
 

Rydych wedi derbyn llythyr A4 ar bapur PINC sef ffurflen 

Gyfathrebu B y Canfasiad.  

 

Darllenwch eich ffurflen a sicrhau bod y manylion yn gywir.  
Os gallwch weld enwau a chenhedloedd pobl yn eich cyfeiriad 
ar y ffurflen a'ch bod am ychwanegu etholwr neu ddileu rhywun 
nad yw bellach yn byw yn yr eiddo, bydd angen i chi wneud un 
o'r canlynol:  
 

o Ewch i www.registersecurely.com/VoG , rhoi eich cod 

diogelwch 1 a 2 unigryw sydd ar y llythyr A4 a gwneud 
unrhyw newidiadau; neu 
o ffoniwch 0800 0608 799, rhoi eich cod diogelwch 1 a 2 

unigryw sydd ar y llythyr A4 a gwneud unrhyw newidiadau. 

o Cwblhewch y ffurflen a’i anfon yn ôl yn yr amlen ymateb 

busnes sydd â’r cyfeiriad ‘PO Box, Warrington’ arni. 
 
Mae angen i chi ymateb i’ch ffurflen CCB erbyn 22 Awst 2022.  
Os na fyddwch yn ymateb erbyn 22 Awst 2022 anfonir ffurflen 

A3 BINC arall, sef Ffurflen Gyfathrebu’r Canfasiad, atoch yn 

gofyn am y wybodaeth eto. 

 



Os byddwch yn edrych ar eich ffurflen, yna nid oes enwau'r rhai 
sy'n byw yn yr eiddo yn eich cynghori i:  
o Ewch i www.registersecurely.com/VoG , rhoi eich cod 

diogelwch 1 a 2 unigryw sydd ar y llythyr A4 a gwneud unrhyw 
newidiadau.  
 

 

 

Os na fyddwch yn ymateb i’r ddwy ffurflen, byddwn yn cysylltu 
â chi naill ai dros y ffôn, os oes gennym y manylion hyn, neu 
byddwn yn anfon canfasiwr i’ch eiddo i gael y wybodaeth.  
Oherwydd pandemig Covid-19, byddwn yn ceisio peidio â 
chnocio ar ddrysau gormod ond bydd angen i ni wneud felly yn 
ôl y gyfraith os na derbynnir ymateb.  
Cofiwch, o ganlyniad i newidiadau i ddeddfwriaeth, gellir nawr 

ychwanegu plant 14-16 oed i’r Gofrestr yn barod iddynt droi’n 

16 oed. Dim ond mewn rhai etholiadau y byddant yn gallu 

pleidleisio ynddynt, nid pob etholiad. 


