
 

 

 

Rheoliadau Etholiad UMPC 

Nodwch: Mae ymgeiswyr wedi’u ymrhwymo’n swyddogol gan y rheoliadau yma o’r funud y bydd yr 
hysbysiad etholiad sy’n cadarnhau ymgeiswyr, yn fyw ar wefan Undeb y Myfyrwyr, mae hyn yn dilyn 

y briff ymgeisydd cyntaf. Pan fydd y rheoliadau’n cyfeirio at ‘ymgeiswyr’ mae hefyd yn cyfeirio at 
ymgyrchwyr/timau ymgyrchu. 

Mae etholiadau Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn cael eu llywodraethu gan 5 egwyddor 
craidd sy’n rheoleiddio ymgyrchu ac ymddygiad ymgeisydd drwy'r holl etholiadau. Rydym am i chi 
fel ymgeiswyr fod yn rhydd i ymgyrchu mewn modd creadigol a chlyfar heb boeni am orfod cofio 
rhestr hir o reolau. Yn hytrach, dylai’r 5 egwyddor lywio penderfyniadau’r ymgeiswyr am eu 
hymgyrch.  

Wedi dweud hynny, os yw ymgeiswyr yn gweithredu'n groes i ysbryd yr egwyddorion, maent yn 
destun i gosbau’r pwyllgor Etholiadau. Gall y rhain amrywio o gyfyngu ar wahanol fathau o 
gyhoeddusrwydd neud mewn achosion eithafol, cael eich gwahardd o’r etholiad. 

Yr Egwyddorion   
1) Rhaid i fyfyrwyr fod yn rhydd i fwrw eu pleidlais heb ddylanwad neu bwysau 

gormodol.   

2) Ufuddhau polisïau cyfraith, undeb a phrifysgol   

3) Dylai ymgeiswyr ganolbwyntio ar eu hymgyrch eu hunain ac felly, dylent osgoi 

ymyrryd ag ymgyrchu eraill 

4) Rhaid i eitemau a gynhyrchir neu a ddefnyddir ar gyfer eich ymgyrch fod o fewn y 

lwfans a roddir yn unol â rheoliadau ariannol etholiad yr undeb.    

5) Bydd ymgyrchu yn dechrau ar y diwrnod y cytunwyd arni.   

   

Sut mae'n gweithio:   
I roi syniad i chi o sut mae hyn yn gweithio dyma rai enghreifftiau o sut y cymhwysir yr 
egwyddorion isod:     
 

1) Rhaid i fyfyrwyr fod yn rhydd i fwrw eu pleidlais heb ddylanwad neu bwysau gormodol.   

  



 

Ni chaiff ymgeiswyr sefyll a gwylio myfyrwyr pan fyddant yn pleidleisio gan y byddai’r myfyriwr o dan 

bwysau i bleidleisio dros yr ymgeisydd penodol hwnnw. Er bod hawl dosbarthu taflenni a 

danteithion i sicrhau fod myfyrwyr yn eich cofio ac yn gwrando arnoch chi, nid oes hawl i chi gynnig 

rhoi gwobr (losin neu rywbeth arall) i fyfyrwyr ei dderbyn wedi iddynt bleidleisio drosoch chi, fel y 

byddai hyn yn cael ei ystyried fel dylanwad gormodol.     

    

2) Ufuddhau polisïau cyfraith, Undeb a Phrifysgol.   

  

Mae hyn yn golygu bod rhaid i chi fel ymgeisydd a'ch tîm ymgyrchu, fel bob amser, lynu wrth y 

gyfraith, rheoliadau’r Brifysgol (megis eu cod ymddygiad, rheoliadau iechyd a diogelwch,  

gweithdrefn cyfle cyfartal, cod harasio, difrod i eiddo’r brifysgol, a defnydd o e-bost ac ati) a pholisi’r 

Undeb (megis ein polisi dim goddefgarwch, Rheoliadau Etholiadau ac ati). Gall torri’r polisïau hyn 

arwain at ddisgyblu a allai yn ei dro effeithio ar eich statws myfyriwr a’ch aelodaeth Undeb.  

 

3) Dylai ymgeiswyr ganolbwyntio ar eu hymgyrch eu hunain ac felly, dylent osgoi ymyrryd ag 

ymgyrchu eraill 

  

Golyga hyn y disgwylir i ymgeiswyr i ganolbwyntio ar eu hymgyrch eu hunain a pheidio â gwneud 

unrhyw beth y gall ymyrryd ag ymgyrchu ymgeiswyr eraill. Er enghraifft: mae difwyno 

cyhoeddusrwydd ymgeiswyr eraill a heclo ymgeiswyr eraill ymysg y gweithredoedd y byddai’n cael 

eu hystyried yn doriad o amodau’r egwyddor hon. Fodd bynnag, mae ymgeiswyr o hyd yn rhydd i 

drafod rinweddau ymgeiswyr eraill a ni fydd y fath hyn o drafodaeth yn cael eu hystyried yn  doriad 

o amodau’r egwyddor hon. 

 

4) Ymgyrchu o fewn y lwfans a ddarperir.   

  

Mae’n rhaid i eitemau a gynhyrchir neu a ddefnyddir ar gyfer eich ymgyrch fod o fewn y lwfans a 

roddir yn unol â rheoliadau ariannol etholiad yr undeb (gweler isod).    

   

5) Bydd ymgyrchu yn dechrau ar y diwrnod a gytunwyd arni.   

  

Ni chaiff ymgeiswyr ddechrau ymgyrchu hyd nes i’r ymgyrchu ddechrau. Gall ymgyrchu ddechrau 

cyn i’r pleidleisiau agor neu ar yr un diwrnod. Bydd y diwrnod penodol yn cael ei gyhoeddi’n glir i'r 

holl ymgeiswyr. Mae hyn yn golygu, er enghraifft, na allwch fynd i siarad mewn unrhyw ddarlithoedd 

neu osod posteri cyn i’r cyfnod ymgyrchu ddechrau.    

 

 

Rheoliadau Ariannol Etholiad:   
Ni ddylai arian fod yn rhwystr i unrhyw fyfyriwr sy'n dymuno rhedeg yn yr etholiadau. 



 

Dyna pam y mae’r Undeb yn darparu lwfans ymgyrch i bob ymgeisydd a hefyd yn 
cyfyngu ar wariant ymgeisydd i swm gosod.   

Bydd ymgeiswyr yn ymgeisio yn yr etholiad hwn yn cael lwfans o £20 
 

1) Mae’r lwfans hwn i’w wario ar eich ymgyrch. Ni allwch wario mwy na'r swm a 

ddyrannwyd.    

2) Mae'n ofynnol i bob ymgeisydd gynhyrchu derbyniadau ar gyfer eu holl wariant 

ar yr ymgyrch gyda’r ymgeiswyr yn cyfarfod ynghyd â ffurflen gwariant.    

3) Bydd gwariant ymgyrchu yn cael ei ddiffinio fel 'unrhyw wariant a wneir gyda'r 

diben o hybu ymgyrch etholiad yr ymgeisydd'. Yr unig eithriadau yw 

gwisgoedd/dillad a nwyddau traul (gweler canllaw ar y dudalen nesaf).   

Nid yw’r rhestr isod yn gyflawn.    

Rhaid i Eitemau Ymgyrch (cael ei gyfrif o 

fewn y lwfans) 

 

Sail Resymegol: Mae’r eitemau hyn i gyd i’w 

cael eu   defnyddio’n benodol i gynyddu 

effaith eich ymgyrch ac felly rhaid ichi gyfrif 

am y costau cysylltiedig.     

Ni ddylai Nwyddau Traul ac eitemau penodol 

nac ydynt ar gyfer ymgyrchu gael eu cyfrif.    

 

Sail Resymegol: Mae'r rhain oll yn eitemau y gallem 

ddisgwyl yn rhesymol fod ymgeiswyr eu hunain yn 

berchen arnynt cyn eu penderfyniad i sefyll mewn 

etholiadau undeb. Golyga hyn nad eu prif 

swyddogaeth yw hyrwyddo ymgyrchu ac felly nid 

ydych yn gorfod eu cyfrif. Sylwch, nid yw’n 

angenrheidiol i’r ymgeisydd berchen arnynt cyn y 

penderfyniad i sefyll, felly gall ragor gael eu prynu ac 

ni fydd disgwyl iddynt gael eu cyfrif. 

 

Finyl Car   Paent, selotep, cardfwrdd a glud   

 

Taflenni   Hen daflenni ar gyfer baneri   

 

Losin   Anifail anwes, offeryn cerdd, ceir ac ati   

 

Nawdd (e.e. talebau, taflenni, stampiau ac   

ati)  

  Gwisgoedd   



 

Stampiau   Dillad   

Deunydd wedi’i Argraffu Cardfwrdd 

 
Torri Ymddygiad:   
Ar ôl cael gwybod am dorri ymddygiad, bydd ymgeiswyr yn cael eu hadrodd i’r Swyddog 
Canlyniadau a fydd yn cynnal ymchwiliad a fydd yn rhoi cosbau os yw ymgeisydd yn 
torri’r rheolau.   

Mae gan y Swyddog Canlyniadau neu’r Dirprwy Swyddog Canlyniadau yr hawl i gosbi a 
hyd yn oed gwahardd ymgeisydd o'r broses etholiad os maent yn gweld hynny’n briodol.    

Gwybodaeth Ychwanegol:  

O bryd i'w gilydd gall y tîm etholiadau, gan gynnwys y Swyddog Canlyniadau neu'r Dirprwy 

Swyddog Canlyniadau, gyhoeddi canllawiau etholiadol pellach. Gall y canllawiau gwmpasu 

elfennau o ymddygiad etholiad a dylent fod mor orfodadwy â'r rheoliadau yma. Bydd unrhyw 

ganllawiau o'r fath yn cael eu hanfon ati ymgeiswyr trwy e-bost.  

 

Sut i wneud cwyn   

Rhaid i bob cwyn gael ei dderbyn o fewn 24 awr ar ôl y digwyddiad a rhaid iddynt 
gyrraedd y tîm democratiaeth yn ysgrifenedig erbyn diwedd y pleidleisio.   

Gwneir cwynion drwy e-bostio elections@cardiff.ac.uk ac mae’n rhaid cynnwys y 
wybodaeth ganlynol;  

• Manylion y digwyddiad (pryd a ble y digwyddodd ac a oedd unrhyw dystion)   

• Tystiolaeth   

• Pa Reoliad sydd wedi’i dorri   

• Beth yr ydych yn gofyn inni ei wneud ynghylch hyn.   

   

Bydd y Swyddog Canlyniadau Etholiadau yn adolygu ac yn dyfarnu’r holl gwynion cyn 
cychwyn y Cyfrif.   

Asesu Cwynion:    
Mae'r Pwyllgor Etholiadau yn asesu'r holl gwynion ar sail unigol yn erbyn fformiwla 
safonol. Drwy ofyn cyfres o gwestiynau, mae'r Pwyllgor yn sicrhau trin pob ymgeisydd yn 
gyfartal.   



 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

A yw’r ymgeisydd wedi sathru    

egwyddor etholiadau neu    

reoliad? Os felly, pa un?   

A yw’r sathriad yn golygu fod    

yr ymgeisydd wedi cael    

mantais annheg?   

Yw hi’n bosib unioni’r    

sefyllfa?   

Ydy: Bydd y gosb    

briodol yn cael ei roi ar    

yr ymgeisydd.    -   Mater    
wedi’i ddatrys   

Nac ydy: Bydd yr    

ymgeisydd yn wynebu    

gwaharddiad.     


