
 

 
Adroddiad ar fenthyciadau i gyfranogwr rheoleiddiedig:  
Ffurflen trafodion wedi'u rheoleiddio y dylid rhoi gwybod 
amdanynt.  
 
Nodiadau esboniadol ar lenwi ffurflen RD1C  
 
A1 Manylion y cyfranogwr rheoleiddiedig  
 

Rhowch enw a chyfeiriad y cyfranogwr rheoleiddiedig. Os yw'n gymwys, rhowch pa 
swydd etholedig a ddelir gan y cyfranogwr.  
 

A2 Datganiad a llofnod 
 
Mae'n rhaid i'r ffurflen hon gael ei llofnodi a'i dyddio gan y cyfranogwr rheoleiddiedig a 
enwyd uchod.  
 

B1 Benthyciad neu gyfleuster credyd y mae angen rhoi gwybod amdano 
gan gyfranogwr awdurdodedig sy'n gwmni  
 
a  

 
B2 Benthyciad neu gyfleuster credyd y mae angen rhoi gwybod amdano 
gan gyfranogwr awdurdodedig nad yw'n gwmni 
 
Dim ond os byddwch wedi ymrwymo i drafodyn a reoleiddir â chyfranogwr 
awdurdodedig sy'n gwmni wedi'i gofrestru yn y DU y dylech gwblhau adran B1. 
Os nad oes gennych unrhyw drafodion o'r fath i roi gwybod amdanynt, rhowch 
groes drwy'r adran.  
 
Dim ond os byddwch wedi ymrwymo i drafodyn a reoleiddir â chyfranogwr 
awdurdodedig nad yw'n gwmni wedi'i gofrestru yn y DU y dylech gwblhau adran 
B2. Os nad oes gennych unrhyw drafodion o'r fath i roi gwybod amdanynt, 
rhowch groes drwy'r adran.  
 
Dylid defnyddio tudalen ar wahân sy'n cynnwys adran B1 neu B2 i roi gwybod am bob 
trafodyn perthnasol.  
 
Adran B1 yn unig: Rhowch enw llawn cwmni, cyfeiriad a rhif cofrestru cwmni y 
cwmni rydych wedi ymrwymo i'r trafodyn ag ef. Rhaid sicrhau mai cyfeiriad 
cofrestredig y cwmni yw'r cyfeiriad a roddir.  
 
Adran B2 yn unig: Rhowch enw llawn a chyfeiriad y cyfranogwr rydych wedi 
ymrwymo i drafodyn ag ef. Yn achos unigolyn, dangoswch a yw wedi cofrestru'n 



ddienw ar y gofrestr etholiadol. (Ni fydd llawer o achosion fel hyn). Rhaid sicrhau mai'r 
cyfeiriad lle mae'r unigolyn wedi'i gofrestru i bleidleisio yw'r cyfeiriad a roddir.  
 
Noder: Ni chaiff cyfeiriad unigolyn ei gyhoeddi ar wefan y Comisiwn.  
 
Adran B2 yn unig: nodwch statws y cyfranogwr awdurdodedig. 
 
Benthyciad/Cyfleuster credyd: Dilëer fel y bo'n briodol i adael y term sy'n disgrifio 
orau y trafodyn a reoleiddir.  
 
Cyfeirnod y benthyciad: Dylai hwn fod yn rhif unigryw a bennir gan y cyfranogwr 
rheoleiddiedig i sicrhau y gellir nodi'r trafodyn yn y dyfodol. Mae hyn yn bwysig os 
bydd angen rhoi gwybod i'r Comisiwn am unrhyw newidiadau, er mwyn sicrhau y nodir 
y trafodyn cywir. 
 
Rhowch y dyddiad yr ymrwymwyd i'r trafodyn a reoleiddir.  
 
Rhowch y dyddiad ar gyfer ad-dalu'r trafodyn a reoleiddir. Os yw'r trafodyn yn 
amhenodol neu'n ad-daladwy yn ôl cytundeb â'r cyfranogwr, rhowch ddatganiad sy'n 
nodi hynny. Os yw'r trafodyn yn amhenodol neu'n ad-daladwy yn ôl cytundeb â'r 
cyfranogwr, rhowch ddatganiad sy'n nodi hynny.  Os yw'r benthyciad yn ad-daladwy yn 
ôl cytundeb, rhowch fanylion y rheolau y gall y naill blaid neu'r llall eu defnyddio i'w 
gwneud yn ofynnol i'r benthyciad gael ei ad-dalu yn y blwch mawr ar waelod yr adran. 
 
Rhowch werth: uchafswm y benthyciad yn achos benthyciad, neu'r uchafswm y gellir 
ei ddefnyddio o dan y cyfleuster yn achos cyfleuster credyd. Nid yw gwerth trafodyn yn 
cynnwys unrhyw ddarpariaeth ar gyfer ychwanegu llog at y swm sy'n weddill yn 
hytrach na'i ad-dalu. Ymhlith enghreifftiau o werthoedd mae benthyciad arian parod 
gwerth £100,000 neu derfyn o £15,000 ar gerdyn credyd a roddwyd i'r cyfranogwr 
rheoleiddiedig. Os nad oes uchafswm gwerth i'r trafodyn, nodwch hyn yn lle rhoi 
gwerth ar ffurf rhif.  
 
Nodwch sut y caiff y llog ei gyfrifo ar y trafodyn hwn. Os yw'n ganran sefydlog, nodwch 
y gyfradd. Os yw'r gyfradd llog yn amrywiol, defnyddiwch y blwch 'rhagor o wybodaeth' 
i nodi manylion am sut y caiff ei bennu. Yn gyntaf, dylech esbonio pa gyfradd sylfaenol 
sy'n cael ei defnyddio (e.e. cyfradd sylfaenol banc penodol neu Gyfradd Gwerthu 
Rhwng Banciau Llundain (LIBOR)). Yn ail, dylech nodi'r amrywiant o'r sylfaen honno 
(e.e. Banc Lloegr minws un y cant neu LIBOR plws dau y cant). Os nad oes unrhyw 
log yn cael ei godi, ticiwch y blwch priodol. 
 
Os rhoddir gwybod am y trafodyn hwn fel rhan o broses gyfansymio, nodwch a yw'n 
cael ei gyfansymio â benthyciadau eraill neu roddion. 
 
Nodwch a oes sicrhad wedi'i roi mewn perthynas â'r benthyciad. 
 
Nodwch a ellir ychwanegu'r llog at y swm sy'n weddill o'r benthyciad yn hytrach na'i 
ad-dalu.  
 
Rhowch unrhyw wybodaeth berthnasol arall sydd ei hangen fel y nodwyd uchod. 



B3 Trafodyn cysylltiedig (gwarant neu sicrhad) gan gyfranogwr 
awdurdodedig sy'n gwmni 
 

a  
 

B4 Trafodyn cysylltiedig (gwarant neu sicrhad) â chyfranogwr 
awdurdodedig nad yw'n gwmni. 
 
Dim ond os byddwch wedi ymrwymo i drafodyn cysylltiedig â chyfranogwr 
awdurdodedig sy'n gwmni wedi'i gofrestru yn y DU y dylech gwblhau adran B3. 
Os nad oes gennych unrhyw drafodion o'r fath i roi gwybod amdanynt, rhowch 
groes drwy'r adran.  
 

Dim ond os byddwch wedi ymrwymo i drafodyn cysylltiedig â chyfranogwr 
awdurdodedig nad yw'n gwmni wedi'i gofrestru yn y DU y dylech gwblhau adran 
B4. Os nad oes gennych unrhyw drafodion o'r fath i roi gwybod amdanynt, 
rhowch groes drwy'r adran.  

 
Dylid defnyddio tudalen ar wahân sy'n cynnwys adran B3 neu adran B4 i roi gwybod 
am bob trafodyn perthnasol. 

 
Adran B3 yn unig: Rhowch enw llawn cwmni, cyfeiriad a rhif cofrestru cwmni y 
cwmni a roddodd y warant neu'r sicrhad. Rhaid sicrhau mai cyfeiriad cofrestredig y 
cwmni yw'r cyfeiriad a roddir.  
 
Adran B4 yn unig: Rhowch enw llawn a chyfeiriad y cyfranogwr a roddodd y warant 
neu'r sicrhad. Yn achos unigolyn, nodwch a yw wedi cofrestru'n ddienw ar y gofrestr 
etholiadol. (Ni fydd llawer o achosion fel hyn). Rhaid sicrhau mai'r cyfeiriad lle mae'r 
unigolyn wedi'i gofrestru i bleidleisio yw'r cyfeiriad a roddir.  
 
Noder: Ni chaiff cyfeiriad unigolyn ei gyhoeddi ar wefan y Comisiwn.  
 
Adran B4 yn unig: rhowch statws y cyfranogwr awdurdodedig.  

Rhowch y dyddiad y cytunwyd ar y warant neu'r sicrhad.  

Rhowch werth y trafodyn cysylltiedig neu os yw'n anghyfyngedig, nodwch hynny. Y 
gwerth yw'r uchafswm y gallai'r gwarantwr fod yn atebol i'w dalu. 
 
Nodwch a yw'r trafodyn cysylltiedig hwn yn ymwneud â thrafodyn a reoleiddir y 
rhoddwyd gwybod amdano ai peidio. Os felly, rhowch gyfeirnod unigryw'r trafodyn a 
reoleiddir y rhoddwyd gwybod amdano'n wreiddiol. Fel arall, rhowch fanylion y trafodyn 
gwreiddiol yn y blwch 'gwybodaeth berthnasol arall'. 
 
Os rhoddir gwybod am y trafodyn hwn fel rhan o broses gyfansymio, nodwch a yw'n 
cael ei gyfansymio â benthyciadau eraill neu roddion. 
 



Os yw'r sicrhad yn ymwneud â hawliau dros eiddo, nodwch hynny a rhowch fanylion 
yr eiddo yn y blwch 'gwybodaeth berthnasol arall'. Dylid rhoi manylion y math o eiddo a 
gynigir fel sicrhad a'i werth e.e. eiddo preswyl, cyfranddaliadau, eiddo masnachol ac 
amcangyfrif o'i werth. 
 
Nodwch a fydd y gwarantwr yn cael cydnabyddiaeth gan y cyfranogwr rheoleiddiedig. 
Os felly, rhowch fanylion unrhyw arian, nwyddau neu wasanaethau y bydd yn ei gael 
yn y blwch 'gwybodaeth berthnasol arall'. 
 
Rhowch unrhyw wybodaeth berthnasol arall fel y nodwyd uchod. 
 

C Newid i drafodyn y rhoddwyd gwybod amdano'n flaenorol  
 

Dim ond os yw telerau trafodyn y rhoddwyd gwybod amdano'n flaenorol wedi 
newid y dylech gwblhau'r adran hon. Os nad oes gennych unrhyw drafodion o'r 
fath i roi gwybod amdanynt, rhowch groes drwy'r adran.  
 
Dylid defnyddio tudalen ar wahân sy'n cynnwys yr adran hon i roi gwybod am bob 
newid perthnasol. 

 
Rhowch gyfeirnod unigryw y trafodyn y rhoddwyd gwybod amdano'n flaenorol sydd 
wedi'i ddiwygio a'r chwarter y rhoddwyd gwybod amdano. 
 
Rhowch y dyddiad y gwnaed y newid.  

Nodwch a yw'r benthyciad wedi dod i ben. 

Nodwch a fu newid o ran cyfranogwyr y benthyciad a/neu delerau eraill y benthyciad y 
rhoddwyd gwybod amdanynt.  
 

Yn y blwch 'rhagor o fanylion', rhowch enw a chyfeiriad unrhyw gyfranogwr newydd (a 
rhif cofrestru'r cwmni, os yw'n berthnasol) a/neu fanylion y telerau eraill sydd wedi 
newid. Nid oes angen rhoi gwybod eto am delerau a chyfranogwyr nad ydynt wedi 
newid.  
 
Dylid dychwelyd ffurflen RD1C i:  
 
Party and Election Finance,  
The Electoral Commission,  
3 Bunhill Row  
London  
EC1Y 8YZ 
 
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: 
 
Ffôn: 0333 103 1928 
Ffacs: 020 7271 0505 
E-bost: pef@electoralcommission.org.uk   
Gwefan: www.comisiwnetholiadol.org.uk  
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