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1 Cyflwyniad 
1.1 Mae’r llyfryn hwn wedi ei gynllunio i gynorthwyo Swyddogion Canlyniadau 
wrth iddynt feirniadu papurau pleidleisio amheus mewn etholiadau Comisiynydd 
yr Heddlu a Throseddu a gynhelir dan y system etholiadol Pleidlais Atodol (SV).  

Dylai Swyddogion Canlyniadau lleol ddarllen y llyfryn hwn ar y cyd ag unrhyw 
ganllaw neu gyfarwyddiadau atodol a gyhoeddwyd gan y Swyddog Canlyniadau 
Ardal Heddlu (PARO). Dylid hefyd ei ddarllen ar y cyd â’n canllaw cyffredinol ar 
reoli’r gwiriad a’r cyfrif a geir yn Rhan E ein canllaw i Swyddogion Canlyniadau 
lleol.  
 

1.2 Mae’r penderfyniad ar ddyfarniad unrhyw bapurau pleidleisio penodol 
yn nwylo’r Swyddog Canlyniadau lleol. Gall y Swyddog Canlyniadau lleol 
ddirprwyo’r penderfyniad terfynol ar ddyfarniad i un dirprwy neu fwy, ond rhaid 
gwneud hyn yn benodol trwy lythyr.1 

1.3 Gan fod y Swyddog Canlyniadau yn cyflawni swyddogaeth statudol wrth 
ddyfarniad ar bleidleisiau amheus, y Swyddog Canlyniadau lleol neu ddirprwy 
Swyddog Canlyniadau lleol a awdurdodwyd, ac nid unrhyw staff arall a gyflogir 
gan y Swyddog Canlyniadau lleol yn y cyfrif, ddylai gyflawni’r swyddogaeth hon. 

1.4 Un o nodau’r llyfryn hwn yw helpu sicrhau ymagwedd gyson ar draws yr 
holl ardaloedd heddlu yng Nghymru a Lloegr. 

1.5 Mae’r canllaw yn y llyfryn hwn yn seiliedig ar yr hyn sydd wedi ei gynnwys 
yn y llyfryn ar gyfer etholiadau maerol a gynhelir dan SV, a ddrafftiwyd mewn 
ymgynghoriad â phrif gwnsleriaid a chynrychiolwyr ledled y gymuned etholiadol. 
Mae’r llyfryn hefyd wedi ei ddatblygu mewn ymgynghoriad â chynrychiolwyr o’r 
gymuned etholiadol, yn cynnwys Swyddogion Canlyniadau Ardal Heddlu ac 
aelodau o’r Pwyllgor Llywio Etholiadau a Chofrestru a’r Gweithgor Etholiadau, 
Refferenda a Chofrestru.2 Mae’r Comisiwn Etholiadol yn ddiolchgar iawn am eu 
cymorth trwy gydol y broses hon. 

1.6 Wrth gyflawni dyfarniad o bapurau pleidleisio, mae’n bwysig sicrhau y 
cyflawnir y broses yng ngwedd lawn yr holl ymgeiswyr a’u hasiantiaid sy’n 
bresennol yn y cyfrif, yn ogystal ag ym mhresenoldeb unrhyw gynrychiolwyr o’r 
Comisiwn ac arsylwyr achrededig sy’n bresennol. 

                                            
 
 
1 Rheoleiddiad 5(2), Rheoliadau Etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu 
(Swyddogaethau Swyddogion Canlyniadau) 2012.  
2 Am ragor o wybodaeth ar y ddau grŵp, ewch i 
www.electoralcommission.org.uk/elections/elections-and-referendums-working-groups. 
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Etholiadau pleidlais atodol 

1.7 Mewn etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu gyda mwy na dau 
ymgeisydd, os na fydd ymgeisydd yn sicrhau mwy na 50% o’r pleidleisiau dewis 
cyntaf dilys ledled yr ardal heddlu gyfan, bydd ail gyfrif ble bydd yr ail ddewis yn 
cael ei gyfrif ar gyfer ymgeiswyr sy’n dal yn y gystadleuaeth gan bleidleiswyr na 
roddodd eu pleidlais dewis cyntaf i unrhyw un o’r ymgeiswyr hynny.  

1.8 Yn y cyfrif cyntaf, dim ond dyfarniad y dewis cyntaf mae angen i’r Swyddog 
Canlyniadau lleol ymwneud â nhw.  Fodd bynnag, wrth ddyfarnu ar ddewisiadau 
cyntaf, bydd yn dal angen ystyried y papur pleidlais cyntaf (gweler Pennod 2 
am fanylion pellach).  

1.9 Os ceir ail gyfrif, mae’r Swyddog Canlyniadau lleol yn ymwneud â dyfarnu 
pleidleisiau ail ddewis ar gyfer pob ymgeisydd sy’n dal yn y gystadleuaeth a 
roddwyd gan bleidleiswyr na roddodd eu pleidlais dewis gyntaf i unrhyw un o’r 
ymgeiswyr sy’n weddill yn unig. Fodd bynnag, dim ond os oes pleidlais dewis 
cyntaf dilys wedi ei nodi ar y papur pleidleisio all y Swyddog Canlyniadau lleol 
ganiatáu pleidlais ail ddewis.3 Eto, wrth ystyried pleidleisiau ail ddewis, bydd 
angen ystyried y papur pleidleisio cyfan. 

1.10 Mae profiad o rai cyfrifon SV yn dynodi y gall fod angen dyfarnu ar nifer 
sylweddol i bapurau pleidleisio. Felly, yn y naill gyfrif neu’r llall, ni ddylai 
Swyddogion Canlyniadau lleol aros tan y diwedd cyn cychwyn y broses 
ddyfarnu; dylid cyflawni hyn yn rheolaidd trwy gydol pob cyfrif yng ngwedd lawn 
y rhai sydd â hawl i fod yn bresennol.  

1.11 Rhaid stampio’r papurau pleidleisio hynny a wrthodwyd yn y cyfrif cyntaf 
gyda’r gair ‘gwrthodwyd’ a’u gosod yn y pecyn priodol.4 Rhaid cyfrif pob papur 
pleidleisio arall, h.y. y rhai ble nodir pleidlais dewis cyntaf dilys. 

1.12 Rhaid paratoi datganiad yn dangos y nifer o bapurau pleidleisio a 
wrthodwyd dan bob un o’r penawdau canlynol wrth gwblhau’r cyfrif cyntaf:5 

 diffyg nod swyddogol 
 rhoi mwy nag un ymgeisydd fel pleidlais dewis cyntaf 
 ysgrifen neu farc a ellid ei ddefnyddio i adnabod y pleidleisiwr 
 heb ei farcio o ran y bleidlais dewis cyntaf   
 annilys oherwydd ansicrwydd o ran y bleidlais dewis cyntaf 

 
1.13 Os na fydd unrhyw ymgeisydd yn derbyn mwy na 50% o’r pleidleisiau 
dewis cyntaf a fwriwyd ledled yr ardal heddlu, bydd y Swyddog Canlyniadau 
                                            
 
 
3 Rheol 60(3)(b), Atodlen 3, Gorchymyn Etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu 
2012. 
4 Rheol 53(6), Atodlen 3, Gorchymyn Etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu 2012. 
5 Rheol 53(7), Atodlen 3, Gorchymyn Etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu 2012. 
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Ardal Heddlu yn cyfarwyddo cyfrif yr ail ddewisiadau gan Swyddogion 
Canlyniadau lleol. Gellir dyfarnu bod papur pleidleisio yn ddilys yn y cyfrif cyntaf 
ac yn annilys parthed y bleidlais ail ddewis yn yr ail gyfrif. Dan yr amgylchiadau 
hynny, dylid stampio’r papur pleidleisio gyda’r gair ‘gwrthodwyd’ yn yr ail gyfrif 
a’u gosod yn y pecyn priodol.  

1.14 Wrth gwblhau’r ail gyfrif, dylid paratoi datganiad yn dangos y nifer o 
bapurau pleidleisio a wrthodwyd dan bob un o’r penawdau canlynol:  

 rhoi mwy nag un ymgeisydd fel pleidlais ail ddewis 
 heb ei farcio o ran y bleidlais ail ddewis   
 annilys oherwydd ansicrwydd o ran y bleidlais ail ddewis 
 nid oes nod swyddogol ar y papur pleidleisio 
 Papur pleidleisio yn cynnwys ysgrifen neu farc a ellid ei ddefnyddio i 

adnabod y pleidleisiwr 
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2 Egwyddorion dyfarnu yn y 
cyfrif cyntaf 

2.1 Dylid gosod unrhyw bapurau pleidleisio amheus yn yr hambwrdd i’r 
goruchwyliwr fynd â nhw i’r Swyddog Canlyniadau lleol i’w dyfarnu. Rhaid 
ystyried y papur pleidleisio cyfan wrth ddyfarnu ar bleidleisiau amheus a 
rhaid gwirio blaen y papurau pleidleisio yn ofalus iawn ar gyfer unrhyw nodau 
rhag ofn fod y pleidleisiwr wedi gwneud unrhyw farc tu allan i’w blychau 
pleidleisio.  

2.2 Gall y Swyddog Canlyniadau lleol wrthod papur pleidleisio ar y seiliau 
canlynol yn unig: 

 nid oes ganddo nod swyddogol 
 rhoddwyd mwy nag un bleidlais dewis cyntaf 
 mae’n cynnwys marc neu ysgrifen a ellid ei ddefnyddio i adnabod y 

pleidleisiwr (heblaw rhif y papur pleidleisio a’r nod adnabod unigryw) 
 mae heb ei farcio o ran y bleidlais dewis cyntaf   
 mae’n annilys oherwydd ansicrwydd o ran y bleidlais dewis cyntaf 
 

2.3 Ni ddylid gwrthod papur pleidleisio oherwydd bod y bleidlais:6 
 

 heb ei farcio yn y man cywir 
 wedi ei farcio gan rywbeth heblaw croes 
 wedi ei farcio gan fwy nac un marc 

 
os yw’r bwriad i roi pleidlais dewis cyntaf i ddim mwy nag un ymgeisydd i’w 
weld yn amlwg ar y papur pleidleisio.  

 

2.4 Felly, bydd angen pasio’r papurau pleidleisio canlynol i’r Swyddog 
Canlyniadau lleol i’w dyfarnu: 

    y rhai sy’n ymddangos i fod heb unrhyw nod swyddogol (nid y nod 
adnabod unigryw) 

 y rhai sy’n ymddangos i fod yn cynnwys mwy nag un bleidlais dewis cyntaf 
 y rhai gydag ysgrifen neu farc a ellid ei ddefnyddio i adnabod y pleidleisiwr 
 y rhai ble nad oes marc  
 y rhai ble mae ansicrwydd o ran y bleidlais dewis cyntaf 

 

                                            
 
 
6 Rheol 53(2), Atodlen 3, Gorchymyn Etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu 2012.  
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2.5 Yn ogystal, er mwyn helpu cynnal cywirdeb yr etholiad, dylid pasio’r 
papurau pleidleisio canlynol i’r Swyddog Canlyniadau lleol ar gyfer ystyriaeth 
bellach: 

 unrhyw bapur sydd wedi ei rwygo neu ddifrodi mewn unrhyw fodd 
 unrhyw bapur gydag unrhyw beth anarferol amdano (er enghraifft, unrhyw 

bapur a ymddengys i fod wedi ei addasu, naill ai gydag offeryn ysgrifennu 
sy’n amlwg yn wahanol neu gyda hylif cywiro) 

 
2.6 Yn achos papurau pleidleisio a ymddengys i fod wedi eu haddasu, gall y 
Swyddog Canlyniadau lleol ystyried eu pacio ar wahân rhag ofn y bydd her neu 
ymchwiliad yn ddiweddarach. 

Diffyg nod swyddogol  

2.7 Rhaid i absenoldeb nod swyddogol arwain at wrthodiad awtomatig. Nid 
oes gan y Swyddog Canlyniadau lleol ddewis yn hyn o beth. 

2.8 Fodd bynnag, ble defnyddiwyd offeryn stampio yn hytrach na nod 
swyddogol wedi ei argraffu, ni ddylai treiddiad neu foglynwaith rhannol o’r papur 
pleidleisio ynddo’i hun arwain at wrthodiad. Cyn belled â’i bod yn glir y 
stampiwyd y papur pleidleisio gan staff yr orsaf bleidleisio, nid yw’r ffaith nad 
yw’r holl binnau wedi stampio trwy’r papur pleidleisio neu nad yw’r toriad yn llwyr 
ar y papur yn bwysig.  

Pleidleisio ar gyfer mwy nag un dewis cyntaf  

2.9 Mae hyn yn fater i ddyfarniad y Swyddog Canlyniadau lleol.  

2.10 Ni ddylai nodau atodol arwain at wrthodiad os yw’n glir na fwriadwyd y 
nodau hynny fel pleidlais dewis cyntaf. 

Peidio dynodi dewis cyntaf yn glir 

2.11 Mae yna amrywiaeth o amgylchiadau ble bydd angen i’r Swyddog 
Canlyniadau lleol bennu p’un a yw dewis cyntaf i’w weld yn glir ar y papur 
pleidleisio neu beidio. Er enghraifft, efallai fod y pleidleisiwr wedi rhoi rhif, gair 
neu symbol yn hytrach na chroes, yn y golofn dewis cyntaf. Gall hefyd fod y 
pleidleisiwr wedi nodi eu dewis cyntaf yn rhywle heblaw’r man cywir. 

2.12 Neu, er y gallai’r pleidleisiwr fod wedi rhoi ‘X’ ar symbol arall yn y golofn 
dewis cyntaf, gallai nod arall ar y papur pleidleisio achosi amheuaeth ynglŷn ag 
a ydynt wir angen i hyn fod ei bleidlais dewis cyntaf.  

2.13 Y cwestiwn allweddol y dylai Swyddog Canlyniadau lleol ofyn yw a yw  
bwriad y pleidleisiwr i fwrw pleidlais dewis cyntaf dros un ymgeisydd yn unig i’w 
weld yn glir ar y papur pleidleisio. Er mwyn gwneud hyn, mae angen edrych ar y 
papur pleidleisio yn ei gyfanrwydd, h.y. mae angen ystyried pob marc ar y papur 
pleidleisio yn rhan o’r broses ddyfarnu. Nid yn unig mae’n rhaid i’r papur 
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pleidleisio gynnwys pleidlais, rhaid iddo hefyd fod yn glir y bwriedir y bleidlais fel 
pleidlais dewis cyntaf ar gyfer un ymgeisydd. 

2.14 Ble mae pleidleisiwr wedi marcio’r golofn dewis cyntaf, dylid craffu ar 
unrhyw farc atodol ar y papur pleidleisio i sicrhau nad yw’n creu unrhyw 
amheuaeth ar a fwriadwyd i’r marc yn y golofn dewis cyntaf fod yn bleidlais 
dewis cyntaf. Er enghraifft, mae esiampl 28 isod yn dangos sut mae’r un groes 
yn y golofn gyntaf wedi ei danseilio gan y rhif ‘1’ yn yr ail golofn: wrth edrych ar y 
papur pleidleisio cyfan, nid yw’n amlwg pa un o’r pleidleisiau hynny a fwriadwyd 
fel dewis cyntaf ac felly dylid gwrthod y papur pleidleisio fel annilys oherwydd 
ansicrwydd o ran y bleidlais dewis cyntaf. 

Ysgrifen neu farc sy'n galluogi adnabod y pleidleisiwr  

2.15 Mae dwy agwedd i hyn: 

 naill ai ysgrifen neu farc ar y papur pleidleisio sydd, ynddo’i hun, yn nodi 
pwy yw'r pleidleisiwr (nad yw’n cynnwys rhif y papur pleidleisio a’r nod 
adnabod unigryw ar gefn y papur pleidleisio), neu 

 gellir adnabod y pleidleisiwr trwy ysgrifen neu nod o’r fath 
 
2.16 Mae’n bwysig cofio fod y ddeddfwriaeth yn datgan y gall, na all, neu o 
bosibl y gallai'r pleidleisiwr o bosibl gael ei adnabod (nad yw’n cynnwys rhif y 
papur pleidleisio a’r nod adnabod unigryw ar gefn y papur pleidleisio). 

Ysgrifen neu nod sydd, ynddo’i hun, yn nodi’r pleidleisiwr 
2.17 Dylid gwrthod papur pleidleisio os: 

 yw rhif etholiadol y pleidleisiwr wedi ei ysgrifennu ar y papur pleidleisio yn 
galluogi adnabod y pleidleisiwr yn ddiamheuaeth 

 y gellir dadlau’n rhesymol fod enw (neu lofnod) neu gyfeiriad unigryw'r 
pleidleisiwr ar ei flaen. 

 
Gellir adnabod y pleidleisiwr yn anuniongyrchol gydag unrhyw ysgrifen neu 
farc ar y papur pleidleisio 
2.18 Nid oes rhaid i’r Swyddog Canlyniadau lleol ymchwilio i’r mater neu fod 
angen cynhyrchu tystiolaeth i nodi’r ysgrifen neu nod, ond dylai’r Swyddog 
Canlyniadau lleol ystyried unrhyw dystiolaeth a roddir iddynt ar y pryd. 

2.19 Ble ceir amheuaeth o ran hunaniaeth y sawl a farciodd y papur pleidleisio, 
dylai Swyddogion Canlyniadau lleol ganiatáu yn hytrach na gwrthod y papur 
pleidleisio.  

Papurau pleidleisio heb eu marcio 

2.20 Dylid gwrthod papurau pleidleisio sydd heb eu marcio. 

2.21 Ni ddylid gwrthod papur pleidleisio wedi ei farcio gan rywbeth nad yw’n 
bensil dim ond oherwydd hynny. 



8 
 

2.22 Gallai marciau heblaw croes, waeth pa mor wan, fod yn ddilys ar yr amod 
ei fod yn glir y rhoddwyd pleidlais dewis cyntaf dros ddim mwy nag un 
ymgeisydd. 

Penderfyniadau'r Swyddog Canlyniadau lleol  

2.23 Mae penderfyniad y Swyddog Canlyniadau yn derfynol, yn amodol i 
adolygiad ar ddeiseb etholiad yn unig.7 

                                            
 
 
7 Rheol 56, Atodlen 3, Gorchymyn Etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu 2012. 
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3 Egwyddorion dyfarnu yn yr ail 
gyfrif 
3.1 Dim ond papurau pleidleisio gyda dewis cyntaf dilys ellir eu cynnwys yn yr 
ail gyfrif.8 

3.2 Yn yr ail gyfrif, mae’r un seiliau ar gyfer gwrthod a’r cyfrif cyntaf yn 
weithredol, ac eithrio y dylid cymryd unrhyw gyfeiriad at bleidlais dewis cyntaf fel 
cyfeiriad at bleidlais ail ddewis.9 Golyga hyn mai dim ond ar y seiliau canlynol y 
gall Swyddog Canlyniadau lleol wrthod papur pleidleisio yn yr ail gyfrif: 

 nid oes ganddo nod swyddogol10 
 rhoddwyd mwy nag un bleidlais ail ddewis 
 mae’n cynnwys ysgrifen neu farc a ellid ei ddefnyddio i adnabod y 

pleidleisiwr 
 mae heb ei farcio o ran y bleidlais ail ddewis   
 annilys oherwydd ansicrwydd o ran y bleidlais ail ddewis 
 

3.3 Ni ddylid gwrthod papur pleidleisio oherwydd bod y bleidlais:11 
 

 heb ei farcio yn y man cywir 
 wedi ei farcio gan rywbeth heblaw croes 
 wedi ei farcio gan fwy nac un marc 

 
os yw’r bwriad i roi pleidlais ail ddewis i ddim mwy nag un ymgeisydd i’w 
weld yn amlwg ar y papur pleidleisio. 
 

3.4 Wrth ddyfarnu ar bapurau pleidleisio amheus yn yr ail gyfrif, mae’r un 
prosesau ac egwyddorion a ddisgrifir uchod ar gyfer y cyfrif cyntaf hefyd yn 
berthnasol i'r ail gyfrif. 

                                            
 
 
8 Rheol 60(3), Atodlen 3, Gorchymyn Etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu 2012.  
9 Rheol 60(4) a (5), darllener gyda rheol 53(1), Gorchymyn Etholiadau Comisiynydd yr Heddlu 
a Throseddu 2012.  
10 Er bod y ddeddfwriaeth yn rhagnodi'r categorïau hyn dros wrthod, dylai'r papurau pleidleisio 
nad oeddynt yn cynnwys marc swyddogol neu a oedd yn cynnwys marc neu ysgrifen y gellid 
adnabod y pleidleisiwr ohonynt fod wedi cael eu gwrthod yn y cyfrif cyntaf, ac felly dylai 
cyfanswm nifer y gwrthodiadau dan bob un o benawadau'r ail gyfrif fod yn ddim. 
11 Rheol 60(4) a (5), darllener gyda rheol 53(2), Gorchymyn Etholiadau Comisiynydd yr 
Heddlu a Throseddu 2012.  
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4 Crynodeb  
 

4.1 Sefydlir yr egwyddorion i’w gweithredu ym mhenodau 2 a 3 uchod. Mewn 
termau ymarferol, gellir crynhoi’r ymagwedd gyffredinol fel a ganlyn:  

 rhaid bod yn glir a chyson ar bob adeg 
 dylid cymryd amser i sicrhau y gwneid penderfyniad gwybodus ym mhob 

achos 
 dylid pennu a yw bwriad y pleidleisiwr yn ymddangos yn glir ar y papur 

pleidleisio. Yn rhan o hyn, bydd angen i Swyddogion Canlyniadau lleol: 
 

 ystyried y papur pleidleisio cyfan 
 ystyried a yw’r modd mae papur pleidleisio wedi ei farcio yn golygu bod 

pleidlais dewis cyntaf neu ail ddewis, yn ôl yr achos, ar gyfer un ymgeisydd 
yn amlwg 
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5 Enghreifftiau 
5.1 Daw’r enghreifftiau a roddir yma o’r rheolau penodol ar gyfer etholiadau 
Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu. Yn y pen draw, mae’r penderfyniad ar 
unrhyw bapur pleidleisio penodol, yn cynnwys y cwestiwn o ran a yw’r bwriad i 
bleidleisio dros ymgeisydd penodol yn glir i’w weld, yn nwylo’r Swyddog 
Canlyniadau lleol.  

5.2 Mae’r cyfeiriadau at y Gorchymyn Etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu 2012. Dylid darllen cyfeiriadau i Reol 53(1), parthed pleidlais ail 
ddewis, gyda Rheol 60(5). Parthed y pleidleisiau a wrthodwyd, y rheol a 
ddatganwyd yw’r sail ar gyfer gwrthod y bleidlais ac mae’n dangos dan ba 
gategori y dylid cofnodi’r gwrthodiad wrth gynhyrchu’r datganiad neu 
ddatganiadau’r papurau pleidlais a wrthodwyd.  

 

 



Pleidleisiau a ganiatawyd

Mae’r canlynol yn enghreifftiau o bleidleisiau a ddylid eu caniatáu.

Caniatáu ar gyfer Grey fel dewis cyntaf a Miller fel ail ddewis. Rheol
53(2)(a) – pleidlais wedi ei farcio yn rhywle ac eithrio’r man cywir.

Esiampl 1



Esiampl 2

Caniatáu ar gyfer Boots fel dewis cyntaf a Jiang fel ail ddewis. Rheol
53(2)(b) ac (c) – pleidlais wedi ei farcio trwy ddull heblaw croes a
gyda mwy nag un marc. Yn yr enghraifft hon, mae bwriad y
pleidleisiwr yn glir trwy ddefnydd o ‘diciau’. Mae croesau wedi eu
defnyddio'n gyson fel datganiad negyddol, yn hytrach na fel dynodiad
o ddewis positif.



Caniatáu ar gyfer Williams fel dewis cyntaf a Jiang fel ail ddewis.
Rheol 53(2)(c) – pleidlais wedi ei farcio gan fwy na un marc.

Esiampl 3



Caniatáu ar gyfer Grey fel dewis cyntaf a Jiang fel ail ddewis. Rheol
53(2)(b) ac (c) – pleidlais wedi ei farcio trwy ddull heblaw croes a
gyda mwy nag un marc.

Esiampl 4



Caniatáu ar gyfer Hood fel dewis cyntaf a Miller fel ail ddewis. Rheol
53(2)(b) – pleidlais wedi ei farcio gan rywbeth heblaw croes.

Esiampl 5



Caniatáu ar gyfer Hood fel dewis cyntaf a Grey fel ail ddewis. Rheol
53(2)(b) – pleidlais wedi ei farcio gan rywbeth heblaw croes.

Esiampl 6



Caniatáu ar gyfer Boots fel dewis cyntaf a Williams fel ail ddewis.
Rheol 53(2)(b) – pleidlais wedi ei farcio gan rywbeth heblaw croes.

Esiampl 7



Caniatáu ar gyfer Boots fel dewis cyntaf a Hood fel ail ddewis. Rheol
53(2)(a) a (b) – pleidlais wedi ei farcio yn rhywle heblaw’r man cywir
(parthed y bleidlais ail ddewis) ac yn defnyddio rhywbeth heblaw
croes.

Esiampl 8



Caniatáu ar gyfer Jiang fel dewis cyntaf a Boots fel ail ddewis. Rheol
53(2)(a) a (b) – pleidlais wedi ei farcio yn rhywle heblaw’r man cywir
(parthed y bleidlais dewis cyntaf) ac yn defnyddio rhywbeth heblaw
croes.

Esiampl 9



Caniatáu ar gyfer Grey fel dewis cyntaf a Miller fel ail ddewis. Rheol
53(2)(b) – pleidlais wedi ei farcio yn rhywle ac eithrio’r man cywir.

Esiampl 10



Caniatáu ar gyfer Jiang fel dewis cyntaf a Grey fel ail ddewis. Rheol
53(2)(b) – pleidlais wedi ei farcio gan rywbeth heblaw croes.

Esiampl 11



Caniatáu ar gyfer Boots fel dewis cyntaf a Miller fel ail ddewis. Rheol
53(2)(b) – pleidlais wedi ei farcio gan rywbeth heblaw croes (parthed
y bleidlais ail ddewis).

Esiampl 12



Esiampl 13

Caniatáu ar gyfer Hood fel dewis cyntaf a Miller fel ail ddewis. Rheol
53(2)(a) – pleidlais wedi ei farcio yn rhywle ac eithrio’r man cywir
(parthed y bleidlais dewis cyntaf).



Caniatáu ar gyfer Hood fel dewis cyntaf a Jiang fel ail ddewis.
53(2)(b) ac (c) – pleidlais wedi ei farcio trwy ddull heblaw croes a
gyda mwy nag un marc.

Esiampl 14



Caniatáu ar gyfer Hood fel dewis cyntaf a Miller fel ail ddewis.
53(2)(a), (b) ac (c) – pleidlais wedi ei farcio rhywle heblaw’r man
priodol, ac eithrio trwy ddull heblaw croes a gyda mwy nag un marc.

Esiampl 15



Caniatáu ar gyfer Boots fel dewis cyntaf a Hood fel ail ddewis. Rheol
53(2)(b) – pleidlais wedi ei farcio gan rywbeth heblaw croes.

Esiampl 16



Caniatáu ar gyfer Boots fel dewis cyntaf a gwrthod ail ddewis - Rheol
53(1)(b) - rhoi mwy nag un bleidlais ail ddewis.

Esiampl 17

Caniatawyd ar gyfer pleidleisiau dewis cyntaf yn unig

Mae’r canlynol yn enghreifftiau o bleidleisiau dewis cyntaf y dylid eu
caniatáu a phleidleisiau ail ddewis na ddylid eu caniatáu.



Esiampl 18

Caniatáu ar gyfer Grey fel dewis cyntaf ac ni ellir cyfrif yr ail ddewis.
Rheol 60(2)(b) – ni ellir cyfrif yr ail ddewis. Os yw Grey wedi ei ddileu
o’r gystadleuaeth, ni fydd papur pleidleisio sydd wedi ei farcio fel hyn
yn cael ei gynnwys yn y cyfrif o ail ddewisiadau. Os yw Grey yn dal yn
y gystadleuaeth, nid yw’r ail ddewis yn cael ei gynnwys yn y cyfrif am
fod y pleidleisiwr eisoes wedi rhoi eu dewis cyntaf i Grey.



Esiampl 19

Caniatáu ar gyfer Grey fel dewis cyntaf, gan ei fod yn cyfateb i groes
ym mhob blwch yn erbyn Grey, ac ni ellir cyfrif yr ail ddewis. Rheol
60(2)(b) – ni ellir cyfrif yr ail ddewis. 



Caniatáu ar gyfer Boots fel dewis cyntaf a gwrthod yr ail ddewis.
Rheol 53(1)(b) - gwrthod yr ail ddewis am roi mwy nag un bleidlais ail
ddewis. Yn y golofn gyntaf, mae’r papur pleidleisio wedi ei farcio yn
unol â’r cyfarwyddiadau, nid yw’n glir pwy oedd y pleidleisiwr yn
bwriadu pleidleisio ar ei gyfer yn eu hail ddewis.

Esiampl 20



Esiampl 21

Caniatáu ar gyfer Grey fel dewis cyntaf a gwrthod yr ail ddewis. Rheol
53(1)(e) – gwrthod pleidlais ail ddewis fel annilys am ansicrwydd o
ran pleidlais ail ddewis. Yn yr enghraifft hon, mae cynnwys enw’r
ymgeisydd ‘Miller’ yn y blwch pleidleisio yn gwrthdaro â’r groes yn y
golofn ail ddewis ac yn creu amheuaeth o ran pwy oedd y pleidleisiwr
yn bwriadu pleidleisio ar eu cyfer o ran eu hail ddewis.



Esiampl 22

Gwrthod. Rheol 53(1)(b) – rhoddwyd mwy nag un dewis cyntaf.

Pleidleisiau a wrthodwyd

Mae’r canlynol yn enghreifftiau o bleidleisiau a ddylid eu gwrthod.



Esiampl 23

Gwrthod. Rheol 53(1)(c) – gellir adnabod y pleidleisiwr.



Esiampl 24

Gwrthod. Rheol 53(1)(e) – annilys oherwydd ansicrwydd o ran y
bleidlais dewis cyntaf.



Esiampl 25

Gwrthod. Rheol 53(1)(e) – annilys oherwydd ansicrwydd o ran y
bleidlais dewis cyntaf.



Esiampl 26

Gwrthod. Rheol 53(1)(e) – annilys oherwydd ansicrwydd o ran y
bleidlais dewis cyntaf. Yn yr enghraifft hon, gallai’r groes yn yr ail
golofn olygu i’r pleidleisiwr fwriadu pleidleisio dros Boots fel eu hail
ddewis gan anghofio nodi eu dewis cyntaf, neu gallai olygu ei bod
wedi bwriadu dros Boots fel dewis cyntaf. Felly nid yw’n glir a
fwriadwyd y bleidlais fel dewis cyntaf.



Esiampl 27

Gwrthod. Rheol 53(1)(e) – annilys oherwydd ansicrwydd o ran y
bleidlais dewis cyntaf. Nid yw’n glir a yw’r rhif 1 yn y golofn ail ddewis
wedi ei fwriadu fel pleidlais dewis cyntaf neu a ddefnyddiodd y
pleidleisiwr rif 1 yn yr ail golofn i ddynodi eu pleidlais ail ddewis.



Esiampl 28

Gwrthod. Rheol 53(1)(e) – annilys oherwydd ansicrwydd o ran y
bleidlais dewis cyntaf. Yn yr enghraifft hon, fe ymddengys i bleidlais
dewis cyntaf i Jiang wedi ei danseilio gan y rhif 1 yn yr ail golofn. Gan
edrych ar y papur pleidleisio cyfan, nid yw’n glir pa un o’r pleidleisiau
hyn a fwriadwyd i fod yn bleidlais gyntaf.



Esiampl 29

Gwrthod. Rheol 53(1)(e) – annilys oherwydd ansicrwydd o ran y
bleidlais dewis cyntaf. Yn yr enghraifft hon, mae cynnwys enw’r
ymgeisydd ‘Hood’ nesaf at y groes yn erbyn Grey yn creu amheuaeth
o ran pwy oedd y pleidleisiwr yn bwriadu pleidleisio drostynt fel dewis
cyntaf. Felly, nid oes pleidlais dewis cyntaf clir.



Esiampl 30

Gwrthod. Rheol 53(1)(e) – annilys oherwydd ansicrwydd o ran y
bleidlais dewis cyntaf. Yn yr enghraifft hon, mae’r rhif 1 gyferbyn i
enwau dau ymgeisydd. Gan edrych ar y papur pleidleisio cyfan, nid
yw’n glir pa un o’r pleidleisiau hyn a fwriadwyd i fod yn bleidlais
gyntaf.



Esiampl 31

Gwrthod. Rheol 53(1)(e) – annilys oherwydd ansicrwydd o ran y
bleidlais dewis cyntaf. Mae’r hyn a ymddengys i fod yn ddewis cyntaf
dros Boots wedi ei danseilio gan y rhif 1 yn yr ail golofn. Gan edrych
ar y papur pleidleisio cyfan, nid yw’n glir pa un o’r pleidleisiau hyn a
fwriadwyd i fod yn bleidlais gyntaf.
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Atodiad – Deddfwriaeth  

Rheolau’r etholiad    

Mae’r rheolau perthnasol ar gyfer yr etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu fel a ganlyn (yn Saesneg yn unig oherwydd nid yw’r ddeddfwriaeth 
wedi ei gynhyrchu yn y Gymraeg): 

Rejected ballot papers  
53.—(1) Any ballot paper—  
(a) which does not bear the official mark;  

(b) on which more than one first preference vote is given;  

(c) on which anything is written or marked by which the voter can be identified 
(except the printed number and other unique identifying mark on the back);  

(d) which is unmarked;  

(e) which is void for uncertainty as to the first preference vote,  
 
is, subject to paragraph (2), void and not to be counted.  
 
(2) A ballot paper on which the vote is marked—  
(a) elsewhere than in the proper place, or  

(b) otherwise than by means of a cross, or  

(c) by more than one mark,  
 
is not for that reason void if condition A or condition B is met.  
 
(3) Condition A is that—  
(a) three or more candidates remain validly nominated,  

(b) an intention that a first preference vote be given for not more than one of the 
candidates clearly appears, and  

(c) the way the paper is marked does not itself identify the voter and it is not 
shown that the voter can be identified from it.  
 
(4) Condition B is that—  
(a) paragraph (3)(a) does not apply,  

(b) an intention that a vote is for one only of the candidates clearly appears, and  
(c) the way the paper is marked does not itself identify the voter and it is not 
shown that the voter can be identified from it.  
 
(5) A ballot paper—  
(a) which is not otherwise void, and  

(b) on which not more than one first preference vote is marked (whether or not a 
second preference vote is marked),  
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is valid as respects that first preference vote and must be counted accordingly.  
 

(6) The local Returning Officer must endorse the word “rejected” on any ballot 
paper which under this rule is not be to counted and must add to the 
endorsement the words “rejection objected to” if any objection is made to the 
officer’s decision by a counting agent.  

 
(7) The local Returning Officer must draw up a statement showing the number of 
rejected ballot papers under the several heads of—  
(a) want of an official mark;  

(b) voting for more than one candidate as to the first preference vote;  

(c) writing or mark by which the voter could be identified;  

(d) unmarked as to the first preference vote;  

(e) void for uncertainty.  
 
[…] 
 
Decisions on ballot papers  
56. The decision on any question arising in respect of a ballot paper which is 
made by the local Returning Officer is final, but may be subject to review on a 
PCC election petition.  
 
Counting of second preference votes  
60.—(1) As soon as the police area  Returning Officer has determined that 
paragraph 4(1) of Schedule 9 to the 2011 Act applies, the police area Returning 
Officer must direct every local Returning Officer to count the second preference 
votes for the candidates who are not eliminated from the contest.  
 
(2) A local Returning Officer who is given a direction under paragraph (1) 
must—  
(a) notify the counting agents for candidates not eliminated from the contest of 
the time and place at which the count of second preference votes will take 
place,  

(b) count the number of second preference votes given in the voting area for 
each of the candidates remaining in the contest by votes which did not give a 
first preference vote to any of those candidates,  

(c) draw up a statement of the number of second preference votes given to 
each remaining candidate,  

(d) as soon as practicable after the statement is drawn up under sub-paragraph 
(c), inform the police area Returning Officer of its contents, and  

(e) as soon as practicable after being authorised to do so by the police area 
Returning Officer—  

(i) inform such of the candidates and their election agents as are then present of 
the contents of the statement prepared in accordance with sub-paragraph (c) 
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and the statement prepared in accordance with rule 53(5) (as applied by 
paragraph (4) of this rule), and  

(ii) give public notice of the contents of those statements.  
 
(3) A ballot paper—  
(a) which is not otherwise void, and  

(b) on which not more than one second preference vote is marked,  
 
is valid as respects that second preference vote and must be counted 
accordingly if (and only if) a valid first preference vote has been marked.  
 
(4) The following provisions have effect in relation to the counting of the second 
preference votes as they have effect in relation to the counting of votes under 
rule 52—  
(a) rule 51(3) to (7),  

(b) rule 52(4) to (6),  

(c) rule 53(1), (2), (4) and (5),  

(d) rule 54,  

(e) rule 55, and  

(f) rule 56.  
 
(5) In their application by virtue of paragraph (4), those provisions have effect as 
if—  
(a) references to candidates were to candidates not eliminated from the contest,  

(b) references to election agents or counting agents were to election agents or 
counting agents appointed by such candidates, and  

(c) references to first preference votes were to second preference votes.  
 
(6) A local Returning Officer may not be required to re-examine any decision 
taken under rule 56.  

 

 
 
 


