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Gweithgareddau yng Ngogledd Cymru 

Dyma'r gweithgareddau allweddol sy'n digwydd yn lleol i gefnogi'r Wythnos Genedlaethol Troseddau Casineb:- 

  Dydd Sadwrn 12fed - Yn nodi lansiad yr ymgyrch cyfryngau cymdeithasol i ddarparu cyfleoedd i rannu 
meddyliau a syniadau. Rydym eisiau codi ymwybyddiaeth trwy dynnu sylw at rôl cymunedau wrth fynd i'r 
afael â throseddau casineb a'r gefnogaeth sydd ar gael i ddioddefwyr. Ymunwch â'r hashnodau 
#NaICasineb #Sefyllgydangilydd #LleSafIBawb 
 

 Dydd Mawrth y 15fed Hydref - #WelcomeWales - yn digwydd yn Nhŷ Pawb, Wrecsam. Mae'r digwyddiad 
hwn yn cynnwys 2 awr o sgyrsiau, trafodaeth, cerddoriaeth, gair llafar, stondinau a bwyd am ddim. Bydd 
cynrychiolwyr o Heddlu Gogledd Cymru a Chefnogaeth Dioddefwyr Troseddau Casineb yn mynychu i 
ddarparu gwybodaeth a chyngor ar bob agwedd ar Droseddau Casineb. Pwrpas y digwyddiad yw codi 
ymwybyddiaeth o Droseddau Casineb yng nghyd-destun sgwrs am agweddau cadarnhaol at amrywiaeth 
yng Nghymru. Trwy dynnu sylw at enghreifftiau o oddefgarwch a thosturi, rydym yn ceisio cyfleu'r neges 
na ddylid normaleiddio ymddygiad atgas byth yn ein cymunedau. 
 

 MônFM / Rhaglen Radio Cymunedol a Phodlediad Lleol - Byddwn yn cynnal trafodaeth fywiog ynghylch 
troseddau casineb gyda chynrychiolwyr allweddol o Heddlu Gogledd Cymru, Rhwydwaith Cydraddoldeb 
Rhanbarthol Gogledd Cymru (NWREN), a Swyddog Cydlyniant Cymunedol. Bydd y rhaglen yn 
canolbwyntio ar sut y gallwn nodi ac ymateb i droseddau casineb, y sefyllfa yn lleol ac yn genedlaethol, a 
sut y gellir darparu cefnogaeth i ddioddefwyr. Bydd y rhaglen yn cael ei darlledu ledled y rhanbarth ar 
wahanol orsafoedd radio cymunedol ac ysbytai, a bydd hefyd ar gael fel podlediad trwy'r cyfryngau 
cymdeithasol. 
 

 Ddydd Llun y 14eg o Hydref – (Adran Tai Cyngor Sir Ynys Môn) - bydd staff Tai yn cynnal stondin wrth 
ddesg dderbynfa flaen y Cyngor ynghyd ag asiantaethau partner i godi ymwybyddiaeth a darparu 
gwybodaeth i weithwyr ac ymwelwyr â'r Cyngor am droseddau casineb. Bydd staff a phartneriaid yn 
bresennol i ateb unrhyw ymholiadau a bydd taflenni ar gael yn amlinellu'r gefnogaeth sydd ar gael a 
ffyrdd o riportio unrhyw drosedd casineb neu ddigwyddiad casineb. Darperir gwybodaeth gan Gymorth i 
Ddioddefwyr hefyd a chyhoeddir erthygl yn Rhifyn Gaeaf Cylchlythyr y Tenantiaid. 
 

 Codi Ymwybyddiaeth - Mewn rhai Awdurdodau Lleol e.e. Bydd Ynys Môn, Cymorth i Ddioddefwyr ynghyd 
â Heddlu Gogledd Cymru yn cyflwyno sesiynau briffio staff a hyfforddiant ar bwnc troseddau casineb i 
gefnogi ein cydweithwyr i nodi ac ymateb i droseddau casineb neu ddigwyddiadau casineb. Yn Wrecsam 
ar 15/10/19, bydd yr Awdurdod Lleol a phartneriaid yn cynnal digwyddiad ymwybyddiaeth Troseddau 
Casineb yn ‘Ty Pawb’ lle gall aelodau’r Cyhoedd mynychu sesiwn friffio. Sefydliadau partner o bob rhan o'r 
Rhanbarth e.e. Bydd NWREN a NWAMI ynghyd â BAWSO hefyd yn ceisio sicrhau bod staff ar draws ystod 
amrywiol o sectorau wedi'u paratoi'n well i fynd i'r afael â throseddau casineb. 
 

 Heddlu Gogledd Cymru - Mae'r Heddlu'n rhagweithiol iawn o ran mynd i'r afael â throseddau casineb, ac 
mae cymunedau diogel yn un o'u prif flaenoriaethau. Byddant yn gwneud popeth o fewn eu gallu i 
gefnogi dioddefwyr troseddau casineb. Mae'r Uned Amrywiaeth yn ymweld ag ysgolion a cholegau ledled 
y rhanbarth i addysgu am droseddau casineb er mwyn cefnogi cymunedau. Bydd aelodau o Dîm 
Amrywiaeth yr Heddlu hefyd yn mynychu digwyddiadau allweddol yn y rhanbarth yn ystod yr wythnos 
ymwybyddiaeth o droseddau casineb. 


