Nodwch y marc adnabod fel y mae ar ddatganiad yr ymgeisydd

Cofnod gwariant ymgyrchwyr: Etholiad cyffredinol Senedd y DU (Ymgyrch Fer) Prydain Fawr
Adran 1 – Manylion yr ymgeisydd a'r etholiad
Etholaeth
Math o etholaeth
Pleidleiswyr

Dyddiad y daethoch yn ymgeisydd

Dyddiad yr etholiad

Dyddiad datgan y canlyniad

Enw'r ymgeisydd
Plaid gofrestredig

Terfyn gwariant

Adran 2 – Manylion yr asiant etholiad
Enw'r asiant

Dyddiad penodi asiant etholiad

Fi yw'r asiant sy'n gyfrifol am gyflwyno'r ffurflen treuliau ymgeisydd hon o dan Ran II o Ddeddf Cynrychiolaeth
y Bobl 1983
Fi yw'r ymgeisydd ac roeddwn yn asiant etholiad i mi fy hun. Rwyf yn gyfrifol am gyflwyno'r ffurflen treuliau ymgeisydd hon
o dan Ran II o Ddeddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983

Adran 3 – Crynodeb o wariant
Os oes gennych wybodaeth i adrodd amdani ynglŷn â gwariant ymgeisydd dylech ddefnyddio'r taflenni gwaith i nodi manylion
ar gyfer bob eitem a rhoi cyfanswm y math o daliad a chategorïau gwariant yn nhablau 3a a 3b. Os ydych yn cwblhau'r
taflenni gwaith gyda chyfrifiadur, bydd y cyfansymiau'n cael eu hadio'n awtomatig i dablau 3a a 3b.
Os nad oes gennych unrhyw wariant i adrodd amdano i gategori penodol, nid oes angen i chi atodi'r daflen waith,
ond rhaid i chi nodi 0 (sero) yn agosaf at y categori hwnnw yn nhablau 3a a 3b.
Dywedwch wrthym os ydych wedi cwblhau ac atodi'r taflenni gwaith canlynol:
Hysbysebu

Do

Na

Deunydd digymell i etholwyr

Do

Na

Cludiant

Do

Na

Cyfarfodydd cyhoeddus

Do

Na

Costau asiant a staff eraill

Do

Na

Llety a gweinyddu

Do

Na

Hawliadau heb eu talu

Do

Na

Hawliadau mae anghydfod yn eu cylch

Do

Na

Adran 3a Math o dâl
Ffordd o dalu

£.pp/Dim

Adran 3b Categorïau taliadau
Pwrpas

Hawliadau heb eu talu

A. Hysbysebu

Hawliadau mae anghydfod yn eu cy

B. Deunydd digymell i etholwyr

Gwerth gwariant tybiannol

C. Cludiant

Taliadau a wnaed

D. Cyfarfodydd cyhoeddus

Cyfanswm

E. Costau asiant a staff eraill

F. Llety a gweinyddu
Dylai'r cyfanswm gwariant i 3a fod yn hafal â'r cyfanswm gwariant i
3b. Os nad ydynt yn hafal, gwiriwch eich bod wedi cwblhau'r Cyfanswm gwariant etholiad
taflenni gwaith ar hawliadau heb eu talu a rhai y mae
anghydfod yn eu cylch.
Adran 4 – Datganiad o'r holl dreuliau personol a gafwyd
Rhowch fanylion gwariant personol ar y daflen waith wedi'i labelu yn 'Dreuliau personol'
Treuliau personol yw treuliau teithio a byw rhesymol yr ymgeisydd at y diben o ymgyrchu yn
yr etholiad. Nid yw treuliau personol yn cyfrif yn erbyn terfyn yr ymgeisydd ac ni ddylent
ddyblygu unrhyw beth sydd eisoes wedi ei ddatgan fel gwariant etholiad dan Adran 3.
Cyfanswm treuliau personol

£.pp/Dim

Adran 5 – Rhoddion
Dywedwch wrthym os ydych wedi cwblhau ac atodi'r taflenni gwaith ar y:
Rhoddion a dderbyniwyd

Do

Na

Rhoddion a wrthodwyd

Do

Na

Cyfanswm gwerth rhoddion a dderbyniwyd
Cyfanswm gwerth rhoddion a wrthodwyd

Dywedwch wrthym am unrhyw arian a ddarparwyd gan yr ymgeisydd i gwrdd â chostau gwariant etholiad (dewisol)
Adran 6 – Cronfa Mynediad i Swyddi Etholedig ar gyfer Pobl Anabl (Mae'r cwestiwn hwn yn wirfoddol)
A ydych wedi derbyn grant o'r Gronfa
Mynediad i Swydd Etholedig?

Do

Na

Well gen i beidio dweud

Cyflwynwch y ffurflen hon i'r Swyddog Canlyniadau priodol o fewn 35 diwrnod o'r datganiad o'r canlyniad.
Rhaid iddi fod â datganiad ar wahân wedi ei lofnodi gan yr asiant etholiad yn dilysu'r cofnod hwn.
O fewn saith diwrnod gwaith o gyflwyno'r cofnod hwn, rhaid i'r ymgeisydd hefyd gyflwyno datganiad wedi'i lofnodi yn dilysu'r cofnod

A. Hysbysebu
Rhif
Eitem

Derbynneb/ Eitem/
Anfoneb
Gwasanaeth

Enw a chyfeiriad y cyflenwr
(oni bai eu bod ar yr anfoneb/derbynneb)

Is-gyfansymiau

Dyddiad talu

Gwerth £

Faint
dalwyd £

Gwerth
tybiannol £

Anghydfod/
Heb Dalu?

B. Deunydd digymell i etholwyr
Rhif
eitem

Derbynneb/ Eitem/
Anfoneb
Gwasanaeth

Enw a chyfeiriad y cyflenwr
(onibai ei bod ar yr anfoneb/derbynneb)

Is-gyfansymiau

Dyddiad
talu

Gwerth £

Faint
dalwyd £

Gwerth
Anghydfod/
tybiannol £ Heb Dalu?

C. Trafnidiaeth
Rhif
eitem

Derbynneb Eitem/
Anfoneb
Gwasanaeth

Enw a chyfeiriad y cyflenwr
(oni bai eu bod ar yr anfoneb/derbynneb)

Is-gyfansymiau

Dyddiad
talu

Gwerth £

Faint
dalwyd £

Gwerth
tybiannol £

Anghydfod/
Heb Dalu?

D. Cyfarfod cyhoeddus
Rhif
eitem

Derbynneb/ Eitem/
anfoneb
Gwasanaeth

Enw a chyfeiriad y cyflenwr
(oni bai eu bod ar yr anfoneb/derbynneb)

Is-gyfansymiau

Dyddiad talu Gwerth £

Faint
dalwyd £

Gwerth
Anghydfod/
tybiannol £ Heb Dalu?

E. Costau asiant a chostau staff
Rhif
eitem

derbynneb/ Eitem/
Anfoneb
Gwasanaeth

Enw a chyfeiriad y cyflenwr
(oni bai eu bod ar yr anfoneb/derbynneb)

Dyddiad talu

Gwerth £

Faint
dalwyd £

Is-gyfansymiau:

Gwerth
tybiannol £

Anghydfod/
Heb Dalu?

F. Llety a gweinyddu
Rhif
eitem

Derbynneb/ Eitem/
anfoneb
Gwasanaeth

Enw a chyfeiriad y cyflenwr
(oni bai eu bod ar yr anfoneb/derbynneb)

Dyddiad talu Gwerth £

Faint
dalwyd £

Is-gyfansymiau:

Gwerth
tybiannol £

Anghydfod/
Heb Dalu?

Hawliadau heb eu talu
Categori
Rhif eitem

Eitem/Gwasanaeth

CYFANSWM

Enw'r llys

Dyddiad y cais

Swm £

Hawliadau y mae anghydfod yn eu cylch
Categori
Rhif eitem Eitem/Gwasanaeth

CYFANSWM

Natur yr anghydfod

Gweithredu

Swm £

Treuliau Personol
Disgrifiad o'r eitem

Cyfanswm

Dyddiad y cafwyd Dyddiad y cafwydDyddiad
y treuliau
yr anfoneb
talu

Swm £

Rhoddion yr ydych wedi eu derbyn
Enw'r rhoddwr
Cyfeiriad

Rhif cwmni (os oes ei angen)

Statws

Dyddiad ei gael Dyddiad ei dderbyn Natur

CYFANSWM

Gwerth £

Rhoddion a wrthodwyd gennych
Enw'r rhoddwr os yw'n hysbys) Cyfeiriad (os yw'n hysbys)

Dyddiad derbyn

Natur

Dyddiad a dull ymdrin

Gwerth £

CYFANSWM

