
Dylai ymgeiswyr sy'n 
brwydro rhanbarth 
Gogledd Iwerddon 
cwblhau: 
• Cofnod gwariant 

ymgeisydd 
annibynnol: 
etholiad Senedd 
Ewrop (GI yn 
unig)

Cofnod gwariant 
ymgeisydd unigol: 
etholiad Senedd Ewrop 
(PF yn unig) 
Dylech ddarllen y canllawiau perthnasol a’r nodiadau 
esboniadol hyn ar ddechrau eich ymgyrch etholiadol cyn 
cwblhau'r ffurflen hon. Rydym yn defnyddio ‘rhaid’ wrth gyfeirio 
at ofyniad cyfreithiol neu reoleiddiol penodol. Rydym yn 
defnyddio ‘dylid/dylech’ ar gyfer eitemau y credwn i fod yn arfer 
da, ond nad ydynt yn ofynion cyfreithiol. 
Mae’n rhaid i’r asiant etholiadol sicrhau y cyflwynir gwir gofnod 
yn cynnwys datganiadau o holl dreuliau etholiadol gan neu ar 
ran yr ymgeisydd a holl daliadau a wnaed gan yr asiant 
etholiadol ynghyd â biliau neu dderbynebau (ar gyfer eitemau o 
£20 neu drosodd) mewn perthynas â’r taliadau, i’r Swyddog 
Canlyniadau o fewn 50 diwrnod o’r dydd y cyhoeddir canlyniad 
yr etholiad. 
Mae’r taflenni gwaith yn ffurfio rhan o’r cofnod a’r datganiadau 
sydd ynddo. 
Mae’n bwysig nodi bod angen cyflwyno cofnod o ‘ddim’ hyd yn 
oed pan nad oes treuliau. 

Ar gyfer pwy mae'r ffurflen hon: 
Ymgeiswyr unigol sy'n brwydro etholiad Senedd Ewrop ym 
Mhrydain Fawr a'u hasiantiaid.  

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0016/164131/form-ca-epe-2014-ni.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0016/164131/form-ca-epe-2014-ni.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0016/164131/form-ca-epe-2014-ni.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0016/164131/form-ca-epe-2014-ni.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0016/164131/form-ca-epe-2014-ni.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0016/164131/form-ca-epe-2014-ni.pdf
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Canllawiau 
cysylltiedig: 
• Gwariant 

ymgeisydd: 
etholiad Senedd 
Ewrop (PF)

Ffurflenni eraill y 
bydd eu hangen 
arnoch  
• Datganiad yr

ymgeisydd
(asiant ei hun)

• Datganiad yr
ymgeisydd (ddim
yn asiant ei hun)

• Datganiad yr
asiant

Nodiadau esboniadol 
Adran 1 - Manylion ymgeisydd ac etholiad 
Darparwch y manylion sy'n ofynnol yn unol â'r adran hon. 
Mae’n rhaid i’r bleidlais gael ei nodi ac mae wedi’i argraffu ar y 
ffurflen i chi. Mae’r enw’r ymgeisydd yn wybodaeth ofynnol. 
Gall ymgeisydd unigol wario hyd at £45,000 wedi’i luosi gan y 
nifer o ASEau i’w hethol yn y rhanbarth yr ydych yn brwydro. 

Marc datganiad yr ymgeisydd 

Dylech roi marc adnabod ar eich cofnod. Gall y marc adnabod 
fod mewn unrhyw fformat. Mae nifer o ymgeiswyr yn defnyddio 
eu blaenlythrennau ynghyd â chyfeirnod yr etholiad. Felly, er 
enghraifft, gallai Theresa Monica Collins sy'n brwydro'r etholiad 
hwn ddefnyddio'r blaenlythrennau 'TMC'. Dylech roi'r un marc 
ar ddatganiadau'r ymgeisydd a'r asiant yr ydych yn eu 
cyflwyno. 

Adran 2 - Manylion asiant 
Rhowch fanylion yr asiant a nodwch fod angen i'r asiant 
lofnodi'r ffurflen hon. Mae enw’r asiant etholiadol yn wybodaeth 
ofynnol. Os na chaiff asiant etholiadol ei benodi erbyn y 
dyddiad cau, pennir fod ymgeisydd unigol wedi enw ei hun yn 
asiant etholiadol. Ticiwch y blwch perthnasol cyn llofnodi. 

Adran 3 - Crynodeb o wariant a thaflenni 
gwaith 
Yn y ffurflen rydym wedi darparu taflenni gwaith ar gyfer pob 
categori o wariant ac ar gyfer manylion treuliau heb eu talu a 
hawliadau wedi'u herio. Dylech ddefnyddio'r taflenni gwaith hyn 
i roi manylion treulio yn ôl y categori priodol. Wedi i chi adio'r 
cyfansymiau o dan bob categori, rhowch ef yn y crynodeb o 
wariant yn adran 3. 
Dylai'r cyfansymiau ar gyfer gwariant etholiadol yn nhabl 3a 
'Mathau o daliadau' a thabl 3b 'Categorïau gwariant' fod yr un 
peth.  
Os nad yw eich cyfansymiau'r un peth, yna rydych wedi 
gwneud camgymeriad yn eich cyfrifo. Dylech ail wirio'r 
wybodaeth yr ydych yn ei darparu a'ch cyfrifiadau. 

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/163794/Etholiadau-Senedd-Ewrop-Rhan-3-Cyfarwyddiadau-i-ymgeiswyr-ac-asiantau
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/163794/Etholiadau-Senedd-Ewrop-Rhan-3-Cyfarwyddiadau-i-ymgeiswyr-ac-asiantau
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/163794/Etholiadau-Senedd-Ewrop-Rhan-3-Cyfarwyddiadau-i-ymgeiswyr-ac-asiantau
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/163794/Etholiadau-Senedd-Ewrop-Rhan-3-Cyfarwyddiadau-i-ymgeiswyr-ac-asiantau
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0011/164990/dec-epe-gb-candidate-own-agent-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0011/164990/dec-epe-gb-candidate-own-agent-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0011/164990/dec-epe-gb-candidate-own-agent-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0011/164990/dec-epe-gb-candidate-own-agent-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/164127/dec-epe-gb-candidate-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/164127/dec-epe-gb-candidate-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/164127/dec-epe-gb-candidate-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0019/164125/dec-epe-gb-agent-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0019/164125/dec-epe-gb-agent-welsh.pdf
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Adran 3a – Mathau o daliadau 
Hawliadau heb eu talu 
Defnyddiwch y daflen waith hawliadau heb eu talu i ddweud 
mwy wrthym am yr hawliadau sydd dal heb eu talu ar y 
diwrnod yr ydych yn cyflwyno'r ffurflen. 
Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio'r un rhif eitem i 
groesgyfeirio'r ddau gofnod yn y gwahanol daflenni gwaith. 
Dylech gynnwys manylion y llys yr ydych wedi gwneud cais, 
neu y byddwch yn gwneud cais iddo i wneud taliad hwyr. 
Herio hawliadau 
Defnyddiwch y daflen waith herio hawliadau i ddweud mwy 
wrthym am unrhyw hawliadau sy'n cael eu herio. 
Sicrhewch eich bod yn defnyddio'r un rhif eitem i groesgyfeirio'r 
cofnod hwn gyda'r cofnod ar daflen waith categori gwariant. 
Y categorïau gyfer dyrannu gwariant yw: 
Adran 3b – Categorïau o wariant 
A - Hysbysebu 
Mae hyn yn cynnwys hysbysebu o unrhyw fath e.e. posteri neu 
hysbysiadau mewn papurau newydd. Mae'n cynnwys ffioedd 
asiantaethau, costau dylunio ac unrhyw gostau sy'n gysylltiedig 
â pharatoi, cynhyrchu a dosbarthu hysbysebion. 
B - Deunydd digymell i etholwyr 
Mae hyn yn cynnwys deunydd digymell sydd wedi'i gyfeirio at 
etholwyr, p'un a'u bod wedi'u cyfeirio, neu i'w danfon, i bob 
etholwr yn yr ardal. Mae'n cynnwys costau dylunio ac unrhyw 
gostau sy'n gysylltiedig â pharatoi, cynhyrchu a dosbarthu 
deunydd o’r fath. Dylid cynnwys cost postio heblaw pan ei fod 
yn ohebiaeth etholiadol a anfonir gan ddefnyddio hawl 
rhadbost. 
C - Trafnidiaeth 
Mae trafnidiaeth yn cynnwys costau hurio ond mae'n eithrio 
defnyddio ceir personol lle nad oes cost wedi'i roi gan y 
perchennog. Mae unrhyw wariant rhesymol o ran teithio’r 
ymgeisydd yn ei gerbyd ei hun at ddibenion etholiadol yn cyfrif 
fel treuliau personol, ac ni ddylid ei roi yma. 
D - Cyfarfodydd cyhoeddus 
Mae hyn yn cynnwys costau yn gysylltiedig â phobl yn mynd i 
gyfarfodydd, hurio lleoliad at ddibenion cyfarfodydd neu 
ddarparu nwyddau, gwasanaethau neu gyfleusterau ynddynt. 
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E - Asiant a chostau staff eraill 
Mae hyn yn cynnwys taliad ar gyfer gwasanaethau asiant 
etholiadau, neu unrhyw un arall, a delir mewn cysylltiad gydag 
ethol yr ymgeisydd. 
F - Llety a gweinyddiaeth 
Mae hyn yn cynnwys costau cyffredinol rhenti swyddfa'r 
ymgyrch a gwasanaethau. 
Dylid dyrannu pob eitem o wariant i un categori yn unig. Bydd 
hi'n hawdd categoreiddio rhai eitemau, ond efallai bod rhai yn 
ymddangos eu bod yn addas ar gyfer mwy nag un categori. Yn 
yr achosion hyn, mae'n rhaid i chi benderfynu lle i osod yr 
eitem. 
Yn gyffredinol, dylid gosod eitemau yn y categori y maent yn 
syrthio'n naturiol iddynt, e.e. dylid cynnwys costau trafnidiaeth 
ymgeisydd o dan trafnidiaeth hyd yn oed os yw'r drafnidiaeth 
yn gysylltiedig â chymryd rhan mewn cyfarfod cyhoeddus. 
Ar gyfer pob eitem o wariant: 

• Rhowch rif i bob eitem. Dylid rhifo'r taliad cyntaf a adroddir
yn '1' ac yna dylid rhifo'r eitemau yn olynol. Mae angen i
rifau eitemau fod yn unigryw, gan y'u defnyddir i
groesgyfeirio gydag adrannau eraill o'r ffurflen a'r
anfonebau/derbynebau cefnogol.

• Nodwch os oes anfoneb neu dderbynneb wedi'i gyflwyno.
Mae angen anfonebau neu dderbynebau ar gyfer pob eitem
o £20 neu drosodd heblaw gwariant tybiannol.

• Rhowch fanylion yr eitem neu'r gwasanaeth a
ddefnyddiwyd.

• Rhowch enw a chyfeiriad y cyflenwr pan nad yw hyn ar
anfoneb neu dderbynneb a gyflwynir gyda'r cofnod.

• Rhowch y dyddiad y talwyd yr anfoneb.

• Rhowch werth yr eitem.

• Rhowch y swm a dalwyd, os yw hyn yn wahanol i werth yr
eitem. Cynhwyswch daliadau o ddim lle'n briodol.

• Nodwch p'un a yw'r eitem yn hawliad a heriwyd neu'n
hawliad heb ei dalu. Bydd angen i chi ddarparu mwy o
wybodaeth ar eitemau sydd wedi'u herio neu heb eu talu.

Cofiwch nodi pan eich bod yn rhoi taliad o ddim. 
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I gael rhagor o 
wybodaeth ar 
werthuso gwariant 
tybiannol, gweler: 
• Gwariant 

ymgeisydd: 
Etholiad Senedd 
Ewrop(PF) 

Gwerth gwariant tybiannol 
Gweler Adran 4 isod.  

Adran 4 - Datganiadau treuliau cyn-
ymgeisyddiaeth a gwariant tybiannol 
Mae'n rhaid i chi gynnwys manylion unrhyw wariant a gafwyd 
ar eich ymgyrch cyn i chi ddod yn ymgeisydd, ac unrhyw 
wariant tybiannol. 
1. Gwerth gwariant tybiannol gyda gwerth o fwy na £50.
2. Darparwch gyfanswm unrhyw dreuliau etholiadol a gafwyd
cyn y cyfnod a reoleiddir ond a ddefnyddiwyd yn ystod y cyfnod
hwnnw.
Er enghraifft, cafodd ymgeisydd wariant o £100 ar 100 o 
daflenni yn hyrwyddo ei ymgyrch cyn y cyfnod a reoleiddir. 
Dosbarthwyd 50 o daflenni tu allan i'r cyfnod a reoleiddir a 
dosbarthwyd 50 yn ystod y cyfnod a reoleiddir. Gan fod 50 o 
daflenni wedi'u dosbarthu yn ystod y cyfnod a reoleiddir, 
byddai'r ymgeisydd yn adrodd hanner cost y taflenni (£50) ar ei 
gofnod gwariant. 
Rhowch y cyfansymiau ym mlychau A + B os oes rhai. Nodwch 
os mai dim yw'r cyfanswm.   
Dylai cyfanswm blwch c fod y gwerth gwariant cyn-
ymgeisyddiaeth a tybiannol yn adran 3a. 

Adran 5 - Datganiad treuliau a awdurdodwyd 
gan asiant etholiadol dros £5,000 ayb.
Dim ond person a awdurdodwyd yn ysgrifenedig gan yr asiant 
etholiadol all gael gwariant o dros £5,000 (gan gynnwys 
grwpiau yn cydweithio) ac mae'n rhaid iddo gynnwys y 
cyfanswm yn adran 5.  

Os nad oedd angen awdurdodi gwariant dros £5,000, rhowch 
'dim'. 

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/163794/Etholiadau-Senedd-Ewrop-Rhan-3-Cyfarwyddiadau-i-ymgeiswyr-ac-asiantau
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/163794/Etholiadau-Senedd-Ewrop-Rhan-3-Cyfarwyddiadau-i-ymgeiswyr-ac-asiantau
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/163794/Etholiadau-Senedd-Ewrop-Rhan-3-Cyfarwyddiadau-i-ymgeiswyr-ac-asiantau
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/163794/Etholiadau-Senedd-Ewrop-Rhan-3-Cyfarwyddiadau-i-ymgeiswyr-ac-asiantau
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Adran 6 - Datganiad o'r holl dreuliau personol a 
achoswyd a thaflen waith 
Mae’n rhaid i chi ddarparu manylion treuliau teithio a byw 
rhesymol ar gyfer yr ymgeisydd at ddibenion ac mewn 
perthynas â'r etholiad.  
Nid yw treuliau personol yn cyfrif yn erbyn terfyn yr ymgeisydd, 
ac felly ni ddylid cynnwys eitemau yn yr adran hon o dan 
Adran 3 uchod. 
Mae treuliau personol yn cynnwys taliadau a wnaed gan yr 
ymgeisydd a'r asiant (gall yr ymgeisydd dalu am dreuliau 
personol hyd at £900, mae'n rhaid i'r asiant dalu am unrhyw 
daliadau pellach).    
Taliadau heb eu gwneud gan yr asiant 
Mae tri math o daliad sy'n rhaid i chi gynnwys yn eich cofnod 
gwariant lle na wnaed y taliadau gan yr asiant, sef: 
1. (a) gan yr ymgeisydd o ran treuliau personol

(b) gan yr ymgeisydd o ran unrhyw dreuliau etholiadol
eraill lle gwnaed taliad cyn penodi'r asiant (neu fod yr
ymgeisydd yn asiant ei hun)

2. Unrhyw berson a awdurdodwyd gan yr asiant i wneud
taliadau mân dreuliau hyd at derfyn a gytunwyd gan yr
asiant

Mae'n rhaid i chi ddarparu'r wybodaeth uchod a'r holl filiau a 
derbynebau gyda'r cofnod.   
Mae dwy daflen waith o'r enw 'taliadau na wnaed gan yr asiant' 
sy'n rhaid eu cwblhau os yw'r taliadau yn 1 a 2 uchod wedi'u 
talu. Rhowch daliad o ddim os nad yw hyn yn berthnasol. 
Cynhwyswch y treuliau a dalwyd o dan bennawd 1 (a) yn adran 
6 'datganiad o holl dreuliau personol' 
Cynhwyswch unrhyw daliadau a wnaed o dan benawdau 1(b) 
a 2 yn y ffigwr ar gyfer 'Taliadau a wnaed' yn adran 3a y 
cofnod. 

Adran 7 - Rhoddion a thaflenni gwaith ar gyfer 
adrodd am roddion 
Mae’n rhaid i chi gofnodi cyfanswm yr arian a ddarparwyd gan 
yr ymgeisydd i fodloni eu treuliau etholiadol. 
Dylech gofnodi cyfanswm gwerth pob rhodd a dderbynnir oedd 
yn werth £50 neu'n llai mewn arian parod yn y blwch a 
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ddarperir. Does dim angen i chi roi unrhyw wybodaeth arall i ni 
am y rhoddion hyn. 
Rhoddion a ganiateir 
Defnyddiwch y daflen waith hon i ddweud wrthym am unrhyw 
roddion o ffynonellau a ganiateir sy'n fwy na £50. 
Ar gyfer pob rhodd a dderbynnir gan neu ar ran yr ymgeisydd, 
mae’n rhaid i chi ddarparu’r manylion canlynol: 

• enw llawn y rhoddwr - os yw'n gwmni cofrestredig,
cynhwyswch rif cofrestru'r cwmni

• cyfeiriad y rhoddwr

• statws y rhoddwr

• dyddiad y cawsoch y rhodd

• dyddiad y derbynioch y rhodd

• y swm (ar gyfer rhodd arian) neu werth (ar gyfer rhodd nad
yw'n arian)

• natur y rhodd (e.e. arian; ddim yn arian; gwasanaethau neu
ostyngiad ar gyfer swyddfa)

Os yw'r rhodd gan ymddiriedolaeth, cysylltwch â ni am gyngor. 
Rhoddion na chaniateir 
Defnyddiwch y daflen waith rhoddion na chaniateir i ddweud 
wrthym am roddion nad oeddech wedi gallu eu derbyn. 
Ar gyfer pob rhodd gan roddwr anhysbys neu na chaniateir a 
dderbynnir gan neu ar ran yr ymgeisydd, darparwch y manylion 
gwybodaeth ofynnol canlynol: 

• enw'r rhoddwr, heblaw nad yw hyn yn hysbys, ac felly
rhowch 'anhysbys' neu 'unknown'

• cyfeiriad y rhoddwr, ond os nad ydych yn ei wybod rhowch
'anhysbys' neu 'unknown'

• y dyddiad y cawsoch y rhodd

• swm neu werth y rhodd

• natur y rhodd (e.e. ddim yn arian; gwasanaethau neu
ostyngiad ar gyfer swyddfa)

• dull y gwnaed y rhodd (rhoddion rhoddwr anhysbys yn unig)

• dyddiad a dull y dychwelwyd y rhodd (neu y dychwelwyd i’r
Comisiwn lle’n berthnasol)



Angen help? Ffoniwch ni...0207 271 0616   

8 

Ffurflenni eraill y bydd 
eu hangen arnoch  
• Datganiad yr

ymgeisydd (asiant
ei hun)

• Datganiad yr
asiant (ddim yn
asiant ei hun)

• Datganiad asiant

Ar gyfer y dyddiadau 
y dylid cyflwyno'r 
cofnod a'r 
datganiadau gweler: 
• Gwariant 

ymgeisydd: 
etholiad Senedd 
Ewrop (PF)

Cwblhau a dychwelyd y ffurflen 
i'r Swyddog Canlyniadau 
Mae’n rhaid i’r asiant, neu'r ymgeisydd os ydych yn asiant eich 
hun, gwblhau a dychwelyd y ffurflen hon i'r Swyddog 
Canlyniadau ar gyfer y rhanbarth yr oeddech yn brwydro ynddi. 
Mae'n rhaid cyflwyno'r ffurflen o fewn 50 diwrnod wedi i'r 
canlyniad gael ei ddatgan. 
Mae'n rhaid cyflwyno’r ffurflen gyda datganiad ar wahân wedi'i 
lofnodi gan yr asiant etholiadol i ddilysu'r cofnod. 
O fewn saith diwrnod gwaith o gyflwyno'r cofnod gwariant 
mae'n rhaid i'r asiant anfon datganiad wedi'i lofnodi gan yr 
ymgeisydd i ddilysu'r cofnod. 
Dylid nodi'r cofnod a'r ddau ddatganiad gyda'r un cyfeirnod. 
Defnyddiwch y blwch ar glawr blaen y ffurflen i nodi'r cyfeirnod 
yr ydych yn ei ddefnyddio. 

O ble alla i gael mwy o gyngor? 
Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch treuliau 
etholiadol ymgeiswyr, ffoniwch ni: 

Ffôn: 0333 103 1928 
E-bost: gwybodaeth@comisiwnetholiadol.org.uk
Gwefan: www.comisiwnetholadol.org.uk

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0011/164990/dec-epe-gb-candidate-own-agent-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0011/164990/dec-epe-gb-candidate-own-agent-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0011/164990/dec-epe-gb-candidate-own-agent-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0011/164990/dec-epe-gb-candidate-own-agent-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/164127/dec-epe-gb-candidate-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/164127/dec-epe-gb-candidate-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/164127/dec-epe-gb-candidate-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/164127/dec-epe-gb-candidate-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0019/164125/dec-epe-gb-agent-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/163794/Etholiadau-Senedd-Ewrop-Rhan-3-Cyfarwyddiadau-i-ymgeiswyr-ac-asiantau
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/163794/Etholiadau-Senedd-Ewrop-Rhan-3-Cyfarwyddiadau-i-ymgeiswyr-ac-asiantau
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/163794/Etholiadau-Senedd-Ewrop-Rhan-3-Cyfarwyddiadau-i-ymgeiswyr-ac-asiantau
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