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Canlyniad yr ymgynghoriad ar Ganllawiau ar gyfer 
Etholiadau 2015 

 

Atodiad 1 

Ymatebion i'r ymgynghoriad gan sefydliadau  

 
Ymateb gan Gyngor Cynulleidfa'r Alban 

 

1 - Crynodeb 
 
Mae'r Cyngor yn nodi bod terminoleg y Canllawiau Drafft wedi datblygu i gyfateb i 
dirwedd newydd o ran gwleidyddiaeth bleidiol. Ond mae'r aelodau'n teimlo bod angen 
mwy o gyngor ar yr amrywiaeth o ffactorau y dylai cynhyrchwyr bwyso a mesur yn yr 
amgylchiadau newydd, yn enwedig sut y dylai'r rhwydwaith ymdrin â'r hyn fydd, i bob 
pwrpas, yn ymgyrchoedd etholiadol gwahanol yng ngwahanol wledydd y DU.  Mae'r 
Cyngor yn awgrymu y gallai'r ddogfen gael ei hanelu at dalwyr ffi'r drwydded yn 
ogystal â newyddiadurwyr, ac y gallai'r BBC esbonio'n gliriach i dalwyr ffi'r drwydded 
sut y mae'n bwriadu sicrhau amhleidioldeb. Mae'r Cyngor hefyd yn credu y dylai'r BBC 
ymateb i nifer o faterion golygyddol a gododd yn nadl refferendwm yr Alban.  Yn olaf, 
gall y ffaith bod llawer bellach yn pleidleisio drwy'r post wythnosau cyn y diwrnod 
pleidleisio effeithio ar y cyfrifiadau a wneir am gydbwyso cynnyrch dros y cyfnod 
ymgyrchu cyfan. 
 
2 - Sylwadau penodol 
 
Sylw ar y rhwydwaith i bleidiau “llai”(Canllawiau Drafft, 1.3) 
“Dylai pleidiau bach arwyddocaol hefyd gael rhywfaint o sylw ar y rhwydwaith yn ystod 
yr ymgyrch”: ymddengys fod y datganiad hwn yn gwneud rhagdybiaeth ymhlyg mai 
system dwy blaid yw'r drefn arferol, rhagdybiaeth nad yw'n briodol mwyach. Hefyd, 
mae'r aelodau'n teimlo y byddai'n ddefnyddiol i gynhyrchwyr roi canllawiau manylach 
ar lefel y sylw ar y rhwydwaith i'w rhoi i “bleidiau bach arwyddocaol” yn hytrach na dim 
ond nodi “rhywfaint”.  Mae'r Cyngor yn croesawu'r ieithwedd yn Atodiad 1 sy'n rhoi'r 
derminoleg “mwyaf/mwy/llai” yn lle “prif/mân”. Ymddengys fod hyn yn adlewyrchu'n 
well dirwedd wleidyddol y DU sy'n datblygu. Mae'n dal i fod yn broblem i raddau gan 
nad yw rhai pleidiau e.e. yr SNP yn "llai" yn ôl rhai diffiniadau - o ran aelodaeth, yr SNP 
yw'r drydedd blaid fwyaf yn y DU ar hyn o bryd.  
 
Gwahaniaethau ar draws y DU (Canllawiau Drafft, 1.3) 
“ein bod yn ymwybodol o’r strwythurau gwleidyddol gwahanol ym mhedair gwlad y 
Deyrnas Unedig”: mae'r amrywiad o ran cymeriad gwleidyddol gwahanol wledydd y DU 
yn cyflwyno heriau eithaf newydd yn amgylchiadau etholiad cyffredinol 2015. Efallai 
mai'r prif newid fydd sut y mae rhaglenni'r rhwydwaith yn ymdrin â materion sydd ond 
yn uniongyrchol berthnasol i ran o'r etholwyr, fel dyfodol y GIG yn Lloegr. Awgrymodd 
yr Aelodau y dylai mwy o ganllawiau gael eu cynnwys ar sut y gall golygyddion a 
chynhyrchwyr wasanaethu pob cynulleidfa ar draws y DU yn briodol.    
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Lefelau priodol o sylw i'r pleidiau (Canllawiau Drafft, 3.1) 
Y man cychwyn ar gyfer dyfarnu lefelau priodol o sylw ar gyfer pleidiau (3.1, trydydd 
paragraff): Mae gwledydd y DU bellach yn arddangos cyfansoddiadau gwleidyddol 
gwahanol iawn. Mae'r aelodau'n ymwybodol o ganfyddiad posibl o or-gynrychiolaeth 
rhai pleidiau yn y gwahanol wledydd e.e. UKIP yn yr Alban, neu'r SNP yn Lloegr. Mae'r 
Cyngor o'r farn y dylai'r BBC wneud datganiad clir am sut y mae'n bwriadu ymdrin â'r 
mater hwn fel bod cynulleidfaoedd yn deall yn glir y dull y mae'r BBC yn bwriadu ei 
ddefnyddio.  
 
Atodiad 1 – 1.1: Pleidiau mwy ym Mhrydain Fawr 
Mae'r Cyngor yn croesawu'r canllawiau y dylai cynhyrchwyr wahaniaethu'n glir rhwng 
materion datganoledig a materion a gadwyd yn ôl oherwydd dim ond yr olaf sydd dan 
sylw'n uniongyrchol mewn un o Etholiadau Cyffredinol y DU. Fodd bynnag, mae hefyd 
yn bwysig bod cynhyrchwyr y rhwydwaith yn ymwybodol y gall agweddau ar faterion 
datganoledig fod dan sylw yn anuniongyrchol  yn yr etholiad. 
 
Defnyddio amserlenni (Canllawiau Drafft 3.1) 
Awgrymodd aelodau y dylai'r canllawiau fynd i'r afael â'r ffaith bod llawer o bleidleiswyr 
bellach yn pleidleisio drwy'r post, rai wythnosau cyn y diwrnod pleidleisio ei hun. Gallai 
hyn effeithio ar y cyfrifiadau y mae golygyddion yn eu gwneud ynghylch cydbwyso'r 
cynnyrch dros y cyfan o gyfnod yr ymgyrch. Er bod y cyfnod ar gyfer cydbwyso fel 
arfer ar draws wythnos (3.1), efallai y bydd achosion lle nad yw hyn yn bosibl. Mae’n 
golygu y gall llawer o bleidleiswyr golli ymyriadau newyddiadurol pwysig a all ddigwydd 
tuag at ddiwedd y cyfnod ymgyrchu. I gymhwyso'r egwyddor o gydbwysedd yng 
nghyd-destun pleidleisio drwy'r post, byddai'n rhaid i bob elfen, cyfres ac ati gyflawni 
cydbwysedd erbyn y dyddiad cau ar gyfer pleidleisio drwy’r post.   
 
3 - Amhleidioldeb, y Canllawiau a phrofiad refferendwm yr Alban 
 
Cafwyd trafodaeth gyhoeddus sylweddol am amhleidioldeb y BBC o ran y sylw a 
roddwyd i refferendwm yr Alban, digwyddiad nas gwelwyd mo'i debyg o'r blaen a 
gyflwynodd heriau newydd i ddarlledwyr.   
Codwyd materion amrywiol, er enghraifft mewn perthynas â sut roedd cyfweliadau'n 
cael eu cynnal; sut mae penawdau'n cael eu hysgrifennu; sut y dylai'r BBC adrodd ar y 
dadleuon ar gyfryngau cymdeithasol ac ymateb i hyn; sut y dylai'r BBC ymateb i alw'r 
gynulleidfa am newyddiaduraeth wreiddiol a dadansoddi materion allweddol; a yw BBC 
Scotland yn cael adnoddau digonol i ymgymryd â newyddiaduraeth o'r fath; sut i 
sicrhau nad yw newyddiaduraeth y BBC yn dibynnu'n ormodol ar ffynonellau 
confensiynol o newyddion; sut y mae'n sicrhau bod pob plaid yn destun lefelau cyfartal 
o her; sut i reoli canfyddiadau cynulleidfaoedd o'r defnydd cymharol o ohebwyr BBC 
Scotland a gohebwyr y  rhwydwaith; a sut y mae'n sicrhau nad yw rhaglenni'r DU yn 
cyflwyno safbwyntiau sy'n canolbwyntio ar Loegr lle nad yw hynny’n briodol. 
 
Mae aelodau o'r farn y byddai'n ddefnyddiol i dalwyr ffi'r drwydded pe bai'r BBC yn 
nodi a oedd, yng ngoleuni'r uchod, yn ystyried unrhyw newidiadau i bolisi neu arfer 
golygyddol o ganlyniad i hyn. 
 
Gall y materion hyn godi eto yng nghyd-destun y sylw a roddir i'r Etholiad Cyffredinol. 
Mae agweddau'r cyhoedd at y cyfryngau wedi newid yn sylweddol ers i'r Canllawiau 
gael eu llunio ar eu ffurf bresennol. Rhaid i olygyddion a chynhyrchwyr barhau, fel y 
maent yn awr, yn gyfrifol am wneud penderfyniadau golygyddol terfynol. Ond gallai'r 
Canllawiau ehangu'r amrywiaeth o ffactorau i'w hystyried wrth i ddyfarniad golygyddol 
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gael ei arfer, a nodi sut y gallai'r rhain effeithio ar ganfyddiadau o amhleidioldeb. Gallai 
hyn helpu i osgoi gwallau posibl a hefyd i gynyddu hyder y cyhoedd yn ymrwymiad y 
BBC i gyflawni amhleidioldeb. Mae'r Canllawiau wedi eu hanelu at gynulleidfa fewnol o 
newyddiadurwyr y BBC, ond gallai fod yn ddefnyddiol pe gellid dod o hyd i ffordd o 
ddyfnhau ac ehangu dealltwriaeth y cyhoedd o ddull y BBC at amhleidioldeb y maent 
yn enghraifft ohono.  

 

Ymateb gan y Blaid Unioliaethol Ddemocrataidd 

 
Mae'r Blaid Unioliaethol Ddemocrataidd yn croesawu'r cyfle i ymateb i'r 
Ymgynghoriad ar y Canllawiau drafft ar gyfer etholiadau i Senedd y DU a llywodraeth 
leol yn Lloegr yn 2015. 
 
 
Mae gan y Blaid nifer o bryderon am Atodiad 1, mewn perthynas â rhoi Sylwi i Bleidiau. 
 
1) Sylw i Bleidiau mewn darllediadau ledled y DU 
Yn 1.1, ceir gwahaniaethu ar unwaith rhwng pleidiau ym Mhrydain Fawr a phleidiau 
yng Ngogledd Iwerddon. 
 Ni ddylai gwahaniaethu o'r fath ddigwydd. 
 
Yr Etholiad Cyffredinol yng Ngogledd Iwerddon yw'r un etholiad â gweddill y DU ac ni 
ellir ei ystyried yn etholiad ar wahân. Mae ASau a etholir yng Ngogledd Iwerddon o 
statws cyfartal ag ASau a etholir mewn unrhyw ran arall o'r Deyrnas Unedig. Ar ôl yr 
etholiad hwn, mae posibilrwydd gwirioneddol y gallai ASau Gogledd Iwerddon chwarae 
rhan hanfodol wrth ffurfio llywodraeth nesaf y Deyrnas Unedig. 
 
At hynny, ym mhwynt 1.1 mae'r ddogfen ymgynghori yn nodi: 
 

“Rhaid i raglenni  ar draws y DU sicrhau y rhoddir lefelau priodol o sylw i’r SNP 
a Plaid mewn eitemau y mae’r pleidiau mwyaf yn cyfrannu atynt ac, ar rai 
achlysuron, lefelau tebyg o sylw.” 
 

 
O dan y canllawiau hyn, nid yw pleidiau rhanbarthol yn cael eu trin ar sail gyfartal. Nid 
yw'r SNP yn sefyll mewn etholiadau y tu allan i'r Alban ac nid yw Plaid Cymru  yn 
ymladd etholiadau y tu allan i Gymru felly gellir cymharu'r ddwy yn uniongyrchol â'r 
DUP. Fodd bynnag, o dan y cynigion drafft hyn byddai'r DUP yn cael ei thrin yn 
wahanol. Mae hyn yn gwbl annheg. Mae'r DUP yn ceisio cyfle cyfartal ar gyfer pleidiau 
rhanbarthol o'r fath. 
 
Mae'r ymgynghoriad hefyd yn nodi: 
 

“Yn yr Alban a Chymru derbyniodd yr SNP a Phlaid Cymru gefnogaeth 
sylweddol gan yr etholwyr yn yr Etholiad Cyffredinol diwethaf”. 
 

 
Yn Etholiad Cyffredinol 2010, sicrhaodd y DUP fwy o seddi na'r SNP a Phlaid Cymru, yn 
ogystal â sicrhau mwy o bleidleisiau na Phlaid Cymru. 
 
 
Ar y sail hon, dylai'r DUP gael yr un cyfle ar gyfer sylw ledled y DU ag y mae'r SNP a 
Phlaid Cymru  yn ei gael. 
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Mae'r cyflwyniad i atodiad un yn nodi: 
 

“Dylai maint cymharol y sylw a roddir i bleidiau gwleidyddol ymhob ardal 
etholiadol (o’r DU yn gyffredinol i etholaethau unigol) adlewyrchu lefelau’r 
gefnogaeth ymysg etholwyr yn y gorffennol a/neu ar hyn o bryd.” 
 
 

 
Fodd bynnag, mae hyn yn cael ei dorri drwy beidio â chydnabod mai'r DUP yw'r 
bedwaredd blaid fwyaf yn Nhŷ'r Cyffredin ac mae ganddi gefnogaeth sylweddol. 
 
 
Bydd y Blaid Unioliaethol Ddemocrataidd yn chwarae rôl allweddol yn y Senedd nesaf 
ac ni ddylai'r sylw a roddir i'r blaid gael ei gyfyngu i raglenni lle mae dim ond materion 
am Ogledd Iwerddon sy'n cael eu hadrodd, fel sy'n cael ei gynnig yn annheg. 
 
 
2) Sylw i bleidiau Gogledd Iwerddon ar wasanaethau ledled y DU  
 
Mae Adran 1.3 yn atodiad un yn ymdrin â'r sylw i bleidiau Gogledd Iwerddon ar 
wasanaethau ledled y DU. 
 
Nid oes rhesymeg i'r pum plaid fwy yng Ngogledd Iwerddon gael yr hawl i sylw cyfartal 
ledled y DU. 
 
 
Llwyddodd y Blaid Unioliaethol Ddemocrataidd, a safodd i'r neilltu yn wirfoddol mewn 
dwy etholaeth yn 2010, i sicrhau 168,000 o bleidleisiau a dychwelyd wyth o ASau i Dŷ'r 
Cyffredin.  Mewn gwrthgyferbyniad, cafodd y Blaid Gynghreiriol 42,000 o bleidleisiau a 
dychwelwyd 1 AS. Ni ddychwelodd yr UUP unrhyw ASau. 
Nid oes cyfiawnhad dros roi "hyd at ac yn cynnwys lefelau tebyg o sylw" i'r pleidiau 
hyn.  Mae'n amlwg nad oes ganddynt lefelau tebyg o gefnogaeth. 
Mae’n amhosibl cyfiawnhau rhoi sylw i lansio maniffesto, ar sail y DU gyfan, ar gyfer y 
ddwy blaid a enwir ym mharagraff olaf adran 1.3.  Prin iawn oedd y gefnogaeth 
etholiadol i'r ddwy blaid hyn yn 2010.  Mae'r gefnogaeth iddynt yn eithriadol o fach, 
ond ymddengys y byddant yn cael yr un sylw (lansio maniffesto) â'r pleidiau mwy eraill 
yng Ngogledd Iwerddon.  Mae hyn yn ymddangos yn ddiangen o hael ac anghymesur. 
 
3) Sylw i'r Pleidiau ar BBC Northern Ireland 
 
Mae gan y Blaid Unioliaethol Ddemocrataidd bryderon hefyd am y sylw a roddir i 
bleidiau ar BBC NI. 
 
Yn 2.3, mae atodiad un yn nodi: 
 

“Y pleidiau a sicrhaodd gyfran sylweddol o’r bleidlais yng Ngogledd Iwerddon yn 
yr etholiad Cyffredinol diwethaf yw: 
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yr Unoliaethwyr Democrataidd, Sinn Fein, Unoliaethwyr Ulster (a safodd yn 
2010 fel Ceidwadwyr Ulster a'r Unoliaethwyr - Grym Newydd),  yr SDLP a'r Blaid 
Gynghreiriol.  
 
 

 
Byddem yn gwrthwynebu'r honiad bod Unoliaethwyr Ulster a'r Blaid Gynghreiriol wedi 
cael cefnogaeth 'sylweddol'. 
 Dangosir hyn gan ganlyniadau Etholiad Cyffredinol 2010, fel y dyfynnwyd yn flaenorol. 
Mae Adran 2.3 yn nodi y gall pob un o'r pum plaid a enwyd gael lefelau tebyg o sylw.  
Byddai'n annheg cyfyngu ar yr adroddiad am y DUP oherwydd bod y DUP wedi ei rhoi 
yn y grŵp anghywir gyda phleidiau eraill llai.  Fel sydd wedi digwydd mewn 
ymgyrchoedd blaenorol, mae'r sylw a roddir gan BBC NI i'r DU wedi'i gyfyngu 
oherwydd bod yn rhaid i'r pum plaid gael sylw cyfartal. 
 
 
 
Dylai BBC NI gydnabod y bydd yr UUP a'r Blaid Gynghreiriol, o ganlyniad i'w maint, yn 
cynhyrchu llai o newyddion a diddordeb. Felly mae'n annheg bod pleidiau eraill fel y 
DUP yn cael eu cosbi am eu diffyg gweithgarwch. 
 
 
Mae Atodiad un yn nodi: 
 

“Gallai Unoliaethwyr Ulster, yr SDLP  a Phlaid y Gynghrair dderbyn lefelau tebyg 
o sylw â’r ddwy blaid fwyaf mewn peth cynnyrch.  
Gall y rhain gynnwys 
dadleuon, i eitemau yn rhoi sylw i bolisïau gwahanol, yn ogystal â dilyniannau o 
gyfweliadau gydag arweinwyr y pleidiau a phobl amlwg eraill.” 
 

 
Mae'n aneglur beth fydd hyn yn ei olygu'n ymarferol, ond byddai'n anghymesur rhoi 
lefelau tebyg o sylw i bob un o'r pum plaid fwy yng Ngogledd Iwerddon. 
 
 
Casgliad  
 
Rhaid i'r canllawiau terfynol wahaniaethu'n glir rhwng y DUP, y Blaid Gynghreiriol a'r 
UUP.  Yn anochel, bydd y ddwy blaid hon yn llai gweithgar na'r DUP yn ystod yr 
ymgyrch ond o dan y cynigion hyn bydd yn rhaid i BBC NI gyfyngu'n ormodol ar y sylw 
a roddir i weithgarwch y DUP er mwyn sicrhau ei bod yn aros o fewn y canllawiau 
arfaethedig. 
Rhaid i'r canllawiau terfynol hefyd fod yn gyson o ran sut y mae pleidiau rhanbarthol 
yn cael eu trin. Byddai'n gwbl annheg pe bai'r SNP a Phlaid Cymru'n cael sylw 
cenedlaethol y tu hwnt i'r hyn oedd ar gael i'r DUP. 
 

 

Ymateb gan Ddemocratiaid Lloegr 

 
Beth am blaid sydd â 106 o ymgeiswyr neu fwy yn Lloegr yn unig? 

 

Ymateb gan y Democratiaid Rhyddfrydol  
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Ein barn ni yw bod y canllawiau arfaethedig yn gywir yn fras. Nodwn fod y canllawiau 
drafft yn 2010 wedi nodi'n glir y broses o drin pleidiau mwy ym Mhrydain Fawr a 
chredwn y dylai'r fframwaith hwn gael ei gadw yng nghanllawiau 2015. Byddai hyn 
hefyd yn gyffredin â chanllawiau drafft Ofcom.  
 
Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yn blaid fwy, gyda 57 o ASau wedi'u hethol yn 2010, 
23% o'r bleidlais boblogaidd yn 2010 ac yn un o bleidiau'r Llywodraeth. Byddwn yn 
sefyll ym mhob etholaeth ym Mhrydain Fawr yn etholiad 2015. Yn 2005 cafodd y blaid 
22% o'r bleidlais boblogaidd ac etholwyd 63 o ASau ar gyfer y blaid yn y Senedd 
honno. 
 
Yn ogystal â dal swydd y Dirprwy Brif Weinidog, mae gan y blaid bump o Weinidogion 
eraill y Cabinet, a 24 o  Weinidogion. Mae'r blaid wedi chwarae rhan sylweddol a llawn 
yn y Llywodraeth ers yr Etholiad Cyffredinol diwethaf.  
 
Mae'r fframwaith blaenorol ar gyfer pleidiau mwy yn yr etholiad cyfatebol diwethaf 
(Etholiad Cyffredinol 2010) yn parhau i ateb y diben.  
 
Credwn ei bod yn bwysig egluro ar dudalen 14 y ddogfen ymgynghori bod unrhyw gyd-
destun gwleidyddol perthnasol, fel cytundebau etholiadol, pleidiau newydd, cytundebau 
clymblaid ac ati yn ymwneud ag etholiad 2015 yn unig, a Senedd yn y dyfodol.  
 
Yr hyn na fyddai'n dderbyniol yw pe bai Cytundeb Clymblaid 2010 yn dylanwadu ar y 
sylw mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yn ei dderbyn. Nid yw Cytundeb Clymblaid 2010 
yn berthnasol i ymgyrch etholiad 2015, ac nid yw'n debyg i gytundeb etholiadol mewn 
unrhyw ffordd. Yn yr un modd, oherwydd bod dwy blaid Lywodraethol, dylai'r ddwy 
gael cyfle cyfartal i ymgyrchu ar record y Glymblaid a'i hamddiffyn.  
 
Cymru a'r Alban 
 
Yn 2010 cafodd 11 o ASau Democratiaid Rhyddfrydol eu hethol yn yr Alban gan ennill 
18.9% o'r bleidlais boblogaidd. Mae hyn yn cymharu â 12 a 22.5% yn 2005. Yng 
Nghymru, cafodd 3 ASau Democratiaid Rhyddfrydol eu hethol yn 2010 gan ennill 
20.1% o'r bleidlais boblogaidd. Mae hyn yn cymharu â 4 a 18.4% yn 2005. Rydym yn 
parhau i fod yn blaid fwy yng Nghymru a'r Alban a bydd un o'n hymgeiswyr yn sefyll ar 
gyfer pob sedd Seneddol yng  Nghymru a'r Alban.  

 

Ymateb gan Geidwadwyr Gogledd Iwerddon 

 
Hoffwn godi pryderon am y darpariaethau yn y canllawiau sy'n benodol i Ogledd 
Iwerddon, fel a ganlyn: 
 
Atodiad I Sylw i Bleidiau 2015 
 
Oherwydd mai'r Etholiad Cyffredinol yn 2010 oedd yr etholiad uniongyrchol diwethaf 
sy'n cyfateb i Etholiad Cyffredinol 2015, credwn y dylid rhoi'r pwys mwyaf i'r 
canlyniadau yn yr etholiad hwnnw, wrth ystyried maint y pleidiau amrywiol, yn 
enwedig yng Ngogledd Iwerddon.  Lle roedd dwy blaid ag ymgeiswyr ar y cyd yn yr 
etholiadau hynny, dylid ystyried cyfanswm y pleidleisiau a gafwyd wrth glustnodi 
dyraniadau o sylw i'r ddwy blaid.     
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1.3 Sylw i bleidiau Gogledd Iwerddon ar wasanaethau ledled y DU 
 
2.3 BBC Northern Ireland 
 
Mae asesiad y canllawiau o feintiau pleidiau yn dibynnu ar ddealltwriaeth anghywir bod 
Plaid Unoliaethol Ulster wedi ymladd Etholiad Cyffredinol 2010.  Ni wnaeth hynny. Ac ni 
wnaeth yr UUP gyflwyno ymgeiswyr oedd â chyswllt gwan â'r Ceidwadwyr. Yn hytrach, 
cyflwynodd y ddwy blaid ymgeiswyr ar y cyd. Safodd yr ymgeiswyr hynny ar faniffesto 
Ceidwadol cenedlaethol gan lofnodi ymgymeriad i gymryd chwip y Ceidwadwyr pe 
byddent yn cael eu hethol.  
 
Roedd llenyddiaeth yr ymgyrch yn cynnwys slogan cenedlaethol y blaid Geidwadol, 
'Pleidleisiwch dros Newid', ac roedd blaen yr anerchiad etholiadol yn cynnwys ffotograff 
o Arweinwyr y Ceidwadwyr, David Cameron, ac roedd yr holl ddeunydd hyrwyddo yn 
cynnwys gwaith celf y Ceidwadwyr a'r enw ymgyrchu 'Conservative and Unionist', sef 
enw swyddogol y blaid o hyd. Enillodd yr ymgeiswyr hyn 102,361 o bleidleisiau – 
15.2%. Roedd yr ymgeiswyr, mewn gwirionedd, yn ymgeiswyr Ceidwadol yn yr un 
ffordd y mae ymgeiswyr ar gyfer y Blaid Gydweithredol yn ymgeiswyr 'Llafur'.  Dylid 
rhoi pwys dyladwy i'r gefnogaeth etholiadol hon, a gyflawnwyd yn 2010. 
 
O safbwynt y ddadl gysylltiedig ynghylch dadleuon ar y teledu, rydym o'r farn, yn groes 
i rai datganiadau gan y BBC, fod y Blaid Unioliaethol Ddemocrataidd mewn 
cystadleuaeth uniongyrchol â'r Blaid Geidwadol. Yn wir, o ystyried natur 
gwleidyddiaeth yng Ngogledd Iwerddon, efallai y byddai rhai'n dweud oherwydd nad 
yw'r DUP wir yn ceisio pleidleisiau'r rhai sy'n pleidleisio dros y Cenedlaetholwyr 
Gwyddelig, Sinn Fein, a'r SDLP, prif wrthwynebydd y DUP yn yr etholiad diwethaf oedd 
y Blaid Geidwadol.  Ar y sail honno, rydym o'r farn bod y rhesymeg dros eithrio'r 
Unoliaethwyr Democrataidd o'r dadleuon teledu cenedlaethol yn anghywir. 
 
Mae'r rhesymeg, yn y canllawiau arfaethedig ar sylw i'r etholiad, fel y mae'n ymwneud 
â Gogledd Iwerddon, hefyd yn anghywir felly. I ailbwysleisio, ni wnaeth yr UUP ymladd 
etholiad 2010 felly mae cynnig rhoi sylw i'r blaid honno, ar ei phen ei hun, ar sail 
perfformiad etholiadol Ceidwadwyr Ulster a'r Unoliaethwyr - Grym Newydd yn 
gamgymeriad difrifol. Dylid rhoi mwy o bwys o ran sylw i'r Blaid Geidwadol ac 
Unoliaethol. At hynny, ar sail ymgyrch yr Etholiad Cyffredinol diwethaf, dylid cael 
cynrychiolydd Ceidwadol mewn unrhyw ddadl ar deledu Gogledd Iwerddon. 

  

 

Ymateb gan Blaid Werdd Gogledd-orllewin Lloegr  

 

1. A yw'r Canllawiau a'r atodiadau arfaethedig yn berthnasol ac yn briodol i'r 
etholiadau hyn? Eglurwch pam. 

Mae'r canllawiau yn ystyried canlyniadau etholiadau'r gorffennol fel eu man cychwyn ar 
gyfer penderfynu ar lefelau o sylw i bleidiau (Adran 3.1). Mae'r system etholiadol y 
Cyntaf i'r Felin yn annog pleidleisio tactegol; mae llawer o bobl nad ydynt yn pleidleisio 
dros yr ymgeisydd maent yn ei gefnogi fwyaf, ond dros yr ymgeisydd maent yn ei 
gefnogi fwyaf o'r dau neu dri ymgeisydd y maent yn credu bod ganddynt gyfle realistig 
o ennill. Golyga hyn y daw cyfran y bleidlais yn y gorffennol yn un o'r ffactorau mwyaf 
wrth benderfynu ar gyfran y bleidlais yn y dyfodol, yn hytrach na chefnogaeth i 
bolisïau. Caiff hyn ei atgyfnerthu ymhellach pan fydd sylw'r cyfryngau yn seiliedig ar 
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gyfran y bleidlais yn y gorffennol. Mae hyd yn oed llawer o'r arolygon y cyfeirir atynt yn 
geirio'r cwestiwn o ran bwriad pleidleisio yn hytrach na chefnogaeth, gan waethygu'r 
broblem hon. 

Ni wnaeth 35% o'r etholwyr fynd i bleidleisio yn yr Etholiad Cyffredinol diwethaf, gan 
olygu bod peidio â phleidleisio bron mor boblogaidd â'r blaid a enillodd y nifer mwyaf o 
bleidleisiau. Bydd llawer o'r pleidleiswyr hyn heb gyfranogi am nad oeddent yn gweld 
dewis roeddent yn ei gymeradwyo o blith y pleidiau a'r ymgeiswyr a gafodd y sylw 
mwyaf yn y cyfryngau. Er na fydd rhai o'r 35% hyn yn pleidleisio o dan unrhyw 
amgylchiadau, dylid tybio bod llawer ohonynt yn troi eu cefnau ar bleidleisio oherwydd 
y tri neu'r pedwar o bleidiau sy'n cael y sylw mwyaf yn y cyfryngau, ac er mwyn ceisio 
cynrychioli barn y gyfran fawr hon o'r boblogaeth, dylid sicrhau tuedd tuag at ehangu'r 
sylw yn hytrach nag atgyfnerthu'r status quo. Ychwanegwch y 35% nad oedd wedi 
pleidleisio at y 5-10% a bleidleisiodd ar gyfer plaid heblaw am y tair plaid fwyaf a'r 
nifer anhysbys a bleidleisiodd yn dactegol, ac ymddengys y gall methodoleg y BBC o 
edrych ar gyfran y pleidleisiau yn unig gynrychioli llai na hanner y pleidleiswyr posibl. 

Gan dderbyn bod nifer y pleidleiswyr yn isel a bod llawer o bobl yn pleidleisio'n 
dactegol, ceir ffynonellau eraill o dystiolaeth ar gyfer cefnogaeth i bleidiau y dylid eu 
hystyried, y mae llawer ohonynt yn rhoi darluniau gwahanol iawn na chanlyniadau 
etholiad cyffredinol y gorffennol: 

 Canlyniadau Etholiadau Ewrop. Mae canlyniadau Etholiad Ewrop yn gwella rhai 
o'r elfennau pleidleisio tactegol, ond maent yn dioddef o nifer hyd yn oed yn llai 
o bleidleiswyr na'r etholiad cyffredinol (36%). Mae canlyniadau Etholiad Ewrop 
2014 yn dangos llawer mwy o gefnogaeth i UKIP (24%) a'r Blaid Werdd (7%) 
na chanlyniadau'r Etholiad Cyffredinol, a chefnogaeth is o lawer i Lafur, y 
Ceidwadwyr ac yn enwedig y Democratiaid Rhyddfrydol (7%). 

 Maint y blaid. Er mai dim ond cyfran fach o'r boblogaeth sy'n aelodau o bleidiau 
gwleidyddol, gall aelodaeth o bleidiau fod yn fesur dirprwyol ar gyfer 
cefnogaeth bosibl. Llafur a'r Ceidwadwyr yw'r ddwy blaid fwyaf o hyd o ran 
aelodaeth, ond mae Plaid Genedlaethol yr Alban (yr SNP) a'r Blaid Werdd yn 
drydydd ac yn bedwerydd yn y drefn honno. Mae aelodaeth o bleidiau yn cael 
ei nodi yn y papur Tirwedd Etholiadol, ond mae'r Blaid Werdd yn tyfu mor 
gyflym, ar ôl mwy na dyblu mewn maint ers cyhoeddi'r papur, sy'n golygu bod 
y papur hwn eisoes wedi dyddio'n sylweddol. Mae nifer y seddi a ymleddir 
hefyd yn cael ei grybwyll yn yr adroddiad fel ffactor i'w ystyried wrth bennu 
lefelau o sylw, ond mae hwn yn fesur dirprwyol gwaeth o lawer ar gyfer lefel y 
gefnogaeth nag yw aelodaeth o blaid. Yn sgîl y gost uchel o gymryd rhan mewn 
etholiadau (£325,000 dim ond i ymladd pob sedd heb unrhyw ymgyrchu) mae'n 
rhoi tuedd annaturiol  tuag at bleidiau sy'n cael rhoddion mawr, ac felly i 
bleidiau â pholisïau sy'n ffafrio'r cyfoethog neu gorfforaethau mawr. 

 Arolygon o ddiddordeb y cyhoedd. Er nad yw'r ymgynghoriad hwn yn ymwneud 
â'r dadleuon teledu, cyflwynwyd rhywfaint o ddata diddorol ar gefnogaeth gan 
y cyhoedd. Yn benodol, yn ôl un o bolau ICM (19 Rhagfyr 2014), hoffai 79% o 
bobl weld y Blaid Werdd wedi'i chynnwys yn y dadleuon ar y teledu. O ystyried 
bod y ganran hon yn sylweddol uwch na'r nifer a bleidleisiodd yn yr Etholiad 
Cyffredinol diwethaf, dylid dod i'r casgliad bod gan bobl ddiddordeb mewn 
clywed amrywiaeth eang o leisiau gan gynnwys y Blaid Werdd. Mae’n 
ymddangos yn annhebygol y byddai'r un lefel o ddiddordeb i'w chanfod ar gyfer 
pleidiau rhanbarthol neu'r rhai sydd â safbwyntiau hiliol neu sarhaus. Gellir 
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cynnal pôl o'r fath yn hawdd i ddarganfod pwy y mae'r cyhoedd am glywed a 
byddai hon yn ffordd deg a democrataidd o bennu lefelau sylw. 

 Profi polisïau yn anweledig. Mae dros 500,000 o bobl wedi ymweld â’r wefan 
www.VoteForPolicies.org.uk lle roedd yn bosibl iddynt weld polisïau o 
faniffestos etholiad cyffredinol 2010 ar gyfer chwe phlaid wleidyddol (y BNP, y 
Ceidwadwyr, y Blaid Werdd, Llafur, y Democratiaid Rhyddfrydol ac UKIP) heb 
wybod o ba blaid y daeth y polisïau ohoni. Pleidleisiodd yr ymatebwyr ar gyfer y 
polisïau yr oedd yn well ganddynt ar amrywiaeth o bynciau. Cafodd 28% o'r 
ymatebwyr eu bod yn cytuno fwyaf â'r Blaid Werdd, 20% â Llafur, 17% â'r 
Democratiaid Rhyddfrydol, 14% â'r Ceidwadwyr, 12% ag UKIP a 10% â'r BNP. 
Efallai mai dyma un o'r ffynonellau gwybodaeth gorau sydd gennym o ran sut y 
byddai pobl yn pleidleisio os mai'r polisïau yn unig oedd yn bwysig, a phe bai'r 
sylw, y sbin, y pleidleisio tactegol ac ymyriadau eraill yn cael eu dileu'r o'r 
broses etholiadol. Fodd bynnag, roedd y 500,000 yn hunanddewis, ac ni 
chafodd data demograffig ei gymryd er mwyn gwella'r amcangyfrifon o 
gefnogaeth genedlaethol. Ni fyddai'n anodd nac yn ddrud cynnal dadansoddiad 
ystadegol teg o gefnogaeth boblogaidd i faniffestos gwleidyddol ac i ystyried 
hyn o ran y sylw a roddir. 

Nid yw pleidleisio tactegol yn effeithio ar unrhyw rai o'r mesurau dirprwyol hyn ar gyfer 
cefnogaeth bosibl, ond maent i gyd yn dibynnu ar samplau llai o lawer nag Etholiad 
Cyffredinol. Yn absenoldeb data perffaith, dylai'r duedd fod tuag at gydraddoldeb y 
sylw yn hytrach nag atgyfnerthu'r status quo. 

Mae angen i'r canllawiau gydnabod bod dros 10,000 o gystadlaethau etholiad ym mis 
Mai.  Ni fydd David Cameron, Nick Clegg nac Ed Miliband yn sefyll yn erbyn ei gilydd yn 
un o'r rhain, ac mae angen i'r BBC wneud mwy o ymdrech nag mewn blynyddoedd 
blaenorol i drin yr etholiadau fel llawer o etholiadau bach, yn hytrach na defnyddio 
nifer cyfyngedig o arweinyddion pleidiau fel dirprwyon ar gyfer y darlun hwn sy'n 
llawer mwy cymhleth. Ni fydd cyflawni rhyw fath o amhleidioldeb cyflawn ar draws y 
wlad yn cyflawni'r sylw yn gymesur â chefnogaeth mewn llawer o etholaethau neu 
wardiau ledled y DU, a bydd tuedd anochel i ffwrdd o bleidiau sydd â chefnogaeth 
mewn un ardal neu ranbarth (pleidiau rhanbarthol, pleidiau annibynnol, grwpiau 
ymgyrchu lleol, neu bleidiau eraill sydd â lefelau o gefnogaeth sy'n amrywio'n eang). 

Yn Adran 1 o Atodiad 1, dylid cael mwy o ddosbarthiadau o ran pleidiau. Ar hyn o bryd, 
mae'r canllawiau'n rhannu pleidiau'n dri dosbarth; prif bleidiau, pleidiau sy'n sefyll 
mewn mwy nag un o bob chwech o seddi, pleidiau sy'n sefyll mewn llai nag un o bob 
chwech o seddi. Nid yw'n ymddangos yn gywir trin plaid (ddamcaniaethol) sy'n sefyll 
mewn 100% o seddi a chanddi ASau niferus, ASE a chynrychiolaeth ar sawl cyngor, ac 
ati, gyda phlaid (ddamcaniaethol) sy'n sefyll mewn 17% o seddi heb unrhyw 
gynrychiolaeth genedlaethol. Efallai nad yw'r realiti yn wahanol iawn i'r sefyllfa hon, 
gyda'r Blaid Werdd (sy'n gobeithio sefyll mewn dros 75% o seddi, a chael 
cynrychiolaeth ar gynghorau, yn Senedd Ewrop, Cynulliad Llundain, Senedd yr Alban ac 
yn y ddwy Senedd yn Llundain), o bosibl yn cael lefel debyg o sylw, yn ôl y canllawiau 
drafft, â Democratiaid Lloegr (a safodd mewn tua 17% o seddi yn 2010 ac sydd heb 
gynrychiolaeth genedlaethol).  

Dylai'r canllawiau hefyd gynnwys yr egwyddorion y tu ôl i ddiffinio "prif" bleidiau. 

2. A oes unrhyw hepgoriadau o'r Canllawiau a'r atodiadau arfaethedig? 
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Nid oes gan ganllawiau'r ymgynghoriad fawr i'w ddweud am safonau ar gyfer 
arddangos canlyniadau etholiadau. Yn Etholiadau Ewrop 2014 roedd y sylw yn ymylu 
ar fod yn chwerthinllyd gyda thablau o ganlyniadau'n dangos nad oedd y Democratiaid 
Rhyddfrydol wedi ennill unrhyw seddi ond roedd pleidiau “eraill” ag un sedd. Pan fydd 
y blaid sy'n fwy llwyddiannus yn cael ei thrin fel “eraill” ac nid yw hyn yn digwydd 
gyda'r blaid sy'n llai llwyddiannus, ceir cwestiynau difrifol y mae angen eu gofyn am 
amhleidioldeb a safonau. Nid yn unig y gellid ystyried bod y sylw hwn yn rhagfarnllyd, 
mae hefyd yn ddarlledu cyhoeddus o ansawdd isel iawn. 

Yn ystod y brif raglen ganlyniadau (Pleidlais 2015), un ffordd arfaethedig o arddangos 
gwybodaeth mewn ffordd nad yw'n rhagfarnllyd fyddai, fel isafswm, i ddangos pob 
plaid sydd wedi ennill sedd, a rhoi'r pleidiau nad ydynt wedi ennill sedd o dan “eraill”. 
Yn yr Etholiad Cyffredinol diwethaf, byddai hyn wedi ei gwneud yn ofynnol dangos 
gwybodaeth am 10 plaid, heb gynnwys pleidiau annibynnol na'r siaradwr. Dylai'r 
crynodeb ar y newyddion ddangos pleidiau yn nhrefn nifer y seddi neu nifer y 
pleidleisiau. Er enghraifft, ni ddylent arddangos tabl yn dangos y canlyniadau ar gyfer 
tair plaid yn unig oni bai mai nhw oedd y tair plaid a enillodd y nifer mwyaf o seddi neu 
a gafodd y nifer mwyaf o bleidleisiau. 

 

Ar gyfer rhoi sylw i etholaethau unigol yn ystod sioe'r prif ganlyniadau (Pleidlais 2015), 
dylid dangos pob ymgeisydd mewn unrhyw dablau. 

Yn adran 4.1, nodir “os bydd ymgeiswyr neu bleidiau'n gwrthod cymryd rhan mewn 
adroddiadau neu ddadleuon mewn etholaeth/ward, nid yw hynny'n golygu nad oes 
modd darlledu adroddiadau neu ddadleuon o'r fath.” Dylid nodi hefyd y gall rhai 
ymgeiswyr fod yn wleidyddion proffesiynol, ond gall eraill fod â swyddi rhan-amser neu 
amser llawn yn ogystal â'r ymgyrch etholiadol. Dylai fod rhwymedigaeth i'r BBC wneud 
addasiadau rhesymol er mwyn sicrhau bod adroddiadau neu ddadleuon o'r fath yn 
hygyrch. Gall addasiadau rhesymol olygu, er enghraifft, cynnig slot amser amgen ar 
gyfer eitemau wedi'u recordio ymlaen llaw os nad yw ymgeisydd ar gael ar yr adeg 
ddymunol, neu roi'r cyfle i recordio ymatebion ymlaen llaw os nad oes modd mynd i 
ddadl fyw. 

3. A oes gennych unrhyw sylwadau eraill ar y Canllawiau a'r atodiadau 
arfaethedig? 

Mae Adran 6.1 (Adrodd ar Bolau) wedi cael ei hysgrifennu'n wael. O bryder penodol 
yw'r frawddeg “gall polau fod yn anghywir”, sy'n dangos lefel wael o lythrennedd 
ystadegol. Mae polau fel arfer yn gofyn am farn tua 1000 o bobl. Ni fydd y pôl yn 
“anghywir” am ymatebion y 1000 o bobl hynny, ond os caiff y pôl hwnnw ei 
ddefnyddio wedyn fel rhagfynegydd ar gyfer etholiad cyffredinol sy'n cynnwys miliynau 
o bleidleiswyr, gall y rhagfynegiad o ganlyniad i hynny fod yn anghywir. Mae hefyd yn 
bwysig bod yr holl bolau yn cael eu hystyried, nid dim ond y rhai â'r canlyniadau 
mwyaf cyffrous – po fwyaf y polau a ystyrir, mwyaf yw maint y sampl ac felly bydd y 
rhagfynegiad o ganlyniad i hynny yn fwy cywir. 

Yr hepgoriad arall o adran 6.1 yw pwysigrwydd geiriad a methodoleg y pôl. Lle y bo'n 

bosibl (yn arbennig wrth ymdrin ag un pôl yn hytrach na llawer), dylai geiriad a 

methodoleg y pôl gael ei adrodd ochr yn ochr â'r canlyniad. Mae'r gwahaniaeth rhwng 

canlyniadau cwmnïau polau yn dyst i'r effaith y gall geiriad a methodoleg ei chael. 
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Ymateb gan Blaid Cymru 

 

Cyflwyniad: 
 
Mae Plaid Cymru'n honni ei bod yn hanfodol cyflwyno adlewyrchiad cywir o'r 
dewisiadau democrataidd ar y diwrnod pleidleisio i'r etholwyr yng Nghymru. Dylai'r 
sylw yn y cyfryngau adlewyrchu'r realiti gwleidyddol ym mhob un o wledydd y DU. 
Byddai’n anghywir i gynnyrch gael ei ogwyddo i alluogi cyd-destun gwleidyddol y wlad 
fwyaf boblog i greu'r mwyafrif llethol o newyddion.  
 

1. A yw'r Canllawiau a'r atodiadau arfaethedig yn berthnasol ac yn 

briodol i'r etholiadau hyn? 

Pleidiau mwy: 
 
Mae'n amlwg y dylai Plaid Cymru gadw ei statws fel plaid fwy.  Mae'r blaid wedi dangos 
cefnogaeth etholiadol sylweddol yn y gorffennol yn etholiadau cyffredinol y DU ac 
etholiadau Cymru, ac mae polau piniwn ar gyfer Cymru yn unig yn nodi lefelau 
sylweddol o gefnogaeth ar hyn o bryd.  Yn ogystal â hyn cyflawnodd Plaid Cymru 
gyfran sylweddol iawn o'r bleidlais yn yr unig is-etholiad arwyddocaol ers 2010 a cheir 
posibilrwydd cryf y bydd yn y sefyllfa o ddal y cydbwysedd grym mewn senedd grog.   
 
Ni fydd Plaid Cymru yn rhoi sylwadau ar statws pleidiau eraill.   
 
Canllawiau: 
 
Yn adran 3.2 rydych yn nodi y dylai pob rhaglen gylchgrawn newyddion ddyddiol fod 
yn gyfrifol am sicrhau amhleidioldeb i'w hun yn yr wythnos ac ni ddylai ddibynnu ar 
wasanaethau eraill.  Rydym yn cytuno'n gryf â hyn a byddem yn gofyn am ragor o 
fanylion am yr amgylchiadau lle gellir osgoi hyn.   
 
Yn adran 3.3 rydych yn cyfeirio at sylw i seneddau a chynulliadau eraill.  Credwn y 
dylid cyhoeddi canllawiau penodol mewn perthynas â sut yr ymdrinnir â materion 
datganoledig sydd hefyd yn faterion allweddol yn ymgyrch etholiad y DU, e.e. y GIG.  
Er enghraifft, sut y byddai cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru ar fuddsoddi yn GIG 
Cymru yn cael ei drin yn ystod ymgyrch etholaid y DU? 
 

2. A oes unrhyw hepgoriadau o'r Canllawiau a'r atodiadau arfaethedig? 

Canlyniadau is-etholiadau: 
 
Rydych yn nodi'r is-etholiadau diweddar yn Lloegr.  Fodd bynnag nid oes sôn am yr 
unig is-etholiad mawr i'w gynnal yng Nghymru ers 2010, sef is-etholiad Ynys Môn yn 
2013.  Yn sgîl anghysondeb polau piniwn yng Nghymru byddwn yn awgrymu ei bod yn 
arbennig o bwysig ystyried hyn.  Enillodd Plaid Cymru yr is-etholiad hwn gyda mwyafrif 
o 9,166 gan gymryd 58.2% (+16.8%) o'r bleidlais. 
 
Mewn achos tebygol o senedd grog: 
 
Credir yn eang bod canlyniad etholiad 2015 yn debygol o fod yn un o ddim rheolaeth 
gyffredinol (https://yougov.co.uk/news/2014/09/29/ukip-snp-and-risks-parliamentary-
paralysis/).  Yn y cyd-destun hwn mae posibilrwydd gwirioneddol y bydd Plaid Cymru, 
ochr yn ochr â phleidiau fel yr SNP a'r Blaid Werdd, yn y sefyllfa o ddal cydwysedd 

https://yougov.co.uk/news/2014/09/29/ukip-snp-and-risks-parliamentary-paralysis/
https://yougov.co.uk/news/2014/09/29/ukip-snp-and-risks-parliamentary-paralysis/
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grym.  Felly mae'n gywir y dylai gwylwyr ym mhob rhan o'r DU gael y cyfle i ddeall ein 
polisïau a'n llwyfan arfaethedig os bydd senedd grog, a chraffu ar hyn.  At hynny, bydd 
y sefyllfa hon wrth gwrs yn golygu y bydd polisïau Plaid Cymru yn berthnasol iawn i 
bleidleiswyr o bob rhan o'r DU gyfan 

 

3. A oes gennych unrhyw sylwadau pellach? 

Yn Atodiad 1 rydych yn sôn am roi sylw i lansio maniffesto (neu ddigwyddiad 
cyfatebol) ar raglenni rhwydwaith y BBC.  Fodd bynnag, nid ydych yn benodol ynghylch 
y math o sylw y byddai hyn yn ei olygu.  Byddai Plaid Cymru yn disgwyl i'r sylw hwn 
fod yn adroddiad llawn gyda chyfweliad.   
 
Byddai Plaid Cymru yn disgwyl i'n polisïau gael eu hadrodd ar draws pob gorsaf 
rhwydwaith y BBC gan gynnwys Radio 1 a Radio 2 yn ystod yr ymgyrch.     

 

  

Ymateb gan Blaid Werdd yr Alban  

 
Mae Plaid Werdd yr Alban yn croesawu'r cyfle i roi sylwadau ar y canllawiau 
arfaethedig. 
 
Credwn ei bod yn afresymol i'n heithrio o'r rhestr o brif bleidiau'r Alban tra'n cynnwys y 
Democratiaid Rhyddfrydol. Nododd pôl llawn YouGov ar gyfer yr Alban o fis Hydref fod 
y Blaid Werdd a'r Democratiaid Rhyddfrydol ar 4 y cant, ffigurau a gafodd eu 
hailadrodd gan Ipsos Mori ym mis Ionawr. Mae pôl diweddaraf TNS yn yr Alban yn nodi 
bod y Blaid Werdd ar 6 a'r Democratiaid Rhyddfrydol ar 4. Mae polau ledled y DU 
bellach yn dangos yn rheolaidd ein bod naill ai'n gyfartal neu gyda'r gefnogaeth i'r 
Blaid Werdd ar y blaen. Fel enghraifft, dangosodd pôl etholaeth yng Ngogledd Glasgow 
ym mis Chwefror fod y gefnogaeth i'r Blaid Werdd yn 10%, cynnydd o chwe phwynt a'r 
gefnogaeth i'r Democratiaid Rhyddfrydol yn 4%, gostyngiad o 27 pwynt. O ran y 
gefnogaeth etholiadol bresennol, mae'n amlwg nad oes gan y Democratiaid 
Rhyddfrydol fantais dros Blaid Werdd yr Alban. 
 
O ran cynrychiolaeth etholedig mae gan Blaid Werdd yr Alban ddau o Aelodau Senedd 
yr Alban a dau Aelod arall o Senedd yr Alban yn ymuno â'r blaid yn ystod 2014. Mae 
polau cyson ar gyfer y flwyddyn ddiwethaf wedi rhagweld 8-11 o'r Blaid Werdd yn 
Aelodau o Senedd yr Alban yn yr etholiad nesaf, tua dwbwl yr hyn y rhagwelir y bydd y 
Democratiaid Rhyddfrydol yn eu cymryd. 
 
Yn etholiad Ewrop 2014 gwnaethom sicrhau 8.1 y cant o'r bleidlais, yn fwy na'r 
Democratiaid Rhyddfrydol ar 7.1, gan sicrhau pleidleisiau uwch mewn 21 o 32 o 
ardaloedd awdurdodau lleol yr Alban. Byddai'n amlwg yn afresymol i'n diraddio i statws 
is na phlaid yr oeddem o'i blaen yn yr etholiad cenedlaethol diweddaraf. 
 
Ers mis Medi mae ein haelodaeth wedi cynyddu i 8,500 – yn agos at aelodaeth 
gyhoeddedig Ceidwadwyr yr Alban, sef 11,000 a Llafur yr Alban (y deellir bod ei 
haelodaeth rhwng 8,000 ac 13,500) ac yn uwch o lawer na Democratiaid Rhyddfrydol 
yr Alban y mae eu ffigurau diweddaraf yn awgrymu aelodaeth o 2,831. 
 
Yn ystod ymgyrch y refferendwm gwnaethom chwarae rhan amlwg, gan ymddangos 
yn rheolaidd mewn dadleuon a thrafodaethau ar y teledu gan gynnwys y BBC a 
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dadleuon panel terfynol STV, ac nid oedd yr un o'r rhain yn cynnwys aelod o'r 
Democratiaid Rhyddfrydol. 
 
Yng nghyd-destun etholiad ar ôl y refferendwm, gydag etholwyr sy'n ymgysylltu â 
gwleidyddiaeth a dirywiad yn y gefnogaeth i ddwy neu dair plaid, mae'n amlwg na fydd 
darlledwr sy'n methu adlewyrchu amrywiaeth ehangach o leisiau yn bodloni 

disgwyliadau ei gynulleidfa. 
 

 

Ymateb gan Blaid Genedlaethol yr Alban  

 

Ein cred yw y dylai'r SNP gael ei dynodi fel un o'r “pleidiau mwy ym Mhrydain Fawr” ar 
gyfer yr Etholiad Cyffredinol nesaf, yn ogystal ag yn yr Alban, ar safle o gydraddoldeb 
ochr yn ochr â'r Blaid Lafur, y Blaid Geidwadol a'r Democratiaid Rhyddfrydol. 
 
Ers agor ymgynghoriad Ymddiriedolaeth y BBC, mae ITV a'r BBC wedi newid eu 
safbwynt a derbyn y dylai'r SNP, ochr yn ochr â phleidiau gwleidyddol eraill a eithriwyd 
yn flaenorol, gael eu cynnwys yn gyfartal yn eu dadleuon etholiad ar y teledu. Felly 
byddai'n briodol i Ymddiriedolaeth y BBC ailddiffinio ei rhestr o “bleidiau mwy ym 
Mhrydain Fawr” yn unol â hynny. 
 
At hynny, dylid diweddaru dogfennaeth y BBC i gynnwys deunydd a gyhoeddwyd ers 
rhyddhau dogfen ymgynghori Ymddiriedolaeth y BBC – sy'n nodi arwyddocâd yr SNP 
a'n pleidlais bosibl ar sail y DU gyfan. 
 
Er enghraifft, dros yr wythnosau diwethaf, mae polau Survation ac Ipsos MORI yn yr 
Alban yn dangos bod yr SNP ar y blaen yn sylweddol, a hynny o ffigurau dwbl, sydd 
wedi bod yn ganfyddiad cyson ar draws y gwahanol bolau a gynhaliwyd ers y 
refferendwm: 
 
http://survation.com/new-scottish-voting-intentions-for-daily-record-shows-desire-for-
snp-in-government 
 
https://www.ipsos-mori.com/researchpublications/researcharchive/3514/SNP-remains-
in-dominant-position-as-election-approaches.aspx 
 
Yn ogystal, mae'r polau manwl o etholaethau a gynhaliwyd gan Bolau'r Arglwydd 
Ashcroft yn nodi y byddai'r graddau uchel iawn yn y polau piniwn o blaid yr SNP ar 
draws yr Alban , yn ôl y lefelau presennol o gefnogaeth, yn trosi yn gynrychiolaeth 
uwch o lawer i'r SNP yn Nhŷ’r Cyffredin: 
 
Http://lordashcroftpolls.com/2015/02/scottish-battleground/ 
 
Byddem hefyd yn tynnu eich sylw at y ffaith mai'r SNP bellach yw trydedd blaid 
wleidyddol fwyaf y DU gyda thros 93,000 o aelodau, a'r unig blaid wleidyddol yn y DU 
â llywodraeth fwyafrifol. 
 
I gloi, credwn y dylai'r BBC gynnwys yr SNP yn y rhestr o “bleidiau mwy ym Mhrydain 
Fawr” – yn ogystal â pharhau i gael ei diffinio fel prif blaid yn yr Alban wrth gwrs – ac y 
byddai ailddiffinio statws yr SNP gan y BBC yn y modd hwn yn adlewyrchu realiti'r 
broses wleidyddol yn 2015 yn yr Alban a ledled y DU. 

http://survation.com/new-scottish-voting-intentions-for-daily-record-shows-desire-for-snp-in-government
http://survation.com/new-scottish-voting-intentions-for-daily-record-shows-desire-for-snp-in-government
http://lordashcroftpolls.com/2015/02/scottish-battleground/
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