Canllaw defnyddiwr PEF Ar-lein
Creu a chyflwyno ffurflen dim rhoddion chwarterol
Mae ein gwefan ryngweithiol newydd, PEF Ar-lein, yn caniatáu i ddefnyddwyr
gyflwyno ffurflenni, rheoli manylion plaid a gwneud taliadau i gyd ar-lein.

Os gwelwch yn dda nodwch mai dim ond trysoryddion plaid gaiff
awdurdodi ffurflenni ar-lein, a rhaid iddynt sefydlu cyfrif PEF ar-lein er
mwyn gwneud hynny.

Mae gofyn i bob plaid adrodd i’r Comisiwn ar sail chwarterol am unrhyw roddion
a dderbyniwyd sy’n fwy na, neu’n gwneud cyfanswm o, dros £7,500. Rhaid i
bleidiau nad ydynt wedi'u heithrio rhag adrodd ffurflenni chwarterol, ond sydd heb
dderbyn rhodd adroddadwy, gyflwyno ffurflen dim rhoddion. Am ragor o
wybodaeth ynglŷn ag adrodd am roddion, os gwelwch yn dda cyfeiriwch at ein
trosolwg o roddion i bleidiau gwleidyddol.

Os nad yw eich plaid wedi derbyn unrhyw roddion adroddadwy ac nad ydych yn
flaenorol wedi cyflwyno 4 ffurflen chwarterol yn olynol, rhaid i chi gyflwyno ffurflen
dim rhoddion. Ceir canllawiau pellach ar adrodd am roddion a benthyciadau ar
ein tudalen canllawiau rhoddion a benthyciadau.

Mae’r cyfarwyddiadau cam wrth gam canlynol wedi eu cynllunio i'ch helpu chi i
greu, lanlwytho a chyflwyno ffurflen dim rhoddion chwarterol gan ddefnyddio
swyddogaeth ‘create a return’ PEF Ar-lein.

Creu eich ffurflen dim rhoddion
chwarterol
Cam 1
Mewngofnodwch i'ch cyfrif PEF Ar-Lein gan ddefnyddio'r Mewngofnodwr
Defnyddiwr Plaid. Os nad oes gennych gyfrif, gwnewch gais am un trwy e-bostio
pef@electoralcommission.org.uk neu ffonio 020 7271 0616.

Cam 2
Unwaith y byddwch wedi mewngofnodi'n llwyddiannus cliciwch 'Creu dychweliad’
ar y bar ochr chwith er mwyn cychwyn creu ffurflen.
Ar ôl cael y ddewislen ‘Math o Ddychweliad’ dewiswch ‘Donations’.
Nawr gan ddefnyddio’r ‘Cyfnod adrodd’, dewiswch y chwarter perthnasol y mae’r
ffurflen yn cyfeirio ato, e.e. Q4 2012 a chliciwch ‘Creu’.

Cam 3
Gan nad ydych yn adrodd am unrhyw roddion, er mwyn bwrw ymlaen gyda
ffurflen dim rhoddion, os gwelwch yn dda cliciwch ar y ddolen binc ‘Cyflwyno
dychweliad rhoddion o sero’.

Cam 4
Nawr gofynnir i chi gadarnhau a ydych eisiau mynd ymlaen ag anfon ffurflen dim
rhoddion. I symud ymlaen, cliciwch ‘lawn’.

Awdurdodi eich Ffurflen
Cam 5
I awdurdodi eich ffurflen ar-lein, mae'n rhaid i chi glicio ar y botwm ‘authorise
online’. Dim ond trysoryddion pleidiau all awdurdodi ar-lein, a rhaid cael cyfrif
PEF ar-lein i wneud hyn.
Os nad ydych yn clicio ‘authorise online’ ac yn dewis awdurdodi drwy'r post, bydd
dal angen i chi lofnodi'r datganiad a'i ddychwelyd at y comisiwn yn y post cyn y
dyddiad cau. Am ragor o wybodaeth am derfynau amser, cyfeiriwch at dudalen
canllawiau pleidiau a swyddogion pleidiau.

Cam 6
Ar ôl clicio ‘Authorise online’ byddwch yn symud ymlaen i’r dudalen isod, yna
rhowch y manylion angenrheidiol i mewn a chlicio ‘OK’. Os ydych yn dymuno
cadw copi o'r datganiad, cliciwch ‘Print return’.

Cam 7
Unwaith y byddwch wedi clicio 'OK', bydd eich datganiad gael ei anfon a bydd
cydnabyddiaeth e-bost awtomatig yn cael ei hanfon i gyfeiriad e-bost y trysorydd.
Bydd y sgrin isod yn ymddangos, lle gallwch glicio ‘Finish’ i orffen y broses.

