
Papurau pleidleisio amheus – pleidleisiau a ganiateir
Nodir enghreifftiau awgrymedig o bleidleisiau a ganiateir yma. Seilir pob un o’r enghreifftiau hyn ar y gyfraith achosion flaenorol neu maent yn
dod o’r rheolau penodol ar gyfer yr etholiad hwn. 

Yn y pen draw, y Swyddog Canlyniadau (Gweithredol) sy’n penderfynu ar unrhyw bapur pleidleisio penodol a chyfrifoldeb y Swyddog
Canlyniadau (Gweithredol) yw penderfynu ei farn ei hun ar sut i gymhwyso’r gyfraith achosion.

Ceir cyfeiriadau achosion yn Cefnogi etholiad Senedd y DU – Delio â phapurau pleidleisio amheus. Mae’r cyfeiriadau eraill yn gyfeiriadau at
Reolau Etholiadau Senedd y DU (Atodlen 1 Deddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983).

Caniatáu ar gyfer Boots – Achos Cirencester,
Eley v Durant a Rheol 47(2)(c)

Caniatáu ar gyfer Miller – Achos West
Bromwich a Rheol 47(2)(a)

Caniatáu ar gyfer Miller – Woodward v
Sarsons a Rheol 47(2)(c)

Caniatáu ar gyfer Boots – Rheol 47(2)(c) Caniatáu ar gyfer Hood – Ruffle v Rogers a
Rheol 47(2)(b)

Caniatáu ar gyfer Clover – Rheol 47(2)(b) Caniatáu ar gyfer Barber – Achos Berwick-
upon-Tweed a Rheol 47(2)(a)

Caniatáu ar gyfer Grey – Rheol 47(2)(b)



Papurau pleidleisio amheus – pleidleisiau a wrthodir
Nodir enghreifftiau awgrymedig o bleidleisiau a wrthodir yma. Seilir pob un o’r enghreifftiau hyn ar y gyfraith achosion
flaenorol neu maent yn dod o’r rheolau penodol ar gyfer yr etholiad hwn. 

Yn y pen draw, y Swyddog Canlyniadau (Gweithredol) sy’n penderfynu ar unrhyw bapur pleidleisio penodol a chyfrifoldeb y
Swyddog Canlyniadau (Gweithredol) yw penderfynu ei farn ei hun ar sut i gymhwyso’r gyfraith achosion.

Ceir cyfeiriadau achosion yn Cefnogi etholiad Senedd y DU – Delio â phapurau pleidleisio amheus. Mae’r cyfeiriadau eraill
yn gyfeiriadau at Reolau Etholiadau Senedd y DU (Atodlen 1 Deddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983).

Gwrthod – yn pleidleisio dros fwy nag un
ymgeisydd. Rheol 47 (1)(b)

Gwrthod – bwriad y pleidleisiwr yn ansicr.
Rowe v Cox a Rheol 47(1)(d)

Gwrthod – bwriad y pleidleisiwr yn ansicr.
Achos Buckrose a Rheol 47(1)(d)

Gwrthod – gellir adnabod y pleidleisiwr.
Woodward v Sarsons, achos South Newington
a Rheol 47(1)(c)

Gwrthod – yn pleidleisio dros fwy nag un
ymgeisydd. Rheol 47(1)(b)

Gwrthod – yn pleidleisio dros fwy nag un
ymgeisydd. Rheol 47(1)(b)

Gwrthod – gellir adnabod y pleidleisiwr.
Woodward v Sarsons a Rheol 47(1)(c)

Gwrthod – bwriad y pleidleisiwr yn ansicr.
Rheol 47(1)(d)


