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Felly, beth yw Digwyddiad Casineb neu
Drosedd Casineb?
Trosedd neu ddigwyddiad a gyflawnwyd oherwydd pwy ydych chi neu
oherwydd bod rhywun yn tybio ei fod yn gwybod pwy ydych chi.
Yn syml, pe bai rhywun neu grŵp o bobl yn eich targedu oherwydd eich
oed, anabledd, rhywioldeb, crefydd, ethnigrwydd, rhywedd (gan gynnwys
eich hunaniaeth o ran rhywedd) neu’ch ffordd o fyw (e.e. Goth) neu’n
troseddu yn eich erbyn, yn eich bwlio neu’n eich aflonyddu, dyna yw
trosedd casineb neu ddigwyddiad casineb.
Gallai hyn gynnwys:
• Cam-drin geiriol
• Graffiti sarhaus
• Ymddygiad bygythiol
• Difrod i eiddo
• Ymosodiad
• Bwlio seiber
• Negeseuon testun, e-byst neu alwadau ffôn ymosodol
• Dwyn arian oddi wrthych.
Os ydych mewn perygl uniongyrchol ffoniwch yr Heddlu trwy ddeialu 999
(achosion nad ydynt yn rhai brys 101).

Gallwch gysylltu â Chymorth i Ddioddefwyr yn uniongyrchol i
lenwi’r adroddiad dros y ffôn neu gael mynediad i gymorth (os
yn briodol) 0300 30 31 982 (FREE) 24/7.
Os yw’n haws i chi, gallwch lenwi’r ffurflen ar-lein yn:

www.reporthate.victimsupport.org.uk

Beth yn eich barn chi achosodd y digwyddiad?
1. I bwy ddigwyddodd y drosedd?
Fi
Gwelais y drosedd yn digwydd i rywun arall
Clywais am y drosedd gan rywun arall

2. Beth yn eich barn chi ysgogodd y digwyddiad; ai oherwydd

eich bod chi/nhw neu fod amheuaeth eich bod chi / nhw yn:

(ticiwch y rhai sy’n berthnasol)

Anabl
Beichiog
Crefyddol neu anghrefyddol (nodwch)
Ffordd o fyw (e.e. Goth) (Rhowch ragor o fanylion)
Gwryw neu fenyw
Hoyw/lesbiad/deurywiol
Oherwydd ethnigrwydd neu hil (rhowch ragor o fanylion)
Oherwydd eu credoau
Trawsrywiol

3. Dywedwch wrthym am y dioddefwr:

(dyfalwch os nad ydych yn sicr)

Anabl (Ydy/nac ydy) - os mai Ydy oedd eich ateb disgrifiwch yr anabledd
Cenedligrwydd
Crefydd/cred/dim crefydd
Ethnigrwydd
Oed
Rhywedd (nodwch fanylion)
Rhywioldeb

Dywedwch wrthym am yr hyn ddigwyddodd

Gwybodaeth ddewisol amdanoch chi a’ch cydsyniad
Rwy’n cytuno i’m gwybodaeth gael ei throsglwyddo i’r Heddlu.
Rwy’n cytuno i rywun gysylltu â mi i gynnig cymorth (os yn briodol). Dim
ond dioddefwyr y gallwn eu cefnogi, ond efallai y byddwn yn gallu eich
cyfeirio at gefnogaeth arall.
Enw:
Dyddiad Geni:
Cyfeiriad:

Rhif Cyswllt:
Cyfeiriad E-bost:
Ble gawsoch chi’r ffurflen hon neu sut y gwnaethoch ddod i wybod am y
gwasanaeth?
Llofnod:

Dyddiad:

Mae Cymorth i Ddioddefwyr wedi cael ei ariannu gan Lywodraeth
Cymru i gynyddu nifer yr adroddiadau am ddigwyddiadau casineb a
throseddau casineb ledled Cymru ac i gynnig cymorth i ddioddefwyr y
troseddau hyn.
Trwy weithio gyda sefydliadau eraill megis yr Heddlu, gall Cymorth i
Ddioddefwyr fod yn rhagweithiol yn atal rhagor o droseddau casineb
trwy ymyriadau lleol a chenedlaethol sydd wedi’u targedu.
Os yw Cymorth i Ddioddefwyr yn ymwybodol o’r materion hyn yn
ystod y camau cynharaf, gallwn sicrhau’r cymorth cywir yn y lle iawn
ac ar yr adeg iawn i atal y niwed mae’r troseddau hyn yn ei achosi
rhag cynyddu. Felly, os ydych chi’n ddioddefwr neu’n dyst, trwy
adrodd am y drosedd i Gymorth i Ddioddefwyr rydych yn ein helpu ni i
helpu eraill.
Mae’r cymorth wedi’i deilwra at anghenion pob dioddefwr a gallai
gynnwys cymorth emosiynol, ymarferol neu eiriolaeth. Gallwn hefyd
roi cymorth i chi i adrodd am y drosedd i’r Heddlu a mynd i’r llys, ond
nid oes pwysau arnoch i wneud hyn.
Hyd yn oed os nad oes arnoch angen y cymorth eich hun, mae’n
bwysig i ni wybod pa droseddau sy’n digwydd a lle a phryd.
Ffoniwch yr Heddlu’n uniongyrchol trwy ddeialu 999 os ydych mewn
perygl uniongyrchol, neu 101 ar gyfer achosion nad ydynt yn rhai brys.
Ffoniwch 0300 30 31 982 (FREE 24/7) i gysylltu â Chymorth i
Ddioddefwyr yn uniongyrchol. Mae’r galwadau’n gwbl gyfrinachol ac
nid oes rhaid i chi roi eich enw.
Gallwch hefyd adrodd ar-lein yn www.reporthate.victimsupport.org.uk

Cymorth i Ddioddefwyr yw’r elusen annibynnol ar gyfer
dioddefwyr a thystion troseddau yn Lloegr a Chymru. Cafodd
yr elusen ei sefydlu 40 mlynedd yn ôl a bellach hwn yw’r
sefydliad hynaf a mwyaf yn y byd ar gyfer dioddefwyr.

