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Cofnod gwariant ar gyfer 
ymgyrchwyr nad ydynt yn 
bleidiau cofrestredig      
 
Mae'r ffurflen hon ar gyfer: 
 
Y person cyfrifol ar gyfer ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau 
cofrestredig.  
 
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. Mae canllawiau ar 
sut i osod cyfrif ar CPE Ar-lein ar gael yma.  
 
Neu, gallwch lenwi'ch cofnod gwario 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.  
 

Eich gwariant ymgyrchu a reoleiddir  
 
Yn cyfnod rheoledig ar gyfer etholiad cyffredinol Seneddol y DU 
ar 12 Rhagfyr yn 2019, mae gofyn i ymgyrchwyr nad ydynt yn 
bleidiau gyflwyno cofnod gyda manylion eu gwariant ar 
weithgarwch ymgyrchu a reoleiddir i'r Comisiwn Etholiadol. Mae'r 
cyfnod hwn hefyd yn cynnwys y cyfnod cyn etholiadau Seneddol 
Ewrop ar 23 Mai 2019. 
 
Dylech ddarllen y canllawiau cysylltiedig cyn cwblhau'r ffurflen 
hon. Nid oes angen i chi gyflwyno ffurflen:  
 

• os nad ydych wedi mynd i wariant ymgyrchu a reoleiddir  
• os ydych wedi gwario llai na’r trothwyon cofrestru 

ymhob rhan o’r Deyrnas Unedig  
 

I gael rhagor o 
wybodaeth, gweler y 
canllawiau 
cysylltiedig: 
 
• Rheoli gwariant 

rhai nad ydynt yn 
bleidiau 

• Rhannu gwariant 
ymgyrchu 

Ffurflen TP4(i) 
 

Os ydych yn 
defnyddio fersiwn 
hŷn o Adobe 
Reader, efallai na 
fyddwch yn gallu 
arbed y ffurflen wedi'i 
llenwi. Rydym yn 
argymell eich bod yn 
lawrlwytho a gosod y 
fersiwn newydd o 
Adobe i ddefnyddio'r 
ffurflen hon. 
 

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/0007/117799/sp-pefonline-rp-npc-rc.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0009/169479/form-tp4-1-ukpge-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0016/225223/UKPGE-2017-Managing-campaign-spending-NPC-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0016/225223/UKPGE-2017-Managing-campaign-spending-NPC-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0016/225223/UKPGE-2017-Managing-campaign-spending-NPC-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0008/155564/Expert_Paper_Splitting_campaign_spending.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0008/155564/Expert_Paper_Splitting_campaign_spending.pdf
http://get.adobe.com/uk/reader/
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Os nad oes angen i chi gyflwyno ffurflen wariant, dylech roi 
gwybod i ni drwy anfon e-bost i pef@electoralcommission.org.uk 
 
Hefyd, mae'n rhaid i ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau 
cofrestredig (heblaw pleidiau cofrestredig nad ydynt yn bleidiau 
llai) hefyd gyflwyno cofnod o roddion a dderbyniwyd tuag at 
wariant ymgyrchu a reoleiddir. Gallwch gyflwyno'ch cofnod 
rhoddion ar-lein neu gyflwyno ffurflen TP4(ii).  
 

Nodiadau 
esboniadol 

 

Adran A1 Manylion ymgyrchydd nad 
yw'n blaid  
 
Rhowch y manylion canlynol: 
• enw'r ymgyrchydd nad yw'n blaid gofrestredig 
• eich cyfeirnod cofrestru. Mae hyn yn dechrau gyda'r 

rhagddodiad 'TP' ac fe'i rhoddwyd i chi wrth gofrestru, neu 
fel arall mae ar gael o'r gofrestr o ymgyrchwyr yma. 

• yr etholiad y mae'r cofnod hwn yn berthnasol iddo 
 
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  

 
Bydd angen i chi lofnodi copi argraffedig o'r ffurflen i ddilysu'r 
cofnod cyn ei anfon atom.  
Ticiwch y blwch i nodi p'un a bod adroddiad rhoddion (ffurflen 
TP4(ii)) wedi'i amgáu gyda'r cofnod gwario. 

 
 
 

Mae'n drosedd 
gwneud datganiad 
ffug gan wybod 
hynny neu yn 
fyrbwyll. 

Byddwn yn cyhoeddi 
manylion cofnodion 
gwariant ar ein 
gwefan ar ôl y 
bleidlais. 
 

mailto:pef@electoralcommission.org.uk
https://pefonline.electoralcommission.org.uk/Default.aspx
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0009/169470/form-tp4-2-ukpge-welsh.pdf
https://pefonline.electoralcommission.org.uk/Search/EntitySearch.aspx
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0009/169470/form-tp4-2-ukpge-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0009/169470/form-tp4-2-ukpge-welsh.pdf
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Adran A2 Manylion archwilydd (os yn 
berthnasol) 
 
Mae'n rhaid i chi gael eich cofnod gwario wedi'i archwilio os 
ydych wedi gwario mwy na £250,000 ar weithgarwch ymgyrchu a 
reoleiddir. Os yw hyn yn berthnasol i chi, mae'n rhaid i chi roi 
manylion enw a chyfeiriad yr archwilydd ac anfon adroddiad 
archwilydd gyda'r cofnod wedi'i archwilio.   
 
 

Adran B1 (i) Crynodeb o'r gwariant yn 
yr EPEs 
 
O ran pob un o Loegr, yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon, 
cwblhewch yr adran hon gan roi crynodeb o unrhyw wariant yr 
ydych eisoes wedi'i adrodd yn eich ffurflen wariant ar gyfer 
etholiadau Seneddol Ewrop: 
 
• cyfanswm y taliadau a wnaed  
• cyfanswm y gwariant tybiannol 
• cyfanswn unrhyw hawliadau heb eu talu 
• cyfanswn unrhyw hawliadau wedi'u herio 
• cyfanswm gwariant fel rhan o ymgyrchy ar y cyd (dewisol)  
• cyfanswm y gwariant (h.y cyfanswm yr uchod) 
 
Os na wnaethoch chi adrodd am unrhyw wariant yn etholiadau 
Seneddol Ewrop yna gadewch y rhain fel sero. 
 
 

  

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0014/106610/temp-auditor-rp-npc.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0014/106610/temp-auditor-rp-npc.pdf
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Adran B1 (ii) Crynodeb o'r gwariant 
yn y cyfnod rheoledig cyfan ar gyfer 
UKPGE 
 
O ran Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon, cwblhewch 
yr adran hon gan roi crynodeb: 
 
• cyfanswm gwariant ymgyrchu yn ystod y cyfnod a reoleiddir 

cyn i chi gofrestru fel ymgyrchydd nad yw'n blaid  
• cyfanswm y gwariant ar ymgyrchoedd yr ydych eisoes 

wedi'i nodi yn eich ffurflen ar gyfer etholiadau Seneddol 
Ewrop (EPEs) ym mis Mai - mae hyn o'r llinell binc 
'Cyfanswm' yn adran B1 (i) 

 
 
ac am wariant yr aethpwyd iddo yn ystod y cyfnod rheoledig ar ôl 
i chi gofrestru fel ymgyrchydd nad yw'n blaid ac nad ydych eisoes 
wedi adrodd arno yn eich ffurflen EPEs: 
 
• cyfanswm y taliadau a wnaed  
• cyfanswm y gwariant tybiannol 
• cyfanswn unrhyw hawliadau heb eu talu 
• cyfanswn unrhyw hawliadau wedi'u herio 
• cyfanswm gwariant fel rhan o ymgyrchy ar y cyd (dewisol)  
• cyfanswm y gwariant (h.y cyfanswm yr uchod) 

 
Dylai'r symiau yny tabl crynodeb fod yr un peth a chyfanswm yr 
holl eitemau gwariant a gofnodwyd yn adrannau B2 - B5 isod. 
 
Dylech ail wirio'r wybodaeth a'r cyfrifiadau yr ydych yn ei darparu 
yn ofalus. Dylech sicrhau eich bod wedi dosrannu'ch gwariant yn 
gywir i Gymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon ac hefyd 
wedi rhoi eich gwariant ledledl y DU. 
 
 

Adran B2 Taliadau unigol   
 
Defnyddiwch yr adran hon i ddweud wrthym am y taliadau a 
wnaed mewn perthynas â gweithgarwch ymgyrchu a reoleiddir. 
Gallwch grey cymaint o daflenni ar wahân ag y mynnoch gan 
ddefnyddio'r botymau Ychwanegu (+) neu Tynnu (-). Gallwch 
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hefyd symud eitem o wariant i fyny neu lawr y rhestr drwy glicio 
ar y saethau. 
 
Ar gyfer pob eitem o wariant, rhowch y manylion canlynol: 
 
• Rhif yr eitem. Rhifwch bob eitem o wariant. Defnyddir 

rhifau eitemau i groesgyfeirio gydag adrannau eraill o'r 
ffurflen a'r anfonebau/derbynebau cefnogol. 

• Gwerth yr eitem. Rhowch y swm o wariant ar yr eitem. 
• Rhan(nau) o'r DU y mae'r gwariant yn berthnasol iddo. 

Rhowch y swm o wariant y gellir ei ddosrannu i Gymru, 
Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon (mae canllawiau ar 
ddosrannu gwariant ar gael yn ein canllawiau Rheoli 
gwariant ymgyrchu rhai nad ydynt yn bleidiau). 

• Dyddiad gwariant. Rhowch y dyddiad y gwnaethpwyd y 
gwariant. 

• Dyddiad derbyn. Rhowch ddyddiad yr hawliad am daliad 
gan y cyflenwr (fel arfer y dyddiad ar yr anfoneb).  

•  Dyddiad y talwyd yr anfoneb. Dyma'r dyddiad a 
ddangosir ar unrhyw dderbynneb. 

• Categori pob eitem.  Nodwch pa gategori o weithgarwch 
ymgyrchu a reoleiddir y mae'r gwariant yn berthnasol iddo 
(mae mwy o wybodaeth o ran pa weithgarwch a gynhwysir 
yn y rheolau yn ein canllawiau ymgyrchu rhai nad ydynt yn 
bleidiau). 

• Cyflenwr. Rhowch enw a chyfeiriad llawn cyflenwr y 
nwyddau neu'r gwasanaethau y mae pob eitem yn perthyn 
iddo. 

• Natur y gwariant. Rhowch ddisgrifiad o'r nwyddau a'r 
gwasanaethau ar gyfer y gwariant e.e. llogi fan ddosbarthu 
am dair wythnos.  

• Cyflwynwyd yr anfoneb/derbynneb. Mae'n rhaid cyflwyno 
anfoneb neu dderbynneb ar gyfer unrhyw eitem o wariant 
dros £200. Nodwch os oes derbynneb wedi'i hamgáu gyda'r 
cofnod. 

• Ymgyrchydd llai. Os mai chi yw'r prif ymgyrchydd mewn 
ymgyrch ar y cyd, rhowch enwau unrhyw ymgyrchwyr llai a 
wnaeth y gwariant. 

 
Yn ogystal, os yw eitem o wariant yn cyfrif tuag at y terfyn 
gwariant mewn etholaeth benodol lle rydych chi wedi gwario mwy 
na £7,800, rhaid i chi farcio'r eitem gyda'r llythyr adnabod 
perthnasol o adran B7. 
 

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0016/225223/UKPGE-2017-Managing-campaign-spending-NPC-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0016/225223/UKPGE-2017-Managing-campaign-spending-NPC-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/225218/UKPGE-2017-Overview-of-non-party-campaigns-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/225218/UKPGE-2017-Overview-of-non-party-campaigns-Welsh.pdf
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Adran B3 Gwariant tybiannol 
 
Defnyddiwch yr adran hon i ddweud wrthym am yr holl eitemau o 
wariant tybiannol mewn perthynas â gweithgarwch ymgyrchu a 
reoleiddir. Gallwch greu cymaint o daflenni ar wahân ag y 
mynnoch gan ddefnyddio'r botymaui Ychwanegu (+) neu Tynnu 
(-). Gallwch hefyd symud eitem o wariant i fyny neu lawr y rhestr 
drwy glicio ar y saethau.  
Ar gyfer pob eitem o wariant tybiannol, rhowch y manylion 
canlynol: 
 
• Rhif yr eitem. Rhifwch bob eitem o wariant. Defnyddir 

rhifau eitemau i groesgyfeirio gydag adrannau eraill o'r 
ffurflen a'r anfonebau/derbynebau cefnogol. 

• Gwerth yr eitem. Rhowch werth y gwariant tybiannol ar 
nwyddau neu wasanaethau a ddarparwyd. (mae 
gwybodaeth ar sut i gyfrifo gwerth y gwariant tybiannol yn 
ein canllawiau rheoli ymgyrchu rhai nad ydynt yn bleidiau). 

• Rhan(nau) o'r DU y mae'r gwariant yn berthnasol iddo. 
Rhowch y swm priodol o'r cyfanswm gwariant y gellir ei 
ddosrannu i Gymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon 
(mae canllawiau ar ddosrannu gwariant ar gael yn ein 
canllawiau Rheoli gwariant ymgyrchu rhai nad ydynt yn 
bleidiau). 

• Cyfnod / dyddiad y gwariant. Rhowch y dyddiad neu'r 
cyfnod y gwnaethpwyd y gwariant. 

• Categori pob eitem.  Nodwch pa gategori o weithgarwch 
ymgyrchu a reoleiddir y mae'r gwariant yn berthnasol iddo 
(mae mwy o wybodaeth o ran pa weithgarwch a gynhwysir 
yn y rheolau yn ein canllawiau ymgyrchu rhai nad ydynt yn 
bleidiau). 

• Cyflenwr. Rhowch enw a chyfeiriad llawn cyflenwr y 
nwyddau neu'r gwasanaethau y mae pob eitem yn perthyn 
iddo. 

• Natur y gwariant. Rhowch ddisgrifiad o'r nwyddau a'r 
gwasanaethau ar gyfer y gwariant e.e. llogi fan ddosbarthu 
am dair wythnos.  

• Ymgyrchydd llai. Os mai chi yw'r prif ymgyrchydd mewn 
ymgyrch ar y cyd, rhowch enwau unrhyw ymgyrchwyr llai y 
gwnaethpwyd y gwariant ar eu rhan. 

 
Os yw'r eitem o wariant tybiannol yn cyfrif tuag at derfyn gwario 
mewn etholaeth benodol lle'r ydych wedi gwario mwy na 
chyfanswm o £7,800, mae'n rhaid i chi nodi unrhyw etholaethau 

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0016/225223/UKPGE-2017-Managing-campaign-spending-NPC-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0016/225223/UKPGE-2017-Managing-campaign-spending-NPC-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0016/225223/UKPGE-2017-Managing-campaign-spending-NPC-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0016/225223/UKPGE-2017-Managing-campaign-spending-NPC-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0016/225223/UKPGE-2017-Managing-campaign-spending-NPC-Welsh.pdf
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o'r fath y mae'r eitem hon yn berthnasol iddo ac adrodd y 
cyfanswm gwerth sy'n rhaid ei briodoli i bob un. Os yw eich eitem 
o watiant yn berthnasol i fwy nag un etholaeth, gallwch 
ychwanegu etholaethau gan ddefnyddio'r botymau Ychwanegu 
(+) neu Tynnu (-). 
 
Adran B4 Herio hawliadau  
 
Defnyddiwch yr adran hon i roi mwy o fanylion ynghylch unrhyw 
hawliadau a heriwyd:  

 
• Rhif yr eitem. Sicrhewch eich bod yn defnyddio'r un rhif 

eitem i groesgyfeirio'r cofnod hwn gyda'r cofnod o dan 
Adran B2 y ffurflen uchod.  

• Gwerth yr hawliad a heriwyd. Rhowch swm yr hawliad 
neu'r anfoneb a heriwyd.  

• Categori.  Nodwch pa gategori o weithgarwch ymgyrchu a 
reoleiddir y mae'r gwariant yn berthnasol iddo. 

• Natur y gwariant. Rhowch ddisgrifiad o'r nwyddau a'r 
gwasanaethau ar gyfer y gwariant e.e. llogi fan ddosbarthu 
am dair wythnos.  

• Natur yr heriad. Defnyddiwch yr adran hon i roi disgrifiad o 
sail yr anghydfod rhwng yr ymgyrchydd nad yw'n blaid a'r 
cyflenwr.  

• Gweithred Rhowch unrhyw wybodaeth am unrhyw gamau 
a gymerwyd o ran yr hawliad a heriwyd.  

  

Adran B5 Hawliadau heb eu talu  
 
Defnyddiwch yr adran hon i roi mwy o wybodaeth am yr holl 
hawliadau a heriwyd:  
 
• Rhif yr eitem. Sicrhewch eich bod yn defnyddio'r un rhif 

eitem i groesgyfeirio'r cofnod hwn gyda'r cofnod o dan 
Adran B2 y ffurflen uchod. 

• Gwerth yr hawliad heb ei dalu. Rhowch swm yr hawliad 
neu'r anfoneb a heriwyd.  

• Categori.  Nodwch pa gategori o weithgarwch ymgyrchu a 
reoleiddir y mae'r gwariant yn berthnasol iddo. 

• Natur y gwariant. Rhowch ddisgrifiad o'r nwyddau a'r 
gwasanaethau ar gyfer y gwariant e.e. llogi fan ddosbarthu 
am dair wythnos.  
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• Manylion. Dylid defnyddio'r adran hon i roi unrhyw 
wybodaeth ychwanegol, megis y rheswm dros beidio â 
thalu'r hawliad.  

• Dyddiad y cais. Dylech gynnwys manylion o pryd y 
gwnaethoch gais, neu y byddwch yn gwneud cais, i lys i 
wneud taliad hwyr (mae mwy o wybodaeth ynghylch talu 
anfonebau'n hwyr yn ein canllawiau rheoli gwariant ymgyrch 
rhai nad ydynt yn bleidiau). 

 

Adran B6 Gwariant ymgyrchu ar y 
cyd (dewisol)  
 
Cwblhewch yr adran hon os ydych wedi gweithio gydag 
ymgyrchwyr eraill fel ymgyrchydd ar y cyd cyffredin (heb brif 
ymgyrchydd).  
 
Rhowch fanylion ymgyrchydd/wyr eraill yr ydych wedi gweithio 
gyda nhw a dywedwch faint wariodd yr ymgyrchydd/wyr ar yr 
ymgyrch ar y cyd. 
 

Adran B7 Gwariant etholaethol 
 
Defnyddiwch yr adran hon i adrodd gwariant ar gyfer unrhyw 
etholaethau lle rydych chi wedi gwario dros £7,800. 
 
Rhaid rhoi adroddiad o gyfanswm eich gwariant yn yr etholaeth - 
gan gynnwys taliadau unigol, hawliadau dadleuol, hawliadau di-
dâl, gwariant tybiannol ac ymgyrchu ar y cyd. 
 
Yn adran B2 (taliadau unigol), rhaid i chi nodi pob taliad sy'n 
ymwneud â'r etholaeth, gan ddefnyddio'r llythyr adnabod. Efallai y 
bydd angen i chi nodi mai dim ond cyfran o'r taliad sy'n 
gysylltiedig â'r etholaeth. 
 

 
 

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0016/225223/UKPGE-2017-Managing-campaign-spending-NPC-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0016/225223/UKPGE-2017-Managing-campaign-spending-NPC-Welsh.pdf


 

9 

Cwblhau'r ffurflen a'i 
dychwelyd atom 
 
 

Cyflwyno'r cofnod 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 cofnod 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 e-bostio 
pef@electoralcommission.org.uk. 

Gallwch gael cosb 
os nad ydych yn 
cyflwyno eich cofnod 
ar amser. 

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
mailto:pef@electoralcommission.org.uk

