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Memorandwm Esboniadol ar gyfer Rheoliadau Llywodraeth Leol 
(Coronafeirws) (Gohirio Etholiadau) (Cymru) (Rhif 2) 2020  
 
Lluniwyd y Memorandwm Esboniadol hwn gan yr Adran Addysg a 
Gwasanaethau Cyhoeddus ac fe’i gosodir gerbron Senedd Cymru ar y cyd â’r 
is-ddeddfwriaeth uchod ac yn unol â Rheol Sefydlog 27.1.   
 
Datganiad y Gweinidog 
 
Yn fy marn i, mae'r Memorandwm Esboniadol hwn yn rhoi darlun teg a 
rhesymol o effaith ddisgwyliedig Rheoliadau Llywodraeth Leol (Coronafeirws) 
(Gohirio Etholiadau) (Cymru) (Rhif 2) 2020. Rwy'n fodlon bod y manteision yn 
cyfiawnhau'r costau tebygol. 
 
 
Julie James AS 
Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol 
3 Rhagfyr 2020 
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RHAN 1 
 

1. Disgrifiad 
 

1.1. O dan Reoliadau Llywodraeth Leol (Coronafeirws) (Gohirio Etholiadau) 
(Cymru) 2020, mae'n ofynnol cynnal is-etholiadau ar gyfer cynghorau 
sir a chynghorau bwrdeistref sirol neu chynghorau tref a chymuned a 
ohiriwyd, y bwriadwyd eu cynnal rhwng y cyfnod sy’n dechrau ar 16 
Mawrth 2020 ac sy'n dod i ben ar 31 Ionawr 2021, rhwng 1 Chwefror 
2021 ac 16 Ebrill 2021.  

 
1.2. Mae'r Rheoliadau Rhif 2 hyn yn darparu ar gyfer materion ychwanegol i 

sicrhau bod yr is-etholiadau a ohiriwyd yn cael eu cynnal yn unol â 
chyfraith etholiadol ac arfer da, a bod Swyddogion Canlyniadau yn 
gallu cyflawni eu dyletswyddau. Maent yn gwneud darpariaeth ynghylch 
pleidleisiau drwy’r post a fwriwyd eisoes, pobl a oedd yn ymgeiswyr a'u 
treuliau a rhoddion, pleidleisio drwy ddirprwy i'r rheini sy'n dilyn cyngor 
y Llywodraeth, a chaniatáu i hysbysiadau cyhoeddus am swyddi gwag 
gael eu cyhoeddi'n electronig. 

 
2. Materion o ddiddordeb arbennig i'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder 

a'r Cyfansoddiad 
 

2.1. Yn  unol ag adran 11A(4) o Ddeddf Offerynnau Statudol 1946, fel y'i 
mewnosodwyd gan baragraff 3 o Atodlen 10 i Ddeddf Llywodraeth 
Cymru 2006, mae'r Llywydd wedi cael ei hysbysu y daw'r Rheoliadau i 
rym lai na 21 diwrnod o'r dyddiad gosod.  

 
2.2. Daw'r Rheoliadau i rym ar 4 Rhagfyr. Mae hyn yn angenrheidiol er 

mwyn sicrhau bod gan Swyddogion Canlyniadau ddigon o amser i 
baratoi ar gyfer yr is-etholiadau cyntaf a ohiriwyd y bwriedir iddynt gael 
eu cynnal ddechrau mis Chwefror. Rhaid i Swyddog Canlyniadau 
gyhoeddi hysbysiad o etholiad heb fod yn hwyrach na 25 o ddiwrnodau 
gwaith cyn dyddiad yr etholiad. Mae llawer o Swyddogion Canlyniadau 
wedi mynegi y byddai’n well ganddynt gynnal eu his-etholiadau 
ddechrau mis Chwefror 2021 er mwyn osgoi gorgyffwrdd â'r cyfnod 
rheoleiddio ar gyfer etholiad y Senedd ym mis Mai 2021. Felly, pe bai 
is-etholiad yn cael ei gynnal ar y cyfle cyntaf posibl, ar 4 Chwefror 
2021, byddai angen cyhoeddi'r hysbysiad o etholiad erbyn 31 Rhagfyr 
2020 fan hwyraf. Pe ufuddheir i’r rheol 21 diwrnod ar gyfer y 
Rheoliadau hyn, ni fyddent mewn grym erbyn y byddai angen i’r 
Swyddog Canlyniadau osod yr hysbysiad o etholiad er mwyn cynnal yr 
is-etholiad. Gan ystyried yr amgylchiadau hyn, credir yn yr achos hwn, 
ei bod yn angenrheidiol lleihau’r cyfnod a bod modd cyfiawnhau 
gwneud hynny. 

 
2.3. Mae'r Rheoliadau hyn yn cael effaith ôl-weithredol yn rhannol oherwydd 

eu bod yn newid statws ymgeiswyr a oedd yn bwriadu sefyll mewn is-
etholiadau a ohiriwyd gan y rheoliadau blaenorol o ganlyniad i 
bandemig y coronafeirws. Maent yn darparu na ddylid ystyried mwyach 
fod ymgeiswyr wedi sefyll mewn is-etholiad o'r fath, ac na ddylent fod 
yn atebol am unrhyw weithred neu anweithred mewn perthynas â 
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rhoddion neu dreuliau a hawliwyd a ddeilliai o'u hymgeisyddiaeth. Mae 
adran 68 o Ddeddf y Coronafeirws 2020, sy'n darparu'r pŵer i wneud y 
Rheoliadau hyn, yn galluogi’n benodol i ddarpariaeth ôl-weithredol gael 
ei gwneud. 

 
 

3. Y cefndir deddfwriaethol 
 
3.1. Mae'r pwerau i wneud y Rheoliadau hyn yn adran 68 o Ddeddf y 

Coronafeirws 2020. Mae'r Ddeddf yn galluogi Llywodraethau'r DU i 
ymateb i argyfwng a rheoli effeithiau pandemig COVID-19.  

 
3.2. Mewn perthynas ag etholiadau, mae Adran 68 o Ddeddf y 

Coronafeirws 2020 yn rhoi'r pŵer i Weinidogion Cymru wneud, drwy 
reoliadau, unrhyw ddarpariaethau canlyniadol, atodol, cysylltiedig, 
trosiannol neu arbed mewn cysylltiad ag adran 66 neu reoliadau a 
wneir o dan adran 67 o'r Ddeddf. Mae'r ddarpariaeth y gellir ei gwneud 
yn cynnwys darpariaeth ynghylch gweithgarwch etholiadol cyn gohirio 
pleidlais, cynnal etholiadau, y dull pleidleisio mewn etholiadau sydd 
wedi cael eu gohirio, cyfnodau swydd deiliaid swyddi presennol, 
enwebiadau ymgeiswyr, treuliau a ysgwyddwyd mewn perthynas â'r 
etholiad gan y rheini heblaw am awdurdodau lleol, ac iawndal i 
awdurdodau lleol neu ymgeiswyr o ganlyniad i'r darpariaethau yn y 
Ddeddf. 

 
 

 
4. Diben y ddeddfwriaeth a'r effaith y bwriedir iddi ei chael 

 
4.1. Mae Deddf y Coronafeirws 2020 yn galluogi Llywodraethau'r DU i 

ymateb i argyfwng a rheoli effeithiau pandemig COVID-19.  
 
4.2. Mae'r Ddeddf yn cynnwys mesurau dros dro a gynlluniwyd naill ai i 

ddiwygio'r darpariaethau deddfwriaethol presennol neu gyflwyno 
pwerau statudol newydd a gynlluniwyd i liniaru'r effeithiau hyn. Ceir 
cyfyngiad amser o ddwy flynedd ar gyfer y darpariaethau. Mae'r Ddeddf 
yn cynnwys nifer o ddarpariaethau ynghylch etholiadau a phwerau 
gwneud rheoliadau ar gyfer Gweinidogion Cymru. 

 
4.3. Crëwyd ansicrwydd a bylchau mewn cyfraith etholiadol yn sgil gohirio 

etholiadau o ganlyniad i COVID-19. Nid yw cyfraith etholiadol yn 
darparu ar gyfer senarios lle mae etholiadau yn cael eu gohirio yn yr un 
ffordd ag y gwnaed eleni. Felly, rhaid i Lywodraeth Cymru ddiwygio'r 
fframwaith deddfwriaethol ar gyfer pleidlais y gallai fod wedi cael ei 
gohirio i fynd i'r afael â'r canlyniadau gweinyddol. Mae'r Offeryn 
Statudol hwn yn gwneud darpariaeth mewn pedwar maes:  

 
Pleidleisiau drwy’r post a fwriwyd eisoes 

 
4.4. Mae'r offeryn hwn yn gwneud darpariaeth ynghylch pleidleisiau drwy’r 

post a anfonir at etholwyr ar gyfer is-etholiadau cyngor sir neu 
fwrdeistref sirol a chynghorau cymuned penodol a ohiriwyd gan 



 

 4 

reoliadau a wnaed o dan Ddeddf y Coronafeirws 2020. Y rhain yw’r 
unig bleidleisiau lle y gellid bod wedi anfon papurau pleidleisio drwy’r 
post oherwydd amseriad y gohiriad. Bydd y papurau pleidleisio drwy'r 
post hyn wedi cael eu hanfon ac efallai fod rhai ohonynt wedi cael eu 
cwblhau a'u dychwelyd. 

4.5. Mae'r offeryn yn darparu nad yw papur pleidleisio drwy'r post a 
ddychwelwyd gan bleidleisiwr drwy’r post yn cael unrhyw effaith at 
ddibenion y bleidlais a ohiriwyd ar gyfer yr is-etholiad lleol pan fydd yn 
digwydd yn y pen draw. Mae hyn yn golygu y bydd angen i'r pleidleisiwr 
fwrw pleidlais newydd yn y bleidlais a ohiriwyd. Wedi hynny, mae’r 
offeryn yn gwneud darpariaeth ynghylch yr hyn y mae'n rhaid i 
Swyddog Canlyniadau ei wneud â phleidleisiau drwy’r post a 
ddychwelwyd a dogfennau eraill a allai fod wedi cael eu creu cyn i’r 
bleidlais gael ei gohirio.  

4.6. Mae'r offeryn yn gwneud darpariaeth sy'n dilyn yn agos y rheolau 
presennol ar gyfer pryd na chynhelir pleidlais oherwydd marwolaeth 
ymgeisydd. Nid yw'n ofynnol i'r Swyddog Canlyniadau agor na 
phrosesu fel arall unrhyw bleidlais drwy’r post a ddychwelwyd nad 
ymdriniwyd â hi eisoes yn unol â'r rheolau statudol perthnasol. Yn 
hytrach, mae'r Rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol i'r Swyddog 
Canlyniadau selio unrhyw bleidleisiau drwy’r post a ddychwelwyd a 
dogfennau eraill, megis y copïau wedi eu marcio o'r rhestr o 
bleidleiswyr drwy’r post a'r rhestr o bleidleiswyr drwy’r post fel 
dirprwyon, a’u hanfon ymlaen, i'r Swyddog Cofrestru Etholiadol, a fydd 
yn cadw'r dogfennau am flwyddyn cyn eu dinistrio. Mae'r Rheoliadau 
hefyd yn gwneud darpariaeth sy'n caniatáu i lys (trwy orchymyn) 
ganiatáu i ddogfennau o'r fath gael eu gweld mewn perthynas ag 
erlyniad. 

Pobl a oedd yn ymgeiswyr a'u treuliau a rhoddion 
 
4.7. Gohiriwyd rhai o'r is-etholiadau y bwriadwyd iddynt ddigwydd ar ôl y 

pwynt lle y datganwyd bwriad unigolion i sefyll fel ymgeiswyr ac y 
daethant yn ymgeiswyr o dan y gyfraith etholiadol. O ganlyniad i 
amgylchiadau anarferol y bleidlais ohiriedig, nid yw’n glir sut y dylid 
cymhwyso nifer o reolau sy'n ymwneud ag ymgeisyddiaeth yr unigolion 
hyn. Mae'r Rheoliadau hyn yn sicrhau bod y rheolau yn glir ac yn 
briodol ar gyfer yr amgylchiadau hynny. 

4.8. Mae'r Rheoliadau hyn yn sicrhau nad yw ymgeiswyr yn parhau fel 
ymgeiswyr mewn perthynas ag is-etholiad a ohiriwyd; er nad yw, wrth 
reswm, yn eu hatal rhag sefyll eto ar gyfer yr etholiad a aildrefnwyd yn 
y ffordd arferol os byddant yn dymuno gwneud hynny. Mae'r rheoliadau 
yn sicrhau nad ydynt mwyach yn ymgeiswyr a'u bod yn cael eu trin fel 
pe na baent erioed wedi bod yn ymgeiswyr ar gyfer y bleidlais ohiriedig. 
Fel arall, byddent yn ddarostyngedig i’r rheolaethau mewn perthynas â 
gwariant a rhoddion am gyfnod llawer hwy nag arfer. 

4.9. Mae'r Rheoliadau hefyd yn ymdrin â'r rheolau ar roddion i ymgeiswyr. 
Fel arfer byddai'n rhaid ymdrin â'r rhain yn natganiadau’r ymgeiswyr, 
ond mae'r ddarpariaeth a drafodir uchod yn dileu'r gofyniad am 
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ddatganiadau (gan nad yw unigolion yn cael eu trin fel ymgeiswyr 
mwyach mewn perthynas ag is-etholiadau a ohiriwyd). O ganlyniad, 
bydd unrhyw roddion a dderbynnir yn cael eu cwmpasu yn hytrach gan 
y rheolau ar gyfer rhoddion i 'roddeion rheoleiddiedig' o dan Atodlen 7 i 
Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000, sy'n 
golygu y gallai fod angen adrodd amdanynt i'r Comisiwn Etholiadol. 
Bydd hyn yn wir pan fo derbynnydd y rhodd eisoes yn ddeiliad swydd 
etholedig. 

4.10. Pan adroddir am y rhoddion hynny i'r Comisiwn Etholiadol, bydd y 
derbynwyr yn debygol o fod wedi methu’r terfynau amser o dan y 
gyfundrefn rhoddai rheoleiddiedig. Mae hyn o ganlyniad i'r oedi a 
achoswyd gan yr is-etholiadau a ohiriwyd. Mae'r offeryn hwn yn 
ymestyn y terfynau amser ar gyfer adrodd am y rhoddion hyn hyd at 31 
Ionawr 2021 er mwyn sicrhau na fydd unrhyw un yn cyflawni trosedd o 
ganlyniad i ohirio'r etholiadau.  

 
 Pleidleisio drwy ddirprwy ar gyfer y rheini sydd yn eu gwarchod eu hunain 
 

4.11. Mae paragraff 4 o Atodlen 4 i Ddeddf Cynrychiolaeth y Bobl 2000 yn 
gwneud darpariaeth ar gyfer pleidleisio absennol mewn etholiad penodol. 
Mae paragraff 4(2)(a) yn darparu'n benodol y bydd y Swyddog 
Canlyniadau yn caniatáu cais i bleidleisio drwy ddirprwy os ydyw yn 
fodlon y bydd amgylchiadau'r ymgeisydd ar ddyddiad y bleidlais yn 
golygu na ellir disgwyl yn rhesymol i'r ymgeisydd bleidleisio'n bersonol 
mewn gorsaf bleidleisio berthnasol, neu fod yr amgylchiadau yn debygol 
o fod felly. Byddai amgylchiadau unigolion sy’n hunanynysu yn dod o dan 
y categori hwn.  

4.12. Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio rheoliad 56 o Reoliadau 
Cynrychiolaeth y Bobl (Cymru a Lloegr) 2001, gyda'r effaith bod y 
categorïau o bobl a all wneud cais am bleidleisiau drwy ddirprwyon brys 
yn cael eu hymestyn i gynnwys unigolion na allant bleidleisio'n bersonol 
am eu bod yn dilyn deddfwriaeth berthnasol, canllawiau Llywodraeth 
Cymru neu gyngor meddygol mewn perthynas â’r coronafeirws a 
hunanynysu. 
 

4.13. Newidiadau dros dro ydynt a dim ond i etholiadau a ohiriwyd gan y 
Rheoliadau Llywodraeth Leol (Coronafeirws) (Gohirio Etholiadau) 
(Cymru) 2020 blaenorol y byddant yn gymwys.  

 
4.14. Rhaid i gais am ddirprwy brys ar sail feddygol gael ei ategu gan 

ardystiad gan weithiwr proffesiynol perthnasol. Nid yw'r Rheoliadau hyn 
yn gosod gofyniad ardystio ar unigolion na allant bleidleisio'n bersonol 
am eu bod yn dilyn cyngor gan Lywodraeth Cymru neu gyngor 
meddygol i hunanynysu. Mae hyn yn adlewyrchu'r anhawster y gallai 
rhywun sy’n hunanynysu neu sy’n ei warchod ei hun ei gael i gael 
ardystiad gan berson annibynnol addas. 

 
 
 Caniatáu i hysbysiadau cyhoeddus ar gyfer swyddi gwag gael eu cyhoeddi'n 

electronig 
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4.15. Mae adran 116 o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 yn nodi, os 

bydd aelodau cyngor cymuned yn ceisio llenwi swydd wag drwy 
gyfethol, fod yn rhaid iddynt roi hysbysiad cyhoeddus yn unol ag adran 
232 (“Public notices”) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972. Mae hon yn 
nodi “Save as otherwise expressly provided, a public notice required to 
be given by a local authority shall be given— (a) by posting the notice in 
some conspicuous place or places within the area of the local authority; 
and (b) in such other manner, if any, as appears to the local authority to 
be desirable for giving publicity to the notice.” 
 

4.16. Yng ngoleuni mesurau cadw pellter cymdeithasol, nid yw'n ymarferol i 
swyddogion cynghorau cymuned gyhoeddi hysbysiadau mewn mannau 
amlwg ac felly mae'r Rheoliadau hyn ddiwygio adrannau 116 a 117 o 
Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 i ganiatáu i hysbysiadau 
cyhoeddus a roddir mewn perthynas â phenderfyniad i gyfethol aelod o 
gyngor tref neu gymuned oherwydd nad oes digon o enwebiadau neu i 
swydd sy’n dod yn wag gael ei chyhoeddi’n electronig ar wefan cyngor 
cymuned. Dim ond i swyddi gwag sy'n codi ar gynghorau cymuned yn 
ystod y cyfnod a gwmpesir gan y rheoliadau gohirio cychwynnol (16 
Mawrth 2020 – 31 Ionawr 2021) y bydd y rheoliad hwn yn berthnasol.   

5. Ymgynghori 

5.1. Oherwydd natur frys y Rheoliadau hyn, ni wnaeth Llywodraeth Cymru 
gynnal ymgynghoriad cyhoeddus cyn i'r Rheoliadau ddod i rym. 
Gofynnwyd am farn rhanddeiliaid fel y Comisiwn Etholiadol, Bwrdd 
Cydlynu Etholiadol Cymru a Chymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol. 

 
6. Asesiad Effaith Rheoleiddiol 
 
Rhagymadrodd 
 
Mewn perthynas â'r Rheoliadau hyn a'r is-etholiadau a ohiriwyd, bydd 
Llywodraeth Cymru yn ystyried ceisiadau am ad-dalu costau rhesymol a 
ysgwyddwyd gan Swyddog Canlyniadau ar wariant gwirioneddol cyn deddfu 
Deddf y Coronafeirws 2020 mewn perthynas ag is-etholiad a ohiriwyd.  
 

Ni chyfeirir at dalu ad-daliadau o’r fath yn y Rheoliadau hyn gan y gellid eu 
gwneud o dan bwerau presennol Gweinidogion Cymru o dan adran 58A o 
Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, neu ar y cyd â phwerau eraill sy’n ymwneud 
ag etholiadau llywodraeth leol. Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu ysgrifennu 
at awdurdodau lleol gyda manylion y meini prawf cymwys ar gyfer ad-daliadau, 
gan wahodd ceisiadau priodol.  
 
 
Opsiwn 1 – Gwneud dim. Ni fyddai unrhyw gostau yn cael eu had-dalu i 
Swyddogion Canlyniadau. 
 

Opsiwn 2 – Ad-dalu Swyddogion Canlyniadau am gostau gwirioneddol a 

ysgwyddwyd mewn etholiadau a ohiriwyd. Dyma'r opsiwn a ffefrir. 
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Dadansoddiad cost a budd 

 

Opsiwn 1 – Gwneud dim  
 
Mae'n ofynnol i gynghorau sir a bwrdeistref sirol benodi Swyddog Canlyniadau i 

gynnal etholiadau ar eu rhan. Mae'r Swyddog Canlyniadau wedyn yn bersonol 

gyfrifol am reoli etholiadau. Mae'n ofynnol i bob gynghorau sir a bwrdeistref 

sirol gynnig gwasanaeth ei staff i'r Swyddog Canlyniadau i helpu i gynnal yr 

etholiad. Cynghorau sir a chynghorau bwrdeistref sirol a chynghorau tref a 

chymuned sy'n llwyr gyfrifol am gost cynnal etholiadau lleol.   

  
Mae adran 36(4) o Ddeddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983 (Deddf 1983) yn ei 
gwneud yn ofynnol i gyngor dalu'r holl wariant a ysgwyddir gan y swyddog 
canlyniadau wrth gynnal etholiad ar gyfer pob un o’i sedd neu unrhyw un o’r 
seddi. Caiff y Cyngor bennu graddfeydd gwariant na ddylai’r Swyddog 
Canlyniadau ragori arnynt.  
 
Yn achos costau etholiadau cynghorau chymuned mae Deddf 1983 hefyd yn 
rhagnodi o dan Adran 36(5A) fod yr holl wariant a dynnir yn briodol gan 
swyddog canlyniadau mewn perthynas ag ethol cynghorydd cymuned i gael ei 
dalu gan y prif gyngor; ac os yw hynny yn ofynnol gan y prif gyngor, bydd 
unrhyw wariant a ysgwyddir felly yn cael ei ad-dalu iddynt gan y cyngor 
cymuned. 
 
Mae costau cynnal etholiad yn deillio o orfod talu ystod o ffioedd, taliadau a 
threuliau a ysgwyddir wrth dalu staff, costau argraffu hysbysiadau ac (ar gyfer 
etholiadau a ymleddir), papurau pleidleisio, ffurflenni pleidleisio drwy'r post etc, 
llogi gorsafoedd pleidleisio a chynnal y cyfrifiadau.  
 
Pan ddechreuodd pandemig y coronafeirws ym mis Mawrth 2020, roedd rhai 
awdurdodau lleol wedi cyhoeddi hysbysiadau o is-etholiadau ar gyfer llenwi 
swyddi gwag ar gynghorau sir a bwrdeistref sirol a chynghorau  cymuned.  
 
Gohiriwyd yr is-etholiadau hyn gan Reoliadau Llywodraeth Leol (Coronafeirws) 
(Gohirio Etholiadau) (Cymru) 2020. Gohiriodd y Rheoliadau is-etholiadau y 
bwriadwyd eu cynnal yn ystod y cyfnod rhwng 16 Mawrth 2020 a 31 Ionawr 
2021. 

Byddai’r gwaith paratoi ar gyfer cynnal rhai is-etholiadau wedi dechrau cyn y 
gohiriad. Byddai hyn wedi arwain at ysgwyddo rhai costau megis argraffu 
hysbysiadau, argraffu cardiau pleidleisio a phapurau pleidleisio a llogi 
gorsafoedd pleidleisio.   
 
Byddai gwneud dim yn golygu y byddai'r awdurdod lleol wedi ysgwyddo costau 
wrth baratoi ar gyfer pleidlais a ohiriwyd wedi hynny. Bydd yr un costau yn cael 
eu hysgwyddo eto pan gaiff yr etholiad ei aildrefnu.  
 

Opsiwn 2 – Ad-dalu Swyddogion Canlyniadau am Wariant Gwirioneddol  
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Nodwyd bod o leiaf bum awdurdod lleol wedi gorfod dechrau paratoi ar gyfer is-
etholiadau ym mis Mawrth a mis Ebrill 2020 a gafodd eu gohirio wedi hynny. 
 
Mae prif gynghorau eisoes o dan bwysau ariannol oherwydd y coronafeirws. 
Mae swyddogion canlyniadau yn debygol o wynebu costau uwch ar gyfer 
cynnal y bleidlais ohiriedig oherwydd gofynion iechyd a diogelwch yng 
ngoleuni'r sefyllfa sy’n parhau i sicrhau diogelwch staff gorsafoedd pleidleisio a 
phleidleiswyr. 
 
Byddai ad-dalu'r costau gwirioneddol a ysgwyddir ar gyfer pleidleisiau 
gohiriedig yn cefnogi cynghorau yn ystod y cyfnod ariannol anodd hyn.  

Mae'r costau sy’n debygol o fod wedi'u hysgwyddo ac a gaiff eu had-dalu yn 
cynnwys argraffu a phostio cardiau pleidleisio, papurau pleidleisio a phecynnau 
pleidleiswyr drwy'r post. Ni fwriedir cynnwys costau staff gan ei bod yn ofynnol i 
gynghorau sir neu fwrdeistref sirol sicrhau bod staff ar gael i'r swyddog 
canlyniadau ar gyfer etholiadau. Hefyd, nid oes darpariaeth mewn deddfwriaeth 
presennol i dalu ffi bersonol i swyddogion canlyniadau am gynnal etholiadau 
lleol. Mae costau hysbysiadau yn debygol o fod yn amherthnasol gan y byddai'r 
rhan fwyaf wedi'u paratoi yn fewnol. 

Yn seiliedig ar ddata gan y pum awdurdod lleol y nodwyd eu bod wedi gohirio 
etholiadau ym mis Mawrth a mis Ebrill, tua £16,302 yw cyfanswm y costau a 
ysgwyddwyd wrth baratoi ar gyfer y bleidlais.  

Fodd bynnag, efallai y bydd cynghorau sir neu fwrdeistref sirol eraill, nad ydynt 
wedi'u nodi eto, sydd hefyd wedi gohirio is-etholiadau, felly mae’n debygol bod 
yr uchafswm i’w ad-dalu oddeutu £25,000  

Bydd treuliau yn cael eu talu ar y costau gwirioneddol a ysgwyddwyd. Disgwylir 
i dderbynebau neu dystiolaeth o gostau a ysgwyddwyd gael eu darparu. 

 

Asesu Cystadleuaeth 

Asesu Cystadleuaeth Ni ddisgwylir i'r Rheoliadau effeithio ar lefel y 
gystadleuaeth yng Nghymru na chystadleurwydd cwmnïau o Gymru. 

 

 

 

 
 
 
 


