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Pwysig: dylid darllen y nodiadau cysylltiedig cyn llenwi'r ffurflen hon.

Cofnod gwariant ymgyrch gan blaid

ar gofrestr y DU

Rwyf yn datgan fy mod wedi archwilio'r wybodaeth yn y cofnod hwn, a chyn belled ag y gwn i a chyn belled ag y

credaf i, mae'n gofnod cyflawn a chywir fel a ofynnir gan y gyfraith, ac y talwyd yr holl dreuliau a ddangosir ynddo

gennyf i neu gan un o'm dirprwyon neu gan berson a awdurdodir o dan adran 76 y Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol,

Etholiadau a Refferenda 2000.

Llofnodwyd                                                                                                     Dyddiad

Enw printiedig

Trysorydd cofrestredig / Swyddog Ymgyrchoedd (dileu fel sy'n gymwys)

A2 Datganiad a llofnod

bbbbmmdd

Enw'r blaid                                                                           

Cyfnod rheoleiddiedig                                                               Etholiad

Cyfeirnod plaid

A1 Manylion plaid gofrestredig

Os yn gymwys:

Enw'r archwilydd

Cyfeiriad

Tref                                                   Sir                                                         Cod post

Cofnod wedi'i archwilio:       Ydy                 Nac ydy                  (Ticiwch fel sy’n briodol)

A3 Cofnod archwiliedig



Enw'r blaid                                                       Cyfnod                                   Etholiad (au)
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B1 Mathau o dâl

Adran B: Crynodeb gwariant

                                                      (i'r £ agosaf)        Lloegr £           Yr Alban £           Cymru £       Cyfanswm PF £

Cyfanswm o daliadau a wnaethpwyd

Cyfanswm o wariant tybiannol a dynnwyd

Cyfanswm o hawliadau heb eu talu

Cyfanswm o hawliadau sy'n destun dadl

Cyfanswm

B2 Etholaethau / rhanbarthau a ymleddir

                                                                                        Lloegr             Yr Alban              Cymru         Cyfanswm PF

Nifer o etholaethau
a / neu ranbarthau a ymleddir

B3 Categorïau gwariant

        Crynodeb Gwybodaeth sydd angen        Lloegr £           Yr Alban £           Cymru £       Cyfanswm PF £
                                              (i'r £ agosaf)

Noder: Dylid crynhoi cyfansymiau gwariant i'r £ agosaf

A. Darllediadau gwleidyddol

B. Deunydd hysbysebu a chyhoeddusr-
wydd

C. Deunydd na ofynnwyd
amdano i etholwyr

D. Maniffesto / dogfenni polisi pleidiau

E. Ymchwil i'r farchnad / canfasio

F. Y cyfryngau

G. Trafnidiaeth

H. Ralïau

I. Gorbenion a gweinyddiaeth gyffredinol

Cyfanswm gwariant
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C1 Taliadau gwirioneddol - datganiad o daliadau unigol

Adran C: Taliadau a wnaethpwyd

Nifer y cofnodion a wnaethpwyd yn yr adran hon

Na.                                                                                     Dyddiad y tynnwyd y traul

Categori'r draul (A-I)                                                       Dyddiad yr hawliad am daliad

Dyddiad y talwyd yr hawliad                                            Cyfanswm £.cc

Cyflenwr (enw a chyfeiriad)

Enw

Cyfeiriad

Tref                                                     Sir                                                         Cod post

Anfoneb/derbynneb wedi'i chyflwyno           Ydy                Nac ydy             (Ticiwch fel sy'n briodol)

Cyfanswm y gwariant a dynnwyd ymhob rhan o BF

Lloegr £                                               Yr Alban £                                               Cymru £

bbbbmmdd

bbbbmmdd

bbbbmmdd

Na.                                                                                     Dyddiad y tynnwyd y traul

Categori'r draul (A-I)                                                       Dyddiad yr hawliad am daliad

Dyddiad y talwyd yr hawliad                                             Cyfanswm £.cc

Cyflenwr (enw a chyfeiriad)

Enw

Cyfeiriad

Tref                                                     Sir                                                         Cod post

Anfoneb/derbynneb wedi'i chyflwyno           Ydy                  Nac ydy               (Ticiwch fel sy'n briodol)

Cyfanswm y gwariant a dynnwyd ymhob rhan o BF

Lloegr £                                               Yr Alban £                                               Cymru £

bbbbmmdd

bbbbmmdd

bbbbmmdd

Enw'r blaid                                                       Cyfnod                                   Etholiad (au)
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Na.                                                                                     Dyddiad y tynnwyd y traul

Categori'r draul (A-I)                                                       Dyddiad yr hawliad am daliad

Dyddiad y talwyd yr hawliad                                           Cyfanswm £.cc

Cyflenwr (enw a chyfeiriad)

Enw

Cyfeiriad

Tref                                                     Sir                                                         Cod post

Anfoneb/derbynneb wedi’i chyflwyno          Ydy                Nac ydy             (Ticiwch fel sy’n briodol)

Cyfanswm y gwariant a dynnwyd ymhob rhan o BF

Lloegr £                                               Yr Alban £                                               Cymru £

bbbbmmdd

bbbbmmdd

bbbbmmdd

Na.                                                                                     Dyddiad y tynnwyd y traul

Categori'r draul (A-I)                                                       Dyddiad yr hawliad am daliad

Dyddiad y talwyd yr hawliad                                             Cyfanswm £.cc

Cyflenwr (enw a chyfeiriad)

Enw

Cyfeiriad

Tref                                                     Sir                                                         Cod post

Anfoneb/derbynneb wedi'i chyflwyno           Ydy               Nac ydy                   (Ticiwch fel sy’n briodol)

Cyfanswm y gwariant a dynnwyd ymhob rhan o BF

Lloegr £                                               Yr Alban £                                               Cymru £

bbbbmmdd

bbbbmmdd

bbbbmmdd

Enw'r blaid                                                       Cyfnod                                   Etholiad (au)



Ffurflen RP11(GB) Cofnod gwariant ymgyrch gan blaid ar gofrestr PF 73

Cyflenwr (enw a chyfeiriad)

Enw

Cyfeiriad

Tref                                                     Sir                                                         Cod post

Datganiad wedi'i gyflwyno os dros £200*                 Ydy                 Nac ydy                (Ticiwch fel sy’n briodol)

Cyfanswm y gwariant a dynnwyd ymhob rhan o BF

Lloegr £                                               Yr Alban £                                               Cymru £

C2 Gwariant tybiannol - cyflwr eitemau unigol

Nifer y cofnodion a wnaethpwyd yn yr adran hon

Rhif yr eitem                                             Categori traul (A-I)                          Cyfanswm (£.cc)

Cyfnod/
dyddiad y'i

tynnwyd

i

Natur y
gwariant

bbbbmmdd

bbbbmmdd

Cyflenwr (enw a chyfeiriad)

Enw

Cyfeiriad

Tref                                                     Sir                                                         Cod post

Datganiad wedi'i gyflwyno os dros £200*                 Ydy                  Nac ydy               (Ticiwch fel sy'n briodol)

Cyfanswm y gwariant a dynnwyd ymhob rhan o BF

Lloegr £                                               Yr Alban £                                               Cymru £

Rhif yr eitem                                             Categori traul (A-I)                          Cyfanswm (£.cc)

Cyfnod/
dyddiad y'i

tynnwyd

i

Natur y
gwariant

bbbbmmdd

bbbbmmdd

Enw'r blaid                                                       Cyfnod                                   Etholiad (au)
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Cyflenwr (enw a chyfeiriad)

Enw

Cyfeiriad

Tref                                                     Sir                                                         Cod post

Anfoneb/derbynneb wedi'i chyflwyno           Ydy                 Nac ydy               (Ticiwch fel sy'n briodol)

Cyfanswm gwariant a dynnwyd ymhob rhan o BF

Lloegr £                                               Yr Alban £                                               Cymru £

Rhif yr eitem                                             Categori traul (A-I)                           Cyfanswm (£.cc)

Traul a

dynnwyd

Hawliad am
daliad

Hawliad
wedi'i dalu

bbbbmmdd bbbbmmddbbbbmmdd

Cyflenwr (enw a chyfeiriad)

Enw

Cyfeiriad

Tref                                                     Sir                                                         Cod post

Anfoneb/derbynneb wedi'i chyflwyno           Ydy Nac ydy (Ticiwch fel sy'n briodol)

Cyfanswm gwariant a dynnwyd ymhob rhan o BF

Lloegr £                                               Yr Alban £                                               Cymru £

Rhif yr eitem                                             Categori traul (A-I)                           Cyfanswm (£.cc)

Traul a

dynnwyd

Hawliad am
daliad

Hawliad
wedi'i dalu

bbbbmmdd bbbbmmddbbbbmmdd

*Mae rhaid darparu datganiad wedi'i lofnodi gan y Trysorydd / Swyddog Ymgyrchoedd (neu ddirprwy) am

swm pob eitem â gwerth sy'n fwy na £200

Enw'r blaid                                                       Cyfnod                                   Etholiad (au)
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Cyflenwr (enw a chyfeiriad)

Enw

Cyfeiriad

Tref                                                     Sir                                                         Cod post

Sylwadau

Lloegr £                                               Yr Alban £                                               Cymru £

Nifer y cofnodion a wnaethpwyd yn yr adran hon

Rhif yr eitem                                             Categori traul (A-I)                           Cyfanswm (£.cc)

Traul a dynnwyd                                                     Anfoneb

bbbbmmdd bbbbmmdd

Cyflenwr (enw a chyfeiriad)

Enw

Cyfeiriad

Tref                                                     Sir                                                         Cod post

Sylwadau

Lloegr £                                               Yr Alban £                                               Cymru £

Rhif yr eitem                                             Categori traul (A-I)                         Cyfanswm (£.cc)

Traul a dynnwyd                                                     Anfoneb

bbbbmmdd bbbbmmdd

Adran D: Datganiad ar hawliadau nas talwyd(ble gwnaethpwyd, neu ble gwneir, cais i lys o dan Adran 77(4) o

PPERA 2000)

Enw'r blaid                                                       Cyfnod                                   Etholiad (au)
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Cyflenwr (enw a chyfeiriad)

Enw

Cyfeiriad

Tref                                                     Sir                                                         Cod post

Sylwadau

Lloegr £                                               Yr Alban £                                               Cymru £

Nifer y cofnodion a wnaethpwyd yn yr adran hon

Rhif yr eitem                                             Categori traul (A-I)                           Cyfanswm (£.cc)

Dyddiad yr hawliad sy'n destun dadl                                               Anfoneb

bbbbmmdd bbbbmmdd

Cyflenwr (enw a chyfeiriad)

Enw

Cyfeiriad

Tref                                                     Sir                                                         Cod post

Sylwadau

Lloegr £                                               Yr Alban £                                               Cymru £

Rhif yr eitem                                           Categori traul (A-I)                             Cyfanswm (£.cc)

Dyddiad yr hawliad sy'n destun dadl                                                   Anfoneb

bbbbmmdd bbbbmmdd

Adran E: Datganiad ar hawliadau sy'n destun dadl

Enw'r blaid                                                       Cyfnod                                   Etholiad (au)
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Noder: dylid defnyddio taflenni parhau i gynnwys pob eitem o wariant tybiannol a ddatganwyd

Wedi'i llofnodi

Enw printiedig                                                                                                Dyddiad

Rwyf yn datgan bod y symiau unigol a restrir isod yn asesiad teg o'r gwariant tybiannol a dynnwyd gan y blaid.

Adran F: Datganiad ar wariant tybiannol

bbbbmmdd

bbbbmmddEitem Gwerth Manylion y cyflenwr

Dyddiad/cyfnod
y'i tynnwydRhif

yr eitem

Enw'r blaid                                                       Cyfnod                                   Etholiad (au)
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Os gwelwch yn dda dychwelwch y ffurflen i:

Gwasanaethau Rheoleiddiol Y Comisiwn Etholiadol, 
3 Bunhill Row
London
EC1Y 8YZ

Ffôn: 020 7271 0500 

Ffacs: 020 7271 0505 

E-bost: rs@electoralcommission.org.uk

Ar gyfer y Comisiwn Etholiadaol

Dyddiad derbyn                                                                                   Wedi'i wirio gan:

Dyddiad a gofnodwyd yn y gronfa ddata                                         Wedi'i wirio gan:

Cyfeirnod ffeil                                                                   Wedi'i wirio gan:

bbbbmmdd


