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Ffurflen ‘dim’ wythnosol 
gan blaid wleidyddol 
gofrestredig (PF) 

Rhaid i drysorydd y blaid lofnodi a chyflwyno’r 
ffurflen hon. 

Gallwch gwblhau a chyflwyno eich ffurflen drwy 

ddefnyddio CPE Ar-lein, ein system gronfa ddata ar-lein. Mae 
hyn yn golygu y gallwch adolygu eich ffurflen ar unrhyw adeg 
cyn ei chyflwyno ac mae cymorth ar gael os byddwch ei angen. 

Byddwch angen cyfrif defnyddiwr i wneud hyn. 

Fel arall, gallwch lenwi eich ffurflen wythnosol drwy 
ddefnyddio'r ffurflen hon a'i chyflwyno drwy'r post.  

I bwy mae’r ffurflen hon: 

Pleidiau gwleidyddol a gofrestrwyd ym Mhrydain Fawr sydd: 

 yn ymladd etholiad cyffredinol Senedd y DU yn 2019; neu

 nad ydynt yn ymladd etholiad cyffredinol Senedd y DU yn
2019 ac heb gyflwyno datganiad rhyddhad

Rhaid i chi lenwi'r ffurflen hon os nad ydych wedi derbyn 
unrhyw roddion neu ymrwymo i unrhyw drafodion a reoleiddir 

yn y cyfnod adrodd perthnasol. Os ydych wedi cael unrhyw 
roddion gyda gwerth dros £7,500, neu wedi cael trafodyn gyda 
gwerth dros £7,500, mae’n rhaid i chi gwblhai ffurflen . 

Mae ffurflen ar wahân i Ogledd Iwerddon. Ceir datganiad nad 

yw eich plaid yn ymladd etholiad cyffredinol Senedd y DU yma. 

Byddwch yn gwneud datganiad pan fyddwch yn llofnodi'r 

ffurflen hon. Mae’n drosedd gwneud datganiad ffug gan wybod 
hynny neu’n ddi hid. 

Os ydych yn 
defnyddio fersiwn 

hŷn o Adobe 
Reader, efallai na 
fyddwch yn gallu 

arbed y ffurflen sydd 
wedi'i chwblhau. 
Rydym yn awgrymu 

eich bod yn 
lawrlwytho a gosod y 
fersiwn newydd o 

Adobe i ddefnyddio’r 
ffurflen hon. 

https://pefonline.electoralcommission.org.uk/Default.aspx
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0007/117799/sp-pefonline-rp-npc-rc.pdf
https://www.electoralcommission.org.uk/sites/default/files/2019-10/Weekly-pre-poll-reporting-UKPGE-2019-GB%202_0.pdf
https://www.electoralcommission.org.uk/sites/default/files/2019-10/Weekly%20nil%20return%20UKPGE%20Parties%20NI%202019.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/electoral_commission_pdf_file/0018/13536/form-rp6.pdf
http://get.adobe.com/uk/reader/
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Beth yw rhodd 
 

Rhodd yw arian, nwyddau neu wasanaethau a roddir i blaid 
heb godi tâl neu ar delerau anfasnachol, gyda gwerth o dros 

£500. Rhaid adrodd ynglŷn â rhoddion dros £7500.  
 

Beth yw trafodion a reoleiddir 
adroddadwy 
 
Trafodion a reoleiddir yw benthyciadau, cyfleusterau credyd neu 

drafodion cysylltiedig gyda gwerth dros £500. Mae’n rhaid adrodd 
trafodion a reoleiddir gyda gwerth dros £7,500. 
 
Benthyciad 
 

Unrhyw fenthyciad sydd werth mwy na £7,500 a wneir gan 
bencadlys y blaid lle mae pob cyfranogwr yn fenthycwyr a 

ganiateir. 
 
Cyfleuster credyd 

 

Unrhyw gyfleuster credyd sydd werth mwy na £7,500, fel gorddrafft 

banc neu gerdyn credyd. 
 
Trafodion cysylltiedig 

 

Sicrwydd neu warant am rwymedigaethau’r blaid i rywun arall 

gyda gwerth o fwy na £7,500. 
 

Amserlen adrodd wythnosol 
 

Rhaid i chi gyflwyno ffurflen wythnosol o roddion a thrafodion a 
reoleiddir unwaith y diddymir y Senedd. Os nad ydych wedi 
derbyn unrhyw roddion nac ymrwymo i unrhyw drafodion a 

reoleiddir yn y cyfnod adrodd perthnasol, rhaid i chi lenwi 
ffurflen ‘dim’.  
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Rhaid i chi gyflwyno'r ffurflen o fewn 7 diwrnod i ddiwedd yr 

wythnos berthnasol.  
  

Mae’r tabl isod yn gosod y cyfnodau adrodd wythnosol a'r 

dyddiadau cau i gyflwyno ffurflenni i ni ar gyfer etholiad 2019. 
 
Cyfnod Addrod Rhaid cyflwyno adroddiad 

erbyn 

6 Tachwedd 2019 – 12 
Tachwedd 2019 

19 Tachwedd 2019 

13 Tachwedd 2019 – 19 
Tachwedd 2019 

26 Tachwedd 2019 

20 Tachwedd 2019 – 26 
Tachwedd 2019  

3 Rhagfyr 2019 

27 Nov 2019 – 3 Rhagfyr 

2019 

10 Rhagfyr 2019 

4 Rhagfyr 2019 – 10 Rhagfyr 
2019 

17 Rhagfyr 2019 

11 Rhagfyr 2019 – 12 
Rhagfyr 2019 (llai na 7 

diwrnod) 

19 Rhagfyr 2019 

 
 

Nodiadau esboniadol 
 

Adran 1 Manylion plaid gofrestredig 
 
Nodwch enw, rhif cyfeirnod y blaid a dyddiadau’r cyfnod y 

mae'r adroddiad yn ymwneud ag ef. 
 

Adran 2 Datganiad ffurflen ‘dim’ 
 

Darllenwch y datganiad yn ofalus a chwblhau’r cyfnod adrodd.  
 

Adran 3 Datganiad a Llofnodion 
 
Rhaid i'r datganiad gael ei lofnodi gan y person a gofrestrwyd 

fel trysorydd y blaid.  
 

Mae'n drosedd 
gwneud datganiad 
ffug yn fwriadol neu'n 

ddi-hid. 
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Cwblhau ac anfon y 
ffurflen atom 
 

Rhaid i drysorydd y blaid anfon y ffurflen wythnosol atom erbyn 
y dyddiad cau perthnasol a nodir ar yr amserlen uchod. 

 

Cyflwyno’r ffurflenni ar-lein 
 
Rydym yn eich annog i gwblhau eich ffurflenni a datganiadau 
drwy ddefnyddio CPE Ar-lein, ein system gronfa ddata ar-lein. 

Ceir canllawiau yma ar sut i sefydlu cyfrif PEF Ar-lein. 
 

Cyflwyno eich ffurflen drwy'r post 
 

Os nad ydych yn cyflwyno eich ffurflen ar-lein, gallwch ei 
hanfon atom drwy'r post i:  
 

Party and Election Finance 
The Electoral Commission 

3 Bunhill Row  
London 
EC1Y 8YZ  

 
Petaech yn cael unrhyw broblemau wrth gyflwyno eich ffurflen, 

gallwch gysylltu â ni dros y ffôn ar 0333 103 1929 neu anfonwch 
e-bost i pef@electoralcommission.org.uk 
 

 

Gallech gael eich 

cosbi os nad ydych 
yn cyflwyno eich 
adroddiadau ar 

amser. 

https://pefonline.electoralcommission.org.uk/Default.aspx
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0007/117799/sp-pefonline-rp-npc-rc.pdf
mailto:pef@electoralcommission.org.uk


Ffurflen 'dim' wythnosol gan blaid wleidyddol gofrestredig (PF) 

Etholiad Cyffredinol Senedd y DU 2019
Cyflwyno'r ffurflen hon ar-lein:

Rydym yn eich annog i gwblhau eich ffurflen a datganiadau trwy ddefnyddio PEF-lein, ein

system gyflwyno ar-lein. Ceir canllawiau ar sut i sefydlu cyfrif drwy ddefnyddio PEF Ar-lein 

yma.

Darllenwch y nodiadau esboniadol os gwelwch yn dda cyn cwblhau'r ffurflen hon.

I bwy mae'r ffurflen hon:

Pleidiau gwleidyddol a gofrestrwyd ym Mhrydain Fawr sydd

 yn ymladd etholiad cyffredinol Senedd y DU yn 2019; neu

 nad ydynt yn  ymladd etholiad cyffredinol Senedd y DU yn 2019 ac heb gyflwyno

datganiad rhyddhad

Amserlen Adrodd

Adran 1 Manylion y blaid

Enw Cofrestredig y Blaid

Cyfeirnod Plaid

Cyfnod Etholiadol

At ddefnydd y Comisiwn Etholiadol yn unig

Dyddiad derbyn

Dyddiad mewnbynnu i'r gronfa ddata

Ffeil wedi'i gwirio gan

Cyfnod Adrodd Rhaid cyflwyno adroddiad 
erbyn 

6 Tachwedd 2019 – 12 

Tachwedd 2019 

19 Tachwedd 2019 

13 Tachwedd 2019 – 19 
Tachwedd 2019 

26 Tachwedd 2019 

20 Tachwedd 2019 – 26 
Tachwedd 2019  

3 Rhagfyr 2019 

27 Tachwedd 2019 – 3 
Rhagfyr 2019 

10 Rhagfyr 2019 

4 Rhagfyr 2019 – 10 Rhagfyr 
2019 

17 Rhagfyr 2019 

11 Rhagfyr 2019 – 12 Rhagfyr 

2019 (llai na 7 diwrnod) 

19 Rhagfyr 2019 



Enw'r Blaid

Adran 2 Datganiad Ffurflen 'Dim'

Nid yw'r blaid a enwir uchod wedi:

• Wedi derbyn unrhyw roddion adroddadwy fel y'u diffinnir yn Rhan IV o'r Ddeddf 

 Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000

• Cymryd benthyciad adroddadwy nac wedi cael defnydd o unrhyw gyfleuster 

  credyd fel y'u diffinnir yn Rhan IVA o'r Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a

 Refferenda 2000

• Wedi gwneud unrhyw newid i fenthyciadau neu gyfleusterau credyd yr adroddwyd

  arnynt eisoes fel y'u diffinnir yn Rhan IVA o'r Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, 

Etholiadau a Refferenda 2000

• Wedi ymgymryd ag unrhyw drafodion cysylltiedig (gwarant neu sicrwydd) fel y'u

diffinnir yn Rhan IVA o'r Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol Etholiadau a Refferenda 2000

• Wedi gwneud newidiadau i unrhyw drafodion cysylltiedig (gwarant neu sicrwydd) 

fel y'u diffinnir yn  Rhan IVA o'r Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, 

Etholiadau a Refferenda 2000

yn y cyfnod         

Adran 3 Datganiad a Llofnod

Rwyf yn datgan hyd eithaf fy ngwybodaeth a'm cred, fod y ffurflen datganiad 'dim' 

yn gywir ar gyfer y cyfnod adrodd penodedig. 

Llofnodwyd  

Dyddiad

Printiwch Enw


