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Etholiad Cyffredinol 
Senedd y DU 2015 
(PF a GI)  
 
 

Mae’r ddogfen hon ar gyfer pleidiau 
gwleidyddol sy’n ymgyrchu yn Etholiad 
Cyffredinol Senedd y DU yn 2015 
 
Diweddarwyd Chwefror 2015 
 

Sefyllfaoedd a gweithdrefnau 
 

Y cyfnod a reoleiddir 

Terfynau gwariant 

 Gofynion adrodd 

 Terfynau amser adrodd 

 

Cynnwys: 

 

Ffurflenni efallai y byddwch eu hangen: 

 

 

RP11 (GB/NI) 



Etholiad Senedd y DU 2015 (PF a GI) 

Cyfieithiadau a fformatau eraill 
Am wybodaeth ynghylch cael y cyhoeddiad hwn mewn iaith 
arall neu mewn print bras neu fersiwn Braille, cysylltwch â ni: 

Ffôn: 020 7271 0500 

E-bost: publications@electoralcommission.org.uk   

 
Termau ac ymadroddion yr ydym yn 
eu defnyddio 
 
Rydym yn defnyddio ‘rhaid’ wrth gyfeirio at ofyniad cyfreithiol 
neu reoleiddiol penodol. Rydym yn defnyddio ‘dylai’ ar gyfer 
eitemau yr ydym yn ystyried eu bod yn isafswm arfer da, ond 
nad ydynt yn ofynion cyfreithiol.  

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

Ein dull o orfodi 
 

Mae'r Comisiwn yn rheoleiddio cyllid a gwariant gwleidyddol. 
Rydym wedi ymrwymo i ddarparu dealltwriaeth glir i’r rhai yr 
ydym yn eu rheoleiddio o'u rhwymedigaethau rheoliadol, drwy 
ein dogfennau canllawiau a chyngor. Os ydych yn ansicr o sut 
y mae unrhyw un o'r rheolau yn berthnasol i chi, ffoniwch ni am 
gyngor.  Rydym yn hapus i helpu, felly cysylltwch â ni. 

 

Lle bynnag y bo'n bosibl, rydym yn defnyddio cyngor a 
chanllawiau yn rhagweithiol er mwyn sicrhau 
cydymffurfiaeth.    Ac rydym yn rheoleiddio mewn ffordd sy'n 
effeithiol, yn gymesur ac yn deg.   

 

Os na fyddwch yn cydymffurfio â gofynion cyfreithiol neu 
reoleiddiol gallech chi neu eich sefydliad fod yn destun i 
sancsiynau sifil neu droseddol. Gallwch ddod o hyd i ragor o 
wybodaeth am ddull 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
http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/our-work/roles-and-responsibilities/our-role-as-regulator-of-political-party-finances
http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/our-work/roles-and-responsibilities/our-role-as-regulator-of-political-party-finances
http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/our-work/roles-and-responsibilities/our-role-as-regulator-of-political-party-finances
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Etholiad Cyffredinol 
Senedd y DU 2015 
(PF a GI) 
 

 

I bwy mae’r ddogfen hon: 
 
Pleidiau gwleidyddol sydd eisiau gwybod am y prif reolau y 
mae angen iddynt eu dilyn wrth ymladd Etholiad Cyffredinol 
Senedd y DU. Mae'r ddogfen hon yn cwmpasu Prydain Fawr a 
Gogledd Iwerddon. 
 
Nodwch fod y ddogfen hon wedi’i diweddaru i adlewyrchu’r 
newidiadau a wnaethpwyd gan y Ddeddf Tryloywder Lobïo, 
ymgyrchu gan rai nad ydynt yn bleidiau a Gweinyddiaeth 
Undebau Llafur 2014.  

 
Mae’r ddogfen hon yn ymdrin â’r: 
 

 cyfnod a reoleiddir 

 terfynau gwariant 

 gofynion adrodd 

 terfynau amser adrodd 
 

 
Dogfennau cysylltiedig: 

 Trosolwg o wariant ymgyrch pleidiau 

 Trosolwg o gyfnodau a reoleiddir 

 Cyflwyniad i fod yn drysorydd plaid 

 Trosolwg o roddion a benthyciadau i bleidiau (PF) 

 Trosolwg o roddion a benthyciadau i bleidiau (GI) 
 

 

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0007/106369/to-campaign-spend-rp-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0007/106369/to-campaign-spend-rp-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0018/164070/reg-period-overview-party-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0013/102316/intro-party-treasurer-rp-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/i-am-a/party-or-campaigner/guidance-for-political-parties/reporting-donations-and-loans
http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/i-am-a/party-or-campaigner/guidance-for-political-parties/reporting-donations-and-loans
http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/i-am-a/party-or-campaigner/guidance-for-political-parties/reporting-donations-and-loans-northern-ireland
http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/i-am-a/party-or-campaigner/guidance-for-political-parties/reporting-donations-and-loans-northern-ireland
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Crynodeb 

O dan y Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, 
Etholiadau a Refferenda 2000 (PPERA) 
ceir rheolau ar wariant a chodi arian y 
mae'n rhaid i bleidiau gwleidyddol eu 
dilyn yn y cyfnod sy’n arwain at 
etholiadau. 
 
Mae'r ddogfen hon yn egluro'r prif 
reolau ar gyfer Etholiad Cyffredinol 
Senedd y DU sydd i'w gynnal yn 
2015. 
 

Mae’n cynnwys y cyfnod a reoleiddir, 
terfynau gwariant, gofynion adrodd a’r 
terfynau amser. Newidodd y rheolau 
ar y cyfnod a reoleiddir ym mis 
Ionawr 2014.  
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Cyflwyniad 
 
O dan PPERA, ceir rheolau ar wariant a chodi arian y mae'n 
rhaid i bleidiau gwleidyddol eu dilyn yn y cyfnod sy’n arwain at 
etholiadau penodol. 
 
Mae'r canllawiau hyn yn rhoi gwybodaeth am y cyfnod a 
reoleiddir, terfynau gwariant, gofynion adrodd a therfynau 
amser ar gyfer Etholiad Cyffredinol Senedd y DU sydd i’w 
gynnal ar 7 Mai 2015. 
 
Dylech ddarllen y canllawiau hyn ochr yn ochr â'r dogfennau 
cysylltiedig yr ydym yn cyfeirio atynt. Maent yn darparu gwybodaeth 
bwysig a fydd yn eich helpu i ddilyn y rheolau.  
 
 
 

 
 

Dim ond i bleidiau gwleidyddol y mae'r canllawiau hyn a'r 
dogfennau cysylltiedig y cyfeiriwn atynt yn berthnasol. Mae'r 
rheolau ar gyfer ymgeiswyr yn wahanol, ac yr ydym yn 
cyhoeddi canllawiau ar wahân ar gyfer ymgeiswyr a'u 
hasiantau sy’n ymladd Etholiad Cyffredinol Senedd y DU. 
 
Os oes gan eich plaid ymgeisydd unigol yn yr Etholiad 
Cyffredinol, bydd y rheolau ymgeiswyr yn berthnasol, ar yr 
amod bod yr holl weithgareddau yn digwydd yn yr etholaeth lle 
mae'r ymgeisydd yn sefyll ar gyfer etholiad. 
 
Mae ein canllawiau i ymgeiswyr ac asiantau sy'n ymladd yr 
Etholiad Cyffredinol ar gael yma: 
 
Canllawiau i ymgeiswyr ac asiantau: Etholiad Cyffredinol Senedd 
y DU 
 
 

http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/i-am-a/candidate-or-agent/european-parliamentary-elections
http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/i-am-a/candidate-or-agent/european-parliamentary-elections
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Y Cyfnod a 
Reoleiddir  
 
Gwariant ymgyrch yw’r hyn y mae eich plaid yn ei wario ar 
weithgareddau i hyrwyddo'r blaid neu feirniadu pleidiau eraill 
yn ystod cyfnod penodol yn y cyfnod yn arwain at yr etholiad. 
 
Gelwir y cyfnod hwn yn 'gyfnod a reoleiddir'. Pan fyddwn yn 
defnyddio'r term cyfnod a reoleiddir rydym yn golygu'r adeg 
pan fydd y terfynau gwariant a rheolau yn berthnasol. 
 

Os yw eich plaid yn ymladd Etholiad Cyffredinol 
Senedd y DU yn unig  

Mae'r cyfnod a reoleiddir ar gyfer Etholiad Cyffredinol Senedd 
y DU 2015 yn dechrau ar 23 Mai 2014 ac yn gorffen ar y 
diwrnod pleidleisio, 7 Mai 2015. Mae hyn wedi newid gan y 
Ddeddf Tryloywder Lobïo, ymgyrchu  gan rai nad ydynt yn 
bleidiau a Gweinyddiaeth Undebau Llafur 2014.  
 

Os yw eich plaid yn ymladd Etholiad Cyffredinol 
Senedd y DU ac Etholiad Senedd Ewrop 

Mae’r Ddeddf Tryloywder Lobïo, ymgyrchu gan rai nad ydynt 
yn bleidiau a Gweinyddiaeth Undebau Llafur 2014 hefyd wedi 
newid y cyfnod a reoleiddir cyfunedig ar gyfer pleidiau 
gwleidyddol cofrestredig sy’n brwydro etholiadau Senedd 
Ewrop ar 22 Mai 2014 ac etholiad cyffredinol Senedd y DU ar 7 
Mai 2015.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mae rhagor o 
wybodaeth am 
gyfnodau rheoleiddio 
ar gael yn ein dogfen 
canllawiau:  
Cyfnodau a 
reoleiddir i Bleidiau 
Gwleidyddol:  
2014-15 
 
 

Os yw eich plaid yn 
ymladd Etholiadau 
Senedd Ewrop 2014, 
gallwch gael mwy o 
wybodaeth am y 
rheolau yn ein 
dogfen canllawiau 
etholiad penodol: 
 
Etholiad Senedd 
Ewrop 2014 
 
 

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0018/164070/reg-period-overview-party-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0018/164070/reg-period-overview-party-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0018/164070/reg-period-overview-party-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0018/164070/reg-period-overview-party-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0014/164111/sp-epe-2014-gb-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0014/164111/sp-epe-2014-gb-welsh.pdf


 

 

Angen help? Ffoniwch ni…  

 

Lloegr: 020 7271 0616, Yr Alban: 0131 225 0200 

Cymru: 029 2034 6800, G.Iwerddon: 028 9089 4020 

 

5 

Y sefyllfa nawr 
 
Golyga’r Ddeddf nad yw’r cyfnodau a reoleiddir wedi eu cyfuno 
ar gyfer y ddwy etholiad yma. Cychwynodd y cyfnod a 
reoleiddir ar gyfer Etholiadau Senedd Ewrop ar 23 Ionawr 
2014, a bydd yn dod i ben ar 22 Mai 2014. Mae’r cyfnod a 
reoleiddir ar gyfer Etholiad Cyffredinol Senedd y DU yn 
cychwyn ar 23 Mai 2014 ac yn dod i ben ar 7 Mai 2015.  
 

Y sefyllfa cyn i’r Ddeddf ddod i rym 
 
Cychwynodd y cyfnod a reoleiddir ar gyfer etholiadau Senedd 
Ewrop 2014 ar 23 Ionawr 2014. Os yw eich plaid yn brwydro’r 
etholiad yma yn unig, byddai wedi dod i ben ar 22 Mai 2014. 
Os yw eich plaid yn golygu brwydro etholiadau Senedd y DU a 
etholiad cyffredinol Senedd y DU ar 7 Mai 2015, roedd y 
rheolau yn golygu y byddai cyfnod a reoleiddir cyfunedig yn ei 
le. Byddai’r cyfnod yma wedi cychwyn ar 23 Ionawr 2014 a 
byddai wedi dod i ben ar 7 Mai 2015, a byddai rheolau a 
terfynau gwariant gwahanol wedi bodoli.  
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Y terfyn gwariant 
 
Mae’r hyn y gallwch ei wario yn ystod y cyfnod a reoleiddir yn 
dibynnu ar faint o ymgeiswyr sy’n sefyll dros eich plaid yn yr 
etholiad.  
 

Pleidiau sy’n sefyll ymgeiswyr 
ym Mhrydain Fawr: 
 
Terfyn gwariant eich plaid yw pa un bynnag yw'r mwyaf o: 
 
Naill ai: 
 

Rhan o BF Terfyn gwariant 

Lloegr £810,000 

Yr Alban £120,000 

Cymru £60,000 

  

Cyfanswm: £990,000 

 
 
Neu: 
 
£30,000 x nifer y seddi y mae eich plaid yn eu hymladd ym 
Mhrydain Fawr. Mae gan pob rhan o Brydain Fawr derfyn ar 
wahân, yn seiliedig ar y nifer o seddi mae eich plaid yn ymladd 
ym mhob rhan. 

 

 

Rhan o BF Nifer y seddi 

Lloegr 533 

Yr Alban 59 

Cymru 40 

  

Cyfanswm: 632 

 

 

Os yw eich plaid ond 
yn sefyll un 
ymgeisydd yn yr 
Etholiad Cyffredinol, 
bydd yr holl wariant 
ymgyrch yn cyfrif yn 
erbyn terfyn gwariant 
yr ymgeisydd. 
 
Mae ein canllawiau 
ar gyfer ymgeiswyr 
ac asiantau yn 
Etholiad Cyffredinol 
Senedd y DU ar gael 
yma: 
 
Canllawiau ar gyfer 
ymgeiswyr ac 
asiantau: Etholiad 
Cyffredinol Senedd y 
DU 
 

http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/i-am-a/candidate-or-agent/european-parliamentary-elections
http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/i-am-a/candidate-or-agent/european-parliamentary-elections
http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/i-am-a/candidate-or-agent/european-parliamentary-elections
http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/i-am-a/candidate-or-agent/european-parliamentary-elections
http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/i-am-a/candidate-or-agent/european-parliamentary-elections
http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/i-am-a/candidate-or-agent/european-parliamentary-elections
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Pleidiau sy'n sefyll ymgeiswyr 
yng Ngogledd Iwerddon 
 
Y terfyn gwariant yw £30,000 x nifer y seddi y mae eich plaid yn 
eu hymladd. Mae 18 o etholaethau yng Ngogledd Iwerddon. 
 

Enghreifftiau o sut i gyfrifo terfyn 
gwariant eich plaid 
 
Enghraifft 1: 
Mae eich plaid yn ymladd 200 o etholaethau yn Lloegr, 20 o 
etholaethau yn yr Alban a 10 o etholaethau yng Nghymru. Eich 
terfyn gwariant fydd y mwyaf o naill ai'r terfynau ar gyfer Lloegr, yr 
Alban a Chymru yn y tabl uchod, neu: 
 
 

Rhan o’r 
DU 

Terfyn gwariant 

Terfyn amrywiol Terfyn 
sefydlog 

Lloegr £6,000,000 (200 x £30,000) £810,000 

Yr Alban £600,000 (20 x £30,000) £120,000 

Cymru £300,000 (10 x £30,000 £60,000 

   

Cyfanswm: £6,900,000 (230 x £30,000) £990,000 

 
 
Eich terfyn gwariant yw £6,900,000 gan fod hwn yn fwy na'r swm 
sefydlog a ddangosir yn y tabl cyntaf. 
 
 
Enghraifft 2: 
Mae eich plaid yn ymladd 12 o etholaethau yng Ngogledd 
Iwerddon. Eich terfyn gwariant fydd: 
 
£30,000 x 12 = £360,000 
 
 
 

Mae terfynau gwario 
ar wahân yn 
berthnasol i'ch 
ymgyrchu mewn 
gwahanol rannau o'r 
DU. 
 
Am ragor o 
wybodaeth ynghylch 
rheoli eich gwariant 
ymgyrch, gweler ein 
canllawiau: 
 
Trosolwg o wariant 
ymgyrch pleidiau 
 

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0007/106369/to-campaign-spend-rp-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0007/106369/to-campaign-spend-rp-welsh.pdf
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Rhannu gwariant ymgyrch 
 
Rhaid i chi ddyrannu gwariant ym Mhrydain Fawr rhwng 
Lloegr, yr Alban a Chymru ar y ffurflen gwariant. Mae hyn yn 
golygu bod rhaid i chi rannu gwariant rhwng y rhannau o 
Brydain Fawr, a gwnewch yn siŵr eich bod yn aros o fewn y 
terfyn gwariant ar gyfer pob rhan.   
 
Lle mae'r gwariant yn ymwneud yn gyfan gwbl ag un rhan o'r 
DU, dylech ei ddyrannu yno. Lle mae gwariant yn ymwneud i 
raddau helaeth ag un rhan, dylech ei ddyrannu yn gyfan gwbl 
i'r rhan honno, hyd yn oed os oes mân orgyffwrdd â rhan arall. 
 
Enghraifft 1: 
 
Rydych yn dosbarthu papur newydd yng Nghymru yn bennaf, 
gyda chanran fechan yn cael ei dosbarthu mewn siroedd 
cyfagos yn Lloegr. Dylai cost y papur newydd hwn gael ei 
dyrannu yn gyfan gwbl i Gymru. 
 

Os yw eich gwariant yn ymwneud â mwy nag un rhan o'r DU, 
bydd angen i chi ei rannu rhyngddynt yn gymesur â nifer y 
seddi Seneddol ym mhob un o’r rhannau, sef Lloegr (533), Yr 
Alban (59), Cymru (40), a Gogledd Iwerddon (18).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am ragor o 
wybodaeth gweler ein 
canllawiau arbenigol 
ar rannu gwariant 
ymgyrch yma. 

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0009/155565/Expert_Paper_Splitting_campaign_spending-Welsh.pdf
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Enghraifft 2: 
 
Rydych yn gwario £90,000 ar ymgyrch hysbysebu 
genedlaethol. Dylech ei rannu yn gyntaf â 650 (cyfanswm nifer 
y seddi Seneddol yn y DU). Yna, er mwyn cael y cyfrannau, ei 
luosi â 533 (ar gyfer cyfran Lloegr), 59 (ar gyfer cyfran yr 
Alban), 40 (ar gyfer cyfran Cymru) a 18 (ar gyfer cyfran 
Gogledd Iwerddon). 
 
£90,000 / 650 = £138.46 
  

Rhan o’r DU Cyfrifiad Cyfran 

Lloegr 533 x £138 £74,000 

Yr Alban 59 x £138 £8,000 

Cymru 40 x £138 £6,000 

Gogledd Iwerddon 18 x £138 £2,000 

  
 
 
Efallai y bydd angen i chi rannu rhai costau rhwng 
gweithgaredd sy'n cyfrif fel gwariant ymgyrch a gweithgaredd 
nad yw'n cael ei gyfrif fel gwariant ymgyrch. Er enghraifft, os 
telir am nifer o daflenni, a bod rhai’n cael eu dosbarthu cyn i’r 
cyfnod a reoleiddir ddechrau, ni fydd cost y taflenni hynny yn 
cael ei rheoli ac ni fydd yn cyfrif tuag at eich terfyn gwariant. 
Bydd cost unrhyw un o'r taflenni sy'n cael eu dosbarthu ar ôl i’r 
cyfnod a reoleiddir ddechrau yn cyfrif yn erbyn eich terfyn 
gwariant. Efallai hefyd y bydd angen i chi rannu gwariant 
rhwng gwariant gan y blaid a gwariant gan ymgeiswyr unigol. 
 

Efallai hefyd y bydd angen i chi rannu cost eitemau a 
gwasanaethau rhwng gweithgareddau sy'n cyfrif fel gwariant 
ymgyrch a'r rhai nad ydynt. 
 

 

 

 

Mae'r ffigwr 
etholaeth o £138 
wedi ei dalgrynnu i'r 
bunt agosaf a’r 
ffigyrau ar gyfer y 
cyfrannau wedi cael 
eu talgrynnu i'r 
£1000 agosaf. 
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Y terfyn gwario 
cyfunedig 

Y sefyllfa nawr 
 
Nid oes terfyn gwariant cyfunedig. Mae gan bob etholiad 
derfyn gwario ei hun. Os ydych yn gwario llai na’r terfyn ar 
gyfer etholiadau Senedd Ewrop, ni allwch gario’r balans 
ymlaen i etholiad Senedd y DU.  
 
 

Y sefyllfa cyn i’r Ddeddf ddod i rym 
 
Roedd terfyn gwariant cyfunedig ar gyfer etholiad Senedd y 
DU ac etholiad cyffredinol Senedd y DU. Golyga hyn fod y 
terfyn gwariant ar gyfer etholiadau Senedd Ewrop yn 
berthnasol ar gyfer yr etholiadau yma. Os oeddech wedi 
gwario llai na’r terfyn gwariant ar gyfer etholiadau Senedd y 
DU, gallech fod wedi gwario’r balans yn etholiad cyffredinol 
Senedd y DU yn y rhan perthnasol o Brydain Fawr neu Ogledd 
Iwerddon. Ni allai’r gwariant terfynol gan neu ar ran eich blaid 
ar y ddau ymgyrch fod dros y terfyn cyfunedig.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Am ragor o 
wybodaeth ynghylch 
cyfrifo eich terfyn 
gwariant ar gyfer 
Etholiad Senedd 
Ewrop 2014, gweler 
ein canllawiau 
etholiad penodol: 
 
Etholiad Senedd 
Ewrop 2014 
 

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0014/164111/sp-epe-2014-gb-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0014/164111/sp-epe-2014-gb-welsh.pdf
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Adrodd i ni 
Rhaid i bleidiau gwleidyddol sy’n ymladd Etholiad Cyffredinol 
Senedd y DU adrodd ynghylch manylion eu hymgyrchoedd codi 
arian a gwariant ymgyrch i'r Comisiwn Etholiadol.  
 
 

Rhoddion a benthyciadau: 
 
O dan PPERA, rhoddion yw rhodd o arian, nwyddau neu 
wasanaethau sydd â gwerth o fwy na £500. Dim ond o 
ffynonellau a leolir yn bennaf yn y DU y caiff pleidiau 
gwleidyddol ym Mhrydain Fawr dderbyn rhoddion. Mae yna 
reolau gwahanol i bleidiau yng Ngogledd Iwerddon. Mae 
rheolau tebyg yn berthnasol i fenthyciadau a drefnir gan 
bleidiau. 
 
Os yw gwerth y rhodd neu fenthyciad yn fwy na throthwyon 
penodol, neu os yw o ffynhonnell nas caniateir, rhaid i'r blaid 
adrodd ynghylch y manylion i ni ar sail chwarterol. 
 
Rydym yn cyhoeddi canllawiau ar reoli rhoddion a 
benthyciadau, sydd ar gael ar ein gwefan. 
 
Yn ystod cyfnod yr etholiad cyffredinol, rhaid i chi hefyd 
gyflwyno adroddiad wythnosol ynglŷn ag unrhyw roddion 
adroddadwy y mae’r blaid wedi eu derbyn, neu fenthyciadau 
adroddadwy a drefnwyd. Os yw eich plaid yn ymladd yr 
etholiad cyffredinol ac nad yw'n derbyn unrhyw roddion neu 
fenthyciadau adroddadwy, rhaid i chi barhau i gwblhau 
adroddiad wythnosol sy’n dangos nad ydych wedi derbyn 
unrhyw roddion neu fenthyciadau.  
Mae'r cyfnod etholiad cyffredinol yn dechrau pan gyhoeddir 
bwriad Ei Mawrhydi i ddiddymu'r Senedd. Byddwn yn cysylltu â 
phob plaid i roi gwybod iddynt pryd mae cyfnod yr etholiad 
cyffredinol i fod i ddechrau. Bydd y wybodaeth hon hefyd ar 
gael ar ein gwefan. 
 

Mae ein canllawiau ar 
reoli rhoddion a 
benthyciadau i bleidiau 
ym Mhrydain 
Fawr/Gogledd 
Iwerddon  ar gael yma: 
 
Trosolwg o roddion i 
bleidiau (PF) 
 
Trosolwg o roddion i 
bleidiau (GI) 
 
Mae ffurflenni ar gyfer 
adrodd yn wythnosol 
am roddion a 
benthyciadau ar gael 
yma: 
 

http://www.electoralc
ommission.org.uk/cy
mru/i-am-a/party-or-
campaigner/guidanc
e-for-political-parties  

http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/i-am-a/party-or-campaigner/guidance-for-political-parties/reporting-donations-and-loans
http://www.comisiwnetholiadol.org.uk/
http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/i-am-a/party-or-campaigner/guidance-for-political-parties/reporting-donations-and-loans-northern-ireland
http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/i-am-a/party-or-campaigner/guidance-for-political-parties/reporting-donations-and-loans-northern-ireland
http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/i-am-a/party-or-campaigner/guidance-for-political-parties/reporting-donations-and-loans-northern-ireland
http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/i-am-a/party-or-campaigner/guidance-for-political-parties/reporting-donations-and-loans-northern-ireland
http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/i-am-a/party-or-campaigner/guidance-for-political-parties
http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/i-am-a/party-or-campaigner/guidance-for-political-parties
http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/i-am-a/party-or-campaigner/guidance-for-political-parties
http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/i-am-a/party-or-campaigner/guidance-for-political-parties
http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/i-am-a/party-or-campaigner/guidance-for-political-parties
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Mae hwn yn ofyniad ychwanegol i'r adroddiad chwarterol am 
roddion a benthyciadau, y mae'n rhaid i bleidiau barhau i’w 
ddarparu drwy gydol y cyfnod a reoleiddir. 

 

 
Gwariant ymgyrch 
 
Mae’r terfyn amser ar gyfer adrodd ynglŷn â’ch gwariant 
ymgyrch yn dibynnu ar faint yr ydych wedi'i wario. 
 
Bydd angen i chi lenwi a dychwelyd ffurflen gwariant ymgyrch i 
ni erbyn y dyddiadau canlynol: 

 

Os ydych wedi gwario llai na £250,000 
Y terfyn amser ar gyfer adrodd ynghylch gwariant dan 
£250,000 yw 7 Awst 2015. 
 
Os ydych wedi gwario dros £250,000 
Y terfyn amser ar gyfer adrodd ynghylch gwariant dros 
£250,000 yw 7 Tachwedd 2015.  
  

Bydd angen i chi 
gynnwys adroddiad 
gan archwiliwr 
annibynnol gyda’ch 
ffurflen wedi ei 
chwblhau, os ydych 
wedi gwario dros 
£250k. 

Am ragor o 
wybodaeth ynghylch 
rheoli eich gwariant 
ymgyrch, gweler ein 
trosolwg o wariant 
ymgyrch plaid   

http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/i-am-a/party-or-campaigner/guidance-for-political-parties/campaign-spending
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0007/106369/to-campaign-spend-rp-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0007/106369/to-campaign-spend-rp-welsh.pdf


 

 

Angen help? Ffoniwch ni…  

 

Lloegr: 020 7271 0616, Yr Alban: 0131 225 0200 

Cymru: 029 2034 6800, G.Iwerddon: 028 9089 4020 
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* Mae’r dyddiad yma wedi’i newid gan Ddeddf Tryloywder Lobïo, 

ymgyrchu gan rai nad ydynt yn bleidiau a Gweinyddiaeth Undebau 
Llafur 2014 

** Newidiwyd y dyddiad hwn ar 5 Chwefror 2015 

 
 

Digwyddiad Dyddiad Proses 

Cyfnod a reoleiddir yn 
cychwyn* 

23 Mai 2014  Dechrau cofnodi eich 
gwariant 

27 Chwefror 
2015** 

Sicrhau fod eich cais i 
gofrestru plaid newydd, 
neu i newid manylion 

eich plaid, i mewn cyn y 
dyddiad hwn 

Terfyn amser ar gyfer 
ceisiadau i gofrestru 

plaid wleidyddol 

7 Mai 2015 
Diwrnod pleidleisio a 
diwedd y Cyfnod a 
Reoleiddir 

8 Mehefin 
2015 

Terfyn amser i dderbyn 

anfonebau 

Gwnewch yn siŵr eich 
bod wedi derbyn eich holl 

anfonebau gan eich 
cyflenwyr erbyn y 

dyddiad hwn 

7 Gorffennaf 
2015 

Terfyn amser i dalu 
anfonebau Gwnewch yn siŵr eich 

bod wedi talu eich holl 
anfonebau cyn y dyddiad 

hwn. Byddwch angen 
gorchymyn llys os nad 

ydych wedi gwneud 
hynny 

7 Awst 2015 
Terfyn amser i gyflwyno 
ffurflen gwariant 
ymgyrch 

 

Mae gennych chi tan y 
dyddiad hwn i gyflwyno 

eich ffurflen gwariant, os 
ydych wedi gwario llai na 

£250k 

7 Tachwedd 
2015 

Terfyn amser i gyflwyno 
ffurflen gwariant 
ymgyrch (>250k) 

 (>250k) 

Mae gennych chi tan y 
dyddiad hwn i gyflwyno 

eich ffurflen gwariant, os 
ydych wedi gwario mwy 

na £250k 
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Sut allwn ni helpu 
 
Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth yn y dogfennau 
canllawiau yr ydym wedi'u hawgrymu yn y ddogfen hon, neu 
gallwch weld ein dewis llawn o ganllawiau ac adnoddau 
cyfredol ar ein gwefan. 
 
Os yw'n haws, gallwch hefyd 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: 
 

 Cymru:  029 2034 6800 
infowales@electoralcommission.org.uk 
 

 Lloegr: 020 7271 0616 
pef@electoralcommission.org.uk 
 

 Yr Alban: 0131 225 0200 
infoscotland@electoralcommission.org.uk 

 

 Gogledd Iwerddon:  028 9089 4020 
infonorthernireland@electoralcommission.org.uk 
 
 

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

 

 

mailto: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

