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Comisiwn
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Etholiadau lleol 
yng Nghymru
Eich canllaw bach



Mae’r canllaw bach hwn yn sôn am yr hyn y 
gallwch ei ddisgwyl yn yr orsaf bleidleisio i’ch 
helpu i wneud penderfyniad hyddysg am y 
ffordd orau i bleidleisio.
Yn ogystal, mae’r RNIB wedi bod yn gweithio gyda’r 
Comisiwn Etholiadol i roi arweiniad i staff y gorsafoedd 
pleidleisio ar wella’u dealltwriaeth o nam ar y golwg, a’u 
helpu i wneud pleidleisio mor ddiogel a hygyrch â phosibl 
i bleidleiswyr dall a rhannol ddall. Mae’r canllaw hwn yn 
amlinellu’r arweiniad a’r cymorth hwnnw.

Mae croeso i chi fynd â’r canllaw hwn gyda chi ar 
y diwrnod pleidleisio.
Mae’r canllaw bach hwn ar gael mewn amrywiaeth 
o fformatau, gan gynnwys print bras, digidol, sain a 
braille. Ffoniwch ein llinell gymorth ar 0303 123 9999 
i gael copi yn y fformat rydych yn ei ffafrio.

Mae’r canllaw bach defnyddiol hwn yn rhoi 
gwybodaeth i chi er mwyn eich helpu i 
bleidleisio’n hyderus yn yr etholiadau lleol eleni. 
Mae’n sôn am yr opsiynau pleidleisio gwahanol 
sydd ar gael a’r cymorth a’r addasiadau y mae 
gennych hawl iddynt.
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Pa etholiadau sy’n cael eu cynnal?
Dydd Iau 5 Mai 2022, caiff etholiadau lleol eu cynnal 
yng Nghymru.
Dyma’r tro cyntaf i bobl ifanc 16 ac 17 oed a dinasyddion 
tramor cymwys yng Nghymru allu pleidleisio mewn 
etholiad lleol. Byddwch yn pleidleisio dros gynghorwyr 
lleol i’ch cynrychioli areich cyngor lleol. Mae eich 
cyngor lleol yn gwneud penderfyniadau ar faterion sy’n 
effeithio’n uniongyrchol ar eich ardal ac mae’n gyfrifol 
am wasanaethau lleol fel gofal cymdeithasol, addysg, tai, 
trafnidiaeth leol a pharciau a mannau awyr agored. 

Pleidleisio mewn etholiadau lleol
Y system bleidleisio a ddefnyddir ar gyfer etholiadau lleol 
yw’r system cyntaf i’r felin, felly’r ymgeisydd gyda’r nifer 
mwyaf o bleidleisiau fydd yn cael ei ethol.

Mewn rhai ardaloedd, gall fod hyd at bedair sedd i’w llenwi 
ar y cyngor. Os felly, caiff yr ymgeisydd â’r nifer mwyaf o 
bleidleisiau ei ethol yn gyntaf, yna, os bydd angen, caiff yr 
ymgeisydd â’r nifer mwyaf ond un o bleidleisiau ei ethol, 
yna’r ymgeisydd yn y trydydd safle, ac yna’r ymgeisydd sy’n 
dod yn bedwerydd.

Gallwch bleidleisio am gynifer o ymgeiswyr â’r seddi sydd 
ar gael. Bydd y cyfarwyddiadau ar y papur pleidleisio yn 
dweud wrthoch chi ar gyfer sawl ymgeisydd y gallwch chi 
bleidleisio, neu gallwch ofyn hyn i staff yr orsaf bleidleisio.

I bleidleisio, rhowch groes (X) yn y blwch gyferbyn ag 
enw’r ymgeisydd/ymgeiswyr o’ch dewis.
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Sicrhau y gall pawb bleidleisio
Gallwch ddefnyddio eich ffôn neu dechnolegau 
cynorthwyol eraill
O dan y Ddeddf Cydraddoldeb, mae gennych hawl i 
addasiadau rhesymol i’ch helpu i fwrw eich pleidlais 
yn annibynnol.

Mae hyn yn golygu y gallwch fynd âffôn neu dechnoleg 
gynorthwyol o fath arall i’r bwth pleidleisio i’ch helpu 
i bleidleisio. Er enghraifft, er mwyn defnyddio apiau 
chwyddwydr neu destun-i-siarad neu dortsh y ff n i 
wella’r golau.

Gallwch ddefnyddio’r ddyfais bleidleisio gyffyrddadwy
Bydd gan eich gorsaf bleidleisio ddyfais y gellir ei hatodi 
i’r papur pleidleisio. Mae ganddi ffenestr y gellir ei 
chodi ar gyfer pob plaid neu ymgeisydd annibynnol. I 
ddefnyddio’r ddyfais dylech wneud y canlynol:

• codi’r ffenestr ar gyfer y blaid neu’r ymgeisydd 
annibynnol rydych am bleidleisio drosti/drosto

• marcio X

• cau’r ffenestr

• datgysylltu’r templed oddi wrth y papur pleidleisio

• plygu a gosod y papur pleidleisio yn y blwch pleidleisio

Gall staff yr orsaf bleidleisio egluro sut i ddefnyddio’r 
ddyfais a darllen yn uchel enwau’r pleidiau a’r ymgeiswyr 
yn y drefn y maent yn ymddangos ar y papur pleidleisio.
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Gallwch ddefnyddio’r adnoddau print bras
Bydd fersiwn print bras o’r papur pleidleisio yn cael ei 
harddangos yn eich gorsaf bleidleisio. Yn ogystal, bydd 
copi llaw o’r papur pleidleisio ar gael mewn print bras y 
gallwch fynd gyda chi i’r bwth pleidleisio i’ch helpu i farcio 
eich papur pleidleisio yn annibynnol. 

Gallwch ofyn i’r Swyddog Llywyddu am help
Mae’r Swyddog Llywyddu yn berson annibynnol sy’n gyfrifol 
am yr orsaf bleidleisio. Gallwch ofyn iddo/iddi am help.

Gallwch ofyn i’r Swyddog Llywyddu ddarllen yn uchel y 
cyfarwyddiadau sydd ar y papur pleidleisio ac enwau’r 
pleidiau a’r ymgeiswyr yn y drefn y maent yn ymddangos 
ar y papur pleidleisio.

Gallwch ddweud wrth y Swyddog Llywyddu, yn y bwth 
pleidleisio, sut i farcio’r papur pleidleisio ar eich rhan.
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Gallwch ofyn i rywun ddod i’r orsaf bleidleisio gyda chi
Gallwch hefyd ddod â rhywun dros 16 oed, ac sy’n gymwys 
i bleidleisio yn yr etholiad gyda chi i’ch helpu i fwrw eich 
pleidlais. Dylech roi gwybod i’r Swyddog Llywyddu y 
byddwch yn cael cymorth gan eich cydymaith.

Mae’n ofynnol yn l y gyfraith i’ch cydymaith gwblhau 
datganiad syml. Rhaid i’r Swyddog Llywyddu gofnodi eich 
enw a’ch rhif etholwr, yn ogystal ag enw a chyfeiriad eich 
cydymaith. Mesur diogelwch yw hwn ac ni fydd yn golygu 
y gellir adnabod eich pleidlais mewn unrhyw ffordd.

Gallwch bleidleisio drwy’r post
Os na allwch fynd i’ch gorsaf bleidleisio ar ddiwrnod yr 
etholiad, neu os byddai’n well gennych beidio â gwneud 
hynny, gallwch wneud cais i bleidleisio drwy’r post. 
Lawrlwythwch ffurflen gais drwy wefan y Comisiwn 
Etholiadol neu cysylltwch â’ch swyddfa cofrestru 
etholiadol leol. Gallwch ofyn am eich cais pleidlais bost 
mewn fformat hygyrch fel braille neu brint bras gan eich 
swyddfa cofrestru etholiadol leol.

Fel arfer mae’n rhaid i geisiadau am bleidlais bost 
gynnwys llofnod yr etholwr. Os na allwch ddarparu 
llofnod, neu lofnod cyson, gallwch ofyn i’ch swyddfa 
cofrestru etholiadol leol i’r gofyniad am lofnod gael ei 
hepgor. Rhaid i’ch cais gynnwys y rheswm dros y cais i 
hepgor ac enw a chyfeiriad unrhyw un sydd wedi eich 
helpu i gwblhau’r cais.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais i bleidleisio drwy’r 
post yw 5pm dydd Mawrth 19 Ebrill 2022.
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Byddwch yn cael eich papur pleidleisio drwy’r post. 
Cwblhewch a dychwelwch eich papurau pleidleisio, gan 
sicrhau eich bod yn rhoi digon o amser iddynt gyrraedd 
erbyn 10pm ddydd Iau 5 Mai 2022. Neu os oes angen, 
gallwch chi roi eich pecyn pleidleisio drwy’r post wedi’i 
gwblhau i’ch gorsaf bleidleisio leol ar y diwrnod pleidleisio.

Gallwch bleidleisio drwy ddirprwy
Mae pleidlais drwy ddirprwy yn golygu eich bod yn penodi 
rhywun rydych yn ymddiried ynddo i bleidleisio ar eich rhan.

Er mwyn gwneud cais i bleidleisio drwy ddirprwy, dylech 
gwblhau ffurflen gais a’i hanfon i’ch swyddfa gofrestru 
etholiadol leol i gyrraedd erbyn 5pm ddydd Mawrth, 26 
Ebrill 2022. Lawrlwythwch ffurflen gais drwy wefan y 
Comisiwn Etholiadol neu cysylltwch â’ch swyddfa cofrestru 
etholiadol lleol. Gallwch ofyn am eich ffurflen gais pleidlais 
drwy ddirprwy mewn fformat hygyrch fel braille neu brint 
bras gan eich swyddfa cofrestru etholiadol leol.

Mewn argyfwng lle na allwch fynd i’r orsaf bleidleisio 
mewn person, sy’n cynnwys hunanynysu oherwydd 
COVID-19, gallwch wneud cais am ddirprwy mewn 
argyfwng hyd at 5pm ddydd Iau 5 Mai 2022..
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Beth gallaf ei ddisgwyl yn yr orsaf bleidleisio?
Bydd awdurdodau lleol yn dilyn y canllawiau diweddaraf 
iechyd y cyhoedd er mwyn gwneud yn siŵr bod gorsafoedd 
pleidleisio yn lleoedd diogel i bleidleisio ynddynt. Efallai y 
byddwch yn gweld bod rhai mesurau iechyd y cyhoedd ar 
waith mewn gorsafoedd pleidleisio, yn debyg i’r rhai sydd 
ar waith mewn lleoliadau dan do eraill.

Yn ogystal, mae’r RNIB wedi gweithio gyda’r Comisiwn 
Etholiadol i roi arweiniad i staff gorsafoedd pleidleisio ar 
wella’u dealltwriaeth o nam ar y golwg, a’u helpu i wneud 
pleidleisio mor ddiogel a hygyrch phosibl i bleidleiswyr 
dall a rhannol ddall. Mae hyn yn cynnwys:

• cyngor ar sut i ddarparu arweiniad drwy olwg neu ar lafar,

• gwybodaeth am dechnolegau cynorthwyol, apiau, 
chwyddwydrau, goleuo personol ac addasiadau 
rhesymol eraill y mae gan bobl hawl i’w defnyddio i’w 
helpu i bleidleisio yn annibynnol,

• sut i drefnu’r orsaf bleidleisio i’w gwneud yn haws 
symud o’i chwmpas,

• canllawiau print ac arwyddion clir,

• ymwybyddiaeth o eithriadau i orchuddion wyneb ac 
eitemau a gaiff eu gwisgo i gadw pellter cymdeithasol.

Mae nifer o gynhyrchion a gaiff eu gwisgo ar gael y gallech 
ddymuno’u defnyddio i ddangos i bobl eraill eich bod am 
gadw’ch pellter ond efallai eich bod yn ei chael hi’n anodd. 
Mae’r rhain yn cynnwys cortynnau, bathodynnau, masgiau 
ac adnoddau eraill. 

8



Please Give Me Space: https://pleasegivemespace.uk/  
Distance Aware:  
https://www.bevancommission.org/distance-aware 
Blodyn Haul Anableddau Cudd:  
https://hiddendisabilitiesstore.com/ 

Golau, chwyddwydrau a chymorth arall 
Mae gennych hawl i ddyfeisiau cynorthwyol i’ch helpu i 
fwrw eich pleidlais. Os hoffech ddefnyddio unrhyw ddyfais 
bleidleisio gyffyrddadwy, papur pleidleisio print bras neu 
chwyddwydr, gofynnwch i aelod o staff. Maen nhw yno 
i’ch helpu.

Os oes gennych eich dyfais gynorthwyol eich hun, fel 
ffôn, chwyddwydr fideo neu olau poced, mae croeso i 
chi ei defnyddio.

Neu, gallwch hefyd gael cymorth ffrind, aelod o’r teulu 
neu aelod o staff.

Beth yw eich profiad chi?
Mae RNIB Cymru a Chomisiwn Etholiadol Cymru yn 
awyddus i wella profiadau pobl ddall a rhannol ddall yn 
y bwth pleidleisio. Dywedwch wrthym am eich profiad 
pleidleisio er mwyn i ni allu gwneud yn siŵr y gall pobl 
ddall a rhannol ddall bleidleisio’n annibynnol ac yn 
gyfrinachol yn y dyfodol. Gallwch roi adborth i ni drwy 
gysylltu â thÎm materion allanol RNIB Cymru drwy e-bost 
cymru@rnib.org.uk neu drwy ffonio 0303 123 9999.
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