyfer Llanrhymni, Plasnewydd, Pentyrch a Sain Ffagan, a Phontprennau a
Phentref Llaneirwg. Mae’r grŵp yn cynnig dewis amgen ar gyfer wardiau Llanrhymni a
Phontprennau a Phentref Llaneirwg, drwy gyfuno Cymunedau Pentwyn a Phontprennau, ac
yna Cymunedau Pentref Llaneirwg a Llanrhymni. Mae’r grŵp yn cynnig y byddai ward
arfaethedig Pentwyn a Phontprennau yn cael ei chynrychioli gan bedwar cynghorydd, ac y
byddai ward arfaethedig Llanrhymni a Phentref Llaneirwg yn cael ei chynrychioli gan dri
chynghorydd.

7.

Ysgrifennodd y Cynghorydd Norma Mackie (Cathays) ar 1 Gorffennaf 2020 i roi gwybodaeth
ychwanegol am lefel uchel y ceisiadau Trwyddedu a Chynllunio ar gyfer y wardiau, sy’n dangos
bod y wardiau hyn yn cael mwy o geisiadau na wardiau eraill. Mae’r Cynghorydd Mackie yn
gofyn am gadw’r trefniant presennol â phedwar aelod. Mae’r Cynghorydd Mackie hefyd yn
awgrymu y gallai’r dystiolaeth gyfiawnhau cynyddu nifer y cynghorwyr i bump.

8.

Ysgrifennodd y Cynghorwyr Daniel De-Ath, Sue Lent, Mary McGarry a Pete Wong
(Plasnewydd) ar 1 Gorffennaf 2020 i ymateb i Adroddiad Cynigion Drafft y Comisiwn. Mae’r
grŵp yn anghytuno â’r modd y mae’r Cynigion Drafft wedi’u seilio ar lefelau uchel o dwf yn y
boblogaeth. Mae’r Grŵp yn derbyn Cynnig y Comisiwn i gynyddu nifer y cynghorwyr sy’n
cynrychioli ward Butetown o un i dri; fodd bynnag, mae o’r farn y gallai cynnydd o un fod yn
fwy priodol. Mae’r Grŵp hefyd yn gwrthwynebu cael un cynghorydd yn llai yn ward Cathays,
gan fod y twf gwirioneddol yn y boblogaeth ar y gofrestr etholwyr yn uwch na’r ffigurau
rhagamcanol a nodwyd yn yr adroddiad. Mae’r grŵp yn cynnig y dylai ward Cathays gadw ei
chynrychiolaeth bresennol, sef pedwar aelod; fodd bynnag, mae’r grŵp o’r farn y gellid
cynyddu hyn i bum aelod er mwyn gwella’r amrywiant oddi wrth y cyfartaledd sirol ymhellach.
Mae’r grŵp hefyd yn derbyn Cynigion Drafft y Comisiwn ar gyfer Grangetown, Llysfaen a’r
Ddraenen, Pentwyn a Radur. Fodd bynnag, mae’r grŵp yn gwrthwynebu Cynigion Drafft y
Comisiwn ar gyfer Llanrhymni, Plasnewydd, Pentyrch a Sain Ffagan, a Phontprennau a
Phentref Llaneirwg. Mae’r grŵp yn cynnig dewis amgen ar gyfer wardiau Llanrhymni a
Phontprennau a Phentref Llaneirwg, drwy gyfuno Cymunedau Pentwyn a Phontprennau, ac
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yna Cymunedau Pentref Llaneirwg a Llanrhymni. Mae’r grŵp yn cynnig y byddai ward
arfaethedig Pentwyn a Phontprennau yn cael ei chynrychioli gan bedwar cynghorydd, ac y
byddai ward arfaethedig Llanrhymni a Phentref Llaneirwg yn cael ei chynrychioli gan dri
chynghorydd.
9.

Ysgrifennodd y Cynghorydd Stephen Cunnah (Treganna) ar 2 Gorffennaf 2020 i ymateb i
Adroddiad Cynigion Drafft y Comisiwn. Mae’r Cynghorydd Cunnah yn anghytuno â’r modd y
mae’r Cynigion Drafft wedi’u seilio ar lefelau uchel o dwf yn y boblogaeth. Mae’r Cynghorydd
yn derbyn Cynnig y Comisiwn i gynyddu nifer y cynghorwyr sy’n cynrychioli ward Butetown o
un i dri; fodd bynnag, mae o’r farn y gallai cynnydd o un fod yn fwy priodol. Mae’r
Cynghorydd Cunnah hefyd yn gwrthwynebu cael un cynghorydd yn llai yn ward Cathays, gan
fod y twf gwirioneddol yn y boblogaeth ar y gofrestr etholwyr yn uwch na’r ffigurau
rhagamcanol a nodwyd yn yr adroddiad. Mae’r Cynghorydd Cunnah yn cynnig y dylai ward
Cathays gadw ei chynrychiolaeth bresennol, sef pedwar aelod; fodd bynnag, mae o’r farn y
gellid cynyddu hyn i bum aelod er mwyn gwella’r amrywiant oddi wrth y cyfartaledd sirol
ymhellach. Mae’r Cynghorydd hefyd yn derbyn Cynigion Drafft y Comisiwn ar gyfer
Grangetown, Llysfaen a’r Ddraenen, Pentwyn a Radur. Fodd bynnag, mae’n gwrthwynebu
Cynigion Drafft y Comisiwn ar gyfer Llanrhymni, Plasnewydd, Pentyrch a Sain Ffagan, a
Phontprennau a Phentref Llaneirwg. Mae’r Cynghorydd yn cynnig dewis amgen ar gyfer
wardiau Llanrhymni a Phontprennau a Phentref Llaneirwg, drwy gyfuno Cymunedau Pentwyn
a Phontprennau, ac yna Cymunedau Pentref Llaneirwg a Llanrhymni. Mae’r Cynghorydd
Cunnah yn cynnig y byddai ward arfaethedig Pentwyn a Phontprennau yn cael ei chynrychioli
gan bedwar cynghorydd, ac y byddai ward arfaethedig Llanrhymni a Phentref Llaneirwg yn
cael ei chynrychioli gan dri chynghorydd.

10.

Ysgrifennodd y Cynghorydd Jennifer Burke-Davies (Gogledd Llandaf) ar 2 Gorffennaf 2020 i
fynegi pryderon ynghylch Cynigion Drafft y Comisiwn. Mae’r Cynghorydd Burke-Davies yn
poeni bod Arolwg y Comisiwn wedi’i seilio ar dwf yn y boblogaeth, ond nad yw’r boblogaeth
honno’n bodoli hyd yn hyn. Mae’r Cynghorydd Burke-Davies yn credu y byddai’n deg seilio’r
Arolwg cyfredol ar y boblogaeth bresennol yn unig, yn hytrach nag ar ragamcanion
damcaniaethol. Mae Ms Burke-Davies hefyd yn credu y dylid rhoi mwy o ystyriaeth i’r
boblogaeth sy’n gymwys i bleidleisio.

11.

Ysgrifennodd y Cynghorydd Owen Llewellyn Jones (Adamsdown) ar 2 Gorffennaf 2020 i
ymateb i Adroddiad Cynigion Drafft y Comisiwn. Mae’r Cynghorydd Jones yn anghytuno â’r
modd y mae’r Cynigion Drafft wedi’u seilio ar lefelau uchel o dwf yn y boblogaeth. Mae’r
Cynghorydd yn derbyn Cynnig y Comisiwn i gynyddu nifer y cynghorwyr sy’n cynrychioli ward
Butetown o un i dri; fodd bynnag, mae o’r farn y gallai cynnydd o un fod yn fwy priodol. Mae’r
Cynghorydd Jones hefyd yn gwrthwynebu cael un cynghorydd yn llai yn ward Cathays, gan fod
y twf gwirioneddol yn y boblogaeth ar y gofrestr etholwyr yn uwch na’r ffigurau rhagamcanol
a nodwyd yn yr adroddiad. Mae’r Cynghorydd Jones yn cynnig y dylai ward Cathays gadw ei
chynrychiolaeth bresennol, sef pedwar aelod; fodd bynnag, mae o’r farn y gellid cynyddu hyn i
bum aelod er mwyn gwella’r amrywiant oddi wrth y cyfartaledd sirol ymhellach. Mae’r
Cynghorydd hefyd yn derbyn Cynigion Drafft y Comisiwn ar gyfer Grangetown, Llysfaen a’r
Ddraenen, Pentwyn a Radur. Fodd bynnag, mae’n gwrthwynebu Cynigion Drafft y Comisiwn
ar gyfer Llanrhymni, Plasnewydd, Pentyrch a Sain Ffagan, a Phontprennau a Phentref
Llaneirwg. Mae’r Cynghorydd yn cynnig dewis amgen ar gyfer wardiau Llanrhymni a
Phontprennau a Phentref Llaneirwg, drwy gyfuno Cymunedau Pentwyn a Phontprennau, ac
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yna Cymunedau Pentref Llaneirwg a Llanrhymni. Mae’r Cynghorydd Jones yn cynnig y byddai
ward arfaethedig Pentwyn a Phontprennau yn cael ei chynrychioli gan bedwar cynghorydd, ac
y byddai ward arfaethedig Llanrhymni a Phentref Llaneirwg yn cael ei chynrychioli gan dri
chynghorydd.
12.

Ysgrifennodd y Cynghorwyr Ash Lister, Lynda Thorne ac Abdul Sattar (Grangetown) ar 2
Gorffennaf i ymateb i Adroddiad Cynigion Drafft y Comisiwn. Mae’r grŵp yn anghytuno â’r
modd y mae’r Cynigion Drafft wedi’u seilio ar lefelau uchel o dwf yn y boblogaeth. Mae’r
Grŵp yn derbyn Cynnig y Comisiwn i gynyddu nifer y cynghorwyr sy’n cynrychioli ward
Butetown o un i dri; fodd bynnag, mae o’r farn y gallai cynnydd o un fod yn fwy priodol. Mae’r
Grŵp hefyd yn gwrthwynebu cael un cynghorydd yn llai yn ward Cathays, gan fod y twf
gwirioneddol yn y boblogaeth ar y gofrestr etholwyr yn uwch na’r ffigurau rhagamcanol a
nodwyd yn yr adroddiad. Mae’r grŵp yn cynnig y dylai ward Cathays gadw ei chynrychiolaeth
bresennol, sef pedwar aelod; fodd bynnag, mae’r grŵp o’r farn y gellid cynyddu hyn i bum
aelod er mwyn gwella’r amrywiant oddi wrth y cyfartaledd sirol ymhellach. Mae’r grŵp hefyd
yn derbyn Cynigion Drafft y Comisiwn ar gyfer Grangetown, Llysfaen a’r Ddraenen, Pentwyn a
Radur. Fodd bynnag, mae’r grŵp yn gwrthwynebu Cynigion Drafft y Comisiwn ar gyfer
Llanrhymni, Plasnewydd, Pentyrch a Sain Ffagan, a Phontprennau a Phentref Llaneirwg. Mae’r
grŵp yn cynnig dewis amgen ar gyfer wardiau Llanrhymni a Phontprennau a Phentref
Llaneirwg, drwy gyfuno Cymunedau Pentwyn a Phontprennau, ac yna Cymunedau Pentref
Llaneirwg a Llanrhymni. Mae’r grŵp yn cynnig y byddai ward arfaethedig Pentwyn a
Phontprennau yn cael ei chynrychioli gan bedwar cynghorydd, ac y byddai ward arfaethedig
Llanrhymni a Phentref Llaneirwg yn cael ei chynrychioli gan dri chynghorydd.

13.

Ysgrifennodd y Cynghorwyr Lee Bridgeman, Keith Jones a Heather Joyce (Llanrhymni) ar 3
Gorffennaf 2020 i ymateb i Adroddiad Cynigion Drafft y Comisiwn. Mae’r grŵp yn
gwrthwynebu Cynigion Drafft y Comisiwn ar gyfer ward etholiadol Llanrhymni ac yn cynnig y
dylai gadw ei chynrychiolaeth bresennol, sef tri aelod. Mae’r grŵp yn dadlau y gellid cynyddu
hyn i bedwar aelod â rhai newidiadau i’r ward. Dywed y grŵp y dylai deg stryd breswyl sy’n
rhan o Bentref Llaneirwg a Phontprennau ar hyn o bryd fod yn rhan o ward Llanrhymni;
Bluebell Drive, Mill Lane, The Dell, Blackbirds Way, Eastern Close, Lyncroft Close, Heathcliffe
Close, Silverstone Close, Runcorn Close a Drawlings Close. Mae’r grŵp hefyd yn cynnig opsiwn
amgen drwy gyfuno wardiau etholiadol Pentref Llaneirwg a Llanrhymni i ffurfio ward
etholiadol â thri aelod, a chyfuno wardiau etholiadol Pontprennau a Phentwyn i ffurfio ward
etholiadol â phedwar aelod. Fodd bynnag, mae’r grŵp yn cynnig y dylai hyn gael ei gynnig
mewn Arolwg yn y dyfodol, pan fydd newidiadau o ran twf yn y boblogaeth yn cael eu deall yn
well.

14.

Ysgrifennodd y Cynghorwyr Russell Goodway a Susan Goddard (Trelái) ar 3 Gorffennaf 2020 i
ymateb i Adroddiad Cynigion Drafft y Comisiwn. Mae’r Cynghorwyr yn anghytuno â’r modd y
mae’r Cynigion Drafft wedi’u seilio ar lefelau uchel o dwf yn y boblogaeth. Mae’r Cynghorwyr
yn derbyn Cynnig y Comisiwn i gynyddu nifer y cynghorwyr sy’n cynrychioli ward Butetown o
un i dri; fodd bynnag, mae o’r farn y gallai cynnydd o un fod yn fwy priodol. Mae’r
Cynghorwyr hefyd yn gwrthwynebu cael un cynghorydd yn llai yn ward Cathays, gan fod y twf
gwirioneddol yn y boblogaeth ar y gofrestr etholwyr yn uwch na’r ffigurau rhagamcanol a
nodwyd yn yr adroddiad. Mae’r Cynghorwyr yn cynnig y dylai ward Cathays gadw ei
chynrychiolaeth bresennol, sef pedwar aelod; fodd bynnag, maent o’r farn y gellid cynyddu
hyn i bum aelod er mwyn gwella’r amrywiant oddi wrth y cyfartaledd sirol ymhellach. Mae’r
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Cynghorwyr hefyd yn derbyn Cynigion Drafft y Comisiwn ar gyfer Grangetown, Llysfaen a’r
Ddraenen, Pentwyn a Radur. Fodd bynnag, maent yn gwrthwynebu Cynigion Drafft y
Comisiwn ar gyfer Llanrhymni, Plasnewydd, Pentyrch a Sain Ffagan, a Phontprennau a
Phentref Llaneirwg. Mae’r Cynghorwyr yn cynnig dewis amgen ar gyfer wardiau Llanrhymni a
Phontprennau a Phentref Llaneirwg, drwy gyfuno Cymunedau Pentwyn a Phontprennau, ac
yna Cymunedau Pentref Llaneirwg a Llanrhymni. Maent yn cynnig y byddai ward arfaethedig
Pentwyn a Phontprennau yn cael ei chynrychioli gan bedwar cynghorydd, ac y byddai ward
arfaethedig Llanrhymni a Phentref Llaneirwg yn cael ei chynrychioli gan dri chynghorydd.
15.

Ysgrifennodd y Cynghorydd Sue Lent (Plasnewydd) ar 3 Gorffennaf 2020 i ymateb i Gynigion
Drafft y Comisiwn ar gyfer Plasnewydd. Dywed y Cynghorydd Lent mai Plasnewydd yw’r ward
â’r boblogaeth ddwysaf yng Nghymru, a bod ganddi boblogaeth fyrhoedlog fawr. Mae gan y
ward nifer uchel o geisiadau cynllunio a cheisiadau trwyddedu hefyd. Mae’r Cynghorydd Lent
yn gofyn am gadw’r trefniadau presennol â phedwar aelod ar gyfer Plasnewydd.

16.

Ysgrifennodd y Cynghorydd Ed Stubbs (Y Sblot) ar 3 Gorffennaf 2020 i wrthwynebu Cynigion
Drafft y Comisiwn ar gyfer Llanrhymni. Mae’r Cynghorydd Stubbs yn cynnig y dylai Llanrhymni
gadw ei chynrychiolaeth bresennol, sef tri aelod.

17.

Ysgrifennodd Grŵp Ceidwadol Cyngor Caerdydd ar 14 Mawrth 2020 i gefnogi Cynigion Drafft y
Comisiwn ar gyfer Dinas a Sir Caerdydd. Mae’r Grŵp Ceidwadol yn cefnogi’r holl gynigion ar
gyfer wardiau penodol a gyflwynwyd yn yr Adroddiad Cynigion Drafft.

18.

Ysgrifennodd Grŵp Democratiaid Rhyddfrydol Cyngor Caerdydd ar 27 Mawrth 2020 i ymateb i
Adroddiad Cynigion Drafft y Comisiwn. Roedd y Grŵp Democratiaid Rhyddfrydol yn
gwrthwynebu Cynnig Drafft y Comisiwn i gynyddu nifer y cynghorwyr sy’n cynrychioli ward
etholiadol Butetown i dri. Mae’r Grŵp yn derbyn yr angen i gynyddu nifer y cynghorwyr yn
Butetown i ddau. Mae’r Grŵp hefyd yn gwrthwynebu ward arfaethedig Pentyrch a Sain
Ffagan oherwydd yr ardal ddaearyddol fawr, a ward etholiadol arfaethedig Llysfaen a’r
Ddraenen. Roedd y Grŵp Democratiaid Rhyddfrydol hefyd yn cynnig y dylid ailenwi ward
Plasnewydd ‘Roath / Y Rhath’, gan mai dyma sut mae’r rhan fwyaf o breswylwyr y Ddinas yn
cyfeirio at yr ardal. Roeddent hefyd yn cynnig y dylai ailenwi ward Gabalfa ‘Gabalfa a
Mynachdy’ ac y dylid ailenwi ward Pentwyn ‘Pentwyn a Llanedern’.

19.

Ysgrifennodd Grŵp Llafur Cyngor Caerdydd ar 3 Gorffennaf 2020 i ymateb i Adroddiad
Cynigion Drafft y Comisiwn. Mae’r grŵp yn anghytuno â’r modd y mae’r Cynigion Drafft
wedi’u seilio ar lefelau uchel o dwf yn y boblogaeth. Mae’r Grŵp yn derbyn Cynnig y
Comisiwn i gynyddu nifer y cynghorwyr sy’n cynrychioli ward Butetown o un i dri; fodd
bynnag, mae o’r farn y gallai cynnydd o un fod yn fwy priodol. Mae’r Grŵp hefyd yn
gwrthwynebu cael un cynghorydd yn llai yn ward Cathays, gan fod y twf gwirioneddol yn y
boblogaeth ar y gofrestr etholwyr yn uwch na’r ffigurau rhagamcanol a nodwyd yn yr
adroddiad. Mae’r grŵp yn cynnig y dylai ward Cathays gadw ei chynrychiolaeth bresennol, sef
pedwar aelod; fodd bynnag, mae’r grŵp o’r farn y gellid cynyddu hyn i bum aelod er mwyn
gwella’r amrywiant oddi wrth y cyfartaledd sirol ymhellach. Mae’r grŵp hefyd yn derbyn
Cynigion Drafft y Comisiwn ar gyfer Grangetown, Llysfaen a’r Ddraenen, Pentwyn a Radur.
Fodd bynnag, mae’r grŵp yn gwrthwynebu Cynigion Drafft y Comisiwn ar gyfer Llanrhymni,
Plasnewydd, Pentyrch a Sain Ffagan, a Phontprennau a Phentref Llaneirwg. Mae’r grŵp yn
cynnig dewis amgen ar gyfer wardiau Llanrhymni a Phontprennau a Phentref Llaneirwg, drwy
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gyfuno Cymunedau Pentwyn a Phontprennau, ac yna Cymunedau Pentref Llaneirwg a
Llanrhymni. Mae’r grŵp yn cynnig y byddai ward arfaethedig Pentwyn a Phontprennau yn
cael ei chynrychioli gan bedwar cynghorydd, ac y byddai ward arfaethedig Llanrhymni a
Phentref Llaneirwg yn cael ei chynrychioli gan dri chynghorydd.
20.

Ysgrifennodd Cymdeithas Preswylwyr Glanfa Iwerydd ar 21 Ionawr 2020 i gefnogi Cynigion
Drafft y Comisiwn i gynyddu nifer y cynghorwyr sy’n cynrychioli ward Butetown o un i dri.

21.

Ysgrifennodd Grŵp Plaid Lafur Butetown ar 29 Chwefror 2020 i gefnogi Cynigion Drafft y
Comisiwn i gynyddu nifer y cynghorwyr sy’n cynrychioli ward Butetown o un i dri.

22.

Ysgrifennodd Cangen Llanrhymni y Blaid Lafur ar 3 Gorffennaf 2020 i ymateb i Adroddiad
Cynigion Drafft y Comisiwn. Mae’r grŵp yn gwrthwynebu Cynigion Drafft y Comisiwn ar gyfer
ward etholiadol Llanrhymni ac yn cynnig y dylai gadw ei chynrychiolaeth bresennol, sef tri
aelod. Mae’r grŵp yn dadlau y gellid cynyddu hyn i bedwar aelod â rhai newidiadau i’r ward.
Dywed y grŵp y dylai deg stryd breswyl sy’n rhan o Bentref Llaneirwg a Phontprennau ar hyn o
bryd fod yn rhan o ward Llanrhymni; Bluebell Drive, Mill Lane, The Dell, Blackbirds Way,
Eastern Close, Lyncroft Close, Heathcliffe Close, Silverstone Close, Runcorn Close a Drawlings
Close. Mae’r grŵp hefyd yn cynnig opsiwn amgen drwy gyfuno wardiau etholiadol Pentref
Llaneirwg a Llanrhymni i ffurfio ward etholiadol â thri aelod, a chyfuno wardiau etholiadol
Pontprennau a Phentwyn i ffurfio ward etholiadol â phedwar aelod. Fodd bynnag, mae’r grŵp
yn cynnig y dylai hyn gael ei gynnig mewn Arolwg yn y dyfodol, pan fydd newidiadau o ran twf
yn y boblogaeth yn cael eu deall yn well.

23.

Ysgrifennodd un o breswylwyr Caerdydd ar 22 Ionawr 2020 i ymateb i Adroddiad Cynigion
Drafft y Comisiwn. Roedd y preswylydd eisiau cynnig enwau Cymraeg ar gyfer wardiau. Mae’r
preswylydd yn cynnig y dylid galw ward etholiadol Splott, Y Sblot yn y Gymraeg, fel yr
argymhellir gan Gomisiynydd y Gymraeg, ac y byddai methu cywiro hyn yn arwain at sillafu
enw’r ward yn anghywir. Mae’r preswylydd hefyd yn cynnig y dylid rhoi’r enw ‘Tre-biwt’ i
ward Butetown yn y Gymraeg. Mae’r preswylydd o’r farn bod yr enw hwn wedi’i hen sefydlu
ac y dylid ei ddefnyddio fel yr enw ffurfiol i’r ward etholiadol yn y Gymraeg. Mae’r preswylydd
hefyd yn cynnig y dylid rhoi’r enw ‘Waunadda’ i ward Adamsdown yn y Gymraeg. Mae’r
preswylydd yn cynghori er nad yw’r enw hwn yr un mor sefydledig â Thre-biwt, fe’i
defnyddiwyd gan y BBC a Golwg360, a byddai siaradwyr Cymraeg yn yr ardal yn ei adnabod.

24.

Ysgrifennodd un o breswylwyr Caerdydd ar 23 Mehefin 2020 i ymateb i Adroddiad Cynigion
Drafft y Comisiwn. Mae’r preswylydd yn cefnogi cynigion y Comisiwn ar gyfer wardiau
etholiadol Butetown a Grangetown, a’r cynnydd mewn cynrychiolaeth. Mae’r preswylydd
hefyd yn cynnig y dylid rhoi’r enw ‘Llandaf’ i ward etholiadol Llandaff (yn debyg i’r ffaith bod
Rhondda Cynon Taf yn cael ei dderbyn fel fformat Saesneg y Cyngor hwnnw erbyn hyn). Mae’r
preswylydd hefyd yn cynnig y dylid rhoi’r enw Cymraeg Tre-biwt i ward etholiadol Butetown,
er nad yw’r preswylydd yn credu bod hyn yn hanfodol nac yn allweddol.

25.

Ysgrifennodd un o breswylwyr Caerdydd ar 28 Mehefin 2020 i wrthwynebu Cynigion Drafft y
Comisiwn ar gyfer ward etholiadol Cathays. Dywed y preswylydd ei fod yn derbyn bod
gorgynrychiolaeth yn y ward ar hyn o bryd; fodd bynnag, oherwydd y nifer fawr o bleidleiswyr
posibl yn y ward, gallai’r sefyllfa hon arwain at dangynrychiolaeth cyn bo hir, pe byddant yn
cael eu cymell i gofrestru i bleidleisio. Mae’r preswylydd yn cynnig y dylid cadw’r trefniant
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presennol â phedwar aelod. Dywed y preswylydd bod angen cynrychiolaeth gref a chyson ar
ward Cathays i warchod perchenogion preswyl, poblogaeth y myfyrwyr ac anghenion
preswylwyr y ward, a all fod yn fregus a gwrthdaro â’i gilydd.
26.

Ysgrifennodd un o breswylwyr Caerdydd ar 30 Mehefin 2020 i wrthwynebu Cynigion Drafft y
Comisiwn ar gyfer ward etholiadol Pentwyn. Mae’r preswylydd yn teimlo y bydd colli
cynrychiolaeth ym Mhentwyn yn effeithio ar gynhwysiant y bobl sy’n byw yna. Dywedodd y
preswylydd fod angen llais a chynrychiolaeth weladwy arnynt sy’n cysylltu â’r ardal a phobl
Pentwyn.

27.

Ysgrifennodd un o breswylwyr Caerdydd ar 29 Mehefin 2020 i wrthwynebu Cynigion Drafft y
Comisiwn ar gyfer ward etholiadol Pentwyn. Mae’r preswylydd yn cynnig y dylai Pentwyn
gadw’r trefniant presennol â phedwar aelod.

28.

Ysgrifennodd un o breswylwyr Caerdydd ar 30 Mehefin 2020 i wrthwynebu Cynigion Drafft y
Comisiwn ar gyfer wardiau etholiadol Cathays a Phlasnewydd. Mae’r preswylydd yn cynnig y
dylid cadw’r trefniadau presennol â phedwar aelod. Mae’r preswylydd hefyd yn cynnig y
byddai ward Cathays yn elwa ar bumed aelod. Mae’r preswylydd hefyd yn cefnogi Cynigion
Drafft y Comisiwn ar gyfer ward etholiadol Pentwyn.

29.

Ysgrifennodd un o breswylwyr Caerdydd ar 30 Mehefin 2020 i wrthwynebu Cynigion Drafft y
Comisiwn ar gyfer wardiau etholiadol Cathays a Phlasnewydd. Mae’r preswylydd yn cynnig y
dylid cadw’r trefniadau presennol â phedwar aelod. Mae’r preswylydd hefyd yn cynnig y
byddai ward Cathays yn elwa ar bumed aelod. Mae’r preswylydd hefyd yn cefnogi Cynigion
Drafft y Comisiwn ar gyfer ward etholiadol Pentwyn.

30.

Ysgrifennodd un o breswylwyr Caerdydd ar 30 Mehefin 2020 i wrthwynebu Cynigion Drafft y
Comisiwn ar gyfer wardiau etholiadol Cathays a Phlasnewydd. Mae’r preswylydd yn cynnig y
dylid cadw’r trefniadau presennol â phedwar aelod. Mae’r preswylydd hefyd yn cynnig y
byddai ward Cathays yn elwa ar bumed aelod. Mae’r preswylydd hefyd yn cefnogi Cynigion
Drafft y Comisiwn ar gyfer ward etholiadol Pentwyn.

31.

A resident of Cardiff wrote on the 30 June 2020 to oppose the Commission’s Draft Proposals
for the Cathays and Plasnewydd electoral wards. The resident proposes that the existing fourmember arrangements be retained. The resident also proposes that the Cathays ward would
benefit from a fifth member. The resident also supports the Commission’s Draft Proposals for
the Pentwyn electoral ward.

32.

Ysgrifennodd un o breswylwyr Caerdydd ar 30 Mehefin 2020 i wrthwynebu Cynigion Drafft y
Comisiwn ar gyfer wardiau etholiadol Cathays a Phlasnewydd. Mae’r preswylydd yn cynnig y
dylid cadw’r trefniadau presennol â phedwar aelod. Mae’r preswylydd hefyd yn cynnig y
byddai ward Cathays yn elwa ar bumed aelod. Mae’r preswylydd hefyd yn cefnogi Cynigion
Drafft y Comisiwn ar gyfer ward etholiadol Pentwyn.

33.

Ysgrifennodd un o breswylwyr Caerdydd ar 30 Mehefin 2020 i wrthwynebu Cynigion Drafft y
Comisiwn ar gyfer wardiau etholiadol Cathays a Phlasnewydd. Mae’r preswylydd yn cynnig y
dylid cadw’r trefniadau presennol â phedwar aelod. Mae’r preswylydd hefyd yn cynnig y
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byddai ward Cathays yn elwa ar bumed aelod. Mae’r preswylydd hefyd yn cefnogi Cynigion
Drafft y Comisiwn ar gyfer ward etholiadol Pentwyn.
34.

Ysgrifennodd un o breswylwyr Caerdydd ar 30 Mehefin 2020 i wrthwynebu Cynigion Drafft y
Comisiwn ar gyfer ward etholiadol Plasnewydd. Mae’r preswylydd yn teimlo nad yw’r ffigurau
o ran nifer yr etholwyr a’r boblogaeth a ddefnyddir yn yr Adroddiad Cynigion Drafft yn
adlewyrchu’r realiti, ac mae’n gofyn i’r Comisiwn ailystyried ei Gynnig Drafft i gadw’r trefniant
presennol â phedwar aelod ar gyfer Plasnewydd.

35.

Ysgrifennodd un o breswylwyr Caerdydd ar 30 Mehefin 2020 i wrthwynebu Cynigion Drafft y
Comisiwn ar gyfer wardiau Cathays a Phlasnewydd. Dywedodd y preswylydd y dylid ffurfio’r
cynigion gan ddefnyddio ffigurau presennol y boblogaeth, yn hytrach na’r rhai o nifer etholwyr
sydd wedi dyddio. Dywedodd y preswylydd fod gan wardiau Cathays a Phlasnewydd natur
fyrhoedlog, ac y gall nifer yr etholwyr gynyddu’n sylweddol yn ystod yr wythnosau’n arwain at
etholiad.

36.

Ysgrifennodd un o breswylwyr Caerdydd ar 30 Mehefin 2020 i wrthwynebu Cynigion Drafft y
Comisiwn ar gyfer wardiau etholiadol Cathays a Phlasnewydd. Mae’r preswylydd yn cynnig y
dylid cadw’r trefniadau presennol â phedwar aelod. Mae’r preswylydd hefyd yn cynnig y
byddai ward Cathays yn elwa ar bumed aelod. Mae’r preswylydd hefyd yn cefnogi Cynigion
Drafft y Comisiwn ar gyfer ward etholiadol Pentwyn.

37.

Ysgrifennodd un o breswylwyr Caerdydd ar 20 Mehefin 2020 i ymateb i Adroddiad Cynigion
Drafft y Comisiwn. Dywedodd y preswylydd y gallai fod angen mwy na 75 aelod ar y Cyngor, a
dylai fod yn hyblyg er mwyn sicrhau’r canlyniad gorau i bawb sy’n cael eu cynrychioli yng
Nghaerdydd.

38.

Ysgrifennodd un o breswylwyr Caerdydd ar 30 Mehefin 2020 i wrthwynebu Cynigion Drafft y
Comisiwn ar gyfer ward etholiadol Plasnewydd. Mae’r preswylydd yn gwrthwynebu’n gryf y
cynnig i ostwng nifer y cynghorwyr sy’n cynrychioli’r ward o bedwar i dri. Mae’r preswylydd
yn cynnig y dylid cadw’r trefniant presennol â phedwar aelod.

39.

Ysgrifennodd un o breswylwyr Caerdydd ar 30 Mehefin 2020 i wrthwynebu Cynigion Drafft y
Comisiwn ar gyfer wardiau etholiadol Cathays a Phlasnewydd. Mae’r preswylydd yn cynnig y
dylid cadw’r trefniadau presennol â phedwar aelod. Mae’r preswylydd hefyd yn cynnig y
byddai ward Cathays yn elwa ar bumed aelod. Mae’r preswylydd hefyd yn cefnogi Cynigion
Drafft y Comisiwn ar gyfer ward etholiadol Pentwyn.

40.

Ysgrifennodd un o breswylwyr Caerdydd ar 30 Mehefin 2020 i wrthwynebu Cynigion Drafft y
Comisiwn ar gyfer wardiau etholiadol Cathays a Phlasnewydd. Mae’r preswylydd yn cynnig y
dylid cadw’r trefniadau presennol â phedwar aelod. Mae’r preswylydd hefyd yn cynnig y
byddai ward Cathays yn elwa ar bumed aelod. Mae’r preswylydd hefyd yn cefnogi Cynigion
Drafft y Comisiwn ar gyfer ward etholiadol Pentwyn.

41.

Ysgrifennodd un o breswylwyr Caerdydd ar 1 Gorffennaf 2020 i wrthwynebu Cynigion Drafft y
Comisiwn ar gyfer ward etholiadol Cathays. Mae’r preswylydd yn gwrthwynebu cynnig y
Comisiwn i ostwng nifer y cynghorwyr sy’n cynrychioli’r ward o bedwar i dri. Mae’r
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preswylydd yn dyfynnu dwysedd y boblogaeth a nifer y preswylwyr fel rhesymau i gadw’r
trefniant presennol â phedwar aelod.
42.

Ysgrifennodd un o breswylwyr Caerdydd ar 2 Gorffennaf 2020 i wrthwynebu Cynigion Drafft y
Comisiwn ar gyfer wardiau Cathays a Phlasnewydd. Dywed y preswylydd fod dadl sylweddol o
blaid cynyddu nifer y cynghorwyr yn Cathays i bump; fodd bynnag, mae’r preswylydd o’r farn y
dylid cadw nifer bresennol y cynghorwyr o leiaf, sef pedwar. Dywed y preswylydd y dylid
cadw’r trefniant presennol â phedwar aelod hefyd.

43.

Ysgrifennodd un o breswylwyr Caerdydd ar 2 Gorffennaf 2020 i wrthwynebu Cynigion Drafft y
Comisiwn ar gyfer ward etholiadol Cathays. Mae’r preswylydd yn poeni nad yw’r ffigurau o
ran nifer yr etholwyr a ddefnyddiwyd yn yr Adroddiad yn adlewyrchu’r realiti ar hyn o bryd.
Gofynnodd y preswylydd am gadw’r trefniant presennol â phedwar aelod yn Cathays.

44.

Ysgrifennodd un o breswylwyr Caerdydd ar 2 Gorffennaf 2020 i wrthwynebu Cynigion Drafft y
Comisiwn ar gyfer wardiau etholiadol Cathays a Phlasnewydd. Mae’r preswylydd yn cynnig y
dylid cadw’r trefniadau presennol â phedwar aelod. Mae’r preswylydd hefyd yn cynnig y
byddai ward Cathays yn elwa ar bumed aelod. Mae’r preswylydd hefyd yn cefnogi Cynigion
Drafft y Comisiwn ar gyfer ward etholiadol Pentwyn.

45.

Ysgrifennodd un o breswylwyr Caerdydd ar 2 Gorffennaf 2020 i ymateb i Adroddiad Cynigion
Drafft y Comisiwn. Mae’r preswylydd yn gofyn pam mae’r Comisiwn yn ystyried newidiadau
yn yr hinsawdd gymdeithasol sydd ohoni. Mae’r preswylydd yn gofyn a fyddai’r cynigion o
fudd i’r GIG a meddygfeydd meddygon teulu, lle mae newidiadau cyson. Mae’r preswylydd yn
teimlo y gallai’r Comisiwn fod yn ceisio gwneud newidiadau tra mae sylw pawb ar bethau
eraill.

46.

Ysgrifennodd un o breswylwyr Caerdydd ar 2 Gorffennaf 2020 i wrthwynebu Cynigion Drafft y
Comisiwn ar gyfer wardiau etholiadol Cathays a Phlasnewydd. Mae’r preswylydd yn cynnig y
dylid cadw’r trefniadau presennol â phedwar aelod. Mae’r preswylydd hefyd yn cynnig y
byddai ward Cathays yn elwa ar bumed aelod. Mae’r preswylydd hefyd yn cefnogi Cynigion
Drafft y Comisiwn ar gyfer ward etholiadol Pentwyn.

47.

Ysgrifennodd un o breswylwyr Caerdydd ar 3 Gorffennaf 2020 i wrthwynebu Cynigion Drafft y
Comisiwn ar gyfer ward etholiadol Cathays. Nid yw’r preswylydd yn teimlo y byddai Cathays
yn cael ei chynrychioli’n briodol drwy ostwng nifer y cynghorwyr. Gofynnodd y preswylydd i’r
Comisiwn ailystyried ei gynnig.

48.

Ysgrifennodd un o breswylwyr Caerdydd ar 3 Gorffennaf 2020 i wrthwynebu Cynigion Drafft y
Comisiwn ar gyfer ward etholiadol Cathays. Mae’r preswylydd o’r farn y byddai’r gostyngiad i
nifer y cynrychiolwyr yn niweidiol i’r ward. Gofynnodd y preswylydd i’r Comisiwn ailystyried ei
gynnig.

49.

Ysgrifennodd un o breswylwyr Caerdydd ar 3 Gorffennaf 2020 i wrthwynebu Cynigion Drafft y
Comisiwn ar gyfer ward etholiadol Llanrhymni. Dywedodd y preswylydd fod yr ardal, o ran ei
natur, yn cynnwys tai cymdeithasol yn bennaf ac yn mynnu llawer o fewnbwn a sylw gan y
Cyngor. Mae’r preswylydd yn teimlo bod o leiaf tri chynghorydd yn angenrheidiol.
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50.

Ysgrifennodd un o breswylwyr Caerdydd ar 3 Gorffennaf 2020 i wrthwynebu Cynigion Drafft y
Comisiwn ar gyfer ward etholiadol Llanrhymni. Mae’r preswylydd yn poeni nad yw’r ffigurau o
ran nifer yr etholwyr sydd i’w gweld yn yr adroddiad yn adlewyrchu nifer y bobl yn y ward,
mewn gwirionedd. Dywedodd y preswylydd y dylai’r cynigion adlewyrchu’r boblogaeth
bresennol yn hytrach na nifer etholwyr sydd wedi dyddio.

51.

Ysgrifennodd un o breswylwyr Caerdydd ar 3 Gorffennaf 2020 i wrthwynebu Cynigion Drafft y
Comisiwn ar gyfer ward etholiadol Cathays. Mae’r preswylydd yn dyfynnu poblogaeth uchel y
myfyrwyr a chorddi blynyddol y preswylwyr yn rhesymau dros gynnal y trefniadau presennol
â phedwar aelod.

52.

Ysgrifennodd un o breswylwyr Caerdydd ar 3 Gorffennaf 2020 i wrthwynebu Cynigion Drafft y
Comisiwn. Mae’r preswylydd yn poeni tra’r oedd yr ymgynghoriad ar y Cynigion Drafft yn
mynd rhagddynt, cyhoeddwyd ffigurau gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol sy’n dangos twf
sylweddol yn y boblogaeth y dylid ei ystyried, yn enwedig mewn wardiau lle mae’r Comisiwn
yn cynnig gostwng nifer y cynrychiolwyr.
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DATGANIAD YSGRIFENEDIG
GAN
LYWODRAETH CYMRU
TEITL

ETHOLIADAU LLEOL A THREFNIADAU ETHOLIADOL

DYDDIAD

DYDD IAU, 23 MEHEFIN 2016

GAN

MARK DRAKEFORD, YSGRIFENNYDD Y CABINET DROS GYLLID
A LLYWODRAETH LEOL

Gwnaeth Gorchymyn Etholiadau Awdurdodau Lleol (Cymru) 2014 ddarpariaeth i ohirio
etholiadau lleol yng Nghymru am flwyddyn, o fis Mai 2016 tan fis Mai 2017. Caniataodd hyn
i wahanu’r etholiadau oddi wrth etholiadau’r Cynulliad.

Ar hyn o bryd, mae Deddf Llywodraeth Leol 1972 yn darparu bod etholiadau cyffredin i
lywodraeth leol yng Nghymru yn digwydd ar y dydd Iau cyntaf ym mis Mai bob pedair
blynedd. Felly byddai etholiadau nesaf llywodraeth leol yn digwydd fel arfer ym mis Mai
2021. Ers gweithredu’r ddarpariaeth yn Neddf Cymru 2014, mae etholiadau i’r Cynulliad
Cenedlaethol yn digwydd ar gylch pum mlynedd. Polisi Llywodraeth Cymru yw y dylai
etholiadau lleol hefyd ddigwydd ar gylch pum mlynedd. Bwriedir felly y bydd cynghorwyr a
etholir fis Mai nesa yn dal eu swyddi tan fis Mai 2022.
Mae’r Bil Cymru, sydd o flaen Senedd San Steffan ar hyn o bryd, yn cynnwys darpariaeth a
fyddai’n galluogi’r Cynulliad i ddeddfu i bennu cyfnod swydd llywodraeth leol. Gan fod y Bil
ar ffurf drafft ar hyn o bryd a phe bai’r ddarpariaeth hon yn peidio dod i rym am unrhyw
reswm, gallai Llywodraeth Cymru ddefnyddio’r un pwerau o dan Ddeddf Llywodraeth Leol
2000 a ddefnyddiwyd gennym yn 2014 i ohirio’r etholiadau am flwyddyn. Mae’r datganiad
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hwn felly yn rhoi eglurder i lywodraeth leol ynghylch hyd swydd y rhai a etholir flwyddyn
nesa.
Yng ngolau hyn, rwyf wedi ystyried y penderfyniad a wnaethpwyd y llynedd ynglŷn â
threfniadau etholiadol rhai prif gynghorau. Penderfynwyd bryd hynny na ddylid gweithredu
adolygiadau a gynhaliwyd gan y Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru mewn
perthynas â naw prif ardal, a derbyn mai’r bwriad oedd y byddai cynghorau a etholwyd yn
2017 dim ond yn gwasanaethu cyfnod byr cyn eu huno.

Fodd bynnag, er mai canlyniad yr etholiadau fis Mai y flwyddyn nesa fydd cyfnod llawn,
oherwydd eu hagosrwydd, y trefniadau y byddai eu hangen a’r aflonyddu ar ymgeiswyr
posib, nid wyf yn bwriadu gweithredu unrhyw newidiadau i’r trefniadau etholiadol presennol
yn deillio o’r adolygiadau hynny cyn etholiadau 2017. Y cynghorau sir a effeithir yw
Caerfyrddin, Ceredigion, Conwy, Dinbych, Gwynedd, Mynwy, Penfro, Powys a Thorfaen.

Mae’r penderfyniad y bydd cynghorau yn cael eu hethol am gyfnod llawn hefyd yn golygu y
bydd y Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol (y Comisiwn) yn dychwelyd i’w cylch arferol
o adolygu trefniadau etholiadol bob deng mlynedd. Rwy’n disgwyl i’r Comisiwn gyhoeddi
cyn gynted â phosib raglen newydd wedi’i blaenoriaethu sy’n cymryd i ystyriaeth oed y
trefniadau presennol mewn rhai ardaloedd a maint y newid ers pan gynhaliwyd yr adolygiad
diwethaf. Byddaf yn gofyn i’r Comisiwn, wrth gynllunio eu gwaith, i ddechrau drwy
ddychwelyd at y naw adolygiad sydd heb eu gweithredu, gyda’r bwriad o gyflwyno
adroddiadau o’r newydd ar y rhain ar gychwyn cyntaf eu rhaglen.

Fy mwriad yw y bydd adolygiadau o drefniadau etholiadol y prif gynghorau yn cael eu
cynnal yn erbyn set o feini prawf cyffredin i’w cytuno drwy’r Comisiwn. Rwyf hefyd yn
disgwyl y bydd adolygiadau etholiadol ar gyfer y 22 awdurdod wedi’u cwblhau o fewn y
tymor llywodraeth leol nesaf.

Mae’r trefniadau hyn yn rhoi eglurder i’r rhai sy’n ystyried sefyll yn etholiad 2017. Maent
hefyd yn gosod gorwel cynllunio tymor hir i awdurdodau lleol a’u partneriaid yn y
gwasanaethau cyhoeddus. Fodd bynnag, hoffwn ddweud yn ddiamheuol bod trafodaethau
ag awdurdodau lleol a rhanddeiliaid eraill ar yr agenda diwygio yn parhau. Byddaf yn cynnig
ffordd ymlaen ar ddiwygio llywodraeth leol yn yr hydref.
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