
CEFNDIR
Nid oes diffiniad statudol o droseddau cyfeillio yng nghyfraith y DU. Yn gyffredinol, deellir bod y term yn cyfeirio at gyfeillio pobl, y tybir gan 
gyflawnwyr eu bod yn agored i niwed, at ddibenion manteisio arnynt, eu hecsbloetio a/neu eu cam-drin. Gall hyn fod yn gysylltiedig yn 
gryf, ond nid yn uniongyrchol, â phobl ag anabledd dysgu, anawsterau dysgu neu gyflyrau iechyd meddwl. Yn ogystal, gall hyn gael ei 
targedu at y rhai â hunan-barch isel a/neu deimlo'n ynysig

Mae troseddau cyfeillio yn cynnwys materion ychwanegol a chymhleth i'w deall sy'n weithiau’n nodweddiadol o achosion o gam-drin 
domestig. Mae’r troseddwr yn debygol o gael ei weld fel ffrind agos, gofalwr neu aelod o'r teulu a bydd yn defnyddio'r berthynas hon ar 
gyfer ecsploetiaeth.

Weithiau efallai na fydd person sy’n dioddef trosedd cyfeillio yn ymwybodol o unrhyw gymhellion cudd. Gall fod gan bobl sydd ag anabledd 
dysgu, anawsterau dysgu neu gyflyrau iechyd meddwl lai o reolaeth a llai o allu i ddatblygu a chynnal cyfeillgarwch a gall hyn arwain at 
dderbyn perthnasoedd nad ydynt yn gyfartal. Mae'r berthynas yn debygol o fod o ryw hyd ac, os na chaiff ei chywiro, gall arwain at batrwm 
o gamdriniaeth ailadroddus sy’n gwaethygu.

PAM Y MAE'N BWYSIG

• Mae'n targedu yr 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 

Sut gallwch chi ganfod Troseddau Cyfeillio?
• Newidiadau yn y drefn arferol, ymddygiad, ymddangosiad, 

cyllid neu'r cartref (e.e. pobl newydd yn ymweld neu'n aros, 
llawer o 'ffrindiau' newydd, llawer mwy o sŵn neu sbwriel nag 
fel arfer.)

• Anafiadau anesboniadwy.
• Cymryd rhan mewn gweithredoedd rhywiol nad ydynt wedi 

cytuno iddynt.
• Colli pwysau.
• Peidio â gofalu amdanyn nhw eu hunain ac yn edrych yn frwnt 

neu'n flêr.

• Biliau ddim yn cael eu talu.
• 'Ffrind' nad yw'n parchu, yn bwlio nac yn tanseilio'r person.
• Yn sydyn yn brin o arian, gan golli eiddo neu newid eu ewyllys.
• Y person 'yn gwneud yr hyn y dywedir wrthyn nhw' gan 'ffrind'.
• Dangos arwyddion o salwch meddwl.
• Peidio â bod gyda'r rhwydweithiau arferol o ffrindiau/teulu 

neu’n colli gweithgareddau wythnosol.
• Nwyddau neu becynnau sy'n cyrraedd tŷ rhywun (ac yna'n 

cael ei gasglu gan rywun arall yn fuan ar ôl hynny).
• Mae'r tŷ yn llanast ar ôl llawer o bartïon.

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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