
Ffurflen gwariant ymgeisydd: etholiad cyffredinol Senedd y DU: Ymgyrch Fer Prydain Fawr

 Nodiadau eglurhaol

Cyn cwblhau'r ffurflen, dylech ddarllen y nodiadau eglurhaol ategol a'n canllawiau i ymgeiswyr ac asiantiaid

a fydd yn eich helpu i gwblhau'r ffurflen. Maent ar gael ar ein gwefan:

http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/i-am-a/candidate-or-agent/uk-parliamentary-general-election-great-britain

Os byddai'n well gennych gwblhau fersiwn bapur o'r ffurflen, lawrlwythwch y fersiwn PDF o'n gwefan.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â gwariant etholiad ymgeiswyr, cysylltwch â ni. Rydym yma i helpu.

Lloegr: 0333 103 1928, pef@electoralcommission.org.uk  

Cymru: 0333 103 1929,gwybodaeth@comisiwnetholiadol.org.uk 

Yr Alban: 0333 103 1928, infoscotland@electoralcommission.org.uk 

Defnyddio Microsoft Excel i gwblhau'r ffurflen hon

1. Sgroliwch drwy'r taflenni gwaith

Defnyddiwch y saethau [◄ a ►] yng nghornel chwith isaf y sgrin i symud drwy'r tabiau ar hyd gwaelod y sgrin.

Mae'r nodiadau hyn ar gael ar y tab cyntaf o'r enw 'Cwblhau'r ffurflen', ac mae 12 o daflenni gwaith i'w cwblhau. Y daflen waith 

olaf yw 'rhoddion nas caniateir'.

2.  Mewnosod rhes newydd yn y daflen waith

Gosodwch y cyrchwr yn ardal wen y tabl wrth ochr y rhifau ar yr ochr chwith ac uwchben rhes olaf y tabl.

De-gliciwch, a dewisiwch 'insert', ac yna 'entire row'. Bydd hyn yn ychwanegu un rhes at y tabl. Gallwch ailadrodd y camau hyn

i ychwanegu cynifer o resi ag sydd eu hangen.

3.  Nodi taliad sero

Defnyddiwch 0 (sero) pryd bynnag y byddwch am nodi taliad sero. 

http://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/candidate-or-agent/uk-parliamentary-general-election-great-britain


Ffurflen gwariant  ymgeisydd: etholiad cyffredinol Senedd y DU: Ymgyrch Fer Prydain Fawr

Adran 1 - Manylion yr ymgeisydd a'r etholiad

Etholaeth

Math o etholaeth

Nifer yr etholwyr Y dyddiad y daethoch yn ymgeisydd  

Dyddiad yr etholiad Dyddiad datgan canlyniad yr etholiad

Enw'r ymgeisydd

Plaid gofrestredig Terfyn gwariant

Adran 2 - Manylion yr asiant etholiad 

Enw'r asiant Dyddiad penodi'r asiant etholiad 

Fi yw'r asiant sy'n gyfrifol am gyflwyno'r ffurflen hon o wariant ymgeisydd o dan Ran II o Ddeddf Cynrychioli'r Bobl 1983 

Fi yw'r ymgeisydd ac roeddwn yn asiant etholiad i fi fy hun.  Fi sy'n gyfrifol am gyflwyno'r ffurflen hon o wariant ymgeisydd 

o dan Ran II o Ddeddf Cynrychioli'r Bobl  1983  

Llofnod yr asiant: Dyddiad:

Nodwch y marc adnabod fel ar ddatganiad yr ymgeisydd



Adran 3 – Crynodeb o wariant

Os oes gennych wybdaeth i'w nodi ynglŷn â gwaraint ymgeisydd dylech ddefnyddio'r taflenni gwaith i gofnodi'r manylion ar gyfer 

pob eitem a chofnodi'r cyfansymiau ar gyfer y mathau o daliadau a'r categorïau gwariant yn nhablau 3a a 3b.    

Os nad oes gennych unrhyw beth i'w nodi ar gyfer categori penodol nid oes angen i chi gynnwys taflen waith, ond rhaid i chi nodi

sero neu ddim yn y categori hwnnw yn nhablau 3a a 3b.

Dywedwch wrthym os ydych wedi cwblhau ac atodi'r taflenni gwaith canlynol:

Hysbysebu Ydw Nac ydw

Deunydd a anfonwyd at etholwyr yn ddigymell Ydw Nac ydw

Cludiant Ydw Nac ydw

Cyfarfodydd cyhoeddus Ydw Nac ydw

Costau asiant a chostau staff eraill Ydw Nac ydw

Costau swyddfa a chostau gweinyddol Ydw Nac ydw

Hawliadau heb eu talu Ydw Nac ydw

Hawliadau sy'n destun anghydfod Ydw Nac ydw



Adran 3a Mathau o daliadau Adran 3b Categorïau o wariant

Dull talu £.cc/Dim Diben £.cc/Dim

Hawliadau heb eu talu A. Hysbysebu

Hawliadau sy'n destun anghydfod B. Deunydd a anfonwyd at etholwyr yn ddigymell

Gwerth gwariant tybiannol C. Cludiant

Taliadau a wnaed D. Cyfarfodydd cyhoeddus

Cyfanswm  E. Costau asiant a chostau staff eraill

F. Costau swyddfa a chostau gweinyddol 

Dylai cyfanswm y gwariant ar gyfer 3a gyfateb i gyfanswm y 

gwariant ar gyfer 3b. Os nad ydynt yn cyfateb, gwnewch yn Cyfanswm gwariant etholiad

siŵr eich bod wedi cwblhau'r taflenni gwaith ar hawliadau sy'n

destun anghydfod a hawliadau heb eu talu. 

Adran 4 - Datganiad o'r holl dreuliau personol yr aed iddynt

Rhowch fanylion gwariant personol ar y daflen waith 'Treuliau personol'

Treuliau personol yw treuliau teithio a byw rhesymol yr ymgeisydd at ddiben ymgyrchu yn yr

etholiad. Nid yw treuliau personol yn cyfrif yn erbyn terfyn yr ymgeisydd ac ni ddylent ddyblygu unrhyw beth a

ddatganwyd eisoes fel gwariant etholiad o dan adran 3

Cyfanswm treuliau personol £



Adran 5 - Rhoddion 

Dywedwch wrthym os ydych wedi cwblhau ac atodi'r taflenni gwaith canlynol

Rhoddion a ganiateir Ydw Nac ydw

Rhoddion nas caniateir Ydw Nac ydw

Cyfanswm gwerth y rhoddion a ganiateir 

Cyfanswm gwerth y rhoddion nas caniateir 

(heb gynnwys rhoddion tybiannol) £

Dywedwch wrthym am unrhyw swm o arian a ddarparwyd gan yr ymgeisydd i dalu treuliau etholiad £

(dewisiol)

Dylid cyflwyno'r ffurflen hon i'r Swyddog Canlyniadau perthnasol o fewn 35 diwrnod i'r diwrnod y caiff y canlyniad ei ddatgan. 

Ynghyd â'r ffurflen, rhaid cyflwyno datganiad ar wahân wedi'i lofnodi gan yr asiant etholiad i ddilysu'r ffurflen hon. 

O fewn saith diwrnod gwaith i gyflwyno'r ffurflen hon, rhaid i'r ymgeisydd hefyd gyflwyno datganiad wedi'i lofnodi i ddilysu'r ffurflen hon.

£

Cyfanswm gwerth pob rhodd hyd at £50 

£



A: Hysbysebu
Rhif yr Derbynneb/ Eitem/ Enw a chyfeiriad y cyflenwr Enw'r unigolyn a wnaeth Dyddiad yr aed Dyddiad derbyn Dyddiad talu Gwerth £ Swm Gwerth Yn destun anghydfod/

Eitem Anfoneb Gwasanaeth (oni bai ei fod ar y taliad i'r treuliau y dderbynneb a dalwyd £ tybiannol £ Heb ei dalu?

(Oes/Nac oes) yr anfoneb/derbynneb)

Is-gyfansymiau



B: Deunydd a anfonwyd at etholwyr yn ddigymell
Rhif yr Derbynneb/Eitem/ Enw a chyfeiriad y cyflenwr Enw'r unigolyn a wnaeth Dyddiad yr aed Dyddiad derbyn Dyddiad talu Gwerth £ Swm Gwerth Yn destun anghydfod/

Eitem Anfoneb Gwasanaeth (oni bai ei fod ar y taliad i'r treuliau y dderbynneb a dalwyd £ tybiannol £ Heb ei dalu?

yr anfoneb/derbynneb)



C. Cludiant
Rhif yr Derbynneb/Eitem/ Enw a chyfeiriad y cyflenwr Enw'r unigolyn a wnaeth Dyddiad yr aed Dyddiad derbyn Dyddiad talu Gwerth £ Swm Gwerth Yn destun anghydfod/

Eitem Anfoneb Gwasanaeth (oni bai ei fod ar y taliad i'r treuliau y dderbynneb a dalwyd £ tybiannol £ Heb ei dalu?
yr anfoneb/derbynneb)

Is-gyfansymiau



D. Cyfarfodydd cyhoeddus
Rhif yr Derbynneb/ Eitem/ Enw a chyfeiriad y cyflenwr Enw'r unigolyn a wnaeth Dyddiad yr aed Dyddiad derbyn Dyddiad talu Gwerth £ Swm Gwerth Yn destun anghydfod/

Eitem Anfoneb Gwasanaeth (oni bai ei fod ar y taliad i'r treuliau y dderbynneb a dalwyd £ tybiannol £ Heb ei dalu?

yr anfoneb/derbynneb)

Is-gyfansymiau



E. Costau asiant a staff eraill
Rhif yr Derbynneb/Eitem/ Enw a chyfeiriad y cyflenwr Enw'r unigolyn a wnaeth Dyddiad yr aed Dyddiad derbyn Dyddiad talu Gwerth £ Swm Gwerth Yn destun anghydfod/

Eitem Anfoneb Gwasanaeth (oni bai ei fod ar y taliad i'r treuliau y dderbynneb a dalwyd £ tybiannol £ Heb ei dalu?

yr anfoneb/derbynneb)

Is-gyfansymiau



F. Costau swyddfa a chostau gweinyddol
Rhif yr Derbynneb/ Eitem/ Enw a chyfeiriad y cyflenwr Enw'r unigolyn a wnaeth Dyddiad yr aed Dyddiad derbyn Dyddiad talu Gwerth £ Swm Gwerth Yn destun anghydfod/

Eitem Anfoneb Gwasanaeth (oni bai ei fod ar y taliad i'r treuliau y dderbynneb a dalwyd £ tybiannol £ Heb ei dalu?

yr anfoneb/derbynneb)

Is-gyfansymiau



Gwariant Awdurdodedig Arall 
Enw'r person ag awdurdod i wario Swm £

Cyfanswm:



Hawliadau Heb eu Talu
Categori Rhif yr eitem Eitem/Gwasanaeth Enw'r llys Dyddiad y cais Swm £

CYFANSWM



Hawliadau sy'n Destun Anghydfod
Categori Rhif yr eitemEitem/Gwasanaeth Natur yr anghydfod Cam gweithredu Swm £

CYFANSWM



Treuliau personol

Disgrifiad o'r eitem Dyddiad yr aed Dyddiad derbyn yrDyddiad talu Swm £

i'r treuliau anfoneb

Cyfanswm



Rhoddion a Ganiateir

Enw'r rhoddwr Cyfeiriad Rhif y cwmni Math o roddwr Dyddiad Cael y Rhodd Dyddiad Derbyn y RhoddNatur Gwerth (£)

(os yw'n ofynnol) 

CYFANSWM



Rhoddion nas Caniateir

Enw'r rhoddwr (os yw'n hysbys) Cyfeiriad (os yw'n hysbys) Dyddiad cael y rhoddNatur Dyddiad a'r modd yr ymdriniwyd â'r rhodd Gwerth £

CYFANSWM


