
BWLIO AR-LEIN 

Adroddodd plant a phobl ifanc mai Bwlio Ar-lein (a elwir gynt yn 

‘Seiber-fwlio’) yw eu prif bryder. Gall fod ar sawl ffurf wahanol ac fel 

arfer mae'n estyniad o weithgarwch bwlio arall.  

Mae bwlio ar-lein yn aml yn cael ei wneud drwy Gyfryngau 

Cymdeithasol, SMS (negeseuon testun) ac amgylcheddau ar-lein 

eraill megis platfformau gemau ar-lein.  

Mae'r amgylchedd ar-lein yn gallu tynnu ein sylw oddi ar y ffaith 

bod bwlio o unrhyw fath, boed ar-lein neu all-lein, yn dal i fod yn 

ymddygiad o fwlio. Yn wahanol i'r bwlio 'traddodiadol' wyneb yn 

wyneb, mae dioddefwyr yn parhau i dderbyn camdriniaeth pan 

maent yn bell o’r cyflawnwr (e.e. ar ôl yr ysgol, gartref). 

Gall deimlo’n ddi-baid a gall fod yn arbennig o anodd pan mae’n 

parhau i mewn i’r cartref, lle a fyddai fel arfer yn cael ei ystyried 

fel noddfa rhag y bwlis. 

Gall oedolion deimlo'n llai hyderus i ymdrin â bwlio ar-lein oherwydd ei fod yn cynnwys 

technoleg. Fodd bynnag, mae bwlio o unrhyw fath boed drwy'r Cyfryngau Cymdeithasol, ar 

Gemau Ar-lein, drwy Apiau Negeseuon neu’n gymysgedd o’r platfformau hyn i gyd yn dal i fod 

yn fwlio. 

Gall pobl ifanc deimlo ei fod yn rhywbeth maent yn ddisgwyl neu fod ychydig iawn y gellir 

gwneud am y peth.  

Yn yr un modd, mae cyflawnwyr yn aml yn cyfeirio at y bwlio fel ‘tynnu coes yn unig’, heb sylwi 

ar y gofid mae’n achosi, yn enwedig gan ei fod yn digwydd ‘o bell’ neu ‘du ôl i sgrin’ yn hytrach 

nag wyneb yn wyneb. 

Mae gofyn i bobl ifanc 'ddileu ffrindiau' neu osgoi'r platfform a ddefnyddir yn gallu gwaethygu'r 

broblem, gan gynyddu'r teimlad o unigrwydd neu aruniged gan eu gwahanu’n bellach rhag eu 

ffrindiau. Yn ogystal â hyn, gan fod pobl ifanc wedi buddsoddi gymaint i'w technoleg, os ydan 

nhw'n ofni eu bod am ei cholli , efallai y byddant llai tebygol i godi'r broblem pan mae'n digwydd. 

Gwneud Defnydd o’r Dechnoleg: Tra bo bwlio ar-lein yn gallu bod yn 

benodol ddinistriol, mae'n golygu hefyd ei fod yn cyflwyno cyfleoedd 

ychwanegol i fynd i'r afael â'r broblem. Mae achosion o fwlio ar-lein yn 

gadael 'ôl troed' ar-lein ac yn gallu cael ei gadw drwy gipluniau fel 

tystiolaeth i weithredu'n bellach. 

Mae annog pobl ifanc i fod yn weithredol yn hytrach na gwylio yn gallu 

bod yn her ond nid oes angen i hyn fod yn gyfwynebiad uniongyrchol – 

mae defnyddio’r arfau a’r cyfleusterau adrodd sydd ar gael yn gallu bod 

yn effeithiol, ac mae mwy o lawer o ddewisiadau na hynny a dybiwyd i 

ddechrau. 



Cefnogaeth: Gall annog plant a phobl ifanc i godi'r 

broblem (am eu hunain neu ffrind maent yn pryderu 

amdanynt) ymddangos fel cam mawr iddynt, felly 

mae'n hanfodol eu bod yn teimlo fel eu bod yn cael 

eu cefnogi. Mae deall bod gofyn am help yn 

cymryd llawer iawn o ddewrder. I’r person ifanc, 

efallai mai codi'r broblem yw'r cam mwyaf diweddar 

gan fod y bwlio wedi bod yn digwydd am gyfnod hir 

o bosib.  
Peidiwch â chael eich dallu gan dechnoleg – 

weithiau, mae’n ddefnyddiol gofyn ‘sut y byddwn i’n ymateb petai technoleg ddim yn rhan o'r 

broblem? 

Cwestiynau: 

A fyddwn i’n gwybod sut i ymateb i ddatgeliad am fwlio ar-lein? 

Ydw i’n gwybod lle galla i ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ymdrin â digwyddiadau? 

Oes gan fy sefydliad broses gadarn ac effeithiol i ymdrin â digwyddiadau o fwlio? 

HELPLINES: 

FREEPHONE 080880 23456 

FREEPHONE 0808 800 5000 

Childline  FREEPHONE 0800 1111 
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