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Datblygwyd y llawlyfr hwn i roi gwybodaeth am y darpariaethau a'r mesurau penodol 
sydd wedi'u cyflwyno er mwyn cynnal etholiadau sy'n ddiogel o ran COVID-19 ar 6 Mai 
2021. Mae'r gymuned etholiadol wedi cymryd camau i helpu pawb i gymryd rhan yn 
ddiogel ac yn hyderus, ac mae'r ddogfen hon yn rhoi rhagor o wybodaeth am y camau 
hyn a'r ffordd y caiff yr etholiadau eu cynnal.  

Mae'r Comisiwn Etholiadol wedi llunio llawlyfrau sy'n manylu ar y rheolau etholiadol 
sydd ar waith ar gyfer pob un o'r etholiadau a gynhelir ym Mhrydain Fawr ddydd Iau, 6 
Mai. Mae'r llawlyfrau hyn ar gael ar ein gwefan.  

Mae'r Comisiwn Etholiadol yn darparu canllawiau cynhwysfawr i gefnogi gweinyddwyr 
etholiadau, pleidiau, ymgyrchwyr, ymgeiswyr ac asiantiaid, wrth iddynt baratoi ar gyfer 
yr etholiadau sydd ar ddod. Eleni, mae wedi ategu canllawiau craidd drwy ychwanegu 
canllawiau penodol ar gynnal yr etholiadau'n ddiogel yng nghyd-destun COVID-19. 
Datblygwyd y canllawiau hyn mewn ymgynghoriad â chyrff iechyd y cyhoedd a 
llywodraethau'r DU, yn ogystal ag eraill yn y gymuned etholiadol. Er y bydd cyfyngiadau 
iechyd y cyhoedd yn effeithio ar y gwaith o baratoi ar gyfer yr etholiadau hyn, nid ydynt 
wedi'u pennu mewn cyfraith etholiadol, ac ni chânt eu gorfodi gan y Comisiwn 
Etholiadol.  

https://www.electoralcommission.org.uk/cy/rwyf-yneg-pleidleisiwr/gweinyddwr-etholiadol/canllawiau-i-gefnogi-etholiadau-mis-mai-2021-yn-ystod-pandemig-y-coronafeirws
https://www.electoralcommission.org.uk/cy/rwyf-yneg-pleidleisiwr/gweinyddwr-etholiadol/canllawiau-i-gefnogi-etholiadau-mis-mai-2021-yn-ystod-pandemig-y-coronafeirws
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Pleidleisio 
. 

Pleidleisio yn bersonol 

A yw'n ddiogel pleidleisio yn bersonol?  

Bydd gorsafoedd pleidleisio yn fannau diogel i bleidleisio ym mis Mai. Gall pleidleiswyr 
sy'n dewis pleidleisio yn bersonol helpu i'w diogelu eu hunain ac eraill drwy wneud y 
canlynol:  

• gwisgo gorchudd wyneb 

• dod â'u beiro neu eu pensil eu hunain 

• diheintio eu dwylo wrth gyrraedd a gadael yr orsaf bleidleisio 

• cadw pellter diogel 

Ni ddylai pleidleiswyr fynd i orsaf bleidleisio os bydd ganddynt symptomau COVID-19, neu 
os gofynnwyd iddynt hunanynysu.  

Sut y bydd staff gorsafoedd pleidleisio yn sicrhau bod pleidleiswyr 
yn deall yr hyn y mae angen iddynt ei wneud i gadw'n ddiogel ar y 
diwrnod pleidleisio?  
Mae Swyddogion Canlyniadau wrthi'n rhoi trefniadau ar waith er mwyn sicrhau y bydd 
gorsafoedd pleidleisio yn fannau diogel i bleidleisio, a helpu pleidleiswyr i ddeall yr hyn y 
bydd angen iddynt ei wneud i'w diogelu eu hunain ac eraill.  

Bydd arwyddion mewn gorsafoedd pleidleisio yn atgoffa pleidleiswyr i gadw pellter 
cymdeithasol, cynnal hylendid dwylo a gwisgo gorchudd wyneb, ac yn gofyn i unrhyw un 
sydd â symptomau COVID-19 aros gartref. Bydd pleidleiswyr hefyd yn cael eu hannog i 
ddiheintio eu dwylo wrth gyrraedd a gadael yr orsaf bleidleisio, a bydd gorchudd wyneb 
yn cael ei gynnig i bawb heb orchudd wyneb.   

Bydd y staff yn gyfrifol am reoli'r llif o bleidleiswyr i mewn ac allan o'r orsaf, yn ogystal ag 
unrhyw giwiau a all ffurfio y tu allan, er mwyn sicrhau y gellir cadw pellter cymdeithasol. 
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Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn y canllawiau y mae'r Comisiwn Etholiadol wedi'u 
llunio i gefnogi gweinyddwyr etholiadau i baratoi ar gyfer etholiadau mis Mai 2021, a'u 
cynnal yn ystod pandemig y coronafeirws.  

Mae'r Comisiwn wedi llunio canllawiau ategol ar gyfer Swyddogion Canlyniadau ar 
agweddau allweddol ar y broses etholiadol, gan gynnwys sut i osod gorsafoedd 
pleidleisio.  

At hynny, mae'r Comisiwn wedi datblygu llawlyfrau ar gyfer gorsafoedd pleidleisio ar 
gyfer pob cyfres o etholiadau, gyda'r nod o gynorthwyo staff gorsafoedd pleidleisio. 
Maent yn disgrifio'r gweithdrefnau i'w dilyn yn ogystal â chanllawiau penodol er mwyn 
helpu i sicrhau bod gorsafoedd pleidleisio yn fannau diogel i bleidleisio a gweithio yn 
ystod pandemig COVID-19. Datblygwyd y canllawiau hyn mewn ymgynghoriad agos â 
chyrff iechyd y cyhoedd.  

Llawlyfrau ar gyfer gorsafoedd pleidleisio 

• Etholiadau'r Senedd a Chomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu  

 

 Sut y gellir cadw pellter cymdeithasol mewn gorsaf bleidleisio? 
Mae Swyddogion Canlyniadau yn rhoi trefniadau ar waith er mwyn helpu i gadw pellter 
cymdeithasol yn yr orsaf bleidleisio. Rydym yn eu cynghori i ystyried gosod marciau llawr 
y tu mewn a'r tu allan i'r orsaf bleidleisio er mwyn helpu i reoli ciwiau a sicrhau bod yr 
aelodau o'r staff a'r pleidleiswyr yn cadw pellter cymdeithasol, yn ogystal â chreu system 
unffordd o amgylch yr orsaf bleidleisio lle bynnag y bo'n bosibl. Bydd y staff yn gyfrifol am 
reoli'r llif o bleidleiswyr i mewn ac allan o'r orsaf, yn ogystal ag unrhyw giwiau a all ffurfio 
y tu allan, er mwyn sicrhau y gellir cadw pellter cymdeithasol.  

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn ein canllawiau ategol ar gyfer Swyddogion 
Canlyniadau  ar agweddau allweddol ar y broses etholiadol, gan gynnwys sut i osod 
gorsafoedd pleidleisio. 

A fydd yn rhaid i bleidleiswyr ddod â'u beiro neu eu pensil eu 
hunain?  

Rydym yn annog pob pleidleisiwr i ddod â'i feiro neu ei bensil ei hun, er mwyn lleihau 
cyswllt i'r eithaf.  

Bydd pensiliau glân ar gael yn yr orsaf bleidleisio i'r rhai sy'n anghofio dod â'u beiro neu 
eu pensil eu hunain.  

 

https://www.electoralcommission.org.uk/cy/rwyf-yneg-pleidleisiwr/gweinyddwr-etholiadol/canllawiau-i-gefnogi-etholiadau-mis-mai-2021-yn-ystod-pandemig-y-coronafeirws
https://www.electoralcommission.org.uk/media/1551
https://www.electoralcommission.org.uk/media/1551
https://www.electoralcommission.org.uk/cy/rwyf-yneg-pleidleisiwr/gweinyddwr-etholiadol/canllawiau-i-gefnogi-etholiadau-mis-mai-2021-yn-ystod-pandemig-y-coronafeirws
https://www.electoralcommission.org.uk/cy/rwyf-yneg-pleidleisiwr/gweinyddwr-etholiadol/canllawiau-i-gefnogi-etholiadau-mis-mai-2021-yn-ystod-pandemig-y-coronafeirws
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A fydd pobl yn cael eu gwrthod os byddant yn cyrraedd yr orsaf 
bleidleisio heb wisgo masg?  

Rydym yn annog pob pleidleisiwr i wisgo gorchudd wyneb er mwyn ei ddiogelu ei hun ac 
eraill. Bydd gan staff gorsafoedd pleidleisio orchuddion wyneb sbâr ar gyfer unrhyw un 
sy'n anghofio dod ag un.  

Ni fydd staff gorsafoedd pleidleisio yn atal pleidleiswyr rhag mynd i mewn i orsaf 
bleidleisio na phleidleisio os na fyddant yn gwisgo gorchudd wyneb.  

A fydd lleoliadau gorsafoedd pleidleisio yn newid?  

Mae gweinyddwyr etholiadau yn cymryd camau i sicrhau y gellir rhoi'r mesurau iechyd y 
cyhoedd ychwanegol ar waith yn lleoliadau eu gorsafoedd pleidleisio. Fel rhan o'r gwaith 
hwn, mae'n bosibl y byddant wedi adolygu eu gorsafoedd pleidleisio ers yr etholiadau 
diwethaf, ac mae'n bosibl y bydd rhai newidiadau i orsafoedd pleidleisio os na fydd 
lleoliadau ar gael mwyach neu os bydd angen mwy o le i alluogi staff a phleidleiswyr i 
gadw pellter cymdeithasol.  

Bydd pleidleiswyr yn gallu cadarnhau lleoliad eu gorsaf bleidleisio ar eu cerdyn pleidleisio. 
Mae'r Comisiwn yn annog pleidleiswyr i ymgyfarwyddo â lleoliad eu gorsaf bleidleisio cyn 
6 Mai. Gall pleidleiswyr hefyd ddod o hyd i'w gorsaf bleidleisio ar wefan y Comisiwn, lle y 
gallant nodi eu cod post i gael gwybodaeth am etholiadau yn eu hardal.  

A yw'n ddiogel trin papur yn yr orsaf bleidleisio?  

Dylai pawb sy'n trin papur ac yn gweithio gyda dogfennau a rennir – boed yn bleidleiswyr 
neu'n staff gorsafoedd pleidleisio – ddilyn canllawiau iechyd y cyhoedd. Bydd hyn yn 
cynnwys golchi dwylo'n rheolaidd ac osgoi cyffwrdd â'r wyneb, yn enwedig ar ôl trin papur.  

 

Pleidleisio absennol 

Beth fydd yn digwydd os bydd pleidleiswyr yn mynd yn sâl o 
ganlyniad i COVID-19 neu os bydd angen iddynt hunanynysu ar y 
funud olaf?  

Ni ddylai unrhyw un sy'n hunanynysu neu'n mynd yn sâl o ganlyniad i COVID-19 ychydig 
cyn y diwrnod pleidleisio, neu ar y diwrnod eu hun, golli ei bleidlais.  

Bydd pleidleiswyr yn gallu gwneud cais am bleidlais drwy ddirprwy mewn argyfwng hyd at 
5pm ar y diwrnod pleidleisio, fel y gall rhywun y maent yn ymddiried ynddo bleidleisio ar 
eu rhan. Gallant drefnu hyn drwy siarad â'r tîm cofrestru etholiadol yn eu cyngor lleol, a 

https://www.electoralcommission.org.uk/cy/rwyf-yneg-pleidleisiwr/pleidleisiwr/gwybodaeth-etholiad
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gallant ddod o hyd i'r manylion cyswllt drwy ddefnyddio'r cyfleuster chwilio am god post ar 
wefan y Comisiwn.  

https://www.electoralcommission.org.uk/cy/rwyf-yneg-pleidleisiwr/pleidleisiwr/gwybodaeth-etholiad
https://www.electoralcommission.org.uk/cy/rwyf-yneg-pleidleisiwr/pleidleisiwr/gwybodaeth-etholiad
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Ymgyrchu a gwariant  
A yw'n ddiogel i bleidiau neu ymgyrchwyr ymgyrchu wyneb yn 
wyneb/o ddrws i ddrws yn ystod y cyfyngiadau symud presennol?  

Bydd pleidiau gwleidyddol ac ymgyrchwyr am sicrhau bod eu gweithgareddau ymgyrchu 
yn cydymffurfio â'r cyfyngiadau COVID-19 sydd ar waith ym Mhrydain Fawr a chyngor 
iechyd y cyhoedd.  

Mae canllawiau Llywodraeth y DU ar etholiadau a gynhelir yn Lloegr yn ystod COVID-19 
ar gael ar-lein: 

• Etholiadau'r Senedd 
• Etholiadau sy'n digwydd yn Lloegr 
• Etholiad Senedd yr Alban 

Nid yw'r cyfyngiadau sydd ar waith i reoli risgiau i iechyd y cyhoedd wedi'u pennu mewn 
cyfraith etholiadol ac, felly, ni chânt eu gorfodi gan y Comisiwn Etholiadol. Felly, ni allwn 
roi cyngor ar gyfreithlondeb gweithgarwch ymgyrchu penodol.  

A all ymgeiswyr ddosbarthu masgiau neu hylif diheintio dwylo i 
bleidleiswyr?  

Gallant, ar yr amod eu bod yn gwneud hynny er mwyn cynorthwyo pleidleiswyr yn 
gyffredinol, ac nid er mwyn dylanwadu ar unrhyw un i bleidleisio, neu bleidleisio mewn 
ffordd benodol.  

Mewn cyfraith etholiadol, mae cynnig cymhellion neu wobrau am bleidleisio yn drosedd a 
elwir yn 'tretio'. Diben y rheolau yw sicrhau nad oes neb dan ddylanwad i bleidleisio mewn 
ffordd benodol.  

Mae person yn euog o dretio os bydd yn cynnig bwyd, diod neu adloniant i unrhyw 
bleidleisiwr cyn, yn ystod neu ar ôl etholiad, er mwyn dylanwadu'n llygredig arno. Mae a 
wnelo tretio â bwriad llygredig – nid yw'n gymwys i letygarwch arferol. 

Mae person yn euog o lwgrwobrwyo os bydd yn cynnig unrhyw wobr (ariannol neu fel 
arall) i unrhyw bleidleisiwr, yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, er mwyn ei gymell i 
bleidleisio neu beidio â phleidleisio.   

Mater i'r heddlu yw ymchwilio i droseddau fel tretio neu lwgrwobrwyo, a fydd yn ystyried 
pob achos yn unigol.  

 

https://www.gov.uk/government/publications/the-governments-approach-to-elections-and-referendums-during-covid-19/the-governments-approach-to-elections-and-referendums-during-covid-19
https://www.gov.scot/news/scottish-parliament-election/
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A ddylai fod argraffnod ar fasg wyneb a roddir gan blaid, ymgeisydd 
neu ymgyrchydd nad yw'n blaid?  

Nid oes rhaid bod argraffnod ar orchuddion wyneb nad ydynt yn ddeunydd ymgyrchu.  

Os defnyddir eitemau megis gorchuddion wyneb neu hylif diheintio dwylo fel deunydd 
ymgyrchu i hyrwyddo ymgeisydd, plaid neu ymgyrchydd, er enghraifft gyda brand y blaid 
neu’r ymgeisydd arnynt, rhaid sicrhau bod argraffnod arnynt i ddangos bod y person neu'r 
sefydliad wedi talu amdanynt.  

Yn ogystal, os bydd rhywun yn gwisgo slogan gwleidyddol wrth fynd i mewn i orsaf 
bleidleisio, gyda’r bwriad o bleidleisio, gall y Swyddog Llywyddu ofyn iddo orchuddio'r 
slogan, gan na chaniateir ymgyrchu y tu mewn i orsafoedd pleidleisio.  

Yr unig bobl y caniateir iddynt wisgo rhoséd yw’r ymgeiswyr a’u hasiantiaid pleidleisio.  
Rhaid i unrhyw roséd fod yn blaen ac ni ddylai gyfeirio at yr ymgeisydd na chynnwys 
slogan.  

 

Gwariant 

A fyddai’n rhaid cynnwys masgiau wyneb neu hylif diheintio dwylo 
ar ffurflen gwariant ymgeisydd neu blaid?  

Caiff unrhyw ddeunydd ymgyrchu sy’n hyrwyddo’r ymgeisydd neu’r blaid, gan gynnwys 
gorchuddion wyneb, eu hystyried yn wariant gan yr ymgeisydd neu’r blaid, a bydd angen 
eu cynnwys ar y ffurflen gwariant.  
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Y cyfrif 
A fydd oedi o ran y cyfrif?  

Yn sgil y mesurau cadw pellter cymdeithasol a fydd ar waith mewn lleoliadau cyfrif, mae’n 
debygol y bydd yn cymryd mwy o amser i gyfrif y pleidleisiau eleni nag mewn etholiadau 
blaenorol.  

Rhaid i'r broses o gyfrif pleidleisiau ddechrau cyn gynted ag y bo'n ymarferol ar ôl diwedd 
y cyfnod pleidleisio. Mater i bob Swyddog Canlyniadau unigol fydd penderfynu pryd y caiff 
y cyfrif ei gynnal yn ei ardal, gan ystyried yr amgylchiadau lleol.  Yng Nghymru a’r Alban, 
bydd y cyfrif yn dechrau ddydd Gwener 7 Mai.  

Gall nifer o ffactorau effeithio ar faint o amser y bydd yn ei gymryd i gwblhau’r cyfrif, gan 
gynnwys cymhlethdod yr etholiadau, nifer y papurau pleidleisio gwahanol, a nifer y staff a 
all weithio yn y lleoliad cyfrif ar yr un pryd, yn enwedig o ystyried y mesurau cadw pellter 
cymdeithasol sydd ar waith.   Mae’n bwysig sicrhau y caiff pob pleidlais ei chyfrif, a bod y 
broses yn ddiogel i bawb dan sylw.  

Rydym wedi cyhoeddi canllawiau ategol ar gyfer swyddogion canlyniadau ar reoli’r broses 
dilysu a chyfrif, sy’n ymdrin â nodi lleoliadau cyfrif addas a’r materion i’w hystyried wrth 
wneud trefniadau i sicrhau y caiff y cyfrif ei gynnal yn ddiogel.   

Pa fesurau diogelwch fydd ar waith mewn lleoliadau cyfrif?  

Mae Swyddogion Canlyniadau lleol yn ystyried y mesurau sydd eu hangen i sicrhau y 
gellir cyfrif y pleidleisiau yn ddiogel, gan gynnwys darparu gorsafoedd diheintio dwylo, 
mabwysiadu mesurau i annog pawb i gadw pellter cymdeithasol, a’i gwneud yn ofynnol i 
bawb sy’n bresennol wisgo gorchudd wyneb. Gall y Swyddog Canlyniadau hefyd 
ddefnyddio lleoliad gwahanol i’r arfer, neu ddefnyddio mwy nag un lleoliad, er mwyn 
sicrhau bod y digwyddiad mor ddiogel â phosibl.  

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn ein canllawiau ategol ar gyfer swyddogion 
canlyniadau ar reoli’r broses dilysu a chyfrif.  

Pwy fydd yn gallu bod yn bresennol yn ystod y cyfrif? 

Mae’r rheolau ar gyfer pob etholiad yn pennu pwy sydd â’r hawl i fod yn bresennol. Am 
resymau diogelwch, gall y Swyddog Canlyniadau lleol gyfyngu ar nifer y bobl a gaiff fod yn 
bresennol yn ystod y broses dilysu a chyfrif.  

Rhaid i aelodau o'r cyfryngau a ffotograffwyr sydd am fod yn bresennol yn ystod y cyfrif 
neu ei ffilmio gysylltu â'r Swyddog Canlyniadau Lleol perthnasol i ofyn am ganiatâd 
ymlaen llaw i fod yn bresennol yn ystod y cyfrif ac adeg datgan y canlyniadau.  

https://www.electoralcommission.org.uk/cy/rwyf-yneg-pleidleisiwr/gweinyddwr-etholiadol/canllawiau-i-gefnogi-etholiadau-mis-mai-2021-yn-ystod-pandemig-y-coronafeirws
https://www.electoralcommission.org.uk/cy/rwyf-yneg-pleidleisiwr/gweinyddwr-etholiadol/canllawiau-i-gefnogi-etholiadau-mis-mai-2021-yn-ystod-pandemig-y-coronafeirws
https://www.electoralcommission.org.uk/cy/rwyf-yneg-pleidleisiwr/gweinyddwr-etholiadol/canllawiau-i-gefnogi-etholiadau-mis-mai-2021-yn-ystod-pandemig-y-coronafeirws
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Mae ein canllawiau ategol yn cynnwys rhagor o wybodaeth am y newidiadau y mae 
swyddogion canlyniadau yn eu hystyried, a’r hyn y gall ymgeiswyr ac asiantiaid ddisgwyl 
ei weld yn ystod y broses dilysu a chyfrif.  

https://www.electoralcommission.org.uk/cy/rwyf-yneg-pleidleisiwr/gweinyddwr-etholiadol/canllawiau-i-gefnogi-etholiadau-mis-mai-2021-yn-ystod-pandemig-y-coronafeirws
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Ymwybyddiaeth y cyhoedd  
Sut mae’r Comisiwn Etholiadol yn helpu pleidleiswyr i ddeall sut i 
bleidleisio’n ddiogel yn yr etholiadau ddydd Iau 6 Mai 2021?  

Mae’r Comisiwn yn ymgymryd ag amrywiaeth o weithgarwch i sicrhau bod pleidleiswyr yn 
deall yr opsiynau pleidleisio sydd ar gael iddynt, yn ogystal â sut y gall eu profiad o 
bleidleisio mewn gorsafoedd pleidleisio fod yn wahanol i’r arfer, a’r mesurau a fydd ar 
waith er mwyn sicrhau y gallant bleidleisio’n ddiogel.  

Fel rhan o’r gwaith hwn, mae’r Comisiwn wedi darparu amrywiaeth o adnoddau digidol ac 
wedi'u hargraffu er mwyn helpu awdurdodau lleol i godi ymwybyddiaeth o’r etholiadau 
sydd ar ddod, y terfynau amser ar gyfer cofrestru a’r opsiynau pleidleisio. Mae’r rhain yn 
cynnwys delweddau ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol, datganiadau i’r wasg enghreifftiol, 
a negeseuon enghreifftiol i’r rhai sy’n eithriadol o agored i niwed yn glinigol.    

Mae llyfrynnau gwybodaeth i bleidleiswyr yn cael eu hanfon i bob aelwyd yng Nghymru a 
Lloegr. Yng Nghymru, bydd y llyfryn dwyieithog hwn yn rhoi gwybodaeth am etholiadau’r 
Senedd a Chomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu, ac yn yr Alban, bydd yn cynnwys 
gwybodaeth am etholiad Senedd yr Alban. Mae'r llyfrynnau’n cynnwys gwybodaeth am sut 
i gofrestru, pwy sy'n gymwys i bleidleisio, sut i bleidleisio a beth fydd pobl yn pleidleisio 
drosto. Cânt eu cyhoeddi ar 22 Mawrth yn yr Alban ac 5 Ebrill yng Nghymru.  

Sut mae’r Comisiwn yn cefnogi pleidleiswyr ag anableddau? 

Mae’r Comisiwn wedi bod yn gweithio gyda sefydliadau sy’n cynrychioli pobl ag 
anableddau. Ar y cyd â’r sefydliadau hyn, rydym yn darparu gwybodaeth hygyrch er mwyn 
helpu pobl i ddeall sut y gall eu profiad mewn gorsafoedd pleidleisio fod yn wahanol i’r 
arfer, a’r mesurau a fydd ar waith er mwyn sicrhau y gallant bleidleisio’n ddiogel.  

Yn ogystal, mae’r Comisiwn wedi datblygu llawlyfrau ar gyfer gorsafoedd pleidleisio sydd 
â’r nod o gynorthwyo staff gorsafoedd pleidleisio. Mae nhw’n cynnwys canllawiau penodol 
ar sut i sicrhau y caiff gorsafoedd pleidleisio eu gosod mewn ffordd sy’n ystyried 
anghenion pleidleiswyr ag amrywiaeth o anableddau.   
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