
Ydych chi'n cael trafferthion wrth ddarllen y cylchlythyr hwn? Edrychwch arno yn eich porwr.  

 

 
Rhifyn 272 (Cymru) – 20 Mai 2020 

 

 

Canfasio 2020: canllawiau a chefnogaeth  

 
Mae Swyddfa’r Cabinet a Llywodraeth Cymru bellach wedi 
cadarnhau, er eu bod wedi bod yn adolygu pa newidiadau 
deddfwriaethol a allai helpu ac y gellid eu dwyn i rym cyn diwedd y 
canfasio ac yn parhau i weithio trwy opsiynau, bydd canfasio 2020 
yn mynd yn ei flaen a bydd yn cael i gynnal o dan y ddeddfwriaeth 
canfasio ddiwygiedig. 
 
Er mwyn cefnogi ein canllawiau canfasio craidd a gyhoeddwyd yn 
ddiweddar a'r adnoddau cysylltiedig, rydym bellach wedi cynhyrchu 
un nodyn canllaw ychwanegol i dynnu sylw at rai ystyriaethau 
allweddol i Swyddogion Cofrestru Etholiadol wrth baratoi ar gyfer 
canfasio blynyddol eleni a'i gyflawni yn erbyn cefndir y pandemig 
coronafirws.  
 
Pwrpas y ddogfen hon, a ddatblygwyd mewn ymgynghoriad agos 
â'r AEA, SAA, Swyddfa'r Cabinet a Llywodraethau'r Alban a 
Chymru, yw eich cefnogi gyda'r penderfyniadau y gallai fod angen i 
chi eu cymryd i reoli'r heriau penodol a wynebir yn lleol ac yn 
genedlaethol o ganlyniad i'r sefyllfa iechyd cyhoeddus bresennol.  
 
Fel bob amser, os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon, 
cysylltwch â infowales@electoralcommission.org.uk a byddwn yn 
hapus i helpu. 

 
Cofrestriad etholiadol: cyfathrebiadau a ffurflenni wedi'u 
diweddaru 
 
Fel y nodwyd ym Mwletin 271, gwnaethom gyhoeddi ein cyfres o 
ddeunyddiau pleidleiswyr wedi'u diweddaru.   
 
Fodd bynnag, ymhellach i gyhoeddi'r rhain, daethom yn ymwybodol 
o fater bach sydd wedi codi yn ystod y broses ddylunio ac sy'n 
effeithio ar nifer o'r deunyddiau Cymraeg. Rydym bellach wedi 
diwygio'r cynhyrchion yr effeithiwyd arnynt, a gellir gweld y gyfres 
lawn wedi'i diweddaru ar ein gwefan. 
 

 

 

Cynnwys 

 

Canfasio 2020: canllawiau 
a chefnogaeth 
 
Gwybodaeth a dolen ar 
ganllawiau ychwanegol ar 
reoli canfasio 2020 yn ystod 
y pandemig coronafirws, ac 
atgoffa am ein canllawiau a'n 
cefnogaeth ganfasio graidd. 

 
Cofrestriad etholiadol: 
cyfathrebiadau a ffurflenni 
wedi'u diweddaru  
 

Gwybodaeth am fân 
ddiwygiadau i'r ffurflenni 
cyfathrebu canfasio a 
chofrestru etholiadol a 
gyhoeddwyd yn ddiweddar.

 
Swyddi ar gael yn y 
Comisiwn Etholiadol 
 
Gwybodaeth am ddwy swydd 
a sut i wneud cais.

 
 

Cyhoeddir Bwletinau 
Gweinyddiaeth Etholiadol yn 
rheolaidd. Maent yn un o'r prif 
ffyrdd o gyfathrebu â 
Swyddogion Canlyniadau, 
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.  
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Sicrhewch eich bod yn defnyddio'r fersiynau wedi'u diweddaru o'r 
deunyddiau pleidleisiwr ar gyfer eich holl weithgaredd cofrestru ar ôl 
1 Gorffennaf. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn 
fod wedi'i achosi. 

 
Swyddi ar gael yn y Comisiwn Etholiadol  

 
Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio ar gyfer y swyddi canlynol: 
 

 Rheolwr Canllawiau Etholiadau - Tîm Canllawiau Etholiadol 

 Rheolwr Gwella - Tîm Cefnogi a Gwella 
 
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau am y ddwy swydd yw 8 Mehefin 
2020. 
 
Os hoffech drafodaeth anffurfiol am y rolau, cysylltwch â Charlene 
Hannon, Pennaeth Arweiniad ar 020 7271 0587 neu Mel Davidson, 
Pennaeth Cymorth a Gwelliant ar 020 7271 0552.  
 
Os hoffech chi gael mwy o wybodaeth neu os hoffech wneud cais, 
ewch i dudalen recriwtio ein gwefan. 

 

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 

© Y Comisiwn Etholiadol 2020 

 

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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