
Canllaw i rifwyr yn ac o amgylch mannau pleidleisio 

Fel arfer mae rhifwyr yn wirfoddolwyr ar gyfer ymgyrchwyr refferendwm. Maent 
yn sefyll tu allan i fannau pleidleisio ac yn cofnodi rhif etholiadol etholwyr sydd 
wedi pleidleisio. Trwy nodi etholwyr nad ydynt wedi pleidleisio a chyfleu’r 
wybodaeth yma i’r ymgyrchydd, mae rhifwyr yn chwarae rôl bwysig mewn 
refferenda. Gall ymgyrchwyr gysylltu â’r pleidleiswyr nad ydynt wedi bod i 
bleidleisio eto yn ystod diwrnod y bleidlais a’u perswadio i bleidleisio, allai helpu i 
gynyddu'r nifer sy’n pleidleisio. 

 

Ni ddylai fod mwy nag un rhifydd mewn gorsaf bleidleisio ar gyfer pob 
ymgyrchydd ar unrhyw adeg. Pan fo man pleidleisio yn cynnwys mwy nag un 
orsaf bleidleisio gyda mynedfeydd ar wahân, fe allai fod yn briodol cael rhifwyr 
wrth bob mynedfa, ond dim mwy nag un i bob ymgyrchydd. 

 

Nid oes gan rifwyr unrhyw statws cyfreithiol ac mae gan 
bleidleiswyr yr hawl i wrthod rhoi unrhyw wybodaeth iddynt 

Rhaid i rifwyr: (a) Aros tu allan i’r orsaf/man pleidleisio ar bob adeg 
  (b) Fynd i mewn i’r orsaf bleidleisio i fwrw eu pleidlais 

eu hunain, neu i bleidleisio fel dirprwy neu 
gynorthwyo pleidleisiwr gydag anabledd yn unig 

 (c) Gydymffurfio â chyfarwyddiadau'r Swyddog 
Canlyniadau neu Swyddog Cyfrif a Swyddog 
Llywyddu ar bob adeg 

 

Ni ddylai rhifwyr: (a) Allu gweld na chlywed beth sy’n digwydd tu fewn i’r 
orsaf bleidleisio 

 (b) Rwystro, atal na brawychu pleidleiswyr ar eu ffordd i 
mewn nac allan o’r orsaf/man pleidleisio 

 (c)  Fynnu unrhyw wybodaeth parthed rhif, enw neu 
gyfeiriad etholwr 

 (d)  Ofyn i bleidleiswyr ddychwelyd i’r orsaf bleidleisio i 
gadarnhau eu rhif etholiadol 

 (e)  Gael trafodaethau gydag etholwyr allai arwain at 
gyhuddiadau o ddylanwad gormodol (e.e. bwriad 
pleidleisio, tadogaeth i blaid neu ymgyrchoedd) 

 (f)  Arddangos unrhyw ddeunydd ymgyrchu i gefnogi 
neu yn erbyn unrhyw ymgyrchydd refferendwm 
penodol ac eithrio rhosglwm 

 

Gall rhifwyr: (a) Holi pleidleiswyr am wybodaeth wrth iddynt 
gyrraedd/gadael yr orsaf/man pleidleisio 

(b) Arddangos rhosglwm lliw yn arddangos enw’r 
ymgyrchydd refferendwm. Er na ddylai’r rhosglwm 
fod o faint gormodol, fe all gynnwys disgrifiad neu 
arwyddlun.    


