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Etholiad cyffredinol Senedd y DU:
gweithgarwch yn ystod y cyfnod cyn yr
etholiad
________________________________________________________

Weithiau, caiff y cyfnod
rhwng cyhoeddi etholiad a'r
dyddiad pan gaiff etholiad
ei gynnal ei alw'n 'Purdah'.

Llywodraeth

Mae gwahanol reolau a
chanllawiau ar gyfer sut
mae gwleidyddol, gweision
sifil a rhai newyddiadurwyr
yn gweithio yn ystod y
cyfnod.

Mae'r rheolau'n berthnasol yn bennaf
drwy gonfensiwn ac mewn rhai
achosion mae'r cyrff perthnasol wedi
rhoi eu canllawiau eu hunain. Dylid
cyfeirio cwestiynau neu bryderon
ynghylch achos posib o dorri rheol
gael ei gyfeirio at y weinyddiaeth
berthnasol, a'r Adran dan sylw.

Nid yw'r Comisiwn
Etholiadol yn rheoleiddio'r
rheolau hyn. Mae'r daflen
ffeithiau hon yn rhoi dolenni
a manylion cyswllt ar gyfer
y cyrff perthnasol y dylech
gysylltu â nhw.

Darlledwyr

Mae rheolau ynghylch delio gyda
busnes llywodraeth yn ystod y
cyfnod cyn etholiad.

Yn unol â deddfwriaeth etholiadol,
mae'n rhaid i ddarlledwyr teledu a
radio ddilyn cod ymarfer wrth roi sylw
i ymgeiswyr yn ystod cyfnod
etholiad, i sicrhau eu bod yn cael
balans addas.
Mae gofyn bod y BBC ac S4C yn
creu a glynu at eu codau ymarfer eu
hunain, ac mae Ofcom yn gyfrifol am
godau ymarfer sy'n rheoleiddio
darlledwyr annibynnol.

Ble allwch chi gael mwy
o wybodaeth
I gael gwybodaeth neu i wneud
cwyn, dylech gysylltu â:
Cyswllt
Gweinidogion
Llywodraeth y
DU ac
adrannau'r
llywodraeth

Awdurdodau
Lleol

Swyddfa'r Cabinet
proprietyandethics
team@cabinetoffi
ce.gov.uk

Cysylltwch â'r
awdurdod lleol
perthnasol
Cyswllt

Ofcom

BBC

0300 123 3333
neu 020 7981
3040
https://ofcomforms
.secure.force.com/
formentry/SitesFor
mCSLEOnDeman
dComplaints?lang
=cy
Ymddiriedolaeth y
BBC
03700 100 222
neu 03700 100
212
https://ssl.bbc.co.
uk/complaints/for
ms/?lang=cy&rese
t=&uid=24618418
0

S4C

0370 600 4141
gwifren@s4c.co.u
k

Mae'r Comisiwn yn rhoi cyngor a
chanllawiau ar y rheolau gwariant i
ymgeiswyr, pleidiau gwleidyddol ac
ymgyrchwyr eraill.
Os oes gyda chi unrhyw ymholiadau
ynghylch y materion hyn, cysylltwch
â ni:

0333 103 1929
gwybodaeth@comisiwnetholiadol.org.
uk

