
 

 

 

Hysbysiad o ofynion cyfrinachedd – i’r refferendwm 

Adran 66 o Ddeddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983 (fel y’i diwygiwyd)  

(1) Bydd yr unigolion a ganlyn – 
 

(a) y Prif Swyddog Cyfrif, a bob Swyddog Cyfrif Rhanbarthol a swyddog 
cyfrif, yn mynychu gorsaf bleidleisio 
 

(b) bob dirprwy’r fath swyddog sy’n mynychu hefyd, 
 

(c) bob swyddog llywyddu a chlerc sy’n mynychu hefyd, 
 

(d) pob ymgeisydd neu asiant etholiad neu asiant pleidleisio sy’n mynychu 
hefyd, a 
 

(e) bob person sy’n mynychu yng nghyswllt unrhyw un o adrannau 6A i 6D 
y Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000,”. 

 
yn cadw ac yn cynorthwyo i gadw cyfrinachedd y bleidlais ac ni fyddant, ac 
eithrio unrhyw ddiben a awdurdodir gan y gyfraith, yn cyfathrebu wrth unrhyw 
berson cyn i’r bleidlais gau unrhyw wybodaeth ynghylch – 
 

(i) enw unrhyw etholwr neu ddirprwy i etholwr sydd neu nad yw wedi 
gwneud cais am bapur pleidleisio neu sydd wedi neu heb bleidleisio 
mewn gorsaf bleidleisio; 
 

(ii) y rhif ar gofrestr yr etholwyr unrhyw etholwr, neu ei ddirprwy, sydd wedi 
gwneud cais am bapur pleidleisio neu wedi pleidleisio mewn gorsaf 
bleidleisio; neu 
 

(iii) y marc swyddogol. 
 

(2) Bydd bob person sy’n mynychu cyfrif pleidleisiau yn cynnal a chynorthwyo 
i gynnal cyfrinachedd pleidleisio ac ni fyddant yn –  

(a) sicrhau na cheisio sicrhau wrth gyfrif y pleidleisiau y rhif neu farc 
adnabod unigryw ar gefn unrhyw bapur pleidleisio;  

(b) cyfathrebu unrhyw wybodaeth a gafwyd yng nghyfrif y pleidleisiau 
ynglŷn â’r ateb refferendwm y rhoddwyd unrhyw bleidlais iddo ar unrhyw 
bapur pleidleisio neilltuol.  

Ni fydd unrhyw berson yn – 
 

Nid oes cyfieithiad Cymraeg swyddogol o’r gofynion cyfrinachedd. Mae’r 
ddogfen hon yn cynnwys cyfieithiad Cymraeg o ofynion cyfrinachedd 
statudol a ddarparwyd gan y Comisiwn Etholiadol.  



 

(a) ymyrryd gyda phleidleisiwr wrth gofnodi ei bleidlais, neu’n ceisio 
gwneud hynny; 
 

(b) caffael neu geisio caffael gwybodaeth mewn gorsaf bleidleisio ynglŷn â 
pha ateb refferendwm y mae pleidleisiwr yn yr orsaf honno ar fin 
pleidleisio drosto neu y mae wedi pleidleisio drosto; 

(c) yn cyfleu ar unrhyw bryd wrth unrhyw un unrhyw wybodaeth a 
sicrhawyd mewn gorsaf bleidleisio ynghylch yr ateb refferendwm y 
mae’r pleidleisiwr yn yr orsaf honno ar fin pleidleisio drosto neu wedi 
pleidleisio drosto, neu ynghylch y rhif neu farc adnabod unigryw arall ar 
gefn y papur pleidleisio a roddwyd i bleidleisiwr yn yr orsaf honno; 

(d) cymell pleidleisiwr, yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol, i ddangos ei 
bapur pleidleisio ar ôl iddo fwrw ei bleidlais er mwyn rhoi gwybod i 
unrhyw un y cwestiwn refferendwm y mae ef wedi pleidleisio drosto 
neu nad yw ef wedi pleidleisio drosto. 
 

(4) Bydd bob person sy’n mynychu’r digwyddiadau yng nghyswllt anfon neu 
dderbyn papurau pleidleisio i bobl sy’n pleidleisio drwy’r post yn cynnal a 
chynorthwyo i gynnal cyfrinachedd y pleidleisio ac ni fydd -  

(a) ac eithrio rhyw ddiben a awdurdodwyd gan y gyfraith, yn cyfleu, cyn 
cau’r bleidlais, wrth unrhyw berson wybodaeth a gasglwyd yn y 
digwyddiadau hynny ynghylch y marc swyddogol; neu  

(b) ac eithrio rhyw ddiben a awdurdodwyd gan y gyfraith, yn cyfleu i 
unrhyw berson unrhyw bryd wybodaeth a gasglwyd yn y digwyddiadau 
hynny ynghylch y rhif neu farc adnabod unigryw arall ar gefn y papur 
pleidleisio a anfonwyd at unrhyw berson; neu  

(c) ac eithrio rhyw ddiben a awdurdodwyd gan y gyfraith, ceisio canfod yn 
y digwyddiadau mewn cysylltiad â derbyn papurau pleidleisio rif neu farc 
adnabod unigryw arall ar gefn unrhyw bapur pleidleisio; neu  

(d) ceisio canfod yn y digwyddiadau mewn cysylltiad â derbyn papurau 
pleidleisio, yr ateb refferendwm a roddwyd ar unrhyw bapur pleidleisio 
neilltuol neu gyfleu unrhyw wybodaeth mewn perthynas â hynny a 
gasglwyd yn y digwyddiadau hynny.  

(5) Ni all unrhyw berson a gynorthwyodd bleidleisiwr gydag anabledd i 
bleidleisio ddweud wrth unrhyw un unrhyw bryd unrhyw wybodaeth ynghylch y 
cwestiwn refferendwm y bwriada’r pleidleisiwr bleidleisio drosto neu y mae 
wedi pleidleisio drosto, neu ynghylch y rhif neu farc adnabod unigryw arall ar 
gefn y papur pleidleisio a roddwyd i’r pleidleisiwr ei ddefnyddio. Mae gan 
‘etholwr ag anableddau’ yr ystyr a roddir iddo gan reol 31(11) rheolau’r 
refferendwm. 
 
(6) Os yw person yn ymddwyn yn groes i’r adran hon bydd yn agored ar 
euogfarn ddiannod i ddirwy nad yw’n uwch na lefel 5 ar y raddfa safonol neu i 
garchariad am gyfnod nad yw’n hwy na 6 mis. 



 

Hysbysiad o ofynion cyfrinachedd – i’r etholiad 

Erthygl 35 Gorchymyn (Cynrychiolaeth y Bobl) Cynulliad 

Cenedlaethol Cymru 2007 

35.—(1) Rhaid i’r unigolion canlynol sy’n mynychu gorsaf bleidleisio, sef – 

(a) swyddog canlyniadau; 

(b) swyddog llywyddu neu glerc; 

(c) ymgeisydd neu asiant etholiad neu asiant pleidleisio; neu 

(d) person sy’n mynychu yng nghyswllt unrhyw un o adrannau 6A i 6D 

y Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol 2000, 

gadw a chynorthwyo i gadw cyfrinachedd y bleidlais ac ni fyddant, ac eithrio 

unrhyw ddiben a awdurdodir gan y gyfraith, yn cyfathrebu wrth unrhyw berson 

cyn i’r bleidlais gau unrhyw wybodaeth ynghylch – 

(i) enw unrhyw etholwr neu ddirprwy i etholwr sydd neu nad yw wedi 

gwneud cais am bapur pleidleisio neu sydd wedi neu heb bleidleisio 

mewn gorsaf bleidleisio; 

(ii) y rhif ar gofrestr yr etholwyr unrhyw etholwr, neu ei ddirprwy, sydd 

wedi gwneud cais neu heb wneud cais am bapur pleidleisio neu wedi 

pleidleisio mewn gorsaf bleidleisio; neu 

(iii) y marc swyddogol ar unrhyw bapur pleidleisio. 

(2) Bydd bob person sy’n mynychu cyfrif pleidleisiau yn cynnal a 

chynorthwyo i gynnal cyfrinachedd pleidleisio ac ni fyddant yn – 

(a) sicrhau na cheisio sicrhau wrth gyfrif y pleidleisiau y rhif neu farc 

adnabod unigryw arall ar gefn unrhyw bapur pleidleisio; neu 

(b) cyfathrebu unrhyw wybodaeth a gafwyd yng nghyfrif y pleidleisiau 

ynglŷn â’r modd y bwriwyd pleidlais ar unrhyw bapur pleidleisio 

neilltuol. 

Ni fydd unrhyw berson yn – 

(a) ymyrryd gyda phleidleisiwr wrth gofnodi ei bleidlais, neu’n ceisio 

gwneud hynny; 

(b) caffael neu geisio caffael gwybodaeth mewn gorsaf bleidleisio 

ynglŷn â’r modd y mae pleidleisiwr yn yr orsaf honno ar fin pleidleisio 

neu y mae wedi pleidleisio; 



 

(c) cyfathrebu ar unrhyw bryd wrth unrhyw berson unrhyw wybodaeth a 

sicrhawyd mewn gorsaf bleidleisio ynghylch y modd y mae’r pleidleisiwr 

yn yr orsaf honno ar fin pleidleisio neu wedi pleidleisio, neu ynghylch y 

rhif neu farc adnabod unigryw arall ar gefn y papur pleidleisio a 

roddwyd i bleidleisiwr yn yr orsaf honno; neu 

(d) cymell pleidleisiwr, yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol, i 

ddangos ei bapur pleidleisio ar ôl iddo fwrw ei bleidlais er mwyn rhoi 

gwybod i unrhyw berson sut y mae wedi pleidleisio neu heb bleidleisio. 

(4) Bydd bob person sy’n mynychu’r digwyddiadau yng nghyswllt anfon 

neu dderbyn papurau pleidleisio i bobl sy’n pleidleisio drwy’r post yn 

cynnal a chynorthwyo i gynnal cyfrinachedd y pleidleisio ac ni fydd - 

(a) ac eithrio rhyw ddiben a awdurdodwyd gan y gyfraith, yn cyfleu, 

cyn cau’r bleidlais, wrth unrhyw berson wybodaeth a gasglwyd yn y 

digwyddiadau hynny ynghylch y marc swyddogol; 

(b) ac eithrio rhyw ddiben a awdurdodwyd gan y gyfraith, yn cyfleu i 

unrhyw berson unrhyw bryd wybodaeth a gasglwyd yn y 

digwyddiadau hynny ynghylch y rhif neu farc adnabod unigryw arall ar 

gefn y papur pleidleisio a anfonwyd at unrhyw berson; 

(c) ac eithrio rhyw ddiben a awdurdodwyd gan y gyfraith, ceisio 

canfod yn y digwyddiadau mewn cysylltiad â derbyn papurau 

pleidleisio rif neu farc adnabod unigryw arall ar gefn unrhyw bapur 

pleidleisio; neu 

(d) ceisio canfod yn y digwyddiadau mewn cysylltiad â derbyn 

papurau pleidleisio sut y pleidleisiwyd ar unrhyw bapur pleidleisio 

neilltuol neu gyfleu unrhyw wybodaeth mewn perthynas â hynny a 

gasglwyd yn y digwyddiadau hynny. 

(5) Ni all unrhyw berson a gynorthwyodd bleidleisiwr gydag anableddau 

ddweud wrth unrhyw berson unrhyw bryd unrhyw wybodaeth ynghylch y 

modd mae’r pleidleisiwr hwnnw’n bwriadu pleidleisio neu wedi pleidleisio, 

neu ynghylch y rhif neu farc adnabod unigryw arall ar gefn y papur 

pleidleisio a roddwyd i’r pleidleisiwr ei ddefnyddio. 

(6) Os yw person yn ymddwyn yn groes i’r erthygl hon bydd yn agored ar 

euogfarn ddiannod i ddirwy nad yw’n uwch na lefel 5 ar y raddfa safonol 

neu i garchariad am gyfnod nad yw’n hwy na 6 mis. 



 

(7) Yng nghyswllt trosedd a gyflawnwyd ar ôl cychwyn adran 281(5) o 

Ddeddf Cyfiawnder Troseddol 2003, rhaid cymryd y cyfeiriad ym 

mharagraff (6) at 6 mis i olygu cyfeiriad at 51 wythnos. 

 


