
CEFNDIR

Mae cogio yn fath o drosedd pan fo gwerthwyr cyffuriau yn meddiannu cartref person sy'n agored i niwed er mwyn ei ddefnyddio fel 
safle ar gyfer delio cyffuriau a gweithgareddau troseddol eraill. Mae enw’r drosedd yn deillio o arfer y gog o feddiannu nyth adar eraill ar 
gyfer ei gywion. 

Mae’r cogio wedi’i gysylltu â ‘Llinellau cyffuriau’, ond efallai nad dyma’r achos. Hyd yn oed os nad yw rhywun yn gysylltiedig â delio 
cyffuriau ‘Llinellau Cyffuriau’, mae’n bosib ei fod yn cael ei ecsbloetio mewn rhyw ffordd arall,

Mae ‘Llinellau Cyffuriau’ yn derm a ddefnyddir pan fo gangiau cyffuriau o ddinasoedd mawr yn ehangu eu gweithredoedd i drefi llai, yn 
aml gan ddefnyddio trais i wthio delwyr lleol i ffwrdd ac yn ecsbloetio plant a phob sy’n agored i niwed i werthu cyffuriau.  Bydd y delwyr 
hyn yn defnyddio llinellau ffôn penodol, a elwir yn ‘llinellau delio’, i gael archebion gan ddefnyddwyr cyffuriau.

PAM Y MAE'N BWYSIG

•   Yn targedu’r aelodau sydd fwyaf agored i niwed yn ein cymuned 
•   Mae’n bosib bod plant lleol sy’n cael eu hecsbloetio yn ‘gweithio’ o’r cyfeiriad
•   Gall fod gan y person sy’n cael ei ecsbloetio blant sy’n cael eu hamlygu i’r arfer. 
•   Gall yr arfer hwn effeithio ar nifer o wahanol unigolion, felly mae angen i asiantaethau cymorth fod yn wyliadwrus ac yn ymwybodol  
     o hyn 

Yr arwyddion: 
• yn digwydd fel arfer mewn eiddo amlfeddiannaeth neu dai 

cymdeithasol
• cynnydd yn nifer y rhai sy'n mynd a dod / pobl yn mynd i 

mewn ac allan ar bob adeg o'r dydd a'r nos 
• wynebau newydd yn ymddangos yn y tŷ neu'r fflat 
• cynnydd mewn ceir neu feiciau y tu allan - bydd gan 

droseddwyr gerbydau newydd y tu allan i'r eiddo yn aml, neu 
byddant yn aml yn defnyddio tacsis neu’n llogi ceir

• cynnydd posibl mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol yn yr 
eiddo ac o'i amgylch

• cynnydd mewn sbwriel tu allan
• ymddieithriad o wasanaethau cymorth/gwasanaethau gofal 

iechyd a/neu newid i arferion dyddiol arferol
• efallai fod yr eiddo yn ymddangos bron yn brin o eiddo 

gwerthfawr y tu mewn ac yn mynd i gyflwr adfeiliedig
• arwyddion o ddefnyddio cyffuriau

OS OES RISG UNIONGYRCHOL – FFONIWCH 999

A allaf i wneud mwy o ymholiadau – cymydog/perthynas agosaf i gasglu rhagor o wybodaeth

•  Ystyriwch ffonio 101 os nad oes cysylltiadau eraill ar waith.
•  Defnyddiwch eich cysylltiadau, prosesau a'r cyswllt â’r heddlu sydd gennych ar hyn o bryd i dynnu sylw at unrhyw bryderon. E.e. MARF/VA1
•  Mae Crimestoppers yn opsiwn ar gyfer rhannu gwybodaeth yn ddienw – nid yw’n well na chyswllt uniongyrchol.

Rhannwch brofiad ac arferion da gyda chydweithwyr i godi ymwybyddiaeth

Cymryd cyfrifoldeb personol i geisio/deall hyfforddiant ymwybyddiaeth
Os oes bylchau hyfforddi, yna dylid tynnu sylw'r rheolwyr at y rhain
Ystyriwch becynnau dysgu a hyfforddiant ar-lein
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