
 

 

 

Etholiad cyffredinol 
Senedd y DU 2017: 
Trosolwg o gyfrifon 
i ymgyrchwyr nad 
ydynt yn bleidiau 
 

Mae’r ddogfen hon ar gyfer 
ymgyrchwyr cofrestredig nad ydynt yn 
bleidiau sydd eisiau gwybod p’un a 
ydynt angen cyflwyno datganiad o 
gyfrifon ac i ddeall y gofynion. 

Trosolwg 
 

Crynodeb o’ch cyfrifoldebau 

Cadw cofnodion clir a chywir 

 Paratoi eich datganiad o gyfrifon 

 Anfon eich datganiad o gyfrifon atom 

Cynnwys: 

 

Ffurflenni efallai y byddwch eu hangen: 

 

 Templed DoG 





 

 

Cyfieithiadau a fformatau eraill  
I gael gwybodaeth ynghylch cael y cyhoeddiad hwn mewn iaith 
arall, neu ar ffurf fersiwn print bras neu Braille, cysylltwch â'r 
Comisiwn Etholiadol: 
Ffôn: 020 7271 0500 
E-bost: publications@electoralcommission.org.uk 

 

 

Termau ac ymadroddion a ddefnyddir 
gennym 
 
Fel arfer byddwch yn gwneud digon i gydymffurfio â'r gyfraith 
os ydych yn dilyn y canllawiau hyn. 
 
Rydym yn defnyddio 'rhaid' pan fyddwn yn cyfeirio at ofynion 
penodol. Rydym yn defnyddio 'dylai' ar gyfer eitemau yr ydym 
yn eu hystyried yn arfer da, ond nad ydynt yn ofynion cyfreithiol 
neu reoleiddiol. 
 

Ein dull o orfodi 
 
Mae'r Comisiwn yn rheoleiddio cyllid a gwariant gwleidyddol. 
Rydym wedi ymrwymo i ddarparu’r rhai yr ydym yn eu 
rheoleiddio â dealltwriaeth glir o'u rhwymedigaethau rheoliadol 
drwy ein dogfennau canllawiau a chyngor.  
 
Pryd bynnag y bo'n bosib, rydym yn defnyddio cyngor a 
chanllawiau rhagweithiol er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth ac 
rydym yn eu rheoleiddio mewn ffordd sy'n effeithiol, yn 
gymesur ac yn deg.   
 
Os nad ydych yn cydymffurfio â gofynion cyfreithiol neu 
reoleiddiol gallech chi neu eich sefydliad fod yn destun i 
gosbau sifil neu droseddol. Gallwch gael rhagor o wybodaeth 
am ddull y Comisiwn o orfodi yn:  
www.electoralcommission.org.uk/cymru/our-work/roles-and-
responsibilities/our-role-as-regulator-of-political-party-finances

mailto:publications@electoralcommission.org.uk
file:///C:/Users/delyth%20morris/Documents/amrywiol/comisiwn%20etholiadol/www.electoralcommission.org.uk/cymru/our-work/roles-and-responsibilities/our-role-as-regulator-of-political-party-finances%0c
file:///C:/Users/delyth%20morris/Documents/amrywiol/comisiwn%20etholiadol/www.electoralcommission.org.uk/cymru/our-work/roles-and-responsibilities/our-role-as-regulator-of-political-party-finances%0c
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Cyfrifon i 
ymgyrchwyr nad 
ydynt yn bleidiau 
Ar gyfer pwy mae’r ddogfen hon: 
Y person cyfrifol i sefydliadau sy’n ymgyrchwyr cofrestredig 
nad ydynt yn bleidiau. Gall rhai sefydliadau penodol gael eu 
heithrio (gweler tudalen 4) 

 

Mae unigolion sy’n ymgyrchwyr cofrestredig nad ydynt yn 
bleidiau yn cael eu heithrio rhag darparu datganiad o gyfrifon.  

Mae’r ddogfen yn trafod: 
 crynodeb o’ch cyfrifoldebau 

 cadw cofnodion clir a chywir 

 paratoi eich datganiad o gyfrifon 

 anfon eich datganiad o gyfrifon atom 

Templed datganiad o gyfrifon 
 templed datganiad o gyfrifon  
  

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/word_doc/0006/166902/form-soa-template-npc-welsh.docx
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/word_doc/0006/166902/form-soa-template-npc-welsh.docx
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Crynodeb 
 

Fel y person cyfrifol ymgyrchydd nad 
yw’n blaid, rydych yn gyfrifol am 
gydymffurfio â’r rheolau dan y Ddeddf 
Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a 
Refferenda 2000 (PPERA). 

Rhaid i rai sefydliadau penodol sydd 
wedi cofrestru â ni fel ymgyrchwyr 
nad ydynt yn bleidiau anfon 
datganiad o gyfrifon i ni yn dilyn 
etholiad cyffredinol Senedd y DU. 

Bydd y trosolwg hwn yn esbonio p’un 
a oes rhaid i chi anfon datganiad o 
gyfrifon ac yn rhoi dealltwriaeth i chi 
o’ch cyfrifoldebau a lle y gallwch gael 
rhagor o wybodaeth.  
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I gael rhagor o 
wybodaeth am y 
rheolau a phryd y 
mae’n rhaid i chi 
gofrestru gyda ni, 
gweler ein  

Cyflwyniad i 
ymgyrchu gan rhai 
nad ydynt yn 
bleidiau 

Cyflwyniad 
 
Fel person cyfrifol ymgyrchydd cofrestredig nad yw’n blaid, 
rydych yn gyfrifol am gyfrifon yr ymgyrchydd a gwneud yn siŵr 
eu bod yn cydymffurfio â PPERA. 
 
 
O dan PPERA, ceir rheolau sy'n ymdrin â rhoddion a gwariant 
ar weithgareddau ymgyrchu a reoleiddir yn y cyfnod yn arwain 
at etholiadau penodol. Mewn etholiadau cyffredinol Senedd y 
DU maent hefyd yn cynnwys gofynion adrodd ychwanegol i rai 
ymgyrchwyr. 
 
Mae'r ddogfen hon yn egluro'r gofynion i rai ymgyrchwyr 
penodol gyflwyno datganiadau o gyfrifon ar ôl etholiad 
cyffredinol Senedd y DU.  Mae hyn yn ogystal â chyflwyno 
ffurflen wariant. 
 
Yn y canllawiau hyn, rydym yn defnyddio 'chi' i gyfeirio at 
berson cyfrifol cofrestredig ymgyrchydd. 
 
Os oes gennych unrhyw gwestiynau, rydym yma i helpu. 
 
Mae'r trosolwg hwn yn esbonio beth sydd angen i chi ei wybod 
ynglŷn â chadw cofnodion cyfrifyddu a pharatoi datganiad o 
gyfrifon.  

 
  

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0009/169452/intro-campaigner-npc-ukpge-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0009/169452/intro-campaigner-npc-ukpge-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0009/169452/intro-campaigner-npc-ukpge-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0009/169452/intro-campaigner-npc-ukpge-welsh.pdf
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Os nad yw eich 
sefydliad yn perthyn i 
un o'r categorïau hyn, 
ond yr ydych yn credu 
y dylai gael ei eithrio 
rhag cyflwyno 
datganiad o gyfrifon i 
ni, cysylltwch â ni. 

Pwy sy’n cael eu heithrio rhag 
cyflwyno datganiadau o 
gyfrifon? 
 
Cewch eich eithrio rhag cyflwyno datganiad o gyfrifon i ni os: 

 ei bod eisoes yn ofynnol yn gyfreithiol i chi gyflwyno 
datganiad o gyfrifon y gallwn ei archwilio; a  

 bod y datganiad o gyfrifon yn cynnwys y wybodaeth 
ganlynol: 

 
o cyfrif incwm a gwariant am y cyfnod a reoleiddir 
o datganiad o sefyllfa ariannol (y cyfeirir ato’n gyffredin 

fel y 'fantolen') yn dangos asedau a rhwymedigaethau 
ar ddiwedd y cyfnod a reoleiddir 

 
Byddwch yn cael eich eithrio os: 
 

  ydych yn gwmni sy’n cyflwyno cyfrifon statudol i Dŷ’r 
Cwmnïau 

 ydych yn undeb llafur sy’n cyflwyno ffurflen flynyddol i’r 
Swyddog Ardystio.  

 ydych yn gymdeithas gyfeillgar, ddiwydiannol, ddarbodus 
neu adeiladu sy'n cyflwyno cyfrifon i'r Awdurdod Ymddygiad 
Ariannol 

 ydych yn bartneriaeth atebolrwydd cyfyngedig sy'n cyflwyno 
cyfrifon statudol i Dŷ'r Cwmnïau 

 ydych yn elusen, sefydliad elusennol corfforedig neu 
sefydliad elusennol corfforedig yr Alban sy'n cyflwyno 
cyfrifon i reoleiddiwr elusen yn y DU 

 
Byddwch hefyd yn cael eich eithrio os ydych: 

 wedi cofrestru gyda ni fel ymgyrchydd unigol nad yw’n blaid 

 yn blaid wleidyddol gofrestredig yn y DU sy'n cyflwyno 
cyfrifon i ni. 

 
Mae'n rhaid i unrhyw sefydliad arall sydd yn ymgyrchydd 
cofrestredig nad yw’n blaid gyflwyno datganiad o gyfrifon i ni.   
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Yn y cyfnod yn arwain at 
etholiadau penodol, mae 
amser penodol lle mae’r 
rheolau ar wariant a 
rhoddion yn berthnasol. 
Rydym yn galw’r amser 
hwn yn 'gyfnod a 
reoleiddir'. Efallai y bydd 
y rheolau yn wahanol, 
gan ddibynnu pa 
etholiad sy’n cael ei 
gynnal  

Darllenwch fwy am y 
cyfnod a reoleiddir yma 

 

Crynodeb o'ch cyfrifoldebau 

 
Rhaid i’r datganiad o gyfrifon a gyflwynwch i ni gynnwys: 
 

 datganiad o holl incwm a gwariant eich sefydliad am y 
cyfnod a reoleiddir 

 datganiad o sefyllfa ariannol (y cyfeirir ato’n gyffredin fel y 
'fantolen') yn dangos asedau a rhwymedigaethau ar 
ddiwedd y cyfnod a reoleiddir 

 

Dylai eich datganiad o gyfrifon gynnwys incwm a gwariant ac 
asedau a rhwymedigaethau'r sefydliad cyfan, gan gynnwys yr 
holl drafodion ariannol - nid yn unig y rhai sy'n ymwneud â 
gweithgareddau ymgyrchu a reoleiddir. 

 
Dylech gadw cofnodion cyfrifyddu clir a chywir yn ystod y cyfnod 
a reoleiddir i'ch helpu i baratoi’r datganiad o gyfrifon. 
 

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0015/225222/UKPGE-2017-Overview-of-non-party-campaigning-activity-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0015/225222/UKPGE-2017-Overview-of-non-party-campaigning-activity-Welsh.pdf
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Cadw cofnodion clir a chywir 

Dylech wneud yn siŵr bod eich cofnodion yn dangos ac yn 
egluro trafodion eich sefydliad, ac yn rhoi darlun cywir o 
sefyllfa ariannol y sefydliad ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod a 
reoleiddir. 
 
Bydd cadw’r cofnodion hyn yn briodol yn eich helpu i baratoi 
eich datganiad o gyfrifon. 
 

Beth ddylai eich cofnodion ei 
ddangos 

Dylai eich cofnodion gynnwys:  

 cofnodion sy'n dangos yr holl arian y mae'r sefydliad yn ei 
gael a’i wario o ddydd i ddydd yn ystod y cyfnod a 
reoleiddir 

 gwybodaeth sylfaenol am yr hyn y mae pob cofnod yn 
berthnasol iddo. Er enghraifft, o ble y daeth yr incwm, neu 
ar beth mae'r arian yn cael ei wario, ac i bwy y cafodd ei 
dalu. 

 cofnod o asedau a rhwymedigaethau'r sefydliad. 

 

Dulliau cyfrifyddu 

Gallwch ddefnyddio naill ai cyfrifyddu arian neu gyfrifyddu 
croniadau. 
  
Y prif wahaniaeth rhwng y ddau ddull yw: 
 

 dan gyfrifyddu arian, rydych yn cofnodi pob derbynneb a 
thaliadau gwariant sy'n codi yn ystod y cyfnod.  

 dan gyfrifyddu croniadau, rydych yn cofnodi’r trafodion 
hyn yn y cyfnod pan dderbynnir y budd yn hytrach na 
phan wneir y taliad. Bydd angen i chi hefyd roi cyfrif am 
newidiadau yn y symiau sy'n daladwy neu'n dderbyniadwy 
yn ystod y cyfnod.  

 
Mae gennym rai canllawiau ar gyfrifyddu arian a chyfrifyddu 
croniadau ar ein tudalen ganllawiau ar ddatganiad o gyfrifon. 
 
Os ydych angen rhagor o wybodaeth ynglŷn â chadw cyfrifon, 
dylech geisio cyngor arbenigol.  

Rydym wedi cynhyrchu 
templed datganiad o 
gyfrifon. 

Bydd yn helpu i'w 
gwneud yn haws i chi 
baratoi eich datganiad o 
gyfrifon.  
Os ydych yn defnyddio 
ein templed yn gywir, 
byddwch yn gwneud 
digon i gydymffurfio â'r 
gyfraith. 

. 

http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/i-am-a/party-or-campaigner/guidance-for-political-parties/submitting-your-statements-of-accounts
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/word_doc/0006/166902/form-soa-template-npc-welsh.docx
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/word_doc/0006/166902/form-soa-template-npc-welsh.docx
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Paratoi eich datganiad o 
gyfrifon 
 

Os ydych wedi cadw cofnodion da drwy gydol y cyfnod a 
reoleiddir, dylai paratoi eich datganiad o gyfrifon fod yn syml. 

 
Beth i’w roi yn eich datganiad o 
gyfrifon 
Rhaid i chi gynnwys: 

 cyfrif incwm a gwariant am y cyfnod a reoleiddir 

 datganiad o sefyllfa ariannol (y cyfeirir ato’n gyffredin fel y 
'fantolen') yn dangos asedau a rhwymedigaethau ar 
ddiwedd y cyfnod a reoleiddir 

Dylech gynnwys: 

 trosolwg o'r ymgyrchu a gweithgareddau ariannol a 
gynhaliwyd yn ystod y cyfnod a reoleiddir 

 

Fformat eich datganiad o gyfrifon 

Nid oes rhaid i chi ddefnyddio fformat penodol yn eich 
datganiad o gyfrifon.  
Fodd bynnag, rydym yn darparu templed ac os ydych yn 
defnyddio ein templedi, ac yn seilio eich cyfrifon ar gofnodion 
cywir, byddwch yn gwneud digon i gydymffurfio â'r gyfraith.     
Gallwch gwblhau eich cyfrifon ar-lein gan ddefnyddio ein 
system CPE Ar-lein; am ragor o wybodaeth am hyn, 
darllenwch ein canllawiau defnyddiwr. 

  

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0010/166906/sp-soa-pefo-npc-welsh.pdf
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Gwariant ymgyrch a 
reoleiddir yw faint o 
arian a wariwyd ar 
weithgareddau 
ymgyrchu a reoleiddir 
yn ystod y cyfnod a 
reoleiddir 

I ganfod mwy 
darllenwch ein 
trosolwg o ymgyrchu 
a reoleiddir rhai nad 
ydynt yn bleidiau. 

 
A oes angen i’ch cyfrifon gael eu 
harchwilio? 
 
 Mae'n rhaid i chi gael archwilio eich cyfrifon yn annibynnol os:  
 

  yw naill ai eich incwm gros neu gyfanswm gwariant yn 
ystod y cyfnod a reoleiddir yn fwy na £250,000.  

 
neu 

 

 os yw eich gwariant ymgyrch rheoleiddio yn ystod y 
cyfnod a reoleiddir yn fwy na £250,000 

 
Os oes angen i gael archwilio eich cyfrifon yn annibynnol, mae'n 
rhaid i chi gyflwyno adroddiad yr archwilydd pan fyddwch yn 
anfon eich datganiad o gyfrifon atom. 

 
  

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0015/225222/UKPGE-2017-Overview-of-non-party-campaigning-activity-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0015/225222/UKPGE-2017-Overview-of-non-party-campaigning-activity-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0015/225222/UKPGE-2017-Overview-of-non-party-campaigning-activity-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0015/225222/UKPGE-2017-Overview-of-non-party-campaigning-activity-Welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0015/225222/UKPGE-2017-Overview-of-non-party-campaigning-activity-Welsh.pdf
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Mae’n drosedd 
gwneud datganiad 
ffug yn fwriadol neu’n 
ddi-hid. 

Os nad ydych yn 
anfon eich cyfrifon 
erbyn y dyddiad cau 
a/neu nad yw eich 
cyfrifon yn bodloni’r 
gofynion cyfreithiol 
ynglŷn â’r wybodaeth 
sydd i'w darparu, 
gallech chi neu eich 
sefydliad fod yn 
destun camau gorfodi 
a all gynnwys cosb 
sifil neu erlyniad 
troseddol. 

Anfon eich datganiad o gyfrifon 
atom 
 

Rhaid i chi gyflwyno eich datganiad o gyfrifon i ni ynghyd â 
datganiad sy’n nodi fod y person cyfrifol wedi archwilio’r 
datganiad a hyd eithaf eu gwybodaeth a'u cred, mae'n 
ddatganiad cyflawn a chywir o gyfrifon, fel sy'n ofynnol gan y 
gyfraith. 

 

Pryd mae angen i chi gyflwyno eich 
cyfrifon ac unrhyw adroddiad 
archwilydd? 
 

 

 

 

 

 

 

  

Os yw eich 
gwariant 

ymgyrchu a 
reoleiddir yn 

ystod y cyfnod a 
reoleiddir yn 

£250k neu is 

Cyflwynwch o fewn 
naw mis o ddiwedd 
y cyfnod a reoleiddir  

 

 
Os yw eich 

gwariant 
ymgyrchu a 

reoleiddir yn ystod 
y cyfnod a 

reoleiddir yn  
dros £250k 

 

Cyflwynwch o fewn 
deuddeng mis o 

ddiwedd y cyfnod a 
reoleiddir 

Rydych yn 
cael eich 

eithrio rhag 
cyflwyno 

datganiad o 
gyfrifon 

Peidiwch â 
chyflwyno cyfrifon 

i’r Comisiwn 
Etholiadol 
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Beth sy’n digwydd ar ôl i chi 
gyflwyno’r datganiad o 
gyfrifon? 
Rydym yn cyhoeddi’r datganiadau o gyfrifon a dderbyniwn ar 
ein gwefan.  Gallwch weld sut mae cyfrifon yn ymddangos ar 
ein gwefan yn 
http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/find-information-
by-subject/political-parties-campaigning-and-
donations/political-parties-annual-accounts 

  

http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/find-information-by-subject/political-parties-campaigning-and-donations/political-parties-annual-accounts
http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/find-information-by-subject/political-parties-campaigning-and-donations/political-parties-annual-accounts
http://www.electoralcommission.org.uk/cymru/find-information-by-subject/political-parties-campaigning-and-donations/political-parties-annual-accounts
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Sut allwn ni helpu 
 

Gallwch gael rhagor o wybodaeth yn y dogfennau canllawiau a 
awgrymwyd yn y ddogfen hon, neu gallwch weld ein dewis 
llawn o ganllawiau ac adnoddau cyfredol ar ein gwefan.  

Gallwch hefyd gysylltu â ni ar un o'r rhifau ffôn neu gyfeiriadau 
e-bost isod. Rydym yma i helpu, felly cysylltwch â ni os 
gwelwch yn dda.  

 

Ffoniwch ni ar:  

• Cymru: 0333 103 1929 

gwybodaeth@comisiwnetholiadol.org.uk 

• Lloegr: 0333 103 1928     

pef@electoralcommission.org.uk 

• Yr Alban: 0333 103 1928     

infoscotland@electoralcommission.org.uk 

• Gogledd Iwerddon: 0333 103 1928     

infonorthernireland@electoralcommission.org.uk 
 

Ymwelwch â ni ar www.comisiwnetholiadol.org.uk 

Rydym yn croesawu adborth ar ein canllawiau – e-bostiwch ni 
ar: pef@electoralcommission.org.uk 

mailto:gwybodaeth@comisiwnetholiadol.org.uk
mailto:pef@electoralcommission.org.uk
mailto:infoscotland@electoralcommission.org.uk
mailto:infonorthernireland@electoralcommission.org.uk
http://www.comisiwnetholiadol.org.uk/
mailto:pef@electoralcommission.org.uk

