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Annwyl Huw,  
 
Diolch am eich llythyr ynglŷn â’r cynlluniau peilot etholiadol sy'n digwydd yn ystod yr 
etholiadau llywodraeth leol ym mis Mai 2022. Rwy'n ymateb fel Gweinidog y Cyfansoddiad 
ac rwy'n hapus i ddarparu'r wybodaeth ychwanegol y mae'r Pwyllgor yn gofyn amdani. 
 
Pa gymorth a roddir i'r awdurdodau lleol perthnasol i alluogi'r cynlluniau peilot i fod 
yn llwyddiannus 
 
Datblygwyd y cynlluniau peilot gan y pedwar awdurdod peilot mewn cydweithrediad â 
Llywodraeth Cymru, gyda chyfraniad gan y Comisiwn Etholiadol a'r gymuned etholiadol 
ehangach. Cydgysylltodd Llywodraeth Cymru y gwaith o baratoi'r newidiadau angenrheidiol 
o ran deddfwriaethol a meddalwedd, hyfforddiant ychwanegol, canllawiau a rhestrau gwirio i 
alluogi'r Timau Etholiadau i gyflwyno'r cynlluniau peilot yn llwyddiannus. Ariannwyd y 
cynlluniau peilot gan Lywodraeth Cymru – amcangyfrifir mai’r gost yw £1,451,322 sy'n 
cynnwys cyllid ar gyfer staffio, llogi lleoliadau a buddsoddi mewn Systemau Rheoli 
Etholiadol. 
 
Sut y byddan nhw’n cael eu rhoi ar waith yn ymarferol? 
 

Mae’r Awdurdodau Lleol yn cyflwyno'r cynlluniau peilot ochr yn ochr â'r prif etholiad. Mae 
gan bob un o’r pedwar awdurdod ganolfan bleidleisio ymlaen llaw, sef gorsafoedd 
pleidleisio at ddibenion pleidleisio ymlaen llaw sy'n gweithredu mewn ffordd debyg iawn i’r 
rhai arferol. Mae gan Ben-y-bont ar Ogwr hefyd drefn bleidleisio ymlaen llaw mewn wardiau 
lle mae nifer y bobl sy'n pleidleisio'n isel yn y model cyfarwydd o orsafoedd pleidleisio. Y 
gwahaniaeth allweddol yw defnyddio dyfeisiau electronig mewn canolfannau pleidleisio 
ymlaen llaw ac mewn rhai gorsafoedd pleidleisio, i hwyluso’r broses weinyddu. Mae'r 
ddyfais electronig yn cysylltu â'r gofrestr electronig lle’r adnabyddir y pleidleiswyr, dyrannu'r 
papurau pleidleisio cywir iddynt, croesu eu henwau i ffwrdd ar y gofrestr, neilltuo rhif ar y 
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rhestr rifau gyfatebol iddynt a’u cyfeirio at fwth i fwrw eu pleidlais fel arfer. Mae gweinyddwyr 
wedi cael hyfforddiant ychwanegol ar y feddalwedd a'r prosesau newydd. 
 
Sut y byddan nhw’n cael eu monitro? 
 
Rhoddwyd strwythur llywodraethiant ar waith ar ddechrau'r Rhaglen i fonitro'r broses 
weithredu. Roedd Bwrdd Rhaglen, sef swyddogion Llywodraeth Cymru a'r uwch-noddwr o'r 
awdurdodau peilot, yn gyfrifol am y monitro strategol. Roedd Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid, 
sef cynrychiolwyr o blith rhanddeiliaid allweddol gan gynnwys y Comisiwn Etholiadol, Bwrdd 
Cydlynu Etholiadol Cymru, Cymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol, Un Llais Cymru a 
Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn darparu arbenigedd a chefnogaeth yn ystod y 
cyfnod cynllunio. Cynhaliwyd cyfarfodydd rheolaidd gyda gweinyddwyr etholiadol a 
darparwyr meddalwedd i fonitro cynnydd a lliniaru risgiau mewn perthynas â’r gwaith 
cyflawni technegol a gweithredol. 
 
Sut y byddan nhw’n cael eu gwerthuso yn dilyn yr etholiadau? 
 
Mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith i’r Comisiwn Etholiadol werthuso pob cynllun peilot etholiadol 
a gynhelir yng Nghymru a Lloegr. Mae'r Comisiwn yn cynnal arolygon ar-lein a chyfweliadau 
gyda phleidleiswyr a gweinyddwyr etholiadol fel rhan o'r gwerthusiad o'r cynlluniau peilot 
yng Nghymru. Byddant yn anelu at gyhoeddi eu hadroddiad o fewn tri mis i'r etholiad a 
byddwn yn ystyried eu canfyddiadau wrth benderfynu ar y camau nesaf o ran cyflawni ein 
hymrwymiad yn y Rhaglen Lywodraethu i ddiwygio etholiadau llywodraeth leol er mwyn 
lleihau'r diffyg democrataidd. 
 
Ceir trosolwg o'r cynlluniau peilot yn Atodiad A er gwybodaeth.  
 
Yn gywir, 
 
 

 
 
 
Mick Antoniw AS/MS 
Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad 
Counsel General and Minister for the Constitution   



Trosolwg o’r Cynlluniau Peilot Etholiadol  Atodiad A 
 
1. Mae Cynlluniau Peilot Etholiadol yn cael eu cynnal mewn pedwar awdurdod lleol yng 

Nghymru yn ystod yr etholiadau llywodraeth leol ym mis Mai 2022. Bwriad y rhaglen o 
gynlluniau peilot yw gwneud pethau newydd mewn ffyrdd newydd. Diben y cynlluniau 
peilot yw gweld a allwn ni ei gwneud hi’n haws i bobl bleidleisio drwy gynnig 
hyblygrwydd o ran pryd a lle y gallant bleidleisio. Bydd y trefniadau hyn yn dod â’r blwch 
pleidleisio yn nes at fywydau bob dydd y bobl. 

 
2. Dyma’r awdurdodau lleol dan sylw: 
 

• Blaenau Gwent – bydd Parth Dysgu Glynebwy, sy’n lleoliad canolog, yn cael ei 
ddefnyddio fel gorsaf bleidleisio ymlaen llaw i holl breswylwyr y sir, gan gynnwys 
myfyrwyr y coleg. Bydd trefniadau pleidleisio ymlaen llaw ar gael ddydd Mawrth 3 
Mai a dydd Mercher 4 Mai 22, rhwng 8 a.m a 4 p.m. 
 

• Pen-y-bont ar Ogwr – bydd gorsafoedd pleidleisio mewn rhai wardiau lle mae ‘r 
ganran bleidleisio yn isel ar agor ar gyfer pleidleisio ymlaen llaw ddydd Mawrth 3 
Mai a a dydd Mercher 4 Mai 22, rhwng 7 a.m. a 9 p.m. Dyma’r wardiau: 

o Dwyrain Bracla a Llangrallo Isaf, 
o Canol Dwyrain Bracla, 
o Gorllewin Bracla, 
o Canol Gorllewin Bracla, 
o Corneli, 
o Y Pîl, Mynydd Cynffig a Chefn Cribwr, 
o Llansanffraid-ar-Ogwr ac Ynysawdre. 
Mae gorsaf bleidleisio newydd hefyd yn cael ei chreu yn Ysgol Gyfun Cynffig ar gyfer 
myfyrwyr cofrestredig.  Bydd hon ar agor rhwng 8:30 a.m a 4:30 p.m. ddydd Mawrth 
3 Mai 2022 

 

• Caerffili – bydd swyddfeydd y cyngor yn Ystrad Mynach yn cael eu defnyddio fel 
gorsaf bleidleisio ymlaen llaw i holl breswylwyr y sir. Bydd pleidleisio ymlaen llaw ar 
gael ddydd Sadwrn 30 Ebrill a dydd Sul 1 Mai, rhwng 10 a.m. a 4 p.m. 
 

• Torfaen – bydd swyddfeydd y cyngor ym Mhont-y-pŵl yn cael eu defnyddio fel gorsaf 
bleidleisio ymlaen llaw i holl breswylwyr y sir. Bydd pleidleisio ymlaen llaw ar gael 
ddydd Sadwrn 30 Ebrill a dydd Sul 1 Mai, rhwng 10 a.m. a 4 p.m. 

 
3. Mae'r canolfannau pleidleisio ymlaen llaw yn orsafoedd pleidleisio fel unrhyw un arall 

a bydd yr un rheolau sy'n berthnasol i orsaf bleidleisio ar ddiwrnod etholiad arferol yn 

berthnasol. Mae popeth yr un fath oni bai bod rhywbeth wedi'i newid yn benodol yn y 

Gorchmynion sy'n sail i'r cynlluniau peilot.  Mae hyn yn cynnwys rheolau ynghylch 

canfasio, y rhifwyr y tu allan i'r orsaf bleidleisio a sut y gall asiantau pleidleisio 

ryngweithio â phleidleiswyr.  Caiff hyn ei orfodi yn ôl yr arfer gan y clercod pleidleisio 

yn y canolfannau pleidleisio ymlaen llaw.  

 

4. Fodd bynnag, gallai ychydig o bethau fod yn wahanol mewn canolfan bleidleisio 

ymlaen llaw. Mewn canolfannau sydd wedi’u lleoli’n ganolog, efallai y bydd nifer o 

fannau pleidleisio i gyfeirio pleidleiswyr at eu wardiau penodol hwy.  

 
5. Mae defnyddio dyfeisiau electronig mewn canolfannau pleidleisio ymlaen llaw a 

gorsafoedd pleidleisio yn newydd. Byddant yn cyflymu’r broses weinyddol, i bleidleiswyr 
a swyddogion fel ei gilydd, ac, ar yr un pryd, yn sicrhau bod diogelwch y broses 
bleidleisio yn cael ei gynnal. Mae’n debygol y bydd cod QR ar y cerdyn pleidleisio y 
gallai’r pleidleisiwr ei ddangos i’r clerc pleidleisio yn y ganolfan bleidleisio ymlaen llaw 



(gall pleidleiswyr hefyd bleidleisio mewn gorsaf bleidleisio neu ganolfan bleidleisio 
ymlaen llaw heb eu cerdyn pleidleisio). Bydd yn cael ei sganio ac yn cysylltu â’r gofrestr 
electronig i ddod o hyd i enw’r pleidleisiwr a fydd wedyn yn cael y papurau pleidleisio 
cywir. Bydd enw’r pleidleisiwr yn cael ei groesi allan ar y gofrestr a rhoddir rhif iddo oddi 
ar y rhestr rhifau cyfatebol. Yna, gofynnir i’r pleidleisiwr fynd i fwth i fwrw ei bleidlais fel 
yr arfer. 

 
6. Gan y bydd y gofrestr a’r rhestr rhifau cyfatebol yn cael eu cadw’n electronig, efallai y 

bydd gwahaniaeth yn y broses ar gyfer selio dogfennau. Ar ddiwedd y diwrnod cyntaf o 
bleidleisio ymlaen llaw, ni fydd y dogfennau hyn yn cael eu selio gan y byddant yn cael 
eu defnyddio ar yr ail ddiwrnod o bleidleisio ymlaen llaw. Ar ddiwedd yr ail ddiwrnod o 
bleidleisio ymlaen llaw, bydd y dogfennau’n cael eu hargraffu a’u selio. Gellir gwneud 
hyn yn y ganolfan bleidleisio ymlaen llaw neu mewn lleoliad arall y mae’r Swyddog 
Llywyddu’n ei ystyried yn briodol. Rhaid i’r Swyddog Llywyddu roi hysbysiad ymlaen 
llaw i asiantau pleidleisio am y bwriad i selio’r rhestr rhifau cyfatebol mewn lleoliad arall 
a rhoi’r cyfle iddynt fod yn bresennol. 

 
7. Gellir defnyddio’r blychau pleidleisio yn y ganolfan bleidleisio ymlaen llaw dros y 

deuddydd y bydd y ganolfan ar agor. O ganlyniad, efallai y bydd y broses ar gyfer selio’r 
blwch pleidleisio ar ddiwedd y diwrnod cyntaf o bleidleisio ymlaen llaw yn wahanol i’r 
arfer. Y disgwyl yw y bydd yr agoriad blwch llythyrau yn y blwch pleidleisio yn cael ei 
selio (â thagiau diogelwch ac unrhyw seliau asiantau sy’n bresennol) a’r blychau’n cael 
eu cadw’n ddiogel dros nos yn eu canolfannau dinesig. Bydd y rhifau’n cael eu cofnodi 
ar daflen cofnodi blychau pleidleisio. Yna, bydd y blychau pleidleisio yn cael eu 
dychwelyd i’r ganolfan bleidleisio ymlaen llaw ar gyfer yr ail ddiwrnod o bleidleisio a’r 
seliau dros yr agoriad blwch llythyrau (ac unrhyw seliau asiantau) yn cael eu tynnu a 
bydd y  blwch pleidleisio ar agor drwy’r dydd ar yr ail ddiwrnod o bleidleisio. Eto, ar 
ddiwedd yr ail ddiwrnod o bleidleisio, bydd yr agoriad yn cael ei selio â’r tagiau 
diogelwch (ac unrhyw seliau asiantau) a’r rhifau’n cael eu cofnodi fel y bo’n briodol.  

 
 

 
 


