
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMDDEFNYDDIO DELWEDDAU PERSONOL 
 

Crynodeb o’r Papur Ymgynghori 



Y CRYNODEB 
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Bwriad y crynodeb hwn yw rhoi trosolwg o’r 
prif faterion rydym yn eu trafod yn ein Papur 
Ymgynghori Camddefnyddio Delweddau 
Personol. Mae’n esbonio beth yw’r prosiect ac 
yn rhoi rhywfaint o gyd-destun i’r 
ymgynghoriad. I’r rheini sydd â diddordeb 
penodol yn y materion sydd yn y crynodeb 
hwn, rydym yn eich annog i ddarllen rhannau 
perthnasol yn fersiwn lawn y Papur 
Ymgynghori, sy’n rhoi llawer mwy o fanylion. 

Mae hyn yn arbennig o wir ar gyfer 
sefydliadau sy’n bwriadu paratoi ymateb gan 
y sefydliad i’r ymgynghoriad hwn. Hefyd, 
mae’n bosib cael gwybod mwy am rai o’r prif 
faterion yn yr adolygiad hwn drwy ddarllen y 
crynodeb yn unig, ac ymateb i’r cwestiynau 
ynddo. 
Gallai hyn fod yn arbennig o ddefnyddiol i 
aelodau o’r cyhoedd a fyddai’n hoffi rhannu eu 
barn am rai o’r prif faterion, ond sydd â llai o 
ddiddordeb yn y cwestiynau mwy manwl a 
thechnegol. 
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Pwy ydyn ni? Mae Comisiwn y Gyfraith yng Nghymru a Lloegr yn 
gorff annibynnol a sefydlwyd drwy statud i wneud 
argymhellion i’r Llywodraeth i ddiwygio’r gyfraith 
yng Nghymru a Lloegr. 

Beth yw ei ddiben? Mae Comisiwn y Gyfraith yn cynnal adolygiad o’r gyfraith 
trosedd bresennol fel y mae’n ymwneud â thynnu, gwneud a 
rhannu delweddau personol heb ganiatâd. Yn benodol, 
rydym yn edrych ar yr ystod bresennol o droseddau sy’n 
berthnasol yn y maes hwn, ac yn nodi’r bylchau yng 
nghwmpas y warchodaeth sy’n cael ei chynnig ar hyn o 
bryd, gan wneud cynigion dros dro mewn ymdrech i sicrhau 
bod y gyfraith trosedd yn darparu gwarchodaeth gyson ac 
effeithiol rhag creu a rhannu delweddau personol heb 
ganiatâd. 

Pam rydym ni’n 
ymgynghori? 

Rydym yn gofyn am safbwyntiau ynghylch a ddylid 
diwygio’r gyfraith trosedd yn y ffyrdd rydym yn eu cynnig 
dros dro. Rydym am i unrhyw argymhellion y byddwn yn 
eu gwneud yn y pen draw fod â sylfaen dystiolaeth mor 
gryf â phosib. Felly, mae ymgynghori’n rhan allweddol o’n 
gwaith. 

Gan bwy yr hoffem 
glywed? 

Hoffem glywed gan gynifer o randdeiliaid â phosibl, gan 
gynnwys sefydliadau gorfodi’r gyfraith, ymarferwyr cyfraith 
trosedd, grwpiau hawliau dynol a hawliau sifil, a phobl sydd 
wedi dioddef yn sgil camddefnyddio delweddau personol a 
darparwyr y gwasanaethau sy’n eu cefnogi. 

Ble gallaf i 
ddarllen fersiwn 
lawn o’r 
Papur Ymgynghori? 

Mae’r Papur Ymgynghori llawn ar gael ar ein gwefan: 
https://www.lawcom.gov.uk/project/taking-making- 
and-sharing-intimate-images-without-consent/ 

https://www.lawcom.gov.uk/project/taking-making-and-sharing-intimate-images-without-consent/
https://www.lawcom.gov.uk/project/taking-making-and-sharing-intimate-images-without-consent/
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Beth yw dyddiad olaf ar 
gyfer ymateb i’r 
ymgynghoriad? 

 

 
 
 

Y dyddiad olaf ar gyfer ymateb yw 27 Mai 2021. 
 
 
 

Sut mae ymateb? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os ydych chi’n ymateb i fersiwn lawn y Papur 
Ymgynghori, byddem yn gwerthfawrogi ymatebion drwy’r 
ffurflen ymateb ar-lein sydd ar gael yn: 
https://consult.justice.gov.uk/law- 
commission/intimate_image_abuse 

Os ydych chi’n ymateb i fersiwn gryno o Gwestiynau’r 
Ymgynghoriad, byddem yn gwerthfawrogi ymatebion 
drwy’r ffurflen ymateb ar-lein sydd ar gael yn: 
https://consult.justice.gov.uk/law- 
commission/intimate_image_abuse 

Fel arall, gallwch ymateb: 
dros e-bost at imageabuse@lawcommission.gov.uk 

drwy'r post i 
Intimate Image Abuse Team, Law Commission, 1st Floor, 
52 Queen Anne’s Gate, Llundain, SW1H 9AG. 

(Os byddwch yn anfon eich sylwadau drwy’r post, byddai’n 
ddefnyddiol pe gallech hefyd eu hanfon yn electronig, pa 
bryd bynnag y bydd hynny’n bosib). 

Beth fydd yn digwydd 
nesaf? 

Ar ôl dadansoddi'r ymatebion i gyd, byddwn yn gwneud 
argymhellion ar gyfer diwygio, a byddwn yn eu cyhoeddi 
mewn adroddiad. Y Llywodraeth fydd yn penderfynu a fydd 
yn gweithredu’r argymhellion neu beidio. 

I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Comisiwn y Gyfraith 
yn cynnal ei ymgyngoriadau, a’n polisi ar gyfrinachedd 
ymatebion ymgyngoreion a’u cadw’n ddienw, ewch i 
dudalen i o’r Papur Ymgynghori. 

https://consult.justice.gov.uk/law-commission/intimate_image_abuse
https://consult.justice.gov.uk/law-commission/intimate_image_abuse
https://consult.justice.gov.uk/law-commission/summary_intimate_image_abuse
https://consult.justice.gov.uk/law-commission/summary_intimate_image_abuse
mailto:imageabuse@lawcommission.gov.uk
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CYFLWYNIAD 
 

Beth yw sail y prosiect? 
Mae’r prosiect hwn yn deillio o’n 
Hadroddiad Cwmpasu ar 
Gyfathrebiadau Tramgwyddus a Difrïol 
Ar-lein a gyhoeddwyd ym mis 
Tachwedd 2018. Pwrpas yr Adroddiad 
hwnnw oedd asesu i ba raddau roedd 
y gyfraith bresennol yn sicrhau 
triniaeth gyfartal rhwng troseddu ar-lein 
a throseddu all-lein. Fe wnaethom nodi 
bod cryn le i ddiwygio a nodwyd 
dadleuon cryf dros adolygu tair cangen 
o’r gyfraith; tynnu a rhannu delweddau 
personol heb ganiatâd, troseddau 
casineb a diwygio’r troseddau 
cyfathrebu. Yn 2019, derbyniodd 
Comisiwn y Gyfraith orchwyl gan y 
Weinyddiaeth Gyfiawnder i gynnal 
prosiect a oedd yn asesu pa mor 
ddigonol yw’r gyfraith trosedd mewn 
perthynas â thynnu, gwneud a rhannu 
delweddau personol heb ganiatâd. 
 
Ar beth y gofynnwyd i ni edrych? 
Gofynnwyd i ni ystyried y gyfraith trosedd 
bresennol mewn perthynas â thynnu, gwneud 
a rhannu delweddau personol heb ganiatâd, 
ac asesu a yw'r gyfraith yn delio'n ddigonol â’r 
mathau hyn o ymddygiad. 

Beth sydd ddim yn cael ei 
gynnwys yn y prosiect hwn? 

Ni fydd yr adolygiad yn gwneud argymhellion 
am y gyfraith bresennol ar greu neu ddosbarthu 
delweddau anweddus o blant. Mae atebolrwydd 
dros blatfformau, neu gyfrifoldebau cwmnïau 
sy’n cynnal gwefannau neu safleoedd cyfryngau 
cymdeithasol lle gellir rhannu cynnwys niweidiol 
neu anghyfreithlon, yn parhau i fod y tu allan i’n 
cylch gorchwyl hefyd. Mae’r Llywodraeth yn 
gwneud gwaith polisi gweithredol ar 
atebolrwydd platfformau ac felly bydd ein 
hadolygiad yn canolbwyntio ar atebolrwydd 
unigolion. 

Hefyd, bydd y Comisiwn yn ymgymryd â 
phrosiect cysylltiedig ond ar wahân sy’n edrych 
ar y troseddau cyfathrebu o dan adran 1 o 
Ddeddf Cyfathrebiadau Maleisus 1988 ac 
adran 127 o Ddeddf Cyfathrebiadau 2003. Fel 
rhan o’r prosiect hwnnw, ym mis Medi 2020 fe 
wnaethom gyhoeddi papur ymgynghori o’r enw 
Cyfathrebiadau Ar-lein Niweidiol: Y 
Troseddau.1  Un agwedd ar y prosiect hwnnw 
yw seibrfflachio: anfon delweddau rhywiol yn 
ddiwahoddiad gan ddefnyddio technoleg 
ddigidol. Er bod seiberfflachio yn golygu 
rhannu delweddau personol, fel arfer 
delweddau o’r un sy’n cyflawni’r drosedd ydynt 
yn hytrach na delweddau o’r dioddefwr. Felly, 
rydym yn ystyried yr ymddygiad hwn o fewn y 
prosiect Cyfathrebiadau Ar-lein Niweidiol yn 
hytrach nag o fewn y prosiect hwn. Rydym 
wedi cynnig am y tro y dylid diwygio’r drosedd 
dinoethi a geir yn adran 66 o Ddeddf 
Troseddau Rhywiol 2003 i gynnwys yn benodol 
anfon delweddau neu recordiadau fideo o 
organau rhywiol rhywun. 

 
 
 
 
 
 
 

 

1 https://www.lawcom.gov.uk/project/reform-of-the-communications-offences/ 

https://www.lawcom.gov.uk/project/reform-of-the-communications-offences/
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Beth yw ‘camddefnyddio 
delweddau personol’? Mae’r 
defnydd cynyddol o ffonau clyfar a 
llwyfannau ar-lein wedi ei gwneud hi’n 
haws tynnu lluniau, ffilmio, newid neu 
greu delweddau ac anfon delweddau at ein 
teulu a’n ffrindiau neu’r cyhoedd yn 
gyffredinol. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fodd bynnag, mae hyn hefyd yn golygu ei 
bod yn haws tynnu neu wneud lluniau o bobl 
eraill, neu ddosbarthu delweddau o bobl eraill 
heb eu caniatâd (p’un ai bod caniatâd wedi'i 
roi neu beidio i dynnu’r lluniau yn y lle cyntaf). 
Mae hyn yn peri pryder neilltuol pan fydd y 
delweddau hynny o natur ‘bersonol’, er 
enghraifft, pan fydd y person yn noeth, yn 
cymryd rhan mewn gweithred rywiol neu pan 
fydd y ddelwedd yn cael ei thynnu i fyny sgert 
neu i lawr blows merch. Mae mwy o achosion 
hefyd o fygythiadau i rannu delweddau 
personol. 
 
 

 
Rydym wedi mabwysiadu’r term 
‘camddefnyddio delweddau personol’ fel 
term cynhwysol sydd, 
yn gyntaf, yn cwmpasu natur y delweddau 
rydym yn eu hystyried yn y Papur Ymgynghori 
ac yn ail, yr ystod o ymddygiad niweidiol a 
ddangosir gan y rhai sy’n cyflawni’r troseddau. 
Rydym yn dosbarthu ymddygiad y rhai sy’n 
cyflawni hyn yn dri chategori gwahanol o dynnu, 
gwneud a rhannu delwedd bersonol. Y llinyn 
cyffredin yw bod hyn yn digwydd heb ganiatâd 
y person yn y ddelwedd ac mae’n tarfu ar 
breifatrwydd rhywiol, ymreolaeth a rhyddid, 
preifatrwydd corfforol ac urddas y person 
hwnnw. Rydym hefyd yn edrych ar y 
bygythiadau i dynnu neu rannu delweddau 
personol. 

 
Enghreifftiau o gamddefnyddio delweddau 
personol  
Yn y blynyddoedd diweddar mae datgelu 
delwedd bersonol heb ganiatâd a thynnu 
llun/fideo o dan ddillad rhywun heb ganiatâd 
wedi denu llawer iawn o sylw. Fodd bynnag, fel 
y nodwyd yn y Papur Ymgynghori, nid dyma’r 
unig fathau o ymddygiad sy’n perthyn i’r 
categori o gamddefnyddio delweddau 
personol. 

Gall tynnu lluniau/fideo personol o 
ddioddefwyr heb eu caniatâd ddigwydd 
mewn mannau cyhoeddus (ar drafnidiaeth 
gyhoeddus er enghraifft) yn ogystal â llefydd 
nad ydynt yn gyhoeddus nac yn breifat (fel 
ysgol neu swyddfa).4 

 

2 Y Swyddfa Ystadegau Gwladol, Internet access – households and individuals, Great Britain: 2020 
ar gael yn https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/householdcharacteristics/ 
homeinternetandsocialmediausage/bulletins/internetaccesshouseholdsandindividuals/2020#internet- 
access-households-and-individuals-data 

3 https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/press-releases/articles/3-point-5-million-photos-shared- 
every-minute.html 

4 Alisdair Gillespie, ‘Tackling Voyeurism: Is the Voyeurism (Offences) Act 2019 A Wasted Opportunity?’ 
(2019) 82 Modern Law Review 1107

  

 
Cofnododd Arolwg Mynediad y 
Rhyngrwyd gan y Swyddfa Ystadegau 
Gwladol fod gan 96% o gartrefi ym 
Mhrydain Fawr fynediad i’r rhyngrwyd 
rhwng mis Ionawr a mis Chwefror 
2020.2 

 
Yn 2016 amcangyfrifwyd bod 
3.5 miliwn o luniau wedi eu 
rhannu bob munud.3 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/householdcharacteristics/homeinternetandsocialmediausage/bulletins/internetaccesshouseholdsandindividuals/2020%23internet-access-households-and-individuals-data
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/householdcharacteristics/homeinternetandsocialmediausage/bulletins/internetaccesshouseholdsandindividuals/2020%23internet-access-households-and-individuals-data
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/householdcharacteristics/homeinternetandsocialmediausage/bulletins/internetaccesshouseholdsandindividuals/2020%23internet-access-households-and-individuals-data
https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/press-releases/articles/3-point-5-million-photos-shared-every-minute.html
https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/press-releases/articles/3-point-5-million-photos-shared-every-minute.html
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Yn y Papur Ymgynghori, rydym yn edrych ar 
bedwar math o ‘’dynnu llun/fideo’ heb ganiatâd: 
voyeuriaeth, tynnu llun/fideo o dan ddillad 
rhywun, i lawr blows rhywun a recordio 
ymosodiadau rhywiol a threisio. Rydym yn 
nodi’r gwahanol ffyrdd y gellir tynnu llun 
‘delwedd’, gan gynnwys defnyddio dyfeisiau 
‘cartref clyfar’, teledu cylch cyfyng, gosod 
camerâu mewn toiledau ac ystafelloedd newid 
a defnyddio dronau. 

Rydym hefyd yn edrych ar wneud 
delweddau personol, sy’n cynnwys lluniau 
wedi’u haddasu mewn modd rhywiol a 
lluniau ffug-fanwl. Mae creu lluniau wedi’u 
haddasu mewn modd rhywiol yn aml iawn yn 
golygu bod pen y dioddefwr yn cael ei osod 
ar gorff rhywun sy’n cymryd rhan mewn 
gweithred rywiol (actores bornograffig fel 
arfer) fel ei fod yn ymddangos bod y 
dioddefwr yn cymryd rhan mewn gweithred 
rywiol. 
Ar hyn o bryd, mae lluniau ffug-fanwl yn 
cynnwys naill ai ‘mapio’ wyneb dioddefwr ar 
wyneb actores er mwyn gwneud iddo 
ymddangos mai corff y dioddefwr yw corff yr 
actores bornograffig, neu lle mae dillad y 
dioddefwr wedi’u tynnu i ffwrdd i wneud iddo 
ymddangos fel pe bai’r dioddefwr yn noeth. 

 
Mae rhannu delweddau personol yn 
digwydd hefyd mewn amrywiaeth o wahanol 
ffyrdd. Y dull mwyaf cyffredin yw drwy 
safleoedd cyfryngau cymdeithasol fel 
Facebook, Instagram, Twitter neu sianeli fel 
YouTube a safleoedd pornograffig 
masnachol. Mae delweddau yn cael eu 
rhannu hefyd drwy wasanaethau negeseua 
preifat, 
negeseuon e-bost, Snapchat neu eu dangos i 
bobl eraill. Y mathau mwyaf cyffredin o 
ymddygiad yn y categori rhannu heb ganiatâd 
yw rhannu ar ôl i berthynas chwalu, rhywun yn 
cael ei orfodi i rannu mewn perthynas 
gamdriniol, datgelu lluniau enwogion heb 
ganiatâd, hacio dyfeisiau a chymryd cynnwys o 
gyfrifon preifat y dioddefwr. 

Yn olaf, rydym hefyd yn ystyried bygythiadau 
i dynnu, gwneud neu rannu delweddau 
personol. Bygythiadau i rannu delweddau 
personol yw’r math mwyaf cyffredin o 
fygythiad o bell ffordd.5 Er na welsom unrhyw 
enghreifftiau o fygythiadau i dynnu 
delweddau, rydym yn cydnabod y gall hyn 
ddigwydd fel rhan o batrwm o stelcian neu 
aflonyddu neu gam-drin domestig. Hefyd, nid 
oedd bygythiadau i wneud delweddau 
personol yn gyffredin iawn. 

 
 
 

 
 

Cyber Civil Rights Initiative (Mehefin 2017), Sefydliad Ymchwil Data a Chymdeithas (Rhagfyr 2016) 
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Effaith COVID-19 
Ar hyn o bryd, mae’r byd yng nghanol 
pandemig sy’n deillio o glefyd y coronafeirws 
(COVID-19), salwch heintus sy’n cael ei achosi 
gan y coronafeirws sydd newydd ei 
ddarganfod. 
 
Yn drasig, yn y DU yn unig, mae dros 
gan mil o bobl wedi colli eu bywydau i’r 
feirws. Mae’r cyfyngiadau ar ryddid 
unigolion yn ystod cyfnodau o 
gyfyngiadau symud wedi ysgogi pobl i 
dreulio mwy o amser gartref ac ar-lein. 

Yn ystod pandemig COVID-19, mae pobl wedi 
cael eu gorfodi i ddod o hyd i ffyrdd newydd o 
weithio a chymdeithasu. Mae mwy o ddefnydd 
o apiau galw dros fideo fel FaceTime a 
WhatsApp.6 Mae’r ap fideo-gynadledda, Zoom, 
yn benodol, wedi gweld cynnydd o ran faint 
sydd yn ei ddefnyddio. Dywedodd y cwmni fod 
dros 300 miliwn o ddefnyddwyr wedi bod bob 
dydd pan oedd y pandemig ar ei waethaf.7 
Mae’r ffordd mae pobl yn cwrdd am ddêt wedi 
newid hefyd. Mae cynnydd sylweddol wedi bod 
yn y defnydd o apiau cwrdd â chariad, ac mae 
pobl yn defnyddio mwy a mwy o apiau galw 
dros fideo i gadw mewn cysylltiad â 
phartneriaid nad ydynt yn byw gyda nhw ac i 
gwrdd â phobl newydd.8 

 

 
 
 

6  Tiffanie Wen, ‘How coronavirus has transformed the way we communicate’ (9 Ebrill 2020) BBC, 
https://www.bbc.com/worklife/article/20200408-coronavirus-how-lockdown-helps-those-who-fear- the-
phone (ymwelwyd ddiwethaf 23 Hydref 2020). 

7 Natalie Sherman, ‘Zoom sees sales boom amid pandemic’ (2 Mehefin  2020) Newyddion y BBC, 
https://www.bbc.co.uk/news/business-52884782 (ymwelwyd ddiwethaf 23 Hydref 2020). 

8  Lucy Holden, ‘Sex in lockdown: from the joy of sexts to Zoom and Houseparty orgies’ (25 Ebrill 2020) 
The Times, https://www.thetimes.co.uk/article/sex-in-lockdown-from-the-joy-of-sexts-to-zoom-and- 
houseparty-orgies-3kwgwsd68 (ymwelwyd ddiwethaf 23 Hydref 2020). 

Recordio a rhannu 
ymosodiadau rhywiol 

a thrais rhywiol 

Camddefnyddio 
Delweddau  
Personol 

 
Voyeuriaeth 

Creu lluniau 
wedi’u haddasu 

mewn modd 
rhywiol a 

phornograffi ffug-
fanwl  

Tynnu llun/fideo o dan 
ddillad rhywun 

 
Datgelu delweddau 
rhywiol preifat heb 

ganiatâd 

 
Edrych i lawr blows 

rhywun 

 
Blacmel ar sail rhyw 

(sextortion) 
 

Bygythiadau i rannu 

 
Anfon y ddelwedd at y 

dioddefwr 

https://www.bbc.com/worklife/article/20200408-coronavirus-how-lockdown-helps-those-who-fear-the-phone
https://www.bbc.com/worklife/article/20200408-coronavirus-how-lockdown-helps-those-who-fear-the-phone
https://www.bbc.com/worklife/article/20200408-coronavirus-how-lockdown-helps-those-who-fear-the-phone
https://www.bbc.co.uk/news/business-52884782
https://www.thetimes.co.uk/article/sex-in-lockdown-from-the-joy-of-sexts-to-zoom-and-houseparty-orgies-3kwgwsd68
https://www.thetimes.co.uk/article/sex-in-lockdown-from-the-joy-of-sexts-to-zoom-and-houseparty-orgies-3kwgwsd68
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539  
Yn 2018-2019, cafodd 539 o 
droseddau yn ymwneud â 
voyeuriaeth eu herlyn 
(Gwasanaeth Erlyn y Goron: 
Adroddiad Violence Against 
Women and Girls) 

 
 

Mae cynnydd wedi bod mewn ‘secstio’ 
(rhannu lluniau personol fel rhan o sgwrs 
rywiol) yn ogystal ag unigolion yn 
ymddangos yn noeth neu’n cymryd rhan 
mewn gweithredoedd rhywiol yn ystod 
galwadau fideo.9 

Mae’r cynnydd hwn mewn noethni a 
gweithgarwch rhywiol sy’n digwydd drwy we-
gamera neu gamera ffôn wedi cynyddu’r risg y 
bydd delweddau personol yn cael eu tynnu 
a’u rhannu heb ganiatâd. Er enghraifft, canfu 
The Washington Post fod miloedd o fideos a 
oedd wedi cael eu recordio gyda nodwedd 
recordio Zoom, wedi cael eu rhoi a’u gweld ar 
y rhyngrwyd. Roedd rhai o’r fideos hyn yn 
cynnwys delweddau personol, gan gynnwys 
esthetegydd yn dysgu myfyrwyr sut i dynnu 
blew mewn mân preifat unigolyn.10

 

Mae bosib hefyd tynnu llun llonydd o alwad 
fideo, neu recordio galwad fideo, heb i’r 
cyfranogwr/wyr eraill yn yr alwad wybod neu 
ganiatáu hynny, er enghraifft ‘ciplun’ o 
berson arall, sy’n noeth neu’n cymryd rhan 
mewn gweithred rywiol ar gamera. 

Nid yw’r cyfyngiadau symud wedi cynnig 
gwarchodaeth rhag camfanteisio rhywiol. 
Cafwyd llif o adroddiadau i Linell Gymorth 
Pornograffi Dial, y gwasanaeth a ariennir gan 
y llywodraeth ar gyfer oedolion sy’n dioddef 
yn sgil camddefnyddio delweddau 
personol.11 Wrth i’r cyfyngiadau ar 
gymdeithasu wyneb yn wyneb barhau a phobl 
yn debygol o ddefnyddio mwy o apiau galw 
dros fideo yn eu gwaith a’u bywydau 
cymdeithasol yn y dyfodol agos, mae’r 
cynnydd hwn yn y cyfleoedd i gamddefnyddio 
delweddau personol yn debygol o barhau. 

Beth sydd yn y gyfraith trosedd ar hyn o 
bryd? 
1. Voyeuriaeth – mae pedair trosedd o 

voyeuriaeth o dan adran 67 o Ddeddf 
Troseddau Rhywiol 2003. Mae’r rhain yn 
ymwneud â gwylio, recordio, a defnyddio 
neu osod cyfarpar i wylio neu recordio 
rhywun arall yn gwneud gweithred breifat 
er mwyn cael boddhad rhywiol. 

 

 
 

 

9 Anna Iovine, ‘Sexting and nudes are on the rise during quarantine’ (14 Ebrill 2020) Mashable, 
https://mashable.com/article/sexting-nudes-increase-coronavirus-quarantine/?europe=true 
(ymwelwyd ddiwethaf 23 Hydref 2020). 

10 Drew Harwell, ‘Thousands of Zoom video calls left exposed on open Web’ (3 Ebrill 2020) The Washington 
Post, https://www.washingtonpost.com/technology/2020/04/03/thousands-zoom-video-calls-left-exposed- 
open-web/ (ymwelwyd ddiwethaf 23 Hydref 2020). 

11 Dywedodd Sophie Mortimer o Linell Gymorth Pornograffi Dial wrthym fod cynnydd o 87% mewn achosion rhwng 
2019 a 2020. 

https://mashable.com/article/sexting-nudes-increase-coronavirus-quarantine/?europe=true
https://www.washingtonpost.com/technology/2020/04/03/thousands-zoom-video-calls-left-exposed-open-web/
https://www.washingtonpost.com/technology/2020/04/03/thousands-zoom-video-calls-left-exposed-open-web/
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Yn 2020, helpodd Llinell 
Gymorth Pornograffi Dial i 
gael gwared ar 139,935 o 
ddelweddau 

 
 

2. Rhannu delweddau rhywiol preifat (‘y 
drosedd datgelu’) – mae adran 33 o 
Ddeddf Cyfiawnder Troseddol a’r Llysoedd 
2015 yn gwahardd datgelu ffilmiau neu 
ffotograffau rhywiol preifat heb ganiatâd 
gyda’r bwriad o achosi gofid i’r person a 
oedd yn cael ei ddarlunio. 

 

 
4. Rhai ffurfiau o flacmel ar sail rhyw neu flacmel 

drwy we-gamera – mae blacmel ar sail rhyw yn 
tueddu i gael ei ddiffinio fel defnyddio delweddau 
personol i orfodi'r dioddefwr i roi arian neu 
ddefnyddio’r ddelwedd i orfodi’r dioddefwr i roi 
mwy o ddelweddau (neu’r ddau). Mae'n gallu 
cynnwys mathau o fygythiadau. Er bod rhai 
achosion o’r math hwn o ymddygiad yn cael eu 
herlyn fel blacmel,12 ni chafodd y gyfraith ei llunio 
i ddelio â’r math hwn o ymddygiad. 

 
 
 

3. Tynnu lluniau/fideos o dan ddillad rhywun  
– mae hyn yn cyfeirio at 
dynnu lluniau neu fideos heb ganiatâd o 
organau rhywiol neu ben-ôl rhywun o dan 
eu dillad allanol yn gyhoeddus. Mae hyn yn 
drosedd dan adran 67A o Ddeddf 
Troseddau Rhywiol 2003. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 Mae’r Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol yn defnyddio’r darpariaethau blacmel i erlyn rhai mathau o 
flacmel ar sail rhyw; ewch i https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/what-we-do/crime-threats/kidnap-and-
extortion/sextortion- webcam-blackmail 

Yn 2018-2019 cafodd 376 o 
achosion eu herlyn am 
ddatgelu lluniau a ffilmiau 
rhywiol preifat gyda’r bwriad o 
achosi trallod 

Daeth hyd at 70% o’r 
galwadau i Linell 
Gymorth Pornograffi 
Dial gan fenywod 

16  
Mae ffigurau Gwasanaeth Erlyn y 
Goron yn dangos bod deg dyn yn 
2019 wedi’u cael yn euog o 16 o 
droseddau i fyny dilledyn rhywun, 
a bod tri o’r dynion hynny wedi 
cael dedfryd o garchar 

https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/what-we-do/crime-threats/kidnap-and-extortion/sextortion-webcam-blackmail
https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/what-we-do/crime-threats/kidnap-and-extortion/sextortion-webcam-blackmail
https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/what-we-do/crime-threats/kidnap-and-extortion/sextortion-webcam-blackmail
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Mae'r mwyafrif o ddynion sy’n ffonio Llinell 
Gymorth Pornograffi Dial wedi dioddef 

‘blacmel ar sail rhyw’. 1304 
Yn 2017/1,304, cafodd 1,304 o 
achosion o flacmel ar sail rhyw eu 
riportio i’r Asiantaeth Troseddu 
Cenedlaethol gan heddluoedd ledled 
y DU. 

 

  
 

 

 

Beth yw’r cyfyngiadau a’r bylchau yn y gyfraith bresennol? 
1. Mae'r cymhelliant ar gyfer pob un o’r 

troseddau hyn yn amrywio. Er enghraifft, 
mae’r drosedd voyeuriaeth wedi’i chyfyngu 
i foddhad rhywiol tra bod y drosedd 
datgelu yn adran 33 o Ddeddf Cyfiawnder 
Troseddol a'r Llysoedd 2015 wedi’i 
chyfyngu i achosi trallod. Gyda’r drosedd 
blacmel, byddai angen i rywun fod wedi 
mynnu rhywbeth drwy fygwth gyda’r 
bwriad o gael mantais neu achosi colled. 
Clywsom gan amrywiol randdeiliaid fod 
hyn yn gallu arwain at warchodaeth 
anghyson i ddioddefwyr gan nad yw’r 
ymddygiad bob amser 

wedi’i gyfyngu i'r mathau hyn o 
gymhelliant. Efallai bod hyn yn cael ei 
wneud fel jôc neu branc, (ac yn achos 
voyeuriaeth a blacmel,15 i achosi trallod 
neu i orfodi neu i reoli) ond mae’r niwed a 
achosir yn dal i fod yn ddifrifol. 

 
 

13 https://www.telegraph.co.uk/news/2020/05/01/surge-sextortion-blackmailers-online-prompts-alert- 
national/ 

14 https://www.telegraph.co.uk/news/2020/05/01/surge-sextortion-blackmailers-online-prompts-alert- 
national/ 

15 Deddf Dwyn 1968, adran 21. 

“Mae Heddluoedd 
ledled y DU wedi dweud bod 
cynnydd wedi bod yn nifer y 
sgamwyr blacmel ar sail 
rhyw sy’n defnyddio’r 
cyfyngiadau symud i honni 
eu bod wedi hacio ffonau 
dioddefwyr i gael gafael ar 
luniau sy’n codi cywilydd 
arnynt neu i geisio eu denu i 
berfformio gweithredoedd 
rhyw ar we-gamerâu.”14 

9000  
Dywedwyd bod dros 9,000 o bobl wedi 
cael eu targedu mewn sgamiau ‘blacmel 
ar sail rhyw’ yn nechrau 2020, yn ystod y 
cyfnod clo o chwe wythnos. Roedd rhai 
heddluoedd wedi nodi bod chwe gwaith yn 
fwy o achosion i geisio defnyddio blacmel 
ar-lein o fewn wythnos.13 

https://www.telegraph.co.uk/news/2020/05/01/surge-sextortion-blackmailers-online-prompts-alert-national/
https://www.telegraph.co.uk/news/2020/05/01/surge-sextortion-blackmailers-online-prompts-alert-national/
https://www.telegraph.co.uk/news/2020/05/01/surge-sextortion-blackmailers-online-prompts-alert-national/
https://www.telegraph.co.uk/news/2020/05/01/surge-sextortion-blackmailers-online-prompts-alert-national/
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“Dywedodd y swyddog y diwrnod ar ôl 
i mi riportio ei bod yn annhebygol 
iawn y bydd unrhyw erlyn oherwydd ei 
bod yn anodd iawn profi bwriad y bobl 
hynny i achosi trallod. Ac mae pobl yn 
gallu dweud celwydd a dweud bod y 
ffôn wedi cael ei dynnu allan o’u 
dwylo neu fod rhywun wedi hacio eu 
iCloud. Ac yna, os mai hyn sy’n 
digwydd, does neb yn atebol.” 

 
Ruby – dioddefwr sydd wedi goroesi 
(#MyImageMyChoice) 

 
 

“Ar ôl i rywun dynnu llun ohonof o 
dan fy nillad, cafwyd trafodaeth 
fawr, nad oedd hyn yn ymwneud 
â boddhad rhywiol – mae’n 
ymwneud â gêm bŵer...Mae 
ystod y bwriad yn llawer 
ehangach na’r hyn rydym yn ei 
sylweddoli...Mae’r diwylliant sy’n 
gysylltiedig â hyn yn llawer mwy 
cymhleth... mae angen ehangu’r 
cysyniad o gymhelliant.” 

 
Gina Martin – dioddefwr sydd 
wedi goroesi ac ymgyrchydd 

“Ni ddylai bwriadau fod yn ffactor 
pwysig mewn perthynas â’r gyfraith 
bresennol sy’n nodi bod y rheini 
sy’n cael profiad (dioddefwyr) yn 
gorfod profi’r bwriad. Hyd yn oed os 
yw lluniau’n cael eu rhannu fel jôc, 
y gwir yw bod y niwed wedi cael ei 
wneud.” 

 
Folami Prehaye – Rhywun sydd wedi cael 
Profiad, Ymgyrchydd a Sylfaenydd Victims 
of Image Crime: Speak Out! (VOIC) 

 

2. Mae anghysondeb rhwng 
natur y delweddau o dan sylw: 

i. Mae’r drosedd tynnu lluniau neu fideo o 
dan ddillad person wedi'i chyfyngu i 
ddelwedd a dynnwyd o dan ddillad 
person lle mai’r pwrpas yw gwylio neu 
recordio ei organau rhywiol neu ben-ôl, 
ni waeth os oes dillad isaf drostynt neu 
beidio. Nid yw hyn yn cynnwys ‘tynnu 
llun/fideo i lawr blows rhywun’, sydd fel arfer 
yn golygu tynnu llun o uwch ben, i lawr top 
menyw er mwyn gweld ei bra, yr hollt rhwng 
y bronnau a/neu ei bronnau. 

ii. Mae’r drosedd voyeuriaeth wedi'i 
chyfyngu i weithredoedd preifat 
mewn man lle mae’n rhesymol 
disgwyl preifatrwydd. 
Mae hyn yn golygu na fydd rhai 
gweithredoedd yn cael sylw digonol, fel 
delweddau a gymerir o rywun yn 
bwydo ar y fron yn gyhoeddus, recordio 
trais rhywiol neu ymosodiadau rhywiol 
mewn man cyhoeddus neu rywun sy’n 
noeth neu’n hanner noeth yn groes i’w 
ewyllys yn gyhoeddus. Mae recordio 
neu ffrydio ymosodiadau rhywiol ac 
wedyn rhannu recordiadau o’r fath yn 
ffurf ddychrynllyd iawn o 
gamddefnyddio delwedd bersonol ac 
mae hyn, i bob golwg, ar gynnydd.16 

 

16 Ymchwiliad Sun a gweler hefyd McCann a Sinaga [2020] EWCA Crim 1676. 
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iii. Mae cwmpas y drosedd datgelu wedi’i 
chyfyngu hefyd am ei fod yn ei gwneud 
yn ofynnol i’r ddelwedd fod yn breifat 
ac yn rhywiol. Dywedodd nifer o 
grwpiau cymorth i ddioddefwyr ac 
academyddion wrthym fod geiriad 
adran 33 o Ddeddf Cyfiawnder 
Troseddol a’r Llysoedd 2015 yn rhy 
gul. Clywsom gan Linell Gymorth 
Pornograffi Dial a Rhwydwaith 
Menywod Mwslim am achosion yn 
ymwneud â menywod Mwslim lle 
roedd y dioddefwr a’i chymuned wedi 
gweld y ddelwedd fel un breifat a 
rhywiol, ond nid oedd yn dod o fewn y 
diffiniad o breifat a rhywiol i bwrpas y 
drosedd datgelu. Clywsom am un 
dioddefwr lle roedd llun ohoni’n 
gorwedd ar ei gwely heb ei hijab, gan 
ddangos ei hysgwyddau noeth. Cafodd 
y ddelwedd hon ei rhannu gan ei chyn-
bartner heb ei chaniatâd. I’r dioddefwr 
a’i chymuned, mae delweddau o’r fath 
yn breifat ac yn rhywiol. 

 
  

“Yn fy marn i, dylai’r gyfraith 
trosedd fynd i’r afael ag unrhyw 
achosion o rannu delweddau 
sy’n tarfu ar breifatrwydd, does 
dim rhaid iddynt fod yn rhywiol o 
reidrwydd. Gallai [y person] fod 
yn hanner noeth [ond gall] gael 
effaith ddinistriol o hyd 
[oherwydd mae’n] dibynnu ar y 
person.” 

 
David Canham – dioddefwr sydd 
wedi goroesi 

  
 

iv. Nid yw delweddau sydd wedi’u 
haddasu yn dod o dan unrhyw un 
o’r darpariaethau hyn ychwaith, er 
eu bod yn achosi’r un lefel o niwed 
â delweddau heb eu newid, yn 

enwedig i grwpiau agored i niwed fel 
athrawon (sy’n aml yn cael eu targedu 
gyda delweddau ffug-fanwl neu 
ddelweddau wedi’u haddasu’n ddigidol) 
neu fenywod o gefndiroedd crefyddol 
neu ddiwylliannol penodol. 

 

“... pan fydda i’n gweld y fideos 
[ffug-fanwl] hynny, mae’n gwneud 
i mi deimlo’n nerfus iawn am fy 
mod i’n gwybod pa mor gyflym y 
gall technoleg symud ymlaen... 
mae’n gwneud i mi deimlo mod i 
wedi fy nifwyno oherwydd nad 
ydw i wedi rhoi fy nghaniatâd i 
hyn mewn unrhyw ffordd, ac rydw 
i’n teimlo’n gwbl ddiymadferth, 
does dim byd y gallaf ei wneud.” 

 
Gibi – dioddefwr sydd wedi 
goroesi (#MyImageMyChoice) 

 

3. Nid yw rhannu delweddau yn cael sylw 
digonol. Nid yw’r drosedd datgelu yn rhoi 
sylw i ymddygiad lle mae’r person sydd 
wedi cyflawni wedi rhannu’r ddelwedd â’r 
person sydd yn y llun. Clywsom gan 
grwpiau rhanddeiliaid dioddefwyr am 
achosion lle mae’r un sy’n cyflawni wedi 
anfon delwedd at y dioddefwr fel ffordd o 
achosi trallod iddynt ar ôl i'w perthynas 
ddod i ben. Nid yw’r drosedd datgelu yn 
cynnwys rhannu delweddau sydd wedi’u 
newid sy’n ymddangos yn rhywiol neu’n 
noeth. Nid yw’r troseddau voyeuriaeth a 
thynnu llun/fideo o dan ddillad rhywun yn 
cynnwys rhannu mewn unrhyw ffordd. 
Mae'r ymddygiad wedi'i gyfyngu i ‘wylio’ a 
‘recordio’. 
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4. Nid yw bygythiadau i rannu yn dod o 
dan y drosedd datgelu ar hyn o bryd. Er 
bod modd i fygythiadau i rannu, fel math o 
orfodi pobl, mewn rhai achosion gael eu 
herlyn fel achosion o flacmel, nid oedd y 
drosedd hon wedi’i chreu i gynnwys yr 
ystod o ymddygiad a fyddai’n cyfateb i 
fygythiad, er enghraifft, lle gwnaed 
bygythiad i ddial, neu i fychanu, gorfodi, 
rheoli neu beri gofid i’r dioddefwr. 

5. Mae’r warchodaeth i ddioddefwyr yn 
anghyson o ran cael aros yn ddienw a 
gorchmynion ategol eraill. Er bod y 
troseddau voyeuriaeth a thynnu 
llun/fideo o dan ddillad rhywun yn 
golygu bod y dioddefwr yn aros yn 
ddienw, nid yw’r troseddau datgelu a 
blacmel yn gwneud hynny. Dywedodd 
grwpiau cymorth i ddioddefwyr wrthym 
fod diffyg gorchmynion i aros yn 
ddienw yn creu rhwystr i ddioddefwyr 
roi gwybod i’r heddlu am y mater. Hyd 
yn oed pan fydd y mater yn cael ei 
riportio, gall peidio ag aros yn ddienw 
achosi i ddioddefwyr fynd drwy'r 
trawma eto, ac mewn rhai achosion 
gall achosi i ddioddefwyr dynnu eu 
cwyn yn ôl. Er bod troseddwr sydd 
wedi’i gael yn euog o’r drosedd datgelu 
yn gallu peri risg barhaus o niwed 
rhywiol, nid yw Deddf Cyfiawnder 
Troseddol a’r Llysoedd 2015 yn 
darparu’r un warchodaeth gyfreithiol i’r 
cyhoedd ag a wneir gan Ddeddf 
Troseddau Rhywiol 2003 o dan 
Atodlenni 3 a 5, sy’n caniatáu ar gyfer 
gofynion hysbysu (a elwir yn gofrestr 
troseddwyr rhyw) a Gorchmynion Atal 
Niwed Rhywiol. 

 
6. Er bod gan voyeuriaeth a thynnu llun/fideo o 

dan ddillad rhywun ddarpariaethau sy’n rheoli 
diffyg caniatâd, nid yw’r drosedd datgelu yn 
diffinio caniatâd. Er bod llawer o ddelweddau 
personol yn cael eu tynnu a’u rhannu gyda 
chaniatâd, mae’n bosib bod yr hyn sy’n 
ymddangos fel caniatâd wedi cael ei orfodi 
neu ei fod wedi ei roi dan bwysau, yn 
enwedig yng nghyd-destun cam-drin 
domestig.17 Nododd Cymdeithas Clercod yr 
Ynadon fod ynadon a rheithwyr yn cael 
trafferth gyda’r cysyniad o ganiatâd mewn 
perthynas rywiol yng nghyd-destun y drosedd 
datgelu. Roedd rhanddeiliaid yn dadlau bod 
angen eglurder ar y pwynt hwn. 

 
Bylchau yn y gyfraith bresennol 

 
 
 
 
 
 

 

17 Antoinette Raffaela Huber, ‘Women, Image Based Sexual Abuse and the Pursuit of Justice’ (2020) 
Traethawd Doethuriaeth, Prifysgol John Moores Lerpwl, 
http://researchonline.ljmu.ac.uk/id/eprint/12955/ (ymwelwyd ddiwethaf 28 Mai 2020) 139-142. 

Cymhelliant 
Ddim yn cael ei wneud bob amser i achosi 
gofid neu i gael boddhad rhywiol 

! 

Natur y ddelwedd 
Nid yw’n cynnwys rhai delweddau a 
dynnwyd mewn mannau cyhoeddus 

! 

Rhannu delweddau 
Nid yw delweddau sydd wedi’u haddasu ddim 
yn cael eu cynnwys 

        
 

! 

Bygythiadau i rannu Darpariaethau 
blacmel wedi’u cyfyngu i rywun yn 
mynnu rhywbeth drwy fygwth 

! 

Aros yn ddienw a gorchmynion 
ategol eraill 
Ddim ar gael i bob dioddefwr 

! 

Caniatâd 
Caniatâd heb ei ddiffinio o dan y 
drosedd datgelu 

! 

http://researchonline.ljmu.ac.uk/id/eprint/12955/
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Beth fyddai ein cynigion dros 
dro yn ei gynnwys? 
Byddai ein cynigion dros dro yn cynnwys y 
mathau hyn o ymddygiad heb ganiatâd hefyd: 

1. Tynnu llun/fideo i lawr blows 
rhywun - tynnu llun/fideo, fel arfer o 
uwch ben, i lawr top menyw er mwyn 
gweld ei bra, yr hollt rhwng y bronnau, 
a/neu ei bronnau. 

2. Rhannu delweddau wedi’u haddasu 
- lluniau wedi’u haddasu mewn modd 
rhywiol a lluniau ffug-fanwl. 

3. Rhannu delwedd bersonol o’r person 
sy’n cael ei bortreadu gyda’r person 
hwnnw – er enghraifft, er mwyn achosi 
trallod i’r dioddefwr, naill ai fel ffordd o 
reoli a bod mewn grym neu arwain at 
fygythiad pellach o ryw fath. 

 
4. Bygythiadau i rannu – byddai hyn yn 

cynnwys achosion lle mae'r sawl sy’n 
cyflawni naill ai’n bwriadu peri i 
ddioddefwr ofni y bydd bygythiad i rannu 
ei ddelwedd bersonol yn cael ei gyflawni 
neu nid ydynt yn poeni a fyddai’r 
dioddefwr yn ofni y byddai’r bygythiad yn 
cael ei gyflawni. 

5. Recordiadau neu ffrydio trais rhywiol 
neu ymosodiadau rhywiol – gan 
gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i 
achosion lle mae’r dioddefwr wedi’i 
analluogi wrth ymosod arno. 

6. Blacmel ar sail rhyw - defnyddio delwedd 
bersonol i orfodi’r dioddefwr i roi arian neu 
fwy o ddelweddau (neu’r ddau).18 

 
 
 

 
 
 

18 Weithiau, mae hyn yn cael ei gynnwys o dan flacmel, Deddf Dwyn 1968, a 21. 
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Edrych i lawr blows rhywun 
Mae maint yr achosion o edrych i lawr blows rhywun yn arbennig o 
amlwg mewn fforymau ar-lein. Mae un wefan o’r fath, 
‘OneClickChick’, yn categoreiddio delweddau rhywiol a noeth sy’n 
cael eu llwytho i fyny a’u rhannu gan ddefnyddwyr mewn llinynnau 
trafod. Mae gan un llinyn trafod o’r enw ‘Upskirt & Downblouse’ dros 
3,000 o is-linynnau trafod. Daeth gwefan arall, The Candid Board, i sylw’r 
wasg pan gafodd hacwyr fynediad i’r wefan aelodau sy’n talu tanysgrifiad gan 
ddatgelu manylion dros 180,000 o aelodau.19 

Delweddau ffug-fanwl 
Yn 2019, dywedodd Sensity fod 96% o’r 14,678 o’r delweddau 
ffug-fanwl roeddent wedi’u canfod ar-lein yn bornograffig a bod 
100% o’r delweddau ffug-fanwl pornograffig yn ddelweddau o 
fenywod. O’r menywod hynny, roedd gan 99% broffil cyhoeddus, fel 
actoresau neu gerddorion. Mae’r rhan fwyaf o’r fideos hyn yn cael eu 
llwytho i fyny i wefannau pornograffi ffug-fanwl pwrpasol (94%), a’r 
gweddill i wefannau pornograffi prif ffrwd. Fe wnaethant ganfod hefyd fod 
y pedair gwefan pornograffi ffug-fanwl fwyaf wedi denu 134,364,438 o 
ymweliadau i wylio fideos.20 

 
Recordio trais rhywiol ac ymosodiadau rhywiol 
Roedd erthygl ym mhapur newydd y Sun yn datgelu bod mwy a 
mwy o’r fideos o’r ymosodiadau hyn yn mynd ar wefannau 
pornograffi caled, sy’n golygu bod y canlyniadau i ddioddefwyr yn 
fwy dinistriol byth. 

 
Bygythiadau 
Canfu arolwg a gomisiynwyd gan Refuge ym mis Mehefin 2020 
fod 1 o bob 14 oedolyn yng Nghymru a Lloegr wedi derbyn bygythiadau 
i rannu delweddau neu fideos personol – sy’n cyfateb i 4.4 miliwn o 
bobl.21

 

 

NIFER YR ACHOSION O’R YMDDYGIAD 
 

 
 

 
 
 

19 Vijay, ‘Upskirt and Downblouse image sharing website hacked, data of 180,000 members of 
The Candid Board leaked’ (9 Medi 2020) Techworm, https://www.techworm.net/2017/01/upskirt- 
downblouse-image-sharing-website-hacked-data-180000-members-candid-board-leaked.html 
(ymwelwyd ddiwethaf 3 Hydref 2020) 

20 Henry Ajder, Giorgio Patrini, Francesco Cavalli ac un arall, ‘The State of Deepfakes: Landscape, 
Threats, and Impact’ (Medi 2019) Sensity (Deeptrace gynt), ar gael yn https://sensity.ai/reports/ 

21 Refuge, ‘The Naked Threat’ (Gorffennaf 2020), t.4 ar gael ynhttps://www.refuge.org.uk/wp-
content/ uploads/2020/07/The-Naked-Threat-Report.pdf 

https://www.techworm.net/2017/01/upskirt-downblouse-image-sharing-website-hacked-data-180000-members
https://www.techworm.net/2017/01/upskirt-downblouse-image-sharing-website-hacked-data-180000-members
https://sensity.ai/reports/
https://www.refuge.org.uk/wp-content/uploads/2020/07/The-Naked-Threat-Report.pdf
https://www.refuge.org.uk/wp-content/uploads/2020/07/The-Naked-Threat-Report.pdf
https://www.refuge.org.uk/wp-content/uploads/2020/07/The-Naked-Threat-Report.pdf
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NIWED A ACHOSIR GAN GAMDDEFNYDDIO 
DELWEDDAU PERSONOL 

Niwed a achosir i unigolion 
a. Seicolegol neu emosiynol – mae llawer o 

ddioddefwyr yn dweud eu bod yn teimlo 
cywilydd ac yn teimlo’n dwp am adael i’r cam-
drin ddigwydd. Mae'r profiad yn gallu bod yn 
drawmatig dros ben. Mae dioddefwyr yn aml 
yn dweud eu bod yn teimlo’n bryderus, yn isel 
ac yn dioddef o anhwylder straen wedi 
trawma (PTSD), sy’n gwaethygu dros 
amser.23 Mae’r niwed yn barhaus a gall 
gymryd blynyddoedd i’r dioddefwyr ddod dros 
hyn, weithiau mae’n para am oes hyd yn oed. 
Mae’r cam-drin wedi cael ei ddisgrifio mewn 
sawl achos fel rhywbeth sy’n debyg i 
ymosodiad rhywiol a thrais rhywiol. 

b. Corfforol – mae llawer o ddioddefwyr yn 
cael trafferth canolbwyntio yn yr ysgol neu yn 
y gwaith .

Un o’r prif bryderon ynghylch camddefnyddio 
delweddau personol yw’r broses o leihau’r effaith 
ar ddioddefwyr a’r derminoleg a fabwysiadwyd. 
Mae angen deall natur a difrifoldeb y niwed a 
achosir er mwyn asesu pa mor ddigonol yw’r 
warchodaeth a ddarperir gan y gyfraith trosedd 
bresennol. Fel y nodwyd gan Citron a Franks, 
mae sicrwydd y rhoddir cosbau troseddol (yn 
hytrach na dim ond ffyrdd sifil o unioni cam) lle 
mae modd creu cysyniad o ddifrifoldeb y niwed a 
achosir nid yn unig fel niwed i unigolyn ond i 
gymdeithas gyfan.22 Yn y Papur Ymgynghori 
rydym yn categoreiddio niwed mewn tri phrif 
gategori: (i) niwed a ddioddefir gan ddioddefwyr 
unigol, (ii) niwed a achosir i grwpiau penodol a 
(iii) niwed a achosir i gymdeithas. O fewn pob 
categori niwed, ceir is-gategorïau pellach. 

ac yn ei chael yn anodd cysgu. I rai, mae hyn 
yn datblygu’n broblem ddifrifol o fethu cysgu. 
Mae dioddefwyr hefyd yn dweud bod eu 
hiechyd corfforol wedi gwaethygu’n gyffredinol. 
Mae rhai’n cael eu gorfodi i newid eu 
hedrychiad ac encilio o fannau cyhoeddus ac 
ar-lein. Mae adroddiadau wedi bod am hunan-
niweidio a meddwl am hunanladdiad. Mewn 
achosion eithafol, mae dioddefwyr wedi lladd 
eu hunain. 

b. Ariannol – mae llawer o ddioddefwyr hefyd 
yn dioddef niwed ariannol, drwy gymryd 
amser i ffwrdd o’r gwaith neu golli gwaith. O 
ganlyniad i encilio o’r gofod ar-lein, mae hyn 
hefyd yn effeithio ar gyfleoedd rhwydweithio 
ar gyfer cael gwaith arall fel LinkedIn neu 
Twitter. Mae dioddefwyr yn mynd i drafferth 
fawr i gael gwared ar yr olion 

troed digidol sy’n cael eu creu drwy rannu’r 
delweddau hyn heb ganiatâd. 

 
 

 

22 Danielle Keats Citron a Mary Anne Franks, ‘Criminalizing Revenge Porn’ (2014) 49 Wake Forest 
Law Review 345, tud 436. 

23 Danielle Keats Citron a Mary Anne Franks, ‘Criminalizing Revenge Porn’ (2014) 49 Wake Forest 
Law Review 345, tud 435. 

Niwed 
cymdeithasol 

Y niwed a 
ddioddefir 

gan y 
dioddefwr 

Y niwed a achosir i 
grwpiau penodol 
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“Rwy wedi bod yn nerfus iawn, yn 
dioddef o baranoia ac yn ofnus... Ac 
mae wedi cymryd amser hir i mi 
ddal ati i wneud y pethau rwy’n eu 
mwynhau, a dysgu addasu er mwyn 
i mi deimlo’n ddiogel, mynd allan 
yn gyhoeddus, gwneud pethau fel 
yna … Mae wedi effeithio ar bopeth 
yn fy mywyd. Lle rydw i’n byw, a beth 
rydw i’n ei wneud, a sut rydw i’n 
ymddwyn, felly mae’n wir fel pwysau 
cyson... mae wedi bod yn eithaf 
trawmatig, hyd yn oed i mi.” 

 
Gibi – dioddefwr sydd wedi goroesi 
(#MyImageMyChoice) 

 
 
 
 

“Pe bawn i’n egluro i rywun nad oedd 
ganddynt brofiad o hyn, yr effaith 
ddyddiol a gafodd hynny, roedd yr 
effaith ddyddiol yn golygu mod i, 
fwyaf sydyn, yn aros yn fy ngwely 
oherwydd nad oeddwn i’n gallu 
symud, ddim yn gallu meddwl, 
doeddwn i ddim yn gallu gweithio heb 
fod hyn ar 
fy meddwl drwy’r amser. Roedd 
fel petai fy nghorff yn cael ei gau i 
lawr mewn rhyw fath o sioc.” 

 
Chrissy – dioddefwr sydd wedi 
goroesi (#MyImageMyChoice) 

“Roeddwn i’n teimlo’n sâl yn syth pan 
welais i’r fideos... Y peth cyntaf a 
ddaeth i’m meddwl oedd ‘Dim fi ydy 
hon, does bosib. Byddwn i wedi 
gwybod, fod y rhain wedi’u 
cymryd.’... Ac fe wnes i fynd yn ôl 
a’u gwylio nhw, ie, fi oedd hi, a 
doeddwn i ddim wir yn gwybod 
beth i’w wneud. Roeddwn i’n 
teimlo’n ddryslyd iawn, doeddwn i 
ddim yn deall sut gallai fideos fel 
yna gael eu tynnu heb i mi 
wybod.... Ac fe wnes i ddechrau 
crio’n syth. Roeddwn i’n teimlo’n 
ofidus dros ben, 
Roeddwn i’n teimlo cywilydd, 
roeddwn i’n teimlo y byddai pawb 
yn siarad amdana i a bod pawb 
wedi eu gweld nhw.” 

 
Ellesha – dioddefwr sydd wedi goroesi 
(#MyImageMyChoice) 

 



 

 

 

“Gall Camddefnyddio Delweddau 
Personol fod fel dedfryd oes i rai. 
Rydw i’n siarad o brofiad personol 
ac o brofiad personol y rheini rydw i 
wedi’u helpu ac yn eu helpu. I 
lawer, mae’n teimlo bod pawb wedi 
gweld eich lluniau/cynnwys 
personol. 
Gall y profiad hwn arwain at fwy o 
boen meddwl ac ymateb yn 
orwyliadwrus i arferion bywyd bob 
dydd, ac nid yw hyn yn diflannu wrth 
i chi wneud cwyn neu wrth i’r sawl 
sydd wedi cyflawni hyn gael ei 
ddyfarnu’n euog. Nid yw’r trawma’n 
diflannu.” 
 
Folami Prehaye – Rhywun sydd wedi 
cael Profiad, Ymgyrchydd a 
Sylfaenydd VOIC 

Niwed cymdeithasol 
Yn ogystal â niweidio grwpiau penodol, mae 
camddefnyddio delweddau personol yn cael 
effaith gymdeithasol ehangach. Mae’n tanseilio’r 
broses o ddatblygu perthynas pobl â’i gilydd, ac 
yn cynnal diwylliant lle mae caniatâd yn cael ei 
anwybyddu fel mater o drefn. Mae’n arwain at 
unigolion yn encilio o gymdeithas (ar-lein ac all-
lein) sy’n golygu bod cyfraniadau unigolion yn 
cael eu colli. Mae hefyd yn arwain at dargedu 
grwpiau penodol, sy’n golygu bod israddoldeb 
ac ymyleiddio yn parhau i fodoli’n gryf. 

Mae pob un o’r mathau hyn o niwed yn 
rhan o’r cyfiawnhad dros pam ddylid 
diwygio'r gyfraith bresennol. 
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• Mae ymchwil yn dangos bod 90% 
o’r dioddefwyr yn fenywod (Cyber 
Civil Rights Initiative Research) 

• Mae’r effaith o ran iechyd meddwl yn 
debyg i’r hyn sy’n digwydd i 
ddioddefwyr ymosodiadau rhywiol a 
thrais rhywiol 

• Pryder, iselder, anhwylder straen 
wedi trawma, hunan-barch isel, 
lefelau uchel o straen, anhawster bod 
yn y cyhoedd, materion yn ymwneud 
ag ymddiriedaeth, meddwl am 
hunanladdiad (Llinell Gymorth 
Pornograffi Dial, Cymorth i Fenywod 
a Refuge, ymchwil gan McGlynn, 
Rackley, Johnson) 

Menywod 

 
• Mae dynion yn fwy tebygol o 

ddioddef blacmel ar sail rhyw 
neu erledigaeth gan fenywod 
mewn perthynas 

• Yn aml, ni fyddant yn gallu rhoi 
gwybod am y gamdriniaeth 
oherwydd eu bod yn teimlo 
cywilydd ac yn ddiwerth (Galop 
a Mankind) 

Dynion 

 

• Mae’r rhan fwyaf o ddigwyddiadau 
cyffredin yn cynnwys bygythiadau i 
rannu a rhannu ar gyfryngau 
cymdeithasol (gan gynnwys 
delweddau wedi’u haddasu) 

• Effaith andwyol ar fenywod; gall 
dioddefwyr gael eu dedfrydu i fywyd o 
gywilydd ac unigrwydd; cael eu gorfodi 
i ffoi’r wlad mewn rhai achosion; achosi 
llawer iawn o drallod 

• Delweddau’n cael eu gweld fel rhai 
rhywiol o’u cymryd gyda’i gilydd nid yn 
unig i’r dioddefwr ond hefyd i’w cymuned 
(hyd yn oed os nad ydynt yn rhywiol yn ôl 
safonau gorllewinol confensiynol) 
(Rhwydwaith Menywod Mwslim, Privacy 
International, Llinell Gymorth Pornograffi 
Dial) 

Grwpiau crefyddol 
 

• Mae ymchwil yn dangos bod Pobl 
Lesbiaidd, Hoyw a Deurywiol 
bedair gwaith yn fwy tebygol o 
ddioddef pornograffi dial na phobl 
heterorywiol (Sefydliad Ymchwil 
Data a Chymdeithas) 

• Canfu ymchwil RMIT Prifysgol 
Awstralia fod 36% o’r cyfranogwyr a 
oedd yn bobl Lesbiaidd, Hoyw a 
Deurywiol wedi dioddef yn sgil 
camddefnyddio delweddau 
personol o’i gymharu â 21% o 
gyfranogwyr a oedd yn heterorywiol 

• Mae dioddefwyr LGBQT+ yn dioddef 
trawma emosiynol, iselder, anobaith 
ac unigedd, cam-drin homoffobig a 
thrawsffobig 

LGBTQ+ 

 

Effaith ar grwpiau penodol 
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• Delweddau’n cael eu defnyddio i'w 
‘datgelu’ i ffrindiau, teulu neu 
gyflogwyr. 

• Ar wahân i’r cywilydd a’r gwarth, mae 
mwy o berygl o gael eu datgysylltu 
oddi wrth y gymuned, o ddioddef 
ymosodiadau corfforol, neu hyd yn 
oed o gael eu lladd 

• Mae trawma yn eu rhoi mewn 
perygl gwirioneddol o fwy o niwed 
seicolegol (Llinell Gymorth 
Pornograffi Dial) 

Gweithwyr rhyw 
 
• Dywedodd 56.1% o Awstraliaid ag 

anabledd eu bod wedi dioddef 
camddefnyddio delweddau personol 
(Ymchwil gan Henry, Powell a Flynn) 

• Dywedodd yr elusen anabledd, Sense 
wrthym ei bod yn bosib na fyddai pobl ag 
anableddau cymhleth yn sylweddoli eu 
bod cael eu cam-drin nac yn deall bod 
rhywbeth o’i le 

• Efallai y bydd ganddynt lun gwahanol 
neu anghyflawn o’r hyn sy’n ymddygiad 
normal neu dderbyniol mewn perthynas 
(Sue Larner, Sense) 

Pobl anabl 
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• Plant o dan 18 oed a phobl ifanc 
rhwng 18 a 24 

• Yn 2016, roedd 36% o ddioddefwr y 
drosedd datgelu o dan 19 oed, ac 
roedd 39% rhwng 20 a 29 oed 

• Plant a phobl ifanc yn amharod i 
riportio’r mater; trin y mater yn 
ysgafn; a’i fod yn llai difrifol nag y 
mae; profiad yr ysgol wedi’i ddifetha; 
cael trafferth datblygu perthynas 
ramantaidd; beio’r dioddefwr yn 
enwedig lle mai merch yw’r dioddefwr 

• Yn cael ei hudo gan normau 
cymdeithasol i oddef y torri ar 
breifatrwydd; hunan-niweidio ac, mewn 
achosion eithafol, hunanladdiad 
(Ymchwil Elena Sharratt (SWGFL), 
Cyber Civil Rights Initiative ) 

Plant a phobl ifanc 
 

• Mae’r rhan fwyaf o sefyllfaoedd 
cyffredin yn cynnwys cyn-bartneriaid 
yn rhannu delweddau heb ganiatâd 
yn yr ysgol lle mae’r dioddefwyr yn 
addysgu, a myfyrwyr yn tynnu 
lluniau neu fideos o dan ddillad 
rhywun neu’n creu delweddau 
wedi’u haddasu i wneud iddynt 
ymddangos yn rhywiol 

• Mae rhai athrawon wedi mynd yn 
ddifrifol wael; mae’r bygythiad i enw 
da yn enfawr; gallant golli eu swydd 
a chael trafferth dod o hyd i un arall 

• Mae’r cywilydd yn ddwys; yn hynod 
drawmatig; yn debygol o effeithio ar 
awdurdod y dioddefwr a lefel y parch a 
ddangosir yn yr ystafell ddosbarth 
(Llinell Gymorth Diogelwch Ar-lein i 
Weithwyr Proffesiynol; Llinell Gymorth 
Pornograffi Dial) 

Athrawon 
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Cwestiwn 2 yr Ymgynghoriad cryno 
A yw ymgyngoreion yn cytuno y dylid 
cael trosedd ychwanegol lle roedd yn 
fwriad gan y diffynnydd fychanu, 
dychryn neu beri gofid i’r dioddefwr? 

EIN CYNIGION DROS DRO 
 
Mae tri rheswm cryf iawn pam mae angen 
dybryd am ddiwygio yn y maes hwn. Yn gyntaf, 
mae bylchau yn y gyfraith oherwydd esblygiad 
technoleg. Yn ail, mae clytwaith o wahanol 
droseddau, llawer ohonynt yn gorgyffwrdd ond 
yn defnyddio iaith a therminoleg wahanol. Yn 
drydydd, mae’r diffyg cydlyniad yn y gyfraith yn 
gwneud penderfyniadau erlyn a hyfforddiant i 
asiantaethau gorfodi yn anodd, ac yn ei dro yn 
methu â diogelu dioddefwyr rhag y cam-drin 
hwn. 

Byddai ein cynigion dros dro yn cynnig dull 
mwy unedig a strwythuredig i ddelio â hyn. 
Rydym wedi dod i’r casgliad y bydd 
diwygio’r gyfraith trosedd yn cynnig 
gwarchodaeth fwy effeithiol, a rhaid sicrhau 
od gorchmynion priodol ar gael i’r llysoedd 
wrth ddelio â’r troseddau hyn. 

 
Pedair trosedd newydd 
Rydym yn cynnig dros dro bedair trosedd 
gynhwysfawr, newydd: 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. trosedd ‘sylfaenol’: byddai’n drosedd i 
berson (D) fynd ati’n fwriadol i dynnu neu 
rannu delwedd bersonol o’r person a 
ddangosir (V), lle nad yw V yn caniatáu 
hynny, ac nad yw D yn credu’n rhesymol 
mewn caniatâd. Ni fyddai elfen bwriad 
ychwanegol ar gyfer y drosedd hon. 

 
 

3. trosedd fwy difrifol ‘ychwanegol’ 
arall: byddai’n drosedd i D fynd ati’n 
fwriadol i dynnu neu rannu delwedd 
bersonol o V, lle nad yw V yn 
caniatáu hynny, ac nad yw D yn 
credu’n rhesymol mewn caniatâd, ac 
mai bwriad D oedd cael boddhad 
rhywiol, i D neu i rywun arall. 

 
 
 

2. trosedd fwy difrifol ‘ychwanegol’: 
byddai’n drosedd i D fynd ati’n 
fwriadol i dynnu neu rannu delwedd 
bersonol o V, lle nad yw V yn 
caniatáu hynny, gyda’r bwriad o 
fychanu, dychryn neu beri gofid i V. 
Ni fyddai’n rhaid i’r erlyniad brofi 
nad oedd D credu mewn caniatâd 
oherwydd y byddai credu hyn yn 
anghyson â’r pwrpas o fychanu, 
dychryn neu beri gofid i’r dioddefwr. 

 

4. trosedd o fygwth rhannu delwedd 
bersonol: byddai’n drosedd i D fygwth 
rhannu delwedd bersonol o V lle mae D 
yn bwriadu peri i V ofni y bydd y 
bygythiad yn cael ei gyflawni neu nid yw 
D yn poeni a fydd V yn ofni y bydd y 
bygythiad yn cael ei gyflawni. 

Cwestiwn 4 yr Ymgynghoriad cryno 
A yw ymgyngoreion yn cytuno y dylid 
cael trosedd bygwth i rannu delwedd 
bersonol? 

Cwestiwn 1 yr Ymgynghoriad cryno 
A yw ymgyngoreion yn cytuno y dylid 
cael trosedd sylfaenol heb fwriad 
ychwanegol? 

Cwestiwn 3 yr Ymgynghoriad cryno 
A yw ymgyngoreion yn cytuno y dylid 
cael trosedd ychwanegol arall lle mai 
bwriad y diffynnydd oedd cael 
boddhad rhywiol? 
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rhywbeth y byddai person rhesymol yn ei ystyried yn rhywiol oherwydd ei natur; neu o’i 
ystyried gyda’i gilydd, rhywbeth y byddai person rhesymol yn ei ystyried yn rhywiol. At 
ddibenion rhannu, mae hyn yn cynnwys delweddau sydd wedi’u haddasu i ymddangos fe pe 
baent yn rhywiol. 

Natur neu amgylchiadau rhywiol 

mae hyn yn cynnwys bronnau, pen-ôl, organau cenhedlu, boed yn noeth, wedi’u gorchuddio gan 
unrhyw beth a wisgir fel dillad isaf, neu i’w gweld yn rhannol (gan gynnwys bwydo ar y fron). At 
ddibenion rhannu, mae hyn hefyd yn cynnwys delweddau sydd wedi’u haddasu i ymddangos fe 
pe baent yn noeth neu’n hanner noeth 

Noeth neu hanner noeth 

mae hyn yn cynnwys defnyddio’r toiled sy’n golygu pasio dŵr neu ysgarthu. At ddibenion rhannu, 
mae hyn hefyd yn cynnwys delweddau sydd wedi’u haddasu i ymddangos fe pe baent yn breifat. 
Rydym yn awyddus i gael safbwyntiau ymgyngoreion ynghylch a ddylid cynnwys delweddau 
preifat eraill. 

Preifat 

Cwestiwn 5 yr Ymgynghoriad cryno 
A yw’r ymgyngoreion yn cytuno y dylai delweddau sydd: 

(i) yn dangos rhywbeth y byddai person rhesymol yn ei ystyried yn rhywiol 
oherwydd ei natur; neu 

(ii) o’i ystyried gyda’i gilydd, rhywbeth y byddai person rhesymol yn ei ystyried 
yn rhywiol 

gael eu cynnwys yn y diffiniad o ddelwedd bersonol? 

Cwestiwn 6 yr Ymgynghoriad cryno 
A yw ymgyngoreion yn cytuno y dylai’r diffiniad o ddelwedd bersonol gynnwys noeth 
a hanner noeth sy’n cynnwys organau rhywiol, pen-ôl, neu fronnau rhywun, boed yn 
noeth neu wedi’u gorchuddio ag unrhyw beth sy’n cael ei wisgo fel dillad isaf. 

Ar gyfer edrych i lawr blows rhywun, byddai hyn yn cynnwys 

bronnau sydd i’w gweld yn rhannol. Ar gyfer troseddau rhannu, 

byddai hyn hefyd yn cynnwys delweddau wedi’u haddasu. 

 

Sut mae diffinio ‘personol’? 
Mae deall beth yw ystyr y term ‘personol’ yn bwysig o ran y troseddau rydym yn eu cynnig. Rydym 
wedi pennu tri chategori o ‘bersonol’. 
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Cwestiwn 8 yr Ymgynghoriad cryno 
A yw ymgyngoreion yn cytuno y dylai delweddau sy’n dangos unigolion yn dadwisgo, 
neu yn y gawod neu’r bath, lle nad yw eu horganau rhywiol, pen-ôl, neu fronnau i’w 
gweld neu maent wedi’u gorchuddio ag unrhyw beth sy’n cael ei wisgo fel dillad isaf, 
gael eu cynnwys yn y diffiniad o ddelwedd bersonol? 

 

 
 

Delweddau sy’n bersonol mewn grwpiau crefyddol penodol 
 

Rydym wedi clywed tystiolaeth y gallai pobl 
o rai grwpiau crefyddol gael eu niweidio’n 
ddifrifol drwy ddatgelu delweddau personol nad 
ydynt yn cael eu hystyried yn breifat nac yn 
rhywiol o dan y gyfraith bresennol. Tynnwyd ein 
sylw at dair enghraifft 
gan nifer o randdeiliaid: 

1. Menyw Fwslim, sy’n gwisgo hijab yn 
gyhoeddus, ond yn y lluniau hyn, nid yw’n 
gwisgo hijab, ac mae hi mewn lleoliad 
personol gyda dyn nad yw’n ŵr iddi (er 
enghraifft yn cofleidio neu’n cusanu, neu 
gyda’i hysgwyddau a rhan uchaf ei brest 
uchaf i’w gweld). 

2. Menyw Fwslim yn mynd i ddathliad, yn 
dawnsio, yn bwyta ac yn canu, ac mae ei 
bol i’w weld. 

3. Llun o fenyw Iddewig Hasidig gyda 
hanner isaf ei choesau neu ei fferau 
i’w gweld. 

Mae merched sy’n cael eu herlid yn y ffyrdd hyn 
yn dweud eu bod yn teimlo eu bod wedi'u 
harasio, eu bod yn ddiamddiffyn ac yn teimlo 
cywilydd.24 Pan fydd y ddelwedd yn cael ei 
rhannu, neu pan fydd y dioddefwr yn cael ei 
fygwth fod y ddelwedd yn mynd i gael ei rhannu 
â theulu, ffrindiau neu gymuned y dioddefwr, 
mae dioddefwyr yn dweud eu bod yn teimlo  

cywilydd, eu bod yn cael eu diarddel, eu  
harasio, a’u niweidio’n gorfforol weithiau.25

 

O’r herwydd, mae dioddefwyr yn dioddef 
lefelau tebyg o niwed i’r rheini sy’n cael eu 
profi pan fydd delweddau sy’n rhywiol yn ôl 
safonau ‘Gorllewinol’ yn cael eu tynnu neu eu 
rhannu heb ganiatâd. Mae tynnu neu rannu 
delweddau o'r fath heb ganiatâd yn torri 
preifatrwydd corfforol y dioddefwr, ei 
didwylledd personol a'i hurddas, ac mewn rhai 
achosion, ei phreifatrwydd rhywiol, ei 
hymreolaeth a'i rhyddid, yn yr un modd â 
thynnu neu rannu delweddau heb ganiatâd 
sydd wedi’u hamddiffyn gan y gyfraith trosedd 
yn barod. 

Er bod cefnogaeth eang gan randdeiliaid i 
gynnwys y mathau hyn o ddelweddau, mae 
anawsterau difrifol gyda hyn: gall fod yn anodd 
gosod ffiniau o beth yw personol yn y cyd-destun 
hwn. Anhawster arall yw nad yw llawer o bobl 
mewn cymdeithas efallai’n deall bod y 
delweddau hyn yn rhai personol mewn grwpiau 
crefyddol penodol neu’n sylweddoli’r niwed y 
gallai rhannu delwedd o’r fath ei achosi i’r 
person sy’n cael ei bortreadu. 

 
 
 
 
 

 

24 Nazmin Akhtar (Rhwydwaith Menywod Mwslim); ac Elena Sharratt (Ymgeisydd PhD, Prifysgol Caerwysg). 
25 Carmel Glassbrook (Llinell Gymorth Diogelwch Ar-lein i Weithwyr Proffesiynol (POSH)); Zabaida Anwar 

(Cymorth i Ddioddefwyr); a Nazmin Akthar (Grŵp Rhwydwaith Menywod Mwslim). 

Cwestiwn 7 yr Ymgynghoriad cryno 
A yw ymgyngoreion yn cytuno y dylai’r diffiniad o ddelwedd bersonol 
gynnwys delweddau yn ymwneud â defnyddio’r toiled? 
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Fodd bynnag, pan fydd y troseddwr yn tynnu 
neu’n rhannu delwedd o’r fath heb ganiatâd er 
mwyn cael boddhad rhywiol, mae’n amlwg 
bod y person hwnnw’n deall bod y ddelwedd 
yn un bersonol. Os achosi gofid, braw neu 
sarhad i’r dioddefwr yw eu bwriad, maent yn 
amlwg yn sylweddoli’r niwed y gall tynnu neu 
rannu delweddau o’r fath ei achosi. 

Er ein bod yn cydnabod bod dadleuon cryf 
o blaid cynnwys delweddau sy’n bersonol i 
rai grwpiau crefyddol penodol, 

 
rydym hefyd yn cydnabod yr anawsterau wrth 
ddiffinio cwmpas y delweddau hyn. Byddai 
hefyd yn anarferol i drosedd gael ei diffinio’n 
wahanol yn ôl credoau grwpiau penodol 
mewn cymdeithas. O ganlyniad, nid ydym yn 
teimlo bod gennym ddigon o wybodaeth, nac 
yn deall digon am farn y cyhoedd, i wneud 
cynnig dros dro ar y mater hwn. Felly, 
byddem yn falch o gael barn ymgyngoreion 
ynghylch cynnwys y delweddau hyn. 

 

 
 

Beth a olygwn wrth ‘tynnu’ a ‘rhannu’? 

Tynnu 
At ddibenion troseddau voyeuriaeth, mae 
adran 67(3) o Ddeddf Troseddau Rhywiol 
2003 yn ei gwneud hi’n drosedd ‘recordio’ 
person arall yn cyflawni gweithred breifat heb 
ei ganiatâd. Mae’r drosedd ‘tynnu llun/fideo o 
dan ddillad rhywun’ yn adran 67A(2) o 
Ddeddf Troseddau Rhywiol 2003 hefyd yn 
defnyddio’r gair ‘recordio’. Nid yw ‘recordio’ 
wedi’i ddiffinio, ond mae’r Nodyn Esboniadol i 
adran 67(3) yn rhoi’r enghraifft o rywun sy’n 
ffilmio rhywun arall yn ddistaw bach yn 
mastyrbio yn ei ystafell wely. Cafodd yr un 
dull o ddiffinio’r term perthnasol ei 
ddefnyddio mewn perthynas â delweddau 
anweddus 
o blant. O dan adran 1 o Ddeddf Amddiffyn 
Plant 1978: ‘mae’n drosedd i rywun dynnu, 
neu ganiatáu tynnu, neu wneud unrhyw lun 
anweddus neu lun ffug o blentyn’. 

Nid oedd ‘tynnu’ wedi’i ddiffinio yn y Ddeddf, ac 
mae canllawiau Gwasanaeth Erlyn y Goron ar y 
drosedd yn nodi y dylid rhoi ei ‘ystyr naturiol a 
chyffredin’.26 Yn ystod ein trafodaethau cyn 
ymgynghori â rhanddeiliaid, nid oeddem yn 
ymwybodol o unrhyw faterion yn ymwneud â’r 
term deddfwriaethol ‘recordio’ yn y troseddau 
voyeuriaeth a thynnu llun/fideo o dan ddillad 
rhywun. Ni chawsom wybod ychwaith fod diffyg 
diffiniad ar gyfer y term ‘recordio’ wedi creu 
problemau, nac yn gwneud y gyfraith yn 
aneglur, yn ymarferol. 

 
 
 

 

26 CPS ‘Indecent and Prohibited Images of Children’ (20 Rhagfyr 2018, diweddarwyd 30 Mehefin 2020), 
https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/indecent-and-prohibited-images-children 
(ymwelwyd ddiwethaf 8 Hydref 2020). 

Cwestiwn 9 yr Ymgynghoriad cryno 
Rydym yn croesawu barn ymgyngoreion ynghylch a ddylid cynnwys, ac i ba raddau y dylid 
cynnwys delweddau sy’n cael eu hystyried yn bersonol mewn grwpiau crefyddol penodol 
mewn troseddau delweddau personol, pan mae’r sawl sy’n cyflawni yn ymwybodol bod y 
ddelwedd yn cael ei hystyried yn bersonol gan y sawl sy’n cael ei bortreadu. 

https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/indecent-and-prohibited-images-children
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Rydym yn dueddol o ddilyn y dull hwn ar gyfer y 
troseddau a gynigiwn. Nid ydym yn credu y 
bydd angen diffinio ‘tynnu’ mewn cyfraith. Fodd 
bynnag, rydym yn gofyn am farn ymgyngoreion 
ynghylch a yw’r troseddau presennol 
voyeuriaeth neu dynnu llun/fideo o dan ddillad 
rhywun, neu’r drosedd o dynnu yn adran 1 o 
Ddeddf Amddiffyn Plant 1978, yn methu unrhyw 
ddulliau ‘tynnu’ y dylai gael eu gwneud yn 
drosedd. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Copïo fel ffordd o dynnu 
Mae copïo yn ffordd benodol o gofnodi 
delwedd sy'n gofyn am archwilio pellach. 
Gellir disgrifio copïo fel rhywbeth sy’n creu 
tebygrwydd i ddelwedd sydd eisoes yn 
bodoli. 
Mae llawer iawn o gopïo’n cael ei wneud yn 
ddigidol; er enghraifft, tynnu ciplun o ddelwedd 
sy’n ymddangos ar ffôn neu gyfrifiadur neu 
lawrlwytho delwedd sy’n bodoli’n barod a’i 
gadw mewn lleoliad arall. Gellir copïo delwedd 
hefyd gan ddefnyddio llungopïwr. Rydym ni’n 
credu bod sbectrwm o ymddygiad copïo, gyda 
rhai mathau o gopïo yn debyg i dynnu, a rhai 
sy’n debycach i gadw delwedd. 
Rydym yn cynnig y dylid cyfyngu ‘tynnu’ i 
sefyllfaoedd lle, oni bai am weithredoedd 
y sawl sy’n cyflawni, na fyddai’r 
ddelwedd yn bodoli fel arall, ni waeth sut 
cafodd y ddelwedd honno ei thynnu. 
Rydym yn dod i’r casgliad yn y Papur 
Ymgynghori y dylai tynnu ciplun o alwad 
fideo sy’n cael ei dangos mewn amser 
real ddod o dan y diffiniad o dynnu, ond 
na ddylai hyn fod yn berthnasol i gopïo 
delwedd neu fideo a oedd eisoes wedi’i 
‘dynnu’ a chael ei roi wedyn i’r sawl sy’n 
eu derbyn. Rydym o’r farn bod y math 
olaf o gopïo yn fwy tebyg i gadw neu 
feddu ar ddelwedd, neu wneud delwedd, 
mewn rhai achosion. 

Rhannu 
Mae adran 33 o Ddeddf Cyfiawnder 
Troseddol a’r Llysoedd 2015 yn ei gwneud 
hi’n drosedd ‘datgelu’ delwedd bersonol 
heb ganiatâd (gyda’r bwriad o achosi gofid 
i’r person yn y llun). Mae adran 34(1) o 
Ddeddf Cyfiawnder Troseddol a'r Llysoedd 
2015 yn nodi bod person yn ‘datgelu’ 
rhywbeth os yw’n ‘rhoi’, yn ‘dangos’ neu’n 
‘gwneud iddo fod ar gael’ i’r person. Mae 
adran 34(2) yn datgan ymhellach bod 
delwedd yn cael ei ‘datgelu’, ni waeth os 
yw'n cael ei rhoi, ei dangos neu ar gael am 
dâl, ac a yw wedi cael ei rhoi, ei dangos 
neu ei gwneud ar gael i’r person yn y 
gorffennol. 

Ni chlywsom dystiolaeth gan randdeiliaid fod y 
diffiniad o ‘ddatgelu’ yn y drosedd datgelu 
bresennol yn rhy gyfyngedig. Mae’n cynnwys 
delweddau sy’n cael eu datgelu ar-lein, gan 
gynnwys ar wefannau, drwy e-bost neu drwy 
wasanaethau negeseua preifat. Mae hefyd yn 
cynnwys delweddau sy’n cael eu datgelu all-lein, 
er enghraifft delweddau sy’n cael eu hargraffu a’u 
hanfon yn y post neu eu dosbarthu â llaw. Mae 
hyd yn oed yn cynnwys lluniau, er enghraifft, 
dangos delwedd i rywun ar ddyfais neu gopi wedi’i 
argraffu o ddelwedd, heb anfon neu roi’r ddelwedd 
iddynt fel nad ydynt yn gallu ei chadw. 

Cwestiwn 10 yr Ymgynghoriad cryno 

A oes unrhyw fath o ‘dynnu’ nad yw 
troseddau voyeuriaeth neu dynnu llun/fideo 
o dan ddillad rhywun fel ag y maent ar hyn 
o bryd, neu’r drosedd tynnu yn adran 1 
Deddf Amddiffyn Plant 1978, yn eu 
cynnwys? 

Cwestiwn 11 yr Ymgynghoriad 
cryno 
A yw ymgyngoreion yn cytuno y dylai 

trosedd ‘tynnu’ ond cynnwys 
ymddygiad lle, oni bai am 
weithredoedd y sawl sy’n cyflawni, na 
fyddai’r ddelwedd yn bodoli fel arall? 
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Yn ein barn ni, dylid cynnwys pob un o’r 
mathau hyn o ddatgelu mewn trosedd 
rhannu newydd. Byddai hyn yn cynnwys, 
ond heb fod yn gyfyngedig i, bostio neu 
gyhoeddi delweddau ar wefannau, anfon 
delweddau drwy e-bost neu wasanaethau 
negeseua preifat fel WhatsApp, a ffrydio 
byw. Byddai hefyd yn cynnwys 
gweithredoedd all-lein fel anfon delwedd at 
rywun arall drwy’r post neu â llaw neu 
ddangos delwedd i rywun arall yn bersonol, 
boed y ddelwedd wedi’i storio ar ffôn neu ar 
ffurf copi caled. Byddai hefyd yn cynnwys 
gwneud delwedd ar gael drwy ei storio yn 
rhywle i bobl eraill ei gweld, er enghraifft 
system ffeilio ar y cyd neu ffolder a rennir ar 
gyfrifiadur. 

Delweddau personol wedi’u tynnu 
neu eu rhannu mewn ‘man 
cyhoeddus’ yn y gorffennol 
Bydd rhai eithriadau’n berthnasol i ddelweddau 
sy’n cael eu tynnu mewn man cyhoeddus neu 
sydd wedi cael eu rhannu mewn man cyhoeddus 
yn y gorffennol. Am ragor o fanylion, ewch i 
bennod 11 fersiwn lawn y Papur Ymgynghori. 

 
Beth yw rôl caniatâd? 

 

 
Mae adran 74 o Ddeddf Troseddau Rhywiol 
2003 yn darparu bod rhywun yn caniatáu os 
yw’n cytuno drwy ddewis, a bod ganddo neu 
ganddi’r rhyddid a’r gallu i wneud y dewis 
hwnnw. Mae adrannau 75 ac 76 Deddf 
Troseddau Rhywiol 2003 yn cynnwys cyfres 
o ragdybiaethau y gellir eu gwrthbrofi ac na 
ellir eu gwrthbrofi mewn perthynas â gallu, 
twyllo a gwneud o wirfodd. Yn ein barn ni, ac 
ystyried natur rywiol llawer o gamddefnyddio 
delweddau personol, byddai creu 
darpariaethau ar wahân sy’n rheoli caniatâd 
yn y cyd-destun hwn yn gallu achosi 
dryswch. 

Cwestiwn 12 yr Ymgynghoriad 
cryno 
A yw ymgyngoreion yn cytuno y 
dylai ‘rhannu’ delwedd bersonol 
gynnwys: 

i. rhannu delweddau personol ar-
lein, gan gynnwys postio neu 
gyhoeddi ar wefannau, anfon 
drwy e-bost, 
anfon drwy wasanaethau negeseua 
preifat, a ffrydio byw; 

 
ii. rhannu delweddau personol 

iawn all-lein, gan gynnwys eu 
hanfon drwy’r post neu eu 
dosbarthu â llaw; a 

 
iii. dangos delweddau personol i 

rywun arall, gan gynnwys storio 
delweddau ar ddyfais i bobl eraill 
eu gweld a dangos copïau wedi’u 
hargraffu i bobl eraill. 

A oes unrhyw fathau eraill o rannu y 
mae'r ymgyngoreion yn teimlo y dylid 
eu cynnwys yn y diffiniad o ‘rannu’? 
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Yn ystod ein hymgysylltiad cyn yr 
ymgynghoriad, roedd nifer o 
randdeiliaid, gan gynnwys Gwasanaeth 
Erlyn y Goron a’r heddlu, wedi 
cymeradwyo’r defnydd o’r darpariaethau 
caniatâd yn adrannau 74-76 o Ddeddf 
Troseddau Rhywiol 2003, gan ddadlau 
eu bod yn hawdd eu deall ac y byddent 
yn gweithio’n dda ar gyfer troseddau 
sy’n ymwneud â chamddefnyddio 
delweddau personol. Rydym felly yn 
cynnig dros dro y dylai adrannau 74 i  
76 o Ddeddf Troseddau Rhywiol 2003 
fod yn gymwys i’r troseddau rydym ni 
wedi’u cynnig dros dro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prawf o niwed gwirioneddol 
Nid yw prawf o niwed gwirioneddol yn un 
o ofynion y troseddau voyeuriaeth, tynnu 
llun/fideo o dan ddillad rhywun neu  
ddatgelu. Drwy fynnu bod yr erlyniad yn 
profi bod y dioddefwr wedi cael ei niweidio 
gan y camddefnyddio, gall hyn achosi 
trawma eto i’r dioddefwr, a byddai’n 
rhwystr diangen i erlyn. Byddai 
beiusrwydd digonol yn cael ei sicrhau 
drwy elfennau eraill o’r troseddau rydym 
yn eu cynnig. Felly, rydym yn cynnig dros 
dro na ddylai troseddau delweddau 
personol ofyn am brawf o niwed 
gwirioneddol. 

 

 

 
Gwneud delweddau personol 
Yn ein cynigion dros dro, byddai rhannu 
heb ganiatâd neu fygwth 
rhannu delweddau personol wedi’u 
haddasu, gan gynnwys delweddau wedi’u 
haddasu’n ddigidol a delweddau ffug-fanwl, 
yn drosedd. Er mwyn penderfynu a ddylai 
‘gwneud’ delwedd bersonol fod yn drosedd 
(heb ei rhannu neu fygwth ei rhannu), 
rydym yn 
gofyn am farn yr ymgyngoreion ynghylch pa 
mor gyffredin yw’r achosion o ‘wneud’ delwedd 
bersonol, y cymhellion a’r niwed sy’n 
gysylltiedig â hynny. 

Cwestiwn 14 yr Ymgynghoriad 
cryno 

A yw ymgyngoreion yn cytuno na 
ddylai prawf o niwed gwirioneddol fod 
yn elfen o droseddau camddefnyddio 
delweddau personol? 

Cwestiwn 15 yr Ymgynghoriad 
cryno 

i pa mor gyffredin yw gwneud 
delweddau personol heb ganiatâd, 
heb rannu neu fygwth rhannu’r 
ddelwedd wedyn? 

 
ii beth sy’n cymell unigolion i 

wneud delweddau personol 
heb ganiatâd, heb rannu neu 
fygwth eu rhannu? 

 
iii sut, ac i ba raddau, y mae 

gwneud delweddau personol 
heb ganiatâd (heb rannu neu 
fygwth eu rhannu) yn niweidio’r 
unigolion yn y delweddau? 

Cwestiwn 13 yr Ymgynghoriad 
cryno 
A yw ymgyngoreion yn cytuno y 
dylai’r darpariaethau caniatâd yn 
adrannau 74 i 76 o Ddeddf 
Troseddau Rhywiol 2003 fod yn 
gymwys i droseddau camddefnyddio 
delweddau personol? 
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Ydy’r rhain yn droseddau rhywiol? 
 

 
 

Mae camddefnyddio delweddau 
personol ar gontinwwm o gamdriniaeth 
rywiol. Mae hyn yn golygu, er bod llawer 
o’r ymddygiad yn fath o droseddu rhywiol, 
ni fyddai’r ymddygiad cyfan yn cael ei 
gategoreiddio na’i gosbi fel trosedd rywiol. 
Mae’r term camddefnyddio delweddau 
personol yn derm cyffredinol a chynhwysol i 
adlewyrchu natur y delweddau ond hefyd yr 
ystod o ymddygiad niweidiol a ddangosir 
gan y sawl sy’n cyflawni hynny. 

Gorchmynion Ategol 
Yng ngoleuni’r ffaith bod llawer o’r 
ymddygiad hwn yn gamdriniaeth rywiol, 
rydym yn cynnig dros dro y dylai’r 
darpariaethau ategol canlynol fod ar gael 
(yn ogystal â’r rhai sydd ar gael i’r llys yn 
fwy cyffredinol): 

a. bod pawb sy’n dioddef y troseddau 
newydd sy’n ymwneud â 
chamddefnyddio delweddau 
personol yn cael aros yn ddienw 
am oes; 

b. gofynion hysbysu (a elwir yn 
‘gofrestr troseddwyr rhyw’) a 
ddylai gael eu sbarduno’n 
awtomatig ar gyfer y drosedd o 
dynnu neu rannu delwedd 
bersonol heb ganiatâd er mwyn 
cael boddhad rhywiol pan fydd 
trothwy difrifoldeb priodol yn cael 
ei fodloni; 

c. Gorchmynion Atal Niwed Rhywiol 
os yw’n cael ei ystyried bod angen 
diogelu’r cyhoedd neu aelodau 
penodol o’r cyhoedd rhag niwed 
rhywiol. 

Cwestiwn 16 yr Ymgynghoriad 
cryno 

i. a ddylai gorchmynion aros 
yn ddienw fod ar gael i bob 
dioddefwr? 

 
ii. a ddylid sbarduno gofynion hysbysu 

os mai bwriad y diffynnydd oedd cael 
boddhad rhywiol pan fydd trothwy 
difrifoldeb priodol wedi’i fodloni? 

 
iii. a ddylai Gorchmynion Atal 

Niwed Rhywiol fod ar gael 
dan bob un o’r pedair 
trosedd os oes angen 
diogelu’r cyhoedd rhag 
niwed rhywiol? 
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Esgus rhesymol 
Bydd achosion yn codi lle na fydd 
gweithred y diffynnydd, hyd yn oed heb 
ganiatâd, yn cyfiawnhau ei wneud yn 
droseddwr oherwydd nad yw ei 
ymddygiad yn cael ei ystyried yn foesol 
anghywir nac yn niweidiol neu fod y niwed 
yn fach iawn. Gellir cyfiawnhau’r 
ymddygiad yn ei hanfod oherwydd ei fod 
yn unol â nod cyfreithlon neu er lles y 
cyhoedd neu er budd y cyhoedd. Rydym 
yn cynnig dros dro y dylai amddiffyniad 
fod ar gael ar ffurf ‘esgus rhesymol’, ac y 
dylai gynnwys: 

1. tynnu neu rannu roedd y diffynnydd 
yn credu’n rhesymol bod angen 
gwneud hyn at ddibenion atal, 
canfod, ymchwilio neu erlyn 
troseddau; 

2. tynnu neu rannu roedd y diffynnydd 
yn credu’n rhesymol bod angen 
gwneud hyn at ddibenion achosion 
cyfreithiol; 

3. rhannu roedd y diffynnydd yn 
credu’n rhesymol bod angen 
gwneud hyn er mwyn gweinyddu 
cyfiawnder; 

4. tynnu neu rannu at ddibenion 
meddygol, gwyddonol neu addysgol 
dilys; a 

5. tynnu neu rannu rhywbeth a 
oedd er budd y cyhoedd. 

Cwestiwn 17 yr Ymgynghoriad 
cryno 

 
A ddylai amddiffyniad fod ar 
gael ar ffurf esgus rhesymol, 
sy’n cynnwys: 

 
i tynnu neu rannu roedd y 

diffynnydd yn credu’n 
rhesymol bod angen gwneud 
hyn at ddibenion 
atal, canfod, ymchwilio neu erlyn 
troseddau; 

 
ii tynnu neu rannu roedd y 

diffynnydd yn credu’n rhesymol 
bod angen gwneud hyn at 
ddibenion 
achosion cyfreithiol; 

 
iii rhannu roedd y diffynnydd yn 

credu’n rhesymol bod angen 
gwneud hyn er mwyn gweinyddu 
cyfiawnder; 

 
iv tynnu neu rannu at ddibenion 

meddygol, gwyddonol neu 
addysgol dilys; a 
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