
   

 

 
Templed a nodiadau eglurhaol 
adroddiad yr archwilydd ar 
gyfer refferendwm yr UE  

Pryd y dylid defnyddio'r ffurflen hon? 

Os byddwch yn gwario mwy na £250,000 ar weithgareddau'r refferendwm yn 
ystod cyfnod y refferendwm, rhaid i'r unigolyn cyfrifol gyflwyno adroddiad 
wedi'i baratoi gan archwilydd cymwys annibynnol - fel sy'n ofynnol gan adran 
121 ac adran 122 o Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 
122 (PPERA) fel y'i cymhwyswyd gan Ddeddf Refferendwm yr UE 2015 
(EURA). Rhaid i chi cyflwyno adroddiad yr archwilydd ar yr un pryd pan 
fyddwch yn cyflwyno eich ffurflen gwariant. Gallwch ddod o hyd i'r ffurflen 
gwariant (EUR 3B) yma. 
 
Mae'r templed a ddarperir yn nodi'r gofynion sylfaenol ar gyfer adroddiad yr 
archwilydd.  
 

Nodiadau eglurhaol 

Diben adroddiad yr archwilydd  
Diben adroddiad yr archwilydd yw rhoi barn ar b'un a yw'r gwariant a 
gofnodwyd ar y ffurflen gan yr ymgyrchydd refferendwm cofrestredig ('yr 
ymgyrchydd') yn gynrychioliad teg o'r gwariant yr aed iddo yn ystod cyfnod y 
refferendwm.  

Cyflwyniad a chynnwys yr adroddiad  
Rhaid cyflwyno'r adroddiad archwilio gyda'r ffurflen gwariant. Bydd adroddiad 
yr archwilydd yn cadarnhau p’un ai bod cyfanswm gwariant yr ymgyrchydd 
(gan gynnwys gwariant ymgyrchu ar y cyd gyda phrif ymgyrchydd dynodedig), 
fel yr adroddir yn y cofnod gwariant yn gynrychiolaeth deg o’r gwariant a 
wnaed yn ystod cyfnod y refferendwm (15 Ebrill 2016 - 23 Mehefin 2016) ai 
peidio. 
 
Bydd yr archwilydd yn archwilio rhannau penodol o’r cofnod gwariant: 
 

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/excel_doc/0015/204018/EUR3B-Referendum-campaign-spending-return-for-EU-Referendum-campaigners-excel.xlsx


    

Rhaid i 'Adran 4 - crynodeb o wariant' ar y ffurflen gwariant ar ymgyrchu 
ddynodi'r gwariant yr aed iddo gan yr ymgyrchydd ar ei ymgyrchoedd ei hun 
ac ar unrhyw ymgyrchoedd ar y cyd. Mae'r rhain yn cynnwys:  

 Cyfanswm y gwariant yr aed iddo cyn i'r ymgyrchydd gofrestru fel 
ymgyrchydd refferendwm  

 Cyfanswm y taliadau a wnaed 

 Cyfanswm y gwariant tybiannol  

 Cyfanswm yr hawliadau sy'n destun anghydfod  

 Cyfanswm yr hawliadau heb eu talu  
 
Dylai 'Adran 5 - Crynodeb o wariant gydag ymgyrchwyr eraill nad ydynt 
yn ymgyrchwyr arweiniol dynodedig' ddynodi'r canlynol:  
 

 enwau'r ymgyrchwyr eraill nad ydynt yn ymgyrchwyr arweiniol y 
cydweithiodd yr ymgyrchydd â hwy 

 manylion unrhyw wariant yr aeth yr ymgyrchydd iddo fel rhan o unrhyw 
ymgyrchoedd ar y cyd sy'n cyfrif tuag at derfyn gwariant yr ymgyrchydd 
arall nad yw'n ymgyrchydd arweiniol  

 cyfanswm y gwariant yr aeth pob un o'r ymgyrchwyr eraill iddo fel rhan 
o'r ymgyrch ar y cyd sy'n cyfrif tuag at derfyn gwariant yr ymgyrchydd  

 
Dylai 'Adran 6 - Gwariant yr aed iddo mewn ymgyrch ar y cyd ag 
ymgyrchydd arweiniol dynodedig' ddynodi'r gwariant yr aed iddo gan yr 
ymgyrchydd ar ymgyrchoedd ar y cyd ag ymgyrchydd arweiniol dynodedig. 
Mae'r rhain yn cynnwys: 
 

 Cyfanswm y gwariant yr aed iddo cyn i'r ymgyrchydd gofrestru fel 
ymgyrchydd refferendwm  

 Cyfanswm y taliadau a wnaed 

 Cyfanswm y gwariant tybiannol  

 Cyfanswm yr hawliadau sy'n destun anghydfod  

 Cyfanswm yr hawliadau heb eu talu 
 
Beth y dylech ei ddisgwyl o'r archwiliad  
Bydd angen i'r archwilydd gynnal digon o waith i fodloni ei hun nad yw'r 
ffurflen gwariant yn cynnwys unrhyw gamddatganiadau perthnasol. Dylai'r 
gwaith hwn gynnwys adolygiad o'r rheolaethau sydd ar waith i sicrhau y 
cofnodwyd pob achos o wariant yn briodol a'i gynnwys ar y ffurflen. Bydd yn 
cynnwys profion er mwyn sicrhau y caiff camddatganiadau eu nodi. 
 
Bydd yr archwilydd yn archwilio'r systemau rheolaeth allweddol a ddefnyddir 
gan yr ymgyrchydd er mwyn sicrhau yr aed i wariant ac y talwyd unrhyw 
wariant yn unol â Rhan 7 o PPERA fel y'i cymhwyswyd gan EURA. Er 
enghraifft, y sefydlwyd trefniadau ar gyfer dirprwyo awdurdod yn ffurfiol, neu 
fod tystiolaeth mai'r unigolyn cyfrifol a brynodd wasanaethau. Os na all yr 
archwilydd ddilysu yr aed i swm perthnasol o wariant neu y talwyd swm 
perthnasol o wariant yn unol â PPERA fel y'i cymhwyswyd gan EURA, bydd 
yn rhoi barn archwilio amodol.  



    

 
Dylai'r archwilydd fod yn ymwybodol o'r gofynion adrodd ar gyfer gwariant 
tybiannol a bydd angen iddo fodloni ei hun bod y datganiad a lofnodwyd gan 
yr unigolyn cyfrifol yn adlewyrchu gofynion PPERA fel y'u cymhwysir gan 
EURA. Bydd yn adolygu'r rheolaethau ar gyfer nodi, prisio a chofnodi eitemau 
o wariant tybiannol a, hyd y gellir disgwyl yn rhesymol, bydd yn bodloni ei hun 
bod pob eitem o wariant tybiannol wedi'i chynnwys ar y ffurflen ar werth teg. 
Gellir gweld ein canllawiau ar wariant tybiannol yn: Gwariant ar gyfer 
ymgyrchwyr refferendwm yr UE. Dylid rhoi ystyriaeth debyg i gyflawnrwydd a 
gwerth costau gorbenion cynyddol.  
 
Dylai'r archwilydd a benodir i ymgymryd â'r dasg hon ddarparu llythyr penodi 
sy'n nodi cwmpas a natur y gwaith i'w gynnal er mwyn llunio ei farn archwilio. 
Dylech gyflwyno'r llythyr penodi hwn i'r Comisiwn pan fyddwch yn cyflwyno'r 
ffurflen gwariant a'r adroddiad archwilio. Yn amodol ar unrhyw ofynion 
cyfreithiol, gan gynnwys 'rhyddid gwybodaeth', ni chaiff y llythyr hwn ei 
gyhoeddi.  
 
Bydd y ffurflen gwariant ac adroddiad yr archwilydd ar gael i'r cyhoedd eu 
harchwilio. Gellir gwneud copïau o'r dogfennau ategol a gyflwynir gyda'r 
ffurflen.  
 
Amserlen a chyfleoedd i'r cyhoedd archwilio'r adroddiad  
Os bydd yr ymgyrchydd wedi gwario dros £250,000 ar weithgareddau'r 
refferendwm yn ystod cyfnod y refferendwm, rhaid iddo gyflwyno ffurflen 
gwariant wedi'i chwblhau ac adroddiad archwilydd i ni erbyn 23 Rhagfyr 2016. 
 

Sut y gallwn helpu 

Os bydd angen help arnoch, gallwch ein ffonio ar 0333 103 1928 neu gysylltu 
â ni drwy e-bost yn pef@electoralcommission.org.uk. 
  

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/0007/194587/Spending-for-EU-referendum-campaigners-W.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/0007/194587/Spending-for-EU-referendum-campaigners-W.pdf
mailto:pef@electoralcommission.org.uk


 

 

 

 

 

 

 

 

Templed ar gyfer adroddiad yr 
archwilydd 

[Enw'r ymgyrchydd refferendwm cofrestredig] 

[Enw'r unigolyn cyfrifol],  

Terfyn gwariant:   Swm a wariwyd: 
  
Rydym wedi archwilio'r ffurflen gwariant atodedig ar gyfer Refferendwm 2016 
ar aelodaeth y DU o'r UE a baratowyd gan [enw'r ymgyrchydd cofrestredig], o 
dan adran 120 o Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000 
(PPERA) (fel y'i cymhwyswyd gan adran 3 ac fel y'i diwygiwyd gan baragraff 
23 o Atodlen 1 a Rhan 4 o Atodlen 2 i Ddeddf Refferendwm yr Undeb 
Ewropeaidd 2015). 

[Rydym]/[Nid ydym] o'r farn bod y gwariant ar y refferendwm a gofnodwyd gan 
[unigolyn cyfrifol] yn gynrychioliad teg o wariant yr ymgyrchydd rhwng 15 Ebrill 
2016 a 23 Mehefin 2016 fel sy'n ofynnol gan PPERA. 

Priod gyfrifoldebau 

Mae unigolyn cyfrifol yr ymgyrchydd, [enw'r unigolyn cyfrifol], yn atebol am y 
canlynol: 

 Sicrhau bod gwariant ar ymgyrchu'r ymgyrchydd wedi'i awdurdodi'n unol 
â'r gofynion yn adran 113 ac 114 o PPERA. 

 Cwblhau, o dan adran 120 o PPERA (Deddf Refferendwm yr Undeb 
Ewropeaidd 2015) y ffurflen gwariant yr aed iddo gan neu ar ran yr 
ymgyrchydd refferendwm rhwng 15 Ebrill 2016 a 23 Mehefin 2016 mewn 
perthynas â refferendwm 2016 ar aelodaeth y DU o'r UE. 

 Cadarnhau hyd eithaf ei wybodaeth a'i gred bod y gwariant a gofnodwyd 
ar ffurflen yr ymgyrchydd refferendwm yn gyflawn ac yn gywir. 

 Paratoi'r ffurflen gwariant a sicrhau ei bod yn gyson â'r ffurflen. 

Ein cyfrifoldeb ni, fel archwilydd cymwys, yw cyflwyno adroddiad ar y ffurflen 
gwariant o dan adran 121 o PPERA fel y'i cymhwyswyd gan EURA. Yn 
benodol, ein hamcan yw rhoi barn ar b'un a yw'r gwariant ar y refferendwm a 
gofnodwyd yn y crynodeb wedi'i gyflwyno'n deg ym mhob ffordd berthnasol, 
yn unol â'r gyfraith. 



    

Sail ein barn  

Nodir natur ein harchwiliad yn ein llythyr penodi dyddiedig [rhowch y dyddiad]. 
Cyflwynwyd copi i'r Comisiwn Etholiadol. Rydym wedi adolygu'r sail a 
ddefnyddiodd [unigolyn cyfrifol] i baratoi'r ffurflen gwariant. Roedd hyn yn 
cynnwys archwilio tystiolaeth, ar sail prawf, sy'n berthnasol i'r gwariant ar y 
refferendwm yr aed iddo gan neu ar ran yr ymgyrchydd refferendwm mewn 
perthynas â refferendwm 2016 ar aelodaeth y DU o'r UE. Rydym hefyd wedi 
asesu'r amcangyfrifon a'r dyfarniadau pwysig a wnaed gan [unigolyn cyfrifol] 
yr ymgyrchydd refferendwm wrth baratoi'r ffurflen.  

Gwnaethom gynllunio a chyflawni ein gweithdrefnau er mwyn cael yr holl 
wybodaeth a'r esboniadau yr oedd eu hangen arnom yn ein barn ni i roi digon 
o dystiolaeth i ni allu rhoi sicrwydd rhesymol bod y ffurflen gwariant yn 
cyflwyno gwariant yr ymgyrchydd refferendwm yn deg ym mhob ffordd 
berthnasol, yn unol â'r gyfraith.  

Barn 

Yn ein barn ni, [mae'r]/[nid yw'r] ffurflen gwariant yn cyflwyno'n deg ym mhob 
ffordd berthnasol y gwariant ar y refferendwm yr aed iddo gan neu ar ran yr 
ymgyrchydd refferendwm a ddefnyddir rhwng 15 Ebrill 2016 a 23 Mehefin 
2016 mewn perthynas â refferendwm 2016 ar aelodaeth y DU o'r UE, yn unol 
â'r gyfraith. 

Bwriedir yr adroddiad hwn at ddefnydd [unigolyn cyfrifol] yr ymgyrchydd 
refferendwm a'r Comisiwn Etholiadol yn unig, mewn perthynas â 
chyfrifoldebau'r ymgyrchydd refferendwm o dan adran 111-123 o PPERA fel 
y'u cymhwyswyd ac fel y'u diwygiwyd gan Ddeddf Refferendwm yr Undeb 
Ewropeaidd 2015. Ni ddylid defnyddio ein hadroddiad at unrhyw ddiben arall 
na'i ddosbarthu i unrhyw bartïon eraill. Nid ydym yn derbyn unrhyw 
ddyletswydd gofal na chyfrifoldeb i'r Comisiwn Etholiadol mewn perthynas â'n 
hadroddiad ac ni fyddwn yn derbyn unrhyw atebolrwydd na chyfrifoldeb tuag 
at unrhyw drydydd parti arall y dangosir yr adroddiad iddo neu y daw'r 
adroddiad i'w ran.  

[Wedi'i lofnodi a'i ddyddio gan yr archwilydd] 


