
Cysylltwch â'r swyddfa gofrestru etholiadol os oes angen copïau o'r 
dogfennau hyn arnoch. 
 
 
Rheolwr Cofrestru Etholiadol: Gareth Fuller  
ebost: gfuller@valeofglamorgan.gov.uk     ffon: 01446 709304  
 
Dirprwy Cofrestru Etholiadol: Hayley Hanman  
ebost: hhanman@valeofglamorgan.gov.uk     ffon: 01446 709345 

 
 
 
1) Gwybodaeth ddefnyddiol a phwysig 

a. Gwybodaeth Gyswllt Cofrestru Etholiadol 
b. Amserlen 
c. Gwybodaeth blaendal ymgeisydd 
d. Gwybodaeth am derfynau gwariant ymgeisydd 
e. Gwybodaeth Ddilysu a Chyfrif 
f. Sesiynau Agor Pleidleisiau Post 
g. Rhestr o aelod-wladwriaethau’r Gymanwlad  
h. Gofynion cyfrinachedd – pleidleisio drwy'r post  
i. Gofynion cyfrinachedd – y bleidlais 
j. Gofynion cyfrinachedd – y cyfrif 
k. Taflen ffeithiau - argraffnodau 
l. Cod ymddygiad ymgyrchwyr 
m. Canllaw i rifwyr 
n. Canllawiau ar gyfeiriadau etholiad yr ymgeisydd 

 

2) Papurau enwebu a ffurflenni ategol - y dyddiad cau i gyflwyno’r hyn a 
ganlyn yw dydd Mercher 8 Ebrill 2020, 4pm.  

• Ffurflen Gwybodaeth Gyswllt Ymgeisydd 

• Ffurflen Gyswllt Asiant (os yw’n wahanol i’r ymgeisydd) 

• Papur enwebu *rhaid ei ddanfon â llaw  

• Ffurflen cyfeiriad cartref *rhaid ei danfon â llaw  

• Papur Cydsynio i Enwebu *rhaid ei ddanfon â llaw  

• Papur Tystysgrif Awdurdodiad (os yn berthnasol) *rhaid ei ddanfon â 
llaw neu drwy’r post 

• Cais am bapur arwyddlun plaid (os yn berthnasol) *rhaid ei ddanfon â 
llaw neu drwy’r post 

• Papur Hysbysu Asiant Etholiadol *rhaid ei ddanfon â llaw neu drwy’r 
post 

• Hysbysiad is-Asiant Etholiadol *rhaid ei ddanfon â llaw neu drwy’r post 

• Tynnu papur ymgeisydd yn ôl (os yn berthnasol) 

• Ffurflen cyfeiriad etholiad yr ymgeisydd 
 

• Papur penodi asiantau pleidleisio (Dydd Iau 30 Ebrill 2020) 

• Papur penodi asiantau cyfrif (Dydd Iau 30 Ebrill 2020) 

• Papur penodi asiantau pleidleisiau post (cyn sesiwn agor pleidleisiau 
post) 

 



3) Ffurflen gais am gofrestr (angen 2 ddiwrnod gwaith o rybudd) 
a. Ffurflen Cofrestr Etholiadol Llawn 
b. Ffurflen Restr Pleidlais Post/Dirprwy (pleidlais absennol) 

 

4) Ffurflen Gwariant Ymgyrch 
a. Nodiadau Eglurhaol    
b. Adenillion gwariant ymgeisydd 
c. Datganiad ymgeisydd 
d. Datganiad Asiant 

 


