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Cyngor usafe ar atal troseddau  
De Cymru yw un o'r llefydd mwyaf diogel i astudio yn y DU, ac 
rydym am i hynny barhau. Felly, p'un a ydych yng Nghaerdydd, 
Abertawe neu Drefforest, gallwch aros yn ddiogel, chwarae'n 
ddiogel ac astudio'n ddiogel drwy ddilyn ein cyngor.  

Cadwch y llyfryn hwn a'i ddefnyddio 
i'ch cadw eich hun yn ddiogel.
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Os oes 
gennych gât neu 

fynediad cefn, 
gwnewch yn siŵr 
ei bod/fod ar gau 

ac yn ddiogel 
drwy'r 
amser. 

Peidiwch â 
chuddio allweddi 
sbâr o dan fat y 
drws ffrynt nac 

mewn llefydd eraill  
y tu allan  

i'r tŷ.

Mae llety myfyrwyr yn aml yn 
darged deniadol i ladron.  
Meddyliwch am y peth: 5 myfyriwr, 5 ystafell wely yn llawn dyfeisiau 
a phethau drud. Ar ben hyn, mae'r rhan fwyaf o fyfyrwyr allan drwy'r 
dydd (a'r nos), sy'n ei gwneud hi'n hawdd i ladron fachu ar y cyfle. 

Gallwch osgoi'r lladron drwy ddilyn  
y camau syml hyn: 

Peidiwch â 
rhoi eich enw 

na'ch cyfeiriad 
ar allweddi 

eich tŷ.

Gwnewch 
yn siŵr bod pob 
drws a ffenestr 
wedi eu cloi pan 

fyddwch yn 
gadael  

y tŷ.

Rhowch eiddo 
gwerthfawr i'w 

gadw ac o'r 
golwg o'r 
ffenestri.

Os ydych  
yn mynd adref yn 
ystod y gwyliau, 
ewch â'ch eiddo 
gwerthfawr gyda 
chi a gwnewch yn 
siŵr bod popeth  

ar glo.

Cofiwch #cloicuddiocadw

Taimyfyrwyr
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Profwch 
eich larwm  

mwg unwaith yr 
wythnos; mae gan 

hyd yn oed rai 
gwifrog fatri  
wrth gefn. 

Gall coginio 
ar ôl noson allan 

fod yn beryglus iawn. 
Mae’n hawdd mynd i 

gysgu ac anghofio 
amdano, felly mae'n 

well peidio â 
choginio o  

gwbl.

Mae'n helpu i wybod beth i'w wneud os 
bydd tân, a dyma rai awgrymiadau er 
mwyn eich helpu i gadw'n ddiogel.

Mae'r rhan fwyaf o danau cartref y mae 
ein gwasanaethau tân yn delio â nhw yn 

Ceisiwch 
osgoi defnyddio 

gwefryddion 
answyddogol 
ar gyfer eich 

technoleg. Gall y 
rhain fod yn 
ddiffygiol –  
ac arwain  

at dân.

Byddwch
yn ddiogel 

gyda
thân

Peidiwch  
â chadw eich 
drysau tân ar   

agor, maent yno 
i'ch diogelu os 

bydd tân yn 
digwydd.

Cadwch 
eich ardaloedd 
cymunedol yn 

daclus, pe bai tân,  
a fyddech chi'n 
gwybod beth yw 

eich llwybr 
dianc?

Dilynwch #thinksafefreshers i gael mwy o awgrymiadau 



Peidiwch  
â gadael i 

ladron 
ddianc yn 
ddi-gosb!  

Cofrestrwch 
heddiw. 
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Immobilise - Cofrestr Eiddo
Immobilise yw'r gofrestr manylion perchnogion eiddo AM DDIM 
fwyaf yn y byd ac ynghyd â'i chwaer-safleoedd, NMPR a 
CheckMEND yr Heddlu, mae'n creu adnodd effeithiol iawn o ran 
helpu i leihau troseddu a dychwelyd eiddo personol y daethpwyd 
o hyd iddo i'w perchnogion cywir.

Diogelu
eich eiddo

Gall aelodau 
o'r cyhoedd a  

busnesau ddefnyddio  
Immobilise i gofrestru  
eu heiddo gwerthfawr  
neu asedau cwmni.  

Gallwch weld eitemau 
cofrestredig deiliaid cyfrif  

a manylion am y perchennog  
ar gronfa ddata eiddo 

genedlaethol yr Heddlu,  
NMPR. 

Mae 
Heddluoedd y  

DY yn defnyddio'r 
gwasanaeth gwirio ar-lein 

hwn filoedd o weithiau 
bob dydd er mwyn dod o 
hyd i berchnogion eiddo 

coll ac eiddo sydd  
wedi'i ddwyn.

I gael rhagor o wybodaeth ac i 
gofrestru, ewch i immobilise.com
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Mae De Cymru yn lle gwych i fynd am 
nosweithiau allan gyda ffrindiau.  
Sicrhewch fod eich noson yn gofiadwy am y rhesymau  
cywir a byddwch yn ymwybodol o'ch  
diogelwch personol bob amser, nid  
ar nosweithiau allan yn unig.

Llinell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru: 
Rhadffôn: 0808 808 2234 neu tecstiwch 

DAN i: 81066, www.dan247.org.uk

Mae 
angen i chi  

wybod ble rydych yn 
mynd, sut i gyrraedd a 
phwy sy'n cwrdd â chi 
yno. Cynlluniwch eich 

siwrnai adref, a rhowch 
wybod i'ch ffrindiau 

ble rydych chi.

Diogelwch
personol

a mynd 
allan

Osgowch 
ddiodydd na 

wnaethoch eu 
gweld yn cael eu 

paratoi. 
Peidiwch byth â 
gadael diodydd 
heb neb i ofalu 

amdanynt.

Gofynnwch 
i'ch Undeb Myfyrwyr 
am fanylion cwmnïau  

tacsi trwyddedig lleol, a 
theithiwch gyda ffrindiau.  

Cerdded adref?   
Gwnewch hynny mewn 
grŵp ac nid ar eich pen 

eich hun. Cadwch at 
ardaloedd prysur,  
wedi'u goleuo'n  

dda.

Peidiwch 
byth â derbyn lifft  

na mynd adref gyda 
dieithryn, dim ots pa 
mor hwyr, blinedig 

neu wlyb ydych chi.  
Arhoswch gyda'ch 
ffrindiau ac ewch 

adref gyda'ch 
gilydd.
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Mae'n 
bosibl na chewch 

fynd i mewn i 
fariau na chlybiau 
a bydd rhaid i chi 

fynd adref yn 
gynnar

Ni fydd 
bariau'n gwerthu 

alcohol i unrhyw un 
sy'n rhy feddw. 
Gallant golli eu 
trwyddedau os 

byddant yn gwneud 
hynny!

Gall meddwi ddifetha'r noson i chi 
a'ch ffrindiau.  
Nod ymgyrch Yfed Llai Mwynhau Mwy yw lleihau troseddau treisgar 
drwy fynd i'r afael â lefelau rhy uchel o yfed yn ein trefi a'n dinasoedd.  

 

Mae yfed 
gormod cyn mynd 
allan yn risg – yn 
enwedig os nad 
ydych yn rheoli  
eich mesurau

Arhoswch 
gyda'ch 

ffrindiau: os 
ydych yn 

mynd allan 
fel grŵp, 

ewch adref 
fel grŵp

Yfed Llai Mwynhau Mwy

Yfwch 
ddigon o ddŵr!  
Bydd yfed diodydd 

ysgafn yn eich helpu i 
beidio â meddwi (a 

lleihau eich siawns o 
gael hangofyr)

    YfedLlai
MwynhauMwy 



Mae ond yn 
cymryd eiliad i noson 

dda droi'n hunllef. Mae 
ffigurau'n dangos bod 

gan tua chwarter o'r holl 
oedolion sy'n boddi 

alcohol yn eu gwaed.  
Os byddwch wedi cael 

diod, cofiwch gadw  
draw o'r dŵr.
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#PeidiwchAgYfedaBoddi

boddi
peidiwch ag
yfed a

Os ydych yn byw'n agos at gyrff 
mawr o ddŵr, mae'n bwysig 

ystyried eich amgylchedd.  
Os ydych yn gweld rhywun mewn trafferth yn 

y dŵr, ffoniwch 999 a gofynnwch am y 
Gwasanaeth Tân ac Achub os yw'n ddŵr 
mewndirol fel afon, neu wylwyr y glannau 

os yw'n agos at y môr

Mae alcohol 
hefyd yn cyfyngu 

ar eich gallu i symud 
eich cyhyrau, gan 

wneud symudiadau 
syml yn fwy anodd.  

Gall eich gwneud  
yn llai effro a'ch arafu 

a gwneud i chi fynd  
i drafferth  
yn haws. 

Mae alcohol 
yn gwneud i chi 

ymddwyn yn ddiymatal, 
gan amharu ar eich 

synnwyr cyffredin sy'n 
golygu eich bod yn fwy 

tebygol o gymryd  
risgiau a pheryglu 

eich hun.
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Mae Criw Drinkaware yn staff sy'n fyfyrwyr 
sydd wedi'u hyfforddi'n arbennig.   
Maent yn gweithio i gadw pob myfyriwr yn ddiogel a lleihau 
ymddygiad gwrthgymdeithasol meddw yn y clwb.

Ar ddiwedd y noson, 
bydd Criw Drinkaware yn 

sicrhau bod pawb yn gadael y 
lleoliad yn ddiogel ac yn helpu 
cwsmeriaid i ddefnyddio ffyrdd 

cofrestredig o drafnidiaeth. Maen nhw'n 
gwisgo crysau-t Criw Drinkaware fel eu 

bod yn hawdd eu hadnabod yn y lleoliad.

Mae Criw 
Drinkaware yn 

gweithio gydag aelodau 
eraill o staff fel timau 
diogelwch a bariau er 

mwyn sicrhau bod 
cwsmeriaid yn cael 

noson ddiogel, hapu 
a llawn hwyl lle  

caiff y risg o niwed 
ei lleihau.

Yn ystod  
y noson, gall y criw 

eich cefnogi a byddant 
yn cadw llygad ar 

ardaloedd risg uchel lle 
mae cwsmeriaid o bosibl 
wedi yfed gormod ac ar 

eu pen eu hunain,  
fel tai bach a thyllau 

grisiau.

Nid yw 
aflonyddu rhywiol 
byth yn dderbyniol 

ni fyddech yn ei wneud 
petaech yn sobr, felly ni 

ddylech ei wneud yn feddw. 
Os byddwch yn gweld 

rhywun yn aflonyddu ar 
rywun arall, gofynnwch 
iddynt a ydynt yn iawn, 

#iawngofyn

Criwdrinkaware
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Cyflwynwch 
eich hun i'ch Tîm 

Plismona 
Prifysgol, maen 

nhw, ynghyd 
â'r Brifysgol,  

yno i'ch cadw'n 
ddiogel.

Mae bod yn glasfyfyriwr yn 
rhan enfawr o'ch bywyd.  
Bydd yr atgofion a'r ffrindiau y byddwch yn eu gwneud yn 
ystod yr amser hwn yn aros gyda chi am weddill eich oes. 
Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael y profiad  
myfyriwr gorau posibl:

Mae'r rhan 
fwyaf o ffonau 

symudol yn cynnig 
opsiwn i chi gynnwys 
gwybodaeth feddygol. 
Mae'n swyddogaeth 

wych a all achub  
eich bywyd.

Sicrhewch 
fod batri eich ffôn 
yn llawn. I ffonio'r 

heddlu os nad yw'n 
argyfwng, ffoniwch 

101. Mewn argyfwng, 
ffoniwch 999. 

Glasfyfyrwyr

Cyn i chi 
symud i mewn, 

gwnewch yn siŵr 
bod gennych yr 

yswiriant cynnwys 
cywir a sicrhewch 
fod eich eiddo'n 

ddiogel bob 
amser.

Mae llawer o 
apiau ar gyfer 
ffonau clyfar 

sy'n troi'r ffôn 
yn larwm 

panig.

Os byddwch  
yn mynd allan, 
arhoswch gyda 
grŵp o ffrindiau, 

peidiwch â 
chrwydro ar eich 

pen eich hun.



Yn ogystal, 
mae'r Man Cymorth 
yn darparu rhywle i 

aros nes eich bod wedi 
dod o hyd i'ch ffrindiau 
neu nes bod lifft adref 
wedi'i drefnu, neu os 
bydd rhywun yn cael 

sylw digroeso.
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Eich helpu 
chi i gadw'n 

nosweithiau
allan

ddiogel ar 
Ydych chi ar noswaith allan ac angen help?   
Ewch i'r ‘Man Cymorth’ yn Abertawe, neu cadwch olwg am y ‘Bws 
Diogelwch’ neu'r ‘Cynllun Stryd’ os byddwch allan yng Nghaerdydd.  
Mae Man Cymorth Abertawe wedi'i leoli yng nghefn maes parcio  
Y Strand, ac mae'n ofod diogel wedi'i staffio gan nyrs, parafeddyg,  
Ambiwlans Sant Ioan, yr heddlu a gwirfoddolwyr yr heddlu 
Mae Bws Diogelwch Caerdydd yn patrolio bywyd nos canol y  
ddinas yn rhagweithiol yn edrych am unrhyw un, boed yn  
fyfyriwr neu fel arall, a allai fod yn agored i niwed.  
Mae'r Cynllun Stryd yn dîm o Wirfoddolwyr yr Heddlu  
sy'n patrolio'r ddinas yn annibynnol ond sydd hefyd  
yn gysylltiedig â'r Bws Diogelwch, gan gyflawni'r un  
dyletswyddau ond ar droed. 

Maent 
oll yn cario 

dŵr, cyfarpar 
cymorth cyntaf 

a phecynnau 
batri i wefru 

ffonau 
symudol. 

Mae'r Bws 
Diogelwch yn 

rhedeg bob nos 
Fercher a nos Sadwrn 
yn ystod y tymor, ac yn 

ystod digwyddiadau 
arbennig, megis Varsity 

neu rai gemau 
rhyngwladol. 

Mae'r Man 
Cymorth yn gymwys i  

ddelio â meddwdod a mân 
anafiadau ond mae ambiwlans 

ar gael hefyd er mwyn iddo 
allu rhoi cymorth cyntaf 

cychwynnol ar gyfer anafiadau 
difrifol a throsglwyddo'r  
claf wedyn yn gyflym i'r  
adran damweiniau ac  

achosion brys.



Peidiwch â chael eich denu i fyd 
troseddu cyfundrefnol! 
Mae'n bosibl y byddwch wedi clywed yr ymadrodd llinellau cyffuriau – mae hyn yn 
cyfeirio at grŵp troseddau cyfundrefnol (neu gang trefol) o rai o'r dinasoedd mwy o 
gwmpas y wlad sy'n ehangu eu busnes delio mewn cyffuriau ar draws ffiniau sirol.  
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Pan fydd 
gangiau sy'n delio 
mewn cyffuriau'n 

gwneud ffrindiau â phobl 
sy'n agored i niwed - a 

allai gynnwys myfyrwyr - 
ac yn cymryd eu cartrefi 

drosodd, gelwir  
hyn yn 'Cogio'.

Bydd 
gangiau'n dod â 

chyffuriau i Dde Cymru          
gan ddefnyddio pobl ifanc 
neu oedolion sy'n agored i 

niwed, i ddosbarthu eu 
cyffuriau, drwy eu cymell 

gyda thaliad neu anrhegion 
neu drwy eu gorfodi 

drwy fygythiadau  
a thrais. 

Llinellau 
cyffuriau

Er mwyn 
rhoi gwybod am 

weithgarwch 
amheus, 

ffoniwch Taclo'r 
Tacle yn ddienw 

neu rhowch 
wybod i'r 
heddlu. 

Cynnydd 
mewn 

ymddygiad 
gwrthgymdeithas

ol o gwmpas 
yr adeilad

Ffenestri  
wedi eu 

gorchuddio 
neu'r llenni ar 

gau drwy'r 
amser. 

Llawer 
o bobl wahanol 
yn mynd a dod 
o gyfeiriad ar 

adegau rhyfedd 
o'r dydd 
a'r nos

Gweld yr arwyddion...



Er mwyn 
rhoi gwybod am 

weithgarwch 
cyffuriau, ffoniwch 

Taclo'r Tacle yn 
ddienw ar 0800 555 111 

neu rhowch wybod 
amdano drwy 

ffonio 101. 

Dweud na wrth gyffuriau!  
Mae'r heddlu'n gweithio i dorri'r cysylltiad rhwng y defnydd o gyffuriau 
a throseddu, ond mae angen eich help arnom. Os ydych yn poeni am 
y ddefnydd o gyffuriau, neu am ddelio mewn cyffuriau, ni waeth pa mor 
fach ydyw, hoffem wybod amdano. 
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Byddwch yn 
Ymwybodol o
Gyffuriau 

Er mwyn 
cael cymorth mewn 

perthynas â chyffuriau, 
ewch i wefan Dan 24/7 
sydd â chyfleuster ar 

gyfer dod o hyd i 
sefydliadau yn eich 

ardal leol a 
all helpu. 

Gall effaith 
cyffuriau a sylweddau 
seicoweithredol (sy'n 

cynnwys amrywiaeth o 
sylweddau cemegol ac 

sy'n creu effeithiau tebyg 
i gocên, canabis ac 

ecstasi) fod yn 
ddinistriol.

Llinell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol 
Cymru: Rhadffôn: 0808 808 2234 neu 

tecstiwch DAN i: 81066, www.dan247.org.uk

Gall cymryd 
cyffuriau olygu 
eich bod yn fwy 

tebygol o ddioddef 
trosedd, a gallai hefyd 

beryglu eich gyrfa 
academaidd a'ch 
rhagolygon gyrfa 

yn y dyfodol. 

Yn yr 
achosion 

gwaethaf oll, 
gall defnyddio 

cyffuriau 
arwain at 

farwolaeth.



Sicrhewch 
fod eich beic 

wedi'i yswirio ac 
wedi'i gofrestru o 

dan gynllun 
immobilise.
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Dylech 
storio eich 

beic o'r 
golwg.

Rhowch 
wybod am unrhyw 

wybodaeth am 
achosion o ddwyn 

beiciau drwy ffonio     
101 ac os oes beic 

wrthi'n cael ei       
ddwyn, ffoniwch              

ni ar 999.

Dylech 
osod eich beic  
yn sownd wrth 

rywbeth sefydlog  
fel rhesel beiciau,  

lle y bo'n  
bosibl.

Nodwch y 
rhif cyfresol a  

thynnwch lun o'ch beic. 
Drwy wneud hyn, bydd 

gwell siawns y gellir  
dod o hyd i'ch beic,  

petai'r gwaethaf  
yn digwydd.

Trosedd
beiciau

Prynwch  
glo D 'Sold 
Secure' a 

defnyddiwch  
ef bob tro

Peidiwch â rhoi cyfle hawdd i ladron!  
Mae beiciau'n dargedau deniadol i ladron. Maent yn hawdd i'w 
gwerthu ac yn aml yn cael eu gadael heb eu diogelu'n ddigonol er 
gwaethaf eu gwerth.
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Mae Heddlu De 
Cymru yn gweithio 
gyda'r prifysgolion 

a'r cynghorau i 
ymdrin â chwynion 

am ymddygiad 
gwrthgymdeithasol 

a sŵn

Byddwch 
yn gymydog 

da

Mae symud i mewn i'ch cartref 
myfyrwyr eich hun yn rhan 
gyffrous o fywyd yn y brifysgol.  
Rydym yn ffodus bod gennym ddinasoedd gwych yn Ne Cymru - 
ond cofiwch y gallai pobl eraill, yn cynnwys y rhai nad ydynt yn 
fyfyrwyr, teuluoedd a gweithwyr sifft, fod yn byw ar yr un stryd â chi.

Cofiwch 
efallai bod rhai 

cymdogion yn gweithio 
sifftiau nos, a gall fod  
gan eraill blant ifanc  

Byddwch yn ystyrio 
cyn trefnu parti yn y tŷ, 

a cheisiwch holi'r 
cymdogion cyn 

trefnu un. Glanhewch ar 
ôl eich hunain!  
Rhowch y biniau 
allan ar y diwrnod 
cywir a pheidiwch 

ag anghofio eu 
casglu

Parciwch yn 
ystyriol ac yn 

gyfreithlon. Mae 
gan lawer o 

strydoedd hefyd 
gynlluniau parcio 

â thrwydded
Byddwch  

yn gyfeillgar! 
Cyflwynwch eich 

hunain i'r 
cymdogion! Efallai y 

bydd angen i chi 
ofyn ffafr ganddynt 

rywbryd



16
  
● Cyngor ar atal troseddu i fyfyrwyr

Byddwch 
yn ddiogel!  

Defnyddiwch 
ddull dilysu dau 
ffactor i ddiogelu 

eich cyfrifon

Byddwch yn gymdeithasol ond 
arhoswch yn ddiogel ar-lein.  

Gallwch rannu'r diweddaraf am ddigwyddiad rydych yn bresennol ynddo, trydar eich 
sylwadau neu deimladau neu rannu llun o'ch bwyd ar Instagram. Dim ots beth rydych yn 

ei wneud, mae'r cyfryngau cymdeithasol ar gael bob amser. Pan fyddwch yn postio 
rhywbeth, meddyliwch yn ofalus am yr hyn rydych yn ei ddweud a pha nodweddion ar y 

cyfryngau cymdeithasol rydych yn eu defnyddio.

Rhwydweithio
Cymdeithasol

I gael rhagor o wybodaeth, 
ewch i www.getsafeonline.org

Defnyddiwch 
gyfrineiriau 
cryf: mae tri 

gair ar hap yn 
gweithio'n 

dda@SWPCyber

Peidiwch 
â chlicio ar 
ddolenni os 

na allwch fod 
yn sicr o'r 

ffynhonnell

Peidiwch â 
phostio unrhyw 
beth na fyddech 

am i ddarpar 
gyflogwr neu 

aelod o'r teulu 
ei weld.

Meddyliwch 
am y lluniau 
rydych yn eu 

lanlwytho a phwy 
all eu rhannu 

o bosibl.

Peidiwch 
â phostio 
sylwadau 

sarhaus neu 
fygythiol! Cadwch 

eich proffil yn 
gaeedig a 

chyfyngwch ar y 
rhai sy'n gallu 

gweld eich 
gwybodaethByddwch 

yn ofalus faint 
rydych yn datgelu 
amdanoch chi eich 

hun, gall  seiber 
droseddwyr 
ddefnyddio'r 
wybodaeth 

hon 



Peidiwch 
â gadael 

eich dyfeisiau  
yn y golwg 
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Sicrhewch 
fod gan eich 

eiddo yswiriant 
a chofrestrwch 

eich holl 
ddyfeisiau  

ar immobolise 

Dylechalluogi 
diweddariadau 
awtomatig er 
mwyn trwsio 

diffygion ar eich 
dyfeisiau

Technoleg

droseddau 
a seiber 

Peidiwch 
byth â rhannu 
gwybodaeth 

bersonol drwy neges 
destun, e-bost neu 
dros y ffôn oni bai 
eich bod yn hollol 

siŵr bod y cais 
yn ddilys.

Deialwch 
*#06# ar eich ffôn 
symudol er mwyn 

cael eich rhif (IMEI). 
Bydd angen hyn 

arnoch os bydd eich 
ffôn yn cael ei 

golli neu ei 
ddwyn.

Gwnewch 
gopi wrth gefn 
o'ch data a'i 
gadw ar USB 
neu'r Cwmwl.

Cofiwch!  
Diogelwch eich 
holl ddyfeisiau 

gyda chyfrinair, rhif 
PIN neu ddulliau 

diogelwch 
biometreg

Cadwch eich dyfeisiau'n ddiogel a 
byddwch yn ddiogel ar-lein!   
Mae gliniaduron, llechi, ffonau a dyfeisiau eraill yn 
eitemau y mae lladron a throseddwyr seiber yn  
gweld gwerth mawr iddynt. 

Gosodwch 
feddalwedd 

gwrth-feirysau er 
mwyn diogelu eich 

dyfeisiau rhag 
maleiswedd, 

ysbïwedd neu 
feirysau. 
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Mae blacmel rhywiol yn 
fath o flacmel ar-lein.  
Mae'n digwydd pan fydd rhywun yn 
bygwth rhannu cynnwys rhywiol preifat  
oni bai eich bod yn cytuno i'w ofynion 
(gofynion ariannol neu ofynion eraill).

Cofiwch 
nad ydych ar 

eich pen eich hun!  

Os ydych chi'n credu bod 
rhywun wedi camfanteisio'n 

rhywiol arnoch, rhowch wybod 
amdano ar-lein drwy  

crimestoppers-uk.org 
neu drwy ffonio'r heddlu 

ar   101 I gael rhagor o wybodaeth a chyngor, 
ewch i: revengepornhelpline.org.uk

Byddwch 
yn ofalus 

ynghylch pwy 
rydych yn gwneud 

ffrindiau â nhw  
ar-lein. A ydych yn 

gwybod pwy  
rydych yn siarad  

â nhw mewn 
gwirionedd?

Peidiwch â bod yn 
darged o

flacmel

Mae nifer 
o wefannau a 

llwyfannau cyfryngau 
cymdeithasol yn cynnig 

ffyrdd o ddileu cynnwys sy'n 
sarhaus neu a gyhoeddwyd 
heb ganiatâd. Edrychwch 
am y botwm rhoi gwybod 
amdano a gallwch ofyn i'r 

cynnwys gael 
ei ddileu. 

Pwyllwch 
cyn rhannu. 

Mae'r hyn  
sy'n mynd  
ar-lein yn  

aros ar-lein
Peidiwch  

byth â thalu, 
troseddwyr yw'r 

rhain ac ni allwch 
ymddiried 
ynddynt

MEDDYLIWCH 
cyn i chi 

anfon neu 
rannu.

rhywiol 



Mae gan 
eich partner yr hawl 
i dynnu ei gydsyniad 
yn ôl unrhyw bryd, a 
phan gaiff ei dynnu'n 
ôl, rhaid i chi stopio'r 

gweithgarwch 
rhywiol.  

Gall 
elfennau eraill 
effeithio ar allu 

unigolyn i gydsynio, 
megis problemau 
iechyd meddwl, 

anableddau dysgu 
neu anafiadau 

i'r pen. 
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I gael rhagor o wybodaeth 
a chyngor, ewch i:  

www.consentiseverything.com

Mae rhyw heb gydsyniad yn 
drais rhywiol.  
Cofiwch sicrhau bod yr unigolyn arall yn cymryd rhan o'i wirfodd a'i 
fod yn barod i wneud hynny. Gallwch gadarnhau eich bod wedi cael 
cydsyniad ar lafar a thrwy edrych ar iaith corff yr unigolyn arall.

Chydsynio
Rhyw a 

Rhaid bod 
yr unigolyn yn 
gallu gwneud 

penderfyniad a'i 
gyfleu, gan ddeall y 

canlyniadau a 
gwybod bod dewis 

ganddynt. 

Ni fydd 
gan unigolyn 

sydd dan ddylanwad 
cyffuriau neu sydd 

wedi meddwi 
gormod i wneud 
penderfyniadau, 

y gallu i  
gydsynio 

Ni all  
unigolyn sy'n 
cysgu neu'n 

anymwybodol 
gydsynio 



Os ydych 
wedi cael eich niweidio 
neu wedi gweld rhywun  
arall yn cael ei niweidio, 

ffoniwch 101 unrhyw bryd i 
roi gwybod amdano.  

Mewn argyfwng, ffoniwch 
999 bob amser.

Mae Ffocws 
Dioddefwyr De 

Cymru yn 
wasanaeth lleol a 

gaiff ei redeg gan yr 
elusen genedlaethol 

ac annibynnol, 
Cymorth i 

Ddioddefwyr. 

Gallwch 
gael help a 

chymorth drwy 
Ffocws Dioddefwyr 

De Cymru ar  
0300 303 0161.  

Gallant 
hefyd eich 
rhoi mewn 
cysylltiad â 

gwasanaethau 
eraill a all eich 

helpu.

Mae staff 
arbenigol yn 
cynnig help a 
chefnogaeth i 
unrhyw y mae 
trosedd wedi 

effeithio 
arno. 

20
  
● Cyngor ar atal troseddu i fyfyrwyr

I gael cyngor, help a chefnogaeth, ewch i ffocwsdioddefwyrdecymru.org.uk

helpu
Helpwch ni i'ch 

chi

Mae Ffocws Dioddefwyr 
De Cymru yma i chi  
Mae'r fenter 'Helpwch Ni I'ch Helpu Chi' 
yn eich annog i roi gwybod am drosedd 
er mwyn ei hatal rhag digwydd 
eto i chi neu rywun arall.

Mae llinell 
gymorth 

Genedlaethol ar 
gael 24 awr 

 y dydd:  
0808 168 

9111
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#CaelEichClywed 

Gwrthsefyll troseddau casineb!  
Mae'n bwysig bod pob myfyriwr, dim ots beth yw ei hil, anabledd, 
crefydd, cyfeiriadedd rhywiol na'u hunaniaeth drawsrywiol,  
yn teimlo'n ddiogel. Ystyr digwyddiad casineb yw unrhyw 
ddigwyddiad lle y mae'r dioddefwr neu unrhyw berson arall yn 
ystyried ei fod wedi'i ysgogi gan elyniaeth neu ragfarn tuag at hil, 
anabledd, crefydd, cyfeiriadedd rhywiol neu hunaniaeth drawsrywiol 
(neu hunaniaeth ganfyddedig) rhywun. 

Mae sawl 
ffordd y gallwch  
roi gwybod am 

drosedd casineb, 
fel dioddefwr neu 
dyst neu er mwyn 
rhoi gwybod ar ran 

rhywun arall.

Ni ddylid 
goddef 

digwyddiadau na 
throseddau 

casineb a dylid 
rhoi gwybod 
amdanynt.

I roi 
gwybod am 

droseddau nad 
ydynt yn rhai brys,   

ffoniwch 101 lle y 
gallwch siarad ag aelod 
o Heddlu De Cymru, 24 
awr y dydd, 7 diwrnod 

yr wythnos

Mae Cymorth 
i Dioddefwyr  

yn cynnig gwasanaeth 
cymorth 24/7 ar   
0300 303 0161 

neu'r Llinell Gymorth 
ar 0808 1689 111

Mewn 
argyfwng, 
ffoniwch   

999

Troseddau 
casineb



Gallwch wneud 
cais i fod yn Wirfoddolwr 

Cefnogi'r Heddlu os ydych 
yn 18 oed neu'n hŷn (neu 16 

oed gyda chydsyniad 
rhiant/gwarchodwr), a'ch  
bod yn barod ac yn gallu 

ymrwymo'n rheolaidd  
ac yn gyson i roi o leiaf  

wyth awr y mis. 

Ymgysylltu 
â chartrefi a 
busnesau 

ynghylch mentrau 
diogelwch ac atal 

troseddau 
allweddol

Cefnogi 
mentrau 

diogelwch yr 
economi liw 

nos
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Oes gennych ddiddordeb mewn rhoi 
help llaw yn eich cymuned myfyrwyr?  
Beth am fod yn Wirfoddolwr Cefnogi'r Heddlu! Mae'r manteision 
yn cynnwys datblygu sgiliau newydd, gwneud ffrindiau newydd a 
rhoi llais i'ch cymuned.

Myfyriwr
wirfoddolwyr 

Rhoddir 
hyfforddiant 
priodol sy'n 

berthnasol i'r 
rolau y byddwch 

yn ymgymryd  
â nhw. 

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost atom 
yn  policesupportvolunteers@south-wales.pnn.police.uk

Lluniwyd rhaglen 
hyfforddiant sefydlu ar 
gyfer Gwirfoddolwyr 
Cefnogi newydd yr 

Heddlu, sy'n dibynnu ar 
y rôl y byddwch yn 

ymgymryd â hi. 

Cymryd rhan 
mewn patrolau 

gwelededd  
uchel yn ein 
cymunedau



Tynnwch 
unrhyw 

arwyddion o'r 
ffenestri sy'n 

awgrymu mai tŷ 
myfyriwr ydyw,  

e.e. posteri.

Sicrhewch 
fod pob 
drws a 

ffenestr  
ar glo. 

Dylech  
gael gwared ar 
unrhyw fagiau 
du y tu allan i'r 

eiddo.Gofynnwch i'ch 
landlord neu 
asiant gosod 

gadw llygad ar 
eich cartref.
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Mynd 
adref?

Ewch ag 
unrhyw beth 
gwerthfawr 
gyda chi.

Remove 
black bags 

from outside 
the property.

Peidiwch 
byth â gadael 

eitemau 
gwerthfawr yn 

y golwg.

Ystyriwch 
ddefnyddio switsys 
amserydd golau os 
na fydd rhywun yn 

eich cartref am 
gyfnod o amser. 

Ydych chi'n mynd adref am y 
penwythnos, gwyliau, neu 
ddiwedd y tymor?  
Gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn y cyngor hwn, peidiwch â 
gadael i ladron fachu ar y cyfle.



Gofynnwch 
i'ch swyddog 
am ragor o 

fanylion.

Rydym am i chi gael 
profiad difyr a diogel 
fel myfyriwr yn Ne 
Cymru, a gobeithio y 
bydd y cyngor hwn 
yn ddefnyddiol i chi 
ar hyd y ffordd.Helpu

Yma 
i'ch 

Gallwch ein dilyn ac anfon neges atom ar:

Cysylltwch â ni: 

Rhowch  
wybod i'r heddlu 

am ddigwyddiadau 
bob amser. 

Ffoniwch 999 mewn 
argyfwng ac 
101 pan fydd 

llai o frys.

Byddwch 
yn cwrdd â thîm 
plismona eich 
prifysgol ar y 

campws; maent 
yn gyfeillgar a bob 

amser yn hapus  
i helpu.

Maent  
hefyd yn cynnal 

cyfarfodydd 
rheolaidd â myfyrwyr 

i drafod unrhyw 
faterion a all fod 

gennych.
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Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Prifysgol Caerdydd, 
Prifysgol De Cymru a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru  
PC Michael Neate 
 02920 338432 neu07584 770987 
 SwpStudentLiaisonCardiff@south-wales.pnn.police.uk 

PCSO Will Evans 
 07584 883607   
 William.Evans2@south-wales.pnn.police.uk 

  @MikeUniCop    South Wales Police Cardiff Student Liaison 
Os oes gennych ymholiad hir, anfonwch e-bost atom. 

Prifysgol Abertawe/ Prifysgol y Drindod Dewi Sant  
PC Nicky Billingham 
 01792 450617 / 07584 004286   @swpswansea 
 Nicky.Billingham@south-wales.pnn.police.uk 

PSCO Clive Dainton 
 07805 301691   @swpswansea 
 Clive.Dainton@south-wales.pnn.police.uk 

PCSO Mark Thomas 
 07540 571811   @swpswansea 
 Mark.Thomas2@south-wales.pnn.police.uk

 /swpolice   @commissionersw    A printed and digital English version of this booklet is also 
available. Go to south-wales.police.uk and search for "USafe"

#usafe


