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Canllaw ar y Cyd i Ymgeiswyr mewn Etholiadau
1. Yn dilyn yr argymhelliad gan y Pwyllgor Safonau mewn Bywyd Cyhoeddus, mae 

Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu, y Comisiwn Etholiadol, y Coleg 
Plismona a Gwasanaeth Erlyn y Goron wedi datblygu canllaw ar y cyd ynglŷn ag 
ymddygiad y gallai ymgeiswyr eu profi yn ystod ymgyrch, sy’n debygol o fod yn 
drosedd. 

2. Nid oes gofyniad na disgwyliad bod gan unigolyn sy’n adrodd trosedd honedig 
unrhyw ddealltwriaeth o gyfraith droseddol. Yn syml, bwriad y canllaw yw helpu 
ymgeiswyr i adnabod ymddygiad a allai neu beidio gael ei ddal gan gyfraith droseddol, 
er mwyn eu bwydo a’u cynorthwyo gydag unrhyw gyswllt rhyngddynt â’r heddlu a 
gyda’r system cyfiawnder troseddol ehangach o bosib. Dan unrhyw amgylchiadau 
pan fydd ymgeisydd mewn etholiad o’r farn y cyflawnwyd trosedd, caiff ei annog i’w 
hadrodd i’r heddlu. 

3. Mae’r heddlu’n gyfrifol am ymchwilio honiad o drosedd a gyflawnwyd. Yn dilyn yr 
ymchwiliad, mae’r penderfyniad ynglŷn ag a ddylid cyhuddo unigolyn o drosedd 
yn nwylo’r heddlu neu’r CPS: mae 5ed gyfrol Canllaw’r Cyfarwyddwr ar Gyhuddo 
yn egluro manylion y broses o wneud penderfyniad ar gyhuddo. Rhaid i unrhyw 
benderfyniad ar erlyn gael ei wneud yn unol â’r Cod ar gyfer Erlynwyr y Goron. Ni 
ellir cychwyn ar erlyniad oni bai bod (i) digon o dystiolaeth i sicrhau’r tebygolrwydd 
o euogfarn am y drosedd honedig, a (ii) bod yr erlyniad er lles y cyhoedd. Ni all yr 
heddlu gyflwyno achos i’r CPS ar gyfer penderfyniad ar gyhuddo oni bai eu bod 
hwythau eu hunain yn fodlon bod y prawf dau gymal hwn wedi ei fodloni. 

4. Ni all y canllaw hwn gwmpasu pob sefyllfa ond ei nod yw ymdrin yn fras â rhai 
o’r troseddau y gallai ymgeisydd mewn etholiad ddod ar eu traws. Ni ddylid trin y 
canllaw hwn fel cyngor cyfreithlon nac ychwaith fel dogfen gynhwysfawr o’r meysydd 
cyfreithiol hyn.

Troseddau trefn gyhoeddus 
5. Mae’r troseddau hyn yn tramgwyddo Deddf Trefn Gyhoeddus 1986 yn gysylltiedig 

â geiriau neu ymddygiad bygythiol neu sarhaus, neu ddosbarthu neu arddangos 
deunydd gweladwy, sy’n:
a. Debygol o godi ofn, neu i annog trais yn y fan a’r lle: adran 4
b. Achosi aflonyddwch, pryder neu drallod bwriadol: adran 4A
c. Yn debygol o achosi aflonyddwch, pryder neu drallod (bygythiol neu gamdriniaeth 

yn unig geiriau neu ymddygiad yn unig): adran 5. 

6. Mae’n amddiffyniad i adran 4A ac adran 5 i’r sawl a gyhuddwyd ddangos bod 
ei ymddygiad wedi bod yn rhesymol, a rhaid dehongli hynny’n unol â’r rhyddid 
mynegiant ac unrhyw fath arall o ryddid. Os defnyddir y rhydd-didau hyn, rhaid 
sefydlu cyfiawnhad o amhariad (drwy erlyniad) â nhw yn argyhoeddiadol. Ni ellir 
parhau ag erlyniad oni bai ei bod hi’n angenrheidiol ac yn gymesur gwneud hynny. 

7. Am ragor o fanylion, gweler y canllaw a gyhoeddwyd gan y CPS yma.



Difrod troseddol
8. Pan fydd unigolyn yn difrodi eiddo sy’n perthyn i unigolyn arall, mae’n euog o difrod 

troseddol os oedd ef neu hi’n bwriadu dinistrio neu ddifrodi’r eiddo, neu os oedd yn 
ddiofal wrth wneud hynny, wrth dramgwyddo adran 1(1) o Ddeddf Difrod Troseddol 
1971. Mae “diofal” yn golygu bod yr unigolyn wedi rhagweld risg y byddai’r eiddo’n 
cael ei ddinistrio neu ei ddifrodi ond parhaodd serch hynny mewn modd afresymol i 
gymryd y risg honno. Mae’r amddiffyniad o esgus cyfreithlon ar gael os yw’r un dan 
amheuaeth yn credu o ddifrif y byddai unigolyn, a fyddai â hawl i ganiatáu’r dinistr 
neu’r difrod, wedi caniatáu yn wirioneddol neu a fyddai wedi caniatáu i hynny, neu y 
bu’r dinistr neu’r difrod er mwyn gwarchod eiddo arall a oedd angen ei ddiogelu ar 
unwaith a bod y dull o ddiogelu yn rhesymol. Mae dull mwy difrifol o’r drosedd yn 
cael ei chyflawni os yw’r un dan amheuaeth yn gweithredu’n fwriadol neu’n ddiofal o 
ran a fydd bywyd mewn perygl yn sgil y dinistr neu’r difrod i’r eiddo.

Ymosodiadau
9. In ascending order of seriousness, the most common offences of assault are: battery; 

assault occasioning actual bodily harm; inflicting grievous bodily harm; causing 
grievous bodily harm with intent to do so. Mae canllaw cyfreithiol y CPS yn amlinellu’r 
troseddau hyn a’r ystyriaethau sy’n berthnasol wrth benderfynu lefel y cyhuddiad. 
Mae Hunanamddiffyniad neu amddiffyniad yn amddiffyniad arall yn sgil cyhuddiad o 
ymosodiad, pan fydd unigolyn yn wirioneddol (hyd yn oed mewn camgymeriad neu’n 
afresymol) yn credu bod angen amddiffyn ei hun neu rywun arall ac yn defnyddio 
grym rhesymol yn seiliedig ar y ffeithiau ym marn yr unigolyn yn y fan a’r lle.

Troseddau o aflonyddu a stelcian
10. Caiff y drosedd o aflonyddu yn groes i’r Ddeddf Diogelwch rhag Aflonyddu 1997, ei 

chyflawni pan fydd unigolyn yn ymddwyn mewn modd sy’n creu aflonyddwch ar 
unigolyn arall, gan wybod ei fod yn aflonyddu neu y dylai ef neu hi wybod hynny. 
Mae “cyfres o ymddygiadau” yn asesiad ffaith-benodol. Mae’n galw am ymddygiad 
ar fwy nag un achlysur ond nid oes raid i hynny fod yr un ymddygiad ar bob achlysur. 
Mae galwad ffôn, cyfarfod wyneb yn wyneb, e-bost neu neges drydar oll yn 
wahanol fathau o ymddygiad, ond gyda’i gilydd gallent gael eu hystyried fel cyfres 
o ymddygiadau yn ddibynnol ar ffactorau fel nifer yr achlysuron a thros ba gyfnod 
o amser y digwyddodd hyn. Gall ymddygiad sy’n cychwyn fel cwyn neu ymholiad 
dilys droi’n achos o aflonyddu os bydd yn parhau dros gyfnod hir neu barhaus. 
Gall ymddygiad sy’n targedu grŵp bach o bobl hefyd gael ei ystyried yn aflonyddu, 
er enghraifft ymddygiad tuag at dîm ymgyrchu gyda’r nod o ddylanwadu ar yr 
ymgeisydd.  

11. Unwaith eto, mae’n amddiffyniad i brofi y bu’r ymddygiad yn un rhesymol, a rhaid 
dehongli hynny hefyd yn unol â’r rhyddid mynegiant ac unrhyw fath arall o ryddid. Os 
defnyddir y rhydd-didau hyn, rhaid sefydlu cyfiawnhad o amhariaeth (drwy erlyniad) 
â nhw yn argyhoeddiadol. Ni ellir parhau ag erlyniad oni bai ei bod hi’n angenrheidiol 
ac yn gymesur gwneud hynny. 
 



12. Cyflawnir y drosedd o stelcian pan ystyrir yr aflonyddu’n stelcian, a dyma rai 
enghreifftiau yn unig o hynny:
a. Dilyn unigolyn;
b. Cysylltu ag unigolyn, neu geisio gwneud hynny drwy unrhyw ddull;
c. Cyhoeddi datganiad neu unrhyw ddeunydd arall –

i. Yn gysylltiedig ag unigolyn neu’n dybiedig felly; neu
ii. Y tybir mai’r unigolyn hwnnw neu honno yw’r tarddiad;

d. Monitro’r defnydd o’r rhyngrwyd, e-bost neu unrhyw fath arall o gyfathrebu gan 
unigolyn;

e. Sefyllian yn unrhyw le (lle cyhoeddus neu breifat);
f. Ymyrryd ag unrhyw eiddo sy’n perthyn i unigolyn;
g. Gwylio neu ysbïo ar unigolyn. 

13. Am ragor o fanylion, gweler y canllaw a gyhoeddwyd gan y CPS yma.

Troseddau Casineb
14. Dywed adrannau 28 i 32 o Ddeddf Trosedd ac Anhrefn 1998, pan gyflawnir cyfres o 

droseddau presennol – gan gynnwys ymosodiad, difrod troseddol, stelcian, aflonyddu 
a throseddau trefn gyhoeddus – ac y bu i drosedd o’r fath (i) gael ei hysgogi gan 
gasineb at hil neu grefydd, neu (ii) ategwyd casineb at hil neu grefydd at y weithred o 
gyflawni’r drosedd, y cyflawnir trosedd hiliol ac ar sail crefydd fwy difrifol ac ar wahân 
sy’n destun cosb fwy llym. Am ragor o fanylion, gweler y canllaw a gyhoeddwyd gan y 
CPS yma. 

15. Ar gyfer y troseddau hynny nad ydynt wedi’u cynnwys ond sydd ag atgasedd neu 
ysgogiad o atgasedd tuag at hil neu grefydd yn bresennol, neu atgasedd neu ysgogiad 
o atgasedd tuag at anabledd, cyfeiriadedd rhywiol neu bobl drawsryweddol yn 
bresennol, rhaid trin hyn fel ffactor fwy difrifol wrth ddedfrydu gan ddatgan hynny yn 
y llys agored: adrannau 145/146 o Ddeddf Cyfiawnder Troseddol 2003.

Troseddau Cyfathrebu
16. Mae adran 1 o Ddeddf Gohebiaethau Maleisus 1988 ac adran 127 o Ddeddf 

Gyfathrebu 2003 yn ei gwneud hi’n drosedd anfon rhai cyfathrebiadau penodol 
gan gynnwys y rheiny yr honnir eu bod yn anweddus, yn eithriadol o sarhaus neu’n 
fygythiol. 

17. Mae “bygythiol” yn golygu creu ymdeimlad o bryder neu ofn i’r dioddefwr tebygol. 
Mae trothwy uchel i’w gyrraedd er mwyn bodloni’r prawf i benderfynu a yw’r 
cyfathrebiad yn “eithriadol o sarhaus”. Nid yw erlyniad yn bosibl oni bai bod y 
cyfathrebiad dan sylw yn croesi’r trothwy uchel sy’n angenrheidiol i warchod rhyddid 
mynegiant, hyd yn oed rhyddid mynegiant annerbyniol, yn enwedig yn ystod sgyrsiau 
gwleidyddol di-flewyn ar dafod. Mae cyfathrebu sydd yn syml yn un o’r canlynol, yn 
debygol o gael ei warchod fel rhyddid mynegiant: 
a. Sarhaus, gwarthus neu boenus; neu
b. Sylw dychanol, eiconoclastig neu ddigywilydd; neu 
c. Y mynegiant o farn amhoblogaidd neu anffasiynol ynglŷn â materion difrifol neu 

ddibwys, neu gellwair neu hiwmor, hyd yn oed os yw’n annifyr neu’n boenus i’r 



rhai sy’n ei dderbyn; neu
d. Cyfraniad dirwystr ac afresymol mewn sgwrs hamddenol pan fydd y cyfranogwyr 

yn disgwyl cryn dipyn o gellwair rhwng y naill a’r llall a “thynnu coes”. 

18. Mae’n annhebygol y bydd erlyniad yn bosibl oni bai y bydd y sgwrs yn mynd y tu 
hwnt i’r lefel a ddisgrifir uchod. Mae hyn yn cyfeirio at “safonau cyfoes.... safonau 
cymdeithas aml-hil agored a chyfiawn”, gan asesu a yw neges benodol mewn cyd-
destun neilltuol “wedi mynd y tu hwnt i’r hyn sy’n dderbyniol mewn cymdeithas”. 

19. Am ragor o fanylion, gweler y canllaw a gyhoeddwyd gan y CPS yma.

Troseddau etholiadol
20. Mae darpariaethau Deddf Sylwadau’r Bobl 1983 (RPA 1983) yn darparu ar gyfer y 

drosedd o wneud neu gyhoeddi datganiad ffeithiol anwir ynglŷn â chymeriad neu 
ymddygiad personol ymgeisydd, yn groes i adran 106. 

21. Rhaid i’r datganiad anwir fod mewn perthynas â chymeriad neu ymddygiad personol 
yr ymgeisydd yn hytrach na’i safbwyntiau gwleidyddol, enw da neu feirniadaeth 
o’i weithredoedd cyhoeddus. Mae’n amddiffyniad i’r gwneuthurwr ddangos bod 
ganddo ef neu hi achos rhesymol dros gredu neu beidio â chredu bod y datganiad 
yn wir. Cyflawnir y drosedd dim ond pan fydd “er diben o effeithio ar ganlyniad 
unrhyw ymgeisydd yn yr etholiad” ac felly’n gysylltiedig yn unig ag ymddygiad yn 
ystod cyfnod etholiad. Nodwch fod yr RPA 1983 yn darparu ar gyfer troseddau eraill o 
gamymddwyn yn ystod cyfnod etholiad. 

Casgliad
22. Mae’r defnydd o’r gyfraith ym mhob achos yn sensitif o ran ffaith a chyd-destun 

a rhaid dwyn hynny i ystyried wrth gysylltu canllawiau cyffredinol i sefyllfaoedd 
gwirioneddol. Nid yw’r rhan fwyaf o’r geiriau sy’n cynrychioli prif elfennau’r 
troseddau hyn (e.e. bygythiol; atgasedd; bwriad; cyfres o ymddygiadau, eithriadol o 
sarhaus) yn dermau o greadigrwydd ac felly nid oes ganddynt ystyr cyfreithiol. Mae 
eu hystyr arferol a beunyddiol yn berthnasol, a allai fod o gymorth wrth ystyried a 
gyflawnwyd trosedd neu beidio.  

23. Os bydd ymgeisydd mewn etholiad o’r farn y cyflawnwyd trosedd, caiff ei annog i’w 
adrodd i’r heddlu, ond gallai’r canllaw hwn fod o gymorth pan fydd ymgeisydd mewn 
cyswllt â’r heddlu neu’r system cyfiawnder troseddol yn ehangach. 

24. Mae’r CPS wedi cyhoeddi gwybodaeth ychwanegol hefyd i seneddwyr wrth ymateb i 
ymddygiad bygythiol. 

25. Ewch i’r wefan am ragor o wybodaeth: 
https://www.cps.gov.uk/verbal-abuse-and-harassment-public  
 
To access the short guide ‘when it goes too far’ which should be read in conjunction 
with this guidance please follow the link below. 
https://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/candidate-or-agent




