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Mae’r ddogfen hon yn esbonio pa 
weithgarwch ymgyrchu a reoleiddir a’r 
rheolau efallai y bydd angen i 
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Y prawf pwrpas  

 Y prawf cyhoeddus 

 Beth sy’n cyfrif fel gweithgarwch ymgyrchu a reoleiddir 

Cynnwys: 

Defnyddio’r prawf pwrpas i wahanol ymgyrchoedd 

  





 

 

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 
 
Fel arfer byddwch yn gwneud digon i gydymffurfio â'r gyfraith 
os ydych yn dilyn y canllawiau hyn. 

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. 
 
 

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 

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0007/105946/sp-hustings-rp-npc-ca.pdf
file:///C:/Users/delyth%20morris/Documents/amrywiol/comisiwn%20etholiadol/www.electoralcommission.org.uk/cymru/our-work/roles-and-responsibilities/our-role-as-regulator-of-political-party-finances
file:///C:/Users/delyth%20morris/Documents/amrywiol/comisiwn%20etholiadol/www.electoralcommission.org.uk/cymru/our-work/roles-and-responsibilities/our-role-as-regulator-of-political-party-finances
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Ymgyrchu nad yw’n 
blaid a reoleiddir 
 

Ar gyfer pwy mae’r ddogfen hon: 
Ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau sydd eisiau deall os ydynt 
yn gwario ar weithgarwch ymgyrchu a reoleiddir. 

Mae’r ddogfen yn trafod: 
 cyflwyniad i weithgarwch ymgyrchu a reoleiddir  

 y prawf pwrpas  

 y prawf cyhoeddus 

 beth sy’n cyfrif fel gweithgarwch ymgyrchu a reoleiddir  

 defnyddio’r prawf pwrpas i wahanol fathau o ymgyrchoedd  

Dogfennau cysylltiedig: 
 Cyflwyniad i ymgyrchu i’r rhai nad ydynt yn bleidiau  

 Trosolwg o ymgyrchoedd nad ydynt yn bleidiau  

 Rheoli gwariant rhai nad ydynt yn bleidiau   

 Cyd-ymgyrchu i ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau 

 Technegau ymgyrchu cyffredin 

 Hystingau 2017 

 Etholiad cyffredinol Senedd y DU2017: Ymgyrchu etholaeth 
â ffocws 

 Etholiad cyffredinol Senedd y DU: Gwariant a dargedir i 
gefnogi plaid wleidyddol 

  

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0009/169452/intro-campaigner-npc-ukpge-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/0016/225223/UKPGE-2017-Managing-campaign-spending-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/cymru/i-am-a/party-or-campaigner/non-party-campaigners
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0011/169481/sp-hustings-npc-ukpge-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0011/169481/sp-hustings-npc-ukpge-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0018/225225/UKPGE-2017-Focussed-constituency-campaigning-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0018/225225/UKPGE-2017-Focussed-constituency-campaigning-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0004/225229/UKPGE-2017-Targetted-spending-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0004/225229/UKPGE-2017-Targetted-spending-Welsh.pdf
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Crynodeb 
 

O dan y Ddeddf Pleidiau 
Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 
2000, ceir rheolau ynglŷn â’r hyn y 
caiff ymgyrchwyr nad ydynt yn 
bleidiau ei wario ar weithgarwch 
ymgyrchu a reoleiddir yn y cyfnod yn 
arwain i fyny at etholiadau penodol.  

Mae’r canllawiau hyn yn esbonio’r 
hyn a olygwn wrth ‘weithgarwch 
ymgyrchu a reoleiddir’. 
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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 parti cydnabyddedig’; yn ein canllawiau, rydym yn 
galw trydydd parti cydnabyddedig yn 'ymgyrchwyr cofrestredig 
nad ydynt yn bleidiau'. 

Efallai eich bod eisiau ymgyrchu ar faterion penodol neu o 
blaid neu yn erbyn pleidiau neu ymgeiswyr penodol. 

 

Y ddau fath o ymgyrchoedd nad 
ydynt yn bleidiau 
Mae dau fath o ymgyrchoedd nad ydynt yn bleidiau:  

 Ymgyrchoedd lleol – ymgyrchoedd nad ydynt yn bleidiau 
o blaid neu yn erbyn un neu fwy o ymgeiswyr mewn 
etholaeth, ward neu ardal etholiadol arall benodol 

 Ymgyrchoedd cyffredinol – ymgyrchoedd nad ydynt yn 
bleidiau o blaid neu yn erbyn plaid wleidyddol, neu 
gategorïau penodol o ymgeiswyr, yn cynnwys ymgyrchoedd 
ar bolisïau neu faterion sy’n gysylltiedig yn agos gyda phlaid 
neu gategori o ymgeiswyr penodol (er enghraifft, ymgeiswyr 
mewn grŵp oedran penodol)  

Dim ond ymgyrchoedd cyffredinol yr ymdrinnir â nhw yn y 
canllawiau hyn. Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth am y 
ddau fath o ymgyrchoedd yn y Trosolwg o ymgyrchoedd rhai 
nad ydynt yn bleidiau. 

Yn y cyfnod yn arwain at etholiadau penodol, ceir amser 
penodol pan fydd y rheolau ar wariant a rhoddion yn 
berthnasol. Rydym yn galw hwn yn ‘gyfnod a reoleiddir'. Bydd y 
cyfnod a reoleiddir yn wahanol, gan ddibynnu ar ba etholiad 
sy’n cael ei gynnal.  

Os ydych yn gwario, neu'n bwriadu gwario, mwy na £20,000 yn 
Lloegr, neu £10,000 yn un ai’r Alban, Cymru neu Ogledd 
Iwerddon ar weithgareddau ymgyrchu a reoleiddir yn ystod 
cyfnod a reoleiddir, mae'n rhaid i chi gofrestru gyda ni fel 
ymgyrchydd nad yw’n blaid. Gallwch ddod o hyd i fwy o 

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0009/169452/intro-campaigner-npc-ukpge-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0009/169452/intro-campaigner-npc-ukpge-welsh.pdf
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wybodaeth am gofrestru gyda ni yn Cofrestru fel ymgyrchydd 
nad yw’n blaid.  

Os ydych yn cofrestru gyda ni, byddwch yn cael terfyn gwariant 
uwch. Bydd y terfynau gwariant yn dibynnu ar ba etholiad yr 
ydych yn ymgyrchu ynddo. Unwaith eich bod wedi’ch cofrestru, 
ceir rheolau sydd rhaid i chi eu dilyn ar roddion, gwariant ac 
adrodd yn ôl. 

Mae'r canllawiau hyn yn esbonio beth ydym yn ei olygu wrth 
'weithgarwch ymgyrchu a reoleiddir'. Dylech ddarllen y 
canllawiau hyn i ddeall p’un a yw gwariant ar eich ymgyrch yn 
dod o dan y rheolau, ac os oes angen i chi gofrestru gyda ni fel 
ymgyrchydd cofrestredig nad yw’n blaid. 

 

Beth yw gweithgarwch 
ymgyrchu a reoleiddir? 
Mae’r rheolau ymgyrchu nad yw’n blaid yn berthnasol i wariant 
ar yr hyn a alwn yn ‘weithgarwch ymgyrchu a reoleiddir’. 

Bydd y canlynol yn ‘weithgarwch ymgyrchu a reoleiddir’ os 
gellir yn rhesymol eu hystyried fel bwriad i ddylanwadu ar 
bleidleiswyr i bleidleisio o blaid neu yn erbyn pleidiau 
gwleidyddol neu gategorïau o ymgeiswyr, gan gynnwys  
pleidiau gwleidyddol neu gategorïau o ymgeiswyr sy’n cefnogi 
neu ddim yn cefnogi polisïau neu faterion penodol (galwn hwn 
yn ‘brawf pwrpas’): 

 cynadleddau i’r wasg a digwyddiadau cyfryngau eraill yr 
ydych yn eu trefnu 

 cludiant mewn perthynas â rhoi cyhoeddusrwydd i’ch 
ymgyrch 

Yn ogystal â chwrdd y prawf pwrpas, nid yw gwariant ar y 
gweithgareddau canlynol yn cael ei reoleiddio oni bai bod y 
gweithgareddau hefyd wedi cael eu hanelu at, yn cael eu 
gweld neu eu clywed, neu’n cynnwys y cyhoedd (galwn hyn yn 
‘brawf cyhoeddus’): Mae hyn yn berthnasol i: 

 gynhyrchu neu gyhoeddi deunydd etholiadol (megis 
taflenni, hysbysebion a gwefannau) 

 canfasio ac ymchwil marchnad (gan gynnwys y defnydd o 
fanciau ffôn) 

 ralïau cyhoeddus a digwyddiadau cyhoeddus 

Am ragor o 
wybodaeth ynghylch 
gweithgarwch 
ymgyrchu, gweler: 

 Trosolwg o 
weithgarwch 
ymgyrchu rhai 
nad ydynt yn 
bleidiau 

 

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/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
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/225218/UKPGE-2017-Overview-of-non-party-campaigns-Welsh.pdf
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Mae'r canllawiau hyn yn esbonio sut i ddefnyddio’r profion hyn 
gyda gweithgareddau ymgyrchu. I weld rhagor o enghreifftiau o 
sut mae’r rheolau hyn yn berthnasol, gweler ein taflenni 
ffeithiau yn Technegau ymgyrchu cyffredin. 
 
Y prawf pwrpas 
Dim ond os gall y gweithgarwch gael ei ystyried yn rhesymol 
fel y bwriad i ddylanwadu ar bleidleiswyr i bleidleisio o blaid 
neu yn erbyn y canlynol y bydd gwariant ar weithgarwch 
ymgyrch yn ystod cyfnod a reoleiddir yn cael ei reoleiddio: 

 un neu fwy o bleidiau gwleidyddol 

 pleidiau gwleidyddol neu ymgeiswyr sy'n cefnogi neu ddim 
yn cefnogi polisïau neu faterion penodol neu 

 categorïau o ymgeiswyr, er enghraifft, ymgeiswyr mewn 
grŵp oedran penodol 

Gall gweithgarwch ymgyrchu fodloni'r prawf pwrpas, hyd yn 
oed os nad yw'n enwi plaid neu ymgeisydd penodol. Er 
enghraifft, gall ymgyrchu dros bolisi sy'n gysylltiedig yn agos ac 
yn gyhoeddus gydag un neu fwy o bleidiau gwleidyddol 
fodloni'r prawf pwrpas. 

Hyd yn oed os ydych yn bwriadu i’ch gweithgarwch ymgyrchu 
gyflawni rhywbeth arall, fel codi ymwybyddiaeth ynglŷn â 
mater, gall ddal i fodloni'r prawf pwrpas os gellir ystyried yn 
rhesymol fel y’i bwriedir i ddylanwadu ar sut mae pobl yn 
pleidleisio. 
  

http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/i-am-a/party-or-campaigner/non-party-campaigners
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Defnyddio’r prawf pwrpas 
Ym mron pob achos, bydd gweithgarwch yn bodloni'r prawf 
pwrpas os yw: 

 yn adnabod pleidiau gwleidyddol neu ymgeiswyr sy'n 
cefnogi neu ddim yn cefnogi nodau eich ymgyrch 

 yn amlinellu neu’n cymharu sefyllfa pleidiau gwleidyddol 
neu ymgeiswyr ar bolisi yr ydych yn ei hyrwyddo mewn 
ffordd y gellir yn rhesymol ei ystyried fel  bwriad i 
ddylanwadu ar bleidleiswyr i bleidleisio o blaid neu yn erbyn 
pleidiau neu ymgeiswyr penodol 

 yn hyrwyddo neu'n gwrthwynebu polisïau sy'n cael eu 
cysylltu mor agos a chyhoeddus gyda phlaid neu bleidiau 
neu gyda chategorïau o ymgeiswyr fel ei bod yn rhesymol 
ystyried bod eich gweithgarwch ymgyrchu sydd wedi’i 
fwriadu i ddylanwadu ar bleidleiswyr i bleidleisio o blaid neu 
yn erbyn pleidiau gwleidyddol neu ymgeiswyr 

 

Sut i benderfynu a yw eich gweithgarwch ymgyrchu yn 
bodloni'r prawf pwrpas 

I asesu a yw eich ymgyrch yn bodloni'r prawf pwrpas dylech 
ystyried:  

Naws.  Er enghraifft, a yw naws eich ymgyrch yn negyddol 
ynteu’n gadarnhaol tuag at blaid neu bleidiau gwleidyddol, neu 
gategorïau o ymgeiswyr, neu bolisi y mae plaid neu gategori o 
ymgeisydd yn ei gefnogi neu ddim yn ei gefnogi? 

Cyd-destun ac amseru.  Er enghraifft, a ydych yn ymgyrchu 
ar fater sydd yn amlwg mewn dadl gyhoeddus? A ydych yn 
ymgyrchu ar fater sy'n cynrychioli’n glir maes o wahaniaeth 
rhwng pleidiau gwleidyddol? A ydych yn ymgyrchu fel adwaith i 
bolisi neu safle plaid wleidyddol? A ydych yn ymgyrchu yn 
agos at ddyddiad etholiad (gall ymgyrchu yn agos iawn at 
etholiad ei gwneud yn fwy tebygol y byddwch yn pasio'r prawf 
pwrpas)? 

Galwad i weithredu.  Er enghraifft, a yw eich ymgyrch yn 
gofyn i bobl (boed yn benodol neu'n ymhlyg) bleidleisio dros 
blaid wleidyddol, pleidiau gwleidyddol neu gategori o 
ymgeiswyr penodol mewn etholiad sydd ar y gweill? 

Sut y byddai person rhesymol yn gweld eich 
gweithgarwch.  A fyddai person rhesymol yn ystyried bod eich 
ymgyrch wedi ei bwriadu i ddylanwadu ar ddewisiadau 
pleidleisio pobl? 
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Dylid ystyried y ffactorau hyn fel cyfanrwydd yn hytrach nag yn 
unigol. Os, wedi ystyried mai cadarnhaol yw’r ateb i'r 
cwestiynau hyn, mae'n fwy tebygol y bydd eich gweithgarwch 
ymgyrchu yn bodloni’r prawf pwrpas. 
 

Y prawf cyhoeddus  
Hyd yn oed os ydynt yn bodloni'r prawf pwrpas, dim ond os 
ydynt hefyd yn bodloni’r prawf cyhoeddus y bydd y 
gweithgareddau canlynol yn weithgarwch ymgyrchu a 
reoleiddir - hynny yw, os yw'r gweithgarwch wedi ei anelu at, ei 
weld neu ei glywed gan, neu’n cynnwys y cyhoedd, neu ran o'r 
cyhoedd: 

 cynhyrchu neu gyhoeddi deunydd etholiad 

 canfasio ac ymchwil marchnad 

 ralïau cyhoeddus neu ddigwyddiadau cyhoeddus eraill 

 

Aelodau a chefnogwyr ymroddedig 

Ni fydd aelodau swyddogol eich sefydliad neu 'gefnogwyr 
ymroddedig' (pobl sy'n cefnogi eich sefydliad yn yr un modd ag 
aelodau) yn cael eu hystyried yn rhan o'r cyhoedd. 

Bydd union natur 'cefnogwyr ymroddedig' yn amrywio rhwng 
sefydliadau, ond gallent gynnwys:  

 rhoddwyr rheolaidd drwy ddebyd uniongyrchol 

 pobl sydd â thanysgrifiad blynyddol 

 pobl sy'n cymryd rhan weithredol yn eich sefydliad 

Yn gyffredinol, ni fydd y gweithgareddau sydd wedi’u hanelu'n 
gyfan gwbl at eich aelodau neu gefnogwyr ymroddedig yn 
bodloni’r prawf cyhoeddus ac felly ni fyddant yn cael e u hystyried 
yn weithgarwch ymgyrchu a reoleiddir. 

Os ydych yn sefydliad ymbarél, neu’n un sydd â strwythur 
ffederal gyda changhennau ymreolaethol, bydd angen i chi 
ystyried sut i sefydlu'r ffeithiau am bwy yw eich aelodau a 
chefnogwyr ymroddedig. 
 

Pobl yr ydych yn cyfathrebu’n rheolaidd â nhw  
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Mae pobl y mae eich sefydliad yn cyfathrebu'n rheolaidd â 
nhw, fel pobl sydd: 

 wedi ymuno â safleoedd neu offerynnau rhwydweithio 
cymdeithasol (er enghraifft, grwpiau Facebook neu ffrwd 
Twitter) 

 ar restrau postio sydd wedi cael eu llunio i bwrpasau 
masnachol cyffredinol (er enghraifft, cofnodion cwsmer 
busnesau) 

 wedi cofrestru ar gyfer diweddariadau e-bost 

yn aelodau o’r cyhoedd oni bai eu bod hefyd yn aelodau neu’n 
gefnogwyr ymroddedig o’ch sefydliad. 
 
Cyfathrebu sy’n mynd at y cyhoedd ac at aelodau a/neu  
gefnogwyr ymroddedig 

Efallai bod gan eich sefydliad restr bostio gyffredinol sy'n 
cynnwys aelodau, cefnogwyr ymroddedig a phobl eraill rydych 
yn cyfathrebu'n rheolaidd â nhw.  

Mewn achosion o'r fath, dylech wneud asesiad gonest a 
rhesymol o'r gyfran o'r rhai sydd ar y rhestr bostio sy’n aelodau 
o'r cyhoedd a pha gyfran sy’n aelodau o’ch sefydliad ac yn 
gefnogwyr ymroddedig; a dosrannu'r costau sy'n ymwneud â 
chyfathrebu ag aelodau o'r cyhoedd i’ch gwariant ymgyrchu a 
reoleiddir. 

  

Am ragor o 
wybodaeth ynghylch 
sut i ddyrannu cost 
gweithgarwch 
ymgyrchu a 
reoleiddir 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/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


 

 

 

9 

Gweithgarwch ymgyrchu a 
reoleiddir 

 
Mae’r rhan hon o’r canllawiau yn esbonio pryd mae 
gweithgarwch yn weithgarwch ymgyrchu a reoleiddir. 
Deunydd etholiad 
Bydd cynhyrchu neu gyhoeddi deunydd etholiadol (megis 
taflenni, hysbysebion a gwefannau) yn weithgarwch ymgyrchu 
a reoleiddir os yw'r deunydd yn bodloni'r prawf pwrpas a'r 
prawf cyhoeddus. 
 

Am wybodaeth ynglŷn â’r prawf pwrpas, cyfeirier at dudalen 5. 

 

Deunydd rydych yn ei anfon at eich aelodau neu 
gefnogwyr ymroddedig 

Nid yw deunydd yr ydych yn ei anfon at aelodau neu 
gefnogwyr ymroddedig yn cyfrif fel deunydd etholiad, cyn 
belled â’i fod yn delio â materion sy'n dod oddi mewn i nodau 
ac amcanion eich sefydliad. 
 

Gwefannau a blogiau 

Bydd cynnwys gwefan, gan gynnwys blogiau, yn bodloni’r 
prawf cyhoeddus. Bydd hefyd yn bodloni’r prawf pwrpas os 
yw: 

 â chynnwys y gellir yn rhesymol ei ystyried fel bwriad i 
ddylanwadu ar bleidleiswyr; ac 

 ei fod yn cael ei hysbysebu (neu ei hyrwyddo fel arall) i'r 
cyhoedd mewn cysylltiad â'ch ymgyrch 

Gall hysbysebu neu hyrwyddo gynnwys:  

 rhoi cyfeiriad y wefan fel ffynhonnell i gael mwy o 
wybodaeth am ddeunydd ymgyrchu arall, neu mewn 
cyfathrebiadau eraill megis diweddariadau e-bost 

 gwella safle’r wefan mewn rhestrau canlyniadau peiriant 
chwilio 

 gosod dolenni ar wefannau eraill 

 trefnu marchnata firaol neu weithgareddau tebyg.  

Nid yw gweithgarwch 
ymgyrchu a reoleiddir yn 
cynnwys: 
 unrhyw beth (ac eithrio 

hysbysebion) sy’n 
ymddangos mewn papur 
newydd neu ar sianel 
ddarlledu drwyddedig 

 cyfieithu deunydd o'r 
Saesneg i'r Gymraeg neu 
fel arall 

 amser gwirfoddolwyr, gan 
gynnwys yr amser a 
dreulir gan eich staff nad 
ydych yn eu talu amdano 

 costau rhesymol a geir y 
gellir eu priodoli i 
anabledd unigolyn 



Trosolwg o ymgyrchu a reoleiddir 
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Cyfryngau cymdeithasol 
Yn gyffredinol, bydd yr holl ddeunydd a gyhoeddir ar gyfryngau 
cymdeithasol fel rhan o ymgyrch yn bodloni’r prawf 
cyhoeddus. Bydd angen i chi ystyried a yw'n bodloni'r prawf 
pwrpas. 
 
Os yw gwariant ar gyfryngau cymdeithasol yn bodloni'r profion 
pwrpas a chyhoeddus, mae'n rhaid i chi roi cyfrif am y gost o 
gynhyrchu, diweddaru a dosbarthu’r deunydd hwn. Mewn 
llawer o achosion, bydd costau postio deunydd ar safle 
cyfryngau cymdeithasol, er enghraifft, anfon trydar neu 
ddiweddaru tudalen Facebook, yn ddibwys. 
 
Gellir cael rhagor o wybodaeth am reoli eich gwariant ar 
gyfryngau cymdeithasol yn Rheoli gwariant rhai nad ydynt yn 
bleidiau . 
 

Papurau newydd a chylchgronau  

Nid yw cynhyrchu neu gyhoeddi unrhyw gynnwys - heblaw am 
hysbyseb - mewn papur newydd neu gylchgrawn (gan 
gynnwys fersiynau ar-lein o bapurau newydd a chylchgronau) 
yn weithgarwch ymgyrchu a reoleiddir. 

Fodd bynnag, os byddwch yn hysbysebu mewn papur 
newydd neu gylchgrawn, bydd yr hysbyseb yn cael ei hystyried 
yn ddeunydd etholiad os yw’r hysbyseb yn bodloni’r profion 
pwrpas a chyhoeddus. 
 

Argraffnodau ar ddeunydd etholiad 

Ychwanegir argraffnod ar ddeunydd etholiad i ddangos pwy 
sy'n gyfrifol am ei gynhyrchu. Mae'n helpu i sicrhau bod 
tryloywder ynghylch pwy sy'n ymgyrchu mewn etholiad. Rhaid 
i argraffnod gael ei gynnwys ar yr holl ddeunydd etholiadol 
printiedig. Dylai argraffnod gael ei ychwanegu at holl 
ddeunydd electronig. 

Gallwch gael rhagor o wybodaeth yn ein taflen ffeithiau.  

  

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/0009/166905/fs-imprints-npc-welsh.pdf
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Canfasio neu ymchwil marchnad  
Bydd canfasio neu ymchwil marchnad yn weithgarwch ymgyrchu 
a reoleiddir os yw’n bodloni’r prawf pwrpas, a’r prawf 
cyhoeddus.  

Am wybodaeth ynglŷn â’r prawf pwrpas, cyfeirier at dudalen 5. 

 

Gall canfasio ac ymchwil marchnad gynnwys gweithgarwch fel: 

 cnocio ar ddrysau neu ffyrdd eraill o ganfasio neu gasglu 
gwybodaeth gan aelodau o’r cyhoedd 

 defnyddio banciau ffôn i alw aelodau o'r cyhoedd i 
hyrwyddo plaid neu gategorïau o ymgeiswyr penodol, neu i 
ddarganfod sut mae unigolyn yn bwriadu pleidleisio 

 
Y prawf cyhoeddus 
Os yw eich canfasio neu weithgarwch ymchwil marchnad yn 
bodloni'r prawf pwrpas ond ei fod yn cael ei gynnal gydag 
aelodau eich sefydliad a/neu gefnogwyr ymroddedig yn unig, 
ni fydd yn weithgarwch ymgyrchu a reoleiddir am nad yw'n 
bodloni'r prawf cyhoeddus. 
 
Am fwy o wybodaeth ynglŷn â phwy yw aelodau eich sefydliad a 
chefnogwyr ymroddedig, cyfeirier at dudalen 7. 
  

Nid yw gweithgarwch 
ymgyrchu a reoleiddir yn 
cynnwys: 

 canfasio neu 
ymgymryd ag ymchwil 
marchnad ar eich 
aelodau neu gefnogwyr 
ymroddedig 

 amser gwirfoddolwyr, 
gan gynnwys yr amser 
a dreulir gan eich staff 
nad ydych yn eu talu 
amdano 

 cyfieithu deunydd o'r 
Saesneg i'r Gymraeg 
neu fel arall 



Trosolwg o ymgyrchu a reoleiddir 
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Cynadleddau i’r wasg a digwyddiadau 
cyfryngau 
Bydd cynhadledd i'r wasg neu ddigwyddiad cyfryngau yn cael eu 
hystyried yn weithgarwch ymgyrchu a reoleiddir os ydynt yn cael 
eu trefnu gennych chi neu ar eich rhan, a’u bod yn bodloni'r 
prawf pwrpas. 

Am wybodaeth ynglŷn â’r prawf pwrpas, cyfeirier at dudalen 5. 

 

Bydd y cyfryngau yn aml yn gofyn i sefydliadau am sylwadau ar 
faterion neu ddigwyddiadau penodol. Os ydych yn ymateb i 
ymholiadau gan y cyfryngau, ni fydd unrhyw sylw neu ddatganiad 
a wneir gennych yn cael ei ystyried yn weithgarwch ymgyrchu a 
reoleiddir. 

 

Yn gyffredinol ni fydd datganiadau i'r wasg yn cael eu hystyried 
yn weithgarwch ymgyrchu a reoleiddir os mai dim ond at y 
cyfryngau y cânt eu hanfon. 

 

Os nad ydych yn gwahodd y cyfryngau yn benodol i ddigwyddiad 
agored yr ydych yn ei gynnal, ond fod y cyfryngau yn mynychu 
beth bynnag, ni fydd yn cael ei ystyried yn gyffredinol fel 
digwyddiad cyfryngau. Fodd bynnag, gellir ei ystyried fel rali neu 
ddigwyddiad cyhoeddus. I gael rhagor o wybodaeth am ralïau a 
digwyddiadau cyhoeddus, cyfeirier at dudalen 14. 

Os ydych yn cynnal digwyddiad i aelodau yn unig a’ch bod yn 
gwahodd y cyfryngau iddo, bydd hwn fel arfer yn ddigwyddiad 
cyfryngau. 
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Cludiant mewn perthynas â rhoi 
cyhoeddusrwydd i’ch ymgyrch 
 Bydd costau cludiant yn cael eu hystyried yn weithgarwch 
ymgyrchu a reoleiddir os ydych yn cludo pobl er mwyn rhoi 
cyhoeddusrwydd i ymgyrch sy'n bodloni'r prawf pwrpas. 

Er enghraifft, efallai bod gennych 'fws brwydr' yr ydych yn ei 
ddefnyddio fel rhan o'ch ymgyrch. 

Am wybodaeth ynglŷn â’r prawf pwrpas, cyfeirier at dudalen 5. 

 

Mae'r rhan fwyaf o'r gwariant ar gludiant yn debygol o ddod o 
fewn y categori hwn o weithgarwch ymgyrchu a reoleiddir. Fodd 
bynnag, gall gwariant ar gludiant ddod o fewn categori arall o 
weithgarwch ymgyrchu a reoleiddir. 

Er enghraifft, os ydych yn llogi fan ac yn gosod hysbysebion arni, 
gall hyn gyfrif fel deunydd etholiad, neu os ydych yn llogi bws mini 
i fynd â'ch cefnogwyr i rali gyhoeddus, efallai y bydd angen i chi 
gyfrif y costau cludiant fel rhan o gostau cynnal y rali gyhoeddus. 

  

Nid yw gweithgarwch 
ymgyrchu a reoleiddir yn 
cynnwys treuliau personol 
rhesymol a warir gan 
unigolyn ar deithio neu 
ddarparu ar gyfer 
anghenion personol yr 
unigolyn 
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Ralïau a digwyddiadau cyhoeddus 
Bydd rali neu ddigwyddiad yn cael ei ystyried  yn weithgarwch 
ymgyrchu a reoleiddir os yw'n bodloni'r prawf pwrpas a'r prawf 
cyhoeddus. 

Am wybodaeth ynglŷn â’r prawf pwrpas, cyfeirier at dudalen 5. 

 

Y prawf cyhoeddus 

Yn gyffredinol, bydd rali neu ddigwyddiad a gynhelir yn ystod y 
cyfnod a reoleiddir yn bodloni'r prawf cyhoeddus os: 

 yw’r cyhoedd, neu ran o'r cyhoedd, yn cael eu gwahodd neu 
y rhoddir caniatâd iddynt fynychu'r rali neu ddigwyddiad (yn 
cynnwys drwy dalu ffi) neu 

 y gall y cyhoedd, neu ran o'r cyhoedd, weld neu glywed y 
rali neu ddigwyddiad. 

Er enghraifft, os yw eich sefydliad yn cynnal rali i aelodau yn unig 
ar sgwâr y dref, neu’n trefnu gorymdaith drwy ganol tref brysur, 
bydd yn bodloni’r prawf cyhoeddus oherwydd y gall aelodau o'r 
cyhoedd weld y rali (hyd yn oed os mai dim ond aelodau eich 
sefydliad sy’n cymryd rhan ynddi). 

Os ydych yn cynnal rali neu ddigwyddiad dan do, bydd yn 
bodloni’r prawf cyhoeddus os ydych wedi hyrwyddo'r rali neu’r 
digwyddiad i aelodau o'r cyhoedd neu ran ohono, er enghraifft, 
trwy ei hyrwyddo mewn hysbysebion papur newydd a dosbarthu 
taflenni. 

 

 Pa ralïau a digwyddiadau nad ydynt yn cael eu rheoleiddio? 

Nid yw ralïau a digwyddiadau cyhoeddus yn cael eu rheoleiddio 
os ydynt:  

 yn gynhadledd flynyddol eich sefydliad 

 yn orymdaith gyhoeddus neu gyfarfod protest yng Ngogledd 
Iwerddon, pan fo hysbysiad wedi cael ei roi o dan y Ddeddf 
Gorymdeithio Cyhoeddus (Gogledd Iwerddon) 1998 

 yn ddigwyddiadau dan do sydd ond ar agor i’ch aelodau ac 
nad yw’r cyfryngau wedi cael eu gwahodd yno neu 

 yn 'hystingau' nad ydynt yn cael eu hystyried yn rhesymol 
fel eu bod wedi’u bwriadu i hyrwyddo na gwrthwynebu 
pleidiau penodol neu gategorïau o ymgeiswyr 

 

Gall hystingau gael eu 
hystyried yn ddigwyddiad 
cyhoeddus os ydynt yn cael 
eu rhedeg mewn ffordd sy'n 
hyrwyddo neu'n gwrthwynebu 
plaid benodol neu ymgeisydd 
neu gategorïau o ymgeiswyr. 
Gall hyn ddigwydd, er 
enghraifft, os ydych ond yn 
gwahodd ymgeiswyr sy'n dal 
neu ddim yn dal safbwyntiau 
penodol. 
 
I gael rhagor o wybodaeth am 
hystings gweler y ddogfen 
hon: 

 Hystingau 2017 

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0011/169481/sp-hustings-npc-ukpge-welsh.pdf
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Beth nad yw’n cael ei gynnwys mewn 
gwariant ymgyrchu? 
Nid yw gwariant ar y gweithgareddau canlynol yn dod o dan y 
rheolau ar ymgyrchu nad yw’n blaid: 

 deunydd yr ydych yn ei anfon at eich aelodau neu 
gefnogwyr ymroddedig 

 amser gwirfoddolwyr, gan gynnwys yr amser a dreulir gan 
eich staff nad ydych yn eu talu amdano 

 costau teithio neu bersonol pobl sy'n gysylltiedig â'r 
ymgyrch os nad ydych yn eu had-dalu 

 unrhyw beth (ac eithrio hysbysebion) sy’n ymddangos 
mewn papur newydd neu ar sianel ddarlledu drwyddedig 

 cynadleddau blynyddol 

 gorymdeithiau cyhoeddus neu gyfarfodydd protest yng 
Ngogledd Iwerddon, pan fo hysbysiad wedi cael ei roi o dan 
y Ddeddf Gorymdeithio Cyhoeddus (Gogledd Iwerddon) 
1998 

 darparu diogelwch mewn rali gyhoeddus neu ddigwyddiad 
cyhoeddus 

 cyfieithu deunydd o'r Saesneg i'r Gymraeg neu fel arall 

 costau rhesymol y gellir eu priodoli i anabledd unigolyn 

 unrhyw beth sy'n cyfrif fel gwariant ymgyrch gan blaid 
wleidyddol gofrestredig neu ymgeisydd oni bai ei fod yn cael 
ei ddal gan y rheolau gwariant a dargedir 

Gellir cael mwy o wybodaeth am wariant a dargedir yn ein 
canllawiau Etholiad cyffredinol Senedd y DU: Gwariant a 
dargedir i gefnogi plaid wleidyddol a Rheoli gwariant rhai nad 
ydynt yn bleidiau.  

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0004/225229/UKPGE-2017-Targetted-spending-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0004/225229/UKPGE-2017-Targetted-spending-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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Defnyddio’r prawf pwrpas i 
wahanol fathau o ymgyrchoedd 
 

Ymgyrchu ar bolisïau neu faterion 
Yn ystod cyfnod a reoleiddir, efallai y byddwch eisiau gwario 
arian ar ymgyrchu i hyrwyddo neu wrthwynebu polisi neu fater 
penodol.  

Efallai mai eich prif ddiben wrth ymgyrchu yw newid barn pleidiau 
gwleidyddol neu ymgeiswyr ar bolisi neu fater. Fodd bynnag, os 
yw polisi neu fater yn cael ei gysylltu mor gyhoeddus ac agos â 
phlaid neu bleidiau gwleidyddol penodol, neu gategori o 
ymgeiswyr, fel ei bod yn rhesymol ystyried bod ymgyrchu dros 
neu yn erbyn y polisi neu fater wedi’i fwriadu i ddylanwadu ar bwy 
fydd pleidleiswyr yn pleidleisio drostynt, yna bydd yr ymgyrch yn 
bodloni’r prawf pwrpas. 

Ni fydd llawer o ymgyrchoedd ar bolisi neu fater yn bodloni'r 
prawf pwrpas os nad yw'r polisi neu'r mater dan sylw yn cael ei 
gysylltu’n gyhoeddus ac agos â phlaid neu bleidiau gwleidyddol 
penodol, neu gategori o ymgeiswyr. 

Os ydych yn dilyn ymgyrch ar bolisi neu fater, dylech ystyried y 
ffactorau a amlinellir ar dudalennau 17-18. 

 

Polisïau yr ydych wedi bod yn 
ymgyrchu arnynt sy'n cael eu 
mabwysiadu yn ddiweddarach gan 
blaid wleidyddol  
Weithiau, gall plaid wleidyddol fabwysiadu’n gyhoeddus 
bolisïau yr ydych eisoes yn ymgyrchu drostynt. 

Os nad oedd eich ymgyrch wedi cael ei rheoleiddio yn 
flaenorol, nid yw eich gweithgarwch ymgyrchu dilynol yn 
debygol o ddod yn weithgarwch ymgyrchu a reoleiddir, dim ond 
oherwydd bod plaid wedi newid ei safbwynt. Fodd bynnag, gall 
fod yn weithgarwch ymgyrchu a reoleiddir os, er enghraifft:  

 eich bod yn rhoi cyhoeddusrwydd i gefnogaeth y blaid 
wleidyddol yn eich ymgyrchu dilynol, neu 
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 eich bod yn newid neu gynyddu eich gweithgarwch 
ymgyrchu ar y polisi o ganlyniad i’w cefnogaeth. 

 

Ymgyrchu dros neu yn erbyn 
deddfwriaeth llywodraeth 
Yn ystod cyfnod a reoleiddir, efallai y byddwch yn dymuno 
ymgymryd â gweithgarwch ymgyrchu gyda'r nod o gefnogi neu 
wrthwynebu deddfwriaeth arfaethedig gan y llywodraeth. 

Ar yr amod bod eich gweithgarwch ymgyrch yn anelu’n glir at 
gefnogi neu wrthwynebu deddfwriaeth arfaethedig llywodraeth y 
dydd, ac nid y polisïau arfaethedig y bydd y blaid neu bleidiau 
mewn llywodraeth yn mynd â nhw i’r etholiad, ni fydd eich 
gweithgarwch ymgyrchu yn cael ei reoleiddio fel arfer.  

Fodd bynnag, os gellir ystyried yn rhesymol fod eich ymgyrch 
wedi’i fwriadu i ddylanwadu ar bwy fydd pleidleiswyr yn pleidleisio 
drostynt yn yr etholiad, yn ogystal â chefnogi neu wrthwynebu 
deddfwriaeth, bydd yn cael ei ystyried yn weithgarwch ymgyrchu 
a reoleiddir. 

 
Enghraifft 

Mewn cyfnod a reoleiddir yn ystod y cyfnod sy’n arwain at 
etholiad, mae'r llywodraeth yn cyflwyno Mesur i'r Senedd y mae 
eich sefydliad yn ei wrthwynebu.  

Mae eich sefydliad yn penderfynu cynnal cynhadledd i'r wasg ac 
mae’n dosbarthu taflenni i'r cyhoedd er mwyn ceisio sicrhau nad 
yw'r Mesur yn dod yn gyfraith. 

Wrth benderfynu a fydd eich gweithgareddau ymgyrchu yn ystod 
cyfnod a reoleiddir yn  weithgarwch ymgyrchu a reoleiddir, dylech 
ystyried: 

Naws. 

Os yw eich ymgyrch yn canolbwyntio ar pam na ddylai'r Mesur 
ddod yn gyfraith, mae'n llai tebygol o fod yn weithgarwch 
ymgyrchu a reoleiddir.  

Os yw eich ymgyrch yn canolbwyntio yn arbennig ar y pleidiau 
gwleidyddol, neu aelodau o'r pleidiau, sy'n cefnogi neu ddim yn 
cefnogi'r Mesur, mae'n fwy tebygol o fod yn weithgarwch 
ymgyrchu a reoleiddir.  



Trosolwg o ymgyrchu a reoleiddir 
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Os yw eich ymgyrch hefyd yn dadlau na ddylai pobl gefnogi'r 
blaid neu bleidiau mewn llywodraeth yn yr etholiad, mae'n fwy 
tebygol o fod yn weithgarwch ymgyrchu a reoleiddir. 

 

Cyd-destun ac amseru. 

Os yw eich ymgyrch wedi cael ei amseru i gyd-fynd â'r 
dadleuon Seneddol ar y Mesur, mae'n llai tebygol o fod yn 
weithgarwch ymgyrchu a reoleiddir. 

Os ydych yn parhau â’ch ymgyrch ar ôl i'r Mesur gael ei 
basio’n gyfraith - ac mae etholiad ar y gweill gyda phleidiau 
neu ymgeiswyr yn sefyll ar p’un a ddylai'r gyfraith gael ei 
chadw neu ei diddymu - mae eich ymgyrch yn fwy tebygol o 
fod yn weithgarwch ymgyrchu a reoleiddir. 

 

Eich galwad i weithredu. 

Os ydych yn gofyn i aelodau o'r cyhoedd lobïo eu AS i 
wrthwynebu'r Mesur, mae'n llai tebygol o fod yn weithgarwch 
ymgyrchu a reoleiddir.. 

Os ydych yn gofyn i aelodau'r cyhoedd bleidleisio i bleidiau 
penodol neu gategorïau o ymgeiswyr mewn etholiad sydd ar y 
gweill oherwydd eu safbwynt ar y Mesur, bydd hyn yn 
weithgarwch ymgyrchu a reoleiddir. 

 

Sut y byddai person rhesymol yn gweld eich 
gweithgarwch. 

Petai person rhesymol yn ystyried mai nod eich ymgyrch yw 
atal y Mesur drwy lobïo ASau i bleidleisio mewn ffordd benodol 
yn y Senedd, mae'n llai tebygol o fod yn weithgarwch 
ymgyrchu a reoleiddir.  

Petai person rhesymol yn ystyried mai nod eich ymgyrch yw 
annog pleidleiswyr i bleidleisio yn erbyn y blaid neu ymgeiswyr 
a oedd yn cefnogi'r Mesur, mae'n fwy tebygol o fod yn 
weithgarwch ymgyrchu a reoleiddir. 

 

I weld mwy o esiamplau o sut mae’r rheolau yn gweithredu, 
gwelwch ein taflenni ffeithiau ar ddulliau ymgyrchu cyffredin.  
  

http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/i-am-a/party-or-campaigner/non-party-campaigners
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Darparu gwybodaeth i bleidleiswyr 
Efallai y byddwch yn dymuno rhoi gwybodaeth i bleidleiswyr am 
bolisïau a safbwyntiau cyffredinol y gwahanol bleidiau sy'n sefyll 
ar gyfer etholiad.. 

Fel arfer ni fydd gwybodaeth a roddir i bleidleiswyr am 
safbwyntiau polisi pleidiau gwleidyddol yn cael ei ystyried yn 
ddeunydd ymgyrchu a reoleiddir os:  

 yw naws a chynnwys y wybodaeth yn ffeithiol, niwtral a 
diduedd ac nad ydych yn awgrymu y dylai polisïau'r pleidiau 
gael eu cefnogi na’u gwrthwynebu ac 

 eich bod yn darparu gwybodaeth am yr holl bleidiau sy’n 
sefyll yn yr etholiad, neu fod gennych resymau gwrthrychol 
dros beidio â darparu gwybodaeth am bolisïau un neu fwy o 
bleidiau 

  

Gall rhesymau 
gwrthrychol gynnwys 
amlygrwydd 
cenedlaethol y pleidiau 
neu ganlyniadau 
etholiad diweddar. Nid 
yw'n cynnwys 
rhesymau goddrychol 
fel eich barn am 
bolisïau'r blaid. 



Trosolwg o ymgyrchu a reoleiddir 
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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 

 gwybdoaeth@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:gwybdoaeth@comisiwnetholiadol.org.uk
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0007/165967/to-target-spending-npc.pdf
mailto:infoscotland@electoralcommission.org.uk
mailto:infonorthernireland@electoralcommission.org.uk
http://www.comisiwnetholiadol.org.uk/
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0019/105940/sp-manage-spending-npc.pdf

