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 Cyflwyniad 

Mae'r papur hwn yn rhoi crynodeb o ganlyniadau, pleidleisiau, cyfrannau a'r ganran a bleidleisiodd yn 

etholiad y Cynulliad ar 5 Mai 2016. 

Y system etholiadol 

Y System Aelodau Ychwanegol yw enw'r system etholiadol yng Nghymru. Mae gan y Cynulliad 60 o 

aelodau etholedig ac mae gan bob etholwr ddwy bleidlais. Defnyddir y bleidlais gyntaf i ethol Aelod 

Cynulliad lleol neu Aelod etholaeth gan ddefnyddio'r system 'y cyntaf i'r felin'. Caiff deugain o 

Aelodau'r Cynulliad eu hethol ar y sail hon, un o bob etholaeth. 

Defnyddir yr ail bleidlais i ethol 20 aelod ychwanegol ar sail ranbarthol, er mwyn ceisio sicrhau bod 

nifer y seddi sydd gan bob plaid wleidyddol yn adlewyrchu eu cyfran o'r bleidlais. Fformiwla d'Hondt 

sy'n cael ei defnyddio i benderfynu pa bleidiau sy'n ennill seddi ar y rhestrau rhanbarthol. I gael rhagor 

o fanylion, cyfeiriwch at wefan y Cynulliad Cenedlaethol - Sut caiff y Cynulliad ei ethol, sy'n rhoi 

disgrifiad cyffredinol o'r system etholiadol. 

Ffynonellau data a ddefnyddiwyd ar gyfer etholiad 2016 

Mae'r ystadegau ynglŷn â'r etholiad a ddangosir yn y papur hwn wedi cael eu dwyn ynghyd o ddata a 

ddarparwyd gan y swyddogion canlyniadau ym mhob awdurdod lleol a data a gafwyd gan y Press 

Association. Mae ffigurau'r etholwyr yn ymwneud â nifer y bobl a oedd wedi'u cofrestru ac yn 

gymwys i bleidleisio yn etholiad y Cynulliad ar 18 Ebrill 2016, a chawsant eu darparu gan swyddogion 

canlyniadau awdurdodau lleol a'r Press Association.  

Mae'r papur hwn yn cynnwys cymariaethau â chanlyniadau etholiad blaenorol y Cynulliad ar 5 Mai 

2011. 

Yn ystod y Pedwerydd Cynulliad digwyddodd y newidiadau a ganlyn: 

 Tynnodd Ieuan Wyn Jones yn ôl fel AC dros Ynys Môn ar 20/06/2013. Enillwyd yr is-etholiad dilynol 

gan Rhun Ap Iorwerth (Plaid yn cadw, 01/08/2013) 

 Cafodd Antoinette Sandbach ei hethol yn Aelod Seneddol yn yr etholiad cyffredinol yn 2015, a 

thynnodd yn ôl fel Aelod o'r Cynulliad wedi hynny. Cymerwyd ei lle gan ymgeisydd nesaf y 

Ceidwadwyr ar restr ranbarthol Gogledd Cymru, sef Janet Howarth. 

 Cafodd Byron Davies ei ethol yn Aelod Seneddol yn yr etholiad cyffredinol yn 2015, a thynnodd yn ôl 

fel Aelod o'r Cynulliad wedi hynny. Cymerwyd ei le gan ymgeisydd nesaf y Ceidwadwyr ar restr 

ranbarthol Gorllewin De Cymru, sef Altaf Hussein. 

Nid yw newidiadau o fewn y tymor y Pedwerydd Cynulliad yn cael eu hadlewyrchu yn y papur hwn. 

  

http://www.assembly.wales/cy/gethome/elections-referenda/Pages/abt-nafw-how-assembly-elected.aspx
http://election.pressassociation.com/Advisories/welsh_assembly_2016.php
http://election.pressassociation.com/Advisories/welsh_assembly_2016.php


2 

 Crynodeb o ganlyniadau etholiad y Cynulliad yn 2016 

Mae'r adran hon yn rhoi crynodeb lefel uchel o ganlyniadau etholiad y Cynulliad yn 2016. Sylwer eu 

bod yn cael eu cymharu â'r sefyllfa ar ôl etholiad y Cynulliad yn 2011. Ceir rhagor o wybodaeth yn 

adran 3. 

Nid enillodd unrhyw blaid fwyafrif llwyr yn yr etholiad. Dangosir dosbarthiad y seddi yn y graff isod. 

Ffigur 1 Cyfran o'r seddi 2016 

 

Canlyniadau allweddol 

Tabl 1. Crynodeb: 2016 a newidiadau 2011-2016 

 

 Enillodd Llafur 29 o seddi, 1 yn llai nag yn 2011, ond 3 sedd yn fwy nag yn 2007. Yr unig sedd 

etholaethol i newid dwylo oedd y Rhondda. Roedd yn sedd i'r Blaid Lafur cyn yr etholiad, ac mae 

nawr yn nwylo Plaid Cymru. 

 Enillodd y Ceidwadwyr 11 sedd, 3 yn llai nag yn 2011. Mae hyn yn golygu na fyddant yn parhau yn y 

sefyllfa o fod yr wrthblaid swyddogol ar ddechrau'r Pumed Cynulliad. 
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 Enillodd Plaid Cymru 12 sedd, 1 yn fwy nag yn 2011 ar ôl ennill yr unig etholaeth i newid dwylo 

(Rhondda). Plaid Cymru nawr yw'r ail blaid fwyaf yn y Senedd a hi bellach yw'r wrthblaid swyddogol. 

 Enillodd y Democratiaid Rhyddfrydol 1 sedd, gan golli 4 sedd oddi ar y rhestrau rhanbarthol o'i 

gymharu â 2011. Dyma ganlyniad gwaethaf y Democratiaid Rhyddfrydol mewn etholiad Cynulliad. 

Bellach nid oes ganddynt yr un Aelod rhanbarthol am y tro cyntaf erioed. 

 Am y tro cyntaf mewn etholiad Cynulliad, enillodd plaid wleidyddol heblaw'r pedair a restrir uchod 

seddi yn y Senedd. Enillodd UKIP 7 sedd a hi bellach yw'r bedwaredd blaid o ran nifer y seddi. 

Mae'r ffeithlun isod yn dangos dosbarthiad y seddi etholaeth a'r seddi rhanbarthol fesul plaid. 

Ffigur 2 Seddi yn y Cynulliad fesul etholaeth a rhanbarth 

 

Canlyniadau'r etholaethau 

Mae'r adran hon yn disgrifio cyfran gyffredinol y bleidlais yn yr etholaethau a newidiadau ers 2011. 

 Roedd cyfran y Blaid Lafur o'r bleidlais 7.6 pwynt canran yn llai nag yn 2011, gan arwain at y gyfran 

isaf ond un o'r bleidlais etholaethol i'r Blaid Lafur ei chael. Mae cyfran y Blaid Lafur o'r bleidlais 

etholaethol 2.5 y cant yn fwy nag yn 2007.  

 Gwelodd y Ceidwadwyr hefyd eu cyfran o'r bleidlais yn gostwng, 3.8 y cant. Cawsant ychydig dros un 

rhan o bump o'r bleidlais etholaethol. 

 Plaid Cymru oedd yr unig blaid a oedd eisoes â seddi yn y Cynulliad i gynyddu ei chyfran o'r bleidlais, 

a hynny 1.2 y cant. 

 Nid oedd gan UKIP ymgeiswyr etholaeth yn etholiad 2011. Cawsant 12.5 y cant o'r bleidlais. 

Amlinellir ar dudalennau 4-8 pa gyfran o'r bleidlais a gafodd pob plaid ym mhob etholaeth. 
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Ffigur 3 Map o gyfran y Blaid Lafur o'r bleidlais 
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Ffigur 4 Map o gyfran y Ceidwadwyr o'r bleidlais 
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Ffigur 5 Map o gyfran Plaid Cymru o'r bleidlais 
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Ffigur 6 Map o gyfran y Democratiaid Rhyddfrydol o'r bleidlais 
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Ffigur 7 Map o gyfran UKIP o'r bleidlais 
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Canlyniadau'r rhanbarthau 

Dangosir isod gyfran gyffredinol y bleidlais ranbarthol a'r newidiadau ers 2011. 

 Mae pleidiau bach ac ymgeiswyr annibynnol yn cyfrif am bron i 10 y cant o'r bleidlais ranbarthol. 

Mae'r ymgeiswyr yn y categori "arall" yn ennill cyfran lawer mwy o'r bleidlais ranbarthol nag o'r 

bleidlais etholaethol. 

 Ac eithrio'r ymgeiswyr eraill, mae pob plaid o fewn +/- 3.3 y cant i'r bleidlais etholaethol, gan 

awgrymu bod y rhan fwyaf o etholwyr yn pleidleisio dros yr un blaid yn y ddwy bleidlais. 

 Er bod y Blaid Lafur yn derbyn yn agos at un rhan o dair o'r pleidleisiau yn y bleidlais ranbarthol, 

mae'r system aelod ychwanegol (a grybwyllir yn adran 1) yn golygu nad yw hyn yn trosi'n gyfran 

gyfatebol o seddi. 

 Gwelodd y Democratiaid Rhyddfrydol eu cyfran o'r bleidlais yn gostwng 1.5 pwynt canran, gan 

arwain at golli pob un o'r pedair sedd ranbarthol a oedd ganddynt yn y Pedwerydd Cynulliad. 

 Ar y lefel ranbarthol yr enillodd UKIP pob un o'i seddi. Cawsant saith sedd gyda chyfran o 13 y cant 

o'r bleidlais. 

Mae'r ffeithlun isod yn dangos y newidiadau yn y seddi rhanbarthol. Mae hefyd yn defnyddio data 

cyfrifiad 2011 i greu 'cartogram', gan wneud maint etholaethau yn gymesur â'u poblogaeth breswyl, 

yn hytrach na'u harwynebedd daearyddol. 

Ffigur 8 Newidiadau mewn seddi rhanbarthol a 'chartogram' o ganlyniadau'r etholaethau a'r 

rhanbarthau 
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Seddi yn newid dwylo 

Yr unig sedd i newid dwylo oedd y Rhondda. Ymgeisydd y Blaid Lafur (Leighton Andrews) oedd yn 

arfer dal y sedd, a hynny ers 2003. Ym 1999 roedd y sedd yn nwylo Plaid Cymru. 

Enillwyd y sedd yn etholiad 2016 gan Leanne Wood, arweinydd Plaid Cymru, gyda 50.6 y cant o'r 

bleidlais a mwyafrif o 14.7 y cant. 

Seddi diogel ac ymylol 

Y mwyafrif yw'r gwahaniaeth rhwng nifer y pleidleisiau a gafodd y blaid fuddugol a'r nifer a gafodd yr ail 

blaid.  

Ogwr oedd yr etholaeth ble y cafwyd y mwyafrif mwyaf, sef 40.5 y cant (9,468 o bleidleisiau). Sedd a 

gadwodd y Blaid Lafur ers etholiad y Cynulliad yn 2011 oedd hon.  Mae'r mwyafrif etholaethol hwn 6.8 

pwynt canran yn llai nag yn etholiad 2011. 

Llanelli oedd â'r mwyafrif etholaethol lleiaf , sef 1.4 y cant (382 o bleidleisiau). Sedd a gadwodd y Blaid 

Lafur ers etholiad y Cynulliad yn 2011 oedd hon. O'i gymharu â 2011 mae'r mwyafrif etholaethol wedi 

cynyddu 1.1 pwynt canran. 

Gwelwyd y cynnydd mwyaf yn y mwyafrif etholaethol ers 2011 yn Ynys Môn. Cynyddodd y mwyafrif 

yma o 12.2 y cant yn 2011 i 37.8 y cant yn 2016 (cynnydd o 25.6 o bwyntiau canran). Nid yw hyn yn 

cyfrif am yr is-etholiad a gynhaliwyd ar 01/08/2013. Enillwyd hwn hefyd gan Blaid Cymru, â mwyafrif o 

42.3 y cant. Gellir cael manylion am yr is-etholiad ar Flog y Gwasanaeth Ymchwil, Pigion.  

O ddiystyru'r unig etholaeth i newid o un blaid i'r llall (Rhondda), gwelwyd y gostyngiad mwyaf yn y 

mwyafrif ym Mlaenau Gwent. Yma, gostyngodd y mwyafrif o 45.1 y cant yn 2011 i 3.1 y cant yn 2016 

(gostyngiad o 42 o bwyntiau canran). 

Y mwyafrif etholaethol canolrifol oedd 16 y cant. Mae'r map ar dudalen 11 yn dangos y mwyafrifoedd 

etholaethol o'r lleiaf (tywyllaf) i'r mwyaf (goleuaf). 

Nid yw'r adroddiad hwn yn adolygu'r mwyafrifoedd ar lefel ranbarthol. Mae'r dull D'Hondt a ddefnyddir 

ar gyfer y bleidlais ranbarthol yn golygu nad yw'r mwyafrif yn cael ei gyfrifo yn yr un modd â'r system 

'cyntaf i'r felin' ac felly nid oes modd eu cymharu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pigion.wordpress.com/
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Ffigur 9 Mwyafrifoedd, lleiaf (tywyll) i'r mwyaf (golau) 
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Aelodau'r Cynulliad - cyfansoddiad 

Rhoddir rhestr gyflawn o Aelodau etholedig y Cynulliad yn adran 3. 

Mae 25 o'r trigain Aelod etholedig yn fenywod a 35 yn ddynion. Mae'r gyfran hon yr un fath ag yn yr 

etholiad blaenorol ac yn cyfateb i 41.7 y cant o Aelodau'r Cynulliad. Yn 2011 etholwyd John Dixon yn 

Aelod rhanbarthol dros Ganol De Cymru. Byddai hyn wedi golygu mai 36 o ddynion a 24 o fenywod 

oedd cyfansoddiad y Cynulliad yn 2011. Fodd bynnag fe'i cafwyd yn anghymwys i fod yn Aelod 

Cynulliad a chymerwyd ei le gan Eluned Parrott fel ymgeisydd y Democratiaid Rhyddfrydol ar restr y 

rhanbarth. 

Yn gyfan gwbl, safodd 553 o ymgeiswyr yn yr etholiad i'r Cynulliad yn 2016 (heb addasu'r nifer ar gyfer 

ymgeiswyr a safodd ar restr ranbarthol ac ar gyfer etholaeth.) Roedd 362 (65.5 y cant) o'r rhain yn 

ddynion a 191 (34.5 y cant) yn fenywod. 

Menywod oedd 31.5 y cant o'r ymgeiswyr etholaeth ond cawsant eu hethol i gynrychioli 47.5 y cant 

o'r etholaethau. 

Mae'r map isod yn dangos etholaethau a rhanbarthau yn ôl rhyw yr ymgeisydd a etholwyd. 

Ffigur 10 Etholaethau a rhanbarthau yn ôl rhyw yr aelod etholedig (menywod mewn coch, 

dynion mewn glas) 

 

 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-politics-14037418
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-politics-14037418
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Aelodau Cynulliad newydd 

Mae dros 22 o Aelodau newydd yn y Pumed Cynulliad. Mae 11 o'r Aelodau etholaeth yn newydd 

oherwydd i Aelodau benderfynu peidio â sefyll. Dim ond un etholaeth a newidiodd ddwylo, ac aeth i 

ymgeisydd a oedd yn gwasanaethu'n flaenorol fel AC dros Ganol De Cymru. Mae 11 o'r 20 o seddi 

rhanbarthol wedi mynd i Aelodau newydd. Mae hyn yn cynnwys Dai Lloyd a etholwyd yn flaenorol yn y 

Cynulliad Cyntaf, a'r Ail a'r Trydydd Cynulliad. 

Y ganran a bleidleisiodd 

Roedd y ganran a bleidleisiodd yn etholiad 2011 yn fwy nag mewn unrhyw etholiad 1999.  

Y diffiniad a ddefnyddir yn y papur hwn o'r ganran a bleidleisiodd yw pleidleisiau dilys a fwriwyd fel 

canran o'r etholwyr. 

Ar 18 Ebrill roedd tua 2.25 miliwn o bleidleiswyr cofrestredig yng Nghymru. Pleidleisiodd dros 1.02 

miliwn o'r unigolion hyn yn etholiad y Cynulliad Cenedlaethol ar 5 Mai 2016. 

Roedd y ganran a bleidleisiodd 4 pwynt canran yn fwy nag yn 2011 ac 1 pwynt canran yn llai na'r 

ganran fwyaf i bleidleisio (ym 1999). 

Mae'r graffeg isod yn dangos ystadegau'r ganran a bleidleisiodd yng Nghymru, ers Refferendwm 

Cynulliad Cymru ym 1997. 

Ffigur 11 Y ganran a bleidleisiodd yng Nghymru ers 1997 

 

Y ganran a bleidleisiodd yn seiliedig ar y pleidleisiau dilys oedd 45.4 y cant. Mae'r ganran hon yn llai 

nag ar gyfer Etholiad Cyffredinol 2015 (65.7 y cant) ond 4 pwynt canran yn fwy nag etholiad y 

Cynulliad yn 2011 (41.4 y cant).  
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Ar lefel etholaeth, yng Ngheredigion y gwelwyd y ganran fwyaf yn pleidleisio (57.6 y cant), ac yn 

etholaeth Alun a Glannau Dyfrdwy y gwelwyd y ganran leiaf (34.6 y cant). Y ganran fwyaf erioed i 

bleidleisio oedd yn etholaeth Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr ym 1999 (60.9 y cant). Pleidleisiodd y 

ganran leiaf erioed yn etholaeth Alun a Glannau Dyfrdwy yn 2003 (24.9 y cant). 

Cynyddodd y ganran a bleidleisiodd ym mhob etholaeth ac eithrio Alun a Glannau Dyfrdwy, lle y bu 

gostyngiad o 2.3 pwynt canran, o 36.9 y cant yn 2011 i 34.6 y cant yn 2016. Gwelwyd y cynnydd 

mwyaf yn y ganran a bleidleisiodd yn y Rhondda, o 38.1 y cant yn 2011 i 47.2 y cant yn 2016 (9.1 y 

cant). 

Ffigur 12 Y ganran a bleidleisiodd yn ôl etholaeth (Mwyaf yn dywyll, lleiaf yn olau) 
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 Canlyniadau manwl yr etholiad 

Tabl 2 Crynodeb o'r pleidleisio yng Nghymru: Cyffredinol 
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Tabl 3 Canlyniadau'r etholaethau
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Tabl 4 Canlyniadau'r etholaethau, newid yng nghyfran y bleidlais, nifer yr etholwyr a'r ganran a 

bleidleisiodd 
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Tabl 5 Canlyniadau'r etholaethau, cyfran o'r bleidlais a'r mwyafrif, canran o gyfanswm y 

pleidleisiau dilys a fwriwyd 
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Tabl 6 Canlyniadau'r rhanbarthau a'r gyfran o'r bleidlais 
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Tabl 7 Amrywiad rhwng cyfran y pleidleisiau ar gyfer yr etholaethau a'r rhanbarthau 
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Tabl 8 Tabl y rhanbarthau - Seddi a newid mewn seddi 
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Tabl 9 Tabl y rhanbarthau - Newid yng nghyfran y bleidlais, cymharu'r nifer a bleidleisiodd â chanlyniadau 2011 
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Tabl 11 Tabl y rhanbarthau - Pleidleisiau, gan gynnwys pleidiau llai ac ymgeiswyr annibynnol (gweler codau'r pleidiau yn adran 4) 
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Tabl 12 Aelodau etholedig 
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 Ffynhonnell a Nodiadau 

Ffynonellau data - pleidleisiau 

Pan fo ar gael, mae nifer y pleidleisiau a fwriwyd dros bob plaid yn 2016 wedi'i chymryd o'r wybodaeth 

a ddarparwyd gan awdurdodau lleol drwy Swyddogion Canlyniadau, a'i dilysu gan ddefnyddio data gan 

y Press Association a'r BBC. 

Mae canlyniadau etholiadau eraill yn y gorffennol a ddefnyddir yn y papur hwn yn seiliedig ar y 

canlyniadau swyddogol a ddarperir gan y Comisiwn Etholiadol trwy ei wefan 

Ffynonellau data - nifer yr etholwyr a'r ganran a bleidleisiodd 

Mae Swyddogion Canlyniadau a'r Press Association wedi darparu data sy'n ymwneud â'r ganran a 

bleidleisiodd, a dilyswyd hyn gan ddefnyddio data gan y BBC. 

Mae'r ganran a bleidleisiodd wedi ei chyfrifo gan ddefnyddio nifer y pleidleisiau dilys fel canran o nifer 

yr etholwyr. Nid yw pleidleisiau a ddifethwyd neu bleidleisiau a wrthodwyd yn cael eu cynnwys wrth 

gyfrifo. 

Allwedd i godau'r pleidiau 

Mae gan bob plaid gofrestredig god byr fel y'u dangosir isod. Mewn llawer o dablau yn y cyhoeddiad 

hwn, cyfunwyd pleidiau heblaw'r Ceidwadwyr, y Blaid Llafur, y Democratiaid Rhyddfrydol, Plaid Cymru 

ac UKIP mewn llwyd fel pleidiau 'eraill', gyda'r cod byr 'arall'. 

 

http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/home



