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Etholiad cyffredinol 
Senedd y DU 
2017: Ymgyrchu 
etholaeth â ffocws  
 
 

Mae’r ddogfen hon i ymgyrchwyr 
cofrestredig nad ydynt yn bleidiau sydd 
eisiau gwybod am ymgyrchu â ffocws 
mewn etholaeth neu etholaethau 
penodol yn y cyfnod sy’n arwain at 
etholiad cyffredinol Senedd y DU 
 

Trosolwg 
 

Ymgyrchu etholaeth â ffocws 

Terfynau gwariant 

 Adrodd ar ôl yr etholiad 

  

Cynnwys: 

 

Ffurflenni efallai y byddwch eu hangen:: 

 

 TP1; TP4(i) 



 

 

Cyfieithiadau a fformatau 
eraill 
I gael gwybodaeth ynghylch cael y cyhoeddiad hwn mewn iaith 
arall, neu ar ffurf fersiwn print bras neu Braille, cysylltwch â'r 
Comisiwn Etholiadol 

Ffôn: 020 7271 0500 
E-bost: publications@electoralcommission.org.uk 

 
 
Termau ac ymadroddion a ddefnyddir 
gennym 
 
Rydym yn defnyddio 'rhaid' pan fyddwn yn cyfeirio at ofynion 
penodol. Rydym yn defnyddio 'dylai' ar gyfer eitemau yr ydym 
yn eu hystyried yn arfer da, ond nad ydynt yn ofynion cyfreithiol 
neu reoleiddiol.  
 
Nid oes rhaid i chi ddilyn y canllawiau hyn, ond os wenwch chi 
byddwch fel arfer yn gwneud digon i gydymffurfio â'r gyfraith.  

 

Ein dull o orfodi 
Mae'r Comisiwn yn rheoleiddio cyllid a gwariant gwleidyddol. 
Rydym wedi ymrwymo i ddarparu’r rhai yr ydym yn eu 
rheoleiddio â dealltwriaeth glir o'u rhwymedigaethau rheoliadol 
drwy ein dogfennau canllawiau a chyngor. 

Pryd bynnag y bo'n bosib, rydym yn defnyddio cyngor a 
chanllawiau yn rhagweithiol er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth. 
Ac rydym yn eu rheoleiddio mewn ffordd sy'n effeithiol, yn 
gymesur ac yn deg. 

Os nad ydych yn cydymffurfio â gofynion cyfreithiol neu 
reoleiddiol gallech chi neu eich sefydliad fod yn destun i 
gosbau sifil neu droseddol. Gallwch gael rhagor o wybodaeth 
am ddull y Comisiwn o orfodi yn 
www.electoralcommission.org.uk/cymru/our-work/roles-and-
responsibilities/our-role-as-regulator-of-political-party-finances 
 

mailto:publications@electoralcommission.org.uk
file://ecs_media/swyn$/Cyfieithu/Third%20Parties%20Guidance/To%20be%20proofed/www.electoralcommission.org.uk/cymru/our-work/roles-and-responsibilities/our-role-as-regulator-of-political-party-finances
file://ecs_media/swyn$/Cyfieithu/Third%20Parties%20Guidance/To%20be%20proofed/www.electoralcommission.org.uk/cymru/our-work/roles-and-responsibilities/our-role-as-regulator-of-political-party-finances
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Ymgyrchu etholaeth â 
ffocws 
 

Ar gyfer pwy mae’r ddogfen hon: 
Ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau a all ymgymryd â 
gweithgaredd ymgyrchu a reoleiddir sydd ond yn effeithio neu'n 
cael ei gyfyngu’n sylweddol i etholaeth neu etholaethau 
penodol yn y cyfnod sy’n arwain at etholiad cyffredinol 
Seneddol y DU. 

Mae’r ddogfen yn trafod: 
 ymgyrchu etholaeth â ffocws 

 ymgyrchu etholaeth â ffocws a therfynau gwariant 

 adrodd ar ôl yr etholiad 

Dogfennau cysylltiedig: 
 Trosolwg o ymgyrchoedd rhai nad ydynt yn bleidiau 

 Cofrestru fel ymgyrchydd nad yw’n blaid 

 Rheoli gwariant ymgyrchu rhai nad ydynt yn bleidiau 

 Etholiad cyffredinol Senedd y DU 2017: ymgyrchwyr nad 
ydynt yn bleidiau 

 Ymgyrchu ar y cyd i ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau  

 
  

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/169464/to-campaign-npc-ukpge-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/169464/to-campaign-npc-ukpge-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/225219/UKPGE-2017-Registering-as-a-non-party-campaigner-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0016/225223/UKPGE-2017-Managing-campaign-spending-NPC-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0013/225220/UKPGE-2017-NPC-election-specific-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0013/225220/UKPGE-2017-NPC-election-specific-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/225417/UKPGE-2017-Joint-campaigning-NPC-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/225417/UKPGE-2017-Joint-campaigning-NPC-Welsh.pdf
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Crynodeb 
 

O dan y Ddeddf Pleidiau 
Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 
2000 (PPERA), mae cyfyngiadau ar 
faint y gall ymgyrchwyr nad ydynt yn 
bleidiau ei wario ym mhob etholaeth 
seneddol yn y cyfnod sy’n arwain at 
etholiad cyffredinol Seneddol y DU. 

 
Rydym yn galw gwariant ar 
weithgarwch ymgyrchu a reoleiddir y 
mae ei effeithiau yn cael eu cyfyngu’n 
gyfan gwbl neu’n sylweddol i 
etholaeth neu etholaethau penodol yn 
‘ymgyrchu etholaeth â ffocws’. 

 

Mae’r ddogfen hon yn esbonio sut 
mae’r rheolau ar ymgyrchu etholaeth 
â ffocws yn berthnasol. 
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Cyflwyniad 
Ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau yw unigolion neu 
sefydliadau sy’n ymgyrchu yn y cyfnod cyn etholiadau, ond nad 
ydynt yn sefyll fel pleidiau gwleidyddol neu ymgeiswyr. Yn ôl y 
gyfraith etholiadol, gelwir yr unigolion neu sefydliadau hyn yn 
'drydydd parti'. Pan fo ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau wedi 
cofrestru gyda'r Comisiwn Etholiadol fe'u gelwir yn 'drydydd 
partïon  cydnabyddedig'. Yn ein canllawiau rydym yn galw 
trydydd partïon cydnabyddedig yn 'ymgyrchwyr cofrestredig 
nad ydynt yn bleidiau' 

Yn y cyfnod sy’n arwain at etholiad cyffredinol Senedd y DU, 
mae amser pendant pan fo’r rheolau ar wariant a rhoddion yn 
berthnasol. Galwn yr amser hwn yn ‘gyfnod a reoleiddir’.  
 
Yn ystod y cyfnod a reoleiddir i etholiad cyffredinol Senedd y 
DU, yr uchafswm y gall ymgyrchydd cofrestredig neu 
anghofrestredig nad yw’n blaid ei wario ar weithgarwch 
ymgyrchu a reoleiddir mewn etholaeth seneddol benodol yw 
£9,750. 
 
Rydym yn galw gwariant ar weithgarwch ymgyrchu a reoleiddir 
y mae ei effeithiau yn cael eu cyfyngu’n gyfan gwbl neu’n 
sylweddol i etholaeth neu etholaethau penodol yn ‘ymgyrchu 
etholaeth â ffocws’. Gallwch ymgymryd ag ymgyrchu etholaeth 
â ffocws mewn mwy nag un etholaeth. 

Mae’r ddogfen hon yn esbonio: 
 

 beth yw ymgyrchu etholaeth â ffocws  

 sut mae’r terfynau gwariant yn berthnasol i ymgyrchwyr 
cofrestredig neu anghofrestredig 

 y gofynion adrodd ymgyrchu etholaeth â ffocws i ni ar ôl yr 
etholiad. 
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Ymgyrchu etholaeth â 
ffocws 
 

Yr egwyddor arweiniol 
Er mwyn penderfynu a ydych yn dilyn ymgyrchu etholaeth â 
ffocws, dylech wneud asesiad gonest a rhesymol yn seiliedig 
ar y ffeithiau ynghylch a fydd effeithiau'r gwariant ar y 
gweithgarwch ymgyrchu a reoleiddir yn cael eu cyfyngu’n 
gyfan gwbl neu'n sylweddol i etholaeth neu etholaethau 
penodol. Dylech ystyried: 

 

 p'un a ydych yn bwriadu dylanwadu ar bobl sy'n pleidleisio 
mewn etholaeth neu etholaethau penodol a;  

 p’un a fydd y gwariant ond yn effeithio ar etholaeth neu 
etholaethau penodol, waeth beth yw eich bwriadau 

 

Mewn llawer o achosion, bydd gwneud yr asesiad hwn yn 
syml. Mae eich gweithgaredd yn debygol iawn o fod yn 
ymgyrchu etholaeth â ffocws os ydych yn mynd i wariant 
ymgyrchu a reoleiddir er mwyn dylanwadu ar ddewis pleidleisio 
pobl mewn etholaeth neu etholaethau penodol drwy: 

 

 anfon deunydd etholiad drwy'r post uniongyrchol, lle mae 
pleidleiswyr wedi cael eu dewis yn ôl cod post 

 canfasio trwy ddefnyddio banciau ffôn lle rydych wedi dewis 
pleidleiswyr yn ôl cod post 

 canfasio o ddrws i ddrws lle rydych wedi dewis aelwydydd 
mewn etholaeth neu etholaethau penodol ond nid rhai eraill 

  

‘Gweithgaredd 
ymgyrchu a 
reoleiddir’ yw 
gweithgaredd y gellir 
yn rhesymol ei 
ystyried fel bwriad i 
ddylanwadu ar 
bleidleiswyr i 
bleidleisio o blaid 
neu yn erbyn 
pleidiau gwleidyddol 
neu gategorïau o 
ymgeiswyr 
Mae rhagor o 
wybodaeth ar gael 
yn ein canllawiau: 
Trosolwg o 
ymgyrchu a 
reoleiddir rhai nad 
ydynt yn bleidiau  
 

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/225218/UKPGE-2017-Overview-of-non-party-campaigns-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/225218/UKPGE-2017-Overview-of-non-party-campaigns-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/225218/UKPGE-2017-Overview-of-non-party-campaigns-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/225218/UKPGE-2017-Overview-of-non-party-campaigns-Welsh.pdf
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Mewn achosion eraill, dylech ystyried a fyddai eich gwariant yn 
cael yr effaith o: 

 

 ddylanwadu ar bwy mae pobl yn pleidleisio drostynt mewn 
etholaeth neu etholaethau penodol a; 

 denu sylw pleidleiswyr mewn etholaeth neu etholaethau 
penodol, yn hytrach na'r etholaeth yn gyffredinol.  

 
Yn arbennig, dylech ystyried: 
 

 p’un a yw cynnwys eich neges ymgyrchu yn cael ei 
chyfyngu i faterion sy'n berthnasol i etholaeth neu 
etholaethau penodol, a 

 p’un a fydd eich gweithgarwch ymgyrch yn cael ei weld neu 
ei glywed yn bennaf gan bleidleiswyr mewn etholaeth neu 
etholaethau penodol 

 

Rhoi’r egwyddor ar waith 
Mae'r enghreifftiau isod yn nodi sut y mae'r egwyddor arweiniol 
yn berthnasol yn ymarferol.  

Eu bwriad yw eich helpu i ystyried sut i gymhwyso'r egwyddor 
i'ch gweithgarwch ymgyrchu. Ym mhob achos, dylech bob 
amser wneud asesiad gonest a rhesymol - yn seiliedig ar y 
ffeithiau penodol – p’un a yw’r gweithgarwch yr ydych yn 
ymgymryd ag ef yn ymgyrchu etholaeth â ffocws. 
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Enghraifft 1 
Rydych yn cynnal rali gyhoeddus mewn parc ynglŷn â mater 
etholiad sy'n berthnasol i bleidleiswyr ledled y DU. Mae'r rali yn 
weithgarwch ymgyrchu a reoleiddir gan y gellir yn rhesymol ei 
hystyried fel bwriad i ddylanwadu ar bleidleiswyr i bleidleisio o 
blaid neu yn erbyn pleidiau gwleidyddol neu gategorïau o 
ymgeiswyr.  
 
Rydych wedi hysbysebu'r rali ar eich gwefan, mewn 
hysbysebion papur newydd, ar y cyfryngau cymdeithasol a 
thrwy daflenni a ddosbarthwyd ar hyd a lled y DU.  
 
Wrth benderfynu a yw eich rali yn ymgyrchu etholaeth â 
ffocws, dylech ystyried y ffactorau canlynol: 
 

A yw'r rali yn ceisio dylanwadu ar bobl sy'n pleidleisio 
mewn etholaeth neu etholaethau penodol yn unig? 
 

 Rydych wedi hysbysebu eich rali ar draws y DU gyda'r 
bwriad o gyrraedd y gynulleidfa ehangaf bosibl, er bod y rali 
gyhoeddus yn cael ei chynnal mewn etholaeth benodol. Nid 
oes dim i nodi bod y rali yn debygol o effeithio ar bobl sydd 
ond yn pleidleisio mewn etholaeth neu etholaethau penodol. 

 

A yw testun y rali yn arbennig o berthnasol i etholaeth neu 
etholaethau penodol?  
 

 Mae'r rali ynghylch mater sy'n berthnasol i bleidleiswyr ar 
draws y DU, yn hytrach na'r etholaeth benodol lle cynhelir y 
rali. 

 
Gan gymryd yr holl ffactorau hyn i ystyriaeth, ni fyddai'r rali yn 
ymgyrchu etholaeth â ffocws. 
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Enghraifft 2: 
Rydych yn cynnal rali gyhoeddus mewn parc i gefnogi mater 
lleol sydd ond yn effeithio ar bleidleiswyr mewn dwy etholaeth 
gyfagos. Mae'r rali yn weithgarwch ymgyrchu a reoleiddir gan y 
gall yn rhesymol gael ei hystyried fel bwriad i ddylanwadu ar 
bleidleiswyr i bleidleisio o blaid neu yn erbyn pleidiau 
gwleidyddol neu gategorïau o ymgeiswyr. 
 
Dim ond drwy daflenni y mae'r rali wedi cael ei hysbysebu, 
wedi’u darparu i bleidleiswyr yn y ddwy etholaeth. 
 
Wrth benderfynu a yw eich rali yn ymgyrchu etholaeth â 
ffocws, dylech ystyried y ffactorau canlynol: 
 

A yw'r rali yn ceisio dylanwadu ar bobl sy'n pleidleisio 
mewn etholaeth neu etholaethau penodol yn unig? 
 

 Mae'r rali yn ymwneud â mater lleol, a dim ond yn y ddwy 
etholaeth yr effeithir arnynt yr ydych wedi ei hysbysebu. 
Nod y digwyddiad yw dylanwadu ar bobl sy'n pleidleisio yn 
yr etholaethau hyn, ac nid eraill.  

 

A yw testun y rali yn arbennig o berthnasol i etholaeth neu 
etholaethau penodol?  
 

 Mae'r rali yn ymwneud â mater lleol sydd ond yn effeithio ar 
bleidleiswyr yn ddwy etholaeth 

 
Gan gymryd yr holl ffactorau hyn i ystyriaeth, byddai’r rali yn 
ymgyrchu etholaeth â ffocws. 
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Enghraifft 3 
Rydych yn penderfynu dosbarthu taflenni sy’n hyrwyddo eich 
ymgyrch ar fater etholiadol sy'n berthnasol i bleidleiswyr ledled 
y DU. Mae'r taflenni yn cyfrif fel gweithgarwch ymgyrchu a 
reoleiddir gan y gallant yn rhesymol gael eu hystyried fel 
bwriad i ddylanwadu ar bleidleiswyr i bleidleisio o blaid neu yn 
erbyn pleidiau gwleidyddol neu gategorïau o ymgeiswyr. 
Rydych wedi dewis dosbarthu'r taflenni mewn terfynfa reilffordd 
genedlaethol fawr yn Llundain, gyda'r bwriad o gyrraedd 
cynulleidfa eang ar gyfer eich ymgyrch. 
 
Wrth benderfynu a yw'r taflenni yn ymgyrchu etholaeth â 
ffocws, dylech ystyried y ffactorau canlynol: 
 

A yw dosbarthiad y taflenni yn ceisio dylanwadu ar bobl 
sy'n pleidleisio mewn etholaeth neu etholaethau penodol 
yn unig? 
 

 Er bod y derfynfa reilffordd yr ydych yn dosbarthu'r taflenni 
ynddi mewn etholaeth seneddol benodol, nid oes dim i 
ddangos bod y taflenni yn debygol o effeithio dim ond ar y 
bobl sy'n pleidleisio yn yr etholaeth honno. Wrth ddosbarthu 
eich taflenni yma, yr ydych yn ceisio denu sylw etholwyr yn 
gyffredinol, yn hytrach na phobl sy'n pleidleisio yn yr 
etholaeth honno yn unig. Mae hyn oherwydd ei bod yn 
debygol y bydd y bobl yn y derfynfa yn pleidleisio mewn 
llawer o wahanol etholaethau ar draws y DU.  

 

A yw cynnwys a neges y daflen arbennig o berthnasol i 
etholaeth neu etholaethau penodol?  
 

 Mae cynnwys y taflenni yn ymwneud â mater sy'n 
berthnasol i bleidleiswyr ar draws y DU, yn hytrach na'r 
etholaeth benodol lle maent yn cael eu dosbarthu. 

 
Gan gymryd y ffactorau hyn i ystyriaeth, ni fyddai’r taflenni yn 
cael eu hystyried yn ymgyrchu etholaeth â ffocws. 
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Enghraifft 4 
Rydych yn penderfynu dosbarthu taflenni i hyrwyddo eich 
ymgyrch ar fater lleol mewn etholaeth benodol. Mae'r taflenni 
yn cyfrif fel gweithgarwch ymgyrchu a reoleiddir gan y gallant 
yn rhesymol gael eu hystyried fel bwriad i ddylanwadu ar 
bleidleiswyr i bleidleisio o blaid neu yn erbyn pleidiau 
gwleidyddol neu gategorïau o ymgeiswyr. Rydych wedi dewis 
dosbarthu'r taflenni mewn canolfan siopa leol yn yr etholaeth 
lle mae'r mater yn berthnasol i bleidleiswyr.  
 
Wrth benderfynu a yw'r taflenni yn ymgyrchu etholaeth â 
ffocws, dylech ystyried y ffactorau canlynol: 
 

A yw dosbarthiad y taflenni yn ceisio dylanwadu ar bobl 
sy'n pleidleisio mewn etholaeth neu etholaethau penodol 
yn unig? 
 

 Rydych wedi dewis dosbarthu'r taflenni mewn canolfan 
siopa yn yr etholaeth lle mae'r mater yr ydych yn ymgyrchu 
arno’n berthnasol i bleidleiswyr.  

A yw cynnwys a neges y daflen yn arbennig o berthnasol i 
etholaeth neu etholaethau penodol?  
 

 Mae cynnwys y taflenni yn ymwneud â mater sy'n 
berthnasol i bleidleiswyr yn yr etholaeth lle maent yn cael eu 
dosbarthu. 

 
Gan gymryd y ffactorau hyn i ystyriaeth, byddai’r taflenni yn cael 
eu hystyried yn ymgyrchu etholaeth â ffocws. 

 

  



10 
 

 

Ymgyrchu etholaeth â 
ffocws a therfynau 
gwariant 
 
Yn ystod y cyfnod a reoleiddir i etholiad cyffredinol Senedd y 
DU, mae ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau yn destun i 
gyfyngiadau ar eu gwariant ar weithgarwch ymgyrchu a 
reoleiddir. 
 

Yr uchafswm y gall ymgyrchydd cofrestredig neu 
anghofrestredig nad yw’n blaid ei wario ar weithgarwch 
ymgyrchu a reoleiddir mewn etholaeth seneddol arbennig yn 
ystod y cyfnod a reoleiddir yw £9,750. 
 

Bydd eich terfyn gwariant cyffredinol yn dibynnu ar p'un a 
ydych yn cofrestru gyda'r Comisiwn Etholiadol fel 'ymgyrchydd 
cofrestredig nad yw’n blaid'. Dim ond rhai mathau o unigolion a 
sefydliadau a gaiff gofrestru gyda ni.  

 

Os nad ydych yn cofrestru, neu nad ydych yn gymwys i 
gofrestru, ni allwch wario mwy na £20,000 yn Lloegr neu 
£10,000 yn un ai’r Alban, Cymru neu Ogledd Iwerddon yn 
ystod cyfnod a reoleiddir ar weithgarwch a reoleiddir.  
 
Os ydych yn cofrestru gyda ni, byddwch yn cael terfynau 
gwariant cyffredinol uwch ar gyfer y gwahanol rannau o'r DU 
(Lloegr, yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon) yn ystod y 
cyfnod a reoleiddir. 
 
Unwaith y byddwch wedi cofrestru gyda ni, rhaid i chi 
gydymffurfio â'r rheolau ar wariant a rhoddion a gofynion 
adrodd. 

  

Ceir rhagor o 
wybodaeth ynghylch 
gwneud cais i 
gofrestru fel 
ymgyrchydd nad 
yw’n blaid yn ein 
canllawiau: 
Cofrestru fel 
ymgyrchydd nad 
yw’n blaid 
 

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/225219/UKPGE-2017-Registering-as-a-non-party-campaigner-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/225219/UKPGE-2017-Registering-as-a-non-party-campaigner-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/225219/UKPGE-2017-Registering-as-a-non-party-campaigner-Welsh.pdf
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Ymgyrchwyr cofrestredig nad ydynt 
yn bleidiau 
Os ydych yn ymgyrchydd cofrestredig nad yw’n blaid, mae yna 
reolau ynghylch sut y mae'n rhaid i’ch gwariant gael ei briodoli 
ar draws y gwahanol rannau o'r DU, ac i etholaethau seneddol. 
Rydym yn cyfeirio at y rhain fel 'rheolau priodoliad'. 
 
Mae'r rheolau priodoliad yn cael eu defnyddio yn y ffyrdd 
canlynol: 

 mae'n rhaid i wariant ar ymgyrchu etholaeth â ffocws gael ei 
briodoli i'r etholaeth neu etholaethau yr effeithir arnynt 

 mae'n rhaid i wariant ar ymgyrch ledled y DU gael ei 
briodoli’n gyfartal i bob un o 650 o etholaethau seneddol y 
DU.  

 mae'n rhaid i wariant mewn dim ond un rhan o'r DU (Lloegr, 
yr Alban, Cymru neu Ogledd Iwerddon) nad yw'n effeithio ar 
etholaeth neu etholaethau penodol gael ei briodoli yn yr un 
modd i bob etholaeth yn y rhan honno. 

 
Mae'r gwariant a briodolir i bob etholaeth yn cyfrif yn erbyn y 
terfyn o £9,750 ar gyfer pob etholaeth. 
 
Golyga hyn bod rhaid i chi wneud yn siŵr nad ydych yn gwario 
mwy na £9,750 mewn unrhyw un etholaeth ar unrhyw un, neu 
gyfuniad o: 

 ymgyrchu etholaeth â ffocws mewn etholaeth neu 
etholaethau penodol 

 ymgyrchu ar draws y DU lle mae gwariant yn cael ei briodoli 
yn gyfartal i’r 650 o etholaethau seneddol 

 ymgyrch mewn rhan neu rannau o'r DU, lle mae gwariant 
yn cael ei briodoli yn gyfartal i'r etholaethau yn y rhan 
honno, neu'r rhannau hynny 

Gan na chewch wario mwy na £9,750 mewn unrhyw etholaeth 
seneddol benodol, mae'n bwysig eich bod yn cadw cyfanswm 
cyfredol o faint  o wariant ymgyrch a reoleiddir a ddylai gael ei 
ddyrannu i bob etholaeth. 
 

Ceir rhagor o wybodaeth am sut i briodoli gwariant ymgyrch a 
reoleiddir yn y ddogfen Rheoli gwariant ymgyrchu rhai nad 
ydynt yn bleidiau. 
 

Mae 533 o 
etholaethau yn 
Lloegr, 59 yn yr 
Alban, 40 yng 
Nghymru ac 18 yng 
Ngogledd Iwerddon. 
 
 

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0016/225223/UKPGE-2017-Managing-campaign-spending-NPC-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0016/225223/UKPGE-2017-Managing-campaign-spending-NPC-Welsh.pdf


12 
 

 

Ymgyrchu etholaeth â ffocws mewn 
mwy nag un etholaeth 
 
Os ydych yn ymgyrchu mewn mwy nag un etholaeth, mae'n 
rhaid i chi ddosrannu'r gwariant yn gyfartal ar draws nifer yr 
etholaethau lle mae'r ymgyrchu yn digwydd.  
 
Rhaid i chi wneud yn siŵr nad ydych yn gwario mwy na'r terfyn 
uchaf o £9,750 mewn unrhyw un etholaeth.  
 

Enghraifft  
Rydych yn gwario £15,000 yn gosod hysbysebion i hyrwyddo 
plaid wleidyddol mewn papur newydd lleol. Mae'r hysbysebion 
yn ymwneud â materion lleol sy'n berthnasol i dair etholaeth 
seneddol yn unig. Mae'r papur newydd yn cael ei ddosbarthu 
yn y tair etholaeth seneddol yn unig, ac yn annhebygol o fod â 
darllenwyr y tu allan i'r tair etholaeth. 

Gan fod yr hysbysebion: 

 ond yn debygol o gael eu gweld gan bobl sy’n pleidleisio yn 
yr etholaethau hyn 

 am faterion lleol sy'n berthnasol i’r etholaethau hynny’n unig 
ystyrir eu bod yn ymgyrchu etholaeth â ffocws. 
 
I weithio allan faint y mae'n rhaid i chi ei ddyrannu i bob 
etholaeth, rhaid i chi rannu cyfanswm cost yr hysbysebion a 
dosrannu’r gwariant yn gyfartal i bob etholaeth yr effeithir arni. 
 
Cyfanswm cost yr ymgyrch etholaeth: £15,000 
Nifer yr etholaethau a dargedwyd: 3  
 
Cyfanswm a ddyrennir i bob etholaeth:  
 
£15,000 / 3 = £5,000 
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Ymgyrchoedd etholaeth â ffocws ac 
ymgyrchu ar y cyd 
Gallwch ddewis gweithio gydag un neu fwy o ymgyrchwyr 
eraill, efallai er mwyn gwneud yr ymgyrch gyffredinol yn fwy 
effeithiol.  

I fod yn rhan o ymgyrch ar y cyd, rhaid i chi weithio ynghyd ag 
un neu fwy o ymgyrchwyr eraill nad ydynt yn bleidiau.  

Mae gweithio gyda'ch gilydd yn golygu gwario arian ar 
weithgareddau ymgyrchu a reoleiddir o ganlyniad i gynllun neu 
drefniant cyffredin rhwng un neu fwy o ymgyrchwyr nad ydynt 
yn bleidiau yn ystod cyfnod a reoleiddir. 

 

Mae gwahanol ffyrdd y gallwch strwythuro eich ymgyrch ar y 
cyd: 

 

 gallwch weithio ag ymgyrchwyr eraill fel 'ymgyrchydd ar y 
cyd cyffredin' 

 gallwch fod yn rhan o ymgyrch ar y cyd naill ai fel 
'ymgyrchydd arweiniol' neu 'fân ymgyrchydd'. Rydym yn 
galw ymgyrch sydd ag ymgyrchydd arweiniol yn 'ymgyrch 
arweiniol' 

 gallwch fod yn rhan o ymgyrch ar y cyd gymhleth sy'n 
cynnwys ymgyrchwyr cyffredin ar y cyd, ymgyrchwyr 
arweiniol, a mân ymgyrchwyr 

 
Bydd y ffordd y bydd rheolau ymgyrchu etholaeth â ffocws yn 
berthnasol i ymgyrch ar y cyd yn dibynnu ar sut rydych yn 
strwythuro eich ymgyrch ar y cyd. 
  

Ceir rhagor o 
wybodaeth am 
ymgyrchoedd ar y 
cyd yn ein 
canllawiau 
 
Ymgyrchu ar y cyd i 
ymgyrchwyr nad 
ydynt yn bleidiau 
 
 

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/225417/UKPGE-2017-Joint-campaigning-NPC-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/225417/UKPGE-2017-Joint-campaigning-NPC-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/225417/UKPGE-2017-Joint-campaigning-NPC-Welsh.pdf
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Gweithio gydag ymgyrchwyr eraill fel ymgyrchydd ar y cyd 
cyffredin 
Os yw ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau yn gweithio gyda'i 
gilydd fel rhan o ymgyrch ar y cyd heb ymgyrchydd arweiniol, 
bydd y gwariant cyfunol ar ymgyrch a reoleiddir yn cyfrif tuag at 
derfynau gwariant bob ymgyrchydd nad yw’n blaid sy’n cymryd 
rhan. Rydym yn galw ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau sy’n 
rhan o ymgyrch o’r fath yn 'ymgyrchwyr ar y cyd cyffredin’. 

Os ydych yn gweithio gyda’ch gilydd ar ymgyrch ar y cyd 
gydag ymgyrchwyr ar y cyd cyffredin, ni chaiff y gwariant 
cyfunol ar ymgyrchu etholaeth â ffocws ac unrhyw wariant a 
reoleiddir a briodolir i etholaeth benodol dorri'r terfyn etholaeth 
o £9,750. 

Gan fod y gwariant ymgyrch ar y cyd a reoleiddir cyfunol yn 
cyfrif yn erbyn terfyn gwariant bob ymgyrchydd nad yw’n blaid, 
mae'n bwysig bod yr holl ymgyrchwyr sy'n rhan o'r ymgyrch ar 
y cyd yn ymwybodol o gyfanswm y gwariant a reoleiddir. 

 

Ymgyrchwyr arweiniol sy’n gweithio â mân ymgyrchwyr 
Mewn ymgyrch ar y cyd, gall ymgyrchydd cofrestredig nad 
yw’n blaid sydd yn rhan o ymgyrch gytuno i adrodd am y 
gwariant ymgyrch ar y cyd ar ran eu hunain ac ymgyrchwyr 
eraill nad ydynt yn bleidiau sy'n ymwneud â'r ymgyrch ar y cyd.  

Ymgyrchydd arweiniol yw ymgyrchydd cofrestredig nad yw’n 
blaid sy'n cytuno i adrodd am wariant ymgyrchwyr eraill. Caiff 
ymgyrchydd yr adroddir i ni ar ei wariant ymgyrch ar y cyd gan 
ymgyrchydd arall ei alw’n fân ymgyrchydd.  

Fel ymgyrchydd arweiniol, mae’n rhaid i chi adrodd am wariant 
ymgyrch eich mân ymgyrchwyr sy’n rhan o’ch ymgyrch ar y 
cyd ar eich ffurflen wariant ar ôl yr etholiad. 

Golyga hyn y dylech ofyn i’ch holl fân ymgyrchwyr faint a 
wariwyd ganddynt ar yr ymgyrch ar y cyd. 

Os ydych yn ymgyrchydd arweiniol, ni ddylai eich gwariant 
cyfunol chi a’ch mân ymgyrchwyr ar ymgyrchu etholaeth â 
ffocws, ac unrhyw wariant a reoleiddir a briodolir i etholaeth 
benodol, dorri'r terfyn etholaeth o £9,750. 
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Adrodd ar ôl yr 
etholiad 
Os ydych yn ymgyrchydd cofrestredig nad yw’n blaid, rhaid i 
chi ddarparu gwybodaeth benodol am eich gwariant a 
reoleiddir mewn etholaethau seneddol arbennig ar eich ffurflen 
wariant ar ôl yr etholiad. Mae'n rhaid i chi adrodd: 

 

 rhestr o'r etholaethau lle gwnaethoch wario mwy na £7,800 
(ar ôl i chi ddod yn gofrestredig) a;  

 rhestr fesul eitem o daliadau yn yr etholaethau hynny 

 

Mae’r holl wariant ymgyrch a reoleiddir sy'n cael ei briodoli i 
etholaeth seneddol arbennig yn cyfrif tuag at y trothwy adrodd 
o £7,800 ar gyfer yr etholaeth honno, gan gynnwys gwariant 
ar: 

 

 ymgyrchu etholaeth â ffocws mewn etholaeth neu 
etholaethau penodol 

 ymgyrch ar draws y DU lle mae gwariant yn cael ei briodoli 
yn gyfartal i’r 650 o etholaethau seneddol 

 ymgyrch mewn rhan o'r DU, lle mae gwariant yn cael ei 
briodoli yn gyfartal i'r etholaethau yn y rhan honno 

 

Ceir rhagor o wybodaeth am y gofynion adrodd i ymgyrchwyr 
cofrestredig nad ydynt yn bleidiau sy'n ymgyrchu yn y cyfnod a 
reoleiddir i etholiad cyffredinol Senedd y DU yn ein dogfennau 
canllawiau: 

 

 Rheoli gwariant ymgyrchu nad yw’n wariant plaid 

 Etholiad cyffredinol Senedd y DU 2017: ymgyrchwyr nad 
ydynt yn bleidiau 

 
  

Am ragor o 
wybodaeth ynghylch 
gofynion adrodd i 
ymgyrchwyr 
cofrestredig nad 
ydynt yn bleidiau, 
gweler  
Rheoli gwariant 
ymgyrchu rhai nad 
ydynt yn bleidiau 

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0016/225223/UKPGE-2017-Managing-campaign-spending-NPC-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0016/225223/UKPGE-2017-Managing-campaign-spending-NPC-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0013/225220/UKPGE-2017-NPC-election-specific-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0013/225220/UKPGE-2017-NPC-election-specific-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0016/225223/UKPGE-2017-Managing-campaign-spending-NPC-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0016/225223/UKPGE-2017-Managing-campaign-spending-NPC-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0016/225223/UKPGE-2017-Managing-campaign-spending-NPC-Welsh.pdf
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Sut allwn ni helpu 
 

Gallwch gael rhagor o wybodaeth yn y dogfennau canllawiau a 
awgrymwyd yn y ddogfen hon, neu gallwch weld ein dewis 
llawn o ganllawiau ac adnoddau cyfredol ar ein gwefan.  

Gallwch hefyd gysylltu â ni ar un o'r rhifau ffôn neu gyfeiriadau 
e-bost isod. Rydym yma i helpu, felly cysylltwch â ni os 
gwelwch yn dda.  

Ffoniwch ni ar: 

• Cymru: 0333 103 1929 

gwybodaeth@comisiwnetholiadol.org.uk 

• Lloegr: 0333 103 1928 

pef@electoralcommission.org.uk 

• Yr Alban: 0333 103 1928 

infoscotland@electoralcommission.org.uk 

• Gogledd Iwerddon: 0333 103 1928 

infonorthernireland@electoralcommission.org.uk 

 

Ymwelwch â ni ar www.comisiwnetholiadol.org.uk 

 

Rydym yn croesawu adborth ar ein canllawiau – e-bostiwch ni 
ar: pef@electoralcommission.org.uk 
 

mailto:gwybodaeth@comisiwnetholiadol.org.uk
mailto:pef@electoralcommission.org.uk
mailto:infoscotland@electoralcommission.org.uk
mailto:infonorthernireland@electoralcommission.org.uk
http://www.comisiwnetholiadol.org.uk/
mailto:pef@electoralcommission.org.uk

