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Beth yw diben y refferendwm?
Ar 23 Mehefin 2016, bydd refferendwm ar aelodaeth y 
Deyrnas Unedig o’r Undeb Ewropeaidd. 

Mae refferendwm yn gofyn i chi bleidleisio ar gwestiwn. Ar gyfer y 
refferendwm hwn, y cwestiwn yw: 

A ddylai’r Deyrnas Unedig aros yn aelod o’r Undeb 
Ewropeaidd neu adael yr Undeb Ewropeaidd?
Should the United Kingdom remain a member of the 
European Union or leave the European Union?
Gallwch weld sut i lenwi’r papur pleidleisio ar dudalen 6.

Yn y llyfryn hwn, cewch wybod sut y gallwch gymryd rhan.

A alla i bleidleisio?
Gallwch bleidleisio yn y refferendwm yma os ydych wedi cofrestru i 
bleidleisio yn y DU, yn 18 oed neu drosodd ar 23 Mehefin 2016 ac:

•  yn ddinesydd Prydeinig neu Wyddelig sy’n byw yn y DU, neu

•  yn ddinesydd o’r Gymanwlad sy’n byw yn y DU sydd â  
chaniatâd i aros yn y DU neu nad oes angen caniatâd arnoch i 
aros yn y DU, neu

•  yn ddinesydd Prydeinig sy’n byw dramor sydd wedi cofrestru i 
bleidleisio yn y DU yn ystod y 15 mlynedd diwethaf

Os nad ydych ar y gofrestr etholiadol yn barod, mae angen i 
chi gofrestru i bleidleisio erbyn hanner nos ar 7 Mehefin 2016  
i bleidleisio yn Refferendwm yr UE. 

Gallwch gofrestru ar-lein yn www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio



3

Os na allwch ddefnyddio’r rhyngrwyd, ffoniwch 0800 3 280 280 
i gael ffurflen gofrestru drwy’r post. Bydd angen i chi gwblhau’r 
ffurflen a’i phostio i’ch swyddfa gofrestru etholiadol leol i gyrraedd 
erbyn hanner nos ar 7 Mehefin 2016.

Os ydych eisoes wedi cofrestru i bleidleisio byddwch yn derbyn 
cerdyn pleidleisio erbyn 25 Mai 2016. 

Pwy wnaeth baratoi’r llyfryn hwn?
Cafodd y llyfryn hwn ei baratoi gan y Comisiwn Etholiadol.

Mae’r Comisiwn Etholiadol yn gorff annibynnol sy’n gweithio 
ar draws y DU. Mae gennym ddyletswydd i roi gwybodaeth 
i’r cyhoedd am bleidleisio yn y refferendwm. Rydym yn cadw 
golwg ar sut mae ymgyrchwyr yn gwario arian yn ymgyrchu yn 
y refferendwm ond nid ydym yn rheoleiddio nac yn rheoli’r hyn 
maent yn ei ddweud i gefnogi eu dadleuon.

Gwybodaeth gan ymgyrchwyr arweiniol
Ar y ddwy dudalen nesaf ceir gwybodaeth am y prif ddadleuon 
ar gyfer aros yn aelod o’r Undeb Ewropeaidd neu adael. Mae’r 
cynnwys wedi’i ysgrifennu gan sefydliadau sydd naill ai’n 
ymgyrchu i’r DU aros yn aelod o’r Undeb Ewropeaidd neu i 
adael ac mae wedi’i argraffu yn union fel y cafodd ei ddarparu. 
Nid y Comisiwn Etholiadol sydd wedi ysgrifennu’r cynnwys hwn.

Hefyd, mae gan bob sefydliad ymgyrchu dudalen ar ei wefan 
sy’n nodi ei safbwynt ar beth fydd yn digwydd ar ôl canlyniad 
y refferendwm. Nid y Comisiwn Etholiadol sydd wedi rhoi’r 
wybodaeth hon.

Gwefan Aros:   
www.strongerin.co.uk/pleidleisiwchiaros_cymraeg
Gwefan Gadael:   
www.voteleavetakecontrol.org/cymraeg
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[Tudalen ymgyrchydd arweiniol aros]
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[Tudalen ymgyrchydd arweiniol gadael]

Mae cyfraith yr Undeb Ewropeaidd yn rheoli polisi ymfudo’r Deyrnas 
Unedig. Daeth dros chwarter miliwn o bobl i’r DU o’r UE yn ystod y 12 mis diwethaf – mae hyn 
yn gyfwerth â dinas o faint Newcastle. Os bydd hyn yn parhau am ddegawd, bydd dros ddwy 
� liwn yn fwy o bobl yma. Mae cyfraith yr UE yn golygu bod rhaid i’r holl aelodau dderbyn yr 
egwyddor o ‘symudiad rhydd pobl’. Mae llawer o’r ymfudwyr yn cyfrannu at gymdeithas. Maent 
hefyd yn e� eithio ar wasanaethau cyhoeddus.

Mae’r UE yn tyfu. Pan ymunom, roedd 9 aelod-wladwriaeth. Nawr mae 28, y rhai 
diweddaraf yw Romania, Bwlgaria a Croatia. Mae pum gwlad arall yn y broses o ymuno, yn 
cynnwys Twrci. Pan fydd y rhain yn ymuno, bydd ganddynt yr un hawliau â’r aelodau eraill.

Dyma rai o’r � eithiau.

Am fwy o wybodaeth ewch i: 
voteleavetakecontrol.org/cymraeg

Os pleidleisiwn i ‘aros’… Bydd yr 
UE yn parhau i reoli ymfudo, masnach, 
TAW, a pholisïau diogelwch hanfodol fel 
gwrthderfysgaeth. Bydd cyfraith yr UE yn 
parhau i drechu cyfraith Prydain. Bydd Llys 
Ewrop yn parhau i ddirymu ein deddfau ac yn 
parhau i gymryd mwy o bwerau dros sut mae 
ein gwasanaethau deallusrwydd yn ymladd yn 
erbyn terfysgaeth.  Ni fydd rheolaeth gennym 
dros bwy sy’n dod i mewn i’n gwlad, ar ba 
delerau, a phwy allwn ni gael gwared â nhw. 
Byddwn yn parhau i drosglwyddo dros £350 
miliwn o’ch trethi i Frwsel bob wythnos.

Os Pleidleisiwn dros Ymadael… 
Byddwn yn cymryd rheolaeth yn ôl. Byddwn 
yn stopio anfon £350 miliwn o’n harian i 
Frwsel bob wythnos ac, yn lle hynny, gallwn 
ei wario ar ein blaenoriaethau ninnau, fel y 
GIG. Byddwn yn rheoli ein �  niau. Byddwn yn 
masnachu gydag Ewrop heb drosglwyddo 
rheolaeth barhaol i bobl na allwn bleidleisio 
i gael gwared â nhw. Byddwn yn rheoli 
ein heconomi a’n masnach. Byddwn yn 
ailfeddiannu ein seddau ar gyr�  rhyngwladol. 
Bydd gennym fwy o ddylanwad rhyngwladol a 
gallwn ei ddefnyddio i annog cydweithrediad 
rhyngwladol mwy cyfeillgar.

Rydym yn talu tua £350 miliwn yr 
wythnos i gyllideb yr UE. Mae hyn tua’r 
un faint â chost adeiladu ysbyty’r GIG newydd 
bob wythnos neu hurio 600,000 o nyrsys. 
Rydym yn cael llai na hanner yr arian hwn yn 
ôl a does gennym ddim rheolaeth dros sut 
cai�  ei wario.

EIN CYFLE OLAF I GYMRYD RHEOLAETH YN ÔL

Mae’r UE yn costio £350 miliwn yr 
wythnos i ni... Beth am gymryd 
rheolaeth yn ôl a gwario ein harian ar 
ein blaenoriaethau ninnau, fel ein GIG.

Mae’n ddiogelach i gymryd rheolaeth yn ol nag i barhau 
i rhoi pwer ac arian i UE bob blwyddyn.

Prom
oted by M

atthew
 Elliott on behalf of  Vote Leave Ltd, both of 3 A

lbert Em
bankm

ent, London, SE1 7SP. 
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Sut alla i lenwi’r papur pleidleisio?
Byddwch yn cael papur pleidleisio fel hyn:

Dylech ddangos eich dewis drwy roi croes (X) yn y blwch ‘Aros 
yn aelod o’r Undeb Ewropeaidd’ neu’r blwch ‘Gadael yr Undeb 
Ewropeaidd’ ar eich papur pleidleisio.

Dim ond mewn un blwch y dylech roi croes neu efallai na chaiff 
eich pleidlais ei chyfrif.

Referendum on the United Kingdom’s membership  
of the European Union
Refferendwm ar aelodaeth y Deyrnas Unedig  
o’r Undeb Ewropeaidd

Should the United Kingdom remain a member of the European Union or leave the 
European Union?
A ddylai’r Deyrnas Unedig aros yn aelod o’r Undeb Ewropeaidd neu adael yr  
Undeb Ewropeaidd?

 Remain a member of the European Union 
 Aros yn aelod o’r Undeb Ewropeaidd

 Leave the European Union 
 Gadael yr Undeb Ewropeaidd

Vote only once by putting a cross  in the box next to your choice 
 
Pleidleisiwch unwaith yn unig drwy roi croes yn y blwch wrth ymyl eich dewis 

✘

✘

OFFICIAL MARK/ 
MARC SWYDDOGOL
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Sut ydw i’n pleidleisio? 
Mae tair ffordd i bleidleisio:

  1. Yn eich gorsaf bleidleisio yn bersonol ar 23 Mehefin 2016:

Byddwch yn cael cerdyn pleidleisio sy’n dweud wrthych ble mae 
eich gorsaf bleidleisio. Does dim angen eich cerdyn pleidleisio 
arnoch i bleidleisio ac os byddwch yn ei golli neu os na fyddwch 
yn ei dderbyn, gallwch gysylltu â’ch cyngor lleol i gael gwybod ble 
mae eich gorsaf bleidleisio.

Mae gorsafoedd pleidleisio ar agor rhwng 7am a 10pm.

  2. Drwy’r post:

Er mwyn gwneud cais i bleidleisio drwy’r post, dylech gwblhau 
ffurflen gais pleidlais bost a’i hanfon i’ch swyddfa gofrestru 
etholiadol leol i gyrraedd erbyn 5pm ar 8 Mehefin 2016. Gallwch 
weld eu manylion a chael ffurflen gais yn www.fymhleidlaisi.co.uk 
neu ddrwy ffonio 0800 3 280 280.

Byddwch yn cael eich papur pleidleisio drwy’r post. Gellir anfon 
papur pleidleisio dramor, ond bydd angen i chi ystyried p’un a 
fydd gennych amser i’w dderbyn a’i ddychwelyd er mwyn iddo 
gyrraedd yn ôl erbyn 10pm ar 23 Mehefin 2016.

Os na fydd eich papur pleidleisio wedi cyrraedd erbyn dydd 
Gwener 17 Mehefin 2016, cysylltwch â’ch cyngor lleol. Gallwch 
gael papur newydd hyd at 5pm ar y diwrnod pleidleisio.
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3. Drwy ddirprwy (gadael i rywun rydych yn ymddiried ynddo 
bleidleisio ar eich rhan): 

Er mwyn gwneud cais i bleidleisio fel hyn, dylech gwblhau ffurflen 
gais a’i hanfon i’ch swyddfa gofrestru etholiadol leol i gyrraedd 
erbyn 5pm ar 15 Mehefin 2016. Gallwch weld eu manylion a  
chael ffurflen gais yn www.fymhleidlaisi.co.uk neu ddrwy ffonio 
0800 3 280 280. 

Pan fyddwch yn gwneud cais i bleidleisio fel hyn, mae’n rhaid i 
chi nodi pam na allwch bleidleisio yn bersonol. Rhaid i’ch dirprwy 
fod wedi cofrestru i bleidleisio ac yn gymwys i bleidleisio yn y 
refferendwm. Bydd eich dirprwy yn pleidleisio ar eich rhan a bydd 
angen i chi ddweud wrtho sut rydych am bleidleisio.

Mae’n rhaid eich bod wedi cofrestru i bleidleisio cyn y gellir  
rhoi pleidlais bost neu bleidlais drwy ddirprwy i chi. Mae’n  
rhaid eich bod wedi cofrestru i bleidleisio erbyn hanner nos ar  
7 Mehefin 2016.

Sut y galla i gael rhagor o wybodaeth?
Gallwch gael rhagor o wybodaeth neu gopi o’r llyfryn mewn 
ieithoedd neu fformatau amgen yn www.fymhleidlaisi.co.uk  
neu drwy ffonio 0800 3 280 280.

Y Comisiwn Etholiadol 2016 (heblaw am Dudalennau 4 a 5 a’r blwch ar Dudalen 6)

Argraffwyd ar bapur a ailgylchwyd 75% o leiaf.
Pan fyddwch wedi gorffen  
â hwn, ailgylchwch e

h


