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Canllawiau defnyddwyr CPE Ar-
lein 
Creu a chyflwyno cofnod rhoddion a benthyciadau 
Refferendwm yr UE 

 
Mae ein gwefan, CPE Ar-lein yn caniatáu i ymgyrchwyr gyflwyno cofnodion ar-
lein. 
 
Dim ond y person cyfrifol ar gyfer yr ymgyrchydd all awdurdodi cofnodion 
ar-lein ac mae'n rhaid cael cyfrif CPE Ar-lein er mwyn gwneud hynny. Os 
nad oes gennych gyfrif CPE Ar-lein, a'ch bod am greu un cysylltwch â ni 
nawr. 
 
Mae'r cyfarwyddiadau cam wrth gam canlynol wedi eu creu i'ch helpu chi i greu, 
llwytho a chyflwyno cofnod rhoddion a gwariant gan ddefnyddio swyddogaeth 
'creu cofnod' CPE Ar-lein. 
 
Mae ymgyrchwyr cofrestredig sy'n gwario mwy na £10,000 yn ymgyrchu yn 
ystod cyfnod y refferendwm yn gorfod adrodd eu gwariant, rhoddion a 
benthyciadau ymgyrchu i ni. Os ydych wedi cofrestru fel ymgyrchydd 
refferendwm a'ch bod yn gwario £10,000 neu lai yn ystod cyfnod y refferendwm, 
does dim angen i chi gwblhau cofnod gwariant ymgyrchu'r refferendwm. Yn 
hytrach mae'n rhaid i chi wneud datganiad eich bod wedi gwario £10,000 neu lai. 
 
Yn y cofnod gwariant, mae'n rhaid i chi gynnwys datganiad o roddion yr ydych 
wedi eu derbyn a rhoddion yr ydych wedi eu dychwelyd. Mae'n rhaid i chi hefyd 
gynnwys datganiad o ran benthyciadau. Mae'r cyfarwyddiadau canlynol yn 
esbonio sut i adrodd am roddion a benthyciadau gan ddefnyddio CPE Ar-lein. 
Mae'r canllaw ar gyfer adrodd gwariant ar gael yma. 
 
Gweler ein canllawiau ar roddion a benthyciadau am fanylion o ran pa roddion a 
benthyciadau sy'n rhaid i chi eu hadrodd. 
 
 Os yw eich gwariant yn £250,000 neu lai, mae'n rhaid i chi gyflwyno'r cofnod 
erbyn 23 Medi 2016. Os yw eich gwariant dros £250,000, mae'n rhaid i chi 
gyflwyno'r cofnod erbyn 23 Rhagfyr 2016.   

 

Byddwch yn cael eich allgofnodi ar ôl cyfnod o beidio gwneud 
dim, felly ry'n ni'n argymell eich bod yn arbed eich gwaith yn 
rheolaidd.  

mailto:pef@electoralcommission.org.uk
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/194646/EUR3A-Referendum-spending-nil-return-expenditure-under-10,000-for-EU-Referendum-campaigners-W.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/211745/EU-pefo-spending-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0008/194579/Donations-for-EU-campaigners-W.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0005/194585/Loans-for-EU-referendum-campaigners-W.pdf
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Creu eich cofnod rhoddion refferendwm 

Cam 1 - Mewngofnodi 

1.1 Mewngofnodwch i'ch cyfrif CPE Ar-lein gan ddefnyddio'r dudalen 
mewngofnodi defnyddiwr. Os nad oes gennych gyfrif, gofynnwch am un drwy e-
bostio pef@electoralcommission.org.uk. 
 

Cam 2 - Dewiswch y math o gofnod 

2.1 Unwaith i chi fewngofnodi'n llwyddiannus, cliciwch 'Creu cofnod' ar y bar ochr 
chwith i gychwyn creu cofnod. 
 
2.2 Ar y gwymplen 'Math o gofnod' dewiswch 'Rhoddion'.  
 
2.3 Ar y gwymplen 'Cyfnod adrodd', dewiswch 'Refferendwm ar aelodaeth y DU 
o'r UE' a chliciwch 'Creu'. 
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Os nad oes gennych roddion i'w hadrodd: Os nad ydych wedi derbyn 
rhoddion dros £7,500 (neu grŵp o roddion a benthyciadau dros £500 gan yr un 
ffynhonnell sy'n cydgrynhoi i'r gwerth hwnnw), gallwch gyflwyno cofnod o ddim 
drwy glicio ar y ddolen binc 'cyflwyno cofnod o ddim'. 

 
 
Yna bydd gofyn i chi gadarnhau os ydych am barhau gyda chyflwyno cofnod o 
ddim. I barhau, cliciwch 'OK'. Ewch ymlaen i 'Cam 6 - Awdurdodi eich cofnod' 
yn y canllaw yma. 
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Cam 3 - Adrodd am eich rhoddion 

3.1 I ychwanegu rhodd, dewiswch y math o rodd o'r gwymplen 'math o rodd' a 
chliciwch 'ychwanegu rhodd'. 
 

 
 
3.2 Cwblhewch y manylion gofynnol ar y sgrin rhoddion ac arbedwch pan fydd yn 
gyflawn. 
 
3.3 Ailadroddwch y broses hon gyda'ch holl roddion a ganiateir, rhai na chaniateir 
a rhai na ellir eu hadnabod gan ddefnyddio'r dewisiadau perthnasol yn y 
gwymplen 'math o rodd'. 
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Cam 4 - Adrodd rhoddion o dan £7,500 

4.1 Mae'n rhaid i chi adrodd cyfanswm gwerth yr holl roddion a ganiateir eraill a 
dderbyniwyd oedd werth mwy na £500 ond yn llai na neu'n hafal i £7,500. 
Cliciwch y ddolen binc a nodir isod i wneud hynny. 
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Cam 5 - Cyflwyno eich cofnod 

5.1 Pan fyddwch chi'n barod i gyflwyno eich cofnod rhoddion, cliciwch y ddolen 
binc 'cyflwyno cofnod rhoddion'. 
 

 
5.2 Yna bydd gofyn i chi gadarnhau os ydych am barhau gyda chyflwyno cofnod 
o ddim. I barhau, cliciwch 'OK'. 
 

5.3 Cliciwch 'awdurdodi ar-lein'. Dim ond y person cyfrifol ar gyfer yr 
ymgyrchydd all awdurdodi'r cofnod ar-lein ac mae'n rhaid cael cyfrif CPE Ar-lein 
er mwyn gwneud hyn.  
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Cam 6 - Awdurdodi eich cofnod 

6.1 Ar ôl clicio 'Awdurdodi ar-lein' byddwch yn mynd i'r dudalen isod, rhowch y 
manylion gofynnol a phwyso 'OK' Os fyddwch am gadw copi o'r cofnod, cliciwch 
'argraffu cofnod' cyn pwyso 'OK'. 
 

 
 

Cam 7 - Cwblhau eich cofnod 

7.1 Unwaith i chi glicio 'OK' bydd eich cofnod yn cael ei gyflwyno a bydd e-bost 
awtomatig yn cydnabod eich cofnod yn cael ei anfon at gyfeiriad e-bost y person 
cyfrifol. Bydd y sgrin isod yn ymddangos ble gallwch glicio 'Gorffen' i ddod â'r 
broses i ben. 
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Creu eich cofnod benthyciadau 
refferendwm 

Cam 1 - Mewngofnodi 

1.1 Mewngofnodwch i'ch cyfrif CPE Ar-lein gan ddefnyddio'r dudalen 
mewngofnodi defnyddiwr. Os nad oes gennych gyfrif, gofynnwch am un drwy e-
bostio pef@electoralcommission.org.uk. 
 

Cam 2 - Dewiswch y math o gofnod 

2.1 Unwaith i chi fewngofnodi'n llwyddiannus, cliciwch 'Creu cofnod' ar y bar ochr 
chwith i gychwyn creu cofnod. 
 
2.2 Ar y gwymplen 'Math o gofnod' dewiswch 'Trafodion'.  Mae trafodion yn 
cynnwys benthyciadau arian, cyfleusterau credyd megis cardiau credyd a 
gorddrafftiau, ac ernesau a gwarantau o ran ymrwymiad ymgyrchydd i rywun 
arall. Bydd y cofnod yma yn caniatáu i chi ddatgan y rhain. 
 
2.3 Ar y gwymplen 'Cyfnod adrodd', dewiswch 'Refferendwm ar aelodaeth y DU 
o'r UE' a chliciwch 'Creu'. 
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Os nad oes gennych drafodion i'w hadrodd: Os nad ydych wedi derbyn 
unrhyw fenthyciadau dros £7,500 (neu grŵp o roddion a benthyciadau gan yr un 
ffynhonell sy'n cydgrynhoi i dros £7,500), gallwch gyflwyno cofnod o ddim drwy 
glicio ar y ddolen binc 'cyflwyno trafodion o ddim'. 

 
 
Yna bydd gofyn i chi gadarnhau os ydych am barhau gyda chyflwyno cofnod o 
ddim. I barhau, cliciwch 'OK'. Ewch i 'Cam 6 - Awdurdodi eich cofnod' yn y 
canllaw yma. 
 



10 
 

Cam 3 - Adrodd am eich benthyciadau 

3.1 I ychwanegu benthyciad, dewiswch y math o drafodyn o'r gwymplen 'math o 
drafodyn' a chliciwch 'ychwanegu trafodyn'. 
 

 
 
3.2 Cwblhewch y manylion gofynnol ar y sgrin trafodion ac arbedwch pan fydd yn 
gyflawn. 
 
3.3 Ailadroddwch y broses hon gyda'ch holl drafodion a ganiateir, rhai na 
chaniateir a rhai na ellir eu hadnabod gan ddefnyddio'r dewisiadau perthnasol yn 
y gwymplen 'math o drafodyn'. 
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Cam 4 - Adrodd benthyciadau o dan £7,500 

4.1 Mae'n rhaid i chi adrodd cyfanswm gwerth yr holl drafodion a ganiateir eraill a 
dderbyniwyd oedd werth mwy na £500 ond yn llai na neu'n hafal i £7,500.  
Cliciwch y ddolen binc a nodir isod i wneud hynny.  
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Cam 5 - Cyflwyno eich cofnod 

5.1 Pan fyddwch chi'n barod i gyflwyno eich cofnod trafodion, cliciwch y ddolen 
binc 'cyflwyno cofnod trafodion'. 

 
 
5.2 Yna bydd gofyn i chi gadarnhau os ydych am barhau gyda chyflwyno cofnod 
o ddim. I barhau, cliciwch 'OK'. 
 
5.3 Cliciwch 'awdurdodi ar-lein'. Dim ond y person cyfrifol all awdurdodi'r cofnod 
ar-lein ac mae'n rhaid cael cyfrif CPE Ar-lein er mwyn gwneud hyn.  
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Cam 6 - Awdurdodi eich cofnod 

6.1 Ar ôl clicio 'Awdurdodi ar-lein' byddwch yn mynd i'r dudalen isod, rhowch y 
manylion gofynnol a phwyso 'OK' Os fyddwch am gadw copi o'r cofnod, cliciwch 
'argraffu cofnod' cyn pwyso 'OK'. 
 

 
 

Cam 7 - Cwblhau eich cofnod 

7.1 Unwaith i chi glicio 'OK' bydd eich cofnod yn cael ei gyflwyno a bydd e-bost 
awtomatig yn cydnabod eich cofnod yn cael ei anfon at gyfeiriad e-bost y person 
cyfrifol. Bydd y sgrin isod yn ymddangos ble gallwch glicio 'Gorffen' i ddod â'r 
broses i ben. 
 

 
 


