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Annwyl Jack, 

Diolch am eich llythyr ynglŷn â Deiseb P-06-1265 Dylid newid enw ward etholiadol newydd 
Saltney, Sir y Fflint i "Saltney a Saltney Fferi." 

Mae'r ddeiseb a dderbyniodd y Pwyllgor yn awgrymu mai camgymeriad yw'r enw a roddwyd 
i ward etholiadol newydd Saltney Ferry ac y dylai gael ei henwi’n Saltney a Saltney Fferi. Mae 
tudalennau 65 a 66 o Adroddiad Argymhellion Terfynol y Comisiwn yn nodi ei argymhellion 
ar gyfer yr ardal dan sylw. Mae'n cynnwys cyfeiriad at 27 o sylwadau a dderbyniwyd ynghylch 
y cynigion drafft, sydd wedi’u crynhoi yn atodiad pump i’r adroddiad. Roedd rhai o’r sylwadau 
hynny, ond nid pob un ohonynt, yn anghydweld â’r cynnig i enwi'r ward etholiadol yn Saltney, 
gyda rhai'n awgrymu y dylid ei henwi’n Saltney a Saltney Fferi. Gofynnodd fy swyddogion am 
gadarnhad gan y Comisiwn ynghylch yr enw a argymhellwyd. Cadarnhawyd mai bwriad y 
Comisiwn oedd i’r ward etholiadol gael ei henwi’n Saltney Ferry, nid Saltney a Saltney Fferi. 

Ar ôl derbyn adroddiad yn cynnwys argymhellion gan y Comisiwn, gan gynnwys  
ffurfiau Cymraeg a Saesneg arfaethedig ar enwau wardiau etholiadol, gall Gweinidogion 
Cymru wneud Gorchymyn i weithredu unrhyw argymhelliad, gydag addasiad neu heb 
addasiad, neu gallant benderfynu peidio â gweithredu. Wrth ddod i benderfyniad ynghylch 
gweithredu argymhellion y Comisiwn, mae'n bwysig nodi ei bod yn ofynnol yn ôl y gyfraith i 
Weinidogion Cymru weithredu argymhelliad gydag addasiad dim ond pan fyddant yn fodlon 
bod yr argymhelliad hwnnw er lles llywodraeth leol effeithiol a chyfleus. 

Wrth ddod i'm penderfyniad, ystyriais yr holl wybodaeth oedd ar gael, gan gynnwys tri sylw 
yn cynnig bod yr enw Saesneg yn cael ei newid o Saltney Ferry i Saltney and Saltney Ferry. 
Ar yr achlysur hwn, penderfynais weithredu argymhelliad y Comisiwn i enwi’r ward etholiadol 
yn Saltney Ferry heb unrhyw addasiad. Yn yr achos hwn, ni wnaeth y Comisiwn unrhyw 
argymhellion i newid y trefniadau cymunedol ac felly maent yn aros fel yr ydynt ar hyn o bryd. 
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Mae enwi wardiau etholiadol wedi arwain at anawsterau ac oedi ar ddiwedd y broses adolygu. 
Fel y cydnabûm yn y datganiad ysgrifenedig a gyhoeddais ar 7 Rhagfyr, mae unigolion yn 
teimlo’n angerddol ynghylch yr enwau hyn – ac nid yw hynny’n syndod. Yn aml, mae tensiwn 
rhwng yr enwau y mae unigolion yn uniaethu â nhw a’r cynigion a gyflwynir gan y Comisiwn. 
Rwyf wedi bod yn glir bod hwn yn faes y bydd angen ymchwilio ymhellach iddo cyn y set 
nesaf o adolygiadau i weld pa gamau ychwanegol y gellir eu cymryd i wella'r broses. 
 
Mae'r Gorchymyn i weithredu fy mhenderfyniad mewn perthynas â'r trefniadau etholiadol ar 
gyfer Sir y Fflint bellach mewn grym. Mae dolen i'r Gorchymyn i'w chael yma. 
 
Mae'r broses adolygu wedi'i chwblhau erbyn hyn. Mae awdurdodau lleol eisoes yn y broses 
o weithredu'r trefniadau hyn i sicrhau bod yr etholiadau yn cael eu cynnal yn ddirwystr ym mis 
Mai 2022. 
 
Rwy’n nodi’r pryderon a fynegwyd gan lofnodwyr y ddeiseb ac rwy'n ddiolchgar i'r Pwyllgor 
am drosglwyddo eu barn. Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn hefyd i annog pobl i ymgysylltu â'r 
broses gyfreithiol sefydledig ar gyfer arolygon etholiadol yn ystod y cyfnod pan fo'n mynd 
rhagddi, i leisio'u barn. 
 
Er nad wyf yn bwriadu ailystyried fy mhenderfyniad cyn yr etholiadau llywodraeth leol ym mis 
Mai 2022, cynhelir adolygiadau o drefniadau etholiadol yn y dyfodol yn rheolaidd. Bydd yn 
agored i Aelodau'r Senedd, y cyngor, cymunedau a thrigolion gyflwyno cynigion ar gyfer 
newid fel rhan o unrhyw adolygiad yn y dyfodol. 
 
Yn gywir, 
 

 
 
Rebecca Evans AS/MS 
Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol  
Minister for Finance and Local Government 
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