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Yn y ddogfen Darllen Hawdd hon, mae 
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Cyflwyniad 

Ers 2004 mae hela llwynogod gyda ci 
yn erbyn y gyfraith yng Nghymru a 
Lloegr.  

Mae hela llwynogod yn weithgaredd 
sy'n cynnwys ymlid llwynog. Mae rhai 
pobl yn defnyddio cŵn sydd wedi'u 
hyfforddi i'w cynorthwyo i ddod o hyd 
i'r llwynog. 

Caniateir mathau eraill o hela gyda 
chŵn o hyd. 

Rydym eisiau gwybod pa mor dda 
mae Heddlu Gogledd Cymru yn 
ymdrin â hela llwynogod gyda chŵn.  

Rydym hefyd eisiau gwybod yr hyn 
rydych yn ei feddwl am sut mae 
Heddlu Gogledd Cymru yn ymdrin â 
digwyddiadau yn ymwneud a hela 
gyda chŵn. 
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Cymryd rhan  
Hoffem glywed gan: 

• Pobl sydd wedi gweld trosedd neu 
ymddygiad gwrthgymdeithasol a 
oedd i'w wneud â hela gyda chŵn. 

Ymddygiad gwrthgymdeithasol 
yw pan fydd pobl yn ymddwyn 
mewn ffordd sy'n gwneud i eraill 
deimlo'n bryderus neu’n ofnus. 

• Pobl sydd wedi dioddef trosedd 
neu ymddygiad 
gwrthgymdeithasol a oedd i'w 
wneud â hela gyda chŵn.  

Hoffem glywed gan y bobl hyn 
oherwydd: 

• Maent ynghlwm â hela gyda chŵn 
neu wedi bod. 

• Yn cael eu heffeithio gan hela 
gyda chŵn neu wedi bod. 
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• Protestio mewn helfeydd.  

Protestio ydy pan mae grŵp o 
bobl yn dod at ei gilydd i ddangos i 
bobl eraill nad ydynt yn cytuno 
gyda rhywbeth ac yn meddwl y 
dylai stopio. 

Os hoffech gymryd rhan, hoffem i chi 
ateb rhai cwestiynau. 

Nid oes rhaid i chi gymryd rhan os nad 
ydych eisiau. 

Bydd eich gwybodaeth yn cael ei 
gadw'n ddiogel ac ni chaiff eich 
manylion personol eu rhannu ag eraill. 
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Cwestiynau i chi eu hateb  

Cwestiwn 1: A ydych yn fodlon 
cymryd rhan ac yn ateb y cwestiynau 
hyn? 

Cwestiwn 2: Pa un o'r brawddegau 
hyn sy'n eich disgrifio chi orau? 

Rwyf wedi bod / yn dal i fod 
ynghlwm â hela gyda chŵn. 

Rwyf wedi bod / yn dal i fod 
ynghlwm â grŵp sydd yn erbyn 
hela llwynogod 

Rwyf wedi bod / yn dal i fod 
wedi'm heffeithio gan hela 
gyda chŵn 

6

Ydw
 Nac 
ydw

NA



Dim un o'r rhain  

Arall - dywedwch: 

 

Cwestiwn 3: Meddyliwch am hela 
rydych wedi bod ynghlwm ag o neu 
wedi'ch effeithio ganddo. Pa un o'r 
brawddegau hyn sy'n eich disgrifio 
orau? 

Gwelais drosedd neu 
ymddygiad gwrthgymdeithasol 
ac fe hysbysais Heddlu Gogledd 
Cymru - os mai hyn ydych chi, 
atebwch y cwestiynau yn rhan 
1 

Fe wnes ddioddef trosedd neu 
ymddygiad gwrthgymdeithasol 
ac fe hysbysais Heddlu Gogledd 
Cymru amdano - os mai hyn 
ydych chi, atebwch y 
cwestiynau yn rhan 2 
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Gwelais drosedd neu 
ymddygiad gwrthgymdeithasol 
ond ni wnes hysbysu Heddlu 
Gogledd Cymru - os mai hyn 
ydych chi, atebwch y 
cwestiynau yn rhan 3 

Fe wnes ddioddef trosedd neu 
ymddygiad gwrthgymdeithasol 
ond ni wnes hysbysu Heddlu 
Gogledd Cymru - os mai hyn 
ydych chi, atebwch y 
cwestiynau yn rhan 4 

Nid wyf erioed wedi gweld nac 
wedi dioddef unrhyw drosedd 
neu ymddygiad 
gwrthgymdeithasol - os mai chi 
ydy hyn, nid oes rhaid i chi ateb 
mwy o gwestiynau 
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Rhan 1 - Gwelais drosedd neu 
ymddygiad gwrthgymdeithasol  
ac fe hysbysais amdano 
Os mai hyn oedd eich ateb i gwestiwn 
3,  atebwch y cwestiynau hyn. 

Os gwnaethoch ateb rhywbeth arall, 
symudwch ymlaen at y rhan nesaf. 

Cwestiwn 4: Pa un o'r helfeydd y 
gwnaethoch weld trosedd neu 
ymddygiad gwrthgymdeithasol yno? 

Helgwn Ynys Môn  

Helfa Dwyryd  

Helfa Eryri  

Helfa Dinbych a Fflint 

Corhelgwn y Goror  

Helfa Syr Watkin Williams 
Wynn 
Arall - dywedwch: 
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Os ydych chi'n gwybod y dyddiad pryd 
wnaethoch chi weld y drosedd neu 
ymddygiad gwrthgymdeithasol, 
dywedwch wrthym ni:  

Cwestiwn 5: Os cawsoch rif cyfeirnod 
pan wnaethoch hysbysu am y drosedd 
neu ymddygiad gwrthgymdeithasol, 
dywedwch wrthym ni beth ydy'r rhif: 

Cwestiwn 6: Sut wnaethoch chi 
hysbysu am y drosedd neu'r 
ymddygiad gwrthgymdeithasol?  

Dros y ffôn  

Ar-lein  

Yn y cnawd wrth swyddog 
heddlu 

Arall - dywedwch:  
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Cwestiwn 7: Gan feddwl am y drosedd 
neu'r ymddygiad gwrthgymdeithasol 
a welsoch chi, pa mor hapus oeddech 
chi gyda sut wnaeth yr heddlu ymdrin 
â'r peth ar y pryd? 

 

Eglurwch yr ateb wnaethoch ei roi. Er 
enghraifft, dywedwch chi wrthym ni 
pam roeddech yn hapus neu'n 
anhapus. 
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Cwestiwn 8: Gan feddwl am y drosedd 
neu'r ymddygiad gwrthgymdeithasol 
a welsoch chi, pa mor hapus oeddech 
chi gyda sut wnaeth yr heddlu ymdrin 
â'r peth yn yr wythnosau wedyn?  

 

Eglurwch yr ateb wnaethoch ei roi. Er 
enghraifft, dywedwch chi wrthym ni 
pam roeddech yn hapus neu'n 
anhapus.  
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Cwestiwn 9: Gan feddwl am y drosedd 
neu'r ymddygiad gwrthgymdeithasol 
a welsoch chi, pa mor hapus oeddech 
chi gyda sut y cafodd ei ymdrin yn y 
llys? Os nad aeth y drosedd i'r llys, 
ticiwch 'amherthnasol'. 

 

Eglurwch yr ateb wnaethoch ei roi. Er 
enghraifft, dywedwch chi wrthym ni 
pam roeddech yn hapus neu'n 
anhapus.  

Symudwch ymlaen at y cwestiynau yn 
rhan 5.  
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Rhan 2 - Roeddwn wedi 
dioddef trosedd neu 
ymddygiad 
gwrthgymdeithasol ac fe 
hysbysais amdano 
Os mai hyn oedd eich ateb i gwestiwn 
3,  atebwch y cwestiynau hyn. 

Cwestiwn 10: Ym mha un o'r helfeydd 
hyn y gwnaethoch ddioddef trosedd 
neu ymddygiad gwrthgymdeithasol? 

Helgwn Ynys Môn  

Helfa Dwyryd  

Helfa Eryri  

Helfa Dinbych a Fflint  

Corhelgwn y Goror  

Helfa Syr Watkin Williams 
Wynn  

Arall - dywedwch: 
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Os ydych chi'n gwybod y dyddiad pryd 
wnaethoch ddioddef trosedd neu 
ymddygiad gwrthgymdeithasol, 
dywedwch wrthym ni:  

 

Cwestiwn 11: Os cawsoch rif cyfeirnod 
pan wnaethoch hysbysu am y drosedd 
neu ymddygiad gwrthgymdeithasol, 
dywedwch wrthym ni beth ydy'r rhif: 

Cwestiwn 12: Sut wnaethoch chi 
hysbysu am y drosedd neu'r 
ymddygiad gwrthgymdeithasol? 

Dros y ffôn  

Ar-lein  

Yn y cnawd wrth swyddog 
heddlu 

Arall - dywedwch:  
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Cwestiwn 13: Gan feddwl am y 
drosedd neu'r ymddygiad 
anghymdeithasol, pa mor hapus 
oeddech chi gyda sut wnaeth yr 
heddlu ymdrin â'r peth ar y pryd?  

 

Eglurwch yr ateb wnaethoch ei roi. Er 
enghraifft, dywedwch chi wrthym ni 
pam roeddech yn hapus neu'n 
anhapus.  
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Cwestiwn 14: Gan feddwl am y 
drosedd  neu'r ymddygiad 
anghymdeithasol, pa mor hapus 
oeddech chi gyda sut wnaeth yr 
heddlu ymdrin â'r peth yn yr 
wythnosau wedyn?  

 

Eglurwch yr ateb wnaethoch ei roi. Er 
enghraifft, dywedwch chi wrthym ni 
pam roeddech yn hapus neu'n 
anhapus. 
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Cwestiwn 15: Gan feddwl am y 
drosedd neu'r ymddygiad 
gwrthgymdeithasol, pa mor hapus 
oeddech chi gyda sut y cafodd ei 
ymdrin yn y llys? Os nad aeth y 
drosedd i'r llys, ticiwch 'amherthnasol'.  

 

Eglurwch yr ateb wnaethoch ei roi. Er 
enghraifft, dywedwch chi wrthym ni 
pam roeddech yn hapus neu'n 
anhapus.  

Symudwch ymlaen at y cwestiynau yn 
rhan 5.  
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Rhan 3 - Gwelais drosedd 
neu ymddygiad 
gwrthgymdeithasol  ac ni 
hysbysais amdano 
Os mai hyn oedd eich ateb i gwestiwn 
3,  atebwch y cwestiynau hyn. 

Cwestiwn 16: Pam wnaethoch chi 
ddim hysbysu am y drosedd neu'r 
ymddygiad gwrthgymdeithasol a 
welsoch chi?  

Nid oeddwn yn poeni digon 

Roeddwn yn meddwl na fyddai 
gan yr heddlu ddiddordeb 

Rwyf wedi hysbysu am y math 
hyn o beth yn y gorffennol ac 
wedi bod yn anhapus gyda sut 
y gwnaeth yr heddlu ymdrin â'r 
peth   

Fe wnes ymdrin â'r peth fy hun 

Nid oeddwn eisiau bod 
ynghlwm â'r peth 

Rheswm arall 
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Eglurwch yr ateb wnaethoch chi ei roi. 

 

Symudwch ymlaen at y cwestiynau yn 
rhan 5. 
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Rhan 4 - Fe wnes ddioddef 
trosedd neu ymddygiad 
gwrthgymdeithasol ac ni 
wnes  hysbysu amdano 
Os mai hyn oedd eich ateb i gwestiwn 
3,  atebwch y cwestiynau hyn. 

Cwestiwn 17: Pam wnaethoch chi 
ddim hysbysu am y drosedd neu'r 
ymddygiad gwrthgymdeithasol? 

Nid oeddwn yn poeni digon 

Roeddwn yn meddwl na fyddai 
gan yr heddlu ddiddordeb 

Rwyf wedi hysbysu am y math 
o beth fel hyn yn y gorffennol 
ac wedi bod yn anhapus gyda 
sut y gwnaeth yr heddlu 
ymdrin â'r peth  

Fe wnes ymdrin â'r peth fy hun  

Nid oeddwn eisiau bod 
ynghlwm â'r peth 

Rheswm arall 
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Eglurwch yr ateb wnaethoch chi ei roi.  
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Rhan 5 - Cwestiynau 
am yr heddlu 
Mae'r cwestiynau hyn i bawb. 

Cwestiwn 18: Pa mor hapus ydych chi 
gyda'r nifer o swyddogion heddlu sy'n 
mynd i helfeydd? 

 

Eglurwch yr ateb wnaethoch chi ei roi.  
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Cwestiwn 19: Pa mor aml fyddech 
chi'n ddweud y mae'r heddlu'n 
cymryd pryderon am hela o ddifrif? 

Bob amser  

Y rhan fwyaf o'r amser  

Weithiau   

Anaml   

Byth  

Eglurwch yr ateb wnaethoch chi ei roi. 
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Cwestiwn 20: Pa mor aml fyddech 
chi'n ddweud y mae'r heddlu'n 
defnyddio'r grym sydd ganddynt yn 
iawn mewn helfeydd? 

Bob amser  

Y rhan fwyaf o'r amser  

Weithiau   

Anaml   

Byth  

Eglurwch yr ateb wnaethoch chi ei roi. 
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Cwestiwn 21: Pa mor aml fyddech 
chi'n ddweud y mae'r heddlu'n trin 
pawb yn deg mewn helfeydd? 

Bob amser  

Y rhan fwyaf o'r amser  

Weithiau   

Anaml   

Byth  

Eglurwch yr ateb wnaethoch chi ei roi. 

. 
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Cwestiwn 22: Pa mor hapus ydych chi 
gyda sut mae'r heddlu wedi 
gweithredu mewn helfeydd? 

 

Eglurwch yr ateb wnaethoch ei roi. Er 
enghraifft, dywedwch chi wrthym ni 
pam roeddech yn hapus neu'n 
anhapus.  
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Cwestiwn 23: Gan feddwl am y ffordd 
mae'r heddlu'n gweithredu ac yn 
ymdrin â hela gyda chŵn a 
digwyddiadau i wneud a hela gyda 
chŵn, a oes unrhyw beth y byddech 
yn ei newid?  
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Camau nesaf  
Byddwn hefyd yn cynnal cyfweliad i 
gasglu mwy o wybodaeth am sut mae 
Heddlu Gogledd Cymru yn ymdrin â 
hela llwynogod a digwyddiadau sy'n 
gysylltiedig â hela â chŵn. 

Cwestiwn 24: Hoffech chi gymryd 
rhan mewn cyfweliad? 

Os ydych wedi ateb 'hoffwn', 
dywedwch sut y gallwn gysylltu â chi: 
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Cwestiwn 25: Dywedwch wrthym pa 
fath o wybodaeth ychwanegol y 
byddech yn gallu ei rannu gyda ni 
mewn cyfweliad.  
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Am fwy o wybodaeth 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau 
neu bryderon, cysylltwch â ni dros e-
bost at:  i.m.jones@glyndwr.ac.uk 
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Mae'r wybodaeth Darllen Hawdd hon wedi'i chreu gan easy-read-online.co.uk
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