
Ymgeisydd ac Asiantau  
Nodyn briffio - posteri etholiad 
 

Rhaid i ymgeiswyr ac asiantau gadw at y canllawiau canlynol ar arddangos 

posteri etholiad.  

 

1. Defnyddiwch argraffiadau ar eich holl ddeunydd ymgyrchu printiedig a sicrhewch fod yr 

argraffnod yn glir ac yn weladwy.  Os ydych chi'n defnyddio deunydd dwy ochr fel poster, 

sicrhewch fod yr argraffnod i'w weld ar yr ochr sy'n cael ei dangos ac nid y gwrthwyneb.  

 

2. Cydymffurfio â rheolau cynllunio sy'n ymwneud â hysbysebion a baneri mawr gan gynnwys 

-  

a. Goleuadau stryd – eiddo Cyngor Caerdydd yw'r rhain felly ni ellir eu defnyddio i 

arddangos deunydd ymgyrchu. 

b. Polion telegraff – byddai angen gofyn am ganiatâd i arddangos y rhain gan 

berchnogion y polion telegraff cyn eu harddangos.   

c. Celfi stryd eraill – eiddo Cyngor Caerdydd yw'r rhain felly ni ellir eu defnyddio i 

arddangos deunydd ymgyrchu.  

d. Pontydd – eiddo Cyngor Caerdydd a Llywodraeth Cymru yw'r rhain ac felly ni ellir eu 

defnyddio i arddangos deunydd ymgyrchu. 

e. Adeiladau a Choed – rhaid gofyn am ganiatâd perchennog yr adeilad neu'r goeden 

cyn y gellir codi unrhyw ddeunydd hysbysebu. 

 

3. Nid yw'r gyfraith yn caniatáu arddangos posteri etholiadol ar dir cyhoeddus neu dir sy'n 

eiddo i - neu sy’n cael ei ddefnyddio gan - y sector cyhoeddus.  Os nad ydych yn siŵr a yw'r 

eiddo neu'r tir yn breifat, anfonwch e-bost at gwybodaetheiddo@caerdydd.gov.uk neu 

ffoniwch 02920 872072 i holi'r awdurdod lleol cyn arddangos eich deunydd ymgyrchu ar y 

tir hwnnw.  

 

4. Dylid ystyried maint poster etholiadol a lle mae'r poster yn cael ei arddangos gan gynnwys 

–  

a. Cael caniatâd perchennog y safle neu unrhyw berson arall sydd â diddordeb yn y 

safle. 

b. Peidio â chuddio nac amharu ar unrhyw arwydd, signal neu unrhyw hysbysiad 

cyhoeddus arall ar y ffyrdd. 

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â lleoli deunydd etholiadol, cysylltwch 

â'r Adran Gynllunio yn RheoliDatblygu@caerdydd.gov.uk.  

 

5. Tenantiaid Tai Cyngor – Gall tenantiaid Tai Cyngor godi hysbysebion etholiadol cyn belled 

â'u bod yn cadw at y rheoliadau a nodir uchod. Ni all tenantiaid Fflatiau’r Cyngor godi 

unrhyw hysbysebion etholiadol mewn unrhyw ardal gymunedol allanol neu fewnol neu ardal 

a rennir.  

 

6. Mae Cyngor Caerdydd yn cadw'r hawl i gael gwared ar blacardiau'n rhagweithiol pe bai'r 

placard yn torri'r canllawiau hyn.   



 

 

 

 

 

7. Rhaid i ymgeiswyr ac asiantau sicrhau nad yw arwyddlun Cyngor Caerdydd wedi'i gynnwys 

fel rhan o ddeunydd yr ymgyrch.   

 

8. Rhaid i chi gadw'r poster mewn cyflwr glân, taclus a diogel a thynnu posteri awyr agored yn 

brydlon ar ôl yr etholiad (rhaid i chi wneud hyn o fewn 14 diwrnod ar ôl i'r bleidlais etholiadol 

gau). 

 

9. Ni ddylech dalu pobl i arddangos eich hysbysebion (oni bai eu bod yn arddangos 

hysbysebion fel rhan o'u busnes arferol).  

 

 

10. Bydd placiau sydd wedi'u tynnu gan Gyngor Caerdydd yn cael eu storio ac ar gael i'w 

casglu o Ffordd Lamby o ddydd Llun i ddydd Gwener.  Cysylltwch â Rachel Huntley ar 029 

20717500 i drefnu casgliad. Bydd placardiau sy'n cael eu fandaleiddio yn cael eu clirio a'u 

gwaredu.  

 

 

 

Bydd unrhyw gwynion am hysbysebion etholiad yn cael eu cyfeirio at Rebecca Light, Rheolwr 

Gwasanaethau Etholiadol, rebecca.light@caerdydd.gov.uk a bydd Cyngor Caerdydd yn dilyn y 

broses ganlynol: 

 

 

Further guidance available in the Electoral Commission Guidance for candidates and 

agents – Part 4  

 


