
Consultation on social media guidelines

Ymgynghoriad ar y Canllawiau 
Cyfryngau Cymdeithasol

Crynodeb o Ymatebion

Hydref 2016



Ymgynghoriad ar y Canllawiau Cyfryngau Cymdeithasol Crynodeb o Ymatebion     1 
 

Ymgynghoriad ar y Canllawiau Cyfryngau Cymdeithasol - Crynodeb 
o Ymatebion 
 
Cyflwyniad 
 
Dyma grynodeb o'r ymatebion i'r ymgynghoriad cyhoeddus a gynhaliwyd gan Wasanaeth 
Erlyn y Goron (CPS) ar y Canllawiau diwygiedig ar erlyn achosion yn ymwneud â 
chyfathrebiadau a anfonwyd ar gyfryngau cymdeithasol.  
 
Cyhoeddwyd y Canllawiau yn gyntaf fel Canllawiau dros dro yn Rhagfyr 2012. Cynhaliwyd 
ymgynghoriad arnynt a chyhoeddwyd y Canllawiau terfynol ym Mehefin 2013. 
 
Penderfynasom adnewyddu’r Canllawiau i adlewyrchu nifer o ddatblygiadau cyfreithiol a 
chymdeithasol yn ddiweddar ac i egluro agweddau amrywiol ar y Canllawiau.   
 
Y prif ddiwygiadau a wnaed oedd: 
 

• Ychwanegiadau i’r adran ar droseddau Categori 2, a oedd yn y gorffennol yn 
ymwneud ag aflonyddu a stelcio yn unig. Mae’r adran hon yn awr yn cynnwys 
cyfarwyddyd ar y troseddau newydd sef Ymddygiad sy’n rheoli neu’n gorfodi a 
Datgelu delweddau rhywiol preifat heb gydsyniad; troseddau dan Ddeddf Troseddau 
Rhywiol 2003; a Blacmel.  

• Adrannau newydd am: Trais yn Erbyn Menywod (VAWG); Troseddau Casineb; 
Proffiliau cyfryngau cymdeithasol ffug neu sarhaus; Gorchmynion Ategol; a 
Datganiadau Personol Dioddefwyr.  

• Rhagor o eglurder am weithredu’r camau Tystiolaethol a Budd Cyhoeddus o’r Prawf 
Cod Llawn, ac ystyriaethau o ran Erthygl 10 y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau 
Dynol.  

 
Lansiwyd ymgynghoriad cyhoeddus deg wythnos ar y Canllawiau diwygiedig ar 3 Mawrth 
2015. Diben yr ymgynghoriad oedd rhoi cyfle i bobl â diddordeb roi sylwadau a sicrhau bod y 
fersiwn derfynol o’r Canllawiau yn seiliedig ar gymaint o amrywiaeth barn â phosibl.  
 
 
Yr ymgynghoriad  
 
Cyhoeddwyd yr ymgynghoriad ar wefan y CPS a rhoddwyd cyhoeddusrwydd iddo mewn 
nifer o ffyrdd eraill: fe wnaethom anfon llythyrau uniongyrchol gan y Cyfarwyddwr 
Erlyniadau Cyhoeddus at randdeiliaid allweddol a chyfarfu’r DPP gyda rhai o’r rhanddeiliaid; 
cynhaliwyd sesiwn o gwmpas y bwrdd gyda Fforwm Atebolrwydd Cymunedol y CPS; 
cyflwynwyd y Canllawiau yn un o Baneli Craffu’r CPS; fe wnaethom roi gwybod i Gydlynwyr 
VAWG a Throseddau Casineb Ardaloedd; fe wnaethom gylchredeg y Canllawiau i adrannau 
eraill y Llywodraeth; ac fe wnaethom gyhoeddi’r ymgynghoriad yn fewnol yn y CPS trwy ein 
mewnrwyd.  
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Roedd yr ymgynghoriad yn gofyn 5 cwestiwn: 
 

1. A yw’r adran wedi ei ehangu ar droseddau Categori 2 - Cyfathrebiadau yn targedu 
unigolion penodol - yn cynnwys yr holl brif droseddau o’r math hwn? Os na, pa 
droseddau eraill ellid eu cynnwys? 

2. A yw’r adran newydd ar Droseddau yn Erbyn Menywod a Merched yn cynnwys y prif 
faterion mewn troseddau VAWG cyfryngau cymdeithasol? Os na, pa faterion eraill 
ellid eu cynnwys? 

3. A yw’r adran newydd ar Droseddau Casineb yn cynnwys y prif faterion Troseddau 
Casineb cyfryngau cymdeithasol? Os na, pa faterion eraill ellid eu cynnwys? 

4. A yw’r adran newydd ar Orchmynion Ategol yn cynnwys y prif egwyddorion i’w 
hystyried wrth osod amodau a gwaharddiadau yn ymwneud â defnyddio’r rhyngrwyd 
a chyswllt â hi? Os na, pa egwyddorion eraill ellid eu cynnwys? 

5. A oes gennych unrhyw sylwadau pellach ar y Canllawiau diwygiedig ar erlyn achosion 
yn ymwneud â chyfryngau cymdeithasol?  

 
 
Dull Dadansoddi 
 
Derbyniwyd 42 ymateb, ac mae’r cyfan wedi eu dadansoddi, gan gynnwys unrhyw rai a 
dderbyniwyd ar ôl i’r ymgynghoriad gau. Rhoddir manylion ffynhonnell yr ymatebion yn 
Atodiad A. Rhoddir gwerthusiad cyffredinol a oedd yr ymatebion yn gadarnhaol (ateb y 
cwestiwn mewn modd oedd yn awgrymu bod y cyfarwyddyd yn debygol o fod o gymorth), 
neu negyddol (awgrymu bod angen i’r cyfarwyddyd gael ei newid yn sylweddol neu fod y 
pwyslais yn anghywir), neu niwtral (sy’n cynnwys ymatebion sy’n awgrymu rhai diwygiadau) 
yn Atodiad B.  
 
Dadansoddwyd pob ymateb i bob cwestiwn ar wahân a dynodwyd y prif bwyntiau a 
rhoddwyd ystyriaeth ofalus iddynt. Ni roddodd pob ymatebwr atebion penodol i bob 
cwestiwn unigol ond fe ystyriwyd eu barn. Ond, nid yw’r crynodeb hwn yn ymdrin â phob un 
pwynt a wnaed gan yr ymatebwyr. 
 
 
Sylwadau Cyffredinol 
 
Gofynnodd nifer o ymatebwyr am fwy o fanylion ar faterion neu droseddau penodol sydd 
eisoes yn y cyfarwyddyd, fel Ymddygiad sy’n rheoli neu orfodi a Datgelu delweddau rhywiol 
preifat heb gydsyniad.  
 
Ar rai achlysuron rydym wedi rhoi rhagor o wybodaeth neu ddolenni i gyfarwyddyd neu 
bolisi arall gan y CPS ar y drosedd benodol honno. Ond, mewn sawl enghraifft, nid ydym 
wedi gwneud hynny, gan fod dolen at gyfarwyddyd mwy manwl gan y CPS eisoes wedi cael 
ei rhoi a diben y Canllawiau hyn yw cynnig dull cyson i erlynyddion wrth wneud 
penderfyniadau ar achosion cyfryngau cymdeithasol, yn hytrach na chynnig archwiliad 
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manwl o’r nifer o faterion a throseddau sy’n cael eu creu gan weithgaredd ar gyfryngau 
cymdeithasol.  
 
Gofynnodd rhai ymatebwyr i’r Canllawiau drafod troseddau ehangach sy’n cael eu galluogi 
a’u cynorthwyo gan y we. Nid ydym wedi gwneud hynny, gan fod y Canllawiau yma am 
droseddau sy’n ymwneud â chyfathrebiadau, ac rydym yn bwriadu cyhoeddi cyfarwyddyd 
cyfreithiol ar wahân ar droseddau ar y we.   
 
Gofynnodd ymatebwyr eraill am ragor o eglurder ac enghreifftiau o gyfathrebiadau hynod 
sarhaus Categori 4 sy’n cyrraedd y trothwy uchel ar gyfer eu herlyn, gan gynnwys achosion 
VAWG a Throseddau Casineb. Nid ydym wedi gwneud hyn, gan nad oeddem yn meddwl ei 
bod yn addas diffinio’r trothwy tu hwnt i’r hyn y mae’r llysoedd wedi ei ddweud. Ar ben 
hynny, ni fyddai o help o angenrheidrwydd i erlynyddion gael rhestr faith o enghreifftiau, 
gan y bydd pob achos yn dibynnu ar ei ffeithiau ei hun.  

 
Derbyniwyd nifer o ymatebion oedd yn ymdrin â materion tu hwnt i gwmpas yr 
ymgynghoriad na’r canllawiau, ac nid ydym wedi cynnwys y rhan fwyaf ohonynt yn y 
Crynodeb hwn. Mae’r rhain yn cynnwys: 
 

• Awgrymiadau i newid y gyfraith, gan gynnwys fframwaith neu fatrics o droseddau, 
dedfrydau a chosbau.  

• Materion yn ymwneud ag arferion, gweithdrefnau ac ymchwilio gan yr heddlu, gan 
gynnwys hyd yr ymchwiliad a chynlluniau hawl i adolygiad yr heddlu.   

• Awgrymiadau yn ymwneud ag arfer, prosesau a gweithdrefnau’r llwyfannau 
cyfryngau cymdeithasol. 

• Ceisiadau i gynnwys troseddau nad ydynt yn droseddau cyfathrebiadau.  
• Materion yn ymwneud ag achos penodol neu brofiad personol. 

 
Ond, pan oedd hynny’n addas, rydym wedi trosglwyddo awgrymiadau ac ymatebion ymlaen 
i arweinyddion polisi CPS, fel y rhai ar gyfer VAWG a Throseddau Casineb, fel eu bod yn eu 
hystyried yng nghyd-destun y portffolios hynny.  
 
 
Diwygiadau 
 
Yng ngoleuni’r ymatebion a dderbyniwyd, rydym wedi gwneud nifer sylweddol o newidiadau 
eraill i’r Canllawiau, gan gynnwys 6 adran newydd neu isadran ar: 
 

• Troseddau casineb sy’n gorgyffwrdd. 
• Tystion bregus sy’n teimlo dan fygythiad. 
• Datganiadau effaith cymunedol. 
• Rhoi adroddiad am gam-drin ar gyfryngau cymdeithasol a’i atal. 
• Cael tystiolaeth oddi ar gyfryngau cymdeithasol. 
• Awdurdodaeth. 
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Rydym hefyd wedi gwneud rhai diwygiadau nad ydynt yn gysylltiedig â’r ymatebion a 
dderbyniwyd, naill ai oherwydd materion eraill sydd wedi dod i’n sylw neu yn syml i egluro’r 
cyd-destun neu gywiro unrhyw wallau. Un enghraifft yw ailadrodd ffactor budd cyhoeddus y 
Cod ar gyfer erlyn troseddau pan oedd y dioddefwr ar y pryd yn unigolyn oedd yn 
gwasanaethu’r cyhoedd. Gwneir nifer o ymosodiadau cyfryngau cymdeithasol yn erbyn 
gweithwyr yn y sector cyhoeddus, fel athrawon, ASau ac, mewn achos gafodd sylw’r 
cyfryngau yn ddiweddar, barnwr, ac rydym yn dymuno atgoffa erlynyddion bod y Cod yn 
ceisio diogelu’r rhai y troseddir yn eu herbyn tra byddant yn gwasanaethu’r cyhoedd.  
 
 
Crynodeb o Ymatebion i Gwestiynau Penodol 
 
Mae’r adran hon yn rhoi crynodeb o’r pwyntiau allweddol a’r themâu a godwyd wrth 
ymateb i bob cwestiwn, a’r newidiadau a wnaed o ganlyniad i’r adborth.  
 
 
Cwestiwn 1 
A yw’r adran wedi ei ehangu ar droseddau Categori 2 - Cyfathrebiadau yn targedu 
unigolion penodol - yn cynnwys yr holl brif droseddau o’r math hwn? Os na, pa droseddau 
eraill ellid eu cynnwys? 
 
Cafwyd 27 ymateb i’r cwestiwn hwn.  
 
Roedd y newidiadau a awgrymwyd nad ydym wedi eu gwneud yn cynnwys:   
 

• Cyflwyno “graddfa difrifoldeb y ‘trolio’”, yn hytrach na’r 4 categori o fathau o 
droseddau: rydym yn anghytuno, gan fod y 4 categori wedi eu seilio ar fathau 
penodol o droseddau ac maent wedi bod yn ddefnyddiol yn ymarferol ers eu 
cyflwyno 3 blynedd yn ôl. 

 
Newidiadau penodol o ganlyniad i’r adborth 
 
1. Awgrymodd un ymatebwr na ddylem ddefnyddio’r term “pornograffi dial”, gan ei fod yn 

gamarweiniol, anaddas ac ansensitif. Rydym yn cytuno ac wedi newid teitl yr is-adran i 
Datgelu delweddau rhywiol preifat heb gydsyniad, ac rydym yn esbonio bod y drosedd 
yn cael ei hadnabod ar lafar fel “pornograffi dial”. Byddwn yn diwygio’r cyfarwyddyd 
cyfreithiol perthnasol hefyd.   
 

2. Cyfeiriodd nifer o ymatebwyr at “sexting”. Rydym wedi ychwanegu cyfarwyddyd ar hyn 
yn yr adran ar Datgelu delweddau rhywiol preifat heb gydsyniad.  

 
3. Enghraifft ychwanegol o ffyrdd lle gall unigolyn gyflawni trosedd o Ymddygiad sy’n rheoli 

neu orfodi, trwy gyfyngu mynediad at gyfryngau cymdeithasol a’u defnyddio.  
 
4. Rydym wedi ychwanegu “stelcio” at y frawddeg sy’n esbonio’r potensial ar gyfer 

troseddau sy’n gorgyffwrdd.  
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5. Rydym wedi ychwanegu cyfeiriad a dolen at yr adran ar droseddau casineb.  
 
 
Cwestiwn 2 
A yw’r adran newydd ar Droseddau yn Erbyn Menywod a Merched yn cynnwys y prif 
faterion troseddau VAWG cyfryngau cymdeithasol? Os na, pa faterion eraill ellid eu 
cynnwys? 
 
Cafwyd 32 ymateb i’r cwestiwn hwn.  
 
Roedd y newidiadau a awgrymwyd nad ydym wedi eu gwneud yn cynnwys:   
 

• Dylai VAWG gael sylw trwy’r canllawiau i gyd. Rydym yn anghytuno, gan na fyddai’n 
addas rhoi ystyriaeth i VAWG trwy’r ddogfen, gan fod y canllawiau yn ehangach na 
VAWG. Ond rydym wedi ychwanegu rhagor o gyfeiriadau at yr adran VAWG, pan 
oedd hynny’n addas.  
 

Newidiadau penodol o ganlyniad i’r adborth 
 
1. Awgrymodd nifer o ymatebwyr bod yr adran yn rhoi gormod o bwyslais ar fenywod a 

merched, gan gau allan ddioddefwyr bregus eraill; ac nad oedd digon o bwyslais ar 
droseddau a gyflawnwyd yn erbyn dynion a bechgyn, a ddylai gael mwy o 
gydnabyddiaeth.  

 
Mae’r cyflwyniad i’r adran yn dynodi bod polisïau VAWG y CPS yn berthnasol i ddynion a 
bechgyn, yn ogystal â menywod a merched. Ond, rydym wedi gwneud rhai diwygiadau 
i’r cyflwyniad, i geisio ei gwneud yn gliriach bod y polisi VAWG a’r adran yn benodol, yn 
berthnasol i ddynion a bechgyn.  

 
2. Rydym hefyd wedi creu adran newydd ar Tystion bregus sy’n teimlo dan fygythiad, sy’n 

ymdrin â mater dioddefwyr bregus ac yn atgoffa erlynyddion i ystyried a oes angen 
“camau arbennig”, i gynorthwyo’r dioddefwr i roi tystiolaeth.   

 
3. Rydym wedi ychwanegu rhagor o enghreifftiau o seibr stelcio:  

• “Cymell”, neu waradwyddo cymheiriaid ar-lein trwy eu labelu fel rhai llac eu moesau. 
• Creu cysylltiad annymunol anuniongyrchol gyda’r achwynydd, a all fod yn fygythiol 

neu faleisus. 
• Gosod delweddau wedi eu haddasu o unigolion ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol 

- esbonnir yr enghraifft hon ymhellach yn yr adran ar “Proffiliau cyfryngau 
cymdeithasol ffug neu sarhaus”.   

• Hacio cyfrifon cyfryngau cymdeithasol ac yna monitro a rheoli’r cyfrifon. 
 
4. Rydym wedi ychwanegu stelcio seibr at yr enghreifftiau o droseddau cyfryngau 

cymdeithasol yn yr is-adran Troseddau VAWG nad ydynt ar gyfryngau cymdeithasol. 
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5. Rydym wedi cynnwys cyfeiriad yn yr adran VAWG at y ffordd y gall cyfryngau 
cymdeithasol gael eu defnyddio i gyflawni mathau penodol o droseddau neu ymddygiad 
yn erbyn menywod a merched, fel trais ar sail anrhydedd a phriodas dan orfod.   

 
 
Cwestiwn 3 
A yw’r adran newydd ar Droseddau Casineb yn cynnwys y prif faterion Troseddau Casineb 
cyfryngau cymdeithasol? Os na, pa faterion eraill ellid eu cynnwys? 
 
Cafwyd 28 ymateb i’r cwestiwn hwn.  
 
Roedd y newidiadau a awgrymwyd nad ydym wedi eu gwneud yn cynnwys:   
 

• Tanlinellu yn y canllawiau unrhyw feysydd lle gwelwyd tanberfformio ar droseddau 
casineb: nid ydym yn ystyried bod y canllawiau yn fan addas i ymdrin ag unrhyw 
broblemau perfformiad.  

• Cyflwyno dyletswydd gofal am gyfathrebiadau anghyfrifol: ni allwn wneud hyn gan 
fod newid y gyfraith tu hwnt i gwmpas yr ymgynghoriad.  

• Asesu’r prawf “sarhaus iawn” yn wrthrychol mewn achosion troseddau casineb: 
rydym yn anghytuno, gan fod y gyfraith yn nodi fel arall, er ein bod eisoes wedi 
cynnwys testun o DPP v Collins sy’n dynodi bod angen i ni ystyried a yw’r neges yn 
debygol o achosi tramgwydd difrifol i’r rhai mae’n ymwneud â nhw. 

• Cael gwared ar y gair “banter”, fel dull derbyniol o gyfathrebu: rydym yn anghytuno, 
gan ei fod yn dod o gyfraith achos, a rhaid i ni weithredu’r gyfraith.  

 
Newidiadau penodol o ganlyniad i’r adborth 
 
1. Rydym wedi ychwanegu crynodeb byr o gyd-destun rhyngwladol ehangach polisi 

troseddau casineb y CPS at yr adran troseddau casineb.  
 
2. Rydym wedi ychwanegu isadran dan “Troseddau casineb” ar “Troseddau casineb sy’n 

gorgyffwrdd”, i ddynodi pan fydd pobl yn cael eu targedu am nifer o resymau sy’n 
gorgyffwrdd, fel hil, crefydd, anabledd, rhyw neu dueddfryd rhywiol, y byddwn yn 
gweithredu’r polisïau CPS perthnasol.  

 
3. Gofynnodd nifer o ymatebwyr am wybodaeth am Ddatganiadau Effaith Cymunedol. 

Rydym wedi ychwanegu adran newydd am y rhain, sy’n cynorthwyo erlynyddion i wneud 
penderfyniadau erlyn a llysoedd i bennu’r ddedfryd addas mewn achosion pan fydd 
troseddu yn achosi niwed penodol i gymuned neilltuol.  

 
4. Rydym wedi ychwanegu cyfeiriad at awdurdod arall gan y Llys Hawliau Dynol 

Ewropeaidd ar wrth-semitiaeth ac Erthygl 10: M’Bala M’Bala v France, sy’n ymwneud â 
pherfformiad comedi.  

 
5. Rydym wedi ychwanegu cyfeiriad a dolen at y cyfarwyddyd cyfreithiol ar Erlyn achosion 

o droseddau homoffobaidd a thrawsffobaidd yn yr isadran “Dwysau dedfryd”.  
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6. Dywedodd nifer o ymatebwyr ei bod yn bwysig i erlynyddion ddeall ystyr a chyd-destun 
iaith neu awgrymiadau troseddau casineb, fel eu bod yn gallu asesu’r graddau y gall 
achosi tramgwydd yn iawn. Rydym wedi ychwanegu llinell i bwysleisio hyn yn yr adran 
Troseddau Casineb.  

 
Cwestiwn 4 
A yw’r adran newydd ar Orchmynion Ategol yn cynnwys y prif egwyddorion i’w hystyried 
wrth osod amodau a gwaharddiadau yn ymwneud â defnyddio’r rhyngrwyd a chyswllt â 
hi? Os na, pa egwyddorion eraill ellid eu cynnwys? 
 
Cafwyd 24 ymateb i’r cwestiwn hwn.  
 
Roedd y newidiadau a awgrymwyd nad ydym wedi eu gwneud yn cynnwys:   
 

• Cyfarwyddyd ar orchmynion diogelu stelcio: ymgynghorwyd ar y rhain gan y Swyddfa 
Gartref ond nid ydynt ar gael eto. Os byddant yn dod ar gael, gallwn ddiwygio’r 
canllawiau.  

• Cynnwys gorchmynion peidio ymosod: gorchmynion sifil, nid troseddol yw’r rhain (er 
y gellir ymdrin â’u torri trwy erlyniad troseddol), ac nid ydynt ar gael i erlynyddion 
na’r heddlu.  
 

Newidiadau penodol o ganlyniad i’r adborth 
 
1. Rydym wedi darparu gwybodaeth am anfon gorchmynion llys sy’n gwahardd unigolyn 

rhag defnyddio cyfryngau cymdeithasol at lwyfannau cyfryngau cymdeithasol, fel y gellir 
tynnu cyfrif unigolyn oddi ar y we. 

 
2. Awgrymodd un ymatebwr nad yw Gorchmynion Diogelu Trais Domestig ar gael mewn 

achosion cam-drin ar-lein. Mae hyn yn anghywir, ond rydym wedi egluro’r amodau y 
mae angen eu bodloni i gael gorchymyn, gan esbonio sut y gall cam-drin ar-lein gyflawni 
hyn.  

 
3. Rydym wedi ehangu ar pryd y gall fod yn angenrheidiol gwahardd defnyddio safleoedd 

rhwydweithio cymdeithasol, trwy gyfeirio at achos R v Henson [2016] EWCA Crim 425. 
 
 
Cwestiwn 5 
A oes gennych unrhyw sylwadau pellach ar y Canllawiau diwygiedig ar erlyn achosion yn 
ymwneud â chyfryngau cymdeithasol? 
 
Cafwyd 31 ymateb i’r cwestiwn hwn.  
 
Derbyniwyd nifer fawr o awgrymiadau ychwanegol i ddiwygio’r Canllawiau, y mae llawer 
ohonynt wedi eu mabwysiadu.  
 
Roedd y newidiadau a awgrymwyd nad ydym wedi eu gwneud yn cynnwys:   
 

http://infonet.cps.gov.uk/infonet/legal/Documents/OD_000076.pdf
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• Diwygio’r cyfarwyddyd ar y trothwy uchel i erlyn achosion categori 4. Rydym yn 
anghytuno, gan fod y trothwy yn adlewyrchu cyfraith achos.  

• Defnyddio cosbau i ddirwyo llwyfannau cyfryngau cymdeithasol os na fyddant yn 
bodloni’r safon dyletswydd gofal: mae hyn tu hwnt i gwmpas yr ymgynghoriad.  

• Yr anhawster sy’n cael ei greu i ymchwiliadau’r heddlu gydag offer y llwyfannau sy’n 
caniatáu cyfathrebu dienw ac amgryptio cyfathrebiadau. Mae hyn tu hwnt i gwmpas 
y canllawiau. Ond rydym wedi rhoi dolenni i wefannau diogelwch ar-lein.  

• Awgrymodd un ymatebwr ein bod yn cysylltu ffactorau (a) a (b) yn yr adran ar 
Erthygl 10, fel bod ffactor (b) – tynnu’r cyfathrebiad - yn cael ei ystyried yn unig os 
bydd ffactor (a) yn berthnasol – mae’r un dan amheuaeth wedi mynegi gwir 
edifeirwch. Rydym yn anghytuno: gwahanwyd y ffactorau yma yn dilyn yr 
ymgynghoriad yn 2013, ac mae’n ymddangos yn briodol eu hystyried ar wahân. 

• Ailadrodd y wybodaeth am gyfrifoldebau erlynyddion i ddioddefwyr a thystion, a 
roddir yn y Cyfarwyddyd Cyfreithiol a Chod Ymarfer Dioddefwyr: gan fod hwn ar gael 
yn y dogfennau eraill hyn, nid ydym yn cytuno bod arnom angen ei ailadrodd yn y 
Canllawiau.  

• Cais i ni ddefnyddio’r term “hunaniaeth rhywedd” trwy gydol y ddogfen, yn hytrach 
na “hunaniaeth rhywedd” a “hunaniaeth trawsrywiol”: y rheswm pam ein bod yn 
defnyddio’r ddau derm yw am ei fod yn adlewyrchu’r iaith a ddefnyddir yn y 
statudau ac yn y Cod i Erlynyddion y Goron. 

• Mwy o ddefnydd o warediadau tu allan i’r llys, fel rhybuddion a rhybuddion amodol, 
am droseddau ar lefel lai difrifol, i beidio â chreu gormod o faich i’r llysoedd: gan nad 
ydym yn cyhuddo trosedd categori 4 oni bai ei bod yn cyrraedd trothwy uchel, cyn 
belled ag yr ydym yn gwybod, nid yw’r llysoedd yn cael eu llethu â’r troseddau hyn, 
nid oes arnom angen polisi i wneud mwy o ddefnydd o warediadau tu allan i’r llys yn 
y maes hwn.   
 

Newidiadau penodol o ganlyniad i’r adborth 

1. Awgrymodd un ymatebwr y dylai’r Canllawiau gael eu rhannu yn ddwy ran, mathau o 
droseddau a materion eraill, i wella eglurder. Rydym yn cytuno ac rydym wedi gwneud 
hyn.  

2. Gofynnodd nifer o ymatebwyr i ni ddiffinio beth a olygir wrth “cyfryngau cymdeithasol” 
yn y Canllawiau. Rydym wedi gwneud hyn yn y cyflwyniad.  

3. Gofynnodd nifer o ymatebwyr am esboniad a allai ail anfon, ail drydar, a rhannu 
cyfathrebiadau gyfateb i drosedd. Roedd y cyflwyniad eisoes yn esbonio bod ail anfon ac 
ail drydar yn drosedd. Rydym yn awr wedi ychwanegu rhannu at y rhestr hon.  

 
4. Gofynnodd un ymatebwr am eglurder o ran atebolrwydd llwyfannau cyfryngau 

cymdeithasol; a holodd ymatebwr arall am atebolrwydd cyfryngau ar-lein lle gellir rhoi 
sylwadau dan erthyglau newyddion. Rydym yn ystyried bod atebolrwydd troseddol 
posibl llwyfannau cyfryngau cymdeithasol a phapurau newydd ar-lein yn annhebygol o 
fod yn broblem yn y mwyafrif llethol o achosion, ac felly mae’n rhy ymylol i deilyngu cael 
ei gynnwys yn y Canllawiau.  
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5. Rhoddodd nifer o ymatebwyr wybodaeth ddefnyddiol i gynorthwyo pobl a all fod yn 
ddioddefwyr cam-drin ar-lein a gofynnodd nifer am wybodaeth o’r fath. Rydym wedi 
cynnwys gwybodaeth felly mewn adran newydd ar Rhoi adroddiad am gam-drin ar 
gyfryngau cymdeithasol a’i atal.  
 

6. Awgrymodd nifer o ymatebwyr y gellid rhoi cyfarwyddyd ar sut i gael tystiolaeth 
ddigidol. Cynhwyswyd adran newydd, fer, ar Cael tystiolaeth oddi ar gyfryngau 
cymdeithasol, i gyfeirio erlynyddion at gyfarwyddyd mewnol arall ar y pwnc hwn.   

 
7. Awgrymodd un ymatebwr ein bod yn egluro’r adran ar Budd Cyhoeddus trwy rannu’r 

ffactorau yn bwyntiau bwled ar wahân, ar yr un ffurf ag a ddefnyddiwyd ar gyfer 
ffactorau Erthygl 10. Rydym yn cytuno ac rydym wedi gwneud hyn.  

 
8. Roedd un ymatebwr yn bryderus am yr effaith ar ddioddefwyr sy’n cael eu targedu i gael 

eu sarhau ar gyfryngau cymdeithasol i ddial am roi adroddiad am drosedd. Mewn 
gwirionedd, mae trosedd yn cael ei chyflawni ddwywaith yn erbyn y dioddefwr. Rydym 
wedi ychwanegu ffactor dan fudd cyhoeddus i gynnwys hyn - Mae’r dioddefwr yn cael ei 
dargedu fel ymateb pan fydd y dioddefwr yn rhoi adroddiad am drosedd ar wahân. 

 
9. Gofynnodd un ymatebwr i’r Canllawiau gynnwys cyfathrebiadau gan garcharorion at 

ddioddefwr y drosedd. Rydym wedi ychwanegu ffactor dan fudd cyhoeddus i drin hyn - 
Unigolyn a gollfarnwyd am drosedd yn cysylltu â dioddefwr y drosedd honno, neu ei 
ffrindiau neu deulu.  

 
 

10. Gofynnodd nifer o ymatebwyr am gyfarwyddyd ar ymosodiadau gan bobl wahanol neu 
ymgyrchoedd aflonyddu ar gyfryngau cymdeithasol, a elwir weithiau yn “ymgasglu 
rhithiol”. Rydym yn egluro yn yr adran ar droseddau categori 4 y gall rhai sy’n annog 
ymosodiadau o’r fath gael eu cyhuddo heb annog trosedd dan Ddeddf Troseddau Difrifol 
2007. Rydym hefyd wedi cynnwys hyn fel ffactor i’w ystyried dan dargedu unigolion 
penodol, yn yr adran ar fudd cyhoeddus.  

 
11. Gofynnodd nifer o ymatebwyr am esboniad o faterion awdurdodaeth, sy’n digwydd er 

enghraifft, pan fydd deunydd yn cael ei roi ar y we mewn awdurdodaeth wahanol ond yn 
cael ei gyhoeddi yn awdurdodaeth Cymru a Lloegr. Rydym wedi ymdrin â hyn trwy 
ychwanegu adran newydd ar Awdurdodaeth, sy’n cynnwys dolen i gyfarwyddyd y CPS ar 
Awdurdodaeth.  

 
12. Rydym wedi egluro bod y cyfyngiad amser ar gyfer dwyn erlyniadau dan Adran 127 

Deddf Cyfathrebiadau 2003 wedi ei ymestyn i dair blynedd gan a51 Deddf Cyfiawnder 
Troseddol a’r Llysoedd 2015. 

 
13. Yn yr adran Asesiad cychwynnol, mae’r cyfeiriad at erlyn achosion “yn gadarn” yng 

nghategorïau 1-3 wedi cael ei dynnu, i osgoi unrhyw gamargraff na fyddem yn erlyn 
achosion Categori 4 yn gadarn hefyd. Mae’r dull gwahanol o ymdrin â’r categorïau hyn 
yn cael ei esbonio yn gliriach yn awr, trwy gyfeirio at y Prawf Cod Llawn.   
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14. Awgrymodd un ymatebwr y dylem gyfeirio at “gamau arbennig” yn y Canllawiau. Mae 
wedi cael ei gynnwys yn yr adran newydd am Tystion bregus sy’n teimlo dan fygythiad: 
gweler dan gwestiwn 2 uchod.  

 
15. Gofynnodd un ymatebwr am ragor o enghreifftiau o broffiliau cyfryngau cymdeithasol 

ffug neu sarhaus: rydym wedi ychwanegu enghraifft o ddelwedd wedi ei haddasu.  
 

16. Awgrymodd un ymatebwr y dylid cynnwys cyfeiriad at fygwth tystion, ac rydym wedi ei 
gynnwys dan gategori 1, Bygythiadau.  

 
17. Gofynnodd un ymatebwr am gyfarwyddyd ar sgyrsiau ffansïol ar y rhyngrwyd, sy’n 

trafod cam-drin plant yn fanwl. Rydym wedi cyfeirio at achos R v GS yn yr adran ar 
achosion categori 4, gan awgrymu y gallai cyhuddiad dan Ddeddf Cyhoeddiadau Anllad 
1959 fod yn addas.  

 
18. Rydym wedi ychwanegu’r drosedd o Stelcio yn ymwneud ag ofn trais neu fraw difrifol 

neu ofid, a4A Deddf Diogelu rhag Aflonyddu 1997, at yr adran ar droseddau categori 1, 
Bygythiadau.  

 
19. Mae’r cyfeiriad yng Nghategori 3 at “ddioddefwr” trosedd rywiol wedi ei ddiwygio i’r 

“achwynydd” mewn trosedd rywiol, yn unol ag adran 5 o Ddeddf (Diwygio) Troseddau 
Rhywiol 1992.  

 
20. Mae’r cyfeiriad at “droseddau” dan Ddeddf Dirmyg Llys 1981 yn yr adran ar Asesiad 

cychwynnol wedi cael ei ddiwygio i “achosion dirmyg”.  
 

 
Camau Nesaf 
 
Mae’r Canllawiau terfynol yn awr wedi cymryd lle’r Canllawiau dros dro, a byddant yn dod i 
rym ar 10 Hydref 2016, ac fe’u cyhoeddir gyda’r Crynodeb hwn.  
 
Bydd erlynyddion y CPS yn cael hyfforddiant ar y defnydd posibl o gyfryngau cymdeithasol 
yn Hydref 2016.  
 
 
Clo  
 
Rydym yn ddiolchgar iawn i bawb a wnaeth ymateb i’r ymgynghoriad. Rydym yn hapus bod 
yr ymatebion a’r dadansoddiad wedi ein harwain i wneud newidiadau sydd wedi arwain at 
ganllawiau cliriach, gwell. 
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Atodiad A 
Ffynhonnell yr Ymatebion 
 
Cyfanswm yr ymatebion: 42 
 
 
ACADEMAIDD Yr Athro Clare McGlynn Prifysgol Durham 
 Dr Imran Awan Prifysgol Dinas Birmingham  
 Helena Webb Prifysgol Rhydychen 
   
CPS Panel Craffu ac Ymgysylltu 

Lleol 
Ardal Gogledd Ddwyrain 
Lloegr 

 Panel Craffu ac Ymgysylltu 
Lleol 

Ardal Wessex 

 Panel Craffu ac Ymgysylltu 
Lleol 

Ardal Dwyrain Lloegr 

 Fforwm Atebolrwydd 
Cymunedol 

Prif Swyddfa 

 Geoff Carr Cyfarwyddiaeth 
Gweithrediadau 

 Gill Riley Aelod o Banel CIP 
 Angela Clarke Aelod o’r panel craffu 

troseddau casineb 
   
UNIGOLION Enw heb ei roi  
 Nick Roslund  
 Elizabeth Marsh  
 Enw heb ei roi  
 Rajveer Athwal  
 Phillip Herbert  
 Barbara Hewson  
   
CYFREITHIOL Jonathan D. C. Turner Cyfreithwyr y DU dros Israel 
 Uwch Farnwr Llywyddol Y Llysoedd Cyfiawnder 

Brenhinol 
 Janet Arkinstall Cymdeithas y Gyfraith 
 Tony Meisels Cymdeithas Cyfreithwyr 

Llysoedd Troseddol Llundain  
   
SEFYDLIADAU Alexandra Barker Cymorth i Ddioddefwyr 
 Laurence Eastham Blackstone's Criminal 

Practice 
 Jonathan Bishop 

 
Action on Digital Addiction 
and Cyberstalking 

 Rishi Saha Facebook 
 Simone Benhayon All Rise 
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 Mike Whine Community Security Trust  
 Ann Moulds Action Scotland Against 

Stalking 
 Charlotte Lynch NSPCC 
 Sian Hawkins Cymorth i Ferched a 

Chymorth i Ferched Cymru 
 Kristiana Wrixon Ymddiriedolaeth Suzy 

Lamplugh 
 Annie Ruddlesden Against Women Coalition 
 Iman Abou Atta Tell MAMA 
 Gideon Falter Campaign against anti-

Semitism 
 Christl Hughes GIRES 
 Radhika Handa Southall Black Sisters 
 Nick Pickles Twitter 
   
SECTOR CYHOEDDUS Y Gwir Anrhydeddus Michael 

Gove AS 
Cyn Arglwydd Ganghellor ac 
Ysgrifennydd Gwladol 
Cyfiawnder 

 DS Kirsty Bishop Heddlu Dyffryn Tafwys 
 Susan Bickle Swyddfa Comisiynydd yr 

Heddlu a Throseddu Dorset 
 Y Farwnes Newlove o 

Warrington 
Comisiynydd Dioddefwyr 
Cymru a Lloegr 

 Dirprwy Arolygydd Ivan 
Reany 

Heddlu Dyffryn Tafwys  

 Hayyan Ayaz Bhabha APPG ar Islamoffobia Tŷ’r 
Cyffredin  

 DCS Ben Snuggs Heddlu Hampshire 
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Atodiad B  
Niferoedd a Chanrannau Ymatebion Cadarnhaol, Negyddol a Niwtral 
 
Mae’r atodiad hwn yn rhoi gwerthusiad a oedd yr ymatebion i bob cwestiwn yn:  
 

• Gadarnhaol (ateb y cwestiwn mewn modd oedd yn awgrymu bod y cyfarwyddyd yn 
debygol o fod o gymorth); neu  

• Negyddol (yn awgrymu bod angen newid y cyfarwyddyd yn sylweddol neu bod y 
pwyslais yn anghywir); neu  

• Niwtral (yn cynnwys ymatebion sy’n awgrymu rhai diwygiadau).  
 
C1 A yw’r adran wedi ei ehangu ar droseddau Categori 2 - Cyfathrebiadau yn targedu 
unigolion penodol - yn cynnwys yr holl brif droseddau o’r math hwn? Os na, pa droseddau 
eraill ellid eu cynnwys? 
 
Cadarnhaol  14 / 33% 
Negyddol  3 / 7% 
Niwtral  10 / 24% 
Dim ymateb  15 / 36% 
 
 
C2. A yw’r adran newydd ar Droseddau yn Erbyn Menywod a Merched yn cynnwys y prif 
faterion troseddau VAWG cyfryngau cymdeithasol? Os na, pa faterion eraill ellid eu 
cynnwys? 
 
Cadarnhaol  17 / 40% 
Negyddol  5 / 12% 
Niwtral  10 / 24% 
Dim ymateb  10 / 24% 
 
 
C3. A yw’r adran newydd ar Droseddau Casineb yn cynnwys y prif faterion Troseddau 
Casineb cyfryngau cymdeithasol? Os na, pa faterion eraill ellid eu cynnwys? 
 
Cadarnhaol  16 / 38% 
Negyddol  2 / 5% 
Niwtral  10 / 24% 
Dim ymateb  14 / 33% 
 
 
C4. A yw’r adran newydd ar Orchmynion Ategol yn cynnwys y prif egwyddorion i’w hystyried 
wrth osod amodau a gwaharddiadau yn ymwneud â defnyddio’r rhyngrwyd a chyswllt â hi? 
Os na, pa egwyddorion eraill ellid eu cynnwys? 
 
Cadarnhaol  18 / 43% 
Negyddol  1 / 2% 
Niwtral  5 / 12% 
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Dim ymateb  18 / 43% 
 
 
C5. A oes gennych unrhyw sylwadau pellach ar y Canllawiau diwygiedig ar erlyn achosion yn 
ymwneud â chyfryngau cymdeithasol?  
 
Cadarnhaol  7 / 17% 
Negyddol  4 / 9% 
Niwtral  20 / 48% 
Dim ymateb  11 / 26% 
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