Dinasyddion yr Undeb Ewropeaidd –
Ffurflen cofrestru i bleidleisio yn Senedd Ewrop (PF)
Os ydych chi’n ddinesydd un o wledydd yr Undeb Ewropeaidd (UE) a restrir isod, gallwch gofrestru i
bleidleisio yn y DU mewn etholiad Seneddol Ewropeaidd.

Gwlad
Almaen, Yr

Eidal, Yr

Gweriniaeth Tsiec

Latfia

Sbaen

Awstria

Estonia

Gwlad Belg

Lithwania

Slofacia

Bwlgaria

Ffindir

Gwlad Pwyl

Lwcsembwrg

Slofenia

Croatia

Ffrainc

Hwngari

Portiwgal

Sweden

Denmarc

Groeg

Iseldiroedd, Yr

Rwmania

Os ydych yn ddinesydd o’r DU, Gweriniaeth Iwerddon, Malta neu Cyprus, rydych yn gymwys i gofrestru i
bleidleisio ym mhob etholiad yn y DU ac felly nid oes angen i chi ddefnyddio’r ffurflen hon. Os nad ydych
wedi cofrestru i bleidleisio eisoes, ewch i gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Darllenwch y wybodaeth ganlynol cyn llenwi’r ffurflen hon.
 im ond ar gyfer etholiadau Seneddol Ewropeaidd y mae’r ffurflen hon yn eich cofrestru. Mae’n
D
rhaid i chi gael eich cynnwys neu fod wedi gwneud cais i gael eich cynnwys ar y gofrestr etholwyr lleol
gan eich swyddfa gofrestru etholiadol. Os nad ydych eisoes wedi cofrestru i bleidleisio, ewch i gov.uk/
cofrestru-i-bleidleisio
Ni chewch bleidleisio yn yr etholiadau Seneddol Ewropeaidd mewn mwy nag un wlad. Os byddwch yn
llenwi’r ffurflen hon rydych yn cytuno i bleidleisio yn y DU yn unig ac nid yn y wlad yr ydych yn ddinesydd
ohoni. Ond cofiwch, gallwch ganslo’r cofrestriad hwn hyd at 12 diwrnod gwaith cyn y bleidlais.
Os ydych chi’n bwriadu pleidleisio yn yr etholiadau Seneddol Ewropeaidd yn y wlad yr ydych yn
ddinesydd ohoni yn hytrach na’r DU, peidiwch â llenwi’r ffurflen hon.
 id yw llenwi’r ffurflen hon yn effeithio ar eich hawliau i bleidleisio mewn etholiadau heblaw rhai’r
N
etholiadau Seneddol Ewropeaidd, naill ai yn y DU neu yn y wlad yr ydych yn ddinesydd ohoni.
Rhaid i bawb sy’n gwneud cais lenwi ffurflen ar wahân. Os oes angen mwy o ffurflenni ewch i
dybleidlaisdi.co.uk neu cysylltwch â’ch swyddfa cofrestru etholiadol. Mae eu cyfeiriad ar gael
yn dybleidlaisdi.co.uk
Rhaid i’r ffurflen hon gyrraedd eich swyddfa gofrestru etholiadol erbyn 12 diwrnod gwaith cyn y bleidlais.

Ble i anfon eich ffurflen
Os ydych chi’n byw yng Nghymru neu Lloegr, dychwelwch y ffurflen i’ch swyddfa gofrestru etholiadol yn
eich cyngor lleol. Gallwch ddod o hyd i’w cyfeiriad yn dybleidlaisdi.co.uk

Datganiad preifatrwydd
Bydd y Swyddog Cofrestru Etholiadol ond yn defnyddio’r wybodaeth a rowch iddo at ddibenion etholiadol.
Bydd yn cadw gwybodaeth bersonol yn ddiogel ac yn cydymffurfio â deddfwriaeth diogelu data. Ni fydd
yn rhannu gwybodaeth bersonol amdanoch chi nac unrhyw wybodaeth bersonol y byddwch yn ei darparu
am bobl eraill o bosibl ag unrhyw unigolyn na sefydliad arall oni bai bod yn rhaid iddo yn ôl y gyfraith.
Sail gyfreithiol casglu’r wybodaeth yn y ffurflen hon yw bod ei hangen er mwyn cyflawni tasg er budd
y cyhoedd ac arfer awdurdod swyddogol a roddir i Swyddog Cofrestru Etholiadol fel y nodir yn Neddf
Cynrychiolaeth y Bobl 1983 a’r rheoliadau cysylltiedig.
Y Swyddog Cofrestru Etholiadol yw’r Rheolydd Data. I gael rhagor o wybodaeth am brosesu data
personol, dylech gyfeirio at ei hysbyseb preifatrwydd ar ei wefan. Mae cyfeiriad ei wefan a’r manylion
cyswllt ar gael yn dybleidlaisdi.co.uk
T1

Dinasyddion yr Undeb Ewropeaidd –
Ffurflen cofrestru i bleidleisio yn Senedd Ewrop (PF)
Llenwch bob adran. Ysgrifennwch mewn inc du a defnyddiwch BRIFLYTHRENNAU.

1 Eich enw

4 Datganiad

Cyfenw

A: Rwyf yn datgan y canlynol.
Rwyf yn ddinesydd o:

Enw(au) cyntaf yn llawn

t

2 Eich cyfeiriad
Rhowch gyfeiriad y DU a’r cod post lle yr ydych
wedi eich cofrestru (neu yn gwneud cais i gael
eich cofrestru).

Ysgrifennwch enw aelod wladwriaeth yr UE yr
ydych yn ddinesydd ohoni. Gelwir hyn hefyd
yn wlad gartref hefyd ar y ffurflen hon.
B: Ticiwch un blwch
Mae fy nghyfeiriad presennol fel y mae yn
adran 2
Mae’r cyfeiriad yn adran 2 yn
wahanol i’m cyfeiriad cyfredol yn y DU.
Fy nghyfeiriad cyfredol a’m cod post yw:

Cod post

A ydych yn byw yn y cyfeiriad
hwn ar hyn o bryd?
Ydw

Os ‘Na’, a ydych wedi gwneud ‘datganiad
o gysylltiad lleol’?
Ydw
Na
Os ‘Na’, a ydych yn
forwr masnachol?

Ydw

Na

3 Eich oed
Ticiwch un blwch.
Rwyf yn 18 oed neu hŷn

Rwyf dan 18 oed

Os ydych chi dan 18 oed, rhowch eich dyddiad
geni.
D

D

M M

B

B

B

B

AT DDEFNYDD SWYDDFA YN UNIG
Polling district:

Elector number:

Cod post

Na

C: Mae fy enw wedi cael ei gofnodi ar
gofrestr etholwyr o’r blaen yn y wlad yr wyf
yn ddinesydd ohoni.
Ydy
Na
Os ydych wedi ticio ‘Ydy’, ysgrifennwch yma enw’r
ardal neu’r etholaeth yr oeddech wedi cofrestru
ynddi ddiwethaf, cyn belled ag y gwyddoch

D: Byddaf yn defnyddio fy hawl i bleidleisio yn
yr etholiad Seneddol Ewropeaidd yn unig yn
y DU (ac nid yn y wlad yr wyf yn ddinesydd
ohoni) am cyn hired ag y bydd fy enw yn
ymddangos ar y gofrestr yn y DU ar gyfer y
Senedd Ewropeaidd.
Datganiad: Cyn belled ag y gwn, mae’r
manylion ar y ffurflen hon yn wir a chywir.
Rwyf yn deall y bydd darparu gwybodaeth ffug
ar y ffurflen hon yn drosedd, y gellir ei chosbi
ar gollfarniad trwy garcharu am hyd at 6 mis
a/neu ddirwy.
Llofnod
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