
 

Argraffwyd a chyhoeddwyd gan y Swyddog Canlyniadau Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA 

Hysbysiad o Etholiad 

Ethol Cynghorwyr  

Cyngor Sir Fynwy  

Ward 
Nifer y 

Cynghorwyr a 
etholir  

Ward 
Nifer y 

Cynghorwyr a 
etholir  

Bulwark and Thornwell 2 Magor East with Undy 2 

Caerwent 1 Magor West 1 

Caldicot Castle 1 Mardy 1 

Caldicot Cross 1 Mitchel Troy and Trellech United 2 

Cantref 1 Mount Pleasant 1 

Chepstow Castle and Larkfield 2 Osbaston 1 

Croesonen 1 Overmonnow 1 

Crucorney 1 Park 1 

Devauden 1 Pen Y Fal 1 

Dewstow 1 Portskewett 1 

Drybridge 1 Raglan 1 

Gobion Fawr 1 Rogiet 1 

Goetre Fawr 1 Severn 1 

Grofield 1 Shirenewton 1 

Lansdown 1 St Arvans 1 

Llanbadoc and Usk 2 St Kingsmark 1 

Llanelly 2 Town 1 

Llanfoist Fawr and Govilon 2 West End 1 

Llangybi Fawr 1 Wyesham 1 

Llantilio Crossenny 1   

1. Rhaid cyflwyno papurau enwebu i’r Swyddog Canlyniadau erbyn 4pm ar 5 Ebrill 2022.  
2. Gellir cyflwyno papurau enwebu i'r Swyddog Canlyniadau yn Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA rhwng 

9:30 am a 4 pm ar unrhyw ddiwrnod gwaith o ddyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn (ac eithrio gwyliau banc) neu'n 
electronig yn unol â'r trefniadau a nodir yn y datganiad ar gyflwyno'n electronig a geir isod.  

3. Gellir cael papurau enwebu gan y Swyddog Canlyniadau yn swyddfeydd y cyngor neu'n electronig drwy 
www.monmouthshire.gov.uk 

4. Os ymleddir unrhyw etholiad, cynhelir yr etholiad ar 5 Mai 2022 
5. Rhaid i geisiadau i gofrestru i bleidleisio gyrraedd y Swyddog Cofrestru Etholiadol erbyn 12 hanner nos 14 Ebrill 

2022. Gellir cyflwyno cais ar-lein: https://gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio. 
6. Rhaid i geisiadau, newidiadau neu achosion o ganslo pleidleisiau post gyrraedd y Swyddog Cofrestru Etholiadol 

yn Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA erbyn 5pm ar 19 Ebrill 2022. 
7. Rhaid i geisiadau i bleidleisio drwy ddirprwy yn yr etholiad hwn gyrraedd y Swyddog Cofrestru Etholiadol yn 

Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA erbyn 5pm ar 26 Ebrill 2022. 
8. Rhaid i geisiadau i bleidleisio drwy ddirprwy mewn argyfwng yn yr etholiad hwn gyrraedd y Swyddog Cofrestru 

Etholiadol yn Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA erbyn 5pm ar 5 Mai 2022.  
 

 

Dyddiad: 16 Mawrth 2022 Paul Matthews 
Swyddog Canlyniadau 

 

  

http://www.monmouthshire.gov.uk/
https://www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio


 

 

Datganiad Cyflwyno’n Electronig 

 Rhaid cyflwyno papurau enwebu a gyflwynir yn electronig yn unol â'r trefniadau a nodir yn y datganiad hwn.  

• Drwy Ebost 

  

Gellir cyflwyno Papurau Enwebu drwy e-bost i elections@monmouthshire.gov.uk o fewn yr amserlen a 

ganiateir ar gyfer cyflwyno enwebiadau.   

Anogir ymgeiswyr i gyflwyno eu henwebiad i'w gwirio, cyn eu cyflwyno'n ffurfiol, a gallant wneud hynny gan 

ddefnyddio'r un cyfeiriad e-bost.  

Bydd angen i ymgeiswyr fod yn ymwybodol o faint y ffeiliau y maent yn eu cyflwyno a sicrhau eu bod yn cael 

eu cyflwyno'n llwyddiannus a'u bod yn amlwg yn ddarllenadwy.   

Bydd ymgeiswyr yn derbyn ymateb awtomatig unwaith y bydd y papur enwebu wedi dod i law'r Swyddog 

Canlyniadau.  

Anfonir e-bost dilynol at yr ymgeisydd unwaith y bydd y papur enwebu wedi'i brosesu a'i ystyried yn ddilys.   

  

• Defnyddio ein system ar-lein  

  

Gall ymgeiswyr gyflwyno enwebiadau i ni drwy ein system enwebu ar-lein sy'n hygyrch drwy Fy Sir Fynwy.   

Darperir yr holl gyfarwyddiadau a gofynion ar gyflwyno'ch enwebiad fel rhan o'r broses.   

Pan fyddwch yn cyflwyno'r papur enwebu, caiff ei gyflwyno dros dro i ddechrau ac unwaith y bydd wedi'i 

gymeradwyo, bydd y llofnodwyr ychwanegol perthnasol yn derbyn e-bsot er mwyn iddynt gyflawni eu 

gweithredoedd nhw, sy'n ofynnol fel rhan o'r broses.  

Cyfrifoldeb yr ymgeiswyr fydd sicrhau bod yr holl lofnodwyr angenrheidiol yn cael eu cyflwyno cyn diwedd yr 

enwebiadau.   

Os oes angen cymorth arnoch i ddefnyddio'r system ar-lein, cysylltwch â'r swyddfa etholiadau ar 01633 

644212 neu e-bostiwch elections@monmouthshire.gov.uk  

Unwaith y bydd yr holl lofnodwyr wedi dod i law, bydd yr ymgeisydd yn derbyn e-bost i gadarnhau bod yr 

enwebiad wedi'i gwblhau, ac yn ddilys.  

 

Nodwch mai cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw sicrhau bod y Swyddog Canlyniadau yn derbyn ffurflenni enwebu wedi'u 

cwblhau yn y ffordd gywir ac erbyn y terfynau amser gofynnol.  

Nid yw derbynneb electronig gan y Swyddog Canlyniadau yn gadarnhad bod yr enwebiad yn ddilys.  Bydd y Swyddog 

Canlyniadau yn anfon hysbysiad i roi gwybod i ymgeiswyr am eu penderfyniad ynghylch a yw eu henwebiad yn ddilys 

ai peidio.   
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