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Taflen ffeithiau ar gyfer ymgyrchwyr 
nad ydynt yn bleidiau: Technegau 
ymgyrchu cyffredin: Cardiau addewid 
 

________________________________________________________ 
 
Yn unol â Deddf Pleidiau 
Gwleidyddol, Etholiadau a 
Refferenda 2000, mae 
rheolau ar beth y gall 
ymgyrchwyr nad ydynt yn 
bleidiau wario ar 
weithgarwch ymgyrchu a 
reoleiddir yn y cyfnod sy'n 
arwain at etholiadau 
penodol. 
 
Mae ein canllawiau yn 
esbonio pa weithgarwch 
ymgyrchu sy'n cael ei 
reoleiddio a'r rheolau efallai 
y bydd angen i ymgyrchwyr 
nad ydynt yn bleidiau eu 
dilyn. Dylech ddarllen y 
canllawiau hyn cyn i chi 
ddarllen y daflen ffeithiau 
hon. 
 
Mae'r daflen ffeithiau hon 
yn esbonio sut i 

ddefnyddio'r profion pwrpas 
a chyhoeddus. 
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Beth a gynhwysir o dan 
y rheolau hyn? 
Mae'r rheolau ymgyrchu rhai nad 
ydynt yn bleidiau yn berthnasol i 
wariant ar beth a elwir gennym yn 
'weithgarwch ymgyrchu a reoleiddir'. 
Bydd y canlynol yn 'weithgarwch 
ymgyrchu a reoleiddir' os gellir tybio 
ei fod wedi'i fwriadu i ddylanwadu ar 
bleidleiswyr i bleidleisio dros neu yn 
erbyn pleidiau gwleidyddol neu 
gategorïau o ymgeiswyr gan 
gynnwys pleidiau gwleidyddol neu 
gategorïau o ymgeiswyr sy'n cefnogi 
neu nad ydynt yn cefnogi polisïau 
neu faterion penodol (rydym yn galw 
hyn yn 'y prawf pwrpas'): 

• cynadleddau'r wasg neu 
ddigwyddiadau'r cyfryngau eraill yr 
ydych chi'n eu trefnu 

• trafnidiaeth mewn cyswllt gyda rhoi 
cyhoeddusrwydd i'ch ymgyrch 

Yn ogystal â bodloni'r prawf pwrpas, 
mae gwariant ar y gweithgareddau 
canlynol yn cael ei reoleiddio os yw 
hefyd wedi'i anelu at, neu'n cael ei 
weld neu ei glywed gan, neu'n 
cynnwys y cyhoedd (gelwir hyn yn 
'prawf y cyhoedd'). Mae hyn yn 
berthnasol i: 

• cynhyrchu neu gyhoeddi deunydd 
etholiadol (megis taflenni, 
hysbysebion a gwefannau)   

• canfasio ac ymchwil y farchnad 
(gan gynnwys defnyddio banciau 
ffôn) 

• ralïau cyhoeddus a digwyddiadau 
cyhoeddus 

Mae mwy o wybodaeth ar y profion 
pwrpas a cyhoeddus yn Trosolwg o 
ymgyrchu rhai nad ydynt yn bleidiau 
a reoleiddir. 

 
Cardiau addewid 
Defnyddir ymgyrchoedd cardiau 
addewid gan wahanol sefydliadau 
mewn nifer o wahanol ffyrdd. Er 
enghraifft gellir eu defnyddio i gael 
unigolion neu sefydliadau i ymrwymo 
i weithredoedd yn y dyfodol ar fater, 
neu nodi pleidiau gwleidyddol 
penodol neu gategorïau o ymgeiswyr 
sy'n cefnogi achos penodol. 
I benderfynu p'un a eich bydd eich 
gwariant ar ymgyrch cardiau 
addewid yn debygol o gael ei 
reoleiddio ai peidio, bydd angen i chi 
benderfynnu pun a'i fod yn bodloni'r 
profion pwrpas a chyhoeddus. 
 
Esiampl 
Mae sefydliad yn lansio ymgyrch i 
rwystro newidiadau dadleuol i'r 
system addysgiadol sydd wedi'u 
cynnig gan y llywodraeth. Mae'r 
ymgyrch yn cychwyn pedwar mis cyn 
diwrnod pleidleisi a bydd yn rhedeg 
drwy weddill y cyfnod a reoleiddir. 
 
Mae llinellau amlwg rhwng pleidiau 
gwleidyddol ar y mater hwn, ac 
mae'n dod yn rhan allweddol o 
faniffestos y pleidiau. 
 
Mae'r sefydliad yn gofyn i ASau ac 
ymgeiswyr posibl sy'n cefnogi'r 
ymgyrch i lofnodi cerdyn addewid, 
sy'n datgan y byddant yn gweithio i 
rwystro'r newidiadau i'r system 
addysgol. Mae lluniau o'r ASau a'r 
ymgeiswyr sy'n llofnodi'r cerdyn 
addewid yn cael eu cyhoeddi ar 
wefan y sefydliad. Defnyddir y lluniau 
hyn hefyd mewn erthyglau a 
gyhoeddir gan nifer o bapurau 
newyddion lleol, ac yn cael eu 
defnyddio gan y sefydliad drwy 
gyfryngau cymdeithasol i godi 
ymwybyddiaeth ynghylch pwy sydd 
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wedi a phwy sydd heb lofnodi'r 
addewid. 
 
Mae cylchlythyr hefyd yn cael ei 
anfon i restr bostio'r sefydliad yn nodi 
pwy sydd wedi llofnodi'r addewid yn 
etholaeth y derbynnydd. 
 



Beth mae hyn yn ei 
olygu ar gyfer yr 
ymgyrchydd? 
Bydd gwariant ar yr ymgyrch 
addewid yn cael ei reoleiddio fel 
deunydd etholiadol os yw'n bodloni'r 
profion pwrpas a chyhoeddus. 
 
Mae gan wefan y sefydliad adran 
wedi'i ymroi i'r ymgyrch cerdyn 
addewid. Bydd y deunydd sydd ar 
gael ar wefan yn bodloni'r prawf 
cyhoeddus. 
 
Bydd yn bodloni'r prawf pwrpas os 
oes yna gynnwys y gellir ei ystyried 
yn rhesymol fel y'i bwriadwyd i 
ddylanwadu pleidleiswyr ai fod wedi'i 
hysbysebu (neu fel arall yn cael ei 
hyrwyddo) i'r cyhoedd mewn cyswllt 
gydag ymgyrch. 
 
Mae deunydd sydd wedi'i gynnwys 
mewn papur newydd neu gyfnodolyn 
(heblaw am hysbysebion a delir 
amdanynt) wedi eithrio o'r rheolau ar 
ymgyrchu rhai nad ydynt yn bleidiau. 
Ni reoleiddir straeon papur newydd. 
 
Sut i benderfynnu p'un a bod y 
cerdyn addewid yn bodloni'r prawf 
pwrpas 
 
Dylech ystyried: 
 
Tôn 
Yn bron i bob achos, bydd 
gweithgaredd yn bodloni'r prawf 
pwrpas os yw'n nodi pleidiau 
gwleidyddol neu ymgeiswyr sy'n 
cefnogi neu nad ydynt yn cefnogi 
amcanion yr ymgyrch. 
 
Mae neges yr ymgyrch yn 
canolbwyntio ar yr ASau hynny a'r 
ymgeiswyr posib sy'n hyrwyddo barn 
benodol ar set o newidiadau a 
gynigir. 

 
Mae gofyn i ymgeiswyr gefnogi 
ymgyrch yn ffactor cryf sy'n pwyntio 
tuag at fodloni’r prawf pwrpas ond 
bydd hefyd angen i chi ystyried 
ffactorau eraill. 
 
Cyd-destun ac amseru 
Nid oes gan yr ymgyrch gefnogaeth 
drawsbleidiol, ac mae'n faes lle gall 
pleidleiswyr wahaniaethu'n glir rhwng 
pleidiau gwleidyddol neu gategorïau 
o ymgeiswyr. Mae'r cylchlythyr hefyd 
yn amlygu sut mae ymgeiswyr yn 
sefyll ar y mater hwn yn etholaeth 
benodol y derbynwyr. 
 
O roi'r cyd-destun hwn, mae'r 
cylchlythyr a'r erthyglau a gyhoeddir 
drwy gyfryngau cymdeithasol yn 
debygol o gael eu gweld fel y'u 
bwriadwyd i hyrwyddo ymgeiswyr 
sy'n gwrthwynebu'r newidiadau a 
gynigir, sy'n pwyntio tuag at fodloni'r 
prawf pwrpas. 
 
Galwad i weithredu 
Er nad yw'r ymgyrch yn benodol yn 
gofyn i bleidleiswyr i bleidleisio dros 
ymgeiswyr penodol neu bleidiau 
gwleidyddol sy'n gwneud yr addewid, 
mae'r cyd-destun a'r amseru yn 
awgrymu mai dyma mae'n ceisio 
gwneud. 
 
Sut byddai person rhesymol yn 
gweld y gweithgarwch 
Yn seiliedig ar y tôn, cyd-destun, 
amseru a galwad penodol i 
weithredu, byddai person rhesymol 
yn debygol o feddwl fod yr ymgyrch i 
fod i ddylanwadu pleidleiswyr i 
bleidleisio dros blaid benodol neu 
grŵp o ymgeiswyr yn yr etholiad. 
 
Hyd yn oed os yw'r sefydliad wedi 
bwriadu i'r cerdyn addewid i gyflawni 
rhywbeth arall, megis codi 
ymwybyddiaeth o fater, gall ddal 
fodloni'r prawf pwrpas. 



 
Yn yr enghraifft hon, byddai'r 
ymgyrch yn bodloni'r prawf pwrpas. 
 
Os oedd yr ymgyrch ar fater lle'r 
oedd cefnogaeth drawsbleidiol, neu 
lle na gall pleidleiswyr 
wahaniaethau'n glir rhwng pleidiau 
gwleidyddol penodol neu gategorïau 
o ymgeiswyr, byddai'r ymgyrch yn llai 
tebygol o fodloni'r prawf pwrpas. 
 

Ble gallwch chi gael 
mwy o wybodaeth 

Rydym yn cyhoeddi canllawiau i 
ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau 
sydd ar gael yn 
http://www.electoralcommission.org.
uk/cymru/i-am-a/party-or-
campaigner/non-party-campaigners.  
Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth 
cyngor a gallwch gysylltu â ni ar un 
o'r rhifau ffôn neu'r cyfeiriadau e-bost 
isod. Rydym yma i'ch helpu, felly 
cysylltwch â ni. 

• Cymru: 029 2034 6800 
gwybodaeth@comisiwnetholiadol.
org.uk   

• Lloegr: 020 7271 0616 
pef@electoralcommission.org.uk 

• Yr Alban 0131 225 0200 
infoscotland@electoralcommission
.org.uk  

• Gogledd Iwerddon: 028 9089 4020 
infonorthernireland@electoralcom
mission.org.uk 
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