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Etholiad cyffredinol senedd y DU
 
Adroddiad rhoddion wythnosol 
cyn y bleidlais TP6(ii)
A1 Manylion ymgyrchydd nad yw'n blaid
A2 Datganiad a llofnod
 
Rwy'n datgan hyd eithaf fy ngwybodaeth a'm cred, nad oes unrhyw roddion sylweddol (dros £7,500) mewn gwerth sydd â gofyn eu cofnodi yn yr adroddiad yn unol ag Amserlen 11A ac sydd heb eu cofnodi felly wedi'u derbyn gan yr ymgyrchydd nad yw'n blaid gofrestredig yr wyf yn gyfrifol amdanynt yn ystod y cyfnod a reoleiddir.
 
Cyflwynwyd gan y person cyfrifol.
 
 
Tudalen  o 
Mae'r ffurflen hon ar gyfer ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau cofrestredig sydd wedi derbyn rhoddion o dros £7,500 tuag at wariant ymgyrch a reoleiddir ar ôl diddymu'r Senedd. Mae'n rhaid i chi ddarparu'r holl wybodaeth ar y ffurflen hon, heblaw lle nodir ei fod yn ddewisol.
 
Rydym yn argymell eich bod yn defnyddio ein system gyflwyno ar-lein, CPE Ar-lein, fydd yn ei gwneud hi'n haws ac yn gynt i chi adrodd eich gwariant a'ch rhoddion i ni. Gallwch gofrestru ar gyfer CPE Ar-lein ar ein gwefan https://pefonline.electoralcommission.org.uk/Default.aspx
B1 Rhoddion a gafwyd
Manylion rhoddwr
Manylion cyfeiriad
Manylion rhodd
Ticiwch fel bo'n briodol
Tudalen  o 
Ychwanegu / Tynnu / Symud
 
Cwblhau ac anfon y ffurflen atom  
Mae'n rhaid i'r person cyfrifol gyflwyno cofnod rhodd i ni erbyn y dyddiadau perthnasol.
Cyflwyno eich cofnod ar-lein:
Rydym yn eich annog i gwblhau eich cofnodion a'ch datganiadau ar-lein gan ddefnyddio CPE Ar-lein, ein system gyflwyno ar-lein. Mae canllawiau ar sut i greu cyfrif ar CPE Ar-lein ar gael yma. 
Cyflwyno eich cofnod drwy'r post: 
Os nad ydych yn cyflwyno eich cofnod ar-lein, gallwch ei anfon atom drwy'r post at:
 
Cyllid Pleidiau ac Etholiadau
Y Comisiwn Etholiadau 
3 Bunhill Row
Llundain
EC1Y 8YZ
 
Os oes gennych unrhyw broblemau yn cyflwyno eich cofnod, gallwch ein ffonio ni 0333 103 1929 neu 
e-bostio pef@electoralcommission.org.uk 
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