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Cyfieithiadau a fformatau eraill 
 
Am wybodaeth ynglŷn â chael y cyhoeddiad hwn mewn iaith 
arall neu mewn print bras neu Braille, cysylltwch â ni: 
 

Ffôn: 020 7271 0500 
 

E-bost: cyhoeddiadau@comisiwnetholiadol.org.uk   
 

Termau ac ymadroddion a 
ddefnyddiwn 
 
Byddwch fel arfer yn gwneud digon i gydymffurfio â'r gyfraith 
os dilynwch y canllawiau hyn.  
 
Rydym yn defnyddio 'rhaid' wrth gyfeirio at ofyniad penodol. 
Rydym yn defnyddio 'dylai' ar gyfer eitemau sydd yn arfer da 
gofynnol yn ein barn ni, ond nad ydynt yn ofynion cyfreithiol 
neu reoleiddiol. 
 

Ein dull gorfodi 
 
Mae'r Comisiwn yn rheoleiddio arian a gwariant gwleidyddol. 
Rydym yn ymrwymedig i roi dealltwriaeth glir i'r rheini a 
reoleiddiwn o'u rhwymedigaethau rheoliadol drwy ein 
dogfennau canllaw a'n gwasanaeth cynghori.  
 
Lle bynnag y bo'n bosibl, rydym yn defnyddio cyngor a 
chanllawiau yn rhagweithiol er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth. 
Ac rydym yn rheoleiddio mewn ffordd sy'n effeithiol, yn 
gymesur ac yn deg.  
 

Os nad ydych yn cydymffurfio â gofynion cyfreithiol neu 
reoliadol, gallwch chi neu eich sefydliad fod yn destun 
sancsiynau sifil neu droseddol. Mae mwy o wybodaeth am 
ddull gorfodi'r Comisiwn yn 
www.electoralcommission.org.uk/cymru/party-
finance/enforcement  

 

mailto:publications@electoralcommission.org.uk
http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/our-work/roles-and-responsibilities/our-role-as-regulator-of-political-party-finances
http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/our-work/roles-and-responsibilities/our-role-as-regulator-of-political-party-finances
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Cyfnodau a reoleiddir 
ar gyfer pleidiau 
gwleidyddol:  
etholiadau ym mis Mai 
2016 
 

Mae'r ddogfen hon yn esbonio: 
 
Y cyfnodau a reoleiddir ar gyfer pleidiau gwleidyddol sy'n 
ymladd etholiadau a gynhelir ym mis Mai 2016 sydd angen 
gwybod pryd y mae'r terfynau gwario a'r rheolau yn gymwys. 
Mae'r ddogfen hon yn cwmpasu Prydain Fawr a Gogledd 
Iwerddon. 
 

Mae'r ddogfen yn cwmpasu: 
 

 etholiadau a gynhelir ym mis Mai 2016 
 

 y cyfnodau a reoleiddir a'r dyddiadau sy'n gymwys 
 

 ble i gael rhagor o wybodaeth 
 

Dogfennau cysylltiedig: 
 

 Etholiad Senedd yr Alban Mai 2016: Pleidiau gwleidyddol  

 Cynulliad Cenedlaethol Cymru Mai 2016: Pleidiau 
gwleidyddol  

 Cynulliad Gogledd Iwerddon Mai 2016: Pleidiau gwleidyddol  

 Trosolwg o wariant ar ymgyrch y blaid 

 Papur arbenigol: Rhannu gwariant 

 

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0008/192851/Scottish-Parliamentary-Election-May-2016-Political-parties.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0010/192853/National-Assembly-for-Wales-May-2016-Political-parties-W.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0010/192853/National-Assembly-for-Wales-May-2016-Political-parties-W.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0006/192966/Northern-Ireland-Assembly-Election-May-2016-Political-parties.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0007/106369/to-campaign-spend-rp-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0009/155565/Expert_Paper_Splitting_campaign_spending-Welsh.pdf
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Crynodeb 
 

O dan Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, 
Etholiadau a Refferenda 2000 
(PPERA) mae rheolau ar wariant a 
chodi arian y mae'n rhaid i bleidiau 
gwleidyddol eu dilyn yn y cyfnod cyn 
etholiadau. 
 
Mae gan etholiadau gwahanol 
derfynau gwario gwahanol, a gall y 
terfynau hyn fod yn gymwys ar gyfer 
cyfnodau gwahanol o amser. 
 
Mae'r ddogfen hon yn darparu 
trosolwg i ymgyrchwyr di-blaid o'r 
cyfnodau a reoleiddir a phryd y maent 
yn gymwys i etholiadau a gynhelir ar 
5 Mai 2016. 
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Ein canllawiau 
 
Bob blwyddyn, rydym yn cyhoeddi canllawiau penodol i bleidiau 
gwleidyddol ar gyfer yr etholiadau a gynhelir yn ystod y flwyddyn 
honno. Mae'r dogfennau hyn yn cwmpasu: 
 

 y terfynau gwario sy'n gymwys ar gyfer pob etholiad 
 

 y cyfnodau y mae'r terfynau hyn yn gymwys iddynt  

 

 y dyddiadau cau ar gyfer adrodd mewn perthynas â phob 
etholiad 

 
Wrth baratoi i ymladd etholiad, dylech ddarllen y canllawiau 
penodol ar gyfer yr etholiad yr ydych yn ei ymladd, yn ogystal â'r 
dogfennau canllaw cyffredinol ar bynciau sy'n gymwys i bob 
etholiad.  
 
Gallwch weld ein dogfennau canllaw penodol ar gyfer etholiadau 
ar ein gwefan. Yn 2016 rydym wedi llunio canllawiau penodol ar 
gyfer yr etholiadau canlynol: 
 

 Etholiad Senedd yr Alban 
 

 Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru  
 

 Etholiad Cynulliad Gogledd Iwerddon 
 
I bleidiau gwleidyddol yn unig y mae'r canllawiau hyn yn gymwys. 
Rydym yn cyhoeddi canllawiau ar wahân i ymgeiswyr a'u 
hasiantiaid, y gallwch eu gweld yma: 
 
Canllawiau i ymgeiswyr ac asiantiaid 
 
 
 
 
 
 
 

I gael gwybodaeth 
am yr etholiadau 
canlynol, cyfeiriwch 
at ein canllawiau i 
ymgeiswyr: 

 

 Etholiadau 
lleol yn Lloegr 

 Etholiadau ar 
gyfer Awdurdod 
Llundain Fwyaf 

 Etholiadau 
Comisiynwyr Heddlu 
a Throseddu yn 
Lloegr  

http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/i-am-a/party-or-campaigner/guidance-for-political-parties/campaign-spending
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0008/192851/Scottish-Parliamentary-Election-May-2016-Political-parties.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0010/192853/National-Assembly-for-Wales-May-2016-Political-parties-W.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0006/192966/Northern-Ireland-Assembly-Election-May-2016-Political-parties.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/i-am-a/candidate-or-agent
http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/i-am-a/candidate-or-agent/local-elections-england-and-wales
http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/i-am-a/candidate-or-agent/local-elections-england-and-wales
http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/i-am-a/candidate-or-agent/greater-london-authority-elections
http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/i-am-a/candidate-or-agent/greater-london-authority-elections
http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/i-am-a/candidate-or-agent/greater-london-authority-elections
http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/i-am-a/candidate-or-agent/police-and-crime-commissioner-elections
http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/i-am-a/candidate-or-agent/police-and-crime-commissioner-elections
http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/i-am-a/candidate-or-agent/police-and-crime-commissioner-elections
http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/i-am-a/candidate-or-agent/police-and-crime-commissioner-elections
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Beth yw'r cyfnod a 
reoleiddir? 
 
Yn y cyfnod cyn rhai etholiadau, mae adeg benodol pan fydd 
terfynau gwario a rheolau ymgyrch yn gymwys i bleidiau 
gwleidyddol. Gelwir hyn yn gyfnod a reoleiddir. 
 
Mae cyfnodau a reoleiddir yn gymwys mewn etholiadau i: 
 

 Senedd Ewrop 
 

 Senedd yr Alban 
 

 Senedd yr Alban 
 

 Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
 

 Cynulliad Gogledd Iwerddon 
 
Fel arfer mae gan etholiadau cyffredinol Seneddol y DU gyfnod a 
reoleiddir o 365 o ddiwrnodau sy'n dod i ben ar ddiwrnod yr 
etholiad. 
 
Mae gan bob un o'r etholiadau eraill gyfnod a reoleiddir o 4 mis. 
 

Refferendwm ar aelodaeth o'r Undeb 
Ewropeaidd 
 
Bwriedir i'r refferendwm ar aelodaeth y Deyrnas Unedig o'r 
Undeb Ewropeaidd gael ei gynnal erbyn diwedd 2017 ond nid 
oes dyddiad wedi'i gadarnhau eto. Yn y cyfnod cyn y 
refferendwm bydd adeg pan fydd y rheolau ar wariant ar 
ymgyrchu a'r rhoddion a'r benthyciadau yn gymwys i 
ymgyrchwyr sy'n ymgyrchu ar y refferendwm. Gelwir hyn yn 
gyfnod y refferendwm.  
 
Yn dibynnu ar ddyddiad y refferendwm, mae'n bosibl y gall 
cyfnod y refferendwm orgyffwrdd â'r cyfnod a reoleiddir ar gyfer 
yr etholiadau a gynhelir ar 5 Mai 2016. Os bydd hyn yn 

Dim ond os yw'r 
gwariant mewn 
etholiadau ar gyfer 
awdurdodau lleol a 
Chomisiynwyr 
Heddlu a Throseddu 
yn syrthio o fewn 
cyfnod a reoleiddir 
un o'r etholiadau ar y 
rhestr y caiff ei 
gwmpasu gan reolau 
gwariant ar 
ymgyrchu plaid. 
 
Yn 2016, caiff 
gwariant plaid ar yr 
etholiadau ar gyfer 
Comisiynwyr Heddlu 
a Throseddu yng 
Nghymru ei 
gwmpasu gan y 
rheolau.  
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digwydd, byddwn yn cyhoeddi rhagor o ganllawiau i esbonio 
effaith y cyfnodau hyn sy'n gorgyffwrdd i bleidiau ac 
ymgyrchwyr sy'n ymgyrchu yn y refferendwm ac yn etholiadau 
mis Mai 2016. 
 
Caiff gwariant ar ymgyrchu mewn refferenda ei reoleiddio ar 
wahân i ymgyrchu mewn etholiadau. Os bwriadwch wario mwy 
na £10,000 ar ymgyrchu yn y refferendwm, bydd angen i chi 
gofrestru gyda ni fel ymgyrchydd refferendwm. 
 



Cyfnodau a reoleiddir ar gyfer Pleidiau Gwleidyddol 2016: Etholiadau 
ar 5 Mai 2016 

 

 

6 

 

Etholiadau yn 2016 
 
Mae'r etholiadau canlynol yn cael eu cynnal ar 5 Mai 2016: 
 

 Senedd yr Alban  
 

 Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
 

 Cynulliad Gogledd Iwerddon  
 

 etholiadau lleol yn Lloegr 
 

 Etholiadau ar gyfer Comisiynwyr Heddlu a Throseddu yng 
Nghymru a Lloegr 

 

 Etholiadau ar gyfer Awdurdod Llundain Fwyaf (gan 
gynnwys Maer Llundain) 
 

Ceir cyfnod a reoleiddir ar gyfer pleidiau gwleidyddol yn yr 
etholiadau canlynol: 
 

 Senedd yr Alban  
 

 Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
 

 Cynulliad Gogledd Iwerddon  
 
Mae ein canllawiau penodol ar etholiadau ar gael yma:  
 

 Etholiad Senedd yr Alban Mai 2016: Pleidiau gwleidyddol  
 

 Cynulliad Cenedlaethol Cymru Mai 2016: Pleidiau 
gwleidyddol  

 

 Etholiadau ar gyfer Cynulliad Gogledd Iwerddon Mai 2016: 
Pleidiau gwleidyddol  
 

 
 

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0008/192851/Scottish-Parliamentary-Election-May-2016-Political-parties.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0010/192853/National-Assembly-for-Wales-May-2016-Political-parties-W.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0010/192853/National-Assembly-for-Wales-May-2016-Political-parties-W.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0006/192966/Northern-Ireland-Assembly-Election-May-2016-Political-parties.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0006/192966/Northern-Ireland-Assembly-Election-May-2016-Political-parties.pdf
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Etholiadau llywodraeth leol yn Lloegr 
 
Mae etholiadau llywodraeth leol hefyd yn cael eu cynnal ar 5 
Mai 2016 mewn rhai rhannau o Loegr. 
 
Nid oes cyfnod a reoleiddir ar gyfer pleidiau gwleidyddol sy'n 
ymgyrchu mewn etholiadau lleol yn Lloegr yn 2016. Fodd 
bynnag, rhaid i asiant yr ymgeisydd gofnodi unrhyw wariant y 
gellir ei briodoli i hyrwyddo llwyddiant etholiadol ymgeisydd 
penodol yn hytrach na'r blaid ac a awdurdodir gan asiant yr 
ymgeisydd.  
 

Etholiadau ar gyfer Comisiynwyr 
Heddlu a Throseddu 
 
Cynhelir etholiadau ar gyfer Comisiynwyr Heddlu a Throseddu 
ar 5 Mai 2016 yng Nghymru a Lloegr.   
 
Rhaid i wariant y blaid ar yr etholiadau ar gyfer Comisiynwyr 
Heddlu a Throseddu yn ystod y cyfnod a reoleiddir ar gyfer 
pleidiau gwleidyddol gael ei gofnodi fel gwariant ar ymgyrchu 
ar gyfer etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru.   
 
Rhaid i wariant y blaid ar yr etholiadau ar gyfer Comisiynwyr 
Heddlu a Throseddu yn ystod y cyfnod a reoleiddir sy'n 
hyrwyddo'r ymgeisydd ac a awdurdodir gan asiant yr 
ymgeisydd gael ei gofnodi ar ffurflen gwariant yr ymgeisydd.  
 

Etholiadau ar gyfer Awdurdod 
Llundain Fwyaf 
 
Mae etholiadau ar gyfer Awdurdod Llundain Fwyaf (gan 
gynnwys Maer Llundain) hefyd yn cael eu cynnal ar 5 Mai 
2016. 
 
Nid oes cyfnod a reoleiddir ar gyfer pleidiau gwleidyddol sy'n 
ymgyrchu mewn etholiadau ar gyfer Awdurdod Llundain Fwyaf 
yn 2016.  Caiff unrhyw ymgyrchu a gynhelir ar ran ymgeisydd 
ei gyfrif yn erbyn terfyn gwario'r ymgeisydd.  
 

Rydym yn cyhoeddi 
canllawiau ar wahân 
i ymgeiswyr a'u 
hasiantiaid. Gallwch 
eu gweld ar ein 
gwefan 
 
 

http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/i-am-a/candidate-or-agent/police-and-crime-commissioner-elections


Cyfnodau a reoleiddir ar gyfer Pleidiau Gwleidyddol 2016: Etholiadau 
ar 5 Mai 2016 

 

 

8 

Bydd unrhyw wariant sy'n hyrwyddo'r blaid yn gyffredinol yn yr 
etholiadau ar gyfer Awdurdod Llundain Fwyaf yn cyfrif tuag at 
gyfanswm y gwariant ar gyfer yr ymgeiswyr rhestr plaid.  
 
Mae rhagor o wybodaeth am reolau gwario ymgeiswyr ar gyfer 
etholiad Awdurdod Llundain Fwyaf ar gael yma.  
 

http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/i-am-a/candidate-or-agent/greater-london-authority-elections
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Y cyfnod a reoleiddir 
 

Yn y cyfnod cyn rhai etholiadau, bydd adeg benodol pan fydd y 
rheolau ar wariant a rhoddion yn gymwys. Gelwir hyn yn 
'gyfnod a reoleiddir'. Bydd y rheolau'n amrywio, yn dibynnu ar 
ba etholiad a gynhelir. 
 
Nodir y cyfnodau a reoleiddir ar gyfer 2016 yn y tabl isod: 
 

Etholiad Dechrau'r cyfnod 
a reoleiddir 

Diwedd y cyfnod 
a reoleiddir 

Cynulliad 
Cenedlaethol 
Cymru 

5 Ionawr 2016 5 Mai 2016 

Senedd yr Alban 
 

5 Ionawr 2016 5 Mai 2016 

Cynulliad Gogledd 
Iwerddon 

5 Ionawr 2016 5 Mai 2016 
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Ble i gael rhagor o 
wybodaeth 

 
Os ydych yn ymladd etholiadau 2016, gall yr adnoddau 
canlynol fod yn ddefnyddiol i chi: Calendr 2016 Dyddiadau 
adrodd ar gyfer pleidiau gwleidyddol:  

 

Dogfennau penodol etholiadau: 
 
Mae ein canllawiau penodol ar etholiadau yn rhoi gwybodaeth 
am y cyfnodau a reoleiddir, terfynau gwario a gofynion adrodd 
pob etholiad. 
 

 Etholiad Senedd yr Alban Mai 2016: Pleidiau gwleidyddol  
 

 Cynulliad Cenedlaethol Cymru Mai 2016: Pleidiau 
gwleidyddol  

 

 Cynulliad Gogledd Iwerddon Mai 2016: Pleidiau gwleidyddol  

 

Rheoli eich gwariant ar ymgyrchu 
 
Mae'n bwysig rheoli eich gwariant ar ymgyrchu yn effeithiol 
oherwydd ni ddylech fynd y tu hwnt i'r terfyn gwario a bydd yn 
rhaid i chi ein hysbysu am fanylion eich gwariant ar ôl yr 
etholiad. Mae ein canllawiau ar reoli gwariant ar ymgyrchu ar 
gael yma: Trosolwg o wariant ar ymgyrch y blaid 
 
Pan fydd gennych ddealltwriaeth dda o egwyddorion gwariant 
ar ymgyrchu, bydd ein canllawiau ar rannu gwariant ar 
ymgyrchu yn rhoi gwybodaeth fanylach am sut i rannu gwariant 
rhwng etholiadau: Papur arbenigol: Rhannu gwariant 
 
 
 
 
 

 

http://www.electoralcommission.org.uk/_media/guidance/party-campaigners/2016-Calender-Reporting-dates-for-political-parties.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/_media/guidance/party-campaigners/2016-Calender-Reporting-dates-for-political-parties.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0008/192851/Scottish-Parliamentary-Election-May-2016-Political-parties.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0010/192853/National-Assembly-for-Wales-May-2016-Political-parties-W.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0010/192853/National-Assembly-for-Wales-May-2016-Political-parties-W.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0006/192966/Northern-Ireland-Assembly-Election-May-2016-Political-parties.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0007/106369/to-campaign-spend-rp-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0009/155565/Expert_Paper_Splitting_campaign_spending-Welsh.pdf
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Sut y gallwn helpu 
 
Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn y canllawiau a awgrymwyd 
gennym yn y ddogfen hon, neu gallwch weld ein hystod lawn o 
ganllawiau a'n hadnoddau diweddaraf ar ein gwefan yma. 
 
Os yw'n haws, gallwch hefyd gysylltu â ni ar un o'r rhifau ffôn 
neu gyfeiriadau e-bost isod. Rydym yma i helpu, felly 
cysylltwch â ni. 
 
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  
 
Ewch i www.comisiwnetholiadol.org.uk  
 
Rydym yn croesawu adborth ar ein canllawiau - e-bostiwch ni 
yn: pef@electoralcommission.org.uk  
 

 

mailto:infowales@electoralcommission.org.uk
mailto:pef@electoralcommission.org.uk
mailto:infoscotland@electoralcommission.org.uk
mailto:infonorthernireland@electoralcommission.org.uk
http://www.electoralcommission.org.uk/cymru
mailto:pef@electoralcommission.org.uk

