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

Gallwch gwblhau a chyflwyno eich cofnod gwario ar-lein gan ddefnyddio CPE ar-
lein. 
 
Dim ond y person cyfrifol 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 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 gwblhau datganiad yn cadarnhau 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 canllaw ar gyfer adrodd rhoddion 
a benthyciadau ar gael yma. 
 
Gweler ein canllawiau ar wariant a chydweithio am fanylion o ran pa wariant sy'n 
rhaid i chi ei adrodd. 
 
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/0019/211735/EU-pefo-donations-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0007/194587/Spending-for-EU-referendum-campaigners-W.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0006/194622/Working-together-for-EU-referendum-campaigners-W.pdf
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Creu eich cofnod gwariant 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 'Treuliau refferendwm'. 
 
2.3 Ar y gwymplen 'Cyfnod adrodd', dewiswch 'Refferendwm ar aelodaeth y DU 
o'r UE' a chliciwch 'Creu'. 
 

 

  

https://pefonline.electoralcommission.org.uk/Default.aspx
mailto:pef@electoralcommission.org.uk
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Cam 3 - Cyflwyno cofnod o ddim neu ddatganiad llai 
na £10,000 
 
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 gwblhau 
datganiad yn cadarnhau eich bod wedi gwario £10,000 neu lai. 
 
Os ydych wedi gwario mwy na £10,000, ewch i 'Cam 4 - Adrodd gwariant 
ymgyrchu ar y cyd'. 
 
3.1 Cliciwch y botwm 'Cyfanswm gwariant os £10,000 neu lai' a nodir gan saeth 
goch isod. 
 

 
3.2 Dewiswch un o'r ddau opsiwn yn dibynnu ar p'un a ydych wedi gwario o gwbl 
neu os wnaethoch wario ychydig, £10,000 neu lai. Nodwch faint wnaethoch chi 
wario. Cliciwch 'arbed' ac yna 'cyflwyno cofnod gwariant ymgyrch' ac ewch 
ymlaen i Cam 7 - cyflwyno eich cofnod'. 

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
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Cam 4 - Adrodd gwariant ymgyrchu ar y cyd 

4.1 Os ydych wedi gwario fel rhan o ymgyrch ar y cyd gydag ymgyrchoedd eraill, 
cliciwch ar 'cydweithio'. 
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4.2 Cliciwch y botymau 'ychwanegu' i ychwanegu gwariant gan eich partneriaid 
ymgyrchu ar y cyd. Peidiwch â chynnwys unrhyw wariant gennych chi ar yr 
ymgyrch ar y cyd yn yr adran hon, mae'n rhaid i chi roi'r rhain ar wahân yn 'Cam 
4 - adrodd eich gwariant'. 
 

 
 

4.3 Ymgyrchwyr ar y cyd sydd eisoes wedi eu rhestru: Os yw'r ymgyrchwyr 
yr ydych yn gweithio gyda nhw yn ymgyrchwyr cofrestredig, efallai eu bod wedi 
ychwanegu'r ymgyrch ar y cyd i CPE Ar-lein fel rhan o'u cofnod gwariant. Os 
felly, bydd yn ymddangos yn y fwydlen 'enw ymgyrch ar y cyd'. 
 
Ychwanegu ymgyrch ar y cyd newydd: Os nad yw eisoes wedi'i restru, 
dewiswch enw'r ymgyrchydd yn y fwydlen 'cydweithio' a chliciwch 'creu ymgyrch 
newydd ar y cyd'. Bydd ymgyrch ar y cyd newydd yn ymddangos, gyda rhif, yn y 
fwydlen 'Enw'r ymgyrch ar y cyd'. I ychwanegu mwy o ymgyrchwyr i ymgyrch ar y 
cyd, dewiswch enw'r ymgyrchydd yr ydych am ei ychwanegu yn y fwydlen 
'gweithio gyda'; dewiswch enw'r ymgyrch yn y fwydlen 'enw'r ymgyrch ar y cyd' 
yna cliciwch 'arbed'. 
 
4.4 Rhoi cyfanswm gwariant i ymgyrch ar y cyd: Unwaith i chi greu'r ymgyrch 
ar y cyd, dewiswch ef yn y fwydlen 'Enw'r ymgyrch ar y cyd' a rhowch faint o 
wariant a gafwyd gan bob un o'r ymgyrchwyr yn yr ymgyrch a chlicio 'arbed'. 
Peidiwch â chynnwys eich gwariant eich hun yn yr adran hon. 
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4.5 Os wnaethoch chi gynnal mwy nag un ymgyrch ar y cyd, ailadroddwch y 
broses hon ar gyfer pob un o'ch ymgyrchoedd ar y cyd. 
 

 
 

4.6 Os wnaethoch chi gynnal ymgyrch ar y cyd gydag ymgyrchydd heb gofrestru, 
bydd angen i chi deipio eu henw i mewn i'r blwch 'cydweithio gyda'. 
 

Cam 5 - Adrodd am eich gwariant 

5.1 I adrodd eitem o wariant, dewiswch y math o wariant o'r gwymplen 'eitem 
cofnod' a chliciwch 'ychwanegu eitem cofnod'. 
 

 
 
5.2 Rhowch y manylion gofynnol ar y sgrin taliadau ac arbedwch pan fydd yn 
gyflawn. 
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5.3 Ailadroddwch y broses hon gyda'ch holl wariant (gan gynnwys tybiannol, 
hawliadau heb eu talu a hawliadau a heriwyd) gan ddefnyddio'r dewis perthnasol 
yn y fwydlen 'ychwanegu eitem cofnod'. 
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Cam 6 - Adrodd gwariant cyn cofrestru 

Mae'r adran hon yn berthnasol i'ch gwariant cyn i chi gofrestru fel ymgyrchydd 
nes y dyddiad y gwnaethoch gofrestru. Gallwch ddod o hyd i ddyddiad eich 
cofrestru ar CPE Ar-lein. 

6.1 Cliciwch y botwm 'Gweld crynodeb o wariant'. 

 
6.2 Rhowch y cyfanswm yn y blwch uchaf ar gyfer eich holl wariant cyn cofrestru 
ar eich ymgyrchoedd eich hun neu ymgyrchoedd ar y cyd heb brif ymgyrchydd 
dynodedig. 
 
6.3 Os wnaethoch chi wario arian fel rhan o ymgyrch ar y cyd gyda phrif 
ymgyrchydd dynodedig, rhowch y cyfanswm yn yr ail flwch ar gyfer eich holl 
wariant cyn cofrestru fel rhan o'r ymgyrch ar y cyd hwnnw a chlicio 'arbed'. 
 

http://search.electoralcommission.org.uk/Cymraeg/Search?currentPage=0&rows=10&sort=AcceptedDate&order=desc&tab=1&et=pp&et=ppm&et=tp&et=perpar&et=rd&prePoll=false&postPoll=true&optCols=CampaigningName&optCols=AccountingUnitsAsCentralParty&optCols=IsSponsorship&optCols=RegulatedDoneeType&optCols=CompanyRegistrationNumber&optCols=Postcode&optCols=NatureOfDonation&optCols=PurposeOfVisit&optCols=DonationAction&optCols=ReportedDate&optCols=IsReportedPrePoll&optCols=ReportingPeriodName&optCols=IsBequest&optCols=IsAggregation
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Cam 7 - Cyflwyno eich cofnod 

7.1 Pan fyddwch chi'n barod i gyflwyno eich cofnod gwariant cliciwch y ddolen 
binc 'cyflwyno cofnod gwariant ymgyrch'. 
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7.2 Yna bydd gofyn i chi gadarnhau os ydych am barhau gyda chyflwyno cofnod 
o ddim. I barhau, cliciwch 'OK'. 
 

 
7.3 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. 
 

 

Cam 8 - Awdurdodi eich cofnod 

8.1 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' 
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Cam 9 - Cwblhau eich cofnod 

9.1 Unwaith i chi glicio 'OK' bydd eich cofnod yn cael ei gyflwyno. Bydd y sgrin 
isod yn ymddangos ble gallwch glicio 'Gorffen' i ddod â'r broses i ben. 
 

 
 

 


