
 

 

  

Rhoddion i 
ymgyrchwyr nad 
ydynt yn bleidiau   
 
 

Mae’r ddogfen hon ar gyfer 
ymgyrchwyr cofrestredig nad ydynt yn 
bleidiau sydd eisiau deall sut y 
rheoleiddir rhoddion. 
 

Trosolwg 
 

Beth sy’n cyfrif fel rhodd 

Pryd y cewch dderbyn rhodd 

Prisio rhoddion 

Cofnodi ac adrodd ar roddion 

 

Cynnwys: 

 

Ffurflenni efallai y byddwch eu hangen: 

 

 TP4 (i) TP4 (ii) 





 

 

Cyfieithiadau a fformatau 
eraill  

I gael gwybodaeth ynghylch cael y cyhoeddiad hwn mewn iaith 
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 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 
sancsiynau 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

mailto:publications@electoralcommission.org.uk
file:///C:/Users/delyth%20morris/Documents/amrywiol/comisiwn%20etholiadol/www.electoralcommission.org.uk/cymru/our-work/roles-and-responsibilities/our-role-as-regulator-of-political-party-finances%0c
file:///C:/Users/delyth%20morris/Documents/amrywiol/comisiwn%20etholiadol/www.electoralcommission.org.uk/cymru/our-work/roles-and-responsibilities/our-role-as-regulator-of-political-party-finances%0c
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Rhoddion i 
ymgyrchwyr nad ydynt 
yn bleidiau  
 

Ar gyfer pwy mae’r ddogfen hon:  
Ymgyrchwyr cofrestredig nad ydynt yn bleidiau, a’u person 
cyfrifol, sydd eisiau trosolwg o sut mae rhoddion yn cael eu 
rheoleiddio a beth sydd angen i chi adrodd arno i ni. 

 

 

Mae’r ddogfen yn trafod: 
 beth sy’n cyfrif fel rhodd 

 pryd y cewch dderbyn rhodd 

 prisio rhoddion 

 cofnodi rhoddion 

 adrodd am roddion 

 

 

Dogfennau cysylltiedig 
 Cyflwyniad i ymgyrchu rhai nad ydynt yn bleidiau 

 Sefyllfaoedd a gweithdrefnau: rhoddion a ganiateir ar gyfer  
ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau 

 Sefyllfaoedd a gweithdrefnau: Etholiad cyffredinol Senedd y 
DU: adrodd cyn y bleidlais i ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau 

 Sefyllfaoedd a gweithdrefnau: Rheoli gwariant rhai nad ydynt 
yn bleidiau 

 

 
 

 

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0009/169452/intro-campaigner-npc-ukpge-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0009/169452/intro-campaigner-npc-ukpge-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/225416/UKPGE-2017-Permissibility-NPC-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/225416/UKPGE-2017-Permissibility-NPC-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/225227/UKPGE-2017-Pre-poll-reporting-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/225227/UKPGE-2017-Pre-poll-reporting-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0016/225223/UKPGE-2017-Managing-campaign-spending-NPC-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0016/225223/UKPGE-2017-Managing-campaign-spending-NPC-Welsh.pdf


Trosolwg o roddion i ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau 

 

 

2 

 
 
Crynodeb 
 

Mae rhoddion i ymgyrchwyr 
cofrestredig nad ydynt yn bleidiau yn 
cael eu rheoleiddio o dan y Ddeddf 
Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a 
Refferenda 2000.  
  
Rhaid gwirio rhai rhoddion penodol 
cyn eu derbyn, ac adrodd i ni 
amdanynt. 
 
Mae’r trosolwg hwn yn esbonio’r 
rheolau, ac yn dweud wrthych lle y 
gallwch gael rhagor o wybodaeth. 
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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', a chyfeirir atynt fel "trydydd parti 
cydnabyddedig". Pan fo ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau 
wedi cofrestru gyda'r Comisiwn Etholiadol fe'u gelwir yn 
'drydydd parti cydnabyddedig' yn ein canllawiau; rydym yn 
galw trydydd parti cydnabyddedig yn 'ymgyrchwyr cofrestredig 
nad ydynt yn bleidiau'. 

 
O dan y Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 
2000 (PPERA), mae rheolau ynglŷn â pha roddion y caiff 
ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau eu derbyn. Rhaid cofnodi 
rhai rhoddion penodol ac adrodd i ni amdanynt. Rydym yn 
cyhoeddi’r adroddiadau hyn ar ein gwefan. 
 

Rhaid i chi adrodd i ni ynglŷn â rhoddion ar ôl pob etholiad fel 
rhan o'ch ffurflen wariant.  Os ydych yn ymgyrchu yn y cyfnod 
yn arwain at Etholiad cyffredinol Senedd y DU, rhaid i chi hefyd 
adrodd i ni ynglŷn â rhai rhoddion penodol yn y cyfnod a 
reoleiddir cyn yr etholiad. 
 
Yn y canllawiau hyn, rydym yn defnyddio ‘chi’ i gyfeirio at 
berson cyfrifol cofrestredig ymgyrchwyr.  
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Pwy sy’n gyfrifol am roddion?  

 
Fel rhan o'r cais i ddod yn ymgyrchwyr cofrestredig nad ydynt 
yn bleidiau, rhaid i chi benodi person cyfrifol. Mae’r person 
cyfrifol yn gyfrifol am gydymffurfio â'r rheolau o dan PPERA a 
rhaid iddynt sicrhau y dilynir y rheolau ar roddion. Mae hyn yn 
cynnwys cynnal systemau addas i sicrhau yr ymdrinnir â 
rhoddion yn gywir.  
 
Os yw sefydliad wedi cofrestru fel ymgyrchydd nad yw’n blaid 
ac yn penodi person cyfrifol, rhaid i swyddogion eraill o fewn y 
sefydliad roi gwybodaeth berthnasol i'r person cyfrifol, os oes 
gofyn rhesymol am hynny, er mwyn galluogi cydymffurfio â 
rhwymedigaethau statudol.  
 
Os ydych wedi cofrestru gyda ni fel ymgyrchydd unigol nad 
yw’n blaid, chi fydd y person cyfrifol yn awtomatig.  
 
Pan fo plaid wleidyddol sy’n gofrestredig yn y DU hefyd yn 
cofrestru fel ymgyrchydd nad yw’n blaid, trysorydd y blaid 
gofrestredig fydd y person cyfrifol. Mae'n rhaid i ‘fân’ bleidiau 
gwleidyddol enwebu person cyfrifol gan nad oes ganddynt 
drysorydd cofrestredig.   

 

Beth yw rhodd? 
Rhodd yw arian, nwyddau, eiddo, neu wasanaethau sy'n cael 
eu rhoi: 

 tuag at eich gwariant ymgyrchu a reoleiddir 

 yn ddi-dâl neu ar delerau anfasnachol 
ac sydd â gwerth o dros £500. 
 

Mae rhai enghreifftiau o roddion yn cynnwys: 

 rhodd o arian neu eiddo arall 

 noddi digwyddiad neu gyhoeddiad   

 taliadau tanysgrifiad neu gysylltiad 

 defnydd am ddim neu am bris gostyngol arbennig o eiddo,    
neu gyfleusterau, er enghraifft defnydd o swyddfa am ddim 
 

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

Am ragor o 
wybodaeth ynghylch 
gwariant ymgyrchu a 
chyfnodau a 
reoleiddir gweler y 
ddogfen hon: 
Trosolwg o 
ymgyrchoedd y rhai 
nad ydynt yn bleidiau 
 

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/225218/UKPGE-2017-Overview-of-non-party-campaigns-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/225218/UKPGE-2017-Overview-of-non-party-campaigns-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/225218/UKPGE-2017-Overview-of-non-party-campaigns-Welsh.pdf
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Gallwch gael mwy o wybodaeth am nawdd yn y Papur 
arbenigol: Nawdd. 
 
Pa fath o roddion mae’r rheolau yn eu trafod?  
Mae'r rheolau yn trafod yr holl roddion a roddir tuag at eich 
gwariant ar weithgarwch ymgyrchu a reoleiddir. 
   

Rhaid i chi wirio y gallwch dderbyn y rhoddion hyn.  Os ydych 
yn defnyddio’r rhoddion hyn i wario ar weithgarwch ymgyrchu a 
reoleiddir mae'n rhaid i chi roi gwybod amdanynt ar eich 
ffurflen wariant ymgyrch ar ôl yr etholiad.  Am y rheswm hwn, 
rhaid i chi gadw cofnodion o roddion yr ydych yn eu derbyn.  
 
Nid yw’r rheolau’n trafod: 

 arian yr ydych yn ei gael tuag at wariant na reoleiddir. Er 
enghraifft, taflenni a gynhyrchir ac a ddefnyddir gennych 
cyn i’r cyfnod a reoleiddir ddechrau. 

 arian a roddir ar gyfer gweithgarwch ymgyrchu nad yw’n 
cael ei reoleiddio 

 
Nid yw arian a roddir i chi neu eich sefydliad i ddibenion 
cyffredinol, yn hytrach nag yn benodol i ariannu gweithgarwch 
ymgyrchu a reoleiddir, yn dod o dan y rheolau ar roddion.   
 
Er enghraifft, os ydych yn cynnal digwyddiad er mwyn codi 
arian i gefnogi gweithgareddau cyffredinol eich sefydliad neu 
os oes gennych roddwyr rheolaidd sy'n rhoi arian ar y sail hon, 
ni fydd y cyfraniadau hyn yn dod o dan y rheolau ar roddion i 
ymgyrchwyr cofrestredig nad ydynt yn bleidiau.   
 
Nid yw arian a roddir i'ch sefydliad at ddibenion cyffredinol yn 
cael ei reoleiddio gan y rheolau rhoddion a ganiateir yn y 
Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol Etholiadau a Refferenda 2000.  

 
Gan bwy gewch chi dderbyn 
rhoddion? 

 
Dim ond o ffynhonnell a ganiateir y cewch dderbyn rhoddion.  
Ffynhonnell a ganiateir yw: 
 
 

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0005/153860/fs-sponsorship-w.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0005/153860/fs-sponsorship-w.pdf


Trosolwg o roddion i ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau 

 

 

6 

 unigolyn sydd wedi'i gofrestru ar gofrestr etholiadol yn y DU, 
gan gynnwys etholwyr tramor a'r rheiny sy'n gadael 
cymynroddion  
 

 cwmni wedi’i gofrestru yn y DU sydd wedi ei ymgorffori o 
fewn yr Undeb Ewropeaidd ac yn cynnal busnes yn y DU 

 

 undeb llafur sydd wedi'i chofrestru yn y DU 
 

 cymdeithas adeiladu sydd wedi'i chofrestru yn y DU 
 

 partneriaeth atebolrwydd cyfyngedig wedi'i chofrestru yn y 
DU (LLP) sy'n cynnal busnes yn y DU 

 

 cymdeithas gyfeillgar wedi’i chofrestru yn y DU 
 

 cymdeithas anghorfforedig y DU sydd wedi’i lleoli ac sy’n 
cynnal busnes neu weithgareddau eraill yn y DU 

 
 
Ni chewch dderbyn rhoddion gan blaid wleidyddol. 

 
Sut ydych chi'n penderfynu os 
gallwch dderbyn rhodd?  

Os ydych yn derbyn unrhyw rodd o fwy na £500, rhaid i chi 
sicrhau ar unwaith eich bod yn gwybod pwy yw'r rhoddwr a bod 
y rhodd yn dod o ffynhonnell a ganiateir.   
 

Pan fyddwch yn derbyn rhodd, mae gennych 30 diwrnod i 
benderfynu os gallwch ei derbyn. 
 
Dylech ofyn i chi eich hun: 

  ‘a ydw i’n sicr fy mod yn gwybod gan bwy mae’r rhodd 
hon?’ 

  ‘a yw’r rhoddwr yn un a ganiateir?’ 
 
Os 

 nad yw’r rhodd gan roddwr a ganiateir, neu  

 am unrhyw reswm na allwch fod yn siŵr o wir hunaniaeth y 
ffynhonnell 

rhaid i chi ei dychwelyd o fewn y cyfnod 30 diwrnod.  
 

Am ragor o wybodaeth 
ynghylch sut i wirio 
rhoddion a ganiateir, 
gweler y ddogfen hon: 

 
Sefyllfaoedd a 
gweithdrefnau: 
rhoddion a ganiateir ar 
gyfer ymgyrchwyr nad 
ydynt yn bleidiau 

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/225416/UKPGE-2017-Permissibility-NPC-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/225416/UKPGE-2017-Permissibility-NPC-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/225416/UKPGE-2017-Permissibility-NPC-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/225416/UKPGE-2017-Permissibility-NPC-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/225416/UKPGE-2017-Permissibility-NPC-Welsh.pdf
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Os na wnewch hynny, tybir eich bod wedi ei derbyn, a gallech 
chi a’ch sefydliad wynebu camau gorfodi os yw’r rhodd wedi 
dod o ffynhonnell na chaniateir.  
 
Os ydych wedi derbyn rhodd na chaniateir, dylech ddweud 
wrthym cyn gynted â phosib. 

 
Rhoddion a roddir ar ran eraill 
 
Os gewch chi rodd ar ran rhywun arall, rhaid i’r unigolyn sy’n 
rhoi’r rhodd i chi (yr asiant) ddweud wrthych: 
 

 fod y rhodd ar ran rhywun arall 

 manylion y rhoddwr gwirioneddol 
 
Enghraifft o rywun yn gweithredu fel asiant yw pan fydd 
trefnydd digwyddiad yn trosglwyddo enillion o ginio a 
gynhaliwyd yn benodol i godi arian ar gyfer eich sefydliad. 
 
Os oes gennych reswm i gredu y gallai rhywun fod yn 
gweithredu fel asiant ond nad ydynt wedi dweud wrthych, 
dylech ganfod y ffeithiau fel y gallwch wneud y gwiriadau cywir. 
Os ydych yn ansicr pwy yw'r rhoddwr gwirioneddol, ni 
ddylech dderbyn y rhodd. 
 

Pryd ydych chi'n 'derbyn' rhodd? 
 

Fel arfer byddwch yn 'derbyn' rhodd ar y diwrnod yr ydych yn 
cymryd perchnogaeth ohoni.  
 
Er enghraifft: 
 

 os ydych yn cael taflenni am ddim, byddwch yn derbyn y 
rhodd pan fydd y taflenni yn cael eu trosglwyddo i chi.  

 os ydych yn cael siec, byddwch yn derbyn y rhodd ar y 
dyddiad y mae'r siec yn clirio.  

    os caiff rhodd ei drosglwyddo yn syth i'ch cyfrif banc, 
byddwch yn derbyn y rhodd ar y dyddiad y bydd yn cael ei 
dderbyn i'ch cyfrif’. 

.  
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Sut ydych chi'n dychwelyd rhodd? 

 
Os ydych yn gwybod pwy yw'r rhoddwr, rhaid i chi ei 
dychwelyd iddynt. 
Os yw'r rhodd yn dod o ffynhonnell anhysbys (er enghraifft, 
rhodd ariannol ddienw o £550), mae'n rhaid i chi ei dychwelyd: 

 i’r unigolyn a drosglwyddodd y rhodd i chi; neu 

 i’r sefydliad ariannol a ddefnyddiwyd i drosglwyddo’r rhodd 
 
Os na allwch adnabod y naill na'r llall, mae'n rhaid i chi anfon y 
rhodd i'r Comisiwn Etholiadol. Byddwn yn ei thalu i mewn i 
Gronfa Gyfunol y Llywodraeth. 
 
Os oes unrhyw log wedi ei ennill ar y rhodd cyn i chi ei 
dychwelyd, gall eich sefydliad ei gadw. Nid yw hyn yn cael ei 
drin fel rhodd, ac nid oes angen iddo gael ei adrodd.  

 
Rhoddion o £500 neu lai 
 
Mae rhoddion o £500 neu lai y tu allan i gwmpas PPERA 
ac nid oes angen i chi eu cofnodi nac adrodd amdanynt.   
 
  

Sut ydych chi’n prisio rhodd?  

 
Rhaid i chi osod gwerth ar unrhyw rodd nad yw’n arian.  
Gwerth rhodd yw’r gwahaniaeth rhwng gwerth yr hyn a 
dderbyniwch a faint (os o gwbl) yr ydych yn ei dalu amdano 
 
Os cewch eiddo, nwyddau neu wasanaethau am ddim neu ar 
bris gostyngol anfasnachol, rhaid i chi eu prisio ar gyfradd y 
farchnad. 
 

 Er enghraifft: 

Cyfradd y 
farchnad  
ar gyfer 

nwyddau 

- Pris a dalwch = Gwerth y rhodd 

£1,000 - £400 = £600 

Neu: 

Mae’n drosedd 
ceisio osgoi’r 
rheolaethau ar 
roddion. 

Bydd gwariant 
tybiannol gyda 
gwerth o fwy na 
£500 hefyd yn rhodd.  
Gallwch gael mwy o 
wybodaeth am 
wariant tybiannol yn 
y ddogfen hon: 

Rheoli gwariant 
ymgyrch rhai nad 
ydynt yn bleidiau 

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0016/225223/UKPGE-2017-Managing-campaign-spending-NPC-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0016/225223/UKPGE-2017-Managing-campaign-spending-NPC-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0016/225223/UKPGE-2017-Managing-campaign-spending-NPC-Welsh.pdf
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Cyfradd y 
farchnad  
ar gyfer 

gwasanaethau 

- Pris a dalwch = Gwerth y rhodd 

£1,000 - £0 = £1,000 

 

Os yw'r rhoddwr yn ddarparwr masnachol, dylech ddefnyddio'r 
cyfraddau a godant ar gwsmeriaid eraill tebyg. Os nad yw'r 
wybodaeth hon ar gael, dylech ganfod faint mae darparwyr 
tebyg yn ei godi am yr un eiddo, nwyddau neu wasanaethau, a 
defnyddio hwn fel cyfradd y farchnad. 

 
Dylech gadw cofnod o sut yr ydych wedi cyrraedd eich prisiad. 

 

Prisio rhodd pan mae eich sefydliad yn cynnal 
digwyddiad neu'n darparu nwyddau neu 
wasanaethau 

 
Os yw eich sefydliad yn cynnal digwyddiad, neu'n darparu 
nwyddau neu wasanaethau, mae unrhyw arian a dderbynnir 
gan eich sefydliad yn ychwanegol at gost y digwyddiad (neu 
nwyddau neu wasanaethau) yn gyfystyr â rhodd.  
 
Gwerth unrhyw rodd fydd y swm o arian a gaiff eich sefydliad 
gan bob rhoddwr yn ychwanegol at gost y digwyddiad (neu 
nwyddau neu wasanaethau).  
 
Dylech weithio allan faint mae'n ei gostio i’r sefydliad ar gyfer 
pob unigolyn sy'n mynychu'r digwyddiad, neu ar gyfer pob 
unigolyn sy'n derbyn nwyddau neu wasanaethau. Yna, 
didynnwch y swm hwn o'r hyn y mae pob unigolyn wedi’i dalu i 
chi ddod o hyd i werth y rhodd.   
 
 

Er enghraifft: 

Cost y 
digwyddiad 

÷ 
Pobl yn y 

digwyddiad 
= Cost fesul unigolyn  

Gostyngiadau 
masnachol yw'r rhai 
sydd ar gael i 
gwsmeriaid tebyg eraill, 
megis gostyngiadau ar 
gyfer archebion swmp 
neu ostyngiadau 
tymhorol.  
 
Gostyngiadau 
anfasnachol yw 
gostyngiadau arbennig 
yr ydych chi, yn 
benodol, yn eu cael gan 
gyflenwyr. 

 

Os yw’r digwyddiad yn 
cynnwys arwerthiant, 
gallwch ddod o hyd i 
ragor o wybodaeth yn y 
ddogfen hon: 
Papur arbenigol: prisio 
gwobrau arwerthiant 

 

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0006/155571/Expert_Paper_Auction_prizes_Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0006/155571/Expert_Paper_Auction_prizes_Welsh.pdf
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£25,000 ÷ 100 = £250 

 

Felly: 

Swm a 
dalwyd gan 
yr unigolyn 

- 
Cost fesul 
unigolyn 

= Gwerth bob rhodd 

£1,000 - £250 = £750 

 
Prisio rhodd drwy nawdd  
 
Os yw rhywun yn noddi cyhoeddiad neu ddigwyddiad ar ran y 
sefydliad, gwerth y rhodd yw'r swm llawn y maent yn ei dalu. 
  
Rhaid i chi beidio â gwneud unrhyw ddidyniad ar gyfer unrhyw 
fudd a gânt o’r nawdd.  
 
 
 

Prisio mathau eraill o rodd  
 
Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth ar brisio gofod 
swyddfa a staff ar secondiad yn y Papur arbenigol: Rhannu 
gwariant.  
 
  

Am ragor o wybodaeth 
gweler y ddogfen hon: 
Papur arbenigol: 
Nawdd. 

 

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0009/155565/Expert_Paper_Splitting_campaign_spending-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0009/155565/Expert_Paper_Splitting_campaign_spending-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0005/153860/fs-sponsorship-w.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0005/153860/fs-sponsorship-w.pdf
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Beth sy’n rhaid i chi ei gofnodi? 
 
Rhoddion a dderbyniwyd gennych 
 
Os ydych yn derbyn rhodd o dros £500, rhaid i chi gofnodi’r 
manylion hyn: 
 

 enw a chyfeiriad llawn y rhoddwr 

 os yw'r rhoddwr yn gwmni, rhif eu cwmni cofrestredig 

 y swm (ar gyfer rhodd arian) neu natur a gwerth (ar 
gyfer rhodd nad yw'n arian) 

 y dyddiad y cawsoch y rhodd 

 y dyddiad y derbyniasoch y rhodd 
 
 
Rhaid i chi gofnodi cyfeiriad y rhoddwr fel y'i dangosir ar y 
gofrestr statudol berthnasol. Os yw'r rhoddwr yn etholwr 
tramor, rhaid i chi gofnodi eu cyfeiriad cartref yn ogystal â 
gwirio eu bod ar gofrestr etholiadol y DU. Mae hyn oherwydd 
na fydd unrhyw gyfeiriad yn ymddangos ar y gofrestr 
etholiadol. 
 
Os yw'r rhoddwr yn gymdeithas anghorfforedig, rhaid i chi 
gofnodi prif gyfeiriad y swyddfa. Nid oes cofrestr o 
gymdeithasau anghorfforedig y mae'n rhaid i chi gymryd y 
cyfeiriad ohoni. 
 
Byddwch angen y manylion hyn os oes rhaid i chi adrodd i ni 
am gyfraniad. 
 
Os ydych yn derbyn rhodd o unrhyw un o'r ffynonellau isod, 
mae gofynion penodol sy'n ymwneud â chyfeiriadau a 
gwybodaeth benodol arall y mae'n rhaid eu 
darparu.  Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth yn yr achosion 
hyn: 

 cymynroddion 

 rhoddion gan etholwyr Gibraltar 

 rhoddion gan y rhai sydd â chofnod dienw mewn cofrestr 
etholiadol 

 taliadau o gronfeydd cyhoeddus 

 rhoddion gan ymddiriedolaethau 
 

  

Am ragor o wybodaeth 
ynglŷn a pha gofrestrau 
i’w gwirio gweler y 
ddogfen hon: 
Sefyllfaoedd a 
gweithdrefnau: 
rhoddion a ganiateir i 
ymgyrchwyr nad ydynt 
yn bleidiau   

 

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/225416/UKPGE-2017-Permissibility-NPC-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/225416/UKPGE-2017-Permissibility-NPC-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/225416/UKPGE-2017-Permissibility-NPC-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/225416/UKPGE-2017-Permissibility-NPC-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/225416/UKPGE-2017-Permissibility-NPC-Welsh.pdf


Trosolwg o roddion i ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau 
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Rhoddion yr ydych wedi eu dychwelyd 
  

Os ydych yn derbyn rhodd o ffynhonnell na chaniateir rhaid i chi 
ei dychwelyd a rhaid i chi gofnodi'r manylion hyn: 

 

 y swm (ar gyfer rhodd arian) neu natur a gwerth (ar gyfer 
rhodd nad yw’n arian) 

 os nad oeddech yn gallu sefydlu pwy oedd y rhoddwr, 
manylion am sut y cafodd y rhodd ei gwneud 

 os ydych wedi sefydlu pwy oedd y rhoddwr, ond nad oedd 
yn cael ei ganiatáu ar yr adeg berthnasol, enw a chyfeiriad y 
rhoddwr  

 y dyddiad y cawsoch y rhodd 

 y dyddiad y dychwelwyd y rhodd 

 y camau a gymerwyd gennych i ddychwelyd y rhodd  
(er enghraifft, yr unigolyn neu’r sefydliad y dychwelwyd y 
rhodd iddynt) 

 
Byddwch angen y manylion hyn pan fyddwch yn adrodd i ni 
ynghylch y rhodd a ddychwelwyd.  
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Pa roddion ydych chi’n adrodd 
amdanynt? 
 
Rhaid i rai rhoddion gael eu hadrodd i ni. Rydym yn cyhoeddi’r 
adroddiadau hyn ar ein gwefan. Nid ydym yn cyhoeddi 
cyfeiriadau’r unigolion sy’n rhoddi. 
 
Rhaid i chi adrodd i ni am roddion ar ôl bob etholiad fel rhan 
o’ch ffurflen wariant. Os ydych yn ymgyrchu yn y cyfnod yn 
arwain at etholiad cyffredinol Senedd y DU mae’n rhaid i chi 
adrodd am rai rhoddion penodol i ni yn y cyfnod a reoleiddir 
cyn yr etholiad. Gweler tudalen 15 am ragor o wybodaeth. 
  
 
Ar ôl yr etholiad rhaid i chi adrodd: 
 

 manylion am 

 bob rhodd na chaniateir 

 bob rhodd a dderbyniwyd dros £7,500 

 bob rhodd a dderbyniwyd gan yr un rhoddwr a 
oedd gyda’i gilydd yn gwneud cyfanswm o dros 
£7,500  

 cyfanswm y cyfan o’r holl roddion eraill a dderbyniwyd a 
oedd a gwerth mwy na £500 a llai na neu’n hafal i £7,500. 
Nid oes angen i chi roi mwy o wybodaeth ynglŷn â’r 
rhoddion hyn.   

 
 

Sut ydych chi’n adrodd am roddion ar 
ôl etholiad? 
Rhaid i chi adrodd i ni am roddion ar ôl bob etholiad fel rhan 
o’ch ffurflen wariant, gan ddefnyddio manylion o unrhyw 
gofnodion rydych wedi eu cadw.  
 
Bydd y dyddiad y mae’n rhaid i chi adrodd i ni’n dibynnu ar 
faint yr ydych yn ei wario ar eich ymgyrch.  
 
Byddwn yn cyhoeddi dyddiadau ar gyfer bob etholiad yn ein 
canllawiau penodol i’r etholiad. Fodd bynnag, gweler y terfynau 
amser cyffredinol ar y dudalen nesaf fel canllaw.  

Am ragor o 
wybodaeth ynghylch 
adrodd am roddion 
ar ôl etholiad gweler 
y ddogfen hon: 
Sefyllfaoedd a 
gweithdrefnau: 
Rheoli gwariant rhai 
nad ydynt yn 
bleidiau. 

 

Gallech wynebu 
camau gorfodi os 
nad ydych yn 
cyflwyno’ch 
ffurflenni ar 
amser naill ai cyn 
neu ar ôl 
etholiad.  

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0016/225223/UKPGE-2017-Managing-campaign-spending-NPC-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0016/225223/UKPGE-2017-Managing-campaign-spending-NPC-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0016/225223/UKPGE-2017-Managing-campaign-spending-NPC-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0016/225223/UKPGE-2017-Managing-campaign-spending-NPC-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0016/225223/UKPGE-2017-Managing-campaign-spending-NPC-Welsh.pdf


Trosolwg o roddion i ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau 
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Pryd mae angen i chi adrodd am 
roddion cyn etholiad? 
 
Os ydych yn ymgyrchu mewn etholiad cyffredinol Senedd y DU 
rhaid i chi adrodd am rai rhoddion i ni yn ystod y cyfnod a 
reoleiddir yn ogystal ag adrodd i ni ar ôl yr etholiad. Galwn hyn 
yn "adrodd cyn y bleidlais". 
 
Cyn i Senedd y DU gael ei diddymu rhaid i chi adrodd yn 
chwarterol am rai rhoddion penodol rydych wedi eu derbyn. 
Unwaith y bydd y Senedd wedi ei diddymu rhaid i chi adrodd 
bob wythnos hyd at ddiwrnod yr etholiad ynglŷn â rhai rhoddion 
penodol rydych wedi eu derbyn. 
 
Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth ynglŷn â pha roddion y 
mae angen i chi adrodd cyn etholiad cyffredinol Senedd y DU yn 
ein dogfennau Sefyllfaoedd a gweithdrefnau: Etholiad cyffredinol 
Senedd y DU: adrodd cyn y bleidlais i ymgyrchwyr nad ydynt yn 
bleidiau ac Etholiad cyffredinol Senedd y DU 2017: Ymgyrchwyr 
nad ydynt yn bleidiau. 
 
 
 
 

Diddymu yw'r term 
swyddogol ar gyfer 
diwedd Senedd y 
DU. Pan fydd y 
Senedd y DU yn cael 
ei diddymu daw pob 
sedd yn Nhŷ'r 
Cyffredin yn wag. 

A yw eich gwariant 
ymgyrch 

£250k neu is? 

 

A yw eich gwariant 
ymgyrch 

Dros £250k? 

 

Adrodd o fewn 3 mis 
ar ôl etholiad.  

 

Adrodd o fewn 6 mis 
ar ôl etholiad  

 

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/225227/UKPGE-2017-Pre-poll-reporting-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/225227/UKPGE-2017-Pre-poll-reporting-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/225227/UKPGE-2017-Pre-poll-reporting-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0013/225220/UKPGE-2017-NPC-election-specific-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0013/225220/UKPGE-2017-NPC-election-specific-Welsh.pdf
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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.  
 
Gall 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. E-bostiwch neu 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 

 
Ymwelwch â ni ar www.comisiwnetholiadol.org.uk 
 
 
Rydym yn croesawu adborth ar ein canllawiau – e-bostiwch ni 
ar: pef@electoralcommission.org.uk 
 
 
 
 

mailto:gwybodaeth@comisiwnetholiadol.org.uk
mailto:pef@electoralcommission.org.uk
mailto:infoscotland@electoralcommission.org.uk
mailto:infonorthernireland@electoralcommission.org.uk
http://www.comisiwnetholiadol.org.uk/
mailto:pef@electoralcommission.org.uk

