
 

 

Ffurflen rhoddion ar gyfer 
ymgyrchwyr cofrestredig nad 
ydynt yn bleidiau 

 

Ar gyfer pwy y mae'r ffurflen hon: 
Rhaid i'r ‘unigolyn cyfrifol’ y caiff y Comisiwn Etholiadol ei 
hysbysu amdano gwblhau'r ffurflen hon a'i dychwelyd atom.  
 
Gallwch gwblhau a chyflwyno eich ffurflen rhoddion 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 rhoddion gan ddefnyddio'r 
ffurflen hon a chyflwyno copi wedi'u sganio i ni drwy e-bost.  
 
Mae'n ofyniad cyfreithiol i ddarparu'r wybodaeth a nodwyd yn y 
ffurflen, oni bai ein bod wedi nodi ei bod yn ddewisol.  

 

Rhoddion i'ch ymgyrch 
 
Mae'n ofynnol i ymgyrchwyr cofrestredig nad ydynt yn bleidiau 
gyflwyno adroddiad sy'n rhoi manylion am roddion a gafwyd 
ganddynt i'w wario ar weithgarwch ymgyrchu a reoleiddir i'r 
Comisiwn Etholiadol. Dylid cyflwyno'r adroddiadau hyn gyda'r 
ffurflen gwariant y mae'n rhaid i ymgyrchwyr nad ydynt yn 
bleidiau ei chyflwyno ar ôl yr etholiad.  
 
Dylech ddarllen y canllawiau cysylltiedig cyn cwblhau'r ffurflen 
hon.  
 
Nodir y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno eich ffurflenni rhoddion a 
gwariant yn ein canllawiau.  
  

Ffurflen TP4 (ii) 

I gael rhagor o 
wybodaeth, gweler y 
canllawiau 
cysylltiedig: 
 

 Trosolwg o 
roddion i 
ymgyrchwyr nad 
ydynt yn bleidiau 

 Yr hyn a ganiateir 
ar gyfer 
ymgyrchwyr nad 
ydynt yn bleidiau 

 Rheoli gwariant 
ar ymgyrchu rhai 
nad ydynt yn 
bleidiau 
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Dylid nodi manylion y rhoddion canlynol yn yr adroddiad:  
 

 pob rhodd nas caniateir 

 pob rhodd a dderbyniwyd dros £7,500 

 pob rhodd a dderbyniwyd sy'n gwneud cyfanswm o fwy na 
£7,500 gan yr un rhoddwr 

 cyfanswm yr holl roddion eraill a dderbyniwyd a oedd yn 
werth mwy na £500 a llai na £7,500 neu a oedd yn cyfateb i 
hynny. Nid oes angen i chi roi rhagor o wybodaeth am y 
rhoddion hyn. 

 
Nid oes rhaid i ymgyrchwyr cofrestredig nad ydynt yn bleidiau 
sydd hefyd yn bleidiau cofrestredig (ac eithrio pleidiau llai) 
gyflwyno adroddiad rhoddion gyda'u ffurflen gwariant, ond 
rhaid iddynt gynnwys manylion pob rhodd a gafwyd yn yr 
adroddiad rhoddion chwarterol perthnasol.  
 

Nodiadau esboniadol 
 

Adran A1 Manylion am ymgyrchwyr 
nad ydynt yn bleidiau  
 
Rhowch y manylion canlynol (dylid eu nodi hefyd ar frig pob un 
o dudalennau'r adroddiad yn y bylchau a ddarperir): 
 

 enw'r ymgyrchydd cofrestredig nad yw'n blaid 

 dyddiadau'r cyfnod a reoleiddir   
 

Adran A2 Datganiad a llofnod  
 
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 

  

Byddwn yn cyhoeddi 
manylion yr 
adroddiadau 
rhoddion ar ein 
gwefan ar ôl yr 
etholiad.  
 

Mae'n drosedd i 
wneud datganiad 
anwir yn fwriadol 
neu'n ddi-hid. 
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Adran B1 Rhoddion a Dderbyniwyd 
 
Manylion y rhoddwr  
Enw llawn a chyfeiriad 
Nodwch enw llawn a chyfeiriad yr unigolyn neu'r sefydliad a 
wnaeth y rhodd.  
  
Statws y rhoddwr 
Nodwch statws pob rhoddwr gan ddewis un o'r categorïau isod – 
os yw'n gwmni cofrestredig, dylech hefyd gynnwys rhif cofrestru'r 
cwmni a chyfeiriad swyddfa gofrestredig y cwmni fel y nodir yng 
nghofrestr Tŷ'r Cwmnïau.  

 

 unigolyn sydd wedi'i gofrestru ar un o gofrestrau etholwyr y 
DU, gan gynnwys etholwyr tramor a'r rhai sy'n gadael 
cymynroddion 

 cwmni sydd wedi'i gofrestru yn y DU ac sy'n gwmni 
corfforedig yn y DU ac sy'n cynnal busnes yn y DU 

 undeb llafur sydd wedi'i gofrestru yn y DU 

 cymdeithas adeiladu sydd wedi'i chofrestru yn y DU  

 partneriaeth atebolrwydd cyfyngedig sydd wedi'i chofrestru 
yn y DU ac sy'n cynnal busnes yn y DU 

 cymdeithas gyfeillgar sydd wedi'i chofrestru yn y DU  

 cymdeithas anghorfforedig sydd wedi'i lleoli yn y DU ac sy'n 
cynnal busnes neu weithgareddau eraill yn y DU 

 
Manylion y rhodd  
Rhowch y manylion canlynol am bob rhodd a dderbyniwyd:  
 

 Math o rodd: Nodwch p'un a oedd y rhodd ar ffurf arian 
parod neu anariannol. 

 Gwerth: Os mai rhodd ariannol ydoedd, nodwch y swm a 
gafwyd mewn arian parod neu drwy siec ac ati. Os mai 
rhodd anariannol ydoedd, rhowch fanylion am werth y 
nwyddau neu'r gwasanaethau a ddarparwyd (ceir 
gwybodaeth am sut i gyfrifo gwerth rhodd o'r fath yn ein 
canllawiau Rhoddion i ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau).   

 Natur rhodd anariannol:  Os mai rhodd anariannol ydoedd, 
rhowch ddisgrifiad o'r nwyddau a'r gwasanaethau a 
dderbyniwyd.  

 Dyddiad derbyn: Nodwch y dyddiad y cawsoch y rhodd.    

 Dyddiad derbyn y rhodd: Nodwch ar ba ddyddiad y 
derbyniwyd y rhodd.  

I gael rhagor o 
wybodaeth am 
roddion a ganiateir, 
gweler:  
 

 Yr hyn a ganiateir 
ar gyfer 
ymgyrchwyr nad 
ydynt yn bleidiau 
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 Ticiwch y blwch i nodi p'un ai nawdd neu gymynrodd oedd y 
rhodd, neu p'un a oes gan y rhoddwr gofnod dienw yn y 
gofrestr etholwyr.  

 

Adran B2 Rhoddion a Wrthodwyd 
 
Cwblhewch yr adran hon gyda manylion unrhyw roddion na 
allech eu derbyn.  
 
Manylion y rhoddwr  
Enw llawn a chyfeiriad 
Nodwch enw llawn a chyfeiriad y rhoddwr nas caniateir.  
 
Manylion y rhodd  
Ar gyfer pob rhodd nas caniateir a dderbyniwyd, rhowch y 
manylion canlynol:  
 

 Math o rodd: Nodwch p'un a oedd y rhodd ar ffurf arian 
parod neu anariannol. 

 Gwerth: Os mai rhodd ariannol ydoedd, nodwch y swm a 
gafwyd mewn arian parod neu drwy siec ac ati. Os mai 
rhodd anariannol ydoedd, rhowch fanylion am werth y 
nwyddau neu'r gwasanaethau a ddarparwyd (ceir 
gwybodaeth am sut i gyfrifo gwerth rhodd o'r fath yn ein 
canllawiau Rhoddion i ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau).  

 Natur rhodd anariannol:  Os mai rhodd anariannol ydoedd, 
rhowch ddisgrifiad o'r nwyddau a'r gwasanaethau a 
dderbyniwyd.  

 Dyddiad derbyn: Nodwch y dyddiad y cawsoch y rhodd.    

 Dyddiad yr ymdriniwyd ag ef: Nodwch y dyddiad y 
dychwelwyd y rhodd.  

 Sut y gwnaethoch dderbyn y rhodd a phwy y gwnaethoch ei 
dychwelyd iddo: Rhowch fanylion yr unigolyn/sefydliad y 
dychwelwyd y rhodd iddo. Dylid dychwelyd y rhodd i'r 
unigolyn a wnaeth y rhodd neu unigolyn sy'n gweithredu ar 
ei ran. 

 Ticiwch y blwch i nodi p'un ai nawdd neu gymynrodd oedd y 
rhodd y barnwyd ei bod yn rhodd nas caniateir.  

 
Ar gyfer pob rhodd nad oes modd ei adnabod a dderbyniwyd, 
ticiwch y blwch i gadarnhau bod y rhodd wedi'i chyflwyno gan 
ffynhonnell nas caniateir a rhowch y manylion canlynol:  
 

https://www.electoralcommission.org.uk/cy/media/4466


 

5 

 Math o rodd: Nodwch p'un a oedd y rhodd ar ffurf arian 
parod neu anariannol. 

 Gwerth: Os mai rhodd ariannol ydoedd, nodwch y swm a 
gafwyd mewn arian parod neu drwy siec ac ati. Os mai 
rhodd anariannol ydoedd, rhowch fanylion am werth y 
nwyddau neu'r gwasanaethau a ddarparwyd (ceir 
gwybodaeth am sut i gyfrifo gwerth rhodd o'r fath yn ein 
canllawiau Rhoddion i ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau).  

 Natur rhodd anariannol: Os mai rhodd anariannol ydoedd, 
rhowch ddisgrifiad o'r nwyddau a'r gwasanaethau a 
dderbyniwyd.  

 Dyddiad derbyn: Nodwch y dyddiad y cawsoch y rhodd.    

 Dyddiad yr ymdriniwyd ag ef: Nodwch y dyddiad y 
dychwelwyd y rhodd. 

 Sut y gwnaethoch dderbyn y rhodd a sut y gwnaethoch 
ymdrin â hi: Disgrifiwch yn fras y ffordd y cafodd y rhodd ei 
chynnig e.e. p'un a ddaeth drwy law trydydd parti ar ran 
rhoddwr anhysbys, p'un a chafodd ei thalu i mewn i gyfrif 
banc, neu p'un a chafodd ei rhoi mewn arian parod mewn 
amlen a ddosbarthwyd heb unrhyw arwydd o'i ffynhonnell.  
 

Os daeth y rhodd drwy law sefydliad ariannol y mae modd ei 
adnabod ac fe'i dychwelwyd i'r sefydliad hwnnw, rhowch ei enw 
a'i gyfeiriad.  
 
Os dychwelwyd y rhodd i'r trydydd parti a drosglwyddodd y 
rhodd, rhowch enw a chyfeiriad yr unigolyn hwnnw. Os nad oedd 
modd dychwelyd y rhodd, cadarnhewch fod y rhodd wedi'i 
chyflwyno i'r Comisiwn i'w thalu i mewn i'r Gronfa Gyfunol.  

 

Adran B3 Cyfanswm y rhoddion eraill 
dros £500  
 
Nodwch gyfanswm gwerth yr holl roddion a ganiateir rhwng £500 
a £7,500 a dderbyniwyd gennych i'w gwario ar weithgarwch 
ymgyrchu a reoleiddir, nad oes angen eu nodi ar wahân yn adran 
B1 uchod.  
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Cwblhau ac anfon y 
ffurflen atom 
 
Rhaid i'r unigolyn cyfrifol gyflwyno'r adroddiad rhoddion i ni 
erbyn y dyddiad cau a nodir yn ein canllawiau. 
 

Cyflwyno'r adroddiad 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. 
 
Gallwch hefyd 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 adroddiad ar-lein, gallwch ei 
anfon 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 
adroddiad rhoddion 
ar amser. 
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