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Adroddiad y Comisiwn Etholiadol ar y deisebau adalw a 
gynhaliwyd yn Peterborough ac Aberhonddu a Sir Faesyfed 
 
Ddydd Iau 10 Hydref, gwnaethom gyhoeddi ein hadroddiad ar y 
deisebau adalw a gynhaliwyd yn gynharach eleni yn Peterborough 
ac Aberhonddu a Sir Faesyfed. 
 
Gan mai dim ond un ddeiseb a gynhaliwyd o’r blaen, yn 2018 yn 
etholaeth Gogledd Antrim, mae’r deisebau adalw hyn wedi darparu 
tystiolaeth gwerthfawr i ni ynglŷn â sut mae rheolau presennol y 
ddeiseb yn gweithio’n ymarferol a sut y gellir gwella’r broses.  
 
Mae ein hadroddiad yn canfod bod y ddau Swyddog Deiseb wedi 
cyflawni eu holl ddyletswyddau o dan Ddeddf Dwyn i gof 2015 ac 
wedi darparu lefel uchel o wasanaeth trwy gydol y cyfnod llofnodi 
chwe wythnos. Fodd bynnag, roedd rhai meysydd lle arweiniodd 
cymhwyso rheolau etholiadol i broses nad yw'n etholiad at heriau 
gweinyddol, a materion gyda thryloywder a chyfrinachedd. 
 
Rydym wedi argymell y dylai Llywodraeth y DU nawr adolygu'r 
rheolau i wella'r profiad i'r rhai sy'n dod ymlaen i arwyddo deisebau 
yn y dyfodol, a'i gwneud hi'n haws i Swyddogion Deiseb redeg y 
broses yn effeithiol. Mae'r rhain yn cynnwys:  
 

 Yr angen i ystyried sut i ddod â chyfrinachedd i'r broses 
ddeisebu; rydym yn cynnig un ffordd o gyflawni hyn, trwy 
gynnig cyfle i etholwyr cymwys nodi eu gwrthwynebiad i'r 
ddeiseb. 

 Nodi'r hyd priodol ar gyfer cyfnod llofnodi llai na chwe 
wythnos. Dylai hyn ddechrau trwy ystyried a fyddai cyfnod o 
bedair wythnos yn ddigonol. 

 Nodi yn gliriach pa amser y dylai lleoedd llofnodi gau ar 
ddiwrnod olaf cyfnod y ddeiseb a'r dyddiad cau ar gyfer 
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Gwybodaeth ar a dolen i 
adroddiad y Comisiwn a 
gyhoeddwyd ar ddydd iau 10 
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Polau piniwn Mai 2020: 
rhybudd o benderfyniad 
gan Swyddogion 
Canlyniadau Ardal yr 
Heddlu, yng Nghymru 
 
Gwybodaeth gan 
Swyddogion Canlyniadau 
Ardal yr Heddlu yng 
Nghymru ynghylch amseriad 
y dilysu a'r cyfrif yn 
etholiadau Comisiynydd yr 
Heddlu a Throsedd Mai 
2020.

 
Polau piniwn Mai 2020: 
cyhoeddi canllaw 
 
Gwybodaeth bellach am 
gyhoeddi canllawiau ar gyfer 
arolygon Mai 2020.

 
Y diweddaraf o Fwrdd 
Cydlynu Etholiadol Cymru 
 
Gwybodaeth gan Fwrdd 
Cydlynu Etholiadol Cymru, 
gan gynnwys dolen i 
grynodeb o'u cyfarfod a 
gynhaliwyd ar 2 Medi.

 
 

Rydym yn cyhoeddi bwletinau yn 
rheolaidd. Maent yn un o'n prif 
ffyrdd o gyfathrebu gyda 
Swyddogion Canlyniadau, 
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derbyn papurau llofnodi post, a phryd a sut y dylid hysbysu'r 
Llefarydd o ganlyniad y ddeiseb. 

 
Rydym hefyd wedi argymell y dylai Swyddogion Deiseb a 
Swyddogion Canlyniadau adolygu eu cynlluniau ar gyfer rhedeg 
deisebau adalw yn y dyfodol: 
 

 Dylai Swyddogion Deiseb, ar gyfer deisebau adalw yn y 
dyfodol, sicrhau eu bod yn cynnig rhai oriau agor estynedig i 
bobl lofnodi'r ddeiseb, y tu hwnt i'r oriau o 9am i 5pm. 

 Dylai Swyddogion Canlyniadau adolygu eu cynllunio wrth 
gefn i gynnwys trefniadau ar gyfer cyflwyno unrhyw 
ddeisebau adalw a allai ddigwydd yn eu hetholaethau, yn 
enwedig i nodi lleoliadau posibl ar gyfer llofnodi lleoedd.   

 
Mae yna hefyd daflenni ffeithiau ar gael ar gyfer y ddwy ddeiseb 
adalw -  Peterborough ,  Aberhonddu a Sir Faesyfed. Mae ein 
hadroddiad ar ddeiseb adalwetholaeth Gogledd Antrim 2018 ar gael    
yma.    

  

 

Polau piniwn Mai 2020: rhybudd o benderfyniad gan Swyddogion 
Canlyniadau Ardal yr Heddlu, Cymru 
 
Yn ddiweddar, mae Swyddogion Canlyniadau Ardal yr Heddlu yng 
Nghymru*, yn eu swyddogaethau fel aelodau o'r Bwrdd Cydlynu 
Etholiadol Cymru, wedi trafod amseriad y dilysu a'r cyfrif ar gyfer 
Etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd' ym mis Mai 2020. 
 
O ganlyniad i drafodaethau ar lefel y Bwrdd, a sgyrsiau gyda 
Swyddogion Canlyniadau Lleol, maent wedi dod i gonsensws 
cenedlaethol ar gyfer pob awdurdod lleol yng Nghymru a fydd yn 
galluogi archebu lleoliadau dilysu a chyfrif.      
 

 Bydd y dilysu yn digwydd o 22:00 ddydd Iau 7 Mai  

 Bydd y cyfrif yn digwydd o 9:30am ddydd Llun 11 Mai 
ymlaen 

 
Mae swyddfeydd Comisiynwyr yr Heddlu a Throsedd yng Nghymru 
ac aelodau Panel Partïon y Cynulliad wedi cael gwybod am y 
penderfyniad. 
  
 
*Swyddogion Canlyniadau Ardal yr Heddlu (Dynodedig) yw:  
 
Heddlu De Cymru Debbie Marles (Cyngor Bro 

Morgannwg) 
Heddlu Gwent Michelle Morris (Cyngor Bwrdeistref 

Sirol Blaenau Gwent) 
Heddlu Gogledd Cymru Colin Everett (Cyngor Sir y Fflint) 
Heddlu Dyfed Powys Ian Westley (Sir Benfro) 

 
**Sefydlwyd Bwrdd Cydlynu Etholiadol Cymru yn 2017 ac mae'n 
cyflawni rôl allweddol wrth gydlynu digwyddiadau etholiadol 
perthnasol a gweithgaredd etholiadol, moderneiddio a diwygio yng 

Swyddogion Cofrestru Etholiadol 
a'u staff. Mae rhifynnau'r 
gorffennol o Fwletinau Cymru, 
Lloegr a'r Alban ar gael yma. 
Gallwch hefyd danysgrifio i'r 

Bwletin. 

 

Rhowch wybod i ni am unrhyw 
newidiadau staff yn eich tîm. Bydd 
hyn yn helpu i ni sicrhau bod ein 

rhestr bostio yn gyfredol. 

 

 

 

https://www.comisiwnetholiadol.
org.uk/privacy-notice) 

 

ddad-danysgrifio unrhyw bryd. 
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Nghymru. Mae hefyd yn hwyluso mwy o gydweithredu rhwng 
Swyddogion Canlyniadau, Swyddogion Cofrestru Etholiadol a 
phartneriaid allweddol eraill. Mae aelodau'r Bwrdd yn cynnwys 
detholiad o swyddogion Canlyniadau Rhanbarthol a Swyddogion 
Canlyniadau/Swyddogion Cofrestru Etholiadol o bob rhan o Gymru, 
ynghyd â chynrychiolwyr o'r Comisiwn Etholiadol, Llywodraethau 
Cymru a'r DU a chynrychiolwyr Cymdeithas y Gweinyddwyr 
Etholiadol. 
 
Etholiadau Mai 2020: cyhoeddi canllawiau 
 
Ymhellach i Fwletin 248, rydym bellach wedi diweddaru Rhan C a 
Rhan D o'n canllawiau craidd i Swyddogion Canlyniadau cyn yr 
etholiadau ar gyfer Comisiynwyr Heddlu a Throseddu sydd wedi'u 
trefnu ar gyfer mis Mai 2020.  
 
At hynny, rydym hefyd wedi cyhoeddi Canllawiau diwygiedig i 
Swyddogion Canlyniadau Ardaloedd yr Heddlu ar gynnal prosesau 
allweddol i gefnogi eu paratoadau ar gyfer etholiadau mis Mai 2020. 
 
Ym mhob achos, nid yw'r canllawiau wedi newid llawer o gymharu â 
blynyddoedd blaenorol, ac mae'r diweddariadau'n canolbwyntio'n 
bennaf ar adlewyrchu'r GDPR. Mae'r log newid ar flaen pob Rhan 
o'r canllawiau wedi cael ei ddiweddaru i adlewyrchu'r diwygiadau a 
wnaed.  
  
Byddwn yn cyhoeddi Rhan E a Rhan F o'n canllawiau i Swyddogion 
Canlyniadau yn ystod yr ychydig wythnosau nesaf. Rydym hefyd yn 
gwneud diwygiadau i'r canllawiau i ymgeiswyr ac asiantiaid ar gyfer 
etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd fis Mai 2020. Byddwn 
yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi drwy Fwletin yn y dyfodol pan 
fydd y canllawiau ar gael. 
 

 

 

Y diweddaraf o Fwrdd Cydlynu Etholiadol Cymru 
 
Cyfarfu Bwrdd Cydlynu Etholiadol Cymru (BCEC) ar 2 Medi.  
 
Roedd eu trafodaeth yn ymdrin â deiseb etholiadau Seneddol 
Ewrop; deiseb Adalw; cynllunio ar gyfer etholiadau Comisiynydd yr 
Heddlu a Throsedd yn 2020; gallu, mentora a chefnogaeth; diwygio 
etholiadol a rôl a gwaith y BCEC yn y dyfodol. Cafwyd 
diweddariadau hefyd gan y Comisiwn Etholiadol, Llywodraeth 
Cymru, Comisiwn y Cynulliad a Grŵp Cynghori'r Iaith Gymraeg.  
 
Mae nodyn briffio sy'n crynhoi'r drafodaeth ar gael yma. 

 

Y Comisiwn Etholiadol, Cymru  
Ty'r Cwmnïau, Ffordd y Goron, Caerdydd, CF14 3UZ  
Ffôn: 0333 103 1929   

Textphone: 18001 020 7271 0500 
gwybodaeth@comisiwnetholiadol.org.uk 

www.comisiwnetholiadol.org.uk 

© Y Comisiwn Etholiadol 2019 
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