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Mae'r ddogfen hon ar gyfer 
ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau sydd 
am wybod mwy am sut i wirio caniatâd 
ar gyfer rhoddion.  
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Sut i wirio 

 Beth ddylech gofnodi 
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Cyfieithiadau a fformatau 
eraill  
I gael gwybodaeth ar gael y cyhoeddiad hwn mewn iaith arall, 
neu fersiwn print bras neu Braille, cysylltwch â'r Comisiwn 
Etholiadol: 

Ffôn: 020 7271 0500 

E-bost: publications@electoralcommission.org.uk 
 
 

Termau ac ymadroddion a 
ddefnyddiwn 
Fel arfer byddwch fel arfer yn gwneud digon i gydymffurfio 
gyda'r gyfraith os ydych yn dilyn y canllawiau hyn. 

Rydym yn defnyddio 'rhaid' wrth gyfeirio at ofyniad penodol.  
Rydym yn defnyddio 'dylech/dylid' ar gyfer eitemau yr 
ystyriwn i fod yn arfer da, ond nad ydynt yn ofynion cyfreithiol 
neu reoleiddiol. 
 
 

Ein hymdriniaeth o orfodi 
Mae'r Comisiwn yn rheoleiddio cyllid a gwariant gwleidyddol. 
Rydym wedi ymrwymo i roi dealltwriaeth glir o'u 
rhwymedigaethau rheoleiddiol i'r rheiny yr ydym yn eu 
rheoleiddio trwy ein canllawiau a'n gwasanaeth cyngor.  

Lle bynnag bo'n bosibl, rydym yn defnyddio cyngor a 
chanllawiau yn rhagweithiol i sicrhau cydymffurfiaeth. Ac rydym 
yn rheoleiddio mewn modd sy'n effeithiol, cymesur a theg.   

Os nad ydych yn cydymffurfio gyda gofynion cyfreithiol neu 
reoleiddiol fe allech chi neu'ch sefydliad fod yn destun cosbau 
sifil neu droseddol. Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth am 
ymdriniaeth y Comisiwn o orfodi yn 
http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/our-work/roles-
and-responsibilities/our-role-as-regulator-of-political-party-
finances 

mailto:publications@electoralcommission.org.uk
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Gwirio caniatâd ar 
gyfer ymgyrchwyr nad 
ydynt yn bleidiau 
 

Mae'r ddogfen hon ar gyfer: 
Ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau cofrestredig sy'n ymgyrchu 
cyn etholiadau sydd am wybod mwy am sut i wirio os caniateir 
rhoddwr. 

 

Mae hyn yn cynnwys: 
 pwy sy'n rhoddwr a ganiateir 

 sut i wirio os caniateir rhoddion  

 beth sy’n rhaid i chi gofnodi 

 

Dogfennau cysylltiedig: 
 Trosolwg o roddion i ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau 

 Trosolwg o ymgyrchu a reoleiddir gan rhai 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/0020/225227/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
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Crynodeb 
 

Yn unol â Deddf Pleidiau Gwleidyddol, 
Etholiadau a Refferenda 2000 (PPERA), caiff 
rhoddion i ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau 
cofrestredig sy'n ymgyrchu cyn etholiadau eu 
rheoleiddio.   

Dim ond gan rhai ffynonellau y gellir derbyn 
rhoddion, gan amlaf o fewn y DU. 

Mae'r canllawiau hyn yn sebonio sut i wirio  
os allwch dderbyn rhodd gan ffynhonnell 
benodol, ac mae'n dweud wrthych pa 
wybodaeth i'w chofnodi. 

Bydd y wybodaeth sy’n rhaid i chi gofnodi yn 
eich helpu i gwblhau eich cofnod i ni ar ôl yr 
etholiad.  
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Cyflwyniad 
Unigolion neu sefydliadau sy'n ymgyrchu cyn etholiadau, ond 
nad ydynt yn sefyll fel pleidiau gwleidyddol nac ymgeiswyr yw 
ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau. 

Mewn cyfraith etholiadol, gelwir yr unigolion neu'r sefydliadau 
hyn yn 'drydydd partïon'. Lle mae ymgyrchwyr nad ydynt yn 
bleidiau wedi cofrestru gyda'r Comisiwn Etholiadol fe'u gelwir 
yn 'drydydd partïon cydnabyddedig'; yn ein canllawiau ni, 
rydym yn galw trydydd partïon cydnabyddedig yn 'ymgyrchwyr 
nad ydynt yn bleidiau cofrestredig'. 

Yn unol â PPERA, mae rheolau ar ba roddion gall ymgyrchydd 
nad yw'n blaid dderbyn. Mae'n rhaid i roddion cael eu cofnodi 
a'u hadrodd i ni. 
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Gwirio caniatâd  
Cyn i ymgyrchydd nad yw'n blaid gofrestredig dderbyn unrhyw 
rodd o fwy na £500, mae'n rhaid iddynt gymryd yr holl gamau 
rhesymol i: 

 wneud yn siŵr eu bod yn gwybod hunaniaeth y gwir 
ffynhonell, a  

 gwirio y caniateir y ffynhonell. 

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

 tuag at eich gwariant ymgyrchu  

 heb dâl neu ar delerau nad ydynt yn fasnachol  

a bod gwerth o dros £500. Yn unol â PPERA, nid yw unrhyw 
beth sydd â gwerth o £500 neu lai yn rhodd. 

Rhai enghreifftiau o roddion:  

 rhodd o arian neu eiddo arall  

 noddi digwyddiad neu gyhoeddiad  

 tanysgrifiad neu daliadau tadogaeth 

 defnydd o swyddfa am ddim neu am gost ostyngedig  
 

Pa fath o roddion mae'r rheolau'n 
cynnwys? 
Mae'r rheolau'n cynnwys yr holl roddion a roddir yn erbyn eich 
gwariant ymgyrchu a reoleiddir.  

Nid yw'r rheolau'n cynnwys:  

  arian yr ydych yn ei gael tuag at wariant na chaiff ei 
reoleiddio. Er enghraifft, taflenni y defnyddiwch cyn i'r 
cyfnod a reoleiddir gychwyn 

 arian a roddir ar gyfer gweithgarwch ymgyrchu na reoleiddir 

I gael gwybodaeth ar roddion, gweler Trosolwg o roddion i 
ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau. 

I gael rhagor o 
wybodaeth, gweler y 
dogfennau hyn: 

 Cyflwyniad i 
ymgyrchwyr nad 
ydynt yn bleidiau 

 Trosolwg o 
ymgyrchoedd gan 
rhai nad ydynt yn 
bleidiau 

 

I gael gwybodaeth 
am beth sy'n 
weithgarwch 
ymgyrchu a 
reoleiddir gweler: 

 Trosolwg o 
weithgarwch 
ymgyrchu a 
reoleiddir rhai nad 
ydynt yn bleidiau  

 
 
 

Os ydych yn cael 
rhodd (gan gynnwys 
gan ffynhonell nas 
caniateir), mae hefyd 
gofynion i gofnodi 
gwybodaeth 
benodol, megis wrth 
pwy mae'r rhodd a'r 
dyddiad y cafoch y 
rhodd. Mae'n rhaid i 
roddion hefyd gael 
eu cofnodi a'u 
hadrodd i ni. Am fwy 
o wybodaeth gweler 

 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
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/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/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/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
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/0005/166892/to-activities-npc-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0005/166892/to-activities-npc-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0005/166892/to-activities-npc-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0005/166892/to-activities-npc-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0005/166892/to-activities-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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Pwy sy'n gyfrifol am wirio a ganiateir 
rhoddion? 
Mae'n rhaid i ymgyrchwyr benodi a chofrestru 'person cyfrifol' 
gyda ni. Mae'n rhaid i'r person cyfrifol sicrhau bod yr 
ymgyrchydd yn cydymffurfio gyda'r rheolau.  

Mae hyn yn cynnwys cynnal systemau addas i sicrhau bod 
rhoddion yn cael eu trin yn y modd cywir. 

Mae'n rhaid i swyddogion o fewn y sefydliad roi gwybodaeth 
berthnasol i'r person cyfrifol os oes gofyn rhesymol i wneud 
hynny. 

 

Pryd ddylwn i wirio a ganiateir rhodd? 
Cyn gynted ag y derbyniwch rodd, mae'n rhaid i chi wneud yn 
siŵr eich bod yn gwybod pwy yw'r rhoddwr, a chychwyn gwirio 
os y'u caniateir. Mae gennych 30 diwrnod i benderfynu p'un a i 
dderbyn neu wrthod y rhodd.   

Hyd yn oed os ydych wedi gwirio mewn cysylltiad gyda rhodd 
flaenorol gan yr un ffynhonell, mae'n rhaid i chi wirio unwaith 
eto ar gyfer pob rhodd newydd, i wneud yn siŵr nad oes dim 
wedi newid.  

Dylech gadw cofnod o'ch holl wiriadau caniatâd i ddangos eich 
bod wedi dilyn y rheolau. 
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Beth yw ffynhonell a ganiateir? 
Ffynhonell a ganiateir: 

 unigolyn cofrestredig ar gofrestr etholiadol y DU, gan 
gynnwys etholwyr tramor a'r rheiny sy'n gadael 
cymynroddion 

 cwmni cofrestredig yn y DU sydd gorfforedig yn yr UE ac 
sy'n rhedeg busnes yn y DU 

 undeb llafur cofrestredig y DU 

 cymdeithas adeiladu gofrestredig y DU  

 partneriaeth atebolrwydd cyfyngedig sy'n cynnal busnes yn 
y DU 

 cymdeithas cyfeillion cofrestredig y DU   

 cymdeithas anghorfforedig yn y DU sydd wedi lleoli ac sy'n 
cynnal rhan fwyaf o fusnes neu weithgareddau eraill yn y 
DU  

Ni ddylech dderbyn rhoddion gan blaid wleidyddol. 

Er y gallwch yn gyfreithiol dderbyn rhoddion gan elusennau 
cyn belled â'u bod yn rhoddion a ganiateir yn unol â'r rheolau, 
ni chaniateir i elusennau roi rhoddion gwleidyddol yn unol â 
chyfraith etholiadol.    

Os ydych yn gwybod bod rhoddwr yn elusen, dylech wneud yn 
siŵr eu bod yn cael cyngor gan y Comisiwn Elusennau, 
Swyddfa'r Rheoleiddiwr Elusennau'r Alban neu Gomisiwn 
Elusennau Gogledd Iwerddon yn iddynt roi'r rhodd. 
  



 

 

 

7 

Sut i wirio os caniateir y rhodd 

Beth sy'n gwneud unigolyn yn un a 
ganiateir? 
Mae'n rhaid i unigolion fod ar gofrestr etholiadol y DU ar adeg y 
rhodd. Mae hyn yn cynnwys etholwyr tramor.  

Os ydych yn cael cymynrodd, a bod yr unigolyn ar y gofrestr 
etholiadol unrhyw bryd yn y pum mlynedd cyn eu marwolaeth, 
gallwch dderbyn y rhodd. 

 
Sut ydych chi'n gwirio caniatâd?  
Gallwch ddefnyddio'r gofrestr etholiadol i wirio os caniateir 
rhoddion gan unigolyn. Mae hawl gan ymgyrchwyr nad ydynt 
yn bleidiau gael copi am ddim o'r gofrestr etholiadol llawn.  

Fel arfer caiff fersiwn newydd o'r gofrestr ei chyhoeddi ar  
1 Rhagfyr bob blwyddyn, a chaiff ei ddiweddaru'n rheolaidd. 

Dylech gysylltu gyda'r Swyddog Cofrestru Etholiadol yn y 
cyngor lleol perthnasol yn ysgrifenedig yn esbonio eich bod yn 
gofyn amdano fel ymgyrchydd nad yw'n blaid gofrestredig. 

Dylech hefyd ofyn iddynt anfon yr holl ddiweddariadau i'r 
gofrestr atoch.  

Mae'n rhaid i chi wirio'r gofrestr a diweddariadau'n ofalus i 
wneud yn siŵr fod y person ar y gofrestr ar y diwrnod y 
cawsoch y rhodd. 

O dan rhai amgylchiadau arbennig, mae gan bobl gofrestriad 
dienw. Os yw rhoddwr wedi cofrestru'n ddienw, cysylltwch â ni 
am gyngor o ran sut i gadarnhau caniatâd. 

Dylech ddefnyddio'r gofrestr i wirio os caniateir rhoddwch yn 
unig, neu at eich dibenion ymgyrchu eich hun, er enghraifft, 
anfon deunydd etholiadol i bleidleiswyr. Ni ddylech ei basio 
ymlaen at unrhyw un arall. 

 
  

 
 
O ganlyniad i gyflwyno 
Cofrestru Etholiadol 
Unigol, bydd fersiwn 
llawn y gofrestr 
etholiadol yn cael ei 
gyhoeddi ar: 

 17 Chwefror 2014 ar 
gyfer Lloegr 

 10 Mawrth 2014 ar 
gyfer Cymru a'r 
Alban 

 1 Rhagfyr 2014 ar 
gyfer Cymru a 
Lloegr 

 2 Mawrth 2015 ar 
gyfer yr Alban  

Bydd Gogledd 
Iwerddon yn parhau i 
gyhoeddi fersiwn 
newydd fel arfer ar 1 
Rhagfyr bob blwyddyn 
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Pa wybodaeth sy’n rhaid i chi 
gofnodi? 
Mae’n rhaid i chi gofnodi: 

 enw llawn y rhoddwr 

 cyfeiriad fel y'i dangosir ar y gofrestr etholiadol, neu os yw'r 
person yn etholwr tramor, eu cyfeiriad cartref. 

Efallai y bydd o ddefnydd i chi nodi rhif etholiadol y rhoddwr fel 
cofnod o'ch gwiriad.  

 

 

Sut i wirio os  
caniateir cwmni 

Beth sy'n gwneud cwmni yn rhoddwr 
a ganiateir? 
Mae cwmni yn rhoddwr a ganiateir os: 

 yw wedi cofrestru yn unol â Deddf y Cwmnïau 2006; ac 

 ei fod yn gorfforedig mewn Aelod-wladwriaeth yr UE, ac 

 ei fod yn cyflawni busnes yn y DU 

Mae'n rhaid i chi sicrhau fod y cwmni'n bodloni'r meini prawf 
hyn i gyd.  

 

Sut ydw i'n gwirio cofrestriad cwmni  
ac ymgorfforiad yr UE?  
Dylech wirio'r gofrestr gyda Thŷ'r Cwmnïau, gan ddefnyddio 
gwasanaeth am ddim Webcheck yn www.tyrcwmniau.gov.uk. 

Dylech edrych ar gofnod llawn y gofrestr ar gyfer y cwmni.  

I wirio y caniateir y cwmni, dylech edrych ar y rhifau 
cofrestredig. Dim ond rhif fydd gan rhai cwmnïau. Mae gan 
gwmnïau eraill ragddodiad i'r rhif. 

Mae'r tabl isod yn dangos i chi os caniateir cwmni gyda 
rhagddodiad penodol, cyn belled â'i fod yn cynnal busnes yn y 
DU. 

Defnyddiwch wasanaeth 
Webcheck Tŷ'r Cwmnïau 
yn: 
www.tyrcwmniau.gov.uk 

 

http://www.tyrcwmniau.gov.uk/
http://www.companieshouse.gov.uk/
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Rhagddodiad Oes caniatâd? 

Dim  Oes 

NI, SC Oes 

FC, NF, SF 
Oes, os yw'r 'wlad tarddiad' ar y cofnod 
ar y gofrestr yn Aelod-wladwriaeth yr 
UE 

OC, SO 
Oes, fel partneriaeth atebolrwydd 
cyfyngedig -  
gweler yr adran ar wahân isod 

IP, SP, NP 

Efallai - gweler cymdeithasau 
diwydiannol a darbodus yn yr adran 
'Mathau gwahanol o roddwyr' ar 
dudalen 13 

Unrhyw 
ragddodiad arall 

Na 

 
I wirio os yw cwmni'n gorfforedig mewn Aelod-wladwriaeth yr 
UE, dylech wirio'r Gofrestru Busnesau Ewropeaidd gan 
ddefnyddio'r chwiliad cwmnïau am ddim yn www.gbrdirect.eu.   
 
Sut ydych chi'n gwirio os yw cwmni 
yn cyflawni busnes yn y DU? 
Mae'n rhaid i chi fod yn hapus fod y cwmni yn cyflawni busnes 
yn y DU. Gall y busnes fod yn un nid er elw. 

Hyd yn oed os oes gennych wybodaeth bersonol uniongyrchol 
am y cwmni, dylech wirio cofrestr Tŷ'r Cwmnïau i weld os: 

 os yw'r cwmni mewn datodiad, yn segur neu ar fin cael eu 
taro i ffwrdd, neu 

 os yw cyfrifon a chofnod blynyddol y cwmni'n hwyr.  

Gall cwmni barhau â busnes os yw mewn datodiad, yn segur 
neu'n hwyr yn ffeilio dogfennau, ond dylech wneud gwiriadau 
ychwanegol i fod yn fodlon fod hyn yn digwydd. 

Os ydych yn dal i fod 
yn ansicr os caniateir 
cwmni, ffoniwch neu 
e-bostiwch ni am 
gyngor. 

file://ecs_media/swyn$/Cyfieithu/Third%20Parties%20Guidance/www.gbrdirect.eu
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ar gyfer unrhyw gwmni, dylech ystyried edrych ar: 

 wefan y cwmni 

 masnach perthnasol, ffôn lyfrau neu wefannau parchus 

 cyfrifon diweddaraf wedi'u ffeilio gyda Thŷ'r Cwmnïau 

Os ydych yn dal i fod yn ansicr os yw'r cwmni yn cynnal 
busnes yn y DU, dylech ofyn am gadarnhad o'i  
weithgareddau busnes gan gyfarwyddwyr neu ysgrifennydd y 
cwmni. 

 

Pa wybodaeth sy’n rhaid i chi 
gofnodi? 
Mae’n rhaid i chi gofnodi: 

 yr enw fel mae'n ymddangos ar gofrestr Tŷ'r Cwmnïau 

 cyfeiriad cofrestredig swyddfa'r cwmni a 

 rhif cofrestredig y cwmni.  

 

 

Partneriaeth Atebolrwydd 
Cyfyngedig  
Beth sy'n gwneud partneriaeth atebolrwydd 
cyfyngedig yn rhoddwr a ganiateir? 
Mae partneriaeth atebolrwydd cyfyngedig yn rhoddwr a 
ganiateir os: 

 yw wedi cofrestru fel partneriaeth atebolrwydd cyfyngedig 
gyda Thŷ'r Cwmnïau a 

 ei fod yn cyflawni busnes yn y DU 

 

Sut ydych chi'n gwirio caniatâd? 
 Dylech wirio'r gofrestr gyda Thŷ'r Cwmnïau, gan ddefnyddio 
gwasanaeth am ddim Webcheck yn www.tyrcwmniau.gov.uk. 

Dylech edrych ar rif cofrestredig y bartneriaeth atebolrwydd 
cyfyngedig. Dim ond rhifau sy'n cychwyn gyda OC neu SO sy'n 
bartneriaethau atebolrwydd cyfyngedig a ganiateir. 

Defnyddiwch wasanaeth 
Webcheck Tŷ'r Cwmnïau 
yn: 
www.tyrcwmniau.gov.uk 

 

http://www.companieshouse.gov.uk/
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Mae'n rhaid i chi wirio fod y bartneriaeth atebolrwydd 
cyfyngedig yn cyflawni busnes yn y DU. Gallwch gael mwy o 
wybodaeth yn yr adran flaenorol 'Sut ydw i'n gwirio os yw 
cwmni'n cynnal busnes yn y DU?' ar y dudalen flaenorol.  

 

Pa wybodaeth sy’n rhaid i chi gofnodi? 
Mae’n rhaid i chi gofnodi: 

 yr enw fel mae'n ymddangos ar y gofrestr, a 

 cyfeiriad cofrestredig swyddfa'r bartneriaeth atebolrwydd 
cyfyngedig. 
 

Dylech hefyd gofnodi rhif cofrestredig y bartneriaeth 
atebolrwydd cyfyngedig.   



Sefyllfaoedd a gweithdrefnau - Gwirio caniatâd ar gyfer ymgyrchwyr 
nad ydynt yn bleidiau   

 

 

12 

Cymdeithasau anghorfforedig 
Beth sy'n gwneud cymdeithas anghorfforedig  
yn rhoddwr a ganiateir? 
Mae cymdeithas anghorfforedig yn rhoddwr a ganiateir os: 

 oes mwy nag un aelod 

 yw'r brif swyddfa yn y DU, ac 

 os yw'n cyflawni busnes neu weithgareddau eraill yn y DU 
 

Sut ydych chi'n gwirio caniatâd? 
Nid oes cofrestr o gymdeithasau anghorfforedig.  
Mae gwirio caniatâd yn fater o ffaith ym mhob achos.  

Yn gyffredinol, dylai cymdeithas anghorfforedig gael: 

 aelodaeth ganfyddadwy, 

 rheolau neu gyfansoddiad, a  

 bodolaeth ar wahân wrth ei aelodau  

Er enghraifft, mae clybiau aelodau weithiau yn gymdeithasau 
anghorfforedig.  

Mae'n rhaid i chi sicrhau bod gan y gymdeithas anghorfforedig 
fwy na un aelod a bod y brif swyddfa yn y DU.  Mae'n rhaid i 
chi sicrhau bod y gymdeithas anghorfforedig yn cyflawni 
busnes neu weithgareddau eraill yn y DU. Gallwch gael mwy o 
wybodaeth ar gynnal busnes yn yr adran flaenorol 'Sut ydw i'n 
gwirio os yw cwmni'n cynnal busnes yn y DU?' ar dudalen 9. 

Os nad ydych yn siŵr os yw cymdeithas yn bodloni'r meini 
prawf, dylech ystyried p'un a yw'r rhodd mewn gwirionedd gan 
unigolion o'i fewn (yn hytrach na gan y gymdeithas) neu os yw 
rhywun o fen y gymdeithas yn ymddwyn fel asiant i eraill. 

Os ydych yn credu mai dyma sydd wedi digwydd, dylech wirio 
caniatâd pob unigolyn sydd wedi cyfrannu mwy na £500 a'u 
trin fel rhoddwyr. 
 

Pa wybodaeth sy’n rhaid chi gofnodi? 
Mae’n rhaid i chi gofnodi: 

 enw'r gymdeithas anghorfforedig 

 prif gyfeiriad y gymdeithas anghorfforedig   

Os yw cymdeithas 
anghorfforedig yn rhoi 
rhoddion gwleidyddol o 
fwy na £25,000 mewn 
blwyddyn galendr, dylech 
roi gwybod iddynt fod 
angen iddynt adrodd am 
hyn i ni. 

Mae mwy o wybodaeth ar 
ein gwefan, neu gallwch 
ein ffonio ni. 
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Mathau eraill o roddwyr 
 

Mae'r tabl isod yn dangos i chi sut i wirio caniatâd ar gyfer 
mathau eraill o roddwyr. 

 

Math o roddwr Gofyniad Ble i wirio 

Undeb llafur 

Rhestrwyd fel undeb 
llafur  
gan y Swyddog 
Ardystio 

Y Swyddog Ardystio 
www.certoffice.org 

Cymdeithas 
Adeiladu 

Cymdeithas adeiladu  
o fewn ystyr  
Deddf Cymdeithasau 
Adeiladu  
1986 

Yr Awdurdod Ymddygiad 
Ariannol www.fca.org.uk 

 

Cymdeithas 
cyfeillion 
/diwydiannol 
ddarbodus 

Wedi cofrestru yn unol 
â Deddf Cymdeithasau 
Cyfeillion 1974 neu 
Ddeddf  
Cymdeithasau 
Diwydiannol a 
Darbodus 1965 

Yr Awdurdod Ymddygiad 
Ariannol www.fca.org.uk  

 

 

Pa wybodaeth sy’n rhaid i chi gofnodi? 
Mae’n rhaid i chi gofnodi: 

 enw'r rhoddwr 

 y cyfeiriad fel y'i dangosir yn y gofrestr berthnasol.  

 
  

http://www.certoffice.org/
http://www.fca.org.uk/
http://www.fca.org.uk/


Sefyllfaoedd a gweithdrefnau - Gwirio caniatâd ar gyfer ymgyrchwyr 
nad ydynt yn bleidiau   
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Sut allwn ni helpu 
 

Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth yn y dogfennau yr ydym 
wedi awgrymu yn y ddogfen hon, neu gallwch weld yr holl 
ganllawiau a'r adnoddau diweddaraf ar ein gwefan.  

Gallwch hefyd gysylltu â ni ar un o'r rhifau ffôn neu'r 
cyfeiriadau e-bost isod. Rydym yma i'ch helpu, felly cysylltwch 
â ni.  

Cysylltwch â ni: 

 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 

Neu ewch i www.comisiwnetholiadol.org.uk 

Rydym yn croesawu adborth ar ein canllawiau - e-bostiwch ni: 
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.comisiwnetholiadol.org.uk/
mailto:pef@electoralcommission.org.uk

