Cael trafferth darllen y cylchlythyr yma? Darllenw ch ef yn eich porw r.

Cynnwys
Diweddaru eich
gwybodaeth ar wefan Dy
Bleidlais Di
Cais i chi'n helpu ni i sicrhau
fod y wybodaeth ar ein
gwefan yn gyfredol.
Swydd ar gael yn y
Comisiwn Etholiadol
Rhifyn 231 (Cymru) - 7 Chwefror 2019

Diweddaru eich gwybodaeth ar wefan Dy Bleidlais Di
Ry'n ni'n cynnal ein harchwiliad blynyddol o wefan Dy Bleidlais Di ac
ry'n ni am wneud yn sicr bod y wybodaeth sydd gyda ni am eich
awdurdod lleol yn gyfredol.
Os yw'ch manylion cyswllt wedi newid o beth sydd ar y wefan,
rhowch wybod i ni drwy e-bostio'r manylion newydd at
webmaster@electoralcommission.org.uk erbyn dydd Gwener 22
Chwefror.

Gwybodaeth am swydd a sut
i wneud cais.
Rydym yn cyhoeddi bwletinau yn
rheolaidd. Maent yn un o'n prif
ffyrdd o gyfathrebu gyda
Swyddogion Canlyniadau,
Swyddogion Cofrestru Etholiadol
a'u staff. Mae rhifynnau'r
gorffennol o Fwletinau Cymru,
Lloegr a'r Alban ar gael yma.
Gallwch hefyd danysgrifio i'n
cylchlythyr Gweinyddiaeth

Swydd ar gael yn y Comisiwn Etholiadol

Etholiadol.

Ry'n ni'n chwilio am Uwch Swyddog Ymgynghori yn ein tîm
Canllawiau Cyllid Gwleidyddol a Rheoleiddio (PFR). Mae'r swydd ar
gontract sefydlog o un flwyddyn, gan gychwyn ar 1 Ebrill. I gael
sgwrs anffurfiol am y rôl, cysylltwch gyda Martin Carr, Rheolwr
Canllawiau PFR, drwy ffonio 020 7271 0513.

Rhowch wybod i ni am unrhyw
newidiadau staff yn eich tîm.
Bydd hyn yn helpu i ni sicrhau
bod ein rhestr bostio yn gyfredol.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener 22 Chwefror
2019.
Os hoffech chi gael mwy o wybodaeth neu os hoffech wneud cais,
ewch i dudalen recriwtio ein gwefan.
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Os oes Swyddog
Canlyniadau/Swyddog Cofrestru
Etholiadol yn cael eu penodi yn
eich awdurdod, cysylltwch â'r tîm
yng Nghymru drwy e-bostio
gwybodaeth@comisiwnetholiado
l.org.uk
Ry'n ni'n anfon y cylchlythyr yma
atoch gan ei fod yn cynnwys
gwybodaeth bwysig am waith y
Comisiwn Etholiadol sy'n
berthnasol i chi. Mae'r
cylchlythyr yn rhan o dasg
gyhoeddus y Comisiwn
Etholiadol sydd â'i sail yn Neddf
Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau
a Refferenda 2000. Byddwn yn
rheoli eich gwybodaeth bersonol
a manylion cyswllt yn unol â
Rheoliadau Diogelu Data

Cyffredinol a deddfwriaeth
diogelu data y DU, fel sydd yn
ein hysbysiad preifatrwydd
(https://www.comisiwnetholiadol.
org.uk/privacy-notice)
Os nad ydych am dderbyn y
cylchlythyr yma mwyach,
gallwch ddad-danysgrifio unrhyw
bryd.

