
Ydych chi'n cael trafferthion wrth ddarllen y cylchlythyr hwn? Edrychwch arno yn eich 
porwr.  
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Etholiad Senedd Ewrop: canllawiau i ymgeiswyr ac asiantau ar 
fygylu ac aflonyddu  
 
Mae dadl wleidyddol gadarn yn rhan o ddemocratiaeth iach ond gall 
pethau fynd yn rhy bell weithiau. Mae Cyngor Cenedlaethol 
Penaethiaid yr Heddlu wedi creu dwy ddogfen ganllaw i ymgeiswyr 
ac ymgyrchwyr, ar y cyd â Gwasanaeth Erlyn y Goron a'r Comisiwn 
Etholiadol, i'w helpu i ddeall y gwahaniaeth rhwng dadl wleidyddol 
gyfreithlon ac anghyfreithlon.  
 
Mae'r canllaw byr 'When things go too far' yn rhoi cyngor cyffredinol 
ac mae dogfen 'Joint guidance for candidates in elections' hirach yn 
rhoi mwy o fanylion am natur troseddau posibl. Rydym wedi 
rhannu'r ddau ganllaw â'r Swyddog Canlyniadau Rhanbarthol fel y 
gall raeadru'r wybodaeth i ymgeiswyr ac asiantau yn etholiad 
Senedd Ewrop, ond mae'n bosibl y byddwch am eu rhannu ag 
ymgyrchwyr lleol. 

 

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 

 

 

Cynnwys 

 

Etholiad Senedd Ewrop: 
canllawiau i ymgeiswyr ac 
asiantau ar fygylu ac 
aflonyddu  
 
Gwybodaeth am y canllawiau 
newydd i ymgeiswyr ac 
asiantau ar fygylu ac 
aflonyddu a dolenni ar eu 
cyfer.  

 
 

Cyhoeddir Bwletinau Gweinyddu 
Etholiadol yn rheolaidd. Fe'u 
defnyddir fel un ffordd 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 

Gweinyddu Etholiadol. 

 

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. 

 

Cofiwch roi gwybod i ni am 
unrhyw newidiadau o ran staff yn 
eich tîm. Bydd hyn yn ein helpu i 
sicrhau bod ein rhestrau 
dosbarthu yn gyfredol.  

 

Rydym yn anfon y cylchlythyr 
atoch gan ei fod yn cynnwys 
gwybodaeth bwysig am waith y 
Comisiwn Etholiadol sy'n 
berthnasol i chi. Mae'r 
cylchlythyr hwn 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 
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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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