
Canllaw i ymgyrchwyr ar ymddygiad rhifwyr yn ac o 
amgylch mannau pleidleisio 

Cyflwyniad 

1.1 Er nad yw’n orfodol, mae’r canllaw hwn yn darparu cyngor i’r rhai sy’n 
ymwneud â gweinyddu ac ymgyrchu mewn refferenda, ac yn ceisio sicrhau 
bod rhifwyr, asiantiaid, ymgyrchwyr refferendwm a staff yr orsaf bleidleisio 
yn gwybod yn union beth sy’n dderbyniol a beth nad yw’n dderbyniol wrth 
ymgyrchu yn ac o amgylch mannau pleidleisio. Bwriad y canllawiau hyn yw i 
hyrwyddo safonau ymddygiad priodol i’w cynnal ledled Cymru. Mae 
asiantiaid sy’n gweithredu fel rhifwyr hefyd yn amodol i ddarpariaethau’r 
canllaw hwn. 

 
1.2 Gall fod yn anodd cael consensws ar y mater o p’un ai a ddylid casglu rhifau 

etholiadol gan bleidleiswyr wrth iddynt fynd i mewn neu ddod allan o’r 
orsaf/man pleidleisio. Cyhoeddir y canllaw hwn i gefnogi’r Swyddog Cyfrif; 
gan mai nhw sy’n bennaf gyfrifol am gynnal refferenda, mae eu 
penderfyniad yn derfynol. 

 
1.3  I ddibenion y canllaw hwn: 

 

 Golyga ‘man pleidleisio’ yr adeilad ble mae gorsafoedd pleidleisio wedi eu 
lleoli. Gellir lleoli mwy nag un orsaf bleidleisio o fewn man pleidleisio. 

 Diffinnir ‘gorsaf bleidleisio’ fel yr ystafell neu ardal o fewn man pleidleisio ble 
mae etholwyr yn bwrw eu pleidlais, sy’n cynnwys y bythau pleidleisio, blwch 
pleidleisio a bwrdd y Swyddog Llywyddu. Fel arfer mae’n ystafell mewn 
adeilad (h.y. man pleidleisio) neu’n un ystafell mewn llety dros dro, megis 
carafán symudol, pabell neu hyd yn oed garej. Mae’r orsaf bleidleisio yn 
ardal hunangynhwysol a dim ond y rhai a ganiateir dan y gyfraith all fynd i 
mewn iddi. 

 

Rhifwyr 

2.1 Mae rhifwyr fel arfer yn wirfoddolwyr sy'n sefyll tu allan i fannau pleidleisio 
ac yn cofnodi rhifau etholiadol etholwyr sydd wedi pleidleisio. Yna gallant 
ddod o hyd i gefnogwyr tebygol nad ydynt wedi pleidleisio a’u hannog i 
wneud hynny cyn diwedd y cyfnod pleidleisio. Mae rhifwyr yn chwarae rôl 
bwysig mewn refferenda ac fe allant gynyddu'r nifer sy’n dod i bleidleisio. 

 

2.2 Ni ddylai rhifwyr rwystro nac ymyrryd â gweinyddiad effeithiol a diogel y 
refferendwm a rhaid iddynt gydymffurfio ag unrhyw gyfarwyddiadau a 
gyhoeddir gan y Swyddog Cyfrif neu’r Swyddog Llywyddu. 

 
2.3 Nid oes gan rifwyr statws cyfreithiol swyddogol. Ni ddylid eu cymysgu ag 

asiantiaid pleidleisio, sydd â disgrifiad o’u penodiad a hawliau mewn 
deddfwriaeth. Ni all rhifwyr, yn wahanol i asiantiaid pleidleisio, gael 
mynediad i’r orsaf bleidleisio yn rhinwedd eu gwaith fel rhifwyr (gweler 
‘Lleoliad’ isod). 



Gweithgareddau rhifwyr 

3.1 Dylai rhifwyr ymwneud â gwirio pwy sydd ar fin pleidleisio neu sydd wedi 
pleidleisio yn unig. Bydd hyn yn golygu gofyn yn gwrtais i etholwyr am eu 
cerdyn pleidleisio, rhif etholiadol neu enw a chyfeiriad. Gall Swyddogion 
Cyfrif gynghori rhifwyr y gallant holi pleidleiswyr am wybodaeth wrth iddynt 
naill ai gyrraedd neu adael gorsaf bleidleisio. 

 
3.2 Os gofynnir iddynt, dylai rhifwyr esbonio eu bod yn ymgyrchwyr sydd eisiau 

pennu pwy sydd wedi pleidleisio. Ni ddylid rhoi unrhyw fath o argraff y bydd 
unrhyw wybodaeth a ddarperir yn cael ei ddefnyddio at ddibenion swyddogol 
neu eu bod wedi eu cyflogi gan y Swyddog Cyfrif. 

 

3.3 Ni ddylai rhifwyr arddangos na dosbarthu deunydd refferendwm (e.e. bwrdd 
biliau, posteri, hysbyslenni neu bamffledi) ar waliau o amgylch y man 
pleidleisio. Dylid tynnu sylw’r Swyddog Llywyddu i unrhyw arddangosiad o 
ddeunydd o’r fath ar unwaith. 

 

3.4 Mae Swyddogion Llywyddu yn gyfrifol am sicrhau y rhoddir cyfle i etholwyr 
fwrw eu pleidlais mewn modd rhydd a theg. Mae unrhyw benderfyniad 
parthed lleoliad neu ymddygiad rhifwyr yn fater i’r Swyddog Llywyddu a 
Swyddog Cyfrif; rhaid i rifwyr gydymffurfio â’u cyfarwyddiadau. 

 

3.5 Ni ddylai rhifwyr geisio cymell, dylanwadu ar na pherswadio etholwr ynglŷn â 
sut neu p’un ai i bleidleisio. Ni all rhifwyr hyrwyddo atebion refferendwm 
penodol. Ni ddylai eu hymddygiad ysgogi cyhuddiadau o ddylanwad 
gormodol, e.e. trafod bwriadau pleidleisio, tadogaeth i blaid, ymgyrchoedd 
etholiad neu refferendwm, na chyflawni unrhyw weithgaredd arall sy’n 
arbennig o gysylltiedig ag un o atebion y refferendwm. Dylid cyfeirio unrhyw 
ymholiadau sy’n ymwneud â’r broses etholiadol at y Swyddog Llywyddu. 

 
3.6 Ni ddylid gofyn i bleidleiswyr ar unrhyw adeg i ddychwelyd i’r orsaf 

bleidleisio i bennu eu rhif etholiadol neu i gasglu eu cerdyn pleidleisio. Nid 
oes rhaid i bleidleiswyr gydymffurfio ag unrhyw gais am wybodaeth. Ni 
ddylai rhifwyr roi pwysau ar bleidleiswyr os gwrthodir eu cais cyntaf am 
wybodaeth. 

 
Nifer y rhifwyr 

3.7 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. Ni ddylai 
eu hymddygiad na’u nifer fyth allu cael ei ddehongli fel bygythiol o gwbl. 

 

Lleoliad 

3.8 Rhaid i rifwyr aros tu allan i’r man pleidleisio ei hun; dim ond i’r diben 
cyfreithiol o fwrw eu pleidlais, pleidleisio fel dirprwy, cynorthwyo pleidleisiwr 



gydag anabledd, neu gyflawni dyletswyddau eu penodiad fel asiant 
pleidleisio neu asiant refferendwm y gallant fynd i mewn i orsafoedd 
pleidleisio. 

 

3.9 Gall y Swyddog Llywyddu ganiatáu i rifwyr ddod i mewn i’r man pleidleisio 
(e.e. sefyll dan borticos a mynedfeydd) ar yr amod eu bod tu allan i’r orsaf 
bleidleisio ac nad ydynt yn amharu ar na’n rhwystro mynediad pleidleiswyr. 
Ni ddylai rhifwyr allu gweld na chlywed beth sydd yn digwydd tu fewn i’r 
orsaf bleidleisio. Pan fydd man pleidleisio yn un ystafell yn unig, ni ddylai 
rhifwyr dan unrhyw amgylchiadau geisio na chael caniatâd i fynd i mewn i’r 

ystafell honno. Ni all rhifwyr fynd i mewn i’r orsaf bleidleisio dan unrhyw 
amgylchiadau yn rhinwedd eu gwaith gel rhifwyr. 

 

Cardiau pleidleisio 

3.10 Mae gweithgareddau rhifwyr wedi eu cyfyngu i gasglu rhifau etholiadol neu 
gardiau pleidleisio. Dylid rhoi cardiau pleidleisio a adewir gyda rhifwyr i’r 
Swyddog Llywyddu neu’r Clerc Pleidleisio erbyn diwedd y cyfnod pleidleisio. 
Ni ddylai rhifwyr ofyn i staff pleidleisio drosglwyddo unrhyw gardiau 
pleidleisio sydd wedi eu gadael gyda nhw neu mewn biniau. 

 
3.11 Gall rhifwyr ddefnyddio llestr i bleidleiswyr daflu eu cardiau pleidleisio, i’w 

helpu i sefydlu pwy sydd wedi pleidleisio yn eu habsenoldeb. Ni ddylai llestri 
o’r fath rwystro pleidleiswyr sy’n mynd i mewn i neu’n gadael yr orsaf 
bleidleisio. Rhaid dychwelyd y cynnwys at staff yr orsaf bleidleisio wedi 
diwedd y cyfnod pleidleisio. 

 
Ymddangosiad 

3.12 Dylai rhifwyr wisgo rhosglymau o faint rhesymol, gan fod hyn yn cynorthwyo 
etholwyr trwy ei gwneud yn glir eu bod yn ymgyrchwyr yn hytrach na 
swyddogion etholiadol. Gall y rhosglwm arddangos enw ymgyrchydd ac/neu 
arwyddlun neu ddisgrifiad. 

 
3.13 Ni ddylai rhifwyr wisgo, cario nac arddangos unrhyw benwisg, esgidiau na 

dillad arall sy’n cario unrhyw ysgrifen, lun nac arwydd yn ymwneud ag 
unrhyw ymgeisydd, plaid neu ymgyrchydd ar wahân i rosglwm. 

 

Gweithredu’r canllaw 

4.1 O ran casglu rhifau etholwyr gan bleidleiswyr ar y ffordd i mewn neu allan o’r 
orsaf bleidleisio, bwriad y canllaw hwn yw i'w addasu i gyd-fynd ag unrhyw 
ganllawiau neu gyfarwyddiadau a ddarparwyd gan y Swyddog Cyfrif. Y 
Swyddog Cyfrif sy’n gyfrifol yn y pen draw am gynnal refferendwm; ac felly, 
eu penderfyniad nhw sy’n derfynol. Mae pob Swyddog Cyfrif unigol yn 
annibynnol o’r awdurdod lleol wrth iddynt gynnal y refferendwm, ac fe wneir 
popeth dan eu cyfrifoldeb personol nhw. 

 



4.2 Ni ellir gorbwysleisio gwerth cytundebau lleol. Fe argymhellir bod y Swyddog 
Cyfrif yn cynnal cyfarfod gydag asiantiaid refferendwm, rhifwyr ac 
ymgyrchwyr cyn gynted â phosibl yn dilyn cyhoeddi hysbysiad y refferendwm 
i gyfathrebu’r un neges i bawb dan sylw. Bydd hyn yn sicrhau bod pawb yn 
ymwybodol o’r amgylchiadau lleol ac yn cynnal eu hymgyrch o fewn yr un 
canllawiau. Fe allai achub y blaen ar broblemau trwy drafod ymgyrchu yn ac 
o amgylch mannau pleidleisio ac ymddygiad rhifwyr, a dod i gytundeb ymysg 
y rhai sy’n bresennol o ran beth sy’n dderbyniol, yn arbennig parthed p’un ai 
i gasglu rhifau etholiadol wrth i bleidleiswyr gyrraedd neu adael yr orsaf 
bleidleisio. Dylid dosbarthu canllawiau mewn cyfarfod cyn y refferendwm. 

 

4.3 Ar ddiwrnod y bleidlais, efallai y byddai’n ddefnyddiol i’r Swyddogion Cyfrif 
ddarparu posteri i Swyddogion Llywyddu i’w harddangos sy’n amlinellu prif 
gyfrifoldebau’r rhifwyr. Gellid arddangos y poster tu allan o’r orsaf bleidleisio 
yn agos at ble mae’r rhifwyr yn sefyll, gan weithredu fel modd i hunan 
reoleiddio gweithgaredd rhifwyr a hysbysu pleidleiswyr nad yw rhifwyr yn 
staff swyddogol yr orsaf bleidleisio. Gellid hefyd eu rhoi i unrhyw rifwyr cyn 
diwrnod y bleidlais i’w cynghori o beth maent yn gallu gwneud a beth na 
allant wneud. Bwriad y poster yw i’r Swyddog Cyfrif ei ddefnyddio ar y cyd 
ag unrhyw drefniadau a gytunwyd yn lleol ar gasglu rhifau etholiadol. [link to 
Guidance for tellers] 

 

4.4 Os oes amheuaeth ynglŷn ag ymddygiad rhifydd, dylai’r Swyddog Llywyddu 
neu’r Swyddog Cyfrif ystyried: ‘Beth fyddai arsyllwr rhesymol yn feddwl?’ yn 
unol â chyngor y Pwyllgor Safonau mewn Bywyd Cyhoeddus.1 

 

Cwynion 

5.1 Os derbynnir cwyn am ymddygiad rhifwyr, dylai’r gweinyddwr etholiadol 
gysylltu â’r Swyddog Llywyddu perthnasol a gofyn i staff yr orsaf bleidleisio 
yno ddelio â’r mater a monitro’r sefyllfa. Mae gan Swyddogion Llywyddu'r 
grym i gadw trefn yn yr orsaf, ac fe allant ofyn am gael symud unrhyw rifydd 
sy’n gwrthod dilyn eu cyfarwyddiadau. 

 

5.2  Os nad yw’n bosibl cysylltu â’r Swyddog Llywyddu, neu os oes anawsterau 
parhaus gyda gweithgareddau rhifwyr neu ymgyrchwyr, dylai aelod o staff y 
Swyddog Cyfrif ymweld â’r man pleidleisio. Dylai’r aelod o staff siarad â’r 
Swyddog Llywyddu cyn cysylltu â’r ymgyrchwyr neu’r rhifwyr. Gellir atgoffa’r 
rhifwyr o’r canllaw hwn, gan eu darparu â chopi os oes angen, a’u cynghori 
ei bod yn drosedd dan gyfraith etholiadol i unrhyw un rwystro neu ymyrryd 
ag unrhyw etholwyr cyn iddynt bleidleisio. 

 

5.3 Dylid cynghori rhifwyr os bydd yr ymyrraeth yn parhau y bydd yn rhaid galw 
am yr heddlu. Dylid rhoi gwybod i’r Swyddog Llywyddu am unrhyw 
weithredu a gofyn iddynt fonitro’r sefyllfa ac adrodd ar unrhyw broblemau 
pellach i swyddfa’r etholiad. Dylid hefyd rhoi gwybod i asiant yr ymgyrchydd 

                                            
1
 Pwyllgor Safonau mewn Bywyd Cyhoeddus, Standards in Public Life: Standards of Conduct 

in Local Government in England, Scotland and Wales, Trydydd Adroddiad. Cadeirydd yr 
Arglwydd Nolan (Y Llyfrfa: Llundain, 1997). 



maent yn cynrychioli. Mae hyn yn galluogi'r ymgyrchydd dan sylw i 
weithredu yn erbyn rhifwyr o’r fath a sicrhau y rhoddir cyfarwyddyd cywir 
iddynt cyn caniatáu iddynt weithredu fel rhifwyr mewn refferenda yn y 
dyfodol. 

 


