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Adroddiad rhoddion wythnosol 
cyn y bleidlais ar gyfer 
ymgyrchwyr nad ydynt yn 
bleidiau cofrestredig  
  

Mae'r ffurflen hon ar gyfer:  
Mae'n rhaid i'r person cyfrifol gwblhau'r adroddiad hwn a'i 
ddychwelyd i ni.   
  
Gallwch gwblhau a chyflwyno eich cofnod gwario ar-lein gan 
ddefnyddio CPE ar-lein, ein system gyflwyno ar-lein. Mae hyn yn 
gyfleus gan y gallwch adolygu eich cofnod unrhyw bryd cyn ei 
gyflwyno ac mae cymorth ar gael os oes ei angen arnoch.  
Mae'n rhaid i chi gael cyfrif defnyddiwr i wneud hyn.   
  
Neu, gallwch lenwi'ch adroddiad rhoddion gan ddefnyddio'r ffurflen 
hon a'i chyflwyno i ni drwy'r post. Gallwch deipio'n syth i mewn i'r 
ffurflen a'i hargraffu i'w llofnodi a'i dychwelyd i ni.  
  
Mae'n ofyniad cyfreithiol i roi'r wybodaeth a nodir ar y ffurflen, 
heblaw lle nodir ei fod yn ddewisol.   
  

Amserlen adrodd cyn y bleidlais  
Yn y cyfnod cyn etholiad cyffredinol Senedd y DU mae'n rhaid i  
ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau cofrestredig gwblhau adroddiad 
cyn y bleidlais o roddion dros werth penodol yn rheolaidd cyn 
dyddiad y bleidlais.   
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Dylech ddarllen ein canllawiau etholiad cyffredinol Senedd y DU: 
adrodd cyn y bleidlais i ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau cyn 
cwblhau'r ffurflen hon. Does dim angen i chi gyflwyno adroddiadau 
cyn y bleidlais ar gyfer cyfnod penodol os nad ydych yn derbyn 
rhoddion adroddadwy yn ystod y cyfnod hwnnw.   
  
Nid oes angen i ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau 
cofrestredig sydd hefyd yn bleidiau cofrestredig (heblaw 
pleidiau llai) gwblhau adroddiadau cyn y bleidlais.  

 
O ddiddymu'r Senedd ar 6 Tachwedd 2019 nes y diwrnod 
pleidleisio ar 12 Rhagfyr 2019, mae'n rhaid i chi gyflwyno 
adroddiadau o roddion yr ydych wedi'u cael dros werth penodol. 
Caiff y rhain eu galw'n 'adroddiadau wythnosol cyn y bleidlais'.  
 
Mae'r tabl isod yn dangos y cyfnodau adrodd a'r dyddiadau cau yr 
ydym i dderbyn yr adroddiadau wythnosol ar gyfer etholiad 2019.  
  
  
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 
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Nodiadau esboniadol  
  

Adran A1 Manylion ymgyrchydd nad 
yw'n blaid   
  
Darparwch y manylion canlynol (dylid rhoi'r rhain ar frig pob 
tudalen yr adroddiad yn y gwagle a ddarperir):  
  
• enw'r ymgyrchydd nad yw'n blaid gofrestredig  
• dyddiadau'r cyfnod adrodd cyn y bleidlais y mae'r adroddiad 

hwn yn berthnasol iddo  
 

Adran A2 - Datganiad a llofnod   
  
Mae'n rhaid i'r datganiad hwn gael ei lofnodi gan y person cyfrifol 
ar gyfer yr ymgyrchydd nad yw'n blaid, sef:  
  
• yn achos unigolyn, y person hwnnw  
• yn achos sefydliad neu gorff (gan gynnwys plaid lai 

gofrestredig), y person sydd wedi'u cofrestru fel y person 
cyfrifol gyda'r Comisiwn Etholiadol   

  

Adran B1 Rhoddion a Dderbyniwyd  
  
Mae'n rhaid i chi ddatgan yr holl roddion a dderbyniwyd dros 
£7,500, hyd yn oed os ydych yn eu dychwelyd gan nad ydynt yn 
cael eu caniatáu, un ai cyn neu ar ôl i'r adroddiad gael ei gwblhau.  
  
Mae hyn yn cynnwys:  
• rhoddion a dderbyniwyd dros £7,500, a   
• rhoddion gan yr un ffynhonnell sy'n adio i fwy na £7,500  
  
Gallwch greu cymaint o daflenni ar wahân ag y mynnoch gan 
ddefnyddio'r botymau Ychwanegu (+) neu Tynnu (-). Gallwch 
hefyd symud rhodd i fyny neu lawr y rhestr drwy glicio ar y 
saethau.  
  
Ar gyfer pob rhodd a geir, rhowch y wybodaeth a restrir isod.  
  
I gael mwy o wybodaeth am oddion a ganiateir, gweler:   
  
• Gwirio caniatâd ar gyfer ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau  
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Manylion rhoddwr   
Enw llawn a chyfeiriad  
Rhowch enw llawn a chyfeiriad y rhoddwr a wnaeth y rhodd.   
   
Statws rhoddwr  
Nodwch statws pob rhoddwr, gan ddewis un o'r categorïau isod - 
os yw'n gwmni cofrestredig, nodwch rif cofrestru'r cwmni a 
chyfeiriad cofrestredig swyddfa'r cwmni, fel sydd yng nghofrestr 
Tŷ'r Cwmnïau.  
  
• 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   

  

Manylion rhoddion   
Rhowch y manylion canlynol ynghylch pob rhodd a dderbyniwyd:   
  
• Math o rodd: Nodwch p'un a oedd y rhodd yn arian neu ddim 

yn arian.  
• Gwerth: Os oedd y rhodd yn rhodd o arian, rhowch y swm a 

gafwyd mewn arian parod, siec ac ati. Os oedd yn rhodd yn 
un o ddim yn arian, rhowch fanylion cyfanswm gwerth y 
nwyddau neu'r gwasanaethau a ddarparwyd (mae 
gwybodaeth ar sut i gyfrifo gwerth rhodd o'r fath yn ein 
canllawiau Rhoddion i ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau).  

• Natur y rhodd ddim yn arian: Os oedd y rhodd yn rhodd ddim 
yn arian, rhowch ddisgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau 
a dderbyniwyd.  

• Dyddiad cael: Nodwch y dyddiad y cafwyd y rhodd.    
• Ticiwch y blwch i nodi p'un a bod y rhodd yn nawdd neu 

gymynrodd, neu p'un a bod gan y rhoddwr gofnod dienw ar y 
gofrestr etholiadol.  
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Cwblhau'r ffurflen a'i 
dychwelyd atom  
   
Mae'n rhaid i'r person cyfrifol ddychwelyd yr adroddiadau rhoddion 
wythnosol cyn y bleidlais i ni erbyn y dyddiad cau perthnasol yn yr 
amserlen uchod.  
Gallwch gael cosb os nad ydych yn  cyflwyno eich adroddiad ar 
amser.  
 

Cyflwyno'r ffurflenni ar-lein:    
Rydym yn eich annog i gwblhau eich cofnodion a'ch datganiadau 
ar-lein gan ddefnyddio CPE Ar-lein, ein system gyflwyno ar-lein. 
Canllawiau ar sut i osod cyfrif ar CPE Ar-lein ar gael yma.  
  

Cyflwyno eich cofnod drwy'r post:  
Os nad ydych yn cyflwyno eich adroddiad ar-lein, gallwch ei anfon 
atom drwy'r post:   
  
Cyllid Pleidiau ac Etholiadau  
Y Comisiwn Etholiadol  
3 Bunhill Row   
Llundain  
EC1Y 8YZ   
  
Os ydych yn cael problemau yn cyflwyno eich cofnod, gallwch 
gysylltu â ni drwy ffonio 0333 103 1929 neu ebostio 
infowales@electoralcommission.org.uk.  
  
  

https://pefonline.electoralcommission.org.uk/Default.aspx
https://pefonline.electoralcommission.org.uk/Default.aspx
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0010/128485/sp-pefonline-rp-npc-rc-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0010/128485/sp-pefonline-rp-npc-rc-welsh.pdf

	Amserlen adrodd cyn y bleidlais
	Nodiadau esboniadol
	Adran A1 Manylion ymgyrchydd nad yw'n blaid
	Adran A2 - Datganiad a llofnod
	Adran B1 Rhoddion a Dderbyniwyd

	Cwblhau'r ffurflen a'i dychwelyd atom

