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Deddfwriaeth

1

Cyflwyniad

1.1 Mae'r llyfryn hwn wedi'i ddylunio i gynorthwyo Swyddogion Cyfrif wrth
iddynt ddyfarnu papurau pleidleisio amheus yn y refferendwm ar aelodaeth y
DU o'r Undeb Ewropeaidd.

A

Dylai'r llyfryn hwn gael ei ddarllen ar y cyd â'r canllawiau cyffredinol ar
reoli'r broses o ddilysu a chyfrif pleidleisiau a geir yn Rhan E – Dilysu
a chyfrif y pleidleisiau o ganllawiau'r Prif Swyddog Cyfrif i Swyddogion

Cyfrif.
1.2 Gall y Swyddog Cyfrif ddirprwyo'r penderfyniad terfynol ar ddyfarnu i un
neu fwy o ddirprwyon, a dylid gwneud hyn yn glir ar ffurf ysgrifenedig.
1.3 Gan fod y Swyddog Cyfrif yn cyflawni swyddogaeth statudol wrth
ddyfarnu pleidleisiau amheus, dylai'r Swyddog Cyfrif neu ei Ddirprwy
awdurdodedig, ac nid unrhyw aelod arall o staff a gyflogir gan y Swyddog
Cyfrif yn y cyfrif, wneud hyn.
1.4 Un o nodau'r llyfryn hwn yw helpu i sicrhau y gweithredir yn gyson ledled
y DU a Gibraltar.
1.5 Mae'r llyfryn hwn yn seiliedig ar ganllawiau ar bapurau pleidleisio
amheus a gyhoeddwyd gan y Bwrdd Rheoli Etholiadol yn yr Alban ar gyfer
refferendwm annibyniaeth yr Alban yn 2014 ac ar ganllawiau sy'n bodoli
eisoes a baratowyd gan y Comisiwn Etholiadol ar gyfer etholiadau. Fe'i
datblygwyd mewn ymgynghoriad â chynrychiolwyr o bob rhan o'r gymuned
etholiadol, gan gynnwys aelodau o Grŵp Cyflawni Refferendwm yr UE 1 a
Bwrdd Rheoli Refferendwm yr UE 2. Mae'r Prif Swyddog Cyfrif yn ddiolchgar
am eu cymorth drwy gydol y broses hon.
1.6 Bydd y Prif Swyddog Cyfrif yn monitro'r iaith a ddefnyddir gan
ymgyrchwyr ac eraill mewn perthynas â'r refferendwm ac, os bydd termau neu
ymadroddion penodol yn dod i'r fei sy'n amlwg yn cyfeirio at un o atebion y
refferendwm - fel y term cyfredol Saesneg 'Brexit' (gweler Enghraifft 24) - caiff
y llyfryn ei ddiweddaru a hysbysir Swyddogion Cyfrif drwy Fwletin.

Mae Grŵp Cyflawni Refferendwm yr Undeb Ewropeaidd, y caiff ei aelodau eu henwebu gan
yr 11 Swyddog Cyfrif Rhanbarthol a Phrif Swyddog Etholiadol Gogledd Iwerddon ac sy'n eu
cynrychioli, yn gweithio ochr yn ochr â Bwrdd Rheoli Refferendwm yr Undeb Ewropeaidd ac
mae'n canolbwyntio ar yr agweddau ymarferol ar gynllunio ar gyfer y refferendwm a'i gynnal.
1

2

Sefydlwyd Bwrdd Rheoli Refferendwm yr Undeb Ewropeaidd i helpu'r Prif Swyddog Cyfrif i
reoli'r broses o gynnal refferendwm yr UE yn effeithiol. Caiff y Bwrdd ei gadeirio gan y Prif
Swyddog Cyfrif ac mae ei aelodaeth bresennol yn cynnwys y Dirprwy Brif Swyddog Cyfrif, y
darpar Swyddogion Cyfrif Rhanbarthol dros bob rhanbarth etholiadol ym Mhrydain Fawr a
Swyddog Cyfrif Gogledd Iwerddon.

1

Rheoli'r broses ddyfarnu yn y
refferendwm
1.7 Wrth ddyfarnu papurau pleidleisio amheus, mae'n bwysig sicrhau bod y
broses yn cael ei chyflawni yng ngolwg unrhyw asiant cyfrif a refferendwm
sy'n bresennol, ac ym mhresenoldeb unrhyw gynrychiolwyr o'r Comisiwn ac
arsylwyr achrededig sy'n bresennol.
1.8 Ni ddylai Swyddogion Cyfrif aros tan tua'r diwedd cyn dechrau'r broses
ddyfarnu; dylid gwneud hyn yn gyson drwy gydol y broses gyfrif yng ngolwg
pawb sydd â hawl i fod yn bresennol.
1.9 Dylai'r papurau pleidleisio hynny a wrthodwyd gael eu stampio â'r gair
'rejected/gwrthodwyd' a'u rhoi yn y pecyn priodol. 3 Rhaid i'r holl bapurau
pleidleisio eraill gael eu cyfrif.
1.10 Rhaid llunio datganiad yn dangos nifer y papurau pleidleisio a
wrthodwyd o dan bob un o'r penawdau canlynol: 4
•
•
•
•

3
4

dim marc swyddogol
Pleidleisio dros y ddau ateb
ysgrifen neu farc sy'n eich galluogi i adnabod y pleidleisiwr
heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd
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2

Egwyddorion dyfarnu

2.1 Dylid gosod unrhyw bapurau pleidleisio amheus mewn blwch fel y gall y
goruchwyliwr eu rhoi i'r Swyddog Cyfrif er mwyn eu dyfarnu. Mae angen
ystyried y papur pleidleisio cyfan wrth ddyfarnu pleidleisiau amheus a rhaid
archwilio blaen papurau pleidleisio yn ofalus am unrhyw farciau, rhag ofn bod
y pleidleisiwr wedi gwneud unrhyw farciau y tu allan i'r blychau pleidleisio.
2.2 Dim ond am y rhesymau canlynol y gall Swyddog Cyfrif wrthod papur
pleidleisio:
•
•
•
•

os nad yw'n cynnwys marc swyddogol
lle y rhoddwyd pleidlais i'r ddau ateb
nid yw'r papur pleidleisio wedi'i farcio neu nid yw bwriad y pleidleisiwr yn
glir
mae'n cynnwys ysgrifen neu farc sy'n eich galluogi i adnabod y
pleidleisiwr

2.3 Ni ddylai papur pleidleisio gael ei wrthod 5:
•
•
•

am nad yw'r bleidlais wedi'i marcio yn y lle cywir
am fod marc heblaw croes wedi'i roi
am fod mwy nag un marc ar y papur

os bydd bwriad i bleidleisio dros un ateb i gwestiwn y refferendwm yn glir ar y
papur pleidleisio.
2.4 Felly, bydd angen i'r papurau pleidleisio canlynol gael eu rhoi i'r
Swyddog Cyfrif er mwyn iddo eu dyfarnu:
•
•
•
•
•
•

y rhai nad yw'n ymddangos eu bod yn cynnwys marc swyddogol (nid y
marc adnabod unigryw, sy'n farc ar wahân)
y rhai sy'n cynnwys pleidlais dros y ddau ateb
y rhai sydd ag unrhyw ysgrifen neu farc sy'n eich galluogi i adnabod y
pleidleisiwr
y rhai lle nad oes unrhyw farc
y rhai lle mae ansicrwydd ynghylch y bleidlais
y rhai â marciau neu ysgrifen ychwanegol ar y papur pleidleisio

2.5 Hefyd, er mwyn helpu i gynnal uniondeb y refferendwm, dylai'r papurau
pleidleisio canlynol gael eu rhoi i'r Swyddog Cyfrif er mwyn iddo eu hystyried
ymhellach:
•

5

unrhyw bapur pleidleisio sydd wedi'i rwygo neu wedi'i ddifrodi mewn
unrhyw ffordd
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•

unrhyw bapur pleidleisio sy'n cynnwys unrhyw beth anarferol (er
enghraifft, ymddengys ei fod wedi'i newid, naill ai â theclyn ysgrifennu
cwbl wahanol neu â hylif cywiro)

2.6 Yn achos papurau pleidleisio sydd wedi cael eu newid yn ôl pob golwg,
dylech ystyried eu pecynnu ar wahân rhag ofn iddynt gael eu herio neu yr
ymchwilir iddynt yn ddiweddarach.
2.7 Weithiau, gall pleidleisiwr gynnwys ysgrifen neu farc ar wyneb y papur
pleidleisio yn ogystal â phleidlais glir dros un ateb yn y refferendwm. Er
enghraifft, efallai y bydd pleidleisiwr yn rhoi croes yn un o'r blychau pleidleisio,
ond hefyd yn ysgrifennu sylw ar y papur pleidleisio sy'n cyfeirio at anghytuno
rhwng y pleidleisiwr a'r cyngor. Yn yr achosion hyn, ar yr amod nad yw'r
ysgrifen neu'r marc yn adnabod y pleidleisiwr ac nad yw'n creu unrhyw
ansicrwydd ynghylch bwriad y pleidleisiwr i bleidleisio dros un ateb yn y
refferendwm, ni ddylid ystyried yr ysgrifen neu'r marc ychwanegol a dylid
caniatáu'r bleidlais (gweler Enghraifft 25). Fodd bynnag, os bydd y sylw yn
bwrw amheuaeth ar fwriad y pleidleisiwr - hyd yn oed os oes croes wedi'i rhoi
yn un o'r blychau pleidleisio - dylai'r papur pleidleisio gael ei wrthod (gweler
Enghraifft 35).

Dim marc swyddogol
2.8 Os nad oes marc swyddogol ar y papur pleidleisio, rhaid ei wrthod yn
awtomatig. Nid oes gan y Swyddog Cyfrif unrhyw ddisgresiwn.
2.9 Efallai y bydd Swyddogion Cyfrif yn dod ar draws achosion lle mae
pleidleiswyr wedi torri rhan o'r papur pleidleisio. Wrth benderfynu a oes modd
cyfrif darn o bapur pleidleisio bydd yn dibynnu ar b'un a yw'n cynnwys y marc
swyddogol.

Pleidleisio dros y ddau ateb ar y papur
pleidleisio
2.10 Mater i'r Swyddog Cyfrif ddyfarnu arno yw hyn.
2.11 Ni ddylai marciau ychwanegol arwain at wrthodiad os yw'n glir na
fwriadwyd i'r marciau hynny fod yn bleidlais. 6

Ysgrifen neu farc sy'n eich galluogi i
adnabod y pleidleisiwr
2.12 Mae dwy agwedd ar hyn:

6

Woodward v. Sarsons [1875] LR10 CP 733

4

•
•

naill ai unrhyw ysgrifen neu farc ar y papur pleidleisio sydd, ynddo'i hun,
yn golygu y gallwch adnabod y pleidleisiwr, neu
mae ysgrifen neu farc o'r fath yn golygu y gallwch adnabod y pleidleisiwr

2.13 Mae'n bwysig cofio bod y ddeddfwriaeth yn nodi y gall y pleidleisiwr, neu
na all y pleidleisiwr gael ei adnabod neu o bosibl y gallai gael ei adnabod (nad
yw'n cynnwys rhif y papur pleidleisio na'r marc adnabod unigryw ar gefn y
papur pleidleisio).

Ysgrifen neu farc sydd, ynddo'i hun, yn golygu y
gallwch adnabod y pleidleisiwr
2.14 Dylid gwrthod papur pleidleisio:
•
•

os yw rhif etholiadol y pleidleisiwr a ysgrifennir ar y papur pleidleisio yn
golygu y gallwch adnabod y pleidleisiwr yn ddigamsyniol
os gellir yn rhesymol gredu bod enw (neu lofnod) neu gyfeiriad unigryw'r
pleidleisiwr ar flaen y papur pleidleisio.

Gellir adnabod y pleidleisiwr yn anuniongyrchol
oherwydd ysgrifen neu farc ar y papur pleidleisio
2.15 Nid yw'n ofynnol i'r Swyddog Cyfrif ymchwilio i'r mater na'i gwneud yn
ofynnol i dystiolaeth gael ei darparu er mwyn adnabod yr ysgrifen neu'r marc,
ond dylai'r Swyddog Cyfrif ystyried unrhyw dystiolaeth a roddir iddo ar y pryd.
2.16 Os oes amheuaeth ynghylch pwy a farciodd y papur pleidleisio, dylai'r
Swyddog Cyfrif ganiatáu yn hytrach na gwrthod y papur pleidleisio.

Papurau pleidleisio heb eu marcio
3.13 Dylid gwrthod papurau pleidleisio sydd heb eu marcio.
3.16 Ni ddylai papur pleidleisio sydd wedi'i farcio gan ddefnyddio rhywbeth
heblaw pensil gael ei wrthod yn syml oherwydd hynny.
3.15 Gall marciau heblaw am groes, ni waeth pa mor olau, fod yn ddilys o
hyd.

Di-rym oherwydd ansicrwydd
2.17 Mae cadarnhau bwriad pleidleisiwr yn hollbwysig wrth benderfynu ar
bapurau pleidleisio amheus.
2.18 Yr ymadrodd allweddol yn y Rheoliadau yw: ‘A ballot paper […] is not to
be treated as void […] if the voter’s intended answer to the referendum
question is apparent.’

5

2.19 Dylai pob papur pleidleisio gael ei ystyried yn ôl ei rinwedd ei hun a dylid
gwneud penderfyniadau fesul achos.
2.20 Y cwestiwn allweddol y dylai Swyddog Cyfrif ei ofyn yw a yw'r
pleidleisiwr wedi dangos ei fwriad yn sicr i bleidleisio 'Aros' neu 'Gadael' ar
wyneb y papur.

Penderfyniadau'r Swyddog Cyfrif
2.21 Mae penderfyniad y Swyddog Cyfrif yn derfynol ac mae ond yn
ddarostyngedig i adolygiad barnwrol 7.

7
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3

Crynodeb

3.1 Nodir yr egwyddorion i'w cymhwyso uchod. Yn ymarferol, gellir crynhoi'r
camau cyffredinol fel a ganlyn:
•

byddwch yn glir ac yn gyson bob amser

•

cymerwch amser i sicrhau y gwneir penderfyniad ystyriol ym mhob
achos

•

penderfynwch a yw bwriad y pleidleisiwr yn ymddangos yn glir ar y papur
pleidleisio. Fel rhan o hyn, bydd angen i Swyddogion Cyfrif:
-

ystyried y papur pleidleisio cyfan
ystyried a yw'r ffordd y cafodd papur pleidleisio ei farcio yn
golygu bod bwriad pleidleisiwr i bleidleisio dros un o atebion
cwestiwn y refferendwm yn amlwg

7

4

Enghreifftiau

4.1 Mae'r enghreifftiau a ddarperir yma yn seiliedig ar gyfraith achosion
flaenorol ar etholiadau neu maent wedi'u cymryd o'r rheoliadau penodol ar
gyfer Refferendwm yr Undeb Ewropeaidd. Yn y pen draw, cyfrifoldeb y
Swyddog Cyfrif yw penderfynu ar unrhyw bapur pleidleisio penodol, gan
gynnwys y cwestiwn ynghylch a yw ateb bwriadedig pleidleisiwr i gwestiwn y
refferendwm yn amlwg. Cyfeirir at Reoliadau Refferendwm yr Undeb
Ewropeaidd (Cynnal) 2016.

Cyfeiriadau at gyfraith achosion
4.2 Defnyddiwyd cyfeiriadau talfyredig at gyfraith achosion yn y llyfryn hwn.
Mae'r tabl canlynol yn rhestru'r cyfeiriadau llawn at gyfraith achosion.
Talfyriad

Cyfeiriad llawn

Achos Berwick-upon-Tweed

Achos Berwick-upon-Tweed [1880] 3O'M&H
178

Achos Buckrose

Achos Buckrose, Sykes v. McArthur[1886] 5
O'M&H 110

Achos Cirencester

Lawson v. Chester Master [1893]

Cornwell v Marshall

Cornwell v. Marshall [1977] 75 LGR 676 DC

Eley v Durant

Eley v. Durant [1900] 4SJ 430

Levers v Morris

Levers v. Morris [1971] 3 All ER QBD

Rowe v Cox

Rowe v. Cox [2001] QBD, Achos M/294/01

Ruffle v Rogers

Ruffle v. Rogers [1982] QB 1220

Achos South Newington

Achos South Newington, Lewis v.
Shepperdson [1948] 2 All ER 503

Achos West Bromwich

Achos West Bromwich, Hazel v. Viscount
Lewisham [1911] 6 O'M&H 256

Woodward v Sarsons

Woodward v. Sarsons [1875] LR10 CP 733
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Pleidleisiau a ganiateir
Mae'r canlynol yn enghreifftiau awgrymedig o
bleidleisiau a ganiateir
Enghraifft 1:

Caniatáu 'Aros' - mae'r bleidlais wedi'i marcio mewn ffordd arall ar
wahân i groes. Rheoliad 48(2)(b).
Er nad yw'r pleidleisiwr wedi marcio'r papur pleidleisio â chroes, mae'r
defnydd o dic yn dangos bwriad clir i bleidleisio dros yr opsiwn 'Aros'.

9

Enghraifft 2:

Caniatáu 'Gadael' - mae'r bleidlais wedi'i marcio yn rhywle arall yn
hytrach na'r man priodol. Achos Berwick-upon-Tweed a Rheoliad
48(2)(a).

Er bod y groes yn y blwch 'Gadael' yn cyffwrdd â rhes yr opsiwn 'Aros', mae
croestoriad y groes yn dal i fod yn glir yn y blwch 'Gadael', sy'n dangos bwriad
clir i bleidleisio dros yr opsiwn 'Gadael'.

10

Enghraifft 3:

Caniatáu 'Aros' - mae mwy nag un marc ar gyfer y bleidlais. Rheoliad
48(2)(c).

Er bod mwy nag un marc ar y papur pleidleisio, mae'r ddau yn dangos bwriad
y pleidleisiwr i bleidleisio dros yr opsiwn 'Aros'.

11

Enghraifft 4:

Caniatáu 'Gadael' - mae'r bleidlais wedi'i marcio yn rhywle arall yn
hytrach na'r man priodol. Rheoliad 48(2)(a).

Er bod y groes y tu allan i'r blwch pleidleisio 'Gadael', mae wedi'i rhoi yn y
rhes ar gyfer 'Gadael' ac felly mae'n dangos bwriad y pleidleisiwr i bleidleisio
dros yr opsiwn 'Gadael'.

12

Enghraifft 5:

Caniatáu 'Aros' - mae'r bleidlais wedi'i marcio mewn ffordd arall ar
wahân i groes ac yn rhywle arall yn hytrach na'r man priodol. Rheoliad
48(2)(a) a (b).

Drwy roi cylch o amgylch yr ateb 'Aros', mae'r pleidleisiwr wedi dangos ei
fwriad i bleidleisio dros yr opsiwn 'Aros'.

13

Enghraifft 6:

Caniatáu 'Gadael' - mae mwy nag un marc ar gyfer y bleidlais. Achos
Cirencester, Eley v Durant a Rheoliad 48(2)(c).
Er bod mwy nag un marc ar y papur pleidleisio, mae'r marciau yn y blwch
pleidleisio 'Aros' yn dangos yn glir fod croesi allan wedi bod. Mae'n amlwg nad
oedd y pleidleisiwr wedi bwriadu dewis yr opsiwn 'Aros', ond mai dros yr
opsiwn 'Gadael' yr oedd wedi bwriadu pleidleisio.

14

Enghraifft 7:

Caniatáu 'Aros' - mae mwy nag un marc ar gyfer y bleidlais. Woodward v
Sarsons a Rheoliad 48(2)(c).

Drwy dynnu llinell drwy'r ateb 'Gadael' a rhoi croes yn y blwch pleidleisio
'Aros', mae'r pleidleisiwr wedi dangos bwriad clir i bleidleisio dros yr opsiwn
'Aros'.

15

Enghraifft 8:

Caniatáu 'Gadael' - mae mwy nag un marc ar gyfer y bleidlais.
Woodward v Sarsons a Rheoliad 48(2)(c).

Yn yr enghraifft hon, mae'r pleidleisiwr wedi defnyddio croes at ddau ddiben
gwahanol. Mae'r groes estynedig gyntaf yn dangos yn glir groesi allan, tra bod
y blwch pleidleisio 'Gadael' wedi'i farcio â chroes yn unol â'r cyfarwyddiadau.
Er bod dwy groes wedi'u defnyddio, mae'r pleidleisiwr wedi dangos bwriad clir
i bleidleisio dros yr opsiwn 'Gadael' yn unig.

16

Enghraifft 9:

Caniatáu 'Aros' - mae mwy nag un marc ar gyfer y bleidlais. Woodward v
Sarsons a Rheoliad 48(2)(c).

Yn yr enghraifft hon, mae'r pleidleisiwr wedi defnyddio croes at ddau ddiben
gwahanol. Mae'r groes dros y gair 'Gadael' yn dangos yn glir groesi allan, tra
bod y blwch pleidleisio 'Aros' wedi'i farcio â chroes yn unol â'r
cyfarwyddiadau. Er bod dwy groes wedi'u defnyddio, mae'r pleidleisiwr wedi
dangos bwriad clir i bleidleisio dros yr opsiwn 'Aros' yn unig.

17

Enghraifft 10:

Caniatáu 'Gadael' - mae mwy nag un marc ar gyfer y bleidlais.
Woodward v Sarsons a Rheoliad 48(2)(c).

Yn yr enghraifft hon, mae'r marciau dros yr ateb 'Gadael' i gyd yn dangos yn
glir groesi allan ac maent wedi cael eu defnyddio i atgyfnerthu'r opsiwn
'Gadael'. Mae'r blwch pleidleisio 'Gadael' wedi'i farcio â chroes yn unol â'r
cyfarwyddiadau. Mae'r pleidleisiwr wedi dangos bwriad clir i bleidleisio dros yr
opsiwn 'Gadael'.

18

Enghraifft 11:

Caniatáu 'Aros' - mae'r bleidlais wedi'i marcio mewn ffordd arall ar
wahân i groes. Levers v Morris a Rheoliad 48(2)(b). Gweler hefyd
Election Law gan Schofield - Cyfrol 5, Atodiad E, E20, (Shaw & Sons,
2008 fel y'i diweddarwyd gan rifyn atodyn 1).

Er nad yw'r papur pleidleisio hwn wedi'i farcio â chroes, drwy dynnu llinell
drwy'r ateb 'Gadael', mae'r pleidleisiwr wedi dangos ei fwriad i hepgor yr
opsiwn hwnnw. Felly, mae'r pleidleisiwr wedi dangos bwriad clir i bleidleisio
dros yr opsiwn 'Aros'.

19

Enghraifft 12:

Caniatáu 'Gadael' - mae'r bleidlais wedi'i marcio mewn ffordd arall ar
wahân i groes. Rheoliad 48(2)(b).

Er nad yw'r pleidleisiwr wedi marcio'r papur pleidleisio â chroes, mae'r
defnydd o 'wenlun' yn dangos ei fod o blaid yr opsiwn hwnnw. Felly, mae'r
pleidleisiwr wedi dangos bwriad clir i bleidleisio dros yr opsiwn 'Gadael'.

20

Enghraifft 13:

yes

Caniatáu 'Aros' - mae'r bleidlais wedi'i marcio mewn ffordd arall ar
wahân i groes. Rheoliad 48(2)(b).

Er nad yw'r pleidleisiwr wedi marcio'r papur pleidleisio â chroes, mae'r gair 'ie'
yn y blwch pleidleisio ar gyfer yr opsiwn 'Aros' yn cadarnhau dewis y
pleidleisiwr ac felly yn dangos bwriad clir i bleidleisio dros yr opsiwn 'Aros'.
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Enghraifft 14:

ie
Caniatáu 'Gadael' - mae'r bleidlais wedi'i marcio mewn ffordd arall ar
wahân i groes. Rheoliad 48(2)(b).

Er nad yw'r pleidleisiwr wedi marcio'r papur pleidleisio â chroes, mae'r gair 'ie'
yn y blwch pleidleisio ar gyfer yr opsiwn 'Gadael' yn cadarnhau dewis y
pleidleisiwr ac felly yn dangos bwriad clir i bleidleisio dros yr opsiwn 'Gadael'.
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Enghraifft 15:

no
Caniatáu 'Aros' - mae'r bleidlais wedi'i marcio mewn ffordd arall ar
wahân i groes. Rheoliad 48(2)(b).

Er nad yw'r pleidleisiwr wedi marcio'r papur pleidleisio â chroes, mae'r gair
'na' yn y blwch pleidleisio ar gyfer yr opsiwn 'Gadael' yn dangos nad yw'n
cytuno â'r opsiwn hwnnw. Felly, mae'r pleidleisiwr wedi dangos bwriad clir i
bleidleisio dros yr opsiwn 'Aros'.
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Enghraifft 16:

na
Caniatáu 'Gadael' - mae'r bleidlais wedi'i marcio mewn ffordd arall ar
wahân i groes. Rheoliad 48(2)(b).

Er nad yw'r pleidleisiwr wedi marcio'r papur pleidleisio â chroes, mae'r gair
'na' yn y blwch pleidleisio ar gyfer yr opsiwn 'Aros' yn dangos nad yw'n cytuno
â'r opsiwn hwnnw. Felly, mae'r pleidleisiwr wedi dangos bwriad clir i bleidleisio
dros yr opsiwn 'Gadael'.
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Enghraifft 17:

yes
no
Caniatáu 'Aros' - mae'r bleidlais wedi'i marcio mewn ffordd arall ar
wahân i groes ac mae mwy nag un marc. Rheoliad 48(2)(b) ac (c).

Yn yr enghraifft hon, mae'r pleidleisiwr wedi defnyddio 'ie' a 'na' i ddangos ei
fod yn cytuno ac yn anghytuno â'r opsiynau ar y papur pleidleisio. Mae'r gair
'ie' yn y blwch pleidleisio ar gyfer yr ateb 'Aros' yn cadarnhau dewis y
pleidleisiwr, tra bod 'na' yn y blwch 'Gadael' yn ei atgyfnerthu drwy anghytuno
â'r ateb 'Gadael'. Mae'r pleidleisiwr wedi dangos bwriad clir i bleidleisio dros yr
opsiwn 'Aros'.
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Enghraifft 18:

1
Caniatáu 'Gadael' - mae'r bleidlais wedi'i marcio mewn ffordd arall ar
wahân i groes. Rheoliad 48(2)(b).
Er nad yw'r pleidleisiwr wedi marcio'r papur pleidleisio â chroes, gall y rhif '1'
yn y blwch pleidleisio ar gyfer yr opsiwn 'Gadael' gael ei ystyried yn rhesymol
fel dewis cyntaf ac unig ddewis y pleidleisiwr. Mae'r pleidleisiwr wedi dangos
bwriad clir i bleidleisio dros yr opsiwn 'Gadael'.
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Enghraifft 19:

1
2
Caniatáu 'Aros' - mae'r bleidlais wedi'i marcio mewn ffordd arall ar
wahân i groes ac mae mwy nag un marc. Rheoliad 48(2)(b) ac (c).

Er nad yw'r pleidleisiwr wedi marcio'r papur pleidleisio â chroes, gall y rhif '1'
yn y blwch pleidleisio ar gyfer yr opsiwn 'Aros' gael ei ystyried yn rhesymol fel
dewis cyntaf y pleidleisiwr a gall y rhif '2' gael ei ystyried fel ei ail ddewis. Wrth
raddio'r ddau opsiwn, mae'r pleidleisiwr wedi dangos bwriad clir i bleidleisio
dros yr opsiwn 'Aros'.
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Enghraifft 20:

Gadael

Caniatáu 'Gadael' - mae'r bleidlais wedi'i marcio mewn ffordd arall ar
wahân i groes ac yn rhywle arall yn hytrach na'r man priodol. Rheoliad
48(2)(a) a (b).

Er nad yw'r pleidleisiwr wedi marcio'r papur pleidleisio â chroes, mae wedi
ymateb i'r cwestiwn a ofynnir ar y papur pleidleisio drwy ysgrifennu'r gair
'Gadael' ac felly mae wedi dangos bwriad clir i bleidleisio dros yr opsiwn
'Gadael'.
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Enghraifft 21:

Aros

Caniatáu 'Aros' - mae'r bleidlais wedi'i marcio mewn ffordd arall ar
wahân i groes ac yn rhywle arall yn hytrach na'r man priodol. Rheoliad
48(2)(a) a (b).

Er nad yw'r pleidleisiwr wedi marcio'r papur pleidleisio â chroes, mae wedi
ymateb i'r cwestiwn a ofynnir ar y papur pleidleisio drwy ysgrifennu'r gair
'Aros' ac felly mae wedi dangos bwriad clir i bleidleisio dros yr opsiwn 'Aros'.
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Enghraifft 22:

Leave

Caniatáu 'Gadael' - mae'r bleidlais wedi'i marcio mewn ffordd arall ar
wahân i groes ac yn rhywle arall yn hytrach na'r man priodol. Rheoliad
48(2)(a) a (b).

Er nad yw'r pleidleisiwr wedi marcio'r papur pleidleisio â chroes, mae wedi
ymateb i'r cwestiwn a ofynnir ar y papur pleidleisio drwy ysgrifennu'r gair
'Gadael'. Er ei fod wedi'i ysgrifennu ar draws y blwch pleidleisio 'Aros', gan
nad oes unrhyw farc arall ar y papur pleidleisio, mae bwriad y pleidleisiwr yn
dal i fod yn glir. Mae'r pleidleisiwr wedi dangos bwriad clir i bleidleisio dros yr
opsiwn 'Gadael'.

30

Enghraifft 23:

Sefyll!

Caniatáu 'Aros' - mae'r bleidlais wedi'i marcio mewn ffordd arall ar
wahân i groes ac yn rhywle arall yn hytrach na'r man priodol. Rheoliad
48(2)(a) a (b).

Er nad yw'r pleidleisiwr wedi marcio'r papur pleidleisio â chroes nac wedi
defnyddio'r geiriau 'Aros' neu 'Gadael' fel y nodwyd yn y cwestiwn a'r atebion,
mae wedi ymateb i'r cwestiwn a ofynnir ar y papur pleidleisio drwy ysgrifennu'r
gair 'Sefyll!' ac felly mae wedi dangos bwriad clir i bleidleisio dros yr opsiwn
'Aros'.
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Enghraifft 24:

BREXIT
Caniatáu 'Gadael' - mae'r bleidlais wedi'i marcio mewn ffordd arall ar
wahân i groes. Rheoliad 48(2)(b).

Er nad yw'r pleidleisiwr wedi marcio'r papur pleidleisio â chroes nac wedi
defnyddio'r geiriau 'Aros' neu 'Gadael' fel y nodwyd yn y cwestiwn a'r atebion,
mae wedi ymateb i'r cwestiwn a ofynnir ar y papur pleidleisio drwy ysgrifennu'r
term 'Brexit', a ddefnyddir yn eang i olygu 'British exit' o'r Undeb Ewropeaidd.
Felly, mae'r pleidleisiwr wedi dangos bwriad clir i bleidleisio dros yr opsiwn
'Gadael'.
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Enghraifft 25:

No wind farm in
Blankshire!!!
Caniatáu 'Aros' - mae mwy nag un marc ar gyfer y bleidlais. Rheoliad
48(2)(c).

Yn yr enghraifft hon, mae'r pleidleisiwr wedi marcio ei bapur pleidleisio â
chroes, ond hefyd wedi cynnwys sylw sy'n cyfeirio at anghytuno rhwng y
pleidleisiwr a'r cyngor. O ystyried nad yw'r sylw ychwanegol hwn yn adnabod
y pleidleisiwr nac yn creu unrhyw ansicrwydd ynghylch bwriad y pleidleisiwr i
bleidleisio dros yr opsiwn 'Aros', dylai'r sylw gael ei ddiystyru. Mae'r
pleidleisiwr wedi dangos bwriad clir i bleidleisio dros yr opsiwn 'Aros'.

33

Enghraifft 26:

Caniatáu 'Gadael' - mae mwy nag un marc ar gyfer y bleidlais. Rheoliad
48(2)(c).

Yn yr enghraifft hon, mae'r pleidleisiwr wedi marcio ei bapur pleidleisio â
chroes, ond hefyd wedi rhoi llinell 'dash' yn y blwch 'Aros'. Gan fod y
pleidleisiwr wedi dilyn y cyfarwyddiadau i farcio'r papur pleidleisio â chroes yn
y blwch pleidleisio ar gyfer 'Gadael', nid yw'r llinell 'dash' yn debygol o
gynrychioli pleidlais dros 'Aros'. Felly, mae'r pleidleisiwr wedi dangos bwriad
clir i bleidleisio dros yr opsiwn 'Gadael'.
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Pleidleisiau a wrthodir
Mae'r canlynol yn enghreifftiau awgrymedig o
bleidleisiau a wrthodir
Enghraifft 27:

Gwrthod - pleidleisio dros y ddau ateb. Rheoliad 48(1)(b).
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Enghraifft 28:

ie

Gwrthod - pleidleisio dros y ddau ateb. Rheoliad 48(1)(b).
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Enghraifft 29:

Gwrthod - pleidleisio dros y ddau ateb. Rheoliad 48(1)(b).
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Enghraifft 30:

Gwrthod - pleidleisio dros y ddau ateb. Rheoliad 48(1)(b).
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Enghraifft 31:

T. Brown, 7 Poppy
Drive
Gwrthod - gellir adnabod y pleidleisiwr. Woodward v Sarsons a Rheoliad
48(1)(c).
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Enghraifft 32:

Gwrthod - di-rym oherwydd ansicrwydd. Rowe v Cox a Rheoliad
48(1)(d).
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Enghraifft 33:

yes

Gwrthod - di-rym oherwydd ansicrwydd. Rheoliad 48(1)(d).

Yn yr enghraifft hon, nid yw'n glir dros ba opsiwn roedd y pleidleisiwr wedi
bwriadu pleidleisio gan nad yw 'ie' yn ymateb i'r cwestiwn a ofynnir. Mae hyn
yn wahanol i Enghraifft 13, lle mae'r gair 'ie' yn y blwch pleidleisio yn
cadarnhau dewis y pleidleisiwr.
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Enghraifft 34:

no

Gwrthod - di-rym oherwydd ansicrwydd. Rheoliad 48(1)(d).

Yn yr enghraifft hon, nid yw'n glir dros ba opsiwn roedd y pleidleisiwr wedi
bwriadu pleidleisio gan nad yw 'na' yn ymateb i'r cwestiwn a ofynnir. Mae hyn
yn wahanol i Enghraifft 15, lle mae'r gair 'na' yn y blwch pleidleisio yn cyfleu
bod y pleidleisiwr yn anghytuno ag un o'r atebion.
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Enghraifft 35:

We need to leave the EU!

Gwrthod - di-rym oherwydd ansicrwydd. Rheoliad 48(1)(d).

Yn yr enghraifft hon, nid yw'n glir dros ba opsiwn roedd y pleidleisiwr wedi
bwriadu pleidleisio gan fod y sylw a ychwanegwyd at y papur pleidleisio yn
tanseilio'r groes yn y blwch pleidleisio ar gyfer yr opsiwn 'Aros'. Yn yr un
modd, mae'r groes yn y blwch pleidleisio ar gyfer 'Aros' yn tanseilio'r sylw a
ychwanegwyd at y papur pleidleisio.
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Enghraifft 36:

Gwrthod - papur pleidleisio heb ei farcio. Rheoliad 48(1)(d).
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Atodiad - Deddfwriaeth
4.3 Daw'r rheoliadau perthnasol o Reoliadau Refferendwm yr Undeb
Ewropeaidd (Cynnal) 2016 ac maent fel a ganlyn:

Rejected ballot papers
Regulation 48 - (1) Any ballot paper —
(a) that does not bear the official mark, or
(b) on which a vote is given for both answers to the referendum
question, or
(c) on which anything is written or marked by which the voter can be
identified (except the printed number and other unique identifying
mark on the back), or
(d) which is unmarked or does not indicate the voter’s intention with
certainty,
is void and not to be counted.
Regulation 48 - (2) But a ballot paper on which the vote is marked—
(a) elsewhere than in the proper place, or
(b) otherwise than by means of a cross, or
(c) by more than one mark,
is not to be treated as void for that reason if the voter’s intended answer to
the referendum question is apparent, and the way the paper is marked does
not itself identify the voter and it is not shown that the voter can be identified
by it.
Regulation 48 - (3) The counting officer must endorse the word “rejected” on
any ballot paper which under this regulation is not to be counted, and must
add to the endorsement the words “rejection objected to” if an objection is
made by a counting agent to the officer’s decision.
Regulation 48 - (4) The counting officer must draw up a statement showing
the number of ballot papers rejected under each of the following heads —
(a) no official mark;
(b) both answers voted for;
(c) writing or mark by which voter could be identified;
(d) unmarked or void for uncertainty.
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Regulation 48 - (5) Once the statement is drawn up the counting officer
must—
(a) in the case of a voting area in a region for which a Regional Counting
Officer is appointed, inform the Regional Counting Officer of the
contents of the statement;
(b) in the case of any other voting area, inform the Chief Counting Officer of
the contents of the statement.

Decisions on ballot papers
Regulation 50 - The decision of the counting officer on any question arising in
respect of a ballot paper is final (subject to review in accordance with
paragraph 19 of Schedule 3 to the 2015 Act). 8

8

Deddf Refferendwm yr Undeb Ewropeaidd 2015 – efallai y bydd yn ddarostyngedig i gais
am adolygiad barnwrol
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