
When it 
goes too far

Diogelu eich Hun, Teulu, Ffrindiau  
a Chydweithwyr

Mae camau i chi eu cymryd i’ch helpu i ddiogelu 
eich hun ac eraill, er enghraifft:
• Cadw cofnodion o unrhyw ymddygiad 

bygythiol (beth, ymhle, pa bryd) – po fwyaf y 
manylion gorau oll.

• Peidiwch ag ymgysylltu ag unigolion sy’n eich 
stelcian/afllonyddu (oddi ar lein ac ar-lein).

• Adroddwch achosion o aflonyddu i’ch 
Darparwr Gwasanaeth Rhyngrwyd / Cwmni 
Ffôn Symudol.

• Defnyddiwch yr offer ‘Adrodd Camdriniaeth’ ar 
Lwyfannau Cyfryngau Cymdeithasol.

• Blociwch/adroddwch droliau.
• Adolygwch wybodaeth ar-lein a lleihau faint o 

wybodaeth bersonol sydd ar gael.
• Ceisiwch gyngor gan eich heddlu lleol ar 

ddiogelwch personol a meithrin diogelwch 
(e.e. arolwg diogelwch yn y cartref/gweithle)

Mae rhagor o gyngor a gwybodaeth ar gael 
o’r dolenni dros y dudalen ond os teimlwch y 
byddwch chi neu eraill mewn perygl yn y fan a’r 
lle, deialwch 999.

Dolenni Allweddol

Dylid darllen y canllaw hwn ar y cyd â’r ‘Canllaw 
ar y Cyd i Ymgeiswyr mewn Etholiadau’.Mae’r 
canllaw ar gael ar wefan y Comisiwn Etholiadol. 
Gweler y ddolen isod.

Comisiwn Etholiadol 
https://www.electoralcommission.org.uk/ 
i-am-a/candidate-or-agent

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

https://www.cps.gov.uk/verbal-abuse-and-
harassment-public

Mae cyngor a gwybodaeth ymarferol 
ar gael o:

Get Safe Online:  
www.getsafeonline.org/

Ymddiriedolaeth Suzy Lamplugh:  
www.suzylamplugh.org/

Cymorth i Ddioddefwyr:  
www.victimsupport.org.uk/  
Ffôn: 08 08 16 89 111

Cysylltiadau Allweddol

Mae’r bwlch hwn yn wag i chi fedru cofnodi
manylion cyswllt allweddol.



Pam y canllaw hwn?

Mae dadl a thrafodaeth wleidyddol wrth wraidd 
unrhyw broses ddemocrataidd. Mae’r rhyddid i 
ddadlau ac anghytuno ag eraill yn rhan allweddol 
o fywyd cyhoeddus.

Weithiau, gall fynd yn rhy bell.
Ar lefel eithafol, gall arwain at aflonyddu, 
ymddygiad bygythiol ac, mewn rhai 
amgylchiadau, gall gael ei ystyried yn drosedd.
Gall hyn achosi ichi gwestiynu a ydych wedi 
gwneud y peth cywir wrth gymryd rhan a 
chyfrannu at fywyd cyhoeddus.

Cynhyrchwyd y canllaw hwn ar y cyd gan Gyngor 
Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu (NPCC) 
a Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS), y Coleg 
Plismona a’r Comisiwn Etholiadol, i’ch helpu i 
ymateb i ymddygiad bygythiol. Mae’r canllaw 
hwn yn rhoi cyngor ymarferol yn seiliedig ar 
brofiadau blaenorol ymgeiswyr arfaethedig.
Mae’n amlinellu dangosyddion a throseddau 
allweddol, ffyrdd o ddiogelu eich hun a dolenni 
at wybodaeth berthnasol arall. Dylid ei ddarllen 
ar y cyd â’r ‘Canllaw ar y Cyd i ymgeiswyr mewn 
etholiadau’. Mae’r ddwy ddogfen ar gael ar 
wefan y Comisiwn Etholiadol.   

Beth allai ddigwydd?

Mae’r cyfnod etholiadol yn rhoi pob math o 
straen ar ymgeiswyr. Bydd hyn yn cynnwys mwy 
o graffu arnoch chi a’ch safbwynt gwleidyddol. 
Cewch lawer fwy o sylw cyhoeddus.

I’r rhan fwyaf o ymgeiswyr, a’r rhan fwyaf o’r 
amser, ni fydd y straen yma’n peri problem o 
safbwynt diogelwch personol. Fodd bynnag, bu 
amryw o sefyllfaoedd ble y profodd ymgeiswyr 
lefelau annerbyniol o aflonyddu a bygythiad. 
Gall hyn gael effaith seicolegol sylweddol 
ar ymgeiswyr a’r rhai sy’n agos atynt a gall 
effeithio ar eu llesiant. Mewn rhai achosion, bu’r 
ymddygiadau hyn yn anghyfreithlon ac yn yr 
enghreifftiau gwaethaf arweiniodd hyn at drais 
ac anafiadau.

Mae’n bwysig cydnabod beth allai ddigwydd 
a sut allwch ymateb. Mae’r cyngor sydd yn 
y canllaw hwn yn berthnasol i’ch bywyd 
gwleidyddol a’ch bywyd personol – gall 
aflonyddu a bygythiadau gael eu hanelu at eich 
teulu, eich ffrindiau a’ch cydweithwyr. Yn ogystal 
â digwydd mewn bywyd cyhoeddus, gall yr 
ymddygiadau a’r gweithredoedd hyn ddigwydd 
mewn mannau rhithwir (‘ar-lein’) hefyd.

Pa Bryd Ddylwn i Gysylltu â’r Heddlu?

Gall y gweithredoedd a’r ymddygiadau a restrir 
isod gynrychioli trosedd a dylid eu hadrodd i’ch 
heddlu lleol:
• Cyfathrebu, ar-lein neu fel arall, sy’n cynnwys 

iaith ddifrïol neu fygythiol.
• Gall cyswllt nas dymunir a pharhaus gael ei 

ystyried fel aflonyddu neu stelcian.
• Camdriniaeth a bygythiadau hiliol, 

homoffobig neu wahaniaethol arall.
• Obsesiwn â chi neu fater sy’n gysylltiedig â’ch 

ymgyrch.

Gall y dangosyddion canlynol (‘baneri coch’) 
ddynodi elfen o waethygu a dylid hysbysu’ch 
heddlu lleol ar unwaith (deialwch 999):
• Y bygythiad o drais sydd ar fin digwydd.
• Syniadau o obsesiwn.
• Os daeth yn amlwg i chi bod gan yr unigolyn 

fynediad at arfau neu fod ganddo sgiliau i 
ddefnyddio arfau.

• Os bydd unigolyn yn rhyddhau gwybodaeth 
amdanoch nad yw’n wybodaeth gyhoeddus 
eisoes.


