
Ydych chi'n cael trafferthion wrth ddarllen y cylchlythyr hwn? Edrychwch arno yn eich 
porwr. 
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Canfasiad 2021: y diweddaraf ar ganllawiau a gohebiaeth 
ganfasio  
 
Wrth i ni ddynesu at ddechrau canfasiad 2021, roeddem am roi'r 
wybodaeth ddiweddaraf i chi am ddiweddariadau i'n canllawiau – 
gan gynnwys rhai gwelliannau i'r ffordd y gallwch gyrchu a dod o 
hyd i ganllawiau ar y wefan – ac am newidiadau a wnaed gennym i'r 
ohebiaeth ganfasio.  
 
Newidiadau o ran sut i gyrchu canllawiau a chwilio drwyddynt  
Rydym wedi ei gwneud hi'n haws i chi ddod o hyd i'r math o 
ganllawiau rydych yn chwilio amdanynt drwy gyflwyno tudalen 
newydd sy'n gwahanu'r gwahanol feysydd o ganllawiau ar ôl i chi 
ddewis yr opsiwn 'Rwyf yn Weinyddwr Etholiadau'. Mae'r dudalen 
newydd hon yn eich galluogi i fynd yn uniongyrchol i'r adrannau sy'n 
cynnwys canllawiau i Swyddogion Canlyniadau a Swyddogion 
Cofrestru Etholiadol, yn ogystal â gwybodaeth fel tudalennau'r 
Bwletinau Gweinyddiaeth Etholiadol a'n cyfres o ffurflenni a 
llythyrau cofrestru etholiadol.  
 
Yn dilyn eich adborth, rydym hefyd wedi gwneud newidiadau i'ch 
helpu i chwilio drwy ein canllawiau i Swyddogion Cofrestru 
Etholiadol yn fwy effeithlon. Rydym wedi cyflwyno hidlyddion i'ch 
helpu i ddod o hyd i'r gyfres o ganllawiau sydd ei hangen arnoch ac 
wedi ychwanegu cyfleuster dewisol i chwilio am allweddair i'ch 
helpu i ddod o hyd i ganllawiau ar bwnc penodol yn haws. Gallwch 
gael rhagor o wybodaeth am y gwelliannau yn ein ‘Canllaw 
cwestiynau ac atebion i ddefnyddwyr’ yma.  
 
Diweddariadau i ganllawiau ar gyfer y canfasiad 

Rydym wedi diweddaru cynnwys ein canllawiau i adlewyrchu'r 
adborth a gafwyd yn ystod canfasiad blynyddol 2020 ac yn dilyn y 
canfasiad hwnnw. Mae'r diweddariadau hyn yn ymwneud â thri phrif 
faes:  
 

 Defnyddio e-ohebiaeth – gan gynnwys sut i fanteisio i'r eithaf 
ar y casgliad o gyfeiriadau e-bost a rhifau ffôn er mwyn 
gwneud mwy o ddefnydd o e-ohebiaeth a sut i sicrhau hyder 
y cyhoedd wrth ddefnyddio e-ohebiaeth  

 

 

Cynnwys 

 

Canfasiad 2021: y 
diweddaraf ar ganllawiau a 
gohebiaeth ganfasio  

 
Gwybodaeth am 
ddiweddariadau i'n 
canllawiau a gohebiaeth 
ganfasio cyn canfasiad 2021. 

 
Etholiadau mis Mai 2021: 
casglu adborth a data ar ôl 
yr etholiad  
  
Nodyn atgoffa ar sut i 
gyflwyno adborth a data sy'n 
ymwneud ag etholiadau mis 
Mai 2021. 

 
 

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 postio 
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 
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 Paru data lleol – gan gynnwys canllawiau ychwanegol ar 
bŵer Swyddogion Cofrestru Etholiadol i gael gafael ar ddata, 
yn ogystal â rhai ystyriaethau ymarferol o ran sut i weithio 
gyda thimau eraill yn eich awdurdod lleol i gael gafael ar 
ddata  

 Rheoli Llwybr 3 – gan gynnwys canllawiau estynedig ar 
weithio gyda phobl gyfrifol a'r camau i'w cymryd yn ystod y 
canfasiad (ac ar ôl hynny)  

 
Rydym hefyd wedi cyhoeddi canllawiau pellach ar gynnal 
ymchwiliadau y tu allan i'r cyfnod canfasio mewn ymateb i 
ymholiadau a gafwyd ar y ffordd orau o wneud hyn, o ystyried mai 
dim ond yn ystod y cyfnod canfasio y dylid defnyddio'r ohebiaeth 
ganfasio.  Byddwn yn llunio templed newydd, sef ‘Ffurflen Ymholiad 
am Gofrestriad’ y bwriedir iddi gael ei defnyddio y tu allan i'r cyfnod 
canfasio er mwyn helpu yn hyn o beth. Bydd y ffurflen hon ar gael ar 
ein tudalen ffurflenni a llythyrau cofrestru etholiadol erbyn diwedd 
mis Mehefin 2021. 
 
Diweddariad ar ohebiaeth ganfasio 

Mewn ymateb i adborth a gawsom ar ôl y canfasiad diwygiedig 
cyntaf y llynedd - ac ymgynghoriad â gweinyddwyr etholiadau, 
grwpiau sy'n cynrychioli eu buddiannau, swyddogion a 
Gweinidogion y llywodraeth - rydym wedi diweddaru ffurflenni 
Gohebiaeth Ganfasio A a Gohebiaeth Ganfasio B, y Ffurflen 
Ganfasio a'r Ffurflen Ganfasio-Gwag er mwyn gwella'r broses i 
breswylwyr a gweinyddwyr. 
 
Mae'r ohebiaeth ddiweddaraf bellach ar gael i'w lawrlwytho, ynghyd 
â chrynodeb sy'n cynnwys mwy o fanylion am y newidiadau, 
canllawiau ar ddefnyddio'r ohebiaeth yn effeithiol a chwestiynau 
cyffredin.  

 

 
 

Etholiadau mis Mai 2021: casglu adborth a data ar ôl yr etholiad  
 
Fel y nodwyd yn y Bwletinau diweddar, hoffem glywed eich 
sylwadau a'ch profiadau o weinyddu etholiadau mis Mai 2021, ac 
rydym hefyd yn casglu data mewn perthynas â'r etholiadau.  
 

 Casglu data  
Rydym yn casglu data drwy ein porth ar-lein, a'r dyddiad cau 
ar gyfer cyflwyno data yw dydd Llun 21 Mehefin. Mae 
canllaw i ddefnyddwyr i'ch helpu i gyflwyno eich data ar gael 
yma.  

 Adborth ar weinyddu'r etholiadau 
Os ydych yn awyddus o hyd i roi adborth i ni, mae'r arolwg 
ar gael yma a'r dyddiad cau ar gyfer ei gwblhau yw dydd 
Gwener 11 Mehefin.  

 Arolwg staff gorsafoedd pleidleisio 
Mae'r arolwg ar agor tan 11 Mehefin, a gellir rhannu'r ddolen 
â staff gorsafoedd pleidleisio a fu'n gweithio ar 6 Mai.  
 

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau am y broses o gasglu data, 
cysylltwch â research@electoralcommission.org.uk; ac os bydd 
gennych unrhyw gwestiynau am yr adborth ar weinyddu etholiadau 
neu'r arolygon staff gorsafoedd pleidleisio, cysylltwch â 
researchsurvey@electoralcommission.org.uk. 

 

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-
preifatrwydd) 

 

Os nad ydych am gael y 
cylchlythyr hwn mwyach, 
gallwch ddatdanysgrifio ar 
unrhyw adeg.  
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