Gwasanaethau Etholiadol
Cyngor Sir Penfro
Uned 23,
Ystâd Ddiwydiannol Thornton
Aberdaugleddau, Sir Penfro
SA73 2RR

01437 775844
gwasanaethauetholiadol@pembrokeshire.gov.uk
www.pembrokeshire.gov.uk

Ymatebwch nawr er mwyn i ni allu cadarnhau pwy
sydd â hawl i gofrestru i bleidleisio

Annwyl Ddeiliad

Mae angen i ni wybod pwy sy’n byw yn y cyfeiriad hwn er mwyn cadarnhau pwy sydd â hawl
i gofrestru i bleidleisio.
Y ffordd hawddaf o lenwi’r ffurflen yw ar-lein www.hef-response.co.uk

Nid yw’n cymryd ond ychydig funudau:

Ymwelwch ag

www.hef-response.co.uk

Ü

Rhowch y cod
diogelwch a’r
cyfrinair
Cod diogelwch:

47 01 24 19 07

Cyfrinair:

jmphwnpv

Ü

Cadarnhau
pwy sy’n
byw acw a’i
gyflwyno!

Nid ffurflen gofrestru yw’r ffurflen hon. Mae’n ofyniad cyfreithiol i roi’r wybodaeth;
os na wnewch, fe allech gael dirwy o £1,000.

Bydd y wybodaeth a roddwch yn galluogi inni anfon ffurflen gofrestru ar wahân at yr holl bobl
â hawl sy’n byw yn y cyfeiriad ac sydd angen iddynt gofrestru.
Fe all unrhyw drigolion newydd sydd â hawl i bleidleisio fynd ar-lein i gofrestru yn
gov.uk/register-to-vote unwaith y byddwch wedi ymateb i’r ffurflen hon.
Yn gywir,

Swyddog Cofrestru Etholiadol

2018
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Eich cyfrinair yw -

Dyma’r enwau sydd wedi cofrestru i bleidleisio yn y cyfeiriad hwn

•
•
•
•
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Gwnewch unrhyw newidiadau i’r manylion sydd wedi’u hargraffu ar y llinellau newidiadau isod
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Nodwch fanylion unrhyw bobl 16 oed neu drosodd sy’n gymwys i gofrestru i bleidleisio
ac nas rhestrir yn adran 2
(rhagor o wybodaeth t4)
Enw llawn

Cenedligrwydd

Rhif ffôn
(dewisol)

(ERVW
(dewisol)

Dim digon o le?
<VJULIHQQZFKXQUK\ZHQZDX\FKZDQHJRODUGGDUQREDSXUDUZDKkQD¶LDQIRQDWRPJ\GD¶UIIXUÀHQKRQ
$U{OLFKL\PDWHEL¶UIIXUÀHQKRQG\ODLSREXQLJRO\QV\¶QE\Z\QHLFKF\IHLULDGDFV\¶QJ\PZ\VLJRIUHVWUXL
bleidleisio wneud cais yn JRYXNFRIUHVWUXLEOHLGOHLVLRQHXE\GGZQ\QDQIRQIIXUÀHQGUZ\HERVWRV
UKRGGZ\GF\IHLULDGXFKRG%\GGZQ\QDQIRQIIXUÀHQDWERESHUVRQRVQDI\GGDQW\QJZQHXGFDLVDUOHLQ

4

Dim ond os nad oes neb sy’n gymwys i gofrestru i bleidleisio yn byw yn y cyfeiriad hwn y dylid
llenwi’r adran hon Esboniwch pam gan ddefnyddio’r opsiynau isod
Mae’r eiddo yn wag
Eiddo busnes yn unig yw hwn
Ail gartref yw hwn
Nid oes neb o’r preswylwyr yn gymwys i bleidleisio oherwydd eu cenedligrwydd.
Nodwch genedligrwydd pob un ohonynt.
Rheswm arall (nodwch)

5

Datganiad
5Z\¶QE\Z\Q\F\IHLULDGKZQDUK\QREU\G+\GHLWKDII\QJZ\ERGDHWKPDH¶UZ\ERGDHWKDU\IIXUÀHQKRQ
\QZLU5Z\IZHGLKROLSDZEDU\IIXUÀHQLVLFUKDXERG\Z\ERGDHWKDPGDQ\QW\QJ\ZLU5Z\¶QGHDOO\FDLII
\Z\ERGDHWKDURGGZ\GJHQQ\IDU\IIXUÀHQKRQHLGHIQ\GGLRDU\JRIUHVWUHWKROLDGRO5Z\¶QGHDOO\JDOO
PHWKXkFK\ÀZ\QR¶UZ\ERGDHWK\JRI\QQLUDPGDQLDU\IIXUÀHQKRQIRG\QGURVHGGDFRVFDII\QJKROOIDUQX
y gallaf gael dirwy o hyd at £1000.
5Z\¶QGHDOOERGQRGLJZ\ERGDHWKDQZLU\QIZULDGRODU\IIXUÀHQKRQ\QGURVHGGDFRVFDII\QJKROOIDUQX\
gallwn gael fy ngharcharu am hyd at chwe mis a/neu wynebu dirwy anghyfyngedig.
Llofnod

Dyddiad heddiw (dd/mm/bbbb)

Enw llawn (defnyddiwch BRIFLYTHRENNAU)

Rhif ffôn
(ERVW
(dewisol)
(dewisol)
2VQDDOOSUHVZ\O\GGJZEOKDX¶UIIXUÀHQKRQ HHDPQDGRHVQHE\QE\Z\Q\F\IHLULDGKZQ UKDLGL¶UVDZO
sy’n gyfrifol am yr eiddo ei llenwi yn lle hynny. Dywedwch wrthym pwy ydych chi, e.e. landlord.

2VRHVDQJHQKHOSDUQRFKLOHQZL¶UIIXUÀHQKRQ
cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion ar dudalen 1.

HEF-P-E

( Barcode goes here )
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Pwy sy’n gymwys i bleidleisio i gofrestru?
Gallwch gofrestru i bleidleisio yn y DU os ydych:
• yn breswylydd (yn byw fel arfer) yn y DU, ac
• yn 16 oed neu drosodd (ond ni fyddwch yn gallu
pleidleisio nes eich bod yn 18 oed).

Rhaid i chi hefyd fod naill ai:
• yn ddinesydd o Brydain, Gweriniaeth Iwerddon
neu’r Undeb Ewropeaidd, neu
• yn ddinesydd o’r Gymanwlad sydd â chaniatâd i
ddod i mewn i’r DU neu aros ynddi, neu nad oes
angen caniatâd o’r fath arnoch.

Y gofrestr agored
0DHGDXIDWKRJRIUHVWU3DP"
Gan ddefnyddio gwybodaeth gan y cyhoedd, mae swyddogion cofrestru yn cadw dwy gofrestr – y gofrestr etholiadol
a’r gofrestr agored (a elwir yn gofrestr wedi’i golygu hefyd).
Y gofrestr etholiadol
Mae’r gofrestr etholiadol yn rhestru enwau a chyfeiriadau
pawb sydd wedi cofrestru i bleidleisio mewn etholiadau
cyhoeddus. Defnyddir y gofrestr at ddibenion etholiadol,
fel sicrhau mai dim ond pobl gymwys a all bleidleisio. Caiff
ei defnyddio hefyd at ddibenion cyfyngedig eraill a nodir
yn y gyfraith, megis:
• canfod trosedd (e.e. twyll)
• galw pobl i wasanaeth rheithgor
• gwirio ceisiadau am gredyd.

Y gofrestr agored
Mae’r gofrestr agored yn rhan o’r gofrestr etholiadol,
ond nis defnyddir ar gyfer etholiadau. Gall unrhyw
unigolyn, cwmni neu sefydliad ei phrynu. Er enghraifft,
fe’i defnyddir gan fusnesau ac elusennau er mwyn
cadarnhau enwau a chyfeiriadau. Caiff eich enw a’ch
cyfeiriad eu cynnwys ar y gofrestr agored oni fyddwch
yn gofyn iddynt gael eu dileu. Ni fydd dileu eich
manylion o’r gofrestr agored yn effeithio ar eich hawl i
bleidleisio.

Os ydych yn pryderu y gall cynnwys eich enw neu’ch cyfeiriad ar y gofrestr effeithio ar eich diogelwch, gallai
opsiynau eraill fod ar gael i chi. Dan amgylchiadau penodol, gallwch gofrestru heb i’ch enw na’ch cyfeiriad
ymddangos ar y gofrestr. I gael gwybod rhagor, cysylltwch â’ch swyddfa cofrestru etholiadol. Mae ei chyfeiriad ar
GXGDOHQJ\QWDI\IIXUÀHQKRQ*DOOZFKJDHOUKDJRURZ\ERGDHWKDP\GGZ\JRIUHVWUDVXW\JHOOLUHXGHIQ\GGLR\Q
ZZZJRYXNFRIUHVWUXLEOHLGOHLVLR

Datganiad preifatrwydd
Dim ond at ddibenion etholiadol y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth a rowch i ni. Byddwn yn cadw gwybodaeth
EHUVRQRO\QGGLRJHODF\QF\G\PIIXU¿Rk¶UGGHGGIZULDHWKGLRJHOXGDWD1LI\GGZQ\QUKDQQXJZ\ERGDHWKEHUVRQRO
amdanoch chi nac unrhyw wybodaeth bersonol y gallwch ei rhoi am bobl eraill i unrhyw unigolyn na sefydliad arall
oni bai bod yn rhaid i ni yn ôl y gyfraith.
6DLOJ\IUHLWKLROFDVJOX¶UZ\ERGDHWK\Q\IIXUÀHQKRQ\ZERGHLKDQJHQHUPZ\QF\ÀDZQLWDVJHUEXGG\F\KRHGGDF
arfer awdurdod swyddogol a roddir i Swyddog Cofrestru Etholiadol yn Neddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983 a’r
rheoliadau cysylltiedig.
&DLIIUK\ZIDLQWR¶UZ\ERGDHWKDJHVJOLU\Q\IIXUÀHQKRQHLGRVEDUWKX¶QGGDWDSHUVRQROFDWHJRULDUEHQQLJ)H¶LSURVHVLU
er budd sylweddol y cyhoedd fel y nodir yn Neddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983 a’r rheoliadau cysylltiedig. Er mwyn
prosesu’r math hwn o wybodaeth, rhaid bod gan y Rheolydd Data ddogfen bolisi berthnasol sy’n nodi sut yr ymdrinnir
â’r wybodaeth hon.
Y
Westley,
Cyngor
Sir Penfro,
Neuadd
y Sir,telephone>>
Hwlffordd,
Y Swyddog
Swyddog Cofrestru
Cofrestru Etholiadol
Etholiadol yw’r
yw’r Rheolydd
Rheolydd Data:
Data: Ian
<<ERO
name>>
<<ERO
address>>
<<ERO
Sir Benfro, SA61 1TP
Dylech
Dylech gyfeirio
gyfeirio at
at yr
yr Hysbysiad
Hysbysiad Preifatrwydd
Preifatrwydd yn
yn https://www.sir-benfro.gov.uk/addewid-preifatrwydd/hysbysiadau<<web>> am ragor o wybodaeth am brosesu data personol.
preifatrwydd-adrannol am ragor o wybodaeth am brosesu data personol.

Pleidleisio drwy’r post a thrwy ddirprwy
Er mwyn trefnu i bleidleisio drwy’r post neu drwy ddirprwy (rhywun yn pleidleisio ar eich rhan), gallwch lawrlwytho
IIXUÀHQJDLV\QG\EOHLGODLVGLFRXN(UPZ\QQHZLGXQUK\ZGUHIQLDGDXV\GGHLVRHVDUZDLWKDUJ\IHUSOHLGOHLVLRGUZ\¶U
SRVWQHXGUZ\GGLUSUZ\F\V\OOWZFKk¶FKVZ\GGIDFRIUHVWUXHWKROLDGRO0DHHLPDQ\OLRQDUGXGDOHQJ\QWDI\IIXUÀHQ
hon.

3UREOHPDXJ\GD¶UIIXUÀHQ"
Cysylltwch â’ch swyddfa cofrestru etholiadol os oes angen unrhyw help arnoch i ddeall neu gwblhau’r
IIXUÀHQKRQ±QHXRVRHVDQJHQLFKLJDHO\IIXUÀHQKRQPHZQSULQWEUDVQHXIIRUPDWDUDOO0DHHL
FK\IHLULDGDUGXGDOHQJ\QWDI\IIXUÀHQKRQ

( Barcode goes here )
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