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Cywiriad: 
 
Ar hyn o bryd, mae’r testun fel hyn: 
Ar dudalen 4 
Terfyn Gwariant Adrannol: 

Gwariant yn deillio o’r canlynol:  

 

Cofrestru pleidiau gwleidyddol, trydydd partïon cydnabyddedig, a chyfranogwyr a ganiateir; 

rheoleiddio ac adrodd am incwm a gwariant pleidiau gwleidyddol, ymgeiswyr, trydydd partïon, a 

chyfranogwyr a ganiateir; dyfarnu grantiau i bleidiau gymwys ar gyfer datblygu polisi; adolygu a 

chynghori ar weinyddiaeth a chyfraith etholiadol, ac annog arferion gorau; darparu canllawiau, ac 

adroddiadau, ar sut y cynhelir etholiadau a refferenda; pennu safonau perfformiad ar gyfer y rheiny 

sy’n gweinyddu cofrestru etholiadol, etholiadau, a refferenda, a chasglu gwybodaeth mewn 

perthynas â’r safonau hynny a gwariant ar etholiadau ac ati; cynnal refferenda penodol a hyrwyddo 

ymwybyddiaeth gyhoeddus ynghylch systemau etholiadol. 

 

Incwm yn deillio o’r canlynol:  

 

Cofrestru ac ail-gofrestru pleidiau gwleidyddol.darparu canllawiau, ac adroddiadau, ar sut y 

cynhelir etholiadau a refferenda, pennu safonau perfformiad ar gyfer y rheiny sy’n gweinyddu 

cofrestru etholiadol, etholiadau, a refferenda, a chasglu gwybodaeth mewn perthynas â’r safonau 

hynny a gwariant ar etholiadau ac ati; cynnal refferenda penodol a hyrwyddo ymwybyddiaeth 

gyhoeddus ynghylch systemau etholiadol. 
   

Ar dudalen 5 
Gwariant a Reolir yn Flynyddol 

Gwariant yn deillio o’r canlynol:  

 

Darpariaethau ar gyfer gadael swydd yn gynnar, pensiynau a threthi ac yswiriant gwladol ar 

fuddion mewn nwyddau.  

   
 
Dylai’r testun bellach ymddangos fel hyn: 
 
Ar dudalen 4 



 

Terfyn Gwariant Adrannol: 

Gwariant yn deillio o’r canlynol: cofrestru pleidiau gwleidyddol, trydydd partïon cydnabyddedig, a 

chyfranogwyr a ganiateir; rheoleiddio ac adrodd am incwm a gwariant pleidiau gwleidyddol, 

ymgeiswyr, trydydd partïon, a chyfranogwyr a ganiateir; dyfarnu grantiau i bleidiau gymwys ar 

gyfer datblygu polisi; adolygu a chynghori ar weinyddiaeth a chyfraith etholiadol, ac annog 

arferion gorau; darparu canllawiau, ac adroddiadau, ar sut y cynhelir etholiadau a refferenda; pennu 

safonau perfformiad ar gyfer y rheiny sy’n gweinyddu cofrestru etholiadol, etholiadau, a 

refferenda, a chasglu gwybodaeth mewn perthynas â’r safonau hynny a gwariant ar etholiadau ac 

ymgyrchu; cynnal refferenda penodol a hyrwyddo ymwybyddiaeth gyhoeddus ynghylch systemau 

etholiadol.  
 

Incwm yn deillio o’r canlynol: Cofrestru ac ail-gofrestru pleidiau gwleidyddol;darparu canllawiau, ac 

adroddiadau, ar sut y cynhelir etholiadau a refferenda, pennu safonau perfformiad ar gyfer y rheiny sy’n 

gweinyddu cofrestru etholiadol, etholiadau, a refferenda, a chasglu gwybodaeth mewn perthynas â’r safonau 

hynny a gwariant ar etholiadau ac ymgyrchu; cynnal refferenda penodol a hyrwyddo ymwybyddiaeth 

gyhoeddus ynghylch systemau etholiadol; ac unrhyw eitemau eraill nad ydynt yn arian parod.  

  

 

Ar dudalen 5 
Gwariant a Reolir yn Flynyddol 

Gwariant yn deillio o’r canlynol: darpariaethau, amhariadau, ac unrhyw gostau eraill nad ydynt yn arian 

parod sy’n deillio o Wariant a Reolir yn Flynyddol. Mae’r darpariaethau yn cynnwys gadael swydd yn 

gynnar, pensiynau a threthi ac yswiriant gwladol ar fuddion mewn nwyddau. 


