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Gwerthoedd ac egwyddorion
Mae’r gwerthoedd a’r egwyddorion a restrir isod yn ategu ein dyhead ar y cyd i weithio mewn partneriaeth
tuag at ddileu pob math o Drais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol. Maent wedi cael
eu cynllunio i ddarparu’r sylfaen ar gyfer plismona a gweithio mewn partneriaeth wrth geisio datblygu a
gweithredu polisïau, rhaglenni ac arferion priodol. Ystyrir bod pob gwerth cyn bwysiced â’i gilydd, ac wedi’i
gymeradwyo gan bartneriaid, yn cynnwys pobl â phrofiad fel dioddefwyr a goroeswyr:
1

Mae Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol yn achosion sylfaenol o dorri
hawliau dynol, ac ni fydd unrhyw gymuned na diwylliant yn goddef hyn.

2

Mae’r gymuned gyfan yn gyfrifol am atal trais a chamdriniaeth, ac mae angen dealltwriaeth ar y cyd
o’r materion ynghyd â’r penderfyniad ar y cyd i ddatrys y broblem a’i hachosion.

3

Diogelwch a llesiant y sawl y mae Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol
yn effeithio arnynt fydd blaenoriaeth gyntaf unrhyw ymateb.

4

Lleisiau dioddefwyr, goroeswyr a chymunedau fydd wrth wraidd y broses o lywio’r gwaith a wnawn.

5

Ni fydd dioddefwyr na goroeswyr yn gyfrifol am ymddygiad y troseddwr.

6

Mae plant yn unigryw o ran eu tueddiadau i wynebu trais a chamdriniaeth, a gwneir pob ymgais
i’w diogelu o niwed yn y byrdymor a’r hirdymor.

7

Caiff troseddwyr Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol eu dwyn i gyfrif am
eu hymddygiad ac eir i’r afael â gweithredoedd sy’n gyfystyr â throsedd yn briodol.

8

Bydd cydweithio yn Heddlu De Cymru yn seiliedig ar yr egwyddorion canlynol ac yn eu hadlewyrchu:
Natur agored, her adeiladol, gwneud penderfyniadau clir ac effeithiol.

9

Byddwn yn ceisio rhannu’r hyn a ddysgwn a chreu sylfaen dystiolaeth er mwyn llywio penderfyniadau
a wneir, buddsoddi yn y broses o werthuso arloesedd a cheisio ffyrdd o ddatblygu darpariaeth arbenigol
gynaliadwy ar gyfer dioddefwyr a goroeswyr a’u teuluoedd.

10 Byddwn yn gweithio gyda phartneriaid er mwyn sicrhau ein bod yn adnabod y cysylltiadau rhwng
ffrydiau gwaith eraill a Thrais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol.

‘‘

Roedd yn wych gallu trefnu i gael Heddlu De Cymru mewn ystafell
gyda goroeswyr a dioddefwyr nad yw eu lleisiau wedi cael eu
clywed eto, ac i rannu eu profiad o ddefnyddio’r heddlu mewn
perthynas â cham-drin domestig. Roedd mor bwerus a difyr i’r
heddlu a’r goroeswyr/dioddefwyr. Yr unig ffordd y byddwn yn dileu
achosion o gam-drin domestig a thrais yw drwy gydweithio a
gwrando ar leisiau uniongyrchol y goroeswyr/dioddefwyr.
Rachel Williams, Ymgyrchydd a Goroeswr

’’

3

Rhagair
Yn ystod y pedair blynedd ddiwethaf rydym wedi troi’r gwerthoedd a’r egwyddorion a nodir yn ein strategaeth ar y
cyd gyntaf ar gyfer mynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod a merched yn gamau gweithredu ymarferol. Ymysg
ein hegwyddorion mae dysgu cyson, gwelliannau graddol a gwrando ar ddioddefwyr a goroeswyr. Bydd hyn yn
parhau yn y dyfodol ond mae’n amserol atgyfnerthu ein dull gweithredu â gweledigaeth newydd a dogfen sy’n
nodi cyfeiriad clir ar gyfer y dyfodol. Rydym wedi llunio’r ddogfen strategol hon gyda’n gilydd a thrwy aelodau
arweiniol ein timau yn gweithio gyda’n holl bartneriaid, ac mae wedi’i chynllunio i sicrhau y bydd Heddlu De Cymru
yn parhau i geisio craffu ac adolygu sut y bydd yr heddlu yn gweithio ochr yn ochr â phartneriaid, ac yn rhoi camau
gweithredu ar waith er mwyn gwella’r dull gweithredu. Mae gan bob un ohonom rôl unigryw i’w chwarae er mwyn
sicrhau ein bod yn ymateb yn effeithiol i ddioddefwyr ac yn gwrando ar brofiadau goroeswyr er mwyn ymateb yn
well i’r sawl sy’n wynebu trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol, a’u helpu.
Nid oes unrhyw un cam y gellir ei gymryd i
roi diwedd ar y math o drais a chamdriniaeth
sydd wedi bod yn bla mewn cymdeithas ers
degawdau a chenedlaethau, ond gallwn
newid y dyfodol gyda’n gilydd.
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Mae Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin
Domestig a Thrais Rhywiol yn ddinistriol ac yn
aml mae’n arwain at oes o drallod i
ddioddefwyr, eu teuluoedd a chymunedau. Nid
yw’n gwahaniaethu – mae’n effeithio ar bobl
o bob cefndir a gall yr effaith fod yn ddifrifol a
pharhaus. Ond nid yw’n rhan anochel o’n
cymdeithas na’n diwylliant – mae’n ffiaidd a
gellir ei atal. Rydym yn ymrwymedig i chwarae
ein rhan er mwyn sicrhau y caiff ei drin felly.

Nod y strategaeth yw nodi camau gweithredu ar y cyd er mwyn mynd
i’r afael â Thrais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais
Rhywiol ac mae’n cefnogi deddfwriaeth a fframwaith polisi yng
Nghymru. Rydym yn cydnabod ac yn gwerthfawrogi gwasanaethau
arbenigol a ddarperir yn lleol a bydd gwaith yn parhau i gefnogi’r
gwasanaethau hanfodol hyn. Rydym yn dal i fod yn ymrwymedig i
gydweithio er mwyn atgyfnerthu darpariaeth ledled De Cymru.
Mae’r strategaeth wedi’i bwriadu ar gyfer cynulleidfa ehangach, gan
estyn allan i sefydliadau nad oes ganddynt ddyletswydd gyhoeddus,
ac nad ydynt wedi bod yn flaenllaw mewn perthynas â darparu
gwasanaethau arbenigol yn draddodiadol ond y mae ganddynt
gyfraniad gwerthfawr i’w wneud. Fel y cyfryw ni ddefnyddiwyd y term
Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol yn
rhydd o fewn testun y ddogfen. Defnyddiwyd trais a chamdriniaeth yn
lle hynny. Fodd bynnag, mae’r strategaeth yn tynnu sylw at nifer
achosion, effaith, gweithredoedd a materion a godwyd gan
ddioddefwyr a goroeswyr pob math o drais a chamdriniaeth, ac mae’n
ceisio amlinellu’r camau gweithredu y gallwn eu cymryd ar y cyd er
mwyn gwneud gwahaniaeth.

Mae’r strategaeth hon yn adeiladu ar
gyflawniadau cadarnhaol Cynllun Heddlu
De Cymru ar gyfer Mynd i’r Afael â Thrais yn
erbyn Menywod a Merched (2014 -17) sef y cynllun cyntaf o’r fath gan Heddlu De Cymru. Arweiniwyd y
cynllun gweithredu ar y cyd gan y Comisiynydd a’r Prif Gwnstabl, ac arweiniodd at y canlynol:
● creu sawl Canolfan Diogelu Amlasianaeth (MASH)
● gwell dealltwriaeth o’r gwasanaethau sydd ar gael er mwyn llywio gwaith comisiynu
● gwell ymatebion gan yr heddlu a phartneriaid drwy hyfforddiant a mentrau ymyrryd yn gynnar
● ac, am y tro cyntaf, ffocws sylweddol ar fynd i’r afael ag ymddygiad troseddwyr er mwyn lleihau nifer
y dioddefwyr yn y dyfodol
Mae’r cynnydd a wnaed yn dangos yn glir ein hymrwymiad parhaus ar y cyd i ddatblygu’r agenda hon ond mae
hefyd yn dangos natur hirdymor yr ymrwymiad hwnnw. Rydym yn credu mai timau amlasiantaeth, sydd wedi’u
cysylltu ac wedi’u cydleoli yn ddelfrydol yw’r ffordd orau o sicrhau gwaith partneriaeth effeithiol a diogel bob
dydd. Lle nad yw’r rhain yn bodoli, byddwn yn annog partneriaid i wrando’r achos a byddwn yn siarad yn
gyhoeddus am y buddiannau. Ni ddylai unrhyw un fyw mewn ofn trais a chamdriniaeth yn ei gartref neu ei
gymuned ei hun. Byddwn yn parhau i dargedu adnoddau er mwyn sicrhau llwybrau clir at ddiogelwch i
ddioddefwyr, gan gefnogi a grymuso goroeswyr a buddsoddi mewn ymyriadau seiliedig ar dystiolaeth sy’n mynd
i’r afael ag achosion sylfaenol a’r agweddau a’r ymddygiadau niweidiol sy’n arwain at drais a chamdriniaeth.

Datblygwyd y strategaeth hon mewn ymateb i’r dystiolaeth lethol bod menywod yn fwy tebygol o brofi trais
a chamdriniaeth o ran amlder a difrifoldeb, dim ond am eu bod yn fenywod. Mae gennym strategaethau
ehangach i ddelio â mathau eraill o gamdriniaeth, yn cynnwys cam-drin domestig sy’n effeithio ar ddynion
a’n dull gweithredu yw trin pob achos o drais yn ôl ei rinwedd ei hun, wrth gynnal ffocws clir ar nifer yr
achosion a’r bygythiad, y niwed a’r risg. Rydym yn cydnabod y gall unrhyw un fod yn ddioddefwr, ac mewn
rhai achosion mae dynion yn ddioddefwyr hefyd, felly bydd yr heddlu yn ymateb i bob dioddefwr sy’n ei
hysbysu am ddigwyddiadau a chaiff pob dioddefwr, boed yn fenyw neu’n ddyn, ei drin mewn modd sensitif
a pharchus. Byddwn yn parhau i ddatblygu ymatebion er mwyn mynd i’r afael ag anghenion dioddefwyr, a
bydd gennym ffocws cryf ar ymyriadau i fenywod y gwyddom eu bod yn fwy tebygol o fod yn ddioddefwyr,
o ran amlder a difrifoldeb y trais a chamdriniaeth.
Rydym yn mabwysiadu’n llawn ddull gweithredu Iechyd y Cyhoedd sydd wedi’i brofi o fynd i’r afael â thrais a
chamdriniaeth drwy ddeall achosion sylfaenol a thrwy gymhwyso egwyddor datblygu cynaliadwy Deddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol, yn cynnwys y pum ffordd o weithio. Bydd hyn yn atgyfnerthu’r ffordd rydym yn cydweithio
â phartneriaid lleol a Llywodraeth Cymru er mwyn mynd i’r afael â’r effaith hirdymor a gaiff trais a chamdriniaeth
ar lesiant ein cymunedau, gan nodi cyfleoedd i ymyrryd yn gynnar a’u hatal rhag digwydd yn y lle cyntaf.
Lleisiau dioddefwyr a goroeswyr trais a chamdriniaeth a’u teuluoedd sydd wrth wraidd y gwaith hwn. Yn rhy aml,
bydd pobl yn nodi eu bod yn teimlo’n rhwystredig na allant gymryd camau er mwyn amddiffyn eu hanwyliaid
neu eu bod yn teimlo’n euog am beidio â deall bod rhywbeth o’i le, neu nad oeddent yn siŵr beth i’w wneud na
sut i helpu. Rydym yn ddiolchgar i bawb sydd wedi bod mor barod i’n helpu i wella ein dulliau gweithredu.
Rydym yn cydnabod bod rhai dioddefwyr yn arbennig o agored i niwed a’i bod yn anoddach estyn allan iddynt,
a bod angen i ni ddod o hyd i ffyrdd penodol o glywed a helpu. Ymysg yr enghreifftiau mae menywod o
gymunedau pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME), y rheini sydd ag Anableddau Dysgu sy’n cael
eu gorfodi a’u rheoli, ac eraill sy’n cael eu hecsbloetio am eu bod eisoes yn agored i niwed. Mae angen i’r rheini
sydd wedi cael profiadau niweidiol yn ystod plentyndod, y rheini sy’n wynebu risg o ecsbloetio plant yn rhywiol,
gweithwyr rhyw a menywod sydd mewn perygl o droseddu gael help arbenigol a ffyrdd o geisio’r help hwnnw.
Rydym yn ymrwymedig i sicrhau bod tîm Heddlu De Cymru yn deall ac ymateb i anghenion ein holl
gymunedau yn y ffordd orau posibl ac mae ein gwaith gydag asiantaethau arbenigol a phartneriaid yn rhan
hanfodol o sicrhau bod pobl yn cael yr ymateb sydd ei angen arnynt, pan fydd ei angen arnynt. Ynghyd â
phartneriaid a’r cyhoedd, byddwn yn parhau i wella ymwybyddiaeth fel y gallwn, gyda’n gilydd, newid
ymddygiadau ac agweddau i’r graddau bod pob math o drais a chamdriniaeth yn mynd yn annerbyniol,
gan rymuso ein cymunedau i fod yn fwy diogel, yn gryfach ac yn fwy hyderus.

Y Gwir Anrh Alun Michael

Jeremy Vaughan

Emma Wools

Comisiynydd yr Heddlu
a Throseddu De Cymru

Prif Gwnstabl,
Heddlu De Cymru

Dirprwy Gomisiynydd yr
Heddlu a Throseddu De Cymru
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Mynd i’r Afael â Thrais yn Erbyn Menywod
a Merched: Strategaeth ar y Cyd
2019 – 2024
Mae Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol yn dinistrio bywydau ac yn effeithio
ar lesiant ein holl gymdeithas. Maent yn torri hawliau dynol a dim ond drwy ddealltwriaeth ac
ymrwymiad ar y cyd na ddylid eu goddef y gellir eu hatal.
Rydym wedi gweithio gyda dioddefwyr, goroeswyr, partneriaid a rhanddeiliaid ehangach er mwyn sefydlu’r
blaenoriaethau a’r egwyddorion sy’n nodi ein cyfrifoldeb unigol ac ar y cyd i fynd i’r afael â Thrais yn erbyn
Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol.
Mae’r strategaeth yn canolbwyntio ar bedwar maes blaenoriaeth allweddol i weithredu arnynt:
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1

Gwell Cydweithio: Byddwn yn cydweithio er mwyn cyflwyno dull system gyfan o atal trais o bob
math yn erbyn menywod a merched

2

Gwaith Atal ac Ymyrryd yn Gynnar: Gyda phartneriaid, byddwn yn canolbwyntio ar effaith
hirdymor penderfyniadau ac yn gweithio i gadw pobl yn ddiogel ac yn iach

3

Diogelu: Byddwn yn datblygu trefniadau diogelu sy’n bodoli eisoes, gan geisio ffyrdd o amddiffyn
pob dioddefwr, ble bynnag y bo

4

Troseddwyr: Byddwn yn gwella ein ffocws ar ymddygiad y troseddwr (ochr yn ochr â chefnogi
dioddefwyr a goroeswyr trais a chamdriniaeth) er mwyn dwyn troseddwyr i gyfrif yn well am
ganlyniadau eu gweithredoedd a chynnig cyfleoedd iddynt newid eu hymddygiad drwy
amrywiaeth o ymyriadau

Mae’n rhaid mynd i’r afael â phob enghraifft o drais a chamdriniaeth yn ôl ei rhinwedd ei hun, o ran camau’r
heddlu a chefnogi’r unigolion dan sylw, a bydd hynny’n gymwys pan fydd y dioddefwr yn ddyn neu mewn
partneriaeth o’r un rhyw neu fath arall o berthynas. Ond mae ein dull yn mynd i’r afael â’r ffaith bod cyfran
anghymesur o ddioddefwyr trais a chamdriniaeth yn fenywod a merched, a bod cyfran anghymesur yn
dioddef y ffurfiau mwy eithafol o drais a chamdriniaeth.

Yn 2017-18 ymdriniodd Heddlu De Cymru â...

73

33,000

o ddigwyddiadau o gam-drin
ar sail anrhydedd

o achosion o gam-drin domestig

1,528

9,683

o droseddau rhywiol difrifol

o droseddau stelcio ac aflonyddu

Roedd traean o
droseddau trais yn
gysylltiedig â
materion domestig

£

Mae cam-drin
domestig yn costio

303.5

miliwn i Gymru
bob blwyddyn

Mae Heddlu De Cymru
yn cael galwad ffôn
bob
munud yn
ymwneud â digwyddiadau
cam-drin domestig

15

Mae mynd i’r afael â thrais a chamdriniaeth wedi bod yn flaenoriaeth i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu
De Cymru ers iddo gael ei ethol am y tro cyntaf. Tynnodd adolygiad diweddar o Gynllun Gweithredu ar y cyd
Heddlu De Cymru ar gyfer Mynd i’r Afael â Thrais yn erbyn Menywod a Merched 2014 – 2017, sef y cyntaf o’i
fath, sylw at y cynnydd a wnaed o ran canolbwyntio camau ar dri maes allweddol:
● Nodi ac Ymyrryd yn Gynnar
● Dull gweithredu sy’n Canolbwyntio ar y Dioddefwr
● Annog Camau Atal
Ymysg y cyflawniadau allweddol roedd:
● newid y ffordd rydym yn gweithio gyda
dioddefwyr a goroeswyr er mwyn rhoi llais
iddynt wrth gynllunio a datblygu gwasanaethau
● cynnwys dioddefwyr a goroeswyr wrth hyfforddi
gweithwyr rheng flaen proffesiynol mewn ffordd
arloesol er mwyn helpu i ddeall cymhlethdodau
camdriniaeth yn well
● gweithio mewn partneriaeth yn well gyda
gwasanaethau iechyd a gwasanaethau
arbenigol er mwyn cyflwyno rhaglenni ar y cyd
fel cynlluniau atgyfeirio gan feddyg teulu a chynlluniau atgyfeirio eraill
● prosiectau wedi’u hanelu at fynd i’r afael ag agweddau ac ymddygiadau niweidiol gan droseddwyr

‘‘

Mae gweithio gyda’r Comisiynydd wedi ein galluogi i ddarparu
gwasanaethau ledled Abertawe a gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl
rydym yn eu cefnogi. Mae cael cymorth a gweithio mewn partneriaeth a
chydweithredu yn golygu y gallwn ddarparu gwasanaethau sy’n fwy arloesol
ac sy’n fwy seiliedig ar dystiolaeth sydd wedi atgyfnerthu ein hymateb i
faterion yn ymwneud â Thrais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a
Thrais Rhywiol. Mae’n bleser gennyf weld bod y Comisiynydd wedi parhau i
roi blaenoriaeth i Drais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais
Rhywiol ac edrychaf ymlaen at weithio gyda’r Tîm yn y dyfodol.

’’

Ali Morris, Cydgysylltydd Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol
Mae meddygfeydd meddygon teulu yn cynnig cyfle i adnabod peryglon cudd a gweithredu ar hynny. Mae
IRIS yn dwyn ynghyd arbenigwyr ar drais yn erbyn menywod a merched ac ymarferwyr iechyd cyffredinol er
mwyn sicrhau na chaiff unrhyw gyfle i helpu ei golli.

CYN IRIS

IRIS AR
WAITH

Caerdydd
a’r Fro
2011 - 2014:
derbyniwyd 7
atgyfeiriad

AR ÔL IRIS
2014 - 2019
Cyflwynwyd
hyfforddiant
IRIS

Derbyniwyd mwy
na 1,000 o
atgyfeiriadau
(Ledled Caerdydd a’r Fro
a Chwm Taf)
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Sut mae ein gwaith â phartneriaid wedi datblygu ers 2014...
Cyflawniadau 2014 – 2018
Lansio Cynllun
Trais yn Erbyn
Menywod a
Merched

Deddf Trais yn
Erbyn Menywod a
Merched Cymru
Cyfraith
Clare

DVPN/O

Deddfwriaeth
Rheolaeth
dan Orfodaeth

Cynhadledd ar
ôl blwyddyn

Adolygiad gan
Gymheiriaid i
Gymru Gyfan

Arolygiad
Effeithiolrwydd
PEEL

Camera
ﬁdeo sy’n
cael ei wisgo
ar y corff

Cronfa Trawsnewid
Trais yn Erbyn
Menywod a
Merched

Stelcio ac
Aﬂonyddu

Fframwaith
Canlyniadau
Rhanbarthol

Anffurﬁo Organau
Cenhedlu
Benywod, Stelcio
ac Aﬂonyddu

Adfywio
strategaeth Rheoli
Heddlu De Cymru
mewn perthynas
â Cham-drin
Domestig

2014

2015

2016

2017

2018

Archwilio ymatebion iechyd i Gam-drin
Domestig - Bwrdd Iechyd Prifysgol
Abertawe Bro Morgannwg,
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Ymgysylltu â Landlordiaid Cymdeithasol

TALK – menter prifysgolion sy’n ymateb i
achosion o gam-drin domestig a thrais rhywiol

Sicrhau 1.4 miliwn i gefnogi Dull
Gweithredu System Gyfan

Nodi egwyddorion craidd lefel uchel
sy’n ategu arferion gwaith a gwerthoedd
a rennir

Mentrau ar gyfer y rheini sy’n agored
i niwed yn yr economi liw nos
Fforwm Rhanbarthol Heddlu De Cymru ar
Gam-drin Domestig a Thrais Rhywiol
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Arolygiad
Effeithiolrwydd
PEEL

Adnabod Troseddwyr Rhyw/
Peryglus drwy Hysbysiad
Diogelu’r Cyhoedd

Gwella’r broses o gynnal ymchwiliadau
cychwynnol i droseddau rhywiol
ASK and ACT Midwife Training –
Cardiff and Vale UHB
Hyfforddiant Gofyn a Gweithredu i
Fydwragedd – Bwrdd Iechyd Prifysgol
Caerdydd a’r Fro IRIS - hyfforddi staff
meddygfeydd meddygon teulu i adnabod
arwyddion trais a cham-drin domestig –
dechrau yng Nghaerdydd
Statws achredu Rhuban Gwyn ar y cyd
am y tro cyntaf
Rhanbarth Heddlu De Cymru –
Mapio’r Gwasanaethau
Trais Rhywiol a Ddarperir
Rhanbarth Heddlu De Cymru –
Mapio’r Gwasanaethau
Cam-drin Domestig a Ddarperir
Ymchwil ar Adnodd Adnabod Troseddwyr
â Blaenoriaeth Cynllun Braenaru i
Fenywod Caerdydd

Hyfforddiant IRIS ar gyfer staff
meddygfeydd meddygon teulu – Bwrdd
Iechyd Prifysgol Cwm Taf
Hyfforddiant ar achosion o briodas dan
orfod, cam-drin ar sail anrhydedd

Cynghorydd Annibynnol ar Drais Domestig
Seiliedig ar Iechyd Gofyn a Gweithredu
wedi’i sefydlu – Bwrdd Iechyd Prifysgol
Caerdydd a’r Fro
Canolfan Diogelu Amlasiantaeth – Caerdydd

Canolfan Diogelu Amlasiantaeth – Cwm Taf
Cynghorydd Annibynnol ar Drais Domestig
Seiliedig ar Iechyd Gofyn a Gweithredu
wedi’i sefydlu – Bwrdd Iechyd Prifysgol
Abertawe Bro Morgannwg

Cynllun Peilot Llwybr Byw Heb Ofn
Gwasanaeth Cam-drin Domestig
Rhanbarthol Heddlu De Cymru
Mapio Darpariaeth

Gwella ymateb yr heddlu i archwiliadau
lles plant

Larymau TecSOS

Cenhadon a Hyrwyddwyr Rhuban Gwyn

Digwyddiad Ymgysylltu â Chymunedau Pobl
Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig

Dadansoddi Anghenion Hyfforddi’r
Strategaeth Datblygu Lleol
Cynhadledd Rheolaeth dan Orfodaeth
Evan Stark
Strategaeth hyfforddiant bwrpasol ar
Reolaeth dan Orfodaeth wedi’i rhoi ar waith
Adolygiad llenyddiaeth – Trais Domestig
Rhaglenni Ataliol DRIVE
Cynllun peilot ymyriadau ar gyfer
troseddwyr risg uchel – Cwm Taf
Model WISDOM

Proffilio Problemau – Gweithiwr Rhyw
Llais Dioddefwyr – Prosiect Gweithwyr Rhyw
Datblygu Uned Ymchwil dros y Ffôn
Arolwg Boddhad Dioddefwyr Cam-drin
Domestig
Hyfforddiant i Swyddogion dan
Hyfforddiant ym maes Amddiffyn neu Bobl
sy’n Agored i Niwed
Change Step - Llwybr i gyn-filwyr
(dioddefwyr/troseddwyr)

Sefydlu’r Bwrdd Cydweithredol
Rhanbarthol
Comisiynu gwaith ymchwil gyda’r
Swyddfa Gartref – Teipoleg a Nifer
Achosion Gwaith Rhyw
Newid sy’n Para – llinyn i ddioddefwyr
a goroeswyr
Arolwg Boddhad Dioddefwyr Cam-drin
Domestig yr Uned Ymchwil dros y Ffôn
Proffilio Problemau – Cam-drin ar sail
Anrhydedd, Priodas dan Orfod ac Anffurfio
Organau Cenhedlu Benywod
Proffilio Problemau – Cam-drin Domestig
Casineb at Wragedd ac Aflonyddu
Rhywiol gan archwilio anghydraddoldebau
a hawl – ymgyrch ymwybyddiaeth a
newid diwylliannol

Cyfuno gwaith â meysydd polisi eraill
er mwyn mynd i’r afael â materion fel
menywod yn y System Cyfiawnder
Troseddol, Rheoli Integredig Troseddwyr
Ailfodelu’r gwasanaethau a ddarperir gan y
Ganolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol
Newid sy’n Para – Llinyn i Droseddwyr
Comisiynu’r cynllun peilot ymyriadau
teuluol yng Nghwm Taf mewn partneriaeth
â Llywodraeth Cymru
Prosiect eiriolaeth ar gyfer gwaith rhyw
yn Abertawe
Ailfodelu gwasanaethau i ddioddefwyr Trais
yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a
Thrais Rhywiol yng Nghaerdydd
Gwaith gyda Byrddau Iechyd Prifysgol er
mwyn ymgorffori IRIS mewn busnes craidd
Ehangu cynllun peilot Drive yng
Nghaerdydd

Allwedd
Nodi ac Ymyrryd yn Gynnar
Gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar ddioddefwyr
Annog Camau Atal

Cynllun Braenaru i Fenywod – Cwm Taf

Deddfwriaeth/arolygiadau/adolygiadau
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Rydym yn cydnabod gwerth gwasanaethau arbenigol i ddioddefwyr treisio, trais rhywiol, cam-drin ar sail anrhydedd
a cham-drin domestig ac rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i ddatblygu darpariaeth gynaliadwy o wasanaethau
‘gan ac ar gyfer’ arbenigol. Mae llawer o brosiectau a gwasanaethau cefnogol ar waith ledled De Cymru sy’n
darparu gwybodaeth, ymwybyddiaeth, arweiniad a chymorth i blant ac oedolion. Mae Heddlu De Cymru a’n
partneriaid yn ail-asesu ac ystyried ffyrdd o ddatblygu prosiectau a ffyrdd newydd o weithio yn barhaus. Mae’r Prif
Gwnstabl yn glir ynghylch buddiannau gweithio mewn partneriaeth, a pheidio â llaesu dwylo. Mae’n deall
pwysigrwydd sicrhau bod cyfraniad yr heddlu at unrhyw bartneriaeth yn ystyrlon ac yn ddiweddar comisiynodd
adolygiad o adnoddau ymchwiliol Heddlu De Cymru a’r broses o ddyrannu ymchwiliadau mewn achosion o drais,
yn cynnwys cam-drin domestig a thrais rhywiol. Caiff yr hyn a ddysgwyd o’r adolygiad ei gydblethu i’r cynllun
gweithredu blynyddol cysylltiedig a chreffir yn ofalus ar y cynnydd a wnaed a’r effaith a gafwyd. Rydym hefyd yn
hyrwyddo ymgyrchoedd a gweithrediadau cenedlaethol, ac yn eu rhoi ar waith yn lleol er mwyn codi ymwybyddiaeth.
Ni ddylid cymryd y cynnydd a wnaed hyd yma yn ganiataol. Mae’n rhaid i ni barhau i fod yn flaengar, yn
weledigaethol ac yn fentrus er mwyn dysgu yn barhaus ac adeiladu ar yr hyn sy’n gweithio er mwyn mynd
i’r afael yn llwyddiannus â’r effaith hirdymor a gwella iechyd a llesiant cenedlaethau’r dyfodol. Nid oes cam
gweithredu syml na datrysiad byrdymor a fydd yn dileu’r pla hwn o’n cymunedau.

Isod, amlinellir rhaglenni sydd wedi dylanwadu ar yr hyn a ddysgwyd a’r hyn a
weithredwyd hyd yma
IRIS
Mae IRIS yn cynnwys hyfforddi staff meddygfeydd
meddygon teulu i adnabod arwyddion trais a
cham-drin domestig a chael yr hyder i gynnig help
a gwneud atgyfeiriadau. Mae dau Fwrdd Iechyd
wedi gweld gwerth y fenter ac wedi’i mabwysiadu
fel rhan o’u trefniadau hyfforddiant craidd:
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● roedd 12% o’r atgyfeiriadau i bobl dros
60 oed. Roedd yr hynaf yn 89 oed
● cafwyd 68% o ddatgeliadau am y tro cyntaf
● roedd gan 60% blant yn y cartref
● roedd gan 79% broblemau iechyd
meddwl ar adeg yr atgyfeiriad
● mae’r cynllun bellach wedi cael mwy na
1,000 o atgyfeiriadau

DRIVE
Nod prosiect DRIVE yw nodi ymyrraeth
amlasiantaeth sy’n herio troseddwyr cam-drin
domestig ac felly’n lleihau nifer y dioddefwyr
sy’n oedolion ac yn blant

Newid sy’n Para – Atgyfnerthu’r dull gweithredu ar gyfer cynhwysiant ac
ymgysylltiad. Cynllun ar gyfer dyfodol lle y bydd pob goroeswr yn cael yr
ymateb cywir i achos o gam-drin domestig y tro cyntaf un
MASH
Canolfan Diogelu Amlasiantaeth (MASH), sy’n amddiffyn plant a phobl sy’n agored i
niwed drwy rannu gwybodaeth yn y fan a’r lle a chymryd camau gweithredu ar y cyd
GOFYN A GWEITHREDU
Mae Gofyn a Gweithredu yn broses ac yn weithdrefn, a ddefnyddir gan y
Gwasanaethau Cyhoeddus, i gydnabod arwyddion trais yn erbyn menywod,
cam-drin domestig a thrais rhywiol
CYNLLUN BRAENARU I FENYWOD – Cyflwyno Dull Gweithredu System
Gyfan ar gyfer menywod sy’n dod i gysylltiad â’r gwasanaethau cyfiawnder
yng Nghymru drwy gyfuno asiantaethau a chamau o’r system drwy’r canlynol:
● Gwaith Ymyrryd yn Gynnar ac Atal
● Cefnogi trefniadau pontio a sicrhau parhad drwy’r holl system
● Cydgysylltu ymateb amlasiantaeth i sicrhau mynediad at gymorth ac
ymyriadau lleol
WISDOM
Mae Rheoli Troseddwyr Difrifol a Pheryglus Integredig Cymru (WISDOM) yn
brosiect Cymru gyfan er mwyn datblygu ffordd well o reoli troseddwyr sy’n peri’r
bygythiad, risg a niwed mwyaf difrifol i gymunedau Cymru

● Pecyn Cymorth Cam-drin Domestig i Landlordiaid Cymdeithasol – mae’r cynllun yn canolbwyntio ar ddwyn partneriaid
ynghyd i wella dealltwriaeth a gwella ymatebion landlordiaid i gam-drin domestig. Y nod yw gwella’r gallu i nodi ac
ymyrryd yn gynnar ar gyfer tenantiaid sy’n dioddef cam-drin domestig
● Profiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod – prosiect ymchwil yn archwilio bod yn agored i niwed o safbwynt Profiadau
Niweidiol yn Ystod Plentyndod
● Ymgyrch Rhuban Gwyn – wedi’i chefnogi’n llawn gan yr heddlu a phartneriaid; mae gwisgo’r rhuban gwyn yn addewid
personol i beidio byth â chyflawni trais yn erbyn menywod, ei oddef na chadw’n dawel amdano
● Eiriolwyr Plant Annibynnol y Gwasanaeth Cam-fanteisio’n Rhywiol ar Blant – mewn partneriaeth â Barnardo’s, mae’r
Gwasanaeth Cam-fanteisio’n Rhywiol ar Blant yn darparu gwasanaeth annibynnol i blant a hefyd yn eu cefnogi drwy
erlyniad a’r broses yn y llys
● Rhaglen Ysgolion Cymru Gyfan – wedi’i hariannu ar y cyd gan y pedwar Heddlu a Llywodraeth Cymru
● Llwybr Gofal Safonol a Chanolig – mewn partneriaeth â Cymorth i Ferched Cymru, mae cardiau llinell gymorth yn
darparu gwybodaeth am linellau cymorth Byw Heb Ofn a Respect

Yn bwysig ddigon, tynnodd yr adolygiad, ynghyd â phroses barhaus o archwilio’r materion, sylw at nifer
o flaenoriaethau allweddol ar y cyd ar gyfer gweithredu arnynt, yn cynnwys angen i:
● gwella prosesau rhannu data a gwybodaeth er mwyn deall nifer achosion: nid yw dibynnu ar ddata yr
heddlu er mwyn mesur llwyddiant yn rhoi’r darlun cyfan

● atgyfnerthu cyfleoedd i ymgysylltu â dioddefwyr a goroeswyr a rhoi adborth iddynt, er enghraifft, hoffem
ddeall yn well pam nad yw dioddefwyr yn hysbysu’r heddlu weithiau
● gwella dealltwriaeth o fathau o ymddygiad camdriniol a’u nodi, fel rheolaeth drwy orfodaeth, stelcio ac
aflonyddu, a chasineb at wragedd
● gweithio gyda’n partneriaid er mwyn nodi yr hyn y gellid ei wneud yn wahanol er mwyn annog pobl
i ddatgelu i asiantaethau eraill neu eu hysbysu
● datblygu a gwella canlyniadau a mesurau cysylltiedig yn barhaus er mwyn helpu’r heddlu a phartneriaid
i fesur effaith
Mae ein gwaith gyda phartneriaid er mwyn mynd i’r afael â Phrofiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod wedi
dangos y gwahaniaeth a wnaed drwy ddilyn dull gweithredu Iechyd y Cyhoedd i fynd i’r afael â materion
cymhleth. Mae hyn yn seiliedig ar y gred “os gellir ei ragweld, gellir ei atal”. Roedd y dystiolaeth ar Brofiadau
Niweidiol yn Ystod Plentyndod o ganlyniad i ymchwil gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn meintioli’r effaith ar y
rheini sydd wedi’u profi. Mae’n dweud wrthym fod plant sy’n cael profiadau niweidiol, (yn enwedig gweld trais
a chamdriniaeth yn y cartref) yn wynebu’r un canlyniadau drwy gydol eu bywydau sy’n arwain at ymddygiad
sy’n niweidio eu hunain yn aml yn ogystal â niweidio eraill. Atal Profiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod sy’n
ddelfrydol ond nid yw’r canlyniadau hyn yn anochel os caiff y ffactorau achosol eu deall ac os cymerir camau
i leddfu’r effaith a rhoi gwydnwch personol i unigolion. Rydym eisoes yn dechrau gweld buddiannau gweithredu
ac ymyrryd yn gynnar, er enghraifft hyfforddi gweithwyr proffesiynol rheng flaen i adnabod a chymryd dull
gweithredu sydd wedi’i lywio gan drawma er mwyn atal a lleihau’r effeithiau negyddol ar gyfer plant ac oedolion
sydd wedi cael Profiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod. Mae nodi gwydnwch a ffactorau amddiffynnol hefyd
yn ein helpu i ddeall y modd y mae’n bosibl torri cylchoedd niwed rhwng cenedlaethau drwy wella llesiant
unigolion a chymunedau. Atal sydd orau ond gall cymryd camau i wella ein hymateb arwain at effaith sylweddol.
Mae’r graffig allweddol hwn yn berthnasol i amrywiaeth o niweidiau ond mae ei berthnasedd i fynd i’r afael
â thrais a cham-drin domestig yn glir - felly os ydym yn rhy hwyr i’w atal mae angen i ni weithredu, gan
gefnogi dioddefwyr a herio troseddwyr i ddeall eu hymddygiad ac i newid.

Profiadau Niweidiol yn Ystod
Plentyndod – risg uwch
O gymharu â phobl heb unrhyw Brofiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod,
mae’r rheini sydd â 4+ o Brofiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod:
14 gwaith yn fwy tebygol o fod wedi dioddef trais dros y 12 mis diwethaf
15 gwaith yn fwy tebygol o fod wedi cyflawni trais yn erbyn person arall yn y 12 mis diwethaf
16 gwaith yn fwy tebygol o fod wedi defnyddio crac cocên neu heroin
20 gwaith yn fwy tebygol o fod wedi cael eu carcharu ar unrhyw adeg yn ystod eu bywyd
4 gwaith yn fwy tebygol o fod yn yfwr risg uchel
6 gwaith yn fwy tebygol o fod wedi cael neu achosi beichiogrwydd anfwriadol yn yr arddegau
6 gwaith yn fwy tebygol o smygu e-sigaréts neu dybaco
6 gwaith yn fwy tebygol o fod wedi cael rhyw dan 16 oed
11 gwaith yn fwy tebygol o fod wedi smygu canabis
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Mae atal yn hanfodol, ond gall cymryd camau i wella ein hymateb gael effaith. Mae’r astudiaeth achos isod
yn dangos y modd y gellir nodi profiadau niweidiol a’r modd y gall gweithredu ac ymyrryd yn gynnar arwain
at y posibilrwydd o fabwysiadu dull gweithredu sydd wedi’i lywio gan drawma, gan leihau effaith negyddol
a sicrhau mwy o ganlyniadau cadarnhaol.

Astudiaeth Achos Profiadau Niweidiol
mewn Plentyndod
Camau Cynnar Gyda’n Gilydd
Cyflwyno
Atgyfeiriadau
Ymddygiad
Gwrthgymdeith
asol

Yr heddlu a
phartneriaid
yn gweithio
mewn seilos

CYN

Tebygolrwydd
uchel o gael eu
gwahardd o’r
ysgol
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Cefndir

Ymyrraeth
leiaf gan yr
Heddlu

Byddai
rhagor
o Hysbysiadau
Diogelu’r Cyhoedd a
chyswllt â’r Heddlu
wedi cael eu
rhagweld

Mae’r
heddlu yn
gallu cysylltu
ag Ymyriadau
Partner
Dim
Hysbysiadau
Diogelu’r Cyhoedd
nac Atgyfeiriadau
Ymddygiad
Gwrthgymdeithasol
pellach wedi’u
cyflwyno

Plentyn 6 oed
Dirywiad o ran ymddygiad a phresenoldeb yn yr ysgol
Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yn y gymuned
Caiff ei ddisgrifio yn gyffredinol yn ’ddig ac allan o reolaeth’
Yn wynebu risg o gael ei wahardd o’r ysgol
Mae’r rhieni’n nodi nad ydynt yn gallu ymdopi
Eisoes ar radar PACT oherwydd Ymddygiad Gwrthgymdeithasol a
nifer o gwynion i Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu lleol

Ymyrraeth

Ymweliadau
ar y Cyd gan
yr Heddlu a
Phartneriaid

AR ÔL

●
●
●
●
●
●
●

Rhannu
Gwybodaeth
a
Dealltwriaeth

Ymyrraeth
briodol ac
amserol wedi’i
thargedu

● Swyddog Ymgysylltu â Theuluoedd wedi’i Neilltuo i roi Help Cynnar
● Ymddygiad yn gwaethygu, mwy o alwadau i’r heddlu a Hysbysiad
Diogelu’r Cyhoedd ac atgyfeiriadau Ymddygiad Gwrthgymdeithasol
● Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu Lleol a Swyddog Cymorth
Cymunedol Help Cynnar yn ymweld er mwyn mynd i’r afael â
phryderon cymunedol mewn perthynas ag ymddygiad a gafwyd –
cynnig atgyfeiriad i help cynnar a’r rhiant yn ei dderbyn
● Cysylltu dros y ffôn i drefnu ymweliad cartref, yr ymweliad yn cael ei gynnal
● Cwrs Gwrthsefyll Di-drais yn cael ei gynnig (a’i dderbyn)

Canlyniad
● Rhieni yn mynychu Sesiynau Wythnosol
● Yn sgil mynychu’r cwrs, gwelwyd gwelliant sylweddol mewn
ymddygiad, mae rheolaeth y rhieni wedi dychwelyd
● Mynd i’r Ysgol yn rheolaidd
● Dim mwy o gwynion gan y gymuned leol
● Ddim mewn perygl o gael ei wahardd o’r ysgol mwyach

Er mwyn cyflawni a darparu yn erbyn y pedwar maes blaenoriaeth a nodir yn y strategaeth hon, rydym wedi
mabwysiadu dull gweithredu Iechyd y Cyhoedd yn llawn er mwyn mynd i’r afael â materion cymhleth, gan gymhwyso
egwyddor Datblygu Cynaliadwy Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn cynnwys y pum ffordd o weithio.
Mae hyn oll yn atgyfnerthu lleisiau pwerus dioddefwyr a goroeswyr o ran ein helpu i ddeall Trais yn erbyn
Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol, a chynllunio a chynnig atebion effeithiol. Byddwn yn parhau
i fuddsoddi mewn ffyrdd creadigol o gynnwys dioddefwyr a goroeswyr. Ein nod yw sicrhau mai ni yw’r gorau
o ran deall ac ymateb i anghenion ein holl gymunedau. Byddwn yn parhau i wrando ar bawb ac yn
cydweithio er mwyn diogelu’r rheini sy’n agored i niwed rhag trais a chamdriniaeth, ac yn sicrhau ymateb
cyson a hyderus gan yr heddlu a phartneriaid sy’n arwain at ganlyniadau cadarnhaol i ddioddefwyr.
Yn y pen draw, ein ffocws yw sicrhau bod pobl yn cael yr ymateb sydd ei angen arnynt, pan fo ei angen
arnynt, ac atal pobl rhag dioddef trosedd neu gyflawni trosedd. Cafodd arolwg diweddar o 103 o
ddioddefwyr cam-drin domestig gyfradd boddhad uchel o 92% ar gyfer yr holl brofiad.

Ein Dylanwadau
Mae Cynllun Heddlu a Throseddu De Cymru – a gyhoeddwyd gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu ac a
gaiff ei ddiwygio’n flynyddol er mwyn ystyried safbwyntiau a phrofiad y Prif Gwnstabl a’n partneriaid ledled De
Cymru – yn gwneud ymrwymiad clir i fynd i’r afael â Thrais yn erbyn Menywod a Merched drwy ddull gweithredu
cydgysylltiedig sydd ag ymyrryd yn gynnar a chamau gweithredu cadarnhaol a phrydlon fel egwyddor allweddol
ar gyfer cadw ein cymunedau’n ddiogel. Mae’n nodi’r blaenoriaethau a rennir ar gyfer y Comisiynydd a’r Prif
Gwnstabl a ddatblygwyd mewn cydweithrediad â phartneriaid a’n cymunedau. Y rhain yw:
GOSTWNG AC ATAL
TROSEDDU AC YMDDYGIAD
GWRTHGYMDEITHASOL ER
MWYN CADW POBL YN
DDIOGEL AC YN HYDERUS
YN EU CARTREFI A’U
CYMUNEDAU

CYNNWYS A GRYMUSO EIN
CYMUNEDAU, GAN WEITHIO
GYDA PHARTNERIAID O FEWN
LLYWODRAETH LEOL, IECHYD,
TÂN A LLYWODRAETH CYMRU
I DDARPARU GWASANAETHAU
SYDD EU HANGEN AR BOBL

GWEITHIO I DDIOGELU
AELODAU MWYAF AGORED
I NIWED EIN CYMUNEDAU,
DEALL YR ACHOSION AM
HYN A CHYMRYD CAMAU
PRYDLON A CHADARNHAOL
WRTH I BROBLEMAU GODI

GWEITHIO I WNEUD Y SYSTEM
CYFIAWNDER TROSEDDOL
LEOL MOR EFFEITHIOL AC
EFFEITHLON Â PHOSIBL ER
MWYN DIWALLU
ANGHENION DIODDEFWYR
A GOSTWNG AILDROSEDDU

GWNEUD EIN CYFRANIAD
EHANGACH AT BLISMONA
DRWY’R GOFYNIAD
PLISMONA STRATEGOL,
GAN GYNNWYS PLISMONA
DIGWYDDIADAU MAWR
YN LLWYDDIANNUS

GWARIO EICH ARIAN YN
DDOETH A CHEFNOGI EIN
POBL ER MWYN DARPARU’R
GWASANAETH PLISMONA
GORAU POSIBL YN EICH
CYMUNED

Syr Robert Peel oedd y cyntaf i nodi atal troseddau fel y brif flaenoriaeth ar gyfer yr heddlu, ac mae ein dull
gweithredu yn Ne Cymru yn rhoi’r flaenoriaeth honno mewn lleoliad modern iawn drwy ddilyn dull
gweithredu Iechyd y Cyhoedd ar gyfer Trais a Chamdriniaeth yn
ogystal â Throseddau, Anhrefn ac Ymddygiad Gwrthgymdeithasol
yn fwy cyffredinol. Rhoddodd Deddf Troseddau ac Anhrefn 1998
gyfrifoldeb ar y cyd i awdurdodau lleol a’r heddlu am fabwysiadu
dull gweithredu lleol sy’n seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer Diogelwch
Cymunedol, a gwnaeth Deddf Diwygio’r Heddlu 2011
Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn rhan hanfodol o’r
arweinyddiaeth honno. Yn Ne Cymru, mae mynd i’r afael â thrais
a chamdriniaeth yn rhan allweddol o’r rôl honno. Drwy gymryd
rhan flaenllaw yn y fenter gan Lywodraeth Cymru i adnewyddu
Diogelwch Cymunedol yng Nghymru, mae Comisiynwyr a Phrif
Gwnstabliaid wedi gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru a
phartneriaid eraill er mwyn troi dyhead yn realiti, gan gydnabod
bod yr amgylchedd datganoledig yn cynnig cyfleoedd penodol i
fynd i’r afael â phroblemau lleol yn effeithiol.
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Mae’r dirwedd polisi a deddfwriaeth unigryw rydym yn gweithio ynddi yng Nghymru yn cynnwys tri darn
arloesol o ddeddfwriaeth a gydnabyddir yn rhyngwladol sy’n llywio’r ffordd rydym yn gweithio, gan
roi blaenoriaeth i iechyd a llesiant hirdymor ein poblogaeth a dangos yr angen am ddull
gweithredu cydgysylltiedig.
Y cyntaf yw Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais
Rhywiol (Cymru) 2015 sy’n rhoi dyletswyddau ar gyrff cyhoeddus i
chwarae rhan weithredol yn y gwaith o fynd i’r afael â thrais yn erbyn
menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol. Diben y Ddeddf yw gwella:
● Trefniadau ar gyfer amddiffyn dioddefwyr trais yn erbyn menywod,
cam-drin domestig a thrais rhywiol
● Cymorth i bobl yr effeithir arnynt gan drais yn erbyn menywod, camdrin domestig a thrais rhywiol
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Mae’n cynnwys y broses o fabwysiadu’r Fframwaith Hyfforddiant
Cenedlaethol sy’n cynnwys, er enghraifft, “Gofyn a Gweithredu”,
asesiadau anghenion y boblogaeth leol a datblygu strategaethau
rhanbarthol ar y cyd rhwng Byrddau Iechyd Prifysgol ac Awdurdodau Lleol
er mwyn gwella dulliau o ddiogelu, darparu cymorth a gweithgareddau
er mwyn atal trais a chamdriniaeth. Mae’n rhoi’r cyfeiriad sydd ei angen yn y sector cyhoeddus i gydweithredu
ag asiantaethau partner er mwyn cynllunio sut y byddant yn mynd i’r afael â thrais a chamdriniaeth ac yn
ymateb iddynt. Mae’n cynnig cyfleoedd sylweddol i geisio atebion ynghylch y ffordd orau i gyrff cyhoeddus
a’r trydydd sector atal pob math o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol ac ymateb
i gyflawni mynediad cyfartal at wasanaethau i ddioddefwyr a’u teuluoedd, ni waeth beth yw’r lefelau risg.
Mae’r ddeddfwriaeth yn llywio Strategaeth Genedlaethol bresennol Llywodraeth Cymru ar gyfer Mynd i’r
Afael â Thrais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol. Er mwyn bod yn effeithiol ac yn
ystyrlon mae angen i’r dyletswyddau gael eu rhoi ar waith ym mhob ardal leol. Ymysg y cyfryngau ar gyfer
y camau gweithredu lleol hynny mae’r Bartneriaeth neu’r Bwrdd Diogelwch Cymunedol, y Bwrdd
Gwasanaethau Cyhoeddus a’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol a byddwn yn gwneud popeth posibl gyda
phartneriaethau lleol er mwyn sicrhau cydlyniaeth rhwng y cyfryngau hynny.
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus
bennu amcanion er mwyn gwella llesiant lleol a chymhwyso’r egwyddor Datblygu Cynaliadwy yn
cynnwys y pum ffordd o weithio. Mae’n rhaid iddynt feddwl i’r
hirdymor a chydweithio mewn ffordd gydgysylltiedig er mwyn atal
problemau rhag gwaethygu neu rhag digwydd yn y lle cyntaf, gan
gynnwys pobl yn y penderfyniadau sy’n effeithio arnyn nhw. Galwodd
am sefydlu Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus y mae’n rhaid iddynt
asesu a chynllunio ar gyfer gwella llesiant cymdeithasol, diwylliannol,
amgylcheddol ac economaidd cymunedau lleol. Nid yw plismona wedi’i
ddatganoli felly ni ellir gorfodi Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a’r
Prif Gwnstabl i gymryd rhan ond maent yn "wahoddedigion statudol"
ac maent wedi manteisio ar y cyfle hwnnw ac wedi hyrwyddo’r ffordd
hon o weithio fel ffordd sy’n sylfaenol i’n gweledigaeth o gadw De
Cymru’n Ddiogel. Byddwn yn parhau i chwarae rôl sylweddol yn y
Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus, gan ddefnyddio gwybodaeth leol
a bwydo data, gwybodaeth ac arbenigedd plismona i’r asesiadau a’r
cynlluniau llesiant statudol ar gyfer gwella llesiant.

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn
darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer gwella llesiant pobl (oedolion a
phlant) y mae angen gofal a chymorth arnynt ac ar gyfer trawsnewid
gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru. Ei nod yw trawsnewid y
ffordd y caiff gwasanaethau cymdeithasol eu darparu, gan hyrwyddo
annibyniaeth pobl er mwyn rhoi llais cryfach a rheolaeth iddynt.
Arweiniodd y Ddeddf at sefydlu tri bwrdd partneriaeth rhanbarthol yn
ardal Heddlu De Cymru, sef Cwm Taf (Rhondda Cynon Taf a Merthyr
Tudful), Caerdydd a Bro Morgannwg a’r Bae Gorllewinol (Abertawe,
Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr). Eu diben yw annog
darpariaeth ranbarthol strategol o wasanaethau cymdeithasol mewn
cydweithrediad agos ag iechyd. Ni chafodd Comisiynwyr yr Heddlu a
Throseddu na Phrif Gwnstabliaid eu cynnwys yn yr aelodaeth
gychwynnol, felly mae gwaith y tri bwrdd wedi bod y tu hwnt i’n
dealltwriaeth, ond rydym wedi nodi’r broblem ac rydym yn ceisio ffyrdd
o wella cyfathrebu a chydweithredu â phob un o’r tri. Mae’r trefniadau wedi newid o ganlyniad i
benderfyniadau gan Lywodraeth Cymru, felly mae Pen-y-bont ar Ogwr wedi symud mewn termau Iechyd
o’r “Bae Gorllewinol” i ymuno â Chwm Taf gan adael Bwrdd newydd Bae Abertawe i gwmpasu Abertawe a
Chastell-nedd Port Talbot.
Yng nghyd-destun y trefniadau hyn, mae ffyrdd newydd o ddatblygu Diogelwch Cymunedol yn cael eu ceisio.
Effeithiodd cyni ar y trefniadau partneriaeth blaenorol, gyda staff a chapasiti i ddadansoddi yn cael eu colli
o fewn plismona a Llywodraeth Leol, sy’n golygu ei bod yn bwysicach fyth gwneud y mwyaf o’r trefniadau
a grëwyd gan y tri darn hyn o Ddeddfwriaeth Cymru. Byddwn yn cyflawni’r ymrwymiadau a nodir yn y
ddogfen hon drwy’r trefniadau Diogelwch Cymunedol diwygiedig a gwaith y Byrddau Gwasanaethau Lleol
a’r Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol.
Caiff ein dull gweithredu mewn perthynas â’r trefniadau partneriaeth cymhleth ond uchelgeisiol hyn ei ategu
gan ein dull gweithredu Iechyd y Cyhoedd sydd wedi’i seilio ar hawliau dynol ac sy’n defnyddio tystiolaeth
ar natur ac achosion sylfaenol problem er mwyn targedu ymyriadau i fynd i’r afael â hi. Mae Cynghrair Atal
Trais Sefydliad Iechyd y Byd yn crynhoi’r pedwar cam allweddol yn y dull gweithredu hwn fel a ganlyn:
1 diffinio a monitro’r broblem
2 nodi achosion y broblem, y ffactorau sy’n cynyddu neu’n lleihau’r risg a’r ffactorau y gellid eu haddasu
drwy ymyriadau
3 cynllunio, gweithredu a gwerthuso ymyriadau er mwyn gweld beth sy’n gweithio
4 rhoi ymyriadau effeithiol ac addawol ar waith ar raddfa ehangach, ynghyd â pharhau i fonitro eu
heffeithiau a’u cost-effeithiolrwydd
Yn y diagram drosodd, rydym yn dangos sut mae hyn yn cyd-fynd â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r
Dyfodol sy’n ei gwneud yn ofynnol i’r cyrff cyhoeddus hynny y mae’r ddeddfwriaeth yn eu cwmpasu
gymhwyso’r pum ffordd o weithio, gan edrych drwy lens Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig
a Thrais Rhywiol.
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Cydweithio drwy’r Byrddau
Gwasanaethau Cyhoeddus,
byrddau cynllunio rhanbarthol,
partneriaethau diogelwch
cymunedol a strwythurau a
phartneriaethau allweddol eraill
er mwyn:
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Dull gweithredu Iechyd y Cyhoedd

Cynnwys pobl yn y
penderfyniadau sy’n effeithio
arnyn nhw:
Dim ond drwy wrando ar y
rheini yr effeithiwyd arnyn nhw
a’u cynnwys y gellir deall yr her a
datblygu gwasanaethau effeithiol
er mwyn atal Trais yn erbyn
Menywod, Cam-drin Domestig a
Thrais Rhywiol (ac ymateb pan
fydd yn digwydd). Ymysg rhai o’r
ffyrdd rydym yn gwneud hyn mae:
● Gr ŵp goroeswyr SEEdS
● Ffocws Dioddefwyr
● Llais plant
● Cyfleoedd i wirfoddoli
● Gwrando ar bobl broffesiynol
● Cipolwg ar droseddwyr

N

B

ID

DA

DIO

DA

AL
AT

Integreiddio:

Atal:

Helpu pobl i ddeall bod trais a
chamdriniaeth yn fusnes i bawb drwy:

Deall gwraidd achosion a
chymhwyso’r dysgu er mwyn atal
trais a chamdriniaeth rhag digwydd
yn y lle cyntaf neu rhag gwaethygu.
Ymysg rhai o’r ffyrdd rydym yn
gwneud hyn mae:
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● Adeiladu dealltwriaeth well o’r
cysylltiadau ar draws pob maes polisi a’r
ffordd maent yn effeithio ar lesiant
economaidd, amgylcheddol, diwylliannol
a chymdeithasol ein cenedl. Cymru yw un
o’r llefydd mwyaf diogel i fyw a gweithio
ond mae’n rhaid i ni sicrhau bod
menywod ym mhob un o’n cymunedau
yn teimlo’n ddiogel ac yn cael cyfle i
gyflawni eu gwir botensial
● Datblygu ymwybyddiaeth o hawl pawb i
fod yn ddiogel ac i ddeall yr hyn y mae
angen iddo ddigwydd

● Mynd i’r Afael â Phrofiadau
Niweidiol yn Ystod Plentyndod
● Deall effaith rhywedd a
stereoteipiau
● Hyrwyddo cydberthnasau iach
● Hyfforddi gweithwyr rheng
flaen proffesiynol
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● Gweithio tuag at gomisiynu
gwasanaethau cynaliadwy ar
y cyd er mwyn gwneud
gwahaniaeth gwirioneddol a
pharhaus i fywydau pobl ac
i lesiant ein cymunedau
(e.e. IRIS, Newid sy’n Para,
Drive, SEEdS)
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● Rhannu cyllidebau ac adnoddau

CYDWEIT
HR
ED
U

● Sicrhau bod amcanion a
blaenoriaethau yn cyfateb

ol

● Mynd i’r afael â chamdriniaeth er mwyn sicrhau bod llai o droseddwyr ac felly llai
o ddioddefwyr, nawr ac yn y dyfodol
● Cydnabod effaith profiadau niweidiol yn ystod plentyndod (yn cynnwys iechyd
meddwl/camddefnyddio sylweddau) ar gyfer plant sy’n cael eu magu mewn
teuluoedd lle ceir achosion o drais a chamdriniaeth
● Meddwl i’r dyfodol drwy lens Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a
Thrais Rhywiol tuag at y materion mawr a’r cyfleoedd sy’n wynebu Cymru dros y
25 mlynedd nesaf: poblogaeth sy’n heneiddio, newid yn yr hinsawdd, technoleg
newydd sy’n newid y ffordd rydym yn byw ac yn gweithio e.e. effaith cymdeithas
heb arian parod neu dai deallus ar reolaeth drwy orfodaeth
● Defnyddio hyn i gynllunio a buddsoddi heddiw ar gyfer dyfodol gwell
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Mynd i’r afael yn llwyddiannus â thrais a chamdriniaeth – creu cymdeithas
decach, fwy cyfartal ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol:
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Cynllunio ar gyfer yr Hirdymor:
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Sicrhau bod y dull gweithredu Iechyd y Cyhoedd yn cyd-fynd ag
Egwyddor Datblygu Cynaliadwy Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

‘‘

Deddfwriaeth a Pholisi Ehangach

Mae trais yn erbyn menywod yn
golygu unrhyw weithred o drais
seiliedig ar rywedd sy’n arwain at
niwed neu ddioddefaint corfforol,
rhywiol neu seicolegol i fenywod,
neu sy’n debygol o arwain at
niwed neu ddioddefaint o’r fath,
yn cynnwys bygythiadau o
weithredoedd o’r fath, gorfodaeth
neu amddifadu o ryddid mewn
modd mympwyol, p’un a yw’n
digwydd mewn bywyd cyhoeddus
neu breifat.

’’

Diffiniad y Cenhedloedd Unedig

Mae’r Comisiynydd, y Prif Gwnstabl a’u timau mewn
sefyllfa unigryw yn y tirwedd partneriaeth, gyda
gweithgarwch yn cwmpasu amrywiaeth o asiantaethau, ar
draws ôl troed awdurdodau lleol, iechyd a chyfiawnder
troseddol. Mae’n sefyllfa gymhleth i’w deall ond mae sawl
cyfle i ychwanegu gwerth at drefniadau llywodraethu ac i
gydweithredu er mwyn cyflawni canlyniadau gwell i’r
hirdymor. Rydym wedi rhoi ystyriaeth ofalus i’r strwythurau
cyfarfodydd a threfniadau llywodraethu presennol er mwyn
nodi’r dulliau gorau o rannu yr hyn a ddysgwyd ac arfer
gorau ar drais a chamdriniaeth a nodi posibiliadau ar gyfer
gwaith cynllunio a chomisiynu ar y cyd ar draws De Cymru.
Cynigir mai Bwrdd Cyfiawnder Troseddol a Rheoli
Troseddwyr Integredig De Cymru ddylai fod yn gyfrifol am
oruchwylio’r strategaeth hon, gyda gwaith partneriaeth
lleol drwy Bartneriaethau neu Fyrddau Diogelwch
Cymunedol, Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a
Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol yn ogystal â threfniadau
cysylltiedig fel Byrddau Cynllunio Ardal (camddefnyddio
sylweddau) a Thimau Troseddau Ieuenctid.
Mae’n hanfodol bod gwaith i fynd i’r afael ag effaith
Profiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod (yn benodol
rhaglen Camau Cynnar Gyda’n Gilydd a arweinir gan yr
heddlu), yn cyd-fynd yn agos â threfniadau ar gyfer
lleihau ac atal Trais Difrifol a mentrau i fynd i’r afael ag
ecsbloetio drwy Gaethwasiaeth Fodern, Llinellau
Cyffuriau a Grwpiau Troseddu Cyfundrefnol.

Cyflwynodd Deddf Troseddau ac Anrhefn
(1998) ddeddfwriaeth yn rhoi mwy o
gyfrifoldebau i awdurdodau lleol mewn
perthynas â strategaethau ar gyfer lleihau
troseddau ac anhrefn, yn ogystal â chyflwyno
meysydd allweddol yn cynnwys Gorchmynion
Ymddygiad Gwrthgymdeithasol a Gorchmynion
Troseddwyr Rhyw. Caiff y gwaith hwn ei arwain
mewn ardaloedd lleol drwy Bartneriaethau neu
Fyrddau Diogelwch Cymunedol a sefydlwyd rôl
arwain Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu –
ynghyd â’r Prif Gwnstabl a’r Awdurdod Lleol –
gan Ddeddf Diwygio’r Heddlu 2011.
Mae Deddf Tai (Cymru) 2014 yn cynnwys rôl yr
awdurdod lleol ar gyfer atal a lleddfu
digartrefedd. Mae’r Ddeddf hon yn nodi bod p’un
a yw person neu aelod o gartref y person hwnnw
mewn perygl o gael ei gam-drin, yn cynnwys
cam-drin domestig, yn ffactor wrth benderfynu
p’un a yw’n rhesymol parhau i feddiannu llety.
Mae Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 yn
nodi dull gweithredu newydd ar gyfer contractau
ar y cyd, a fydd yn helpu goroeswyr drwy sicrhau
y gellir targedu troseddwyr i gael eu troi allan.
Nod Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015 yw
darparu adnoddau i frwydro yn erbyn caethwasiaeth
fodern, sicrhau bod troseddwyr yn cael cosbau
difrifol am y troseddau gwarthus hyn a gwella’r
cymorth a’r diogelwch a roddir i ddioddefwyr.
Mae Deddf Troseddau a Diogelwch 2010 yn
cyflwyno Gorchmynion Diogelu rhag Trais
Domestig a’r Cynllun Datgelu Trais Domestig.
Mae Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol,
Troseddau a Phlismona 2014 yn ei gwneud yn
drosedd gorfodi rhywun i briodi.
Mae Deddf Anffurfio Organau Cenhedlu
Benywod 2003 yn cyflwyno Gorchmynion
Amddiffyn rhag Anffurfio Organau Cenhedlu
Benywod ac mae dyletswydd orfodol i roi gwybod
am achosion o Anffurfio Organau Cenhedlu
Benywod a gaiff ei chynnwys yn Neddf 2003 yn
unol â Deddf Troseddau Difrifol 2015 yn
cyflwyno trosedd newydd o ymddygiad sy’n
rheoli neu’n gorfodi mewn perthynas agos neu
deuluol, dyletswydd orfodol i roi gwybod am
achosion o Anffurfio Organau Cenhedlu
Benywod, a mesurau wedi’u hatgyfnerthu i reoli
pobl sy’n cyflawni troseddau rhywiol neu’r rheini
sy’n wynebu risg o niwed rhywiol.
Mae Deddf Diwygio Lles 2012 yn cyflwyno
newid paradeim i’r system nawdd cymdeithasol
bresennol a fydd yn newid y ffordd y caiff budddaliadau lles eu hawlio a’u talu ledled y DU.
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Cyflwyno’r Strategaeth – Deall ein Heffaith
Cymerwyd camau pwysig ymlaen wrth gyflwyno Strategaeth gyntaf Heddlu De Cymru ar gyfer Mynd i’r Afael â
Thrais yn erbyn Menywod a Merched (2014 – 2017) gyda gwelliannau gwirioneddol o ran mynd i’r afael â’r
materion hyn. Fodd bynnag, er bod data’r heddlu wedi nodi bod y lefel rhoi gwybod am bob math o droseddau
wedi cynyddu, byddwn yn ceisio ffyrdd newydd o annog pobl i roi gwybod am achosion a chynyddu nifer y
datgeliadau drwy adroddiadau gan drydydd partïon a systemau atgyfeirio effeithiol. Mae rhaglen IRIS wedi
dangos yr hyn y gellir ei gyflawni pan gaiff camau eu cymryd i wella dealltwriaeth a hyder gweithwyr proffesiynol
a darparu llwybr atgyfeirio clir ac mae angen cymhwyso’r un egwyddorion at agweddau eraill ar y Gwasanaethau
Cyhoeddus yn ogystal ag yn y Sectorau Preifat a Gwirfoddol.
Mae gorddibyniaeth ar ddata’r heddlu yn golygu ei bod yn anoddach deall beth sy’n helpu i wella hyder i roi
gwybod am achosion. Mae’n debygol y bydd hynny o ganlyniad i gyfuniad o weithgareddau a phrosiectau
cyflawni, ond mae’n anoddach asesu’r gwahaniaeth y mae’r ymyriadau ar y cyd wedi’u gwneud yn benodol i
unigolion. Gwyddom drwy swyddogion yr heddlu fod cymryd rhan mewn hyfforddiant a arweinir gan oroeswyr
yn helpu i roi mwy o ymdeimlad o dreiddgarwch a dealltwriaeth, bod hyfforddi gweithwyr proffesiynol mewn
perthynas â sut i nodi trais a chamdriniaeth yn meithrin gweithlu mwy hyderus, gwaith amlasiantaeth gwell a
rhannu gwybodaeth a bod gweithredu yn y fan a’r lle yn gwella ymatebion i ddioddefwyr y mae angen eu diogelu.
Troseddau a Digwyddiadau sy’n Gysylltiedig â Cham-drin
Domestig fesul blwyddyn ar gyfer De Cymru o gymharu â phrofiad:
Arolwg Troseddau yng Nghymru a Lloegr Cymru a Lloegr gyfan

Adroddwyd
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Yn bwysig ddigon, gwyddom fod
ymgynghori â dioddefwyr a
goroeswyr a gwrando arnynt yn rhoi
dealltwriaeth werthfawr i ni o’r modd
y gellir cyflawni pethau mewn ffordd
wahanol – mae newidiadau bach yn
arwain at wahaniaeth mawr.
Gwnaethom weithredu er mwyn
gwella’r modd roeddem yn nodi
dioddefwyr
mynych
cam-drin
domestig, a stelcio, er mwyn cefnogi
un o’n negeseuon allweddol i
swyddogion yr heddlu na ddylent
ystyried digwyddiadau ar wahân.
Byddwn yn parhau i fuddsoddi’n
sylweddol yn y gwaith o fynd i’r afael
â diwylliant sy’n beio dioddefwyr ac
yn arfer tuedd anymwybodol.

Digwyddiadau a Gofnodwyd (HDC)

Troseddau a Gofnodwyd (HDC)

Profiad o VAWADSV (Arolwg - Cymru a Lloegr gyfan)

Mae’r cynnydd yn nifer y rheini sy’n rhoi gwybod am achosion yn ganlyniad uniongyrchol i gamau gweithredu
a gymerwyd i roi hyder i ddioddefwyr i roi gwybod am achosion, ac i weithwyr proffesiynol fod yn fwy hyderus
wrth nodi a chymryd camau priodol. Felly, mewn rhai ystyron, mae’n galonogol gweld y cynnydd hwn.
Er mwyn deall nifer achosion gwirioneddol, mae angen dull gweithredu mwy cydgysylltiedig, yn cynnwys
sefydlu cyfleoedd i ddatgelu y tu allan i ddarpariaeth gwasanaethau statudol ac arbenigol.
Mae rhoi IRIS ar waith yn enghraifft dda o’r ffordd y gallwn wella hyder gweithwyr proffesiynol i ofyn cwestiynau
sensitif a gwybod sut i drefnu atgyfeiriadau priodol ynghyd â rhoi’r hyder i ddioddefwyr gymryd camau priodol.
Mae fideo wedi cael ei gynhyrchu sy’n amlinellu effeithiau a buddiannau dull gweithredu IRIS:
IRIS video link: https://youtu.be/R2QkYgnm_8s

Fodd bynnag, bydd ein dyhead i leihau troseddau mynych ac atal y materion hyn rhag digwydd yn y lle
cyntaf yn galw am ffocws o’r newydd gan bawb a gwell dealltwriaeth o’r data a’r dystiolaeth sydd ei hangen
arnom er mwyn sicrhau ein bod yn edrych ar ddarlun cyfannol.
Mae’n hanfodol ein bod, fel partneriaid, yn gweithio mewn ffordd gydgysylltiedig ac nad ydym yn dibynnu
ar ffynonellau unigol o ddata neu wybodaeth ond ein bod yn dwyn hyn ynghyd er mwyn annog gwell
dealltwriaeth o’r hyn sy’n gweithio a’r buddiannau a’r effaith ar unigolion a llesiant pawb ohonom.
Er mwyn gwella’r ffordd rydym yn mesur effaith, buom yn gweithio gyda phartneriaid er mwyn datblygu fframwaith
canlyniadau a mesurau cysylltiedig a fydd yn helpu’r heddlu a phartneriaid i fesur effaith a gwnaethom gyflwyno
astudiaethau achos er mwyn gwella ac ehangu ein dealltwriaeth gyd-destunol na all data yn unig ei darparu.
Rydym yn ymrwymedig o hyd i adeiladu ymhellach ar gynnydd a wnaed hyd yma ac mae gwaith wedi’i
gynllunio gyda phartneriaid i lunio Fframwaith Datblygu Cynaliadwy sy’n cyd-fynd â’r gwaith o fabwysiadu
dull gweithredu Iechyd y Cyhoedd a fydd yn ategu ein camau gweithredu yn y dyfodol er mwyn atgyfnerthu’r
dull gweithredu hwn ymhellach.

‘‘

Rydym yn hapus iawn bod Tîm Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu a’r Prif Gwnstabl
wedi dangos eu hymrwymiad a’u cefnogaeth i’r agenda Trais yn erbyn Menywod a
Merched ac wedi blaenoriaethu anghenion dioddefwyr drwy eu cynllun gwasanaeth.
Mae ein cydweithrediad ar yr agenda hon yn fuddiol i bawb dan sylw ac edrychwn
ymlaen at weld gwasanaethau i ddioddefwyr yn parhau i ddatblygu.

’’

Rheolwr Canolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol, Llwybrau Newydd

Canolbwyntio ar y gwahaniaeth...
Yr hyn a wnawn
Atgyfnerthu gwaith rhanbarthol i
fynd i’r afael â phobl math o
Drais yn erbyn Menywod, Camdrin Rhywiol a Thrais Rhywiol,
gwella dealltwriaeth a chyddestun, integreiddio meysydd
polisi ehangach, nodi themâu, a
chomisiynu ymyriadau er mwyn
profi cysyniadau ac asesu’r gallu
i dyfu yn unol â’r anghenion

Sut rydym yn gwneud hyn
● Dull cydweithredu system
gyfan, amlasiantaeth
● Dull gweithredu sy’n
canolbwyntio ar ganlyniadau,
sy’n seiliedig ar gryfderau ac
a arweinir gan anghenion

“Roedd yn teimlo’n wych gallu
siarad â rhywun am y
gamdriniaeth ac rwy’n teimlo’n
well o wybod bod rhywun
y gallaf gysylltu ag ef yn
y dyfodol”
Claf a Atgyfeiriwyd at IRIS

Canlyniadau
Gwell diogelwch

Gwell iechyd
a llesiant

Perthnasau mwy
cadarnhaol

Wedi grymuso
mewn bywyd

Nod
Mae gan bobl yn Ne Cymru y cyfle i fyw bywydau cadarnhaol,
annibynnol heb i drais a chamdriniaeth effeithio arnyn nhw.

Agwedd fwy
cadarnhaol
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SEEdS
Nod Prosiect SEEdS Cymorth i Ferched Cymru yw
Goroeswyr yn Grymuso ac yn Addysgu
Gwasanaethau Cam-drin Domestig ac mae’n
sicrhau bod llais goroeswyr yn cael ei glywed gan
y rheini sy’n cynllunio ac yn darparu
gwasanaethau cam-drin domestig.
Ym mis Mawrth 2019, trefnodd Cymorth i
Ferched Cymru, ar y cyd â Hyfforddiant Undeb
Cenedlaethol Newyddiadurwyr Cymru ac ITV
Cymru, weithdy ar y cyfryngau yn dwyn y teitl
"Reporting on Violence Against Women", a ddaeth
â newyddiadurwyr, gwneuthurwyr rhaglenni a
goroeswyr trais ynghyd. Cafodd dau gyfranogwr
SEEdS eu cynorthwyo i fod yn aelodau o banel
amlddisgyblaethol i ateb cwestiynau a ofynnwyd
gan gynrychiolwyr y cyfryngau a oedd yn
bresennol. Roedd 32 o bobl yn bresennol.
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"Byddwn yn dweud y cafwyd effaith sylweddol.
Roedd yn agoriad llygad i lawer o’r newyddiadurwyr
a oedd yn bresennol clywed sut roedd y goroeswyr
yn teimlo am fath penodol o bortreadu a’r iaith a
ddefnyddir yn y cyfryngau, e.e. defnyddio ’goroeswr’
yn hytrach na ’dioddefwr’; y ffaith nad oeddent yn
hoffi delweddau ystrydebol o anobaith. Er nad oedd
y digwyddiad yn canolbwyntio ar brofiadau’r
goroeswyr hyn o drais yn y gorffennol, soniwyd
amdanynt yn gryno a hyd yn oed yn gryno roedd yn
ysgytwad ac yn sobri rhywun clywed yn uniongyrchol
gan y goroeswyr – ac wedi cael effaith enfawr.
Gwnaethant siarad yn huawdl ac yn uniongyrchol
a’r hyn a gyflëwyd yn glir iawn oedd y teimlad eu
bod yn byw bywydau hapus bellach, gan roi gobaith
i eraill sy’n mynd drwy brofiad tebyg."
Anna Wyn Roberts,
Rheolwr Prosiect ar gyfer Hyfforddiant Undeb
Cenedlaethol Newyddiadurwyr Cymru
“Drwy’r hyder a’r sgiliau rwyf wedi’u
datblygu ers ymuno â SEEdS rwyf wedi
llwyddo i ddychwelyd i’r gwaith ar ôl
cyfnod o ansicrwydd a diffyg hunan-gred.”
Goroeswr SEEdS
“Yn ogystal â grymuso goroeswyr SEEdS, mae
hyn hefyd wedi rhoi ysbaid i ni o ddwyster
goroesi i allu gweld yn gyfforddus ac yn
rhesymol yr hyn y mae angen mynd i’r afael
ag ef a’r ffordd y gallwn wneud hynny. Mae’n
ymddangos bod y gwaith ynddo’i hun yn
broses gydol oes a phan fydd yr atebolrwydd
wedi dechrau symud, bydd angen iddo gael
ei gefnogi wrth iddo gasglu momentwm.
Mae hefyd angen iddo gael ei fonitro a’i
werthuso er mwyn cynnal ei hun.”
Gauri Taylor-Nayar,
Côr Cymunedol Methodistaidd Caerdydd

Sut y gwnaethom
ymgysylltu a
chynnwys
Mae gwella canlyniadau i ddioddefwyr troseddau yn
flaenoriaeth allweddol. Mae’r gallu i gynnig cymorth
effeithiol i ddioddefwyr a goroeswyr yn deillio o’r hyn a
ddywedant a’n gallu ni i wrando a dysgu o’u profiadau
uniongyrchol. Mae Strategaeth Ymgysylltu’r Comisiynydd
yn nodi’r ymrwymiad i sicrhau bod llais y cyhoedd, a
dioddefwyr troseddau yn benodol, yn cael eu clywed ac y
gwrandewir arnyn nhw mewn modd cyfartal, gan
ddefnyddio dulliau sy’n gynhwysol ac yn hygyrch.
Er mwyn datblygu Strategaeth ar y Cyd i Fynd i’r afael â
Thrais yn erbyn Menywod a Merched 2019-2024, rydym
wedi treulio amser yn gwrando ar adborth gan
ddioddefwyr, goroeswyr, partneriaid a rhanddeiliaid
ehangach y mae eu cyfraniadau gwerthfawr wedi llywio’r
strategaeth, ac er mwyn gwneud hyn rydym wedi
ymwneud â’r gweithgareddau canlynol:● Presenoldeb mewn fforymau trais a chamdriniaeth
priodol
● Digwyddiadau cyfranogi i oroeswyr a dioddefwyr
● Sefydlu fforymau goroeswyr i ddioddefwyr cam-drin
domestig
● Cefnogi dioddefwyr a goroeswyr ac aelodau o’u
teuluoedd i rannu eu profiadau o gam-drin domestig,
trais rhywiol a stelcio.
● Cynnal digwyddiadau ymgynghori er mwyn datblygu’r
strategaeth newydd
● Sefydlu’r Bwrdd Cydweithredol
● Cydgysylltu â fforymau darparwyr arbenigol a SEEdS
(Goroeswyr yn Grymuso ac yn Addysgu Gwasanaethau
Cam-drin Domestig)
● Cydgysylltu â Phrif Swyddogion a swyddogion yr heddlu
Gwyddom mai’r llais mwyaf pwerus o ran helpu
swyddogion yr heddlu, staff a phartneriaid i ddeall
cymhlethdodau Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin
Domestig a Thrais Rhywiol yw llais goroeswyr, a byddwn
yn parhau i geisio ffyrdd o gynnwys dioddefwyr a
goroeswyr yn y broses o ddatblygu hyfforddiant a
dylanwadu ar y gwasanaethau a ddarperir.
Rydym yn sylweddoli bod angen gwneud mwy er mwyn
atgyfnerthu cyfleoedd ar gyfer dulliau effeithiol o gefnogi
ymgysylltiad a chyfleoedd i roi adborth.

Rydym yn parhau i fod yn awyddus i weithio gyda’n partneriaid er mwyn canfyd yr hyn y gellid ei wneud yn
wahanol er mwyn annog pobl i ddatgelu i asiantaethau eraill neu eu hysbysu.
Byddwn yn adeiladu ar ddulliau i gynnal deialog ystyrlon a rheolaidd â goroeswyr a phartneriaid gan roi
cyfleoedd i wneud y canlynol:
● Helpu i lywio gwasanaethau
● Sicrhau newidiadau i systemau
● Llywio prosesau gwneud penderfyniadau
● Codi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth
Rydym am wneud hyd yn oed mwy i ddeall yn well pam nad yw dioddefwyr yn rhoi gwybod am achosion
wrth yr heddlu neu bartneriaid. O’r dioddefwyr sy’n rhoi gwybod wrthym am achosion, gwyddom o’n
harolwg dioddefwyr diwethaf ym mis Chwefror 2018, fod 97% o’r dioddefwyr a holwyd wedi nodi y byddent
yn annog dioddefwyr eraill i roi gwybod am achosion wrth yr heddlu ac y byddai 95% yn cysylltu â’r heddlu
eto. Mae hyn yn dangos ein bod yn gwneud cynnydd da o ran codi lefelau hyder i roi gwybod am achosion,
ond rydym hefyd yn cydnabod bod angen i ni wneud mwy er mwyn cynnal y lefelau boddhad hyn, er
enghraifft, nodir y cafwyd gostyngiad i 64% mewn boddhad yn benodol o ran hysbysu dioddefwyr am
gynnydd unwaith y bydd adroddiad wedi’i wneud i’r heddlu.
Byddwn yn parhau i ddatblygu a monitro ein gwaith yn y maes hwn, ac yn sicrhau bod llais y goroeswr yn
cael ei ystyried pan fyddwn yn llunio polisïau ac yn llywio ymarfer, a hefyd pan fydd ein swyddogion a’n staff
yn cael hyfforddiant wedi’i lywio gan oroeswyr.

‘‘

Am y tro cyntaf ers i mi ffoi rhag fy ngŵr gyda’m plant 7 mlynedd yn
ôl rwyf wedi teimlo newid cadarnhaol o fod yn ymladd ar fy mhen fy
hun heb lais i fod yn cydweithio er mwyn newid gwasanaethau a
chael llais cadarnhaol y mae pobl yn gwrando arno.
Goroeswr

’’
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Mynd i’r Afael â Thrais yn Erbyn
Menywod a Merched: Blaenoriaethau
Strategol ar y Cyd 2019 – 2024
Mae’r strategaeth hon yn nodi pedwar maes blaenoriaeth i weithredu arnynt:
1

Gwell Cydweithio: Byddwn yn cydweithio er mwyn cyflwyno dull system gyfan o atal trais o bob
math yn erbyn menywod a merched

2

Gwaith Atal ac Ymyrryd yn Gynnar: Gyda phartneriaid, byddwn yn canolbwyntio ar effaith
hirdymor penderfyniadau ac yn gweithio i gadw pobl yn ddiogel ac yn iach

3

Diogelu: Byddwn yn datblygu trefniadau diogelu sy’n bodoli eisoes, gan geisio ffyrdd o amddiffyn
pob dioddefwr, ble bynnag y bo

4

Troseddwyr: Byddwn yn gwella ein ffocws ar ymddygiad y troseddwr (ochr yn ochr â chefnogi
dioddefwyr a goroeswyr trais a chamdriniaeth) er mwyn dwyn troseddwyr i gyfrif yn well am
ganlyniadau eu gweithredoedd a chynnig cyfleoedd iddynt newid eu hymddygiad drwy amrywiaeth
o ymyriadau

Mae’r cynllun gweithredu isod yn mabwysiadu’r fframwaith a gydnabyddir yn eang sef Paratoi, Atal,
Amddiffyn ac Ymlid ac mae’n sicrhau bod pobl un o’r rhain yn cyd-fynd â’r meysydd blaenoriaeth isod.
Paratoi:

sicrhau’r trefniadau llywodraethu, cydweithio a chomisiynu modelau ac arloesedd sy’n seiliedig
ar dystiolaeth gorau posibl, deall yr adnoddau sydd ar gael a’u targedu’n effeithiol, cynnwys y
rheini yr effeithiwyd arnynt er mwyn sicrhau’r canlyniadau gorau

Atal:

ymyrryd ar y cyfle cyntaf i atal trais a chamdriniaeth rhag digwydd neu waethygu
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Amddiffyn: diogelu dioddefwyr a darpar ddioddefwyr rhag niwed a darparu llwybrau at wasanaethau
Ymlid:

rhoi ffocws gweithredol ar ymddygiad troseddwyr a chanlyniadau’r ymddygiad hwnnw, ynghyd
â chefnogi dioddefwyr

Mae’r adrannau canlynol yn canolbwyntio ar y meysydd blaenoriaeth i weithredu arnynt, gan bennu
amcanion a danategir gan enghreifftiau o’r gweithgareddau i’w cynnal yn y byrdymor a’r tymor canolig.
Caiff y strategaeth hon ei chefnogi gan gynllun gweithredu blynyddol a ddatblygwyd ar y cyd â phartneriaid
gan sicrhau bod y dystiolaeth a’r dysgu mwyaf cyfoes yn llywio ein gweithredoedd.

‘‘

Hoffwn ddiolch i Heddlu De Cymru a
Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu
am eu harweiniad ymarferol ardderchog
a’u cymorth wrth roi’r Cynllun Peilot
Gofyn a Gweithredu ar waith.

’’

Cathy Dowling,
Dirprwy Gyfarwyddwr Nyrsio a
Phrofiad Cleifion Bwrdd Iechyd
Prifysgol Bae Abertawe

Gweithio gyda’n gilydd
Gwell cydweithio – Paratoi
Paratoi
1.1

Amcan

Camau Cynnar

Ymateb system gyfan a gyflawnir drwy
ddull gweithredu Iechyd y Cyhoedd ac
egwyddor datblygu cynaliadwy a
phum ffordd o weithio Deddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol

Byddwn yn: Annog dealltwriaeth o’r dull gweithredu
Iechyd y Cyhoedd a’r modd y mae’n cyd-fynd â
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, i bob partner
Ceisio safbwyntiau dioddefwyr a goroeswyr er
mwyn helpu i lywio’r gwaith o werthuso a
monitro’r broses o ddarparu gwasanaethau
Gweithio gyda phartneriaid er mwyn sicrhau y caiff
gweithgarwch ac effaith partneriaeth eu monitro a’u
gwerthuso er mwyn sicrhau ffordd "system gyfan" o feddwl

1.2

Dull cynaliadwy o gynllunio, comisiynu
a chyllido gwasanaethau ar gyfer
cefnogi dioddefwyr a goroeswyr ac
sy’n ymatebol i droseddwyr

Byddwn yn: Defnyddio Fframwaith/pecyn cymorth ar
gyfer newid Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol er
mwyn cymhwyso’r egwyddor datblygu cynaliadwy a’r
pum ffordd o weithio ar gyfer cynllunio gwasanaethau
Sefydlu fframwaith comisiynu a chynllun comisiynu
rhanbarthol, cydweithredol sy’n ystyried canllawiau
statudol, safonau ansawdd a chanllawiau arfer
da 2019
Deall ffynonellau cyllido sydd ar gael y gallwn eu
cyfuno a’u defnyddio i gomisiynu ar y cyd
Bod yn hyderus fel partneriaid, am yr hyn sy’n
gweithio (a’r hyn nad yw’n gweithio)

1.3

Dull gweithredu sy’n seiliedig ar
dystiolaeth, a arweinir gan wybodaeth
i gefnogi camau gweithredu
partneriaethau

Byddwn yn: Atgyfnerthu ac yn symleiddio prosesau
rhannu gwybodaeth rhwng partneriaid
Datblygu dangosfwrdd a rennir o setiau data
ffactorau agored i niwed a ffactorau achosol i
lywio gwaith cynllunio a chomisiynu gwasanaethau
Defnyddio profiadau dioddefwyr a goroeswyr er mwyn
deall yn llawn yr hyn y mae’r data yn ei ddweud wrthym

1.4

Mae gan Fyrddau Diogelwch
Cymunedol ledled De Cymru ffocws
clir ar y ffordd orau o fynd i’r afael ag
achosion a realiti trais a
chamdriniaeth

Byddwn yn: Sicrhau bod gan bob Bwrdd
Diogelwch Cymunedol ledled De Cymru
wybodaeth dda am brofiad y cyhoedd o Drais yn
erbyn Menywod a Merched, Cam-drin Domestig a
Thrais Rhywiol yn ei ardal
Sicrhau bod materion ac atebion yn cael eu
huwchgyfeirio i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus
a Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol fel y bo’n briodol
Sicrhau bod profiadau lleol ac effeithiolrwydd
ymyriadau yn cael eu huwchgyfeirio at Fwrdd
Rheoli Cyfiawnder Troseddol a Rheoli Troseddwyr
Integredig De Cymru ac fel sy’n briodol i Fwrdd
Cyfiawnder Troseddol Cymru Gyfan
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Beth mae hyn yn ei olygu: Rydym yn gweithredu mewn tirwedd partneriaeth a pholisi gymhleth
ond mae'n rhaid i ni ganolbwyntio ar wneud y mwyaf o’r cyfleoedd i wneud pethau’n well ar gyfer yr
hirdymor. Rydym yn gwella’r ffordd rydym yn cydweithio’n barhaus er mwyn mabwysiadu dull
gweithredu cydgysylltiedig ar draws sectorau, sefydliadau a meysydd polisi er mwyn deall y materion
yn llawn a gwella ein hymatebion. Er ein bod yn ceisio cyfleoedd i gefnogi dull system gyfan er mwyn
dileu Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol, mae’n hanfodol ein bod yn ceisio
nodi ffyrdd y gallwn gydweithio ond hefyd gymryd cyfrifoldeb dros gamau gweithredu y mae angen i
ni eu rhoi ar waith fel sefydliadau unigol. Mae darparwyr gwasanaethau arbenigol Trais yn erbyn
Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais rhywiol yn darparu gwasanaethau hanfodol, y mae dioddefwyr
a goroeswyr wedi dweud wrthym eu bod yn eu gwerthfawrogi’n fawr.
1.1 Cyflawni ymateb system gyfan drwy ddull gweithredu Iechyd y Cyhoedd ac egwyddor datblygu
cynaliadwy a phum ffordd o weithio Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
Mae hyn yn golygu nodi a chynnwys pob partner a sicrhau ein bod, yn unigol ac ar y cyd, yn deall dull
gweithredu Iechyd y Cyhoedd yn llawn a’r disgwyliadau a nodir o dan y ddeddfwriaeth.
Yn ôl Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, roedd yn rhaid sefydlu Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus
ac mae pob awdurdod lleol yn Ne Cymru wedi cytuno i’r Bwrdd Partneriaeth Diogelwch Cymunedol adrodd
i’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. Ar yr un pryd, creodd y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant
Fyrddau Partneriaeth Rhanbarthol. Mae gan Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddau rôl statudol i wella
effeithiolrwydd y System Cyfiawnder Troseddol ac mae gan Gomisiynydd De Cymru ymrwymiad i gydweithio
â’r strwythurau lleol a rhanbarthol hyn er mwyn cyflawni hyn. Un rhan bwysig o’r broses yw nodi cryfderau
ac asedau er mwyn gwella llesiant ynghyd â chyfuno cyllidebau a chydgomisiynu gwasanaethau hygyrch a
gaiff eu llywio gan drawma a’u harwain gan anghenion sy’n ceisio cael gwared ar faterion hirsefydledig
rhwng cenedlaethau sy’n effeithio’n negyddol ar lesiant pob un ohonom a’r cymunedau lle rydym yn byw.

24 1.2 Dull gweithredu cynaliadwy o gynllunio, comisiynu ac ariannu gwasanaethau ar gyfer cefnogi
dioddefwyr a goroeswyr ac sy’n ymatebol i droseddwyr

Datblygu a darparu gwasanaethau sy’n diwallu anghenion dioddefwyr a goroeswyr (ac yn mynd i’r afael â
throseddwyr ac achosion sylfaenol) yw un o’r heriau mwyaf o hyd ar adeg pan fydd cyllidebau yn lleihau.
Eto, dyna yn union pam y mae angen i ni newid y ffordd rydym yn gwneud pethau.
Gwyddom fod dyhead i gydweithredu’n agosach a bod arloesedd yn well pan gaiff ei wneud gyda’n gilydd,
gan rannu adnoddau, gwybodaeth a risg. Eto, rydym am adeiladu dealltwriaeth gyffredin o sut beth yw ‘da’
wrth gymhwyso’r egwyddor datblygu cynaliadwy (fel y mae’n ofynnol i lawer o’n partneriaid datganoledig fel
iechyd, addysg a llywodraeth leol ei wneud). Er mwyn cyflawni hyn byddwn yn datblygu Fframwaith
Cenedlaethau’r Dyfodol ar gyfer Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol, yn seiliedig ar
becyn cymorth Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, ac yn ei ddefnyddio i weithio gyda phartneriaid, dioddefwyr
a goroeswyr i ddatblygu a gwella’r Fframwaith Canlyniadau ar y cyd. Byddwn hefyd yn defnyddio Y Ffordd
Gywir: Dyfodol addas i blant yng Nghymru – adnodd hawliau’r plentyn ar gyfer aelodau Bwrdd Gwasanaethau
Cyhoeddus a ddatblygwyd gan Gomisiynydd Plant Cymru a Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol.
1.3 Dull gweithredu sy’n seiliedig ar dystiolaeth, a arweinir gan wybodaeth i gefnogi gweithgarwch
partneriaeth
Mae effeithiolrwydd y penderfyniadau a wneir a’r camau gweithredu a gymerir yn dibynnu ar wybodaeth o
safon, setiau data cynhwysfawr a thystiolaeth ynghylch yr hyn sy’n gweithio. Mae arloesedd drwy Ganolfan
Diogelu Amlasiantaeth a llwyfannau rhannu gwybodaeth amlasiantaeth eraill wedi arwain at welliannau wrth
rannu gwybodaeth mewn amser real ond mae angen gwneud llawer mwy.
Gwyddom mai dim ond rhan o’r darlun yw’r data a gesglir ar hyn o bryd. Er mwyn diffinio’r materion
cysylltiedig yn well mewn perthynas â mynd i’r afael â thrais a chamdriniaeth, rydym yn bwriadu datblygu
data amlasiantaeth cynhwysfawr fel y gallwn ddatblygu dealltwriaeth o’r canlynol:

● graddau a nifer achosion
● nodi a chefnogi dioddefwyr neu oroeswyr llai gweladwy, gan fynd
i’r afael â throseddwyr na fyddent yn cael eu herio fel arall o bosibl
● effeithiau natur amrywiol De Cymru er mwyn cefnogi
cymunedau cydlynol, diogel a hyderus
● menywod sy’n cyflawni troseddau ac yn cael eu cynnwys yn y
system cyfiawnder troseddol gan gydnabod eu bod nhw (a’u
plant) yn aml yn ddioddefwyr trais a chamdriniaeth eu hunain,
yn arbennig rheoli dan orfodaeth a cham-drin corfforol sy’n
gwaethygu ffactorau agored i niwed a ffactorau achosol
● gweithio ar draws meysydd polisi ehangach er mwyn mynd
i’r afael ar y cyd â materion sy’n gysylltiedig â ffactorau
agored i niwed a deall peryglon cudd yn well
Er mwyn cynllunio ar gyfer yr hirdymor a defnyddio dull gweithredu
iechyd y cyhoedd o ddiffinio’r broblem i ddechrau mae angen i ni
ddeall mwy na’r hyn y gall data plismona yn unig ei ddweud wrthym.
Mae asesiadau llesiant a gynhelir gan Fyrddau Gwasanaethau
Cyhoeddus yn dweud wrthym am gryfderau ac asedau mewn
cymunedau, ac mae strategaethau iechyd ac awdurdodau lleol ar
Drais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol ar y
cyd yn rhoi trosolwg o anghenion lleol a’r gwasanaethau a ddarperir.
Ceir cyfoeth o ddata partneriaeth er mwyn ein helpu i ddeall yr hyn
sy’n creu ffactorau agored i niwed, ffactorau achosol a ffactorau
amddiffynnol y gellir eu defnyddio’n well i lywio gwaith cynllunio a
chomisiynu gwasanaethau yn well er mwyn creu cymunedau mwy
diogel a hyderus. Bydd defnyddio profiadau dioddefwyr a goroeswyr
yn ein helpu i wneud synnwyr o hyn a bydd cydgynhyrchu
gwasanaethau yn golygu eu bod yn fwy effeithiol ac ymatebol i angen.
1.4 Mae gan Fyrddau Diogelwch Cymunedol ledled De
Cymru ffocws clir ar y ffordd orau o fynd i’r afael ag
achosion a realiti Trais a Chamdriniaeth
Mae’n hanfodol ein bod yn datblygu strwythur sy’n cefnogi’r
broses o rannu gwybodaeth ar draws strwythurau lleol a
rhanbarthol gwahanol os ydym am fabwysiadu dull mwy
cydgysylltiedig o weithio er mwyn mynd i’r afael â Thrais yn erbyn
Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol. Bydd
atgyfnerthu trefniadau llywodraethu yn cefnogi’r broses o
ddatblygu ffocws a dealltwriaeth a rennir o achosion sylfaenol,
ffactorau achosol a ffactorau amddiffynnol sy’n ofynnol i lywio
camau gweithredu er mwyn mynd i’r afael â phrofiadau a
materion lleol ac ymateb iddynt.
Bydd cael y strwythur llywodraethu cywir yn galluogi dull
gweithredu mwy effeithiol ac integredig ledled De Cymru a fydd
yn atgyfnerthu dyhead ar y cyd i geisio atebion i’r materion sy’n
codi, a rhoi llwybr clir ar gyfer rhannu gwybodaeth, fel bod
materion ac atebion yn cael eu huwchgyfeirio’n briodol at Fyrddau
Gwasanaethau Cyhoeddus a Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol a

Dull Gweithredu System Gyfan
Mae’r prosiect Dull Gweithredu System
Gyfan ar gyfer Trais yn erbyn Menywod a
Merched yn Ne Cymru yn fenter
gydweithredol sy’n cyfrannu at weledigaeth
a rennir er mwyn mynd i’r afael â thrais a
chamdriniaeth yn y rhanbarth.
Rhoddodd Cronfa Trawsnewid y Swyddfa
Gartref (2017) gyfle i bartneriaid
comisiynu wneud cais am gyllid a oedd
yn cefnogi gweithgarwch sy’n "ceisio
sicrhau bod trais yn erbyn menywod a
merched yn ’fusnes i bawb’ mewn
asiantaethau".
Ymysg y mentrau allweddol mae prosiect
partneriaeth rhwng Comisiynydd yr
Heddlu a Throseddu De Cymru, Cymorth i
Ferched Cymru a Respect sydd â’r nod o
gyflawni’r canlynol: ’Newid sy’n Para’ a
recriwtio a hyfforddi ’Cenhadon Gofyn i Fi’
"Mae’r swm o £1.4m tuag at y gwaith o
ostwng lefelau trais yn erbyn menywod a
merched yn dangos cryn dipyn o hyder
yn Heddlu De Cymru.”
Paula Hardy, Arweinydd Polisi Strategol
Trais yn erbyn Menywod a Merched, Tîm
Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu
De Cymru
"Mae’r dyfarniad o £1.4m gan y
Swyddfa Gartref i gyflwyno model
"Newid sy’n Para" Cymorth i Ferched
Cymru yn Ne Cymru wedi bod yn hwb
gwych. Mae Cymorth i Ferched Cymru
yn falch o fod yn gweithio gyda Heddlu
De Cymru a Chomisiynydd yr Heddlu a
Throseddu, ynghyd â phartneriaid eraill,
i ddatblygu’r ymateb amlasiantaeth hwn
i bob math o drais yn erbyn menywod a
merched yng Nghymru. Gwyddom fod
un o bob tair menyw yng Nghymru yn
profi trais corfforol neu rywiol ar ryw
adeg fel oedolyn, felly mae’n hollbwysig
ein bod yn creu cymunedau lle caiff
pawb y cyfle i wneud gwahaniaeth. Mae
menywod wedi dweud wrthym eu bod
am gael mwy o gyfle i ofyn am help gan
rywun sy’n deall yn eu cymunedau lleol,
ynghyd â chymorth arbenigol sy’n eu
galluogi i fod yn rhydd rhag trais a
chamdriniaeth yn yr hirdymor.”
Eleri Butler, Prif Swyddog Gweithredol,
Cymorth i Ferched Cymru
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bod profiad ac effeithiolrwydd lleol o ymyriadau yn cael eu huwchgyfeirio at Fwrdd Cyfiawnder Troseddol a
Bwrdd Rheoli Troseddwyr Integredig De Cymru ac fel sy’n briodol i Fwrdd Cyfiawnder Troseddol Cymru Gyfan.

Atal camdriniaeth rhag digwydd
Gwaith atal ac ymyrryd yn gynnar
Atal
2.1

Amcan

Cam Gweithredu

Mae partneriaid yn nodi ac
yn hyrwyddo cyfleoedd atal
a chyfleoedd ymyrryd yn
gynnar yn cynnwys atgyfeirio
at wasanaethau a chymorth
priodol

Byddwn yn: Cynnwys mewnbwn dioddefwyr a goroeswyr er
mwyn helpu i ddeall sut y gallwn wella gwasanaethau ac ymarfer
Mynd i’r afael ag achosion o ddiffyg rhoi gwybod am achosion drwy
godi ymwybyddiaeth o arwyddion, signalau ac ymddygiadau (e.e.
model IRIS, Newid sy’n Para a datblygu pwyntiau datgelu cymunedol)
Atgyfnerthu a symleiddio prosesau rhannu gwybodaeth
amser real rhwng partneriaid (e.e. Ymgyrch Encompass a
Chanolfannau Diogelu Amlasiantaeth
Defnyddio ac integreiddio’r hyn a ddysgwyd o raglen
Plismona a Phartneriaid: Camau Cynnar Gyda’n Gilydd i
lywio hyfforddiant rheng flaen
Defnyddio’r hyn a ddysgwyd o’r cynllun Braenaru i Fenywod mewn
perthynas â ffactorau agored i niwed cysylltiedig fel cam-drin domestig
a thrais rhywiol fel ffactorau sy’n arwain at droseddau gan fenywod
Dealltwriaeth well o’r cysylltiadau rhwng bod yn agored i
niwed, y nodweddion gwarchodedig o dan y Ddeddf
Cydraddoldeb a Thrais yn erbyn Menywod, Cam-drin
Domestig a Thrais Rhywiol (e.e. trais ar sail anrhydedd,
anffurfio organau cenhedlu benywod, cymunedau LGBT)
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Cefnogi cyflogwyr i roi polisi a gweithdrefnau priodol ar
waith er mwyn annog datgeliadau ac ymatebion effeithiol
Cymhwyso Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r
Plentyn i ddiogelu a chefnogi plant a phobl ifanc mewn
perthynas â thrais a chamdriniaeth
2.2

Mae dioddefwyr, goroeswyr
a throseddwyr yn manteisio
ar amrywiaeth o
wasanaethau atal ac
ymyrryd yn gynnar a
arweinir gan anghenion,
sy’n seiliedig ar gryfderau
ac sydd wedi’u llywio gan
drawma

Byddwn yn: Cynnwys dioddefwyr a goroeswyr, er enghraifft
drwy raglen SEEdS a dulliau arloesol eraill, wrth adolygu,
cynllunio a chomisiynu gwasanaethau
Treialu a phrofi gweithgarwch sy’n cefnogi gwaith atal ac
ymyrryd yn gynnar a arweinir gan anghenion, sy’n seiliedig
ar gryfderau ac sydd wedi’i lywio gan drawma
Darparu gwasanaethau eiriolaeth a chymorth yn ôl yr angen
Parhau i wella ein gallu i gymryd camau cadarnhaol ac ataliol,
drwy blismona yn y gymdogaeth a modelau cymorth cynnar
Datblygu’r defnydd o dechnoleg er mwyn gwella camau
diogelwch (fel apiau, gwefannau a GPS)
Ceisio ymgysylltu â Plan UK er mwyn sicrhau bod menywod
a merched yn teimlo eu bod yn cael cefnogaeth i leisio eu
barn, gan felly wella gwaith atal ac ymyrryd yn gynnar

Atal
2.3

Amcan
Deall yr hyn sy’n gweithio

Cam Gweithredu
Byddwn yn: Adeiladu’r sylfaen dystiolaeth er mwyn nodi’r
ymyriadau mwyaf effeithiol wrth fynd i’r afael ag achosion
sylfaenol a lleihau’r niwed yn ein cymunedau
Adeiladu ar ymchwil a ddaw i’r amlwg i fynd i’r afael ag achosion
o stelcio ac aflonyddu ar fenywod a merched ifanc yng Nghymru
Treialu a phrofi gweithgarwch (e.e. Newid sy’n Para, Ymyriadau teulu)
Sicrhau y caiff yr hyn a ddysgir ei fabwysiadu ac y caiff
ymarfer ei wella drwy ddatblygu ymyriadau sy’n gweithio
Gweithio’n agos gyda’r System Cyfiawnder Troseddol er
mwyn mabwysiadu, profi a hysbysu Glasbrint ar gyfer
Troseddwyr Benywaidd ymhellach, a llywio penderfyniadau a
wneir gan ganolbwyntio’n benodol ar ychwanegu gwerth i’r
Cynllun Braenaru i Fenywod

Beth mae hyn yn ei olygu: Byddwn yn mynd iʼr afael ag achosion sylfaenol er mwyn atal pobl rhag profi
Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol yn y lle cyntaf ynghyd ag amddiffyn dioddefwyr
a goroeswr ac atal achosion pellach o gamdriniaeth, gan ddilyn dull sydd wediʼi lywio gan drawma er mwyn
helpu pobl i wella. Byddwn yn parhau i gydweithio, gan ganolbwyntio ar gryfderau ac anghenion pobl a
chymunedau, datblygu gwasanaethau, systemau a phrosesau sydd wediʼu dylunio ar y cyd ac syʼn gallu
ymateb i bobl yn hytrach na gofyn i unigolion ffitio mewn modelau a seilos traddodiadol. Byddwn yn gweithredu
gyda phartneriaid er mwyn mynd iʼr afael â materion a wynebir gan ferched syʼn effeithio ar eu hunanhyder
aʼu llesiant gan weithio tuag at sicrhau bod y cyfrifoldeb aʼr atebolrwydd yn cael eu rhoi ar y troseddwr.
2.1 Mae partneriaid yn nodi ac yn hyrwyddo cyfleoedd atal a chyfleoedd ymyrryd yn gynnar yn
cynnwys atgyfeirio at wasanaethau a chymorth priodol
Rydym wedi bod yn cydweithio er mwyn sicrhau gwasanaethau sy’n ymateb i anghenion dioddefwyr,
goroeswyr a throseddwyr ar y cyfle cynharaf. Byddwn yn parhau i ddatblygu ymateb wedi’i gydgysylltu, sy’n
adlewyrchu holl gymunedau De Cymru er mwyn gwneud y canlynol:
Cyflawni newid systematig a pharhaus mewn agweddau ac ymddygiadau.
Sicrhau bod dioddefwyr a goroeswyr (yn cynnwys plant a phobl ifanc), troseddwyr ac eraill y mae trais a
chamdriniaeth yn effeithio arnynt yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt mewn modd amserol a sensitif.
Sicrhau bod ymateb cymunedol, wedi’i gydgysylltu ac sy’n seiliedig ar systemau yn seiliedig ar brofiadau goroeswyr.
Rydym wedi gweld cynnydd yn nifer yr achosion y rhoddir gwybod amdanynt drwy ein gwaith hyd yma ond gellir
gwneud llawer mwy er mwyn helpu gweithwyr proffesiynol rheng flaen, cyflogwyr ac eraill yn ein cymunedau i
adnabod arwyddion a signalau camdriniaeth a gwybod sut i ymateb ac atgyfeirio pobl. Mae rhannu gwybodaeth
a gweithredu mewn amser real er mwyn ymyrryd ar y cyfle cynharaf yn allweddol ar gyfer hyn.
Menywod sydd fwyaf tebygol o brofi trais a chamdriniaeth dim ond am eu bod yn fenywod, ac mae’n fwy tebygol
o fod yn ddifrifol ac o gael ei brofi’n amlach na dynion. Rydym yn deall y gall pawb fod yn agored i niwed ar
adegau o argyfwng yn eu bywydau ond gwyddom y gall nodweddion gwarchodedig a nodir o dan y Ddeddf
Cydraddoldeb olygu bod pobl yn fwy agored i niwed. Gall oedran, hil neu gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig,
cyfeiriadedd rhywiol oll olygu bod pobl yn fwy agored i niwed gan fod gan y cymunedau hyn eisoes ddiffyg
hyder o ran rhoi gwybod am achosion.
Gwyddom hefyd fod llawer o fenywod yn y System Cyfiawnder Troseddol yno o ganlyniad i’r gamdriniaeth y
maent wedi’i phrofi. Mae cysylltiadau cryf rhwng profiad menywod o gam-drin domestig, cam-drin rhywiol a
chydberthnasau dan orfodaeth, a’u troseddau, gan arwain at fenywod yn cael eu dal mewn cylch o erledigaeth
ac aildroseddu. Byddwn yn gweithio i dynnu sylw at anghenion menywod yn y system cyfiawnder troseddol.
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Nodi ac Atgyfeirio i
Wella Diogelwch (IRIS)
Mae nodi trais domestig a
chamdriniaeth yn gynnar yn
flaenoriaeth i Gomisiynydd Heddlu a
Throseddu De Cymru – a nodir yn
gyson mai iechyd yw’r cyswllt pwysicaf i
gyflawni hyn. Mae’r rhaglen
amlasiantaeth, sy’n helpu ymarferwyr
iechyd i nodi dioddefwyr cam-drin
domestig ac ymyrryd i roi’r cymorth
priodol iddynt, wedi arwain at
ganlyniadau ardderchog yn Ne Cymru.
Diolch i IRIS, gwnaed cynnydd sylweddol
drwy raglen hyfforddiant ac atgyfeirio
arloesol ar gyfer cam-drin domestig a
thrais rhywiol a leolir mewn
meddygfeydd meddygon teulu. Ariennir y
rhaglen beilot gydweithredol dwy flynedd
hon yng Nghwm Taf a Chaerdydd gan
Gomisiynydd Heddlu a Throseddu De
Cymru ac mae’n cael ei datblygu i gael
ei chyflwyno ledled Abertawe.
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Cafodd ei chyflwyno gan Cymorth i
Ferched Caerdydd a BAWSO i
Gaerdydd a’r Fro ac yna i Gwm Taf ym
mis Tachwedd 2015, ar y cyd gan
Cymorth i Ferched Rhondda Cynon Taf
a Merthyr Tudful fwy Diogel:
● mae 65 o feddygfeydd wedi
cael hyfforddiant
● hyfforddwyd 1,226 o weithwyr
iechyd proffesiynol
● atgyfeiriwyd 765 o gleifion at
wasanaeth IRIS
● roedd 186 o gleifion wedi rhoi
gwybod am achosion wrth yr heddlu
yn flaenorol
● 323 o ddatgeliadau am y tro cyntaf
gan ddioddefwyr eu bod wedi dioddef
camdriniaeth emosiynol a chorfforol
Cynllun Braenaru i Fenywod
Cyflwyno Dull Gweithredu System
Gyfan ar gyfer menywod sy’n dod i
gysylltiad â’r gwasanaethau cyfiawnder
yng Nghymru drwy gyfuno asiantaethau
a chamau o’r system drwy’r canlynol:
● Gwaith Ymyrryd yn Gynnar ac Atal
● Cefnogi trefniadau pontio a sicrhau
parhad drwy’r holl system
● Cydgysylltu ymateb amlasiantaeth i
sicrhau mynediad at gymorth ac
ymyriadau lleol

Gall rhai menywod y mae cam-drin domestig wedi effeithio
arnynt gael eu gorfodi i droseddu mewn ffyrdd penodol, yn
cynnwys menywod sydd wedi’u masnachu, gwladolion tramor
a’r rheini o grwpiau lleiafrifoedd ethnig a chrefyddol, yn ogystal
â menywod ag anableddau ac anawsterau dysgu.
Gallai adnabod ac ymyrryd olygu bod llai o fenywod yn cyflawni
troseddau dan orfodaeth. Er bod strategaethau llywodraeth i fynd i’r
afael â thrais yn erbyn menywod a merched yn cydnabod bod llawer
o droseddwyr benywaidd yn agored i niwed, prin yw’r mesurau
penodol sydd ar waith i nodi a chefnogi menywod y mae eu
troseddu yn gysylltiedig â pherthnasau camdriniol a dan orfodaeth.
Mae tystiolaeth yn awgrymu pan fydd asiantaethau cyfiawnder
troseddol yn gweithio gyda gwasanaethau cymorth arbenigol i
fenywod er mwyn datblygu eu gwybodaeth a’u sgiliau a rhannu
gwybodaeth, mae eu hymatebion i fenywod sydd wedi troseddu yn
gwella. Mae ymyrryd yn gynnar a gweithio gydgysylltiedig yn
allweddol: mae datrys problemau, dulliau gweithredu system gyfan
mewn rhai rhannau o’r wlad yn ailgyfeirio pobl sy’n agored i niwed.
Caiff gwaith partneriaeth er mwyn codi ymwybyddiaeth a
dealltwriaeth a rennir, cefnogi datgeliadau a gwella ymatebion
ei ddatblygu drwy ein gwaith gyda’r Byrddau Gwasanaethau
Cyhoeddus, Partneriaethau Diogelwch Cymunedol a sefydlu
rhwydwaith dysgu a gweithgareddau cyfathrebu ar y cyd.
2.2 Mae dioddefwyr, goroeswyr a throseddwyr yn manteisio
ar amrywiaeth o wasanaethau atal ac ymyrryd yn gynnar
a arweinir gan anghenion, sy’n seiliedig ar gryfderau ac
sydd wedi’u llywio gan drawma
Bydd gwrando ar anghenion pobl sy’n defnyddio ein
gwasanaethau yn sicrhau ein bod yn datblygu’r ymatebion cywir
sy’n gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl. Ein nod yw datblygu’r
gwaith a wnaed hyd yma gyda nhw er mwyn parhau i arloesi
mewn perthynas â’n gwaith ymgysylltu. Mae’r Cynllun Braenaru
i Fenywod a rhaglen SEEdS yn ddwy o’r ffyrdd rydym wedi
cynnwys pobl i leisio eu barn.
Mae eiriolaeth yn chwarae rhan bwysig o ran cefnogi pobl i
ddatgelu neu fynegi angen pan fyddant yn agored i niwed. Mae
hyn yn hanfodol er mwyn sicrhau y gellir darparu’r
gwasanaethau a’r cymorth cywir, a’u bod yn ymateb i angen yn
ogystal â risg. Mae eiriolaeth hefyd yn bwysig o ran helpu pobl
sy’n agored i niwed i fanteisio ar system gyfiawnder nad ydynt
yn gyfarwydd â hi o bosibl.
Rydym yn profi ymatebion eiriolaeth drwy’r model Newid sy’n
Para a thrwy atgyfnerthu ein dull gweithredu ar gyfer cynnwys
ac ymgysylltu. Byddwn yn parhau i geisio cyfleoedd i weithio
gyda goroeswyr a’n partneriaid er mwyn nodi ‘yr hyn sy’n
gweithio’ a cheisio profi a threialu ffyrdd newydd o weithio
gyda’n gilydd, gan nodi lle y gall newidiadau bach wneud
gwahaniaeth mawr.

2.3 Deall yr hyn sy’n gweithio
Rydym yn parhau i wrando a dysgu o brofiadau dioddefwyr a goroeswyr er mwyn ein helpu i lywio ein
gwaith. Ynghyd â hyn rydym yn dal i fod yn ymrwymedig i fynd ati i geisio tystiolaeth (rhyngwladol, y DU a
lleol) ar fodelau arfer gorau / dulliau gweithredu ar gyfer newid diwylliant, agwedd gymdeithasol at gamdrin domestig a systemau.
Rydym wedi bod yn arwain y gwaith o gyflwyno mentrau fel model IRIS, sydd bellach wedi’i ymgorffori fel
busnes craidd ym Myrddau Iechyd Prifysgol Cwm Taf a Chaerdydd a’r Fro ac rydym yn gweithio tuag at roi
IRIS ar waith ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. O ganlyniad i IRIS, mae’r gweithlu yn nodi ei fod yn
teimlo’n fwy hyderus i nodi ac atgyfeirio dioddefwyr cam-drin domestig i gael eiriolaeth a chymorth.
Byddwn yn parhau i weithio drwy strwythurau rhanbarthol tuag at wasanaethau cynaliadwy, gan sicrhau bod
partneriaid yn rhannu’r hyn a ddysgwyd er mwyn gwella ymarfer a gwneud ymyriadau hyd yn oed yn fwy effeithiol.

Cadw Pobl yn Ddiogel
Diogelu - Amddiffyn
Diogelu
3.1

Amcan
Caiff cymunedau, cyflogwyr a
gweithluoedd eu grymuso a’u cefnogi
er mwyn adnabod ac ymateb yn
weithredol i arwyddion Trais yn erbyn
Menywod, Cam-drin Domestig a
Thrais Rhywiol ac agweddau ac
ymddygiadau niweidiol

Cam Gweithredu
Byddwn yn: Mynd i’r afael ag achosion o ddiffyg
rhoi gwybod am achosion drwy godi
ymwybyddiaeth o arwyddion, signalau ac
ymddygiadau (e.e. model IRIS, Newid sy’n Para)
Annog pobl i roi gwybod am achosion a dulliau
atgyfeirio (e.e. llwybrau diogelu, 101, Cyfraith
Clare a llinell gymorth Byw Heb Ofn)
Parhau i fynd ati i hyrwyddo ymgyrch a
gweithgareddau Rhuban Gwyn
Sicrhau y gall gweithwyr proffesiynol adnabod y rheini
sy’n wynebu risg o Briodas dan Orfod, Cam-drin ar
Sail Anrhydedd ac Anffurfio Organau Cenhedlu
Benywod a theimlo’n hyderus i gymryd camau diogelu
er mwyn amddiffyn a chefnogi’r unigolion hynny

3.2

Mae diogelu dioddefwyr a’r rheini
sy’n wynebu risg yn ganolog i’r holl
weithgarwch partneriaeth

Byddwn yn: Gweithio er mwyn ymgorffori
egwyddorion y Canolfannau Diogelu Amlasiantaeth
ar gyfer pob gwasanaeth a ddarperir
Atgyfnerthu a symleiddio prosesau rhannu
gwybodaeth amser real rhwng partneriaid
Adolygu’n rhagweithiol, gyda dioddefwyr a
goroeswyr, effeithiolrwydd tactegau’r heddlu a rhai
amddiffynnol a chymryd camau cadarnhaol er
mwyn gwella plismona gweithredol
Deall yn well y cysylltiadau rhwng bod yn agored i
niwed a thrais a chamdriniaeth, yn benodol niwed
cudd a chymunedau sy’n llai galluog/hyderus i
ddatgelu (e.e. menywod yn y system cyfiawnder
troseddol sydd wedi wynebu Trais yn erbyn
Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol,
gweithwyr rhyw, pobl â phroblemau
camddefnyddio sylweddau neu iechyd meddwl,
y gymuned LGBT, pobl hŷn ac ati)
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Diogelu
3.2
parhad

3.3

Amcan

Cam Gweithredu

Mae diogelu dioddefwyr a’r rheini sy’n Sicrhau bod yr holl weithwyr proffesiynol rheng
wynebu risg yn ganolog i’r holl
flaen wedi derbyn yr hyfforddiant priodol
weithgarwch partneriaeth
Gweithio er mwyn sicrhau y caiff mannau diogel
eu comisiynu.
Bydd yr hyn a ddysgwyd o
adolygiadau achos difrifol,
adolygiadau o ddynladdiadau
domestig a chan bobl sydd wedi cael
profiadau yn llywio ymarfer a’r gwaith
o ddatblygu polisïau

Byddwn yn: Cynnwys dioddefwyr a goroeswyr, er
enghraifft drwy raglen SEEdS a dulliau arloesol
eraill, wrth adolygu, cynllunio a chomisiynu
gwasanaethau
Cael dulliau cadarn, agored a thryloyw ar gyfer
rhannu’r hyn a ddysgwyd rhwng pob asiantaeth
Sefydlu atebolrwydd a rennir ar gyfer ymateb i
newidiadau a gaiff eu hargymell gan adolygiadau
a’u rhoi ar waith
Parhau i ddatblygu ein hadolygiad dynamig o
achosion a atgyfeiriwyd at Swyddfa Annibynnol
Ymddygiad yr Heddlu (IOPC), er mwyn meithrin
dealltwriaeth a dysgu ar y cyfle cyntaf

Beth mae hyn yn ei olygu: Mae cynnal ein hawl ddynol sylfaenol i fod yn ddiogel wrth wraidd
hyn. Gwyddom y gall pobl, o ganlyniad i’w sefyllfa neu amgylchiadau, fod yn agored i niwed gan
droseddwyr sy’n ceisio gorfodi, rheoli, ecsbloetio a cham-drin.
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Mae diogelu dioddefwyr a phlant sy’n agored i niwed yn flaenoriaeth uchel i’r holl bartneriaid o hyd.
Mae trefniadau diogelu presennol yn canolbwyntio ar ddioddefwyr a phlant y mae asiantaethau statudol
yn gwybod amdanynt ac yr ystyrir eu bod yn wynebu risg uchel o niwed difrifol neu farwolaeth a bod
angen iddynt fel y cyfryw gael ymyrraeth amlasiantaeth brys. Mae angen i ni gael newid diwylliannol
mawr wrth feddwl am y mathau gwahanol o bobl sy’n wynebu risg a’r ffordd o’u helpu i fod yn ddiogel.
3.1 Caiff cymunedau, cyflogwyr a gweithluoedd eu grymuso a’u cefnogi er mwyn adnabod ac ymateb
yn weithredol i arwyddion Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol ac
agweddau ac ymddygiadau niweidiol
Bydd helpu pobl i ddeall arwyddion a signalau trais a chamdriniaeth, a’r agweddau niweidiol sylfaenol (fel
casineb at wragedd, gwrthrycholi a rhywioli), yn parhau i fod yn flaenoriaeth. Mae hyn yn cynnwys helpu
pobl i wybod sut i ymateb, annog pobl i roi gwybod am achosion a dulliau atgyfeirio (e.e. llwybrau diogelu,
101, Cyfraith Clare a llinell gymorth Byw Heb Ofn). Byddwn yn parhau i hyrwyddo ymgyrch Ruban Gwyn.
3.2 Mae diogelu dioddefwyr a’r rheini sy’n wynebu risg yn ganolog i’r holl weithgarwch partneriaeth
Rydym yn credu mai timau amlasiantaeth, sydd wedi’u cysylltu ac wedi’u cydleoli yn ddelfrydol yw’r ffordd
orau o sicrhau gwaith partneriaeth effeithiol a diogel bob dydd. Lle nad yw’r rhain yn bodoli, byddwn yn
annog partneriaid i wrando’r achos a siarad yn gyhoeddus am y buddiannau.
Gwnaed cynnydd sylweddol o ran trefniadau diogelu lleol. Mae’r gwaith o sefydlu Canolfannau Diogelu
Amlasiantaeth (MASH) neu drefniadau rhannu gwybodaeth amlasiantaeth tebyg yn Ne Cymru yn arwain at
ymateb amser real mwy cydgysylltiedig i ddiogelu. Rydym yn gweithio er mwyn ymgorffori egwyddorion y
canolfannau ar gyfer pob gwasanaeth a ddarperir.

Mae hyn yn galw am ddull gweithredu system gyfan ar gyfer cydnabod
lle y gall lefelau uwch o fod yn agored i niwed gael amrywiaeth o
effeithiau negyddol hirdymor ar fywydau pobl. Ymysg yr enghreifftiau
mae effaith profiadau niweidiol yn ystod plentyndod ar ddibyniaeth a
chyfleoedd bywyd yn y dyfodol, y rheini sy’n wynebu risg o ecsbloetio
plant yn rhywiol, gweithwyr rhyw, troseddwyr benywaidd, menywod o
gymunedau BAME, y rheini ag Anableddau Dysgu sy’n cael eu gorfodi
a’u rheoli a’u hecsbloetio am eu bod yn agored i niwed eisoes.
Wrth fuddsoddi mewn dull gweithredu mwy ataliol lle mae adnabod ac
ymyrryd yn hanfodol, pan fydd dioddefwyr yn dewis gadael y byddant
yn wynebu’r risg fwyaf o niwed difrifol a hyd yn oed farwolaeth. Mae
darparu mannau diogel yn hanfodol o ran eu diogelu rhag niwed
pellach, gan eu galluogi i ddatgelu neu geisio cymorth. Wrth i ni symud
tuag at wella gwasanaethau comisiynu ac ailddylunio, mae’n rhaid i ni
barhau i gydnabod gwerth y mannau diogel hyn.
3.3 Bydd yr hyn a ddysgwyd o adolygiadau achos difrifol, adolygiadau
o ddynladdiadau domestig a chan bobl sydd wedi cael profiadau
yn llywio ymarfer a’r gwaith o ddatblygu polisïau
Mae deall yr effaith a gaiff trais a chamdriniaeth ar ddioddefwyr,
goroeswyr a’u teuluoedd a’r rhyngweithio rhwng ffactorau agored i
niwed sy’n bodoli eisoes yn allweddol er mwyn gwella effeithiolrwydd
ymyriadau, y ffordd rydym yn ymateb i angen, yn lleihau risg ac yn rhoi
camau i newid systemau ar waith.
Yn aml, mae Adolygiadau o Ddynladdiadau Domestig yn dweud wrthym
fod angen i ni fod yn well am ddeall a nodi dangosyddion ymddygiad
gorfodi a rheoli. Mae hyn yn hanfodol am fod dioddefwyr yn fwy tebygol
o fod wedi’u hynysu oddi wrth deulu a ffrindiau ac yn llai tebygol o roi
gwybod am achosion o gam-drin domestig. Mewn gwirionedd, ni fydd
llawer o ddioddefwyr yn sylweddoli eu bod yn cael eu cam-drin nes bydd
yn rhy hwyr. Rydym yn cymryd camau i wella’r ffordd y mae’r Bwrdd
Diogelwch Cymunedol yn ystyried Adolygiadau o Ddynladdiadau
Domestig yn benodol ym mhob ardal, gyda materion perthnasol yn cael
eu huwchgyfeirio at y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a Bwrdd
Cyfiawnder Troseddol a Rheoli Troseddwyr Integredig De Cymru.
Mae angen rhoi mwy o ystyriaeth i helpu pobl i ddeall pwysigrwydd
cydberthnasau iach, y ffactorau risg, arwyddion rhybudd cynnar,
ffactorau amddiffynnol a ble i fynd i gael help a chyngor pan fydd eu
hangen arnynt. Mae angen datblygu, sefydlu ac amddiffyn
gwasanaethau i blant (yn eu rhinwedd eu hunain) ynghyd ag ymyriadau
presennol fel y Rhaglen Ysgolion Cymru Gyfan.
Rydym hefyd yn deall ei bod yn annhebygol y bydd dioddefwyr yn rhoi
gwybod am achosion a’u bod yn cael eu gwneud i deimlo mai nhw neu
eu hymddygiad yw’r rheswm dros y gamdriniaeth a’r trais. Mae
diwylliant o fwrw bai yn tanseilio dioddefwyr ac yn esgusodi ymddygiad
y troseddwr, sy’n golygu bod pobl yn wynebu risg. Mae agweddau
cymdeithasol yn rhan o’r rheswm pam nad oes mwy o bobl yn rhoi
gwybod am achosion o gamdriniaeth a thrais, er enghraifft, mae
gweithwyr rhyw ar y stryd yn agored iawn i niwed, ac maent yn debygol
iawn o ddioddef troseddau fel treisio, lladrad a thrais rhywiol, ac yn
debygol o gael eu gorfodi i buteindra. Fodd bynnag, mae’n llai tebygol
y byddant yn rhoi gwybod wrth yr heddlu eu bod wedi dioddef trosedd.
Yn rhy aml, ni chaiff eu lleisiau eu clywed na’u credu.

Prosiect Red
Umbrella / SWAN
Prosiect arloesol i helpu pobl
sydd â phrofiad o waith rhyw,
rhyw i oroesi, a/neu ecsbloetio
rhywiol. Ymysg y partneriaid
mae Cymorth i Ferched
Abertawe, sy’n gweithio gyda
rolau cyswllt penodedig newydd
yr heddlu er mwyn gwella
prosesau rhannu gwybodaeth
a chasglu cudd-wybodaeth.
Mae’n darparu gwasanaeth
cyfannol sy’n canolbwyntio ar
y dioddefwr ac sy’n ymatebol i
anghenion gweithwyr rhyw ym
mhob sector, sy’n ddioddefwyr,
neu’n wynebu risg o drais a
cham-drin rhywiol a/neu
ddomestig a/neu o gael eu
hecsbloetio a’u masnachu.
Nod y prosiect yw ymyrryd yn
gynnar a rhoi cymorth drwy
ddull gweithredu
amlasiantaeth cynaliadwy
gyda gwybodaeth leol a budd
yn y gymuned, er mwyn gwir
asesu anghenion dioddefwyr
a gweithwyr rhyw.
Rhwng mis Awst 2018 a mis
Mawrth 2019:
● gwelwyd cynnydd yn nifer y
gweithwyr rhyw a roddodd
wybod eu bod wedi
dioddef trosedd
● gwelwyd 238 o fenywod
mewn sesiynau allgymorth
gyda’r nos
● atgyfeiriwyd 72 o fenywod
at gyfarfodydd Cynhadledd
Asesu Risg Amlasiantaeth
y Tîm Gweithredu Gwaith
Rhyw
● cafodd 189 o fenywod
gymorth drwy’r prosiect
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Ymateb i Droseddwyr
Ymlid ac Atal
Ymlid
4.1

Amcan

Cam Gweithredu

Dull gweithredu system gyfan ar gyfer
rheoli troseddwyr

Byddwn yn: Cyfrannu at y gwaith o gyflwyno
Glasbrintiau Cyfiawnder Ieuenctid a Throseddwyr
Benywaidd er mwyn nodi arwyddion cynnar o drais
a chamdriniaeth a chysylltiadau â chyfiawnder
troseddol
Gwaith gyda chymunedau (yn cynnwys cyflogwyr)
er mwyn hyrwyddo achosion o nodi’n gynnar a
thynnu sylw at faterion/ymddygiadau (Ailgyfeirio ac
Ymyrryd yn Gynnar)
Gwaith gyda chymunedau, cyflogwyr a
phartneriaid er mwyn cefnogi gwaith mwy effeithiol
i adsefydlu ac ailintegreiddio troseddwyr (yn
cynnwys adfer a gwneud iawn a gwaith gyda
dioddefwyr lle y bo’n briodol)

4.2

Cynnwys llysoedd, Gwasanaeth Erlyn
y Goron a’r farnwriaeth mewn dulliau
gweithredu system gyfan er mwyn
lleihau achosion o aildroseddu

Byddwn yn: Ymgysylltu â’r bobl gywir o ran
llywodraethu, comisiynu a darparu gwasanaethau
Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a
Thrais Rhywiol
Datblygu cyfleoedd ymhellach i gydweithio drwy
ailgysylltu Byrddau Cyfiawnder Troseddol
Lleol/Bwrdd Cyfiawnder Troseddol a Rheoli
Troseddwyr Integredig Cymru Gyfan gyda
Phartneriaethau Diogelwch Cymunedol
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Gweithio gyda phartneriaid, goroeswyr a
throseddwyr er mwyn cyflwyno hyfforddiant a
chodi ymwybyddiaeth ar gyfer Gwasanaeth Erlyn y
Goron, Ynadon
Gwella ansawdd ac amseroldeb ymchwiliadau
Sicrhau y caiff pob pŵer cyfreithiol ei ddefnyddio
er mwyn diogelu dioddefwyr ac erlyn troseddwyr
4.3

Ymdrinnir â throseddwyr a chynigir
cyfleoedd iddynt fynd i’r afael ag
ymddygiadau niweidiol ac achosion
sylfaenol drwy amrywiaeth o
ymyriadau (neu wynebu’r
canlyniadau), gan gadw dioddefwyr
yn ddiogel
Mae gan ddioddefwyr well mynediad
at gyfiawnder

Byddwn yn: Treialu a phrofi rhaglenni ac
ymyriadau ar gyfer troseddwyr (gan gynnwys
ymyriadau ar gyfer teuluoedd)
Gweithio gyda phartneriaid ar waith comisiynu
cydweithredol er mwyn cyflwyno ymyriadau
troseddwyr sy’n effeithiol, yn safonol, ac wedi’u
harwain gan risg ac anghenion, a’u rhoi ar waith.
Gweithio gyda Gwasanaeth Erlyn y Goron,
gwasanaethau dioddefwyr a thystion er mwyn
gwella cymorth drwy brosesau llys a gwella
canlyniadau cyfiawnder troseddol mewn achosion
lle mae hynny fwyaf priodol a rheoli achosion o
aildroseddu yn benodol

Beth mae hyn yn ei olygu: Yn rhy aml, y
dioddefwyr a’u teuluoedd sy’n cael eu gorfodi i newid
eu ffordd o fyw o ganlyniad i reoli sefyllfaoedd
camdriniol. Yn fwy diweddar, rydym wedi gwella’r
ffocws ar ymddygiad troseddwyr, y mae llawer
ohonynt yn gyfrifol am greu sawl dioddefwr.
Drwy weithio gyda throseddwyr er mwyn deall yr hyn
sy’n ysgogi ymddygiad niweidiol a sut i’w newid, rydym
yn cyflwyno amrywiaeth o ymyriadau sy’n seiliedig ar
dystiolaeth a’n nod yw lleihau nifer y bobl sy’n cyflawni
troseddau ac felly nifer y dioddefwyr sy’n dioddef trais
a chamdriniaeth. Gwneir hyn oll ynghyd â dwyn
troseddwyr i gyfrif am eu gweithredoedd a
blaenoriaethu diogelwch dioddefwyr, plant a’u
teuluoedd. Nid dioddefwyr trais a chamdriniaeth sydd
ar fai am weithredoedd y troseddwr, y troseddwr sydd
ar fai. Y troseddwr sy’n gyfrifol am weithredoedd
treisgar a chamdriniaeth mewn unrhyw achos, a byddwn
yn rhoi mwy o ffocws ar atebolrwydd a chyfrifoldeb.
4.1 Dull gweithredu system gyfan at reoli troseddwyr
Caiff pŵer, rheolaeth ac anghydraddoldeb rhwng y rhywiau
eu cydnabod fel prif ysgogwyr yr ymddygiadau niweidiol
sy’n arwain at drais a chamdriniaeth. Ynghyd â hyn, caiff
camddefnyddio sylweddau, iechyd meddwl a phwysau
ariannol eu cydnabod fel rhai o’r ffactorau achosol a all fod
yn rhwystrau i reoli troseddwyr yn llwyddiannus.
Mae ymyrryd yn llwyddiannus er mwyn ailgyfeirio pobl
oddi wrth droseddau, neu adsefydlu troseddwyr, yn
golygu deall y problemau yn eu bywydau, a’u helpu i fynd
i’r afael â’r rhain cyn llwyddo i newid ymddygiadau.
Gwyddom fod pobl ifanc yn agored i fod yn ddioddefwyr
neu’n droseddwyr camdriniaeth a thrais, felly mae’n
bwysig nodi breguster ac arwyddion cynnar trais a
chamdriniaeth. Mae’n hanfodol gallu deall y camau a all
leddfu effaith Profiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod.
Bydd gwaith yn y maes hwn yn ceisio gwneud y mwyaf o’r
cyfleoedd i gysylltu â gwaith y system cyfiawnder
troseddol, gwasanaethau ieuenctid a thimau troseddau
ieuenctid, a’i lywio, drwy gyfrannu’n weithredol at y broses
o gyflwyno’r Glasbrint Cyfiawnder Ieuenctid.
Mae’r ddarpariaeth bresennol wedi’i chysylltu’n bennaf
â’r rhai y mae’r System Cyfiawnder Troseddol neu’r
Gwasanaethau Cymdeithasol yn gwybod amdanynt neu’n
gweithio gyda nhw, ac sy’n debygol o gael eu gorfodi neu
eu cosbi i gymryd rhan mewn ymyriadau. Erbyn yr adeg
hon, mae’n debygol y bydd eu hymddygiad wedi arwain
at niwed neu risg o niwed difrifol.

Prosiect Drive: dwyn
troseddwyr cam-drin domestig
i gyfrif
Lansiwyd Prosiect Drive yng Nghwm Taf ym mis
Chwefror 2016, ac mae wedi arwain at
ganlyniadau ardderchog, sef lleihau nifer y
dioddefwyr cam-drin domestig boed hwy’n
oedolion neu’n blant, drwy atal ymddygiad
troseddol. Nod y rhaglen, sy’n herio’r rhai sy’n
cam-drin yn ddomestig, yw newid ymddygiad
troseddwyr yn sylfaenol er mwyn diogelu
dioddefwyr a theuluoedd.
Drwy fynd i’r afael ag ymddygiad troseddwyr
y nod yw targedu achosion sylfaenol cam-drin
domestig a gwella’r canlyniadau i
ddioddefwyr a phlant.
Ers mis Mawrth 2016 rydym wedi gweithio
gyda’r canlynol:
● 338 o droseddwyr
● 359 o ddioddefwyr
● 459 o blant a phobl ifanc cysylltiedig
“Mae Prosiect Drive yn helpu i gyflawni nodau
strategaeth y Comisiynydd i Fynd i’r Afael â
Thrais yn erbyn Menywod a Merched a
gwneud cyfraniad pwysig i’r Ddeddf Trais yn
erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais
Rhywiol (2015). Mae’r Prosiect yn canolbwyntio
ar roi dioddefwyr yn ganolog i’n gwaith a
chanolbwyntio ar leihau niwed sy’n digwydd
dro ar ôl tro, a buddsoddi mewn gwaith sy’n
annog camau atal, er mwyn mynd i’r afael â
thrais yn erbyn menywod drwy ysgogi newid
mewn ymddygiad ymysg y rheini sy’n achosi
niwed iddynt; a gweithio gyda phartneriaid
mewn dull gweithredu amlasiantaeth.”
Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a
Throseddu De Cymru
“Roedd yn bleser gennym groesawu’r
Comisiynydd i’n digwyddiad cyflawniadau yn
Llundain ac rydym yn ddiolchgar am yr amser
a dreuliodd yn siarad mor ddeallus ar gamdrin domestig a’r cyd-destun ehangach. Mae
pob un ohonom yn falch iawn o dîm a
phartneriaeth Drive yn Ne Cymru. Roedd yn
wych gweld cynifer ohonynt, gan gynrychioli eu
gwaith a dod ag ef yn fyw.”
Kyla Kirkpatrick, Cyfarwyddwr DRIVE
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Mae angen dull gweithredu tymor hwy sy’n chwilio am y cyfle cynharaf i gadw pobl yn ddiogel a hybu iechyd
a llesiant.
Dyna pam mae’n hanfodol dilyn dull gweithredu system gyfan, nid yn unig i helpu cymunedau, cyflogwyr ac
eraill i nodi ymddygiadau penodol ac arwyddion o’r adeg y bydd pethau’n dechrau mynd o chwith ond er
mwyn sicrhau adsefydlu llwyddiannus lle mae troseddau wedi cael eu cyflawni er mwyn atal troseddau pellach.
4.2 Cynnwys llysoedd, Gwasanaeth Erlyn y Goron a’r farnwriaeth yn fwy mewn dulliau gweithredu
system gyfan er mwyn lleihau achosion o aildroseddu a gwella canlyniadau cyfiawnder
Gwyddom fod dedfrydau byrdymor yn aml yn aflwyddiannus o ran lleihau achosion o aildroseddu neu
ddiogelu dioddefwyr. Credwn fod angen gwneud mwy er mwyn gwella canlyniadau cyfiawnder troseddol
mewn achosion lle mae hynny fwyaf priodol ac er mwyn rheoli aildroseddu yn benodol. Bydd gwaith yn y
maes hwn yn parhau a byddwn yn ceisio deall profiadau dioddefwyr a goroeswyr er mwyn mynd i’r afael â
heriau ceisio erlyniad.
Nid yw dilyn dulliau gweithredu newydd yn golygu “bod yn ysgafn” ar droseddwyr ond mae’n golygu eu dwyn i gyfrif
a meithrin hyder y rheini sy’n gyfrifol am erlyn a dedfrydu yn yr amrywiaeth o ymyriadau effeithiol sydd ar gael.
Bydd codi ymwybyddiaeth a hyfforddiant i gyfreithwyr, dedfrydwyr a’r rheini sy’n rhan o’r system cyfiawnder
troseddol, gan weithio gyda dioddefwyr a throseddwyr, yn helpu i ddeall y cymhlethdodau dan sylw.
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Roedd ein strategaeth gyntaf yn canolbwyntio ar herio plismona a’r system cyfiawnder troseddol er mwyn
gwella ymatebion i ddioddefwyr. Mae dioddefwyr a goroeswyr wedi dweud wrthym fod prosesau llys teulu
hefyd yn anodd eu dilyn a’u bod yn aml yn cael eu defnyddio fel cyfle i’r troseddwr reoli dioddefwyr a’u
cam-drin nhw a’u plant ymhellach, a chan ein bod yn cydnabod bod popeth yn gysylltiedig, ni ddylid ystyried
llysoedd teulu ar eu pen eu hunain. Mae angen rhoi sylw i faterion sy’n ymwneud â llysoedd teulu ac mae
angen ystyried camau gweithredu fel rhan o’r strategaeth yn y dyfodol.
4.3 Ymdrinnir â throseddwyr a chynigir cyfleoedd iddynt fynd i’r afael ag ymddygiadau niweidiol ac
achosion sylfaenol drwy amrywiaeth o ymyriadau (neu wynebu’r canlyniadau), gan gadw
dioddefwyr yn ddiogel
Er mwyn deall yr hyn sy’n gweithio i ddod â thrais a chamdriniaeth i ben, mae’n rhaid i ni fod yn feiddgar
wrth ddilyn dulliau gweithredu newydd a newid y ffocws o ymddygiad dioddefwyr i ymddygiad troseddwyr
(a diogelu’r rheini sydd angen hynny). Dim ond rhai o’r prosiectau a’r cynlluniau peilot sy’n cael eu treialu
yn Ne Cymru yw Prosiect Drive, Newid sy’n Para ac Ymyriadau Teuluol. O ganlyniad i’r gwaith annibynnol
o werthuso Drive, rydym eisoes wedi gweld gostyngiad yn ymddygiad camdriniol a threisgar troseddwyr, ac
mae dioddefwyr yn adrodd eu bod yn teimlo’n fwy diogel. Gobeithio y gallwn weld manteision ychwanegol
rhaglenni gwaith eraill yn ystod eu hoes.
Byddwn yn parhau i asesu effeithiolrwydd ac effaith, gan weithio gyda phartneriaid tuag at gomisiynu
gwasanaethau cynaliadwy mewn ffordd gydweithredol er mwyn cefnogi newid mewn ymddygiad.
Byddwn yn parhau i weithio gyda Llywodraeth Cymru er mwyn helpu i lywio’r sylfaen dystiolaeth a rhannu’r
hyn a ddysgwyd.
Er mwyn bod yn fwy hyderus o ran sicrhau bod ymyriadau troseddwyr o safon dda ac nad ydynt yn cynyddu
risgiau cysylltiedig i ddioddefwyr, byddwn yn defnyddio’r dogfennau canllaw gan Lywodraeth Cymru ‘Safonau
ar gyfer Gwasanaethau Troseddwyr Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol’ ac
‘Asesiad Cyflym o’r Dystiolaeth: Beth sy’n gweithio gyda chyflawnwyr cam-drin domestig?’. Y rhain fydd ein
gofynion sylfaenol yn y dyfodol am eu bod yn darparu fframwaith gwerthfawr ar gyfer asesu sefydliadol
ochr yn ochr â chanllawiau i gomisiynwyr, gan gefnogi dull gweithredu mwy hyderus ar gyfer comisiynu
gwasanaethau i droseddwyr. Mae angen i ni sicrhau y darperir ymyriadau troseddwyr sy’n cyrraedd safonau
ansawdd Llywodraeth Cymru a bod sefydliadau’n gweithio yn unol â chanllawiau achredu RESPECT.

Bydd gwaith yn parhau tuag at sicrhau
bod gwasanaethau ar gael i
droseddwyr, ond nid ar draul cymorth i
ddioddefwyr, goroeswyr a’u plant sy’n
byw ac yn goroesi camdriniaeth a’i
chanlyniadau bob dydd. Byddwn yn
ceisio nodi ymyriadau teuluol diogel
sy’n cynnig y cyfleoedd i deuluoedd
aros gyda’i gilydd, neu wahanu yn
ddiogel. Rydym yn ceisio gwneud hyn
drwy
wella’r
amrywiaeth
o
wasanaethau sy’n cynnig cymorth i
deuluoedd, gan nodi buddiannau ac
unrhyw risgiau sy’n gysylltiedig â
mabwysiadu dull gweithredu teuluol
cyfannol. Byddwn yn osgoi beio dioddefwyr ac yn
canolbwyntio ar eu cefnogi drwy unioni niwed, neu
eu galluogi i barhau â’u bywydau, heb fod ofn.
Cynhaliodd y Farwnes Rennie Fritchie, Cadeirydd
Sefydliad Banc Lloyds yng Nghymru a Lloegr,
ddigwyddiad yn Nhŷ’r Arglwyddi yn ddiweddar, ar ran
partneriaeth Drive, gan nodi cyflawniadau Drive hyd
yma yn genedlaethol ac yn lleol.
Galluogodd y digwyddiad y Comisiynydd a Thîm Drive
i siarad drwy rhai astudiaethau achos er mwyn rhoi
blas gwirioneddol o’r gwaith ar lawr gwlad yn Ne
Cymru, ac egluro pam mae Comisiynydd yr Heddlu a
Throseddu a’r Prif Gwnstabl wedi cefnogi Drive, pam
maent yn ystyried bod targedu troseddwyr yn hanfodol
wrth atal cam-drin domestig cyfresol, pam maent yn
rhoi cymaint o bwyslais ar bwysigrwydd partneriaeth
ac amlinellu blaengynlluniau yn Ne Cymru.

Newid sy’n Para
Dull gweithredu a arweinir gan anghenion, ac sy’n
seiliedig ar gryfderau, yw ’Newid sy’n Para’ sy’n
cefnogi goroeswyr cam-drin domestig a’u plant i
ddod yn fwy gwydn ac yn annibynnol.
Mae’r dull gweithredu wedi defnyddio Cronfa
Trawsnewid Gwasanaeth Trais yn erbyn Menywod
a Merched yn y Swyddfa Gartref er mwyn sefydlu
partneriaeth rhwng Comisiynydd yr Heddlu a
Throseddu De Cymru, Cymorth i Ferched Cymru a
Respect er mwyn cyflwyno newidiadau sylfaenol i’r
ffordd y mae asiantaethau a chymunedau yn
ymateb i drais yn erbyn menywod yng Nghaerdydd.
Mae arbenigwyr Newid sy’n Para yn darparu
gwasanaethau yng Nghaerdydd er mwyn mynd i’r
afael ag ymddygiad troseddwyr, gydag ymyriadau
cynhwysfawr a chadarn er mwyn atal trais yn erbyn
menywod rhag gwaethygu a chanolbwyntio ar
newid mewn ymddygiad a chamau i reoli risg.
Gyda diogelwch dioddefwyr wrth ei wraidd, y nod
yw sicrhau y caiff systemau eu sefydlu er mwyn
galluogi troseddwyr i gael eu hasesu a chael cynnig
pecyn ymyrryd yn seiliedig ar y mathau o drais a
ddefnyddiwyd.
Ymyriadau Troseddwyr

Hoffem ddiolch i oroeswyr,
gwasanaethau arbenigol lleol a’n
partneriaid am eu cyfraniad i
ddatblygu’r strategaeth hon. Rydym yn
dal i fod yn ymrwymedig i sicrhau y
manteisir ar bob cyfle i ymyrryd a helpu i
atal trais yn erbyn menywod a merched.

Byddwn yn ceisio buddsoddi mewn newid hirdymor,
cynaliadwy er mwyn gwella’r ffordd y mae
cymunedau, y sector cyhoeddus ac asiantaethau
eraill yn ymateb i ddioddefwyr, goroeswyr, teuluoedd
a throseddwyr trais yn erbyn menywod a merched.
Er mwyn ein helpu i gyflawni hyn, byddwn yn parhau
i fod yn arloesol yn ein dull gweithredu, gan dreialu
gwasanaethau ymyrryd yn gynnar ac atal
ychwanegol er mwyn gwella’r amrywiaeth o gymorth
sydd ar gael i deuluoedd. Drwy ddysgu a rennir â’n
partneriaid, byddwn yn nodi ’yr hyn sy’n gweithio’
ac yn gwella’r ddarpariaeth o ymyriadau teuluol er
mwyn sicrhau eu bod yn cael cyfleoedd naill ai i aros
gyda’i gilydd yn ddiogel, neu i wahanu’n ddiogel.
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Am ragor o wybodaeth am eich
Comisiynydd, dilynwch ni ar:

/commissionersw
www.southwalescommissioner.org.uk
Neu cysylltwch â ni ar:

01656 869366
commissioner@south-wales.pnn.police.uk
Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru,
Pencadlys yr Heddlu, Heol y Bont-faen,
Pen-y-bont ar Ogwr CF31 3SU
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg

Mae’r ddogfen hon hefyd ar gael yn Saesneg

