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Cwblhewch y ffurflen hon i wneud yn siŵr
eich bod wedi eich cofrestru i bleidleisio

Gallwch lenwi’r ffurflen hon ar-lein hefyd
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Os oes angen help arnoch, gallwch
ofyn i’r staff cofrestru etholiadol lleol.
Staff cofrestru etholiadol
Pobl sy’n helpu pleidleiswyr a chynghorau
yn ystod etholiadau a refferenda.

Defnyddiwch inc du wrth gwblhau’r
ffurflen hon.
Inc du

Eich enw a’ch cyfeiriad

Ysgrifennwch eich enw llawn isod.

Enw?

 ………………………………………
………………………………………
………………………………………

Ysgrifennwch eich cyfeiriad llawn isod gan gynnwys y
cod post.

Cyfeiriad?

 ………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

Ydych chi’n byw mewn unrhyw gyfeiriad arall?
Ticiwch un blwch yn unig
Cyfeiriad
x2?



Ydw



Nac ydw

Ydy eich enw wedi newid yn ystod y 12 mis diwethaf?
Ticiwch un blwch yn unig
Enw wedi
newid?



Ydy



Nac ydy

Os ydych chi wedi ticio ydy, ysgrifennwch eich enw
blaenorol isod

 ………………………………………………
………………………………………………
Ar ba ddyddiad y gwnaeth eich enw newid?

 ………………………………………………

Ydych chi wedi mudo yn ystod y 12 mis diwethaf?
Ticiwch un blwch yn unig
Cyfeiriad
wedi
newid?



Ydw



Nac ydw

Os ydych chi wedi ticio ydw, ysgrifennwch eich cyfeiriad
blaenorol isod

 ………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
Oeddech chi wedi’ch cofrestru fel etholwr tramor?
Ticiwch un blwch yn unig
Pleidleisio



Oeddwn



Nac oeddwn

Etholwr tramor
Rhywun nad yw’n byw yn y DU ond sydd
wedi’i gofrestru i bleidleisio serch hynny.

.

Beth yw eich dyddiad geni?

 ………………………………………
………………………………………
…
………………………………………
Beth yw eich cenedligrwydd?

………………………………………
………………………………………
Swyddfa Gartref
Gallem wirio eich statws
mewnfudo gyda’r Swyddfa Gartref.

Beth yw eich rhif Yswiriant Gwladol?

………………………………………
………………………………………

Os nad ydych yn gwybod rhai o’r pethau hyn,
dywedwch wrthym pam.

?

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

Methu cyrraedd yr orsaf bleidleisio?
Gallwch chi ddewis pleidleisio trwy’r post neu gallwch
gael rhywun arall i bleidleisio ar eich rhan. Yr enw ar
hyn ydy ‘pleidleisio trwy ddirprwy’.
Pleidleisio

Ticiwch un blwch yn unig



Ticiwch yma i bleidleisio trwy’r post



Ticiwch yma i bleidleisio trwy
ddirprwy

Sut i gysylltu â chi
Beth yw eich rhif ffôn?

………………………………………
………………………………………
…
Beth yw eich cyfeiriad e-bost?

………………………………………
………………………………………
………………………………………
…

Y Gofrestr Etholwyr
Rhestr o enwau a chyfeiriadau pob etholwr cofrestredig
yw’r Gofrestr Etholwyr.
COFRESTR
ETHOLWYR

Mae’n cael ei defnyddio i wneud yn
siŵr mai dim ond pobl gymwys sy’n
cael pleidleisio.

Mae hefyd yn cael ei defnyddio i:
 Ganfod twyll
 Cael hyd i bobl i wasanaethu
ar reithgor
 Gwirio hanes credyd

Y Gofrestr Agored
Mae’r Gofrestr Agored yn cynnwys rhai o’r enwau a’r
cyfeiriadau o’r Gofrestr Etholwyr.

Cyfeiriad?

Mae pobl a chwmnïau yn gallu ei
defnyddio i wirio eich enw a
manylion eich cyfeiriad.


Pleidleisio

Os nad ydych chi eisiau bod
ar y rhestr hon, ticiwch y
blwch hwn

Byddwch chi’n dal i fod wedi’ch
cofrestru i bleidleisio.

Datganiad
Mae’n rhaid i chi lofnodi isod i
gadarnhau bod popeth rydych chi
wedi’i ddweud wrthym ar y ffurflen
hon yn wir.

CYFRAITH

Mae’n anghyfreithlon rhoi
gwybodaeth gelwyddog i ni.
Gallwch chi wynebu dirwy neu
hyd yn oed fynd i’r carchar.
Gallwch chi wynebu dirwy
hefyd os na fyddwch yn
cwblhau’r ffurflen hon pan fydd
yn ofynnol i chi wneud.
Llofnodwch yma…..……………………………
Dyddiad yma……..……………………………

Anfonwch y ffurflen
hon atom yn yr amlen
sy’n cael ei darparu.

RHADBOST

