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1 Cyflwyniad 
Cefndir a diben 
1.1 Diben yr adnodd hwn yw helpu Swyddogion Canlyniadau i wneud 
penderfyniadau am rai o'r agweddau allweddol ar baratoi a gweinyddu'r gwaith o 
ddilysu a chyfrif y pleidleisiau, fel amseru, adnoddau a'r ffordd orau o reoli'r prosesau 
dan sylw. Mae'r penderfyniadau hyn yn rhan hollbwysig o baratoadau Swyddog 
Canlyniadau ar gyfer yr etholiadau a dylid eu gwneud mor gynnar â phosibl. 

1.2 Mae'r ddogfen hon yn seiliedig ar y pecyn cymorth a gynhyrchwyd yn wreiddiol 
ar gyfer yr etholiadau ym mis Mai 2015, ond mae wedi cael ei diweddaru fel ei bod 
yn gymwys i bob etholiad heblaw am etholiadau ar gyfer Awdurdod Llundain Fwyaf a 
gaiff eu cyfrif yn electronig. Cafodd fersiwn 2015, y mae'r ddogfen hon wedi'i seilio 
arni, ei datblygu mewn ymgynghoriad ag aelodau o'r Gweithgor Etholiadau, Cofrestru 
a Refferenda (ERRWG) a Bwrdd Cynghori Etholiadol y DU (EAB) ac mae'n 
adlewyrchu'r hyn rydym ni, yr ERRWG a'r EAB yn credu fydd yn helpu Swyddogion 
Canlyniadau i gynllunio a chyflawni prosesau dilysu a chyfrif cywir ac amserol. 

 
 
Gall coronafeirws gyflwyno heriau penodol i Swyddogion Canlyniadau, Swyddogion 
Cofrestru Etholiadol a’u timau wrth baratoi ar gyfer yr etholiadau yn 2022 a’u 
cyflawni. I’ch cynorthwyo, mae’r Comisiwn yn flaenorol wedi cyhoeddi dogfennau 
canllaw atodol sy’n canolbwyntio ar rannau allweddol y broses etholiadol, a dylid eu 
darllen yn unol â’r canllaw hwn. 

Ystyriaethau cynllunio ar gyfer etholiadau 2021 – Cymru  
Ystyriaethau cynllunio ar gyfer etholiadau 2021 – Lloegr 
Ystyriaethau cynllunio ar gyfer etholiadau 2021 – yr Alban 

 
Ystyriaethau dilysu a chyfrif ar gyfer etholiadau 2021 – Cymru 
Ystyriaethau dilysu a chyfrif ar gyfer etholiadau 2021 – Lloegr 
Ystyriaethau dilysu a chyfrif ar gyfer etholiadau 2021 – yr Alban 
 

Mae yna egwyddorion iechyd cyhoeddus y dylai pawb eu dilyn ym mhob agwedd ar 
fywyd beunyddiol i helpu i leihau risg lledaenu’r coronafeirws, a dylai’r rhain fod yn 
sail i bob agwedd ar eich paratoadau at yr etholiadau. 

 

  Mae'r adnodd hwn yn cyd-fynd â chanllawiau'r Comisiwn ar gyfer Swyddogion 
Canlyniadau. Ceir canllawiau manwl ar gamau allweddol y broses dilysu a chyfrif yn 
‘Rhan E – Dilysu a chyfrif y pleidleisiau’ o ganllawiau'r Comisiwn i Swyddogion  

https://www.electoralcommission.org.uk/media/7580
https://www.electoralcommission.org.uk/media/7580
https://www.electoralcommission.org.uk/media/7575
https://www.electoralcommission.org.uk/media/7576
https://www.electoralcommission.org.uk/media/7836
https://www.electoralcommission.org.uk/media/7838
https://www.electoralcommission.org.uk/media/7837
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1.3 Mae gweinyddu etholiadau yn peri heriau sylweddol i lawer o Swyddogion 
Canlyniadau a'u staff, ac mae hyn yn arbennig o wir am y broses dilysu a chyfrif: 

• Mae llawer o Swyddogion Canlyniadau, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig 
sy'n fawr yn ddaearyddol, yn wynebu rhwystrau logistaidd wrth gludo'r holl 
flychau pleidleisio i'r lleoliad dilysu a chyfrif, a fydd yn effeithio ar yr amser a 
gymerir i gwblhau'r broses dilysu a chyfrif a datgan y canlyniadau.  

• Bydd proses gyfrif etholiadau yn destun cryn dipyn o graffu, ac mae'n bosibl y 
bydd rhai etholiadau a ymleddir yn agos iawn mewn rhai ardaloedd etholiadol.  

• Gallai'r cyfryngau ganolbwyntio ar y cyfrif a'r canlyniadau a gaiff eu datgan a 
bydd yn bwysig rheoli disgwyliadau, nid yn unig i'r cyfryngau ond i bawb sydd â 
diddordeb yn y canlyniadau. 

• Ar gyfer rhai etholiadau, y gofyniad i drosglwyddo canlyniadau lleol i’r 
Swyddogion Canlyniadau Awdurdodau Cyfun.at ddiben casglu a chyfrifo’r 
canlyniad. 
 

1.4 Rydym yn cydnabod pwysigrwydd gwybodaeth a phrofiad lleol ac nad oes ‘un 
ateb i bawb’ ar gyfer cynnal proses dilysu a chyfrif. Mae gan bob ardal etholiadol ei 
hamgylchiadau ei hun a fydd yn dylanwadu ar y penderfyniadau y mae'n rhaid i 
Swyddogion Canlyniadau eu gwneud. Beth bynnag fo'r trefniadau dilysu a chyfrif, 
dylai Swyddogion Canlyniadau sicrhau eu bod yn glynu wrth yr egwyddorion 
allweddol ar gyfer dilysu a chyfrif effeithiol, fel y nodir ym mhennod 1 Rhan E – Dilysu 
a chyfrif y pleidleisiau. 

1.5 Bwriedir i'r adnodd hwn helpu Swyddogion Canlyniadau a'u staff i gyflawni'r 
egwyddorion allweddol hyn gan gydnabod amgylchiadau lleol amrywiol ar yr un pryd. 

1.6 Dylai Swyddogion Canlyniadau bob amser ystyried y canlynol wrth wneud 
unrhyw benderfyniad sy'n effeithio ar y broses dilysu a chyfrif: 

• A yw'r holl brosesau'n dryloyw? Er enghraifft: 
- A gaiff popeth ei wneud yng ngolwg pawb sydd â'r hawl i fod yn 

bresennol? 
- A roddir digon o wybodaeth i'r sawl sy'n bresennol am y prosesau a 

ddilynir? 
- A gaiff gwybodaeth ei throsglwyddo mewn ffordd gyson ac agored? 

• A oes trywydd archwilio clir a diamwys? 

• A fydd y broses dilysu a chyfrif yn cynhyrchu canlyniadau cywir a gaiff eu 
derbyn? 

• A fydd y broses dilysu a chyfrif yn amserol? 

• A fydd cyfrinachedd y bleidlais yn cael ei gynnal bob amser? 

• A fydd y papurau pleidleisio (a deunydd papur arall) yn ddiogel bob amser, gan 
gynnwys pan gaiff papurau pleidleisio eu cludo neu'u storio rhwng prosesau? 

https://www.electoralcommission.org.uk/cy/rwyf-yneg-pleidleisiwr/gweinyddwr-etholiadol
https://www.electoralcommission.org.uk/cy/rwyf-yneg-pleidleisiwr/gweinyddwr-etholiadol
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• A ydych yn dilyn egwyddorion iechyd y cyhoedd ac yn rhoi mesurau ar waith er 
mwyn sicrhau bod y rhai sy'n bresennol yn y lleoliad yn ddiogel?  
 

1.7 Ym mhob achos, dylai Swyddogion Canlyniadau gadw cofnod o'u 
penderfyniadau. Dylai Swyddogion Canlyniadau adolygu eu cynlluniau dilysu a 
chyfrif yn rheolaidd oherwydd gall amgylchiadau newid. 

1.8 Cydnabyddir yn eang fod rhannu'r broses o ddilysu a chyfrif pleidleisiau yn 
ardaloedd sy'n llai na'r ardal etholiadol berthnasol yn effeithiol iawn o ran sicrhau 
canlyniad cywir ac amserol ac iddo drywyddion archwilio clir. Yna caiff canlyniadau'r 
‘ardaloedd’ hynny eu cydgrynhoi er mwyn cael canlyniad cyffredinol ar gyfer yr ardal 
etholiadol berthnasol. Bydd unrhyw broblemau cyfrif sy'n codi wedi'u cyfyngu i ardal 
fwy hydrin a bydd unrhyw ailgyfrif a all ddigwydd o ganlyniad wedi'i gyfyngu o bosibl.  

1.9 O ganlyniad i hyn, dylai Swyddogion Canlyniadau ystyried defnyddio'r dull 
gweithredu hwn wrth gynllunio eu proses dilysu a chyfrif.  

1.10 Bydd angen i Swyddogion Canlyniadau reoli disgwyliadau rhanddeiliaid hefyd. 
Dylai Swyddogion Canlyniadau ymgynghori ac ymgysylltu â rhanddeiliaid drwy gydol 
eu proses gynllunio a dylent fod yn barod i egluro'r rhesymau dros y penderfyniadau 
y maent yn eu gwneud. Ar gyfer penderfyniadau allweddol, dylid rhoi rhesymau 
ysgrifenedig dros y penderfyniad a wnaed i randdeiliaid. Gall cyfathrebu â 
rhanddeiliaid yn ystod y broses gynllunio ac yn ystod y gwaith dilysu a chyfrif ei hun 
fod yn ffordd effeithiol o sicrhau bod gan randdeiliaid hyder yn y broses.  

Rydym hefyd yn cydnabod y gall disgresiwn rhai Swyddogion Canlyniadau fod yn 
gyfyngedig mewn rhai etholiadau gan ei bod yn bosibl y byddant yn ddarostyngedig i 
gyfarwyddiadau neu ganllawiau gan Swyddogion Canlyniadau eraill.  

Sut i ddefnyddio'r pecyn cymorth hwn 
1.11 Mae'r pecyn cymorth hwn yn ymwneud â dilysu a chyfrif pleidleisiau. Nid yw'n 
cwmpasu'r gwaith o goladu canlyniadau lleol mewn etholiadau sydd â strwythur 
rhanbarthol. Mae'n cynnwys canllawiau ar y chwe maes canlynol: 

• tybiaethau a phrofion i helpu gyda gwaith cynllunio 

• amseriad y cyfrif 

• paratoi ar gyfer y broses dilysu a chyfrif 

• cyfathrebu â rhanddeiliaid yn ystod y broses dilysu a chyfrif 

• derbyn deunyddiau o'r gorsafoedd pleidleisio a blychau papurau pleidleisio 
drwy'r post wedi'u selio 

• y broses dilysu a chyfrif 
 
1.12 Mae pob un o'r meysydd hyn yn cwmpasu: 

• y penderfyniadau allweddol y bydd angen i Swyddogion Canlyniadau eu 
gwneud 
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• arferion a argymhellir er mwyn helpu Swyddogion Canlyniadau i ddeall a 
chyflawni eu dyletswyddau  

 
1.13  Drwy gydol y ddogfen hon, rydym yn defnyddio ‘rhaid’ wrth gyfeirio at ofyniad 
cyfreithiol penodol a ‘dylai’ ar gyfer arfer a argymhellir. Rydym yn defnyddio'r term 
‘chi’ neu ‘Swyddog Canlyniadau’ i gyfeirio at y Swyddog Canlyniadau sy'n gyfrifol am 
yr elfen berthnasol o'r broses dilysu a/neu gyfrif yn yr etholiadau. Mewn rhai 
etholiadau, un Swyddog Canlyniadau fydd yn gyfrifol am y broses ddilysu, y cyfrif a 
datgan y canlyniad ond, mewn etholiadau eraill, efallai y bydd un Swyddog 
Canlyniadau yn gyfrifol am y broses ddilysu tra bo Swyddog Canlyniadau gwahanol 
yn gyfrifol am gyfrif y papurau pleidleisio.  

I gael canllawiau manylach ar rolau a chyfrifoldebau yn yr etholiadau, gweler 
canllawiau'r Comisiwn yn Rhan A – Rolau a chyfrifoldebau ar gyfer yr etholiad 
perthnasol. 

 

Cyfuno 

Drwy gydol yr adnodd hwn, caiff blychau cyfuno eu cynnwys sy'n tynnu sylw at 
ystyriaethau penodol i'r rheini sy'n gweinyddu etholiadau cyfun.  

 

 Caiff y penderfyniadau allweddol y mae'n rhaid i Swyddogion Canlyniadau 
eu gwneud mewn perthynas â dilysu a chyfrif eu dangos mewn blychau ag 
ebychnod.  

Darperir dolenni i'r rhannau perthnasol o bob adran sy'n rhoi mwy o wybodaeth am y 
penderfyniadau hynny. Mae prif gorff yr adran yn gosod y penderfyniadau yn eu cyd-
destun ac yn darparu rhagor o ganllawiau, yn ogystal â nodi ble y gellir dod o hyd i 
ragor o wybodaeth. 

Bydd angen i chi sicrhau bod gennych brosesau sy'n briodol i'r risg ar waith er mwyn 
sicrhau lefel o ddiogelwch ar gyfer data personol yn ystod y broses ddilysu a chyfrif. 
Bydd angen i chi sicrhau bod data personol yn cael eu dinistrio ar yr adeg briodol 
hefyd, yn unol â'ch polisi cadw dogfennau.  

Os bydd angen trosglwyddo data, bydd angen i chi sicrhau bod cytundeb ar waith 
rhyngoch chi a'r person sy'n derbyn y data er mwyn sicrhau y caiff y data eu 
trosglwyddo a'u dinistrio'n ddiogel. Mae ein hadnodd diogelu data yn cynnwys cyngor 
manylach ar storio data personol yn ddiogel a chynnal eich polisi cadw dogfennau, 
gan gynnwys yr hyn y dylid ei gynnwys yn y polisi.  

 

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/3642
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Tybiaethau a phrofion i helpu gyda gwaith 
cynllunio 
1.14 Gall llunio tybiaethau realistig a chadarn eich helpu i gynllunio ar gyfer y broses 
dilysu a chyfrif. Gall tybiaethau cadarn fod yn dystiolaeth ddefnyddiol wrth egluro eich 
penderfyniadau ac felly dylai'r rhain gael eu cofnodi ar bapur. Drwy rannu tybiaethau 
â rhanddeiliaid yn gynnar yn y broses, bydd modd i eraill brofi cadernid y tybiaethau 
cyn i'r gwaith cynllunio manwl gael ei gwblhau. 

1.15 Dylech adolygu'r holl dybiaethau yn rheolaidd fel y gallwch ymateb yn briodol ac 
yn amserol os bydd unrhyw amgylchiadau neu ffactorau sy'n dylanwadu ar y 
tybiaethau hynny yn newid. 

Amseroedd cludo blychau pleidleisio i'r 
lleoliad dilysu 
1.16 Mae tybiaethau ynglŷn ag amseroedd cludo blychau pleidleisio yn ddefnyddiol 
am nifer o resymau: 

• gall staff sy'n derbyn blychau pleidleisio o orsafoedd pleidleisio hysbysu 
Swyddogion Canlyniadau os bydd unrhyw flwch/blychau yn hwyr oherwydd gall 
hyn awgrymu fod problem i Swyddog Llywyddu unigol neu broblem ehangach 
yn effeithio ar nifer o Swyddogion Llywyddu  

• gallwch wneud amcangyfrif ar sail gwybodaeth o ran pryd y bydd y blychau 
pleidleisio olaf ar gyfer yr etholiad yn debygol o gyrraedd, a fydd yn helpu i 
ddynodi pryd y caiff y broses ddilysu ei chwblhau 

 
1.17 Mae'n bosibl amcangyfrif pryd y disgwylir i bob blwch pleidleisio gyrraedd y 
lleoliad dilysu, gan gydnabod hefyd y gallai oedi ddigwydd o ganlyniad i giwiau yn yr 
orsaf bleidleisio ar ddiwedd y cyfnod pleidleisio, tywydd garw ac ati. Gellir cael 
gwybodaeth werthfawr drwy ddadansoddi etholiadau blaenorol. Hefyd, mae llawer o 
raglenni ar y rhyngrwyd sy'n cyfrifo'r amser a gymerir i deithio rhwng gorsaf 
bleidleisio a'r lleoliad dilysu.  

1.18 Gallwch hefyd gyfrifo'r amser cyfartalog y bydd Swyddog Llywyddu yn ei 
gymryd i gwblhau'r ffurflenni perthnasol a phecynnu deunyddiau ar ddiwedd y cyfnod 
pleidleisio drwy gyfeirio at brofiad etholiadau blaenorol neu drwy gynnal ymarfer byr i 
fesur yr amser y byddai rhywun sydd wedi'i hyfforddi i lefel Swyddog Llywyddu yn ei 
gymryd i gwblhau'r gwaith papur gofynnol a phecynnu'r holl ddeunyddiau. 

Nifer y pleidiau a/neu ymgeiswyr 
1.19 Gall nifer y pleidiau a/neu ymgeiswyr effeithio'n sylweddol ar y broses dilysu a 
chyfrif. Er enghraifft, os oes nifer mawr o bleidiau a/neu ymgeiswyr yn sefyll etholiad, 
gallai hyn olygu:  
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• y bydd papurau pleidleisio yn fawr ac y gall staff fod yn arafach yn eu trin 

• y bydd angen mwy o le ar gyfer y papurau pleidleisio mawr 

• y gall y broses o rannu'r pleidleisiau'n fwndeli ar gyfer pleidiau a/neu ymgeiswyr 
penodol fod yn arafach a chymryd mwy o le 

• y gall fod angen mwy o le i ymgeiswyr ac asiantiaid yn y lleoliad dilysu a chyfrif 
 
1.20 Er mwyn canfod nifer tebygol y pleidiau a/neu ymgeiswyr, dylech wneud y 
canlynol:  

• cysylltu â'r pleidiau gwleidyddol yn gynnar 

• monitro datganiadau o ddiddordeb 

• monitro ceisiadau am becynnau enwebu  
 
1.21 Gellir ystyried y wybodaeth hon wedyn wrth wneud penderfyniadau ynghylch 
lleoliad, cynllun y cyfrif, cyfarpar a nifer y staff y bydd eu hangen.  

Nifer y pleidleiswyr  
1.22 Mae angen i Swyddogion Canlyniadau benderfynu pa adnoddau sy'n briodol ar 
gyfer y cam dilysu a chyfrif. Mae'r nifer disgwyliedig a fydd yn pleidleisio yn ffactor 
hollbwysig wrth benderfynu pa adnoddau y dylid eu darparu. Dylai Swyddogion 
Canlyniadau benderfynu faint o bobl sy'n debygol o bleidleisio - gan ystyried y 
potensial y bydd diddordeb hwyr yn yr etholiadau, pan fydd y posibilrwydd o addasu 
cynlluniau yn gyfyngedig. Mae bob amser yn well dilyn y llwybr mwyaf diogel o ran y 
nifer a fydd yn pleidleisio oherwydd gall datblygiadau cenedlaethol a lleol arwain at 
newidiadau cyflym i'r nifer a fydd yn pleidleisio mewn gwirionedd. Fel gofyniad 
sylfaenol, dylech dybio na fydd y nifer a fydd yn pleidleisio yn llai na'r nifer a 
bleidleisiodd yn yr etholiadau diweddaraf a drefnwyd.  

1.23 Bydd angen i chi wahaniaethu rhwng y nifer a fydd yn pleidleisio drwy'r post a'r 
nifer a fydd yn pleidleisio mewn gorsaf bleidleisio er mwyn sicrhau bod yr adnoddau 
ar gyfer agor a dilysu pleidleisiau post yn ddigonol yn ogystal â'r adnoddau ar gyfer 
cyfrif papurau pleidleisio. Dylai Swyddogion Canlyniadau adolygu'r tybiaethau ynglŷn 
â'r nifer a fydd yn pleidleisio yn gyson a dylent fod yn barod i ddiwygio cynlluniau os 
bydd yn ymddangos bod y sefyllfa'n newid.  

 

Cyfrifo nifer tebygol y papurau pleidleisio y bydd angen 
eu prosesu 
1.24 Bydd angen i Swyddogion Canlyniadau benderfynu pa adnoddau sy'n briodol, 
ac mae deall faint o bapurau pleidleisiau y gall fod angen eu trin yn hollbwysig er 
mwyn penderfynu pa adnoddau y dylid eu darparu.  
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1.25 Gallwch amcangyfrif nifer y papurau pleidleisio y gallai fod angen i chi eu 
prosesu yn y broses dilysu a chyfrif drwy luosi'r etholwyr amcangyfrifedig â'r nifer 
disgwyliedig a fydd yn pleidleisio fel y dangosir isod: 

 
Papurau pleidleisio i'w dilysu a'u cyfrif 

Etholwyr cymwys X nifer disgwyliedig a fydd yn pleidleisio = nifer y papurau pleidleisio 

    68,175     69.1%       47,108 

 

Papurau pleidleisio nas defnyddiwyd i'w dilysu 

Etholwyr cymwys – nifer y papurau i'w dilysu a'u cyfrif = papurau nas defnyddiwyd 

  68,175    47,108            21,067 

 

Papurau pleidleisio a gyflwynwyd 

Dylech hefyd gofio y bydd angen i chi ddilysu'r papurau pleidleisio a gyflwynwyd. Er 
na fydd llawer o'r rhain, dylech sicrhau eich bod yn cynnwys hyn yn eich gwaith 
cynllunio. 

 
1.26 Er y bydd y cyfrifiad uchod yn rhoi amcangyfrif cadarn i chi o nifer y papurau y 
bydd angen i chi eu rheoli yn y broses dilysu a chyfrif, dylech gynnwys rhywfaint o 
hyblygrwydd yn eich cynlluniau er mwyn sicrhau eich bod yn barod i ddelio â nifer 
mwy o bobl a fydd yn pleidleisio a/neu etholwyr na'r disgwyl. 

1.27 Byddwch yn gallu amcangyfrif nifer tebygol yr etholwyr cymwys drwy 
ddefnyddio'r ffigur ar ôl cyhoeddi'r gofrestr ddiwygiedig fel llinell sylfaen, ond gan 
gyfrif ar gyfer cynnydd tebygol yn nifer y bobl a fydd yn cofrestru cyn yr etholiadau. 
Gall dadansoddi'r cynnydd yn nifer yr etholwyr cyn yr etholiadau diwethaf a drefnwyd 
roi syniad i chi o'r cynnydd canrannol yn yr etholwyr y gallwch ei ddisgwyl yn yr 
etholiadau. Dylech hefyd ystyried unrhyw gynnydd posibl o ganlyniad i weithgarwch 
cofrestru y bydd Swyddogion Cofrestru Etholiadol yn ei wneud cyn yr etholiadau. 
Drwy fonitro'r diweddariadau misol i'r gofrestr, cyfrif am unrhyw gynnydd mewn 
cyfraddau cofrestru o ganlyniad i weithgarwch ymgysylltu â'r cyhoedd ac ystyried 
unrhyw ychwanegiadau hwyr at y gofrestr, dylech allu adolygu'r amcangyfrif hwnnw a 
sicrhau ei fod yn parhau i fod yn gadarn.  

1.28 Bydd angen i Swyddogion Canlyniadau nad ydynt hefyd yn Swyddogion 
Cofrestru Etholiadol, gysylltu â'r Swyddog Cofrestru Etholiadol perthnasol i gael y 
data cofrestru. Yn yr un modd, bydd angen i Swyddogion Canlyniadau mewn 
ardaloedd etholiadol trawsffiniol gysylltu â'r Swyddogion Cofrestru Etholiadol ar 
draws yr ardal etholiadol er mwyn cael y data perthnasol.  
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1.29 Bydd Swyddogion Canlyniadau hefyd yn gallu amcangyfrif, ar gam cynnar, nifer 
tebygol y pleidleiswyr post yn eu hardal. Eto, bydd y gofrestr ddiwygiedig a gyhoeddir 
yn rhoi llinell sylfaen ar gyfer nifer y pleidleiswyr post, a ddylai gynnwys 
dadansoddiad o'r cynnydd canrannol cyn etholiadau tebyg blaenorol. Dylai 
Swyddogion Canlyniadau hefyd ystyried unrhyw weithgarwch cofrestru sy'n cael ei 
wneud gan Swyddogion Cofrestru Etholiadol cyn yr etholiad. Bydd yr holl bethau hyn 
gyda'i gilydd yn rhoi syniad o gynnydd posibl cyn yr etholiad. Drwy fonitro'r rhestr 
pleidleiswyr absennol yn rheolaidd, bydd Swyddogion Canlyniadau yn gallu parhau i 
adolygu eu hamcangyfrif a sicrhau ei fod yn gadarn. Bydd angen i Swyddogion 
Canlyniadau mewn ardaloedd etholiadol trawsffiniol gysylltu â'r Swyddogion 
Canlyniadau ar draws yr ardal etholiadol er mwyn sicrhau bod eu hamcangyfrifon ar 
gyfer yr ardal etholiadol gyfan yn gadarn.  

1.30 Gan ddefnyddio'r dybiaeth o ran y nifer a fydd yn pleidleisio drwy'r post yn yr 
ardal etholiadol, gall Swyddogion Canlyniadau gyfrifo cyfanswm y papurau pleidleisio 
drwy'r post y gallai fod angen iddynt eu prosesu. Yna gallant barhau i adolygu'r ffigur 
hwn drwy fonitro nifer y pleidleisiau post a ddychwelir yn ystod y cyfnod cyn y 
diwrnod pleidleisio. Drwy ddadansoddi patrwm y pleidleisiau post a ddychwelwyd 
mewn etholiadau blaenorol, gellir gwneud penderfyniadau ar sail gwybodaeth ynglŷn 
â faint o gasgliadau y bydd angen eu gwneud o orsafoedd pleidleisio yn ystod y 
diwrnod pleidleisio a faint o staff y gall fod eu hangen i ddelio â phleidleisiau post a 
dderbynnir ar y diwrnod pleidleisio. Bydd angen i chi fod yn hyblyg ac yn gallu 
ymateb i ddigwyddiadau cenedlaethol a lleol a allai effeithio ar eich tybiaethau o ran 
y nifer a fydd yn pleidleisio neu addasu'r patrwm traddodiadol pan ddychwelir 
pleidleisiau post wedi'u cwblhau.  

1.31 Bydd angen i Swyddogion Canlyniadau adolygu eu hamcangyfrifon yn gyson er 
mwyn sicrhau eu bod yn parhau i fod yn gadarn, gan ystyried ffactorau fel: 

• Effaith gweithgarwch cofrestru a gwaith ymgysylltu â'r cyhoedd yn ystod y 
cyfnod cyn yr etholiadau a'r ffordd y bydd hyn yn effeithio ar nifer yr etholwyr a 
nifer y pleidleiswyr absennol. 

• Newidiadau i nifer yr etholwyr a'r pleidleiswyr absennol bob mis. 

• Unrhyw gynnydd hwyr mewn ceisiadau yn agos i'r dyddiadau cau perthnasol ar 
gyfer cofrestru a phleidleisiau absennol. 

• Y sefyllfa sy'n datblygu mewn perthynas â'r coronafeirws a chyngor iechyd y 
cyhoedd.  
 

1.32 Dylech adolygu tybiaethau ynglŷn â nifer y papurau pleidleisio y bydd angen eu 
trin ar ôl y dyddiad cau ar gyfer cofrestru (h.y. ar ôl canol nos ar y 12fed diwrnod 
gwaith cyn yr etholiad) a'r dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am bleidlais bost (h.y. ar 
ôl 5pm ar yr 11eg diwrnod gwaith cyn yr etholiad ar gyfer etholiadau yng Nghymru a. 
Bydd angen i Swyddogion Canlyniadau nad ydynt hefyd yn Swyddogion Cofrestru 
Etholiadol, gysylltu â'r Swyddog Cofrestru Etholiadol perthnasol i gael y data hyn. Yn 
yr un modd, bydd angen i Swyddogion Canlyniadau mewn ardaloedd etholiadol 
trawsffiniol gysylltu â'r Swyddogion Cofrestru Etholiadol ar draws yr ardal etholiadol 
er mwyn cael y data perthnasol. 
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1.33 Bydd nifer y papurau pleidleisio amheus y gall fod angen gwneud dyfarniad yn 
eu cylch am nad yw'r pleidleisiwr wedi marcio'r papur pleidleisio yn unol â'r 
cyfarwyddiadau, yn effeithio ar yr adnoddau y gall fod eu hangen hefyd. Drwy 
ddadansoddi canlyniadau etholiadau tebyg blaenorol, dylai Swyddogion Canlyniadau 
allu amcangyfrif nifer y papurau pleidleisio amheus y gall fod angen eu prosesu yn y 
cyfrif.  

Pennu pa adnoddau sydd eu hangen a 
phrofi prosesau  
1.34 Er mwyn bod yn fodlon y bydd y broses dilysu a chyfrif yn amserol, bydd angen 
i Swyddogion Canlyniadau benderfynu pa adnoddau staffio y bydd eu hangen i 
ddelio â nifer y papurau pleidleisio a ddisgwylir, gan gadw mewn cof y dull cyfrif a 
ddewiswyd.  

1.35 Mae sawl peth y gall Swyddogion Canlyniadau ei wneud ar gam cynnar er 
mwyn helpu i wneud penderfyniadau ynghylch adnoddau staffio a phrofi'r dull dilysu 
a chyfrif.  

1.36 Dylai Swyddogion Canlyniadau edrych ar nifer y staff a'r prosesau a 
ddefnyddiwyd mewn etholiadau blaenorol a nifer y papurau pleidleisio a broseswyd. 
Yna, gellir defnyddio gwerthusiad o'r prosesau a'r cymarebau staffio a phryd y 
cwblhawyd camau amrywiol y broses dilysu a chyfrif er mwyn gwneud 
penderfyniadau ar gyfer yr etholiadau hyn.  
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2 Amseriad y cyfrif 

Bydd angen i Swyddogion Canlyniadau wneud penderfyniadau ynghylch sut i 
reoli'r broses dilysu a chyfrif mewn ffordd sy'n sicrhau eu bod wedi cymryd camau 
rhesymol i ddechrau'r cyfrif cyn gynted ag y bo'n ymarferol ar ôl diwedd y cyfnod 
pleidleisio, neu yn unol ag unrhyw gyfarwyddyd neu ganllawiau a roddir gan 
Swyddog Canlyniadau arall, lle y bo'n berthnasol. 

 
 

Dull dilysu / cyfrif a threfniadau rheoli  

• Pa ddull y byddwch yn ei ddefnyddio a sut y byddwch yn rheoli'r broses dilysu a 
chyfrif? Er enghraifft, a fyddwch yn rhannu'r broses dilysu a chyfrif yn rhannau 
llai, mwy hydrin?  

• Os oes gennych etholiadau unigol, a fyddwch yn dechrau cyfrif pleidleisiau cyn 
i'r gwaith dilysu gael ei gwblhau?  

• Os oes gennych etholiadau cyfun, a fyddwch yn cynnal eich prosesau cyfrif ar 
amseroedd a diwrnodau gwahanol?A fyddwch yn penderfynu ar drefn 
digwyddiadau drwy gysylltu â Swyddogion Canlyniadau perthnasol eraill er 
mwyn sicrhau bod eich cynlluniau yn cyd-fynd â chynlluniau cyffredinol, ac a 
fyddwch yn ystyried y gofynion deddfwriaethol o ran pryd y bydd ymgeiswyr yn 
derbyn y swydd?  

• Sut y byddwch yn rheoli prosesau gwahanol, er enghraifft cyflwyno dyfarniad ar 
bapurau pleidleisio amheus, gan rannu’r canlyniadau gydag ymgeiswyr ac 
asiantiaid? 

   
Staffio 

• Sawl aelod o staff y bydd ei angen arnoch i gwblhau'r broses ddilysu a 
dechrau'r cyfrif cyn gynted ag y bo'n ymarferol ar ôl i’r gorsafoedd pleidleisio 
gau neu i gydymffurfio ag unrhyw gyfarwyddyd neu ganllawiau gan Swyddog 
Canlyniadau arall, lle y bo'n berthnasol?  

• Sawl aelod o staff a phobl eraill sy'n bresennol a all fod yn lleoliad y cyfrif yn 
ddiogel, a sut y bydd hyn yn effeithio ar ba mor gyflym y gallwch ddilysu'r 
papurau pleidleisio a symud ymlaen i'r cyfrif?  

 
Y lleoliad a ddewisir 

• A yw'r lleoliad yn addas i chi allu cwblhau'r broses ddilysu a dechrau'r cyfrif cyn 
gynted ag y bo'n ymarferol ar ôl i’r gorsafoedd pleidleisio gau neu yn unol ag 
unrhyw gyfarwyddyd neu ganllawiau gan Swyddog Canlyniadau arall, lle y bo'n 
berthnasol? Er enghraifft, a yw'n ddigon mawr ar gyfer nifer y staff y bydd eu 
hangen arnoch, ac a fydd yn gweithio gyda'ch cynllun a'ch prosesau cyfrif? A 
yw'r lleoliad yn hygyrch o bob rhan o'r ardal etholiadol?  
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Cludo blychau pleidleisio  

• A allai defnyddio mannau casglu er mwyn dosbarthu blychau pleidleisio a 
deunyddiau eraill i'r lleoliad dilysu olygu bod deunyddiau o orsafoedd pleidleisio 
yn cyrraedd y lleoliad dilysu yn gynt yn gyffredinol? Os byddwch yn defnyddio 
mannau casglu, sut y byddwch yn sicrhau bod deunyddiau wedi'u dosbarthu 
gan bob gorsaf bleidleisio? 

• Sut y byddwch yn sicrhau proses effeithiol yn y man gollwng? A fyddwch yn 
defnyddio system unffordd i mewn ac allan o'r man gollwng er enghraifft? 

• Beth fydd eich gweithdrefn gyfathrebu i yrwyr roi gwybod i chi am unrhyw oedi? 
• Pa fesurau wrth gefn y byddwch yn eu rhoi ar waith, e.e. sut y byddwch yn 

sicrhau bod tywydd garw, problemau ceir neu achosion o gau ffyrdd yn cael cyn 
lleied o effaith â phosibl? 

Ciwiau ar ddiwedd y cyfnod pleidleisio  

• Pa drefniadau y byddwch yn eu gwneud i leihau'r posibilrwydd o giwiau mewn 
gorsafoedd pleidleisio ar ddiwedd y cyfnod pleidleisio? A fyddwch yn ystyried 
cael rolau ychwanegol i staff mewn gorsafoedd pleidleisio, er enghraifft i reoli 
ciwiau?  

• Beth fydd eich gweithdrefn gyfathrebu i staff gorsafoedd pleidleisio roi gwybod i 
chi am giwiau ac unrhyw oedi arall? 

 
Pleidleisiau post 

• Sut y byddwch yn rheoli swm y pleidleisiau post a dderbynnir ar y diwrnod 
pleidleisio er mwyn cyfyngu ar nifer y pleidleisiau post y bydd angen i chi eu 
prosesu o hyd yn ystod y broses dilysu a chyfrif? Er enghraifft, pa mor aml y 
dylai pleidleisiau post gael eu casglu o orsafoedd pleidleisio a phryd?  

• A fydd dynodyddion ar bleidleisiau post a ddychwelir yn cael eu dilysu yn y 
lleoliad dilysu neu rywle arall? 

• Faint o staff fydd yn briodol ar gyfer y prosesau agor amlenni pleidleisiau post? 
• Os caiff dynodyddion ar bleidleisiau post a ddychwelir eu dilysu yn y lleoliad 

dilysu, pa offer fydd eu hangen arnoch? 
• Mewn ardaloedd etholiadol trawsffiniol neu os nad chi yw'r Swyddog Cofrestru 

Etholiadol, sut y byddwch yn penderfynu ar y ffordd fwyaf effeithlon o reoli'r 
broses o ddilysu dynodyddion ar bleidleisiau post a ddychwelir?  

 
Sut y byddwch yn cyfathrebu ag ymgeiswyr, asiantiaid ac eraill? 

• Sut y byddwch yn ymgynghori ag ymgyrchwyr, asiantiaid ac eraill ynglŷn ag 
amseriad y cyfrif? Os oes gennych y disgresiwn i benderfynu ar amseriad y 
cyfrif, sut y byddwch yn rhannu eich penderfyniad?  

• A fyddwch yn rhoi gwybodaeth glir a phenodol am amseriadau disgwyliedig a'r 
prosesau sy'n gysylltiedig â gwahanol rannau o'r cyfrif?  

• A fyddwch yn amlinellu eich dull o ymdrin â'ch prosesau ymlaen llaw, ac yn 
sicrhau bod pob ymgeisydd, asiant a phlaid wleidyddol yn cael yr un 
wybodaeth?  
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Penderfyniadau sy'n benodol i etholiadau cyfun 

• Yn amodol ar reolau'r etholiad perthnasol, a fyddwch yn defnyddio un blwch 
pleidleisio neu flwch pleidleisio ar wahân ar gyfer pob etholiad? 

 
• Lle y bo'n berthnasol, sut y byddwch yn sicrhau diogelwch papurau pleidleisio 

un etholiad wrth i bapurau pleidleisio etholiad arall gael eu cyfrif?  
 
 

2.1 Mae rheolau'r etholiad yn rhoi dyletswydd ar bob Swyddog Canlyniadau i 
wneud trefniadau ar gyfer cyfrif y pleidleisiau ‘cyn gynted ag y bo'n ymarferol ar ôl i’r 
gorsafoedd pleidleisio gau’. Neu, os ydych yn gyfrifol am etholiad Senedd y DU, 
rhaid eich bod wedi cymryd camau rhesymol i ddechrau cyfrif y pleidleisiau cyn 
gynted ag y bo’n ymarferol o fewn pedair awr o’r gorsafoedd pleidleisio’n cau. Felly 
bydd angen i chi wneud penderfyniad o ran amseru pob proses gyfrif rydych yn 
gyfrifol amdani. 

2.2 Bydd angen i chi ystyried ffactorau megis nifer y staff a phobl eraill sy'n 
bresennol a all fod yn lleoliad y cyfrif yn ddiogel, a sut y bydd hyn yn effeithio ar hyd y 
broses dilysu a chyfrif. 

2.3 Mewn rhai achosion, mae'n bosibl y bydd cwmpas unrhyw benderfyniad yn 
gyfyngedig am eich bod yn ddarostyngedig i gyfarwyddyd neu ganllawiau Swyddog 
Canlyniadau arall o ran yr amser y mae'n rhaid i'r broses ddilysu a/neu gyfrif 
ddechrau neu erbyn pryd y bydd rhaid cwblhau'r broses.  

2.4 Dylech gadw cofnod o'r holl gamau a gymerwyd er mwyn gallu darparu trywydd 
archwilio sy'n dangos eich proses benderfynu. Dylech allu esbonio eich 
penderfyniadau, a dylech fod yn barod i wneud hynny mewn ymateb i ymholiadau.  

 

Ymgynghori â rhanddeiliaid o ran 
amseriadau a rhannu penderfyniadau 
2.5 Er gwaethaf yr heriau hyn, bydd disgwyliad ymhlith pleidleiswyr, ymgeiswyr, 
pleidiau a'r cyfryngau y caiff y canlyniadau eu datgan cyn gynted â phosibl ar ôl i'r 
gorsafoedd pleidleisio gau am 10pm ar y diwrnod pleidleisio. Dylai Swyddogion 
Canlyniadau gadw mewn cysylltiad â gwleidyddion, cynrychiolwyr pleidiau 
gwleidyddol, darlledwyr a sefydliadau newyddion ynghylch amseriad y broses dilysu 
a chyfrif.  

2.6 Dylech wneud y penderfyniadau sy'n bwydo i mewn i drefniad pob cyfrif rydych 
yn gyfrifol amdano cyn gynted â phosibl ar ôl ymgynghori'n helaeth, a rhannu'r 
penderfyniadau hyn.  

2.7 Dylech rannu gwybodaeth ynghylch amseriad y broses dilysu a chyfrif ag 
ymgeiswyr ac asiantiaid, cynrychiolwyr pleidiau gwleidyddol a'r cyfryngau cyn gynted 



15 

â phosibl er mwyn sicrhau eu bod yn cefnogi eich cynlluniau ac i reoli eu 
disgwyliadau.  

2.8 Gan ddefnyddio'r tybiaethau a'r profion a amlinellir yn y pecyn cymorth hwn, 
dylech allu amcangyfrif yr amseriadau ar gyfer cwblhau'r holl gamau dilysu a chyfrif. 
Dylech rannu'r amseriadau hyn â rhanddeiliaid ynghyd â'r tybiaethau sy'n sail iddynt. 
Fodd bynnag, dylid rhybuddio rhanddeiliaid hefyd mai dim ond amseriadau dangosol 
yw'r rhain ac y gallent newid ar y noson – er enghraifft, os bydd y nifer a bleidleisiodd 
yn sylweddol uwch neu'n is na'r disgwyl. 

2.9 Efallai y bydd gan rai rhanddeiliaid ddisgwyliadau afrealistig ynglŷn â pha mor 
gyflym y gellir cwblhau prosesau a gall hyn arwain at densiwn a rhwystredigaeth yn y 
broses dilysu a chyfrif. Er mwyn rheoli disgwyliadau, dylech esbonio'r prosesau dan 
sylw yn fanwl a faint o amser y mae pob cam yn debygol o'i gymryd.  

2.10 Dylai Swyddogion Canlyniadau allu egluro'r adnoddau sydd wedi'u hymrwymo 
i'r broses dilysu a chyfrif fel y nodir yn adran 1 uchod. 

Cyfuno 

Dylai rhanddeiliaid fod yn ymwybodol bod angen i'r gwaith o ddilysu pob etholiad fod 
wedi'i gwblhau cyn y gellir dechrau'r gwaith cyfrif ar gyfer unrhyw un o'r etholiadau. 1 
Os bydd Swyddogion Canlyniadau yn gyfrifol am fwy nag un cyfrif, dylent hefyd 
esbonio i randdeiliaid ym mha drefn y caiff pleidleisiau'r etholiadau amrywiol eu cyfrif 
a'r trefniadau sydd ar waith os bydd toriad mewn gweithrediadau.  

 
 

Ffactorau sy'n dylanwadu ar amseriad y 
cyfrif 
2.11 Mater i bob Swyddog Canlyniadau yw penderfynu pa gamau i'w cymryd fel ei 
fod yn cydymffurfio â'i ddyletswydd i ddechrau cyfrif pleidleisiau cyn gynted ag y bo'n 
ymarferol ar ôl i’r gorsafoedd pleidleisio gau, gan ystyried yr amgylchiadau penodol 
yn ei ardal. Mewn rhai achosion, efallai y bydd Swyddogion Canlyniadau yn 
ddarostyngedig i ganllawiau a chyfarwyddiadau a roddir gan Swyddog Canlyniadau 
arall hefyd mewn perthynas ag amseriad y broses ddilysu a/neu gyfrif.  

2.12 Mae nifer o ffactorau a fydd yn effeithio ar amseriadau ac mae'r is-benawdau 
isod yn cynnwys gwybodaeth am ffactorau allweddol. Fodd bynnag, nid yw'r rhestr 
hon yn hollgynhwysfawr a gall fod ffactorau eraill y bydd angen i Swyddogion 

                                            
1 Yn achos etholiad Senedd y DU yn unig, nid oes raid i Swyddogion Canlyniadau aros nes 
eu bod wedi cwblhau'r broses ddilysu ar gyfer pob digwyddiad pleidleisio lle rydych yn 
gweithredu fel y Swyddog Canlyniadau sy'n ymgymryd â'r swyddogaethau cyfunol, cyn y 
gallant ddechrau cyfrif y pleidleisiau ar gyfer etholiad Senedd y DU.  
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Canlyniadau eu hystyried yn dibynnu ar amgylchiadau lleol. 
 

Dull dilysu a chyfrif a threfniadau rheoli  
2.13 Bydd y ffordd y caiff y broses dilysu a chyfrif ei threfnu a'i rheoli yn effeithio ar 
amseriad. Mae angen sicrhau cydbwysedd rhwng cyflymder a chywirdeb – dylech 
ystyried yn benodol a all eich prosesau dilysu a chyfrif gynhyrchu canlyniad amserol 
a chywir.  

2.14 Derbynnir yn eang fod defnyddio prosesau dilysu a chyfrif ‘bach’ yn arbennig o 
effeithiol er mwyn cael canlyniad cywir ac amserol gyda thrywydd archwilio clir. Mae'r 
dull hwn yn ymwneud â rhannu'r broses dilysu a chyfrif yn ‘ardaloedd’ sy'n llai na'r 
ardal etholiadol gyfan. Yna caiff y canlyniadau o'r ‘ardaloedd’ hynny eu cydgrynhoi er 
mwyn cael canlyniad cyffredinol. Ar gyfer ystyriaethau ymarferol yn ymwneud â'r 
prosesau dilysu a chyfrif, gweler adran 6 isod. 

Adnoddau staffio 
2.15 Bydd lefel yr adnoddau staffio sydd ar gael yn cael effaith uniongyrchol ar 
amseriad y broses dilysu a chyfrif. Am awgrymiadau ar sut i bennu faint o adnoddau 
sydd eu hangen, gweler adran 1 uchod. Trafodir y mathau gwahanol o staff y bydd 
eu hangen ar Swyddogion Canlyniadau er mwyn cynnal y broses dilysu a chyfrif yn 
adran 3 isod. 

Y lleoliad a ddewisir 
2.16 Bydd maint y lleoliad yn effeithio ar nifer y staff a all fod yn bresennol yn ogystal 
â phobl eraill a fydd yn bresennol. Wrth ddewis lleoliad, dylai Swyddogion 
Canlyniadau ystyried yn benodol a fydd y lleoliad yn ddigon mawr i nifer y staff sydd 
eu hangen a'r rhai sydd â'r hawl i fod yn bresennol. Am ganllawiau ar bwy all fod yn 
bresennol, gweler Rhan E – Dilysu a chyfrif y pleidleisiau o ganllawiau'r Comisiwn i 
Swyddogion Canlyniadau.  

2.17 Am ganllawiau cyffredinol ar ddewis lleoliadau a chynllun y lleoliad dilysu a 
chyfrif, gweler adran 3 o'r adnodd hwn.  

2.18 Gellir cynnal y prosesau dilysu a chyfrif mewn lleoliadau gwahanol ac, o dan yr 
amgylchiadau hyn, bydd angen i chi gymryd camau i becynnu'r papurau pleidleisio 
yn unol â rheolau'r etholiad perthnasol a'u cludo'n ddiogel i leoliad y cyfrif. Dylech 
gadw cofnod o'r holl becynnau o bapurau pleidleisio wedi'u dilysu rydych yn eu cludo 
i leoliad y cyfrif a chynnwys pob un ohonynt. Rhaid i chi anfon y cofnod hwn, y 
cyfrifon papurau pleidleisio a chopi o'r datganiad terfynol o ganlyniad y broses 
ddilysu i leoliad y cyfrif ynghyd â'r pecynnau o bapurau pleidleisio wedi'u dilysu. 

2.19 Bydd angen i chi ystyried diogelwch y papurau pleidleisio os bydd toriad rhwng 
y broses ddilysu a chyfrif hefyd.  

2.20 I gael rhagor o wybodaeth am ddiogelwch papurau pleidleisio, gweler adran 5 
isod.  

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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Daearyddiaeth a ffactorau sy'n effeithio ar gludo blychau 
pleidleisio 
2.21 Bydd angen i Swyddogion Canlyniadau sicrhau y gall Swyddogion Llywyddu 
gael blychau pleidleisio i'r lleoliad dilysu yn ddiogel ac yn effeithlon fel y gellir 
dechrau'r prosesau dilysu a chyfrif cyn gynted â phosibl. Bydd angen i Swyddogion 
Canlyniadau ystyried daearyddiaeth a chysylltiadau trafnidiaeth yr ardal etholiadol a 
nodweddion penodol y lleoliad a ddewisir (er enghraifft, lleoedd parcio, ffyrdd 
mynediad ac ati).  

2.22 I gael awgrymiadau ar sut y gallwch gasglu tystiolaeth am amseriadau 
trafnidiaeth i lywio'ch penderfyniadau, gweler adran 1 o'r adnodd hwn. 

2.23 Un opsiwn posibl fyddai cael deunyddiau gorsafoedd pleidleisio gan 
Swyddogion Llywyddu mewn un lleoliad neu fwy (‘mannau casglu’) a chludo'r 
deunyddiau mewn swmp i'r lleoliad dilysu. Bydd angen i Swyddogion Canlyniadau 
benderfynu a fydd defnyddio mannau casglu yn cyflymu'r broses gyffredinol o gludo 
deunyddiau gorsafoedd pleidleisio i'r lleoliad dilysu.  

2.24 Os defnyddir y dull hwn, bydd angen i Swyddogion Canlyniadau roi trefniadau 
cadarn ar waith i sicrhau bod blychau pleidleisio a deunyddiau eraill o orsafoedd 
pleidleisio yn cael eu derbyn yn y mannau casglu yn gywir ac yn drefnus a'u bod yn 
cael eu cludo i'r lleoliad dilysu yn ddiogel. Byddai angen i Swyddogion Canlyniadau 
roi trefniadau tebyg i'r rhai a nodir yn adran 5 o'r adnodd hwn ar waith er mwyn 
sicrhau bod pob blwch pleidleisio, y pleidleisiau post a gyflwynwyd yn yr orsaf 
bleidleisio a'r holl ddeunyddiau / gwaith papur eraill / arall wedi'u derbyn yn y man 
casglu. Os yw'n bosibl, dylai'r staff sy'n derbyn y blychau pleidleisio fwrw golwg yn 
fras dros y cyfrifon papurau pleidleisio, gan gynnwys y fathemateg sylfaenol, cyn y 
caniateir i'r Swyddogion Llywyddu adael. Yna byddai angen i'r blychau pleidleisio a'r 
deunyddiau eraill o'r gorsafoedd pleidleisio gael eu cludo'n ddiogel i'r lleoliad dilysu. 
Gweler adran 5 isod am ragor o ganllawiau ar gynnal diogelwch blychau pleidleisio 
a deunyddiau eraill.  

2.25 Os bydd Swyddogion Canlyniadau yn penderfynu defnyddio mannau casglu, 
byddai'n ddoeth gwneud gwiriad pellach er mwyn sicrhau bod popeth a gludwyd i'r 
mannau casglu gan Swyddogion Llywyddu wedi cael eu derbyn yn y lleoliad dilysu a 
chyfrif hefyd. Bydd angen i Swyddogion Canlyniadau gynnwys yr amser y byddai'n ei 
gymryd i gwblhau'r gwiriadau hyn wrth gyfrifo effeithlonrwydd posibl defnyddio 
mannau casglu a phwyso a mesur y ffactorau hyn wrth wneud unrhyw benderfyniad.  

2.26 Dylai Swyddogion Canlyniadau hefyd fod yn ymwybodol o unrhyw ffactorau a 
allai effeithio ar y broses o gludo'r blychau pleidleisio i'r lleoliad dilysu, er enghraifft 
tywydd gwael neu achosion o gau ffyrdd, a bydd angen iddynt benderfynu pa fesurau 
wrth gefn sy'n briodol. Bydd angen i Swyddogion Canlyniadau fonitro'r sefyllfa ar y 
diwrnod pleidleisio a gallu gwneud penderfyniadau gweithredol er mwyn delio â 
sefyllfaoedd wrth iddynt godi, megis cerbyd yn torri i lawr.  

Ciwiau ar ddiwedd y cyfnod pleidleisio 
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2.27 Gallai'r ddarpariaeth i ganiatáu i'r rhai sy'n aros mewn ciwiau ar ddiwedd y 
cyfnod pleidleisio fwrw pleidlais, achosi oedi os bydd gorsafoedd pleidleisio ar agor 
ar ôl 10pm. Mae angen i chi benderfynu pa systemau y byddwch yn eu rhoi ar waith i 
leihau unrhyw oedi i'r eithaf os bydd y sefyllfa hon yn codi. Dylai fod gennych hefyd 
brotocolau cyfathrebu cadarn fel y gallwch gael gwybod yn syth os bydd unrhyw 
giwiau'n datblygu. Bydd hyn yn eich galluogi i asesu'r oedi tebygol yn gynnar ac 
addasu'r broses ddilysu yn ôl yr angen, er enghraifft, drwy ad-drefnu adnoddau. 

Nifer y blychau pleidleisio 
2.28 Bydd angen i Swyddogion Canlyniadau gadarnhau faint o bapurau pleidleisio y 
gellir eu rhoi mewn blwch pleidleisio gan ddibynnu ar faint y papur pleidleisio neu'r 
papurau pleidleisio. Bydd y wybodaeth hon yn hollbwysig wrth benderfynu sawl 
blwch pleidleisio y dylid ei roi i bob gorsaf bleidleisio a sawl blwch fydd yn cyrraedd y 
lleoliad dilysu a chyfrif.  

Etholiadau cyfun 

Os bydd rheolau'r etholiad perthnasol yn caniatáu, bydd angen i Swyddogion 
Canlyniadau benderfynu a ddylid defnyddio un blwch pleidleisio yn yr orsaf bleidleisio 
neu flychau pleidleisio ar wahân ar gyfer pob etholiad. Bydd defnyddio un blwch yn 
golygu y bydd angen i'r papurau pleidleisio amrywiol ar gyfer yr etholiadau gwahanol 
gael eu didoli yn ystod y broses ddilysu. Os defnyddir blychau ar wahân, bydd y 
papurau pleidleisio eisoes wedi'u gwahanu pan fyddant yn cyrraedd y lleoliad dilysu, 
heblaw am unrhyw bapurau a fydd wedi cael eu postio yn y blwch ‘anghywir’ mewn 
gorsafoedd pleidleisio drwy gamgymeriad. Nid oes unrhyw beth i awgrymu bod y naill 
ddull na'r llall yn arwain at broses ddilysu sy'n llawer cynt, ond efallai y bydd 
Swyddogion Canlyniadau am gynnal ymarfer i brofi hyn yn lleol er mwyn darparu 
sylfaen dystiolaeth ar gyfer unrhyw benderfyniad.  

Fodd bynnag, mae rhai manteision eraill i ddefnyddio un blwch:  

• gall fod yn symlach i'r pleidleisiwr yn yr orsaf bleidleisio  
• bydd llai o waith rheoli i'r staff yn yr orsaf bleidleisio  
• gall olygu y bydd llai o flychau pleidleisio yn cael eu cludo i'r lleoliad dilysu 
 

 

Nifer y pleidleisiau post a ddychwelir a sut i'w rheoli 
2.29 Un o'r rhesymau mwyaf cyffredin a roddir dros oedi yn y broses dilysu a chyfrif 
yw'r amser a gymerir i ddilysu'r pleidleisiau post a gyflwynir mewn gorsafoedd 
pleidleisio. Bydd angen i chi ystyried sut y byddwch yn sicrhau na fydd unrhyw oedi 
i'r prosesau dilysu a chyfrif am eich bod yn aros i'r pleidleisiau post olaf gyrraedd a 
chael eu prosesu.  

2.30 Yn benodol, bydd angen i chi benderfynu ar y trefniadau ar gyfer casglu 
pleidleisiau post o orsafoedd pleidleisio drwy gydol y diwrnod pleidleisio er mwyn 
cyfyngu unrhyw oedi. Bydd angen i chi benderfynu pa mor aml y dylid casglu 
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pleidleisiau post a phryd y dylid gwneud hynny er mwyn lleihau nifer y pleidleisiau 
post y bydd angen eu trafod ar ôl diwedd y cyfnod pleidleisio. 

2.31 Mae angen i chi benderfynu ar y trefniadau i ddilysu datganiadau pleidleisio 
drwy'r post a ddychwelwyd ar ôl diwedd y cyfnod pleidleisio yn effeithlon.  

2.32 Yn benodol: 

• A fydd dynodyddion ar bleidleisiau post yn cael eu gwirio yn y lleoliad dilysu 
neu rywle arall? Os cynhelir y broses yn y lleoliad dilysu, mae hyn yn debygol o 
fod yn fwy cyfleus o safbwynt galluogi ymgeiswyr ac asiantiaid i arsylwi a bydd 
yn symlach o safbwynt cludo, ond mae risgiau ynghlwm wrth symud trefniadau 
ac offer sefydledig i leoliad arall. 

• A oes angen symud offer / trefnu offer ychwanegol? Os felly, dylai Swyddogion 
Canlyniadau sicrhau eu bod yn cael eu profi ymlaen llaw. 

• A yw lefelau staffio'n ddigonol i sicrhau bod cyn lleied o oedi â phosibl wrth 
ddilysu'r pleidleisiau post hyn? 

 
2.33 Bydd angen i Swyddogion Canlyniadau benderfynu sut i reoli'r broses o ddilysu 
dynodyddion ar bleidleisiau post a ddychwelwyd lle ceir Swyddog Canlyniadau nad 
yw'n Swyddog Cofrestru Etholiadol hefyd neu os bydd gan fwy nag un Swyddog 
Cofrestru Etholiadol y cofnod o ddynodyddion personol sy'n cynnwys cofnodion a 
dyddiadau geni rhai o'r etholwyr, gan fod yr ardal etholiadol berthnasol yn croesi 
ffiniau. Un ystyriaeth bwysig fydd sut i sicrhau nad yw'r broses o wirio dynodyddion 
personol ar ddatganiadau pleidleisio drwy’r post a ddychwelwyd ar y diwrnod 
pleidleisio ledled yr ardal etholiadol yn arwain at oedi i'r broses dilysu a chyfrif. 
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3 Paratoi ar gyfer y broses 
dilysu a chyfrif 

Staffio a hyfforddiant 
 

Bydd angen i Swyddogion Canlyniadau wneud penderfyniadau ynglŷn â faint o 
staff y mae angen iddynt eu penodi er mwyn cynnal y broses dilysu a chyfrif a sut i'w 
hyfforddi. 

Beth yw eich trefniadau dirprwyo? 

Faint o staff sydd eu hangen – faint o'r canlynol y bydd eu hangen arnoch i gynnal 
proses dilysu a chyfrif amserol a chywir? 

• Uwch-aelodau o staff i gynorthwyo gyda'r gwaith cyffredinol o weithredu a 
chydlynu prosesau a chyfrifo'r canlyniad.  

• Staff a goruchwylwyr i ddelio â chludo'r blychau papurau pleidleisio drwy'r post 
sydd wedi'u selio yn ddiogel i'r lleoliad dilysu.  

• Staff a goruchwylwyr i ddelio â derbyn deunyddiau a phleidleisiau post o 
orsafoedd pleidleisio. 

• Staff a goruchwylwyr i ddelio â'r achlysur agor amlenni pleidleisiau post olaf. 
• Staff a goruchwylwyr i ddelio â dilysu papurau pleidleisio a ddefnyddiwyd/nas 

defnyddiwyd, papurau pleidleisio a ddifethwyd a'r rhestr pleidleisiau a 
gyflwynwyd. 

• Staff a goruchwylwyr i ddelio â didoli a chyfrif pleidleisiau. 
• Staff profiadol ym maes cysylltu â'r cyfryngau. 
• Porthorion, staff diogelwch a staff wrth y drws i ddelio â diogelwch y safle. 
• Unigolyn/unigolion sydd â gwybodaeth am y safle i ddelio â rheoli'r cyfleusterau 

ar y safle ac o'i gwmpas. 
• Swyddog(ion) cyfrifol i oruchwylio diogelwch blychau pleidleisio a deunydd 

ysgrifennu perthnasol a phan fydd toriad mewn gweithrediadau neu pan fydd 
angen pecynnu papurau pleidleisio a'u cludo i leoliad arall ar ddiwedd y broses 
ddilysu.  

• Unrhyw aelodau eraill o staff sydd eu hangen ym marn y Swyddog 
Canlyniadau. 

 
Beth fyddwch chi'n ei wneud i sicrhau bod pawb yn gwybod beth yw eu rôl  
a sut i'w chyflawni? 
 
• Pa hyfforddiant y byddwch yn ei ddarparu i staff dilysu a chyfrif a sut y byddwch 

yn ei ddarparu? 
• A fyddwch yn cynnal ymarfer dilysu a/neu gyfrif ffug?  
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• Sut y byddwch yn cynnal unrhyw sesiynau briffio olaf yn y lleoliad dilysu a 
chyfrif cyn dechrau'r prosesau? 

 

3.1 Er mwyn sicrhau y gall pleidleiswyr fod yn hyderus y caiff eu pleidlais ei chyfrif 
yn y ffordd a fwriadwyd, bydd angen i Swyddogion Canlyniadau sicrhau bod 
adnoddau priodol ar gael fel y gellir gwneud yn siŵr bod y prosesau dilysu a chyfrif 
yn amserol a'u bod wedi'u llunio a'u rheoli yn y fath fodd fel ei bod yn bosibl sicrhau 
canlyniad cywir. Gweler adran 1 am ganllawiau ar bennu pa adnoddau sydd eu 
hangen. 

3.2 Bydd angen i chi benderfynu ar drefniadau dirprwyo priodol rhag ofn na allwch 
weithredu'n bersonol. Uwch-swyddogion yn yr awdurdod lleol yw dirprwyon yn aml, 
ond mae'n hollbwysig bod ganddynt y sgiliau, y wybodaeth a'r profiad i gyflawni'r 
swyddogaethau a neilltuwyd iddynt.  

3.3 Dylid penodi un neu fwy o ddirprwy Swyddogion Canlyniadau yn ffurfiol er 
mwyn helpu i ddyfarnu papurau pleidleisio amheus ac unrhyw faterion eraill a allai 
godi yn ystod y cyfrif.  

3.4 Yn eich cynllun prosiect, dylech nodi gofynion staffio ar gyfer y broses dilysu a 
chyfrif (fel y bo'n briodol). Mae angen i chi benderfynu ar nifer y staff a'r math o staff 
y bydd eu hangen arnoch er mwyn cynnal eich prosesau dilysu a chyfrif a gwneud y 
penodiadau angenrheidiol cyn gynted â phosibl. Bydd angen i Swyddogion 
Canlyniadau sicrhau bod digon o staff sydd wedi'u hyfforddi ar gael, a all weithio ar 
unwaith ar ôl diwedd y cyfnod pleidleisio a thrwy'r nos. Lle y bo'n bosibl, ni ddylai 
Swyddogion Canlyniadau ddefnyddio staff sydd wedi bod ar ddyletswydd pleidleisio 
drwy'r dydd. 

3.5 Bydd angen y canlynol arnoch (fel sy'n briodol i'ch rôl fel Swyddog 
Canlyniadau): 

• Digon o uwch-aelodau o staff i'ch helpu i weithredu'r prosesau dilysu a/neu 
gyfrif yn gyffredinol, cydlynu'r prosesau dilysu a chyfrif a chyfrifo'r canlyniad.  

• Staff a goruchwylwyr i ddelio â chludo'r blychau papurau pleidleisio drwy'r post 
sydd wedi'u selio yn ddiogel i'r lleoliad dilysu a staff profiadol ac effeithlon i 
ddelio â'r achlysur agor amlenni pleidleisiau post olaf yn gymwys ac yn gyflym. 

• Staff a goruchwylwyr i ddelio â derbyn blychau pleidleisio, pleidleisiau post a 
deunyddiau eraill yn y lleoliad dilysu.  

• Staff a goruchwylwyr rhifog i ddelio â dilysu papurau pleidleisio a ddefnyddiwyd 
ac i ddelio â dilysu papurau pleidleisio nas defnyddiwyd / a ddifethwyd a'r rhestr 
pleidleisiau a gyflwynwyd. 

• Staff a goruchwylwyr trefnus i ddelio â didoli a chyfrif pleidleisiau. 
 

• Staff i helpu i sicrhau y cedwir pellter cymdeithasol ar adegau allweddol yn y 
broses lle gallai ciwiau ddatblygu, megis wrth gludo'r blychau pleidleisio neu 
wrth fynedfa'r lleoliad.  

• Staff profiadol ym maes cysylltu â'r cyfryngau. 
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• Porthorion, staff diogelwch a staff wrth y drws i ddelio â diogelwch y safle ac 
unigolyn / unigolion sydd â gwybodaeth am y safle i ddelio â rheoli'r 
cyfleusterau ar y safle ac o'i gwmpas. 
 

• Swyddog(ion) cyfrifol i oruchwylio diogelwch blychau pleidleisio a deunydd 
ysgrifennu perthnasol a phan fydd toriad mewn gweithrediadau neu pan fydd 
angen cludo papurau pleidleisio i leoliad arall ar ddiwedd y broses ddilysu. 

 
3.6 Bydd angen i chi benderfynu ar y ffordd orau o hyfforddi eich staff. Dylai eich 
cynllun prosiect gynnwys cynlluniau i hyfforddi'r holl staff dilysu a chyfrif a dylai'r 
gwaith o gynllunio'r hyfforddiant hwnnw ddechrau cyn gynted â phosibl.  

3.7 Er mwyn cynnal proses dilysu a chyfrif amserol a chywir, rhaid i bawb wybod 
beth yw eu rolau a'u cyfrifoldebau a deall eu rhan yn y broses yn drylwyr, hyd yn oed 
os nad ydynt yn deall y broses gyfan o bosibl. Dylai pob aelod o staff gael cyfres glir 
o gyfarwyddiadau ysgrifenedig a disgrifiad o'i rôl a'i gyfrifoldebau. 

3.8 Dylech wneud trefniadau i friffio pob aelod o'r staff dilysu a chyfrif fel eu bod yn 
llwyr ymwybodol o'u dyletswyddau a beth a ddisgwylir ganddynt. Dylai pob briff, o 
leiaf, ymdrin â'r gweithdrefnau sy'n berthnasol i'r rolau. 

3.9 Gall y prosesau sy'n gysylltiedig â dilysu a chyfrif fod yn gymhleth ac mae 
llawer o Swyddogion Canlyniadau yn gweld mai'r ffordd orau o hyfforddi uwch-
aelodau o staff yw drwy baratoi proses dilysu a chyfrif ‘ffug’ ar raddfa fach gydag 
ychydig gannoedd o bapurau pleidleisio. Bydd staff yn cael y cyfle i fynd drwy'r 
prosesau dan sylw yn ymarferol, gan gwblhau'r gwaith papur angenrheidiol a 
gwneud dyfarniadau ynglŷn â'r papurau pleidleisio enghreifftiol. Er bod angen rhai 
adnoddau i gynnal sesiynau hyfforddi o'r fath, gall fod yn adnodd defnyddiol er mwyn 
sicrhau bod y broses dilysu a chyfrif yn mynd rhagddi'n ddidrafferth ac ar amser ar y 
noson. 

3.10 Cyn dechrau'r prosesau dilysu a chyfrif, dylai Swyddogion Canlyniadau neu eu 
huwch-aelodau o staff cyfrif fynd drwy'r gweithdrefnau y byddwch yn disgwyl i bawb 
eu dilyn fel bod pawb yn ymwybodol o'r hyn a ddisgwylir ganddynt ar bob cam, a sut 
y mae'r rolau gwahanol yn ymwneud â'i gilydd. 

 

 Ceir rhagor o ganllawiau ar staffio ar gyfer y prosesau dilysu a chyfrif a 
hyfforddi staff dilysu a chyfrif yn Rhan B – Cynllunio a threfnu o Ganllawiau'r 
Comisiwn i Swyddogion Canlyniadau.  

 

https://www.electoralcommission.org.uk/cy/rwyf-yneg-pleidleisiwr/gweinyddwr-etholiadol/returning-officer/etholiadau-lleol-yng-nghymru
https://www.electoralcommission.org.uk/cy/rwyf-yneg-pleidleisiwr/gweinyddwr-etholiadol/returning-officer/etholiadau-lleol-yng-nghymru
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Y lleoliad a'i gynllun 
 

 Bydd angen i Swyddogion Canlyniadau wneud penderfyniadau ynglŷn â pha 
leoliad neu leoliadau i'w dewis a'r cynllun mwyaf priodol ar gyfer y llifau gwaith y 
byddant yn penderfynu eu dilyn. 

A ydych wedi dewis lleoliad neu leoliadau addas? 

• A fydd y lleoliad yn helpu i sicrhau y gallwch gwblhau'r prosesau dilysu a chyfrif 
yn amserol (fel y bo'n briodol)?  

• Beth mae gwerthusiad o'r lleoliadau a ddefnyddiwyd yn ystod etholiadau 
blaenorol yn ei ddweud wrthych am addasrwydd lleoliadau yn gyffredinol? 

• A ydych wedi asesu addasrwydd y lleoliad(au) a ddewiswyd gennych? 
• A ydych wedi pennu lleoliad wrth gefn y gallech ei ddefnyddio os na fydd modd 

defnyddio eich lleoliad gwreiddiol am unrhyw reswm? 
 
Beth fydd cynllun y safle? 
 
• A yw'n adlewyrchu eich dull dilysu a chyfrif (fel y bo'n briodol)? 
• A fydd yn cefnogi'r llifau gwaith rydych wedi penderfynu eu dilyn? 
• A fydd y cynllun yn gweithio gyda'r gofod sydd ar gael i chi ac a oes digon o le i 

bawb? 
 
 
Lleoliad 
3.11 Dylai eich cynllun prosiect nodi lleoliad(au) addas ar gyfer y broses dilysu a 
chyfrif (fel y bo'n briodol). Gweler paragraffau 2.16 i 2.17 am sut y gallai'r lleoliad a 
ddewisir effeithio ar amseriad y prosesau dilysu a chyfrif. 

3.12 Dylai gwerthusiadau o etholiadau blaenorol dynnu sylw at unrhyw faterion 
cyffredinol yn ymwneud ag addasrwydd lleoliadau. 

3.13 Cydnabyddwn nad oes gan rai Swyddogion Canlyniadau lawer o ddewis o 
leoliadau addas sydd ar gael iddynt eu defnyddio. Er mwyn eich helpu i asesu 
addasrwydd lleoliad neu leoliadau eich prosesau dilysu a chyfrif (fel y bo'n briodol), 
rydym wedi llunio rhestr wirio yn Atodiad 1.  

3.14 Dylid ystyried trefniadau wrth gefn. Os na fydd modd defnyddio eich lleoliad 
gwreiddiol am unrhyw reswm, dylai'r trefniadau wrth gefn hyn nodi lleoliad amgen. 

Cynllun 
3.15 Dylid paratoi cynllun safle ar gyfer y lleoliad dilysu a chyfrif ar gam cynnar.  

3.16 Bydd y cynllun yn dibynnu ar y canlynol: 
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• y dull y byddwch yn penderfynu ei fabwysiadu, sy'n golygu y bydd angen i chi 
benderfynu'n gynnar sut yr hoffech drefnu eich proses dilysu a chyfrif e.e. yn ôl 
ward (os yw hynny'n briodol) neu is-ran arall o'r ardal etholiadol – gweler adran 
6. 

• ystyried y llifau gwaith y byddwch yn penderfynu eu dilyn 

• y lle sydd ar gael 
 
3.17 Er mwyn sicrhau y gall pleidiau, ymgeiswyr ac asiantiaid ymddiried yn y 
canlyniadau, bydd angen i chi sicrhau bod eich holl brosesau yn dryloyw, gyda phob 
rhan o'r prosesau dilysu a chyfrif yn digwydd yng ngŵydd pawb sydd â'r hawl i fod 
yno.  

3.18 Er mwyn osgoi unrhyw broblemau yn y broses dilysu a chyfrif, mae'n werth rhoi 
eich hun yn esgidiau ymgeisydd neu asiant wrth gynllunio'r cynllun er mwyn profi a 
yw'r trefniadau yn darparu'r tryloywder angenrheidiol. 

3.19 Fodd bynnag, mae angen i chi sicrhau hefyd nad yw'r rhai sy'n arsylwi ar y 
broses yn tarfu ar waith eich staff. 

3.20 Wrth ystyried cynllun a threfn y lleoliad dilysu a chyfrif, dylech ystyried y 
canlynol: 

• A oes trefniadau diogelwch priodol ar waith i sicrhau mai dim ond y rhai sy'n 
gymwys i fod yn bresennol sydd yno? 

• A oes digon o fyrddau ar gyfer nifer y staff dilysu a chyfrif rydych wedi eu 
penodi ac a oes digon o le i gynnal y prosesau'n effeithlon? 

• A yw cynllun y byrddau yn: 
- ystyried nifer yr asiantiaid cyfrif sy'n debygol o gael eu penodi i 

oruchwylio'r prosesau dilysu a chyfrif, yn ogystal â'r bobl eraill sydd â 
hawl i fod yn bresennol? 

- ei gwneud hi'n bosibl i'r rhai sydd â hawl i fod yn bresennol weld popeth 
yn hawdd? 

- ystyried nifer a maint y papurau pleidleisio?  
- caniatáu pellter diogel rhwng aelodau o staff a rhwng y staff a'r rhai sy'n 

bresennol?  

• A oes digon o le o amgylch y byrddau ac ardaloedd cylchdroi ac a oes unrhyw 
rwystrau wedi'u symud? 

• A oes digon o seddi i'r rhai sydd â hawl i fod yn bresennol? 

• A yw'r lleoliad wedi'i osod mewn ffordd sy'n sicrhau bod pob rhan o'r 
gweithrediadau yn hygyrch i unrhyw un sydd â hawl i fod yn bresennol, gan 
gynnwys pobl anabl? 

• A yw'r systemau annerch y cyhoedd yn gweithio ac o ble y gellir eu clywed? Ar 
ôl cadarnhau'r pwyntiau hyn, gellir rhoi gwybod i'r sawl sy'n bresennol ble yn y 
lleoliad y gallant glywed cyhoeddiadau'n glir. 
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• A ystyriwyd gofynion y cyfryngau, e.e. drwy ddarparu ardal ar wahân i'r 
cyfryngau, gan ei bod yn debygol y bydd angen lle arnynt ar gyfer eu hoffer 
arbenigol (sydd weithiau'n fawr)? 

• A ydych wedi ystyried iechyd a diogelwch pob unigolyn? Er enghraifft: 
- ni ddylai unrhyw geblau o gyfarpar neu gamerâu'r cyfryngau beri i 

unrhyw un faglu yn ystod y gweithrediadau 
- ni ddylid rhwystro allanfeydd argyfwng mewn unrhyw ffordd 
- ni ddylid gadael mwy o bobl i mewn i'r lleoliad na'r uchafswm a 

ganiateir 
 
3.21 Dylid dynodi mannau penodedig ar gyfer swyddogaethau gwahanol a dylid 
sicrhau bod dodrefn ac adnoddau priodol ar gael. Dylech ystyried dynodi'r mannau 
canlynol: 

3.22 Lleoedd parcio a mynediad i gerbydau – Dylid ystyried trefn mynediad 
cerbydau o gwmpas y lleoliad dilysu a chyfrif yn ofalus. Fe'ch cynghorir i ddynodi 
mannau parcio gwahanol ar gyfer ymgeiswyr, asiantiaid ac arsylwyr, a staff. Gall fod 
yn ddefnyddiol hefyd cael mynedfa ac allanfa ddynodedig i'r maes parcio, a all helpu 
i osgoi tagfeydd, megis pan fydd y blychau pleidleisio yn cyrraedd o'r gorsafoedd 
pleidleisio. Gall fod yn ddefnyddiol cael staff yn goruchwylio'r maes parcio ar yr adeg 
hon. Dylai unrhyw staff sy'n gweithio yn y maes parcio gael dillad diogelwch priodol 
fel siacedi llachar, a dylid eu hyfforddi i ddelio â llawer o draffig gan gynnwys, er 
enghraifft, asiantiaid cyfrif yn cyrraedd ar gyfer y gweithrediadau a staff gorsafoedd 
pleidleisio yn cyrraedd gyda blychau pleidleisio.  

3.23 Mynedfa – Dylid gosod staff wrth y fynedfa / mynedfeydd er mwyn gwneud yn 
siŵr bod gan y bobl sy'n ceisio mynd i mewn i'r lleoliad dilysu a chyfrif hawl i wneud 
hynny. Mae canllawiau ar bwy all fod yn bresennol yn ystod y prosesau dilysu a 
chyfrif ar gael yn Rhan E – Dilysu a chyfrif y pleidleisiau o ganllawiau'r Comisiwn i 
Swyddogion Canlyniadau. Gall fod yn ddefnyddiol cael mynedfeydd gwahanol ar 
gyfer staff a phobl eraill sy'n bresennol. Hefyd, dylech sicrhau bod eich trefniadau 
mynediad yn osgoi creu ciwiau a allai arwain at oedi cyn dechrau'r broses dilysu a 
chyfrif.  

3.24 Man derbyn – Dyma'r man y bydd blychau pleidleisio, cyfrifon papurau 
pleidleisio a deunydd ysgrifennu ac offer eraill gorsafoedd pleidleisio yn cyrraedd er 
mwyn eu derbyn a'u didoli. Yn ddelfrydol, dylai fod gan y man derbyn fynedfa ar 
wahân i'r un a ddefnyddir gan staff eraill, ymgeiswyr, asiantiaid ac arsylwyr, gyda 
mynediad uniongyrchol o'r maes parcio neu'r man llwytho.  

3.25 Byrddau dilysu, cysoni a chanlyniadau – Dyma ble y bydd staff dilysu yn 
dilysu cynnwys y blychau pleidleisio ac yn cysoni cyfanswm y pleidleisiau. Os 
defnyddir gliniaduron, dylid ystyried trefniadau o ran ceblau ynghyd â threfniadau 
wrth gefn os bydd offer yn methu. Os bydd angen rhannu cyfansymiau cyfrif lleol â 
Swyddog Canlyniadau sy'n gyfrifol am goladu'r canlyniadau, bydd angen ardal 
arnoch er mwyn gwneud hyn hefyd.  

3.26 Bwrdd y Swyddog Canlyniadau – Dyma lle y dylai gwerslyfrau cyfreithiol, 
canllawiau'r Comisiwn Etholiadol, nodiadau gweithdrefnol, cyfarwyddiadau dros ben 
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ar gyfer staff, rhestrau staff, deunydd ysgrifennu a deunyddiau canllaw eraill gael eu 
cadw er mwyn cyfeirio atynt. 

3.27 Byrddau cyfrif – Dylai'r rhain wahanu'r staff a'r asiantiaid cyfrif yn briodol. Os 
bydd digon o le, dylid darparu seddi yn agos i'r byrddau hyn ar gyfer asiantiaid cyfrif 
ac arsylwyr. 

3.28 Pleidleisiau post – Os caiff pleidleisiau post eu hagor a dynodyddion personol 
eu gwirio yn y lleoliad dilysu, dylid neilltuo man ar wahân i brosesu pleidleisiau post 
heb eu hagor a ddosbarthwyd o orsafoedd pleidleisio. Yn unol â’r gyfraith, rhaid 
cynnal agor y pleidleisiau post yng ngŵydd yr ymgeiswyr, yr asiantiaid a’r arsylwyr 
sy’n bresennol. Dylid neilltuo digon o le i dderbyn ac agor y pleidleisiau post hyn a 
dilysu'r dynodyddion arnynt, a galluogi pobl i arsylwi ar y prosesau hyn. Os defnyddir 
meddalwedd ddilysu i ddilysu'r dynodyddion personol, bydd angen ystyried 
trefniadau o ran rhwydweithiau a cheblau. 

3.29 Byrddau ar gyfer papurau pleidleisio sydd wedi'u cyfrif – Ar ôl i bapurau 
pleidleisio gael eu didoli a'u cyfrif yn bleidleisiau ar gyfer pleidiau unigol a/neu 
ymgeiswyr, fel y bo'n briodol, dylid eu gosod mewn bwndeli (e.e. bwndeli o 100 o 
bapurau pleidleisio) a'u rhoi ar fwrdd ar wahân, er mwyn cadw'r holl bleidleisiau ar 
gyfer pob plaid neu ymgeisydd gyda'i gilydd. Mae'n debygol y bydd ymgeiswyr ac 
asiantiaid yn disgwyl y bydd yr holl fwndeli ar gyfer yr holl bleidiau a/neu ymgeiswyr 
(fel y bo'n briodol) yn cael eu gosod mewn un man canolog fel y gallant weld 
niferoedd cymharol y pleidleisiau ar gyfer pob plaid a/neu ymgeisydd. Bydd angen 
ystyried hyn, yn enwedig pan fydd y broses dilysu a chyfrif wedi'i his-rannu'n 
ardaloedd sy'n llai na'r ardal etholiadol.  

3.30 Ardal i ymgeiswyr, asiantiaid, arsylwyr a gwesteion – Os yw'n bosibl, 
ystyriwch neilltuo ardal ar wahân i ymgeiswyr, asiantiaid, arsylwyr a gwesteion lle 
gallant weld darllediadau teledu o'r etholiadau.  

3.31 Ardal ar gyfer lluniaeth – Ystyriwch ddarparu ardal lle gall cynorthwywyr cyfrif 
ac aelodau eraill o staff gael diod a rhywbeth i'w fwyta – gellid eu cynghori i ddod â 
diod a bwyd gyda nhw, neu gellid darparu lluniaeth iddynt. Gall y broses dilysu a 
chyfrif fod yn un hirfaith ac mae'n bwysig sicrhau bod lluniaeth digonol ar gael er 
mwyn helpu i gynnal lefelau egni a chanolbwyntio'r staff. Er mwyn osgoi'r 
posibilrwydd o arllwys diod, ni ddylech ganiatáu i gynorthwywyr fwyta nac yfed wrth y 
byrddau cyfrif. Fodd bynnag, gallech ystyried gadael iddynt yfed dŵr potel (â 
chaeadau sy'n atal arllwysiadau) wrth y byrddau cyfrif. Mae llawer o Swyddogion 
Canlyniadau hefyd yn darparu cyfleusterau i ymgeiswyr, asiantiaid, arsylwyr a phobl 
eraill sy'n bresennol brynu bwyd a diod ar y safle.  

3.32 Ardal i'r cyfryngau – Bydd y gofynion ar gyfer ardal y cyfryngau yn dibynnu ar 
y mathau o gyfryngau a gynrychiolir a'u hanghenion. Er enghraifft, os bydd camerâu 
teledu yn bresennol, ni ddylai unrhyw oleuadau achosi gwres neu lewyrch diangen a 
allai amharu ar effeithlonrwydd y cyfrif, ac ni ddylid caniatáu i gamerâu gymryd 
siotiau agos o'r papurau pleidleisio. Yn ogystal, mae'n bwysig sicrhau nad oes 
unrhyw geblau hir i'r rhai sy'n mynychu'r cyfrif faglu drostynt, a bod unrhyw offer yn 
cael eu gosod mewn man diogel.  
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3.33 Ardal datgan canlyniadau – platfform uwch lle gellir datgan y 
cyfansymiau/canlyniadau lleol. Dylech sicrhau y gallwch rannu canlyniadau'r 
etholiadau yn unol â gofynion deddfwriaethol a bod yr holl randdeiliaid, gan gynnwys 
cynrychiolwyr y cyfryngau, yn ymwybodol o'ch trefniadau arfaethedig ymlaen llaw.  

Offer a gosod yr offer 

 Bydd angen i Swyddogion Canlyniadau benderfynu pa offer y bydd eu hangen 
ar gyfer y broses dilysu a chyfrif. 

Pa offer y bydd eu hangen arnoch i weinyddu'r broses dilysu a chyfrif?  

Pa offer y bydd eu hangen arnoch er mwyn gallu dilyn canllawiau iechyd y cyhoedd? 

Pa offer y bydd eu hangen arnoch i gyfathrebu â'r ymgeiswyr a'r asiantiaid ac unrhyw 
un arall sy'n mynychu'r cyfrif? 

Os yw'n berthnasol, pa offer y bydd eu hangen arnoch i gyfathrebu â Swyddogion 
Canlyniadau sy'n coladu'r canlyniad? 

3.34 Bydd angen i chi benderfynu pa offer y bydd eu hangen arnoch i weinyddu'r 
broses dilysu a chyfrif (fel y bo'n briodol) yn ddiogel a chyfathrebu â'r ymgeiswyr a'r 
asiantiaid ac unrhyw un arall sy'n mynychu'r cyfrif.  

3.35 Os ydych yn gyfrifol am rannu cyfansymiau cyfrif lleol â Swyddog Canlyniadau 
arall sy'n gyfrifol am goladu canlyniad rhanbarthol neu is-ranbarthol, bydd angen 
offer priodol arnoch er mwyn gallu cyfathrebu yn ôl yr angen.  

3.36 Dylech sicrhau bod yr holl offer yn cael eu profi cyn y prosesau dilysu a chyfrif 
(fel y bo'n briodol), gan gynnwys: 

• systemau annerch y cyhoedd 

• llinellau ffôn 

• ffonau symudol a signalau ffonau symudol 

• offer TG cyffredinol a thaenlenni i gofnodi ffigurau dilysu a chyfrif 

• offer i ddilysu dynodyddion personol ar bleidleisiau post a ddychwelwyd (os 
bydd yr achlysur agor amlenni pleidleisiau post olaf yn cael ei gynnal yn y 
lleoliad dilysu) 

• sgriniau i ddangos unrhyw wybodaeth berthnasol drwy gydol y cyfrif 
 
3.37 Dylai cynlluniau wrth gefn fod ar waith rhag ofn y bydd yr offer neu'r pŵer yn 
methu. 

3.38 Er mwyn sicrhau bod yr holl ddeunyddiau, gan gynnwys y gwaith papur a'r offer 
sydd eu hangen yn y lleoliad dilysu a chyfrif, ar gael, dylid rhoi rhestr wirio i staff 
perthnasol. Mae rhestr wirio enghreifftiol ar gael yn Atodiad 2. 
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Sicrhau diogelwch papurau pleidleisio a 
deunyddiau eraill bob amser 

 Rhaid i Swyddogion Canlyniadau sicrhau diogelwch papurau pleidleisio a 
deunyddiau eraill gorsafoedd pleidleisio bob amser. Bydd angen i chi sicrhau bod 
gennych brosesau sy'n briodol i'r risg ar waith er mwyn sicrhau lefel o ddiogelwch ar 
gyfer data personol sydd wedi'u cynnwys ar y papurau pleidleisio ac ar waith papur 
arall o'r orsaf bleidleisio. Bydd angen i chi sicrhau bod unrhyw ddata personol yn cael 
eu dinistrio ar yr adeg briodol hefyd, yn unol â'ch polisi cadw dogfennau. 
 

Pa benderfyniadau y byddwch yn eu gwneud er mwyn cydymffurfio â'r 
ddyletswydd honno? 

Sut y byddwch yn penderfynu ar eich trefniadau ar gyfer cysylltu â'ch Pwynt Cyswllt 
Unigol (SPOC) yn yr heddlu)? 

A yw eich asesiad risg yn dangos bod angen cymryd camau mwy gweithredol o ran 
diogelwch mewn ardaloedd penodol? Os felly, beth fydd eich trefniadau yn yr 
ardaloedd hynny? 

Sut y byddwch yn sicrhau diogelwch blychau pleidleisio a deunyddiau eraill sy'n cael 
eu dosbarthu i'r lleoliad dilysu? 

• Beth yw eich trefniadau ar gyfer cludo blychau pleidleisio a deunyddiau eraill yn 
ddiogel o'r orsaf bleidleisio i'r lleoliad dilysu a chyfrif? Er enghraifft, a oes lefel 
uchel o risg ynghlwm wrth gludo unrhyw flychau pleidleisio penodol ac a fydd 
angen gosgordd yr heddlu, fan ddiogelwch neu swyddogion diogelwch 
ychwanegol arnoch, er enghraifft? 

• Sut y byddwch yn sicrhau bod blychau pleidleisio a deunyddiau eraill yn cael eu 
derbyn mewn ffordd gywir a threfnus? 

 
Sut y byddwch yn cynnal diogelwch papurau pleidleisio drwy'r post a deunyddiau 

wrth iddynt gael eu dosbarthu? 
 
• A oes lefel uchel o risg ynghlwm wrth gludo'r blychau pleidleisio drwy'r post 

sydd wedi'u selio, ac a fydd angen gosgordd yr heddlu, fan ddiogelwch neu 
swyddogion diogelwch ychwanegol arnoch, er enghraifft? 
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Sut y byddwch yn cynnal diogelwch yn y lleoliad dilysu? 
 
• Sut y byddwch yn sicrhau na chaiff papurau pleidleisio byth eu gadael heb neb i 

ofalu amdanynt? 
• Sut y byddwch yn sicrhau bod deunyddiau dan sêl yn cael eu cadw'n ddiogel? 
 
Sut y byddwch yn sicrhau bod papurau pleidleisio yn cael eu cadw'n ddiogel yn ystod 
unrhyw doriad mewn gweithrediadau? 
 
• Sut y byddwch yn sicrhau bod papurau pleidleisio yn cael eu cadw'n ddiogel yn 

ystod unrhyw doriad mewn gweithrediadau? Er enghraifft, a fyddwch yn trefnu 
bod rhywun yn gwarchod y papurau pleidleisio neu a allwch ddefnyddio 
cyfleuster storio diogel? 

• Sut y byddwch yn sicrhau bod papurau pleidleisio yn cael eu cadw'n ddiogel os 
bydd angen i chi wacáu'r lleoliad? 

 
Os yw'n berthnasol, sut y byddwch yn sicrhau bod blychau pleidleisio yn cael eu 
cludo'n ddiogel i leoliad arall ar ôl cwblhau'r broses ddilysu? 
 

3.39 Dylech benderfynu pa gamau y bydd angen i chi eu cymryd er mwyn sicrhau 
diogelwch y papurau pleidleisio a deunyddiau / deunydd ysgrifennu eraill / arall o 
ddiwedd y cyfnod pleidleisio nes bod y cyfansymiau lleol / canlyniad yn cael eu 
datgan / ei ddatgan.  

3.40 Dylai Swyddogion Canlyniadau ystyried risgiau diogelwch fel rhan o'u gwaith 
cynllunio wrth gefn a'u cynnwys yn eu cofrestr risg. Gall risgiau diogelwch amrywio o 
fewn yr ardal etholiadol a gallai fod angen i Swyddogion Canlyniadau ddefnyddio dull 
gwahanol mewn achosion penodol.  

3.41 Dylech gysylltu â'ch Pwynt Cyswllt Unigol (SPOC) yn yr Heddlu er mwyn trafod 
diogelwch y papurau pleidleisio ar bob cam o'r broses. Dylai Swyddogion 
Canlyniadau hefyd roi gwybod i bleidiau, ymgeiswyr ac asiantiaid am y trefniadau 
diogelwch, er mwyn sicrhau eu bod yn ymddiried yn uniondeb y broses dilysu a 
chyfrif. 

Diogelwch blychau pleidleisio a deunyddiau eraill  
3.42 Ar y cyd â'u Pwynt Cyswllt Unigol yn yr Heddlu, dylai Swyddogion Canlyniadau 
benderfynu sut y byddant yn sicrhau bod blychau pleidleisio a deunyddiau eraill yn 
cael eu cludo'n ddiogel. Fel rhan o hyn, bydd angen i Swyddogion Canlyniadau 
asesu a oes ganddynt unrhyw ardaloedd uchel eu risg a allai olygu bod angen 
defnyddio gosgordd yr heddlu, fan ddiogelwch neu swyddogion ychwanegol, er 
enghraifft, er mwyn trosglwyddo'r blychau pleidleisio o'r orsaf bleidleisio i'r lleoliad 
dilysu / man casglu ar ddiwedd y cyfnod pleidleisio. Dylai Swyddogion Canlyniadau 
adolygu'r sefyllfa'n gyson oherwydd gall amgylchiadau newid i fyny hyd at ddiwedd y 
cyfnod pleidleisio. 

3.43 Dylai Swyddogion Canlyniadau sicrhau bod Swyddogion Llywyddu yn 
ymwybodol o'r rheolau a'r prosesau y dylid eu dilyn ar ôl diwedd y cyfnod pleidleisio, 
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gan gynnwys mewn perthynas â selio'r blychau pleidleisio. Ceir canllawiau ar hyn yn 
llawlyfr y Comisiwn ar gyfer gorsafoedd pleidleisio. Dylid pwysleisio i Swyddogion 
Llywyddu na ddylent byth adael y blychau pleidleisio na deunyddiau eraill heb neb i 
ofalu amdanynt ac os mai nhw eu hunain fydd yn dosbarthu'r blychau pleidleisio a'r 
deunyddiau i fan casglu neu'r lleoliad dilysu, dylent gymryd camau i sicrhau eu bod 
yn ddiogel drwy gydol y daith, er enghraifft, drwy gloi drysau'r car a dilyn unrhyw 
gyngor penodol gan yr heddlu. 

3.44 Mae cynllunio proses drefnus ar gyfer derbyn blychau pleidleisio a deunyddiau 
eraill yn y lleoliad dilysu yn hollbwysig o ran diogelwch, fel bod modd gweld yn gyflym 
a oes unrhyw beth ar goll a chymryd camau ar unwaith i ddod o hyd iddynt.  

3.45 Dylai'r staff sy'n derbyn y blychau pleidleisio gael ‘rhestr wirio’ er mwyn sicrhau 
y cyfrifir yn gywir am bob blwch pleidleisio a phob cyfrif papurau pleidleisio, gan 
gynnwys rhai ar gyfer pleidleisiau post. Mae rhestr wirio enghreifftiol ar gyfer derbyn 
deunyddiau o orsafoedd pleidleisio ar gael yn Atodiad 3. Gweler adran 5 am 
ganllawiau ar sut i dderbyn blychau pleidleisio a deunyddiau eraill yn y lleoliad dilysu.  

3.46 Weithiau bydd y lleoliad ar gyfer cyfrif y pleidleisiau yn wahanol i'r lleoliad 
dilysu. Yn yr achosion hyn, rhaid i Swyddogion Canlyniadau roi'r papurau pleidleisio 
mewn blwch pleidleisio neu gynhwysydd addas arall a'i selio, a chaniatáu i asiantiaid 
atodi eu seliau. Rhaid i Swyddogion Canlyniadau gydymffurfio ag unrhyw ofynion yn 
rheolau'r etholiad, fel cymeradwyo disgrifiad o'r ardal y mae'r papurau pleidleisio'n 
ymwneud â hi ar y blychau pleidleisio a sicrhau bod yr holl ddeunyddiau a gwaith 
papur gofynnol yn cael eu dosbarthu i leoliad y cyfrif ynghyd â'r papurau pleidleisio.  

3.47 Mae angen i Swyddogion Canlyniadau benderfynu sut y byddant yn sicrhau 
diogelwch y papurau pleidleisio wrth iddynt gael eu cludo. Yn yr achos hwnnw, efallai 
y bydd angen defnyddio gosgordd yr heddlu, fan ddiogelwch neu swyddogion 
diogelwch ychwanegol. Yn lleoliad y cyfrif, dylai'r Swyddog Canlyniadau sicrhau bod 
trefniadau cadarn ar waith i gofnodi'r holl ddeunyddiau a gwaith papur a gaiff eu 
dosbarthu er mwyn sicrhau nad oes unrhyw beth ar goll.  

3.48 Mae angen i Swyddogion Canlyniadau benderfynu sut y caiff y papurau 
pleidleisio a deunyddiau eraill eu cadw'n ddiogel ar ôl iddynt gyrraedd y lleoliad(au) 
dilysu a chyfrif, er enghraifft, drwy sicrhau nad ydynt byth yn cael eu gadael heb neb i 
ofalu amdanynt. 

3.49 Dylai Swyddogion Canlyniadau hefyd wneud cynlluniau i sicrhau diogelwch y 
deunyddiau hynny y mae'n rhaid iddynt eu cadw dan sêl (fel y rhestr rhifau 
cyfatebol), naill ai drwy drefnu bod staff yn gwylio'r deunyddiau neu drwy eu cadw 
mewn ystafell dan glo. 

Sicrhau bod papurau pleidleisio yn cael eu cadw'n ddiogel yn ystod unrhyw 
doriad mewn gweithrediadau 
 
3.50 Os bydd toriad mewn gweithrediadau, bydd angen i Swyddogion Canlyniadau 
selio papurau pleidleisio mewn blychau pleidleisio neu gynhwysydd addas arall a'u 
storio'n ddiogel. Bydd angen i Swyddogion Canlyniadau benderfynu ar y ffordd orau 
o sicrhau diogelwch papurau pleidleisio yn ystod unrhyw doriad mewn 
gweithrediadau. 
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3.51 Fel rhan o'ch paratoadau ar gyfer y broses dilysu a chyfrif, dylech nodi unrhyw 
doriad sydd wedi'i drefnu mewn gweithrediadau a chynllunio sut y byddwch yn 
sicrhau bod y blychau pleidleisio / cynwysyddion addas eraill sy'n dal y papurau 
pleidleisio yn cael eu cadw'n ddiogel yn ystod y toriad hwnnw. Ar ôl gorffen y broses 
ddilysu, dylai'r papurau pleidleisio ar gyfer unrhyw etholiadau nad ydynt yn cael eu 
cyfrif yn syth ar ôl eu dilysu gael eu rhoi mewn blychau pleidleisio ac yna eu selio. 
Dylid caniatáu i unrhyw asiantiaid sy'n bresennol atodi eu seliau.  

3.52 Er mwyn sicrhau diogelwch y papurau pleidleisio, gallech ystyried y canlynol: 

• eu storio mewn blychau pleidleisio wedi'u selio mewn ystafell dan glo, gan 
sicrhau bod gan y Swyddog Canlyniadau reolaeth dros yr holl allweddi i'r 
cyfleuster hwnnw 

• trefnu bod staff diogelwch yn ‘gwarchod’ y blychau pleidleisio bob amser nes 
bod y cam dilysu/cyfrif yn ailddechrau 

 
3.53 Dylech gydgysylltu â'ch Pwynt Cyswllt Unigol yn yr heddlu lleol wrth benderfynu 
ar y dull storio diogel mwyaf priodol. 

3.54 Ar ôl i'r cam dilysu/cyfrif ailddechrau, dylech drefnu bod y blychau pleidleisio 
dan sêl yn cael eu hagor o flaen unrhyw ymgeiswyr ac asiantiaid sy'n bresennol, er 
mwyn iddynt allu bod yn fodlon nad oes neb wedi ymyrryd â'r papurau pleidleisio na'r 
blychau pleidleisio. 

Cyfuno 

Lle caiff etholiadau eu cyfuno, mae'n debygol y bydd toriad mewn gweithrediadau ar 
ôl i'r broses ddilysu ddod i ben a chyn i'r cyfrif ddechrau ar gyfer un neu fwy o'r 
etholiadau. Yn ystod y toriad hwnnw, bydd angen storio'r papurau pleidleisio yn 
ddiogel.  

Sicrhau bod papurau pleidleisio yn cael eu cadw'n ddiogel os bydd yn rhaid 
gwacáu'r lleoliad 
 
3.55 Weithiau, bydd pethau'n digwydd yn ystod y broses dilysu a chyfrif a all arwain 
at wacáu'r lleoliad, naill ai'n barhaol neu nes bydd y sefyllfa wedi'i datrys. Yn amlwg, 
o dan yr amgylchiadau hyn, mae diogelwch y bobl sy'n bresennol yn hollbwysig ond 
efallai na fydd sefyllfaoedd penodol yn peri risg uniongyrchol i ddiogelwch y staff. 
Gall paratoi cynlluniau gwacáu ymlaen llaw helpu i gynnal uniondeb y prosesau 
dilysu a chyfrif a diogelwch y papurau pleidleisio.  

3.56 Os bydd yn rhaid gwacáu'r lleoliad ar frys, efallai y bydd modd diogelu'r 
papurau pleidleisio sydd ar y byrddau o hyd drwy gloi'r lleoliad neu eu storio mewn 
ystafell dan glo yn y lleoliad. Yn yr achos hwn, bydd angen i chi gael yr holl allweddi 
i'r ystafell honno neu'r lleoliad. Os bydd gennych fwy o amser, efallai y bydd modd 
gosod y papurau pleidleisio mewn blychau pleidleisio cyn selio'r blychau pleidleisio 
(gan wahodd asiantiaid i osod eu seliau arnynt os yw hynny'n bosibl) ac yna storio'r 
blychau dan sêl mewn man diogel yn y lleoliad. 
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3.57 Weithiau, bydd y sefyllfa'n golygu y bydd y papurau pleidleisio yn debygol o 
gael eu difrodi os cânt eu gadael yn y lleoliad. Yn y sefyllfaoedd hyn, efallai y bydd 
modd i'r staff osod y papurau pleidleisio mewn blychau pleidleisio a'u symud o'r 
lleoliad i fan diogel nes y gall y broses dilysu a chyfrif ailddechrau. O dan yr 
amgylchiadau hyn, bydd yn ddefnyddiol cael protocol clir ar gyfer selio'r papurau 
pleidleisio mewn blychau pleidleisio a labelu'r blychau hynny'n glir. Dylech hefyd 
ystyried sut y byddech yn sicrhau bod blychau pleidleisio'n cael eu cludo'n ddiogel 
a'u storio o dan yr amgylchiadau hyn. 
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4 Cyfathrebu â'r sawl sy'n 
bresennol yn ystod y broses 
dilysu a chyfrif 

 Bydd angen i Swyddogion Canlyniadau benderfynu sut y byddant yn 
cyfathrebu â'r bobl sy'n bresennol yn ystod y broses dilysu a chyfrif (fel y bo'n 
briodol). 

A fyddwch yn darparu pecyn gwybodaeth ar gyfer y sawl sy'n bresennol? Beth fydd 
yn y pecyn hwn? 

Sut a phryd y byddwch yn defnyddio'r system annerch y cyhoedd?  

• At ba ddiben y byddwch yn defnyddio'r system annerch y cyhoedd?  
• Sut y byddwch yn cyrraedd y rhai sydd efallai mewn man lle na allant glywed y 

system annerch y cyhoedd?  
• A ydych wedi ystyried recordio negeseuon ymlaen llaw ar gyfer y system 

annerch y cyhoedd? 
• Sut y byddwch yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r sawl sy'n bresennol am 

unrhyw oedi yn ystod y cam cyfrif? 
 
A fydd gennych aelod dynodedig o staff i friffio unrhyw un sy'n cyrraedd ar ôl i'r cam 
dilysu neu gyfrif ddechrau? 

Sut y byddwch yn rhannu canlyniad y broses ddilysu a'r canlyniad? 
 
Sut y byddwch yn cyfathrebu â'r cyfryngau? A fydd gennych dîm dynodedig i 
gyfathrebu â'r cyfryngau? 
 

4.1 Dylai pawb sy'n mynychu'r cam dilysu a chyfrif gael gwybodaeth allweddol am y 
prosesau dilysu a chyfrif. Gellir rhoi'r wybodaeth hon mewn pecyn gwybodaeth a 
fydd ar gael yn y lleoliad dilysu a chyfrif neu gellid ei rhoi ymlaen llaw i'r sawl a fydd 
yn bresennol. Mae rhestr wirio o'r wybodaeth y dylid ei darparu ar gael yn Atodiad 5. 

4.2 Mewn etholiadau unigol, os bydd Swyddog Canlyniadau wedi penderfynu 
dechrau cyfrif y pleidleisiau wrth i'r broses ddilysu fynd rhagddi o hyd, dylai sicrhau 
bod y bobl sy'n bresennol wedi cael gwybod y bydd y gwaith o gyfrif y pleidleisiau yn 
digwydd ochr yn ochr â'r broses ddilysu. Gallai'r wybodaeth hon gael ei rhoi yn ystod 
sesiynau briffio pleidiau / ymgeiswyr neu gellid ei chynnwys mewn unrhyw becynnau 
gwybodaeth am y cyfrif a gaiff eu rhoi i'r bobl sy'n bresennol. Dylai'r wybodaeth hefyd 
gael ei darparu drwy negeseuon ar y system annerch y cyhoedd drwy gydol y cyfrif.  

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/word_doc/0015/142053/Information-pack-checklist-generic.doc
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4.3 Dylai fod digon o arwyddion yn y lleoliad fel y gall y sawl sy'n bresennol ddod o 
hyd i'r ardaloedd amrywiol. Yn benodol, os mai dim ond mewn rhai rhannau o'r 
lleoliad y gellir clywed y system annerch y cyhoedd, dylech roi gwybod i'r sawl sy'n 
bresennol ym mhle y gellir clywed cyhoeddiadau drwy arddangos arwyddion clir a 
thrwy gynnwys y wybodaeth hon mewn pecynnau ar gyfer y sawl sy'n bresennol. 

4.4 Yn ogystal â darparu cynllun o'r lleoliad sy'n dangos y prif ardaloedd o 
ddiddordeb i asiantiaid cyfrif ac arsylwyr, dylech ystyried arddangos copïau o'r 
cynllun mewn mannau amrywiol yn y lleoliad. Gallech hefyd ddarparu disgrifiad o 
rolau asiantiaid cyfrif ac eglurhad o'r hyn y mae hawl gan westeion eraill ei wneud. 

4.5 Dylech ddefnyddio system annerch y cyhoedd i wneud cyhoeddiadau am beth 
sy'n digwydd ble a phryd drwy gydol y prosesau dilysu a chyfrif. Dylech hefyd sicrhau 
bod negeseuon amserol a chydgysylltiedig yn cael eu rhannu drwy gydol y prosesau 
dilysu a chyfrif er mwyn sicrhau y caiff gwybodaeth ei rhannu mewn ffordd sy'n 
galluogi ymgeiswyr, asiantiaid ac arsylwyr i ddeall cynnydd y cyfrif yn llawn.  

4.6 Cyn dechrau'r broses dilysu a chyfrif, dylech annerch ymgeiswyr, asiantiaid a 
phawb arall sy'n bresennol er mwyn esbonio sut y caiff y broses ei rheoli. Bydd hyn 
yn cynnwys gwybodaeth am y canlynol:  

• rolau allweddol y sawl sy'n gweinyddu'r prosesau dilysu a chyfrif 

• y prosesau dilysu a chyfrif lleol  

• y trefniadau diogelwch ar gyfer y papurau a'r blychau pleidleisio 

• lle y bo'n berthnasol, y gydberthynas rhwng y cyfrif yn eich ardal etholiadol a'r 
etholiad yn ei gyfanrwydd. Er enghraifft, lle y bo'n berthnasol, efallai y bydd 
angen i chi esbonio bod cyfanswm pob cyfrif lleol yn bwydo i mewn i ganlyniad 
rhanbarthol a gaiff ei gyfrifo gan Swyddog Canlyniadau arall 

• sut y gall asiantiaid arsylwi ar y broses o ddyfarnu papurau pleidleisio amheus a 
chymryd rhan ynddi 

• nid oes hawl smygu yn yr adeilad, ac unrhyw bolisi ynglŷn ag yfed, defnyddio 
ffonau symudol a thynnu lluniau 

• unrhyw faterion iechyd a diogelwch, e.e. gweithdrefnau gwacáu ac ymarferion 
tân 

• o ble y gall y sawl sy'n bresennol gael rhagor o wybodaeth 

• unrhyw wybodaeth berthnasol arall 
 

4.7 Os oes cyfleusterau ar gael, mae rhai Swyddogion Canlyniadau wedi canfod ei 
bod yn ddefnyddiol recordio'r anerchiadau hyn ymlaen llaw er mwyn lleihau pwysau 
ar y noson. 

4.8 Dylech wneud rhagor o gyhoeddiadau drwy gydol y dilysu a'r cyfrif, gan egluro 
pa rannau o'r broses sy'n cael eu cynnal a pha gam rydych wedi'i gyrraedd yn y 
gweithrediadau. Bydd rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r sawl sy'n bresennol drwy 
gydol y broses yn helpu i reoli disgwyliadau ac yn lleihau ymholiadau. Gellid gwneud 
cyhoeddiadau: 
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• pan fydd yr holl flychau pleidleisio wedi cyrraedd o'r gorsafoedd pleidleisio 

• pan fydd yr holl flychau pleidleisiau post wedi cyrraedd 

• pan fydd y cam dilysu wedi'i gwblhau 

• er mwyn cadarnhau'r nifer a bleidleisiodd a faint o bapurau pleidleisio sy'n 
mynd ymlaen i'r cam cyfrif 

• pan fydd y broses o ddyfarnu papurau pleidleisio amheus ar fin dechrau, gan 
nodi ble y bydd hyn yn digwydd 

• pan fydd y canlyniadau neu'r cyfansymiau lleol yn barod i'w cyhoeddi, fel y gall 
y bobl sy'n bresennol fynd i'r ardal datgan canlyniadau 

• er mwyn hysbysu'r sawl sy'n bresennol am unrhyw oedi 
 

4.9 Gall fod yn ddefnyddiol penodi aelod o staff i friffio unrhyw ymgeiswyr ac 
asiantiaid sy'n cyrraedd ar ôl i'r broses ddilysu neu gyfrif ddechrau, ymateb i 
ymholiadau a gweithio fel pwynt cyswllt rhwng ymgeiswyr, asiantiaid, arsylwyr a staff 
allweddol. Dylid briffio uwch-aelodau o staff hefyd ar sut i ymateb i ymholiadau gan y 
sawl sy'n bresennol. 

4.10 Caiff unrhyw asiant wneud copi o'r datganiad dilysu cyflawn a dylid sicrhau bod 
copïau ohono ar gael i'r asiantiaid unwaith y bydd y broses ddilysu wedi'i chwblhau. 
Bydd darparu'r datganiad dilysu yn helpu i sicrhau bod ymgeiswyr ac asiantiaid yn 
hyderus bod y broses dilysu a chyfrif yn dryloyw a bod y canlyniad yn gywir.  

4.11 Ar ôl gorffen cyfrif y pleidleisiau, efallai y bydd angen i chi rannu'r cyfansymiau 
cyfrif lleol â Swyddog Canlyniadau arall a fydd yn coladu'r cyfansymiau cyfrif lleol hyn 
ag eraill o bob rhan o ranbarth er mwyn cadarnhau'r canlyniad rhanbarthol y bydd yn 
ei ddatgan. O dan yr amgylchiadau hyn, byddwch yn datgan y cyfansymiau cyfrif lleol 
o flaen yr ymgeiswyr a'r asiantiaid yn unol â'r rheolau yn yr etholiad penodol hwnnw.  

4.12 Os ydych yn gyfrifol am ddatgan y canlyniadau terfynol, bydd angen cyhoeddi'r 
rhain ar lafar. Mae hefyd yn ofynnol i chi gyhoeddi hysbysiad o'r canlyniadau a bydd 
rheolau'r etholiad perthnasol yn nodi'r hyn y dylid ei gynnwys yn yr hysbysiad hwnnw. 
Dylech ddarparu copïau o'r canlyniadau ar gyfer ymgeiswyr, asiantiaid a'r cyfryngau. 
Yn ogystal, dylid gwneud trefniadau i'r canlyniadau gael eu cyhoeddi ar wefan yr 
awdurdod lleol cyn gynted â phosibl. Gellir rhannu'r ddolen i'r canlyniadau drwy 
gyfrifon cyfryngau cymdeithasol eich cyngor hefyd.  

Y cyfryngau 
4.13 Er mwyn eich helpu chi a'ch tîm cyfathrebu i gysylltu â'r cyfryngau yn ystod y 
broses dilysu a chyfrif, rydym wedi datblygu rhai ‘awgrymiadau ar gyfer rheoli'r 
cyfryngau yn ystod y cyfrif’. 

4.14 Er mwyn gwneud paratoadau ar gyfer cynrychiolwyr o'r cyfryngau a fydd yn 
bresennol yn ystod eich prosesau dilysu a chyfrif, dylech ystyried: 

• Cysylltu â phrif sefydliadau darlledu ymlaen llaw.  

https://www.electoralcommission.org.uk/media/4541
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• Amlinellu cyfleusterau'r wasg sydd ar gael.  

• Rhoi cyfle i gynrychiolwyr o'r cyfryngau ymweld â'r lleoliad dilysu a chyfrif er 
mwyn gweld faint o le a chyfleusterau sydd ar gael, os yw'n ymarferol, a rhoi 
cyfle iddynt godi unrhyw faterion neu ofynion gyda chi. Os yw'n bosibl, gallech 
annog y cyfryngau darlledu i ymweld â'r lleoliad i nodi eu gofynion technegol er 
mwyn osgoi problemau ar y noson a'ch galluogi i wneud addasiadau i gynllun y 
lleoliad. 

• Trafod y trefniadau ar gyfer datgan canlyniadau neu gyfansymiau lleol â'r 
cyfryngau, fel rhoi gwybod iddynt ychydig cyn i'r canlyniadau gael eu datgan fel 
y gallant fod yn barod a rhoi copïau ysgrifenedig o'r canlyniadau iddynt.  

• Trefnu bod systemau sain yn cael eu defnyddio ar gyfer y cyhoeddiadau ac 
unrhyw ddarllediadau byw. 

• Gwneud trefniadau i achredu newyddiadurwyr, technegwyr a ffotograffwyr sy'n 
bresennol a darparu pasys ar gyfer y cyfryngau. 

• Dynodi ardal yn y lleoliad ar gyfer y cyfryngau.  

• Sicrhau bod llefarydd y cyfryngau yn cael ei enwebu ar gyfer y cyfrif, a bod 
pawb yn gwybod pwy yw'r person hwn ac mai'r person hwn sy'n gyfrifol am ateb 
holl gwestiynau'r cyfryngau. 

• Sicrhau bod y cyfryngau yn ymwybodol o unrhyw ardaloedd cyfyngedig a 
gweithdrefnau e.e. bod gweithwyr camera yn gwybod na ddylent ffilmio 
gwybodaeth sensitif (fel siotiau agos o bapurau pleidleisio) na rhwystro staff 
cyfrif. 

 

4.15 Dylech sicrhau bod tîm cysylltiadau cyhoeddus y cyngor yn bresennol i ddelio 
ag ymholiadau gan y cyfryngau. Dylech wneud yn siŵr eu bod yn gwybod â phwy i 
gysylltu os gofynnir unrhyw gwestiynau etholiadol technegol iddynt. 

4.16 Yn ogystal â gwneud trefniadau ymarferol ar gyfer eu presenoldeb, dylai 
unrhyw gyswllt cynnar â'r cyfryngau hefyd gynnwys esboniad o'r prosesau i'w dilyn 
ac amseroedd disgwyliedig gorffen y broses gyfrif a datgan y canlyniadau.  

4.17 Os byddwch yn cyfrif y pleidleisiau ar gyfer mwy nag un etholiad, dylai gynnwys 
yr amseroedd gorffen/datgan disgwyliedig ar gyfer pob etholiad.  

4.18 Bydd y Comisiwn yn llunio llawlyfr ar gyfer y cyfryngau y gallwch ei gynnwys 
gydag unrhyw becyn gwybodaeth rydych yn ei lunio ar gyfer y cyfryngau a fydd yn 
bresennol yn ystod y dilysu a'r cyfrif. 

 
 

https://www.electoralcommission.org.uk/cy/canolfan-cyfryngau


37 

5 Derbyn blychau pleidleisio a 
deunyddiau eraill  

 Bydd angen i Swyddogion Canlyniadau benderfynu ar y trefniadau mwyaf 
effeithiol ar gyfer derbyn blychau pleidleisio a deunyddiau eraill. Bydd angen i chi 
hefyd sicrhau y rhoddir prosesau ar waith i sicrhau diogelwch unrhyw ddata personol 
sydd ar y papurau pleidleisio a gwaith papur arall o'r orsaf bleidleisio.  

Sut y byddwch yn rheoli'r broses o dderbyn blychau pleidleisio ac ati? Er enghraifft, 
beth y byddwch yn gofyn i staff ei gadarnhau pan fyddant yn derbyn blychau 
pleidleisio? 
 

5.1 Mae derbyn blychau pleidleisio a deunyddiau oddi wrth orsafoedd pleidleisio 
mewn ffordd gywir a threfnus yn elfen allweddol o broses dilysu gywir. 

5.2 Dylech drefnu bod tîm o staff hyfforddedig yn gyfrifol am gofnodi eu bod wedi 
derbyn yr holl flychau pleidleisio, y pleidleisiau post a'r deunyddiau eraill a 
ddosbarthwyd o orsafoedd pleidleisio.  

5.3 Er mwyn galluogi proses effeithiol, gallech ddefnyddio system unffordd i mewn 
ac allan o'r man gollwng, neu fabwysiadu trefniant ‘gyrru trwodd’ lle mae staff cyfrif 
yn casglu blychau pleidleisio o gerbydau.  

5.4 Dylai staff (yn y lleoliad dilysu neu mewn mannau casglu) gael rhestr wirio ar 
gyfer pob gorsaf bleidleisio er mwyn cadarnhau a chofnodi eu bod wedi derbyn yr 
holl eitemau y dylai'r Swyddog Llywyddu eu dosbarthu. Os caiff y rhestr wirio hon ei 
chwblhau, mae'n dangos bod yr holl flychau pleidleisio a deunyddiau eraill wedi dod i 
law ac mae'n darparu trywydd archwilio clir a phendant. Mae rhestr wirio enghreifftiol 
ar gael yn Atodiad 3. 

5.5 Dylai unrhyw beth sydd ar goll gael ei nodi'n gyflym a dylid gweithredu ar 
unwaith i ddod o hyd i'r eitemau coll.  

5.6 Dylid casglu manylion yr holl orsafoedd pleidleisio ynghyd ag enwau a rhifau 
ffôn symudol pob Swyddog Llywyddu cyn y diwrnod pleidleisio, fel y gallwch gysylltu 
â Swyddogion Llywyddu yn hawdd os bydd unrhyw broblemau.  

5.7 Os yw hynny'n bosibl, dylai'r staff sy'n derbyn y blychau pleidleisio wirio'r 
cyfrifon papurau pleidleisio yn gyflym, gan gynnwys y fathemateg sylfaenol, cyn i'r 
Swyddog Llywyddu adael. Dylent gofnodi unrhyw broblemau fel y gallwch eu 
hystyried yn y broses dilysu a chyfrif. 

5.8 Os bydd gan Swyddogion Llywyddu lawer o flychau pleidleisio i'w dosbarthu i'r 
lleoliad dilysu / man casglu, dylid darparu staff i helpu'r Swyddog Llywyddu i gludo'r 
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holl flychau pleidleisio a deunyddiau ategol i'r lleoliad dilysu neu'r man casglu mewn 
un daith. 

5.9 Dylech hefyd gofnodi pryd y bydd pob blwch pleidleisio yn cyrraedd, fel y 
gallwch gyfeirio at y wybodaeth hon yn y dyfodol. 

Cyfuno  

Lle bo etholiadau wedi cael eu cyfuno a blychau pleidleisio ar wahân wedi cael eu 
defnyddio ar gyfer pob etholiad, bydd angen cynhyrchu rhestrau gwirio pellach er 
mwyn olrhain y blychau a'u gwaith papur ategol ar gyfer yr etholiad(au) arall/eraill.  

Derbyn blychau papurau pleidleisio drwy'r post wedi'u 
selio 

 Bydd angen i Swyddogion Canlyniadau benderfynu ar y trefniadau mwyaf 
effeithiol ar gyfer dosbarthu a derbyn blychau papurau pleidleisio drwy'r post wedi'u 
selio. 

Sut y byddwch yn rheoli'r broses o ddosbarthu blychau pleidleisio drwy'r post o'r 
achlysuron agor amlenni pleidleisiau post? 

5.10 Dylai'r blychau pleidleisio drwy'r post wedi'u selio o'r achlysuron agor amrywiol 
gael eu cludo'n ddiogel i'r lleoliad dilysu. Dylai fod cyfrif papurau pleidleisio drwy'r 
post i gyd-fynd â phob blwch pleidleisio drwy'r post wedi'i selio.  

5.11 Dylai'r staff sy'n derbyn y blychau pleidleisio drwy'r post gael rhestr wirio er 
mwyn sicrhau y cyfrifir yn gywir am bob blwch pleidleisio drwy'r post a phob cyfrif 
papurau pleidleisio drwy'r post. Os caiff y rhestr wirio hon ei chwblhau, mae'n dangos 
bod yr holl flychau pleidleisio drwy'r post a'r cyfrifon papurau pleidleisio drwy'r post 
ategol wedi dod i law ac mae'n darparu trywydd archwilio clir a phendant.  

Ar ôl derbyn blychau pleidleisio a 
deunyddiau eraill 
5.12 Ar ôl derbyn y blychau pleidleisio a deunyddiau eraill o orsafoedd pleidleisio ac 
ar ôl derbyn y blychau papurau pleidleisio drwy'r post wedi'u selio:  

• Dylai'r pecynnau a'r parseli o'r gorsafoedd pleidleisio gael eu trefnu mewn 
ffordd sy'n ei gwneud yn hawdd dod o hyd i unrhyw becyn. 

• Bydd angen dilysu'r cyfrifon papurau pleidleisio a'r blychau pleidleisio cyfatebol 
a chofnodi'r wybodaeth berthnasol ar y ‘datganiad o ganlyniad y broses ddilysu’ 
(y datganiad dilysu). Gweler adran 6 am ragor o ganllawiau ar y datganiad 
dilysu. 

• Bydd angen dilysu'r papurau pleidleisio nas defnyddiwyd, y papurau pleidleisio 
a gyflwynwyd a'r papurau pleidleisio a ddifethwyd hefyd. Mae hyn yn ofyniad 
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cyfreithiol ac er mwyn gwneud hyn, mae'n rhaid agor y pecynnau priodol sydd 
wedi'u selio. Wrth agor pob pecyn o bapurau pleidleisio nas defnyddiwyd, 
papurau pleidleisio a ddifethwyd a'r rhestr pleidleisiau a gyflwynwyd, dylid 
cyfrifo'r ffigurau a bydd angen eu cofnodi ar y datganiad dilysu. Noder na ddylid 
agor y pecyn papurau pleidleisio a gyflwynwyd a gafodd eu defnyddio, at 
ddibenion dilysu. Caiff papurau pleidleisio a gyflwynwyd eu dilysu gan gyfeirio 
at y rhestr pleidleisiau a gyflwynwyd a'r papurau pleidleisio a gyflwynwyd na 
chawsant eu defnyddio. Yna bydd angen selio pob pecyn eto. Un opsiwn ar 
gyfer gwneud hyn fydd cael tîm ar wahân i ddelio â'r broses hon neu, fel arall, 
gellid gwneud hyn wrth ddilysu'r blychau pleidleisio o'r gorsafoedd pleidleisio. 

• Mae angen dilysu'r blychau pleidleisio drwy'r post wedi'u selio a'r cyfrifon 
papurau pleidleisio drwy'r post cyfatebol a chofnodi'r canlyniadau ar y 
datganiad dilysu. Rhaid i bapurau pleidleisio drwy'r post gael eu dilysu yn yr un 
modd ag unrhyw flwch pleidleisio o orsaf bleidleisio. Gan y bydd y rhain yn aml 
ymhlith y blychau cyntaf i'w dilysu, maent yn cynnig cyfle i ennyn hyder yn y 
broses ac yn y broses dilysu a chyfrif yn gyffredinol. 
 

5.13 Dylech gymryd camau i sicrhau bod staff yn gwybod nad oes hawl ganddynt 
agor rhai o'r pecynnau wedi'u selio yn ystod y broses dilysu a chyfrif, gan gynnwys y 
rhai sy'n cynnwys: 

• papurau pleidleisio a gyflwynwyd sydd wedi'u cwblhau  

• y rhestrau rhifau cyfatebol 

• tystysgrifau cyflogaeth 

• copïau wedi'u marcio o'r gofrestr 

• y rhestrau dirprwyon  
 

5.14 Yn unol â'ch polisi cadw dogfennau, dylech sicrhau'r canlynol:  

• bod y deunyddiau y mae'n rhaid i chi gadw dan sêl wedi'u gosod mewn man 
penodol a diogel tra pery'r broses dilysu a chyfrif 

• bod unrhyw ddata personol yn cael eu dinistrio ar yr adeg briodol 
 
5.15 Bydd angen cynnal yr achlysur agor amlenni olaf ar gyfer pleidleisiau post a 
gyflwynwyd mewn gorsafoedd pleidleisio. Gellir gwneud hyn yn y lleoliad dilysu neu 
mewn safle arall. Y naill ffordd neu'r llall, rhaid bod dull o gofnodi nifer y pleidleisiau 
post a dderbyniwyd ar waith.  
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6 Y broses dilysu a chyfrif 

 Mae canllawiau manwl ar y broses o ddilysu a chyfrif pleidleisiau yn seiliedig 
ar y fframwaith deddfwriaethol ar gael yn y rhan berthnasol o ganllawiau'r Comisiwn i 
Swyddogion Canlyniadau, sef Rhan E – Dilysu a chyfrif y pleidleisiau 

 

6.1 Gan ddefnyddio'r fframwaith cyfreithiol a chanllawiau'r Comisiwn fel man 
cychwyn, bydd angen i chi wneud penderfyniadau ynghylch sut y caiff y broses dilysu 
a chyfrif ei rheoli a'i threfnu'n lleol.  

6.2 Os yw'n berthnasol, bydd angen i chi hefyd ystyried unrhyw gyfarwyddiadau 
neu ganllawiau a roddir gan Swyddog Canlyniadau arall ynghylch rheoli a threfnu'r 
broses dilysu a chyfrif.  

6.3 Mae'r broses dilysu a chyfrif yn ymarfer logistaidd cymhleth, yn enwedig yn 
achos etholiadau cyfun, a dylid gwneud penderfyniadau o ran sut y dylid trefnu'r 
broses dilysu a chyfrif cyn gynted â phosibl.  

6.4 Diben yr adran hon yw tynnu sylw at rai o'r ffactorau y dylai Swyddogion 
Canlyniadau eu hystyried wrth benderfynu sut i drefnu a rheoli eu proses dilysu a 
chyfrif. 

Ar ôl i Swyddogion Canlyniadau benderfynu ar eu dull cyfrif a gwneud 
penderfyniadau sy'n effeithio ar eu cynlluniau cyffredinol, bydd angen iddynt wneud 
nifer o benderfyniadau ynglŷn â'r agweddau ymarferol ar weinyddu'r prosesau dilysu 
a chyfrif. 

Mae ystyriaethau a phenderfyniadau sy'n effeithio ar y prosesau dilysu a chyfrif i'w 
gweld yn y tablau isod.  

Ystyriaethau cyffredinol 
6.5 Mae sicrhau cywirdeb ar y cam dilysu yn hollbwysig o ran sicrhau cyfrif 
amserol. Os bydd y ffigurau dilysu yn anghywir, bydd amrywiad o gymharu â 
ffigurau'r cyfrif y bydd angen ei ddatrys ac sy'n achosi'r risg y caiff y broses 
gyffredinol ei harafu'n sylweddol.  

6.6 Fel y nodwyd eisoes, cydnabyddir yn eang fod rhannu'r broses dilysu a chyfrif 
yn ardaloedd sy'n llai na'r ardal etholiadol gyfan yn effeithiol iawn o ran sicrhau 
canlyniad cywir. Yna caiff canlyniadau'r ardaloedd hynny eu cydgrynhoi er mwyn 
cael canlyniad cyffredinol ar gyfer yr ardal etholiadol gyfan. Prif fantais y dull hwn yw 
y gall osgoi'r angen posibl i ailgyfrif yr holl bapurau pleidleisio gan y gellir datrys 
unrhyw amrywiadau o fewn pob rhan.  

https://www.electoralcommission.org.uk/cy/rwyf-yneg-pleidleisiwr/gweinyddwr-etholiadol/returning-officer/etholiadau-lleol-yng-nghymru
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6.7 Fodd bynnag, os byddwch yn is-rannu'r ardal etholiadol, bydd angen i chi 
sicrhau y caiff nifer tebyg o bapurau pleidleisio eu dyrannu i bob un o'r rhannau llai 
fel bod yr holl rannau y mae'r ardal etholiadol wedi cael ei his-rannu iddynt yn gorffen 
tua'r un amser. Bydd hyn yn helpu i osgoi unrhyw oedi cyn cael cyfansymiau ar gyfer 
yr ardal etholiadol.  

6.8 Er nad yw'n realistig disgwyl y bydd yr holl staff dilysu a chyfrif yn brysur ar bob 
cam o'r broses dilysu a chyfrif, gallai cynllun rheoli ymatebol sy'n monitro lefelau 
gweithgarwch ac yn eich galluogi i ad-drefnu adnoddau, leihau'r amser a gymerir i 
gwblhau prif rannau'r broses. 

6.9 Wrth ddelio â phapurau pleidleisio, mae angen i chi sicrhau tryloywder bob 
amser. Gallai hyn gynnwys:  

• sicrhau bod papurau pleidleisio i'w gweld bob amser. Rhowch y papurau mewn 
blwch agored (neu rywbeth tebyg) a gwnewch yn siŵr bod y bwndeli o bapurau 
pleidleisio sydd wedi'u cyfrif yn cael eu storio yng ngolwg yr asiantiaid bob 
amser. 

• os defnyddiwyd blychau pleidleisio ar wahân ar gyfer etholiadau gwahanol a 
bod pleidleisiwr wedi rhoi ei bleidlais yn y blwch ‘anghywir’, sicrhau bod y 
weithdrefn ar gyfer symud y papur pleidleisio hwnnw i'r blwch ‘cywir’ yn agored 
a thryloyw. Yn yr un modd, dylai unrhyw bapurau pleidleisio a gyflwynwyd a 
roddwyd mewn blwch pleidleisio ar gam ar y diwrnod pleidleisio gael eu tynnu 
o'r blwch yng ngolwg yr asiantiaid sy'n bresennol. 

 
6.10 Mae'n debygol y bydd dogfennaeth sylweddol yn y broses dilysu a chyfrif a fydd 
yn darparu trywydd archwilio i ddangos sut y cyfrifwyd y canlyniadau. Mae'n 
hollbwysig rheoli'r ddogfennaeth yn ofalus. Dylid llunio templedi o'r holl ddogfennau a 
ddefnyddir yn y broses dilysu a chyfrif ymlaen llaw a dylai staff fod yn gyfarwydd â 
llenwi'r templedi. Gall defnyddio codau lliw ar gyfer dogfennau fod yn ffordd effeithiol 
o ddod o hyd i'r dogfennau perthnasol yn gyflym.  

6.11 Mae'n hawdd gwneud camgymeriadau rhifyddol neu drawsosod, yn enwedig 
pan fydd pobl yn flinedig. Felly, mae angen i chi roi prosesau ar waith i liniaru'r risg 
hon, fel sicrhau bod mwy nag un person yn gwirio'r ffigurau a gofnodir a phob 
cyfrifiad.  

6.12 Caiff y papurau pleidleisio eu gosod mewn bwndeli ar gamau amrywiol o'r 
broses dilysu a chyfrif ac mae'n bwysig bod gweithdrefnau ar waith i gadarnhau bod 
y bwndeli'n cynnwys y nifer cywir o bapurau pleidleisio ac, ar y cam cyfrif, nad ydynt 
yn cynnwys mwy o bleidleisiau na'r uchafswm a ganiateir. Bydd hyn yn hollbwysig i 
gywirdeb y broses dilysu a chyfrif. 

6.13 Mae angen i chi sicrhau y cedwir cyfrinachedd y bleidlais bob amser. Rhaid 
sicrhau bod papurau pleidleisio yn wynebu i fyny drwy gydol y broses dilysu a chyfrif. 
Dylid hysbysu staff am hyn yn ystod sesiynau briffio/hyfforddi a dylai uwch-aelodau o 
staff gadw hyn mewn cof ar bob adeg ac ymyrryd ar unwaith os na fydd hyn yn 
digwydd. 
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6.14 Rhaid i'r datganiad dilysu gynnwys yr holl wybodaeth a fynnir gan y gyfraith. 
Fan lleiaf, dylai'r datganiad dilysu gynnwys:  

• Manylion y prosesau i ddilysu cyfrif papurau pleidleisio pob gorsaf bleidleisio a 
chanlyniadau'r ymarfer i gymharu'r cyfrif papurau pleidleisio â nifer y papurau 
pleidleisio a gafodd eu cyfrif yn ystod y cam dilysu, a chanlyniadau'r broses o 
ddilysu'r papurau pleidleisio nas defnyddiwyd, y papurau pleidleisio a 
ddifethwyd a'r papurau pleidleisio a gyflwynwyd. Dylid nodi unrhyw amrywiadau 
fesul blwch.  

• Manylion y prosesau i ddilysu pob cyfrif papurau pleidleisio drwy'r post a 
chanlyniadau'r ymarfer i gymharu'r ffigur hwnnw â nifer y papurau pleidleisio 
drwy'r post a gafodd eu cyfrif yn ystod y cam dilysu yn y blwch pleidleisio drwy'r 
post perthnasol. Dylid nodi unrhyw amrywiadau fesul blwch.  

• Cyfanswm y papurau pleidleisio a ddilyswyd ar gyfer yr etholiad.  
 

6.15 Gall asiantiaid wneud copïau o'r datganiad dilysu a dylech ddarparu copïau 
iddynt ar gais. Mae'r datganiad dilysu yn adnodd cyfathrebu allweddol a fydd yn 
helpu i sicrhau bod ymgeiswyr ac asiantiaid yn hyderus bod y prosesau dilysu a 
chyfrif yn dryloyw ac y byddant yn arwain at ganlyniad cywir. 

6.16 Mae dyletswydd arnoch hefyd i roi cyfleusterau rhesymol i asiantiaid i'w galluogi 
i oruchwylio'r gweithrediadau, ar yr amod bod hynny'n gyson â chamau i gynnal 
gweithrediadau trefnus a chyflawni eich dyletswyddau. Dylech hefyd roi gwybodaeth 
berthnasol iddynt drwy gydol y broses dilysu a chyfrif. 

6.17 Os bydd asiantiaid wedi ychwanegu eu seliau eu hunain (naill ai ar ddiwedd y 
cyfnod pleidleisio neu os oedd toriad rhwng y cam dilysu a'r cyfrif), dylid cymryd 
camau penodol i ddangos i unrhyw asiantiaid neu arsylwyr sy'n bresennol fod y 
seliau hynny yn eu lle o hyd cyn i'r blwch pleidleisio gael ei agor. Fodd bynnag, os 
nad oes ymgeiswyr nac asiantiaid yn bresennol, nid oes rhaid i chi aros iddynt 
gyrraedd er mwyn tynnu'r seliau. Dylid annog asiantiaid i ychwanegu eu seliau pan fo 
hawl ganddynt wneud hynny. Bydd y camau hyn yn helpu i sicrhau hyder yn y 
broses.  

6.18 Wrth lunio pob cam o'r broses dilysu a chyfrif, mae angen i chi wybod yn glir 
pwy sy'n gwneud beth, ble a sut. 

 

 

 

Ystyriaethau a phenderfyniadau ymarferol 
mewn perthynas â'r broses dilysu 
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Ystyriaethau Penderfyniad 

Pa amser y mae'n rhaid i'ch 
aelodau staff amrywiol gyrraedd? 
 

 

Beth ddylent ei wneud ar ôl 
cyrraedd? Er enghraifft: 
- sicrhau bod y gwaith papur a'r 
offer dilysu yn bresennol gan 
ddefnyddio rhestr wirio 
- cofnodi'r staff dilysu sy'n 
bresennol 
- briffio'r staff dilysu 
-  

 

Sut y bydd y deunyddiau a'r blychau 
amrywiol yn cael eu symud o 
gwmpas y lleoliad dilysu i'r staff 
sydd eu hangen? 
 

 

Sut y byddwch yn dilysu'r papurau 
pleidleisio sydd wedi'u defnyddio ac 
yn delio ag unrhyw 
anghysondebau? 
- Gall fod yn ddefnyddiol cael tîm 
‘datrys problemau’ profiadol a all 
ymchwilio i unrhyw anghysondebau 
/ amrywiadau a allai godi. Yn aml, 
gall staff sy'n gyfarwydd â delio â 
chyfrifon papurau pleidleisio a 
thrafod llyfrau pleidleisio ganfod y 
rheswm dros unrhyw amrywiadau'n 
gyflym.  
- Gallech hefyd ystyried defnyddio 
rhestr wirio amrywiadau er mwyn 
sicrhau y cydymffurfir â'r camau 
angenrheidiol mewn perthynas â 
phob anghysondeb. Mae rhestr 
wirio enghreifftiol ar gael yn Atodiad 
4. 
 

 

Sut y byddwch yn dilysu'r papurau 
pleidleisio nas defnyddiwyd a'r 
papurau pleidleisio a ddifethwyd? 
- Un opsiwn yw trefnu bod tîm ar 
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Ystyriaethau Penderfyniad 
wahân dynodedig yn gwneud hyn; 
fel arall, gellir integreiddio'r broses 
â'r broses o ddilysu'r papurau 
pleidleisio a ddefnyddiwyd. 
Sut y byddwch yn rheoli'r broses o 
ddilysu'r blychau papurau pleidleisio 
drwy'r post sydd wedi'u selio ac yn 
delio ag unrhyw anghysondeb? 

 

Sut y byddwch yn rheoli'r broses o 
ddilysu'r dynodyddion personol ar y 
pleidleisiau post olaf a gyflwynwyd 
yn y gorsafoedd pleidleisio? 
 

 

Os ydych wedi is-rannu'r ardal 
etholiadol, sut y byddwch yn 
cydgrynhoi'r canlyniadau o'r 
ardaloedd unigol er mwyn cael 
canlyniadau cyffredinol ar gyfer yr 
ardal etholiadol gyfan? Sut y gall 
asiantiaid olrhain cynnydd? 

 

Sut y caiff y datganiad dilysu ei 
gwblhau?  
- Mae angen i chi ddwyn ynghyd y 
wybodaeth angenrheidiol o'r 
ymarferion i ddilysu'r papurau 
pleidleisio a ddefnyddiwyd, y 
papurau pleidleisio nas 
defnyddiwyd, y papurau pleidleisio a 
ddifethwyd a'r pleidleisiau post er 
mwyn llunio'r datganiad dilysu a 
chyfrifo cyfanswm y papurau 
pleidleisio a ddilyswyd ar gyfer yr 
etholiad.  
-  

 

Sut y bydd y prosesau a'r 
ddogfennaeth yn darparu trywydd 
archwilio clir, ac a ydych wedi 
cynnwys gwiriadau er mwyn sicrhau 
cywirdeb? 

 

Sut y byddwch yn rheoli'r 
cyhoeddiad o ran y nifer a 
bleidleisiodd ac yn rhoi copïau o'r 
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Ystyriaethau Penderfyniad 
datganiad dilysu i asiantiaid?  
 

Os bydd toriad yn y gweithrediadau, 
sut y byddwch yn rheoli hyn? 

 

Mewn etholiadau cyfun, sut y 
byddwch yn sicrhau y caiff y 
datganiadau dilysu ar gyfer yr holl 
etholiadau eu cwblhau cyn i unrhyw 
bleidleisiau ddechrau cael eu cyfrif?  

 

Os caiff y cyfrif ei gynnal yn rhywle 
heblaw'r lleoliad dilysu, sut y 
byddwch yn trefnu bod y papurau 
pleidleisio hynny'n cael eu 
dosbarthu'n ddiogel yn unol â'r 
gofynion cyfreithiol?  

 

 

Ystyriaethau a phenderfyniadau ymarferol 
mewn perthynas â'r cyfrif 
Ystyriaethau Penderfyniad 

(Lle y bo'n berthnasol) Pa amser y 
mae'n rhaid i'ch aelodau staff 
amrywiol gyrraedd?  
 

 

(Lle y bo'n berthnasol) Beth ddylent 
ei wneud ar ôl cyrraedd? Er 
enghraifft: 
- sicrhau bod deunydd ysgrifennu 
ac offer y cyfrif yn bresennol gan 
ddefnyddio rhestr wirio 
- cofnodi'r staff cyfrif sy'n 
bresennol 
- briffio'r staff cyfrif 
 

 

Sut y byddwch yn sicrhau bod 
papurau pleidleisio o un blwch bob 
amser yn cael eu cymysgu â 
phapurau pleidleisio o flwch arall 
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Ystyriaethau Penderfyniad 
cyn dechrau'r broses o'u didoli'n 
bleidleisiau ar gyfer pleidiau a/neu 
ymgeiswyr unigol?  

Os byddwch yn cyfrif mwy nag un 
etholiad, pa gamau y bydd angen i 
chi eu cymryd er mwyn sicrhau y 
caiff y papurau pleidleisio ar gyfer 
pob etholiad eu cadw ar wahân i'w 
gilydd?  

 

Beth fydd y broses ar gyfer didoli'r 
papurau pleidleisio yn bleidleisiau 
dros bleidiau a/neu ymgeiswyr ar 
wahân, a'u cyfrif?  
- Os bydd nifer mawr o bleidiau 
a/neu ymgeiswyr, mae'n bosibl y 
bydd y broses o rannu'r pleidleisiau 
yn fwndeli ar gyfer pleidiau a/neu 
ymgeiswyr ungiol yn arafach ac yn 
cymryd mwy o le. Yn y sefyllfaoedd 
hyn, mae rhai Swyddogion 
Canlyniadau o'r farn ei bod yn fwy 
effeithlon ‘tynnu'r’ pleidleisiau ar 
gyfer y prif bleidiau gwleidyddol neu 
ymgeiswyr y prif bleidiau 
gwleidyddol ac yna ymdrin â'r 
pleidleisiau ar gyfer y pleidiau neu'r 
ymgeiswyr eraill ar wahân. Mae gan 
rai eraill gynorthwywyr cyfrif sy'n 
ymdrin, er enghraifft, â 
phleidiau/ymgeiswyr rhif 1 i 5 ar y 
papur pleidleisio a chynorthwywyr 
cyfrif ar wahân sy'n ymdrin, er 
enghraifft, â phleidiau/ymgeiswyr 
rhif 6 i 10 ar y papur pleidleisio; 
gyda phroses ar gyfer cyfnewid y 
papurau pleidleisio hynny nad ydynt 
yn ymdrin â nhw.  

 

Sut y bydd y prosesau a'r 
ddogfennaeth yn darparu trywydd 
archwilio clir, ac a ydych wedi 
cynnwys gwiriadau er mwyn sicrhau 
cywirdeb? 

 

Sut y caiff yr ardal ddynodedig ar 
gyfer pleidleisiau pob 
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Ystyriaethau Penderfyniad 
plaid/ymgeisydd ei nodi?  

Pa broses a ddefnyddir i ddyfarnu 
papurau pleidleisio amheus? 
- Pwy fydd yn gwneud hyn? 
- Er mwyn sicrhau bod yr holl 
benderfyniadau'n gyson, dylech 
gyfeirio at ganllawiau'r Comisiwn.  
- Pa broses fydd ar waith i roi 
cyfleoedd priodol i'r sawl y mae 
hawl ganddynt i arsylwi a 
gwrthwynebu? 
-  

 

Sut y byddwch yn llunio'r datganiad 
sy'n dangos nifer y papurau 
pleidleisio a wrthodwyd ac am ba 
reswm? 

 

Beth fydd y weithdrefn os bydd 
unrhyw anghysondeb o ran y ffigur 
dilysu?  

 

Sut y caiff cyfanswm y pleidleisiau 
ar gyfer pob plaid/ymgeisydd eu 
cyfrifo/cydgrynhoi?  
 

 

 
Os mai chi yw'r Swyddog Canlyniadau sy'n gyfrifol am 
gyfrifo a datgan canlyniad yr etholiad:  

Ystyriaethau Penderfyniad 

Beth fydd y weithdrefn ar gyfer 
hysbysu'r ymgeiswyr a'r asiantiaid 
o'r canlyniad dros dro a gofyn am 
eu cytundeb i gyhoeddi'r canlyniad?  
 

 

Sut y byddwch yn ymdrin ag unrhyw 
geisiadau am ailgyfrifiad?  
- Os byddwch yn cytuno i gynnal 
ailgyfrifiad, dylid cwblhau gwaith 
papur newydd fel bod trywydd 
archwilio clir.  
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Ystyriaethau Penderfyniad 

Beth fydd y broses ar gyfer datgan y 
canlyniad terfynol?  
- Ble yn lleoliad y cyfrif y caiff y 
canlyniad ei ddatgan?  
- Pa offer y bydd eu hangen?  
- Dylech baratoi sgript i'w 
defnyddio wrth ddatgan y canlyniad  
- A gaiff ymgeiswyr eu gwahodd i 
wneud areithiau?  
- Dylai copïau ysgrifenedig o'r 
datganiad fod ar gael – sut y gwneir 
hyn?  

 

Beth yw'r weithdrefn os bydd y 
pleidleisiau'n gyfartal?  

 

 
Os mai chi yw'r Swyddog Canlyniadau sy'n gyfrifol am 
gyfrifo'r cyfansymiau cyfrif lleol a chyflwyno'r rhain i 
Swyddog Canlyniadau arall er mwyn coladu canlyniad:  

Ystyriaethau Penderfyniad 

Beth fydd y weithdrefn ar gyfer 
hysbysu'r ymgeiswyr a'r asiantiaid 
o'r cyfansymiau cyfrif lleol dros dro?  
 

 

Sut y byddwch yn ymdrin ag unrhyw 
geisiadau am ailgyfrifiad? 

 

Sut y byddwch yn cwblhau'r 
datganiad cyfansymiau lleol?   

Sut y byddwch yn sicrhau eich bod 
yn hysbysu'r Swyddog Canlyniadau 
perthnasol o gynnwys y datganiad 
yn unol â rheolau'r etholiad ac 
unrhyw ganllawiau neu 
gyfarwyddiadau?  

 

Os yw'n berthnasol, sut y byddwch 
yn sicrhau na chaiff unrhyw 
gyfanswm lleol ei ddatgan nes y 
byddwch wedi cael awdurdodiad 
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Ystyriaethau Penderfyniad 
gan y Swyddog Canlyniadau 
perthnasol?  

Beth fydd y broses ar gyfer datgan y 
cyfansymiau lleol? 
- Ble yn lleoliad y cyfrif y caiff y 
canlyniad ei ddatgan? 
- Pa offer y bydd eu hangen? 
- Dylech baratoi sgript i'w 
defnyddio wrth ddatgan y canlyniad  
 
- Dylai copïau o'r cyfansymiadu 
lleol fod ar gael – sut y byddwch yn 
gwneud hyn?  
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Atodiad 1 – Rhestr wirio i helpu Swyddogion Canlyniadau i 
benderfynu ar addasrwydd lleoliadau dilysu a chyfrif 
 Ystyriaethau Sylwadau 

☐ 
A yw'r lleoliad wedi cael ei ddefnyddio o'r blaen? Os felly, a oedd yn 
ddigonol a pha wersi y gellir eu dysgu o ddigwyddiadau etholiadol 
blaenorol? 

 

☐ 
A yw'r lleoliad mewn man ymarferol a chyfleus, yn enwedig i'r rhai 
sy'n dosbarthu deunyddiau o orsafoedd pleidleisio? 

 

☐ 
A yw'r trefniadau parcio yn ddigonol?  

☐ 
A oes mynedfeydd ar wahân i'r rhai sydd â hawl i fod yn bresennol a 
staff, ac ar gyfer dosbarthu'r blychau pleidleisio? 

 

☐ 
A oes mynediad i'r anabl, i'r lleoliad ac o'i fewn?  

☐ 
A yw'r lleoliad yn ddigon mawr i ymdopi'n gyfforddus â'r holl brosesau 
dilysu a chyfrif?  

 

☐ A ellir storio blychau pleidleisio, parseli o bapurau pleidleisio nas 
defnyddiwyd ac ati, ac offer yn ddiogel yn y lleoliad? 

 

☐ A oes digon o olau yn y lleoliad a'r tu allan iddo?  

☐ A yw'n ddigon cynnes?   



51 

 Ystyriaethau Sylwadau 

☐ A oes platfform neu lwyfan er mwyn cyhoeddi'r canlyniadau a 
gwneud cyhoeddiadau cyson drwy gydol y gweithrediadau? 

 

☐ Pa fath o acwsteg sydd yn y lleoliad? 
 

 

☐ A oes systemau TG a systemau cyfathrebu addas?  
 

 

☐ Pa gyfleusterau sydd ar gael i'r rhai sy'n mynychu'r prosesau dilysu a 
chyfrif? 
 

 

☐ A fydd y lleoliad yn gallu bodloni gofynion y cyfryngau? 
 

 

☐ Pa ddodrefn a ddarperir yn y lleoliad, e.e. a oes digon o fyrddau a 
chadeiriau (ac os nad oes digon, bydd angen i'r rhain gael eu hurio 
neu bydd angen eu cael o leoliad arall)? 

 

☐ A yw'r lleoliad yn bodloni eich gofynion diogelwch a storio?  
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Atodiad 2 – Rhestr wirio enghreifftiol o'r 
deunyddiau sydd eu hangen ar gyfer y 
broses dilysu a chyfrif  
 Deunyddiau Sylwadau 

☐ 
Rhestr o'r holl staff  

☐ Taflenni cofrestru ar gyfer staff  

☐ Copïau dros ben o gyfarwyddiadau i staff  

☐ Pasys mynediad enghreifftiol at ddibenion 
cyfeirio, gan gynnwys samplau o'r 
bathodynnau adnabod sydd gan 
gynrychiolwyr y Comisiwn ac arsylwyr 
achrededig 

 

☐ Taflenni dilysu – os defnyddir gliniadur neu 
gyfrifiadur personol, dylid paratoi'r 
taenlenni ymlaen llaw. Dylech sicrhau bod 
copïau papur o'r taenlenni ar gael rhag ofn 
y bydd yr offer yn methu. 

 

☐ Taflenni canlyniadau  

☐ Blychau pleidleisio drwy'r post ac amlenni 
cysylltiedig 

 

☐ Cyfrifiadur personol/gliniadur, argraffydd a 
llungopïwr 
 

 

☐ Stamp ‘Gwrthodwyd’ a phad inc  
 

 

☐ Stamp ‘Gwrthodwyd dros dro’ a phad inc 
ar gyfer unrhyw achlysur agor amlenni 
pleidleisiau post terfynol 
 

 

☐ Blychau didoli (gellir nodi enwau'r 
ymgeiswyr ar y rhain) 
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 Deunyddiau Sylwadau 

☐ Blaenddalen neu gardiau rhannu i ddynodi 
bwndeli o bapurau pleidleisio sydd wedi'u 
cyfrif 

 

☐ Llyfrau cyfeirio ar y gyfraith etholiadol a 
chanllawiau eraill, gan gynnwys 
canllawiau'r Comisiwn Etholiadol 

 

☐ Offer agor llythyrau a sisyrnau 
 

 

☐ Sachau a chlymau ar gyfer papurau 
pleidleisio sydd wedi'u cyfrif 

 

☐ Pecynnau neu amlenni ar gyfer papurau 
pleidleisio a wrthodwyd 

 

☐ Eitemau ysgrifennu amrywiol, gan 
gynnwys pennau marcio, pensiliau, 
prennau mesur, tâp gludiog, papur 
nodiadau, llinyn, gwniaduron rwber, clipiau 
papur a bandiau rwber 

 

☐ Cyfrifianellau  

☐ Blwch mawr neu gynhwysydd arall i 
gymysgu a storio papurau pleidleisio a 
ddilyswyd os na chaiff blychau pleidleisio 
gwag eu defnyddio at y diben hwnnw 

 

☐ Deunyddiau i'w defnyddio os bydd nifer 
cyfartal o bleidleisiau (e.e. pecyn o gardiau 
heb ei ddefnyddio, slipiau papur ac ati) 

 

☐ Unrhyw beth arall  
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Atodiad 3 – Rhestr wirio o eitemau y 
dylai'r Swyddog Llywyddu eu trosglwyddo 
yn y lleoliad dilysu (neu'r man casglu) 
 Deunyddiau Sylwadau 

☐ 
Blwch/blychau pleidleisio  

☐ Pecyn yn cynnwys y cyfrif papurau 
pleidleisio 

 

☐ Pecyn sy'n cynnwys y pleidleisiau post a 
gyflwynwyd yn yr orsaf bleidleisio ond na 
chawsant eu casglu'n flaenorol 

 

☐ Pecyn yn cynnwys papurau pleidleisio 
nas defnyddiwyd a phapurau pleidleisio a 
ddifethwyd 

 

☐ Pecyn yn cynnwys y rhestr pleidleisiau a 
gyflwynwyd 

 

☐ Pecyn yn cynnwys papurau pleidleisio a 
gyflwynwyd sydd wedi'u marcio gan 
bleidleiswyr 

 

☐ Pecyn yn cynnwys y gofrestr wedi'i 
marcio 

 

☐ Pecyn yn cynnwys y rhestr rhifau 
cyfatebol 

 

☐ Pecyn yn cynnwys tystysgrifau cyflogaeth  

☐ Pecyn neu becynnau yn cynnwys 
rhestrau a datganiadau eraill 

 

☐ Mân bethau / deunydd ysgrifennu ac ati  

☐ Unrhyw beth arall  
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Atodiad 4 – Camau i ddelio ag 
amrywiadau mewn blychau pleidleisio  
 

Cyfeirnod y blwch 
pleidleisio 

Beth yw'r amrywiad? 

(h.y. mae mwy neu lai o 
bapurau pleidleisio na'r 
disgwyl) 

 
 

 

 

Cymerwch y camau canlynol er mwyn ceisio canfod unrhyw reswm dros 
bapurau pleidleisio coll neu ychwanegol 

 Camau a gymerwyd Sylwadau 

☐ 
Gwiriwch rifyddeg y cyfrif papurau 
pleidleisio 

 

☐ Gwiriwch y pecynnau eraill o ddeunyddiau a 
ddychwelwyd (e.e. papurau pleidleisio nas 
defnyddiwyd) 

 

☐ A yw'r Swyddog Llywyddu wedi darparu 
unrhyw wybodaeth a all egluro'r amrywiad?  

 

☐ Sicrhewch nad yw'r papurau pleidleisio 
drwy'r post a ddychwelwyd wedi cael eu 
hychwanegu at nifer y pleidleisiau a fwriwyd 
yn yr orsaf bleidleisio. 

 

☐ Os dosbarthwyd mwy nag un blwch 
pleidleisio i'r orsaf bleidleisio, sicrhewch fod 
yr holl flychau a ddyrannwyd i'r orsaf wedi 
cael eu hagor ac y cyfrifwyd amdanynt. 

 

☐ Os defnyddiwyd blychau pleidleisio ar 
wahân ar gyfer etholiadau ar wahân, 
gwiriwch am wall cydadferol yn y blwch 
pleidleisio arall. 
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Cymerwch y camau canlynol er mwyn ceisio canfod unrhyw reswm dros 
bapurau pleidleisio coll neu ychwanegol 

 Camau a gymerwyd Sylwadau 

☐ Os yw'r blwch pleidleisio wedi dod o leoliad 
sy'n cynnwys mwy nag un orsaf bleidleisio, 
gwiriwch ddogfennau dilysu cyfrifon 
papurau pleidleisio'r orsaf bleidleisio arall 
(gorsafoedd pleidleisio eraill) yn y lleoliad 
hwnnw er mwyn gweld a oes gwall 
cydadferol. 

 

☐ Ystyriwch gysylltu â'r Swyddog Llywyddu a 
gofyn iddo geisio esbonio unrhyw 
anghysondebau. 

 

☐ Os yw'r rheswm dros yr amrywiad yn 
hysbys, ychwanegwch eglurhad yn nodi 
pam y digwyddodd yr amrywiad a 
thrafodwch hyn ag unrhyw asiantiaid ac 
arsylwyr sy'n bresennol. 

 

 
Os oes amrywiad o hyd ar ôl cymryd y camau uchod 
 

☐ Dylech ailgyfrif y papurau pleidleisio yn y 
blwch hyd nes y cyrhaeddir at yr un ffigur 
ddwywaith yn olynol – y ffigur hwn fydd y 
cyfanswm dilys. Gwnewch nodyn ar y cyfrif 
papurau pleidleisio a'r datganiad dilysu 

 

 
 

Cyfuno  

Gwiriwch y blychau pleidleisio ar gyfer pob math o etholiad yn yr holl orsafoedd 
pleidleisio yn yr un man pleidleisio. Efallai y bydd y broses o ddilysu'r cyfrifon 
papurau pleidleisio ar gyfer y gorsafoedd pleidleisio eraill yn y lleoliad hwnnw yn 
dangos gwall cydadferol am fod etholwyr wedi gosod eu papur pleidleisio yn y blwch 
‘anghywir’ neu mewn blwch o'r orsaf bleidleisio anghywir. Os bydd y gwallau 
cydadferol yn gwrthbwyso ei gilydd, gellir tybio bod y broses ddilysu wedi bod yn 
llwyddiannus. Lle bynnag y bo modd, dylech ddilysu'r holl flychau o'r un lleoliad 
pleidleisio ar yr un pryd ar fyrddau cyfagos, neu'n syth ar ôl ei gilydd.  
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Atodiad 5 – Rhestr wirio o'r wybodaeth 
allweddol i'w darparu i'r sawl sy'n 
bresennol yn ystod y cam dilysu a chyfrif  

 Gwybodaeth Sylwadau 

☐ 
Amseroedd bras ar gyfer cwblhau pob cam o'r 
broses dilysu a chyfrif 

 

☐ Cyfeiriad y lleoliad dilysu a chyfrif a map  

☐ Manylion am gyfleusterau mynediad i'r anabl  

☐ Gofynion mynediad ac adnabod, e.e. 
achrediadau/cardiau adnabod â llun/llythyrau ac 
ati, i gadarnhau mynediad 

 

☐ Cynllun o'r lleoliad, sy'n nodi'r prif ardaloedd o 
ddiddordeb i asiantiaid cyfrif ac arsylwyr 

 

☐ Rhestr o rifau pob blwch pleidleisio ac enwau'r 
gorsafoedd pleidleisio y maent yn ymwneud â 
hwy 

 

☐ Rhestr o'r hyn y dylid ei wneud ac na ddylid ei 
wneud, e.e. atgoffa'r sawl sy'n bresennol na 
chaniateir smygu yn yr adeilad; cyngor ar 
unrhyw bolisi ynglŷn ag yfed a defnyddio ffonau 
symudol 

 

☐ Copi o'r gofynion cyfrinachedd perthnasol   

☐ Manylion y lluniaeth sydd ar gael ac a oes rhaid 
talu amdano 

 

☐ Manylion unrhyw ardal i'r cyfryngau / ystafell i'r 
wasg 

 

☐ Ar gyfer y cyfryngau – copi o lawlyfr y Comisiwn 
ar gyfer y cyfryngau 

 

☐ Manylion unrhyw ardaloedd dynodedig i 
ymgeiswyr, asiantiaid ac eraill 

 

☐ Sut a phryd y defnyddir system annerch y 
cyhoedd (a ble y gellir ei chlywed os mai dim 
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 Gwybodaeth Sylwadau 
ond mewn rhannau penodol o'r lleoliad y gellir 
gwneud hynny) 

☐ Copi o dempled y gwaith papur dilysu a chyfrif a 
gaiff ei ddefnyddio i gyfleu canlyniad y prosesau 
dilysu a chyfrif, a nodi ar ba lefel y caiff y 
wybodaeth ei rhoi, e.e. lefel ward / dosbarth 
pleidleisio  

 

☐ Enw'r Swyddog Canlyniadau ac aelodau eraill o 
staff allweddol (gall fod yn ddefnyddiol darparu 
lluniau ohonoch chi a'ch staff allweddol er 
mwyn helpu'r rhai sy'n bresennol i'ch adnabod 
yn y cyfrif) 

 

☐ Esboniad o rôl y Swyddog Canlyniadau neu'r 
Swyddogion Canlyniadau, fel y bo'n briodol, ac 
aelodau allweddol eraill o staff 

 

☐ Manylion y sawl fydd ar gael i ymateb i 
ymholiadau a gweithredu fel pwynt cyswllt 
rhwng ymgeiswyr, asiantiaid, arsylwyr a staff 
allweddol 

 

☐ Y broses ar gyfer yr achlysur agor amlenni 
pleidleisiau post olaf 

 

☐ Amlinelliad o'r broses dilysu a chyfrif a'r hyn y 
gall y sawl sy'n bresennol ddisgwyl ei weld 

 

☐ Y broses ar gyfer ymgynghori ag asiantiaid 
etholiad ynglŷn â'r datganiad dilysu a'r 
canlyniad 

 

☐ Y broses a'r egwyddorion a ddefnyddir wrth 
ddyfarnu pleidleisiau amheus, e.e. darparu 
copïau o enghreifftiau o bapurau pleidleisio 
amheus (mat bwrdd y Comisiwn) 

 

☐ Y broses ailgyfrif, e.e. pwy all wneud cais am 
ailgyfrif, pryd gall hyn ddigwydd ac ati 

 

☐ Os yw'n berthnasol, y weithdrefn ar gyfer 
datgan y canlyniad, gan gynnwys a fydd yr 
ymgeiswyr yn gallu rhoi araith 

 

☐ Os yw'n berthnasol, y weithdrefn ar gyfer 
rhannu'r canlyniadau lleol â Swyddog 
Canlyniadau arall a'r broses o ardystio a datgan 
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 Gwybodaeth Sylwadau 
y cyfansymiau lleol  

☐ Gwybodaeth am y ffordd y caiff canlyniadau a 
gaiff eu datgan eu harddangos, a ble.  
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Atodiad 6 - Rhestr wirio o’r broses dilysu a 
chyfrif  
 Cam Sylwadau 

Dilysu 

 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

Derbyn blychau pleidleisio-: 
 

• cyfrifir am bob blwch pleidleisio post 
a phob cyfrif papurau pleidleisio 
post yn gywir. 

• mae cyfrif papurau pleidleisio ar 
gyfer pob blwch pleidleisio 

• mae deunyddiau'r gorsafoedd 
pleidleisio wedi’u derbyn yn gywir  

• caiff pecynnau sy’n cynnwys 
pleidleisiau post eu rhoi  

 

☐ Ewch â’r cyfrifon papurau pleidleisio i’r staff 
sy’n rheoli’r broses dilysu blychau 
pleidleisio 

 

☐ Gwahanwch y sachau sy’n cynnwys y 
dogfennau sydd i’w storio oddi wrth y rhai 
sy'n cynnwys eitemau a gaiff eu 
hailddefnyddio. Sicrhewch fod yr holl 
becynnau’n drefnus ac y gellir dod o hyd 
iddynt yn hawdd. 

 

☐ 
 

Sicrhewch fod y pecynnau wedi'u selio sy'n 
cynnwys y rhestrau rhifau cyfatebol, 
tystysgrifau cyflogaeth, y copïau wedi'u 
marcio o'r gofrestr a'r rhestrau o 
ddirprwyon DDIM yn cael eu hagor. 
Cadwch yr holl becynnau wedi’u selio 
mewn man penodol a diogel am hyd y 
prosesau dilysu a chyfrif. 

 

☐ Dewch â phapurau pleidleisio drwy’r post a 
gafodd eu prosesu’n flaenorol i'r lleoliad 
mewn blwch pleidleisio wedi'i selio, ynghyd 
â chyfrif papurau pleidleisio wedi’i gwblhau 
ar gyfer pob blwch. 

 

☐ Agorwch a gwiriwch becyn sy'n cynnwys y 
rhestr o bleidleisiau a gyflwynwyd yn erbyn 
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y cyfrifon papurau pleidleisio ac yna'i 
ailselio. Rhaid i’r pecyn o bapurau 
pleidleisio a gyflwynwyd PEIDIO â chael ei 
agor. 

☐ Agorwch, cyfrifwch ac ailseliwch y papurau 
pleidleisio nas defnyddiwyd a'r papurau 
pleidleisio a ddifethwyd yng ngŵydd y 
rheiny sy’n bresennol. Rhowch y rhifau i’r 
staff dilysu.  

 

☐ Torrwch y seliau ac agorwch y blychau 
pleidleisio ym mhresenoldeb unrhyw 
asiantiaid cyfrif ac arsylwyr sy'n bresennol. 

 

☐ Gwagiwch y blychau pleidleisio gan 
sicrhau nad oes papurau pleidleisio’n 
syrthio i'r llawr nac yn aros yn y blwch. 
Dangoswch y blwch gwag i unrhyw 
arsylwyr sy'n bresennol. 

 

☐ Sicrhewch fod y papurau pleidleisio yn 
wynebu i fyny ar bob adeg yn ystod y 
prosesau dilysu a chyfrif. 

 

☐ Agorwch a chyfrifwch y pleidleisiau yn 
fwndeli rhagnodedig. 

 

☐ Ar ôl iddynt gael eu rhoi yn fwndeli, 
gwiriwch y nifer eto i gael cywirdeb 

 

☐ Tynnch unrhyw bapurau pleidleisio a 
gyflwynwyd a roddwyd yn y blwch 
pleidleisio mewn camgymeriad yn ystod y 
cam hwn. 

 

☐ Dilyswch bob cyfrif papurau pleidleisio a 
lluniwch ddatganiad o ran canlyniad y 
dilysiad, gan gynnwys cyfanswm y papurau 
pleidleisio a chyfanswm y papurau 
pleidleisio a ddilyswyd yn y cyfrif 

 

☐ Caniatewch i unrhyw asiant sy’n bresennol 
i wneud copi o’r datganiad a sicrhewch fod 
copïau ar gael i asiantiaid, ar gais, unwaith 
bydd y broses ddilysu wedi’i chwblhau. 

 

☐ Cymharwch y cyfansymiau a roddwyd ar y 
cyfrif papurau pleidleisio â nifer y papurau 
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pleidleisio a gyfrifwyd yn y blwch. Hefyd 
cymharwch y papurau pleidleisio nas 
defnyddiwyd a'r papurau pleidleisio a 
ddifethwyd, yn ogystal â'r rhestr o 
bleidleisiau a gyflwynwyd, â'r cyfrif papurau 
pleidleisio.  

☐ Dylai cyfanswm y papurau pleidleisio a 
gyfrifwyd yn y blwch fod yn gyson â'r 
cyfanswm ar y cyfrif papurau pleidleisio, ac 
yn gyson â chyfanswm y papurau 
pleidleisio nas defnyddiwyd. Ymchwiliwch i 
unrhyw anghysondebau yn llawn. 

 

☐ Cadarnhewch fod y broses ddilysu wedi’i 
chwblhau, ar ôl i'r holl bapurau pleidleisio, 
gan gynnwys bapurau pleidleisio drwy’r 
post, gael eu dilysu. 

 

☐ Ar ôl cwblhau'r broses ddilysu, os na 
fyddwch yn dechrau cyfrif y pleidleisiau ar 
unwaith, dylech roi'r papurau pleidleisio a 
dogfennau eraill mewn pecynnau diogel a 
rhoi eich sêl eich hun arnynt, yn ogystal â 
sêl unrhyw asiantiaid sy'n bresennol sy'n 
dymuno atodi eu seliau eu hunain, a 
sicrhau eu bod mewn man diogel hyd nes 
bod y prosesau dilysu a chyfrif yn parhau. 

 

Cyfrif 

☐ Os nad yw'r pleidleisiau'n cael eu cyfrif yn 
syth ar ôl y broses ddilysu, dylid agor pob 
blwch a phecyn wedi'i selio yng ngŵydd 
ymgeiswyr ac asiantiaid. 

 

☐ Rhaid i gyfrif y pleidleisiau ddigwydd mor 
fuan ag y bo’n ymarferol wedi diwedd y 
cyfnod pleidleisio. 

 

☐ Rhaid cymysgu'r papurau pleidleisio â 
phapurau pleidleisio o un blwch pleidleisio 
arall o leiaf, gan gynnwys pleidleisiau post, 
cyn didoli a chyfrif.  

 

☐ Rhannwch y papurau pleidleisio yn 
bleidleisiau ar gyfer pob ymgeisydd. 
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☐ Gwahanwch a rhowch i’r neilltu unrhyw 
bapurau pleidleisio amheus 

 

☐ Cyfrifwch y nifer o bleidleisiau a fwriwyd ar 
gyfer pob ymgeisydd a’u rhoi mewn i 
fwndeli rhagnodedig. 

 

☐ Atodwch gerdyn cyfrif i flaen pob bwndel 
ac ailgyfrifwch pob bwndel i gael cysondeb 

 

☐ Cyn mynd ag unrhyw fwndeli oddi ar y 
bwrdd, bwrwch olwg drostynt er mwyn 
sicrhau bod yr holl bleidleisiau wedi'u 
marcio yn yr un ffordd 

 

☐ Os nad yw’r bwndel olaf yn cynnwys y nifer 
ragnodedig o bleidleisiau, atodwch y nifer 
gwirioneddol i gerdyn ar flaen y bwndel 

 

☐ Os ydych yn cyfrif ar gyfer sedd wag aml-
aelod, dilynwch y broses briodol ar gyfer 
eich dull dewisol, megis y dull 'sgert wellt' 
neu dalennau cyfrif 

 

☐ Dyfarnwch yn rheolaidd ar bapurau 
pleidleisio amheus yn ystod y cyfrif 

 

☐ Categoreiddiwch unrhyw bapurau 
pleidleisio yn briodol a chwblhewch 
ddatganiad o bapurau pleidleisio a 
wrthodwyd. 

 

☐ Ar ôl i bapurau pleidleisio gael eu didoli ac 
ar ôl i ddyfarniadau ynglŷn ag unrhyw 
bleidleisiau amheus gael eu gwneud, 
dechreuwch gysoni 

 

☐ Argyhoeddwch eich hun bod y 
canlyniadau’n adlewyrchu’r papurau 
pleidleisio a gafwyd. 

 

☐ Cyfrifwch yr holl fwndeli o bleidleisiau dilys 
ar gyfer pob ymgeisydd, ychwanegwch y 
cyfanswm hwn at gyfanswm y papurau 
pleidleisio a wrthodwyd i gael ffigur sy’n 
cyfateb â chyfanswm y papurau pleidleisio 
a gafwyd. 
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☐ Argyhoeddwch eich hun bod y nifer o 
bleidleisiau ar gyfer pob ymgeisydd yn 
gywir 

 

☐ Rhowch wybod i ymgeiswyr ac asiantiaid 
am y canlyniad dros dro 

 

☐ Ailgyfrifwch os ydych yn derbyn cais 
rhesymol i wneud hynny, a rhowch wybod 
i’r ymgeiswyr am y canlyniad dros dro 
diwygiedig yn ôl yr angen 

 

☐ Yn achos pleidleisiau cyfartal, 
penderfynwch rhwng yr ymgeiswyr ar hap, 
a sicrhewch fod hyn yn cael ei gyfathrebu 

 

☐ Paratowch y datganiad ar gyfer datgan y 
canlyniadau ac ar ôl iddo gael ei baratoi, 
datganwch y canlyniad 

 

☐ Cyn gynted ag y bo'n ymarferol, rhowch yr 
hysbysiad o'r canlyniad i’r Swyddog Priodol 

 

 

 
Atodiad 7 – Safonau perfformiad 
 

Er mwyn gallu cyflawni'r canlyniad a nodwyd yn safon perfformiad 1, bydd 
angen i chi sicrhau bod adnoddau priodol ar gael er mwyn gwneud yn siŵr 
bod y prosesau dilysu a chyfrif yn amserol. 

Er mwyn dangos bod modd sicrhau'r canlyniad, bydd angen i chi nodi sut y caiff y 
prosesau dilysu a chyfrif eu trefnu a'u rheoli, gan gynnwys y broses a ddilynwyd 
gennych wrth wneud eich penderfyniad. 

Er mwyn gallu sicrhau'r canlyniad a nodwyd yn safon perfformiad 1, bydd 
angen i chi sicrhau bod papurau pleidleisio'n cael eu storio'n ddiogel bob 
amser. 

Er mwyn dangos bod modd sicrhau'r canlyniad, bydd angen i chi roi trefniadau ar 
waith ar gyfer storio papurau pleidleisio'n ddiogel. 

 

 

https://www.electoralcommission.org.uk/cy/rwyf-yneg-pleidleisiwr/gweinyddwr-etholiadol/safonau-perfformiad-ar-gyfer-swyddogion-canlyniadau
https://www.electoralcommission.org.uk/cy/rwyf-yneg-pleidleisiwr/gweinyddwr-etholiadol/safonau-perfformiad-ar-gyfer-swyddogion-canlyniadau
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Er mwyn gallu cyflawni'r canlyniad a nodwyd yn safon perfformiad 2, bydd 
angen i chi sicrhau bod y prosesau cyfrif yn dryloyw, gyda phob rhan o'r 
prosesau dilysu a chyfrif yn digwydd yng ngŵydd pawb sydd â'r hawl i fod 

yno, gyda gwybodaeth yn cael ei rhoi i'r rhai sy'n bresennol am y prosesau i'w dilyn. 

Er mwyn dangos bod modd sicrhau'r canlyniad, bydd angen sicrhau bod gennych 
gynllun o leoliad y cyfrif, gwybodaeth i'w rhoi i'r rhai sy'n bresennol yn y cyfrif a 
threfniadau ar gyfer rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf yn y cyfrif. 

Er mwyn gallu sicrhau'r canlyniad a nodwyd yn safonau perfformiad 1 a 2, 
bydd angen i chi sicrhau y caiff prosesau cyfrif eu cynllunio a'u rheoli er mwyn 
sicrhau canlyniad cywir, gyda thrywydd archwilio clir. 

Er mwyn dangos bod modd sicrhau'r canlyniad, bydd angen i chi gael trefniadau ar 
waith i gynnal trywydd archwilio clir o'r prosesau cyfrif. 
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