
 

 

 

Etholiad cyffredinol 
Senedd y DU: 
adrodd cyn y 
bleidlais ar gyfer 
ymgyrchwyr nad 
ydynt yn bleidiau 
 

Mae'r ddogfen hon ar gyfer 
ymgyrchwyr cofrestredig nad ydynt yn 
bleidiau sydd am wybod sut i roi 
gwybod am roddion cyn etholiad 
cyffredinol Senedd y DU. 
 

Sefyllfaoedd a 
gweithdrefnau 
 

Beth yw ystyr adrodd cyn y 
bleidlais  
Amserlen ar gyfer adroddiadau cyn 
y bleidlais 

 
Pa roddion y mae'n rhaid rhoi 
gwybod amdanynt 

 
Adrodd ar ôl yr etholiad 

 

Cynnwys: 

 

Ffurflenni y gall fod eu hangen 
arnoch: 

 

 CPE Ar-lein 

TP6 (i) / TP6 (ii) 





 

 

Cyfieithiadau a fformatau 
eraill  
I gael gwybodaeth am sut i gael y cyhoeddiad hwn mewn iaith 
arall, neu mewn print bras neu Braille, cysylltwch â'r Comisiwn 
Etholiadol: 

Ffôn: 020 7271 0500 

E-bost: publications@electoralcommission.org.uk 

 

 

 

 

Termau ac ymadroddion a 
ddefnyddiwn 
Rydym yn defnyddio 'rhaid' wrth gyfeirio at ofyniad cyfreithiol 
neu reoliadol penodol. Rydym yn defnyddio 'dylai' ar gyfer 
eitemau sydd yn arfer da gofynnol yn ein barn ni, ond nad 
ydynt yn ofynion cyfreithiol. 

Nid oes rhaid i chi ddilyn y canllawiau hyn, ond os gwnewch 
hynny, byddwch fel arfer yn gwneud digon i gydymffurfio â'r 
gyfraith. 

Ein dull gorfodi 
Mae'r Comisiwn yn rheoleiddio arian a gwariant gwleidyddol. 
Rydym yn ymrwymedig i roi dealltwriaeth glir i'r rheini a 
reoleiddiwn o'u rhwymedigaethau rheoliadol drwy ein 
canllawiau a'n gwasanaeth cynghori. Os nad ydych yn siŵr sut 
mae unrhyw rai o'r rheolau hyn yn gymwys i chi, ffoniwch ni am 
gyngor. Rydym yma i helpu, felly cysylltwch â ni. 

Rydym yn defnyddio cyngor a chanllawiau yn rhagweithiol er 
mwyn sicrhau cydymffurfiaeth. Ac rydym yn cymryd camau 
gorfodi, gan ddefnyddio ein pwerau ymchwiliol a chosbau, lle 
bo hynny'n angenrheidiol ac yn gymesur er mwyn cyflawni ein 
nodau a'n hamcanion gorfodi. Os nad ydych yn cydymffurfio â 
gofynion cyfreithiol, gallwch chi neu eich sefydliad wynebu 
sancsiynau sifil neu droseddol. Mae mwy o wybodaeth am 
ddull gorfodi'r Comisiwn yn 
www.electoralcommission.org.uk/cymru/party-
finance/enforcement 

mailto:publications@electoralcommission.org.uk
http://www.electoralcommission.org.uk/party-finance/enforcement
http://www.electoralcommission.org.uk/party-finance/enforcement
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Adrodd cyn y 
bleidlais ar gyfer 
ymgyrchwyr nad 
ydynt yn bleidiau  
 

Ar gyfer pwy y mae'r ddogfen hon:  
Ymgyrchwyr cofrestredig nad ydynt yn bleidiau sydd am ddeall 
sut mae'n rhaid iddynt roi gwybod am rai rhoddion yn y cyfnod 
cyn etholiad cyffredinol Senedd y DU.  
 

Mae'r broses hon yn ymdrin â'r 
canlynol: 
 Beth yw ystyr adrodd cyn y bleidlais  

 Amserlen ar gyfer adroddiadau cyn y bleidlais  

 Pa roddion y mae'n rhaid rhoi gwybod amdanynt 

 Adrodd ar ôl yr etholiad 
 

Dogfennau cysylltiedig: 
 Cyflwyniad i ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau  

 Trosolwg o ymgyrchu gan rai nad ydynt yn bleidiau a 
reoleiddir  

 Trosolwg o roddion ar gyfer ymgyrchwyr nad ydynt yn 
bleidiau  

 Yr hyn a ganiateir ar gyfer ymgyrchwyr nad ydynt yn 
bleidiau 

 Rheoli gwariant ar ymgyrchu rhai nad ydynt yn bleidiau 
 

Ffurflenni: 
 TP6 (ii) – Adroddiad cyn y bleidlais wythnosol 
 

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0005/193073/introduction-for-non-party-campaigners-May-2016.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0005/193073/introduction-for-non-party-campaigners-May-2016.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0008/225278/UKPGE-2017-Donations-NPC-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0008/225278/UKPGE-2017-Donations-NPC-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/225416/UKPGE-2017-Permissibility-NPC-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/225416/UKPGE-2017-Permissibility-NPC-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0016/225223/UKPGE-2017-Managing-campaign-spending-NPC-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0004/174595/form-tp6-2-ukpge.pdf
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Crynodeb  
 

Caiff rhoddion i ymgyrchwyr 
cofrestredig nad ydynt yn bleidiau 
mewn etholiadau eu rheoleiddio o 
dan Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, 
Etholiadau a Refferenda 2000. 
 

Rhaid i ymgyrchwyr cofrestredig nad 
ydynt yn bleidiau roi gwybod i'r 
Comisiwn Etholiadol am rai rhoddion 
yn rheolaidd cyn etholiad cyffredinol 
Senedd y DU.  
 

Mae'r canllawiau hyn yn egluro beth y 
mae'n rhaid i chi roi gwybod i ni 
amdano a'r dyddiadau ar gyfer 
gwneud hyn. 
 

Bydd y wybodaeth y byddwch yn ei 
chofnodi ac yn ei rhoi i ni nawr yn 
eich helpu i lenwi ffurflen gwariant 
eich ymgyrch ar ôl yr etholiad hefyd. 
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Cyflwyniad 
 
Ar ôl i chi gofrestru'n ymgyrchydd nad yw'n blaid, rhaid i chi 
gydymffurfio â'r rheolau ar roddion a gwariant. Mae'r rheolau 
hyn yn gymwys yn y cyfnod cyn rhai etholiadau. 
 
Rhaid i chi roi gwybod i ni am roddion ar ôl pob etholiad lle 
mae'r rheolau hyn yn gymwys, fel rhan o'ch ffurflen gwariant. 
Rydym yn cyhoeddi'r adroddiadau hyn ar ein gwefan.  
 
Fodd bynnag, os ydych yn ymgyrchu yn y cyfnod cyn etholiad 
cyffredinol Senedd y DU, rhaid i chi hefyd roi gwybod am 
roddion a gewch sydd dros swm penodol cyn dyddiad yr 
etholiad. Gelwir hyn yn 'adrodd cyn y bleidlais’. 
 
Mae'r canllawiau hyn yn ymwneud ag adroddiadau cyn y 
bleidlais yn unig. I gael rhagor o wybodaeth am eich 
rhwymedigaethau adrodd ar ôl y bleidlais, gweler ein 
canllawiau Rheoli gwariant ar ymgyrchu rhai nad ydynt yn 
bleidiau.  
 
I gael rhagor o wybodaeth am roddion gweler Trosolwg o 
roddion i ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau. 
 
 
 

Nid oes angen i 
ymgyrchwyr sydd 
hefyd yn bleidiau 
gwleidyddol 
cofrestredig (ac 
eithrio 'pleidiau llai') 
gyflwyno 
adroddiadau cyn y 
bleidlais.  
 
Y rheswm dros hyn 
yw eu bod eisoes yn 
rhoi gwybod am 
roddion a wneir i'w 
hymgyrch. I gael 
rhagor o wybodaeth, 
gweler:  

 Rheoli rhoddion i 
bleidiau 
gwleidyddol  

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0016/225223/UKPGE-2017-Managing-campaign-spending-NPC-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0016/225223/UKPGE-2017-Managing-campaign-spending-NPC-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0008/225278/UKPGE-2017-Donations-NPC-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0008/225278/UKPGE-2017-Donations-NPC-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0016/225223/UKPGE-2017-Managing-campaign-spending-NPC-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0016/225223/UKPGE-2017-Managing-campaign-spending-NPC-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0016/225223/UKPGE-2017-Managing-campaign-spending-NPC-Welsh.pdf
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Beth yw ystyr rhoi 
gwybod am roddion a 
benthyciadau cyn y 
bleidlais? 
 
Yn y cyfnod cyn etholiad cyffredinol Senedd y DU, os ydych 
wedi cofrestru â ni fel ymgyrchydd nad yw'n blaid, rhaid i chi roi 
gwybod i ni am unrhyw roddion a gewch sydd dros swm 
penodol ar ôl i'r Senedd gael ei diddymu (gweler tudalen 8 am 
fanylion y rhoddion y mae'n rhaid i chi roi gwybod amdanynt).  
 
Os byddwch yn cofrestru â ni ar ôl i'r cyfnod a reoleiddir 
ddechrau, rhaid i chi roi gwybod i ni am roddion cyn y bleidlais 
o'r adeg honno. 
 
Nid oes rhaid i chi gyflwyno adroddiad os na chewch unrhyw 
roddion y mae'n rhaid rhoi gwybod amdanynt (gweler tudalen 
8) yn ystod y cyfnod hwnnw. 
 

Beth yw rhodd? 
 
Rhodd yw arian, nwyddau, eiddo neu wasanaethau a roddir: 

 tuag at eich gwariant ar ymgyrchu  

 heb godi tâl neu ar delerau anfasnachol 
ac mae ganddi werth o dros £500. O dan PPERA, nid yw unrhyw 
beth sydd â gwerth o £500 neu lai yn rhodd. 
 
Mae rhai enghreifftiau o roddion yn cynnwys: 

 rhodd arian neu fath arall o eiddo 

 nawdd i ddigwyddiad neu gyhoeddiad  

 taliadau tanysgrifio neu daliadau ymlyniad 

 defnydd am ddim, neu am bris gostyngol arbennig, o eiddo 
neu gyfleusterau, er enghraifft defnydd am ddim o swyddfa 

 

I gael rhagor o 
wybodaeth am 
roddion, gweler y 
ddogfen hon:  
 

 Trosolwg o 
roddion ar gyfer 
ymgyrchwyr nad 
ydynt yn 
bleidiau  

Rhaid i chi hefyd roi 
gwybod am roddion 
a gewch at ddiben 
eich gwariant ar 
ymgyrchu cyn i'r 
cyfnod a reoleiddir 
ddechrau neu ar ôl 
hynny, ond cyn i chi 
ddod yn ymgyrchydd 
cofrestredig yn eich 
ffurflen gwariant ar 
ymgyrchu ar ôl yr 
etholiad. 
 

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0008/225278/UKPGE-2017-Donations-NPC-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0008/225278/UKPGE-2017-Donations-NPC-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0008/225278/UKPGE-2017-Donations-NPC-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0008/225278/UKPGE-2017-Donations-NPC-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0008/225278/UKPGE-2017-Donations-NPC-Welsh.pdf
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Pa fath o roddion y mae'r rheolau yn eu cwmpasu? 
Mae'r rheolau yn trafod yr holl roddion a roddir tuag at eich 
gwariant ar weithgarwch ymgyrchu a reoleiddir. 
 
Nid yw'r rheolau'n cwmpasu: 
 

 arian a gewch tuag at wariant nas rheoleiddir.  Er enghraifft, 
taflenni a gynhyrchwch ac a ddefnyddiwch cyn i'r cyfnod a 
reoleiddir ddechrau.  

 arian a roddir ar gyfer gweithgarwch ymgyrchu nas 
rheoleiddir  
 

Sut rydych yn penderfynu p'un a 
allwch dderbyn rhodd? 
 
Pan fyddwch yn cael unrhyw rodd o fwy na £500, rhaid i chi 
sicrhau ar unwaith eich bod yn gwybod pwy yw'r rhoddwr a 
mynd ati i gadarnhau a yw'n ffynhonnell a ganiateir ai peidio.  
 
Pan fyddwch yn cael rhodd, bydd gennych 30 diwrnod i 
benderfynu p'un a ddylid ei derbyn ai peidio.  
 
Byddwch yn 'derbyn' rhodd unwaith y byddwch wedi cwblhau 
eich archwiliadau i gyd a'ch bod yn fodlon bod ffynhonnell y rhodd 
yn ffynhonnell a ganiateir, neu os na fyddwch yn dychwelyd y 
rhodd erbyn diwedd y cyfnod o 30 diwrnod. 
 

Pryd rydych yn ‘cael’ rhodd? 
 
Rydych fel arfer yn 'cael' rhodd ar y diwrnod rydych yn dod yn 
berchen arni. Er enghraifft: 
 

 os rhoddir taflenni am ddim i chi, rydych yn cael y rhodd pan 
gaiff y taflenni eu trosglwyddo i chi  

 os rhoddir siec i chi, rydych yn cael y rhodd ar y diwrnod y 
mae'r siec yn cael ei chlirio  

 Os caiff rhodd ei drosglwyddo yn syth i'ch cyfrif banc, 
byddwch yn derbyn y rhodd ar y dyddiad y bydd yn 
cael ei dderbyn i'ch cyfrif 
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I gael rhagor o wybodaeth am roddion, gweler Trosolwg o 
roddion i ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau. 

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0008/225278/UKPGE-2017-Donations-NPC-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0008/225278/UKPGE-2017-Donations-NPC-Welsh.pdf
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Adrodd cyn y 
bleidlais 
 
Rhwng diddymu'r Senedd ar 3 Mai 2017 a'r diwrnod pleidleisio ar 
8 Mehefin 2017, rhaid i chi gyflwyno adroddiadau wythnosol ar 
roddion a gafwyd gennych sydd dros swm penodol.  
 
Rhaid i chi roi gwybod am roddion rydych wedi'u cael hyd yn oed 
os nad ydych wedi'u derbyn eto – er enghraifft, gallwch gael 
rhodd ond ei gwrthod yn ddiweddarach os nad yw'n dod o 
ffynhonnell a ganiateir. 

 

Mae'r tabl isod yn nodi'r cyfnodau adrodd a'r dyddiadau cau ar 
gyfer cyflwyno adroddiadau wythnosol i ni ar gyfer etholiad 
2017. 
 
Cyfnod adrodd Dyddiad cau ar gyfer 

adroddiadau cyn y bleidlais 

3 Mai 2017 – 9 Mai 2017 16 Mai 2017 

10 Mai 2017 – 16 Mai 2017 23 Mai 

17 Mai 2017 – 23 Mai 2017  30 Mai 

24 Mai 2017 – 30 Mai 2017 6 Mehefin 2017 

31 Mai 2017 – 6 Mehefin 2017 13 Mehefin 2017 

7 Mehefin 2017 – 8 Mehefin 
2017 (llai na 7 diwrnod) 

15 Mehefin 2017 

 

Diddymu yw'r term 
swyddogol ar gyfer 
diwedd Senedd y 
DU. Pan gaiff 
Senedd y DU ei 
diddymu, daw pob 
sedd yn Nhŷ'r 
Cyffredin yn wag. 

4 Mai  
  
7 Mai  

7 Mai 
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Pa roddion sydd 
angen i chi roi gwybod 
amdanynt? 
 
Rhaid i'ch adroddiadau wythnosol ar roddion ddangos yr holl 
roddion sydd dros swm penodol a gafwyd gennych, hyd yn 
oed os nad ydych yn eu derbyn (nid oes gwahaniaeth a ydych 
yn eu dychwelyd cyn neu ar ôl i chi gyflwyno eich adroddiad 
cyn y bleidlais).
 
 
Rhodd Gofynion adrodd 

Arian, nwyddau, eiddo neu 
wasanaethau gan ffynhonnell 
unigol sy'n £500 neu lai  

Dim gofynion adrodd 

Rhoddion a gewch gan 
ffynhonnell unigol sy'n creu 
cyfanswm o fwy na £7,500 

Cofnodi'r manylion gofynnol 
ac adrodd arnynt yn y ffurflen 
wythnosol 

 
Ar gyfer pob rhodd y mae'n rhaid i chi roi gwybod i ni amdani, 
rhaid i chi ddarparu'r manylion canlynol yn eich adroddiadau 
wythnosol cyn y bleidlais: 
 

 enw llawn a chyfeiriad y rhoddwr 

 y swm (ar gyfer rhodd ariannol) neu natur a gwerth (ar gyfer 
rhodd anariannol) 

 y dyddiad y cawsoch y rhodd 
 
Os cewch rodd gan unrhyw un o'r ffynonellau isod, mae 
gofynion penodol yn ymwneud â chyfeiriadau a gwybodaeth 
arall y mae'n rhaid ei rhoi yn eich adroddiadau chwarterol neu 
wythnosol. Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth yn yr 
achosion hyn: 
 

 Cymynroddion 

I gael rhagor o 
wybodaeth am drin 
rhoddion, gweler y 
dogfennau hyn:  

 

 Trosolwg o 
roddion ar gyfer 
ymgyrchwyr nad 
ydynt yn bleidiau   

 Yr hyn a ganiateir 
ar gyfer 
ymgyrchwyr nad 
ydynt yn bleidiau 

 

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0004/225229/UKPGE-2017-Targetted-spending-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0004/225229/UKPGE-2017-Targetted-spending-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0004/225229/UKPGE-2017-Targetted-spending-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0004/225229/UKPGE-2017-Targetted-spending-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/225416/UKPGE-2017-Permissibility-NPC-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/225416/UKPGE-2017-Permissibility-NPC-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/225416/UKPGE-2017-Permissibility-NPC-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/225416/UKPGE-2017-Permissibility-NPC-Welsh.pdf
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 Rhoddion gan etholwyr yn Gibraltar 

 Rhoddion gan y rhai a gofnodir yn ddienw mewn cofrestr 
etholiadol 

 Taliadau gan gronfeydd cyhoeddus 

 Rhoddion gan ymddiriedolaethau 
 
Byddwch yn gallu cyflwyno eich adroddiadau cyn y bleidlais ar-
lein neu drwy gwblhau a dychwelyd yr adroddiad ar roddion 
cyn y bleidlais. 
 
 

Pwy sy'n gyfrifol am gyflwyno 
adroddiadau cyn y bleidlais? 
 
Rhaid i'r unigolyn cyfrifol sicrhau bod yr ymgyrchydd 
cofrestredig yn cydymffurfio â'r rheolau ac yn cyflwyno'r 
adroddiadau cyn y bleidlais yn brydlon. Rhaid i'r unigolyn 
cyfrifol wneud datganiad ar gyfer pob adroddiad i ddweud ei 
fod yn gyflawn ac yn gywir. 
 
Rhaid i ymgyrchwyr sy'n sefydliadau heblaw am bleidiau 
cofrestredig (heblaw am bleidiau llai) gofrestru 'unigolyn 
cyfrifol' pan fydd yn cofrestru â ni. Yn achos ymgyrchwyr 
unigol, yr unigolyn yw'r person cyfrifol yn awtomatig. Yn achos 
pleidiau cofrestredig nad ydynt yn bleidiau llai, y trysorydd yw'r 
unigolyn cyfrifol yn awtomatig. 
 
I gael rhagor o wybodaeth am rôl a chyfrifoldebau unigolyn 
cyfrifol, gweler ein canllawiau Trosolwg o ymgyrchoedd gan rai 
nad ydynt yn bleidiau.  
 
 
 

Adrodd ar ôl yr 
etholiad 
 
Hyd yn oed os ydych wedi rhoi gwybod am roddion yn eich 
adroddiadau cyn y bleidlais, rhaid i chi hefyd eu cynnwys yn 

Mae'n drosedd 
gwneud datganiad 
ffug yn fwriadol neu'n 
fyrbwyll. 

I gael rhagor o 
wybodaeth am yr 
hyn y mae'n rhaid i 
chi roi gwybod 
amdano ar ôl yr 
etholiad, gweler y 
ddogfen hon: 
 

 Rheoli gwariant 
ar ymgyrchu 

https://pefonline.electoralcommission.org.uk/search/searchintro.aspx
https://pefonline.electoralcommission.org.uk/search/searchintro.aspx
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0007/165976/form-tp6.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0007/165976/form-tp6.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/225218/UKPGE-2017-Overview-of-non-party-campaigns-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/225218/UKPGE-2017-Overview-of-non-party-campaigns-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0016/225223/UKPGE-2017-Managing-campaign-spending-NPC-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0016/225223/UKPGE-2017-Managing-campaign-spending-NPC-Welsh.pdf
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eich ffurflen gwariant ar ôl yr etholiad (ynghyd â'ch gwariant ar 
ymgyrchu a reoleiddir). 
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Sut y gallwn helpu 
 
Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn y dogfennau canllaw a 
awgrymwyd gennym yn y ddogfen hon, neu gallwch weld ein 
holl ganllawiau a'n hadnoddau diweddaraf ar ein gwefan.  
Gallwch hefyd gysylltu â ni ar un o'r rhifau ffôn neu gyfeiriadau 
e-bost isod. Rydym yma i helpu, felly cysylltwch â ni.  
 
Ffoniwch ni ar: 

 

 Lloegr: 0333 103 1928 pef@electoralcommission.org.uk  

 Yr Alban: 0333 103 1928 
infoscotland@electoralcommission.org.uk  

 Cymru: 0333 103 1929 
 gwybodaeth@comisiwnetholiadol.org.uk  

 Gogledd Iwerddon: 0333 103 1928 
infonorthernireland@electoralcommission.org.uk  

 
Ewch i www.comisiwnetholiadol.org.uk  
 
Rydym yn croesawu adborth ar ein canllawiau – e-bostiwch ni 
yn: pef@electoralcommission.org.uk  
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