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1 Cyflwyniad i'r canllawiau 
hyn 
Diben 

 

 

 

 

 

• Deddfau Cynrychiolaeth y Bobl 1983, 1985 a 2000 
• Deddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000 
• Rheoliadau Cynrychiolaeth y Bobl (Cymru a Lloegr) 2001 
• Deddf Gweinyddu Etholiadau 2006 
• Deddf Pleidiau Gwleidyddol ac Etholiadau 2009 
• Deddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011 
• Gorchymyn Etholiadau Comisiynwyr Heddlu a Throseddu 2012 
• Rheoliadau Etholiadau Comisiynwyr Heddlu a Throseddu 

(Swyddogaethau Swyddogion Canlyniadau) 2012 

https://www.electoralcommission.org.uk/sites/default/files/2019-09/PARO%20planning%20guidance%20W_0.pdf
https://www.electoralcommission.org.uk/sites/default/files/2019-09/PARO%20planning%20guidance%20W_0.pdf
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• Gorchymyn Etholiadau Comisiynwyr Heddlu a Throseddu (Dynodi 
Awdurdodau Lleol) (Rhif 2) 2012 

• Rheoliadau Comisiynwyr Heddlu a Throseddu (Anghymhwyso) 
(Darpariaethau Atodol) 2012 

• Rheoliadau Etholiadau Comisiynwyr Heddlu a Throseddu (Cyfrifon 
Swyddogion Canlyniadau) 2012 

• Gorchymyn Etholiadau Comisiynwyr Heddlu a Throseddu (Taliadau 
Swyddogion Canlyniadau Lleol a Swyddogion Canlyniadau Ardaloedd 
Heddlu) 2012 

• Deddf Cofrestru a Gweinyddu Etholiadau 2013 
• Gorchymyn Trosglwyddo Swyddogaethau (Etholiadau Comisiynwyr 

Heddlu a Throseddu) 2015 

 

 Mae deddfwriaeth diogelu data ddiwygiedig a gymhwyswyd yn 2018 yn 
gymwys i'r gwaith o brosesu pob math o ddata personol. Mae gan SCLlau 
gyfrifoldeb personol am sicrhau eu bod yn cydymffurfio â gofynion 
deddfwriaeth diogelu data. Yn ogystal â'r diweddariadau i'r canllawiau hyn, 
cyhoeddodd y Comisiwn adnodd ym mis Chwefror 2018 er mwyn eich helpu i 
gyflawni eich rhwymedigaethau o dan Reoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data yr 
UE a Deddf Diogelu Data 2018, fel y maent yn ymwneud â'ch cyfrifoldebau 
gweinyddu etholiadau. 

 

Sut i ddefnyddio'r canllawiau hyn 
 

• Rhan A - Rolau a chyfrifoldebau'r Swyddog Canlyniadau 
• Rhan B – Cynllunio a threfnu 
• Rhan C - Gweinyddu'r digwyddiad pleidleisio 
• Rhan D – Pleidleisio absennol 
• Rhan E – Dilysu a chyfrif y pleidleisiau 
• Rhan F –  Ar ôl datgan y canlyniadau 

 

• yr hyn y mae'n rhaid i chi a'r SCAH ei gwneud yn ôl y gyfraith 
• yr hyn y disgwyliwn i chi ei roi ar waith a'r hyn y byddem yn disgwyl ei 

weld er mwyn gallu bodloni ein hunain bod modd sicrhau canlyniadau 
allweddol safonau perfformiad y Comisiwn 

https://www.electoralcommission.org.uk/sites/default/files/word_doc/EU-General-Data-Protection-Regulation-FACTSHEET-W.doc
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0019/148411/PCC-Part-A-Roles-and-responsibilities.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/148412/PCC-Part-B-Planning-and-organisation.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0006/148416/PCC-Part-C-Administering-the-poll.pdf
https://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0007/148417/PCC-Part-D-Absent-Voting.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0009/148419/PCC-Part-E-Verifying-and-counting-the-votes.pdf
https://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0019/148420/PCC-Part-F-After-the-declaration-of-the-results.pdf
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• arfer a argymhellir er mwyn eich helpu i ddeall eich dyletswyddau a'u 
cyflawni 

 

 

Terminoleg 
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2 Cyd-destun yr etholiad 
Yn Essex, Swydd Stafford, Gogledd Swydd Efrog a Swydd Northampton 
mae'r ymgeisydd a etholwyd i swydd Comisiynydd Heddlu a Throseddu hefyd 
yn cyflawni swyddogaeth yr awdurdod tân ac achub. 

 
 

 

Natur yr etholiadau a ymleddir 
 

 

 

Maint 
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Cofrestru etholwyr 
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3 Rolau a chyfrifoldebau 
3.1      Mae'n ofynnol i bob cyngor sir, dosbarth, unedol a metropolitanaidd 
benodi swyddog o'r cyngor i fod yn Swyddog Canlyniadau ar gyfer ethol 
cynghorwyr i'w awdurdod lleol4.  

3.2      Drwy rinwedd eich rôl fel SC llywodraeth leol, byddwch hefyd yn SCLl 
ar gyfer etholiad Comisiynwyr Heddlu a Throseddu. Mewn etholiad ar gyfer 
Comisiynwyr Heddlu a Throseddu, penodir SCLl ar gyfer pob ardal bleidleisio 
yn ardal yr heddlu. Diffinnir yr ardal bleidleisio yn ardal awdurdod lleol. 

Eich rôl a'ch cyfrifoldebau 
 

 

 

• darpariaeth a chyfarpar gorsafoedd pleidleisio5 
• argraffu'r papurau pleidleisio (oni fydd yr SCAH wedi rhoi gwybod y bydd 

yn gyfrifol am hyn) 
• penodi staff gorsafoedd pleidleisio6 
• trefn cynnal yr etholiad7 
• rheoli'r broses o bleidleisio drwy'r post 
• dilysu a chyfrif pleidleisiau yn eich ardal bleidleisio (oni bai fod SCAH 

wedi rhoi gwybod y bydd yn cymryd y cyfrifoldeb am hyn)8 
• trosglwyddo'r cyfanswm lleol ar gyfer yr ardal bleidleisio i'r SCAH9 
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Torri dyletswydd swyddogol a'r pŵer i 
gywiro gwallau gweithdrefnol 

 

 

 

 

 

 

Eich sgiliau a'ch gwybodaeth 
 

 

https://www.electoralcommission.org.uk/sites/default/files/pdf_file/PCC-Part-B-Planning-and-Organisation-W.pdf
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• mynnu cael y staff a'r adnoddau sydd eu hangen i gynnal yr etholiad yn 
effeithiol  

• sicrhau'r cymorth, y sgiliau a'r arbenigedd angenrheidiol o bob rhan o'ch 
awdurdod lleol eich hun 

• goruchwylio'r broses o gynllunio, rheoli prosiect a rheoli risg yr etholiad 
ac ymgorffori unrhyw wersi a ddysgwyd o bleidleisiau blaenorol 

• nodi a goruchwylio unrhyw gamau gweithredu sydd eu hangen er mwyn 
lliniaru unrhyw faterion sy'n codi 

• sicrhau bod staff yn cael yr hyfforddiant priodol i gyflawni eu priod rolau 
• cefnogi'r staff sy'n gweinyddu'r etholiad a goruchwylio eu gwaith yn 

briodol 
• cyfarwyddo staff, monitro cynnydd a chael adborth rheolaidd ar 

weithgareddau 
• os nad chi yw'r SCAH hefyd, cynnal cydberthynas waith effeithiol â'r 

SCAH 
• os nad chi yw'r Swyddog Cofrestru Etholiadol hefyd, cynnal 

cydberthynas waith effeithiol â'r Swyddog Cofrestru Etholiadol 
• cynnal cydberthynas waith effeithiol â'ch Pwynt Cyswllt Unigol yn yr 

heddlu 
• sicrhau bod cyfrifon etholiadau yn cael eu cwblhau'n amserol 

Penodiad, rôl a chyfrifoldebau 
Swyddog Canlyniadau Ardal yr Heddlu 

 

 

• cyhoeddi'r hysbysiad etholiad ar gyfer etholiad Comisiynwyr Heddlu a 
Throseddu16 

• gweinyddu'r broses enwebu17 
• sicrhau bod ymgeiswyr yn bodloni'r gofynion o ran cynnwys eu 

cyfeiriadau etholiadol18 
• coladu a chyfrifo nifer y pleidleisiau a roddwyd i bob ymgeisydd a 

chyfrifo'r canlyniad19 
• datgan y canlyniad20 

 

• argraffu papurau pleidleisio 
• dilysu be. 
• cyfrif y pleidleisiau21 
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4 Safonau perfformiad 
 

 

• gall pobl fwrw eu pleidlais yn hawdd ac maent yn gwybod y caiff eu 
pleidlais ei chyfrif yn y ffordd a fwriadwyd 

• mae'n hawdd i bobl sydd am sefyll etholiad gael gwybod sut i wneud 
hynny, beth yw'r rheolau, a beth mae'n rhaid iddynt ei wneud i 
gydymffurfio â'r rheolau, a gallant fod yn hyderus yn y ffordd y caiff y 
broses a'r canlyniad eu rheoli 

 
 

https://www.electoralcommission.org.uk/cy/rwyf-yneg-pleidleisiwr/gweinyddwr-etholiadol/etholiadau-comisiynwyr-yr-heddlu-a-throseddu
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Atodiad A – Safonau perfformiad i Swyddogion Canlyniadau ym 
Mhrydain Fawr  
Safon perfformiad 1: Pleidleiswyr 
Sicrhau bod y gwaith o gynllunio ar gyfer yr etholiad a'i gynnal yn galluogi pobl i fwrw eu pleidlais yn hawdd a gwybod y 
caiff eu pleidlais ei chyfrif yn y ffordd a fwriadwyd 

Canlyniad Beth sydd angen i'r 
Swyddog Canlyniadau ei 
wneud i gyflawni hyn 

Beth fydd yn dangos sut y 
cyflawnwyd y canlyniad 

Pleidleiswyr yn cael y wybodaeth sydd ei 
hangen arnynt, mewn fformat hygyrch ac 
mewn da bryd i fwrw eu pleidlais 

• Datblygu a gweithredu prosesau 
rheoli prosiect cadarn 

• Gwerthuso'r gwaith o gynllunio ar 
gyfer etholiadau blaenorol a'u cynnal 
a nodi'r gwersi a ddysgwyd, gan 
ddiweddaru cynlluniau fel y bo 
angen 

• Rhoi trefniadau ar waith i reoli 
contractwyr a chyflenwyr er mwyn 
sicrhau bod y gwaith yn cael ei 
gyflawni yn unol â'r fanyleb 

• Sicrhau bod prosesau cadarn ar 
waith ar gyfer sicrhau nad oes 

• Dogfennaeth cynllunio prosiect a 
adolygir yn rheolaidd 

• Dogfennaeth gynllunio sy'n 
adlewyrchu'r gwersi a ddysgwyd  

• Trefniadau ar waith i reoli 
contractwyr a chyflenwyr 

• Prosesau ar gyfer prawfddarllen 
deunyddiau pleidleiswyr, hysbysiad 
pleidleisio a hysbysiad etholiad 

• Gwybodaeth am y ffordd y dosberthir 
cardiau pleidleisio, gan gynnwys 
amcangyfrif pryd y gwneir hynny 
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unrhyw wallau ar ddeunyddiau 
pleidleiswyr, hysbysiad pleidleisio na 
hysbysiad etholiad  

• Sicrhau bod pleidleiswyr yn derbyn 
cardiau pleidleisio cyn gynted â 
phosibl fel bod pleidleiswyr yn cael 
cymaint o amser â phosibl i 
weithredu ar y wybodaeth 

• Sicrhau bod gwybodaeth am 
bleidleisio, gan gynnwys yr 
hysbysiad etholiad a'r hysbysiad 
pleidleisio, ar gael yn hawdd i 
bleidleiswyr, megis ar wefan yr 
awdurdod lleol 

 

• Gwybodaeth pleidleisio ar gael yn 
hawdd ar wefan yr awdurdod lleol  

Pleidleiswyr yn derbyn gwasanaeth o 
safon  

• Sicrhau bod anghenion mynediad yn 
cael eu hystyried wrth gynllunio ar 
gyfer gorsafoedd pleidleisio a'u 
sefydlu 

• Penderfynu ar y ffordd y pennir 
etholwyr a staff i orsafoedd 
pleidleisio er mwyn sicrhau bod 
gorsafoedd pleidleisio yn cael eu 
staffio'n gywir fel bod pleidleiswyr yn 
derbyn gwasanaeth o safon, gan 
ystyried y ffactorau a nodir yng 
nghanllawiau'r Comisiwn 

• Sicrhau bod staff gorsafoedd 
pleidleisio wedi'u hyfforddi i sefydlu 

• Asesu anghenion mynediad, gan 
nodi unrhyw broblemau a chamau 
gweithredu i'w datrys 

• Y ffordd yr eir ati i bennu etholwyr a 
staff i orsafoedd pleidleisio 

• Canllawiau/hyfforddiant i staff 
gorsafoedd pleidleisio 

• Gwybodaeth am y ffordd y dosberthir 
pecynnau pleidleisio drwy'r post, gan 
gynnwys amcangyfrif pryd y gwneir 
hynny 
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gorsafoedd pleidleisio mewn ffordd 
sy'n ystyried anghenion pleidleiswyr 

• Sicrhau bod pleidleiswyr yn derbyn 
pecynnau pleidleisio drwy'r post cyn 
gynted â phosibl fel bod pleidleiswyr 
yn cael cymaint o amser â phosibl i 
weithredu ar y wybodaeth  

 
Gall pleidleiswyr fod yn hyderus y caiff eu 
pleidlais ei chyfrif yn y ffordd a fwriadwyd 

• Cynnal llwybr archwilio clir ar gyfer 
anfon, derbyn ac agor pecynnau 
pleidleisio drwy'r post 

• Sicrhau bod prosesau ar waith i nodi 
unrhyw batrymau gweithgarwch a 
allai ddynodi problemau posibl o ran 
uniondeb, gan gynnwys pa gamau y 
dylid eu cymryd i ymdrin ag unrhyw 
broblemau o'r fath 

• Cadw papurau pleidleisio a 
phecynnau pleidleisio drwy'r post yn 
ddiogel drwy'r amser 

• Rhoi adnoddau ar waith i sicrhau 
bod y gwaith dilysu a chyfrif yn 
amserol 

• Sicrhau bod y canlyniadau yn cael 
eu cyfleu i bleidleiswyr mewn ffordd 
glir ac amserol 

• Sicrhau bod prosesau cyfrif yn cael 
eu dylunio a'u rheoli i sicrhau 

Trefniadau i gynnal llwybr archwilio clir ar 
gyfer anfon, derbyn ac agor pecynnau 
pleidleisio drwy'r post 

Prosesau i ymdrin â phroblemau o ran 
uniondeb 

Trefniadau i storio papurau pleidleisio a 
phecynnau pleidleisio drwy'r post yn 
ddiogel 

Gwybodaeth am sut y caiff y gwaith dilysu 
a chyfrif ei drefnu a'i reoli, gan 
gynnwys y broses a ddilynwyd 
gennych i ddod i'ch penderfyniad 

Trefniadau ar gyfer cyfleu canlyniadau i 
bleidleiswyr 

Trefniadau ar waith i gynnal llwybr 
archwilio clir ar gyfer y prosesau cyfrif 
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canlyniad cywir, gyda llwybr 
archwilio clir 
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Safon perfformiad 2: Y sawl sydd am sefyll etholiad 
Sicrhau bod y gwaith o gynllunio ar gyfer yr etholiad a'i gynnal yn galluogi pobl sydd am sefyll etholiad i gael gwybod 
sut i wneud hynny, beth yw'r rheolau, a beth mae'n rhaid iddynt ei wneud i gydymffurfio â'r rheolau, a gallant fod yn 
hyderus yn y ffordd y caiff y broses a'r canlyniad eu rheoli 

Canlyniad  Beth sydd angen i'r SC ei 
wneud i gyflawni hyn 

Beth fydd yn dangos sut y 
cyflawnwyd y canlyniad 

Mae'r sawl sydd am sefyll etholiad yn 
cael yr holl wybodaeth sydd ei hangen 
arnynt i wneud hynny  
 

Sicrhau bod gwybodaeth am y broses 
etholiadol a gwariant ar gael yn 
hawdd i ymgeiswyr ac asiantiaid, gan 
gynnwys drwy ddarparu sesiynau 
briffio a sicrhau eu bod yn cael 
canllawiau ysgrifenedig 

Sicrhau bod ymgeiswyr yn cael y cyfle i'w 
papurau enwebu gael eu gwirio'n 
anffurfiol cyn eu cyflwyno'n ffurfiol 

 

Canllawiau ysgrifenedig yn cael eu rhoi i 
ymgeiswyr 

Dyddiad(au) sesiynau briffio ac adnoddau 
briffio 

Trefniadau ar waith i ymgeiswyr gael eu 
papurau enwebu wedi'u gwirio'n 
anffurfiol cyn eu cyflwyno'n ffurfiol 

Gall ymgeiswyr fod yn hyderus y caiff y 
broses ei rheoli'n dda, a chael hyder yn y 
canlyniadau 

Sicrhau bod y rhai sydd â'r hawl i fynd i 
sesiynau agor pleidleisiau post yn 
gallu dilyn yr hyn sy'n digwydd, ble a 
phryd 

Sicrhau bod prosesau cyfrif yn dryloyw, 
gyda phob rhan o'r broses dilysu a 
chyfrif yn digwydd o flaen pawb sydd 
â'r hawl i fod yno, gyda gwybodaeth 
yn cael ei rhoi iddynt ar y prosesau i'w 
dilyn 

Cynllun o sesiynau agor pleidleisiau post 
Gwybodaeth yn cael ei rhoi i'r sawl sy'n 

bresennol mewn sesiynau agor 
pleidleisiau post 

Cynllun y cyfrif 
Gwybodaeth yn cael ei rhoi i'r sawl sy'n 

bresennol yn y cyfrif 
Trefniadau ar waith i rannu hynt y cyfrif 
Trefniadau ar waith i gynnal llwybr 

archwilio clir ar gyfer y prosesau cyfrif 
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Sicrhau bod prosesau cyfrif yn cael eu 
dylunio a'u rheoli i sicrhau canlyniad 
cywir, gyda llwybr archwilio clir 

Sicrhau bod prosesau ar waith i nodi 
unrhyw batrymau gweithgarwch a 
allai ddynodi problemau posibl o ran 
uniondeb, gan gynnwys pa gamau y 
dylid eu cymryd i ymdrin ag unrhyw 
broblemau o'r fath 

Prosesau i ymdrin â phroblemau o ran 
uniondeb  
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Safon perfformiad ar gyfer deiliaid swydd statudol sydd â phŵer 
cyfarwyddo 
 

Safon perfformiad 3: Cyd-drefnu a rheoli’r etholiad 
Cyd-drefnu'r gwaith cynllunio ar gyfer etholiad a chynnal etholiad er mwyn sicrhau profiad cyson o ansawdd uchel i 
bleidleiswyr a'r rhai sydd am sefyll etholiad  

Canlyniad Beth sydd angen i’r deiliad 
swydd statudol ei wneud i 
gyflawni’r canlyniad 

Beth fydd yn dangos sut y 
cyflawnwyd y canlyniad 

Sicrhau bod gan Swyddogion 
Canlyniadau lleol y trefniadau 
angenrheidiol ar waith i gynnal etholiadau 
wedi'u trefnu'n dda yn eu hardal  

• Datblygu a gweithredu prosesau 
rheoli prosiect cadarn 

• Datblygu canllawiau a rhoi 
cyfarwyddiadau lle y bo angen i 
sicrhau y caiff yr etholiadau eu 
gweinyddu'n effeithiol yn ardal pob 
Swyddog Canlyniadau lleol  

• Datblygu a gweithredu cynlluniau ar 
gyfer cyfathrebu â SCau lleol  

• Datblygu a gweithredu strategaeth ar 
gyfer cydgysylltu a darparu 
gweithgarwch codi ymwybyddiaeth y 
cyhoedd ac ymgysylltu ag etholwyr 
drwy'r ardal gyfan 

• Dogfennaeth cynllunio prosiect a 
adolygir yn rheolaidd 

• Trefniadau ar gyfer sicrhau y caiff  yr 
etholiad ei gynnal mewn modd cyson, 
gan gynnwys canllawiau a 
gyhoeddwyd a ph’un a ydych wedi 
defnyddio eich pŵer i roi 
cyfarwyddiadau a sut rydych wedi 
gwneud hynny 

• Cynlluniau ar gyfer cyfathrebu â SCau 
lleol 

• Strategaeth ar gyfer cydgysylltu a 
darparu gweithgarwch codi 
ymwybyddiaeth y cyhoedd ac 
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• Lle y bo'n briodol, datblygu proses ar 
gyfer derbyn a chyflwyno canlyniadau 
lleol   

 

ymgysylltu ag etholwyr drwy'r ardal 
gyfan 

• Trefniadau ynglŷn â sut rydych yn 
bwriadu rheoli'r broses o goladu 
canlyniadau lleol, gan gynnwys 
unrhyw brotocolau a chanllawiau a 
roddwyd i Swyddogion Canlyniadau 
lleol 
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