
 

Ffurflen Gofrestru Pleidleiswyr Senedd Ewrop 
Llenwch bob adran. Ysgrifennwch mewn inc du a defnyddiwch BRIF 
LYTHRENNAU 

 

A Amdanoch chi  B Datganiad 
Cyfenw: Rwyf yn datgan y canlynol. 

 
 

 B1 Rwyf yn ddinesydd: 

 
 

 

Enw (neu enwau) cyntaf yn llawn: 

 
 

 Ysgrifennwch enw aelod-wladwriaeth yr UE yr ydych 
yn ddinesydd ohoni. Cyfeirir at hyn yn rywle arall ar 
y ffurflen hon fel eich mamwlad. 

  
A1 Eich cyfeiriad B2 Ticiwch un bocs. 

Rhowch gyfeiriad a chod post y DU y lle’r rydych 
wedi’ch cofrestru yno (neu'n gwneud cais i gofrestru 
yno): 

Mae fy nghyfeiriad presennol fel a ddangosir yn 
adran A1. 

  

 

  
 

 Mae'r cyfeiriad yn adran A1 yn wahanol i’m 
cyfeiriad presennol yn y DU. Fy nghyfeiriad a 
chod post presennol yw: 

  

 

 

   
 

Ydych chi'n byw yn y cyfeiriad hwn ar hyn o bryd? 
 
Ydw  Nac 

ydw 
  

 Os 'Nac ydw', a ydych wedi gwneud 'datganiad o 
gysylltiad lleol'? 

 

B3 Mae fy enw wedi ei gofnodi yn flaenorol ar 
gofrestr o etholwyr yn fy mamwlad. 

Do  Naddo    Ydi  Nac 
ydi 

  

Os 'Naddo', a ydych yn fasnachlongwr?  Os ydych wedi ticio 'Ydi', ysgrifennwch yma enw'r 
ardal neu etholaeth lle’r oeddech wedi'ch cofrestru 
ddiwethaf, cyn belled ag y gwyddoch. 

Ydw  Nac 
ydw 

   

 

    A2 Eich oedran 

Ticiwch un bocs B4 Byddaf yn defnyddio fy hawl i bleidleisio yn yr 
etholiad Seneddol Ewropeaidd yn y DU yn unig (ac 
nid yn fy mamwlad) am gyhyd ag y bydd fy enw yn 
ymddangos ar gofrestr y DU o etholwyr ar gyfer y 
Senedd Ewropeaidd. 

Rwy’n 18 oed 
neu’n hŷn 

 Rwy dan 18 
oed 

  

Os ydych o dan 18 oed, rhowch eich dyddiad geni. 
 Dydd Mis Blwyddyn  

          Cyn belled ag y gwn, mae'r manylion ar y ffurflen 
hon yn wir ac yn gywir. Rwyf yn deall bod rhoi 
gwybodaeth ffug ar y ffurflen hon yn drosedd, y gellir 
ei chosbi ar gollfarn drwy garchar o hyd at 6 mis a / 
neu ddirwy. 

 

Lle i anfon eich ffurflen 

Dychwelwch y ffurflen hon at: 

Adran Etholiadol 
Bodlondeb 
Conwy 
LL32 8DU 

Llofnod: 

   

Dyddiad 

   

 

 

At ddefnydd y swyddfa yn unig 

Dosbarth Etholiadol: Dyddiad Derbyn: 

Rhif Etholwr: Dyddiad Ychwanegu: 

 



 

 

Dinasyddion yr Undeb Ewropeaidd - 
Ffurflen Gofrestru Pleidleiswyr Senedd 
Ewrop 
 

Os ydych yn ddinesydd o un o wledydd yr Undeb Ewropeaidd (UE) a restrir isod, ac yn byw 
yn y DU, gallwch gofrestru i bleidleisio yn y DU mewn etholiad Seneddol Ewropeaidd. Mae 
Etholiadau i Senedd Ewrop yn digwydd bob pum mlynedd. Mae'r etholiad nesaf wedi'i 
drefnu ar gyfer 23 Mai 2019. 
 

Awstria  Estonia Yr Eidal Portiwgal 
Gwlad Belg Y Ffindir Latfia Rwmania 
Bwlgaria Ffrainc Lithwania Slofacia 

Croatia Yr Almaen Lwcsembwrg Slofenia  
Y Weriniaeth Tsiec Awstria  Yr Iseldiroedd Sbaen 
Denmarc Hwngari Gwlad Pwyl Sweden 

Os ydych yn ddinesydd 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.  

 

 

Darllenwch y wybodaeth ganlynol cyn llenwi'r ffurflen hon. 

 Mae'r ffurflen hon yn eich cofrestru ar 
gyfer etholiadau Senedd Ewrop yn unig. 
I wneud cais i gael eich cynnwys ar y 
gofrestr etholwyr lleol, cysylltwch â'r 
Gwasanaethau Etholiadol, naill ai ar 
etholiadol@conwy.gov.uk neu 01492 
576051. 

 Rhaid i bob person sy'n gwneud cais lenwi ffurflen 
ar wahân. Os oes angen rhagor o ffurflenni, 
llungopïwch y ffurflen hon neu cysylltwch â ni ar 
etholiadol@conwy.gov.uk neu ar 01492 576051. 

Pan fyddwch wedi llenwi eich ffurflen, dychwelwch 
hi at eich swyddfa gofrestru etholiadol yn y 
cyfeiriad a ddangosir ar y ffurflen. 

 Ni allwch 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 eich mamwlad. Ond 
cofiwch, gallwch ganslo'r cofrestriad hwn 
hyd at 7 Mai 2019. 

 Nid yw llenwi'r ffurflen hon yn effeithio ar eich 
hawliau pleidleisio ar gyfer etholiadau ar wahân i 
etholiadau Seneddol Ewropeaidd, naill ai yn y DU 
neu eich gwlad cartref. 

 Os ydych yn bwriadu pleidleisio yn yr 
etholiadau Seneddol Ewropeaidd yn eich 
mamwlad yn hytrach na'r DU, peidiwch â 
llenwi'r ffurflen hon. 

 

Rhaid i'r ffurflen hon gyrraedd Gwasanaethau Etholiadol, Bodlondeb, 
Conwy, LL32 8DU erbyn 7 Mai 2019. 


