
Appendix 1 

Aros yn Ddiogel Wrth Deithio 

 
Mae'r cyngor a'r arweiniad hwn wedi'u cynllunio i gynnig cymorth i chi aros yn ddiogel wrth deithio i, o ac o gwmpas y 

cystadlaethau Adeiladu Sgiliau. 

 

Cyn teithio 

• Byddwch yn barod ymlaen llaw. Rhowch ddigon o amser i chi'ch hun deithio i'r gystadleuaeth. 

• Sicrhewch fod gennych yr holl ddogfennau cywir sydd eu hangen ar gyfer eich taith (tocynnau trên ac ati). 

• Sicrhewch eich bod wedi cynllunio'ch llwybr yn ofalus gyda chynllun wrth gefn os amherir ar drafnidiaeth 

gyhoeddus. 

• Sicrhewch fod rhywun yn ymwybodol o'ch cynlluniau teithio (teulu, ffrind neu'r Tîm Adeiladu Sgiliau eich 

cyrchfannau dechrau a gorffen a faint o'r gloch y dylech fod yn cyrraedd. 

• A all aelod o'r teulu neu ffrind eich gollwng i'ch cyrchfan teithio? 

• Sicrhewch fod gennych gopi ysgrifenedig o fanylion cyswllt mewn argyfwng. 

• Peidiwch â thynnu sylw atoch chi'ch hun trwy wisgo dillad a all fod yn amhriodol neu'n anaddas. 

 

Wrth deithio 

• Wrth ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, peidiwch â sefyll ar eich pen eich hun lle y bo modd. 

• Dynodwch staff/mannau cymorth sydd gerllaw wrth i chi aros am eich trafnidiaeth gyhoeddus. 

• Sicrhewch nad yw lefel sŵn eich clustffonau ar y lefel uchaf fel eich bod yn ymwybodol o'r hyn sydd o'ch 

cwmpas bob amser ac nad ydych yn colli unrhyw gyhoeddiadau. 

• Pan na fyddwch yn defnyddio'ch dyfais symudol/clustffonau cadwch nhw'n ddiogel drwy eu rhoi yn eich bag, 

wedi’i gau, allan o'r golwg neu y tu mewn i boced cot ac nid ym mhocedi cefn eich trowsus/jîns. 

• Ymddiried yn eich greddf. Os teimlwch nad yw rhywbeth yn iawn dewch o hyd i aelod o staff ar unwaith. 

• Byddwch yn wyliadwrus bob amser. 

• Peidiwch â hysbysebu eich eiddo i ladron, os nad ydych yn ei ddefnyddio (dyfais symudol ac ati), dylech ei 

gadw. 

 

 

Eitemau gwerthfawr 

• Ceisiwch osgoi defnyddio clustffonau brand sy'n hysbysebu i ddarpar ladron yn union pa ddyfais y gallech 

fod yn ei defnyddio a'i chost bosibl (e.e. clustffonau Beats/Apple). 

• Dylech ddod â'r hyn sydd ei angen arnoch ar gyfer hyfforddiant yn unig gyda chi. Ceisiwch osgoi dod ag 

eitemau nad oes eu hangen arnoch, gan gynnwys dyfeisiau electronig, oriawr/gemwaith neu arian parod a 

chardiau ychwanegol. 

• Cadwch unrhyw eiddo sydd ei angen arnoch wrth deithio wedi'i storio ym mhrif boced eich bag yn hytrach na 

rhannau allanol a allai fod yn agored i gyfleoedd i rywun ddwyn. Sicrhewch fod pob adran wedi'i gau’n llawn 

yn unol â hynny a defnyddiwch glo clap neu systemau cloi eraill. 

• Ceisiwch osgoi defnyddio Wi-Fi cyhoeddus lle y bo modd, mae lladrad seiber yn fwy cyffredin nag yr ydych 

chi'n meddwl. 

• Fe'ch cynghorir i ddiogelu pob dyfais symudol â chyfrinair ac ychwanegu offer olrhain (fel Apiau 'dod o hyd i 

fy ffôn'). 

• Sicrhewch fod swyddogaeth cloi eich dyfeisiau wedi'i osod i lai na 3 munud os byddwch yn anghofio ei gloi â 

llaw. 

• Yn yr achos annhebygol y bydd eich ffôn yn cael ei gymryd/ei golli, cadwch gopi o unrhyw fanylion 

cyswllt/rhifau cyswllt perthnasol y gallai fod angen i chi eu defnyddio rhag ofn y bydd argyfwng. 

 

 


