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Etholiad cyffredinol Senedd y DU 
2017: Gwariant a dargedir i gefnogi 
plaid wleidyddol  
 

________________________________________________________ 
 

 

O dan y Ddeddf Pleidiau 
Gwleidyddol, Etholiadau a 
Refferenda 2000 (PPERA) 
gall plaid wleidyddol 
gofrestredig awdurdodi 
ymgyrchwyr cofrestredig 
nad ydynt yn bleidiau i 
wario ar rai gweithgareddau 
ymgyrchu i gefnogi’r blaid 
wleidyddol neu ei 
hymgeiswyr.   

Bydd y rheolau yn dod i 
rym ar 9 Mehefin 2016- 
cychwyn y cyfnod a 
reoleiddir i ymgyrchwyr nad 
ydynt yn bleidiau, a daw’r 
cyfnod i ben ar 8 Mehefin 
2017.  

Yn ychwanegol at y 
terfynau gwariant 
cyffredinol ar wariant 
ymgyrchu gan ymgyrchwyr 
nad ydynt yn bleidiau, mae 
cyfyngiadau ar faint y gall 
ymgyrchydd nad yw’n blaid 
ei wario ar weithgarwch 

ymgyrchu a reoleiddir 
gyda'r bwriad o gefnogi dim 
ond un blaid wleidyddol neu 
ei hymgeiswyr. Bydd y 
terfynau yn dibynnu ar p'un 
a yw'r blaid wleidyddol wedi 
awdurdodi'r ymgyrchydd 
nad yw’n blaid i wneud y 
gwariant. Mae'r daflen 
ffeithiau hon yn esbonio'r 
rheolau ar wariant a 
dargedir sy'n berthnasol i 
bleidiau gwleidyddol yn y 
cyfnod hyd at etholiad 
cyffredinol Senedd y DU. 

Beth yw ymgyrchwyr 
nad ydynt yn bleidiau? 
 

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.  

Am ragor o wybodaeth, gweler ein 
canllawiau i ymgyrchwyr nad ydynt 
yn bleidiau yma. 

 

http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/i-am-a/party-or-campaigner/non-party-campaigners


 

 

Beth yw ‘gwariant a 
dargedir’? 
Gwariant a dargedir yw gwariant a 
wneir yn y cyfnod yn arwain i fyny at 
etholiad cyffredinol Senedd y DU ar 
weithgarwch ymgyrchu a reoleiddir y 
gellir yn rhesymol ei ystyried fel 
gwariant a fwriadwyd i ddylanwadu 
ar bleidleiswyr i bleidleisio dros un 
blaid wleidyddol gofrestredig benodol 
neu unrhyw un o'i hymgeiswyr.  
 
Er mwyn cyfrif fel gwariant a 
dargedir, mae'n rhaid i wariant 
ymgyrchydd nad yw’n blaid gael ei 
ystyried yn rhesymol fel gwariant a 
fwriadwyd i ddylanwadu ar 
bleidleiswyr i bleidleisio i ddim ond 
un blaid wleidyddol neu unrhyw un 
o'i hymgeiswyr (ac na’i fwriadwyd i 
ddylanwadu ar bleidleiswyr i 
bleidleisio i unrhyw blaid arall nac 
unrhyw un o'i hymgeiswyr).  
 
Ym mron bob achos, bydd gwariant 
ymgyrchydd nad yw’n blaid yn cyfrif 
fel gwariant a dargedir os ydynt yn 
enwi plaid wleidyddol neu ei 
hymgeiswyr mewn ffordd y gellir yn 
rhesymol ei ystyried fel bwriad i 
ddylanwadu ar bleidleiswyr i 
bleidleisio i un blaid wleidyddol 
benodol neu unrhyw un o’i 
hymgeiswyr. 

Gwariant a dargedir a 
gwariant tybiannol  
Dim ond arian, nwyddau, eiddo a 
gwasanaethau y mae’r ymgyrchydd 
nad yw’n blaid yn eu defnyddio fel 
rhan o'i ymgyrch y mae’r rheolau 
gwariant a dargedir yn berthnasol. 

Nid yw'r rheolau gwariant a dargedir 
yn berthnasol mewn perthynas ag 
unrhyw roddion a wneir i blaid 
wleidyddol gan yr ymgyrchydd nad 
yw’n blaid.  

Rhodd yw arian, nwyddau, eiddo neu 
wasanaethau a roddir:   

 tuag at wariant ymgyrch plaid 
wleidyddol, ac 

 yn ddi-dâl neu ar delerau 
anfasnachol, ac  

 sydd werth mwy na £500. 

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

Fodd bynnag, bydd rhaid i blaid 
wleidyddol roi cyfrif am eitemau a 
ddarperir yn y ffordd hon fel 'gwariant 
tybiannol'. Ac os rhoddir eitem yn 
rhad ac am ddim neu am bris 
gostyngol anfasnachol sydd werth 
mwy na £500, efallai y bydd rhaid i’r 
blaid wleidyddol hefyd roi cyfrif am yr 
eitem fel rhodd i'r blaid.  

Pryd mae'r rheolau ar 
wariant a dargedir yn 
berthnasol? 
Nid yw’r rheolau ar wariant a 
dargedir ond yn berthnasol: 

 i ymgyrchwyr cofrestredig nad 
ydynt yn bleidiau, ac   

 yn ystod cyfnodau a reoleiddir 
sy’n cynnwys etholiad 
cyffredinol Senedd y DU.  

Yn y cyfnod yn arwain i fyny at 
etholiadau penodol, mae amser 
penodol pan fydd y rheolau ar 
wariant a rhoddion yn berthnasol. 
Rydym yn galw’r amser hwn yn 
'gyfnod a reoleiddir'. 

Fel arfer mae gan etholiadau 
cyffredinol Senedd y DU gyfnod a 
reoleiddir o 365 o ddiwrnodiau, yn 
gorffen ar ddiwrnod yr etholiad. 

Byddwn yn cyhoeddi canllawiau cyn 
pob etholiad, fel bod pleidiau 
gwleidyddol yn glir pryd mae’r 



 

 

rheolau gwariant a dargedir yn 
berthnasol. 

Beth yw’r terfynau ar 
wariant a dargedir?  

Mae terfynau ar faint gaiff 
ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau ei 
wario ar wariant a dargedir. Mae’r 
terfynau’n dibynnu ar p’un a yw plaid 
wleidyddol wedi awdurdodi’r 
ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau i 
wneud y gwariant a dargedir. 

Terfynau pan fo plaid wleidyddol 
yn awdurdodi gwariant a dargedir 

Os yw plaid wleidyddol yn awdurdodi 
ymgyrchydd nad yw’n blaid i wneud 
gwariant ymgyrch a dargedir, caiff yr 
ymgyrchydd nad yw’n blaid wario 
hyd at y terfyn a awdurdodir gan y 
blaid wleidyddol honno. 

Fodd bynnag, ni chaiff yr 
ymgyrchydd nad yw’n blaid fynd dros 
y terfynau gwariant cenedlaethol ac 
etholaeth hyd yn oed os yw plaid 
wleidyddol yn awdurdodi'r 
ymgyrchydd nad yw’n blaid i wario 
mwy na’r terfynau hyn. 

Gallwch gael y terfynau gwariant 
cenedlaethol i ymgyrchwyr nad ydynt 
yn bleidiau yn ein canllawiau 
etholiad-penodol yma. 

Terfynau pan nad yw plaid 
wleidyddol yn awdurdodi gwariant 
a dargedir 

Os nad yw plaid wleidyddol yn 
awdurdodi ymgyrchydd nad yw’n 
blaid i wario swm o wariant ymgyrch 
a dargedir, dim ond hyd at y symiau 
canlynol ("terfynau gwariant a 
dargedir") y caiff ymgyrchydd nad 
yw’n blaid wario, yn ystod y cyfnod a 
reoleiddir i etholiad cyffredinol 
Senedd y DU: 

Rhan o’r DU Terfynau 

Lloegr £31,980 

Yr Alban £3,540 

Cymru                  £2,400 

Gogledd 
Iwerddon 

£1,080 

 

Bydd gwariant a dargedir sy’n cael ei 
wario gan ymgyrchydd nad yw’n 
blaid yn cyfrif tuag at y terfyn 
gwariant cyffredinol i’r ymgyrchydd 
nad yw’n blaid yn ystod yr ymgyrch 
etholiadol. 

Awdurdodiad gan blaid 
wleidyddol  
 
Os yw plaid wleidyddol yn dymuno i 
ymgyrchydd nad yw’n blaid wario 
gwariant a dargedir uwchben y 
terfynau gwariant a dargedir yn y tabl 
uchod, rhaid iddi ddarparu 
awdurdodiad i'r ymgyrchydd nad 
yw’n blaid ac i'r Comisiwn Etholiadol.  

Rhaid i’r awdurdodiad hwn: 

 fod yn ysgrifenedig 

 gael ei lofnodi gan drysorydd 
neu ddirprwy drysorydd y blaid 

 nodi’r rhannau o’r DU lle gall yr 
ymgyrchydd nad yw’n blaid 
wario’r gwariant a dargedir 

 gall osod terfyn ar swm y 
gwariant a dargedir y gall 
ymgyrchydd nad yw’n blaid ei 
wario mewn rhan o’r DU lle 
mae’r ymgyrchydd nad yw’n 
blaid wedi cael ei awdurdodi i 
wario  

 
Gall plaid wleidyddol wneud 
awdurdodiad trwy ddefnyddio ffurflen 

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0013/225220/UKPGE-2017-NPC-election-specific-Welsh.pdf


 

 

TP5. Rhaid i'r blaid wleidyddol 
wedyn roi’r awdurdodiad hwn i ni.  
 
Dylai'r blaid wleidyddol roi copi o'r 
awdurdodiad i'r ymgyrchydd nad 
yw’n blaid, yn cadarnhau y gallant 
wario gwariant a dargedir.  
 
Mae'r awdurdodiad yn dod i rym ar y 
dyddiad y caiff ei dderbyn gan y 
Comisiwn Etholiadol.  
 

A all plaid wleidyddol 
dynnu’r awdurdodiad yn 
ôl?  
 
Gall plaid wleidyddol dynnu 
awdurdodiad yn ôl ar unrhyw adeg 
drwy roi hysbysiad ysgrifenedig i ni. 
 
Os yw plaid wleidyddol yn tynnu ei 
hawdurdodiad yn ôl, ni chaiff yr 
ymgyrchydd nad yw’n blaid wneud 
unrhyw wariant targedu pellach sy'n 
fwy na'r terfyn gwariant a dargedir.  
 
Os yw'r ymgyrchydd nad yw’n blaid 
eisoes wedi gwario mwy na'r terfyn 
gwariant a dargedir pan gaiff yr 
awdurdodiad ei dynnu'n ôl, rhaid i'r 
ymgyrchydd nad yw’n blaid roi’r 
gorau i’r holl wariant a dargedir.  
 
Rhaid i hysbysiad gan blaid 
wleidyddol i dynnu awdurdodiad yn 
ôl fod: 

 yn ysgrifenedig, ac 

 wedi ei lofnodi gan drysorydd 
neu ddirprwy drysorydd y blaid 
wleidyddol. 

 
Rhaid i'r blaid wleidyddol roi’r 
hysbysiad tynnu'n ôl i'r Comisiwn 
Etholiadol.  
 
Dylai'r blaid wleidyddol hefyd roi copi 
o'r hysbysiad tynnu'n ôl i'r 
ymgyrchydd nad yw’n blaid, yn 

cadarnhau na allant wneud unrhyw 
wariant a dargedir pellach. 
 
Mae’r hysbysiad tynnu'n ôl yn dod i 
rym ar y dyddiad y caiff ei dderbyn 
gan y Comisiwn Etholiadol.   
 

Sut i gofnodi ac adrodd 
ar wariant a dargedir  
 

Os yw plaid wleidyddol wedi 
awdurdodi gwariant a dargedir 

Mae gwariant a dargedir a 
awdurdodir gan blaid wleidyddol yn 
cyfrif tuag at gyfanswm gwariant 
ymgyrch a reoleiddir yr ymgyrchydd 
nad yw’n blaid, a rhaid eu cynnwys 
yn eu ffurflen wariant i'r Comisiwn 
Etholiadol.  

Mae gwariant a dargedir 
awdurdodedig hefyd yn cyfrif tuag at 
derfyn gwariant ymgyrch y blaid.  

Rhaid i blaid wleidyddol:  

 gadw cofnod  o’r holl wariant a 
dargedir gan ymgyrchwyr nad 
ydynt yn bleidiau y mae wedi ei 
awdurdodi i gefnogi ei 
hymgyrch 

 gynnwys yr holl wariant a 
dargedir a awdurdodwyd gan 
ymgyrchwyr nad ydynt yn 
bleidiau yn ei ffurflen wariant 
ymgyrch i'r Comisiwn Etholiadol   

 ddatgan faint o wariant a 
dargedir y mae wedi ei 
awdurdodi, a faint sydd wedi ei 
wario i gefnogi ei hymgyrch, a 
gan ymgyrchwyr nad ydynt yn 
bleidiau. Rhaid cynnwys y 
datganiad hwn gyda ffurflen 
wariant y blaid a gyflwynir i'r 
Comisiwn Etholiadol.  

Gweler ein gwefan am ragor o 
wybodaeth am wariant ymgyrchu i 
bleidiau gwleidyddol yma  

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0010/166897/form-tp5-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0019/224812/UKPGE-2017-political-parties-guidance-Welsh.pdf


 

 

Os nad yw plaid wleidyddol 
wedi awdurdodi gwariant a 
dargedir 

Os nad yw plaid wleidyddol wedi 
awdurdodi ymgyrchydd nad yw’n 
blaid i wario gwariant a dargedir, 
bydd holl wariant a dargedir yr 
ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau yn 
cyfrif tuag at gyfanswm eu gwariant 
ymgyrchu a rhaid ei adrodd ar eu 
ffurflen gwariant. 

 
Lle gallwch gael rhagor 
o wybodaeth 

Rydym yn cyhoeddi cyfres o 
ganllawiau ar gyfer ymgyrchwyr nad 
ydynt yn bleidiau sydd ar gael yn 
http://www.electoralcommission.org.
uk/cymru/i-am-a/party-or-
campaigner/non-party-campaigners 
 

Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth 
cynghori a gallwch gysylltu â ni ar un 
o'r rhifau ffôn neu gyfeiriadau e-bost 
isod. Rydym yma i helpu, felly 
cysylltwch â ni. 

 Cymru: 0333 103 1929 
gwybodaeth@comisiwnetholiad
ol.org.uk    

 Lloegr: 0333 103 1928 
pef@electoralcommission.org.u
k   

 Yr Alban: 0333 103 1928 
infoscotland@electoralcommiss
ion.org.uk   

 Gogledd Iwerddon: 0333 103 
1928 
infonorthernireland@electoralc
ommission.org.uk   
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