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Crynodeb Gweithredol

Cyflwyniad

11 Cafodd ein Comisiwn ei sefydlu gan Lywodraeth Cynulliad Cymru ym mis
Mehefin 2001 er mwyn archwilio ac adrodd ar drefniadau etholiadol llywodraeth
leol yng Nghymru.  Cafodd ein Cylch Gorchwyl ei ddehongli yn eang gennym,
buom yn ymgynghori yn eang, ac roedd ein hymchwiliad  yng nghyd-destun y
newidiadau mewn llywodraeth leol yng Nghymru yn sgil cyflwyno trefniadau
rheolaeth wleidyddol newydd yn ddiweddar mewn awdurdodau lleol.  Yn ogystal
ag ystyried yr achos o blaid argymell rhyw fath o Gynrychiolaeth Gyfrannol (PR) ar
gyfer etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru, buom yn edrych ar amrediad o
faterion eraill, gan gynnwys y lefelau o gyfranogiad cyhoeddus mewn etholiadau
lleol fel y’u gwelir yng nghanran y rhai a drodd allan i bleidleisio a nifer yr
etholiadau lle cafwyd gornest; y dulliau pleidleisio; amlder yr etholiadau; a nifer y
cynghorwyr.  Rhoddwyd sylw arbennig gennym i’r angen am hyrwyddo cyfle
cyfartal yn ein trefniadau etholiadol.  Rydym yn cynnig argymhellion ynghylch yr
holl faterion hyn.  Oni nodir yn wahanol, mae ein hargymhellion yn unfrydol.

Llywodraeth Leol ac Etholiadau Lleol Nawr

22 Mae awdurdodau lleol yn darparu amrediad eang o wasanaethau lleol y mae
pobl yn dibynnu arnynt, ac mae llywodraeth leol effeithiol yn ganolog i ansawdd
bywyd y bobl leol.  Yn ogystal, mae gan lywodraeth leol y nodwedd neilltuol o
fod yn haen etholedig o awdurdod, gyda’i mandad democrataidd ei hun a
chynghorwyr yn cynnig cynrychiolaeth uniongyrchol i bobl leol.  Rydym yn dal i
fod ag angen pobl alluog ac ymroddgar i gynnig eu hunain ar gyfer y math hwn o
wasanaeth cyhoeddus, a dyna fydd y sefyllfa wrth i lywodraeth leol yng Nghymru
newid y ffordd y mae’n cyflawni ei dyletswyddau.

33 Mae’r trefniadau etholiadol presennol yn seiliedig ar ethol aelodau o
ranbarthau etholiadol, gan ddefnyddio’r system etholiadol  Cyntaf yn y Ras (FPTP).
Mewn rhai awdurdodau, caiff un aelod yn unig ei ethol ym mhob rhanbarth
etholiadol, ond mewn awdurdodau eraill defnyddir rhanbarthau aml-aelod a gall
hyd at bum aelod gael eu hethol o un rhanbarth; mae awdurdodau eraill eto yn
defnyddio cymysgedd o ranbarthau un-aelod ac aml-aelod.  Fel system etholiadol,
cafodd  y system Cyntaf yn y Ras  ei beirniadu am gynhyrchu canlyniadau  lle mae
cyfran pob plaid wleidyddol o'r bleidlais ar draws ardal awdurdod yn anaml yn cael
ei hadlewyrchu yn ei chyfran o'r seddau; ymddengys fod y diffyg cyfranoldeb hyn
yn debygol iawn o ddigwydd pan ddefnyddir rhanbarthau etholiadol aml-aelod.

44 O ran cyfansoddiad awdurdodau, mae’r cynghorydd nodweddiadol yng
Nghymru yn wyn, yn hŷn na chyfartaledd y boblogaeth, ac wedi ymddeol.  Llai na
20% o gynghorwyr Cymru sy’n fenywod, ac yn wahanol i rannau eraill o’r Deyrnas
Gyfunol, nid oes unrhyw arwydd y ceir cynnydd yn y cyfartaledd hwn.  Llai nag 1%
o gynghorwyr yng Nghymru sy’n dod o gefndir lleiafrif ethnig.
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55 Mae gan Gymru gyfran sylweddol uwch o etholiadau llywodraeth leol heb
ornest na rhannau eraill o’r Deyrnas Gyfunol.  Mae’r rhain yn digwydd yn enwedig
mewn ardaloedd gwledig, ond maent yn bur gyffredin hefyd mewn ardaloedd
mwy trefol.  Ym 1999, nid oedd unrhyw gyfle gan 13% o etholwyr Cymru i
bleidleisio i ddewis eu cynghorwyr lleol oherwydd bod yr etholiadau heb ornest.
Lle cafwyd gornest, roedd canran y rhai a drodd allan i bleidleisio tua 47% ar
gyfartaledd, ond mewn rhai awdurdodau roedd mor isel â 40% ac mewn eraill
roedd yn gymaint â 60%.  Yn gyffredinol, gan ystyried etholiadau heb ornest,
pleidleisiodd tua 41% o etholwyr Cymru yn yr etholiadau lleol ym 1999.

Agweddau’r Cyhoedd

66 Cafodd cyfarfodydd cyhoeddus eu cynnal gennym ym mhob un o
ardaloedd  yr awdurdodau lleol yng Nghymru, a chlywsom farn pobl leol.
Dywedodd rhai wrthym fod yna ormod o wleidyddiaeth bleidiol mewn
llywodraeth leol ac y byddent yn llai tueddol o bleidleisio dros ymgeiswyr
gwleidyddol, a fyddai’n rhoi buddiannau plaid o flaen buddiannau’r bobl leol.
Dywedodd eraill nad oedd pobl yn pleidleisio oherwydd nid oedd unrhyw bwrpas
mewn gwneud hynny, ac nid oedd unrhyw wahaniaeth pwy bynnag oedd yn cael
ei ethol.  Rhoddwyd amryw resymau am hyn, gan gynnwys yr awgrym fod
llywodraeth leol wedi colli gormod o bwerau i lywodraeth ganolog i gael unrhyw
rôl ddefnyddiol, a bod y system etholiadol ei hun yn cynhyrchu gormod o ‘seddau
diogel’ i bleidiau penodol ac felly yn peri i bobl a oedd yn cefnogi pleidiau eraill
beidio â phleidleisio.  Clywsom hefyd nad oedd fawr o ddealltwriaeth o’r modd yr
oedd llywodraeth leol yn gweithio ac o’r rôl yr oedd ganddi i’w chwarae mewn
system o lywodraeth lle ceid cynifer o wahanol haenau o awdurdod.  Gan gofio’r
diffyg dealltwriaeth yma, nid oedd yn syndod fod pobl leol o’r farn nad oedd
pleidleisio mewn etholiadau lleol yn bwysig, ond os ceid mater penodol a fyddai’n
effeithio arnynt, roedd hi’n bosibl o hyd i ddenu diddordeb pobl mewn
ymgyrchoedd lleol.

Cael Rhagor o Bobl i Droi Allan i Bleidleisio

77 Rydym yn sylweddoli (y bydd pleidleiswyr yn dymuno defnyddio’u
pleidleisiau) mai dim ond os ydynt yn credu fod y materion dan sylw yn ystod
etholiadau lleol yn bwysig iddynt, ac y gallai eu pleidleisiau fod yn bwysig o ran
dylanwadu ar  ganlyniadau posibl. Rydym eisiau creu gwell dealltwriaeth o
bwysigrwydd llywodraeth leol, a symbylu gwell cysylltiad rhwng pobl leol a’u
cynghorau.  Felly, rydym yn gwneud argymhellion yn ein Hadroddiad, yn gyntaf i'r
Comisiwn Etholiadol i redeg ymgyrch gwybodaeth gyhoeddus am lywodraeth yng
Nghymru, a sut mae awdurdodau lleol yn rhan o’r strwythur hwnnw; ac yn ail i’r
awdurdodau lleol eu hunain ynghylch gwella’r modd y mae pobl leol – yn
enwedig y bobl ifainc – yn deall beth mae cynghorau a chynghorwyr yn ei wneud
ym mhob ardal i wella ansawdd y bywyd lleol.  Yn ogystal, dylai cynghorau fod â
threfnau sefydledig a hysbys ar gyfer derbyn a rhoi ystyriaeth deilwng i ddeisebau
gan bobl leol.
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88 Credwn fod angen gwneud mwy i ddarparu gwybodaeth a allai ysgogi pobl i
bleidleisio.  Rydym yn argymell darparu gwell gwybodaeth i bobl ifainc am yr
agweddau ymarferol ar bleidleisio, ac rydym hefyd  yn argymell estyn y cyfleuster
"rhadbost" i etholiadau lleol fel y gall pleidleiswyr lleol dderbyn rhagor o
wybodaeth gan ymgeiswyr lleol am eu hunain a’u polisïau.  Credwn ei bod yn
bwysig iawn i symud rhwystrau rhag pleidleisio ble bynnag y bo modd; mae hyn
yn arbennig o berthnasol i bobl anabl, ac rydym yn argymell y dylai fod yn
ofynnol i awdurdodau  baratoi a gweithredu strategaethau mynediad ar gyfer
etholiadau fel bod gan bobl anabl gyfleusterau i bleidleisio i’r safon  y gall
pleidleiswyr eraill ei disgwyl.  Credwn hefyd ei bod hi’n bryd gostwng yr oedran
pan all unigolion gael yr hawl i bleidleisio mewn etholiadau lleol (ac etholiadau’r
Cynulliad Cenedlaethol) i 16, ac rydym yn argymell y dylid newid y gyfraith i
ganiatáu hyn.

99 Gellir gwneud amryw o bethau i’w gwneud hi’n haws i bobl bleidleisio
mewn etholiadau lleol.  Rydym yn argymell estyn yr oriau pleidleisio ar gyfer y
cyfryw etholiadau er mwyn iddynt fod yr un fath â’r rhai ar gyfer etholiadau
seneddol ac etholiadau’r Cynulliad.  Rydym yn gofyn i’r Comisiwn Etholiadol
adolygu’r trefniadau ar gyfer pleidleisio drwy’r post fel ei bod yn haws i bobl
ddefnyddio’r cyfleuster.  Rydym hefyd yn argymell bod awdurdodau lleol Cymru
yn dechrau ystyried nawr pa ddulliau pleidleisio newydd, yn enwedig rhai sy’n
defnyddio technoleg newydd, y gellid eu cyflwyno ar gyfer y rownd nesaf o
etholiadau lleol yn 2004.  Fodd bynnag, rydym yn gwrthwynebu unrhyw awgrym i
gyflwyno pleidleisio gorfodol. 

Symbylu Rhagor o Ymgeiswyr

1100 Mae arnom angen rhagor o bobl yng Nghymru i gynnig eu hunain ar gyfer
gwasanaeth cyhoeddus etholedig lleol.  Ystyriaeth benodol yn hyn o beth yw’r
angen am set  fwy amrywiol o bobl i wasanaethu ar gynghorau lleol, i gyfoethogi
democratiaeth leol â’u profiadau a’u blaenoriaethau gwahanol.  Er bod gan y
pleidiau gwleidyddol rôl allweddol mewn dod o hyd i ymgeiswyr, nid oes
ganddynt fonopoli yn hyn o beth a chredwn y dylai cynghorwyr lleol a
Llywodraeth Cynulliad Cymru hwythau fod â rolau i’w chwarae wrth symbylu
amrediad ehangach o bobl i gynnig eu hunain fel ymgeiswyr.   Rydym yn gwneud
argymhellion ynghylch yr hyn y dylai’r cyrff hynny ei wneud er mwyn cyflawni
hyn, ac rydym hefyd yn argymell y dylid annog cynghorau tref a chymuned i
hysbysebu am unigolion i gynnig eu hunain  pan fo cyfethol aelodau yn cael ei
ystyried.

1111 Rydym yn pryderu ei bod hi’n ymddangos ei bod yn anodd i rywun sy’n
gweithio yn llawn amser fod yn aelod o awdurdod lleol.  Rydym yn gwneud
argymhellion i geisio gwneud hyn yn llai anodd, gan gynnwys bod cyflogwyr yn y
sector cyhoeddus yn fwy hael o ran rhyddhad o’r gwaith gyda chyflog i weithwyr
sy’n dymuno ymgymryd â gwasanaeth cyngor; cymell cyflogwyr yn y sector
preifat i gyhoeddi eu polisïau ynghylch rhyddhau gweithwyr ar gyfer gwasanaeth
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cyngor.  Credwn  y dylai Siarter Cymru i Gynghorwyr, a gyhoeddwyd gan
Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, ennyn cefnogaeth gyffredinol, ac rydym yn
argymell bod Llywodraeth y Cynulliad yn ymgynghori â chyrff cyfrannog i weld
sut gellir ei gweithredu yn llawn.

1122 Rydym hefyd yn gwneud argymhellion ynghylch newidiadau technegol a
allai fod yn ddefnyddiol i symbylu rhagor o bobl i gynnig eu hunain fel ymgeiswyr.
Dylid bod angen llai o lofnodion i gefnogi ymgeisyddiaethau, dylai ffurflenni
enwebu fod yn haws i’w cael a’u dychwelyd, a dylid gostwng yr oedran ieuengaf ar
gyfer ymgeiswyr o 21 i 18.

Y System Etholiadol

1133 Gofynnwyd i ni ystyried a  ddylid cadw Cyntaf yn y Ras (FPTP) fel y system
etholiadol ar gyfer etholiadau lleol yng Nghymru, neu a ddylid cyflwyno system
arall yn ei lle.  Mae ein hargymhellion ynglŷn â hyn yn cynrychioli barn saith o’r
Comisiynwyr; mae gan ddau farn wahanol.

1144 Mae pawb ohonom o’r farn fod angen llawer o gymhwyso ar y strwythurau
rheolaeth wleidyddol newydd yn ein hawdurdodau lleol os ydynt i weithio yn
effeithiol, a rhaid i’r system etholiadol allu cynhyrchu aelodau sy’n gallu  gwneud
hyn.  Rhaid i’r system o leiaf beidio â pheri i bleidleiswyr ymatal rhag pleidleisio, a
dylai, os yw hynny’n bosibl, gynhyrchu rhagor o etholiadau â gornest.  Rhaid iddi
ganiatáu i bobl leol gael eu cynrychioli yn effeithiol gan aelodau sy’n cael eu
huniaethu â rhannau penodol o ardal awdurdod (ac yn caniatáu i aelodau
amhleidiol gael eu hethol os mai dyna yw dymuniad y bobl leol).   Mae’r rhan
fwyaf ohonom yn credu hefyd fod yn rhaid i'r system fod yn un sy’n ei gwneud yn
fwy tebygol y bydd aelodaeth yr awdurdod yn adlewyrchu amrywiaeth barn y
gymuned ac amrywioldeb y bobl leol a’u profiadau gwahanol mewn bywyd.

1155 Buom yn profi saith system etholiadol yn ôl y meini prawf hyn.  Ni ellir
dweud fod yr un system yn llwyr fodloni pob maen prawf, ond penderfynodd y
mwyafrif o’r Comisiynwyr mai ffurf y Bleidlais Sengl Drosglwyddadwy (STV) ar
Gynrychiolaeth Gyfrannol sydd fwyaf addas i ddiwallu gofynion amrywiol pobl
leol o ran y system etholiadol leol.  Mae STV yn caniatáu cynrychioli amrywiaeth
barn (ac felly darparu cymhwyso) yn yr ystafell gyngor gan gynghorwyr etholedig
lleol sy’n cael eu huniaethu â rhanbarthau etholiadol penodol.  Yn arferol, dylai
pob un o’r rhanbarthau hyn ethol rhwng tri a phum aelod, a dylai hyn symbylu’r
pleidiau i gynnig tafell o ymgeiswyr sy’n adlewyrchu amrywioldeb y poblogaethau
lleol, ond ni fyddai’n atal ethol ymgeiswyr amhleidiol pe bai ganddynt ddigon o
gefnogaeth leol.  Credwn y bydd system o’r fath yn lleihau nifer y seddau heb
ornest ac yn cymell rhagor o bleidleiswyr i ddefnyddio’u pleidleisiau, oherwydd
bydd llawer iawn yn llai o "seddau diogel"; rydym yn gwrthod unrhyw awgrym y
byddai gofyn i bleidleiswyr farcio eu papurau pleidleisio yn ôl blaenoriaeth (gan
restru ymgeiswyr yn 1,2,3,4, etc,) fel mae STV yn mynnu yn drysu pleidleiswyr ac
yn peri iddynt beidio â phleidleisio.



1166 Felly, mae’r mwyafrif o'r Comisiynwyr yn argymell y dylid cyflwyno’r system
STV mewn pryd ar gyfer yr etholiadau llywodraeth leol yn 2008; cyn hynny bydd
angen  deddfwriaeth Seneddol i gyflwyno’r system, a bydd yn rhaid i’r Comisiwn
Ffiniau Llywodraeth Leol i Gymru adolygu’r ffiniau etholiadol presennol ac
argymell rhai newydd ar gyfer y rhanbarthau aml-aelod a fynnir gan STV.

1177 Mae dau Gomisiynydd o’r farn y dylai awdurdodau lleol yng Nghymru
barhau i gael eu hethol drwy ddefnyddio'r system etholiadol Cyntaf yn y Ras
(FPTP), ond credant y dylid newid y ffiniau etholiadol er mwyn i bob rhanbarth
etholiadol ethol un aelod yn unig i’r cyngor perthnasol; byddai rhanbarthau aml-
aelod yn cael eu diddymu.  Credant y byddai’r trefniadau hyn yn golygu
atebolrwydd cliriach a chryfach mewn llywodraeth leol, ac yn creu cysylltiad
uniongyrchol rhwng etholwyr lleol mewn ardal benodol â chynghorydd unigol.

1188 Mae pawb ohonom yn argymell y dylid cadw’r patrwm cyffredinol
presennol o ran nifer y cynghorwyr ym mhob awdurdod, y dylid cynnal
etholiadau llywodraeth leol bob pedair blynedd ond nid yn yr un flwyddyn ag
etholiadau’r Cynulliad Cenedlaethol; ac y dylid cynnal yr etholiadau hyn ar gyfer
cynghorau cyfan, gyda holl aelodau’r cynghorau yn cael eu hethol ar yr un
diwrnod.

8
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Pennod 1: Cyflwyniad

1.1 Hwn yw adroddiad Comisiwn a benodwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru
ym mis Mehefin 2001 i archwilio’r trefniadau presennol ar gyfer etholiadau lleol
yng Nghymru. Penodwyd y Comisiwn  yn dilyn cytundeb rhwng y pleidiau Llafur a
Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru ym mis Hydref
2000  i ffurfio gweinyddiaeth bartneriaeth; un o ofynion y cytundeb partneriaeth
oedd bod "adolygiad annibynnol llawn" yn cael ei sefydlu er mwyn archwilio
"systemau pleidleisio posib ar gyfer etholiadau Llywodraeth Leol yng Nghymru, yn
cynnwys rhai a fyddai’n sicrhau bod pleidiau gwleidyddol yn cael eu cynrychioli
mewn ffordd sy’n cyfateb yn well i’r gefnogaeth sydd ganddynt".   Nodir aelodaeth
y Comisiwn yn Atodiad 1, ac mae ein Cylch Gorchwyl yn Atodiad 2.  Gofynnwyd i
ni gyflwyno adroddiad o fewn blwyddyn i ni gael ein sefydlu.

1.2 Er i ni gael ein disgrifio  yn achlysurol gan y cyfryngau fel "y Comisiwn PR",
mae ein Cylch Gorchwyl yn dangos fod ein gorchwylion dipyn yn ehangach na’r
posibilrwydd o ddiwygio’r system etholiadol ar gyfer etholiadau lleol.  Er
enghraifft, gofynnwyd hefyd i ni edrych ar y trefniadau presennol ar gyfer
pleidleisio ac a ellid eu gwneud yn haws i bleidleiswyr; edrych ar amlder
etholiadau lleol; a nifer y cynghorwyr y dylid eu cael ym mhob awdurdod.
Gofynnwyd i ni roi sylw i’r cwestiynau hyn a chwestiynau eraill sy’n deillio, yng
nghyd-destun newidiol llywodraeth leol Cymru, o gyflwyno, dan y pennawd
"trefniadau gweithredol", strwythurau rheolaeth wleidyddol newydd ym mhob
awdurdod lleol.

1.3 Roedd gofyn i ni, hefyd, wrth ddod i’n casgliadau, gofio traddodiad sy’n
bwysig o hyd mewn rhannau o Gymru, sef  llywodraeth leol amhleidiol, drwy
ethol nifer fawr o aelodau Annibynnol.  Yn ogystal, gofynnwyd i ni ystyried, wrth
benderfynu ar y trefniadau etholiadol lleol gorau, sut gallai pobl leol gael eu
cynrychioli mewn ffyrdd sy’n bodloni eu disgwyliadau a sut y gellid adlewyrchu
amrediad eang o fuddiannau lleol mewn aelodaeth cyngor.  Roeddem o'r farn ei
bod yn hanfodol i ymgymryd â’n gwaith ag ymrwymiad cryf i hyrwyddo cyfle
cyfartal i’r grwpiau hynny sydd ar hyn o bryd heb gynrychiolaeth ddigonol, neu
sydd wedi pellhau oddi wrth lywodraeth leol yng Nghymru.  Roeddem hefyd
wastad yn dwyn i gof  iechyd sylfaenol democratiaeth leol yng Nghymru, sydd ar
hyn o bryd i’w weld mewn lefelau cymharol isel o bleidleiswyr yn troi allan i fwrw
eu pleidlais a’r nifer uchel o seddau heb ornest.  Roedd hon, felly, yn dasg anodd,
ond yn un a ymgymerwyd gennym â brwdfrydedd, ac ymrwymiad clir i haen gryf
ac effeithiol o lywodraeth leol yng Nghymru.

1.4 Buom yn ymgynghori yn eang cyn dod i’n casgliadau.  Gwahoddwyd
tystiolaeth ysgrifenedig gan amrediad eang o sefydliadau awdurdodau lleol,
gwleidyddol a gwirfoddol, yn ogystal ag oddi wrth Aelodau o’r Cynulliad ac
Aelodau Seneddol.  Cawsom ymatebion hefyd gan lawer o unigolion.  Mae rhestr
o’r rhai a gyflwynodd dystiolaeth neu sylwadau ysgrifenedig i ni i'w gweld yn
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Atodiad 3.  Cafodd gwefan ei sefydlu gennym ac erbyn 12 Mehefin, roedd
cyfanswm yr ymweliadau â’r safle dros 10,000.   Mae’r gwahanol gyflwyniadau a
gawsom a’r nodiadau am y cyfarfodydd a gynhaliwyd gennym i’w gweld ar y safle.
Ar ôl derbyn tystiolaeth ysgrifenedig,  buom yn cymryd tystiolaeth lafar gan
gynrychiolwyr y pleidiau gwleidyddol, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, ac
academyddion a sefydliadau sy’n arbenigwyr yn y maes.  Wedyn buom yn ymweld
â phob awdurdod lleol yng Nghymru, i glywed barn cynghorwyr o bob
argyhoeddiad gwleidyddol.  Mae copïau o’r sleidiau a ddefnyddiwyd gennym i
gyflwyno’r trafodaethau hyn yn Atodiad 4.  Dylem nodi yma fod ein hymweliadau
ag ystafelloedd cyngor yn ein hatgoffa pa mor wael yw llawer ohonynt o ran
darparu mynediad i bobl anabl, ac mae’n amlwg fod yn rhaid gweithredu i wella
hyn, er lles cynghorwyr anabl a phobl eraill sy’n anabl.

1.5 Cafodd cyfarfodydd cyhoeddus eu trefnu gennym hefyd yn ardal pob
awdurdod lleol; ychydig yn unig o bobl a fu’n mynychu’r rhain ar y cyfan
(adlewyrchiad efallai  o’r colli diddordeb mewn llywodraeth leol sy’n gefndir i
lawer o’n hargymhellion).  Eto i gyd, bu’n bosibl i ni gael gwybodaeth ddefnyddiol
a diddorol gan y rhai a aeth i’r drafferth o fod yn bresennol.  Hefyd, buom yn
cysylltu yn uniongyrchol (drwy ebost, llythyr a’r ffôn) ag amryw o sefydliadau
gwirfoddol a chynrychiadol yr oeddem yn credu y gallai eu sylwadau fod yn
berthnasol.  Cyflwynodd rhai o’r rhain eu sylwadau ar bapur, ond cawsom ein
siomi am na wnaed hyn gan eraill, gan gynnwys yr undebau llafur a rhai
sefydliadau cydraddoldeb.  Oherwydd y bydd ein Hadroddiad yn destun
ymgynghori pellach, gobeithiwn y bydd y cyrff hyn yn cymryd y cyfle hwnnw i
gyfrannu at y ddadl.  Ar y llaw arall, cawsom gyfarfodydd diddorol ac adeiladol
iawn â nifer o gynghorau ieuenctid, disgyblion ysgol a Chyngor yr Henoed Cymru.
Yma, rydym yn cofnodi ein diolch a gwerthfawrogiad i bawb a gyfrannodd at ein
gwaith, naill ai drwy gyflwyno tystiolaeth neu drwy gyfarfod a thrafod y materion
â ni.

Mae strwythur ein hadroddiad yn syml.  Rydym yn dechrau drwy ddisgrifio – fel y
gwelwn ni’r sefyllfa -  rôl a phwysigrwydd llywodraeth leol Cymru, a’r trefniadau
presennol ar gyfer etholiadau lleol yng Nghymru.  Wedyn rydym yn ystyried cyd-
destun ehangach etholiadau lleol, yn gwneud argymhellion er mwyn mynd i’r afael
â rhai o’r materion sy’n ymwneud â diffyg gwybodaeth am, a diffyg diddordeb
mewn, llywodraeth leol a democratiaeth leol. (Daeth hyn yn amlwg iawn i ni wrth
deithio o gwmpas Cymru). Mae hyn yn arwain at drafodaeth ar sut i wneud
pleidleisio yn haws i bobl leol, a sut i berswadio rhagor o bobl i gynnig eu hunain
fel ymgeiswyr.  Yn olaf, rydym yn rhoi sylw i’r posibilrwydd o ddiwygio’r system
etholiadol.  Oni fyddwn yn nodi’n wahanol yn y testun, mae ein hargymhellion yn
unfrydol.
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Pennod 2: Llywodraeth Leol Ac Etholiadau
Lleol Nawr

A Llywodraeth Leol sy’n Newid yng Nghymru

2.1 Yn y Cyflwyniad cafwyd ymrwymiad gennym i haen gryf ac effeithiol o
lywodraeth leol yng Nghymru.  Ond beth yw pwrpas llywodraeth leol, a pham
mae mor bwysig?  Ni allwn wella’r  disgrifiad a geir yn Adroddiad Comisiwn
McIntosh. 1

"Rydym yn gweld dwy agwedd hanfodol ar lywodraeth leol – 

● Mae llywodraeth leol yn gwasanaethu’r bobl. Mae darparu gwasanaeth
cyhoeddus wastad wedi bod yn un o brif swyddogaethau llywodraeth leol.
Nid awdurdodau lleol, ar unrhyw gyfrif, yw’r unig rai sy’n darparu
gwasanaethau i’r cyhoedd ; gyda rhai gwasanaethau statudol pwysig maent,
mewn gwirionedd, yn asiantau’r llywodraeth ganolog, ond mae’n wir dweud
o hyd nad oes unrhyw ddarparwr gwasanaeth arall yn darparu amrediad
mor eang o wasanaethau.

● Mae llywodraeth leol yn cynrychioli’r gymuned. Mae cynghorau yn cael
eu hethol.  Maent yn cynrychioli’r bobl yn eu hardaloedd; ac felly mae
ganddynt, yr un fath â’r Senedd, gyfreithlondeb democrataidd.  Pa
swyddogaethau bynnag sydd ganddynt o ran cyflenwi gwasanaeth – a hyd
yn oed pe baent heb swyddogaethau o’r fath – fe fyddent yn dal i fod â’r
swyddogaeth gynrychiadol hon."

2.2 Ymddengys i ni fod y disgrifiad hwn yn amlygu rôl allweddol llywodraeth
leol mewn gwella ansawdd bywyd pobl leol drwy ddarparu gwasanaethau o safon
uchel, yn ogystal â phwysleisio’i nodweddion sylfaenol o fod yn ddemocrataidd a
chynrychiadol.  Mae gan gynghorwyr lleol lawer o rolau, ond ymddengys i ni y
gellir cyplysu’r rhain hefyd â’r ddwy nodwedd allweddol a nodwyd gennym; mae
cynghorwyr yn cyfrannu at drefnu gwasanaethau sy’n gwella ansawdd bywyd
cymunedau lleol, ac maent yn cynrychioli pobl leol a safbwyntiau lleol, gan
ddylanwadu ar ran trigolion lleol.  Rydym yn sylweddoli fod y rhain yn dasgau
hanfodol, bod rôl cynghorwyr yn bwysig dros ben o ran iechyd a lles ein
cymunedau lleol, a bod angen o hyd am bobl alluog ac ymroddedig i gynnig eu
hunain ar gyfer y math hwn o wasanaeth cyhoeddus.  Bwriad yr argymhellion a
nodir yn ddiweddarach yn yr Adroddiad hwn yw cryfhau sefyllfa llywodraeth leol
ac awdurdodau lleol yng Nghymru.

2.3 Gwnaethom ein gwaith ar adeg o newid sylweddol yn llywodraeth leol
Cymru.  Bydd yr "agenda foderneiddio" ar gyfer llywodraeth leol wedi’i hyrwyddo
gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, yn arwain at newidiadau sylfaenol yn y ffordd y
mae awdurdodau lleol yn rheoli eu busnes ac yn gweithredu.  O fis Mai 2002,

1. Adroddiad y Comisiwn Llywodraeth Leol a Senedd yr Alban (Mehefin 1999), t.10
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bydd y mwyafrif helaeth o gynghorau sir a bwrdeistref sirol Cymru yn gweithredu
trefniadau "arweinydd a chabinet" wrth gyflawni eu swyddogaethau, tra bydd y
gweddill yn sefydlu Byrddau Cyngor â chydbwysedd gwleidyddol i wneud
penderfyniadau.  Er bod yna wahaniaethau sylweddol rhwng y ddau fath o drefniad,
mae ganddynt un peth yn gyffredin, sef bod y pwerau i wneud penderfyniadau yn
nwylo llai o gynghorwyr nag a ragdybiwyd dan y system draddodiadol o bwyllgorau.
Bydd disgwyl nawr i’r cynghorwyr hynny nad ydynt yn aelodau o gabinet neu Fwrdd
Cyngor  i ymgymryd â rolau craffu fel aelodau o Bwyllgorau Trosolwg a Chraffu,
gyda rhagor o bwyslais eto efallai ar eu cyfrifoldebau cynrychiadol

2.4 Mae angen gosod y strwythurau newydd ochr yn ochr â phrif nodweddion
eraill Deddfau Llywodraeth Leol 1999 a 2000 sy’n rhoi pwerau newydd i
awdurdodau lleol a chynghorwyr, sef:

● Dyletswydd "Gwerth Gorau" (neu welliant parhaus) a gyflwynwyd gan Ddeddf
Llywodraeth Leol 1999;

● Y pŵer i wneud unrhyw beth i hyrwyddo lles economaidd, cymdeithasol ac
amgylcheddol eu hardal, a gyflwynwyd gan Ran 1 o Ddeddf Llywodraeth Leol
2000;

● Y dyletswydd i baratoi, gydag eraill, strategaeth i hyrwyddo lles cymuned yn
economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol (strategaeth gymunedol);

● Y dyletswydd dan Ran III o Ddeddf Llywodraeth Leol 2000 i sefydlu
pwyllgorau safonau a dilyn cod ymddygiad yn seiliedig ar batrwm a
gyhoeddwyd gan y Cynulliad.  Bydd yn rhaid i bob cynghorydd ac aelod
cyfetholedig dderbyn y cod hwn.  Bydd gan y Comisiynydd Lleol dros
Weinyddiaeth yr hawl i ymchwilio honiadau o dorri amodau’r cod.  Bydd gan y
pwyllgorau safonau a thribiwnlys annibynnol y pwerau i gosbi’r rhai sydd wedi
torri’r cod.

2.5 Mae Llywodraeth y Cynulliad wedi cyhoeddi canllawiau a rheoliadau ar gyfer 
yr elfennau hyn.  Gellir rhoi cyfrifoldeb i Bwyllgorau Trosolwg a Chraffu am gynnal
adolygiadau Gwerth Gorau a dylai’r pwyllgorau hyn  fod â rhan weithredol mewn
monitro cynnydd o ran Gwerth Gorau.  Gallant hefyd gael rhan i’w chwarae mewn
gwerthuso cynnydd strategaethau cymunedol, i weld pa mor dda y maent wedi 
mynd i’r afael â buddiannau penodol a pha mor dda y mae polisïau gwahanol yn 
cael eu tynnu at ei gilydd.  Datblygir llawer o strategaethau cymunedol gan
ddefnyddio pwyllgorau ardal neu fforymau ardal (mae’r olaf yn cynnwys amrediad
ehangach o unigolion a sefydliadau).  Mae gan gynghorwyr unigol hwythau ran i’w
chwarae wrth ofalu bod etholwyr a sefydliadau cymunedol yn eu hardaloedd
etholiadol yn cyfranogi wrth drafod blaenoriaethau ac amcanion y strategaeth
gymunedol a rhoi gwybod iddynt beth mae’r cyngor a’i bartneriaid yn ceisio’i
gyflawni.

2.6 Gallwn grynhoi’r adran hon drwy ailddatgan ein barn fod llywodraeth leol yng
Nghymru, a rôl aelodau unigol, yn aruthrol bwysig; cydnabod y newidiadau mawr a’r
uchelgeisiau newydd sydd i’w gweld eisoes yn ein hawdurdodau lleol fel canlyniad
i’r agenda foderneiddio; ac atgoffa ein hunain fod yn rhaid i'r argymhellion a wneir
gennym ar y materion o fewn ein Cylch Gorchwyl ystyried y cyd-destun newydd
hwn a chyfrannu, cyn belled ag y bo modd, at gyflawni’r uchelgeisiau hynny.
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B  Strwythur Etholiadau Lleol yng Nghymru

Y system bresennol

2.7 Cafodd 22 o awdurdodau "unedol" sir a bwrdeistref sirol eu creu gan Ddeddf
Llywodraeth Leol (Cymru) 1994, a chafodd yr aelodau cyntaf eu hethol ym 1995.
Mae’r Ddeddf yn darparu ar gyfer etholiadau cyngor-cyfan bob pedair blynedd, ac
felly cynhaliwyd yr etholiadau nesaf, ar yr un pryd ag etholiadau cyntaf y
Cynulliad Cenedlaethol, ym mis Mai 1999.  Mae’r Cynulliad wedi gohirio’r
etholiadau llywodraeth leol nesaf tan 2004; wedyn fe’u cynhelir pob pedair
blynedd (2008, 2012, etc) tra cynhelir etholiadau’r Cynulliad yn 2003, 2007 etc.
Rydym yn cynnig sylwadau yn ddiweddarach yn yr adroddiad ynghylch doethineb
y penderfyniad hwnnw.

2.8 Cafodd 1,270 o gynghorwyr eu hethol i’r 22 cyngor unedol yn etholiadau
1999 drwy ddefnyddio’r system etholiadol Cyntaf yn y Ras (FPTP), sydd hefyd yn
cael ei hadnabod fel y System Mwyafrif Syml.  Mae’r system hon yn cael ei
defnyddio ar gyfer etholiadau llywodraeth leol a  Seneddol ledled Prydain ers
blynyddoedd lawer.  Dan FPTP mae’r pwyslais ar gysylltiad uniongyrchol ac
atebolrwydd clir rhwng pleidleiswyr a’u haelod etholedig.  Mae pob aelod yn
cynrychioli ardal etholiadol a gafodd ei diffinio yn ddaearyddol ("rhanbarth
etholiadol" yw’r term a ddefnyddir am etholiadau llywodraeth leol ar gyfer
awdurdodau unedol Cymru) ac yn ceisio cynrychioli buddiannau yr holl drigolion
a’r holl sectorau oddi mewn i’r rhanbarth, waeth beth fo’u hargyhoeddiadau
gwleidyddol. 

2.9 Mewn etholiadau Seneddol a gynhelir dan y system FPTP, mae pob ardal
etholiadol ("etholaeth") yn cael ei chynrychioli gan un aelod yn unig, ac mae gan
bleidleiswyr un bleidlais yn unig i’w bwrw ar gyfer yr ymgeisydd sydd orau
ganddynt.  O dan y trefniadau presennol ar gyfer llywodraeth leol yng Nghymru,
fodd bynnag, llai na hanner y cynghorwyr awdurdodau unedol a etholir o
ranbarthau etholiadol un-aelod.   Yn ystod etholiadau 1999, cafodd 595
cynghorydd allan o gyfanswm o 1,270 (h.y. 47%) ledled Cymru  eu hethol o
ranbarthau etholiadol un-aelod.  Cafodd y gweddill (675 o gynghorwyr neu 53%)
eu hethol o 275 o ranbarthau aml-aelod a ddychwelodd ddau, tri, pedwar neu
bump o aelodau i’w cynghorau.

2.10 Mewn rhanbarthau etholiadol aml-aelod mae nifer y pleidleisiau sydd gan
bleidleiswyr yn cyfateb i nifer y cynrychiolwyr.   Felly, os oes gan ranbarth
etholiadol dri aelod, mae gan bleidleiswyr yn y rhanbarth  hwnnw yr hawl i dair
pleidlais – ar gyfer ymgeiswyr gwahanol – a gall pleidleiswyr ddewis bwrw pob un
o'r tair pleidlais neu lai.  Nid yw’r rheolau pleidleisio yn caniatáu i bleidleiswyr
nodi blaenoriaeth ar gyfer ymgeiswyr mewn sefyllfa o’r fath – nodir pob pleidlais
a roddir i ymgeisydd gan "X" ar y papur pleidleisio, ac mae pob "X" yn gyfwerth â’r
holl bleidleisiau eraill a fwrir.



2.11 Erbyn hyn mae’r Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol i Gymru wedi cwblhau’r
adolygiad o’r trefniadau etholiadol yn y 22 sir a bwrdeistref sirol a fynnwyd gan
Ddeddf Llywodraeth Leol (Cymru)  1994.   Mae’r Ddeddf yn rhagdybio rhanbarthau
etholiadol un-aelod, ond gellid newid hyn, naill ai ar gyfer awdurdodau unigol neu
rannau o awdurdodau unigol, drwy orchymyn gan yr Ysgrifennydd Gwladol.  Felly,
rhoddwyd awdurdod i’r Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol i Gymru "ystyried y
fantais o ddarparu ar gyfer rhanbarthau aml-aelod" mewn nifer o awdurdodau ac
ardaloedd penodol2, ac mewn nifer sylweddol o achosion argymhellwyd
rhanbarthau aml-aelod.  Roedd trefniadau newydd a oedd yn deillio o argymhellion
y Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol i Gymru ar waith ar gyfer y rhan fwyaf  o
awdurdodau erbyn etholiadau 1999.  Hyd yma, nid yw Cynulliad Cenedlaethol
Cymru wedi gweithredu’r argymhellion ar gyfer y chwech awdurdod arall.

2.12 Mae Tabl A yn crynhoi a chymharu dosbarthiad y seddau rhwng seddau 
un-aelod ac aml-aelod yn y 22 cyngor yng Nghymru fel yr oedd yn 1999 ac fel y
byddai yn 2004 pe bai’r cynigion sydd heb eu cadarnhau eto yn cael eu gweithredu
yn llawn.  Pe gweithredir yr holl gynigion, bydd 621 o gynghorwyr (49% o’r
cyfanswm) yn cael eu hethol o ranbarthau un-aelod, a 643 (51%) o 261 o ranbarthau
aml-aelod.

Tabl A – Dosbarthiad seddau: un-aelod ac aml-aelod 
(Cymru gyfan) 

Rhanbarthau Etholiadol yn ôl nifer Cyfanswm
y seddau

1 2 3 4 5

Nifer y rhanbarthau 595 175 78 19 3 870
etholiadol 1999    (621) (164) (75) (20) (2) (882)
(2004)

Nifer y cynghorwyr  595 350 234 76 15 1,270
yn ôl categori 1999    (621) (328) (225) (80) (10) (1,264)
(2004)

% y cynghorwyr 47 28 18 6 1
yn ôl categori (49) (26) (18) (6) (1)
(2004)

d.s. mae’r ffigurau ar gyfer 2004 yn ystyried newidiadau i gynigion y Comisiwn ar gyfer Tor-faen a wnaed gan
Weinidog y Cynulliad dros Lywodraeth Leol.  Mae’r rhain yn amodol ar gymeradwyaeth y Cynulliad. 

Mae Atodiad 5 yn dangos dosbarthiad y rhanbarthau un-aelod ac aml-aelod ym
mhob awdurdod lleol fel y byddent yn 2004 pe derbynnir y cynigion sy’n disgwyl
cymeradwyaeth.

2.13 Ar y sail hwn  mae’n amlwg nad yw’r system FPTP yn cael ei defnyddio mewn
rhannau helaeth (ond nid  ym mhob rhan) o Gymru yn ei ffurf bur neu glasurol
(Seneddol).  Ar un llaw, etholir holl aelodau awdurdodau Sir Benfro, Powys ac Ynys
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2. Gweler y Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol i Gymru,  "Arolwg o’r Trefniadau Etholiadol ar gyfer Prif

Ardaloedd Cymru: Nodyn Canllaw (Ionawr 1997)
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Môn o ranbarthau un-aelod.  Ar y llaw arall, etholir holl aelodau cynghorau
Blaenau Gwent a Merthyr Tudful drwy FPTP o ranbarthau aml-aelod ac mae’r
mwyafrif helaeth o’r aelodau yng Nghaerdydd, Casnewydd, Bro Morgannwg a
Chaerffili yn cael eu hethol o ranbarthau felly.  

Canlyniadau

2.14 Mae trosi pleidleisiau yn seddau dan system bleidleisio FPTP yn syml.  Y
ffactorau allweddol yw safle ymgeisydd mewn perthynas â chyfanswm y
pleidleisiau a nifer y cynrychiolwyr y gall yr ardal etholiadol eu hethol i’r cyngor
perthnasol.  Felly, mewn rhanbarth etholiadol ag un aelod, yr ymgeisydd sy’n
derbyn y nifer fwyaf o bleidleisiau sy’n ennill y sedd; mewn rhanbarth etholiadol â
thair sedd mae’r tri ymgeisydd â’r nifer fwyaf o bleidleisiau yn ennill y tair sedd.
Nid yw canran y pleidleisiau a enillir gan ymgeisydd yn berthnasol yn
uniongyrchol i’r modd y caiff y sedd neu’r seddau eu dyrannu ar gyfer y rhanbarth
hwnnw. 

2.15 Dan FPTP, hap a damwain yw hi a yw canlyniad etholiad ledled awdurdod yn
adlewyrchu faint o bleidleisiau gafodd eu bwrw i bob plaid yn ardal yr awdurdod.
Yn ystod etholiadau 1999, mewn rhai awdurdodau, megis Sir Gaerfyrddin, Conwy a
Sir Ddinbych, roedd perthynas agos rhwng cyfran y pleidleisiau a chyfran y seddau
a enillwyd gan  y pleidiau ac nid oedd gan unrhyw blaid fwyafrif o’r seddau.
Mewn rhannau eraill, llwyddodd y Blaid Lafur i gael mwyafrifoedd sylweddol  yn
ystafelloedd cyngor wyth o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru.  Roedd maint
buddugoliaethau Llafur yn yr awdurdodau hyn yn amrywio o 60% o’r seddau yn
Sir y Fflint i 85% yng Nghasnewydd ac 88% yn Nhor-faen.   Mae’r canrannau
hynny’n gwrthgyferbynnu’n glir â maint  y bleidlais a enillwyd gan y Blaid Lafur yn
yr wyth awdurdod hynny.  Dim ond mewn un o’r wyth awdurdod y llwyddodd
Llafur i ennill dros 50% o’r cyfrannau amcangyfrifedig o gyfanswm y pleidleisiau a
gafodd eu bwrw yn yr awdurdod.  Hyd yn oed yno (yn Nhor-faen), nid oedd
cyfran Llafur yn fwy na’r amcangyfrif o 55% o’r holl bleidleisiau.  Cafwyd mwy o
anghysondeb rhwng y pleidleisiau a enillwyd a’r seddau a enillwyd yng
Nghasnewydd, lle enillodd Llafur 85% o’r seddau ar ôl ennill 45% amcangyfrifedig
o’r pleidleisiau.  

2.16 Ambell waith mae’r duedd hon gan FPTP yn cynhyrchu canlyniadau â diffyg
cyfranoldeb difrifol, ac ymddengys eu bod yn nodwedd arbennig o awdurdodau
lle defnyddir rhanbarthau etholiadol aml-aelod yn helaeth.  Mewn rhanbarthau
aml-aelod lle mae pleidleisio pleidiol yn gryf a disgybledig, yn aml fe fydd y blaid
fwyaf yn y rhanbarth yn cael mantais sylweddol.  Os oes tair sedd i’w hennill,
mae’n bosibl, os yw pleidlais y blaid yn gyson, i bob un o’r tri ymgeisydd
llwyddiannus fod o’r un blaid – er efallai nad yw'r blaid honno ond wedi llwyddo i
gael cyfran fach o’r holl bleidleisiau.   Felly, yn ystod etholiadau 1999 yn Abertawe,
mewn dau o’r rhanbarthau etholiadol pedwar-aelod (Uplands a’r Castell), enillodd
pedwar aelod Llafur bob un o’r pedair sedd ym mhob rhanbarth er i’r Blaid Lafur
ennill ond 22% amcangyfrifedig o’r holl bleidleisiau yn Uplands a 32%
amcangyfrifedig yn y Castell. 
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2.17 Gellir darlunio canlyniadau gwleidyddol etholiadau lleol 1995 a 1999 yng
Nghymru drwy ddychmygu sbectrwm, gydag awdurdodau ag un-blaid yn bennaf ar un
pen ac awdurdodau ag Annibynwyr yn bennaf ar y pen arall; mewn mannau rhwng y
ddau begwn y mae rheolaeth wleidyddol y blaid flaenaf yn cael ei herio neu ei threchu
gan blaid arall ("gornest bleidiol") neu lle mae ymyrraeth gan yr Annibynwyr naill ai yn
atal neu yn bygwth atal unrhyw blaid rhag rheoli ("pleidiau/ annibynwyr yn gymysg").
Mae Tablau B ac C yn dangos hyn ar gyfer 1995 a 1999, yn y drefn honno.

Tabl B

1995
Un blaid yn  Gornest Pleidiau/Annibynwyr Annibynwyr 
flaenaf Bleidiol yn gymysg yn flaenaf
Blaenau Gwent Sir Fynwy Sir Gaerfyrddin Ceredigion
Pen-y-bont ar Ogwr Conwy Sir Benfro
Caerffili Sir Ddinbych Powys
Caerdydd Gwynedd Ynys Môn
Sir y Fflint
Merthyr Tudful
Castell-nedd Port Talbot
Casnewydd
Rhondda Cynon Taf
Abertawe
Tor-faen
Bro Morgannwg
Wrecsam

Tabl C

1999
Un blaid yn  Gornest Pleidiau/Annibynwyr Annibynwyr 
flaenaf Bleidiol yn gymysg flaenaf
Blaenau Gwent Caerffili Sir Gaerfyrddin Ceredigion
Pen-y-bont ar Ogwr Sir Fynwy Conwy Powys
Caerdydd Rhondda Cynon Taf Sir Ddinbych Sir Benfro
Sir y Fflint Bro Morgannwg Gwynedd Ynys Môn
Castell-nedd Port Talbot Merthyr Tudful
Casnewydd Wrecsam
Abertawe
Tor-faen

2.18 Wrth gymharu’r ddwy set o ganlyniadau gwelir bod un blaid (Llafur) yn flaenaf
mewn 13 o awdurdodau allan o 22, ym 1995, ond erbyn 1999  roedd tri awdurdod
(Caerffili, Rhondda Cynon Taf a Bro Morgannwg) wedi symud i’r categori "gornest
bleidiol" a dau arall, Merthyr Tudful a Wrecsam, i’r categori "Pleidiau/ Annibynwyr yn
gymysg".  Ar y llaw arall, nid oedd yr un o’r awdurdodau lle mae’r Annibynwyr yn flaenaf
wedi dangos unrhyw arwyddion o bwys o fynd yn fwy gwleidyddol, a pharhaodd yr
Annibynwyr i chwarae rhan sylweddol yn yr awdurdodau yn y categori "cymysg".



Pwy a etholir?

2.19 Waeth beth fo’r cysylltiad gwleidyddol, mae’r cynghorydd sir a bwrdeistref
sirol nodweddiadol yng Nghymru yn wyn, yn wryw, yn hŷn na chyfartaledd y
boblogaeth, ac wedi ymddeol.  Mae Cyfrifiad Cenedlaethol 2001 o Gynghorwyr
Awdurdodau Lleol yng Nghymru a Lloegr a wnaed gan Sefydliad y Cyflogwyr ar
gyfer llywodraeth leol a’r Asiantaeth Gwella a Dysgu (gweler Atodiad 6) yn dangos
fod 81% o’r holl gynghorwyr sir a bwrdeistref sirol yng Nghymru yn wryw, bod
oedran cyfartalog cynghorwyr Cymru yn 59, bod 99% yn wyn a bod 48% wedi
ymddeol. 

2.20 Mae ffigurau manwl y cyfrifiad yn dadlennu ystadegau diddorol eraill
ynghylch cyfansoddiad ein hystafelloedd cyngor.  Dim ond 19% o gynghorwyr
Cymru sy’n fenywod, y ganran isaf ymhlith  cynghorwyr y prif awdurdodau ym
Mhrydain (ac yn wahanol i rannau eraill  o’r Deyrnas Gyfunol, nid yw’r gyfran yn
cynyddu).   Ar y llaw arall, yn y Cynulliad Cenedlaethol mae dros 40% o’r aelodau
yn fenywod.  Dim ond 21 o’r 1,270 o gynghorwyr (1.8%) oedd dan 35 oed pan
wnaed y cyfrifiad a dim ond 138 (11.4%) oedd dan 45 oed.  Ar ben arall y sbectrwm,
roedd 434 o gynghorwyr (36.6%) yn 65 oed neu drosodd. 

2.21 Roedd pob un ond 13 o’r 1,270 o gynghorwyr yn disgrifio’u hunain yn "wyn"; o
blith y 13 o gynghorwyr nad oedd yn wyn, disgrifiodd 11 eu hunain  fel pobl "hil
gymysg" a dywedodd dau eu bod yn "Asiaidd/Asiaidd Brydeinig".  O ran cyflogaeth,
roedd 245 o gynghorwyr (19.5%) mewn cyflogaeth lawn-amser adeg y cyfrifiad, 83
(6.6%) mewn cyflogaeth ran-amser a 200 (16%) yn hunan-gyflogedig.

Cyfranogiad

2.22 Mae ar ddemocratiaeth leol iach angen lefelau uchel o gyfranogiad, gan
bleidleiswyr ac ymgeiswyr.  Buom yn ystyried y ddau fater yng nghyd-destun y
system etholiadol bresennol. 

Seddau heb ornest

2.23 Mae gan Gymru lefel uchel o seddau heb ornest mewn etholiadau
cynghorau sir a bwrdeistref sirol.  Ym 1999, cafodd 211 o’r 1,270 cynghorydd eu
"dychwelyd heb ornest", hynny yw heb i neb gael ei enwebu i fod yn ymgeisydd yn
eu herbyn.  Nid oedd y sefyllfa fawr gwell yn ystod yr etholiadau blaenorol ym
1995; bryd hynny cafodd 208 (neu 16.4%) o gynghorwyr Cymru eu hethol heb fod
angen cynnal etholiad yn eu rhanbarthau.  Mae hyn yn cymharu’n wael â’r Alban,
sydd â strwythur llywodraeth leol tebyg i Gymru, lle  cafodd llai na 5% o
gynghorwyr eu dychwelyd heb ornest ym 1995 a 1999 (4.7% a 4.6% yn y drefn
honno).              

2.24 Mae Tabl D yn dangos dosbarthiad seddau heb ornest, yn ôl awdurdod
lleol, ym 1999, a chyfran yr etholwyr ym mhob awdurdod a gollodd gyfle o'r
herwydd i bleidleisio dros eu cynrychiolwyr lleol:     
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Tabl D
Seddau Heb Ornest ym 1999 - Dosbarthiad yn Ôl Awdurdod

Awdurdod Nifer yr  Nifer yr Aelodau % yr Etholaethau 
Aelodau a Etholwyd Heb mewn rhanbarthau 

Ornest etholiadol heb ornest
Blaenau Gwent 42 0 0
Pen-y-bont ar Ogwr 54 12 20.9
Caerffili 73 2 3.2
Caerdydd 75 0 0
Sir Gaerfyrddin 74 18 24.1
Ceredigion 44 14 34.1
Conwy 59 8 12.3
Sir Ddinbych 47 2 4.3
Sir y Fflint 70 14 20.0
Gwynedd 83 42 49.9
Merthyr Tudful 33 0 0
Sir Fynwy 42 2 4.7
Castell-nedd Port Talbot 64 9 11.5
Casnewydd 47 0 0
Sir Benfro 60 16 28.0
Powys 73 38 51.0
Rhondda Cynon Taf 75 1 0.8
Abertawe 72 3 3.9
Tor-faen 44 8 17.0
Bro Morgannwg 47 0 0
Wrecsam 52 15 27.9
Ynys Môn 40 7 15.3

CYMRU 1270 211 13.7

2.25 Mae seddau heb ornest i’w cael fel arfer mewn ardaloedd gwledig yn
bennaf ym Mhowys a Gwynedd  - yn y ddau awdurdod, roedd 50% o’r etholwyr
yn methu defnyddio’u hawl i bleidleisio dros eu haelodau lleol.  Mewn chwech
awdurdod arall, roedd rhwng 20% a thraean o’r etholwyr yn methu pleidleisio.  O
blith y 211 aelod a gafodd eu dychwelyd heb ornest, enillodd ymgeiswyr Llafur 80
sedd (37.9%), Annibynwyr 74 (35.1%), Plaid Cymru 38 (18%), y Democratiaid
Rhyddfrydol 14 (6.6%) a’r Ceidwadwyr 5 (2.4%).

Canran y rhai sy’n troi allan i bleidleisio

2.26 Mae canran y rhai sy’n troi allan i bleidleisio mewn etholiadau, ar bob lefel,
yn achos pryder.  Gyda chymorth swyddogion etholiadol awdurdodau lleol, a
thrwy ddefnyddio cyfrifon papurau pleidleisio awdurdodau, gwnaethom
ddadansoddiad o ganran y rhai a drodd allan i bleidleisio yn ystod etholiadau lleol
1999 yng Nghymru3.  Cawsom fod canran y rhai a drodd allan i bleidleisio ym 1999

3. Am drafodaeth bellach, gweler Atodiad 7.



mewn rhanbarthau etholiadol yng Nghymru lle cafwyd gornest yn 47% ar
gyfartaledd, ond ar ôl ystyried nifer y seddau heb ornest, roedd canran yr
etholwyr a bleidleisiodd  yn yr etholiadau hynny oddeutu 41%.

2.27 Roedd canran y rhai a drodd allan i bleidleisio yn amrywio yn sylweddol o
awdurdod i awdurdod.  Yng Nghasnewydd, lle cafwyd gornest ym mhob
rhanbarth, roedd canran y  rhai a drodd allan i bleidleisio ar draws yr awdurdod yn
39.4%; yn Wrecsam roedd yn 40.9% mewn rhanbarthau lle cafwyd gornest ac yn
Nhor-faen roedd  yn 41.4% (eto mewn rhanbarthau â gornest yn unig).  Dangosodd
pleidleiswyr yng Ngwynedd (62.7%) lawer mwy o ddiddordeb lle cafwyd gornest
mewn rhanbarthau ac felly cawsant gyfle i bleidleisio, ond am fod hynny wedi
digwydd yn hanner y seddau yn unig,  gwir ganran yr etholwyr yng Ngwynedd a
bleidleisiodd ym 1999 oedd 32.1%.   Serch hynny, roedd y gyfran yn uwch  nag ym
Mhowys (25.8%), eto lle na chafwyd gornest ond yn hanner yr holl seddau, ac yn
uwch hefyd nag yn Wrecsam (29.5%).

2.28 Credwn fod y ffigurau hyn ynglŷn a chanran y rhai a drodd allan i bleidleisio
yn codi sawl cwestiwn.  Nid y lleiaf o'r rhain yw’r cwestiwn sy’n ymwneud â
hygrededd democrataidd  cynghorau sy’n cael eu hethol  gan lai na thraean yr
etholwyr yn eu hardaloedd a’r graddau y mae’r cynghorau hyn yn cynrychioli’r
etholwyr.  Dywedodd cynrychiolwyr awdurdodau lleol a Chymdeithas
Llywodraeth Leol Cymru ei hun wrthym eu bod yn pryderu am nifer yr aelodau a
ddychwelir heb ornest, ac yn pryderu hefyd am ganran y rhai sy’n troi allan i
bleidleisio.  Dywedodd rhai cynghorwyr eu bod o’r farn fod ganddynt fwy o hawl i
fod  yn gynghorwyr, a’u bod yn gallu bod yn fwy dylanwadol, os oeddynt wedi
cael eu hethol (yn hytrach na chael eu dychwelyd heb ornest) ac os oedd canran
y rhai a drodd allan i bleidleisio yn uchel.

2.29 Rydym yn gwneud argymhellion yn ddiweddarach yn yr adroddiad hwn er
mwyn ceisio ysgogi rhagor o etholiadau â gornest a chynyddu canran y rhai sy’n
troi allan i bleidleisio.  Yn y cyfamser mae arnom angen data dibynadwy a chyson
am ganran y rhai sy’n troi allan i bleidleisio fel y mesur gorau o iechyd ein
democratiaeth leol. 

Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cynulliad Cymru, drwy ymgynghori â
llywodraeth leol, wneud trefniadau fel y gellir  casglu ystadegau, yn
systematig ledled Cymru, ynglŷn â chanran y rhai sy’n troi allan i bleidleisio
mewn etholiadau llywodraeth leol, yn seiliedig ar ddata cyfrifon papurau
pleidleisio.  Dylai’r trefniadau hyn fod yn barod ar gyfer y rownd nesaf o
etholiadau yn 2004.
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Pennod 3: Agweddau’r Cyhoedd

3.1 Rydym nawr yn sôn yn fyr am y sylwadau a wnaed yn ystod ein cyfarfodydd
â’r cyhoedd ar draws Cymru.  Fel y nodwyd eisoes, ar y cyfan siomedig oedd y
nifer a fynychodd y cyfarfodydd hyn, ac nid ydym yn hawlio fod y sylwadau a
glywsom yn gynrychiadol o rai’r gymuned ehangach ar unrhyw ystyr wyddonol.
Fodd bynnag, cafwyd rhai negesau cyson, a chredwn y dylid nodi’r rhain.

Gwleidyddiaeth a Gweithredu Lleol – Difaterwch neu Elyniaeth?

3.2 Dywedodd llawer  o’r  "bobl gyffredin" (sef, y bobl nad oeddynt yn
gynghorwyr a ddaeth hefyd i rai o’n  cyfarfodydd cyhoeddus) fod gwleidyddiaeth
bleidiol mewn llywodraeth leol yn atgas iawn ganddynt.  Mynegodd rhai pobl y
farn y byddai aelodau etholedig a oedd â chysylltiad â phleidiau gwleidyddol yn
rhoi blaenoriaeth i fuddiannau eu plaid a theyrngarwch iddi ar draul eu hetholwyr,
tra dylai hanfod llywodraeth leol fod yn gynrychiolaeth leol waeth beth fo’r
cysylltiad gwleidyddol; yn wir, i rai pobl a oedd yn datgan barn felly, roedd labeli
plaid yn wirioneddol eilradd o ran pwysigrwydd  mewn perthynas ag ymroddiad a
chymeriad yr unigolion a oedd yn cynnig eu hunain fel ymgeiswyr.4

3.3 3.3 Yn ogystal â’r gwrthwynebiad hwn i wleidyddiaeth bleidiol mewn
llywodraeth leol, roedd yna ddifaterwch ynglŷn â phleidleisio.  Yn aml iawn, yr
ateb i’r cwestiwn "Pam nad yw pobl yn pleidleisio?" oedd  "Pam mynd i’r drafferth,
dydy e ddim yn gwneud unrhyw wahaniaeth".   Roedd y ddadl hon yn tueddu i
gael ei datblygu mewn tair ffordd wahanol:

● Mae llywodraeth leol wedi colli cynifer o’i phwerau i lywodraeth ganolog a’i
hasiantaethau fel nad oes ots bellach pwy a etholir yn gynghorydd.
Mynegwyd hyn ambell waith drwy ddweud nad yw awdurdodau lleol
bellach yn ddim amgenach nag asiantau i lywodraeth ganolog neu’r
Cynulliad Cenedlaethol, heb fawr o gyfle i fentro’n lleol.  Mynegwyd yr un
pryder gan nifer o gynghorwyr (er, wrth gwrs, nid oeddynt yn cefnogi’r
safbwynt nad oedd ots pwy a etholid);

● Nid oes pwrpas mewn pleidleisio oherwydd bod y pleidiau a’r gwleidyddion
"i gyd yr un fath", ac eto ni allai wneud unrhyw wahaniaeth i bobl leol pwy a
etholir.  Roedd y bobl a oedd yn cefnogi hyn yn dueddol hefyd o gasáu’r
modd yr oedd gwleidyddiaeth bleidiol, yn eu tyb hwy, yn ymyrryd â
llywodraeth leol;

● Nid oes unrhyw bwrpas mewn pleidleisio oherwydd mae’n amhosibl
dylanwadu ar y canlyniad – mae’r system yn gweithio yn y fath fodd y mae’n
peri i gefnogwyr y pleidiau llai beidio â thrafferthu bwrw eu pleidlais,
oherwydd mae'r rhan fwyaf o seddau neu ranbarthau etholiadol yn "ddiogel"
i un blaid neu’r llall ac mae’n hawdd proffwydo’r canlyniadau.

4. Roedd un cyflwyniad ysgrifenedig i’r Comisiwn yn dadlau y dylid, oherwydd y teimladau hyn, beidio â
chynnwys cysylltiadau gwleidyddol ar  ffurflenni pleidleisio mewn etholiadau llywodraeth leol, ond ni
chredwn y byddai nacau’r fath wybodaeth berthnasol i bleidleiswyr lleol yn ymateb priodol i’w hatgasedd o
wleidyddiaeth bleidiol mewn llywodraeth leol.



3.4 Ni chredwn ei bod hi’n briodol cynnig sylwadau ar y cyntaf a’r ail o’r
gosodiadau hyn, oherwydd maent yn codi cwestiynau  sydd ymhell y tu allan i’n
Cylch Gorchwyl.  Mae’r trydydd gosodiad, fodd bynnag, yn berthnasol iawn i’n
gwaith, a byddwn yn dychwelyd at y mater yn ddiweddarach yn yr Adroddiad
hwn wrth i ni drafod diwygiadau posibl i’r system etholiadol.

3.5 Nid yw’r darlun digalon hwn yn cyfleu’r holl stori, fodd bynnag.  Dywedwyd
wrthym er bod pwysau bywyd modern a gwahanol batrymau gwaith wedi gadael
eu hôl, roedd llawer o bobl o hyd wedi ymrwymo i weithgareddau lleol yn eu
cymunedau.  Tra bod y rhain yn y gorffennol wedi bod ar ffurf gweithgaredd
gwleidyddol o bosib, nawr roeddynt yn fwy tueddol o fod yn weithgareddau i
gefnogi ymgyrchoedd penodol, er enghraifft gweithgareddau yn berthynol i’r
amgylchedd.  Roedd pobl leol hefyd yn barod i gyfranogi mewn ymgyrchoedd yn
ymwneud â materion penodol wrth iddynt godi – cyfeiriwyd at  gynllunio lleol a
phryderon am yr amgylchedd fel y math o bethau a allai ennyn cryn ddiddordeb
yn lleol pe bai pobl yn teimlo fod y mater yn uniongyrchol berthnasol iddynt.

3.6 Mae’r gwersi y gallwn eu dysgu gan sylwadau o’r fath yn gyfyngedig o
angenrheidrwydd, oherwydd ni ellir ystyried bod y bobl sy’n cynnig eu sylwadau
yn gynrychiadol o’u cymunedau bob tro.  Serch hynny, mae’r sylwadau yn cyd-
fynd yn dda  â’r arolwg diweddaraf o Agweddau Cymdeithasol Prydain, sy’n
dangos dirywiad  parhaus o ran ymddiried mewn gwleidyddion a llai o bobl nag o’r
blaen yn cefnogi pleidiau gwleidyddol penodol .   Yn amlwg, ni fyddai’n ddoeth,
pan drown i ystyried newidiadau posibl i’r system etholiadol, i anwybyddu’r lefelau
o ddrwgdybio gwleidyddiaeth bleidiol mewn llywodraeth leol; ond ar y llaw arall
rhaid i ni gofio bod pobl yn dal i fod yn fodlon cyfranogi mewn gweithgareddau
cymunedol, hyd yn oed os nad yw hynny, yn aml,  yn golygu ymwneud â
llywodraeth leol.

Gwybod am Lywodraeth Leol a’i Deall

3.7 Ail  thema a oedd yn deillio o’n cyfarfodydd cyhoeddus oedd bod llawer o
bobl yn cyfaddef nad oeddynt yn deall beth yw rôl llywodraeth leol yn y ffordd y
mae Cymru’n cael ei llywodraethu nawr.  Clywsom ganddynt nad oedd unrhyw
ddealltwriaeth gyffredinol o rolau awdurdodau unedol, y Cynulliad
Cenedlaethol/ Llywodraeth Cynulliad Cymru, Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol,
Senedd y Deyrnas Gyfunol a’r gwahanol sefydliadau Ewropeaidd.  Ar ben hyn,
roedd prosesau llywodraeth leol a’i ffyrdd o weithredu yn  ddirgelwch i lawer o’r
bobl a fu’n siarad â ni.  Rydym yn sicr  fod y ffaith fod y wasg leol yn rhoi llai o
sylw i faterion llywodraeth leol a bod safon yr hyn a gyhoeddir wedi gostwng yn
ffactor pwysig yma;  gallem ddweud fod y wasg leol yn methu yn ei ddyletswydd
tuag at bobl leol yn hyn o beth.
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3.8 Roedd y diffyg dealltwriaeth hwn yn arbennig o gyffredin ymhlith pobl
ifainc.  Fel defnyddwyr addysg, gwasanaethau hamdden a thrafnidiaeth
gyhoeddus, yn arbennig, mae ansawdd bywyd pobl ifainc  yn cael ei ddylanwadu’n
drwm gan wasanaethau awdurdodau lleol, ond mae arolwg diweddar yn Lloegr6

wedi dangos nad oes gan y rhan fwyaf o bobl ifainc fawr o syniad pa un o
sefydliadau’r llywodraeth sy’n gyfrifol am ddarparu’r gwasanaethau hynny na sut y
gallent, fel defnyddwyr, ddylanwadu ar y polisi o ddarparu gwasanaeth.

3.9 Ymddengys fod y casgliad hwn yr un mor berthnasol i Gymru, ac roedd hyn
yn amlwg yn sylwadau’r bobl ifainc y buom yn eu cyfarfod.   Yn ystod ein
hymgynghoriadau buom yn cyfarfod â chynrychiolwyr sawl cyngor ieuenctid lleol
a fforwm ieuenctid, er mwyn clywed eu sylwadau ar y materion a oedd yn cael
sylw gennym a hefyd i ddarganfod  faint  oeddynt yn gwybod am lywodraeth leol
yn eu hardaloedd.  Roedd y bobl ifainc i gyd yn cytuno bod angen i awdurdodau
lleol wneud mwy o ymdrech i roi gwybod iddynt am y prosesau o wneud
penderfyniadau yn eu hardaloedd a rhoi cyfle iddynt gyfrannu.

Casgliad

3.10 Roedd y cyfarfodydd cyhoeddus a gynhaliwyd gennym yn fodd i ni gael
amrediad barn  defnyddiol am y problemau sy’n wynebu ein democratiaeth leol,
ac roeddynt yn help i ni ar gyfer llunio argymhellion posibl ( a hefyd yr hyn na
fyddai’n ddoeth i’w argymell).  Trown nawr at y materion hynny.
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Pennod 4: Cael Rhagor O Bobl I Droi Allan
I Bleidleisio

Cyflwyniad

4.1 Yn y bennod hon rydym yn gwneud argymhellion i geisio mynd i’r afael â’r llai
o ddiddordeb mewn pleidleisio ar gyfer awdurdodau lleol.  Ar y dechrau, rydym yn
cydnabod na all cynlluniau polisi o’r math sy’n cael eu cynnig gennym lwyddo ar eu
pennau eu hunain i wrthdroi’r dirywiad mewn democratiaeth leol a welir yn y
gostyngiad yng nghanran y rhai sy’n troi allan i bleidleisio – ni all hynny ddigwydd
ond pan fo pleidleiswyr yn credu bod y materion sydd dan sylw mewn etholiadau
llywodraeth leol yn berthnasol iddynt, a bod eu pleidleisiau yn debygol o fod yn
bwysig wrth ddylanwadu ar ganlyniadau posibl.  Serch hynny, credwn fod yna
gamau defnyddiol y gellir eu cymryd, yn gyntaf i ysgogi gwell dealltwriaeth o, a
diddordeb mewn, democratiaeth leol, ac yn ail i gymell rhagor o bobl i
ddefnyddio’u hawl i bleidleisio.

Tuag at Well Dealltwriaeth o Lywodraeth Leol

4.2 Nid yw’n realistig disgwyl i bobl gymryd diddordeb mewn democratiaeth leol
os nad ydynt yn deall yn iawn beth mae cynghorau yn ei wneud.  Yr argraff a
gawsom ni wrth ymweld ag ardaloedd awdurdodau lleol oedd bod llawer o bobl
heb sylweddoli pa mor bwysig yw llywodraeth leol i’w bywydau dyddiol.  Mae yna
ddryswch hefyd ynghylch yr haenau gwahanol o lywodraeth yng Nghymru, a pha
awdurdodau sy’n gyfrifol am ba wasanaethau.  Ar lefel ymarferol, at bwy y dylai
dinesydd unigol â phroblem droi – y cynghorydd(wyr) lleol, Aelodau etholaeth neu
ranbarth o’r Cynulliad, ei Aelod (Haelod) Seneddol, neu hyd yn oed yr ASE?

4.3 Mae Adran 13 o Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000
yn rhoi pwerau i’r Comisiwn Etholiadol gynnal neu gefnogi rhaglenni addysg neu
wybodaeth gyda golwg ar ysgogi pleidleiswyr i gymryd rhan yn y broses
ddemocrataidd.  Mae Cynllun Corfforaethol y Comisiwn ar gyfer 2002-03 i 2006-
07 yn nodi fel un o’i brif amcanion "I ysgogi mwy o gyfranogiad mewn, a gwella
dealltwriaeth o’r broses ddemocrataidd", ac mae’n disgrifio Strategaeth
Ymwybyddiaeth Gyhoeddus er mwyn ceisio cyflawni’r Amcan.

Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cynulliad Cymru ofyn i’r Comisiwn
Etholiadol, fel rhan o’i Strategaeth Ymwybyddiaeth Gyhoeddus, ymgymryd ag
ymgyrch wybodaeth yng Nghymru.  Dylai’r ymgyrch geisio esbonio pa haen o
awdurdod sy’n gyfrifol am ba wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru ac
esbonio hefyd sut mae’n gweithio.  Dylid trefnu’r ymgyrch mewn pryd i roi
gwybodaeth i bleidleiswyr cyn yr etholiadau llywodraeth leol nesaf yn 2004.

4.4 Yn gynharach nodwyd gennym ei bod yn ymddangos nad yw pobl ifainc, yn
enwedig,  yn deall fawr ddim am lywodraeth leol a democratiaeth leol.  Ar y llaw
arall, rydym yn cytuno â’r sylw yn y Papur Gwyn ar Ieuenctid a gyhoeddwyd yn
ddiweddar gan y Comisiwn Ewropeaidd:



"Mae’r bobl ifainc y buwyd yn ymgynghori â hwy yn ystyried eu hunain
yn ddinasyddion cyfrifol.  Maent eisiau cyfranogi rhagor i fywyd y
gymuned.  Maent am i bobl wrando ar eu barn am amrediad eang o
bynciau.  Rhaid i’r dymuniad hwn i gyfranogi gael rhywfaint o fynegiant
ar wahanol lefelau, o’r lleol i’r rhyngwladol …"7

Roeddem yn falch felly o glywed am gamau sy’n cael eu cymryd ar hyn o bryd i
annog sefydlu fforymau ieuenctid yn ardal pob awdurdod lleol, a’r camau sy’n cael
eu cymryd gan awdurdodau i ymhél â’r fforymau hyn a’u cynnwys yn y broses o
wneud penderfyniadau ar amryw faterion.  Un enghraifft a roddwyd i ni oedd o
fforwm a glywodd gwynion gan bobl ifainc am gost mynediad i ganolfannau
hamdden yr awdurdod.  Aeth y fforwm at y cyngor gyda nifer o gynigion.  Ar ôl
trafod, ymgynghori a phrofi  (gan gynnwys cael y bobl ifainc i weithio gyda
swyddogion ac aelodau o’r cyngor) cyflwynwyd cerdyn aml-ddefnydd ar gyfer
pobl ifainc yr ardal i'w caniatáu i ymweld â’r ganolfan am ddim ar ôl nifer benodol
o ymweliadau taledig.  Mae’r cerdyn wedi bod yn boblogaidd iawn, a chafodd y
cynllun ei ganmol gan y defnyddwyr.  Mae rhyngweithio fel hyn  nid yn unig yn
ysgogi pobl ifainc i deimlo eu bod yn rhan o'r broses ddemocrataidd, ond mae
hefyd yn rhoi cyfleoedd gwerthfawr iddynt ddatblygu sgiliau ymchwil, dadansoddi
a negodi.  Yn yr un modd, gallai cynnig Llywodraeth y Cynulliad y dylid sefydlu
cynghorau ysgolion mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ledled Cymru olygu bod
pobl ifainc  yn cael profiad ymarferol o ddemocratiaeth yn gweithredu mewn
amgylchedd cyfarwydd, ac rydym yn croesawu’r cynlluniau hyn.

4.5 Clywsom hefyd â diddordeb mawr am benderfyniad Llywodraeth y
Cynulliad i gyflwyno elfen o  "Ddinasyddiaeth Weithredol" i’r Cwricwlwm
Cenedlaethol drwy’r fframwaith Addysg  Bersonol a Chymdeithasol. Rydym yn
cefnogi’r penderfyniad hwn yn fawr.  Credwn ei fod yn rhoi cyfle i awdurdodau
lleol godi proffil llywodraeth leol ac yn galluogi pobl ifainc i ddeall ei rôl yn well.
Mae yna enghreifftiau eisoes o arferion da yn hyn o beth.  Mae Cynghorau Sir
Penfro a Chaerfyrddin ill dau, ar y cyd â Gyrfaoedd Cymru’r Gorllewin, wedi
cymryd camau i gyflwyno myfyrwyr ysgol hŷn  i rai o’r materion anodd sy’n
wynebu awdurdodau lleol wrth ddyrannu adnoddau ymhlith hawliadau
cystadleuol.  Cynhelir gweithdai, gyda chynghorwyr a swyddogion yn bresennol,
lle mae myfyrwyr yn cymryd rolau aelodau a swyddogion wrth benderfynu sut i
ddyrannu’r gyllideb ar gyfer blwyddyn ariannol sydd i ddod.  Mae’r myfyrwyr yn
sylweddoli pa mor gymhleth yw’r materion sy’n ymwneud â llywodraeth leol ac
yn ymwybodol o'r pwysau wrth ddyrannu adnoddau prin rhwng cynifer o
achosion haeddiannol.

Rydym yn argymell y dylai pob awdurdod lleol yng Nghymru ystyried yn
ofalus pa gamau y gall eu cymryd, wrth i Ddinasyddiaeth Weithredol ddod yn
rhan o’r Cwricwlwm Cenedlaethol, i godi proffil llywodraeth leol a chael pobl
ifainc i'w deall yn well.  Bydd pob awdurdod yn dymuno addasu’r rhaglen yn
ôl amgylchiadau lleol a gwahanol grwpiau oedran,  ond gallai’r cyfryw
weithredu er enghraifft gynnwys chwarae rolau o’r math a ddisgrifiwyd
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uchod, efallai ymweliadau ag ysgolion gan aelodau a staff awdurdodau lleol,
ynghyd â ffug etholiadau ar yr un pryd â’r etholiadau llywodraeth leol yn
2004.

Awdurdodau Lleol a Phobl Leol – Rhagor o Gyfathrebu Dwy-ffordd

4.6 Un o’r beirniadaethau mynych a glywsom drwy gydol ein hymgynghori oedd
bod cynghorau yn methu cyfathrebu yn effeithiol â phobl leol.  Roedd pobl leol
yn hawlio eu bod hi’n anodd cael hyd i wybodaeth, roedd hi’n anodd mynychu
cyfarfodydd naill ai oherwydd y lleoliad neu’r amser, ac roedd y dulliau o
weithredu yn anodd i "aelod cyffredin o'r cyhoedd" eu deall.  Os oes cyfiawnhad i’r
cwynion hyn, nid yw’n fawr o syndod mai canran isel o’r etholwyr sy’n troi allan i
bleidleisio mewn etholiadau; pam ddylai pleidleiswyr wneud yr ymdrech i
bleidleisio os na fedrant, ar adegau eraill, ddarganfod beth mae eu cynghorwyr yn
ei wneud neu pam maent yn gwneud rhywbeth?

4.7 Mae’r angen i roi gwybodaeth gyson i’r etholwyr am yr hyn sy’n cael ei
wneud ar eu rhan yn angenrheidiol felly.  Gwyddom fod nifer o awdurdodau eisoes
yn gwneud ymdrechion sylweddol i gyflawni hyn, ac mae Uned Ddemocratiaeth
Leol Cyngor Sir Caerdydd yn enghraifft ragorol o’r fath weithgaredd.  Roedd yn dda
gennym glywed fod Llywodraeth y Cynulliad yn mynnu bod cyfarfodydd cyngor
dan y trefniadau gweithredol newydd yn cael eu cynnal fel arfer yn gyhoeddus, a
bod unrhyw benderfyniadau gan aelodau unigol ar ran yr awdurdod yn cael eu
cofnodi a’u cyhoeddi ynghyd â’r rhesymau am y penderfyniadau hynny.  Fodd
bynnag, dylid cael amrediad eang o gyfathrebu i gyd-fynd â’r gofynion ffurfiol hyn.

Rydym yn argymell y dylai pob awdurdod adolygu ei strategaeth ar gyfer rhoi
cyhoeddusrwydd i’w weithgareddau drwy’r cyfryngau lleol, cysylltu â grwpiau
cymunedol lleol a defnyddio gwefannau.  Ar hyn o bryd, mae gwefannau rhai
awdurdodau yn cynnig llawer o wybodaeth am gyfarfodydd y cyngor a’i
bwyllgorau, agendâu a chofnodion, tra bo eraill yn cynnig fawr ddim o
wybodaeth felly.  Credwn y dylai gwefan pob cyngor gynnwys deunydd
cynhwysfawr o'r math hwn.

Rydym yn argymell y dylai pob awdurdod "fynd allan at y bobl" drwy gynnal
rhai cyfarfodydd pwyllgor mewn lleoliadau sy’n gyfleus i’r cyhoedd ledled
ardal yr awdurdod yn ogystal â, neu yn lle, cyfarfodydd yn swyddfeydd y
cyngor.  Fe allai’r rhain fod yn gyfarfodydd polisi sy’n arbennig o berthnasol i’r
gymdogaeth, er enghraifft yn ymwneud â materion cynllunio.  Ar y llaw arall,
fe allent fod ar ffurf sesiynau Holi ac Ateb neu sesiynau "meicroffon-agored"
ar faterion o bwys cyffredinol; gallent roi cyfle i'r etholwyr holi aelodau o’r
cabinet am gynlluniau polisi penodol neu agweddau ar y broses Gwerth Gorau
neu Welliant, yn ogystal â chwestiynau manylach am ddarparu gwasanaethau
yn lleol.
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4.8 Nid yw cyfathrebu yn fater i gynghorau yn unig, fodd bynnag.  Fel
cynrychiolwyr sy’n cael eu hethol gan – ac sy’n atebol i -  bobl leol, rhaid i
gynghorwyr unigol eu hunain gymryd cyfrifoldeb dros ofalu bod eu hetholwyr yn
gydnabyddus â’r hyn sy’n digwydd yn y cyngor a’u cyfraniad hwy.  Clywsom nifer o
gwynion am anawsterau wrth geisio cysylltu â chynghorwyr lleol, ac awgrymwyd
hefyd ei bod yn bosibl, mewn rhanbarthau aml-aelod, i rai cynghorwyr fod yn llai
gweithgar nag y byddent pe baent yn llwyr gyfrifol am gynrychioli rhanbarthau
etholiadol penodol.

Rydym yn argymell yn gyntaf, y dylai Llywodraeth Cynulliad Cymru gyhoeddi
canllawiau sy’n gorchymyn cynghorwyr i gyhoeddi "adroddiadau blynyddol"
sy’n crynhoi eu gweithgareddau eu hunain (yn hytrach na rhai’r cyngor yn
gyffredinol) ar ran pobl leol, ac yn ail, y dylai cynghorwyr ofalu bod yna
gyhoeddusrwydd helaeth i amser a lleoliad eu canolfannau cynghori neu eu
cymorthfeydd,  a dylid eu cynnal mewn lleoliadau sy’n gyfleus i'r cyhoedd.

4.9 Mae’r argymhellion a wnaed gennym hyd yma yn ymwneud â gwella
cysylltiadau cynghorau a chynghorwyr â’u hetholwyr.  Mae cyfathrebu, fodd
bynnag, yn broses ddwy-ffordd, a dylai cynghorau fod yn effro o ran negesau gan
bobl leol.  Bu llawer o’r rhai a fu’n siarad â ni yn mynegi rhwystredigaeth gynyddol
wrth geisio  cael awdurdodau lleol i wrando arnynt.  Mae’n ddigon posibl y bydd y
broses o ddatblygu strategaethau cymunedol, gyda’r ymgynghori eang a fydd yn
rhan o hyn, yn help i leddfu’r pryder hwn.  Fodd bynnag, mae gennym un awgrym
i’w wneud er mwyn cael cynghorau lleol i wrando yn well.

Rydym yn argymell y dylai cynghorau sefydlu dulliau ffurfiol i drafod
deisebau gan bobl leol.  Dylai’r dulliau hyn gynnwys rhoi cyfle i ddeisebwyr
annerch cyfarfod priodol o’r cyngor neu bwyllgor am gyfnod byr cyn i’r mater
gael ei drafod.  Dylai parodrwydd yr awdurdod i dderbyn ac ystyried deisebau
fel hyn gael cyhoeddusrwydd eang (ac efallai dylai ffurflenni deiseb fod yn
hawdd i’w cael, naill ai ar-lein neu drwy ddulliau mwy traddodiadol).

Gwell Gwybodaeth i Bleidleiswyr

4.10 Mae’r argymhellion a wnaed hyd yma yn y bennod hon wedi ymwneud â
rhoi i bobl leol, fel trigolion lleol, well dealltwriaeth o’r hyn y mae llywodraeth leol
yn gyffredinol yn ei wneud a’r hyn y mae eu hawdurdod lleol hwy, a’u cynghorwyr,
yn ei wneud ar eu rhan.  Fodd bynnag, os ydym i berswadio pobl leol i gymryd
rhan weithredol mewn democratiaeth leol drwy bleidleisio, credwn y dylai
gwybodaeth ychwanegol gael ei darparu i bobl fel pobl a allai bleidleisio.

4.11 Yn gyntaf, dychwelwn at anghenion gwybodaeth y bobl ifainc, yn enwedig y
rhai sy’n gallu pleidleisio am y tro cyntaf.  Yn ei chyflwyniad ysgrifenedig atom,
cyfeiriodd Julie Morgan AS at  y ffaith fod rhai pobl yn teimlo’n nerfus wrth feddwl
am bleidleisio; ac roedd y bobl ifainc y mae’n sôn amdanynt yn dweud nad
oeddynt yn gwybod beth i’w wneud mewn gorsafoedd pleidleisio,  Clywsom yr un
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stori gan bobl ifainc y buom yn cyfarfod â hwy mewn fforymau ieuenctid.  Os
derbynnir yr argymhellion a wnaed yn gynharach yn y bennod hon,  fe allai cynnal
ffug-etholiadau mewn ysgolion helpu i ddatrys y broblem hon.  Serch hynny,
rydym yn pryderu y gallai rhai pobl ifainc atal eu pleidlais gan hawlio
anwybodaeth ac ofni "gwneud ffyliaid o’u hunain", a chytunwn â Ms Morgan y
gellid gwneud mwy i roi gwybodaeth briodol i bobl ifainc, am y broses bleidleisio
ei hun a hefyd am y gweithdrefnau cofrestru etholiadol sy’n sefydlu hawl yr
unigolyn i bleidleisio.  Roedd yn dda gennym glywed y bydd y Comisiwn
Etholiadol yn ailystyried y broses gofrestru  ac yn cynnal ymgyrchoedd
ymwybyddiaeth gyhoeddus, ac y bydd yn ystyried yn benodol sut y gall aelodau
grwpiau na chafodd eu cynrychioli yn llawn ar y gofrestr gael eu cymell neu eu
cynorthwyo i gael eu henwau wedi’u cynnwys.  I gyd-fynd â hyn,

Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cynulliad Cymru weithio gyda’r
Comisiwn Etholiadol i gynhyrchu fideo (dwyieithog) sy’n esbonio’r agweddau
ymarferol ar bleidleisio, a threfnu bod y fideo yn cael ei ddosbarthu yn eang,
yn enwedig i’r bobl ifainc sydd ar fin ddod yn gymwys i bleidleisio.

4.12 Gan droi at anghenion gwybodaeth yr etholwyr yn gyffredinol, mae’n amlwg
fod y prif gyfrifoldeb dros roi gwybod i bleidleiswyr beth yw enwau a rhaglenni’r
ymgeiswyr yn gorwedd gyda’r ymgeiswyr eu hunain (a’u pleidiau, os oes ganddynt
gysylltiad gwleidyddol).  Y gwahaniaeth mawr yn hyn o beth rhwng etholiadau
Seneddol ac etholiadau’r Cynulliad Cenedlaethol ar y naill law, ac etholiadau
llywodraeth leol ar y llaw arall, yw nad oes hawl gan ymgeiswyr mewn etholiadau
llywodraeth leol i ddefnyddio "rhadbost", fel bod pob ymgeisydd yn medru cael
taflen wedi’i dosbarthu  i’r pleidleiswyr am ddim.  Rydym yn sylweddoli y byddai’n
faich ychwanegol ar y pwrs cyhoeddus pe bai'r cyfleuster hwn yn cael ei estyn i
etholiadau llywodraeth leol, ond credwn, fodd bynnag, er mwyn democratiaeth
leol iach, fod yn rhaid i bleidleiswyr gael y cyfle o leiaf i wybod am yr amrywiaeth
o ymgeiswyr sy’n cynnig eu hunain ac amlinelliad o’u polisïau pe baent yn cael eu
hethol.  Gall rhadbost gynnig y cyfle hwn i bob ymgeisydd.  Felly, 

Rydym yn argymell y dylid estyn y cyfleuster rhadbost i etholiadau
llywodraeth leol, ac y dylai’r Cynulliad Cenedlaethol wneud darpariaeth
ddigonol ar gyfer hyn yn ei gyllidebau ar gyfer y blynyddoedd hynny pan
gynhelir etholiadau llywodraeth leol.

Cael Gwared ar y Rhwystrau rhag Pleidleisio

4.13 Trown nawr at faterion sy’n ymwneud â’r broses bleidleisio ei hun.  Os
gallwn greu mwy o ddiddordeb mewn llywodraeth leol, rhaid i ni ofalu fod pobl
yn cael cyfleusterau addas a digonol a chyfleoedd i ddefnyddio’u hawl i
bleidleisio.

4.14 Mae llawer o’r trefniadau pleidleisio presennol yn creu anawsterau sylweddol i
bobl anabl.  Mae Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 1995 yn nodi gofynion y
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mae’n rhaid ei diwallu er mwyn i bobl anabl allu cael mynediad priodol i
wasanaethau cyhoeddus; ond nid yw’n eglur i ba raddau y mae’r Ddeddf yn
berthnasol i ddarparu lleoedd pleidleisio, ac mae’r arolwg "Polls Apart" a wnaed
gan SCOPE yn ystod Etholiad Cyffredinol 2001 yn dangos nad oes mynediad
priodol o hyd i lawer ohonynt.  Hyd yn oed lle gwnaed ymdrechion i fynd i’r afael
â’r materion hyn mae’r trefniadau ambell waith yn annigonol o ran yr hyn y mae
gan bobl anabl yr hawl i’w ddisgwyl.  Er enghraifft, clywsom am ddigwyddiad lle’r
oedd esgynfâu alwminiwm, a oedd i fod i ddarparu mynediad i’r rhai sy’n cael
anhawster i ddringo grisiau, wedi cwympo ac wedi achosi niwed.

4.15 Felly, rydym yn croesawu’r gwaith sy’n cael ei wneud eisoes gan y Cynulliad
Cenedlaethol i wella mynediad i orsafoedd pleidleisio mewn pryd ar gyfer
etholiadau nesaf y Cynulliad yn 2003, a’r bwriad i wneud gwerthusiad arall.
Gobeithiwn y cwblheir y gwerthusiad yn ddigon cynnar i unrhyw broblemau eraill
a ddaw i'r golwg gael eu datrys cyn yr etholiadau llywodraeth leol yn 2004.

4.16 Rydym hefyd yn sylweddoli fod Tŷ’r Arglwyddi yn ddiweddar wedi bod yn
ystyried Mesur Gwahaniaethu ar sail Anabledd (Newidiad) a fydd, yn ôl y cynnig,
yn mynnu bod "pob awdurdod lleol yn paratoi ac yn gweithredu strategaeth
hygyrchedd ar gyfer etholiadau …  dros gyfnod penodedig, gan ofalu bod
pleidleiswyr anabl yn gallu cymryd rhan lawn a chydradd  ym mhob agwedd ar y
system gofrestru a’r trefniadau a chyfleusterau etholiadol ar gyfer etholiadau
seneddol, llywodraeth leol a Senedd Ewrop".  Rydym yn rhoi cefnogaeth gryf i’r
cynnig hwn, ond sylweddolwn, am mai Mesur Aelod Preifat ydyw,  ei bod yn
bosibl na cheir hyd i amser Seneddol er mwyn iddo gwblhau’r daith a dod yn
Ddeddf.

Rydym yn argymell os na ddaw’r Mesur Gwahaniaethu ar sail Anabledd
(Newidiad), na’r cymal o’r Mesur sy’n ymwneud  â strategaethau hygyrchedd
mewn etholiadau yn gyfraith, dylai unrhyw ddeddfwriaeth sy’n gweithredu
argymhellion eraill yn yr adroddiad hwn gynnwys gofyniad cyfatebol.

Oedran Hawl i Bleidleisio

4.17 Wedyn mae yna fater dipyn yn wahanol i’w ystyried, sef yr oedran pan fo
pobl yn dod yn gymwys i bleidleisio.  Bu’r pwnc hwn yn destun peth o'r dadlau
mwyaf bywiog yn ein cyfarfodydd cyhoeddus.

4.18 Pan fo rhywun yn 16 oed, gall ddewis gadael addysg lawn-amser a dechrau
gweithio; bydd ef neu hi wedyn yn agored i dalu treth incwm.  Hefyd, gall y
cyfryw berson briodi heb ganiatâd rhieni a dechrau teulu.  Mae'r rhain i gyd yn
nodweddion dinasyddiaeth sy’n cael eu cydnabod eisoes gan y gyfraith, ac mae’n
ymddangos i ni fod hyn yn sail i dybio y dylai’r cyfryw bobl fod â’r hawl i
bleidleisio.
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4.19 Mae’n bosibl cefnogi’r ddadl egwyddorol hon ag ystyriaethau ymarferol.
Rydym eisoes wedi gwneud argymhellion yn yr Adroddiad hwn i geisio  gwella
gwybodaeth a dealltwriaeth pobl ifainc o lywodraeth leol a democratiaeth leol,
gan adeiladu ar gynnwys Dinasyddiaeth Weithredol yn y Cwricwlwm
Cenedlaethol.  Gwyddom hefyd, o Arolwg MORI o Agweddau Pleidleiswyr, a
gynhaliwyd ar ran y Comisiwn Etholiadol ar ôl Etholiad Cyffredinol 2001, fod
ymdeimlad o falchder dinesig yn ffactor  pwysig wrth i bobl benderfynu a
fyddant yn pleidleisio ai peidio, a’i bod yn ymddangos fod yna ddirywiad yn yr
ymdeimlad hwnnw o falchder dinesig, yn enwedig ymhlith pobl ifainc.  Credwn ei
bod yn hollbwysig i adeiladu ar y datblygiadau addysgol hynny a phwysleisio ar
bobl ifainc bwysigrwydd pleidleisio unwaith y maent yn dechrau ar eu
cyfrifoldebau fel dinasyddion ifanc, a chredwn ymhellach mai camgymeriad yw
caniatáu cyfnod hir rhwng oedran gadael ysgol a’r oedran pan fo hawl i bleidleisio.

4.20 Rydym yn cydnabod y bydd rhai pobl yn amau aeddfedrwydd pobl ifainc 16
a 17 oed a’u gallu i ddefnyddio’u pleidlais mewn ffordd gyfrifol.  Rydym yn derbyn
hefyd mai un effaith, o bosibl, o ostwng yr oedran  fyddai achosi gostyngiad
pellach yng nghanran y rhai sy’n troi allan i bleidleisio, oherwydd ni fyddem yn
disgwyl i nifer fawr o bobl ifainc fanteisio ar unwaith ar yr hawl newydd hwn i
bleidleisio.  Serch hynny, credwn ei bod hi’n amlwg fod y ddadl o blaid gostwng yr
oedran yn drech na’r ddadl yn erbyn gwneud hynny.  Felly, 

Rydym yn argymell y dylid gostwng yr oedran pan fo hawl i ddechrau
pleidleisio mewn etholiadau llywodraeth leol i 16 oed.  Sylweddolwn y
byddai hyn yn golygu y gallai’r bobl ifainc hyn bleidleisio hefyd , yn ôl y
gyfraith bresennol, yn yr etholiadau i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, a
byddem yn fodlon ar hyn.  Rhaid i eraill benderfynu a ddylid newid y drefn
yn yr un modd ar gyfer etholiadau seneddol.

Ei Gwneud hi’n Haws i Bleidleisio

4.21 Credwn y gellid gwneud newidiadau defnyddiol i’r trefniadau pleidleisio
presennol er mwyn galluogi rhagor o bobl i bleidleisio.  Mae’r gorsafoedd
pleidleisio ar gyfer etholiadau llywodraeth leol ar agor o 8.00am tan 9.00pm, ond
ar gyfer etholiadau seneddol ac etholiadau’r Cynulliad Cenedlaethol, yr oriau
pleidleisio yw 7.00am tan 10.00pm.  Gall hyn achosi dryswch a rhwystredigaeth i
bleidleiswyr.  Er mwyn rhoi mwy o gyfleoedd i bobl leol fwrw eu pleidleisiau ar
amserau sy’n gyfleus iddynt,

Rydym yn argymell y dylid estyn yr oriau pleidleisio ar gyfer etholiadau
llywodraeth leol i fod yn gyson â’r oriau ar gyfer etholiadau seneddol ac
etholiadau’r Cynulliad Cenedlaethol h.y. 7.00am tan 10.00pm.

4.22 Rydym hefyd wedi nodi’r cynydd sylweddol mewn pleidleisiau post a
gafwyd yn ystod Etholiad Cyffredinol 2001 ar ôl llacio’r rheolau ynghylch yr hawl i
bleidleisio drwy’r post.  Rydym yn croesawu hynny, er ein bod yn cydnabod fod
gan y  datblygiad hwn oblygiadau perthynol sylweddol i awdurdodau lleol unigol
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o ran costau ac adnoddau staff.  Serch hynny, mae’n amlwg oddi wrth y sylwadau
a gawsom fod pleidleiswyr  yn cael anawsterau o hyd i lenwi’r ffurflenni datganiad
adnabod sy’n gorfod cyd-fynd â phleidleisiau post.   Deallwn fod y Comisiwn
Etholiadol yn bwriadu adolygu’r gweithdrefnau presennol ar gyfer pleidleisio
absennol.   

Rydym yn argymell y dylai’r Comisiwn Etholiadol adolygu ac, os yw hynny’n
bosibl, symleiddio geiriad y ffurflen datganiad adnabod, ac y dylai ffurflen
ddiwygiedig gael ei rhagbrofi ymhlith pobl allai fod ag angen penodol i
ddefnyddio pleidlais bost – er enghraifft pobl hŷn neu bobl â nam
synhwyraidd.

4.23 Mae gorsafoedd pleidleisio a phleidleisio drwy’r post ill dau yn golygu
defnyddio’r dulliau traddodiadol o bensil a phapur pleidleisio, ond bellach mae
yna ddiddordeb cynyddol mewn ymchwilio i ddulliau arloesol ar gyfer y system
bleidleisio.  Mae datblygiad technolegol yn golygu y gallai fod yn bosibl cael
pleidleisio electronig a phleidleisio dros y Rhyngrwyd.  Gyda phleidleisio
electronig, byddai pleidleiswyr yn dal i orfod mynd i le penodol i fwrw pleidlais,
ond byddent yn gwneud hynny drwy gyffwrdd â sgrîn neu ddefnyddio technoleg
debyg (a’r modd i gywiro camgymeriadau).  Mae gan bleidleisio electronig fantais
bosibl, unwaith y mae cofrestri electronig awdurdod-gyfan yn gweithredu, sef
galluogi pleidleiswyr unigol i bleidleisio unrhyw le oddi mewn i ardal awdurdod  -
drwy deipio rhif PIN diogel, byddai’n bosibl i’r sawl sy’n pleidleisio gael ei
adnabod/ ei hadnabod a chael rhestr o’r ymgeiswyr ar gyfer y rhanbarth
etholiadol hwnnw yn ardal yr awdurdod lle mae ef neu hi yn byw.  Wrth gwrs, fe
ddylai cyfrif pleidleisiau â’r trefniadau  pleidleisio electronig fod yn haws a
chyflymach na’r gweithdrefnau cyfrif traddodiadol.

4.24 Tra bo pleidleisio electronig yn golygu fod pleidleiswyr yn dal i orfod  mynd
i orsafoedd pleidleisio, byddai pleidleisio dros y Rhyngrwyd mewn egwyddor yn
caniatáu i bobl bleidleisio o unrhyw le yn y byd. Dywedodd llawer o’r bobl ifainc y
buom yn siarad â hwy y byddai caniatáu pleidleisio Rhyngrwyd, neu bleidleisio
drwy anfon neges testun yn enwedig,  yn golygu y byddent yn fwy tebygol o
bleidleisio.  Cytunwyd ar y cyfan, fodd bynnag, y dylai unrhyw drefniadau
pleidleisio newydd yn seiliedig ar ddatblygiad technolegol, gyd-fynd â’r trefniadau
traddodiadol, yn hytrach na chymryd eu lle; y dylid sicrhau cywirdeb y bleidlais
cyn cyflwyno unrhyw dechnegau pleidleisio newydd; ac y dylid cael ymgyrch
gyhoeddusrwydd gynhwysfawr i esbonio’r trefniadau newydd i’r etholwyr.  Mae’n
hanfodol i'r cyhoedd gael ffydd yn niogelwch a chywirdeb  y prosesau pleidleisio
newydd.  Cytunwn â’r sylwadau hyn, ond gobeithiwn y bydd awdurdodau lleol
Cymru yn defnyddio’r pleidleisio yn 2004 i brofi trefniadau pleidleisio sy’n
defnyddio technoleg newydd.

Rydym yn argymell y dylai awdurdodau lleol ddechrau ystyried nawr, gyda
golwg ar brofiad awdurdodau Lloegr ym mis Mai 2002 ac adroddiad y
Comisiwn Annibynnol ar Ddulliau Pleidleisio Amgen a gyhoeddwyd yn
gynharach eleni,  pa drefniadau etholiadol arloesol wedi’u seilio ar



ddatblygiad technolegol yr hoffent eu rhagbrofi o bosibl yn 2004; ac rydym
yn awgrymu y gallai Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru fod â rôl
gydgysylltiol ddefnyddiol er mwyn i amrediad eang o drefniadau arloesol
gael eu profi ar draws Cymru bryd hynny.

Pleidleisio gorfodol

4.25 Yn olaf yn y bennod hon trown at fater a gafodd ei godi’n fynych yn ystod
ein hymgynghori, er nad yw’n cael ei grybwyll yn ein Cylch Gorchwyl.  Rydym yn
cyfeirio at y cwestiwn a ddylid gwneud pleidleisio yn orfodol.  Bu llawer o'r rhai a
fynychodd ein cyfarfodydd cyhoeddus yn dadlau fod gan bobl, fel dinasyddion,
gyfrifoldeb dinesig i bleidleisio, ac os oedd yna dystiolaeth fod pobl bellach yn
llai  ymwybodol o hynny, yna dylid gwneud pleidleisio yn orfodol o dan y
gyfraith.  Cafodd y ddadl hon ei chyflwyno’n rymus ar adegau, ond ychydig o'r rhai
a gyflwynodd y ddadl oedd â syniadau clir ynghylch sut y gellid gweithredu
gorfodaeth ar bobl leol a oedd yn gwrthod neu’n methu cydymffurfio.  Yn wir, yn
aml pan gafodd y pwnc ei drafod llithrodd cynigion ar gyfer gorfodaeth drwy
sancsiynau o ryw fath neu’i gilydd i fod yn awgrymiadau llawn dychymyg ar gyfer
gwahanol fathau o gymhelliad i gael pobl i bleidleisio (drwy ostwng treth y
cyngor, er enghraifft).

4.26 Ni chawsom ein hargyhoeddi gan y dadleuon hyn.  Er ein bod yn awyddus i
hyrwyddo democratiaeth leol iachach drwy  gael rhagor o bobl leol i bleidleisio,
rhaid i ni barchu hawl pobl i beidio pleidleisio os mai dyna yw eu dymuniad,
waeth pa mor gryf y gallem anghytuno â hyn.  Yn ogystal, hyd yn oed pe na bai
hynny’n wir, nid oes unrhyw ddadl dda o blaid argymell cyflwyno pleidleisio
gorfodol ar gyfer llywodraeth leol yn unig – a dyna sy’n cael ein hunig sylw yma.
Felly, ac er gwaethaf barn llawer o bobl a fu’n pwyso’r ddadl arnom,

Rydym yn argymell na ddylid rhoi ystyriaeth bellach i wneud pleidleisio yn
orfodol mewn etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru.

Casgliad

4.27 Amcan yr argymhellion a wnaed gennym yn y bennod hon yw gwella
dealltwriaeth pobl, ac yn enwedig pobl ifainc, o lywodraeth leol, democratiaeth
leol a gweithdrefnau pleidleisio, a gwneud y gweithdrefnau hynny yn fwy hygyrch.
Fodd bynnag, gwneir yr argymhellion hyn yn llai effeithiol os ceir mwy nag a
ddylid o etholiadau heb ornest o hyd, lle nad yw pleidleiswyr yn cael unrhyw
gyfle i ddatgan eu barn drwy’r blwch pleidleisio.  Rydym yn ymdrin â’r mater hwn
ym mhennod 5.
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Pennod 5: Symbylu Rhagor O Ymgeiswyr

Cyflwyniad

5.1 Mae arnom angen rhagor o bobl yng Nghymru i gynnig eu hunain ar gyfer
gwasanaeth cyhoeddus mewn llywodraeth leol.  Dywedwn hyn am dri rheswm.
Yn gyntaf, fel y cafodd ei nodi eisoes, ceir problem benodol yng Nghymru o
seddau heb ornest, ac rydym eisoes wedi cynnig sylwadau ar oblygiadau hyn i allu
cynghorau a chynghorwyr i siarad yn effeithlon ar ran eu cymunedau.  Mae arnom
angen ymgeiswyr newydd i gynnig eu hunain fel y gall pobl leol gael dewis priodol
o gynrychiolwyr lleol.

5.2 Yn  ail, fel yr ydym wedi nodi eisoes, mae cynghorwyr Cymru yn hŷn ar y
cyfan na’r boblogaeth ar gyfartaledd, ac mae rhai wedi gwasanaethu am
flynyddoedd lawer, chwarter ohonynt am dros 15 mlynedd8.    Yn naturiol, byddai
angen cael rhywrai i gymryd eu lle cyn bo hir, ond mae cyhoeddiad Llywodraeth
Cynulliad Cymru o gynllun diswyddo ar gyfer cynghorwyr dros 60 oed sydd wedi
gwasanaethu am fwy nag un tymor ac sy’n penderfynu peidio â bod yn ymgeiswyr
yn 2004 yn debygol o olygu y ceir llawer o ymddiswyddiadau, a’r angen felly am
ymgeiswyr newydd i lenwi'r bylchau.

5.3 Yn drydydd, mae arnom angen ymgeiswyr newydd o fathau penodol er
mwyn unioni’r anghysonderau presennol yn aelodaeth y cynghorau9.  Yr
anghysondeb amlycaf yw’r tangynrychiolaeth difrifol o fenywod yn ein
hystafelloedd cyngor.  Tynnwyd ein sylw at  Egwyddor 4 o’r Datganiad Byd-eang ar
Ddemocratiaeth 1997:

"Mae cyflawni democratiaeth yn rhagdybio gwir bartneriaeth rhwng
dynion a menywod wrth reoli busnes y gymdeithas lle maent yn
gweithio yn gydradd a chyflenwol, gan gyd-fanteisio ar y gwahaniaeth
rhyngddynt".

Pan gaiff ei hasesu yn ôl y safon hon, mae’n amlwg fod democratiaeth leol Cymru
yn ddiffygiol.  Pan gofiwn taw llai na 20% o gynghorwyr Cymru sy’n fenywod, ac
(yn wahanol i rannau eraill o’r Deyrnas Gyfunol) nad oes arwydd o unrhyw
gynnydd, rydym o'r farn fod llywodraeth leol Cymru yn wynebu her o’r mwyaf os
gall hawlio yn gredadwy ei fod yn siarad ar ran pobl leol yn eu cyfanrwydd ac yn
arddangos arweinyddiaeth gymunedol.

5.4 Ar ben hyn, mae Cymru yn gymdeithas aml-ddiwylliannol, aml-ethnig ac
aml-ffydd.  Rhaid i dangynrychiolaeth lleiafrifoedd du ac ethnig yn ein prif
sefydliadau llywodraethol, gan gynnwys llywodraeth leol, beri pryder mawr.  Mae
llywodraeth leol Cymru ei hun, drwy ei Safon Cydraddoldeb Generig, wedi
cydnabod pa mor berthnasol a phwysig yw triniaeth deg a chyfartal yn ei
darpariaeth o wasanaethau a’i harferion cyflogaeth, ond ni chafodd y Safon ei
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8. Gweler Adran B o’r Cyfrifiad o Gynghorwyr Awdurdodau Lleol 2001, Atodiad 6
9. Gweler Atodiad 6
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llunio  er mwyn iddi fod yn berthnasol i recriwtio rhagor o aelodau o grwpiau heb
gynrychiolaeth ddigonol. Mae Cymdeithas Lleiafrifoedd  Ethnig Cymru Gyfan yn
cynnal ymgyrch Hawl i Bleidleisio er mwyn symbylu aelodau o grwpiau heb
gynrychiolaeth ddigonol  i gofrestru ar gyfer pleidleisio, ond mae’n amlwg fod
angen gwneud llawer mwy i adnabod a chymell aelodau o gymunedau lleiafrifol i
gynnig eu hunain fel ymgeiswyr, naill ai ar lefel leol, rhanbarthol neu genedlaethol.

5.5 Wrth gwrs rydym yn cytuno y bydd cynghorydd da yn ceisio cynrychioli
unrhyw etholwr lleol yn effeithiol, waeth beth fo rhyw, tarddiad ethnig neu
safbwynt gwleidyddol y cynghorydd.  Fodd bynnag, mae gan ddynion a  menywod,
pobl iau a hŷn, pobl o wahanol gefndiroedd ethnig i gyd brofiadau bywyd a
blaenoriaeth gwahanol.  Os ydym yn dymuno cyfoethogi democratiaeth leol, mae
angen i ni,  hyd y gellir, weld y gwahaniaethau hynny yn cael eu hadlewyrchu yn
aelodaeth ein cynghorau lleol.

Ehangu Cyfranogiad – Cyfrifoldeb Pwy?

5.6 5.6 Mae’n amlwg  fod gan y pleidiau gwleidyddol ran hanfodol i'w chwarae
wrth gyflawni hyn.  Nid ydym yn bychanu’r anawsterau a wynebir ganddynt; bu pob
un o'r pleidiau a gyflwynodd dystiolaeth i ni yn amlinellu eu problemau wrth ddod
o hyd i bobl a oedd yn fodlon bod yn ymgeiswyr (a chlywsom hefyd am bobl a
oedd wedi caniatáu i'w henwau gael eu cynnwys ar restr yr ymgeiswyr ar yr amod
nad oedd ganddynt unrhyw obaith o lwyddo, ac a oedd wedyn, ambell waith er
mawr ofid, wedi cael eu hethol).  Dylai cynigion Llywodraeth y Cynulliad, sy’n cael
eu croesawu gennym, ar gyfer gwell lwfansau i gynghorwyr (gan gynnwys lwfansau
gofalwyr) ac ar gyfer cael pensiynau i gyd-fynd â lwfansau, ddenu rhagor o
aelodau’r pleidiau (ac  eraill) i ystyried bod gwasanaeth cyngor yn ddewis realistig.
Nid oes gennym unrhyw argymhellion penodol i’r pleidiau gwleidyddol ynghylch
recriwtio ymgeiswyr, ar wahân i’w  cymell i barhau â’u hymdrechion i gael amrediad
ehangach o ymgeiswyr a defnyddio, pan fo hynny’n briodol,  y cyfle newydd sy’n
cael  ei ddarparu gan Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail Rhyw (Ymgeiswyr Etholiadau)
2002 i ddewis ymgeiswyr o restrau byr sy’n cynnwys menywod yn unig.

5.7 Fodd bynnag,  nid y pleidiau yw’r unig rai sy’n cyflenwi ymgeiswyr ar gyfer
swyddi llywodraeth leol – ac mae hynny’n arbennig o wir am Gymru, pan ystyriwn
y rôl bwysig y mae ymgeiswyr Annibynnol yn ei chwarae mewn llawer o
awdurdodau lleol yng Nghymru.  Dywedodd swyddog awdurdod lleol wrthym na
allai weld rôl i gynghorau yn y mater hwn, a’i bod yn ddyletswydd ar y pleidiau i
gynnig ymgeiswyr neu ar unigolion i ddewis bod yn ymgeiswyr.  Nid ydym yn
cytuno, ac felly roedd yn dda gennym glywed Arweinydd Cymdeithas Llywodraeth
Leol Cymru yn dweud yn ddiweddar:

"Rhaid i gynghorau… roi sylw yn allanol yn eu hardaloedd a defnyddio amrediad
eang o sefydliadau, partneriaid ac unigolion.   Wrth wneud hyn maent yn newid y
rheolau ynghylch ymgynghoriad a chyfranogiad cyhoeddus.  Ond nid ydynt yn
newid yn ddigonol o ran cael cyfranogiad pob sector o gymdeithas ac [maent] yn
methu o ran denu cenhedlaeth newydd i wasanaeth cyhoeddus etholedig." 10 

10. Araith gan Syr Harry Jones mewn seminar ar Ehangu Cyfranogiad mewn Llywodraeth Leol, Gwesty
Marriott Hotel, Caerdydd, 4 Mawrth 2002 (pwyslais yn y gwreiddiol)
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Ymddengys i ni fod hyn yn gydnabyddiaeth deilwng o'r ffaith fod gan y cynghorau
eu hunain rywfaint o gyfrifoldeb dros ddod o hyd i bobl leol a’u cymell i ystyried
gwasanaeth cyhoeddus fel cynghorwyr.

5.8 Wrth ddweud hyn, rydym yn deall y gall yr aelodau presennol ar y cychwyn
deimlo rhywfaint o ansicrwydd ynghylch y ffaith ei bod yn ymddangos fod
cynghorau yn symbylu ymgeiswyr newydd i gyflwyno’u hunain.  Credwn, fodd
bynnag, y byddant, ar ôl ystyried y mater, yn derbyn fod cynghorau, a
chynghorwyr, mewn gwirionedd yn ymddiriedolwyr ar gyfer democratiaeth leol a
bod ganddynt ddyletswydd i'w hyrwyddo, bod democratiaeth rymus yn cael ei
hamlygu mewn amrediad eang o bobl yn cynnig eu hunain fel ymgeiswyr, ac nad
yw’n adlewyrchiad  o gwbl ar yr aelodau sy’n bodoli fod cynghorau yn cymell
rhagor o bobl i gynnig eu hunain ar gyfer swyddi etholedig lleol.

Rydym yn argymell y dylai pob awdurdod weithio gyda phleidiau
gwleidyddol lleol a grwpiau cymunedol er mwyn hyrwyddo’r syniad o
aelodaeth cyngor ymhlith pobl leol.  Rydym yn tynnu sylw at y cynllun
cysgodi ynadon arloesol a drefnwyd ar gyfer aelodau o Operation Black
Vote, ac yn awgrymu y dylai awdurdodau ystyried cynlluniau tebyg ar gyfer
cysgodi cynghorwyr, yn benodol ar gyfer aelodau o gymunedau lleiafrifol.
Byddai’n fuddiol pe bai Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn darparu
canllawiau i’w haelod-awdurdodau ynghylch yr hyn y gallant wneud yn
briodol i gynyddu maint, a gwella amrywioldeb, y gronfa ymgeiswyr tebygol.
Dylai pleidiau gwleidyddol a sefydliadau sy’n cynrychioli grwpiau cymunedol
ystyried beth ellir ei wneud yn lleol er mwyn cymell rhagor o bobl i ystyried
bod yn ymgeiswyr.

5.9 Credwn y dylid cael gweithredu hefyd ar lefel Cymru-gyfan.  Rydym yn
croesawu bwriad Llywodraeth y Cynulliad i gyhoeddi taflen ar "Ddod yn
Gynghorydd", a gobeithiwn y caiff ei dosbarthu yn eang,  Credwn, fodd bynnag, y
dylai gweithgaredd mwy penodol gyd-fynd â’r math o wybodaeth gyffredinol a
ddarperir gan gyhoeddiad o'r fath.

Rydym yn argymell y dylai  Llywodraeth Cynulliad Cymru a Chymdeithas
Llywodraeth Leol Cymru adeiladu ar eu seminarau diweddar ar Ehangu
Cyfranogiad drwy gyhoeddusrwydd, yng  ngwasg y lleiafrifoedd ethnig a
chyfryngau tebyg, ynghylch bod yn ymgeisydd.  Gallai'r cyfryw
gyhoeddusrwydd fod yn ddefnyddiol o ran cyfeirio at enghreifftiau o
fodelau rôl o blith grwpiau sydd ar hyn o bryd heb gynrychiolaeth ddigonol
er mwyn dangos y cyfraniad y gall y cyfryw bobl ei wneud mewn
democratiaeth leol iach.

Gweithredu Pellach i Gynyddu Nifer yr Ymgeiswyr

5.10 Gall ymgyrchoedd marchnata a gwybodaeth effeithiol i hyrwyddo
aelodaeth cynghorau gymell rhagor o bobl i ystyried o ddifrif y math hwn o
wasanaeth cyhoeddus.  Fodd bynnag, i lawer o bobl sydd ar hyn o bryd mewn



cyflogaeth lawn-amser, mae’n bosibl fod cysoni uchelgeisiau gyrfaol a gwasanaeth
cyngor yn ymddangos yn amhosibl.  Sawl tro yn ein cyfarfodydd cyhoeddus
cawsom ein hatgoffa sut oedd cyflogwyr yn y diwydiannau gwladol, yn enwedig,
yn arfer bod yn hael o ran caniatáu amser rhydd gyda chyflog i weithwyr er mwyn
iddynt allu ymgymryd â dyletswyddau llywodraeth leol.  Mae’r trefniadau hyn
wedi hen ddiflannu, ac er bod yna hawl cyfreithiol gweddilliol o hyd i gael amser
rhydd (di-dâl) ar gyfer gwasanaeth cyhoeddus, gan gynnwys gwasanaeth cyngor,11

ymddengys nad yw’n cyfrif llawer mewn gwirionedd.  Llai na hanner yr holl
gynghorwyr yng Nghymru sydd nawr  yn gyflogedig, naill ai yn llawn-amser, yn
rhan-amser neu’n hunan-gyflogedig. 12

5.11 Nodwn fod Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi datgan ei fwriad i "ystyried
drwy ei gynghorau partneriaeth (llywodraeth leol, sector gwirfoddol a busnes) sut
i gefnogi cyflogwyr i ryddhau gweithwyr sy’n dymuno gwasanaethu eu
cymunedau."13 Rydym yn gwneud yr argymhellion a ganlyn ar y mater hwn, ac
efallai y bydd Llywodraeth y Cynulliad yn dymuno eu hystyried gyda’i phartneriaid.

Rydym yn argymell y dylai sefydliadau’r sector cyhoeddus adolygu eu
trefniadau presennol ynghylch rhyddhau staff  sy’n dymuno ymgymryd â
gwasanaeth cyngor.  Nodwn fod hyd at 18 diwrnod y flwyddyn o amser rhydd
gyda chyflog ar gael fel arfer, ond nid yw hyn yn ddigonol pan ystyriwn fod
cynghorwyr, ar gyfartaledd, yn treulio 90 awr y mis ar wasanaeth cyngor.
Rydym yn argymell hefyd y dylai cyflogwyr yn y sector cyhoeddus, wrth
iddynt symud yn gynyddol tuag at "fframweithiau cymhwysedd" wrth asesu
staff ar gyfer dyrchafiad, roi ystyriaeth lawn a phriodol i’r sgiliau a’r
galluoedd y mae’n rhaid i’r gweithwyr sy’n gynghorwyr eu defnyddio fel
aelodau o awdurdodau lleol.

Rydym yn argymell y dylid cymell cyflogwyr yn y sectorau preifat i gyhoeddi
eu polisïau ar gyfer caniatáu amser rhydd i’w gweithwyr ar gyfer gwasanaeth
cyhoeddus (gan gynnwys gwasanaeth cyhoeddus etholedig), ac rydym yn
argymell y dylai Llywodraeth Cynulliad Cymru, a sefydliadau eraill yn y
sector cyhoeddus, ystyried y datganiadau hynny yn eu harferion caffael.

Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cynulliad Cymru ystyried, mewn
ymgynghoriad â’i phartneriaid , a fyddai’n ymarferol cyflwyno cynllun
iawndal ar gyfer cyflogwyr yn y sectorau preifat a gwirfoddol fel y gallent
ganiatáu amser rhydd i’w gweithwyr ar gyfer gwasanaeth cyngor.  Hefyd,
dylid ystyried iawndal ar gyfer pobl hunan-gyflogedig  am amser sy’n cael ei
neilltuo ar gyfer gwasanaeth cyngor mewn unrhyw drefniadau o’r fath.

Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cynulliad Cymru a Chymdeithas
Llywodraeth Leol Cymru, ar y cyd, sefydlu a rhedeg cynllun gwobrwyo
blynyddol sy’n cydnabod cyflogwyr yn y sectorau preifat a gwirfoddol sydd
fwyaf cefnogol i’w gweithwyr sy’n dymuno gwasanaethu fel cynghorwyr.
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5.12 Yn olaf, parthed pobl gyflogedig yn gwasanaethu fel cynghorwyr, deallwn
fod cwestiwn wedi codi ynghylch a allai caniatáu amser rhydd i weithwyr ar gyfer
gwasanaeth llywodraeth leol  fod yn gyfystyr â rhodd i blaid wleidyddol dan
Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a  Refferenda 2000 ac felly’n golygu y
byddai’n rhaid cofrestru hyn.  Am nad yw’r sefyllfa gyfreithiol wedi cael ystyriaeth
farnwrol ac yn dal i fod yn aneglur, nid ydym yn gwneud unrhyw argymhelliad
yma, ond mae’n amlwg y byddai’n fanteisiol pe ceid penderfyniad nad oes rhaid
cofrestru’r cyfryw amser rhydd i weithwyr fel rhodd  wleidyddol, a dylai fod yn
bolisi cyhoeddus i gael canlyniad o’r fath.

5.13 Mae gennym un argymhelliad arall i'w wneud er mwyn denu rhagor o
ymgeiswyr.  Mae ein hadroddiad yn ymwneud bron yn gyfan gwbl â’r trefniadau
etholiadol ar gyfer cynghorau sir a bwrdeistref sirol, ond roeddem yn falch clywed
yn ein cyfarfodydd cyhoeddus gan nifer o gynghorwyr cymuned.  Credwn fod
cynghorau cymuned, yn enwedig efallai y rhai sy’n gwasanaethu’r cymunedau
mwyaf, yn gallu bod yn ddefnyddiol iawn o ran hyfforddi pobl mewn llywodraeth
leol a chymell cynghorwyr cymuned i ystyried bod yn ymgeiswyr ar gyfer
cynghorau sir/ bwrdeistref sirol.  Fodd bynnag, mae data a welsom14 yn dangos
fod, mewn tua thraean o achosion, lai o ymgeiswyr nag o seddau mewn
etholiadau cynghorau cymuned.  Mae’n rhaid llenwi llawer o'r seddau gwag hyn
drwy gyfethol aelodau, ac mae yna berygl y caiff aelodau cyfetholedig eu dewis o
blith grŵp cyfyng – un o gydnabod lleol yr aelodau sy’n bodoli, er enghraifft.  Pe
bai’r seddau gwag sydd ar gael i'w llenwi drwy gyfethol yn cael eu hysbysebu’n
well, mae’n bosibl y byddai unigolion o groestoriad ehangach o’r gymuned yn
cynnig eu hunain  i wasanaethu (ac wedyn, ar sail eu profiad, yn ystyried bod yn
ymgeiswyr ar gyfer seddau ar gynghorau sir/ bwrdeistref sirol).

Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cynulliad Cymru, ar ôl ymgynghori â’r
Cymdeithasau sy’n cynrychioli cynghorau tref a chymuned yng Nghymru, roi
cyfarwyddyd i gynghorau cymuned y dylai  seddau gwag sydd i gael eu llenwi
drwy gyfethol gael eu hysbysebu yn eang yn eu hardaloedd, gyda sylw
penodol i hysbysu grwpiau cymuned a sefydliadau pobl ifainc am y seddau
gwag hyn. 15

Hyfforddiant a Chefnogaeth ar gyfer Aelodau

5.14 Er i ni fynegi pryder  fod cynghorau Cymru ar hyn o bryd yn gorddibynnu ar
gynghorwyr sydd wedi gwasanaethu am gyfnod hir, ni ddylid meddwl ein bod yn
dweud nad oes gan y cyfryw bobl unrhyw ran i’w chwarae yn ein hawdurdodau
lleol yn y dyfodol.  I’r gwrthwyneb,  bydd carfan gadarn o gynghorwyr profiadol a
deallus, mewn cyfuniad â chenhedlaeth newydd o aelodau etholedig, o werth
aruthrol i ddemocratiaeth leol.  Mae’n bwysig, felly eu bod yn cael yr hyfforddiant
a’r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt  i’w darbwyllo i barhau i gynnig eu hunain ar
gyfer gwasanaeth cyhoeddus etholedig.  Yn y dyfodol, bydd cynghorau Cymru yn
gweithredu, fel canlyniad i’r agenda foderneiddio, mewn ffordd dra gwahanol, ac
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felly rydym yn falch o nodi  datganiad Llywodraeth y Cynulliad o’i bwriad i
gydweithio â Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ofalu y bydd darpariaeth
ddigonol o hyfforddiant a  chefnogaeth gan swyddogion ar gael i alluogi
cynghorwyr i berfformio ei rôl graffu yn effeithiol.

5.15 Fodd bynnag, os yw’r ymdrechion i gael cenhedlaeth newydd o aelodau
etholedig yn llwyddiannus, bydd yr un mor bwysig i’r aelodau newydd hyn
dderbyn hyfforddiant cynefino priodol.  Mewn rhai awdurdodau, nid yw trosiant
aelodau wedi bod yn nodwedd bwysig, ac mae’n bosibl na chafodd hyfforddiant
cynefino ei ystyried mor bwysig ag y dylai.  Eto i gyd, os na chaiff aelodau newydd
eu hintegreiddio yn gyflym ac effeithiol i’w cyfrifoldebau, mae yna berygl na
fyddant yn dymuno bod yn ymgeiswyr eto, a chollir y manteision o gael hyd i
gnewyllyn newydd o gynghorwyr.  Felly,

Rydym yn argymell y dylai cynghorau adolygu eu rhaglenni hyfforddiant a
chynefino presennol ar gyfer cynghorwyr newydd a’u diweddaru i gyd-fynd
â’r agenda foderneiddio.  Gobeithiwn y gall enghreifftiau o arferion gorau yn
hyn o beth gael eu rhannu’n helaeth ymhlith awdurdodau.  Fe allai cynlluniau
mentora ar gyfer aelodau newydd fod â rhan i'w chwarae yn hyn.

Newidiadau Technegol

5.16 Yn olaf, rydym yn gwneud rhai awgrymiadau ar gyfer newidiadau technegol/
gweinyddol a allai fod o help i symbylu rhagor o bobl i gynnig eu hunain ar gyfer
swyddi cyhoeddus etholedig.

Rydym yn argymell y dylai’r gofyniad ar gyfer nifer y llofnodion i gefnogi
enwebiadau ymgeiswyr ar gyfer etholiadau llywodraeth leol fod yn gyson â’r
gofyniad ar gyfer etholiadau’r Cynulliad Cenedlaethol h.y. y dylai enwebiad
pob ymgeisydd gael ei gefnogi gan lofnod dau etholwr  yn hytrach na deg, fel
ar hyn o bryd.

Rydym yn argymell y dylai ffurflenni enwebu ar gyfer ymgeiswyr fod ar gael
ar-lein, ac y dylent hefyd fod yn rhwydd eu cael a’u dychwelyd drwy’r post yn
hytrach nag yn y cnawd fel y mae rhai awdurdodau yn mynnu.

Rydym hefyd yn argymell y dylid gostwng yr oedran pan fo hawl am y tro
cyntaf gan bobl i fod yn ymgeiswyr o 21 i 18 (ond nid i 16, sef yr oedran a
argymhellwyd gennym pan ddylai pobl fod â’r hawl i bleidleisio).  Rydym yn
gwneud hyn, nid oherwydd ein bod yn disgwyl y bydd llawer o ymgeiswyr 18
oed yn ymddangos yn sydyn, ond yn hytrach oherwydd y bydd yn galluogi
cynghorau cymuned i gyfethol pobl 18 oed a throsodd i lenwi seddau gwag,
ac felly efallai yn darbwyllo pobl mor ifanc i symud ymlaen gydag amser i fod
yn ymgeiswyr ar gyfer cynghorau  sir/ bwrdeistref sirol.
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Casgliad

5.17 Ym Mhennod 2 o’r Adroddiad hwn, dywedasom fod rôl cynghorwyr yn
bwysig ofnadwy i iechyd a lles ein cymunedau lleol, a’n bod yn dal i fod ag angen
pobl alluog ac ymroddgar  i gynnig eu hunain ar gyfer y math hwn o wasanaeth
cyhoeddus.  Cafodd yr argymhellion yn y bennod hon eu hanelu at gael hyd i’r
genhedlaeth newydd o gynghorwyr y bydd eu hangen ar Gymru wrth i’r rhai sydd
wedi gwasanaethu mor effeithiol am gynifer o flynyddoedd roi’r gorau iddi.  Ar
lawer cyfrif, mae’r awgrymiadadau a wnaed gennym yn adlewyrchu'r tybiaethau
sy’n sylfaenol i Siarter  Cymru i Gynghorwyr  a gafodd ei lansio gan Gymdeithas
Llywodraeth Leol Cymru ym mis Medi 2000.   Mae’r  Siarter yn cael ei
hatgynhyrchu yn Atodiad 8 yr Adroddiad hwn.  Mae’n ddatganiad gan, ac ar gyfer,
llywodraeth leol yng Nghymru, ond mae ganddi oblygiadau nid yn unig i
awdurdodau lleol a’r rhai sy’n gweithio iddynt, ond hefyd i’r gymuned fusnes,
pleidiau gwleidyddol a sefydliadau eraill yn y sector cyhoeddus yng Nghymru.
Credwn y dylid cael cytundeb cyffredinol i’r egwyddorion a nodir yn y Siarter.
Felly,

Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cynulliad Cymru gymeradwyo Siarter
Cymru i Gynghorwyr fel datganiad o uchelgais, a thrafod â’i phartneriaid yn y
cynghorau partneriaeth beth ddylai cyfranogion ei wneud nawr i ofalu bod
gofynion y Siarter yn cael eu gweithredu’n llawn.
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Pennod 6: Y System Etholiadol

Cyflwyniad

6.1 Yn olaf rydym yn ystyried pa ddiwygiadau, os o gwbl, y dylem eu hargymell
ar gyfer y system etholiadol.  Yn rhannau cynharaf yr Adroddiad hwn, mae ein
hargymhellion i gyd yn unfrydol (ac ym marn pob un ohonom maent yn
berthnasol waeth pa system etholiadol a ddefnyddir ar gyfer llywodraeth leol yng
Nghymru yn y dyfodol).  Yn y bennod hon, er ein bod yn unfrydol ynghylch y rhan
fwyaf o faterion, daw rhai o'r argymhellion oddi wrth saith o'r naw Comisiynydd.
Mae gan Eleri Ebenezer ac Alun Williams farn wahanol am y rhain; nodir eu
casgliadau ar ddiwedd y Bennod hon.

Cyd-destun ein Hymchwiliad

6.2 Bu gennym nifer o ystyriaethau wrth ddod i’r casgliadau ynghylch y system
etholiadol fwyaf priodol ar gyfer llywodraeth leol yng Nghymru.

(i) Strwythurau rheolaeth wleidyddol:- Roedd ein Cylch Gorchwyl yn mynnu ein
bod yn benodol "yn rhoi ystyriaeth deilwng i’r datblygiadau mewn rheolaeth
wleidyddol yn deillio o Ddeddf Llywodraeth Leol 2000; dulliau o reoli y
mae’n ofynnol eu bod yn effeithiol, yn dryloyw ac yn atebol".  Rydym wedi
nodi eisoes fod llywodraeth leol Cymru yn wynebu chwyldro yn ei
strwythurau rheolaeth wleidyddol, fel rhan o "agenda foderneiddio"
Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer llywodraeth leol.  Fel y nodwyd
gennym ym mhennod 2, pa union ffurf bynnag a fydd gan y strwythurau
newydd hyn mewn awdurdodau unigol, amcan pob un yw rhoi pŵer i lai o
gynghorwyr nag ar hyn o bryd i wneud penderfyniadau ar ran yr awdurdodau
hyn: a gellid disgwyl mai canlyniad hyn yw y bydd gan rai cynghorwyr nawr rôl
drosolwg a chraffu mwy ffurfiol.  Daeth y rhan fwyaf ohonom i’r casgliad  fod
creu elfen gryfach o weithrediaeth mewn awdurdod yn golygu hefyd fod
angen gwella gallu aelodau’r cyngor i graffu.  Felly, rhaid i unrhyw system
etholiadol sy’n cael ei hargymell gennym  fod yn system sy’n gallu darparu’r
cyfryw gymhwyso effeithiol.  (Roedd yn destun pryder i ni glywed mewn rhai
awdurdodau y byddai pwyllgorau craffu fel arfer yn cael eu cadeirio gan
aelodau o blaid y mwyafrif yn yr awdurdodau hynny).

(ii) Canran y rhai sy’n troi allan i bleidleisio a seddau lle ceir gornest:- Gan
ystyried ein pryderon am iechyd democratiaeth leol yng Nghymru, roedd hi’n
amlwg ei bod yn bwysig i ni, o leiaf, beidio ag argymell system etholiadol a
allai naill ai leihau canran y rhai sy’n troi allan bleidleisio neu leihau canran y
seddau â gornest.  Roedd rhai o'r dadleuon a glywsom yn cyferbynnu canran y
rhai sy’n troi allan i bleidleisio dan y system Cyntaf yn y Ras (Etholiadau
Cyffredinol) â’r rhai sy’n cael eu cynnal dan ffurfiau gwahanol ar
Gynrychiolaeth Gyfrannol (PR) megis etholiadau’r Cynulliad Cenedlaethol ac
etholiadau Senedd Ewrop; dadleuwyd bod y canrannau is a oedd yn troi allan

39



40

i bleidleisio yn yr etholiadau PR hyn yn dangos y perygl tebygol i
ddemocratiaeth iach drwy gyflwyno systemau PR ar gyfer llywodraeth leol.
Mae’r mwyafrif ohonom o'r farn fod y ddadl honno yn seiliedig ar gymhariaeth
ffug.  Yn ein barn ni, mae canran y rhai sy’n troi allan i bleidleisio mewn
etholiadau ar gyfer awdurdodau "ail-reng" wastad yn debygol o fod yn is na’r
ganran ar gyfer etholiadau ar lefel uwch megis y rhai ar gyfer Senedd y DG, ac
mae hynny’n wir waeth beth fo’r system etholiadol a ddefnyddir.  Pe bai'r rhai a
oedd yn dadlau bod  "PR yn golygu canran lai yn troi allan i bleidleisio" wedi
gallu dangos enghraifft o gorff etholedig penodol lle cafwyd gostyngiad yng
nghanran y rhai sy’n troi allan i bleidleisio ar ôl symud o Gyntaf yn y Ras i
system PR, fe allasai hynny fod wedi ein hargyhoeddi.  Fodd bynnag, ni
wnaethant – ac felly ar hyn o bryd ddywedwn fod effaith PR ar ganran y rhai
sy’n troi allan i bleidleisio/ graddau’r ornest yn fater y mae’n rhaid i ni
ddychwelyd ato.

(iii) Cynrychiolaeth Leol:- Ym Mhennod 3 nodwyd gennym y pwysigrwydd
sylweddol y mae pobl leol yn ei roi ar gael eu hardaloedd wedi eu cynrychioli
gan gynghorwyr sy’n cael eu huniaethu yn benodol â’r ardaloedd hynny; yn wir,
i lawer, roedd cynrychiolaeth leol effeithiol yn bwysicach o lawer na’r label
wleidyddol sy’n cael ei defnyddio gan yr aelodau lleol.  Roedd ein Cylch
Gorchwyl hefyd yn tynnu sylw at y pwynt hwn ac roedd gofyn i ni ystyried
"gallu pob aelod etholedig i gynrychioli ei etholwyr/ ei hetholwyr mewn
ffordd sy’n adlewyrchu disgwyliadau’r etholwyr".  Mae’r traddodiad o
gynrychiolaeth diriogaethol, o uniaethu aelodau etholedig ag ardaloedd
daearyddol penodol a’r bobl sy’n byw ynddynt yn gryf iawn.  Roedd hi’n amlwg
fod angen i unrhyw gasgliadau o’n heiddo ynghylch systemau etholiadol ar
gyfer llywodraeth leol Cymru yn y dyfodol roi sylw llawn i'r ystyriaeth honno.

(iv) Amrywioldeb:- Roedd ein Cylch Gorchwyl yn ein hatgoffa o’r angen i "ystyried
sefyllfa ddaearyddol amrywiol cynghorau Cymru: y  gwahaniaethau o ran
maint boblogaeth a wasanaethir a’r ffordd y mae wedi’i gwasgaru, y berthynas
rhwng ardaloedd etholiadol a chymunedau naturiol".  Ein dehongliad o hyn
oedd y dylem ofalu peidio â cheisio gwneud y system etholiadol ar gyfer
llywodraeth leol yn anhyblyg (er ein bod yn deall yn iawn fod angen cael
cysondeb ar draws Cymru  mewn trefniadau pleidleisio lleol.  Roedd y Cylch
Gorchwyl hefyd yn tynnu ein sylw at "allu’r cyngor cyfan i adlewyrchu
gwahanol fuddiannau a gwerthoedd yn y gymuned leol".  Cafodd hyn ei
ddehongli gennym fel cyfeiriad at yr angen i aelodau cyngor, cyn belled ag y
bo modd, adlewyrchu’r gymuned leol, nid yn unig o ran cyfansoddiad y cyngor
ei hun (gyda chyfraneddau priodol o ddynion a menywod, pobl iau a hŷn, pobl
o gefndiroedd ethnig gwahanol, ac yn y blaen) ond hefyd o ran yr holl
agweddau ar safbwyntiau gwleidyddol a chymdeithasol y trigolion lleol.
Roeddem yn ymwybodol hefyd, fel corff wedi’i benodi gan Lywodraeth
Cynulliad Cymru sy’n rhan o’r Cynulliad Cenedlaethol, y dylem, fel sydd raid i’r
Cynulliad dan a.120 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998, geisio sicrhau cyfle
cyfartal i bawb, ac y dylai ein hargymhellion ar gyfer systemau etholiadol yn y
dyfodol roi ystyriaeth lawn i'r egwyddor honno.



(v) Gwleidyddiaeth Gwrth-bleidiol:- Yn olaf, cawsom ein hatgoffa gan ein Cylch
Gorchwyl o’r traddodiad mewn rhai rhannau o Gymru o gael aelodau etholedig
sy’n annibynnol o bleidiau gwleidyddol, a thrwy oblygiad y dylem barchu’r
traddodiad hwnnw.  Cafodd y thema honno ei hatgyfnerthu’n rymus gan
sylwadau’r cyhoedd a nodwyd gennym ym Mhennod 3, sy’n dangos rhywfaint o
atgasedd tuag at wleidyddiaeth bleidiol mewn llywodraeth leol.  Roedd hi’n
amlwg y byddai’n rhaid i unrhyw argymhellion ynghylch y system etholiadol
ganiatáu i bobl leol allu parhau i ethol ymgeiswyr amhleidiol i awdurdodau lleol
pe dymunent wneud hynny.

Amcanion y System Etholiadol

6.3 Gan roi sylw i’r gwahanol ystyriaethau hyn, aethom ati wedyn i ystyried (yn
unol â’r Cylch Gorchwyl) yr hyn y dylai amcanion y system etholiadol ar gyfer
llywodraeth leol yng Nghymru fod.  Byddai adnabod y rhain yn ein galluogi i brofi’r
dadleuon a gyflwynwyd  o blaid systemau etholiadol penodol.  Yn y cyd-destun
hwn nodwyd gennym Adroddiad diweddar gan Bwyllgor Cyfansoddiad Tŷ‘r
Arglwyddi16, sy’n gwahaniaethu rhwng y gwahanol syniadau ynghylch cynrychiolaeth.
Mae’r syniad traddodiadol o gynrychiolaeth, sy’n cael ei alw’n fersiwn "pennaeth-
asiant", yn golygu’n syml fod aelodau yn cael eu hethol i siarad ar ran corff neu grŵp
penodol o bobl.   Mae aelod yn "cynrychioli" holl aelodau’r corff neu’r grŵp, os
gwnaeth aelodau unigol o’r grŵp bleidleisio dros yr aelod hwnnw ai peidio, a hefyd
heb ystyried a yw’r aelod etholedig yn rhannu  nodweddion aelodau o’r grŵp.  Dyna,
yn fyr iawn, yw’r ddamcaniaeth gynrychiolaeth sy’n gefndir i’r trefniadau etholiadol
presennol ar gyfer Tŷ‘r Cyffredin

6.4 Fodd bynnag, mae yna syniad arall o gynrychiolaeth sydd, ym marn y mwyafrif
ohonom, yn fwy addas ar gyfer llywodraeth leol nawr.  Mae’n pwysleisio’r angen i’r
corff etholedig ei hun fod yn gynrychiadol (yn gyffredinol) o'r gymuned a
wasanaethir ganddo; dylai, cyn belled â phosibl, fod yn ficrocosm o’r gymuned
honno, a dylai’r  system etholiadol alluogi’r corff etholiadol i fod felly.  Ym
Mhennod 5 roeddem yn cyfeirio at yr angen  i awdurdodau lleol ddangos mwy o
hyblygrwydd yn eu haelodaeth er mwyn adlewyrchu profiadau bywyd amrywiol y
grwpiau gwahanol o bobl yn ein cymdeithas.  Byddai’r mwyafrif ohonom yn symud
un cam ymhellach, a dweud fod democratiaeth gynrychiadol, leol briodol ag angen
aelodaeth amrywiol mewn awdurdodau lleol sy’n gyson nid yn unig o ran oed, rhyw
a chyfansoddiad ethnig y cymunedau  a wasanaethir gan yr aelodau, ond sydd hefyd
yn gyson o ran yr amrywiaeth barn yn y cymunedau hynny.  Yn ein barn ni, rhaid i’r
system etholiadol leol fod yn un sy’n caniatáu i amrywiaeth y bobl a’u hamrywiaeth
barn gael eu hadlewyrchu yn briodol yn aelodaeth y cynghorau.

Y Dewisiadau 

6.5 Gofynnodd ein  Cylch Gorchwyl i ni ystyried unrhyw system bleidleisio a allai,
yn ein tyb ni, fod yn briodol ar gyfer llywodraeth leol, ond gofynnodd hefyd i ni
gynnwys yn yr ystyriaeth honno saith o'r systemau mwyaf cyfarwydd, sef:
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● Cyntaf yn y Ras  (FPTP)

● Systemau Rhestr Plaid (PLS)

● System Aelodau Ychwanegol (AMS)

● Ailbleidlais (AV)

● Pleidlais Atodol (SV)

● Pleidlais Sengl Drosglwyddadwy (STV)

● Cyfuniad o Ailbleidlais a System Aelodau Ychwanegol [sydd hefyd yn cael ei
galw’n Ailbleidlais Plws (AV+)]

Ceir disgrifiad byr o brif egwyddorion pob un o’r systemau hyn yn Atodiad 9.

6.6 Yn ystod ein hymgynghori buom yn ceisio sylwadau ar fanteision a
phriodoldeb y systemau a nodwyd, ond buom hefyd yn gwahodd awgrymiadau ar
gyfer systemau pleidleisio eraill na chafodd eu cynnwys yn ein Cylch Gorchwyl
gwreiddiol.  Mewn gwirionedd ni chafodd unrhyw system "arall" ei hawgrymu yn
ystod ein hymgynghori nac yn y dystiolaeth a gyflwynwyd.  Yn ystod ein
hymchwil ni ddaethom o hyd i unrhyw systemau eraill a allai fod yn berthnasol i
ni.  Felly, ni wnaeth ein hystyriaeth o’r system bleidleisio fwyaf priodol ar gyfer
llywodraeth leol yng Nghymru fynd y tu hwnt i’r systemau a nodir yn ein Cylch
Gorchwyl.  Fodd bynnag, gyda golwg ar rai o’r dadleuon a gyflwynwyd i ni,
roeddem o'r farn y byddai’n briodol rhoi peth ystyriaeth i ddau bwnc penodol:

(i) Wrth i ni ystyried FPTP buom yn archwilio ar wahân y sefyllfa fel y mae (hy
cadw’r gymysgedd  bresennol o ranbarthau etholiadol un-aelod ac aml-aelod)
ar y naill law, a strwythur newydd o ranbarthau un-aelod ledled Cymru ar y
llaw arall, ac

(ii) Yn ogystal ag ystyried systemau STV ac AV yn gyson ar draws Cymru, buom
hefyd yn ystyried system hybrid a fyddai’n defnyddio cymysgedd o STV ac AV.

6.7 Yn fuan daethom i’r casgliad nad oedd pedair system bleidleisio yn briodol
ar gyfer ystyriaeth fanwl, sef: 

i. Systemau Rhestr Plaid (PLS)

6.8 Ni chawsom fwy na dau neu dri o ddatganiadau ysgrifenedig neu lafar
cyffredinol iawn yn cefnogi system rhestr plaid ar gyfer llywodraeth leol.  Roedd
hi’n ymddangos fod nifer fawr o bobl yn gyfarwydd â phrif elfennau PLS, ond
roedd angen atgoffa’r rhan fwyaf ohonynt fod y system hon yn cael ei defnyddio
nawr ar gyfer etholiadau Senedd Ewrop.  Mae PLS yn cael ei chydnabod fel
system gyfrannol iawn a byddai ei defnyddio mewn etholiadau llywodraeth leol
yn rhoi i bleidiau gynrychiolaeth a fyddai’n agos iawn i lefelau’r gefnogaeth ymhlith
yr etholwyr lleol.  Nododd rhai carfanau pwyso fod rhestrau pleidiau yn
ddefnyddiol o ran darbwyllo pleidiau gwleidyddol i gynnwys ymgeiswyr o grwpiau
heb gynrychiolaeth ddigonol  ar eu rhestrau – er bod amheuon a fyddent yn
ddigon uchel ar y rhestrau i fod ag unrhyw obaith o gael eu hethol. 
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6.9 Ni chafwyd cyngor gan unrhyw un o gefnogwyr PLS ar sut y byddai’r system
yn cael ei gweithredu – er enghraifft, a ddylai’r ardal etholiadol gynnwys yr
awdurdod lleol cyfan neu a ddylid rhannu’r ardal etholiadol  yn is-ranbarthau
etholiadol gyda rhestrau’n cael eu cyflwyno ar gyfer pob is-ranbarth. Ni roddwyd
sylw ychwaith gan y bobl hyn i sut y byddai’r Annibynwyr yn gallu cystadlu ar
delerau cyfartal â’r pleidiau gwleidyddol. 

6.10 Roedd y rhan fwyaf o’r cyfeiriadau at y system rhestr plaid yn negyddol;
hawliodd pobl nad oedd yn briodol ar gyfer llywodraeth leol oherwydd bod yr
aelodau etholedig yn cynrychioli ardaloedd mawr na chafodd eu diffinio’n briodol,
heb gysylltiad agos â’r cymunedau yr oedd pobl leol yn uniaethu â hwy.  Efallai y
gallai rhai aelodau ymlacio, mwynhau bywyd di-ofid a gadael i eraill ddelio â
busnes yr etholwyr, gan wybod eu bod yn sicr o gael safle uchel ar restr eu plaid
ac felly yn sicr o gael eu hethol. 

6.11 Mynegwyd amheuon y byddai PLS yn ffafrio’r pleidiau, a fyddai’n gofalu bod y
rhai sy’n deyrngar iddynt yn cael eu rhoi ar ben y rhestrau ac yn cael eu hethol ar
draul ymgeiswyr a oedd yn rhoi mwy o bwyslais ar gynrychioli dymuniadau eu
hetholwyr. 

Ein Barn Ni 

Byddai PLS yn ffordd o sicrhau bod y farn ehangaf bosibl mewn cymuned yn cael
ei chynrychioli yn ystafell y cyngor, ond credwn y gallai danseilio’n sylweddol sawl
un o’r egwyddorion allweddol y gofynnwyd i ni eu hamddiffyn.  Gyda PLS nid yw’n
hawdd cael cynrychiolaeth amlwg yn lleol ac felly nid yw atebolrwydd yn glir.
Mae’n amlwg fod etholwyr yn dymuno cael cynghorwyr sy’n gysylltiedig ag ardal
leol, y gallant droi atynt â theimlo’n bur hyderus y byddant yn ymchwilio i fater
sy’n effeithio ar eu hardal leol.  Mae PLS yn canolbwyntio yn ormodol ar y
canlyniad cyffredinol, tra bo llywodraeth leol yn ymwneud  â phobl leol, materion
lleol ac anghenion lleol.  Roeddem hefyd yn pryderu y byddai PLS yn rhwystr mawr
i ymgeiswyr Annibynnol, ac fel y nodwyd gennym yn gynharach yn y bennod hon,
ni allem argymell unrhyw system a fyddai mewn gwirionedd yn amddifadu
ymgeiswyr anwleidyddol o unrhyw gyfle rhesymol o lwyddiant etholiadol.

ii. System Aelodau Ychwanegol   (AMS)

6.12 Mae’n debygol mai AMS yw’r system gynrychiolaeth gyfrannol sy’n cael ei
deall orau yng Nghymru oherwydd caiff ei defnyddio yn yr etholiadau i’r Cynulliad
Cenedlaethol.  Roedd ychydig o bobl o blaid AMS ar gyfer etholiadau cyngor.
Roeddent yn teimlo ei bod yn cyflwyno elfen  o gyfranoldeb sy’n ddymunadwy a
hanfodol, ond sy’n cadw’r aelod lleol sy’n cael ei ethol yn uniongyrchol.  Credai
rhai y byddai cael aelodau wedi’u hethol o ardaloedd sy’n fwy na’r rhanbarth  lleol
yn help i greu  syniadau mwy strategol yn y cyngor.  Teimlai eraill fod system
gyfrannol yn ddymunol – yn bennaf er mwyn cael gwared â thuedd FPTP i greu
"gwladwriaethau un-blaid" – ac y dylid defnyddio’r un system ar gyfer etholiadau
cyngor ag a ddefnyddir ar gyfer y Cynulliad er mwyn  creu cyn lleied o ddryswch â
phosibl ymhlith pleidleiswyr ynghylch systemau pleidleisio.
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6.13 Roedd rhai pobl yn cydnabod y gallai’r aelodau rhestrau gael eu hethol o is-
ranbarthau’r ardal awdurdod lleol ac awgrymwyd amryw o ddewisiadau ganddynt
yn seiliedig fel arfer ar ffiniau awdurdodau lleol hanesyddol (ee yn Rhondda,
Cynon, Taf gellid defnyddio un is-ranbarth ar gyfer pob un o’r tair ardal ddosbarth
flaenorol).  Ni chafwyd sylw gan neb ar gymhareb yr aelodau o ranbarthau ac o
restrau.  Ni chafwyd unrhyw sylw ychwaith ynghylch sawl un ddylai gael ei ethol o
bob rhanbarth FPTP.  Roedd hi’n ymddangos fod yna dybiaeth y byddai gan bob
rhanbarth un aelod yn unig – a fyddai’n golygu ad-drefnu’r ffiniau gwleidyddol yn
sylweddol.

6.14 Bu’r rhai sy’n gwrthwynebu AMS yn mynegi llawer o’r pryderon a fynegwyd
gan y rhai sy’n gwrthwynebu rhestrau pleidiau (gweler uchod), ond barn arall a
gafwyd oedd bod aelodau rhestrau yn gynrychiolwyr "ail ddosbarth" o’u cymharu
ag aelodau sy’n cael eu hethol yn uniongyrchol.  Honnwyd hefyd fod pobl yn cael
eu drysu a’u cythruddo pan allai ymgeiswyr a fu’n aflwyddiannus mewn etholiadau
eto ennill sedd os oeddynt yn uchel ar restr ranbarthol eu plaid.  Dywedwyd bod
profiad y Cynulliad Cenedlaethol yn dangos fod AMS yn creu cecru rhwng aelodau
etholaeth ac aelodau rhestr mewn ardal a bod etholwyr yn cael eu drysu ynghylch
pa aelod y dylid ymgynghori ag ef/ hi ar gyfer cyngor a chefnogaeth.  Dadleuwyd
hefyd fod llawer o bobl yn cael eu drysu gan y gofyniad, dan y math o AMS a
ddefnyddir ar gyfer y Cynulliad Cenedlaethol, i bleidleiswyr fwrw dwy bleidlais, a
dywedwyd nad oeddynt yn deall y berthynas rhwng y ddwy.

Ein Barn Ni

Credwn fod i AMS fanteision mewn cymhariaeth â PLS fel system bleidleisio ar
gyfer llywodraeth leol.  Cedwir y cysylltiad lleol rhwng y pleidleisiwr ac ystafell y
cyngor gan y cynrychiolydd rhanbarthol, mae’r system yn darparu elfen o
gyfranoldeb sy’n rhwystro rheolaeth gan un blaid, ac mae’r elfen restr yn caniatáu i
bleidiau gynnwys a rhoi amlygrwydd i ymgeiswyr o grwpiau heb gynrychiolaeth
ddigonol. Yn y pen draw, fodd bynnag, teimlem ei bod yn amhriodol argymell AMS
ar gyfer etholiadau llywodraeth leol.  Mae’r gwrthwynebiadau i’r systemau rhestr a
nodwyd gennym mewn perthynas â PLS yr un mor berthnasol i’r elfen Aelodau
Ychwanegol yma.  Hefyd, ni allem weld sut y gallai awdurdod lleol fanteisio ar
ranbarth o aelodau, lle byddai rhai â chyfrifoldebau etholaethol ac eraill heb.  Nid
oedd yn eglur ychwaith sut y byddai AMS yn gweithredu pan na cheid gornest ar
gyfer seddau mewn rhanbarth etholiadol – a fyddai’r etholwyr yn colli eu
pleidleisiau ychwanegol hefyd?  Oherwydd y rhesymau hyn i gyd, daethom i’r
casgliad na allem gymeradwyo AMS ar gyfer llywodraeth leol yng Nghymru.

iii. Pleidlais Atodol (SV)

6.15 Cafwyd llai o sylwadau ynghylch y Bleidlais Atodol nag ar gyfer y systemau
eraill yn ystod ein hymgynghoriadau ac yn y dystiolaeth a gyflwynwyd.  Ni
lwyddodd y cyfeiriadau at ei defnydd yn yr etholiad ar gyfer Maer Llundain ennyn
unrhyw ddiddordeb na chefnogaeth.  Fe awgrymodd un person y dylid defnyddio
system bleidleisio ail-rownd y Ffrancod .  Mae’r system honno’n amrywiad o’r
Bleidlais Atodol, er bod y broses yn golygu pleidleisio ar ddau ddiwrnod ar wahân,



45

gyda’r ddau ymgeisydd sydd ar y brig ar ôl y bleidlais gyntaf yn mynd ymlaen i’r ail
bleidlais a gynhelir yn ddiweddarach. 

6.16 Byddai SV yn golygu cael rhanbarthau un-aelod, proses bleidleisio newydd ac
anghyfarwydd ac, fel system fwyafrifyddol arall, ni fyddai o angenrheidrwydd yn
cynhyrchu canlyniad cyfrannol. 

Ein Barn Ni

Mae SV yn ffurf fwy cyfyngedig ar yr Ailbleidlais (AV), oherwydd dim ond dau
ddewis sydd gan y pleidleiswyr yn hytrach na, fel gydag AV, cymaint o ddewisiadau
ag sydd yna o ymgeiswyr ar gyfer rhanbarth etholiadol benodol.  Yr un fath ag AV,
mae’n gweithredu mewn rhanbarthau un-aelod.  Roedd hi’n ymddangos i ni os
oeddem i benderfynu o blaid system fwyafrifyddol mewn ardaloedd etholiadol un-
aelod sy’n rhoi mwy nag un dewis i bleidleiswyr, yna nid oedd unrhyw reswm da
dros gyfyngu dewis y pleidleiswyr fel sy’n digwydd gyda’r Bleidlais Atodol.  Efallai y
byddai’r cyfrif yn cymryd ychydig yn hirach dan AV ond ni allem weld unrhyw
reswm dros amddifadu pleidleiswyr o’r fantais o’r dewis ehangach a gynigir gan AV.

iv.  Ailbleidlais Plws (AV+)

6.17 Ni fynegwyd fawr o ddiddordeb mewn AV+ er i un neu ddau o’r cyfranwyr
ystyried y system fel gwelliant ar AMS oherwydd byddai gan yr aelodau FPTP
gefnogaeth ehangach yn eu rhanbarthau. 

6.18 Yn ystod y dadlau, nodwyd i raddau helaeth yr un manteision ac anfanteision
ar gyfer AV+ ag a glywsom ar gyfer AMS ac AV. Ni chafodd y system ei defnyddio
yn unrhyw le yn y byd. 

Ein Barn Ni

Mae AV+ yn ffurf ar AMS wedi’i mireinio.  Mae’r rhesymau pam y cafodd AMS ei
diystyru gennym fel system briodol ar gyfer etholiadau llywodraeth leol yng
Nghymru yn berthnasol hefyd i AV+. Ffactor arall sy’n peri i ni beidio â ffafrio’r
system yw’r ffaith ei bod yn cyfuno dwy broses bleidleisio,  Byddai’n rhaid i
bleidleiswyr ddefnyddio system flaenoriaeth rifol ar bapur pleidleisio’r rhanbarth
etholiadol ar gyfer yr elfen AV ac yna rhoi un groes ar y papur pleidleisio ar gyfer
Aelodau Ychwanegol.  Mae’n ymddangos i ni fod hyn yn creu dryswch dianghenraid
i bawb.

6.19 Wedi diystyru’r pedair system hyn, roedd gennym Gyntaf yn y Ras (yn ei ffurf
bresennol neu, gyda rhanbarthau un-aelod ym mhob man) yr Ailbleidlais, a’r
Bleidlais Sengl Drosglwyddadwy.  Rydym yn ystyried y rhain isod.

v. Cyntaf yn y Ras (FPTP) – dim newid 

6.20 Gofynnwyd i ni gynnwys yn ein hadolygiad y system bleidleisio a ddefnyddir
ar hyn o bryd ar gyfer etholiadau llywodraeth leol.  Buom yn egluro yn ystod ein
hymgynghoriadau nad oedd hi’n ofynnol arnom argymell system wahanol.  Felly,



46

roedd gennym ryddid i argymell dim newid i'r trefniadau presennol pe baem o'r farn
mai dyna’r rhai gorau ar gyfer anghenion llywodraeth leol yng Nghymru.

6.21 Dechreusom drwy ystyried - a gwahodd sylwadau ar - y ffordd y mae’r system
FPTP bresennol yn gweithredu, gyda’i chymysgedd o ranbarthau un-aelod ac aml-
aelod.  Roedd cefnogwyr y system yn dadlau fod y system yn ddibynadwy, ac wedi
cael ei defnyddio ar gyfer etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru am dros ganrif.
Roedd y pleidleiswyr yn gwybod beth i’w wneud ac yn deall sut oedd y
canlyniadau’n cael eu cynhyrchu.  Dywedir bod ffiniau rhanbarthau etholiadol, un-
aelod ac aml-aelod, yn deillio o ymgynghori lleol eang ac yn adlewyrchu
cymunedau naturiol a hirsefydlog.  Roedd cefnogwyr FPTP yn dadlau hefyd fod y
system yn cadw cysylltiad clir rhwng y pleidleiswyr a’r sawl sy’n eu cynrychioli; a’i
bod yn tueddu i gynhyrchu gweinyddiaeth gryf a sefydlog, yn wahanol i systemau
PR.  Gyda FPTP roedd aelodau etholedig yn cynrychioli holl drigolion eu hardaloedd
etholiadol, ac felly roedd yr holl fuddiannau yn cael eu cynrychioli yn briodol ar
gynghorau dan y system hon.

6.22 Mae gwrthwynebwyr FPTP yn honni fod y system yn tueddu i gynhyrchu
canlyniadau heb gyfranoldeb, ac oherwydd hyn yn anaml y bydd cyfansoddiad
unrhyw gorff etholedig yn adlewyrchu blaenoriaethau pleidleiswyr ar draws ardal yr
awdurdod. 

6.23 Mae’r duedd hon gan FPTP i gynhyrchu canlyniadau heb gyfranoldeb yn cael ei
hamlygu oherwydd ceir rhanbarthau etholiadol aml-aelod mewn llawer o
ardaloedd.  Mewn rhanbarthau aml-aelod lle mae pleidleisio pleidiol yn gryf a
disgybledig, yn aml fe fydd gan y blaid fwyaf yn y rhanbarth fantais sylweddol.  Os
oes tair sedd i’w hennill, mae’n bosib, os yw pleidlais y blaid yn gyson, i bob un o’r
tri ymgeisydd llwyddiannus fod o’r un blaid – er efallai nad yw'r blaid honno ond
wedi llwyddo i gael cyfran fach o’r holl bleidleisiau.   Yn ogystal, dywedwyd bod y
ddadl fod wardiau aml-aelod yn cydnabod cymunedau sefydledig a neilltuol yn
gamarweiniol – roedd pobl Abertawe, er enghraifft, yn cyfeirio at ddiffyg
hunaniaeth gyffredin ardaloedd oddi mewn i sawl un o ranbarthau aml-aelod yr
awdurdod. 

vi. Cyntaf yn y Ras (FPTP) – rhanbarthau un-aelod yn gyfangwbl 

6.24 Roedd amryw o gefnogwyr FPTP yn cydnabod grym yr amheuon a fynegwyd
ynghylch rhanbarthau aml-aelod a’r effaith lurguniedig y gallent ei chael ar y
canlyniad cyffredinol mewn awdurdod.  Credai’r bobl hyn yn gryf mai’r cysylltiad
rhwng yr aelod a oedd yn cael ei ethol yn uniongyrchol a’i ranbarth ef/ ei
rhanbarth hi oedd nodwedd bwysicaf democratiaeth leol – a’r ffordd orau o
gyflawni hyn oedd drwy FPTP.  Roeddynt yn cyfaddef fod cael cynifer o seddau
aml-aelod yn tanseilio’r eglurdeb a’r atebolrwydd a oedd, yn eu tyb hwy, yn gryfder
neilltuol y berthynas aelod-rhanbarth.  Felly, roeddynt yn derbyn y byddai’n well pe
diddymir rhanbarthau aml-aelod a chael rhanbarthau etholiadol un-aelod i gymryd
eu lle ledled Cymru, a’r aelodau’n cael eu hethol drwy gyfrwng FPTP.  Roedd
pleidleiswyr yn hoffi ac yn deall eglurdeb a symlrwydd FPTP a byddai mireinio’r



system fel hyn yn ei chryfhau.  Byddai’n adlewyrchu’r arfer ar lefel cynghorau sir cyn
yr ad-drefnu ym 1995, trefniadau a weithiodd yn dda.

6.25 Roedd yna ddau grŵp o wrthwynebwyr FPTP:un-aelod – (a) y rhai a oedd o
blaid FPTP ond a oedd yn dymuno cadw’r sefyllfa bresennol o ran trefniadau aml-
aelod.  Roedd y bobl hyn yn dadlau fod rhanbarthau aml-aelod yn deillio o
ymgynghori lleol eang a bod y ffiniau yn adlewyrchu’r ymdeimlad lleol o hunaniaeth
gymunedol, a (b) cefnogwyr cynrychiolaeth gyfrannol a oedd yn dadlau na fyddai
mireinio’r system FPTP yn mynd i’r afael ag effeithiau diffyg cyfranoldeb y system.
Yn ogystal, gallai danseilio ymdrechion i ehangu proffil rhyw, oedran ac ethnig
ymgeiswyr am fod gornestau am-aelod o leiaf yn rhoi rhywfaint o gyfle i bleidiau
gynnwys aelodau o’r grwpiau hynny heb gynrychiolaeth ddigonol yn eu tafelli o
ymgeiswyr enwebedig tra oedd y gweithdrefnau dewis mewn rhanbarthau un-aelod
yn gweithredu yn bennaf er budd ymgeiswyr "traddodiadol" – dynion gwyn hŷn.

Barn y Mwyafrif

Rydym yn llwyr ddeall yr awydd a fynegwyd yn gryf o blaid cadw cysylltiad clir
rhwng cynrychiolwyr lleol a’u rhanbarthau etholiadol.  Mae pleidleiswyr am gael
aelodau  hawdd eu hadnabod y gallant droi atynt pan fo angen cymorth ynghylch
materion cyngor.  Un o gryfderau FPTP yw ei bod yn cadw’r cysylltiad hwn mewn
ffordd glir iawn, ond mae gennym bryderon ynghylch agweddau eraill.  Yn benodol,
credwn fod FPTP yn llai tebygol o gynhyrchu cyngor sy’n adlewyrchu amrywiaeth y
buddiannau a’r gwerthoedd yn ardal yr awdurdod lleol.

Ar y lefel wleidyddol, mae FPTP dros y blynyddoedd wedi cynhyrchu gormod o
ganlyniadau unochrog yn ein hystafelloedd cyngor.  Ceir patrwm cyson o bleidiau
unigol yn mwynhau mwyafrifoedd ysgubol yn ystafelloedd cyngor rhai awdurdodau,
yn aml ar sail lleiafrif o’r pleidleisiau a fwriwyd yn yr etholiad.  Rydym yn pryderu yn
arbennig am effaith y fath anghydbwysedd yn y cyfnod ôl-foderneiddio i
lywodraeth leol.   Mae’r trefniadau gweithrediaeth newydd a ddaeth i rym yn holl
gynghorau Cymru o 1 Mai 2002 yn rhagdybio rôl graffu gryf i gynghorwyr
anweithredol.  Credwn y gallai craffu’r weithrediaeth fod yn llai effeithiol os mai
dim ond ychydig o aelodau gwrthblaid sydd ar gael ar gynghorau i arwain neu
wasanaethu ar bwyllgorau craffu. 

Ar ben hyn, mae disgwyl i gynghorau yn yr oes fodern fod yn arweinwyr
cymunedol.  Ni chredwn y gallant wneud hyn mewn ffordd gredadwy os nad yw
cyfansoddiad ystafell y cyngor yn adlewyrchu’r gymuned yn ehangach,  Wrth gwrs,
ceir sawl ffactor sy’n rhwystro cael cronfa fwy cynrychiadol o gynghorwyr.
Ymdrinnir ag eraill mewn rhannau eraill, ond credwn fod FPTP yn rhwystr pwysig  o
ran dewis ymgeiswyr o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol.  Mae egwyddor y
system, sef bod "yr enillydd yn cipio’r cyfan" yn helpu i ddarbwyllo pwyllgorau
dewis  y pleidiau i gymryd y dewisiadau diogel wrth ddewis ymgeiswyr.  Mae’r
dystiolaeth o etholiadau cynrychiolaeth gyfrannol mewn lleoedd eraill yn awgrymu
fod yr angen i gynnig  rhestrau aml-ymgeisydd sy’n apelio at gynifer o sectorau yn y
gymuned â phosibl yn gymhelliad i bleidiau gynnig rhagor o ymgeiswyr benyw,
anabl, ifanc ac o leiafrifoedd ethnig.
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Credwn fod ein pryderon ynghylch canlyniadau anghyfrannol a diffyg amrywiaeth
yn berthnasol i’r ddau fath o FPTP a gafodd eu harchwilio gennym.  Mae
rhanbarthau aml-aelod yn cynnig peth cyfle i fynd i’r afael â’r mater o amrywiaeth,
ond ni chredwn fod hyn yn gwneud iawn am anghyfiawnder dybryd yr effaith a
gânt o ran gor- wobrwyo pleidiau sydd eisoes yn gryf.  Gallai rhanbarthau un-
aelod ledled Cymru leihau rhai o’r mwyafrifoedd mwyaf oll, ond ni chredwn  y
byddent yn cael effaith fawr ar yr awdurdodau a reolir gan un blaid.  (Mae
cynghorau Pen-y-bont ar Ogwr a Sir y Fflint, er enghraifft, eisoes yn cynnwys yn
bennaf ranbarthau un-aelod ac ar y ddau gyngor mae gan Lafur fwyafrif mawr o
seddau a lleiafrif o’r bleidlais. 

Wrth gael gwared â’r dewis aml-aelod byddem hefyd yn ei gwneud yn anos byth i
bobl o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol gael eu dewis fel ymgeiswyr.  Ni
chredwn y byddai FPTP yn y naill ffurf na’r llall yn bodloni ein gofyniad i  argymell
system etholiadol sy’n caniatáu cydnabyddiaeth ddigonol i’r amrywiaeth o
fuddiannau, gwerthoedd a phrofiadau bywyd mewn cymunedau lleol.

Daeth Eleri Ebenezer ac Alun Williams i gasgliadau gwahanol ynghylch rhinweddau
FPTP.   Nodir y rhain ym Marn y Lleiafrif ar ddiwedd y bennod hon.

vii. Ailbleidlais (AV)

6.26 Mae AV yn system fwyafrifyddol gydag aelodau’n cael eu dychwelyd o
ranbarthau un-aelod, ond yn wahanol i FPTP mae’n gwahodd pleidleiswyr i restru
ymgeiswyr yn ôl blaenoriaeth ar y papur pleidleisio.  Caiff y pleidleisiau i’r
ymgeiswyr lleiaf llwyddiannus eu hailddosbarthu rhwng yr ymgeiswyr eraill yn
unol â blaenoriaeth y pleidleiswyr, a gwneid hyn drachefn nes bod un ymgeisydd
â thros hanner y cyfanswm o bleidleisiau dilys.  Mae cefnogwyr AV yn honni ei
bod yn atgyfnerthu’r cysylltiad uniongyrchol rhwng yr aelod etholedig a’i
bleidleiswyr/ phleidleiswyr, oherwydd er mwyn cael ei ethol/ ei hethol rhaid i
bob aelod gael cefnogaeth eang ymhlith y pleidleiswyr (yn ehangach fel arfer na
chefnogaeth aelod a etholir dan FPTP, a all lwyddo mewn gornest aml-ymgeisydd
gyda llawer llai na’r mwyafrif o’r pleidleisiau). 

6.27 Honnodd gwrthwynebwyr AV y byddai cyflwyno’r system, fel system
bleidleisio flaenoriaethol,  yn golygu newid o’r dull  traddodiadol o farcio’r papur
pleidleisio.  Byddai hyn, yn ôl eu dadl, yn drysu’r pleidleiswyr.  Gallai’r pleidleiswyr
gael eu drysu a’u digio hefyd  pe baent yn cael cynrychiolydd nad oedd wedi
derbyn y nifer fwyaf o bleidleisiau blaenoriaeth gyntaf.  Byddai AV yn golygu
chwalu rhanbarthau aml-aelod sy’n adlewyrchu cymunedau hirsefydlog,
oherwydd ni allai’r system weithio ond gyda rhanbarthau un-aelod.  Nododd
cefnogwyr cynrychiolaeth gyfrannol nad yw AV yn gyfrannol, ac felly roedd hi’n
bosibl na ellid mynd i’r afael â’r mater o "wladwriaethau un-blaid", ac ni fyddai’n
rhoi cymaint o gyfle i bleidiau gynnwys ymgeiswyr o’r grwpiau heb gynrychiolaeth
ddigonol.
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Mae gan AV gryfderau a gwendidau tebyg i FPTP yn ei ffurf un-aelod.  Yr un fath ag
FPTP, mae’n cynhyrchu perthynas glir a chryf rhwng aelod unigol a’i etholwyr/
hetholwyr, a byddai’n caniatáu (er efallai y byddai’n gwneud hyn ychydig yn anos
nag FPTP) ethol Annibynwyr.  Fodd bynnag, nid yw’n system gyfrannol, ac felly nid
yw’n addas iawn o ran adlewyrchu amrywiaeth cymunedau lleol yn aelodaeth
cynghorau, sy’n hanfodol yn ein barn ni, nac yn arwain at lai o "wladwriaethau un-
blaid" (sydd, yn ein barn ni, yn bryder penodol yng nghyd-destun strwythurau
newydd rheolaeth wleidyddol mewn awdurdodau lleol).

viii. Pleidlais Sengl Drosglwyddadwy (STV)

6.28 Clywsom a chawsom dystiolaeth gan gefnogwyr STV a oedd yn dadlau taw’r
system hon oedd yn rhoi’r cydbwysedd gorau rhwng cyfranoldeb a chadw’r
cysylltiad ac atebolrwydd lleol rhwng aelodau etholedig a’u pleidleiswyr.
Honnwyd am y byddai STV yn seiliedig ar ranbarthau aml-aelod byddai hyn yn
caniatáu pleidiau i gynnig ymgeiswyr o rannau gwahanol a sectorau gwahanol o’r
ardal etholiadol; dadleuwyd hefyd fod gan bleidleiswyr fwy o ddylanwad
oherwydd bod ganddynt ddewis o ymgeiswyr rhwng ac oddi mewn i bleidiau.  Fel
system gyfrannol, byddai STV yn cynhyrchu cynghorau â chyfansoddiad a fyddai’n
adlewyrchu’n well yr amrywiaeth barn a buddiannau yn yr ardal.  Honnodd
cefnogwyr STV nad yw’r system yn anfanteisiol i’r Annibynwyr, oherwydd gallent
fod yn gyfartal ag ymgeiswyr y pleidiau ac ni fyddai’r ardaloedd lle byddent yn
ymgyrchu yn ormodol.  Cyfeiriwyd at STV yng Ngweriniaeth Iwerddon lle mae 10%
o’r cynghorwyr yn Annibynnol.  Dadleuodd y cefnogwyr nad yw’r broses bleidleisio
yn gymhleth – y cyfan yr oedd yn rhaid i bleidleiswyr ei wneud oedd rhestru
ymgeiswyr yn rhifol yn ôl blaenoriaeth; nid oedd angen gwneud hyn ar gyfer pob
ymgeisydd ar y papur pleidleisio.  Nodwyd bod STV yn cael ei defnyddio ers
blynyddoedd lawer ar gyfer y rhan fwyaf o’r etholiadau yng Ngweriniaeth
Iwerddon a Gogledd Iwerddon, gan gynnwys etholiadau llywodraeth leol.  

6.29 Ni chawsom unrhyw farn gryf ynghylch sawl aelod y dylid eu cael ym mhob
rhanbarth dan system STV ar gyfer llywodraeth leol yng Nghymru.  Mae’n debyg y
byddai angen o leiaf dri aelod fel arfer mewn rhanbarth etholiadol er mwyn cael
cyfranoldeb rhesymol yn y canlyniadau o’r rhanbarth hwnnw, ond argymhellir
rhagor o aelodau os mai cyfranoldeb yw’r flaenoriaeth.  Argymhellodd Adroddiad
Kerley yn yr Alban y dylid cael tri aelod ar gyfer pob rhanbarth yn y rhan fwyaf o
ranbarthau yn yr Alban ond awgrymodd cael dau aelod ym mhob rhanbarth yn y
rhan fwyaf o’r siroedd gwledig.

6.30 Yn ôl gwrthwynebwyr STV, byddai angen rhanbarthau aml-aelod mwy o faint
a fyddai, yn eu barn hwy, yn golygu y byddai aelodau yn llai atebol yn lleol ac yn
llai cyfarwydd ag ardal a’i phroblemau.  Byddai rhanbarthau a oedd yn fawr o ran
arwynebedd a nifer yr etholwyr yn anodd i'w cynrychioli yn effeithiol gan
gynghorwyr, a byddai hyn yn arbennig o wir am yr ardaloedd gwledig  â
phoblogaeth wasgaredig.  Byddai’n llai tebygol y câi beichiau eu rhannu os oedd yr



aelodau’n perthyn i bleidiau gwahanol – yn hytrach, ceid cystadleuaeth, cecru,
difaterwch ac etholwyr wedi’u drysu.  Hwyrach na fyddai’r broses bleidleisio yn
peri dryswch ond roedd y broses o ddewis aelodau etholedig yn ddryslyd iawn.
Gallai pobl gael aelodau a oedd mewn gwirionedd yn ail, trydydd neu bedwerydd
dewis  y pleidleiswyr – ac nid cyfreithlondeb democrataidd mo hynny.  Honnwyd
y byddai STV yn creu gweinyddiaethau lleiafrifol, ac roedd y rhan fwyaf o bobl yn
cysylltu’r rhain â llywodraeth wan ac anwadal.

Barn y Mwyafrif

Mae i bob un o’r systemau etholiadol a gafodd eu harchwilio gennym ei
chryfderau a’i gwendidau, ac nid yw’r un yn llwyr ddiwallu’r ystyriaethau a nodwyd
gennym ar ddechrau’r bennod hon.  Yn y diwedd, felly, mae angen i ni nodi system
etholiadol sy’n gallu honni ag argyhoeddiad ei bod yn diwallu cynifer â phosibl o’r
ystyriaethau a nodwyd yn y ffordd fwyaf effeithiol bosibl.  Mae’r mwyafrif
ohonom wedi dod i'r casgliad mai STV yw’r system  a all wneud hynny orau, ac am
y rhesymau a ganlyn: 

Yn gyntaf, mae STV yn system Gynrychiolaeth Gyfrannol.  Felly, mae’n well na
systemau etholiadol mwyafrifyddol o ran gallu cynrychioli yr amrywiaeth barn
mewn cymunedau.  Efallai nad yw STV fel system yn gallu cynnig  y cyfranoldeb
"pur" sydd ar gael gan fathau penodol o’r Systemau Rhestr Plaid, neu hyd yn oed
gymaint o bosibl â rhai mathau o’r System Aelodau Ychwanegol, ond gall ein
cymryd beth o’r ffordd ar hyd y llwybr hwnnw.  Felly, mae gan STV y potensial o
fynd i'r afael â’r broblem  o "wladwriaeth un blaid", a hwyluso ethol aelodau sy’n
gallu gwneud y cymhwyso y credwn fod ei angen ar ôl cyflwyno strwythurau
rheolaeth wleidyddol newydd mewn awdurdodau lleol.

Yn ail, mae gan STV y potensial i fynd i’r afael ag agweddau eraill ar amrywiaeth.
Mae’r system yn caniatáu rhywfaint o hyblygrwydd, oherwydd (yn wahanol i
ranbarthau un-aelod dan FPTP) gellir creu rhanbarthau etholiadol dan STV gyda
golwg ar amgylchiadau daearyddol a phatrymau poblogaeth gwahanol, a gellir
cyflawni’r gymhareb ofynnol o ran etholwyr/ cynghorydd drwy amrywio
niferoedd y cynghorwyr a etholir o bob rhanbarth gyda golwg ar nifer y
pleidleiswyr yn y rhanbarthau hynny.  O ran gallu’r system i ystyried profiadau
bywyd amrywiol, bydd yn rhaid i’r pleidiau gwleidyddol gyflwyno "tafelli" o
ymgeiswyr yn yr etholaethau aml-aelod sy’n ofynnol dan STV.  Byddant o dan
bwysau sylweddol i ofalu bod y tafelli hynny yn cynnig dewis o ymgeiswyr o ran
rhyw, oedran ac ethnigrwydd.   Felly, mae rhagor o aelodau o’r cyfryw grwpiau heb
gynrychiolaeth ddigonol yn debygol o gael eu dewis fel ymgeiswyr.

Yn drydydd, mae STV yn rhoi gwell cyfle o lawer nag FPTP i bleidleiswyr fynegi
blaenoriaeth rhwng ymgeiswyr.  Fel y cyfryw, mae’n cynnig dewis sylweddol well
i’r pleidleiswyr.  Mae llai o bobl y dyddiau hyn yn uniaethu eu hunain â, neu’n
dangos teyrngarwch parhaus i, bleidiau gwleidyddol penodol, ac mae STV yn
system sy’n galluogi pleidleiswyr i fynegi blaenoriaethau rhwng ymgeiswyr o
bleidiau gwahanol (ac o’r un blaid) mewn ffordd lawer mwy craff nag  FPTP.   Yn
ein barn ni, byddai hyn yn gwella atebolrwydd lleol. 
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Yn bedwerydd, mae STV yn system sy’n seiliedig yn llwyr ar etholaethau, ac o'r
herwydd mae’n bodloni pobl leol o ran cael cynrychiolwyr etholedig lleol y
gallant uniaethu â hwy i siarad ar eu rhan hwy a’u hardaloedd.  Eto rhaid i ni
gydnabod elfen o gyfaddawdu yma – ni all eglurdeb ac atebolrwydd uniongyrchol
FPTP yn ei ffurf un-aelod gael eu dyblygu’n llwyr gan system, fel STV, sy’n dibynnu
ar ranbarthau aml-aelod; a gall fod yn wir hefyd y bydd ymgeiswyr Annibynnol yn
ei chael hi’n anos i gael eu hethol dan STV yn hytrach nag FPTP.  Serch hynny,
mae’n amlwg fod STV yn well yn hynny o bethau na Systemau Rhestrau (tra’n
cadw llawer o allu’r Systemau Rhestrau i gael cyfranoldeb).

Yn olaf, ni welwn unrhyw reswm dros feddwl y bydd cyflwyno STV yn golygu llai
o bobl yn pleidleisio a llai o etholiadau â gornest – yn wir, credwn y galli’r
gwrthwyneb fod yn wir.  Rydym yn gwrthod yn llwyr y ddadl y bydd pleidleiswyr
Cymru, wrth orfod marcio eu papurau pleidleisio ag "1,2,3,4" yn hytrach nag â
phedwar "X", yn cael hyn yn rhy anodd ac yn ymatal rhag pleidleisio; byddai
awgrymu hynny yn sarhad ar eu deallusrwydd hwy a’n deallusrwydd ni.    Credwn
ei bod hi’n ddigon posibl y bydd rhai pleidleiswyr, rhai na phleidleisiodd o’r blaen
am nad oedd gan eu pleidiau unrhyw obaith o ennill, yn teimlo nawr ei bod hi’n
werth pleidleisio.  Rydym hefyd o’r farn y bydd nifer y seddau heb ornest yn
debygol o ostwng;  am y bydd angen llai o etholaethau, dylai fod yn bosibl i
bleidiau gynnig o leiaf un ymgeisydd mewn rhanbarth aml-aelod, tra byddai
ymgeisio mewn nifer o  ranbarthau un-aelod y tu hwnt i’w gallu o bosibl. 

ix. Hybrid - STV ac AV Gyda’i Gilydd?

6.31 Nid oedd y casgliad a gafodd ei grynhoi uchod yn un y daeth y mwyafrif
ohonom ato heb gryn betruster.  Ar y dechrau cafodd llawer ohonom ein denu
gan ddadleuon Dr Dafydd Trystan, o Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru ym
Mhrifysgol Aberystwyth.  Dadleuodd Dr Trystan er bod STV yn addas ar gyfer
ardaloedd trefol neu ardaloedd â phoblogaeth uchel, byddai maint etholaethau
(aml-aelod) a fyddai’n ofynnol dan y system honno yn ei gwneud yn anaddas ei
defnyddio mewn ardaloedd gwledig heb boblogaeth ddigonol; dadleuodd felly y
dylid defnyddio AV mewn rhanbarthau un-aelod yn yr ardaloedd hynny.  (Mae’n
ofynnol dan y ddwy system  i bleidleiswyr fwrw pleidleisiau blaenoriaethol –
"1,2,3,4" – ac felly yr un fyddai cyfrifoldeb pleidleiswyr ledled Cymru, ond byddai
canlyniadau’r pleidleisiau hynny yn wahanol iawn, gan ddibynnu ai STV neu AV
oedd yn cael ei defnyddio mewn unrhyw ardal benodol.

6.32 6.32 Yn ôl Dr Trystan, gellid defnyddio STV ac AV mewn awdurdod penodol;
felly, er enghraifft, câi STV ei ddefnyddio yn y rhanbarthau aml-aelod sy’n bodoli,
yn Abertawe drefol, dyweder,  a châi AV ei defnyddio ar gyfer etholiadau yn y
rhanbarthau un-aelod sy’n bodoli y tu allan i ganol yr ardal drefol.  Byddai gan y
cynllun hwn y fantais na fyddai angen, ar y dechrau o leiaf, unrhyw adolygiad
mawr o ffiniau rhanbarthau etholiadol oherwydd byddai’r ddaearyddiaeth
etholiadol bresennol yn cael ei defnyddio o hyd.  Roedd i’r cynnig, felly, atyniadau
sylweddol, ond serch hynny bu’n rhaid i ni ei wrthod yn y diwedd.
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Anhawster sylfaenol y cynllun hybrid hwn yw y byddai’n annheg i’r blaid fwyaf
mewn ardal awdurdod lleol.  Bu Comisiwn Jenkins yn ystyried cynnig tebyg ar
gyfer etholiadau i Dŷ’r Cyffredin, a chafodd ei wrthod fel a ganlyn17: 

"Byddai STV yn y dinasoedd yn golygu cynrychiolaeth Geidwadol leiafrifol
yn y cadarnleoedd Llafur … Byddai hynny yn wir yn rhan o’r amcan … Ond
gellid disgwyl y byddai hynny’n golygu hefyd y ceid cynrychiolaeth Lafur
leiafrifol yn yr ardaloedd lle mae’r Ceidwadwyr wedi rheoli am gyfnod
maith.  Mae hynny’n annhebygol, fodd bynnag.  Ni fyddai cael AS Ceidwadol
yn Lerpwl yn golygu y ceid un Llafur yn Surrey neu Dorset" (oherwydd yn yr
ardaloedd hynny byddai AV yn gweithredu, ac nid yw’r system honno’n
system gyfrannol a fyddai’n debygol o roi cyfle rhesymol i Lafur ennill sedd
i ddigolledi’r blaid am golli sedd, a fyddai bron yn anochel, yn Lerpwl).

Gan ddefnyddio hyn yng nghyd-destun Abertawe, ni chredwn y byddai’r Blaid
Lafur, ar ôl colli, bron yn anochel, un neu ragor o’i seddau yn rhanbarth etholiadol
Townhill, dyweder, dan STV yn cael ei digolledi’n ddigonol drwy ddefnyddio AV
yn rhanbarth Gŵyr, dyweder; ni allai AV roi cyfle rhesymol o fuddugoliaeth yno i’r
Blaid Lafur.

Amrywiad o gynllun Dr Trystan a gafodd ei ystyried gennym fyddai defnyddio STV
yn unig mewn rhai awdurdodau ac AV yn unig mewn awdurdodau eraill.  Fe fyddai
hyn wedi osgoi peth o annhegwch y cynnig gwreiddiol, ond roedd yn ymddangos i
ni y byddai’n peri anawsterau newydd, megis pwy fyddai’n penderfynu pa system y
dylid ei defnyddio ac ym mha le, a pha feini prawf y dylid eu defnyddio?  Byddai
rhoi’r cyfryw gyfrifoldebau i, dyweder, y Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol i
Gymru yn mynd â’r corff hwnnw i feysydd  pynciau llosg gwleidyddol mewn
ffordd na allem ei hargymell.

Roeddem yn teimlo hefyd  y byddai hyd yn oed y fersiwn mwy cymedrol hwn o
gynnig Dr Trystan yn annheg i’r Blaid Lafur, a allai ddisgwyl colli seddau yn yr
awdurdodau hynny sy’n gweithredu STV heb obaith rhesymol o ennill seddau i'w
digolledu mewn ardaloedd mwy gwledig gan ddefnyddio AV.

17. Adroddiad i’r Comisiwn Annibynnol ar y System Bleidleisio (1998), para. 105
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6.33 Felly, penderfynodd y mwyafrif ohonom na ellir derbyn y cynnig i gyflwyno
cymysgedd o STV mewn ardaloedd trefol ac AV mewn ardaloedd gwledig, oddi
mewn i awdurdodau neu rhyngddynt, ac aethom, yn ôl at ein cynnig gwreiddiol.

Felly,

Mae’r mwyafrif ohonom yn argymell  y dylid cyflwyno’r Bleidlais Sengl
Drosglwyddadwy ledled Cymru fel y system fwyaf addas ar gyfer etholiadau
llywodraeth leol yn y dyfodol.  Bydd y system hon yn caniatáu i bleidleiswyr
gael cynrychiolaeth effeithiol ar bob awdurdod lleol o ran amrywiaeth barn
leol, ac adlewyrchiad priodol yn ei chyfansoddiad o amrywiaeth y bobl leol;
mae’n dal i roi cynrychiolaeth sy’n seiliedig ar etholaeth i bobl leol; a gallai
olygu y bydd rhagor o bobl yn pleidleisio mewn etholiadau lleol ac y bydd llai
o seddau heb ornest, tra, ar yr un pryd, yn galluogi ymgeiswyr anwleidyddol
(Annibynnol) i gael cyfle rhesymol o hyd i lwyddo mewn etholiadau lleol.

Agweddau Eraill ar y System Etholiadol

6.34 Roedd Cylch Gorchwyl y Comisiwn  yn gofyn i ni roi sylw i dri mater pellach
yn ymwneud â’r system etholiadol.

(i) Nifer yr aelodau etholedig

6.35 Gofynnwyd i ni wneud argymhellion ynghylch a oes angen cael newid
sylweddol yn nifer yr aelodau etholedig ar unrhyw awdurdod lleol neu ar holl
awdurdodau lleol Cymru.  Buom yn ystyried hyn gan gofio y tociwyd nifer y
cynghorwyr yn helaeth mor ddiweddar â 1996, pan ad-drefnwyd llywodraeth leol
ddiwethaf.  Roeddem hefyd yn ymwybodol y bydd y strwythur rheolaeth
wleidyddol newydd yng Nghymru yn cymryd cryn amser i ddod i drefn, ac na
fydd yn amlwg am sawl blwyddyn beth allai olygu, os o gwbl, o ran nifer y
cynghorwyr.  Yn drydydd, rydym yn ymwybodol y byddai lleihad pellach yn nifer
y cynghorwyr yn golygu beichiau ychwanegol sylweddol  ar y rhai sydd ar ôl.
Galli’r posibilrwydd o hyn yn digwydd atal y genhedlaeth newydd o bobl yr ydym
yn gobeithio eu cymell i ymgymryd â gwasanaeth cyhoeddus etholedig.
Oherwydd y rhesymau hyn i gyd

Rydym yn argymell y dylid cadw’r patrwm cyffredinol presennol o ran nifer y
cynghorwyr ym mhob awdurdod.

(ii) Y tymor etholiadol, ac amseriad yr etholiadau

6.36 Gofynnwyd i ni ystyried am ba mor hir y dylid ethol cynghorydd .  O'r holl
faterion yn ein cylch gorchwyl, hwn oedd y cwestiwn a gynhyrchodd y set fwyaf
cyson o atebion.  Cafwyd cytundeb barn cryf  fod y patrwm presennol o bedair
blynedd ar gyfer cynghorwyr yn briodol.  Ni allwn weld unrhyw reswm dros
beidio â chytuno â’r farn honno.
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Rydym yn argymell y dylai cynghorwyr barhau i gael eu hethol i awdurdodau
lleol yng Nghymru bob pedair blynedd.

6.37 Yn berthynol i hyn mae’r mater o amseriad etholiadau llywodraeth leol.  Fel
y nodwyd gennym ym Mhennod 2, mae Llywodraeth y Cynulliad wedi penderfynu
gohirio rownd nesaf yr etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru tan 2004, er
mwyn iddynt beidio â bod ar yr un pryd ag etholiadau’r Cynulliad Cenedlaethol yn
2003.  Buom yn ystyried a oedd hynny’n briodol ai peidio neu (fel y
penderfynwyd yn yr Alban yn ddiweddar)  a fyddai’n well yn y dyfodol i gael
"dyddiau democratiaeth Cymru" pan ddylai etholiadau ar gyfer y Cynulliad
Cenedlaethol ac ar gyfer awdurdodau lleol gael eu cynnal ar yr un pryd.  Gellid
dadlau, wrth gefnogi’r cyfryw drefniadau, y byddai cynnal dwy set o etholiadau
gyda’i gilydd yn debygol o beri i ganran uwch o bobl droi allan i bleidleisio yn yr
etholiadau lleol, ac felly yn mynd i’r afael â rhai o’n pryderon ynghylch iechyd
democratiaeth leol.  Fodd bynnag, er gwaethaf penderfyniad Gweithrediaeth yr
Alban, credwn fod dadleuon gwreiddiol Gweithgor Kerley18 yn gadarn:

"….ni ellid hawlio fod canran uwch y rhai sy’n troi allan i bleidleisio yn fwy o
fandad democrataidd i lywodraeth leol: ni fyddai’n denu rhagor o bobl i
bleidleisio oherwydd eu cyfranogiad mewn materion llywodraeth leol.
Mewn gwirionedd, byddai etholiadau sy’n cael eu cynnal ar yr un pryd yn
tueddu i beri i’r etholwyr ganolbwyntio llai ar faterion llywodraeth leol.  Ar
y llaw arall, byddai etholiadau ar wahân yn sicrhau bod materion
llywodraeth leol wrth wraidd etholiadau llywodraeth leol: mae hyn yn
ymddangos i ni fel rhan hanfodol o ddemocratiaeth ac adnewyddu
democratiaeth."

6.38 Rydym yn nodi hefyd fod Gweithgor Kerley wedi argymell defnyddio STV ar
gyfer etholiadau llywodraeth leol yn yr Alban.  Pe bai’r argymhelliad hwnnw yn
cael ei weithredu, gofynnir i bleidleiswyr yr Alban ym mis Mai 2007 bleidleisio ar
yr un pryd mewn etholiadau Senedd yr Alban gan ddefnyddio AMS ac mewn
etholiadau llywodraeth leol gan ddefnyddio STV.  Nid sylw ar ddeallusrwydd
etholwyr yr Alban yw dweud fod hyn yn ymddangos i ni fel ffordd sicr o ddrysu’r
pleidleiswyr.  Yng Nghymru, ar y llaw arall, gellir cynnal etholiadau’r Cynulliad
Cenedlaethol yn 2007 gan ddefnyddio’r system AMS bresennol ac (os derbynnir
ein hargymhelliad) etholiadau llywodraeth leol yn 2008 gan ddefnyddio STV,  ac
mae hyn yn llai dryslyd i’r pleidleiswyr.   Felly, ar sail egwyddor ac ymarferoliaeth,

Rydym yn argymell y dylid cynnal etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru
mewn blynyddoedd pan na chynhelir etholiadau i Gynulliad Cenedlaethol
Cymru.

(iii) Etholiadau Cynghorau Cyfan 

6.39 Yn olaf, gofynnwyd i ni wneud argymhellion ynghylch a ddylai cyngor cyfan
gael ei ethol ar yr un pryd neu a ddylid trefnu etholiadau fel bod cyfran o’r cyngor
yn cael ei hethol ar unrhyw adeg benodol.  I raddau helaeth cafodd ein hateb i'r
cwestiwn hwn ei benderfynu gan ein hargymhelliad  ynghylch y system etholiadol
18. Adroddiad y Gweithgor Adnewyddu Democratiaeth Leol (Mehefin 2000), para 100
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fwyaf priodol, oherwydd gallai fod yn eithaf anodd i drefnu etholiadau ar gyfer
rhan o gyngor gan ddefnyddio STV.  Sut bynnag, y cyngor cryf a gawsom yw ei
bod hi’n well cael etholiadau cyngor-cyfan (yn enwedig ar gyfer tymhorau o
bedair blynedd), ac rydym yn cytuno â hyn.

Rydym yn argymell y dylid parhau i drefnu etholiadau i awdurdodau lleol yng
Nghymru ar gyfer cynghorau cyfan.

Gweithredu STV

6.40 Wrth gloi, mae’r rhan fwyaf ohonom yn awgrymu sut y gellid gweithredu ein
hargymhelliad ar gyfer cyflwyno STV.  Nodwedd allweddol STV i’r diben hwn yw’r
ffordd y mae’n dibynnu ar ranbarthau etholiadol aml-aelod.  Bydd angen i’r rhain
gael  eu diffinio gan gorff annibynnol, a’r corff amlwg ar gyfer y dasg hon yw’r
Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol i Gymru.  Yr un fath ag yn yr adolygiad
diweddaraf o ffiniau etholiadol llywodraeth leol, byddai’r Comisiwn yn ymgymryd
â’i waith gyda golwg  ar Gyfarwyddiadau (a byddem yn tybio y byddai’r rhain yn
dod o’r Cynulliad Cenedlaethol). Dylai’r Cyfarwyddiadau hyn, yn ein barn ni, nodi y
dylai rhanbarthau etholiadol fel arfer ddychwelyd rhwng tri a phum aelod, gyda’r
union nifer bob tro yn cael ei phennu gan y Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol i
Gymru drwy ystyried nifer y pleidleiswyr yn yr ardal etholiadol arfaethedig, a
fyddai’n cael ei diffinio gan y patrwm presennol o gymunedau, patrymau tramwy
a hygyrchedd.  Fel hyn bydd y Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol i Gymru yn
gallu adlewyrchu effaith daearyddiaeth amrywiol Cymru a grybwyllir yn ein Cylch
Gorchwyl, tra’n cael terfynau clir ynghylch niferoedd y cynghorwyr ar gyfer pob
awdurdod yn unol â’r argymhelliad (unfrydol) ynghylch y mater hwnnw yn
gynharach yn y Bennod hon.

6.41 Parthed yr amserlen ar gyfer gweithredu’r system newydd, byddai angen
deddfwriaeth sylfaenol wrth gwrs, a byddai hynny’n fater i’r Senedd yn ystod ei
sesiwn 2003-04.  Gan dybio y bydd y Mesur angenrheidiol yn dod yn Ddeddf
erbyn, dyweder, mis Tachwedd 2004, byddai angen i’r Cynulliad Cenedlaethol
gymeradwyo Cyfarwyddiadau i’r Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol i Gymru o
leiaf erbyn mis Mawrth 2005 er mwyn gallu dechrau'r adolygiadau angenrheidiol
o’r ffiniau etholiadol.  Dylid gofyn i’r Comisiwn gwblhau’r adolygiadau hyn ym
mhob awdurdod erbyn mis Mawrth 2007, er mwyn caniatáu i'r Cynulliad
Cenedlaethol weithredu ei argymhellion drwy Orchymyn Cynulliad erbyn mis
Gorffennaf 2007.  Byddai’r pleidiau wedyn yn gallu dewis ymgeiswyr yn ystod
hydref y flwyddyn honno, ymhell cyn y rownd gyntaf o etholiadau dan STV, a
fyddai’n digwydd yn 2008.

Mae’r mwyafrif ohonom yn argymell y dylai'r rownd gyntaf o etholiadau
llywodraeth leol yng Nghymru dan STV ddigwydd yn 2008.  Bydd angen
deddfwriaeth sylfaenol, ac rydym yn argymell y dylai fod mewn grym erbyn
diwedd sesiwn Seneddol 2003-04.  Yn fuan wedyn dylai’r Cynulliad
Cenedlaethol roi Cyfarwyddiadau i’r Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol i
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Gymru ynghylch cynnal adolygiadau o ffiniau ardaloedd etholiadol.  Dylai’r
Comisiwn fod wedi cwblhau’r adolygiadau o ardaloedd etholiadol ym mhob
ardal awdurdod lleol erbyn mis Mawrth 2007, a gwneud argymhellion ar gyfer
y ffiniau a nifer yr aelodau (fel arfer rhwng tri a phump) i’w dychwelyd o'r
ardaloedd etholiadol hynny.  Dylai hyn ddod i rym yn ddigon cynnar i
ganiatáu dewis ymgeiswyr yn drefnus cyn etholiadau mis Mai 2008.

Y System Etholiadol - Barn Y Lleiafrif

6.42 Rydym yn argymell Cyntaf yn y Ras mewn rhanbarthau un-aelod.  Yn ein
barn ni, dylai system bleidleisio llywodraeth leol fod yn glir ac atebol, gyda
chysylltiad uniongyrchol rhwng pleidleiswyr mewn ardal benodol a’u cynghorydd.
Nid ydym yn cefnogi argymhelliad mwyafrif ein cyd-gomisiynwyr mai STV yw’r
system orau ar gyfer etholiadau llywodraeth leol yn y dyfodol.  Er y byddai STV
yn seiliedig ar system etholaethol, byddai'r ardaloedd y byddai eu hangen i
gynhyrchu wardiau aml-aelod yn rhai mawr, yn enwedig yng Nghymru wledig.
Byddai’r wardiau hyn yn gwneud cynghorwyr yn llai atebol a llai lleol.  Yn wir,
rydym yn amau a fyddai’r argymhelliad ar gyfer wardiau tri-aelod yn  rhoi’r
cyfranoldeb  y maent yn ceisio ei gyflawni. 

6.43 Mae’n amlwg ar ôl ymgynghori â chynghorau a chynrychiolwyr llywodraeth
leol yng Nghymru nad oes unrhyw ewyllys bendant i newid o’r system bleidleisio
bresennol.  Yn wir, mae Cyntaf yn y Ras wedi derbyn cefnogaeth ysgubol, a dyna
yw dewis cyntaf 19 o’r 22 o gynghorau a’r mwyafrif o'r cynghorwyr lleol.  

6.44 6.44 Yn ogystal, dywedwyd wrthym taw parodrwydd a gallu cynghorwyr i
gynrychioli pob etholwr, a bod yn uniongyrchol atebol iddynt, yw hanfod gwir
ddemocratiaeth leol ac rydym yn llwyr gefnogi’r farn hon.  Yr ydym, fodd bynnag,
yn rhannu’r pryder ynghylch y diffyg amrywiaeth sy’n bodoli yng nghyfansoddiad
cynghorwyr ar hyn o bryd.  Ni chredwn y byddai newid y system bleidleisio yn
ddigonol o ran mynd i’r afael â’r broblem hon.   Mae denu pobl ifainc, pobl sy’n
gweithio, menywod a lleiafrifoedd ethnig i  fod yn ymgeiswyr ar gyfer llywodraeth
leol, pan fo cynifer o flaenoriaethau a buddiannau cystadleuol, yn dal i fod yn her
o’r mwyaf.  Mae’r Adroddiad yn nodi gweithredu a argymhellir i ddenu, hysbysu a
chymell mwy o ddiddordeb  a chael gwared ar rai o’r rhwystrau sy’n atal
cyfranogiad mewn llywodraeth leol.  Mae’n ddyletswydd hefyd ar bleidiau
gwleidyddol i wneud rhagor i gael eraill i ymwneud â gwleidyddiaeth leol.  Mae
gwasanaeth cyhoeddus a chynrychioli cymunedau yn fuddiol ac yn rhoi boddhad,
a dylai’r pleidiau gwleidyddol neilltuo amser ac ymdrech i gymell a datblygu
aelodau i fod yn ymgeiswyr.  Yr arwydd gliriaf y gall pleidiau gwleidyddol ei rhoi i
ddangos bod ganddynt wir ymroddiad  i fynd i’r afael ag amrywiaeth yw cael gwell
cydbwysedd o ran y rhywiau ac ethnigrwydd mewn ymgeiswyr, a dylai’r
cydbwysedd fod yn amlwg yn seddau mwyaf diogel y pleidiau.  Mae’r Annibynwyr,
wrth gwrs, yn cynrychioli eu hunain a gallant ddod o gefndiroedd amrywiol.
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6.45 Mae yna syniad y byddai cynrychiolaeth gyfrannol mewn llywodraeth leol
yn golygu cynnydd yng nghanran y rhai sy’n troi allan i bleidleisio .  Mewn
etholiadau i Senedd Ewrop cafwyd gostyngiad yng nghanran y rhai a troi allan i
bleidleisio pan gyflwynwyd y system fwyaf cyfrannol, y system rhestr plaid,– o
36% ym 1994 i 28.1% ym 1999 [Wales Yearbook 2002].  Credwn mai wrth adnabod
materion sy’n cyfrif mewn gwirionedd  i gymunedau ac ymgyrchu drostynt y gellir
symbylu etholwyr i ddod allan i bleidleisio. 

6.46 Rydym o’r farn y dylai moderneiddio llywodraeth leol fod yn esblygol ac nid
yn chwyldroadol.  Ar hyn o bryd mae’r cynghorau’n dechrau dygymod â’r
trefniadau newydd parthed Cabinet/Craffu a fydd yn newid y ffordd y mae pob
cyngor yn gwneud penderfyniadau.  Dylai unrhyw newid i'r system bleidleisio gael
cefnogaeth y mwyafrif neu o leiaf gonsensws ymhlith y rhai sy’n gyfrifol am
lywodraeth leol yng Nghymru.  Ni chafwyd hyn.  Gallai cyflwyno’r trefniadau
rheolaethol newydd hyn arwain at  alwadau am lai o gynghorwyr ac er ein bod yn
cefnogi barn ein cyd-gomisiynwyr y dylid cadw nifer y cynghorwyr, byddai’r
wardiau y byddai eu hangen i weithredu STV fel yr awgrymir yn mynd yn fwy eto
pe ceid lleihad yn nifer y cynrychiolwyr.

6.47 Os yw cynghorwyr i fod yn ‘lleol’ o hyd ac yn atebol i’r bobl mewn ardal
neu gymuned benodol mae’n hanfodol cadw, yn wir gwella’r cysylltiad
cynghorydd-ward.  Dyna pam mae’n well gennym y ward un-aelod fel sail i’r
system etholiadol.  Mae’n gwneud yr holl gynghorwyr yn atebol yn uniongyrchol
i’w hetholwyr.

6.48 Rydym felly yn argymell Cyntaf yn y Ras mewn rhanbarthau un-aelod. Fodd
bynnag, rydym yn cytuno â’r mwyafrif y dylid ethol cynghorwyr am dymhorau o
bedair blynedd, y dylai etholiadau lleol gael eu cynnal mewn blynyddoedd pan na
chynhelir etholiadau’r Cynulliad, ac y dylai etholiadau lleol fod ar gyfer cynghorau
cyfan o hyd.  Rydym hefyd yn pwysleisio pa mor bwysig yw gweithredu ar yr
argymhellion unfrydol mewn rhannau eraill o Adroddiad y Comisiwn i gynyddu
nifer y menywod, pobl ag anableddau, pobl o grwpiau lleiafrifol ethnig a
gweithwyr cyflogedig sy’n ymwneud â llywodraeth leol.  Rydym yn cytuno’n gryf
fod angen gwneud llywodraeth leol yn fwy cynrychiadol o’r gymuned y mae’n ei
gwasanaethu, ond ni ddylai hyn fod ar draul atebolrwydd democrataidd. 

Eleri Ebenezer

Alun Williams



Rhestr O’r Argymhellion

Er mwyn hwylustod, rydym yn cynnwys yma restr o’r holl argymhellion a wneir yn
yr Adroddiad hwn.  Mae’r rhesymau dros wneud yr argymhellion hyn yn cael eu
hesbonio yng nghorff ein Hadroddiad.

Data Ystadegol

1 Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cynulliad Cymru, drwy ymgynghori â
llywodraeth leol, wneud trefniadau fel y gellir  casglu ystadegau, yn
systematig ledled Cymru, ynglŷn â chanran y rhai sy’n troi allan i bleidleisio
mewn etholiadau llywodraeth leol, yn seiliedig ar ddata cyfrifon papurau
pleidleisio.  Dylai’r trefniadau hyn fod yn barod ar gyfer y rownd nesaf o
etholiadau yn 2004.

Hyrwyddo Dealltwriaeth y Cyhoedd o Lywodraeth Leol 

2 Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cynulliad Cymru ofyn i’r Comisiwn
Etholiadol, fel rhan o’i Strategaeth Ymwybyddiaeth Gyhoeddus, ymgymryd ag
ymgyrch wybodaeth yng Nghymru.  Dylai’r ymgyrch geisio esbonio pa haen o
awdurdod sy’n gyfrifol am ba wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru ac
esbonio hefyd sut mae’n gweithio.  Dylid trefnu’r ymgyrch mewn pryd i roi
gwybodaeth i bleidleiswyr cyn yr etholiadau llywodraeth leol nesaf yn 2004.

3 Rydym yn argymell y dylai pob awdurdod lleol yng Nghymru ystyried yn
ofalus pa gamau y gall eu cymryd, wrth i Ddinasyddiaeth Weithredol ddod
yn rhan o’r Cwricwlwm Cenedlaethol, i godi proffil llywodraeth leol a chael
pobl ifainc i'w deall yn well.  Bydd pob awdurdod yn dymuno addasu’r
rhaglen yn ôl amgylchiadau lleol a gwahanol grwpiau oedran,  ond gallai’r
cyfryw weithredu er enghraifft gynnwys chwarae rolau o’r math a
ddisgrifiwyd uchod, efallai ymweliadau ag ysgolion gan aelodau a staff
awdurdodau lleol, ynghyd â ffug etholiadau ar yr un pryd â’r etholiadau
llywodraeth leol yn 2004.

4 Rydym yn argymell y dylai pob awdurdod adolygu ei strategaeth ar gyfer rhoi
cyhoeddusrwydd i’w weithgareddau drwy’r cyfryngau lleol, cysylltu â
grwpiau cymunedol lleol a defnyddio gwefannau.  Ar hyn o bryd, mae
gwefannau rhai awdurdodau yn cynnig llawer o wybodaeth am gyfarfodydd
y cyngor a’i bwyllgorau, agendâu a chofnodion, tra bo eraill yn cynnig fawr
ddim o wybodaeth felly.  Credwn y dylai gwefan pob cyngor gynnwys
deunydd cynhwysfawr o'r math hwn.

5 Rydym yn argymell y dylai pob awdurdod "fynd allan at y bobl" drwy gynnal
rhai cyfarfodydd pwyllgor mewn lleoliadau sy’n gyfleus i’r cyhoedd ledled
ardal yr awdurdod yn ogystal â, neu yn lle, cyfarfodydd yn swyddfeydd y
cyngor.  Fe allai’r rhain fod yn gyfarfodydd polisi sy’n arbennig o berthnasol i’r
gymdogaeth, er enghraifft yn ymwneud â materion cynllunio.  Ar y llaw arall,
fe allent fod ar ffurf sesiynau Holi ac Ateb neu sesiynau "meicroffon-agored"
ar faterion o bwys cyffredinol; gallent roi cyfle i'r etholwyr holi aelodau o’r
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cabinet am gynlluniau polisi penodol neu agweddau ar y broses Gwerth
Gorau neu Welliant, yn ogystal â chwestiynau manylach am ddarparu
gwasanaethau yn lleol.

6 Rydym yn argymell yn gyntaf, y dylai Llywodraeth Cynulliad Cymru gyhoeddi
canllawiau sy’n gorchymyn cynghorwyr i gyhoeddi "adroddiadau blynyddol"
sy’n crynhoi eu gweithgareddau eu hunain (yn hytrach na rhai’r cyngor yn
gyffredinol) ar ran pobl leol, ac yn ail, y dylai cynghorwyr ofalu bod yna
gyhoeddusrwydd helaeth i amser a lleoliad eu canolfannau cynghori neu eu
cymorthfeydd,  a dylid eu cynnal mewn lleoliadau sy’n gyfleus i'r cyhoedd.

7 Rydym yn argymell y dylai cynghorau sefydlu dulliau ffurfiol i drafod
deisebau gan bobl leol.  Dylai’r dulliau hyn gynnwys rhoi cyfle i ddeisebwyr
annerch cyfarfod priodol o’r cyngor neu bwyllgor am gyfnod byr cyn i’r mater
gael ei drafod.  Dylai parodrwydd yr awdurdod i dderbyn ac ystyried
deisebau fel hyn gael cyhoeddusrwydd eang (ac efallai dylai ffurflenni deiseb
fod yn hawdd i’w cael, naill ai ar-lein neu drwy ddulliau mwy traddodiadol).

Cael Rhagor o Bobl i Droi Allan i Bleidleisio

8 Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cynulliad Cymru weithio gyda’r
Comisiwn Etholiadol i gynhyrchu fideo (dwyieithog) sy’n esbonio’r agweddau
ymarferol ar bleidleisio, a threfnu bod y fideo yn cael ei ddosbarthu yn eang,
yn enwedig i’r bobl ifainc sydd ar fin ddod yn gymwys i bleidleisio.

9 Rydym yn argymell y dylid estyn y cyfleuster rhadbost i etholiadau
llywodraeth leol, ac y dylai’r Cynulliad Cenedlaethol wneud darpariaeth
ddigonol ar gyfer hyn yn ei gyllidebau ar gyfer y blynyddoedd hynny pan
gynhelir etholiadau llywodraeth leol.

10 Rydym yn argymell os na ddaw’r Mesur Gwahaniaethu ar sail Anabledd
(Newidiad), na’r cymal o’r Mesur sy’n ymwneud  â strategaethau hygyrchedd
mewn etholiadau yn gyfraith, dylai unrhyw ddeddfwriaeth sy’n gweithredu
argymhellion eraill yn yr adroddiad hwn gynnwys gofyniad cyfatebol.

11 Rydym yn argymell y dylid gostwng yr oedran pan fo hawl i ddechrau
pleidleisio mewn etholiadau llywodraeth leol i 16 oed.  Sylweddolwn y
byddai hyn yn golygu y gallai’r bobl ifainc hyn bleidleisio hefyd , yn ôl y
gyfraith bresennol, yn yr etholiadau i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, a
byddem yn fodlon ar hyn.  Rhaid i eraill benderfynu a ddylid newid y drefn
yn yr un modd ar gyfer etholiadau seneddol.

12 Rydym yn argymell y dylid estyn yr oriau pleidleisio ar gyfer etholiadau
llywodraeth leol i fod yn gyson â’r oriau ar gyfer etholiadau seneddol ac
etholiadau’r Cynulliad Cenedlaethol h.y. 7.00am tan 10.00pm.

13 Rydym yn argymell y dylai’r Comisiwn Etholiadol adolygu ac, os yw hynny’n
bosibl, symleiddio geiriad y ffurflen datganiad adnabod, ac y dylai ffurflen
ddiwygiedig gael ei rhagbrofi ymhlith pobl allai fod ag angen penodol i
ddefnyddio pleidlais bost – er enghraifft pobl hŷn neu bobl â nam
synhwyraidd.
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14 Rydym yn argymell y dylai awdurdodau lleol ddechrau ystyried nawr, gyda
golwg ar brofiad awdurdodau Lloegr ym mis Mai 2002 ac adroddiad y Comisiwn
Annibynnol ar Ddulliau Pleidleisio Amgen a gyhoeddwyd yn gynharach eleni,
pa drefniadau etholiadol arloesol wedi’u seilio ar ddatblygiad technolegol yr
hoffent eu rhagbrofi o bosibl yn 2004; ac rydym yn awgrymu y gallai
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru fod â rôl gydgysylltiol ddefnyddiol er
mwyn i amrediad eang o drefniadau arloesol gael eu profi ar draws Cymru bryd
hynny.

15 Rydym yn argymell na ddylid rhoi ystyriaeth bellach i wneud pleidleisio yn
orfodol mewn etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru.

Symbylu Rhagor o Ymgeiswyr

16 Rydym yn argymell y dylai pob awdurdod weithio gyda phleidiau gwleidyddol
lleol a grwpiau cymunedol er mwyn hyrwyddo’r syniad o aelodaeth cyngor
ymhlith pobl leol.  Rydym yn tynnu sylw at y cynllun cysgodi ynadon arloesol a
drefnwyd ar gyfer aelodau o Operation Black Vote, ac yn awgrymu y dylai
awdurdodau ystyried cynlluniau tebyg ar gyfer cysgodi cynghorwyr, yn benodol
ar gyfer aelodau o gymunedau lleiafrifol.  Byddai’n fuddiol pe bai Cymdeithas
Llywodraeth Leol Cymru yn darparu canllawiau i’w haelod-awdurdodau
ynghylch yr hyn y gallant wneud yn briodol i gynyddu maint, a gwella
amrywiaeth, y gronfa ymgeiswyr tebygol.  Dylai pleidiau gwleidyddol a
sefydliadau sy’n cynrychioli grwpiau cymunedol ystyried beth ellir ei wneud yn
lleol er mwyn cymell rhagor o bobl i ystyried bod yn ymgeiswyr.

17 Rydym yn argymell y dylai  Llywodraeth Cynulliad Cymru a Chymdeithas
Llywodraeth Leol Cymru adeiladu ar eu seminarau diweddar ar Ehangu
Cyfranogiad drwy gyhoeddusrwydd, yng  ngwasg y lleiafrifoedd ethnig a
chyfryngau tebyg, ynghylch bod yn ymgeisydd.  Gallai'r cyfryw gyhoeddusrwydd
fod yn ddefnyddiol o ran cyfeirio at enghreifftiau o  fodelau rôl o blith grwpiau
sydd ar hyn o bryd heb gynrychiolaeth ddigonol  er mwyn dangos y cyfraniad y
gall y cyfryw bobl ei wneud mewn democratiaeth leol iach.

18 Rydym yn argymell y dylai sefydliadau’r sector cyhoeddus adolygu eu
trefniadau presennol ynghylch rhyddhau staff  sy’n dymuno ymgymryd â
gwasanaeth cyngor.  Nodwn fod hyd at 18 diwrnod y flwyddyn o amser rhydd
gyda chyflog ar gael fel arfer, ond nid yw hyn yn ddigonol pan ystyriwn fod
cynghorwyr, ar gyfartaledd, yn treulio 90 awr y mis ar wasanaeth cyngor.
Rydym yn argymell hefyd y dylai cyflogwyr yn y sector cyhoeddus, wrth iddynt
symud yn gynyddol tuag at "fframweithiau cymhwysedd" wrth asesu staff ar
gyfer dyrchafiad, roi ystyriaeth lawn a phriodol i’r sgiliau a’r galluoedd y mae’n
rhaid i’r gweithwyr sy’n gynghorwyr eu defnyddio fel aelodau o awdurdodau
lleol.

19 Rydym yn argymell y dylid cymell cyflogwyr yn y sectorau preifat i gyhoeddi eu
polisïau ar gyfer caniatáu amser rhydd i’w gweithwyr ar gyfer gwasanaeth
cyhoeddus (gan gynnwys gwasanaeth cyhoeddus etholedig), ac rydym yn
argymell y dylai Llywodraeth Cynulliad Cymru, a sefydliadau eraill yn y sector
cyhoeddus, ystyried y datganiadau hynny yn eu harferion caffael.



20 Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cynulliad Cymru ystyried, mewn
ymgynghoriad â’i phartneriaid , a fyddai’n ymarferol cyflwyno cynllun
iawndal ar gyfer cyflogwyr yn y sectorau preifat a gwirfoddol fel y gallent
ganiatáu amser rhydd i’w gweithwyr ar gyfer gwasanaeth cyngor.  Hefyd,
dylid ystyried iawndal ar gyfer pobl hunan-gyflogedig  am amser sy’n cael ei
neilltuo ar gyfer gwasanaeth cyngor mewn unrhyw drefniadau o’r fath.

21 Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cynulliad Cymru a Chymdeithas
Llywodraeth Leol Cymru, ar y cyd, sefydlu a rhedeg cynllun gwobrwyo
blynyddol sy’n cydnabod cyflogwyr yn y sectorau preifat a gwirfoddol sydd
fwyaf cefnogol i’w gweithwyr sy’n dymuno gwasanaethu fel cynghorwyr.

22 Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cynulliad Cymru, ar ôl ymgynghori
â’r Cymdeithasau sy’n cynrychioli cynghorau tref a chymuned yng Nghymru,
roi cyfarwyddyd i gynghorau cymuned y dylai  seddau gwag sydd i gael eu
llenwi drwy gyfethol gael eu hysbysebu yn eang yn eu hardaloedd, gyda
sylw penodol i hysbysu grwpiau cymuned a sefydliadau pobl ifainc am y
seddau gwag hyn.

23 Rydym yn argymell y dylai cynghorwyr adolygu eu rhaglenni hyfforddiant a
chynefino presennol ar gyfer cynghorwyr newydd a’u diweddaru i gyd-fynd
â’r agenda foderneiddio.  Gobeithiwn y gall enghreifftiau o arferion gorau yn
hyn o beth gael eu rhannu’n helaeth ymhlith awdurdodau.  Fe allai
cynlluniau mentora ar gyfer aelodau newydd fod â rhan i'w chwarae yn hyn.

24 Rydym yn argymell y dylai’r gofyniad ar gyfer nifer y llofnodion i gefnogi
enwebiadau ymgeiswyr ar gyfer etholiadau llywodraeth leol fod yn gyson â’r
gofyniad ar gyfer etholiadau’r Cynulliad Cenedlaethol h.y. y dylai enwebiad
pob ymgeisydd gael ei gefnogi gan lofnod dau etholwr  yn hytrach na deg,
fel ar hyn o bryd.

25 Rydym yn argymell y dylai ffurflenni enwebu ar gyfer ymgeiswyr fod ar gael
ar-lein, ac y dylent hefyd fod yn rhwydd eu cael a’u dychwelyd drwy’r post
yn hytrach nag yn y cnawd fel y mae rhai awdurdodau yn mynnu.

26 Rydym hefyd yn argymell y dylid gostwng yr oedran pan fo hawl am y tro
cyntaf gan bobl i fod yn ymgeiswyr o 21 i 18 (ond nid i 16, sef yr oedran a
argymhellwyd gennym pan ddylai pobl fod â’r hawl i bleidleisio).  Rydym yn
gwneud hyn, nid oherwydd ein bod yn disgwyl y bydd llawer o ymgeiswyr
18 oed yn ymddangos yn sydyn, ond yn hytrach oherwydd y bydd yn
galluogi cynghorau cymuned i gyfethol pobl 18 oed a throsodd i lenwi
seddau gwag, ac felly efallai yn darbwyllo pobl mor ifanc i symud ymlaen
gydag amser i fod yn ymgeiswyr ar gyfer cynghorau  sir/ bwrdeistref sirol.

27 Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cynulliad Cymru gymeradwyo
Siarter Cymru i Gynghorwyr fel datganiad o uchelgais, a thrafod â’i
phartneriaid yn y cynghorau partneriaeth beth ddylai cyfranogion ei wneud
nawr i ofalu bod gofynion y Siarter yn cael eu gweithredu’n llawn.
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Y System Etholiadol

28 Rydym yn argymell y dylid cadw’r patrwm cyffredinol presennol o ran nifer
y cynghorwyr ym mhob awdurdod.

29 Rydym yn argymell y dylai cynghorwyr barhau i gael eu hethol i
awdurdodau lleol yng Nghymru bob pedair blynedd.

30 Rydym yn argymell y dylid cynnal etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru
mewn blynyddoedd pan na chynhelir etholiadau i Gynulliad Cenedlaethol
Cymru.

31 Rydym yn argymell y dylid parhau i drefnu etholiadau i awdurdodau lleol
yng Nghymru ar gyfer cynghorau cyfan.

32 Mae’r mwyafrif ohonom yn argymell  y dylid cyflwyno’r Bleidlais Sengl
Drosglwyddadwy ledled Cymru fel y system fwyaf addas ar gyfer etholiadau
llywodraeth leol yn y dyfodol.  Bydd y system hon yn caniatáu i bleidleiswyr
gael cynrychiolaeth effeithiol ar bob awdurdod lleol o ran amrywiaeth barn
leol, ac adlewyrchiad priodol yn ei chyfansoddiad o amrywiaeth y bobl leol;
mae’n dal i roi cynrychiolaeth sy’n seiliedig ar etholaeth i bobl leol; a gallai
olygu y bydd canran uwch o bobl yn troi allan i bleidleisio mewn etholiadau
lleol ac y bydd llai o seddau heb ornest, tra, ar yr un pryd, yn galluogi
ymgeiswyr anwleidyddol (Annibynnol) i gael cyfle rhesymol o hyd i lwyddo
mewn etholiadau lleol.*

33 Mae’r mwyafrif ohonom yn argymell y dylai'r rownd gyntaf o etholiadau
llywodraeth leol yng Nghymru dan STV ddigwydd yn 2008.  Bydd angen
deddfwriaeth sylfaenol, ac rydym yn argymell y dylai fod mewn grym erbyn
diwedd sesiwn Seneddol 2003-04.  Yn fuan wedyn dylai’r Cynulliad
Cenedlaethol roi Cyfarwyddiadau i’r Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol i
Gymru ynghylch cynnal adolygiadau o ffiniau ardaloedd etholiadol.  Dylai’r
Comisiwn fod wedi cwblhau’r adolygiadau o ardaloedd etholiadol ym mhob
ardal awdurdod lleol erbyn mis Mawrth 2007, a gwneud argymhellion ar
gyfer y ffiniau a nifer yr aelodau (fel arfer rhwng tri a phump) i’w dychwelyd
o'r ardaloedd etholiadol hynny.  Dylai hyn ddod i rym yn ddigon cynnar i
ganiatáu dewis ymgeiswyr yn drefnus cyn etholiadau mis Mai 2008.*

* Mae’r ddau argymhelliad hyn yn adlewyrchu Barn y Mwyafrif ar y Comisiwn.
Cyflwynir Barn y Lleiafrif ar dudalennau 56 i 57 o’r Adroddiad.
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Atodiad 1

Aelodaeth y Comisiwn

Yr Athro Eric Sunderland OBE (Cadeirydd)
Mae Eric Sunderland, cyn Is-ganghellor Prifysgol Cymru, Bangor, newydd ymddeol
fel Llywydd Prifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan ac fel Cadeirydd Y Comisiwn
Ffiniau Llywodraeth Leol i Gymru.  Ef oedd y Prif Swyddog Cyfrif ar gyfer y
refferendwm ar Ddatganoli yng Nghymru ym 1997.  Ar hyn o bryd mae’n
gwasanaethu fel Arglwydd Raglaw Gwynedd.

Angharad Closs Stephens
Graddiodd Angharad Closs Stephens mewn gwleidyddiaeth o Brifysgol Aberystwyth
ac mae wedi ymchwilio i weithredu positif mewn etholiadau.  Roedd yn Gadeirydd
Ffederasiwn Myfyrwyr Plaid Cymru ac yn Llywydd Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr
yn Aberystwyth.  Ar hyn o bryd mae’n cwblhau cwrs gradd mewn Astudiaethau’r
Rhywiau yn Ysgol Economeg Llundain.

Eleri Ebenezer
Eleri Ebenezer yw Cadeirydd Ymddiriedolaeth GIG Ceredigion a’r Canolbarth.  Yn
flaenorol, gwasanaethodd fel cynghorydd Ceidwadol ym Mwrdeistref Ealing,
Llundain am 16 mlynedd tan 1994.

Mari James
Mae Mari James yn Gyfarwyddwr GJW Cymru Wales, cwmni ymgynghorol
gwleidyddol yng Nghaerdydd. Roedd yn aelod o Grŵp Ymgynghorol y Cynulliad
Cenedlaethol a Grŵp Paratoadau’r Cynulliad ac yn Is-gadeirydd yr ymgyrch "Ie dros
Gymru" ar gyfer y refferendwm ar ddatganoli.

Tony Roberts OBE

Bu Tony Roberts yn gweithio mewn llywodraeth leol am 30 mlynedd, yn fwyaf
diweddar fel Prif Weithredwr Cyngor Bwrdeistref Cwm Cynon tan 1996. Ar hyn o
bryd mae’n un o gyfarwyddwr anweithredol Glofa’r Tŵr CCC.
Yr Arglwydd Thomas o Resffordd, Cwnsler y Frenhines

Daeth Martin Thomas, Cwnsler y Frenhines, yn Arglwydd am Oes ym 1986. Bu gan
yr Arglwydd Thomas nifer o swyddi ym Mhlaid Rhyddfrydwyr a Democratiaid
Rhyddfrydol Cymru, gan gynnwys bod yn Llywydd rhwng 1993 a 1997. 
Jacky Tonge

Jacky Tonge yw Prif Weithredwr Cyngor Sir Powys, cyngor o 73 aelod etholedig
sydd â chyfrifoldeb am 2000 o filltiroedd sgwâr yn cynnwys 125,000 o drigolion a
73 o aelodau cyngor etholedig.
Alun Williams

Mae Alun Williams yn Drefnydd Rhanbarthol i USDAW.   Roedd yn aelod o
Bwyllgor Gwaith Plaid Lafur Cymru am 16 mlynedd ac roedd yn aelod o Gomisiwn
y Blaid Lafur a luniodd argymhellion ar gyfer system etholiad y Cynulliad. Bu hefyd
yn dal swyddi o fewn y  Blaid Lafur yng Nghwm Cynon am 29 mlynedd tan 1998.
Charlotte Williams

Darlithydd mewn Polisi Cymdeithasol ym Mhrifysgol Bangor. Mae hefyd yn aelod o
Mewn Cymru ac yn gwasanaethu ar Bwyllgor Gwaith Rhwydwaith Cydraddoldeb
Hiliol Gogledd Cymru a Grŵp Llywio Cymdeithas Lleiafrifoedd Ethnig Cymru Gyfan.
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Atodiad 2

Y Comiswn Ar Drefniadau Etholiadol Llywodraeth Leol Yng
Nghymru

Dyma Gylch Gorchwyl y Comisiwn:

Nodi amcanion system etholiadol ar gyfer llywodraeth leol Cymru gan roi
ystyriaeth i bob ffactor y mae’r Comisiwn yn ei weld yn berthnasol, gan gynnwys y
canlynol:

● faint sy’n cymryd rhan mewn etholiadau llywodraeth leol

● gallu pob aelod etholedig i gynrychioli ei etholwyr /ei hetholwyr mewn
ffordd sy’n adlewyrchu disgwyliadau’r etholwyr

● gallu’r cyngor cyfan i adlewyrchu gwahanol fuddiannau a gwerthoedd y
gymuned leol

● gallu’r cyngor i roi arweinyddiaeth effeithiol a thryloyw sy’n adlewyrchu
dewisiadau etholiadol yr etholwyr

● gallu’r cyngor i ddarparu trefniadau effeithiol ar gyfer craffu ar yr
arweinyddiaeth a sicrhau ei bod yn atebol iddo

Rhoi ystyriaeth deilwng i’r datblygiadau mewn rheolaeth wleidyddol yn deillio o
Ddeddf Llywodraeth Leol 2000; dulliau o reoli y mae’n ofynnol eu bod yn
effeithiol, yn dryloyw ac yn atebol.  Dylai fod yn gwbl eglur pwy sydd â’r
cyfrifoldeb dros wneud penderfyniadau a dylai fod trefniadau effeithiol ar waith
mewn perthynas â chraffu ac atebolrwydd.

Rhoi ystyriaeth deilwng i sefyllfa ddaearyddol amrywiol cynghorau Cymru: y
gwahaniaethau o ran maint boblogaeth a wasanaethir a’r ffordd y mae wedi’i
gwasgaru, y berthynas rhwng ardaloedd etholiadol a chymunedau naturiol.

Rhoi ystyriaeth deilwng i’r traddodiad mewn rhai rhannau o Gymru lle ceir
aelodau etholedig sy’n annibynnol o bleidiau gwleidyddol.

Gwneud argymhellion ynghylch y tymor etholiadol; h.y. am ba hyd ddylai’r
cynghorydd gael ei ethol. 

Gwneud argymhellion ynghylch a ddylid ethol y Cyngor cyfan ar unrhyw adeg
ynteu a ddylid trefnu etholiadau fel mai cyfran o’r cyngor gaiff ei ethol ar unrhyw
adeg.
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Ystyried gwneud argymhellion ynghylch gweithdrefnau etholiadol gan roi sylw i’r
hyn y mae’r Swyddfa Gartref yn ei ystyried ar hyn o bryd: 

● amseriad etholiadau lleol

● lleoliad gorsafoedd pleidleisio

● y posibilrwydd o gynyddu’r bleidlais bost

● posibiliadau pleidleisio’n electronig

Gwneud argymhellion ynghylch a oes angen newid sylweddol yn nifer yr aelodau
etholedig mewn unrhyw un o awdurdodau lleol Cymru, neu yn wir, ym mhob un
ohonynt.

Gwneud argymhellion ynghylch y system bleidleisio, ac ystyried unrhyw system y
mae’r Comisiwn yn ei hystyried yn berthnasol, gan gynnwys y systemau a ganlyn:

● Cyntaf yn y Ras

● Systemau Rhestr

● System Aelodau Ychwanegol

● Ailbleidlais a Phleidlais Atodol

● Pleidlais Sengl Drosglwyddadwy

● Cyfuniad o Ailbleidlais ac Aelodau Ychwanegol
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Atodiad 3

Rhestr o’r Sefydliadau ac Unigolion a fu’n Cyflwyno
Tystiolaeth

Adran A – Awdurdodau Lleol ac Aelodau Unigol

(1)  Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
(2)  Gwrthwynebwyr Annibynnol Blaenau Gwent 
(3)  Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
(4)  Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
(4a) Caerffili Cyngor Bwrdeistref Sirol (atodiad)
(5) Cyngor Sir Caerdydd
(5a) Cyngor Sir Caerdydd (atodiad)
(6) Grŵp Annibynnol Ceredigion
(7) Y Cynghorydd Den Hughes
(8) Y Cynghorydd E M Jones
(9) Y Cynghorydd Eric Griffiths
(9a) Y Cynghorydd Eric Griffiths (atodiad)
(10) Y Cynghorydd Gwyn Hopkins
(11) Y Cynghorydd Gwyn John
(12) Y Cynghorydd H M Bebell
(13) Y Cynghorydd I L Roberts 
(14) Y Cynghorydd K Armstrong Braun
(15) Y Cynghorydd Leighton Smart
(16)  Y Cynghorydd Richard Bertin
(17)  Y Cynghorydd Richard Tyler
(18)  Y Cynghorydd Rob Curtis
(19)  Y Cynghorydd VMJ & Mr DM Roach
(20)  Y Cynghorydd W B Thomas
(21)  Y Cynghorydd W I B James
(22)  Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
(23)  Cyngor Sir y Fflint
(24)  Grŵp Amhleidiol Sir y Fflint 
(25) Cyngor Sir Gwynedd
(26) Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
(27)  Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot 
(27a) Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot (atodiad)
(28)  Cyngor Bwrdeistref Sirol Casnewydd
(29)  Cyngor Sir Penfro
(30)  Cyngor Sir Powys
(31)  Cyngor Bwrdeistref Sirol Tor-faen
(32)  Cyngor Sir Ynys Môn



Adran B – Cynghorau Tref a Chymuned

(33)  A Clements
(34)  Cyngor Cymuned Dyffryn Aber
(35)  Cyngor Cymuned Abergele
(36)  Cyngor Cymuned Biwmaris
(37)  Cyngor Cymuned Dinbych
(38)  Cyngor Cymuned Ewenni
(39)  Cyngor Tref y Fflint
(40)  Cyngor Cymuned Gelli-gaer
(41)  Cyngor Cymuned y Graig
(42)  Cyngor Tref Treffynnon
(43)  Cyngor Tref Llandyfái
(44)  Cyngor Cymuned Llanfihangel yng Ngwynfa
(45)  Cyngor Cymuned Llangynyw
(46)  Cyngor Cymuned Llanharen
(47)  Cyngor Cymuned Llandeilo Gresynni
(48)  Cyngor Tref Llwchwr
(49)  Margaret Jones
(50)  Cyngor Cymuned Mawr
(51)  Cyngor Cymuned Llanfihangel
(52)  Cyngor Tref Aberdaugleddau
(53)  Cymdeithas Genedlaethol y Cynghorau Lleol
(54)  Cyngor Tref Penfro
(55)  Cyngor Tref Penarth
(56)  Cyngor Cymuned Pont-y-clun
(57)  Cyngor Tref Porth-cawl
(58) Pwyllgor Ardal Abertawe Castell-nedd Port Talbot– Cymdeithas Cynghorau 

Bro a Thref Cymru 
(59) Cyngor Tref y Trallwng
(60) Cyngor Cymuned Chwitffordd

Adran C – Sefydliadau Gwirfoddol,  Cyrff Cyhoeddus ac Eraill

(61)  Cymdeithas Lleiafrifoedd Ethnig Cymru Gyfan
(62)  Y Prif Swyddog Tân Simon Smith (Gogledd Cymru Awdurdod Tân)
(63)  Y Comisiwn Hawliau Anabledd 
(64)  Y Gynghrair Efengylaidd 
(65)  Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol Cymru 
(66)  Grŵp Mynediad Castell-nedd Port Talbot 
(67)  Cyngor Cymru i’r Byddar
(68)  Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
(68a) Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (Atodiad)
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Adran D – Pleidiau Gwleidyddol

(69) Grŵp Llafur Alun a Glannau Dyfrdwy 
(70) Grŵp Llafur Ward Beddau Ty^-nant 
(71) Plaid Lafur Etholaeth Blaenau Gwent
(72) Democratiaid Rhyddfrydol Caerffili 
(73) Grŵp Democratiaid Rhyddfrydol Cyngor Sir Caerdydd
74) Grŵp Llafur Sir Caerdydd 
(75) Grŵp Llafur Cyngor Sir Caerfyrddin
(76) Grŵp y Ceidwadwyr yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru
(77) Grŵp y Democratiaid Rhyddfrdol ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
(78) Plaid Lafur Etholaeth Conwy 
(79) Grŵp Llafur Cyngor Sir y Fflint
(80) Grŵp Llafur Cyngor Sir Gwynedd
(81) Democratiaid Rhyddfrydol Casnewydd
(82) Plaid Lafur Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot & Gogledd Lliw 
(83) Plaid Cymru – the Party of Wales
(84) Plaid Cymru Caerffili
(85) Grŵp Plaid Cymru ar Gyngor Sir Caerfyrddin 
(86) Grŵp Plaid Cymru ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot 
(87) Grŵp Plaid Cymru ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 
(88) Democratiaid Rhyddfrydol Abertawe a Gŵyr 
(89) Plaid Werdd Cymru
(90) Plaid Lafur Cymru
(91) Plaid Geidwadol Cymru
(92) Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Adran E – Aelodau o’r Cynulliad

(93) Gwenda Thomas AC 
(94) Huw Lewis AC
(95) Lynne Neagle AC
(96) Peter Black AC

Adran F – Aelodau Seneddol

(97)  Chris Bryant AS
(98)  Chris Ruane AS & Martyn Jones AS
(99) Dai Harvard AS
(100)  Jackie Lawrence AS
(101)  Jon Owen Jones AS
(102)  Julie Morgan AS
(103)  Kevin Brennan AS
(104)  Lembit Öpik AS
(105)  Wayne David AS



Adran G – Academyddion a Sefydliadau Ymchwil

(106) Yr Uned Cyfansoddiad, Prifysgol Llundain– Yr Athro Robert Hazell
(107) Y Gymdeithas Diwygiad Etholiadol
(108) Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru – Dr Dafydd Trystan
(109) Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd Caerdydd – Dr Russell Deacon
(110) Canolfan Llywodraethiant Cymru – Barry Jones

Adran H – Aelodau o’r Cyhoedd

(111) A P Clark
(112) Alan Hall
(113) Allan Jones
(114) Andrew Burns
(115) Anthony Tuffin
(116) Arthur James
(117) Christopher Slade
(118) David Fouweather
(119) G A Wareing
(120) Gareth Davies
(121) Gary Lewis
(122) Geoff Roberts
(123) H G Jones
(124) Joan Bird
(125) John Hudson
(126) Jonathan Morgan
(127) Lyndon Moore
(128) P W Davies
(129) R Clare
(130) Richard Harrison
(131) Richard Lung
(132) Roger Burns
(133) Roger Evans
(134) S Baker
(135) S Roberts
(136) Simon Cussons 
(137) Steve Creitzman
(138) Sue James
(139) Sue Jones
(140) Tom Ellis
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Atodiad 4

Gwella Democratiaeth Leol

Y Comisiwn ar Drefniadau Etholiadol Llywodraeth 
Leol yng Nghymru 

Ymgynghoriadau
Gaeaf 2001/2

Pwy ydym ni?

● corff ymgynghorol annibynnol

● wedi ei sefydlu gan Gabinet y Cynulliad

● i archwilio trefniadau etholiadol ar gyfer cynghorau
sir/bwrdeistref sirol yng Nghymru

Pam?

● Atebolrwydd lleol

- etholiadau cyngor

● Trefniadau pleidleisio

- creu cyngor i adlewyrchu dymuniadau a gofynion lleol

● Gwasanaethau cyngor

- Ansawdd bywyd

Ein cylch gorchwyl

● systemau pleidleisio

● adlewyrchu materion amrywioldeb a chyfle cyfartal

● seddau heb ornest

● amlder y pleidleisio

● canran y rhai sy’n troi allan i bleidleisio

● y broses bleidleisio
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Y systemau pleidleisio

Ar hyn o bryd

● Cyntaf yn y ras

● Ethol y cyngor cyfan bob 4 blynedd

● rhai o etholaethau un-aelod;

● ond llawer o etholaethau â 2/3/4/5 aelod

Y system bresennol

● Manteision

- cyfarwydd?

- syml?

- cysylltiad clir rhwng y cynghorydd a’r ardal a gynrychiolir?

● Anfanteision

- canlyniadau annheg?

- gwastraffu pleidleisiau?

- gormod o seddau diogel?

Dewisiadau (systemau pleidleisio)

● System Rhestr Plaid

● System Aelodau Ychwanegol

● Pleidlais Sengl Drosglwyddadwy

● Ailbleidlais

● Pleidlais Sengl Drosglwyddadwy & Ailbleidlais

● Pleidlais Atodol

● Ailbleidlais +

neu

● Dim newid?
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Amrywioldeb a Chyfle Cyfartal

Proffil Cynghorwyr

● Yng Nghymru, mae’r cynghorydd sirol nodweddiadol...

- yn wryw

- yn wyn

- wedi ymddeol

- yn 55+ oed

● Ydy hyn yn briodol heddiw..?

Cynrychioldeb

1. Maint cynghorau

● Yn amrywio nawr o 33 i 83

- tua 1 cynghorydd ar gyfer 1,750 o bleidleiswyr

● Ond gyda threfniadau gweithredol newydd...

- a oes angen cymaint?

Cynrychioldeb

2. Seddau heb ornest

Mae 1 o bob 6 cynghorydd yng Nghymru yn gwasanaethu heb iddynt gael eu
hethol gan unrhyw etholwyr

1999 (ffigurau wedi eu talgrynnu)

Cyng % y % y    
heb ornest seddau pleidleiswyr

Cymru 211    16 13
Powys 38 52 51
Gwynedd 42   50  49
P’bont ar Ogwr 12 22 20
Yr Alban 56   4 
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Amlder etholiadau

● Ar hyn o bryd

- cyngor cyfan

- pob 4 blynedd

● Dewisiadau eraill

- ethol fesul traean

- blynyddo

- pob 2 flynedd

Canran y rhai sy’n troi allan i bleidleisio

● Sut mae delio â difaterwch cynyddol ymhlith pleidleiswyr?

- 73% (Etholiad Cyffredinol 1997)

- 61% (Etholiad Cyffredinol 2001)

- 49% mewn seddau â gornest (llywodraeth leol 1999)

- 46% (Y Cynulliad 1999)

(ffigurau ar gyfer Cymru yn unig - wedi eu talgrynnu)

Y broses bleidleisio

● Mwy hygyrch…?

- pleidleisio drwy’r post

- pleidleisio ar benwythnosau

- oriau estynedig

- pobl ifanc 16/17 oed yn pleidleisio

- astudiaethau dinesig

- pleidleisio electronig

- pleidleisio rhyngrwyd

- yn cyrraedd pobl ag anableddau a phobl ar y cyrion 
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Beth allaf i ei wneud?

● Gadewch i ni gael eich barn

- cyfarfodydd cyhoeddus

- cysylltu â ni

- Gwefan

Beth nesaf?

● Diwedd yr ymgynghori: 31 Ionawr 2002

● Adrodd i Weinidigion y Cynulliad Gorffennaf 2002

● Y Cynulliad yn trafod a phenderfynu

● Mesur yn y Senedd?
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Atodiad 5

Dosbarthiad rhanbarthau un-aelod ac aml-aelod ym mhob awdurdod

Yr
 a

w
du

rd
od

au
 s

yd
d 

â 
* 

ne
u 

**
 a

r 
ôl

 e
u 

he
nw

au
 y

w
’r 

rh
ai

 ll
e 

na
 c

ha
fo

dd
 a

rg
ym

he
lli

on
 y

 C
om

is
iw

n 
Ff

in
ia

u 
Ll

yw
od

ra
et

h 
Le

ol
 i 

G
ym

ru
 e

u 
gw

ei
th

re
du

et
o;

 d
ef

ny
dd

io
dd

 G
w

ei
ni

do
g 

y 
Cy

nu
lli

ad
 d

ro
s 

Ly
w

od
ra

et
h 

Le
ol

 e
i p

hŵ
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Atodiad 6

Cyfrifiad o Gynghorwyr Awdurdodau Lleol 2001
(Canlyniadau ar gyfer Awdurdodau Unedol Cymru yn unig)

Cyfanswm yr atebion a ddisgwylid : 1270

Adran A – Ynglŷn â chi eich hunan :
Nifer %

Rhyw (A1)
Gwryw 1,027 81
Benyw 241 19
Cyfanswm 1,268 100
Dim ateb 2

Oedran (A2)
<25 2 0.2
25-34 19 1.6
35-44 117 9.63
45-54 234 19.2
55-59 230 18.8
60-64 183 15
65-69 211 17.3
70-74 168 13.8
75+ 55 4.5
Cyfanswm 1,221 100
Dim ateb 49

Oedran Cyfartalog y Rhai a Atebodd : 59

Tarddiad Ethnig (A3)
Gwyn 1,257 99
Cymysg 11 0.8
Asiaidd /Asiaidd Brydeinig 2 0.2
Tsieineaidd 0 0
Grwpiau Ethnig Eraill 0 0
Cyfanswm 1,270 100
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Nifer %
Statws Cyflogaeth (A6)

Cyflogaeth lawn-amser 245 19.5
gyda chyflog
Cyflogaeth ran-amser 83 6.6
gyda chyflog
Hunan gyflogedig 200 16
Di-waith 26 2
Wedi ymddeol 605 48.2
Yn sâl/ anabl yn barhaol 34 2.7
Yn gofalu am y cartref a’r teulu32 2.5
Addysg lawn-amser 2 0.2
Ddim yn gweithio 28 2.2
(rhesymau eraill)
Cyfanswm 1,255 100
Dim ateb 15

(A7) Nifer y rhai a atebodd fel cynghorwyr 
llawn-amser :  601

Galwedigaeth bresennol (A8)
Rheolwr neu swyddog 177 33.7
gweithredol
Gweithiwr proffesiynol 162 30.9
neu dechnegol
Darlithydd, Athro 45 8.5
neu Ymchwilydd
Gwein./Clerigol/ 77 14.6
Ysgrifenyddol/Gwerthu
Gwaith llaw neu Grefft 64 12.2

Cyfanswm y rhai a atebodd 524 100
Dim ateb 746

Sector y Gyflogaeth (A9)
Sector Cyhoeddus Llywodraeth Leol 51 10

Llywodraeth Ganolog 38 7.5
GIG 36 7.1
Eraill yn y Sector Cyhoeddus 70 13.7

Sector Preifat 279 54.6
Sector Gwirfoddol 36 7.1

Cyfanswm y rhai a atebodd 511 100
Dim ateb 759



78

Nifer %
Addysg a Chymwysterau (A11)

Gradd / Gradd Uwch / 337 26.6
NVQ 4 neu 5
Cymhwyster Proffesiynol 228 18
TGU / Diploma / NVQ 4 neu 5 77 6.1
TAG Safon Uwch / NVQ 3 51 4
ONC / Diploma / NVQ 3 30 2.4
TGAU / TAG Lefel ‘O’ /NVQ 2 151 12
TAU / NVQ 1 21 1.7
Eraill 92 7.3
Dim un o’r rhain 277 21.9
Cyfanswm 1,264 100
Dim ateb 6

Adran B
Yn Gynghorydd am ba mor hir? (B1)

1 Flwyddyn 43 3.4
2 Flynedd 109 8.6
3 Blynedd 268 21.3
4 Blynedd 26 2
5 Mlynedd 36 2.9
6-9 Mlynedd 198 15.7
10-15 Mlynedd 262 20.8
16-20 Mlynedd 128 10.2
21-25 Mlynedd 72 5.8
> 25 Mlynedd 117 9.3
Cyfanswm 1,259 100
Dim ateb 11

Nifer y blynyddoedd yn Gynghorydd, ar gyfartaledd :  11

Ydych chi’n aelod o (B2) (canran yr holl Gynghorwyr)
Awdurdod Lleol Arall 38 3
Cynghorau Plwyf / Tref / 603 47.5
Cymuned

Pan gawsoch eich ethol y tro diwethaf a oeddech yn ymgeisydd dros? (B3)
Y Blaid Geidwadol 104 8.3
Y Blaid Lafur 509 40.4
Plaid y Democratiaid Rhyddfrydol 115 9.1
Plaid Cymru 192 15.2
Y Blaid Werdd 17 1.4
Annibynwyr 298 23.7
Arall 26 2
Cyfanswm 1,261 100
Dim ateb 9
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Atodiad 7

Canran y rhai sy’n troi allan i bleidleisio a'r gyfran o'r bleidlais

Wrth ystyried y system bleidleisio fwyaf priodol roedd yn rhaid i ni ystyried sut
mae’r systemau gwahanol yn cynhyrchu canlyniadau sy’n adlewyrchu dewisiadau
gwleidyddol y pleidleiswyr; roedd ein cylch gorchwyl, a oedd yn cydnabod
pryderon am ganran y rhai sy’n troi allan i bleidleisio, yn ein gwahodd yn benodol i
ystyried "faint sy’n cymryd rhan mewn etholiadau llywodraeth leol".  Felly, roeddem
o’r farn bod ystadegau cywir ynghylch canran y rhai sy’n troi allan i bleidleisio
mewn etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru a dosbarthiad y pleidleisiau rhwng
ymgeiswyr a phleidiau yn yr etholiadau hynny yn hanfodol ar gyfer ein gwaith.
Roedd hi’n anos na’r disgwyl, fodd bynnag, i gael ystadegau dibynadwy ar gyfer hyn

Canran y rhai sy’n troi allan i bleidleisio

Mae’r rhan fwyaf o bapurau newydd sy’n cyflwyno adroddiadau am ganlyniadau
etholiad yn y wlad hon yn cynnwys manylion am ganran y rhai sy’n troi allan i
bleidleisio – yn gyffredinol ac ym mhob etholaeth/ rhanbarth etholiadol.  Ar y
cyfan, lle mae’r gornestau yn caniatáu i’r pleidleisiwr fwrw un bleidlais yn unig (naill
ai ar gyfer ymgeisydd neu restr plaid) mae’r manylion am y ganran sy’n troi allan i
bleidleisio yn cael ei chyfrifo drwy adio’r pleidleisiau a dderbyniwyd gan bob
ymgeisydd a chymharu cyfanswm y pleidiau dilys â chyfanswm yr etholwyr a oedd
yn gymwys i bleidleisio yn yr etholiad penodol hwnnw.  Mae hyn yn creu dwy
broblem ar unwaith – cywirdeb y ffigur ar gyfer nifer yr etholwyr a doethineb
diystyru papurau pleidleisio wedi’u sbwylio wrth gyfrifo canran y rhai a drodd allan
i bleidleisio.  Ceir anawsterau penodol wrth ddefnyddio cyfansymiau pleidleisiau i
gyfrifo canran y rhai sy’n troi allan i bleidleisio mewn rhanbarthau aml-aelod
oherwydd nid oes modd gwybod (o’r cyfansymiau cyhoeddedig) faint o’r
pleidleiswyr a ddefnyddiodd yr holl bleidleisiau yr oedd ganddynt hawl i'w
defnyddio yn y rhanbarth hwnnw. 

Cyfrifo’r Etholwyr: Mae nifer yr etholwyr a gyhoeddir gan swyddog canlyniadau
adeg etholiad wedi amrywio yn ôl arfer yr awdurdod lleol.  Wrth gyfrifo canran y
rhai a drodd allan i bleidleisio, mae rhai swyddogion canlyniadau yn defnyddio nifer
y pleidleiswyr a oedd ar y gofrestr ar gyfer yr ardal etholiadol honno pan gafodd y
gofrestr ei "chyhoeddi gyntaf", hynny yw ganol Chwefror ym mlwyddyn yr etholiad.
Fe fyddai’r gofrestr honno wedi cael ei llunio ar sail arolwg yn ystod y mis Hydref
blaenorol; felly pan fo etholiad yn digwydd ym mis Mai mae’r ystadegau ynghylch
yr etholwyr wedi’u seilio ar y gofrestr "pan gafodd ei chyhoeddi gyntaf" eisoes yn
saith mis yn rhy hen. 

Mae swyddogion canlyniadau eraill yn defnyddio nifer y rhai a ddaeth yn gymwys i
bleidleisio ar ddiwrnod yr etholiad.  Byddai hyn yn cynnwys yn bennaf y rhai a
oedd wedi cyrraedd 18 oed, ac felly yn gymwys i bleidleisio, rhwng y dyddiad y
daeth y gofrestr i rym (16 Chwefror) a diwrnod yr etholiad – y "cyrhaeddwyr".
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Byddai hefyd yn cynnwys pobl sydd wedi gallu dangos y dylent fod ar y gofrestr, er
na chawsant eu cynnwys am ba reswm bynnag pan gafodd ei chyhoeddi gyntaf.  Fel
arfer, ychydig iawn yw’r bobl hyn o ran nifer a’r rheswm pennaf am y diffyg
gwreiddiol yw camgymeriad gweinyddol.  Nid yw’r categorïo hwn yn cynnwys pobl a
oedd wedi symud i fyw i'r ardal ar ôl yr arolwg. 

Byddai rhif wedi’i seilio ar y bobl sydd â hawl i bleidleisio ar ddiwrnod yr etholiad
yn fwy cywir nag un wedi’i seilio ar y gofrestr pan y’i cyhoeddwyd gyntaf.  Fodd
bynnag, mae hyd yn oed y fersiwn diweddaraf yn debygol o gynnwys
camgymeriadau, oherwydd mae’n bosibl nad yw’r swyddog canlyniadau wedi gallu
dileu enwau pleidleiswyr cofrestredig sydd wedi marw neu sydd, am ryw reswm
arall, wedi colli eu hawl i bleidleisio (e.e. wedi cael eu hanfon i garchar neu seilam). 

Buom mewn cysylltiad â’r gwasanaethau etholiadol ym mhob un o’r 22 awdurdod
lleol a llwyddodd pob un i roi’r ffigurau etholiadol a ddefnyddiwyd ganddynt ar
gyfer etholiadau 1999.  Roedd rhai wedi defnyddio’r ffigur "fel y’i cyhoeddwyd
gyntaf", roedd eraill wedi gallu diweddaru’r ffigur ar ddiwrnod y pleidleisio ac roedd
rhai yn ansicr pa ddull a gafodd ei ddefnyddio.  (Y rheswm am hyn oedd oherwydd
bod staff wedi newid a gadael oddi ar etholiad 1999).

Pleidleisiau wedi’u sbwylio: rydym o’r farn fod cyfrifo canran y rhai sy’n troi allan i
bleidleisio ond ar sail pleidleisiau dilys sy’n cael eu bwrw mewn etholiad yn
ddangosydd anghyflawn o lefel y cyfranogiad.  Nid yw’r cyfryw gyfrifiad yn cynnwys
y papurau pleidleisio hynny a roddwyd i bleidleiswyr cymwys, ond na chafodd eu
defnyddio i fwrw pleidlais ddilys.  Mae yna amryw o resymau pam y gellid ystyried
nad yw pleidlais yn ddilys:

● dim stamp swyddogol ar y papur pleidleisio; 

● y pleidleisiwr o bosibl wedi marcio’r papur mewn ffordd a allai ddadlennu pwy
yw ef/ hi; 

● gallai’r pleidleisiwr fod wedi "pleidleisio" yn amlach nag oedd ganddo ef/
ganddi hi yr hawl i’w wneud; 

● gallai’r pleidleisiwr fod heb farcio’r papur; 

● neu efallai ei fod ef/ bod hi wedi sgriblo dros y papur.

Ystyrir bod y cyfryw bapurau pleidleisio annilys wedi’u "sbwylio" a chânt eu diystyru
wrth  i’r pleidleisiau gael eu cyfrif.  Cyhoeddir nifer y papurau pleidleisio wedi’u
sbwylio yn ôl categori gan y swyddog canlyniadau ar ddiwedd yr etholiad.  Credwn y
dylid ystyried y papurau pleidleisio wedi'u sbwylio wrth gyfrifo canran y rhai sy’n troi
allan i bleidleisio.  Hyd yn oed os nad yw'r pleidleiswyr, am ba reswm bynnag, wedi
gallu datgan dewis clir rhwng yr opsiynau sydd ar gael, mae’r ffaith ei fod ef/ ei bod
hi wedi mynd i’r orsaf bleidleisio ac wedi cymryd eu papur pleidleisio yn dangos
awydd i gymryd rhan. 

Oherwydd hyn credwn y dylid bob amser seilio canran y rhai sy’n troi allan i
bleidleisio ar nifer y papurau pleidleisio sy’n cael eu rhoi i bleidleiswyr mewn
etholiad.  Gall swyddogion canlyniadau gael y ffigurau hyn yn ddidrafferth o gyfrif y
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papurau pleidleisio sy’n cael ei baratoi ar gyfer pob gorsaf bleidleisio pan ddaw’r
pleidleisio i ben.  Mae’r ystadegau hyn wedyn yn cael eu casglu ar gyfer yr adroddiad
papurau pleidleisio ac yn cael eu defnyddio i wirio cynnwys y blychau pleidleisio.
Mae swyddogion etholiadol wedi cadarnhau i ni mai cyfrifo canran y rhai sy’n troi
allan i bleidleisio ar sail y papurau pleidleisio sy’n cael eu rhoi i bleidleiswyr mewn
perthynas â nifer yr etholwyr yw’r dull mwyaf cywir ac ymarferol – cyhyd ag y bo’r
drefn yn cael ei chytuno o flaen llaw.  O ran cyfrif papurau pleidleisio post, fodd
bynnag, ymddengys mai farn gyffredin yw mai dim ond y rhai sy’n cael eu dychwelyd
i'r swyddog canlyniadau y dylid eu cyfrif i ddibenion cyfrifo canran y rhai sy’n troi allan
i bleidleisio – os ydynt yn ddilys neu wedi’u sbwylio neu os cawsant eu dychwelyd yn
rhy hwyr i gyfrif y pleidleisiau. 

Gyda golwg ar yr uchod, nid yw’r tabl isod, sy’n cyflwyno ffigurau canran y rhai a
drodd allan i bleidleisio yn etholiadau llywodraeth leol Cymru ym 1999, yn ddim mwy
nag amcangyfrif gorau.  Ar gyfer pob awdurdod, oni nodir yn wahanol, rydym wedi
cael gan y gwasanaethau etholiadol perthnasol nifer y papurau pleidleisio a roddwyd i
bleidleiswyr mewn gorsafoedd pleidleisio adeg yr etholiad, nifer y pleidleisiau post a
ddychwelwyd a nifer yr etholwyr (waeth sut y cafodd y nifer ei chyfrifo).  Mae’r tabl
yn seiliedig ar ffigurau ar draws yr awdurdod cyfan, ond gan amlaf roedd yn bosibl
hefyd i ni gael manylion ar lefel y rhanbarthau etholiadol.  Serch hynny, hyd yn oed lle
mae ffigurau ar gael o hyd gan awdurdodau lleol, mae’r dulliau gwahanol o gyfrifo nifer
yr etholwyr, pryd y dylid rhoi’r gorau i gyfrif pleidleisiau post a manylder adroddiadau
mewnol yn milwrio yn erbyn cysondeb.  Eto i gyd, credwn fod yr wybodaeth sy’n cael
ei darparu yn golygu y gallwn fod yn weddol gywir wrth amcangyfrif canran y rhai a
drodd allan i bleidleisio ym 1999. 

Mae’r golofn gyntaf â’r pennawd "Canran" yn y Tabl yn gyfrifiad o ganran y papurau
pleidleisio a roddwyd i bleidleiswyr adeg yr etholiad o’i chymharu â nifer yr holl
"etholwyr"  yn yr awdurdod lleol hwnnw.  Nid yw’n ystyried a oedd unrhyw
ranbarthau heb ornest yn yr awdurdod hwnnw.  Mae’r ail golofn "Canran" yn seiliedig
ar nifer y papurau pleidleisio a roddwyd i bleidleiswyr yn yr etholiad, ond yn eu
cymharu â’r holl etholwyr ond yn y rhanbarthau hynny lle cafwyd gornest.  Credwn
fod y ddau ffigur yn haeddu cael eu hystyried.  Mae’r ail ffigur yn dangos cyfran y bobl
a wnaeth yr ymdrech i fynd allan i bleidleisio pan oedd ganddynt gyfle i wneud hynny;
mae’r ffigur cyntaf yn amlygu graddau’r colli hawl i bleidleisio oherwydd diffyg
gornestau a gellid dweud hefyd ei fod yn amlygu cyfreithlondeb democrataidd y
cyngor etholedig. 

Mae’n ddigon posibl fod yna rywfaint o amrywio rhwng ein ffigurau ni a’'r rhai a gafodd
eu cyhoeddi o’r blaen mewn ffynonellau eraill (e.e. mewn adroddiadau papurau
newydd am ganlyniadau etholiad ac yng nghyfrol Colin Rallings a Michael Thrasher –
"Local Elections Handbook 1999").  Credwn efallai fod llawer o’r amrywiadau hyn yn
digwydd oherwydd na fu’n bosibl i'r cyhoeddwyr gael hyd i fanylion am y papurau
pleidleisio a ddosbarthwyd yn uniongyrchol o’r gwasanaethau etholiadol, ac felly bu’n
rhaid iddynt ddefnyddio dull arall.  Er mwyn hwyluso’r cyfeirio mae’r drydedd golofn
"Canran" yn ein tabl yn rhoi’r ffigur a gyhoeddir yng nghyfrol Rallings a Thrasher.



Tabl:   Canran y rhai a drodd allan i bleidleisio mewn
etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru ym 1999

Etholwyr Nifer Papurau Canran Canran R&T 
Pleidleisio a * ** Canran

Roddwyd (%) (%)

Abertawe 175732 71940 40.9 42.6 50

Blaenau Gwent 54081 26749 49.5 49.5 63.3

Bro Morgannwg 87632 43097 49.2 49.2 52.6

Caerdydd 231131 99353 43 43 49.7

Caerffili 131922 57287 43.4 44.9 51.1

Casnewydd 100669 39668 39.4 39.4 43.5

Castell-nedd Port Talbot 106216 45248 42.6 48.2 54.9

Ceredigion 55069 21133 38.4 58.2 63

Conwy 88142 35818 40.6 46.3 55

Gwynedd 90745 29149 32.1 62.7 62.8

Merthyr Tudful 43612 20502 47 47 58.1

Pen-y-bont ar Ogwr 100581 34510 36.1 43.4 43.1

Powys 97902 25291 25.8 53.6 55.4

Rhondda Cynon Taf 173949 86753 49.9 50.3 50.1

Sir Benfro 88264 33923 38.4 53.4 52.7

Sir Ddinbych 68374 30687 44.9 46.9 51.7

Sir Fynwy 66227 30526 46.1 48.3 52.2

Sir Gaerfyrddin 133802 55859 41.7 55.8 57.5

Sir y Fflint 114335 38193 33.4 41.7 42

Tor-faen 69862 24004 34.4 41.4 43.8

Wrecsam 97494 28761 29.5 40.9 39.5

Ynys Môn 51740 26595 51.4 60.7 59.5

2227481 905046 40.6 47.1 50.9

* Canran y rhai a drodd allan i bleidleisio ar draws y sir ac yn cynnwys rhanbarthau heb ornest.

** Canran y rhai a drodd allan i bleidleisio mewn cymhariaeth â’r etholwyr mewn rhanbarthau â 

gornest yn unig

R&T – ystadegau a gyhoeddwyd yn Local Elections Handbook 1999, a gasglwyd gan Rallings 

a Thrasher.
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Y Gyfran o’r Bleidlais

Mae bodolaeth rhanbarthau etholiadol aml-aelod a’r lefel uchel o seddau heb
ornest yn ei gwneud yn amhosibl i lunio ffordd o ddarganfod yn union sut mae
pleidleisiau’n cael eu rhannu rhwng ymgeiswyr a phleidiau mewn etholiadau
llywodraeth leol yng Nghymru.  Hyd yn oed mewn awdurdodau lle mae’r holl
ranbarthau yn rhai un-aelod, megis Sir Benfro ac Ynys Môn, mae lefel uchel y
seddau heb ornest yn llurgunio unrhyw gyfrifiad o'r fath. 

Yn y seddau aml-aelod daethom i'r casgliad fod y dull a ddefnyddir gan Rallings a
Thrasher yn rhoi cystal amcangyfrif o gyfran y pleidleisiau ag sy’n bosibl.  Mae eu
methodoleg, sy’n cael ei disgrifio ar dudalen xii o’r  Local Elections Handbook
1999, yn golygu cymryd pleidlais yr ymgeisydd o bob plaid sydd yn y safle gorau i
gyfrifo’r gyfran o’r holl bleidleisiau.  Mae i hyn ei beryglon oherwydd mae’n tybio
fod pleidleiswyr yn pleidleisio yn gyson i ymgeiswyr un faner a'r faner honno’n
unig, waeth faint o bleidleisiau y mae gan y pleidleisiwr hawl iddynt a sawl
ymgeisydd sydd gan blaid ddewisedig y pleidleisiwr.  Felly, os mai dim ond un
ymgeisydd Democrat Rhyddfrydol sydd mewn rhanbarth tri-aelod, mae
methodoleg Rallings a Thrasher yn tybio y bydd cefnogwyr yr ymgeisydd hwnnw/
honno yn pleidleisio unwaith yn unig ac na fyddant yn defnyddio’u hawliau eraill i
bleidleisio dros unrhyw ymgeisydd arall ar y papur pleidleisio.  Er gwaethaf yr
amheuon hyn ni fu’n bosibl i ni awgrymu unrhyw fethodoleg arall; felly mae pob
cyfeiriad at gyfran y bleidlais – ar lefel sir-gyfan ac ar lefel rhanbarth etholiadol –
i gyd yn deillio o’r Local Elections Handbook 1999.

83



84

Atodiad 8

SIARTER CYMRU I GYNGHORWYR

Mae'r Siarter hon yn cydnabod y pwysigrwydd sylfaenol:-

● bod cynghorau lleol yn arwain eu cymunedau

● bod cynghorau yn cynrychioli'r cymunedau a wasanaethant 

● bod cynghorwyr yn rhoi arweiniad democrataidd, yn craffu gwasanaethau ac
yn gosod safonau uchel o ymddygiad 

● bod cynghorwyr yn derbyn cymorth, adnoddau a chyfleoedd digonol i
ddatblygu fel y gallant ymgymryd yn llawn â'u dyletswyddau 

● bod gwasanaeth cyhoeddus fel cynghorydd etholedig yn cael ei werthfawrogi
yn llawn.

Mae’r Siarter yn ddatganiad gan awdurdodau lleol yng Nghymru o’u bwriad i wella a
hyrwyddo eu rhaglenni parhaus o hyfforddiant a datblygu sy’n anelu at alluogi
aelodau i ymgymryd â’u rôl hollbwysig o gynrychioli eu cymunedau, a phan fo
hynny’n briodol, fel llysgenhadon llywodraeth leol ar lefelau rhanbarthol a
chenedlaethol.  Mae’r rhaglenni hyn yn arbennig o bwysig ar hyn o bryd pan fo rôl
llywodraeth leol, yn llywodraethiant newydd Cymru wedi, ac yn dal i gael, ei gwella.
Mae’r Siarter yn rhoi sylw i drefniadau sydd mewn grym ledled Cymru ar hyn o bryd,
yn adlewyrchu arferion gorau ac yn darparu set o ymrwymiadau penodol.

Oddi mewn i hyn mae’r Siarter yn cydnabod fod gan bob cyngor lleol gyfrifoldeb
dros gefnogi ei aelodau etholedig a rhoi cyfle iddynt ddatblygu, a chyfrifoldeb hefyd
dros sut a chan bwy y dylid derbyn hyfforddiant a chefnogaeth.

Nid yw’r Siarter yn ceisio cyflwyno cymhwyster neu safonau ar gyfer gwasanaeth fel
aelod etholedig; yn hytrach mae’n ceisio cefnogi’r holl gynghorwyr er mwyn iddynt
allu cyflawni eu dyletswyddau a phwysleisio gwerth gwasanaeth cyhoeddus i’r
gymuned fel cynrychiolydd etholedig.

Er mwyn cyfawni’r nodau hyn mae llywodraeth leol yn ceisio cefnogaeth ei bartner-
sefydliadau.

Mae’r Siarter hon, felly, yn galw ar:-

● Awdurdodau lleol yng Nghymru

● Pleidiau gwleidyddol

● Y gymuned fusnes

● Partneriaid yn y sector cyhoeddus

● Sefydliadau uwch swyddogion

i arwyddo a nodi ymrwymiad i’w hegwyddorion.



Ymrwymiadau

Awdurdodau lleol yng Nghymru yn ymrwymo eu hunain i:-

● Cytuno i ddatblygu strategaeth ar gyfer pob cynghorydd yn seiliedig ar
nodau a blaenoriaethau allweddol y Cyngor 

● Sefydlu rhaglen flynyddol ar gyfer datblygu cynghorwyr sy'n cydnabod
swyddogaethau a chyfrifoldebau newydd, sy'n nodi anghenion dysgu unigol
ac sydd wedi'i seilio ar egwyddorion arferion da

● Archwilio'r modd y cynhelir busnes y cyngor er mwyn hwyluso'r ffordd i
bobl sydd â theuluoedd ac ymrwymiadau gwaith allu gweithredu fel
cynghorwyr.

● Datblygu strategaeth i annog grwpiau o fewn y gymuned sydd heb
gynrychiolaeth ddigonol i ystyried gwasanaethu fel cynghorwyr

Mae’r Gymuned Fusnes yng Nghymru yn ymrwymo ei hun i:-

● Cefnogi ac annog ei gweithwyr sy’n dymuno gwasanaethu yn gyhoeddus fel
cynghorwyr etholedig

● Cydnabod gwerth y gwasanaeth a roddir gan gynghorwyr i’r gymdeithas leol

● Cydnabod manteision gwasanaethu fel cynghorydd i’r unigolyn a’r cyflogwr o
ran gwella sgiliau a chymwyseddau

● Cefnogi cyfranogiad grwpiau, a fu heb gynrychiolaeth ddigonol o’r blaen, fel
cynghorwyr

Mae’r pleidiau gwleidyddol yng Nghymru yn ymrwymo eu hunain i:-

● Darparu gwybodaeth, hyfforddiant ac arweiniad i bobl sy’n debygol o fod yn
gynghorwyr ar awdurdodau lleol

● Ymdrechu i ofalu bod ymgeiswyr a ddewisir ganddynt yn llwyr gynrychiadol
o’u cymunedau

● Cymell cynghorwyr etholedig i gefnogi a chymryd rhan mewn rhaglenni
datblygu

Mae’r Sefydliadau Sector Cyhoeddus yn ymrwymo eu hunain i:-

● Cefnogi a hybu eu staff ac aelodau sy’n dymuno cyflawni gwasanaeth
cyhoeddus fel cynghorwyr etholedig

● Cydnabod gwerth gwasanaeth fel cynghorydd i’r gymdeithas leol

● Cydnabod manteision y gwelliant mewn sgiliau a chymwyseddau y mae
gwasanaeth fel cynghorydd lleol yn ei roi i’r unigolyn a’r sefydliad

● Hyrwyddo pwysigrwydd datblygu cynghorwyr ar awdurdodau lleol

● Cynnig cymorth ymarferol wrth geisio cael cynghorwyr ar awdurdodau lleol
i fod yn gynrychiadol o’r cymunedau a wasanaethir ganddynt

85



86

Mae Sefydliadau’r Uwch Swyddogion yn ymrwymo eu hunain i:-

● Chwarae rhan weithredol yn y ddadl genedlaethol ynghylch gwerth
gwasanaeth cyhoeddus

● Gwneud eu swyddogion yn fwy ymwybodol o bwysigrwydd datblygu
cynghorwyr

● Annog eu swyddogion i chwarae rhan weithredol i helpu eu cynghorau eu
hunain  i gyflawni eu hymrwymiadau dan y Siarter.
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Atodiad 9

Systemau Etholiadol: Y Dewisiadau Sy’n Cael Eu Cynnig

Gofynnwyd i’r Comisiwn gynnwys archwiliad o’r systemau pleidleisio a ganlyn:

1. Cyntaf yn y Ras (neu Fwyafrif Syml)
2. Rhestr Plaid
3. System Aelodau Ychwanegol (neu Aelodau Cymysg Cyfrannol)
4. Pleidlais Sengl Drosglwyddadwy
5. Ailbleidlais
6. Pleidlais Atodol
7. Ailbleidlais Plws

1. Cyntaf-yn-y-Ras  (FPTP) – neu System Mwyafrif Syml 

Sut mae’r System yn Gweithio:

Gyda’r system Cyntaf-yn-y-Ras (FPTP) mae’r pwyslais ar gysylltiad uniongyrchol ac
atebolrwydd clir rhwng y pleidleisiwr a’i gynrychiolydd / chynrychiolydd
etholedig.  Mae’r cynrychiolydd yn cynrychioli ardal etholiadol benodedig
("etholaeth", "rhanbarth etholiadol", "ward", etc.) ac mae gan bob un o’r ardaloedd
hynny nifer sefydlog o gynrychiolwyr.  Yn y bleidlais ar gyfer y cynrychiolwyr
hynny mae nifer y pleidleisiau sydd gan y pleidleiswyr yn yr ardal etholiadol yn
cyfateb i nifer y cynrychiolwyr.  Os oes gan yr ardal etholiadol un cynrychiolydd,
mae gan y pleidleiswyr yn yr ardal honno un bleidlais.  Ond os oes tri
chynrychiolydd, mae gan y pleidleiswyr hawl i dair pleidlais.  Gall y pleidleiswyr
ddewis bwrw eu holl bleidleisiau neu rai o’u pleidleisiau’n unig.  Yn y DG,  er
mwyn nodi eu dewis, mae’r pleidleiswyr yn rhoi ‘X’ ar y papur pleidleisio gyferbyn
ag enw (enwau) yr ymgeisydd (ymgeiswyr) sy’n cael eu cefnogaeth.  Gyda Chyntaf
yn y Ras nid oes gan ganran y pleidleisiau a enillwyd gan ymgeisydd mewn
pleidlais unrhyw berthynas â’r modd y caiff  y seddau ar gyfer yr ardal honno eu
rhannu.  Y ffactorau sy’n penderfynu hynny yw safle’r ymgeisydd yn y cyfrif olaf o
bleidleisiau a nifer y cynrychiolwyr sydd gan yr ardal etholiadol ar y corff y mae’r
etholiad yn cael ei gynnal ar ei gyfer.  Felly, mewn ardal etholiadol ag un
cynrychiolydd, yr ymgeisydd sy’n cael y mwyaf o bleidleisiau yn y bleidlais sy’n
ennill y sedd; mewn ardal etholiadol â thair sedd, mae’r tri ymgeisydd â’r mwyaf o
bleidleisiau’n ennill seddau. 

Lle caiff y system ei defnyddio: ar gyfer etholiadau i Dŷ’r Cyffredin, Tai Cyngres
yr Unol Daleithiau, senedd-dai isaf Canada ac Awstralia. Ar gyfer etholiadau
llywodraeth leol yn y DG ac yn UDA, Canada ac India. 



2. System Rhestr Plaid 

Sut mae’r System yn Gweithio:

Mae’r system rhestr plaid yn un o'r systemau cynrychiolaeth gyfrannol fwyaf
cyffredin.  Prif egwyddor cynrychiolaeth gyfrannol yw y dylai nifer y
cynrychiolwyr sydd gan bob grŵp gwleidyddol mewn corff etholedig
adlewyrchu’n fras  y gyfran o gyfanswm y bleidlais  a enillir gan y grŵp hwnnw yn
yr etholiad i’r corff. 

Mewn system rhestr plaid, mae’r pleidleiswyr yn bwrw un bleidlais, gan ddewis
rhwng rhestrau o ymgeiswyr sy’n cael eu llunio gan bleidiau gwleidyddol.  Mae’r
holl bleidleisiau sy’n cael eu bwrw ar gyfer pob rhestr plaid mewn ardal etholiadol
yn cael eu cyfrif ac mae pob plaid yn derbyn seddau yn yr ardal sy’n cyfateb yn
fras i gyfran y pleidleisiau a enillwyd ganddi yn yr ardal honno. 

Mae’r ardaloedd etholiadol yn tueddu i fod yn fawr o ran maint daearyddol a nifer
y pleidleiswyr ac etholir sawl cynrychiolydd i bob ardal etholiadol.  Ambell waith
gall  yr holl gorff etholiadol gael ei ethol o un ardal etholiadol, gan gwmpasu’r
ardal gyfan y mae’r corff yn gyfrifol amdani; ar y llaw arall, gall y corff etholiadol
fod â sawl ardal etholiadol, a chynhelir pleidlais rhestr plaid ar wahân ym mhob
un. 

Mae pob plaid wleidyddol sy’n cynnig rhestr o ymgeiswyr yn rhestru ei
hymgeiswyr yn ôl ei blaenoriaeth hi.  Mae nifer yr ymgeiswyr sy’n cael eu cynnwys
ar restr plaid yn amrywio – a gall ddibynnu ar y rheolau ar gyfer yr etholiad dan
sylw a/ neu argaeledd ymgeiswyr i’r blaid.  Yn gyffredinol, bydd y terfyn uchaf yn
cyfateb i nifer y seddau sydd ar gael yn yr ardal etholiadol; ar y llaw arall, gall y
rhestr gynnwys un enw yn unig.  Gall ymgeiswyr nad ydynt yn cynrychioli plaid
wleidyddol gael caniatâd i ymladd etholiadau rhestr plaid fel ymgeiswyr
annibynnol; os felly, mae pob ymgeisydd annibynnol yn cael ei drin mewn
gwirionedd fel pe bai’n rhestr plaid unigol. 

Gall enwau’r ymgeiswyr sy’n rhan o restr plaid gael eu cynnwys neu ddim ar y
papur pleidleisio.  Po fwyaf yw nifer y cynrychiolwyr a etholir o’r ardal etholiadol,
y mwyaf anodd yw hi i gynnwys enwau'r ymgeiswyr rhestr ar y papur pleidleisio.
Mewn achosion o’r fath, gwneir trefniadau eraill i roi cyhoeddusrwydd i enwau’r
ymgeiswyr – e.e. eu harddangos ar waliau gorsafoedd pleidleisio neu eu cynnwys
ar daflenni sy'n cael eu dosbarthu cyn yr etholiad. 

Unwaith y mae’r pleidleisiau ar gyfer pob rhestr plaid wedi’u cyfrif, defnyddir
fformiwla i gyfrifo nifer y seddau y gall pob plaid eu hawlio.  Defnyddir sawl
fformiwla.  Yna, bydd seddau pob plaid yn cael eu rhannu ymhlith yr ymgeiswyr
sydd ar restrau’r pleidiau.  Fel arfer, yr ymgeiswyr sy’n ennill yw’r rhai sydd uchaf ar
restr ymgeiswyr eu plaid.  Felly, os oes hawl gan restr plaid i gael tair sedd, bydd y
seddau hynny’n cael eu rhoi i’r tri ymgeisydd uchaf ar eu rhestr. 
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Yn gyffredinol, dan y systemau rhestr plaid, mae’r pleidleiswyr yn pleidleisio dros
y blaid wleidyddol, ac ni allant gyfrannu at benderfynu pa ymgeiswyr ar restr y
blaid sy’n cael eu hethol.  Gelwir y system hon yn system rhestr gaeedig.   Mewn
system sydd ychydig yn wahanol, y system rhestr agored, gall y pleidleisiwr
bleidleisio naill ai dros y rhestr fel y’i cyhoeddir neu fe all bleidleisio dros un o’r
ymgeiswyr ar y rhestr, waeth beth yw safle’r ymgeisydd ar y rhestr.  Gallai hyn
newid y drefn y cafodd yr ymgeiswyr eu rhoi ar y rhestr , ac felly’r rhestr o’r
ymgeiswyr llwyddiannus, ond eto’n cofrestru cefnogaeth i blaid ddewisedig y
pleidleisiwr. 

Defnyddir y system: mewn etholiadau seneddol mewn sawl gwlad ar gyfandir
Ewrop ac Israel.  Cafodd ei defnyddio ym Mhrydain ar gyfer Etholiadau Senedd
Ewrop – gan ddefnyddio’r system rhestr gaeedig.

3. System Aelodau Ychwanegol (AMS)

Sut mae’r System yn Gweithio

Mae’r System Aelodau Ychwanegol yn ffurf arall ar gynrychiolaeth gyfrannol.  Fe’i
datblygwyd i’w defnyddio yng Ngweriniaeth Ffederal yr Almaen ar ôl yr Ail Ryfel
Byd.  Mae’n ceisio cyfuno, mewn un system bleidleisio, nodweddion Cyntaf-yn-y-
Ras a’r System Rhestr Plaid.  Yr amcan yw cadw’r cysylltiad amlwg rhwng y
cynrychiolydd a’i ardal/ hardal etholiadol ac, ar yr un pryd, darparu mecanwaith i
wneud yn iawn am ddiffyg cyfranoldeb sydd ambell waith yn digwydd pan fo
etholiadau’n cael eu cynnal yn llwyr dan y system Cyntaf-yn-y-Ras. 

Mae’r System Aelodau Ychwanegol yn golygu mai aelodaeth y corff etholedig yw
cynrychiolwyr sy’n cael eu hethol naill ai gan y system Cyntaf-yn-y-Ras o
ardaloedd etholiadol un-aelod neu’r system rhestr plaid.  Bydd y bleidlais rhestr
plaid yn cwmpasu naill ai’r ardal gyfan a wasanaethir gan y corff etholiadol neu is-
ranbarthau o’r ardal honno.   Gydag is-ranbarthau, mae’n ofynnol o hyd i’r is-
ranbarth gynnwys nifer o ardaloedd cyfan un-aelod.  Mae’r cysylltiad daearyddol
hwn yn hanfodol oherwydd pwrpas y seddau rhestr plaid (neu "ychwanegol") yw
darparu ffordd o unioni diffyg cyfranoldeb yn y canlyniadau cyffredinol o’r
etholiadau un-aelod.  

Mae’r broses o ethol cynrychiolydd ar gyfer pob ardal etholiadol un-aelod yn
debyg i’r broses Cyntaf-yn-y-Ras (gweler adran 1 uchod).  Mae’r etholiad rhestr
plaid yn cael ei gynnal yn unol â’r egwyddorion a amlinellwyd yn adran 2 uchod  -
hyd at yr adeg pan fydd y seddau rhestr plaid i’w rhannu.  Gyda’r System Aelodau
Ychwanegol, er mwyn rhannu’r seddau rhestr plaid, defnyddir fformiwla sy’n
ystyried y seddau aelod-unigol a enillwyd eisoes gan bob plaid yn yr ardal lle
cafwyd yr etholiad rhestr plaid.  Mae defnyddio’r fformiwla hon yn golygu os nad
yw nifer y seddau aelod-sengl a enillwyd gan blaid yn adlewyrchu’r gefnogaeth a
gafodd, fe ddylai ennill rhai o’r seddau rhestr plaid.  Yn gyffredinol, wrth i’r seddau
gael eu rhannu’n derfynol (gan ystyried cynrychiolwyr un-aelod a rhestr-plaid) fe
ddylai dosbarthiad y pleidleisiau rhwng y pleidiau gael ei adlewyrchu. 

89



Unwaith y gwneir penderfyniad ynghylch hawl plaid i seddau rhestr plaid, caiff y
seddau eu rhannu ymhlith yr ymgeiswyr ar restr y blaid honno yn unol â’r broses
mewn etholiadau rhestr plaid arferol.  Eto, gellir defnyddio rhestrau agored neu
gaeedig.

Gall y gymhareb seddau rhestr plaid i seddau un-aelod mewn corff etholiadol
amrywio, ond, yn gyffredinol, po uchaf yw cyfran y seddau rhestr plaid, y mwyaf
tebygol yw canlyniad cyffredinol sy’n union gyfrannol. 

Defnyddir y system: ar gyfer etholiadau i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, Senedd
yr Alban, Cynulliad Llundain Fawr, yn yr Almaen ac ar gyfer etholiadau seneddol
yn Seland Newydd (lle gelwir y system yn Gynrychiolaeth Gyfrannol Aelodau
Cymysg neu MMP). 

4. Pleidlais sengl drosglwyddadwy (STV)

Sut mae’r System yn Gweithio:

Dyfeisiwyd y bleidlais sengl drosglwyddadwy (STV) yn y 19eg ganrif ac mae’n ffurf
arall ar gynrychiolaeth gyfrannol. 

Gyda’r bleidlais sengl drosglwyddadwy, gofynnir i’r pleidleiswyr bleidleisio dros
ymgeiswyr mewn ardaloedd etholiadol penodedig,  Bydd pob ardal etholiadol â
sawl cynrychiolydd – tri fel arfer, ond yn aml ceir mwy na hyn.  Gall yr ymgeiswyr
sefyll os ydynt yn cael eu cefnogi’n swyddogol gan blaid wleidyddol ai peidio, ac
mae enwau’r holl ymgeiswyr ar y papur pleidleisio. 

Mae’r pleidleiswyr yn nodi blaenoriaeth ar gyfer cynifer o ymgeiswyr ag a fynnant
drwy eu rhoi mewn trefn rifol: 1af, 2il, 3ydd, 4ydd, 5ed, etc.  Gall y pleidiau
gwleidyddol gynnig ymgeisydd  ar gyfer pob sedd yn yr ardal etholiadol, ond wrth
nodi eu blaenoriaethau gall y pleidleiswyr restru’r ymgeiswyr mewn unrhyw drefn,
beth bynnag yw’r cysylltiadau pleidiol. 

Er mwyn ennill sedd, rhaid i’r ymgeisydd gael "cwota" penodol o bleidleisiau yn yr
ardal etholiadol.  At ei gilydd, pennir y cwota drwy gymryd nifer y pleidleisiau
dilys a fwriwyd yn yr ardal etholiadol a’u rhannu â nifer y seddau i'w hennill + un
ac yna ychwanegu un at  y canlyniad.  Felly, os oes gan ardal etholiadol bum
cynrychiolydd, pennir y cwota drwy rannu cyfanswm y pleidleisiau dilys â 6 (h.y.
5+1) ac yna ychwanegu un. 

Pan fydd y pleidleisiau’n cael eu cyfrif am y tro cyntaf, archwilir y blaenoriaethau
cyntaf ar gyfer pob pleidlais.  Etholir unrhyw ymgeisydd sy’n derbyn digon o
bleidleisiau blaenoriaeth gyntaf i fodloni’r cwota.  Yn aml, mae gan rai ymgeiswyr
fwy o bleidleisiau na’r cwota.  Bryd hynny, caiff yr holl bleidleisiau sy’n fwy na’r
cwota eu hystyried yn bleidleisiau dros ben.  Ond ni chaiff y pleidleisiau hyn eu
diystyru; yn hytrach, cânt eu trosglwyddo i’r ymgeisydd sydd nesaf o ran
blaenoriaeth ar restr y pleidleisiwr.   Unwaith y caiff y pleidleisiau hyn eu
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trosglwyddo, ceir ail  gyfrif i weld a oes unrhyw ymgeisydd arall nawr wedi
bodloni’r cwota. 

Fel arfer, bydd angen cyfrif ychwanegol er mwyn dewis y gwahanol fuddugwyr yn
eu trefn nes bod yr holl seddau sydd ar gael wedi eu hennill.  Yn ystod unrhyw
gyfrif, os nad yw’r un ymgeisydd yn bodloni’r cwota, caiff yr ymgeisydd â’r nifer
leiaf o bleidleisiau ei fwrw/ ei bwrw allan a chaiff ei bleidleisiau/ phleidleisiau  eu
trosglwyddo i’r ymgeisydd sydd nesaf o ran blaenoriaeth ar y papur pleidleisio.
(Os na nodir blaenoriaeth ar gyfer ymgeisydd arall ar bapur pleidleisio, yna aiff y
bleidlais yn bleidlais ‘anhrosglwyddadwy’ ac ni chaiff ei defnyddio).  Caiff
pleidleisiau eu trosglwyddo oddi wrth ymgeiswyr a gafodd eu hethol neu eu
bwrw allan drwy gydol yr holl gyfrif nes llenwi pob sedd.

Nodweddion pwysicaf y system pleidlais sengl drosglwyddadwy yw: (1) mae nifer
o ymgeiswyr yn cael eu hethol ym mhob ardal  etholiadol; (2) mae’r pleidleiswyr
yn bwrw eu pleidleisiau dros ymgeiswyr unigol yn nhrefn eu blaenoriaeth; a (3) gall
y pleidleiswyr rannu eu blaenoriaethau rhwng ymgeiswyr o bleidiau gwahanol neu
ymgeiswyr annibynnol.

Defnyddir y system: ar gyfer etholiadau seneddol yng Ngweriniaeth Iwerddon a
Malta, etholiadau i Senedd Awstralia, ac yng Ngogledd Iwerddon ar gyfer
etholiadau Cynulliad, llywodraeth leol a Senedd Ewrop.  Yn ogystal, cafodd y
system pleidlais sengl drosglwyddadwy ei chyflwyno’n ddiweddar fel opsiwn ar
gyfer etholiadau llywodraeth leol yn Seland Newydd.

5. Yr Ailbleidlais (AV)

Sut mae’r System yn Gweithio: 

Mae’r Ailbleidlais (AV) yn amrywiad o’r system Cyntaf-yn-y-Ras.  Gydag Ailbleidlais,
etholir cynrychiolwyr o ardaloedd etholiadol un-aelod, ond yn hytrach na gosod
un "X" gyferbyn ag enw un ymgeisydd, gofynnir i bob pleidleisiwr restru‘r
ymgeiswyr ar y papur pleidleisio yn ôl blaenoriaeth.  Gwneir hyn drwy roi ‘1’
gyferbyn â’u ffefryn, '2' gyferbyn â’u hail ddewis ac felly ymlaen.  Os yw ymgeisydd
yn derbyn mwyafrif o bleidleisiau safle cyntaf, fe’i hetholir.  Fodd bynnag, os nad
yw’r un ymgeisydd yn cael dros 50% o’r bleidlais, caiff yr ymgeisydd â’r nifer leiaf o
bleidleisiau ei fwrw/ ei bwrw allan a chaiff y pleidleisiau eu trosglwyddo i’r
ymgeisydd sydd nesaf o ran blaenoriaeth ar y papurau pleidleisio hynny.  Mae’r un
peth yn digwydd dro ar ôl tro nes bod un ymgeisydd yn cael mwyafrif llwyr o’r
pleidleisiau a gafodd eu cyfrif.  Nid yw’r ailbleidlais yn cael ei hystyried yn system
gyfrannol, ond yn hytrach yn system fwyafrifyddol. 

Defnyddir y system: yn Nhŷr Cynrychiolwyr yn Awstralia.
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6. Y Bleidlais Atodol (SV)

Sut mae’r System yn gweithio: 

Mae’r bleidlais atodol (SV), yn amrywiad arall o bleidlais system fwyafrifyddol.
Mae’r bleidlais atodol yn debyg i’r ailbleidlais, ond mae’r pleidleiswyr yn cael yr
opsiwn  o nodi ail flaenoriaeth (yn unig) ymhlith yr ymgeiswyr yn yr ardal
etholiadol – sydd ag un aelod.  Nid yw’n ofynnol i'r pleidleiswyr nodi ail
flaenoriaeth os nad ydynt yn dymuno gwneud hynny.  Fel arfer, ceir dwy golofn ar
y papur pleidleisio – un ar gyfer y flaenoriaeth gyntaf ac un ar gyfer yr ail
flaenoriaeth.  Mae’r pleidleiswyr yn rhoi ‘X’ yn y golofn gyntaf ar gyfer eu
blaenoriaeth gyntaf ac ail ‘X’ yn yr ail golofn ar gyfer eu blaenoriaeth arall. 

Caiff blaenoriaethau’r pleidleiswyr eu cyfrif ac os yw un o’r ymgeiswyr yn cael
50% o’r bleidlais, yna mae’n cael ei ethol.  Os nad yw un o’r ymgeiswyr yn llwyddo
i gael 50% o’r bleidlais, mae’r ddau ymgeisydd â’r nifer fwyaf o bleidleisiau’n cael
eu cadw ac mae’r ymgeiswyr eraill yn cael eu bwrw allan.  Archwilir yr ail
flaenoriaethau ar bapurau pleidleisio’r ymgeiswyr a gafodd eu bwrw allan ac mae
unrhyw bleidleisiau a gafodd eu bwrw dros y ddau ymgeisydd sydd ar ôl yn cael
eu trosglwyddo iddynt.  Y sawl sydd â’r nifer fwyaf o bleidleisiau ar ddiwedd y
broses sy’n ennill. 

Defnyddir y system: i ethol Maer Llundain. 

Yr Ailbleidlais Plws (AV+)

Sut mae’r System yn Gweithio:

Mae’r Ailbleidlais Plws yn system gymysg, yn debyg i’r System Aelodau
Ychwanegol, sy’n cyfuno ardaloedd etholiadol un-aelod ac aelodau ychwanegol ar
restrau’r pleidiau.  Mae gan bleidleiswyr ddwy bleidlais – un ar gyfer eu hardal
etholiadol un-aelod a’r llall ar gyfer rhestr plaid.

Mae’r cynrychiolwyr o’r ardaloedd etholiadol un-aelod yn cael eu hethol o dan y
system Ailbleidlais (gweler uchod).  Mae’r aelodau "ychwanegol" yn cael eu hethol
yn yr un ffordd â’r aelodau ar restrau’r pleidiau o dan y System Aelodau
Ychwanegol (gweler uchod). 

Nid yw’r system hon yn cael ei defnyddio mewn unrhyw le yn y byd ar hyn o
bryd.  Dyma’r system a ddewiswyd gan y Comisiwn Annibynnol ar y System
Bleidleisio (a gadeiriwyd gan Arglwydd Jenkins o Hillhead) i’w cynnig i’r etholwyr
mewn refferendwm fel system yn lle Cyntaf yn y Ras ar gyfer Etholiadau
Cyffredinol yn y DG.


