
Ydych chi'n cael trafferthion wrth ddarllen y cylchlythyr hwn? Edrychwch arno yn eich 
porwr. 
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Cofrestriad etholiadol: cyhoeddi hysbysiadau misol cyn 
cyhoeddi'r gofrestr ddiwygiedig  
 
Yn ddiweddar, rydym wedi derbyn nifer o ymholiadau yn ymwneud 
â chyhoeddi hysbysiadau newid misol ym mis Hydref a mis 
Tachwedd cyn y bwriad i gyhoeddi'r gofrestr ddiwygiedig.  
 
Fel y gwyddoch, mae gofyn i Swyddogion Cofrestru Etholiadol 
gyhoeddi eu cofrestr ddiwygedig erbyn 1 Rhagfyr 2019, heblaw 
mewn achosion lle mae isetholiad yn yr ardal yn ystod cyfnod y 
canfas, yn yr achos hynny gellid gohirio cyhoeddi'r gofrestr nes 1 
Chwefror 2020. At y dibenion hyn, bernir bod etholiad yn ystod y 
canfasio os yw'r diwrnod pleidleisio yn disgyn rhwng 1 Gorffennaf a 
1 Rhagfyr (yn gynhwysol).  
 
Rhaid cyhoeddi hysbysiadau misol o newid i'r gofrestr ar ddiwrnod 
gwaith cyntaf pob mis, ar wahân i'r mis rydych chi'n cyhoeddi'r 
gofrestr ddiwygiedig ac yn y ddau fis cyn hynny. Fodd bynnag, er 
nad yw'n ofynnol i chi gyhoeddi hysbysiadau newid misol yn y ddau 
fis cyn cyhoeddi'ch cofrestr ddiwygiedig, gallwch benderfynu 
cyhoeddi diweddariadau misol yn ystod y cyfnod hwn. 
 
Mae cyhoeddi hysbysiadau misol o newid cyn cyhoeddi'r gofrestr 
ddiwygiedig yn debygol o gael effaith gadarnhaol ar reoli unrhyw 
arolwg barn sy'n digwydd yn ystod y cyfnod hwn.  
 
Er enghraifft, byddai'n helpu i sicrhau bod eich cofrestr etholiadol 
mor gyfoes â phosibl ac yn dilyn hynny byddai'n cynyddu nifer yr 
etholwyr sy'n cael eu cynnwys yn eich toriad data cyntaf ar gyfer 
cynhyrchu cardiau pleidleisio.  
 
Os penderfynwch gyhoeddi diweddariad ym mis Hydref neu fis 
Tachwedd, dylech sicrhau bod y rhai sydd â hawl i dderbyn y 
gofrestr yn ymwybodol o'ch cynlluniau ac yn gallu derbyn y 
diweddariadau.  
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Cyhoeddir Bwletinau Gweinyddu 
Etholiadol yn rheolaidd, ac 
maent yn un o'r prif ffyrdd o 
gyfathrebu â Swyddogion 
Canlyniadau, Swyddogion 
Cofrestru Etholiadol a'u staff. 
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Os oes Swyddog 
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Rydym wedi diweddaru ein hadnodd dyddiadau cofrestru treigl i 
gynnwys y dyddiadau perthnasol ar gyfer diweddariadau Hydref a 
Thachwedd. 
 
Rheoli effaith etholiad yn ystod y canfasio 
Yn fwy cyffredinol, rydym wedi derbyn nifer o ymholiadau yn 
ymwneud â chamau rhagweithiol y gall gweinyddwyr eu cymryd i 
sicrhau eu bod yn cael eu paratoi orau ar gyfer unrhyw bolau heb 
eu trefnu yn ystod y canfasio.  
 
Byddai effaith arolwg barn yn ystod y canfasio yn dibynnu ar ei 
amseriad, a byddai hefyd yn amrywio'n lleol yn dibynnu ar ble 
rydych chi yn eich proses ganfasio. Fodd bynnag, mae yna nifer o 
gamau cyffredinol y gellir eu cymryd nawr i helpu parodrwydd ar 
gyfer unrhyw bôl heb ei drefnu yn ystod y canfasio: 

• Blaenoriaethu'r adolygiad o'r holl HEFs a ddychwelwyd i 
ddarganfod a oes unrhyw etholwyr newydd posibl y dylid 
rhoi ITR iddynt i sicrhau eu bod yn cael cyfle i wneud cais i 
gofrestru cyn unrhyw bleidlais. Er mwyn helpu i osgoi 
dryswch posibl, dylech sicrhau bod y negeseuon rydych 
chi'n eu darparu gydag ITRs yn nodi'n glir yr angen i 
gwblhau cais fel rhan o'r broses gofrestru, er eu bod efallai 
wedi ymateb i'r HEF yn ddiweddar  

• Lle bynnag y bo hynny'n bosibl, dylech gysylltu â etholwyr 
tramor yn rhagweithiol i sicrhau eu bod yn ymwybodol o'r 
risgiau y gallant dderbyn, cwblhau a dychwelyd pleidleisiau 
post mewn pryd iddynt gael eu cyfrif ac o'r opsiwn i wneud 
cais i bleidleisio trwy ddirprwy, er mwyn galluogi iddynt 
wneud penderfyniad hyddysg ar ba ddull pleidleisio sydd 
orau iddynt. Gellir dod o hyd i wybodaeth i helpu etholwyr 
tramor i ddeall eu hopsiynau ar ein gwefan 

 
Os bydd pôl heb ei drefnu yn ystod y canfasio, neu ddechrau mis 
Rhagfyr, byddwn yn darparu arweiniad pellach i'ch helpu chi gyda'r 
penderfyniadau y bydd angen i chi eu gwneud mewn perthynas â 
rheoli gweddill y canfasio a chyhoeddi'r diwygiedig. cofrestrwch yn 
dilyn y canfasio.

 

 

Ymateb y Comisiwn Etholiadol ar adborth ar ein Codau Ymarfer 
ar gyfer gwariant etholiadol pleidiau gwleidyddol ac 
ymgeiswyr.  
 
Fel y nodwyd ym Mwletin 222, rhwng Medi a Rhagfyr 2018 fe 
wnaethom gynnal ymgynghoriad ar ddau God Ymarfer ar gyfer 
gwariant etholiad: gwariant gan ymgeiswyr a gwariant gan bleidiau.  
Roeddem eisiau barn gan ystod eang o randdeiliaid, gan gydnabod 
pa mor bwysig yw hi bod pobl a fydd yn defnyddio'r Codau yn eu 
cefnogi.   
 
Ar 22 Gorffennaf fe wnaethom gyhoeddi ein hymateb i'r adborth a 
gawsom yn ystod yr ymgynghoriad. Mewn ymateb i'r adborth fe 
wnaethom newidiadau i'r Codau drafft ac mae'r rhain wedi'u nodi'n 
fanwl yn ein hymateb. 
 
Rydym bellach wedi cyflwyno'r Codau i'r Gweinidog dros Swyddfa'r 
Cabinet i'w cymeradwyo a'u gosod gerbron Senedd y DU.   

 
Rydym yn anfon y cylchlythyr 
hwn 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 sy'n seiliedig ar 
Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, 
Etholiadau a Refferenda 2000. 
Byddwn yn rheoli eich 
gwybodaeth bersonol a'ch 
manylion cyswllt yn unol â'r 
Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu 
Data a deddfwriaeth diogelu 
data'r DU fel yr amlinellir yn ein 
hysbysiad preifatrwydd 
(https://www.electoralcommissio
n.org.uk/cymru/privacy-notice) 
 
Os nad ydych am dderbyn y 
cylchlythyr hwn mwyach, 
gallwch ddatdanysgrifio ar 
unrhyw adeg. 
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Cefndir 
Mae deddfwriaeth etholiadau yn ein galluogi i baratoi Codau 
Ymarfer ynghylch gwariant etholiadol ar gyfer pleidiau gwleidyddol 
ac ymgeiswyr. Mae Cod Ymarfer yn ddogfen statudol sy'n darparu 
arweiniad ymarferol manwl ar sut i gydymffurfio â rhwymedigaethau 
cyfreithiol. Pan fyddant mewn grym, bydd angen i bleidiau ac 
ymgeiswyr ystyried y Codau wrth iddynt ymgyrchu ac adrodd ar 
wariant ar ôl etholiad.  
 
Os cânt eu deddfu bydd y Codau yn gwella tryloywder, tegwch a 
chysondeb wrth adrodd ar gyfer ymgeiswyr, asiantau a phleidiau. 
Byddant yn ei gwneud yn gliriach i bleidleiswyr ac arsylwyr yr hyn a 
wariwyd ar wahanol weithgareddau yn ystod ymgyrchoedd. 
 
Yn gyffredinol, roedd pobl yn gefnogol i'n nod ar gyfer y Codau, i'w 
gwneud yn gliriach yr hyn y dylid ei adrodd fel gwariant plaid ac 
ymgeisydd. 
 
Mae'r Codau'n ymwneud ag etholiadau y mae Senedd y DU yn 
gyfrifol amdanynt, h.y. etholiadau Seneddol y DU, Cynulliad 
Gogledd Iwerddon a llywodraeth leol Lloegr. Mewn rhai 
amgylchiadau byddant yn berthnasol i etholiadau eraill hefyd - mae 
mwy o wybodaeth ar gael yn ein hymateb. 
 
Ar hyn o bryd rydym yn gweithio ar godau ar wahân ar gyfer 
etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Senedd yr Alban.

 
Y Comisiwn Etholiadol, Cymru 
Tŷ'r Cwmnïau, Ffordd y Goron, Caerdydd, CF14 3UZ 
Ffôn: 0333 103 1929   
Ffôn testun: 18001 020 7271 0500 
gwybodaeth@comisiwnetholiadol.org.uk 
www.comisiwnetholiadol.org.uk 
(h) Y Comisiwn Etholiadol 2019 

 
 

mailto:infowales@electoralcommission.org.uk
http://www.electoralcommission.org.uk/

