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Taflen ffeithiau ar gyfer ymgyrchwyr 
nad ydynt yn bleidiau: Technegau 
ymgyrchu cyffredin: Cyfryngau 
cymdeithasol 
 

________________________________________________________ 
 
Yn unol â Deddf Pleidiau 
Gwleidyddol, Etholiadau a 
Refferenda (PPERA), 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 i 
weithgarwch sy'n cynnwys 
defnyddio cyfryngau 
cyhoeddus.  
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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 chyhoeddus yn Trosolwg o 
ymgyrchu rhai nad ydynt yn bleidiau 
a reoleiddir  

Cyfryngau cymdeithasol 
Yn gyffredinol, bydd holl ddeunydd a 
gyhoeddir ar gyfryngau cymdeithasol 
fel rhan o ymgyrch yn bodloni'r 
prawf cyhoeddus. Bydd hefyd 
angen i chi ystyried p'un a ei fod yn 
bodloni'r prawf pwrpas. 
Mewn nifer o achosion, bydd y 
costau o roi deunydd ar safle 
cyfryngau cymdeithasol, er enghraifft 
anfon trydariad neu ddiweddaru 
tudalen Facebook, yn ddibwys. Fodd 
bynnag, mewn rhai achosion gallai'r 
costau fod yn fwy sylweddol. 
 
Er enghraifft, gallech fod yn cyflogi 
aelod o staff sy'n treulio cyfran 
helaeth o'u hamser yn creu a phostio 
deunydd sy'n bodloni'r prawf pwrpas 
ar safle cyfryngau cymdeithasol, neu 
gallech fynd i gostau wrth gynhyrchu 
a dylunio deunydd, e.e. delweddau 
ar e-daflen, sy'n bodloni'r prawf 
pwrpas ac sy'n cael eu rhoi ar 
safleoedd cyfryngau cymdeithasol. 
 
Esiampl  
 
Mae sefydliad cymunedol ar lawr 
gwlad sy'n gweithredu ledled Lloegr 
yn ymgyrchu yn erbyn plaid 
wleidyddol, y mae'n ystyried sy'n 
hyrwyddo polisïau sydd yn erbyn ei 
amcanion. 
 
Mae'r sefydliad yn gobeithio 
rhwystro'r blaid rhag ennill unrhyw 
seddi yn yr etholiad cyffredinol 
Senedd y DU. Mae'r ymgyrch ar-lein 
gan fwyaf ac mae'n defnyddio 
cyfryngau cymdeithasol i gyfathrebu 
ei neges i bleidleiswyr. 
 
I amlyg'r gwrthwynebiad i bolisïau'r 
blaid, mae'r sefydliad yn cynhyrchu 
fideo ymgyrchu y mae'n hyrwyddo 
drwy ddefnyddio cyfryngau 
cymdeithasol.  Ffocws y fideo yw 
esbonio pam y mae'n ystyried bod 

http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0005/166892/to-activities-npc-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0005/166892/to-activities-npc-welsh.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0005/166892/to-activities-npc-welsh.pdf


polisïau'r blaid yn anghywir ac annog 
aelodau'r cyhoedd i beidio â 
phleidleisio dros y blaid.  
 
Mae'r sefydliad yn ceisio codi 
ymwybyddiaeth a hyrwyddo craffu ar 
farn ymgeiswyr sy'n sefyll dros y 
blaid drwy drydar dyfyniadau a 
datganiadau yn y cyfnod cyn yr 
etholiad. Mae'r neges yn y 
trydariadau yn gofyn i aelodau'r 
cyhoedd ar ba ochr fyddan nhw yn yr 
etholiad. 
 
Gyda deufis i fynd nes yr etholiad, 
mae'r sefydliad yn canfasio aelodau'r 
cyhoedd ar p'un a y byddent yn 
ystyried peidio â phleidleisio dros y 
blaid ar ôl iddynt gael gwell 
dealltwriaeth o brif bolisïau'r blaid 
mewn meysydd allweddol. 
 
Defnyddir canlyniadau'r canfasio fel 
rhan o ddeiseb ar-lein sy'n cael ei 
ddosbarthu drwy gyfryngau 
cymdeithasol. Mae hyn yn annog y 
cyhoedd i'w lofnodi er mwyn sefyll yn 
erbyn y blaid a'i rhannu ymysg eu 
rhwydweithiau.   
 
Beth mae hyn yn ei 
olygu ar gyfer yr 
ymgyrchydd? 
 
Bydd deunydd sydd ar gael ar 
gyfryngau cymdeithasol 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.   
 
Tôn 
Mae'r ymgyrch yn nodi plaid 
wleidyddol nad yw'n cefnogi ei 
amcanion. Mae'r tôn yn negyddol 
tuag at y blaid wleidyddol benodol a'i 
ymgeiswyr, ac mae'n niweidio eu 
rhagolygon etholiadol. Mae hyn 

ffactor cryf iawn sy'n awgrymu bod y 
prawf pwrpas yn cael ei fodloni. 
 
Cyd-destun ac amseru  
Mae amseriad yr ymgyrch yn anelu i 
gyd-fynd, a gwneud y mwyaf o'r 
etholiad. Gyda'r etholiad ar y gorwel, 
y prif amcan yw cael cefnogaeth yn 
erbyn y blaid a'i hymgeiswyr.  
 
Galwad i weithredu  
Mae'r alwad i weithredu wedi'i 
gysylltu’n uniongyrchol â'r etholiad 
ac mae'n targedu plaid wleidyddol 
benodol a'i hymgeiswyr. Mae'n gofyn 
yn benodol i bleidleiswyr i bleidleisio 
yn erbyn plaid benodol neu gategori 
o ymgeiswyr yn yr etholiad. Mae hyn 
yn ei gwneud hi'n debygol y bydd yr 
ymgyrch yn bodloni'r prawf pwrpas.   
  
Sut byddai person rhesymol yn 
gweld y gweithgarwch  
Mae'n amlwg o dôn, cyd-destun, 
amseriad a'r galwad i weithredu y 
byddai person rhesymol yn ystyried 
for yr ymgyrch wedi'i fwriadu i 
ddylanwadu ar bleidleiswyr sy'n 
pleidleisio yn yr etholiad. 
 
Felly, mae'r ymgyrchy yn bodloni'r 
prawf pwrpas a chyhoeddus, a 
byddai gwariant ar y gweithgareddau 
hyn yn cael ei reoleiddio. 
 
Pa wariant fydd angen i'r 
ymgyrchydd adrodd? 
 
Yn y senario hon, byddai angen i'r 
ymgyrchydd gyfrifo am y costau 
mewn perthynas â'r amryw 
weithgareddau ymgyrchu y gwnaeth 
sy'n cynnwys defnyddio cyfryngau 
cymdeithasol. 
 
Bydd hyn yn cynnwys:  

• costau sy'n codi o ddylunio a 
chynhyrchu'r fideo ymgyrchu sy'n 



cael ei bostio a'i hyrwyddo drwy'r 
safle cyfryngau cymdeithasol 

• costau mewn perthynas â 
diweddaru ffrwd Twitter yr ymgyrch 
(e.e. amser staff a dreulir ar fonitro 
ac ymateb i sylwadau) 

• costau canfasio (e.e. costau ffôn) 

• costau mewn perthynas â 
chynhyrchu deiseb ar-lein gan 
gynnwys costau hyrwyddo o 
ychwanegu dolenni i'r ddeiseb o 
wefannau eraill i gynyddu ei 
gyrhaeddiad a ffioedd 
asiantaethau ymgynghori a 
gomisiynwyd i broses data'r rhai 
sy'n llofnodi'r ddeiseb 

• costau staff mewn perthynas â'r 
gwahanol weithgareddau  

Dim ond costau sydd wedi eu 
cysylltu'n uniongyrchol gyda 
gweithgarwch ymgyrchu penodol a 
reoleiddir sydd angen eu cyfrif. Er 
enghraifft, os yw'r ymgyrchydd wedi 
comisiynu ymchwil i hysbysu 
negeseuon eu deunydd etholiadol, 
byddai gwariant ar yr ymchwil hwn yn 
cael ei gynnwys gan y rheolau. 

Fodd bynnag os cafodd yr ymchwil ei 
gomisiynu ychydig flynyddoedd yn ôl 
at bwrpas gwahanol, ni fyddai yn cael 
ei reoleiddio heblaw ei fod wedi 
cyfrannu’n uniongyrchol i gynhyrchu’r 
deunydd etholiadol. Mae’n rhaid i’r 
ymgyrchydd briodoli’r holl gostau 
perthnasol drwy wneud asesiad 
gonest o’r costau sy’n uniongyrchol 
berthnasol i’r deunydd.   

Ym mhob achos, mae'n rhaid i chi 
ystyried y ffeithiau penodol er mwyn 
cael asesiad gonest a rhesymol o'r 
costau mewn perthynas â'ch 
gweithgarwch ymgyrchu a reoleiddir.  

Os yw'r cyfanswm gwariant a 
reoleiddir yn fwy na'r trothwy cofrestru 
o £20,000 yn Lloegr, bydd angen i'r 
ymgyrchydd gofrestru gyda'r 
Comisiwn Etholiadol fel ymgyrchydd 
nad yw'n blaid. 

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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