
 

 

Byddwn/Ni fyddwn i’n meindio petai hyn yn digwydd i mi... Datganiadau 
 Cael gwahoddiad i barti drwy neges testun 

 Adborth positif i rywbeth sydd ar Facebook  

 50 o bobl yn hoffi fy llun proffil newydd ar-lein  

 Hun-luniau hwyliog yn fy albwm lluniau ar-lein  

 Hun-lun da ar-lein  

 Rhannu lluniau hwyliog o ffrindiau ar-lein 

 Llun ohonof i a fy nghariad yn gwenu a gafodd ei 

rannu â ffrindiau  

 Llun ohonof i ar-lein gyda fy nheulu mewn priodas 

 Gweld llun o fy ffrindiau ysgol ar Twitter  

 Cael neges testun sy’n dweud, “Dwi’n meddwl bo 

chdi’n secsi”! 

 Cael fideo gan ffrind o ef/hi yn canu gyda gitâr  

 Postio fideo ohonof i fy hun yn cymryd rhan mewn 

digwyddiad chwaraeon 

 Sylwadau cas am sut rwy’n edrych ar-lein 

 Cael llun noeth o rywun ar fy ffôn 

 Llun ohonof i fy hun yn fy ngwisg nofio ar fy ffôn  

 Llun ohonof i a fy nghariad yn cusanu sydd wedi cael 

ei rannu ar-lein 

 Cael hun-lun hanner noeth gan ffrind ysgol 

 Rhywun yn fy ffilmio ar eu camera heb i mi wybod 

 Rhywun yn rhannu fy llun heb ofyn caniatâd 

 Neges testun yn gofyn i mi anfon hun-lun noeth  

 Anfon llun noeth o ffrind at ffrindiau eraill 

 Fy ffrind yn gofyn i mi dynnu llun ohonynt yn eu dillad 

isaf 

 Tynnu hun-lun noeth a’i gadw ar fy ffôn 

 Fy ffrindiau ysgol yn gweld llun hanner noeth ohonof  

 Aelod o fy nheulu yn gweld llun hanner noeth ohonof 

 Fy ffrindiau yn gweld llun angharedig ohonof ar-lein 

 Rhywun yn postio llun ohonof i yn fy nillad isaf ar-lein 

 Dod o hyd i lun anweddus yn ddamweiniol ar-lein 

 Anfon llun ohonof i yn fy nillad isaf at ffrind  

 Rhywun yn anfon linc i mi i wefan bornograffig 

 Rhywun yn anfon fideo ataf o rywun dwi’n nabod yn 

ymddwyn mewn ffordd rywiol 

 Rhywun yn rhannu fideo didrugaredd ohonof mewn parti 

aros drosodd 

Adnodd  12a. 



 

 

 


