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Safwn yn erbyn trosedd gasineb. 

Ymgyrch  Mynd  i’r Afael. . : .  â Th. 
. . rosedd  Gasin. eb
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Gwybodaeth i bartneriaid 

Mae casineb yn brifo Cymru. 

Ddylai neb oddef rhagfarn na chasineb. 

Bwriad yr ymgyrch ‘Mae Casineb yn Brifo Cymru’ yw codi 
ymwybyddiaeth a gwella dealltwriaeth o’r effaith y mae 
trosedd gasineb yn ei chael ar ddioddefwyr unigol. Mae’n 
annog dioddefwyr a thystion i adrodd trosedd gasineb er mwyn 
helpu i roi terfyn arni, a chreu Cymru fwy diogel. Mae hefyd yn 
anfon neges at droseddwyr casineb fod eu casineb yn brifo 
pawb, gan gynnwys nhw eu hunain, ac y gellir eu herlyn am 
drosedd a fyddai’n cael effaith niweidiol ar eu bywydau. 

Mae pum nodwedd a warchodir gan gyfreithiau trosedd 
gasineb: hil, crefydd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth 
drawsryweddol, ac anabledd. Rydym wedi datblygu asedau ar 
gyfer pob un o’r nodweddion hyn. Dylai’r ymgyrch rymuso pobl 
i adrodd trosedd gasineb, yn enwedig tystion oherwydd gall 
‘sefyll i fyny dros eraill’ wneud gwahaniaeth gwirioneddol i roi 
terfyn ar gasineb yn ein cymdeithas. 

Does dim lle i gasineb yng Nghymru. 

Safwn yn erbyn trosedd gasineb. 

Ymgyrch gyfathrebu integredig, genedlaethol yw hon ac rydym yn cynnal 
hysbysebion ar y teledu, sianeli digidol a’r cyfryngau cymdeithasol yng ngham 
cyntaf yr ymgyrch ym mis Mawrth 2021. Rydym yn dymuno annog pobl i 
adrodd a chael cymorth trwy ffonio’r heddlu neu ymweld â thudalen we yr 
ymgyrch llyw.cymru/casinebynbrifo 

Mae tudalen we yr ymgyrch yn cynnwys cyngor a manylion cyswllt ar gyfer 
llinell gymorth Cymorth i Ddioddefwyr. 

Mae angen eich cymorth chi arnom yn fawr i godi ymwybyddiaeth o drosedd 
gasineb ac annog dioddefwyr a thystion i adrodd a chael cymorth trwy 
rannu’r ymgyrch ar draws eich sianeli a’ch rhwydweithiau. 

Diolch am eich cymorth. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, adborth, neu os 
hoffech drafod cyfle penodol i ni rannu’r ymgyrch, 
cysylltwch â ni yn Cydlyniant@gov.wales 

Cliciwch i lawrlwytho deunyddiau’r ymgyrch  
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https://llyw.cymru/mae-casineb-yn-brifo-cymru-deunyddiaur-ymgyrch
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Deunyddiau’r ymgyrch 

Helpwch ni i roi terfyn ar drosedd gasineb yng 
Nghymru. 

Mae asedau ymgyrch cyffredinol wedi’u datblygu, sydd ar gael i chi 
eu rhannu â’ch rhwydweithiau. Mae hyn yn cynnwys hysbyseb 
deledu 60 eiliad, baneri digidol a negeseuon cyfryngau cymdeithasol, 
yn ogystal â llofnod e-bost. Mae’r holl destun a awgrymir ar gyfer y 
cyfryngau cymdeithasol o fewn yr uchafswm o gymeriadau a 
ganiateir ar yr holl gyfryngau cymdeithasol, gan gynnwys Twitter. 
Mae’r lluniau a'r fideos a ddarperir yn addas ar gyfer Facebook, 
Twitter neu’r ddau. 

Mae’r holl asedau yn cyfeirio pobl i wefan yr ymgyrch lle mae 
gwybodaeth am sut y gallan nhw adrodd trosedd gasineb yn ogystal â 
chael cymorth a chefnogaeth. 

Cliciwch i lawrlwytho deunyddiau’r ymgyrch 

Safwn yn erbyn trosedd gasineb. 

Rhowch wybod i ni a allwch chi gefnogi a rhannu ein hymgyrch trwy 
rannu, ail-drydar, ail-bostio neu dagio. Os gallwch, rhowch wybod i ni ble 
yr ydych yn rhannu. Rydym wedi cynnwys awgrymiadau o negeseuon 
cyfryngau cymdeithasol yn y pecyn hwn. Os ydych yn rhannu negeseuon, a 
wnewch chi ein tagio ni a chynnwys ein hashnod #casinebynbrifo. Hefyd, 
os nad ydych yn gwneud hynny eisoes, a wnewch chi ein dilyn a’n hoffi ar y 
sianeli cyfryngau cymdeithasol canlynol: 

@LlywodraethCym (Twitter) 

@llywodraethcymru (Facebook) 

Troednodyn e-bost 

https://www.facebook.com/llywodraethcymru
https://twitter.com/LlywodraethCym
https://llyw.cymru/mae-casineb-yn-brifo-cymru-deunyddiaur-ymgyrch
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Prif hysbyseb deledu 60 eiliad a fideo ychwanegol 6 eiliad 

Hysbyseb deledu (60 eiliad) 

Fideo ychwanegol (6 eiliad) 

Cliciwch i lawrlwytho deunyddiau’r ymgyrch  

https://llyw.cymru/mae-casineb-yn-brifo-cymru-deunyddiaur-ymgyrch
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Deunyddiau’r ymgyrch 
Negeseuon/testun cyfryngau cymdeithasol 

Rydym wedi llunio awgrymiadau ar gyfer negeseuon cyfryngau cymdeithasol 
i’ch helpu i gefnogi’r ymgyrch ar draws eich sianeli. Mae croeso i chi addasu’r 
rhain i’ch cynulleidfa chi. Mae’r holl negeseuon yn addas ar gyfer Facebook a 
Twitter. 

1) Ddylai neb oddef casineb. Safwn yn erbyn trosedd gasineb. Riportia fo a mynna
gyngor. #casinebynbrifo
llyw.cymru/casinebynbrifo

2) Does dim lle i gasineb yng Nghymru. Ddylai neb oddef casineb. Safwn yn erbyn
trosedd gasineb. Riportia fo a mynna gyngor. #casinebynbrifo
llyw.cymru/casinebynbrifo

3) Does dim lle i gasineb yng Nghymru. Wnawn ni ddim rhoi rhwydd hynt i
droseddwyr casineb. Riportia fo a mynna gyngor. Safwn yn erbyn trosedd gasineb.
#casinebynbrifo
llyw.cymru/casinebynbrifo

4) Mae Casineb yn Brifo Cymru. Os ti’n gweld o’n digwydd, riportia fo a mynna
gyngor. Safwn gyda’n gilydd yn erbyn trosedd gasineb #casinebynbrifo
llyw.cymru/casinebynbrifo

5) Ddylai neb oddef casineb. Mae casineb yn drosedd. Os ti’n gweld o’n digwydd,
riportia fo a mynna gyngor. Safwn gyda’n gilydd yn erbyn trosedd gasineb
#casinebynbrifo
llyw.cymru/casinebynbrifo

6) Trosedd gasineb – ar-lein (fel y dangosir yn y senario trosedd gasineb ar sail
cyfeiriadedd rhywiol)
Mae trosedd casineb yn anghyfreithlon, ar-lein neu beidio. Ddylai neb oddef
casineb. Safwn yn erbyn trosedd gasineb. Riportia fo a mynna gyngor.
#casinebynbrifo
llyw.cymru/casinebynbrifo

7) Trosedd gasineb – cam-drin geiriol (fel y dangosir yn y senario trosedd
gasineb ar sail hunaniaeth drawsryweddol)
Cam-drin geiriol’ bygwth neu aflonyddu pobl; ymosod; bwlio – mae’r rhain i gyd
yn droseddau casineb .Ddylai neb oddef casineb. Safwn yn erbyn trosedd
gasineb. Riportia fo a mynna gyngor. #casinebynbrifo
llyw.cymru/casinebynbrifo
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Deunyddiau’r ymgyrch 
Negeseuon/testun cyfryngau cymdeithasol 

8) Trosedd gasineb ar sail hil 
Yn 2019/20, cofnodwyd dros hanner cant o droseddau casineb ar sail hil bob wythnos 
yng Nghymru. Ddylai neb oddef casineb. Safwn yn erbyn trosedd gasineb. Riportia fo a mynna 
gyngor. #casinebynbrifo 
llyw.cymru/casinebynbrifo 

9) Trosedd gasineb ar sail crefydd 
Cofnodwyd 199 o droseddau casineb crefyddolol yng Nghymru yn 2019/20. Ddylai neb oddef 
casineb. Safwn yn erbyn trosedd gasineb. Riportia fo a mynna gyngor. #casinebynbrifo 
llyw.cymru/casinebynbrifo 

10) Trosedd gasineb ar sail anabledd 

Cofnodwyd 453 o droseddau casineb anabledd yng Nghymru yn 2019/20. Ddylai neb oddef 
casineb. Safwn yn erbyn trosedd gasineb. Riportia fo a mynna gyngor. #casinebynbrifo 
llyw.cymru/casinebynbrifo 

11) Trosedd gasineb ar sail cyfeiriadedd rhywiol 

Cofnodwyd 763 o droseddau casineb ar sail cyfeiriadedd rhywiol yng Nghymru yn 2019/20. 

Ddylai neb oddef casineb. Safwn yn erbyn trosedd gasineb. Riportia fo a mynna gyngor. 
#casinebynbrifo 

llyw.cymru/casinebynbrifo 

12) Trosedd gasineb ar sail hunaniaeth drawsryweddol 

Mae troseddau casineb trawsryweddol wedi treblu yng Nghymru yn y tair blynedd 
ddiwethaf. Ddylai neb oddef casineb. Safwn yn erbyn trosedd gasineb. Riportia fo a mynna 
gyngor. #casinebynbrifo 

llyw.cymru/casinebynbrifo 

‘Carwsél’, cyfres o luniau llonydd, neges yn addas ar gyfer Facebook ac 
Instagram (cyfres ar gyfer pob nodwedd – gweler t.10): 

Lluniau llonydd unigol sy’n addas ar gyfer negeseuon ar yr holl sianeli 
cyfryngau cymdeithasol (gweler t.8-9): 

Gellir defnyddio’r holl ddewisiadau cynnwys gweledol cymdeithasol 
(carwsél/lluniau llonydd/lluniau/fideos) ar y cyd â negeseuon/testun a 
argymhellir ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol. 
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. ... Deunyddiau’r ymgyrch 

Ddylai neb oddef casineb. 

Nid oherwydd hil, crefydd, cyfeiriadedd rhywiol, 
hunaniaeth drawsryweddol nac anabledd. 

Rydym wedi datblygu deunyddiau ymgyrch ar gyfer y pum nodwedd 
warchodedig a warchodir gan ddeddfwriaeth trosedd gasineb. Mae’n 
cynnwys ffilmiau ‘hyb’, fideos i’w rhannu ar-lein sy’n ymhelaethu ar y 
senarios trosedd gasineb a welir yn y brif hysbyseb deledu 60 eiliad ‘arwr’. 
Maen nhw’n amlygu effaith trosedd gasineb ar y dioddefwyr, yn cynnwys 
gwybodaeth am erlyn, ac yn codi ymwybyddiaeth o’r ffeithiau a’r 
ystadegau sy’n ymwneud â throsedd gasineb yn erbyn pobl yn y grwpiau 
nodwedd warchodedig. Ein nod yw y bydd yr ymgyrch hon yn helpu i 
rymuso dioddefwyr a thystion i sefyll i fyny yn erbyn trosedd gasineb. 

Mae gennym ni amrywiaeth o luniau a negeseuon ar gyfer y cyfryngau 
cymdeithasol hefyd (dilyniant ‘carwsél’, lluniau llonydd a fideos) y gellir eu 
rhannu ar eich sianeli cyfryngau cymdeithasol eich hun. Mae croeso i chi 
addasu’r rhain ar gyfer eich cynulleidfa chi. Mae’r holl destun a awgrymir 
ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol o fewn yr uchafswm o gymeriadau a 
ganiateir ar gyfer Twitter, Facebook ac Instagram. Mae’r holl ddeunyddiau 
a ddarperir yn addas ar gyfer Facebook, Instagram a Twitter. 

Cliciwch i lawrlwytho deunyddiau’r ymgyrch 

Ffilmiau hyb 

Trosedd Gasineb ar sail Hil – ffilm hyb Trosedd Gasineb ar sail Crefydd – ffilm hyb 

Trosedd Gasineb ar sail Cyfeiriadedd Rhywiol 
– ffilm hyb

Trosedd Gasineb ar sail Hunaniaeth 
Drawsryweddol – ffilm hyb 

Trosedd Gasineb ar sail Anabledd – ffilm hyb 

https://llyw.cymru/mae-casineb-yn-brifo-cymru-deunyddiaur-ymgyrch
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Deunyddiau’r ymgyrch 
Negeseuon cyfryngau cymdeithasol negeseuon llonydd 
(lluniau) 

Lluniau llonydd unigol sy’n addas ar gyfer negeseuon ar yr 
holl sianeli cyfryngau cymdeithasol. 

Cliciwch i lawrlwytho deunyddiau’r ymgyrch 

https://llyw.cymru/mae-casineb-yn-brifo-cymru-deunyddiaur-ymgyrch


–
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Deunyddiau’r ymgyrch 
Negeseuon cyfryngau cymdeithasol negeseuon llonydd 
(lluniau) 

Lluniau llonydd unigol sy’n addas ar gyfer negeseuon ar yr holl sianeli 
cyfryngau cymdeithasol. 

Cliciwch i lawrlwytho deunyddiau’r ymgyrch  

https://llyw.cymru/mae-casineb-yn-brifo-cymru-deunyddiaur-ymgyrch
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Deunyddiau’r ymgyrch 
Negeseuon cyfryngau cymdeithasol carwsél 

‘Carwsél’, cyfres o luniau llonydd, neges yn addas ar gyfer Facebook ac Instagram 
(cyfres ar gyfer pob nodwedd) 

Os hoffech chi'r deunyddiau carwsél yma, cysylltwch â ni 
Cydlyniant@gov.wales 
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Deunyddiau’r ymgyrch 
Lluniau ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol 

‘Safwn yn erbyn trosedd gasineb.’ – lluniau yn cyfleu dioddefwyr wedi’u grymuso 

Cliciwch i lawrlwytho deunyddiau’r ymgyrch  

‘Mae Casineb yn Brifo Cymru’ – lluniau yn cyfleu dioddefwyr yn brifo 

https://llyw.cymru/mae-casineb-yn-brifo-cymru-deunyddiaur-ymgyrch
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Diolch am eich cymorth 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, sylwadau neu os hoffech drafod cyfle 
penodol i ni rannu’r ymgyrch, cysylltwch â ni yn 
Cydlyniant@gov.wales 

mailto:Cydlyniant@gov.wales

