Deiseb adalw: ffurflen gwariant a rhoddion
Gweler y nodiadau esboniadol i gael help yn llenwi'r ffurflen hon
Adran 1 - Manylion y ddeiseb
Aelod Seneddol
Etholaeth
Y dyddiad yr hysbyswyd Llefarydd Tŷ'r Cyffredin o'r
canlyniad neu'r dyddiad yr hysbyswyd y Swyddog Deisebau
bod y ddeiseb wedi dod i ben yn gynnar

Adran 2 - Manylion yr ymgyrchydd deisebau cofrestredig
Enw'r ymgyrchydd deisebau cofrestredig
Enw'r unigolyn cyfrifol
Dyddiad cofrestru

Adran 3 - Crynodeb o wariant
Gallwch ddefnyddio'r taflenni gwaith i nodi'r manylion ar gyfer pob eitem o wariant ar ddeisebau a nodi'r cyfansymiau ar gyfer y mathau o daliad a chategorïau gwariant
yn nhablau 3a a 3b.
Os nad oes gennych unrhyw beth i'w gofnodi ar gyfer categori penodol, nid oes angen i chi atodi'r daflen waith, ond rhaid i chi nodi sero neu ddim wrth ymyl y categori
hwnnw yn nhablau 3a a 3b.
Dywedwch wrthym os ydych wedi cwblhau ac atodi'r taflenni gwaith canlynol (y tabiau glas oni nodir yn wahanol):
Hysbysebu

Unigolyn cyfrifol/staff eraill

Deunydd a anfonwyd at etholwyr yn ddigymell

Costau swyddfa a chostau gweinyddol

Cludiant

Hawliadau heb eu talu (y tab oren)

Cyfarfodydd cyhoeddus

Hawliadau sy'n destun anghydfod (y tab coch)

Faint o daflenni gwaith ymgyrchoedd ar y cyd ydych chi'n eu cyflwyno (y tabiau melyn)?

Adran 3a Mathau o daliadau

Adran 3b - categorïau o wariant ar ôl cofrestru

Dull talu

£.cc/Dim

Diben

Taliadau a wnaed (ar ôl cofrestru)

A. Hysbysebu

Gwerth gwariant tybiannol

B. Deunydd a anfonwyd at etholwyr yn ddigymell

Hawliadau heb eu talu

C. Cludiant

Hawliadau sy'n destun anghydfod

D. Cyfarfodydd cyhoeddus
Is-gyfanswm:

E. Unigolyn cyfrifol a chostau staff eraill

Cyfanswm y gwariant cyn cofrestru

F. Costau swyddfa a chostau gweinyddol

Gwerth gwariant yr aed iddo fel rhan o ymgyrch ar y cyd

Is-gyfanswm (dylai gyfateb i'r is-gyfanswm yn
nhabl 3a):

Cyfanswm gwariant deisebau:

£.cc/Dim

Adran 4 - Rhoddion
Nid oes angen i'r adran hon gael ei chwblhau gan bleidiau gwleidyddol cofrestredig nad ydynt yn bleidiau llai

Os yw'n ofynnol i chi gyflwyno ffurflen rhoddion, dywedwch wrthym os ydych wedi cwblhau ac atodi'r taflenni gwaith canlynol (y tabiau gwyrdd):
Rhoddion a dderbyniwyd
Rhoddion a wrthodwyd
Os nad oes gennych unrhyw roddion a dderbyniwyd nac a wrthodwyd i roi gwybod amdanynt, nid oes angen i chi gyflwyno'r daflen waith berthnasol ond rhaid i chi
gofnodi sero neu ddim yn y blwch cyfatebol yn adran 4.
Cyfanswm y rhoddion a dderbyniwyd

£

Cyfanswm y rhoddion a wrthodwyd

£

Adran 5 - Datganiadau
Datganiad gwariant - rhaid iddo gael ei lofnodi gan yr unigolyn cyfrifol:
Rwy'n datgan fy mod wedi archwilio'r wybodaeth yn y ffurflen hon a'i bod, hyd eithaf fy ngwybodaeth a'm cred, yn ffurflen gyflawn a chywir fel sy'n ofynnol yn ôl y
gyfraith, a bod yr holl dreuliau a ddangosir ynddi wedi cael eu talu gennyf i neu unigolyn a awdurdodwyd gennyf i.

Llofnod yr unigolyn cyfrifol

Dyddiad

Datganiad rhoddion - rhaid iddo gael ei lofnodi gan yr unigolyn cyfrifol os ydych wedi cwblhau adran 4 (uchod):
Rwy'n datgan hyd eithaf fy ngwybodaeth a'm cred, fod yr holl roddion perthnasol y cofnodwyd eu bod wedi'u derbyn yn y ffurflen hon wedi cael eu gwneud gan roddwyr
a ganiateir, ac na dderbyniwyd unrhyw roddion perthnasol eraill mewn perthynas â'r ddeiseb adalw hon.
Llofnod yr unigolyn cyfrifol

Dyddiad

Rhaid i'r unigolyn cyfrifol gyflwyno'r ffurflen hon i'r Swyddog Deisebau priodol yn yr awdurdod lleol o fewn 30 diwrnod yn dechrau'r diwrnod ar ôl i'r
Swyddog Deisebau hysbysu Llefarydd Tŷ'r Cyffredin o ganlyniad y ddeiseb neu fod y ddeiseb wedi dod i ben yn gynnar.
Datganiad Preifatrwydd
Dim ond i gefnogi ein swyddogaethau statudol y byddwn ni'n defnyddio'r wybodaeth y byddwch yn ei rhoi i ni. Byddwn yn gofalu am eich gwybodaeth bersonol yn
ddiogel a byddwn yn dilyn deddfwriaeth diogelu data. Ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth bersonol amdanoch na'r wybodaeth bersonol y gallwch ddarparu am bobl
eraill i unrhyw un arall, heblaw bod yn rhaid i ni yn ôl y gyfraith.
Y sail gyfreithiol i gasglu'r wybodaeth yn y ffurflen yma yw ei bod hi'n hanfodol i ni i gyflawni tasgau a wneir sydd ym mudd y cyhoedd ac i ymarfer awdurdod swyddogol
fel y breinir yn y Comisiwn Etholiadol fel sydd yn Neddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000, Deddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983 a rheoliadau cysylltiedig
â deddfwriaeth etholiadol arall.
Caiff peth o'r wybodaeth a gesglir yn y ffurflen hon ei dosbarthu yn ddata personol categori arbennig. Rydym yn ei brosesu am reswm diddordeb sylweddol y cyhoedd,
ac mae ganddo sail mewn cyfraith y DU. I brosesu'r math yma o wybodaeth, ma'n rhaid i'r Rheolwr Data gael dogfen bolisi berthnasol sy'n dangos sut fydd y wybodaeth
yn cael ei thrin.
Y Comisiwn Etholiadol yw'r Rheolwr Data a'r Swyddog Diogelu Data yw Jo Crofton-Diggins (dataprotection@electoralcommission.org.uk).
Mae'r hysbysiad preifatrwydd ar gael yn https://www.electoralcommission.org.uk/cymru/privacy-notice a gallwch ei ddarllen i weld sut ry'n ni'n prosesu data personol.

A. Hysbysebu
Rhif yr Derbynneb/
Eitem Anfoneb

Eitem/
Gwasanaeth

Enw a chyfeiriad y cyflenwr
(oni bai ei fod ar yr anfoneb/derbynneb)

Is-gyfansymiau

Dyddiad Gwerth £
Talwyd

Swm
Gwerth
Anghydfod
a dalwyd £tybiannol £ /Heb dalu

Ymgyrch
Ar y Cyd?

B. Deunydd a anfonwyd at etholwyr yn ddigymell
Rhif yr Derbynneb/
Eitem Anfoneb

Eitem/
Gwasanaeth

Enw a chyfeiriad y cyflenwr
(oni bai ei fod ar yr anfoneb/derbynneb)

Is-gyfansymiau

Dyddiad Gwerth £
Talwyd

Swm
Gwerth
Anghydfod
a dalwyd £tybiannol £ /Heb dalu

Ymgyrch
Ar y Cyd?

C. Cludiant
Rhif yr
Eitem

Derbynneb/
Anfoneb

Eitem/
Gwasanaeth

Enw a chyfeiriad y cyflenwr
(oni bai ei fod ar yr anfoneb/derbynneb)

Is-gyfansymiau

Dyddiad Gwerth £
Talwyd

Swm
Gwerth
Anghydfod
a dalwyd £tybiannol £ /Heb dalu

Ymgyrch
Ar y Cyd?

D. Cyfarfodydd cyhoeddus
Rhif yr
Eitem

Derbynneb/
Anfoneb

Eitem/
Gwasanaeth

Enw a chyfeiriad y cyflenwr
(oni bai ei fod ar yr anfoneb/derbynneb)

Is-gyfansymiau

Dyddiad Gwerth £
Talwyd

Swm
Gwerth
Anghydfod
a dalwyd £tybiannol £ /Heb dalu

Ymgyrch
Ar y Cyd?

E. Unigolyn cyfrifol a staff
Rhif yr
Eitem

Derbynneb/
Anfoneb

Eitem/
Gwasanaeth

Enw a chyfeiriad y cyflenwr
(oni bai ei fod ar yr anfoneb/derbynneb)

Is-gyfansymiau

Dyddiad Gwerth £
Talwyd

Swm
Gwerth
Anghydfod
a dalwyd £tybiannol £ /Heb dalu

Ymgyrch
Ar y Cyd?

F. Costau swyddfa a chostau gweinyddol
Rhif yr
Eitem

Derbynneb/
Anfoneb

Eitem/
Gwasanaeth

Enw a chyfeiriad y cyflenwr
(oni bai ei fod ar yr anfoneb/derbynneb)

Is-gyfansymiau

Dyddiad Gwerth £
Talwyd

Swm
Gwerth
a dalwyd £tybiannol £

Anghydfod
/Heb dalu

Ymgyrch
Ar y Cyd?

Eich gwariant ymgyrchu ar y cyd - [Nodwch enw'r partner(iaid) ymgyrchu ar y cyd]
Rhowch fanylion y gwariant yr aethoch iddo fel rhan o ymgyrch ar y cyd. Ni ddylid cyflwyno'r daflen waith hon gyda'ch ffurflen eich hun - llenwch un daflen waith
ar gyfer pob ymgyrch ar y cyd y gwnaethoch wario arian ynddi ac argraffwch gopi ar gyfer pob partner ymgyrchu ar y cyd y buoch yn gweithio gydag ef ar yr
ymgyrch honno i'w gyflwyno gyda'i ffurflen gwariant. Rhaid i'ch partneriaid ymgyrchu ar y cyd wneud yr un peth a rhaid i chi gyflwyno eu taflenni gwaith gyda'ch
ffurflen gwariant.
Cyfanswm gwerth gwariant cyn cofrestru (gweler nodiadau): £

Eitem/
Gwasanaeth

Enw a chyfeiriad y cyflenwr

Dyddiad
Talwyd

Gwerth £

Categori

Is-gyfanswm (yn cynnwys gwariant cyn cofrestru)

Hawliadau heb eu talu
Categori

Rhif yr Eitem Eitem/Gwasanaeth

Cyfanswm

Swm £

Enw'r llys

Dyddiad y cais

Hawliadau sy'n destun anghydfod
Categori

Rhif yr Eitem

Eitem/Gwasanaeth

Cyfanswm

Swm £

Natur yr anghydfod

Cam Gweithredu

Rhoddion a dderbyniwyd gennych
Enw'r rhoddwr (a rhif y
cwmni os yw'n gymwys)

Cyfeiriad

Statws

Dyddiad
derbyn

Dyddiad a
derbyniwyd

Cyfanswm

Gwerth £

Math o rodd

Rhoddion nas Caniateir
Enw'r rhoddwr

Cyfeiriad

Dyddiad
derbyn

Cyfanswm

Statws

Gwerth £

Dyddiad a'r modd yr
Math o rodd ymdriniwyd â'r rhodd

