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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
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Ymgyrchu ar y cyd i 
ymgyrchwyr nad ydynt 
yn bleidiau 
 

Ar gyfer pwy mae’r ddogfen hon: 
Ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau sydd eisiau gweithio gydag 
ymgyrchwyr eraill nad ydynt yn bleidiau fel rhan o ymgyrch ar y 
cyd.  

Mae’r ddogfen yn trafod: 
• Beth yw ymgyrch ar y cyd 
• Sut gellir strwythuro ymgyrchoedd ar y cyd  
• Rhoi rhodd i ymgyrchydd arall 
• Ymgyrchwyr arweiniol a mân ymgyrchwyr  
• Sut mae rhaid rhoi cyfrif am wariant  

Dogfennau cysylltiedig: 
• Trosolwg o ymgyrchoedd rhai nad ydynt yn bleidiau  
• Trosolwg o weithgarwch ymgyrchoedd a reoleiddir rhai nad 

ydynt yn bleidiau  
• Trosolwg o roddion i ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau  
• Rheoli gwariant ymgyrch rhai nad ydynt yn bleidiau  
• Cofrestru fel ymgyrchydd nad yw’n blaid 
• Etholiad cyffredinol Senedd y DU: ymgyrchu etholaethau 

â ffocws 

Ffurflenni 
• Ffurflen TP7: Hysbysiad Ymgyrchydd Arweiniol  
  

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/0005/166892/to-activities-npc-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0005/166892/to-activities-npc-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0007/169468/to-donations-npc-ukpge-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0011/169472/sp-manage-spending-npc-ukpge-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/166890/sp-registering-npc-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/166890/sp-registering-npc-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0008/166895/to-constituency-npc-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0008/166895/to-constituency-npc-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0008/166895/to-constituency-npc-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0009/165978/form-tp7.pdf
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Crynodeb 
 

Mae pleidiau gwleidyddol, ymgeiswyr ac 
ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau yn hanfodol i 
ddemocratiaeth iach ac rydym yn annog 
cyfranogiad gweithredol gan ymgyrchwyr. Pan 
fo gwariant sylweddol ar ymgyrchu, mae 
rheolau sydd rhaid eu dilyn i sicrhau bod 
tryloywder yn y system. 

Mae ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau yn 
ymgymryd ag amrywiaeth o weithgareddau 
ymgyrchu ac weithiau yn dewis gweithio gydag 
ymgyrchwyr eraill nad ydynt yn bleidiau. Mae 
rheolau arbennig y mae'n rhaid i chi eu dilyn 
pan fo dau neu fwy o ymgyrchwyr nad ydynt yn 
bleidiau eisiau gweithio gyda'i gilydd fel rhan o 
ymgyrch ar y cyd.  
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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'. 
O dan y Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 
2000 (PPERA), mae terfynau ar wariant ar rai gweithgareddau 
ymgyrchu.    
Mae rheolau arbennig pan fyddwch eisiau gweithio gydag 
ymgyrchydd arall nad yw’n blaid fel rhan o ymgyrch ar y cyd. 
Pan fyddwch yn gwario arian fel rhan o ymgyrch ar y cyd, gall y 
gwariant gyfrif tuag at y terfynau i bob ymgyrchydd dan sylw. 
Mae hyn er mwyn atal pobl rhag osgoi’r terfynau gwariant drwy 
gydlynu nifer o ymgyrchoedd ar yr un pryd. 
Mae'r ddogfen hon yn esbonio pa reolau sy'n berthnasol a sut 
y gall ymgyrchoedd ar y cyd gael eu strwythuro. 
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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 bodloni’r 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 
Yn y cyfnod sy’n arwain at etholiadau penodol, mae yna amser 
penodol pan fydd y rheolau ar wariant a rhoddion yn 
berthnasol. Rydym yn galw’r amser hwn yn 'gyfnod a 
reoleiddir'. Bydd y cyfnod a reoleiddir yn amrywio, gan 
ddibynnu ar ba etholiad sy’n cael ei gynnal. 
Caiff ymgyrchoedd eu rheoleiddio yn y cyfnod sy’n arwain at 
etholiadau i: 
 
• Senedd Ewrop 
• Senedd y Deyrnas Unedig  
• Senedd yr Alban  
• Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
• Cynulliad Gogledd Iwerddon 

Gallwch gael rhagor o 
wybodaeth am y 
cyfnod a reoleiddir a 
gweithgarwch 
ymgyrchu a reoleiddir 
yn: 
• Trosolwg o 

ymgyrchu rhai nad 
ydynt yn bleidiau 

Am ragor o 
wybodaeth am 
weithgaredd 
ymgyrchu, gweler: 
Trosolwg o 
weithgarwch 
ymgyrch rhai 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/0003/169464/to-campaign-npc-ukpge-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/165963/to-activities-npc.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/165963/to-activities-npc.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/165963/to-activities-npc.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/165963/to-activities-npc.pdf
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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 gofrestru gyda ni ar unrhyw adeg cyn neu yn ystod y 
cyfnod a reoleiddir, ond rhaid i chi gofrestru gyda ni cyn i chi 
wario mwy na'r symiau hyn ar weithgarwch ymgyrchu a 
reoleiddir yn ystod y cyfnod a reoleiddir. 
Am ragor o wybodaeth am gofrestru gyda ni, gweler ‘Cofrestru 
fel ymgyrchydd nad yw’n blaid’. 
 
  

 
 
Yn ystod y cyfnod a 
reoleiddir i etholiad 
cyffredinol y DU, 
gallwch wario hyd at 
£9,750 ar 
gweithgaredd 
ymgyrchu a 
reoleiddir sy'n 
effeithio ar etholaeth 
benodol.  I gael 
rhagor o wybodaeth 
am derfynau 
etholaethol gweler: 
• Rheoli gwariant 

ymgyrch 
 
 

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/166890/sp-registering-npc-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/166890/sp-registering-npc-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0011/169472/sp-manage-spending-npc-ukpge-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0011/169472/sp-manage-spending-npc-ukpge-welsh.pdf
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Gweithio ag ymgyrchwyr eraill 
nad ydynt yn bleidiau: 
ymgyrchoedd ar y cyd 
Gallwch ddewis gweithio gydag un neu fwy o ymgyrchwyr 
eraill, efallai er mwyn gwneud yr ymgyrch gyffredinol yn fwy 
effeithiol. 
Mae rheolau gwariant sy'n berthnasol os ydych chi neu 
ymgyrchydd yr ydych yn gweithio ag ef/hi yn gwario arian ar 
weithgarwch ymgyrchu a reoleiddir fel rhan o gynllun neu 
drefniant cydlynol. Rydym yn galw'r rhain yn rheolau 'ymgyrch 
ar y cyd'. 
Mae'r rheolau ymgyrch ar y cyd yn berthnasol lle: 

• mae gwariant ar weithgarwch ymgyrchu a reoleiddir yn cael 
ei wario gan, neu ar ran, ymgyrchydd nad yw’n blaid, ac 

• mae'r gwariant yn cael ei wneud fel rhan o gynllun cyffredin 
neu drefniant arall gydag ymgyrchydd arall nad yw'n blaid 
neu ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau (a elwir yn 
'gydweithio'), ac 

• y gall y gwariant yn rhesymol gael ei ystyried fel bwriad i 
gyflawni pwrpas cyffredin 

 

Yr hyn a olygwn wrth gydweithio 
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. 
 
Yr egwyddor arweiniol 
Rydym yn cydnabod y gall ymgyrchwyr ddod at ei gilydd i 
ymgyrchu mewn amrywiaeth o ffyrdd, yn ffurfiol ac yn anffurfiol, 
ac y gall y ffyrdd mae ymgyrchwyr yn rhyngweithio ag 
ymgyrchwyr eraill newid yn ystod yr ymgyrch. Bydd angen i chi 
benderfynu a ydych chi ac ymgyrchydd arall mewn gwirionedd 
yn gweithio gyda'ch gilydd, a p’un a ydych yn rhan o ymgyrch 
ar y cyd.  
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Er mwyn eich helpu i benderfynu a ydych chi ac ymgyrchydd 
arall nad yw’n blaid yn gweithio gyda'ch gilydd ar ymgyrch ar y 
cyd, dylech wneud asesiad gonest a rhesymol, yn seiliedig ar y 
ffeithiau, p’un a ydych chi ac ymgyrchydd arall nad yw’n blaid 
yn gwario arian fel rhan o gynllun neu drefniant cyffredin.  
Bydd hyn yn syml gyda rhai gwariannau. Fodd bynnag, mewn 
rhai sefyllfaoedd gall fod yn fwy anodd penderfynu pan 
fyddwch yn gwario arian fel rhan o gynllun neu drefniant 
cyffredin.  
Yn ein barn ni, nid ydych yn gweithio gyda'ch gilydd os:  

• ydych yn cael trafodaethau anffurfiol ag ymgyrchwyr eraill 
nad ydynt yn ymwneud â gwneud penderfyniadau neu 
gydgysylltu eich cynlluniau 

• ydych yn siarad mewn digwyddiad a drefnir gan 
ymgyrchydd arall, ond nid yn cyfranogi mewn unrhyw ffordd 
arall 

• nad ydych yn ymgynghori ag ymgyrchwyr eraill am yr hyn y 
dylech ei ddweud yn eich ymgyrch neu sut y dylech ei 
threfnu. 

Yn ein barn ni, rydych yn debygol iawn o fod yn gweithio gyda'ch 
gilydd os: 

• oes gennych ymgyrchoedd hysbysebu, taflenni neu 
ddigwyddiadau ar y cyd 

• ydych yn cydlynu eich gweithgarwch ymgyrchu a reoleiddir 
gydag ymgyrchydd arall - er enghraifft, os ydych yn cytuno y 
dylai’r naill neu’r llall ohonoch ymdrin â meysydd dadleuon 
neu bleidleiswyr penodol 

• y gall ymgyrchydd arall gymeradwyo neu fod â dylanwad 
sylweddol dros eich taflenni, gwefannau, neu weithgarwch 
ymgyrchu arall.  

Efallai fod eich sefydliad yn cynnwys aelod-sefydliadau sy'n 
rhannu nodau ac amcanion tebyg ond sy'n sefydliadau ar 
wahân, ac sy'n gwneud eu penderfyniadau eu hunain ynglŷn â 
sut i ymgyrchu. Efallai y byddwch hefyd yn rhoi cyngor a 
chymorth i'r aelod-sefydliadau, ac ni fydd yn beth anarferol i chi 
a'r aelod-sefydliadau ymgyrchu ar yr un mater. Mewn achosion 
o'r fath, dylech wneud asesiad gonest a rhesymol, yn seiliedig 
ar y ffeithiau, p’un a ydych chi a'ch aelod-sefydliadau yn 
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gweithio gyda'ch gilydd. Os ydych yn dal yn ansicr, gallwch 
anfon e-bost atom neu ein ffonio am gyngor.   
 
 

Rhoi rhodd i ymgyrchydd arall 
Nid yw rhoi rhodd i ymgyrchydd arall yn cael ei gynnwys yn y 
rheolau ymgyrchu ar y cyd. 
Fodd bynnag, p’un a ydych yn gwneud rhodd i ymgyrchydd 
arall nad yw’n blaid ai peidio, os oes ymgyrch ar y cyd fel y 
disgrifir uchod, mae’r rheolau’n dal yn berthnasol.  
Os ydych yn ymgyrchydd sy'n derbyn rhoddion, ceir rheolau ar 
dderbyn ac adrodd ynglŷn â rhoddion. Mae rhagor o 
wybodaeth ar gael am y rheolau hyn yn y Trosolwg o roddion i 
ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau.  

 
 

Sefydlu sefydliad newydd i redeg 
ymgyrch 
Os ydych yn gweithio gyda nifer o ymgyrchwyr eraill nad ydynt 
yn bleidiau, efallai y byddwch yn penderfynu sefydlu sefydliad 
neu sefydliad newydd i gynnal ymgyrch. Gallai'r sefydliad 
newydd fod, er enghraifft, yn gwmni, elusen neu’n gymdeithas 
anghorfforedig.  
Ar yr amod bod y sefydliad newydd ar wahân ac yn wahanol i'r 
sefydliadau a'i creodd, yna bydd y sefydliad yn cael ei drin fel 
sefydliad gwahanol i'r ymgyrchwyr a greodd y sefydliad 
newydd. Bydd hyn yn wir hyd yn oed os yw aelodau o’r 
sefydliadau a greodd y sefydliad newydd yn rhan o'i strwythur 
rheoli.   
Golyga hyn na fydd gweithgarwch ymgyrchu a wneir gan y 
sefydliad newydd yn rhan o gynllun ar y cyd oni bai bod y 
sefydliad newydd yn gweithio gydag ymgyrchwyr eraill nad 
ydynt yn bleidiau. Nid yw rhoi rhodd i'r sefydliad newydd yn 
ymgyrchu ar y cyd. 
Os yw’r sefydliad newydd 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 iddo 
gofrestru gyda ni a dilyn y rheolau ar roddion, gwariant ac 
adrodd. 

Rhodd yw arian, 
nwyddau, eiddo neu 
wasanaethau a 
roddir: 
• tuag at wariant 

ymgyrchu 
ymgyrchydd nad 
yw’n blaid, ac 

• yn ddi-dâl neu ar 
delerau 
anfasnachol, ac 

• sydd â gwerth o 
dros £500 

Dan PPERA, nid yw 
unrhyw beth sydd â 
gwerth o £500 neu 
lai yn rhodd. 
 

Dim ond rhai mathau 
o sefydliadau a gaiff 
gofrestru gyda ni fel 
ymgyrchydd 
cofrestredig nad 
yw’n blaid. I gael 
rhagor o wybodaeth 
gweler: 
• Cofrestru fel 

ymgyrchydd nad 
yw’n blaid 

 

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0007/169468/to-donations-npc-ukpge-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0007/169468/to-donations-npc-ukpge-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/166890/sp-registering-npc-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/166890/sp-registering-npc-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/166890/sp-registering-npc-welsh.pdf
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Ymgyrchoedd ar y cyd a therfyn 
gwariant etholaeth 
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. Am ragor o wybodaeth gweler Trosolwg o ymgyrchu 
etholaeth â ffocws. 
Rydym yn galw gweithgarwch ymgyrchu a reoleiddir sy’n 
dylanwadu ar ddewis pleidleisio pobl mewn etholaeth neu 
etholaethau penodol yn 'ymgyrchu etholaeth â ffocws’. Gallwch 
ymgymryd ag ymgyrchu etholaeth â ffocws mewn mwy nag un 
etholaeth ond nid yw'n cynnwys ymgyrch genedlaethol ar 
draws y cyfan o ran o'r DU (Lloegr, Yr Alban, Cymru neu 
Ogledd Iwerddon). 
 Os ydych yn gweithio gyda'ch gilydd mewn ymgyrch ar y cyd 
ag ymgyrchwyr ar y cyd eraill, ni chaiff y gwariant cyfunol a'ch 
gwariant eich hun ar ymgyrchu etholaeth â ffocws dorri'r terfyn 
etholaeth o £9,750. 
 
Ymgyrchwyr cofrestredig nad ydynt yn bleidiau 
Fel ymgyrchydd cofrestredig nad yw’n blaid, rhaid i chi hefyd 
briodoli eich gwariant ar weithgarwch ymgyrchu a reoleiddir. 
Mae'n rhaid i chi briodoli'r gwariant ar ymgyrch DU gyfan yn 
gyfartal i bob un o'r 650 o etholaethau yn y DU. Os mai dim 
ond mewn un rhan o'r DU yr ydych yn ymgyrchu, mae'n rhaid i 
chi briodoli'r un modd i bob etholaeth yn y rhan honno. Mae'r 
gwariant a briodolir i bob etholaeth yn cyfrif tuag at y terfyn o 
£9,750 ar gyfer pob etholaeth. 
Os ydych yn gwario’r £9,750 cyfan ar ymgyrchu etholaeth â 
ffocws mewn etholaeth benodol, byddwch yn torri'r terfyn 
gwario etholaeth yn yr etholaeth honno os ydych wedyn yn 
gwario unrhyw beth ar unrhyw weithgarwch ymgyrchu a 
reoleiddir sydd raid ei briodoli i’r etholaeth honno. Am ragor o 
wybodaeth gweler Rheoli gwariant ymgyrch nad yw’n wariant 
plaid.  

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/0008/166895/to-constituency-npc-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0008/166895/to-constituency-npc-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0011/169472/sp-manage-spending-npc-ukpge-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0011/169472/sp-manage-spending-npc-ukpge-welsh.pdf
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Sut gellir strwythuro 
ymgyrchoedd ar y cyd  
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 cymhleth sy'n 
cynnwys ymgyrchwyr cyffredin ar y cyd, ymgyrchwyr 
arweiniol, a mân ymgyrchwyr 
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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, 
mae’n rhaid i’r ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau gofnodi’r 
gwariant cyfunol ar ymgyrch a reoleiddir gan y bydd yn cyfrif 
tuag at y terfynau gwariant i 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 eisiau gwario mwy na £20,000 yn Lloegr, neu 
£10,000 yn un ai’r Alban, Cymru neu Ogledd Iwerddon ar 
weithgareddau ymgyrchu a reoleiddir, mae'n rhaid i chi 
gofrestru gyda’r Comisiwn Etholiadol.  
Os nad ydych yn cofrestru, neu os 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 ar 
weithgareddau ymgyrchu a reoleiddir yn ystod cyfnod a 
reoleiddir 
 
Enghraifft  
Rydych chi ac ymgyrchydd arall nad yw’n blaid ill dau’n cytuno 
i wario £15,000 ar ymgyrch ar y cyd yn Lloegr. Felly, cyfanswm 
y gwariant ar gyfer yr ymgyrch ar y cyd yw £30,000.  
Rhaid i'r ddau ohonoch gofnodi gwariant ymgyrch ar y cyd o 
£30,000.  
Gan fod cost y gwariant ymgyrch ar y cyd yn fwy na £20,000 
yn Lloegr, rhaid i chi a'r ymgyrchydd arall gofrestru gyda ni fel 
ymgyrchwyr cofrestredig nad ydynt yn bleidiau.  
 

Ymgyrchwyr ar y cyd cyffredin a 
therfyn gwariant etholaeth 
Os ydych yn gweithio gyda’ch gilydd ar ymgyrch ar y cyd 
gydag ymgyrchwyr ar y cyd cyffredin, ni chaiff y gwariant 

Am wybodaeth 
ynghylch cofrestru â 
ni fel ymgyrchydd 
cofrestredig nad 
yw’n blaid gweler: 
• Cofrestru fel 

ymgyrchydd nad 
yw’n blaid 

  
 
 

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/166890/sp-registering-npc-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/166890/sp-registering-npc-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/166890/sp-registering-npc-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/166890/sp-registering-npc-welsh.pdf
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cyfunol ar ymgyrchu etholaeth â ffocws dorri'r terfyn etholaeth 
o  £9,750. 
Ymgyrchwyr cofrestredig nad ydynt yn bleidiau 
Os: 

• ydych yn ymgyrchydd cofrestredig nad yw’n blaid, ac 
• rydych yn gweithio gydag ymgyrchwyr eraill fel 

ymgyrchydd ar y cyd cyffredin, ac 
• rydych chi ac unrhyw ymgyrchydd ar y cyd cyffredin arall 

yn gwario, naill ai ar wahân neu gyda’ch gilydd fel rhan 
o’ch ymgyrch ar y cyd, y cyfan o’r £9,750 ar ymgyrchu 
etholaeth â ffocws mewn etholaeth benodol 

yna byddwch yn torri'r terfyn gwariant etholaeth yn yr etholaeth 
honno os ydych chi, neu unrhyw ymgyrchydd ar y cyd cyffredin 
arall, wedyn yn gwario unrhyw beth ar unrhyw weithgarwch 
ymgyrchu a reoleiddir arall y mae'n rhaid ei briodoli i'r 
etholaeth. 
Bydd yr holl ymgyrchwyr cofrestredig nad ydynt yn bleidiau 
eraill sy’n rhan o’ch ymgyrch ar y cyd hefyd yn torri’r terfyn 
etholaeth.  
Byddwch yn torri’r terfyn etholaeth p’un a yw eich gwariant ar 
weithgarwch ymgyrchu arall a reoleiddir yn rhan o’r ymgyrch ar 
y cyd ai peidio. 
Am ragor o wybodaeth gweler Rheoli gwariant ymgyrch nad 
yw’n wariant plaid.    
 

  

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0011/169472/sp-manage-spending-npc-ukpge-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0011/169472/sp-manage-spending-npc-ukpge-welsh.pdf
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Ymgyrchoedd arweiniol 
Beth yw ymgyrchydd arweiniol? 
Pan fo 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. 
Sut i ddod yn ymgyrchydd arweiniol 
Os ydych yn ymgyrchydd cofrestredig nad yw’n blaid, gallwch 
ein hysbysu eich bod yn ymgyrchydd arweiniol.  
I ddod yn ymgyrchydd arweiniol rhaid i chi: 

• ein hysbysu eich bod yn rhan o ymgyrch ar y cyd ac y 
byddwch yn ymgyrchydd arweiniol yn yr ymgyrch ar y cyd, a 

• dweud wrthym pwy yw’r mân ymgyrchwyr sydd wedi cytuno 
y byddwch yn adrodd am wariant ymgyrch ar y cyd ar eu 
rhan 

Gallwch ein hysbysu ar unrhyw adeg cyn diwedd y cyfnod a 
reoleiddir. Gallwch hefyd ein hysbysu ynglŷn ag unrhyw fân 
ymgyrchwyr ychwanegol ar unrhyw adeg cyn diwedd y cyfnod 
a reoleiddir.   
Nid oes cyfyngiad ar y nifer o ymgyrchwyr arweiniol mewn 
ymgyrch ar y cyd. Nid oes chwaith gyfyngiad ar y nifer o fân 
ymgyrchwyr a all weithio ag unrhyw ymgyrchydd arweiniol 
mewn ymgyrch ar y cyd. Fodd bynnag, ni all mân ymgyrchydd 
fod yn ymgyrchydd arweiniol hefyd yn yr un ymgyrch. 
Dylech ddefnyddio Ffurflen TP7: Hysbysiad Ymgyrchydd 
Arweiniol, i wneud cais i ddod yn ymgyrchydd arweiniol ac i’n 
hysbysu o unrhyw fân ymgyrchwyr ychwanegol.   
 

Ymgyrchwyr arweiniol sy’n gweithio â 
mân ymgyrchwyr 
Rydym yn galw’r mân ymgyrchwyr sydd wedi cytuno i chi 
adrodd ar eu rhan ‘eich mân ymgyrchwyr chi’. Os ydych yn 

 
 
Fel ymgyrchydd 
arweiniol, rydych yn 
cytuno i adrodd am 
wariant mân 
ymgyrchwyr yn rhan 
o'r ymgyrch ar y cyd. 
Mae’r holl wariant 
ymgyrch ar y cyd 
gan fân ymgyrchwyr 
yn cyfrif tuag at eich 
terfyn gwariant. 

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0007/166894/form-tp7-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0007/166894/form-tp7-welsh.pdf
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ymgyrchydd arweiniol, bydd eich gwariant ac unrhyw wariant a 
wneir gan eich mân ymgyrchwyr fel rhan o’r ymgyrch ar y cyd 
yn cyfrif tuag at eich terfyn gwariant chi yn ystod y cyfnod a 
reoleiddir.  
Fel ymgyrchydd arweiniol, mae’n rhaid i chi adrodd am wariant 
ymgyrch eich mân ymgyrchwyr sy’n rhan o’ch ymgyrch ar y 
cyd yn eich ffurflen wariant ar ôl yr etholiad. Rhaid i’ch ffurflen 
wariant hefyd gynnwys derbynebau neu anfonebau ar gyfer 
unrhyw wariant dros £200 a wnaed gennych chi neu unrhyw 
fân ymgyrchydd.  
Golyga hyn y dylech ofyn i’ch holl fân ymgyrchwyr: 

• i roi gwybod i chi faint a wariwyd ganddynt ar yr ymgyrch ar 
y cyd ym mhob rhan o’r DU  

• i ddarparu derbynebau neu anfonebau i chi am unrhyw 
wariant dros £200 ar yr ymgyrch ar y cyd.   

 
Enghraifft 
Rydych chi a thri o ymgyrchwyr eraill, A, B ac C, yn penderfynu 
gweithio gyda'ch gilydd fel rhan o ymgyrch ar y cyd yng 
Nghymru. Yr ydych i gyd wedi penderfynu y bydd ymgyrchwyr 
A, B ac C yn gwario £9,000 yr un a byddwch chi’n gwario 
£15,000 ar yr ymgyrch ar y cyd. Nid yw A, B ac C yn gwario 
unrhyw arian arall ar weithgareddau ymgyrchu a reoleiddir. 
 Er mwyn lleihau'r baich rheoleiddio ar ymgyrchwyr A, B ac C, 
rydych yn penderfynu dod yn ymgyrchydd arweiniol. Rydych yn 
cofrestru gyda ni fel ymgyrchydd cofrestredig nad yw’n blaid. 
Cyn i unrhyw wariant yn cael ei wneud, rydych yn rhoi gwybod 
i ni mai chi yw’r ymgyrchydd  arweiniol ac mai ymgyrchwyr A, B 
ac C yw’r mân ymgyrchwyr yn yr ymgyrch ar y cyd. 
Gan fod ymgyrchwyr A, B ac C wedi cael eu hysbysu i ni fel 
mân ymgyrchwyr, nid oes angen iddynt gofrestru â ni nac 
adrodd am eu gwariant ar yr ymgyrch ar y cyd. Fel yr 
ymgyrchydd arweiniol, rhaid i chi adrodd ar wariant o £42,000 - 
eich gwariant chi a gwariant ymgyrchwyr A, B ac C ar yr 
ymgyrch ar y cyd.  
 

  

Am wybodaeth 
bellach ynghylch 
terfynau gwariant a 
rheoli eich gwariant 
ymgyrch, gweler: 
• Rheoli gwariant 

ymgyrch rhai 
nad ydynt yn 
bleidiau 

 
 

Os yw mân 
ymgyrchydd yn 
gwario mwy na 
£20,000 yn Lloegr 
neu £10,000 yng 
Nghymru, yr Alban 
neu Ogledd 
Iwerddon ar 
weithgareddau 
ymgyrchu a 
reoleiddir yn ystod y 
cyfnod a reoleiddir, 
bydd angen iddynt 
gofrestru gyda ni 

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0011/169472/sp-manage-spending-npc-ukpge-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0011/169472/sp-manage-spending-npc-ukpge-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0011/169472/sp-manage-spending-npc-ukpge-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0011/169472/sp-manage-spending-npc-ukpge-welsh.pdf
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Ymgyrchwyr arweiniol a therfyn 
gwariant etholaeth 
Os ydych yn ymgyrchydd arweiniol, ni chaiff eich gwariant 
cyfunol chi a’ch mân ymgyrchwyr ar ymgyrchu etholaeth â 
ffocws dorri’r terfyn etholaeth o £9,750. 
 
Ymgyrchwyr cofrestredig nad ydynt yn bleidiau 
Os:  

• ydych yn ymgyrchydd cofrestredig nad yw’n blaid, ac 
• os ydych yn ymgyrchydd arweiniol, ac 
• os ydych chi neu unrhyw un o’ch mân ymgyrchwyr, naill 

ai ar wahân neu gyda’ch gilydd fel rhan o’ch ymgyrch ar y 
cyd, yn gwario’r cyfan o’r £9,750 ar ymgyrchu etholaeth â 
ffocws mewn etholaeth benodol 

byddwch yn torri’r terfyn gwariant yn yr etholaeth honno os 
ydych chi, neu unrhyw un o’ch mân ymgyrchwyr, yna’n gwario 
unrhyw swm ar unrhyw weithgarwch ymgyrchu a reoleiddir 
arall y mae'n rhaid ei briodoli i'r etholaeth. Mae hyn yn cynnwys 
eich gwariant ar unrhyw weithgarwch ymgyrchu a reoleiddir 
sydd heb gysylltiad â'r ymgyrch ar y cyd. Am ragor o 
wybodaeth gweler Rheoli gwariant ymgyrch rhai nad ydynt yn 
bleidiau.    

  

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0011/169472/sp-manage-spending-npc-ukpge-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0011/169472/sp-manage-spending-npc-ukpge-welsh.pdf
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Mân ymgyrchwyr sy’n gweithio ag 
ymgyrchydd arweiniol 
Pryd ydych chi’n dod yn fân ymgyrchydd? 
Os ydych yn ymgyrchydd nad yw’n blaid sy’n rhan o ymgyrch 
ar y cyd, rydych yn dod yn fân ymgyrchydd pan fydd 
ymgyrchydd cofrestredig nad yw’n blaid yn ein hysbysu eu bod 
yn ymgyrchydd arweiniol ac mai chi yw eu mân ymgyrchydd 
cyn diwedd y cyfnod a reoleiddir. 
Nid oes cyfyngiad ar y nifer o fân ymgyrchwyr a all weithio 
gydag unrhyw un ymgyrchydd arweiniol mewn ymgyrch ar y 
cyd. Nid oes chwaith gyfyngiad ar y nifer o ymgyrchwyr 
arweiniol mewn ymgyrch ar y cyd. Fodd bynnag ni all 
ymgyrchydd arweiniol hefyd fod yn fân ymgyrchydd yn yr un 
ymgyrch. 
Os ydych yn gwario mwy na £20,000 yn Lloegr, neu £10,000 
yn un ai’r Alban, Cymru neu Ogledd Iwerddon ar 
weithgareddau ymgyrchu a reoleiddir, mae'n rhaid i chi 
gofrestru ac adrodd ar eich gwariant eich hun i ni hyd yn oed 
os ydych yn fân ymgyrchydd. 
 
Mân ymgyrchwyr nad ydynt yn gwario mwy na £20,000 yn 
Lloegr, neu £10,000 yn un ai’r Alban, Cymru neu Ogledd 
Iwerddon 
Os ydych yn fân ymgyrchydd mewn ymgyrch ar y cyd, nid oes 
rhaid i chi gofrestru gyda ni nac adrodd am unrhyw wariant os yw 
cyfanswm eich gwariant ar weithgareddau ymgyrchu a reoleiddir 
yn ystod y cyfnod a reoleiddir (gan gynnwys eich gwariant fel 
rhan o’r ymgyrch ar y cyd ac unrhyw wariant arall nad yw’n 
gysylltiedig â’r ymgyrch ar y cyd) ddim mwy na £20,000 yn 
Lloegr, a £10,000 yn un ai’r Alban, Cymru neu Ogledd Iwerddon. 
Os nad yw eich gwariant yn fwy na £20,000 yn Lloegr, a 
£10,000 yn un ai’r Alban, Cymru neu Ogledd Iwerddon, eich 
ymgyrchydd arweiniol sy’n gyfrifol am adrodd i ni am eich 
gwariant fel rhan o’r ymgyrch arweiniol.  
Golyga hyn y dylech: 

• gytuno â’r holl ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau eraill sy’n 
cymryd rhan yn yr ymgyrch ar y cyd faint y gallwch ei wario, 
a 

Os byddwch yn dod 
yn fân ymgyrchydd 
mewn perthynas ag 
ymgyrch ar y cyd, 
byddwch yn parhau i 
fod yn fân 
ymgyrchydd am 
gyhyd ag y byddwch 
yn cymryd rhan yn yr 
ymgyrch ar y cyd 
neu tan ddiwedd y 
cyfnod a reoleiddir. 
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• dweud wrth eich ymgyrchydd arweiniol faint ydych wedi ei 
wario ar weithgarwch ymgyrchu a reoleiddir ym mhob rhan 
o’r DU fel rhan o’r ymgyrch arweiniol, ac 

• yn y cyfnod sy’n arwain at etholiad cyffredinol Senedd y DU, 
dweud wrth eich ymgyrchydd arweiniol faint ydych wedi ei 
wario ar ymgyrchu etholaeth â ffocws fel rhan o’r ymgyrch 
arweiniol, a 

• darparu derbynebau ac anfonebau am wariant ymgyrchu a 
reoleiddir dros £200 i’ch ymgyrchydd arweiniol 

 
Mân ymgyrchwyr sy’n gwario mwy na £20,000 yn Lloegr, neu 
£10,000 yn un ai’r Alban, Cymru neu Ogledd Iwerddon 
Os ydych yn fân ymgyrchydd sy’n gwario mwy na £20,000 yn 
Lloegr, neu £10,000 yn un ai’r Alban, Cymru neu Ogledd 
Iwerddon ar weithgarwch ymgyrchu a reoleiddir yn ystod y 
cyfnod a reoleiddir (gan gynnwys gwariant ar yr ymgyrch ar y 
cyd ac unrhyw wariant ymgyrchu a reoleiddir arall): 

• rhaid i chi gofrestru gyda ni cyn gwario mwy na’r trothwy 
perthnasol 

• bydd gwariant cyfunol yr ymgyrch ar y cyd ar ymgyrchu 
cenedlaethol yn cyfrif tuag at eich terfyn gwariant i’r rhan 
berthnasol o’r DU 

• yn ystod y cyfnod a reoleiddir i etholiad cyffredinol Senedd y 
DU, bydd gwariant cyfunol ymgyrch ar y cyd ar ymgyrchu 
etholaeth â ffocws yn cyfrif tuag at eich terfyn gwariant 
etholaeth o £9,750 

• byddwch yn gyfrifol am adrodd i ni am eich gwariant a 
rhoddion mewn perthynas â’r ymgyrch ar y cyd ac unrhyw 
wariant ymgyrch arall. Hefyd mae’n rhaid i’ch ymgyrchydd 
arweiniol adrodd ar eich gwariant o ran yr ymgyrch ar y cyd  

 

Mân ymgyrchwyr a therfyn gwariant 
etholaeth 
Os ydych chi, unrhyw fân ymgyrchydd arall, neu eich 
ymgyrchydd arweiniol, yn gwario’r £9,750 cyfan ar ymgyrchu 
etholaeth â ffocws mewn etholaeth benodol, bydd eich 
ymgyrchydd arweiniol a’r cyfan o’r ymgyrchwyr cofrestredig 

 
 
Yn ystod y cyfnod a 
reoleiddir i etholiad 
cyffredinol y DU, 
gallwch wario hyd at 
£9,750 ar 
weithgarwch 
ymgyrchu a 
reoleiddir sy'n 
effeithio ar etholaeth 
benodol. I gael 
rhagor o wybodaeth 
am derfynau 
etholaethol gweler: 
• Rheoli gwariant 

ymgyrch rhai nad 
ydynt yn bleidiau 

 
 

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0011/169472/sp-manage-spending-npc-ukpge-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0011/169472/sp-manage-spending-npc-ukpge-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0011/169472/sp-manage-spending-npc-ukpge-welsh.pdf
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nad ydynt yn bleidiau eraill sy’n rhan o’ch ymgyrch ar y cyd yn 
torri’r terfyn gwariant etholaeth yn yr etholaeth honno os yw 
unrhyw un fel rhan o’ch ymgyrch ar y cyd yna’n gwario unrhyw 
swm ar unrhyw weithgarwch ymgyrchu a reoleiddir arall sydd 
rhaid ei briodoli i’r etholaeth honno. 
 
Ymgyrchwyr cofrestredig nad ydynt yn bleidiau 
Os:  

• ydych yn fân ymgyrchydd anghofrestredig, ac 
• os ydych yn penderfynu cofrestru â ni’n ddiweddarach, ac 
• os ydych chi, ac unrhyw ymgyrchydd arall sy’n rhan o’r 

ymgyrch ar y cyd, naill ai ar wahân neu gyda’ch gilydd fel 
rhan o’ch ymgyrch ar y cyd, yn gwario’r cyfan o’r £9,750 
ar ymgyrchu etholaeth â ffocws mewn etholaeth benodol 

byddwch yn torri’r terfyn gwariant yn yr etholaeth honno os 
ydych chi, neu unrhyw ymgyrchydd arall sy’n rhan o’r ymgyrch 
ar y cyd, yna’n gwario unrhyw swm ar unrhyw weithgarwch 
ymgyrchu a reoleiddir arall sydd rhaid ei briodoli i’r etholaeth 
honno.  
Mae hyn yn cynnwys eich gwariant ar unrhyw weithgarwch 
ymgyrchu a reoleiddir nad yw’n gysylltiedig â’r ymgyrch ar y 
cyd. Am ragor o wybodaeth gweler Rheoli gwariant ymgyrch 
nad yw’n wariant plaid.    

  

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0011/169472/sp-manage-spending-npc-ukpge-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0011/169472/sp-manage-spending-npc-ukpge-welsh.pdf
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Ymgyrchoedd ar y cyd gydag 
ymgyrchwyr ar y cyd cyffredin, 
ymgyrchwyr arweiniol, a mân 
ymgyrchwyr 
Gall nifer o ymgyrchwyr ar y cyd cyffredin, ymgyrchwyr 
arweiniol, a mân ymgyrchwyr ddewis gweithio gyda’i gilydd fel 
rhan o ymgyrch ar y cyd. Galwn y fath ymgyrchoedd yn 
‘ymgyrchoedd ar y cyd cymhleth’. Ni all ymgyrchydd nad yw’n 
blaid fod yn ymgyrchydd arweiniol ac yn fân ymgyrchydd yn yr 
un ymgyrch ar y cyd. 
Mewn ymgyrchoedd ar y cyd cymhleth, bydd y gwariant a 
reoleiddir cyfunol ymgyrch ar y cyd yn cyfrif tuag at y terfyn 
gwariant i bob ymgyrchydd ar y cyd cyffredin ac ymgyrchydd 
arweiniol sy’n cymryd rhan. 
Dylai’r holl ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau sy’n rhan o’r 
ymgyrch gytuno ar faint y gall bob ymgyrchydd ar y cyd 
cyffredin, ymgyrchydd arweiniol a mân ymgyrchydd ei wario ar 
ymgyrchu ledled y DU, ar ymgyrchu cenedlaethol, ac ar 
ymgyrchu etholaeth â ffocws. 
Os ydych yn ymgyrchydd ar y cyd cyffredin, ac os yw’r 
gwariant cyfunol ar yr ymgyrch ar y cyd yn fwy na £20,000 yn 
Lloegr, neu £10,000 yn un ai’r Alban, Cymru neu Ogledd 
Iwerddon rhaid i chi, a’r cyfan o’r ymgyrchwyr ar y cyd cyffredin 
eraill, gofrestru â ni. Mae hyn yn ychwanegol at yr ymgyrchwyr 
arweiniol a fydd eisoes wedi cofrestru â ni.  
 
Enghraifft 
Rydych chi a phedwar ymgyrchydd arall, A, B, C a D, yn 
penderfynu gweithio gyda’ch gilydd fel rhan o ymgyrch ar y 
cyd. Rydych i gyd wedi penderfynu mai ymgyrchydd A fydd yr 
ymgyrchydd arweiniol i fân ymgyrchwyr B ac C. Rydych chi ac 
ymgyrchydd D yn ymgyrchwyr ar y cyd cyffredin. Rydych hefyd 
wedi penderfynu y bydd pawb yn gwario £1,000 yr un ar 
ymgyrch etholaeth â ffocws mewn un etholaeth. Dim ond 
ymgyrchydd arweiniol A sydd wedi cofrestru. 
Gan eich bod chi, ymgyrchydd arweiniol A, ac ymgyrchydd 
cyffredin D wedi gwario £1,000 yr un, mae gwariant etholaeth â 
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ffocws o £3,000 yn yr etholaeth benodol honno’n cyfrif yn 
erbyn y terfyn etholaeth o £9,750 i bob un ohonoch.  
Gan fod mân ymgyrchwyr B ac C hefyd yn gwario £1,000 yr 
un, rhaid i ymgyrchydd arweiniol A adrodd ar wariant etholaeth 
â ffocws gan fân ymgyrchwyr o £2,000 yn yr etholaeth honno. 
Daw hyn â chyfanswm gwariant ymgyrchydd arweiniol A i 
£5,000 ar ymgyrchu etholaeth â ffocws yn yr etholaeth honno.  
Gan fod y gwariant ymgyrchu a reoleiddir cyfunol yn cyfrif tuag 
at y terfynau gwariant i’r un ymgyrchydd cyffredin ac 
ymgyrchydd arweiniol sy’n cymryd rhan, mae cyfanswm 
gwariant ymgyrchydd arweiniol A o £5,000 hefyd yn cyfrif tuag 
at eich terfyn etholaeth chi a therfyn etholaeth ymgyrchydd 
cyffredin D o £9,750 yn yr etholaeth honno. 
Os yw’r gwariant ymgyrchu a reoleiddir cyfunol yn fwy na’r 
trothwy cofrestru o £20,000 yn Lloegr, neu £10,000 yn un ai’r 
Alban, Cymru neu Ogledd Iwerddon, rhaid i chi ac ymgyrchydd 
D gofrestru â ni. Nid oes angen i fân ymgyrchwyr B ac C 
gofrestru â ni, os nad ydynt yn mynd dros y trothwyon hyn. 
 

Ymgyrchoedd ar y cyd cymhleth a 
therfyn gwariant etholaeth 
Os ydych chi neu unrhyw ymgyrchydd ar y cyd arall, naill ai ar 
wahân neu gyda’ch gilydd fel rhan o’ch ymgyrch ar y cyd 
cymhleth: 
• yn gwario’r cyfan o’r £9,750 ar wariant etholaeth â ffocws 

mewn etholaeth benodol fel rhan o’ch ymgyrch ar y cyd, 
ac 

• wedyn yn gwario unrhyw swm ar unrhyw ymgyrchu a 
reoleiddir arall a briodolir i’r etholaeth honno 

byddwch chi, a’r holl ymgyrchwyr cofrestredig nad ydynt yn 
bleidiau eraill sy’n rhan o’ch ymgyrch ar y cyd, yn torri terfyn 
gwariant yr etholaeth.  
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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: 
 
• Lloegr: 020 7271 0616 

pef@electoralcommission.org.uk 
 
• Yr Alban 0131 225 0200 

infoscotland@electoralcommission.org.uk 
 

• Cymru: 029 2034 6800 
gwybodaeth@comisiwnetholiadol.org.uk 

 
• Gogledd Iwerddon: 0289 089 4020 

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 
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