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Rwy'n cysylltu ynghylch y bwriad i ailenwi'r Cynulliad Cenedlaethol, a'r tro pedol ar 
yr ymrwymiad blaenorol i alw'r sefydliad yn 'Senedd' ym mhob iaith. 

Mae llawer yn cyfeirio at y sefydliad fel 'Senedd' eisoes, yn y ddwy iaith. Prin fod y 
term "Welsh Parliament" yn cael ei ddefnyddio o gwbl ar hyn o bryd, a byddai ei 
gyflwyno nawr fel rhyw enw 'lled-swyddogol' yn gam yn ôl ac yn creu dryswch. 
Daw pawb i ddeall Senedd yn fuan iawn os mai dyma fydd yr unig enw.  

Os yw'r Gymraeg yn perthyn i bawb, fel y dywedir yn aml, dyma gyfle gwych i'n 
corff democrataidd cenedlaethol ddangos hynny, drwy roi'r gair yma yn rhodd i 
bawb ei rannu. 

Croesawyd y cyhoeddiad i ddefnyddio 'Senedd' yn y ddwy iaith gan grwpiau, 
sefydliadau, Aelodau'r Senedd ac unigolion. Mae'n cynnig un enw ac un logo syml 
y gall pawb ei ddefnyddio. Mae nifer o bobl ddi-Gymraeg wedi dweud eu bod yn 
teimlo bod y dadleuon dros gyflwyno ail enw yn Saesneg yn nawddoglyd tuag 
atynt. Beth bynnag ein gallu yn yr iaith, mae ‘Senedd’ yn enw y gall pawb fod yn 
falch ohoni. 

Mae pobl yn derbyn enwau fel Yr Urdd a Meithrin - does dim angen Saesneg. Felly, 
pam mae angen Saesneg ar gyfer y Senedd? 

Dyma gyfle i gael hyn yn iawn ac i wneud penderfyniad y gall pobl edrych yn ôl 
arno gyda balchder. Dylai enw ein corff democrataidd cenedlaethol, ein Senedd, 
atseinio cystal â’n hanthem genedlaethol. 

Rwy’n mawr obeithio eich bod yn cytuno, ac y byddwch yn cefnogi diwygio’r Bil er 
mwyn sicrhau bod enw a logo uniaith Gymraeg ar ein corff democrataidd 
cenedlaethol. 


