
I gael gwybodaeth am sut i gwblhau'r ffurflen hon, darllenwch y nodiadau esboniadol sydd ar gael ar ein gwefan
Rhowch y nod fel ar ddatganiad yr ymgeisydd

Ffurflen gwariant ymgeisydd: Etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru a Lloegr

Adran 1 – Manylion yr ymgeisydd a’r etholiad

Ardal Etholiadol

Awdrudod lleol

Etholaeth Dyddiad pan ddaethoch yn ymgeisydd 

Dyddiad etholiad Dyddiad datgan canlyniad yr etholiad

Enw ymgeisydd

Plaid gofrestredig  £
(os yn berthnasol)

Adran 2 – Manylion yr asiant etholiad 

Enw’r Asiant Dyddiad penodi’r asiant 

Marciwch y blwch fel bo'n briodol

Terfyn gwariant

Fi yw’r asiant sy’n gyfrifol am ddanfon y ffurflen hon o wariant yr 
ymgeisydd dan Ran II Deddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983.

Fi yw’r sawl a enwir yn ymgeisydd yn yr etholiad ac roeddwn yn asiant 
etholiad i mi fy hun. Rwy’n gyfrifol am ddanfon y ffurflen hon o wariant 

           



Llofnod asiant Dyddiad 

Adran 3a Mathau o daliad Adran 3b Categorïau gwariant

Dull taliad Pwrpas

Hawliadau heb eu talu A. Hysbysebu

Hawliadau ble mae anghydfod B. Deunydd digymell i etholwyr

Gwerth gwariant tybiannol C. Cludiant

Taliadau a wnaed D. Cyfarfodydd cyhoeddus

Cyfanswm gwariant etholiad E. Asiant a chostau staff eraill

Dylai cyfanswm gwariant ar gyfer 3a fod yn gyfartal i F. Llety a gweinyddu 
gyfanswm gwariant ar gyfer 3b. Os nad ydynt yn gyfartal,  
yna gwiriwch eich bod wedi cwblhau y taflenni gwaith ar Cyfanswm gwariant etholiad 
hawliadau heb eu talu ac sy’n destun anghydfod. Os nad
oes gyda chi wariant I'w adrodd ar gyfer categori arbennig, 
nid oes angen i chi gwblhau'r daflen, ond mae'n rhaid i chi
rhoi 0 (sero) yn ycategori perthnasol yn y tablau.

£.cc/Dim

              
              

yr ymgeisydd dan Ran II Deddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983.  

£

£

£.cc/Dim



Adran 4 - Datganiad o'r holl dreuliau personol

Darparwch fanylion gwariant personol ar y daflen waith sydd wedi'i labeli 'treuliau personol'.

Treuliau personol yw'r treuliau teithio a byw rhesymol yr ymgeisydd at ddibenion ymgyrchu yn yr 
etholiad Nid yw treuliau personol yn cyfri yn erbyn terfyn yr ymgeisydd ac ni ddylent ddyblygu unrhyw beth sydd wedi'i 
ddatgan eisoes fel gwariant etholiadol yn unol ag adran 3.

Cyfanswm treuliau personol  £

Adran 5 – Rhoddion 

Cyfanwerth rhoddion a ganiateir  £

Cyfanwerth rhoddion nas caniateir  £

Swm (os o gwbl) a ddarparwyd gan yr ymgeisydd i fodloni gwariant etholiadol

Cyflwynwch y ffurflen hon i’r Swyddog Canlyniadau priodol o fewn 35 niwrnod wedi datganiad y canlyniad. 
Rhaid cynnwys datganiad ar wahân wedi ei lofnodi gan asiant yr etholiad i wirio’r ffurflen hon. 

Datganiad Preifatrwydd
Daeth deddfwriaeth diogelu data newydd i rym o 25 Mai 2018, a bydd yn berthnasol i brosesu holl ddata personol. 

Cysylltwch â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth am fwy o wybodaeth ynghylch sut mae'r Rheoliadau Diogelu Data 
Cyffredinol yn effeithio arnoch chi.

O fewn saith niwrnod gwaith i gyflwyno’r ffurflen hon, rhaid i’r ymgeisydd hefyd gyflwyno datganiad wedi ei lofnodi yn gwirio'r 
ffurflen hon.



Rhif Derbynneb/ Eitem/ Enw a chyfeiriad cyflenwr Enw'r person wnaeth Dyddiad Dyddiad Dyddiad talu Gwerth £ Swm a dalwyd Anghydfod/
Eitem Anfoneb Gwasaneth (heblaw ei fod ar y taliad gwariant derbyn (os yw'n wahanol Heb dalu?

(O/N) y dderbynneb/anfoneb) derbynneb i'r gwerth) £ (O/N)

is-gyfanswm

A: Hysbysebu



Rhif DerbynneEitem/ Enw a chyfeiriad cyflenwr Enw'r person wnaeth Dyddiad Dyddiad Dyddiad talu Gwerth £ Swm a dalwyd Anghydfod/
Eitem Anfoneb Gwasaneth (heblaw ei fod ar y taliad gwariant derbyn (os yw'n wahanolHeb dalu?

(O/N) y dderbynneb/anfoneb) derbynneb i'r gwerth) £ (O/N)

Isgyfanswm

B: Deunydd digymell i etholwyr 



Rhif DerbynneEitem/ Enw a chyfeiriad cyflenwr Enw'r person wnaeth Dyddiad Dyddiad Dyddiad talu Gwerth £ Swm a dalwyd Anghydfod/
Eitem Anfoneb Gwasaneth (heblaw ei fod ar y taliad gwariant derbyn (os yw'n wahanolHeb dalu?

(O/N) y dderbynneb/anfoneb) derbynneb i'r gwerth) £ (O/N)

Isgyfanswm

C: Cludiant



Rhif DerbynneEitem/ Enw a chyfeiriad cyflenwr Enw'r person wnaeth Dyddiad Dyddiad Dyddiad talu Gwerth £ Swm a dalwyd Anghydfod/
Eitem Anfoneb Gwasaneth (heblaw ei fod ar y taliad gwariant derbyn (os yw'n wahanolHeb dalu?

(O/N) y dderbynneb/anfoneb) derbynneb i'r gwerth) £ (O/N)

Isgyfanswm

D: Cyfarfodydd Cyhoeddus



Rhif DerbynneEitem/ Enw a chyfeiriad cyflenwr Enw'r person wnaeth Dyddiad Dyddiad Dyddiad talu Gwerth £ Swm a dalwyd Anghydfod/
Eitem Anfoneb Gwasaneth (heblaw ei fod ar y taliad gwariant derbyn (os yw'n wahanolHeb dalu?

(O/N) y dderbynneb/anfoneb) derbynneb i'r gwerth) £ (O/N)

Isgyfanswm

E: Asiant a chostau staff eraill



F: Llety a gweinyddiaeth
Rhif Derbynneb/ Eitem/ Enw a chyfeiriad cyflenwr Enw'r person wnaeth Dyddiad Dyddiad Dyddiad talu Gwerth £ Swm a dalwyd Anghydfod/
Eitem Anfoneb Gwasaneth (heblaw ei fod ar y taliad gwariant derbyn (os yw'n wahano Heb dalu?

(O/N) y dderbynneb/anfoneb) derbynneb i'r gwerth) £ (O/N)

Is gyfanswm



Enw'r person sy'n awdurdodedig I wario Swm £

Cyfanswm

Gwariant awdurdodedig arall



Treuliau personol
Eitem/ Enw'r person wnaeth y taliad Dyddiad gwariant Dyddiad derbynneb/ Dyddiad talu Swm £
Gwasanaeth (ymgeisydd neu asiant etholiadol) derbyn anfoneb

Is-gyfanswm



Hawliadau heb eu talu
Rhif yr eitem Enw'r llys Dyddiad y cais



Hawliadau lle mae anghydfod
Rhif eitem Natur anghydfod Camau i'w cymryd



Enw'r rhoddwr Cyfeiriad Rhif y cwmni Dyddiad Cael Dyddiad Derbyn Natur Swm arian parod
(os oes gofyn) (os yw'n dybiannol) Gwerth (£)

Sub Total:

Rhoddion a ganiateir



Rhoddion nas caniateir
Enw'r rhoddwr (os yw'n hysbys) Cyfeiriad (os yw'n hysbys) Dyddiad derbyniwyd Natur Dyddiad a dull delio gyda'r rhodd Gwerth £

Is gyfanswm:
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