
 

 

Ffurflen gwariant ar gyfer 
ymgyrchwyr cofrestredig nad 
ydynt yn bleidiau 
 

Ar gyfer pwy y mae'r ffurflen hon: 
 
Yr ‘unigolyn cyfrifol’ ar gyfer ymgyrchydd cofrestredig nad yw'n 
blaid yn etholiadau'r Senedd, etholiadau Senedd yr Alban ac 
etholiadau Cynulliad Gogledd Iwerddon. 
 
Gallwch gwblhau a chyflwyno eich ffurflen gwariant ar-lein gan 
ddefnyddio CPE Ar-lein, ein system gyflwyno ar-lein. Mae hyn yn 
gyfleus gan ei fod yn eich galluogi i adolygu eich ffurflen ar 
unrhyw adeg cyn ei chyflwyno ac mae cymorth ar gael os bydd ei 
angen arnoch. Rhaid bod gennych gyfrif defnyddiwr i wneud hyn. 
Gellir dod o hyd i ganllawiau ar sut i greu cyfrif ar CPE ar-lein 
yma.  
 
Fel arall, gallwch gwblhau eich ffurflen gwariant gan ddefnyddio'r 
ffurflen hon o hyd a chyflwyno copi wedi'i sganio i ni drwy e-bost 
neu anfon y ffurflen atom drwy'r post.  

 
Mae'n ofyniad cyfreithiol i ddarparu'r wybodaeth a nodwyd yn y 
ffurflen, oni bai ein bod wedi nodi ei bod yn ddewisol.  
 

Eich gwariant ar ymgyrchu a 
reoleiddir  
 
Mae'n ofynnol i ymgyrchwyr cofrestredig nad ydynt yn bleidiau 
gyflwyno ffurflen sy'n dangos yr hyn a wariwyd ar weithgarwch 
ymgyrchu a reoleiddir yn ystod y cyfnod a reoleiddir i'r Comisiwn 
Etholiadol.  
 
Dylech ddarllen y canllawiau cysylltiedig cyn cwblhau'r ffurflen 
hon. Nid oes angen i chi gyflwyno ffurflen:  
 

 os nad ydych wedi mynd i unrhyw wariant ar weithgarwch 
ymgyrchu a reoleiddir neu 

 os ydych wedi gwario llai na'r trothwyon cofrestru ym mhob 
rhan o'r Deyrnas Unedig 

I gael rhagor o 
wybodaeth, gweler y 
canllawiau 
cysylltiedig:  
 

 Rheoli gwariant 
ar ymgyrchu rhai 
nad ydynt yn 
bleidiau 

 Rhannu gwariant 
ar ymgyrchu  

Ffurflen TP4 (i) 

https://pefonline.electoralcommission.org.uk/Default.aspx
https://www.electoralcommission.org.uk/cy/media/1018
https://www.electoralcommission.org.uk/cy/media/1018
https://www.electoralcommission.org.uk/cy/media/1258
https://www.electoralcommission.org.uk/cy/media/4460
https://www.electoralcommission.org.uk/cy/media/4460
https://www.electoralcommission.org.uk/cy/media/4460
https://www.electoralcommission.org.uk/cy/media/4460
https://www.electoralcommission.org.uk/cy/media/4570
https://www.electoralcommission.org.uk/cy/media/4570
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Dylech roi gwybod i ni os nad oes angen i chi gyflwyno ffurflen 
gwariant drwy anfon e-bost atom yn 
pef@electoralcommission.org.uk. 
 
Nodir y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno eich ffurflen gwariant yn ein 
canllawiau.  
 
Yn ogystal â hynny, rhaid i ymgyrchwyr cofrestredig nad ydynt 
yn bleidiau (ac eithrio pleidiau cofrestredig nad ydynt yn 
bleidiau bach) gyflwyno ffurflen yn rhestru'r rhoddion a gafwyd 
i'w gwario ar weithgarwch ymgyrchu a reoleiddir. Gallwch 
gyflwyno eich ffurflen rhoddion ar-lein neu fel arall gallwch 
gyflwyno ffurflen TP4 (ii).  
 

Nodiadau esboniadol 
 

Adran A1 Manylion am ymgyrchwyr 
nad ydynt yn bleidiau  
 
Rhowch y manylion canlynol: 
 

 enw'r ymgyrchydd cofrestredig nad yw'n blaid 

 eich rhif cyfeirnod cofrestru (dewisol). Mae hwn yn dechrau 
gyda'r rhagddodiad 'TP' ac fe'i darparwyd i chi wrth 
gofrestru neu fel arall gellir dod o hyd iddo yn y gofrestr 
ymgyrchwyr yma. 

 yr etholiad (neu'r etholiadau) y mae'r adroddiad hwn yn 
gymwys iddo/iddynt 

 
Rhaid i'r datganiad gael ei lofnodi gan unigolyn cyfrifol yr 
ymgyrchydd nad yw'n blaid, sef: 
 

 yn achos unigolyn, yr unigolyn hwnnw 

 yn achos sefydliad neu gorff (gan gynnwys plaid fach 
gofrestredig), yr unigolyn sydd wedi'i gofrestru'n unigolyn 
cyfrifol gyda'r Comisiwn  

 
Os ydych yn cyflwyno eich ffurflen drwy'r post, bydd angen i chi 
lofnodi copi wedi'i argraffu o'r ffurflen â llaw er mwyn dilysu'r 
ffurflen cyn ei hanfon atom.  

Mae'n drosedd i 
wneud datganiad 
anwir yn fwriadol 
neu'n ddi-hid. 

Byddwn yn cyhoeddi 
manylion gwariant a 
rhoddion ar ein 
gwefan.  
 

mailto:pef@electoralcommission.org.uk
https://www.electoralcommission.org.uk/cy/rwyf-yneg-pleidleisiwr/plaid-neu-ymgyrchydd/ymgyrchwyr-nad-ydynt-yn-bleidiau
https://pefonline.electoralcommission.org.uk/Default.aspx
https://www.electoralcommission.org.uk/cy/media/4937
http://search.electoralcommission.org.uk/Search/Registrations?currentPage=1&rows=20&sort=RegulatedEntityName&order=asc&open=filter&et=tp&register=none&regStatus=registered&optCols=EntityStatusName
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Ticiwch y blwch er mwyn nodi a yw adroddiad rhoddion (ffurflen 
TP4(ii)) wedi'i hamgáu gyda'r ffurflen gwariant.  
 

Adran B1 Crynodeb o wariant  
 
Mewn perthynas â Chymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon, 
cwblhewch yr adran hon gan roi crynodeb o'r canlynol: 
 

 y cyfanswm a wariwyd ar weithgarwch ymgyrchu yn ystod y 
cyfnod a reoleiddir cyn i chi gofrestru yn ymgyrchydd nad 
yw'n blaid  

 
yr hyn a wariwyd yn ystod y cyfnod a reoleiddir ar ôl i chi 
gofrestru yn ymgyrchydd nad yw'n blaid:  

 

 cyfanswm y taliadau a wnaed  

 cyfanswm y gwariant tybiannol yr aed iddo 

 cyfanswm unrhyw hawliadau nas talwyd 

 cyfanswm unrhyw hawliadau y ceir anghydfod yn eu cylch 

 cyfanswm y gwariant yr aethoch iddo fel rhan o ymgyrch ar 
y cyd (os yw'n berthnasol)  

 cyfanswm y gwariant yr aed iddo (h.y. yr holl symiau uchod) 
 

Dylai'r symiau yn y tabl cryno gyfateb i gyfanswm i'r holl eitemau 
gwariant a gofnodwyd o dan adrannau B2 – B5 isod.  
 
Dylech fwrw golwg gofalus dros y wybodaeth rydych yn ei rhoi 
ynghyd â'ch cyfrifiadau. Dylech sicrhau eich bod wedi dosrannu 
eich gwariant yn gywir i bob rhan o'r DU a'ch bod hefyd wedi nodi 
cyfanswm y gwariant yr aethoch iddo. Cewch wybodaeth am sut i 
ddosrannu eich gwariant yn ein canllawiau ar briodoli gwariant ar 
ymgyrchu. 
 

 
  

https://www.electoralcommission.org.uk/cy/media/4937
https://www.electoralcommission.org.uk/cy/media/4937
https://www.electoralcommission.org.uk/cy/media/4613
https://www.electoralcommission.org.uk/cy/media/4613
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Adran B2 Taliadau unigol   
 
Defnyddiwch yr adran hon i roi gwybod i ni am yr holl daliadau a 
wnaed mewn perthynas â gweithgarwch ymgyrchu a reoleiddir.  
 
Ar gyfer pob eitem o wariant, rhowch y manylion canlynol: 
 

 Rhif yr eitem. Rhifwch bob eitem o wariant.  Defnyddir 
rhifau eitemau i groesgyfeirio â rhannau eraill o'r ffurflen 
ynghyd â'r anfonebau/derbynebau ategol. 

 Gwerth yr eitem. Nodwch yr hyn a wariwyd ar yr eitem.  

 Rhan(nau) o'r DU y mae'r gwariant yn berthnasol 
iddi/iddynt. Nodwch swm y gwariant y mae'n rhaid ei 
ddosrannu i Gymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.  

 Dyddiad yr aed i'r gwariant. Nodwch y dyddiad yr 
aethpwyd i'r gwariant.  

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

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

 Y categori y mae pob eitem yn syrthio iddo. Nodwch pa 
gategori o weithgarwch ymgyrchu a reoleiddir y mae'r 
gwariant yn berthnasol iddo. Ymhlith y rhain mae: 
cynhyrchu neu gyhoeddi deunydd etholiad; canfasio a 
gwaith ymchwil i'r farchnad; ralïau a digwyddiadau 
cyhoeddus eraill; cynadleddau i'r wasg neu ddigwyddiadau 
eraill i'r cyfryngau; a chludiant mewn perthynas â rhoi 
cyhoeddusrwydd i'ch ymgyrch (ceir rhagor o wybodaeth am 
y gweithgareddau a gwmpesir gan y rheolau yn ein 
canllawiau ar Ymgyrchu gan rai nad ydynt yn bleidiau a 
reoleiddir.  

 Cyflenwr. Rhowch enw llawn a chyfeiriad cyflenwr y 
nwyddau neu'r gwasanaethau y mae pob eitem o wariant 
yn berthnasol iddynt. 

 Natur y gwariant. Disgrifiwch y nwyddau a'r gwasanaethau 
y gwariwyd symiau arnynt e.e. hurio fan ddosbarthu am 
gyfnod o dair wythnos.  

 Cyflwynwyd anfoneb/derbynneb. Rhaid cyflwyno 
anfoneb neu dderbynneb ar gyfer unrhyw eitem o wariant 
sy'n fwy na £200. Nodwch p'un a oes derbynneb wedi'i 
chynnwys gyda'r ffurflen. Os oes angen i chi gyflwyno 
derbynneb, nodwch rif yr eitem berthnasol ar y dderbynneb 
hefyd.   

https://www.electoralcommission.org.uk/cy/media/4414
https://www.electoralcommission.org.uk/cy/media/4414
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 Ymgyrchydd llai. Os mai chi yw'r prif ymgyrchydd ar gyfer 
ymgyrch ar y cyd, rhowch enw unrhyw ymgyrchydd llai a 
oedd yn gyfrifol am yr eitem o wariant.  
 

Adran B3 Gwariant tybiannol 
 
Defnyddiwch yr adran hon i roi gwybod i ni am yr holl eitemau o 
wariant tybiannol sy'n fwy na £200 yr aethoch iddynt mewn 
perthynas â gweithgarwch ymgyrchu a reoleiddir.  
 
Ar gyfer pob eitem o wariant tybiannol yr aethpwyd iddi, rhowch y 
manylion canlynol: 
 

 Rhif yr eitem. Rhifwch bob eitem o wariant. Defnyddir 
rhifau eitemau i groesgyfeirio â rhannau eraill o'r ffurflen 
ynghyd â'r anfonebau/derbynebau ategol.  

 Gwerth yr eitem. Nodwch werth y gwariant tybiannol ar 
nwyddau neu wasanaethau a ddarparwyd. (ceir 
gwybodaeth am sut i gyfrifo gwerth gwariant tybiannol yn 
ein canllawiau Rheoli gwariant ar ymgyrchu rhai nad ydynt 
yn bleidiau). 

 Rhan(nau) o'r DU y mae'r gwariant yn berthnasol 
iddi/iddynt. Nodwch swm priodol ar gyfer cyfanswm y 
gwariant a ddosrannwyd i Gymru, Lloegr, yr Alban a 
Gogledd Iwerddon (mae canllawiau ar ddosrannu gwariant 
ar gael yn ein canllawiau Priodoli gwariant ar ymgyrchu rhai 
nad ydynt yn bleidiau). 

 Cyfnod / dyddiad y gwariant. Nodwch ddyddiad neu 
gyfnod y gwariant. 

 Y categori y mae pob eitem yn syrthio iddo. Nodwch pa 
gategori o weithgarwch ymgyrchu a reoleiddir y mae'r 
gwariant yn berthnasol iddo (ceir rhagor o wybodaeth am y 
gweithgareddau a gwmpesir gan y rheolau yn ein 
canllawiau Ymgyrchu gan rai nad ydynt yn bleidiau a 
reoleiddir).  

 Cyflenwr. Rhowch enw llawn a chyfeiriad cyflenwr y 
nwyddau neu'r gwasanaethau y mae pob eitem yn 
berthnasol iddynt. 

 Natur y gwariant. Disgrifiwch y nwyddau a'r gwasanaethau 
y gwariwyd symiau arnynt e.e. hurio fan ddosbarthu am 
gyfnod o dair wythnos.  

 Ymgyrchydd llai. Os mai chi yw un o'r prif ymgyrchwyr ar 
gyfer ymgyrch ar y cyd, rhowch enw unrhyw ymgyrchydd 
llai yr aethpwyd i'r gwariant ar ei ran.   

Gallwch gael rhagor 
o wybodaeth am 
wariant tybiannol yn 
ein canllawiau ar 
reoli gwariant ar 
ymgyrchu rhai nad 
ydynt yn bleidiau 
 
 

https://www.electoralcommission.org.uk/cy/media/4460
https://www.electoralcommission.org.uk/cy/media/4460
https://www.electoralcommission.org.uk/cy/media/4613
https://www.electoralcommission.org.uk/cy/media/4613
https://www.electoralcommission.org.uk/cy/media/4414
https://www.electoralcommission.org.uk/cy/media/4414
https://www.electoralcommission.org.uk/cy/media/4460
https://www.electoralcommission.org.uk/cy/media/4460
https://www.electoralcommission.org.uk/cy/media/4460
https://www.electoralcommission.org.uk/cy/media/4460
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Adran B4 Hawliadau y mae 
anghydfod yn eu cylch  
 
Defnyddiwch yr adran hon i roi mwy o fanylion am unrhyw 
hawliadau y mae anghydfod yn eu cylch:   

 

 Rhif yr eitem. Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio'r un 
rhif eitem i groesgyfeirio'r cofnod hwn â'r cofnod o dan 
Adran B2 o'r ffurflen uchod.  

 Gwerth yr hawliad y mae anghydfod yn ei gylch. 
Nodwch swm yr hawliad neu'r anfoneb y mae anghydfod yn 
ei gylch/chylch.  

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

 Natur y gwariant. Disgrifiwch y nwyddau a'r gwasanaethau 
y gwariwyd symiau arnynt e.e. hurio fan ddosbarthu am 
gyfnod o dair wythnos.  

 Natur yr anghydfod. Defnyddiwch yr adran hon i ddisgrifio 
sail yr anghydfod rhwng yr ymgyrchydd nad yw'n blaid a'r 
cyflenwr.  

 Camau gweithredu. Rhowch ragor o wybodaeth am 
unrhyw gamau a gymerwyd mewn perthynas â'r hawliad y 
mae anghydfod yn ei gylch.  

  

Adran B5 Hawliadau heb eu talu  
 
Defnyddiwch yr adran hon i roi mwy o fanylion am yr holl 
hawliadau heb eu talu:  
 

 Rhif yr eitem. Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio'r un 
rhif eitem i groesgyfeirio'r cofnod hwn â'r cofnod o dan 
Adran B2 o'r ffurflen uchod.  

 Swm yr hawliad heb ei dalu. Nodwch swm yr hawliad neu 
anfoneb y mae anghydfod yn ei gylch/chylch.  

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

 Natur y gwariant. Disgrifiwch y nwyddau a'r gwasanaethau 
y gwariwyd symiau arnynt e.e. hurio fan ddosbarthu am 
gyfnod o dair wythnos.  

 Manylion. Dylid defnyddio'r adran hon i ddarparu unrhyw 
wybodaeth ychwanegol, fel y rheswm dros beidio â thalu'r 
hawliad.  

Ceir rhagor o 

wybodaeth am 

hawliadauy mae 

anghydfod yn eu 

cylch a hawliadau 

heb eu talu yn y 

canllawiau ar 

etholiadau penodol 

ar ein gwefan 

http://www.electoralcommission.org.uk/cy/rwyf-yneg-pleidleisiwr/plaid-neu-ymgyrchydd/ymgyrchwyr-nad-ydynt-yn-bleidiau
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 Dyddiad y cais. Dylech gynnwys manylion pryd y 
gwnaethoch gyflwyno cais i lys, neu y byddwch yn cyflwyno 
cais iddo, i wneud taliad hwyr  
 

Adran B6 Gwariant ymgyrchu ar y 
cyd (os yw'n berthnasol)  
 
Cwblhewch yr adran hon os ydych wedi gweithio gydag 
ymgyrchwyr eraill fel ymgyrchydd cyffredin ar y cyd (heb brif 
ymgyrchydd).  
 
Rhowch fanylion yr ymgyrchydd/ymgyrchwyr eraill rydych wedi 
gweithio gydag ef/nhw a nodwch faint y gwnaeth yr 
ymgyrchydd/ymgyrchwyr ei wario ar yr ymgyrch ar y cyd.  
 

  

Ceir rhagor o 
wybodaeth am 
ymgyrchu ar y cyd 
yn ein canllawiau 
penodol ar ymgyrchu 
ar y cyd 
 
 

https://www.electoralcommission.org.uk/cy/media/4465
https://www.electoralcommission.org.uk/cy/media/4465
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Cwblhau ac anfon y 
ffurflen atom 
 
Rhaid i'r unigolyn cyfrifol gyflwyno'r ffurflen gwariant i ni erbyn y 
dyddiad a nodir yn ein canllawiau. 
 

Cyflwyno'r ffurflen ar-lein: 
Rydym yn eich annog i gwblhau eich ffurflenni a'ch datganiadau 
ar-lein gan ddefnyddio CPE Ar-lein, ein system gyflwyno ar-lein. 
Gellir dod o hyd i ganllawiau ar sut i greu cyfrif ar CPE ar-lein 
yma. 
 
Fel arall, gallwch anfon copi wedi'i sganio o'r ffurflen drwy e-
bost i pef@electoralcommission.org.uk.  
  

Cyflwyno'ch ffurflen drwy'r post: 
Os nad  ydych yn cyflwyno eich ffurflen ar-lein, gallwch ei 
hanfon atom drwy'r post yn:  
 
Party and Election Finance 
The Electoral Commission 
3 Bunhill Row  
London 
EC1Y 8YZ  
 
Os byddwch yn cael unrhyw broblemau yn cyflwyno eich ffurflen, 
gallwch gysylltu â ni dros y ffôn ar 0333 103 1928 neu drwy anfon 
e-bost i pef@electoralcommission.org.uk. 

Gallech gael eich 
cosbi os na 
chyflwynwch eich 
ffurflenni ar amser. 

https://pefonline.electoralcommission.org.uk/Default.aspx
https://www.electoralcommission.org.uk/cy/media/1018
https://www.electoralcommission.org.uk/cy/media/1258
mailto:pef@electoralcommission.org.uk
mailto:pef@electoralcommission.org.uk

