
Ydych chi'n cael trafferthion wrth ddarllen y cylchlythyr hwn? Edrychwch arno yn eich 
porwr.  
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Etholiadau ar gyfer Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu, mis 
Mai 2020: diweddariad ar ddosbarthu llawlyfrau i orsafoedd 
pleidleisio a chanllawiau cyflym  
  
Byddwn yn dechrau dosbarthu llawlyfrau i orsafoedd pleidleisio a 
chanllawiau cyflym i'r rhai sydd wedi'u harchebu erbyn canol mis 
Mawrth. Os na fyddwch wedi derbyn eich archeb erbyn dydd 
Gwener 20 Mawrth 2020, cysylltwch â 
gwybodaeth@comisiwnetholiadol.org.uk.   
  
Mae fersiynau PDF o'r llawlyfr i orsafoedd pleidleisio a'r canllaw 
cyflym ar gael eisoes. Gellir cael gafael arnynt hefyd yn adran 
adnoddau Rhan C ar y dudalen we ar gyfer Swyddogion 
Canlyniadau etholiadau ar gyfer Comisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu. 

 
Etholiadau ar gyfer Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu, mis 
Mai 2020: arolwg o wybodaeth reoli – nodyn atgoffa  
 
Fel y nodwyd yn ein neges e-bost fis diwethaf at bob Rheolwr 
Gwasanaethau Etholiadol, fel rhan o'r ffordd y byddwn yn monitro'r 
etholiad, byddwn yn casglu gwybodaeth reoli yn ymwneud â sut y 
caiff yr etholiad ei reoli ym mhob ardal awdurdod lleol.  
 
Fel yn y blynyddoedd blaenorol, bydd y wybodaeth hon yn ein helpu 
i greu darlun clir o'r trefniadau a wnaed ar gyfer yr etholiad ledled 
CYmru, a bydd hefyd yn darparu ystadegau allweddol y gellir eu 
defnyddio gyda'r cyfryngau ac ymholwyr eraill mewn ffordd 
adweithiol a rhagweithiol. 
 
Mae'r arolwg yn ymdrin â meysydd fel y dyddiadau y bwriedir 
dosbarthu cardiau pleidleisio a phleidleisiau drwy’r post, niferoedd 
gorsafoedd pleidleisio a staff, ac amseriadau a lleoliadau 
gweithgareddau dilysu a chyfrif.  
 
Y dyddiad cau ar gyfer cwblhau'r arolwg yw dydd Gwener 14 
Chwefror 2020. 
 
Os bydd angen rhagor o wybodaeth neu gymorth arnoch wrth 

 

 

Cynnwys 
 

Etholiadau ar gyfer 
Comisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu, mis Mai 2020: 
diweddariad ar ddosbarthu 
llawlyfrau i orsafoedd 
pleidleisio a chanllawiau 
cyflym  
 
Gwybodaeth am ba bryd y 
caiff copïau caled o'r 
llawlyfrau i'r gorsafoedd 
pleidleisio a'r canllawiau 
cyflym eu dosbarthu, a 
dolenni i'r fersiynau PDF.   

 
Etholiadau ar gyfer 
Comisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu, mis Mai 2020: 
arolwg o wybodaeth reoli – 
nodyn atgoffa 
 
Nodyn atgoffa i gyflwyno 
gwybodaeth reoli sy'n 
ymwneud ag etholiadau mis 
Mai 2020.  

 
Cofrestru etholiadol: 
casglu data canfasio 2019 
 
Gwybodaeth am gasglu data 
yn dilyn cyhoeddi'r cofrestri 
diwygiedig gan Swyddogion 
Cofrestru Etholiadol a 
ohiriodd gyhoeddi am fod 
etholiad wedi'i gynnal yn 
ystod y canfasiad. 

 
Etholiad cyffredinol 
Senedd y DU: casglu data 
ar ôl yr etholiad 
 
Nodyn atgoffa i gyflwyno 
data yn ymwneud ag etholiad 
cyffredinol Senedd y DU.  

 
 

Cyhoeddir Bwletinau 
Gweinyddiaeth Etholiadol yn 
rheolaidd. Maent yn un o'r prif 
ffyrdd o gyfathrebu â 
Swyddogion Canlyniadau, 
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gwblhau'r arolwg, mae croeso i chi gysylltu â ni 
gwybodaeth@comisiwnetholiadol.org.uk. 

 

 

Cofrestru etholiadol: casglu data canfasio 2019  
  
Fel yr amlygwyd mewn Bwletinau diweddar, rydym yn casglu data 
yn ymwneud â'r canfasiad blynyddol a chyhoeddi'r cofrestri 
diwygiedig.  
 
Rydym wrthi'n casglu data gan y Swyddogion Cofrestru Etholiadol 
hynny a ohiriodd gyhoeddi eu cofrestri diwygiedig tan ar ôl 1 
Rhagfyr oherwydd bod etholiad wedi’i gynnal yn ystod y cyfnod 
canfasio.  
 
Yn yr un modd ag arfer, mae'r data y bydd angen eu cyflwyno 
wedi'u cynnwys mewn adroddiadau y gellir eu cynhyrchu drwy eich 
System Rheoli Etholiadol. Os byddwch yn cael problemau 
technegol, y ffordd gyflymaf o ddatrys y rhain fydd cysylltu â 
chyflenwr eich Meddalwedd Rheoli Etholiadol yn uniongyrchol i gael 
cymorth. 
 
Byddwn yn coladu ac yn cyhoeddi'r wybodaeth a dderbyniwn felly 
gofynnwn i chi wirio eich data ar ôl i chi greu'r adroddiad 
awtomataidd a chyn cyflwyno’r data i ni er mwyn helpu i sicrhau eu 
bod yn gywir.  
 
Ar ôl i chi greu'r adroddiad yn eich System Rheoli Etholiadol ac 
adolygu'r data, dylech ei gyflwyno i 
CanvassData@electoralcommission.org.uk cyn dydd Gwener 21 
Chwefror. 
 
I'r rhai a gyhoeddodd eu cofrestri diwygiedig cyn 1 Rhagfyr, y 
dyddiad cau ar gyfer cyflwyno eich data oedd dydd Gwener 24 
Ionawr. Os nad ydych eto wedi darparu eich data, dylech eu 
cyflwyno cyn gynted â phosibl i 
CanvassData@electoralcommission.org.uk. 

 

 

Etholiad cyffredinol Senedd y DU: casglu data ar ôl yr etholiad 
 
Diolch i bawb sydd eisoes wedi cyflwyno data yn ymwneud ag 
etholiad cyffredinol Senedd y DU. Mae casglu a chyhoeddi'r data 
hyn yn helpu i wella tryloywder ein proses etholiadol, a bydd y data 
hefyd yn helpu i lywo ein hadroddiadau ar yr etholiad.  
 
Mae'r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno data bellach wedi mynd heibio. 
Os nad ydych eto wedi cyflwyno data ar gyfer unrhyw etholaethau 
rydych yn gyfrifol amdanynt, dylech wneud hynny cyn gynted â 
phosibl gan ddefnyddio'r porth ar-lein.   
 
Rydym yn ymwybodol o broblem â rhywfaint o'r data cofrestru a 
gynhyrchwyd i ddechrau gan ddefnyddwyr un o gyflenwyr y System 
Rheoli Etholiad. Os effeithiwyd ar eich data, dylai eich cyflenwr fod 
wedi rhoi gwybod i chi.  Os yw'r broblem wedi effeithio arnoch a'ch 
bod wedi cyflwyno data rydych yn awr ar ddeall eu bod yn anghywir, 
cysylltwch â ni yn 
ResearchElectoralCommission@electoralcommission.org.uk neu 
gwybodaeth@comisiwnetholiadol.org.uk.  
 
Rydym yn gobeithio defnyddio system debyg i gasglu data ar gyfer 
etholiadau mis Mai 2020 a byddem yn croesawu unrhyw adborth ar 

Swyddogion Cofrestru Etholiadol 
a'u staff. Mae rhifynnau blaenorol 
o'r Bwletinau ar gyfer Cymru, 
Lloegr a'r Alban ar gael yma. 
Gallwch hefyd danysgrifio i'r 
Bwletinau Gweinyddiaeth 
Etholiadol. 
 
Cofiwch roi gwybod i ni am 
unrhyw newidiadau i'r staff yn 
eich tîm. Bydd hyn yn ein helpu i 
sicrhau bod ein rhestrau 
dosbarthu yn gyfredol.  
 
Os oes Swyddog 
Canlyniadau/Swyddog Cofrestru 
Etholiadol newydd wedi'i benodi 
yn eich awdurdod, cysylltwch â'r 
tîm yng Nghymru drwy e-bostio 
gwybodaeth@comisiwnetholiado
l.org.uk. 
 
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 
y DU fel yr amlinellir yn ein 
hysbysiad preifatrwydd 
(https://www.electoralcommissio
n.org.uk/cy/hysbysiad-
preifatrwyd) 
 
Os nad ydych am gael y 
cylchlythyr hwn mwyach, 
gallwch ddatdanysgrifio ar 
unrhyw adeg.  
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y broses o gyflwyno data drwy'r porth ar-lein.  
 

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 2020 
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