
 

Adroddiad i’r: Cyngor 

Dyddiad y Cyfarfod 15 Hydref 2019 

Aelod / Swyddog Arweiniol: Y Cynghorydd Richard Mainon / 

Judith Greenhalgh, Swyddog Cofrestru Etholiadol 

Awdur yr Adroddiad: Steve Price, Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd a Gareth 

Evans, Swyddog y Gwasanaethau Etholiadol  

Teitl Adolygu Dosbarthiadau Etholiadol a Mannau Pleidleisio 

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

Mae’n ddyletswydd statudol ar y Cyngor i rannu eu hardal i ddosbarthiadau etholiadol a 

dynodi man pleidleisio ar gyfer bob dosbarth. Mae hefyd yn ddyletswydd statudol arnynt i 

adolygu’r trefniadau hyn.  

2. Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 

Mae’r adroddiad hwn yn ystyried canlyniad proses ymgynghori cyhoeddus ac yn gwneud 

argymhellion i’r Cyngor er mwyn cwblhau’r broses adolygu statudol.  

3. Beth yw’r Argymhellion?  

Bod y Cyngor Sir yn cytuno ar y trefniadau presennol ar gyfer dosbarthiadau etholiadol a 

mannau pleidleisio fel y manylir yn Atodiad 1, yn amodol ar awdurdodiad:  

a defnyddio Adeilad 3 (ar gampws Ysgol Glan Clwyd / Canolfan Hamdden Llanelwy) 

fel man pleidleisio ar gyfer dosbarth etholiadol BLA os bydd y gwaith ail-fodelu yn gwneud 

yr adeilad yn addas i’w ddefnyddio fel man pleidleisio.  

b defnyddio Clwb Rygbi’r Rhyl ar Ffordd Tynewydd, y Rhyl fel Man Pleidleisio BRP os 

bydd yr adeilad ar gael i’w ddefnyddio fel man pleidleisio.  



 
 

c defnyddio Canolfan Gymunedol Cyngor Tref Rhuthun yn yr Hen Lys, Sgwâr Sant 

Pedr, Rhuthun fel Man Pleidleisio CAA yn dilyn cau Canolfan Awelon.  

4. Manylion yr adroddiad 

4.1 Agorwyd ymgynghoriad cyhoeddus ar 1 Gorffennaf 2019 gan wahodd sylwadau gan 

etholwyr a phartïon â diddordeb ynghylch y trefniadau presennol. Caewyd yr 

ymgynghoriad ar 6 Medi 2019.  

4.2 Mae gan Sir Ddinbych 30 o wardiau etholiadol wedi’u rhannu i 67 o ddosbarthiadau 

etholiadol a gaiff eu gwasanaethu gan 65 o fannau pleidleisio. Mae’r lleoliadau a’r 

cyfleusterau a ddarperir gan y trefniadau presennol yn ymddangos yn boblogaidd ymysg 

yr etholaeth bob blwyddyn ac ni dderbynnir llawer o gwynion mewn perthynas â’u 

hygyrchedd neu eu lleoliad.  

4.3 O ganlyniad, mae’r egwyddorion sy’n sail i ddull y Cyngor ar gyfer dosbarthiadau 

etholiadol a mannau pleidleisio a gafodd eu hamlinellu yn yr ymgynghoriad cyhoeddus fel 

a ganlyn:  

 (a) cadw’r rhwydwaith presennol o ddosbarthiadau, mannau a gorsafoedd pleidleisio i 

sicrhau fod gymaint o gyfleusterau rhesymol â phosibl ar gael er mwyn i etholwyr allu 

pleidleisio mewn modd sy’n ymarferol dan yr amgylchiadau.   

 (b) sicrhau, cyn belled ag y bo hynny’n ymarferol, bod mannau pleidleisio yn hygyrch i 

bobl ag anableddau.  

 (c) dylai unrhyw newidiadau arfaethedig i’r strwythur presennol sydd wedi’i nodi yn 

Atodiad 1 allu cyflwyno cefnogaeth eang o fewn y dosbarth etholiadol. Er enghraifft, 

cefnogaeth gan o leiaf 30 o etholwyr llywodraeth leol cofrestredig, yn unol â’r nodau sydd 

wedi’u hamlinellu yn is-adran (b), Adran 18D yn Neddf Gweinyddu Etholiadol 2006.  

Ymatebion i'r Ymgynghoriad 

4.4 Roedd y ddogfen ymgynghori yn amlygu nifer o ddosbarthiadau etholiadol yn Ninbych, 

Llanelwy, y Rhyl a Rhuthun lle’r oedd y Cyngor wedi ceisio derbyn sylwadau oherwydd eu 

hamgylchiadau arbennig.   Roedd gan ymgyngoreion hefyd yr hawl i roi sylwadau ar 

fannau pleidleisio eraill ac mae’r ymatebion hynny hefyd wedi’u nodi yn Atodiad 2, ynghyd 

ag unrhyw argymhellion gan y Gwasanaethau Etholiadol.  



 
 

5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau 

Corfforaethol? 

Mae darparu dosbarthiadau etholiadol a mannau pleidleisio digonol yn hollbwysig i 

etholwyr Sir Ddinbych er mwyn sicrhau eu bod yn ymgysylltu â’r broses ddemocrataidd, ac 

felly’n helpu’r awdurdod i gynnal eu cysylltiadau â’r Gymuned.  

6. Faint fydd yn ei gostio a sut fydd yn effeithio ar 

wasanaethau eraill? 

Nid oes unrhyw gostau yn deillio o’r adolygiad a’r argymhellion hyn gan eithrio amser staff.  

7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les?  

Nid yw’r adroddiad na’r argymhellion hyn yn cyflwyno polisi neu ddull newydd mewn 

perthynas â darpariaeth y dosbarthiadau etholiadol a’r mannau pleidleisio. Yn unol â 

hynny, nid yw’r adroddiad hwn yn gofyn am Asesiad o Effaith ar Les. 

8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda Chraffu ac eraill? 

Mae’r broses adolygu yn ymofyn i’r Cyngor gyhoeddi rhybudd o gynnal yr adolygiad, ac 

ymgynghori â’r Swyddog Canlyniadau Gweithredol ar gyfer pob Etholaeth Seneddol yn 

ardal y Cyngor. Yna, mae gofyn i’r Cyngor wahodd sylwadau ar y cynigion. Cyhoeddir y 

ddogfen ymgynghori ar wefan y Cyngor, yn ogystal â’i hanfon at gynghorwyr sir, Aelodau 

Seneddol lleol a Chynulliad Cenedlaethol Cymru, partïon gwleidyddol lleol ac unrhyw 

grwpiau neu unigolion eraill â diddordeb, gan gynnwys y rheiny sydd â phrofiad arbennig 

mewn perthynas â mynediad at safleoedd neu gyfleusterau i bobl sydd â gwahanol fathau 

o anableddau.  

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

Nid oes llawer o oblygiadau ariannol yn deillio o’r adolygiad a bydd y rhain wedi’u cynnwys 

o fewn yr adnoddau presennol.  



 
 

10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w 

lleihau? 

Mae gofyn i’r Cyngor gadarnhau eu trefniadau i gydymffurfio â dyletswyddau 

deddfwriaethol.  

11 Pŵer i wneud y Penderfyniad 

Dan Ddeddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983, mae’n ddyletswydd ar y Cyngor i rannu eu hardal 

i ddosbarthiadau etholiadol a dynodi man pleidleisio ar gyfer pob dosbarth. Mae hefyd yn 

ddyletswydd statudol arnynt i adolygu’r trefniadau hyn. Mae Deddf Gweinyddu Etholiadol 

2006 yn cyflwyno dyletswydd ar bob awdurdod lleol ym Mhrydain i adolygu eu 

dosbarthiadau etholiadol a’u mannau pleidleisio.  

 


