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ETHOLIAD SENEDD Y DU 

 Rhestr Wirio’r Pecyn Enwebu 
 

Mae’n rhaid cyflwyno’r papurau enwebu i’r Swyddog Canlyniadau (Gweithredol) yn y Swyddfeydd Dinesig, Stryd 
yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB rhwng 10am a 4pm ar unrhyw ddiwrnod gwaith rhwng 11/11/2019 – 
14/11/2019: Mae’n rhaid i chi wneud apwyntiad drwy ffonio swyddfa’r etholiadau ar 01656 643296. 
 

Bwriedir i'r rhestr wirio hon helpu ymgeiswyr sy'n sefyll yn etholiad Senedd y DU i baratoi i gyflwyno eu 
henwebiad, a dylid ei darllen ochr yn ochr â Chanllawiau'r Comisiwn Etholiadol ar gyfer ymgeiswyr ac 
asiantiaid mewn etholiad cyffredinol neu is-etholiad. 

Task  
Ffurflen enwebu (POB ymgeisydd) 

Rhowch eich enw llawn - eich cyfenw yn y blwch cyntaf a phob enw arall yn yr ail flwch  

Dewisol - Defnyddiwch y blwch/blychau ar gyfer enw(au) a ddefnyddir yn gyffredin gennych os byddwch chi fel rheol 
yn cael eich adnabod wrth enw gwahanol i'ch enw llawn a'ch bod am i hwnnw gael ei ddefnyddio yn lle eich enw 
llawn. 

 

Disgrifiad – Gall ymgeiswyr plaid ddefnyddio enw plaid neu ddisgrifiad plaid a gaiff ei gofrestru a’i gyhoeddi ar wefan 
y Comisiwn Etholiadol a’i gefnogi â thystysgrif awdurdodi gan y blaid honno; caiff ymgeiswyr eraill ddefnyddio 
'Annibynnol' (a/neu Independent' yng Nghymru) neu adael hyn yn wag. Beth bynnag fyddwch yn rhoi yn y blwch hwn 
fydd yn ymddangos fel eich disgrifiad ar y papur pleidleisio. 

 

Rhowch gyfeiriad cartref llawn yr ymgeisydd  

Llofnodwyr - rhaid i bob un o'r deg llofnodwr lofnodi a chael printio'i enw. Defnyddiwch eich copi o'r gofrestr etholiadol 
i sicrhau bod rhif etholwr pob llofnodwr yn gywir.  

Dull cyflwyno’r ffurflen i’r Swyddog Canlyniadau (Gweithredol): yn bersonol gennych chi, eich cynigydd neu'ch eilydd, 
neu eich asiant etholiad (os bydd y Swyddog Canlyniadau (Gweithredol) wedi derbyn hysbysiad blaenorol o'i 
benodiad).   

 

Ffurflen cyfeiriad cartref yr ymgeisydd (POB ymgeisydd) 
Ychwanegwch eich enw llawn a'ch cyfeiriad cartref  

Dewisol - Os nad ydych am i'ch cyfeiriad cartref gael ei argraffu ar y papur pleidleisio, cwblhewch ran 2 o'r ffurflen, 
gan roi enw'r etholaeth y mae'ch cyfeiriad ynddi (neu'r wlad os yw'r tu allan i'r DU), a llofnodwch y ffurflen  

Dull o gyflwyno'r ffurflen i'r Swyddog Canlyniadau (Gweithredol): yn bersonol gennych chi, eich cynigydd neu'ch 
eilydd, neu eich asiant etholiad (os bydd y Swyddog Canlyniadau (Gweithredol) wedi derbyn hysbysiad blaenorol o'i 
benodiad).  

 

Cydsyniad yr Ymgeisydd i Gael ei Enwebu (ymgeiswyr PLAID WLEIDYDDOL YN UNIG) 

Rhaid i chi fod yn un o Ddinasyddion Prydain, y Gymanwlad neu un o wledydd eraill yr Undeb Ewropeaidd ac nad 
oes gofyn i chi gael caniatâd i ddod i'r Deyrnas Unedig neu i aros yma neu mae'n rhaid bod gennych ganiatâd 
penagored i aros yma. Rhaid i chi hefyd fod yn 18 oed neu'n hŷn ar y diwrnod y byddwch yn llofnodi'r ffurflen hon. 

 

Rhaid i chi fodloni o leiaf un o'r cymwysterau a restrir (a, b, c neu d).  Nodwch yn llawn y manylion am yr holl 
gymwysterau yr ydych chi’n eu bodloni yn y blwch a ddarperir o fewn y Rhannau perthnasol  

Peidiwch â llofnodi'r ffurflen os nad ydych chi'n gymwys i sefyll. Cofiwch ddarllen canllawiau'r Comisiwn Etholiadol ar 
gyfer sefyll etholiad yn ogystal â'r ddeddfwriaeth a restrir. Os nad ydych chi’n siŵr os gallwch chi sefyll, dylech chi 
gysylltu â’r Comisiwn Etholiadol neu, os oes angen, gymryd eich cyngor cyfreithiol eich hun. 

 

Rhowch eich dyddiad geni llawn  

Llofnodwch y ddogfen yng ngŵydd rhywun arall a rhoi'r dyddiad  

Gofynnwch i'r person arall lenwi adran y tyst a'i llofnodi  

Dull cyflwyno’r ffurflen i’r Swyddog Canlyniadau (Gweithredol): yn bersonol gennych chi, eich cynigydd neu'ch eilydd, 
neu eich asiant etholiad (os bydd y Swyddog Canlyniadau (Gweithredol) wedi derbyn hysbysiad blaenorol o'i 
benodiad).   

 

Tystysgrif awdurdodi (ymgeiswyr PLAID WLEIDYDDOL YN UNIG) 

Sicrhewch fod y dystysgrif yn cynnwys enw llawn yr ymgeisydd  

Sicrhewch fod y dystysgrif yn caniatáu i'r ymgeisydd ddefnyddio'r enw a gofrestrwyd gan y blaid neu'r disgrifiad a 
roddir ar y papur enwebu (neu fod y dystysgrif yn caniatáu i'r ymgeisydd ddewis defnyddio enw'r blaid neu unrhyw 
ddisgrifiad ohoni a gofrestrwyd) 

 

Sicrhewch mai Swyddog Enwebu'r Blaid (neu rywun y mae wedi'i awdurdodi i weithredu ar ei ran) sy'n rhoi'r 
dystysgrif honno, a’i bod yn gopi gwreiddiol wedi’i lofnodi gan y person hwnnw  

Dull cyflwyno’r ffurflen i’r Swyddog Canlyniadau (Gweithredol): yn bersonol (ddim wedi cyfyngu i chi neu’ch asiant) 
neu drwy’r post  

Cais am arwyddlun plaid (ymgeiswyr PLAID WLEIDYDDOL YN UNIG) 

http://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/candidate-or-agent/uk-parliamentary-general-election-great-britain
http://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/candidate-or-agent/uk-parliamentary-by-elections-great-britain
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Ysgrifennwch enw arwyddlun neu'r disgrifiad ohono sydd wedi'i gofrestru gan y blaid ac sydd wedi'i gyhoeddi ar 
wefan y Comisiwn Etholiadol  

Sicrhewch mai'r ymgeisydd sy'n cyflwyno'r cais  

Dull cyflwyno’r ffurflen i’r Swyddog Canlyniadau (Gweithredol): yn bersonol (ddim wedi cyfyngu i chi neu’ch asiant) 
neu drwy’r post  

Penodi asiant etholiad (POB ymgeisydd) 

Rhowch enw, cyfeiriad a chyfeiriad swyddfa'r asiant etholiad a benodwyd  

Sicrhewch fod yr asiant a benodwyd yn llofnodi'r ffurflen i ddangos ei fod yn derbyn y penodiad  

Dull cyflwyno’r ffurflen i’r Swyddog Canlyniadau (Gweithredol): yn bersonol (ddim wedi cyfyngu i chi neu’ch asiant) 
neu drwy’r post  

Ernes (POB ymgeisydd)  

Ernes o £500 (i'w chyflwyno ar ffurf arian cyfreithlon, drafft bancwr neu mewn unrhyw ffordd arall a ganiateir gan y 
Swyddog Canlyniadau (Gweithredol) erbyn 4pm ar y 19eg diwrnod gwaith cyn yr etholiad  
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PAPUR ENWEBU: NODIADAU 

 
 
 

1.  Tynnir sylw ymgeiswyr ac etholwyr at y rheolau sydd ynghlwm wrth lenwi papurau enwebu a 

darpariaethau eraill sy'n ymwneud ag enwebiadau a nodir yn y rheolau etholiadau seneddol 

yn Atodlen 1 i Ddeddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983. 

 

2.  Lle bo ymgeisydd fel arfer yn cael ei adnabod gan ryw deitl, gellir defnyddio'r teitl hwnnw i'w 

ddisgrifio fel pe bai'n gyfenw iddo. 

 

2A. Pan fydd ymgeisydd fel arfer yn defnyddio enw sy'n wahanol i unrhyw enw arall sydd 

ganddo, gall yr enw a ddefnyddir fel arfer hefyd ymddangos ar y papur enwebu, ond os yw 

hynny'n digwydd, yr enw a ddefnyddir fel arfer (yn hytrach nag unrhyw enw arall) fydd yn 

ymddangos ar y papur pleidleisio. 

 

2B. Ond bydd y papur pleidleisio yn dangos yr enw arall os yw'r Swyddog Canlyniadau yn credu - 

  (a) y gallai defnyddio'r enw a ddefnyddir fel arfer fod yn debygol o gamarwain neu ddrysu 

etholwyr, neu 

  (b) bod yr enw a ddefnyddir fel arfer yn anweddus neu'n dramgwyddus. 

 

3.  Ni chaiff etholwr lofnodi mwy nag un papur enwebu ar gyfer yr un etholiad. 

 

4.   Ni chaiff unigolyn y mae ei enw ar y gofrestr lofnodi papur enwebu os yw'r cofnod yn nodi 

bod y dyddiad y daw'n ddigon hen i bleidleisio ar ôl diwrnod yr etholiad.  

    

5.   Caiff ymgeisydd a ategir gan dystysgrif awdurdodi wedi'i llofnodi gan Swyddog Enwebu plaid 

wleidyddol (neu rywun ar ei ran) ddefnyddio enw'r blaid neu ddisgrifiad a ganiateir gan y 

dystysgrif honno ac a gofrestrwyd â'r Comisiwn Etholiadol. Caiff ymgeisydd sefyll ar ran dwy 

neu fwy o bleidiau gwahanol a defnyddio disgrifiad cofrestredig ar y cyd os y'i hategir gan 

dystysgrif(au) awdurdodi gan bob un o'r pleidiau. Caiff unrhyw ymgeisydd ddefnyddio'r 

disgrifiad 'Annibynnol' neu adael y blwch disgrifiad yn wag. 
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 PAPUR ENWEBU 
 

Dyddiad yr etholiad:  
 

 

Rydym ni, y sawl a nodir isod, fel etholwyr yr Etholaeth dan sylw, yn enwebu drwy hyn yr 
unigolyn a nodir isod fel ymgeisydd yn yr etholiad dan sylw 
 

MANYLION YR YMGEISYDD 

Cyfenw'r ymgeisydd Enwau cyntaf eraill yn llawn 

 
 

 

Teitl: Mr / Mrs / Miss / Ms / Dr / Arall Date of Birth:              /              / 

Enwau cyntaf a ddefnyddir fel arfer  
(os yn berthnasol) 

Cyfenw a ddefnyddir fel arfer 
(os yn berthnasol) 

  

Disgrifiad (os yn berthnasol) 
 

 

Cyfeiriad cartref yn llawn 
 
 

                                Cod Post: 

Rhif Ffôn Cartref:  

E-bost  

 

 
 

Ethol aelod i wasanaethu yn y Senedd ar gyfer  Etholaeth 

 
Llofnod 

 
Printiwch yr Enw 

Rhif Etholwr 
ARDAL 

BLEIDLEISIO 
RHIF 

ETHOLWR 

Cynigydd: 
 
 

   

Eilydd: 
 
 

   

Rydym ni, y sawl a nodir isod, fel etholwyr yr Etholaeth dan sylw, yn cydsynio drwy hyn i'r 
enwebiad uchod 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

6 
    

7 
    

8 
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Enw'r etholaeth  
Dyddiad yr 
etholiad 

 

Mae'n rhaid i chi gwblhau Rhan 1 

Dim ond os na fyddwch am i'ch cyfeiriad cartref gael ei gyhoeddi y dylech gwblhau Rhan 2 

Rhan 1: I'w chwblhau gan bob ymgeisydd 

Enw llawn yr 
ymgeisydd 

 

Cyfeiriad cartref (yn 
llawn) 

 

Cod post 
 

Diwedd Rhan 1 

 

Os ydych ond yn cwblhau Rhan 1 dylech nawr gyflwyno'r ffurflen hon gyda'r papur enwebu i'r 
Swyddog Canlyniadau (Gweithredol) erbyn 4pm ar y diwrnod olaf i gael enwebiadau 
 

Rhan 2: Dim ond os na fyddwch am i'ch cyfeiriad cartref gael ei gyhoeddi y dylech 
gwblhau hon 

Os na fyddwch am i'ch cyfeiriad cartref gael ei gyhoeddi yna ni fydd eich cyfeiriad yn ymddangos 
ar y datganiad ynghylch y personau a enwebwyd na'r papur pleidleisio  

Os byddwch yn dewis peidio â gwneud eich cyfeiriad cartref yn gyhoeddus, bydd yr etholaeth y 
lleolir eich cyfeiriad cartref ynddi (neu'r wlad, os yw'r tu allan i'r DU) yn ymddangos ar y datganiad 
ynghylch y personau a enwebwyd a'r papurau pleidleisio 

Datganiad: Nid wyf am i'm cyfeiriad cartref fod yn gyhoeddus 

Yr etholaeth y lleolir fy 
nghyfeiriad cartref ynddi:  (rhowch enw'r etholaeth seneddol) 

Neu 

Mae fy nghyfeiriad cartref y 
tu allan i'r DU.  Lleolir fy 
nghyfeiriad cartref yn: (rhowch enw'r wlad) 

Llofnod yr ymgeisydd sy'n cwblhau Rhan 2 

Llofnod yr ymgeisydd: 
 

Dyddiad: 
 

 
Cyflwyner i'r Swyddog Canlyniadau (Gweithredol) erbyn 4pm ar y diwrnod olaf ar gyfer 
cyflwyno enwebiadau 
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CYDSYNIAD YMGEISYDD I’W ENWEBU 
 

Dyddiad yr etholiad:  
 

Enw'r etholaeth  

 
 

 

 

 
Yr wyf yn datgan nad wyf yn ymgeisydd mewn etholiad ar gyfer unrhyw etholaeth arall a gynhelir 
ar yr un diwrnod â'r etholiad hwn 
 
Yr wyf yn datgan fy mod yn ymwybodol o ddarpariaethau Deddf Anghymhwyso Tŷ'r Cyffredin 
1975 (fel y'i diwygiwyd) a hyd eithaf fy ngwybodaeth a'm cred nid wyf wedi fy anghymhwyso rhag 
bod yn aelod o Dŷ'r Cyffredin 
 
Noder: Mae’n drosedd gwneud datganiad ffug 
 
 

Dyddiad geni’r ymgeisydd: 
    

 

Llofnod yr ymgeisydd: 
 

Dyddiad: 
 

 

 

TYST 
 

 Yr wyf yn cadarnhau bod yr ymgeisydd uchod wedi llofnodi'r datganiad yn fy ngŵydd i. 

Enw’r tyst (yn llawn): 
 

Cyfeiriad y tyst (yn llawn): 
 

Llofnod y tyst:  

 
  

Yr wyf fi (enw llawn)  

drwy hyn yn cydsynio i gael fy enwebu fel ymgeisydd i'w ethol yn aelod o Senedd y DU ar gyfer yr 
etholaeth a enwir uchod 
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TYSTYSGRIF AWDURDODI 
 

Dyddiad yr etholiad:  
 

DIM OND er mwyn ategu enwebiad ymgeisydd sy’n sefyll ar ran PLAID WLEIDYDDOL 
GOFRESTREDIG.(Sylwer: dylai ymgeiswyr sy'n sefyll ar ran dwy blaid neu fwy gael tystysgrif gan 
bob un o'r pleidiau hynny a rhaid i bob un o'r pleidiau ganiatáu i'r un cyd-ddisgrifiad cofrestredig 
gael ei ddefnyddio).  
 

Rhaid i Swyddog Enwebu'r blaid neu rywun a awdurdodwyd i lofnodi ar ei ran roi’r dystysgrif hon.  
 

Mae’r dystysgrif hon yn awdurdodi’r ymgeisydd i ddefnyddio disgrifiad cofrestredig penodol neu 

enw'r blaid fel y'i cofrestrwyd gyda'r Comisiwn Etholiadol, neu i ddefnyddio 'unrhyw ddisgrifiad 
cofrestredig neu enw'r blaid fel y'i cofrestrwyd gyda'r Comisiwn Etholiadol'. 

 

Gall yr enw plaid awdurdodedig neu ddisgrifiad wedyn gael ei gynnwys gan yr ymgeisydd ar y 
ffurflen enwebu. Dyma fydd yn ymddangos fel y disgrifiad ar y papur pleidleisio. Rhestrir enwau'r 
pleidiau a'r disgrifiadau a gofrestrwyd ar wefan y Comisiwn Etholiadol 

(www.comisiwnetholiadol.org.uk). 
 

Manylion yr ymgeisydd sydd I’w awdurdodi a’r enw a’r disgrifiad o’r blaid a ganiateir 

Dyddiad yr etholiad:  

Enw'r etholaeth: 
 

Yr ymgeisydd   

(enw llawn): 

 

Enw’r blaid wleidyddol: (Plaid 
wleidyddol a gofrestrwyd gyda'r 
Comisiwn Etholiadol) 

 

 

 

Rwy drwy hyn yn tystio y aiff yr 
ymgeisydd gynnwys  disgrifiad 
neu enw cofrestredig y blaid fel a 
ganlyn ar y ffurflen enwebu: 

 

Noder: mae’n drosedd i lofnodi’r ffurflen hon os nad chi yw swyddog enwebu cofrestredig 
eich plaid neu eich bod wedi awdurdodi i wneud gan swyddog enwebu cofrestredig y blaid 

Llofnod Swyddog Enwebu cofrestredig y blaid 
(neu'r sawl a awdurdodwyd gan y Swyddog 
Enwebu cofrestredig): 

 

Enw'r sawl sy'n llofnodi'r ffurflen hon: 
 

Dyddiad:   
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CAIS I DDEFNYDDIO DISGRIFIAD AC ARWYDDLUN PLAID GOFRESTREDIG  
 

Mae’r ffurflen hon ar gyfer YMGEISYDD PLAID WLEIDYDDOL sy’n destun tystysgrif awdurdodi 
ac sy’n dymuno cael arwyddlun plaid wedi’i argraffu ar y papur pleidleisio, wrth ymyl ei enw. 
 
Nodyn Atgoffa Pwysig: Fe’ch atgoffir na chewch ddefnyddio disgrifiad sy’n debygol o arwain 

pleidleiswyr i’ch cysylltu â phlaid wleidyddol gofrestredig, oni bai bod y disgrifiad wedi’i gofrestru â’r 
Comisiwn Etholiadol a’i fod wedi’i awdurdodi gan dystysgrif a gyhoeddwyd gan swyddog enwebu 
cofrestredig y blaid neu ar ei ran. 
 
Ticiwch yma os ydych chi wedi amgáu tystysgrif gyda’r ffurflen hon  
 

Rhaid i'r ymgeisydd lofnodi'r ffurflen hon. 

 

Nid yw’r ffurflen hon yn effeithiol oni bai ei bod yn cael ei chyflwyno i’r Swyddog Canlyniadau 
(Gweithredol) mewn cysylltiad ag ymgeisydd sy’n sefyll ar ran PLAID WLEIDYDDOL, a hynny fan 

bellaf erbyn 4pm ar y diwrnod olaf ar gyfer cyflwyno enwebiadau. 
 

Caiff ymgeiswyr sy'n sefyll ar ran mwy nag un blaid wleidyddol ac sy'n defnyddio disgrifiad ar y cyd 
ddewis un arwyddlun gan un o'r pleidiau y maent yn sefyll drosti. Nodwch enw'r blaid ac enw'r 
arwyddlun yn y blwch 'Arwyddlun i'w ddefnyddio' uchod.  

 
 
 
 

 

 
 

Cais ymgeisydd am gael defnyddio arwyddlun 

Dyddiad yr etholiad:   

Enw'r etholaeth: 
 

Enw llawn yr ymgeisydd: 
 

Gofynnaf ar i'r papur pleidleisio gynnwys, wrth ymyl fy enw, yr arwyddlun cofrestredig a ganlyn 

(nodwch ba arwyddlun os yw'r blaid wedi cofrestru mwy nag un): 

Arwyddlun i'w ddefnyddio 

(Defnyddiwch yr enw neu’r disgrifiad 
fel y’u cofrestrwyd â’r comisiwn 
etholiadol a nodwch y rhif adnabod): 

 

Llofnod yr ymgeisydd: 

 

Dyddiad:  
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HYSBYSIAD O BENODI ASIANT ETHOLIAD 

 
 Dychwelwch y ffurflen hon i’r Swyddog Canlyniadau (Gweithredol) erbyn 4pm fan bellaf ar y diwrnod 
olaf ar gyfer cyflwyno enwebiadau  

 
 
 

Ymgeisydd yn hysbysu iddo benodi asiant etholiad 

Dyddiad yr etholiad :  

Enw'r etholaeth: 
 

Yr wyf fi (Enw llawn yr 
ymgeisydd): 

 

Drwy hyn yn datgan mai enw a chyfeiriad fy asiant etholiad yw 

Enw'r asiant : 
 

Cyfeiriad yr asiant (yn llawn): 

 

Cyfeiriad swyddfa fy asiant etholiad ar gyfer anfon pob hawliad, hysbysiad, proses 
gyfreithiol a dogfennau eraill yw: 

Cyfeiriad swyddfa’r asiant  
(yn llawn): 

 

Llofnod yr ymgeisydd (neu'r sawl 
a awdurdodwyd i weithredu ar 
ran yr ymgeisydd): 

 Dyddiad:  

Asiant etholiad yn cadarnhau ei fod yn derbyn y penodiad 

Yr wyf fi [yr asiant a enwir uchod] yn cadarnhau fy mod yn derbyn y penodiad yn asiant 
etholiad i'r ymgeisydd a enwir uchod. 

Yr wyf yn deall ei bod yn rhaid imi gyflawni fy nyletswyddau yn unol â'r gyfraith. Yr wyf yn 
deall y gall methu â chyflawni fy nyletswyddau'n unol â'r gyfraith olygu cosb. 

Llofnod yr asiant:  Dyddiad:  

Manylion eraill yr asiant rhag ofn bod angen cysylltu (dewisol - ni chyhoeddir y rhain) 

Ffôn cartref:  

Ffôn gwaith:  

Ffôn symudol:  

Cyfeiriad e-bost:  
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Enw'r etholaeth  

 

Mae’n rhaid i’r ymgeisydd lenwi’r ffurflen hon a’i dychwelyd at Swyddog Cofrestru Etholiadol yr 
ardal etholiadol. Mae gennych chi hawl i UN copi yn unig. 

 

Datganiad yr Ymgeisydd a chadarnhau defnydd cyfreithiol o wybodaeth y gofrestr 
etholwyr  
 

Enw llawn yr ymgeisydd: 
 

 

Rwy’n datgan fy mod yn sefyll fel ymgeisydd yn yr etholaeth a enwir uchod. Byddaf yn defnyddio fy nghopi 
o’r gofrestr etholwyr a’r rhestr pleidleiswyr absennol yn unol â’r: 
 
Deallaf fod unrhyw ddefnydd heblaw diben etholiadol anghyfreithlon gydag uchafswm dirwy o £5000 

Llofnod yr ymgeisydd:  
 

Dyddiad: 
 

 

Dogfennau Gofynnol – Cofrestr Etholwyr 

Dangoswch ba gofrestr yr ydych chi’n gwneud cais amdani drwy dicio un blwch neu fwy 

 Cofrestr etholwyr ddiwygiedig flynyddol a gyhoeddwyd ar 1 Rhagfyr 2018 

 Unrhyw Hysbysiad o Newid (Diweddariadau Misol Ionawr 2019 – Medi 2019)  
D.S. Cânt eu cyflenwi dim ond cyhyd ag y mae gennych chi hawl iddynt 

 Unrhyw Hysbysiad o Newid cyn y cynhelir etholiad 

 Rhestr o Etholwyr Tramor a gyhoeddwyd ar 1 Rhagfyr 2018 

Dogfennau Gofynnol – Rhestr Pleidleiswyr Absennol 

Dangoswch ba fersiwn o’r rhestr yr ydych chi’n gwneud cais amdani drwy dicio un blwch neu fwy 

 Rhestr Bresennol 

 Unrhyw Restr Derfynol 

Dangoswch ba ran berthnasol o’r rhestr yr ydych chi’n gwneud cais amdani drwy dicio un blwch  
neu fwy. Pleidleiswyr sy’n: 
      

              Pleidleisio drwy’r Post                        Pleidleisio drwy Ddirprwy drwy’r Post             
              Pleidleisio drwy Ddirprwy                   Pob un 
 

 
 

 

Manylion cyswllt (mewn achos o ymholiad) 

Rhif ffôn cartref  

Rhif ffôn symudol  

E-bost 
 

Manylion Dosbarthu 

Rwy’n gwneud cais am gofrestr etholwyr (ticiwch un blwch yn unig): 

Ar ffurf papur  D.S. Os gwneir cais am gopi papur, mae’n rhaid ei gasglu o’r Swyddfa Gwasanaethau Etholiadol. 

Ar ffurf data (CSV.)  D.S. Os gwneir cais am gopi data, mae’n rhaid darparu cyfeiriad e-bost. 

Cyfeiriad e-bost: 
 

Cais am y Gofrestr Etholwyr a’r Rhestr Pleidleiswyr Absennol 



 

 

ETHOLIAD SENEDD Y DU 
 

 
DEFNYDD O’R GOFRESTR ETHOLWYR: GWYBODAETH  

 
 

Representation of the People (England and Wales) Regulations 2001 
 
Regulation 61 

(3) A person who obtains any information under this regulation may use it only for the permitted purposes 
specified in regulation 61A, and any restrictions- 
a)  specified in that regulation, or 
b)  Which would apply to the use of the full register under whichever of regulations 100, 103, 105, 106, 

108, 109 or 113 entitled that person to obtain that information shall apply to such use. 
 
Regulation 61A 

The restrictions on the supply, disclosure and use of the full register in regulations 94 and 96 shall apply to 
information covered by regulations 61(1)(a) and (b), as they apply to the full register, except that the 
permitted purpose shall mean either- 
a) research purposes within the meaning of that term in section 33 of the Data Protection Act 1998; or 
b)  electoral purposes 
 
Regulation 108 

(5) No candidate or election agent to whom a copy of the register has been supplied by virtue of the 
regulation may – 
a) Supply a copy of the full register to any person, 
b) Disclose any information contained in it that is not contained in the edited register, or 
c) Make use of any such information, 
Otherwise than for electoral purposes. 

 
 

 


