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Cynnwys: 

 

Ffurflenni y gall fod eu hangen 
arnoch: 

 

  





 

 

Cyfieithiadau a fformatau 
eraill  
 
I gael gwybodaeth am sut i gael y cyhoeddiad hwn mewn iaith 
arall, neu mewn print bras neu Braille, cysylltwch â'r Comisiwn 
Etholiadol: 

Ffôn: 020 7271 0500 
 
E-bost: publications@electoralcommission.org.uk 
 

Termau ac ymadroddion a 
ddefnyddiwn 
 

Rydym yn defnyddio 'rhaid' wrth gyfeirio at ofyniad cyfreithiol 
neu reoliadol penodol. Rydym yn defnyddio 'dylai' ar gyfer 
eitemau sydd yn arfer da gofynnol yn ein barn ni, ond nad 
ydynt yn ofynion cyfreithiol. 

Nid oes rhaid i chi ddilyn y canllawiau hyn, ond os gwnewch 
hynny, byddwch fel arfer yn gwneud digon i gydymffurfio â'r 
gyfraith. 

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 
canllawiau a'n gwasanaeth cynghori. Os nad ydych yn siŵr sut 
mae unrhyw rai o'r rheolau hyn yn gymwys i chi, ffoniwch ni am 
gyngor. Rydym yma i helpu, felly cysylltwch â ni. 

Rydym yn defnyddio cyngor a chanllawiau yn rhagweithiol er 
mwyn sicrhau cydymffurfiaeth. Ac rydym yn cymryd camau 
gorfodi, gan ddefnyddio ein pwerau ymchwiliol a chosbau, lle 
bo hynny'n angenrheidiol ac yn gymesur er mwyn cyflawni ein 
nodau a'n hamcanion gorfodi. Os nad ydych yn cydymffurfio â 
gofynion cyfreithiol, gallwch chi neu eich sefydliad wynebu 
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/party-finance/enforcement
http://www.electoralcommission.org.uk/party-finance/enforcement
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Etholiad cyffredinol 
Senedd y DU 2017: 
Ymgyrchwyr nad ydynt 
yn bleidiau 
 

Mae'r ddogfen hon yn esbonio: 
 
Y rheolau ar wariant ar ymgyrchu, rhoddion a gofynion adrodd 
ar gyfer ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau, yn ystod y cyfnod 
cyn etholiad cyffredinol Senedd y DU ar 8 Mehefin 2017.  
 

Mae'r ddogfen yn cwmpasu: 
 

 y cyfnod a reoleiddir 

 terfynau gwario 

 gofynion adrodd  

 dyddiadau a digwyddiadau allweddol 
 

Dogfennau cysylltiedig 
 Cofrestru fel ymgyrchydd nad yw'n blaid 

 Trosolwg o ymgyrchoedd gan rai nad ydynt yn bleidiau 

 Trosolwg o ymgyrchu gan rai nad ydynt yn bleidiau a 
reoleiddir 

 Rheoli gwariant ar ymgyrchu rhai nad ydynt yn bleidiau 

 Etholiad cyffredinol Senedd y DU 2017: Ymgyrchu 
etholaethol wedi'i dargedu 

 Etholiad cyffredinol Senedd y DU 2017: Adrodd cyn y 
bleidlais ar gyfer ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau 

 Trosolwg o gyfrifon ar gyfer ymgyrchwyr nad ydynt yn 
bleidiau  

 

 

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/225219/UKPGE-2017-Registering-as-a-non-party-campaigner-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/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
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/0018/225225/UKPGE-2017-Focussed-constituency-campaigning-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0018/225225/UKPGE-2017-Focussed-constituency-campaigning-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/0003/225228/UKPGE-2017-Overview-of-accounts-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/225228/UKPGE-2017-Overview-of-accounts-Welsh.pdf
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Ffurflenni y gall fod eu hangen arnoch 

 

 Ffurflen TP1: Cais i gofrestru fel ymgyrchydd nad yw'n blaid 

 TP6: Adroddiad cyn y bleidlais 

 TP4(i): Adroddiad ar wariant yr ymgyrch gan ymgyrchydd 
nad yw'n blaid 

 TP4(ii): Ffurflen rhoddion gan ymgyrchydd nad yw'n blaid 

 TP5: Tystysgrif awdurdodi ar gyfer gwariant wedi'i dargedu 
 

 

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0010/169453/form-tp1-ukpge.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0010/169453/form-tp1-ukpge.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0007/165976/form-tp6.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0005/169475/form-tp4-1-ukpge.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0005/169475/form-tp4-1-ukpge.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0008/169469/form-tp4-2-ukpge.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0008/169469/form-tp4-2-ukpge.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0006/165975/form-tp5.pdf
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Crynodeb 
 

O dan Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, 
Etholiadau a Refferenda 2000 
(PPERA), mae rheolau ar faint y gall 
ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau ei 
wario ar weithgarwch ymgyrchu a 
reoleiddir yn ystod y cyfnod cyn 
etholiadau. 
 
Mae'r ddogfen hon  yn nodi manylion 
am y cyfnod a reoleiddir, terfynau 
gwario a gofynion adrodd ar gyfer 
etholiad cyffredinol Senedd y DU 
2017. 
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Cyflwyniad 
Cyn etholiadau, rydym yn cyhoeddi canllawiau penodol i 
ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau sy'n nodi'r terfynau gwario, y 
cyfnod a reoleiddir a'r dyddiadau cau ar gyfer adrodd mewn 
perthynas â'r etholiad penodol a gynhelir. Mae'r canllawiau hyn 
ar gyfer etholiad cyffredinol Senedd y DU yn 2017. 
 
Unigolion neu sefydliadau yw ymgyrchwyr nad ydynt yn 
bleidiau sy'n ymgyrchu yn y cyfnod cyn etholiadau, ond nad 
ydynt yn sefyll fel pleidiau gwleidyddol nac ymgeiswyr. Yn ôl 
cyfraith etholiadol, gelwir yr unigolion neu'r sefydliadau hyn yn 
'drydydd partïon'. Lle mae ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau 
wedi cofrestru â'r Comisiwn Etholiadol fe'u gelwir yn "drydydd 
partïon cydnabyddedig". Yn ein canllawiau rydym yn galw 
trydydd partïon cydnabyddedig yn 'ymgyrchwyr cofrestredig 
nad ydynt yn bleidiau'. 
 
Efallai eich bod am ymgyrchu dros faterion penodol, neu o 
blaid neu yn erbyn pleidiau neu ymgeiswyr penodol.  
 
Mae gorgyffwrdd rhwng y cyfnod a reoleiddir ar gyfer 
etholiadau Cynulliad Gogledd Iwerddon ar 2 Mawrth a'r cyfnod 
a reoleiddir ar gyfer etholiad cyffredinol Senedd y DU ar 8 
Mehefin. Mae'r canllawiau hyn yn egluro sut mae'r rheolau'n 
gweithio pan fydd hyn yn digwydd. 
  
Os ydych yn ansicr ynghylch y ffordd y mae'r rheolau'n 
gweithio, ffoniwch neu e-bostiwch ni i gael cyngor.  
 

mailto:pef@electoralcommission.org.uk
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Y mathau o ymgyrchoedd gan rai nad 
ydynt yn bleidiau 
Mae dau fath o ymgyrch gan rai nad ydynt yn bleidiau. fel a 
ganlyn: 

 
 Ymgyrchoedd lleol: ymgyrchoedd gan rai nad ydynt yn 

bleidiau dros neu yn erbyn un neu fwy o ymgeiswyr mewn 
etholaeth, ward neu ardal etholiadol arall benodol. 

 Ymgyrchoedd cyffredinol: ymgyrchoedd gan rai nad 
ydynt yn bleidiau dros neu yn erbyn plaid wleidyddol, neu 
gategorïau penodol o ymgeisydd, gan gynnwys 
ymgyrchoedd ar bolisïau neu faterion sy'n gysylltiedig iawn 
â phlaid benodol neu gategori o ymgeiswyr (er enghraifft, 
ymgeiswyr mewn grŵp oedran penodol). 

 
Mae rheolau gwahanol yn gymwys i'r ddau fath hyn o ymgyrch. 
 
Rheoleiddir ymgyrchoedd cyffredinol gan y Comisiwn 
Etholiadol. Os ydych yn cynnal, neu'n bwriadu cynnal, ymgyrch 
gyffredinol, efallai y bydd angen i chi gofrestru â ni.  
 
Mae'r ddogfen hon yn esbonio'r rheolau ar gyfer ymgyrchoedd 
cyffredinol yn ystod y cyfnod a reoleiddir cyn etholiad 
cyffredinol Senedd y DU ar 8 Mehefin 2017. 

Cewch ragor o 
wybodaeth am y 
ddau fath o ymgyrch 
yn ein canllawiau  
 
Trosolwg o 
ymgyrchoedd gan 
rai nad ydynt yn 
bleidiau  
 
 
 

http://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/party-or-campaigner/non-party-campaigners/pef-online-and-forms
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
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/225218/UKPGE-2017-Overview-of-non-party-campaigns-Welsh.pdf
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Trosolwg o'r rheolau 
 
Cyn etholiad cyffredinol Senedd y DU ar 8 Mehefin 2017, ceir 
cyfnod a reoleiddir, a bydd y rheolau ar wariant a rhoddion yn 
gymwys yn ystod y cyfnod hwn. 
 
Yn ystod y cyfnod hwn, caiff gwariant ar weithgarwch ei 
reoleiddio os bydd yn bodloni dau brawf, y prawf diben a'r 
prawf cyhoeddus. 
 
Caiff y prawf diben ei fodloni os gellir ystyried yn rhesymol 
mai bwriad y gweithgarwch yw dylanwadu ar bleidleiswyr i 
bleidleisio dros neu yn erbyn pleidiau gwleidyddol neu 
gategorïau o ymgeiswyr. 
 
Caiff y prawf cyhoeddus ei fodloni os yw'r gweithgarwch 
wedi'i dargedu at y cyhoedd. 
 
Mae eich gwariant a reoleiddir yn cyfrif tuag at eich cyfanswm 
yn ystod y cyfnod a reoleiddir. Ceir pedwar math o derfyn 
gwario: 
 

 faint y gallwch ei wario os nad ydych wedi cofrestru 
 

 os ydych wedi cofrestru, faint y gallwch ei wario ym mhob 
un o bedwar rhanbarth y DU 

 

 faint y gallwch ei wario mewn etholaeth benodol 
 

 faint y gallwch ei wario ar gefnogi plaid wleidyddol benodol 
 
Am bob un o'r terfynau hyn, mae unrhyw wariant a reoleiddir 
yn ystod y cyfnod a reoleiddir yn cyfrif, gan gynnwys gwariant 
yr aed iddo mewn perthynas ag etholiadau Cynulliad Gogledd 
Iwerddon ar 2 Mawrth 2017 a'r etholiadau ar 4 Mai 2017. 
 
Ar ôl yr etholiad, rhaid i ymgyrchwyr cofrestredig roi gwybod i 
ni am wariant a rhoddion penodol. 
 
Rhaid iddynt hefyd roi gwybod i ni am roddion penodol a gânt 
cyn yr etholiad – gelwir hyn yn 'adrodd cyn y bleidlais'. 
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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. 
 
Dechreuodd y cyfnod a reoleiddir ar gyfer ymgyrchwyr nad 
ydynt yn bleidiau yn etholiad cyffredinol Senedd y DU ar 9 
Mehefin 2016 a daw i ben ar y diwrnod pleidleisio, sef 8 
Mehefin 2017. 
 
Dyma'r cyfnod a amlinellir yn y ddeddfwriaeth. Ceir gorgyffwrdd 
rhwng y cyfnod a reoleiddir ar gyfer etholiad cyffredinol Senedd 
y DU ar 8 Mehefin 2017 a'r cyfnod a reoleiddir ar gyfer 
etholiadau Cynulliad Gogledd Iwerddon ar 2 Mawrth 2017. 
 



Etholiad cyffredinol Senedd y DU 2017: Ymgyrchwyr nad ydynt yn 
bleidiau 

 

 

 

8 

 

Gwariant 
 
Yn ystod cyfnod a reoleiddir etholiad cyffredinol Senedd y DU, 
bydd terfynau ar wariant ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau ar 
'weithgarwch ymgyrchu a reoleiddir'.  
 
Bydd y canlynol yn weithgarwch ymgyrchu a reoleiddir, os 
gellir ystyried yn rhesymol mai bwriad y gweithgarwch yw 
dylanwadu ar bleidleiswyr i bleidleisio dros neu yn erbyn 
pleidiau gwleidyddol neu gategorïau o ymgeiswyr, gan 
gynnwys pleidiau gwleidyddol neu gategorïau o ymgeiswyr 
sydd o blaid neu yn erbyn polisïau neu faterion penodol (gelwir 
hyn yn 'brawf diben’): 
 

 cynadleddau i'r wasg neu ddigwyddiadau eraill i'r cyfryngau 
a drefnir gennych 

 cludiant mewn cysylltiad â rhoi cyhoeddusrwydd i'ch 
ymgyrch 

 

Yn ogystal â bodloni'r prawf diben, dim ond os yw'r 
gweithgareddau hefyd wedi eu hanelu at y cyhoedd, neu wedi 
eu gweld neu eu clywed ganddynt, neu yn ymwneud â hwy 
(gelwir hyn yn 'brawf cyhoeddus') y caiff gwariant ar y 
gweithgareddau canlynol ei reoleiddio: 
 

 cynhyrchu neu gyhoeddi deunydd etholiadol 

 canfasio ac ymchwil i'r farchnad (gan gynnwys y defnydd o 
fanciau ffôn) 

 ralïau a digwyddiadau cyhoeddus eraill 
 
Caiff unrhyw wariant ar y gweithgareddau hyn gan ymgyrchydd 
nad yw'n blaid yn ystod y cyfnod a reoleiddir sy'n bodloni'r 
ddau brawf hyn ei reoleiddio a bydd yn cyfrif tuag at gyfanswm 
gwariant a reoleiddir yr ymgyrchydd.

Cewch ragor o 
wybodaeth am yr 
hyn a gaiff ei ystyried 
yn weithgarwch 
ymgyrchu a 
reoleiddir yn ein 
canllawiau: 
 
Trosolwg o 
ymgyrchu gan rai 
nad ydynt yn bleidiau 
a reoleiddir 

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0015/225222/UKPGE-2017-Overview-of-non-party-campaigning-activity-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0015/225222/UKPGE-2017-Overview-of-non-party-campaigning-activity-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0015/225222/UKPGE-2017-Overview-of-non-party-campaigning-activity-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0015/225222/UKPGE-2017-Overview-of-non-party-campaigning-activity-Welsh.pdf
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Gwariant mewn etholiadau ym mis Mawrth 2017 a mis Mai 2017 
Bydd unrhyw wariant yr ewch iddo yn ystod y cyfnod a 
reoleiddir ar weithgareddau sy'n bodloni'r prawf diben a'r prawf 
cyhoeddus yn cyfrif tuag at gyfanswm eich gwariant a 
reoleiddir.  
 
Mae hyn yn cynnwys unrhyw arian a gaiff ei wario ar 
weithgarwch a reoleiddir sy'n ymwneud ag etholiadau eraill 
heblaw am etholiad cyffredinol Senedd y DU ond sydd o fewn 
y cyfnod a reoleiddir. Mae hyn yn cynnwys gwariant mewn 
unrhyw is-etholiad yn ystod y cyfnod hwn. Yr etholiadau eraill 
yn ystod y cyfnod a reoleiddir oedd: 
 
Etholiadau mis Mawrth 2017: 

 Etholiadau Cynulliad Gogledd Iwerddon 
 
Etholiadau mis Mai 2017: 

 Etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru a Lloegr 

 Etholiadau cyngor yn yr Alban 

 Etholiadau maerol awdurdodau cyfunol yn Lloegr 
 
Os ydych eisoes wedi rhoi gwybod i ni am eich gwariant a 
reoleiddir ar gyfer etholiadau Gogledd Iwerddon, ni fydd yn 
rhaid i chi wneud hynny eto. Fodd bynnag, bydd y gwariant yn 
cyfrif tuag at eich terfyn gwario yn ystod y cyfnod a reoleiddir ar 
gyfer etholiad cyffredinol Senedd y DU. 
 
Gwariant yn refferendwm yr UE 
Nid yw gwariant a oedd yn hyrwyddo canlyniad penodol yn 
refferendwm yr UE, yn hytrach na hyrwyddo plaid neu gategori 
o ymgeiswyr mewn etholiad, yn cyfrif tuag at eich gwariant a 
reoleiddir fel ymgyrchydd nad yw'n blaid.  
 
Gwariant cyn cyhoeddi etholiad cyffredinol Senedd y DU 
Os ydych wedi gwario arian ar weithgarwch a reoleiddir cyn cyhoeddi 
etholiad cyffredinol Senedd y DU, sydd bellach o fewn y cyfnod a 
reoleiddir, dylech bennu a yw'r gwariant hwnnw yn agos at neu 
eisoes dros y trothwy ar gyfer cofrestru â ni. Dylech wedyn ystyried a 
yw eich gwariant arfaethedig ar gyfer etholiad cyffredinol Senedd y 
DU yn golygu eich bod uwchlaw'r trothwy cofrestru. 
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Fe'ch cynghorwn i gofrestru os felly. Drwy gofrestru gallwch sicrhau 
bod eich gwariant yn cael ei gofnodi a'i fod felly yn dryloyw, ac nad 
oes risg o ddechrau neu barhau i wario uwchlaw'r trothwy cofrestru 
heb gofrestru.  
 
Nid ydym yn debygol o ystyried camau gorfodi yn erbyn ymgyrchwyr 
nad ydynt yn bleidiau sydd wedi cymryd camau prydlon i gofrestru, 
hyd yn oed os yw eu gwariant a reoleiddir eisoes uwchlaw'r trothwy 
cofrestru. 
 
Os nad ydych yn siŵr a gaiff gwariant ei reoleiddio, dylech ystyried a 
fydd cofrestru yn dileu'r risg o dorri'r rheolau gwariant.  
 
Os oes gennych unrhyw gwestiynau am weithgarwch ymgyrchu cyn i 
etholiad cyffredinol Senedd y DU gael ei alw, cysylltwch â ni. 



 

 

11 

 
 

Cofrestru 
 
Bydd eich terfyn gwario yn dibynnu ar b'un a ydych yn 
cofrestru â'r Comisiwn Etholiadol fel ymgyrchydd cofrestredig 
nad yw'n blaid. Dim ond rhai mathau o unigolion a sefydliadau 
a all gofrestru â ni.  
 
Os nad ydych wedi cofrestru, gan gynnwys os nad ydych yn 
gymwys i gofrestru, ni allwch wario mwy na £10,000 yng 
Nghymru, yr Alban neu Ogledd Iwerddon neu £20,000 yn 
Lloegr yn ystod cyfnod a reoleiddir ar weithgarwch ymgyrchu a 
reoleiddir.  
 
Mae arian a wariwyd gennych ar weithgarwch a reoleiddir yn 
ystod y cyfnod a reoleiddir ar gyfer is-etholiadau, yr etholiadau 
i Gynulliad Gogledd Iwerddon ar 2 Mawrth 2017, ac etholiadau 
eraill mis Mai 2017 hefyd yn cyfrif tuag at eich cyfanswm 
gwariant wrth gyfrifo a oes angen i chi gofrestru. 
 
Os byddwch yn cofrestru â ni, bydd gennych derfyn gwario 
uwch. Ar ôl i chi gofrestru, bydd yn rhaid i chi ddilyn rheolau o 
ran gwariant, rhoddion a dulliau adrodd. 

Mae rhagor o 
wybodaeth am 
wneud cais i 
gofrestru fel 
ymgyrchydd nad 
yw'n blaid ar gael yn 
ein canllawiau: 
 
Cofrestru fel 
ymgyrchydd nad 
yw'n blaid 
 

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/225219/UKPGE-2017-Registering-as-a-non-party-campaigner-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/225219/UKPGE-2017-Registering-as-a-non-party-campaigner-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/225219/UKPGE-2017-Registering-as-a-non-party-campaigner-Welsh.pdf
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Terfynau gwario 
 
Yn ystod y cyfnod a reoleiddir ar gyfer etholiad cyffredinol 
Senedd y DU ar 8 Mehefin 2017, mae terfynau gwario ar gyfer 
rhannau gwahanol o'r Deyrnas Unedig: 
 

Rhan o'r DU Terfyn gwario 

Lloegr £319,800  

Yr Alban £55,400 

Cymru £44,000 

Gogledd Iwerddon £46,100 

  
Roedd terfynau gwario mewn grym hefyd yn ystod y cyfnod a 
reoleiddir ar gyfer yr etholiadau yng Ngogledd Iwerddon ar 2 
Mawrth 2017. Mae'r cyfnod a reoleiddir ar gyfer etholiad 
cyffredinol Senedd y DU 2017 yn cwmpasu'r cyfnod yr oedd y 
terfynau gwario hyn mewn grym.  
 
Felly, terfyn gwario Gogledd Iwerddon yn y tabl uchod yw 
cyfanswm y terfyn gwario ar gyfer etholiad Cynulliad Gogledd 
Iwerddon 2017 a'r terfyn gwario ar gyfer etholiad cyffredinol 
Senedd y DU 2017 . 
 
Os bydd etholiad arall yng Ngogledd Iwerddon ar neu cyn 8 
Mehefin 2017, bydd eich terfyn gwario yn newid. Os felly 
cysylltwch â ni am gyngor.  
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Gwariant yng Nghymru, Lloegr a'r Alban yn 2017 
Cyn i etholiad cyffredinol Senedd y DU 2017 gael ei alw, nid 
oedd unrhyw gyfnod a reoleiddir na therfyn gwario mewn grym 
ar gyfer ymgyrchu cyffredinol yn yr etholiadau yng Nghymru, 
Lloegr a'r Alban yn 2017.  
 
Nawr bod etholiad cyffredinol Senedd y DU wedi'i alw, daw'r 
cyfnod hwnnw o fewn y cyfnod a reoleiddir ar gyfer etholiad 
cyffredinol Senedd y DU. Bydd unrhyw wariant ar weithgarwch 
a reoleiddir a oedd yn bodloni'r prawf diben a'r prawf 
cyhoeddus mewn etholiadau yng Nghymru, Lloegr a'r Alban yn 
ystod y cyfnod hwnnw bellach yn cyfrif tuag at eich terfyn 
gwario yn y rhan berthnasol o'r DU yn etholiad cyffredinol 
Senedd y DU. Mae hyn yn cynnwys gwariant mewn is-
etholiadau yn y cyfnod a reoleiddir. 
 
Mae hyn yn cynnwys cyfran o unrhyw wariant ar weithgarwch a 
reoleiddir a gynhaliwyd dros ardal sy'n cynnwys y rhan honno 
o'r DU, er enghraifft, ymgyrch ledled y DU. Er mwyn cyfrifo'r 
swm, darllenwch yr adran 'Priodoli eich gwariant' ar dudalen 
13. 
 
Os oes angen cymorth arnoch neu os na allwch roi 
gwybodaeth am eich gwariant, cysylltwch â ni dros y ffôn neu 
drwy e-bost.  
 
Yn ogystal â throthwyon cofrestru a therfynau gwario ym mhob 
rhanbarth o'r DU, mae terfynau gwario hefyd mewn grym yn 
ystod y cyfnod a reoleiddir ar gyfer y canlynol: 
 

 'ymgyrchu etholaethol penodol' ar weithgarwch ymgyrchu a 
reoleiddir mewn etholaeth seneddol benodol. Y terfyn yw 
£9,750. 

 

 ‘gwariant wedi'i dargedu' ar weithgarwch ymgyrchu a 
reoleiddir y gellir ystyried yn rhesymol mai ei fwriad yw 
dylanwadu ar bleidleiswyr i bleidleisio dros un blaid 
wleidyddol gofrestredig benodol neu unrhyw un o'i 
hymgeiswyr. 

 

mailto:pef@electoralcommission.org.uk
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Terfynau ar wario ym mhob etholaeth 
 
Yn ystod y cyfnod a reoleiddir ar gyfer etholiad cyffredinol 
Senedd y DU, ni chaiff ymgyrchydd nad yw'n blaid wario mwy 
na £9,750 ar weithgarwch ymgyrchu a reoleiddir mewn 
etholaeth seneddol benodol. I gael rhagor o wybodaeth, 
gweler: 
 
Etholiad cyffredinol Senedd y DU 2017: Ymgyrchu etholaethol 
wedi'i dargedu 
 
Rydym yn galw gweithgarwch ymgyrchu a reoleiddir y mae ei 
effeithiau wedi'u cyfyngu'n llwyr neu'n sylweddol i etholaeth 
neu etholaethau penodol yn 'ymgyrchu etholaethol penodol'.  
 
Spending in the elections in March 2017 and May 2017 will 
count towards your constituency limit. If you need assistance 
with spending in these polls please contact us.  
 
Priodoli eich gwariant 
Os ydych yn ymgyrchydd cofrestredig nad yw'n blaid, ceir 
rheolau ar sut y mae'n rhaid i'ch gwariant gael ei briodoli ar 
draws rhannau gwahanol o'r Deyrnas Unedig ac i etholaethau 
seneddol. Gelwir y rhain yn 'rheolau priodoli'. 
 
Mae'r rheolau priodoli ar gyfer etholaethau seneddol yn nodi 
bod yn rhaid i chi briodoli eich gwariant ar weithgarwch 
ymgyrchu a reoleiddir i bob etholaeth y mae'n effeithio arni.  
 
Rhaid i chi briodoli gwariant ar ymgyrch ledled y DU yn gyfartal 
i bob un o'r 650 o etholaethau yn y DU.  
 
Os mai dim ond mewn un rhan o'r DU rydych yn ymgyrchu, 
rhaid i chi briodoli'r gwariant yn gyfartal i bob etholaeth yn y 
rhan honno.  
 
Mae'r gwariant a briodolir i bob etholaeth yn cyfrif tuag at y 
terfyn o £9,750 ar gyfer pob etholaeth. Mae hyn yn cynnwys 
gwariant yn yr etholiadau ym mis Mawrth 2017 a mis Mai 2017. 
 
Os byddwch yn gwario'r £9,750 i gyd ar ymgyrchu etholaethol 
penodol mewn etholaeth benodol, byddwch yn torri'r terfyn 

Mae 40 o 
etholaethau 
seneddol yng 
Nghymru, 533 yn 
Lloegr, 59 yn yr 
Alban a 18 yng 
Ngogledd 
Iwerddon. 
 
 

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0018/225225/UKPGE-2017-Focussed-constituency-campaigning-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0018/225225/UKPGE-2017-Focussed-constituency-campaigning-Welsh.pdf
mailto:pef@electoralcommission.org.uk
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gwario etholaethol yn yr etholaeth honno os byddwch wedyn 
yn gwario unrhyw beth ar unrhyw weithgarwch ymgyrchu arall 
a reoleiddir y mae'n rhaid ei briodoli i'r etholaeth honno. Am 
ragor o wybodaeth, gweler Rheoli gwariant ar ymgyrchu rhai 
nad ydynt yn bleidiau. 
 
Gwariant ledled y DU  
O ganlyniad i'r ffordd y mae'r rheolau priodoli yn gweithio, y 
mwyaf y gallai ymgyrch a gynhelir ledled y DU ei wario fyddai 
£390,000, yn hytrach na chyfanswm y terfynau gwario ym 
mhedair rhan y DU, sef £465,300.  
 
Y rheswm am hyn yw gyda swm o £390,000, byddai'r gwariant 
ar ymgyrchu a briodolir i Loegr o dan y rheolau wedi cyrraedd y 
terfyn gwario o £319,800 yn Lloegr. 
 
Dim ond hyd at £465,300 y gallwch ei wario os oes gennych 
ymgyrchoedd ar wahân na chânt eu cynnal ledled y DU. 
 
 

Targedu eich gwariant i gefnogi plaid 
wleidyddol 
 
Mae terfynau ar faint y gall ymgyrchydd cofrestredig nad yw'n 
blaid ei wario ar 'wariant wedi'i dargedu' yn ystod cyfnod a 
reoleiddir ar gyfer etholiad cyffredinol Senedd y DU.  
 
Gwariant wedi'i dargedu yw gwariant ar weithgarwch ymgyrchu 
a reoleiddir y gellir ystyried yn rhesymol mai ei fwriad yw 
dylanwadu ar bleidleiswyr i bleidleisio dros un blaid wleidyddol 
gofrestredig benodol neu unrhyw un o'i hymgeiswyr, ac nid 
dros unrhyw blaid arall neu unrhyw un o'i hymgeiswyr.  
 
Mae'r terfynau yn dibynnu ar b'un a yw plaid wleidyddol 
gofrestredig wedi eich awdurdodi i fynd i'r gwariant wedi'i 
dargedu ai peidio. 
 
Mae'r terfynau hyn yn gymwys i unrhyw wariant wedi'i dargedu 
y byddwch yn mynd iddo neu wedi mynd iddo yn ystod y 
cyfnod a reoleiddir rhwng 9 Mehefin 2016 ac 8 Mehefin 2017, 
gan gynnwys gwariant wedi'i dargedu yn yr etholiadau ym mis 
Mawrth 2016 a mis Mai 2017. 
 

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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Terfynau pan fydd plaid wleidyddol gofrestredig yn awdurdodi 
gwariant wedi'i dargedu: 
Os bydd y blaid wleidyddol gofrestredig yr hoffech ddwyn 
dylanwad ar bobl i bleidleisio drosti yn eich awdurdodi i fynd i 
swm o wariant ar weithgarwch ymgyrchu wedi'i dargedu, 
gallwch wario hyd at unrhyw derfyn a awdurdodir gan y blaid 
wleidyddol honno. 
 
Rhaid i chi beidio â gwario mwy na'r terfynau gwario 
cenedlaethol neu etholaethol, hyd yn oed os bydd y blaid 
wleidyddol yn eich awdurdodi i wario mwy na'r symiau hyn.  
 
Terfynau pan na fydd plaid wleidyddol gofrestredig yn 
awdurdodi gwariant wedi'i dargedu: 
Os na fydd y blaid wleidyddol gofrestredig yr hoffech ddwyn 
dylanwad ar bobl i bleidleisio drosti yn eich awdurdodi i fynd i 
swm o wariant ar weithgarwch ymgyrchu wedi'i dargedu, ni 
allwch wario mwy na'r symiau canlynol ('terfynau gwariant 
wedi'i dargedu') ar weithgarwch ymgyrchu a reoleiddir sy'n 
targedu plaid benodol yn ystod cyfnod a reoleiddir ar gyfer 
etholiad cyffredinol Senedd y DU: 
 

Rhan o'r DU Terfynau gwariant wedi'i 
dargedu 

Lloegr £31,980  

Yr Alban £3,540 

Cymru £2,400 

Gogledd Iwerddon £1,080 

Mae rhagor o wybodaeth am dargedu eich gwariant i gefnogi 
plaid wleidyddol ar gael yn ein canllawiau: 
 
Etholiad cyffredinol Senedd y DU 2017: Targedu gwariant i 
gefnogi plaid wleidyddol 

Mae'n drosedd 
gwario mwy na'r 
terfynau gwariant 
wedi'i dargedu heb 
awdurdod y blaid. 
 

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0004/225229/UKPGE-2017-Targetted-spending-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0004/225229/UKPGE-2017-Targetted-spending-Welsh.pdf
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Gofynion adrodd 
 

Rhoddion  
 
Ar ôl i chi gofrestru'n ymgyrchydd nad yw'n blaid, rhaid i chi 
gydymffurfio â'r rheolau ar roddion a gwariant. Mae'r rheolau 
hyn yn gymwys yn ystod y cyfnod a reoleiddir. 
 
Adrodd cyn y bleidlais 
Os ydych yn ymgyrchu yn ystod y cyfnod a reoleiddir ar gyfer 
etholiad cyffredinol Senedd y DU, rhaid i chi roi gwybod i ni am 
roddion a gewch dros werth penodol cyn dyddiad y bleidlais. 
Gelwir hyn yn 'adrodd cyn y bleidlais’. 
 
Ar ôl yr etholiad 
Rhaid i chi hefyd roi gwybod i ni am roddion ar ôl yr etholiad, 
fel rhan o'ch ffurflen gwariant. Rydym yn cyhoeddi'r 
adroddiadau hyn ar ein gwefan.  
 

Beth yw rhodd?  
 
Rhodd yw arian, nwyddau, eiddo neu wasanaethau a roddir:  

 tuag at eich gwariant ar ymgyrchu  

 heb godi tâl neu ar delerau anfasnachol  
 
ac mae ganddi werth o dros £500. O dan PPERA, ni fydd 
unrhyw beth sydd â gwerth o £500 neu lai yn rhodd.  
 
Mae enghreifftiau cyffredin o roddion yn cynnwys:  

 rhodd arian neu fath arall o eiddo  

 nawdd i ddigwyddiad neu gyhoeddiad  

 tanysgrifiad neu daliadau ymlyniad  

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

 
Pa fath o roddion y mae'r rheolau yn eu cwmpasu?  
Mae'r rheolau'n cwmpasu pob rhodd a roddir tuag at eich 
gwariant ar ymgyrchu a reoleiddir hyd yn oed os ydych yn ei 
derbyn cyn dechrau'r cyfnod a reoleiddir.  
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Nid yw'r rheolau'n cwmpasu arian a roddir ar gyfer 
gweithgarwch ymgyrchu nas rheoleiddir. 

 

Pryd rydych yn ‘cael’ rhodd? 
Rydych fel arfer yn 'cael' rhodd ar y diwrnod rydych yn dod yn 
berchen arni. Er enghraifft: 

 os rhoddir taflenni am ddim i chi, rydych yn cael y rhodd 
pan gaiff y taflenni eu trosglwyddo i chi 

 os rhoddir siec i chi, rydych yn cael y rhodd ar y diwrnod 
y mae'r siec yn cael ei chlirio 

 os trosglwyddir rhodd yn uniongyrchol i'ch cyfrif banc, 
rydych yn cael y rhodd ar y dyddiad y mae'r arian yn 
cyrraedd eich cyfrif 
 

Sut rydych yn penderfynu p'un a 
allwch dderbyn rhodd? 
 
Pan fyddwch yn cael unrhyw rodd o fwy na £500, rhaid i chi 
sicrhau ar unwaith eich bod yn gwybod pwy yw'r rhoddwr a 
mynd ati i gadarnhau a yw'n ffynhonnell a ganiateir ai peidio. 
 
Pan fyddwch yn cael rhodd, bydd gennych 30 diwrnod i 
benderfynu p'un a ddylid ei derbyn ai peidio. 
 
Byddwch yn 'derbyn' rhodd unwaith y byddwch wedi cwblhau 
eich archwiliadau i gyd a'ch bod yn fodlon bod ffynhonnell y 
rhodd yn ffynhonnell a ganiateir, neu os na fyddwch yn 
dychwelyd y rhodd erbyn diwedd y cyfnod o 30 diwrnod. 
 
I gael rhagor o wybodaeth am roddion a ffynonellau a 
ganiateir, gweler: 

 Trosolwg o roddion i ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau  

 Yr hyn a ganiateir ar gyfer ymgyrchwyr nad ydynt yn 
bleidiau 

 
 
 
 
 
 

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0008/225278/UKPGE-2017-Donations-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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Adrodd cyn y bleidlais ar gyfer 
ymgyrchwyr cofrestredig 
 
Rhwng dyddiad diddymu'r Senedd a'r diwrnod pleidleisio, 
rhaid i chi gyflwyno adroddiadau wythnosol yn nodi'r rhoddion 
rydych wedi'u cael gan un ffynhonnell sy'n dod i gyfanswm o 
fwy na £7,500.  
Rhaid i chi roi gwybod am roddion rydych wedi'u cael hyd yn 
oed os nad ydych wedi'u derbyn eto – er enghraifft, gallwch 
gael rhodd ond ei gwrthod yn ddiweddarach os nad yw'n dod o 
ffynhonnell a ganiateir. 
 
Ar ôl i'r Senedd gael ei diddymu, rhaid i chi ddechrau rhoi 
gwybod i ni am roddion a gewch bob wythnos.  
 
Mae'r tabl isod yn nodi'r cyfnodau a'r dyddiadau cau ar gyfer 
rhoi gwybod am roddion. Gallwch roi gwybod am roddion gan 
ddefnyddio ein system ar-lein CPE ar-lein neu mae ffurflen 
bapur ar gael yma. 
 
Cyfnod adrodd Ffurflen i'w chyflwyno erbyn 

3 Mai 2017 – 9 Mai 2017 16 Mai 2017 

10 Mai 2017 – 16 Mai 2017 23 Mai 2017 

17 Mai 2017 – 23 Mai 2017  30 Mai 2017 

24 Mai 2017 – 30 Mai 2017 6 Mehefin 2017 

31 Mai 2017 – 6 Mehefin 2017 13 Mehefin 2017 

7 Mehefin 2017 – 8 Mehefin 
2017 (llai na 7 diwrnod) 

15 Mehefin 2017 

 

https://pefonline.electoralcommission.org.uk/Default.aspx
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0004/174595/form-tp6-2-ukpge.pdf
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Terfynau amser ar gyfer derbyn a thalu 
anfonebau ar ôl yr etholiad 
 
Derbyn anfonebau gan gyflenwyr  
Rhaid i chi gael eich holl anfonebau gan gyflenwyr erbyn 10 
Gorffennaf 2017.   
 
Os na chewch anfoneb o fewn 30 diwrnod, ni ddylech ei thalu 
ar ôl y cyfnod hwnnw heb gael gorchymyn llys i wneud hynny. 
Dylech hysbysu eich cyflenwyr o hyn.  
 
Talu anfonebau gan gyflenwyr  
Rhaid i chi dalu eich holl anfonebau gan gyflenwyr erbyn 7 
Awst 2017.  
 
Os na thalwch anfoneb o fewn 60 diwrnod, rhaid i chi gael 
gorchymyn llys i allu gwneud hynny.  
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Gofynion adrodd ar ôl yr 
etholiad 
 
Os ydych wedi cofrestru â'r Comisiwn Etholiadol fel 
ymgyrchydd nad yw'n blaid, rhaid i chi roi gwybod i ni am eich 
rhoddion a'ch gwariant ar ôl yr etholiad os byddwch yn gwario 
mwy na £10,000 yng Nghymru, yr Alban neu Ogledd Iwerddon 
neu £20,000 yn Lloegr yn ystod y cyfnod a reoleiddir.  
 
Byddwch yn gwneud hyn drwy gyflwyno ffurflen gwariant i ni.  
 
Beth sydd angen i chi roi gwybod amdano. Yn eich cofnodion, 
dylech gynnwys pa gategori o wariant y mae pob eitem yn 
perthyn iddo. Bydd angen i chi anfon y wybodaeth hon atom ar 
eich ffurflen gwariant ar ôl yr etholiad. Rhaid i chi hefyd gadw 
anfonebau neu dderbynebion ar gyfer unrhyw daliadau dros 
£200. 
 
Ar gyfer pob eitem o wariant, rhaid i chi nodi'r wybodaeth 
ganlynol ar eich ffurflen gwariant: 

 ar gyfer beth roedd y gwariant, er enghraifft, taflenni neu 
hysbysebu 

 enw a chyfeiriad y cyflenwr 

 y swm neu'r gwerth 

 ar ba ddyddiad y gwnaethoch wario'r arian 
 
Eitemau a roddir am ddim 
Os cewch eitemau am ddim rhaid i chi nodi gwerth marchnad 
llawn yr eitem (y gwariant tybiannol). 
 
Eitemau a roddir am bris gostyngol anfasnachol  
Yn yr un modd, os cewch eitem am bris gostyngol anfasnachol 
o fwy na 10%, ac mae'n werth mwy na £200, rhaid i chi nodi 
gwerth marchnad llawn yr eitem (y gwariant tybiannol).  
 
Gallwch ganfod sut i wneud hyn yn ein canllawiau Rheoli 
gwariant ar ymgyrchu rhai nad ydynt yn bleidiau.

Rhaid i bob cost 
gynnwys TAW, hyd 
yn oed os gallwch 
adennill taliadau 
TAW. 

Os bydd gan eitem 
werth o fwy na £500, 
ac os caiff ei rhoi am 
ddim neu am bris 
gostyngol 
anfasnachol, gall yr 
eitem hon hefyd fod 
yn rhodd.  
 
I gael rhagor o 
wybodaeth, gweler y 
ddogfen hon:  
 

 Trosolwg o 
roddion ar gyfer 
ymgyrchwyr 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/0008/225278/UKPGE-2017-Donations-NPC-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0008/225278/UKPGE-2017-Donations-NPC-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0008/225278/UKPGE-2017-Donations-NPC-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0008/225278/UKPGE-2017-Donations-NPC-Welsh.pdf
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Rhaid i'ch ffurflen gwariant gynnwys y canlynol: 

 yr etholiad neu'r etholiadau y mae'r ffurflen yn gymwys 
iddo/iddynt 

 cofnodion o'ch gwariant a'ch rhoddion 

 anfonebau a derbynebion ar gyfer unrhyw daliad dros £200 

 manylion unrhyw hawliadau sydd heb eu talu neu y mae 
anghydfod yn eu cylch 

 manylion unrhyw wariant tybiannol  

 datganiad gan yr 'unigolyn cyfrifol' i ddweud bod y ffurflen yn 
gyflawn a chywir 

 
Ar gyfer pob eitem o wariant, rhaid i chi gynnwys: 

 enw a chyfeiriad y cyflenwr 

 swm y gwariant yr aed iddo 

 dyddiad y gwariant 

 y dyddiad y cyflwynwyd yr hawliad am daliad 

 dyddiad y taliad 
 
Mae ffurflenni ar gyfer eich gwariant a'ch rhoddion ar gael yn 
Ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau – Comisiwn Etholiadol.  
 
Trefniadau adrodd etholaethol 
Rhaid i chi roi rhestr i ni o'r holl etholaethau lle gwnaethoch 
wario dros £7,800 ynghyd â rhestr fanwl o'r gwariant yr aed 
iddo ym mhob un o'r etholaethau hynny. 
 
Mae hyn yn cynnwys gwariant yr aed iddo mewn perthynas ag 
is-etholiadau, etholiadau mis Mawrth 2017 neu fis Mai 2017, 
hyd yn oed os ydych eisoes wedi rhoi gwybod i ni am y 
gwariant hwnnw. 
 
Gwariant rydych eisoes wedi rhoi gwybod i ni amdano 
Ar wahân i'r gofyniad adrodd etholaethol a nodir uchod, os 
ydych eisoes wedi rhoi gwybod i ni am wariant ar ôl yr 
etholiadau i Gynulliad Gogledd Iwerddon ym mis Mawrth 2017, 
nid oes angen i chi restru'r gwariant hwnnw fesul eitem yn eich 
ffurflen ar gyfer etholiad cyffredinol Senedd y DU. Fodd 
bynnag, dylech nodi eich cyfanswm gwariant ar gyfer yr 
etholiadau hynny.  
 
Mae'r gwariant hwn yn cyfrif tuag at y terfynau gwario ar gyfer 
etholiad cyffredinol Senedd y DU, gan gynnwys y terfynau ar 
gyfer etholaeth a gwariant wedi'i dargedu. 

Mae'n drosedd 
gwneud datganiad 
ffug. 
 

http://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/party-or-campaigner/non-party-campaigners
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Adroddiad archwilydd 
Os byddwch wedi gwario dros £250,000 yn ystod y cyfnod a 
reoleiddir ar eich gweithgarwch a reoleiddir (gan gynnwys 
unrhyw wariant mewn perthynas ag is-etholiadau, etholiadau 
mis Mawrth 2017 a mis Mai 2017), bydd angen i chi hefyd 
anfon adroddiad gan archwilydd cymwys atom ar eich ffurflen 
gwariant. 
 
Datganiad cyfrifon 
Efallai y bydd angen i chi anfon datganiad cyfrifon atom hefyd 
ar gyfer y cyfnod a reoleiddir. Ni fydd angen i chi gyflwyno 
datganiad cyfrifon i ni: 
 

 os oes gofyniad cyfreithiol arnoch eisoes i gyflwyno 
datganiad cyfrifon y gallwn ei archwilio; hefyd  

 os yw'r datganiad cyfrifon yn cynnwys y wybodaeth 
ganlynol: 

 
o cyfrif incwm a gwariant ar gyfer y cyfnod a 

reoleiddir 
o mantolen, yn dangos asedau a rhwymedigaethau'r 

sefydliad ar ddiwedd y cyfnod a reoleiddir 
 
Ni fydd angen i chi gyflwyno datganiad cyfrifon chwaith 
 

 os ydych wedi cofrestru â ni fel ymgyrchydd unigol nad yw'n 
blaid 

 os ydych yn blaid wleidyddol sydd wedi'i chofrestru yn y DU 
sy'n cyflwyno cyfrifon i ni 

 
Bydd angen adroddiad gan archwilydd ar y datganiad cyfrifon 
os oedd unrhyw un o'r canlynol dros £250,000 yn ystod y 
cyfnod a reoleiddir: 

 eich gwariant ar weithgarwch a reoleiddir (gan gynnwys 
unrhyw wariant mewn perthynas ag is-etholiadau, 
etholiadau mis Mawrth 2017 neu fis Mai 2017); 

 eich incwm cofnodedig gros o bob ffynhonnell; 

 eich cyfanswm gwariant, gan gynnwys gwariant ar 
weithgarwch nas rheoleiddir 

 
 
 
 

Ceir rhagor o 
wybodaeth yn ein 
canllawiau:  
 
Cyfrifon ar gyfer 
ymgyrchwyr nad 
ydynt yn bleidiau  
 

I gael rhagor o 
wybodaeth, gweler: 
 

 Templed rhoi 
gwybod 
archwilydd 

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/225228/UKPGE-2017-Overview-of-accounts-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/225228/UKPGE-2017-Overview-of-accounts-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/225228/UKPGE-2017-Overview-of-accounts-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0014/106610/temp-auditor-rp-npc.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0014/106610/temp-auditor-rp-npc.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0014/106610/temp-auditor-rp-npc.pdf
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Rhoddion 
Bydd eich ffurflen gwariant hefyd yn cynnwys cofnod o'r 
rhoddion rydych wedi'u cael. Mae rhagor o fanylion ar gael yn 
Trosolwg o roddion i ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau. 
 
 

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0008/225278/UKPGE-2017-Donations-NPC-Welsh.pdf
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Pryd mae angen i chi roi gwybod am 
wariant a rhoddion 
 
Bydd y dyddiad cau ar gyfer rhoi gwybod i ni am eich gwariant 
ar ymgyrchu a reoleiddir a rhoddion ar ôl yr etholiad yn dibynnu 
ar faint rydych wedi'i wario yn ystod y cyfnod a reoleiddir. Bydd 
hyn yn cynnwys unrhyw wariant mewn perthynas â'r etholiadau 
yng Ngogledd Iwerddon rydych eisoes wedi rhoi gwybod i ni 
amdano.  
 
Ar wahân i wariant o fwy na £7,800 mewn etholaeth benodol 
(gweler tudalen 21), nid oes angen i chi roi gwybod i ni eto am 
wariant rydych eisoes wedi rhoi gwybod i ni amdano ar gyfer yr 
etholiadau hyn na'i restru fesul eitem ond gall effeithio ar 
ddyddiad cyflwyno eich ffurflen gwariant.  
 
Rhaid i chi gyfrifo dyddiad cyflwyno eich ffurflen yn seiliedig ar 
eich gwariant yn ystod y cyfnod a reoleiddir ar gyfer etholiad 
cyffredinol Senedd y DU, gan gynnwys gwariant mewn 
perthynas ag is-etholiadau, etholiadau mis Mawrth 2017 a mis 
Mai 2017.  
 
Os oes angen cymorth arnoch, ffoniwch neu e-bostiwch ni i 
gael cyngor.  
 
Os ydych wedi gwario £250,000 neu lai  
Y dyddiad cau ar gyfer rhoi gwybod i ni os oedd eich gwariant 
ar ymgyrchu a reoleiddir yn £250,000 neu lai yw dydd Gwener 
8 Medi 2017. 
 
Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno eich datganiad cyfrifon, oni bai 
nad oes angen i chi wneud hynny, yw dydd Iau 8 Mawrth 
2018. 
 
Os ydych wedi gwario mwy na £250,000  
Y dyddiad cau ar gyfer rhoi gwybod i ni os oedd eich gwariant 
ar ymgyrchu a reoleiddir yn £250,000 neu'n fwy yw dydd 
Gwener 8 Rhagfyr 2017. Mae angen i chi drefnu hefyd bod 
eich ffurflen gwariant ar ymgyrchu yn cael ei harchwilio. 
 

mailto:pef@electoralcommission.org.uk
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0014/106610/temp-auditor-rp-npc.pdf
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Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno eich datganiad cyfrifon, oni bai 
nad oes angen i chi wneud hynny, yw dydd Gwener 8 
Mehefin 2018. 
 
Gan fod rhai o'r dyddiadau cau ar gyfer adrodd ar wariant yn 
cwympo ar benwythnosau, os ydych yn postio eich ffurflen, 
rydym yn argymell eich bod yn ei phostio mewn pryd i gyrraedd 
erbyn y diwrnod gwaith olaf cyn y dyddiad cau fan pellaf. Os 
ydych yn cyflwyno eich ffurflen yn electronig, gallwch wneud 
hynny ar y penwythnos.
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Dyddiadau a 
digwyddiadau 
allweddol 
 
 

Digwyddiad 
 

Dyddiad Cam Gweithredu 

Y cyfnod a 
reoleiddir yn 
dechrau 
 

9 Mehefin 2016 Dechreuwch 
gofnodi eich 
gwariant 

Dyddiadau cau ar 
gyfer cyflwyno 
adroddiadau ar 
roddion wythnosol 
cyn yr etholiad 

16 Mai 2017 
23 Mai 2017 
30 Mai 2017 
6 Mehefin 2017 
13 Mehefin 2017 
15 Mehefin 2017 

Cyflwynwch 
adroddiadau ar 
roddion wythnosol 

Diwrnod pleidleisio 
(diwedd y cyfnod a 
reoleiddir) 

8 Mehefin 2017  

Dyddiad cau ar 
gyfer derbyn 
anfonebau 

10 Gorffennaf 2017 Gwnewch yn siŵr 
eich bod wedi 
derbyn eich holl 
anfonebau cyn y 
dyddiad hwn. 

Dyddiad cau i dalu 
anfonebau 

7 Awst 2017 Gwnewch yn siŵr 
eich bod wedi talu 
eich holl anfonebau 
cyn y dyddiad hwn. 

Dyddiad cau ar 
gyfer cyflwyno eich 
ffurflen gwariant ar 
ymgyrchu 
(<£250,000) 

8 Medi 2017 Rhaid i chi 
gyflwyno eich 
ffurflen gwariant 
erbyn y dyddiad 
hwn os byddwch yn 
gwario £250,000 
neu lai. 
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Dyddiad cau ar 
gyfer cyflwyno 
ffurflen gwariant ar 
ymgyrchu  
(>250,000) 

8 Rhagfyr 2017 Rhaid i chi 
gyflwyno eich 
ffurflen gwariant 
erbyn y dyddiad 
hwn os byddwch yn 
gwario mwy na 
£250,000. 

Dyddiad cau ar 
gyfer cyflwyno 
datganiad cyfrifon  
(<£250,000) 

8 Mawrth 2018 Os oes angen i chi 
gyflwyno datganiad 
cyfrifon a'ch bod 
wedi gwario 
£250,000 neu lai, 
rhaid i chi wneud 
hynny erbyn y 
dyddiad hwn.  
 
Gweler tudalen 22 
o'r ddogfen hon i 
gael rhagor o 
wybodaeth am 
eithriadau rhag 
cyflwyno datganiad 
cyfrifon.  
 

Dyddiad cau ar 
gyfer cyflwyno 
datganiad cyfrifon  
(>£250,000) 

8 Mehefin 2018 Os oes angen i chi 
gyflwyno datganiad 
cyfrifon a'ch bod 
wedi gwario mwy 
na £250,000, rhaid 
i chi wneud hynny 
erbyn y dyddiad 
hwn.  
 
Gweler tudalen 22 
o'r ddogfen hon i 
gael rhagor o 
wybodaeth am 
eithriadau rhag 
cyflwyno datganiad 
cyfrifon.  
 

 
 

Mae rhagor o 
wybodaeth ar gael 
yn ein canllawiau 
Datganiad cyfrifon  
 

Mae rhagor o 
wybodaeth ar gael 
yn ein canllawiau 
Datganiad cyfrifon  
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Sut y gallwn helpu 
 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn y dogfennau canllaw a 
awgrymwyd gennym yn y ddogfen hon, neu gallwch weld ein 
holl ganllawiau a'n hadnoddau diweddaraf ar ein gwefan.  

Gallwch 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: 

• Lloegr: 0333 103 1929      

pef@electoralcommission.org.uk 

• Yr Alban: 0333 103 1928 

infoscotland@electoralcommission.org.uk 

• Cymru: 0333 103 1929  

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

