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1. Cyflwyniad 

Ni ellir gorbwysleisio effaith trais mewn lleoliadau domestig a chyhoeddus ar bobl ac emosiynau.  

Bob blwyddyn, mae oddeutu 2.1 miliwn o bobl yn y DU yn dioddef rhyw fath o Gam-drin Domestig; 1.4 miliwn o fenywod a 700,000 
o ddynion.  
 
Mae'r term "Trais yn Erbyn Menywod", a ddefnyddir yn genedlaethol, ac yn y strategaeth hon mae'n cyfeirio at yr amrywiaeth o 
droseddau, sydd yn bennaf, ond nid yn gyfyngedig, yn cael eu profi gan fenywod a merched. Mae trais ar sail rhyw yn cynnwys 
cam-drin domestig, trais rhywiol, stelcio, lurgunio organau rhywiol menywod, priodas orfod, troseddau ar sail anrhydedd, masnachu 
pobl, camfanteisio'n rhywiol, gan gynnwys yn fasnachol trwy'r diwydiant rhyw, ac aflonyddu rhywiol yn y gweithle ac mewn mannau 
cyhoeddus. 
 
Nid yw arddel ymagwedd gydlynol at fynd i'r afael â'r materion hyn yn arwain at ddiystyru cam-drin yn erbyn dynion a 
bechgyn, neu grwpiau ac unigolion eraill sy'n dioddef y mathau hyn o drais, nac yn methu ymdrin â thrais a gyflawnir gan 
fenywod pan fo'n digwydd.  
 
Mae'r strategaeth hon yn gynllun trosgynnol sy'n amlinellu'r meysydd blaenoriaeth a'r cyfeiriad strategol ynghylch perthnasoedd 

iachus a rhoi Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 (VAWDASV) ar waith yng 

Nghastell-nedd Port Talbot. Fe'i datblygwyd gyda chyfranogaeth asiantaethau partner a goroeswyr. Ei nod yw mynd i'r afael â phob 

math o drais mewn perthnasoedd, gan ymateb i'r nifer cynyddol o atgyfeiriadau i ddarparwyr arbenigol, lleihau niwed a gwella 

bywydau pobl yr effeithir arnynt.  

Rydym am sicrhau y cydnabyddir bod yr agenda hon o 'bwys i bawb' ac yn thema drawsbynciol sy'n gofyn i bob maes polisi 

cyhoeddus fynd i'r afael â thrais mewn amgylchiadau domestig a chyhoeddus, llywio a gwella sut cyflwynir gwasanaethau i'r rhai y 

mae VAWDASV yn effeithio arnynt a bodloni'r gofynion a amlinellir yn Neddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais 

Rhywiol (Cymru) 2015. Mae'r Ddeddf hon yn gosod dyletswydd statudol ar yr awdurdod lleol a Bwrdd Iechyd PABM i lunio a 
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chyhoeddi strategaethau ar y cyd er mwyn diwallu anghenion lleol ac atal pob math o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a 

thrais rhywiol.  

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot (CBSCNPT) a Bwrdd Iechyd PABM wedi gweithio gydag amrywiaeth eang o 
asiantaethau partner i ddatblygu'r strategaeth hon a byddant yn parhau i weithio gydag asiantaethau partner i ddarparu 
gwasanaethau ar gyfer pawb sy'n dioddef troseddau ac erlyn pob troseddwr. Byddwn hefyd yn gweithio ar draws Rhanbarth Bae'r 
Gorllewin i nodi elfennau o'r cynllun hwn sy'n cael eu cyflwyno orau ar sail ardal ehangach. 

Mae'n rhaid i'r bobl a chanddynt y pŵer i drawsnewid y diwylliannau sy'n euog o drais weithio gyda'i gilydd. Mae'r strategaeth hon 
yn annog partneriaid i weithio gyda'i gilydd ymhellach i gael canlyniadau cadarnhaol.   
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2. Cyd-destun 
 
Cyd-destun Cymru 
Yng Nghymru, amcangyfrifir bod cam-drin domestig yn costio £303.5m yn flynyddol: £202.6m mewn costau gwasanaethau a 
£100.9m mewn allbwn economaidd a gollir. Nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys unrhyw elfen o'r effeithiau ar bobl ac emosiynau; mae 
ymchwil yn amcangyfrif bod y rhain yn costio £522.9m yn ychwanegol i Gymru. Byddai ystyried costau trais rhywiol a mathau eraill 
o gam-drin yn cynyddu'r swm hwn yn sylweddol.  
 
Dros y blynyddoedd diwethaf yng Nghymru, gwnaed cynnydd sylweddol o ran gwella gwasanaethau i'r rhai sy'n dioddef trais yn eu 

perthnasoedd. Arweiniodd hyn at basio Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) yn 2015.  

 
Mae Adran 5 (1) y Ddeddf yn gosod dyletswydd ar awdurdodau lleol a byrddau iechyd lleol i lunio a chyhoeddi strategaeth leol ar y 
cyd a fydd yn ceisio sicrhau y bydd ystyriaeth gyson o ddulliau atal, amddiffyn a chefnogi wrth gyflwyno gwasanaethau. Rhaid 
cyhoeddi'r strategaethau cyntaf erbyn mis Mai 2018. 
 
Mae gan y strategaeth hon rôl allweddol wrth sicrhau bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn bodloni gofynion y 
Ddeddf. 
 
Yn 2010, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei strategaeth genedlaethol 6 blynedd ar drais yn erbyn menywod: 'Yr Hawl i fod yn 
Ddiogel', gan fynd i'r afael â phob math o drais yn erbyn menywod, a nododd 4 blaenoriaeth allweddol:  
 

 Atal a chynyddu ymwybyddiaeth 

 Rhoi cefnogaeth i ddioddefwyr a phlant 

 Gwella ymateb asiantaethau cyfiawnder troseddol 

 Gwella ymateb y gwasanaethau iechyd ac asiantaethau eraill.  
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Mae'r ddogfen a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan Lywodraeth Cymru, Strategaeth Genedlaethol ar Drais yn erbyn Menywod, 
Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (2016-2021), yn nodi ymrwymiad newydd i fynd i'r afael â VAWDASV, gan adeiladu ar y 
cynnydd hyd yn hyn, ac yn blaenoriaethu darpariaeth ym meysydd atal, amddiffyn a chefnogi, yn unol â dibenion Deddf Trais yn 
erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015.   
 
Bydd cyfres o ganllawiau statudol hefyd yn cael eu cyhoeddi o dan y Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais 
Rhywiol, sy'n nodi sut dylai'r awdurdodau perthnasol gyflawni eu swyddogaethau o ran ei rhoi ar waith. Disgwylir i hyn gynnwys 
arweiniad ar ymagwedd addysg gyfan, y Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol, 'Gofyn a Gweithredu', gweithio amlasiantaeth, 
comisiynu, gweithio gyda throseddwyr ac ymateb iddynt, rhannu gwybodaeth a chomisiynu gwasanaethau arbenigol.   
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu'r Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol i sicrhau safon ddi-ffael o wasanaeth cyhoeddus er 
mwyn cyflwyno safon gyson o ofal i'r rheiny sy'n dioddef trais. Y bwriad yw ffurfioli gofynion y rhai sy'n cynnig gwasanaethau 
arbenigol a chyffredinol, a chynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o drais a cham-drin. Mae gan y Fframwaith Hyfforddi 
Cenedlaethol ddwy brif swyddogaeth:  
 

 Cynnig hyfforddiant cyson sy'n cael ei ledaenu'n deg ag awdurdodau lleol er mwyn gwella dealltwriaeth y gweithlu cyffredinol 
yn sylfaenol a thrwy hynny'r ymateb i'r rhai sy'n dioddef trais.  
 

 Cysoni'r hyfforddiant arbenigol presennol er mwyn gwneud y sector arbenigol yn fwy proffesiynol, gwella cysondeb 
hyfforddiant mewn pynciau arbenigol yn genedlaethol, a phennu gofynion craidd y gwasanaethau arbenigol a ddarperir.  

 
Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn cyflwyno fframwaith polisi, wedi'i gefnogi gan arweiniad statudol, ar sail 'Gofyn a Gweithredu'. 
Dyma broses o ymholiadau penodol i'w harfer ar draws y gwasanaethau cyhoeddus er mwyn nodi VAWDASV. Mae 'Gofyn a 
Gweithredu' yn un o'r newidiadau ymarferol pwysicaf, wedi'i hwyluso gan y Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol. Mae'r ddau bolisi 
hyn yn integredig, gan fod cyflwyno'r Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol yn lleol hefyd yn cyflwyno agweddau allweddol ar "Gofyn a 
Gweithredu".  
 
Dyma nodau'r fframwaith "Gofyn a Gweithredu" cenedlaethol:  
 

 Nodi mwy o bobl sy'n dioddef trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol;  
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 Cynnig atgyfeiriadau ac ymyriadau i'r rhai a nodir, sy'n rhoi cefnogaeth arbenigol ar sail y risg i'r cleient a'i anghenion;  
 

 Dechrau creu diwylliant ar draws y gwasanaethau cyhoeddus lle bo mynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod, cam-drin 
domestig a thrais rhywiol yn faes busnes a dderbynnir, a lle caiff datgeliadau eu disgwyl, eu cefnogi, eu derbyn a'u hwyluso;  

 

 Gwella'r ymateb i'r rhai sy'n dioddef trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol ar y cyd ag anghenion 
cymhleth eraill megis camddefnyddio sylweddau a salwch meddwl; a mynd ati i ymgysylltu â'r rhai sy'n ddiamddiffyn ac yn 
guddiedig, cyn gynted â phosib, yn hytrach nag ymgysylltu'n ymatebol â'r rhai sydd mewn argyfwng neu sy'n wynebu risg o 
niwed difrifol sydd ar fin digwydd.  

 
Mae gwaith hefyd wedi dechrau i ddatblygu'r canlynol:  
 

 Fframwaith ar gyfer modelau ariannu cynaliadwy i ddarparu gwasanaethau rhanbarthol  

 Gofynion ariannu a datblygu proffesiynol ar gyfer gweithwyr arbenigol 

 Arweiniad a pholisi sy'n gysylltiedig â chomisiynu a darparu gwasanaethau rhanbarthol 
 
Mae'r gofyniad i gynnal asesiad o anghenion lleol o ran VAWDASV yn cyd-fynd ag Adran 14 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol 
a Llesiant (Cymru) 2014, sydd hefyd yn gofyn am 'asesiad o anghenion y boblogaeth' i lywio datblygiad strategaethau lleol. Dylid 
cwblhau'r asesiad poblogaeth cyntaf erbyn 1 Ebrill 2017 fan bellaf. Wrth gyflawni swyddogaethau o ran plant o dan y Ddeddf, 
mae'n rhaid i awdurdod lleol a bwrdd iechyd lleol ystyried Rhan 1 Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn.  
 
Yn ogystal â gofynion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru), mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 

(Cymru) 2015 yn gofyn i Lywodraeth Cymru, ynghyd â'r 43 o gyrff cyhoeddus penodedig eraill (gan gynnwys pob awdurdod lleol) 

sicrhau eu bod, wrth wneud penderfyniadau, yn ystyried eu heffaith bosib ar bobl sy'n byw eu bywydau yng Nghymru yn y dyfodol. I 

wneud hyn, mae'r Ddeddf yn rhoi "egwyddor datblygu cynaliadwy" ar waith sy'n ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus ddilyn pum 

ffordd o weithio i'w helpu i weithio'n well gyda'i gilydd, gyda phobl a chymunedau, osgoi ailadrodd camgymeriadau'r gorffennol a 

mynd i'r afael â'r heriau tymor hir sy'n eu hwynebu. Y pum ffordd o weithio yw:  
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 Atal: Sut gall gweithredu i atal problemau rhag codi neu waethygu helpu cyrff cyhoeddus i gyflawni eu hamcanion 
 

 Integreiddio: Ystyried sut gall amcanion y corff cyhoeddus effeithio ar bob nod lles, neu ar amcanion cyrff cyhoeddus eraill. 
 

 Cydweithio: Cydweithio ag unrhyw berson arall (neu rannau gwahanol o'r corff ei hun) mewn modd a allai helpu'r corff i 
gyflawni ei amcanion lles 
 

 Cynnwys: Pwysigrwydd cynnwys pobl sydd â diddordeb mewn cyflawni'r nodau lles a sicrhau bod y bobl hynny'n adlewyrchu 
amrywiaeth yr ardal y mae'r corff yn ei gwasanaethu. 

 

 Tymor Hir: Pwysigrwydd cydbwyso anghenion tymor byr â'r angen i ddiogelu'r gallu i ddiwallu anghenion tymor hir.  
 

Mae Deddf Tai (Cymru) 2014 yn cynnwys mewn deddfwriaeth rôl yr awdurdod lleol wrth atal a lliniaru digartrefedd; bydd hyn yn 
newid y ffordd y cyflwynir gwasanaethau i oroeswyr trais sy'n ffoi o'u cartrefi gan chwilio am rywle diogel i fyw. Mae arweiniad 
Llywodraeth Cymru sy'n cefnogi cyflwyno'r ddeddfwriaeth yn ymarferol yn cynghori awdurdodau lleol a'u partneriaid fel a ganlyn:  
 
"Dylai dymuniadau a theimladau dioddefwyr cam-drin domestig arwain awdurdodau lleol wrth bennu trefniadau llety. Dylai'r opsiwn 
cyntaf, lle y bo'n briodol, fod i symud y troseddwr o'r eiddo er mwyn galluogi'r dioddefwr i aros yn ei gartref. Mae'n rhaid i'r 
awdurdod lleol hefyd ystyried gwella diogelwch cartref y dioddefwr i'w alluogi i barhau i fyw yno'n ddiogel. Fel arall, mae'n rhaid i'r 
awdurdod lleol gynorthwyo'r dioddefwr i ddod o hyd i lety arall, boed yn barhaol neu dros dro." 1 
 

Mae hyn yn atgyfnerthu'r angen i awdurdodau lleol weithio mewn partneriaeth i sicrhau bod atal digartrefedd yn flaenoriaeth. Bydd 

hyn yn gofyn am ymagwedd arall at ddarparu cefnogaeth a llety dros dro mewn argyfwng.  

 

Mae'r astudiaeth Profiadau Andwyol yn ystod Plentyndod (PAP) Cymru hefyd yn berthnasol i’r gwaith hwn a lles 
cenedlaethau'r dyfodol. Mae canfyddiadau'r astudiaeth a gyhoeddwyd yn ddiweddar o effaith profiadau andwyol yn ystod 

                                                           
1
 Llywodraeth Cymru 2016: Côd Canllawiau i Awdurdodau Lleol ar Ddyrannu Llety a Digartrefedd  
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plentyndod ar oedolion yng Nghymru'n2 awgrymu bod nifer sylweddol o oedolion yng Nghymru wedi dioddef un math o PAP neu 
fwy; mae'r rhain yn cynnwys bod yn dyst i gam-drin domestig, dioddef cam-drin geiriol, corfforol neu rywiol, yn ogystal â bod yn dyst 
i gamddefnyddio sylweddau. Mae tystiolaeth yn awgrymu bod 4 math o brofiad andwyol yn ystod plentyndod neu fwy'n arwain at 
wneud y person 14 gwaith yn fwy tebygol o ddioddef trais. Mae hefyd yn rhoi tystiolaeth bod atal PAP yn gallu lleihau'r posibilrwydd 
o erledigaeth drwy drais yn sylweddol, 57%, ac yn gallu lleihau'r tebygolrwydd o ymddygiad treisgar ymhellach, 60%. Yn y pen 
draw, bydd darparu cefnogaeth effeithiol ac ymyriadau cynnar i'r rhai yr effeithir arnynt gan PAP yn cael effaith tymor hwy ar 
leihau'r galw ar y gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, a'r costau iddynt. Mae strategaeth y Swyddfa Gartref yn awgrymu y dylid 
rhoi ymchwiliad cychwynnol i PAP ar waith mewn lleoliadau gofal iechyd.  
 
Arweiniad ar Gam-drin Domestig a Safonau Ansawdd NICE  
Yn 2014, cyhoeddodd y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth Glinigol (NICE) “Domestic violence and abuse: how health 
services, social care and the organisations they work with can respond effectively”. Mae cytundeb gan Lywodraeth Cymru â'r 
Sefydliad dros Ragoriaeth Glinigol (NICE) sy'n cynnwys canllawiau'r sefydliad gan dynnu sylw at y ffaith bod cam-drin domestig yn 
fater cymhleth y mae angen i weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol eu trafod yn sensitif. Mae'r gost, i bobl a'r economi, 
mor sylweddol mae hyd yn oed ymyriadau ag effaith ymylol yn gost-effeithiol. Bydd NICE yn cyhoeddi mwy o safonau ansawdd o 
ran cam-drin domestig ar gyfer darparwyr gofal iechyd. Bydd y rhain ar gyfer pawb sy'n gweithio yn y sector iechyd a gofal 
cymdeithasol sy'n dod i gysylltiad drwy eu gwaith â phobl sy'n dioddef cam-drin domestig neu sy'n euog ohono. Bydd yr 
argymhellion yn cynnwys materion allweddol i'w hystyried gan ranbarthau wrth gyflwyno strategaethau lleol i ymdrin â cham-drin 
domestig.3  
Cyhoeddwyd y safonau ansawdd ar 29 Chwefror 2016 ac mae strategaeth y Swyddfa Gartref yn datgan y bydd fersiwn wedi'i 
diweddaru o'r llyfryn "Ymateb i Gam-drin Domestig: Adnodd i Weithwyr Iechyd Proffesiynol" yn cael ei chyhoeddi yn y dyfodol agos.  
 

Y DU a'r UE 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi llunio ei deddfwriaeth a'i chanllawiau ar drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol 
ochr yn ochr â deddfwriaeth y DU a'r UE:  

 Dod â Thrais yn erbyn Menywod a Merched i Ben (2016-2020)  
                                                           
2
 Iechyd Cyhoeddus Cymru (2015): Astudiaeth Profiadau Andwyol mewn Plentyndod (PAP), ICC 

3
 Ceir y rhestr lawn o argymhellion yn http://www.nice.org.uk/guidance/PH50/chapter/1-Recommendations  

http://www.nice.org.uk/guidance/PH50/chapter/1-Recommendations
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 Cyfarwyddeb yr Undeb Ewropeaidd (UE) ar Hawliau Dioddefwyr4   

 Confensiwn Cyngor Ewrop ar Atal a Threchu Trais yn erbyn Menywod, a Thrais Domestig (Confensiwn Istanbul) 

 Diwygio Lles 

                                                           
4
 Dylid ystyried bod person yn ddioddefwr ni waeth a yw troseddwr wedi'i nodi, ei ddal, ei erlyn neu ei euogfarnu ac ni waeth beth yw'r berthynas deuluol rhyngddynt. Am grynodeb o 

flaenoriaethau'r Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer dioddefwyr troseddau, gweler http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/rights/index_en.htm. Mae testun llawn y gyfarwyddeb 
(2012/29/EU) ar gael yn http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012L0029  

http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/rights/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012L0029
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3. Adnoddau a Mapio Gwasanaethau 

Mae amrywiaeth o wasanaethau yng Nghastell-nedd Port Talbot, gan gynnwys 3 darparwr arbenigol: Cymorth i Fenywod Port 

Talbot ac Afan, Calan DVS a Hafan Cymru. 

 

Mae'r gwasanaethau sydd ar gael wedi'u categoreiddio fel a ganlyn:  

1) Llety 

2) Cefnogi 

3) Risg Uchel 

4) Plant a Phobl Ifanc 

5) Gwasanaethau Arbenigol a Dargedir 

 

1) Llety 

 

Darparu Lloches 
Mae Calan DVS a PTAWA yn darparu gwasanaethau lloches yn CNPT.  
Mae 2 loches gan Calan DVS yn cynnig cyfanswm o 13 o leoedd ac mae 1 lloches gan PTAWA yn cynnig 6 lle.  
 
Mae un o'r 13 o leoedd sydd gan Calan yn ystafell argyfwng lle gellir aros am bythefnos ar y mwyaf ac sydd ar gael i fenywod o 
Gastell-nedd Port Talbot yn unig.  
 
Mae dros 58% o'r menywod sy'n dod i lochesi Calan DVS yn aros am lai na mis. Mae menywod yn aros yn lloches PTAWA am 7 
wythnos ar gyfartaledd.  
 
Mae staff PTAWA hefyd yn rhoi cefnogaeth ailsefydlu tymor byr i fenywod sy'n symud ymlaen o'r lloches.  
 
Mae canlyniadau menywod sy'n symud ymlaen o lochesi'n gymysg. Yn ystod 2015/16 y prif resymau oedd tai cymdeithasol, 
dychwelyd i'w cartrefi gwreiddiol ac atgyfeirio i sefydliadau Cymorth i Fenywod eraill.  
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Mae'r ddau ddarparwr lloches yn gweithredu system ar alwad 24 awr.  
 
Llety Dros Dro Tymor Penodol 
Mae cyfyngiad amser ar lety tymor penodol. Ar ôl i anghenion cefnogaeth y menywod gael eu diwallu, mae'n ofynnol iddynt symud 
ymlaen i lety arall heb gefnogaeth.  
 
Mae pum fflat hunangynhwysol gan PTAWA sy'n darparu, yn ôl y disgrifiad, "llety symud ymlaen" a gefnogir gan staff yn y lloches. 
Gall unigolion aros yn yr eiddo hyn am hyd at ddwy flynedd. Yn 2015-16, cefnogwyd 6 menyw ac roedd plant dibynnol yn byw gyda 
2 ohonynt. Yn ystod y flwyddyn, roedd menywod yn aros am ychydig dros 12 mis ar gyfartaledd.  
 
Mae Hafan Cymru'n gweithredu llety dros dro mewn tri chlwstwr, gan ddarparu 14 o unedau o dai.  
Yn ystod 2015-16, cefnogodd Hafan Cymru 22 o fenywod ac 20 o blant dibynnol. Ni cheir unrhyw lwybrau atgyfeirio ffurfiol i'r llety 
hwn ac mae pobl yn cael eu hatgyfeirio o amrywiaeth o ffynonellau.  
 
Digartrefedd 
Mae achosion (neu nifer o achosion) o gam-drin domestig yn gorfodi cyfran o oroeswyr cam-drin domestig i ffoi o'u cartrefi i fannau 
diogel.  
 
Mae dyletswydd ar yr awdurdod lleol i gynorthwyo dioddefwyr cam-drin domestig i ddod o hyd i lety arall. Fodd bynnag, dylid nodi 
nad yw llawer o'r menywod sy'n ffoi o gam-drin domestig yn cysylltu â'r awdurdod lleol am gymorth ac maent yn defnyddio 
gwasanaethau mewn llawer o ffyrdd gwahanol.  
 

Tîm Opsiynau Tai Castell-nedd Port Talbot Ebrill 14 hyd at 15 Ebrill 15 hyd at 16 

Nifer y ceisiadau digartref 2327 2008 

Nifer y ceisiadau digartref o ganlyniad i gam-drin domestig 130 123 

 
2) Cefnogaeth 
 
Cefnogaeth yn ôl y Galw 
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Mae pob un o'r tri darparwr arbenigol yn darparu gwasanaethau cefnogaeth yn ôl y galw i oroeswyr cam-drin domestig, wedi'u 
hariannu drwy grant y Rhaglen Cefnogi Pobl.  
 
Ariennir PTAWA i ddarparu 10 uned o gefnogaeth yn ôl y galw a chyflogir un aelod dynodedig amser llawn o staff i ddarparu'r 
gwasanaeth hwn. Mae Rheolwr y Gwasanaethau Cymunedol yn rhoi cefnogaeth ychwanegol.  
 
Ariennir Calan DVS i ddarparu 10 uned o gefnogaeth yn ôl y galw a chyflogi dau aelod dynodedig amser llawn o staff.  
 
Ariennir Hafan i ddarparu 1 uned o gefnogaeth yn ôl y galw.  
 
Rhaglen Rhyddid 
Mae pob un o'r 3 darparwr arbenigol yn cyflwyno'r Rhaglen Rhyddid, sef rhaglen grŵp 7-8 wythnos sy'n helpu menywod i ymdrin ag 
effeithiau cam-drin domestig ac osgoi perthnasoedd lle ceir cam-drin yn y dyfodol.  
 
Mae trafodaethau wedi dechrau rhwng yr asiantaeth i ddatblygu ymagwedd bartneriaeth at y rhaglen hon er mwyn hwyluso 
atgyfeiriadau agored, yn hytrach na chynnal rhestrau aros.   
Mae'r galw am y rhaglen hon yn uwch o lawer na'r hyn y gellir ei ddarparu ar hyn o bryd, fel y mae hyd y rhestrau aros yn ei 
ddangos.  
 

Mae pob un o'r 3 darparwr arbenigol hefyd yn cynnig mwy o ymyriadau, a cheir esboniad manylach yn ddiweddarach yn y 

strategaeth.  

 

Siop dan yr Unto 

Mae'r Siop dan yr Unto yng Nghastell-nedd ac mae'n darparu gwasanaeth galw heibio a weithredir gan y bartneriaeth. Mae'r 

gwasanaeth yn cynnig cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth gan weithwyr cefnogi arbenigol i helpu i helpu unrhyw un yr effeithir arno 

gan berthnasoedd treisgar. 

Mae'r safle'n cynnig lle ar gyfer cyfarfodydd, digwyddiadau hyfforddi a chwnsela.  
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Mae asiantaethau partner yn cyflawni gwaith sesiynol yn y Siop dan yr Unto i gyflwyno gwasanaethau a dargedir i gleientiaid.  

Yn benodol: 

 Cyfleuster tystiolaeth o bell ar gyfer Llys Sirol a Llys Teulu Castell-nedd a Phort Talbot sy'n cynnig cefnogaeth i dystion 

 Cyngor ar Bopeth, sy'n cynnig cyngor ar fudd-daliadau lles a dyledion 

 Llwybrau Newydd, sy'n gweithio gyda dioddefwyr trais rhywiol, cam-drin rhywiol a thrawma, ac sy'n cynnig cwnsela un i un 

 Cwmni Ailsefydlu Cymunedol Cymru, sy'n gwneud gwaith un i un gyda throseddwyr risg ganolig i fynd i'r afael â'r hyn sy'n 
achosi eu hymddygiad.  

 Cymorth i Ddioddefwyr - sy'n rhoi gwybodaeth a chefnogaeth i ddioddefwyr troseddau 
 
Rhwng mis Medi 2015 a mis Chwefror 2016, defnyddiodd 672 o unigolion wasanaethau yn y Siop dan yr Unto.  
 
Llinell Gymorth Genedlaethol 
Yn ystod 2015/16, cefnogwyd 189 o fenywod i fynd i lochesi yn ardal CNPT.  
Nid ymdriniwyd â 32 o atgyfeiriadau'r llinell gymorth gan fod llochesi'n llawn ar y pryd.  
Gwrthodwyd 1 o atgyfeiriadau'r llinell gymorth gan fod y troseddwr yn byw'n lleol, felly ni fyddai'r lloches wedi bod yn opsiwn diogel.  
Byddai'r dioddefwyr hyn wedi cael opsiynau eraill, gan gynnwys manylion darparwyr cefnogi yn eu hardal nhw. 
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3) Risg Uchel 
 
Cynhadledd Amlasiantaeth Asesu Risg (MARAC)  
Mae MARAC yn cwrdd unwaith bob pythefnos i drafod dioddefwyr cam-drin domestig y mae risg uchel iddynt. Mae asiantaethau 
statudol allweddol, megis yr awdurdod lleol, yr Heddlu a'r gwasanaethau iechyd yn gweithio gydag asiantaethau perthnasol y 
trydydd sector i ffurfio'r bartneriaeth hon.  
 
MARAC Ebrill 14 hyd at 15 Ebrill 15 hyd at 16 

Achosion a drafodwyd 306 370 

Plant yn yr aelwyd 342 483 

Mwy nag un achos  22% 21% 

Atgyfeiriadau gan yr Heddlu 66% 61% 

Atgyfeiriadau gan asiantaethau partner 34% 39% 

BME 1.00% 1.9% 

LGBT 0.00% 0.5% 

Anabledd 5.60% 1.9% 

Gwrywod 5.20% 5.5% 

Dioddefwyr 16-17 oed 8 2 

Achosion lle roedd y dioddefwyr yn 16-17 oed 2.60% 0.25% 

Niweidio eraill sy'n 17 oed neu'n iau 4 2 

 
Mae cynnydd sylweddol yn nifer yr achosion a drafodir ac mae'r Heddlu'n atgyfeirio dros 50% o'r achosion hynny.  
 
Gwasanaeth Ymgynghorwyr Annibynnol ar Drais Domestig (IDVA)  
Yn 2015/2016, roedd gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot un Ymgynghorydd Annibynnol ar Drais Domestig (IDVA) amser llawn ac 
un rhan-amser a oedd yn gweithio tri diwrnod yr wythnos yn y Tîm Diogelwch Cymunedol yng Ngorsaf Heddlu Castell-nedd, gan 
weithio ar achosion o gam-drin domestig lle roedd risg uchel. Ym mis Mehefin 2016, cynyddodd y nifer i ddau IDVA amser llawn.  
 
Fodd bynnag, o ganlyniad i doriadau yng Ngrant y Swyddfa Gartref sy'n ariannu hyn yn rhannol, bydd angen ystyried trefniadau 
eraill ar gyfer y dyfodol 
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Atgyfeiriadau'r 
IDVA 

1 Ebrill 2014 hyd at 31 
Mawrth 2015 

1 Ebrill 2015 hyd at 31 
Mawrth 2016 

265 344 

 

4) Plant a Phobl Ifanc 
 
Gwasanaethau Plant 
Mae cyfleuster Pwynt Cyswllt Unigol ar gyfer ymateb i bob cysylltiad â'r Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc (PPI) a'r Tîm am y 
Teulu (TAT). 
 
Yn y Pwynt Cyswllt Unigol, mae pob atgyfeiriad sy'n cyrraedd y Gwasanaethau PPI a TAT yn cael ei "sgrinio" gan reolwr gwaith 
cymdeithasol cymwys a phrofiadol a fydd yn penderfynu ar y camau nesaf priodol. Mae’r rhain yn cynnwys: 

 

 Cyfeirio i wasanaethau cefnogi  

 Atgyfeirio i wasanaethau atal ac ymyrryd yn gynnar drwy TAT 

 Atgyfeirio i wasanaethau cefnogi statudol drwy'r Tîm Derbyn  

 Darparwyd cyngor ac nid oes angen camau gweithredu eraill.  
 

Mae TAT yn darparu gwasanaeth i deuluoedd y mae'n debygol y bydd angen cymorth arnynt gan ddwy asiantaeth neu fwy.  
 
Yn ystod 2015/16, gwnaeth TAT 59 o atgyfeiriadau i wasanaethau cam-drin domestig. Roedd y mwyafrif ohonynt ar gyfer 
cefnogaeth i bobl ifanc a fu'n dyst i gam-drin domestig gartref, neu a oedd yn ymddwyn fel hynny eu hunain.  
 
Ariennir Calan DVS i ddarparu tri gweithiwr cam-drin domestig arbenigol i weithio gyda'r TAT. Rhwng mis Awst 2015 a mis Mawrth 
2016, cefnogwyd 50 o deuluoedd a 79 o unigolion. Yn ogystal, cyflwynwyd rhaglen STAR (Diogelwch, Ymddiriedaeth a Pharch) i 8 
unigolyn.  
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Sbectrwm  
Mae Hafan Cymru'n gweithredu Sbectrwm, sef prosiect Cymru gyfan a gyflwynir mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ledled Cymru, 

gan gynnwys Castell-nedd Port Talbot. Mae Sbectrwm yn defnyddio ymagwedd 'ysgol gyfan' at fynd i'r afael â phob math o gam-drin 

domestig. Cyflwynir gwersi gan athrawon hyfforddedig sy'n gweithio gydag athrawon Addysg Bersonol a Chymdeithasol (ABCh) er 

mwyn cefnogi'r Fframwaith ABCh mewn ysgolion i addysgu plant a phobl ifanc am berthnasoedd iach, cam-drin a'i ganlyniadau, a ble 

i geisio cymorth. Mae dosbarthiadau'n derbyn yr ymyriad hwn yn flynyddol.  

 
Mae staff Sbectrwm hefyd yn cyflwyno sesiynau i athrawon a staff cefnogi, gweithwyr ieuenctid, gweithwyr cymdeithasol, gweithwyr 
proffesiynol eraill â diddordeb a rhieni.  
 
Yn ystod 2015/16, cyflwynodd Sbectrwm sesiynau i 2,461 o ddisgyblion yng Nghastell-nedd Port Talbot, dros 122 o ymweliadau.  
 
Prosiect Atal ac Ymyrryd yn Gynnar BRAVE 
Mae Calan DVS yn gweithredu prosiect BRAVE, sy'n brosiect atal ac ymyrryd yn gynnar ar gyfer plant a phobl ifanc. Dyma raglen 
ymchwil a datblygu sy'n ceisio datblygu a threialu ymagweddau newydd a gwahanol at weithio gyda phlant a phobl ifanc. Y nod 
cyffredinol yw gwella arfer a rhannu'r hyn a ddysgir am ymyriadau effeithiol.  
 
Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan 
Mae'r rhaglen yn addysgu pobl ifanc am rai o'r materion peryglus sy'n effeithio ar ein cymdeithas heddiw. Bwriad y rhaglen yw 
diogelu'r holl blant a phobl ifanc sy'n byw yng Nghymru drwy roi gwybodaeth iddynt am y peryglon sy'n gysylltiedig â materion 
megis defnyddio a chamddefnyddio sylweddau, ymddygiad gwrthgymdeithasol a cham-drin domestig. Mae swyddogion 
hyfforddedig yr Heddlu'n cyflwyno cynnwys y gwersi, gan weithio mewn partneriaeth ag athrawon Addysg Bersonol a 
Chymdeithasol (ABCh), er mwyn cefnogi'r cwricwlwm ABCh mewn ysgolion yng Nghymru.  
 
Yn ystod 2015/16, cyflwynwyd cyfanswm o 220 o wersi i 5,500 o blant.  
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Rhaglen Perthnasoedd Cadarnhaol 
Mae Cymorth i Fenywod Port Talbot ac Afan wedi datblygu cynllun sesiwn awr sy'n ymdrin â cham-drin domestig, perthnasoedd 
iach a mathau eraill o gam-drin. Mae'r sesiwn ar gyfer ysgolion uwchradd ac mae wedi'i chyflwyno ar draws y fwrdeistref sirol dros 
y 2 flynedd ddiwethaf.  
 
Criw Croch  
Digwyddiad blynyddol ar gyfer disgyblion Blwyddyn 6 yw Criw Coch a drefnir gan Dîm Diogelwch Cymunedol Castell-nedd Port 

 Talbot.  
Bwriad y digwyddiad yw cynyddu ymwybyddiaeth disgyblion yn eu blwyddyn olaf yn yr ysgol gynradd o'r peryglon y gallant eu 
hwynebu mewn bywyd pob dydd. Cynhelir digwyddiad Criw Coch am bythefnos bob blwyddyn ac mae'n cynnwys llawer o 
asiantaethau gwahanol sy'n gweithio mewn partneriaeth i gynyddu ymwybyddiaeth o faterion gwahanol, gan gynnwys cam-drin 
domestig. Mae'r digwyddiad hwn yn cyrraedd 1,600 o ddisgyblion bob blwyddyn.  

Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid ac Ymyrryd yn Gynnar Bae'r Gorllewin 
Mae pobl ifanc rhwng 10 a 18 oed a gyflawnodd drosedd dreisgar (a allai gynnwys trais domestig neu drais rhywiol) yn cael eu 
cynnwys yn awtomatig yn rhaglenni STAR a RESPECT i'w helpu i ddeall perthnasoedd iach. Mae staff sydd wedi cael hyfforddiant 
addas yn cyflwyno'r rhain.  
 
Yn ôl data o'r asesiadau craidd a gwblhawyd gyda phobl ifanc a oedd yn gysylltiedig â'r Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid ac 
Ymyrryd yn Gynnar, bu 41% yn dyst i drais yn y teulu ac roedd 39% wedi dioddef rhyw fath o gam-drin eu hunain.  
 
Gwasanaeth Ieuenctid CNPT 
Mae Gwasanaeth Ieuenctid Castell-nedd Port Talbot yn gweithio gyda phobl rhwng 11 a 25 oed.  
Mae'r gwasanaeth yn annog ac yn galluogi pobl ifanc i gymryd rhan yn yr holl gyfleoedd sydd ar gael iddynt a meithrin y sgiliau 
angenrheidiol i fod yn oedolion hapus, hyderus a bodlon ac yn aelodau o'u cymunedau. Hyfforddir staff i gyflwyno hyfforddiant ar 
gam-drin domestig ac iechyd rhywiol i'r bobl ifanc sy'n defnyddio eu gwasanaethau.  
 
Addysg Uwch 
Fel rhan o'r rhaglen i gynyddu ymwybyddiaeth o gam-drin domestig a'r gwasanaethau sydd ar gael, cynhelir ymgyrchoedd a 
mentrau atal yn rheolaidd mewn colegau a phrifysgolion lleol.  
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5) Gwasanaethau Arbenigol a Dargedir 

 
Canolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol (SARC)  
Cyfleuster arbenigol yw SARC yn lle gall dioddefwyr diweddar ymosodiad neu drais rhywiol gael cymorth a chefnogaeth ar unwaith. 
Darperir gwasanaethau SARC yn ardal Abertawe, gyda dau Ymgynghorydd Annibynnol ar Drais Rhywiol amser llawn dan reolaeth 
Llwybrau Newydd.  
Yn 2015/16, defnyddiodd 76 o unigolion o CNPT wasanaeth SARC.  Roedd 59 yn fenywod a 17 yn wrywod. Defnyddiodd 35 o 
unigolion y gwasanaeth cwnsela i oedolion: roedd 18 yn fenywod a 17 yn wrywod. Cefnogwyd 3 plentyn (2 ferch ac 1 bachgen) 
 
 
BAWSO (Black Association of Women Step Out)  
BAWSO yw darparwr arbenigol arweiniol gwasanaethau i bobl o gefndir lleiafrifoedd ethnig a du (BME) yr effeithir arnynt gan gam-
drin domestig a mathau eraill o gam-drin, gan gynnwys anffurfio organau cenhedlu menywod (FGM), masnachu pobl, puteindra a 
phriodas dan orfod.  
 
Mae BAWSO yn cynnig llochesi pwrpasol sy'n cael eu haddasu'n arbennig i ddiwallu anghenion diwylliannol a chrefyddol 

defnyddwyr gwasanaeth. Mae'r gymdeithas yn cynnig cefnogaeth allgymorth, gwybodaeth a chyngor, cefnogaeth yn ôl y galw, a 

phrosiect iechyd a diogelu FGM yn y gymuned.  

Mae'r lloches a'r tŷ diogel yn darparu ar gyfer 8 a 3 theulu yn ôl eu trefn. Gall y ddau safle dderbyn teuluoedd (menywod a phlant) 

neu fenywod sengl.  Mae gan y prosiect 3 gweithiwr cefnogi teuluoedd ac un gweithiwr plant a phobl ifanc.  
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Ar hyn o bryd, nid oes gweithiwr allgymorth yn ardal Castell-nedd Port Talbot, ond cafwyd yr atgyfeiriadau canlynol:  

 

 

 

  

 

Yn ogystal â'r gwasanaethau a grybwyllwyd uchod, mae PTAWA yn cyflwyno'r prosiect Arweiniad Fideo Rhyngweithio, y fenter 

gymdeithasol 'Material Girls' a chyfleoedd hyfforddiant.  

 

Atgyfeiriadau 
BAWSO ar gyfer 
CNPT 

Nifer yr 
atgyfeiriadau 

2013/14 3 

2014/15 5 

2015/16 4 
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Adnoddau i fynd i'r afael â cham-drin domestig yng Nghastell-nedd Port Talbot 

Mae ariannu gwasanaethau yn CNPT yn gymleth. Ym mlwyddyn ariannol 2016-17, mae £908,658 o gyllid refeniw'n ategu'r broses 
o gyflwyno gwasanaethau i oroeswyr cam-drin domestig.  
 

Cefnogi Pobl Grant y Rhaglen Cefnogi 
Pobl 

£192,252  3 gwasanaeth sy'n darparu 21 o unedau o 
gefnogaeth yn ôl y galw 

£544,456  7 gwasanaeth sy'n darparu 43 o unedau o lety 
cyfnod penodol, gan gynnwys prosiect trawsffiniol 

Diogelwch 
Cymunedol 

Cyllid LlC £84,550  Swydd y Cydlynydd Cam-drin Domestig (DAC) 

 1 Ymgynghorydd Annibynnol ar Drais Domestig 
(IDVA)  
Mae'r rhai sy'n gweithio fel IDVA yn cefnogi 
dioddefwyr cam-drin domestig y mae'r risg uchaf 
iddynt o gael eu hanafu'n ddifrifol neu eu llofruddio.  

Cyllid y Swyddfa Gartref £35,000  1 swydd IDVA (a ariennir yn rhannol) 

 1 Cydlynydd y Gynhadledd Asesu Risg 
Amlasiantaeth (MARAC) 0.5CALl 

Comisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu 

£17,600 (o £57,000)  Wedi'i ddyrannu ar gyfer at y swydd IDVA 

Panel Atal Troseddau a 
chyllid ad hoc LlC 

Anhysbys (cyllid ad 
hoc) 

 Caledu targedau - eitemau diogelwch ar gyfer 
dioddefwyr cam-drin domestig 

Teuluoedd yn 
Gyntaf 

Llywodraeth Cymru - 

Teuluoedd yn Gyntaf 

£34,800  Gwasanaethau atal ac ymyrryd yn gynnar o ran 
cam-drin domestig (a ddarperir gan Calan DVS - 
cefnogaeth lefel isel i deuluoedd TAT) 

 
Yn ogystal, mae'r mwyafrif o'r incwm rhentu i ariannu llety lloches a symud ymlaen yn deillio o daliadau Budd-dal Tai. 5 
 

                                                           
5
Ni ddangosir yr incwm hwn yn y ffigur uchod 

http://www.richmond.gov.uk/domestic_abuse_multi-agency_risk_assessment_conference
http://www.richmond.gov.uk/domestic_abuse_multi-agency_risk_assessment_conference
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Mae pob un o'r tri darparwr gwasanaethau arbenigol yn elusennau ac maent yn cael cyllid drwy amrywiaeth o ffynonellau eraill a 
ddangosir isod:  
 

Derbynnydd Darparwr y Cyllid Swm Diben 

CALAN DVS Y Loteri Fawr Yn aros Prosiect Atal ac Ymyrryd yn 
Gynnar BRAVE  

PTAWA CGGC £20,000 Menter gymdeithasol  

PTAWA Grant Trusthouse £19,888 Prosiect Arweiniad Fideo 
Rhyngweithio 

PTAWA Y Gronfa Gynhwysiant 
Gweithredol 

£40,000 Hyfforddiant a chyflogaeth 

PTAWA Y Loteri Fawr £83,492 Prosiect Perthnasoedd 
Cadarnhaol 

Hafan Cymru Llywodraeth Cymru Yn aros Prosiect Sbectrwm 

 
 
Casgliadau o Adnoddau a Mapio Gwasanaethau 
 
Mae amrywiaeth o wasanaethau o ansawdd ar gael yng Nghastell-nedd Port Talbot. Fodd bynnag, cydnabyddir bod angen 

moderneiddio rhai o'r gwasanaethau hyn, gyda chyfleoedd i leihau cost. Yn ogystal, mae angen datblygu (Gwasanaethau Ymyrryd 

ac Atal yn Gynnar yn y Gymuned) ymhellach i atal a lleihau nifer y dioddefwyr y mae angen gwasanaethau arnynt pan fydd 

argyfwng. Bydd angen ailfodelu'r ddarpariaeth bresennol, yn enwedig gwasanaethau llety a chefnogi iechyd meddwl, gyda golwg ar 

ailgyfeirio adnoddau i ymyrryd yn gynt a chefnogi mwy o ddioddefwyr i aros yn eu cartrefi eu hunain. Mae yna hefyd brinder 

cefnogaeth ar gael i droseddwyr, sy'n gofyn am ystyriaeth.  

 
Caiff cam-drin domestig sylw da mewn lleoliadau addysg ac ieuenctid, ond mae cyfle i fabwysiadu ymagwedd fwy cyson. Mae 
partneriaid yn nodi gweithgarwch sylweddol i gynyddu ymwybyddiaeth, ond gallai'r ymagwedd gael mwy o effaith pe bai 
gweithgarwch hyrwyddo'n cael ei gydlynu'n well ac yn cyd-fynd â'r rhaglenni gwaith eraill a nodir yn y strategaeth hon.  
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Mae'r ardal yn cymharu'n ffafriol o ran canlyniadau cyfiawnder troseddol; fodd bynnag, mae lle i wella o hyd a bydd y ddau 
adolygiad o laddiadau domestig yn pwysleisio pwysigrwydd rheoli troseddwyr yn effeithiol, yn enwedig pan fo troseddwyr wedi 
dangos patrwm o drais sy'n gwaethygu.  
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4. Ymgynghori a Chynnwys 
 
Rhoddwyd amrywiaeth o ddulliau ar waith i ganiatáu i bartneriaid a goroeswyr gyfrannu at ddatblygu'r strategaeth hon o'r dechrau. 

Mae hyn wedi helpu i greu darlun cyflawn o'r hyn sy'n gweithio'n dda, lle mae'r bylchau yn y ddarpariaeth a'r cyfleoedd ar gyfer 

gwella. Defnyddiwyd yr wybodaeth a gafwyd i lywio'r strategaeth hon, yn enwedig y camau gweithredu y mae angen i ni eu cymryd 

i gyflawni ein hamcanion.  

Cynhaliwyd cyfres o gyfweliadau un i un, lluniwyd arolwg ar-lein a chynhaliwyd y grwpiau ffocws canlynol:  

 Goroeswyr 

 Darparwyr 

 Rhanddeiliaid  

 Comisiynwyr 

Adborth Goroeswyr 
Cynhaliwyd digwyddiad defnyddwyr gwasanaeth er mwyn casglu adborth gan y rhai sydd wedi cael profiad uniongyrchol o sut mae 
ein gwasanaethau'n gweithredu ar hyn o bryd a chanfod a ydynt yn ddigonol i ddiwallu anghenion y rhai sy'n dioddef trais yn eu 
perthnasoedd.  
 
Rydym yn cydnabod pwysigrwydd gofyn yn rheolaidd i oroeswyr am yr wybodaeth hon, er mwyn i ni wella'n barhaus a sicrhau ein 
bod yn cyflwyno gwasanaethau hygyrch ac effeithiol sy'n canolbwyntio ar y person. Daeth y themâu canlynol i'r amlwg o'r adborth a 
gyflwynwyd gan oroeswyr:  
 
Cynyddu Ymwybyddiaeth 
 

o Mae cynyddu ymwybyddiaeth drwy ymgyrchoedd teledu a chylchgronau menywod yn ddefnyddiol iawn, ond mae angen 
mwy o waith i gynyddu ymwybyddiaeth er mwyn i bawb wybod bod cymorth ar gael a sut y gallant gael mynediad iddo.  
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Plant a Phobl Ifanc 

o Mae modelau rôl gwrywaidd yn ddefnyddiol i bobl ifanc yr effeithir arnynt gan gam-drin domestig. 

o Mae'r effaith ar blant yn anferth. Mae'r hyn sydd ar gael yn dda, ond mae angen mwy, yn enwedig cwnsela a chefnogaeth 

therapiwtig.  

o Ystyriwyd bod grwpiau i bobl ifanc ar berthnasoedd diogel ac iach yn bwysig i gefnogi'r gwaith o atal VAWDASV.  

Troseddwyr 

o Mae caledu targedau'n helpu ond mae angen i chi hefyd fod yn siŵr fod menywod yn teimlo'n ddiogel 'go iawn' a bod y 

'systemau' yn gweithio.  

o Mae angen i droseddwyr gael eu herio ac iddynt hwy gymryd cyfrifoldeb, nid y dioddefwr.  

o Mae angen rhaglenni ar gyfer troseddwyr – “Pam mae'n rhaid i'r menywod symud i ffwrdd?"  

o Cydnabuwyd yr angen am ymatebion cryfach gan y System Cyfiawnder Troseddol i symud troseddwyr i rywle arall.   

Ymatebion i Ddioddefwyr a Goroeswyr 
 

o Nid yw lefelau staffio a gwybodaeth staff bob amser mor dda ag y dylai fod. Mae ansawdd y gwasanaeth yn bwysig ac mae 
angen iddo fod yn amserol, yn hyblyg, yn gyson ac yn seiliedig ar anghenion.  

o Mae arfer anghyson ar draws gwasanaethau cyhoeddus – amlygwyd achosion o feio dioddefwyr, barnu, ymatebion cosbol 

ac anniogel o'u cymharu ag ymatebion 'ardderchog' rhai gweithwyr proffesiynol (yr Heddlu, ymwelwyr iechyd).  

o Mewn achosion risg uchel a rhai a chanddynt ganlyniadau difrifol, y canfyddiad oedd bod ymatebion yr Heddlu a 

Gwasanaeth Erlyn y Goron yn well.  

o Roedd ofn ceisio cymorth gan yr Heddlu rhag ofn y byddai'r gwasanaethau cymdeithasol yn ymyrryd a mynegwyd pryderon 

yr eid â'r plant ymaith.  

o Mae rheoli gorfodol ac arteithio meddyliol yn waeth na niwed corfforol - "Mae cleisiau'n diflannu". Mae angen i asiantaethau 

ddeall rheoli gorfodol a'i ystyried o ddifrif.  
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o Ystyriwyd bod peidio â barnu menywod yn ystod y broses yn ofyniad sylfaenol.  

Cefnogaeth 

o Mae meddygon teulu'n dda os oes perthynas barhaus. Nid yw'r system apwyntiadau'n caniatáu hyn.  

o Mae cefnogaeth cyfoedion, hyfforddiant a chyfleoedd gwirfoddoli'n bwysig i oroeswyr.  

 

Llety 
 

o Ystyrir lloches fel dewis olaf, ond gall 'achub bywydau'. Fodd bynnag, ni roddir unrhyw opsiynau llety eraill ac mae'n teimlo 
fel dewis rhwng 'lloches neu ddim byd'.  

o Mae angen i fwy o opsiynau fod ar gael i fenywod mewn argyfwng. Mae cyfyngiadau ar fynediad i lety'n creu rhwystrau 
ychwanegol i ddioddefwyr.  

o Nid yw cymysgedd y cleientiaid mewn llety dros dro bob amser yn briodol ac mae cyfradd budd-dal tai un ystafell ar gyfer 
pobl dan 35 oed yn achosi problemau o ran symud ymlaen neu gael mynediad i lety arall.  
 

Arweinyddiaeth 

o Roedd cyfraniad parhaus goroeswyr at ddatblygiadau lleol yn cael ei werthfawrogi'n fawr.  

 

Cyfweliadau Un i Un 

Cynhaliwyd 20 o gyfweliadau. Ceir crynodeb o'r adborth isod:  

Cynyddu Ymwybyddiaeth 

o Mae angen mwy o waith a dargedir i gynyddu ymwybyddiaeth, yn enwedig o ran atebolrwydd a chyfrifoldeb troseddwyr.  
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o Mae angen cynyddu ymwybyddiaeth bod cam-drin domestig yn thema drawsbynciol bwysig sy'n gyfrifoldeb i bawb.  

Plant a Phobl Ifanc (PPI) 

o Mae diffyg cyllid ar gyfer gwasanaethau PPI.  

o Mae angen ariannu darpariaeth y tu hwnt i'r Tîm am y Teulu'n ddigonol ac mae dyrannu mwy o gyllid yn hanfodol gan nad 

oes digon o wasanaethau ar gael.  

o Mae angen gwasanaethau cwnsela.  

o Mae angen i blant gael llais a gallu defnyddio gwasanaethau eu hunain.   

o Mae angen gwell cefnogaeth gofal plant ac ymyriadau cyfannol i fynd i'r afael â lles cyffredinol.  

o Mae addysg yn gwneud cyfraniad allweddol at yr agenda atal a phwysigrwydd ei rôl mewn ymateb cydlynol cymunedol i 

gam-drin domestig.   

o Mae angen modelau rôl gwrywaidd.  

Troseddwyr 

o Mae rhaglenni nad ydynt yn orfodol i droseddwyr yn hanfodol ac mae angen eu hariannu, gan fod y rhaglenni presennol yn 

gysylltiedig â'r System Cyfiawnder Troseddol yn unig.   

Atal ac Ymyrryd yn Gynnar 

o Roedd ymrwymiad cryf i rôl bwysig atal ac ymyrryd yn gynnar a'r angen i ddatblygu ymatebion ymhellach i gefnogi'r agenda 

hon.  

o Mae angen cyflwyno'r rhaglen IRIS ym mhob rhanbarth.  

o Dylid datblygu gwasanaeth derbyn ac asesu cynnar a'i gefnogi drwy amrywiaeth o opsiynau gwasanaethau y gellir cael 

mynediad iddynt.  

o Mae angen i gwmpas y gwasanaethau fod yn ehangach.  

o Dylid datblygu asesiadau sy'n seiliedig ar anghenion, yn hytrach na risgiau, er mwyn cefnogi'r agenda atal ac ymyrryd yn 

gynnar.  
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Ymatebion i Ddioddefwyr a Goroeswyr 

o Dylid datblygu canolfannau adrodd drwy drydydd parti er mwyn cefnogi ymyrryd yn gynnar. Dylai pobl allu adrodd ym mha le 

bynnag, pryd bynnag ac i unrhyw wasanaeth.  

Cefnogaeth 

o Mae diffyg gwasanaethau cefnogi iechyd meddwl, sy'n fater brys o ystyried nifer y goroeswyr sy'n cael problemau iechyd 

meddwl.  

o Mae diffyg gwasanaethau i bobl hŷn y mae cam-drin domestig yn effeithio arnynt, yn enwedig y rhai sy'n cael eu hynysu 

mewn cymunedau gwledig.  

 

Y System Cyfiawnder Troseddol 

o Mae angen gwella cyfraniad y System Cyfiawnder Troseddol at yr agenda hon.   

o Mae angen gwella hyder yn ymatebion yr Heddlu er mwyn cefnogi cynnydd yn nifer y bobl sy'n adrodd am achosion.  

Arweinyddiaeth a Llywodraethu 

o Croesewir y strwythur llywodraethu a'r grŵp arweinyddiaeth sydd newydd eu creu a chydnabyddir bod y rhain yn gynnydd 

da.  

o Mae dulliau i ddefnyddwyr gwasanaeth gyflwyno adborth yn ddiffygiol.  

o Mae angen datblygu ffyrdd creadigol o glywed 'lleisiau' goroeswyr.  

o Mae angen grymuso defnyddwyr gwasanaeth a goroeswyr i gyfannu at yr agenda strategol.  

o Mae angen cyfeirio darparwyr arbenigol y trydydd sector i fabwysiadu ymagwedd gyfun.  

Comisiynu 

o Nid yw dyraniadau Cefnogi Pobl (CP) yn cyfateb i anghenion, o ystyried absenoldeb asesiadau anghenion cywir.  
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o Mae angen ymrwymiad i gydrannu cyllidebau er mwyn galluogi ymateb mwy strategol i’r agenda hon.  

o Mae diffyg cyllid craidd prif ffrwd.  

o Mae angen estyn cyfraniadau cyllid at yr agenda hon.  

o Mae angen contractau cynaliadwy rhwng 3 a 5 mlynedd.  

o Mae potensial nad yw'r trydydd sector wedi manteisio arno i ddefnyddio ei adnoddau ei hun i gael mynediad i gyllid 

ychwanegol a chefnogi gofynion arian cyfatebol ar gyfer tendrau penodol.  

o Mae tryloywder a hyblygrwydd yn angenrheidiol ac yn hanfodol i'r broses gomisiynu.  

o Nid oes cysondeb yn y broses gomisiynu.  

o Mae angen i gyllid CP allu cefnogi'r agenda atal yn well a chanolbwyntio'n llai ar dai.  

o Holwyd a oedd allbynnau a chanlyniadau gwariant cyffredinol Cefnogi Pobl yn cynnig gwerth am arian.  

o Cost unedau CP amrywiol darparwyr arbenigol.  

 

Data 

o Nid yw'n hawdd cael mynediad i'r data sydd ar gael ac nid oes unrhyw gysondeb o ran sut cafodd ei gasglu, neu sut cafodd 

ei ddefnyddio i lywio datblygu strategol neu ddatblygu gwasanaethau.  

o Nid oes unrhyw brosesau asesu anghenion digonol ar hyn o bryd. Nid yw'r hyn sydd ar gael wedi'i ddatblygu, felly nid oes 

sylfaen dystiolaeth ddibynadwy.  

o Mae angen ymarfer mapio adnoddau cynhwysfawr er mwyn dadansoddi bylchau a llunio cyfeirlyfr gwasanaethau ar draws y 

fwrdeistref.  

o Mae diffyg eglurder o ran sut cofnodir data ac ym mha le, a'r hyn a wneir gyda'r wybodaeth hon.  

o Mae angen cyfuno systemau gwybodaeth data'r trydydd sector er mwyn sicrhau gwybodaeth fwy ystyrlon.  

o Mae angen casglu data'n well, yn gyson ac yn gyffredin.  

o Mae angen dadansoddi'r data ymhellach er mwyn galluogi dadansoddiad a dealltwriaeth fwy gwybodus.  

o Mae angen i ofynion data'r sector statudol gan bartneriaid gael eu diffinio'n glir.  
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o Mae angen datblygu fframwaith perfformiad a chanlyniadau clir a chyson ar gyfer pob partner. Mae angen i'r canlyniadau 

hyn allu mesur dymuniadau dioddefwyr a goroeswyr, nid y 'system'.  

Llety 

o Mae angen adolygu'r rheolau sy'n gweithredu mewn gwasanaethau llety.  

o Mae tai yn chwarae rôl allweddol yn yr agenda atal ac mae hyn yn gofyn am well gwybodaeth a dealltwriaeth o ran pa 

fodelau tai sydd wedi'u profi i fod yn arbennig o effeithiol.  

o Mae angen datblygu mwy o ymyriadau sy'n canolbwyntio ar alluogi dioddefwyr i aros yn eu cartrefi eu hunain. Mae hyn 

hefyd yn atgyfnerthu bod gwell atebion yn y llysoedd yn hanfodol.  

o Mae angen datblygu llety arbenigol yn y gymuned sy'n ddiogel ac yn ffisegol sicr.   

Dioddefwyr Risg Uchel 

o Nid yw cynlluniau gweithredu sy'n deillio o broses MARAC yn cael eu monitro'n ddigonol.  

o Mae angen mwy o Ymgynghorwyr Annibynnol ar Drais Domestig.  

Darparwyr 

Cynyddu Ymwybyddiaeth 

o Cynyddu ymwybyddiaeth drwy ddatblygu polisïau a hyfforddiant ar gyfer y gweithlu  

o Ymgysylltu â fforwm landlordiaid y sector preifat 

o Trefnu i sesiynau gwaith penodol gael eu cyflwyno, e.e. meithrin perthynas amhriodol, camfanteisio rhywiol   

o Mwy o waith i gynyddu ymwybyddiaeth ac ymagwedd gydlynol at ymgyrchoedd 

Plant a Phobl Ifanc (PPI) 

o Mwy o wasanaethau i blant a phobl ifanc 
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o Mentoriaid a system 'gyfeillio' ar gyfer pobl ifanc 

Troseddwyr 

o Mwy o ffocws ar waith gyda throseddwyr yn lleol 

Atal ac Ymyrryd yn Gynnar 

o Cefnogaeth ariannol drwy gynlluniau BOND i gael mynediad i lety a rentir yn breifat cyn i drais waethygu 

o Nodi yn gynnar drwy brosesau asesu sefydliadau 

o Gwneud atgyfeiriadau i wasanaethau arbenigol yn arfer cyffredin  

Ymatebion i Ddioddefwyr a Goroeswyr 

o Cyflwyno gofyniad ar bartneriaid a gwasanaethau lleol i fynd ati i nodi a chofnodi materion VAWDASV   

o Hyfforddiant a dargedir ar gyfer partneriaid nad ydynt yn arbenigol  

Cefnogaeth 

o Eiriolaeth a chyngor 

o Gwasanaethau galw heibio cyffredinol 

o Atgyfeirio a chyfeirio i wasanaethau arbenigol 

o Cydweithio â chleientiaid ag anghenion lluosog 

Y System Cyfiawnder Troseddol 

o Atgyfeirio a chyfeirio i wasanaethau arbenigol 

o Cyngor a chefnogaeth gyfreithiol ar gael yn hwylus 

o Ystyried yr opsiwn o gael nyrs iechyd meddwl clinigol yn y gwasanaeth llysoedd 

o Gwella diogelwch a gorfodi amodau tenantiaethau'n fwy 
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o Rhannu gwybodaeth yn well  

Comisiynu 

o Gweithio'n agosach mewn partneriaethau a ffurfioli cysylltiadau partneriaethau drwy geisiadau ar y cyd am gyllid 

Data 

o Casgliad data safonedig  

Llety 

o Darparu llety gyda chefnogaeth 

Rhanddeiliaid Ehangach  

Roedd 36 o gynrychiolwyr yn bresennol yn y grŵp ffocws hwn, gan gynrychioli'r awdurdod lleol, y gwasanaeth iechyd, yr Heddlu, 

addysg, tai, darparwyr arbenigol a'r trydydd sector.  

Cynyddu Ymwybyddiaeth 

o Mae angen gwybodaeth weladwy ym mhob man er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth ac adrodd.  

o Mae angen digwyddiadau cymunedol cynhwysol.  

o Mae angen gwaith i herio agweddau.  

Plant a Phobl Ifanc 

o Mae addysg ac ymyrryd yn gynnar o ran plant a phobl ifanc yn hollbwysig.  

o Mae angen eglurdeb ynghylch yr hyn y mae'n rhaid i wasanaethau statudol ei ddarparu, e.e. y gwasanaeth sylfaenol sy'n 

angenrheidiol, yn enwedig o ran plant a phobl ifanc.  
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Troseddwyr 

o Ymyriadau integredig â sawl haen ar gyfer troseddwyr (ymyriadau lefel isel/canolig/uchel) 

Atal ac Ymyrryd yn Gynnar 

o Defnyddio technoleg ddigidol i gynnig sawl cyfle i ofyn am wasanaethau 

o Datblygu gwasanaeth allgymorth peripatetig i ddarparu ymatebion a chymorth ar unwaith 

Ymatebion i Ddioddefwyr a Goroeswyr 

o Pwysigrwydd hyfforddiant i gefnogi ymwybyddiaeth gynnar a chydnabyddiaeth ac ymatebion gwybodus i'r problemau. 

Cefnogaeth 

o Mae mannau mynediad a datgelu niferus yn diwallu anghenion y boblogaeth a nodir yn well ac yn ystyried daearyddiaeth.   

Arweinyddiaeth a Llywodraethu 

o Pwysigrwydd cynnwys goroeswyr yn strategol, modelau rôl a hyrwyddwyr cymunedol.  

Comisiynu 

o Mae angen ariannu'r strategaeth yn gywir (gan gynnwys cyllid craidd) er mwyn cyflawni camau gweithredu.  

o Mae angen datblygu cynllun ariannu cynaliadwy sy'n para am gyfnod o bum mlynedd. 

o Mae angen i oroeswyr gael eu cynrychioli yn y broses gomisiynu. 

o  
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Data 

o Mwy o ymchwil i nodi anghenion grwpiau penodol/lleiafrifoedd 

Llety 

o Asesiad a rennir ar gyfer lloches pan fydd argyfwng a chyn dyrannu lloches 

Comisiynwyr 

Atal ac Ymyrryd yn Gynnar 

o Dylai gwasanaethau cam-drin domestig gael adnoddau sy'n canolbwyntio'n fwy ar ymyrryd yn gynnar.  

Arweinyddiaeth a Llywodraethu 

o Mae angen cynnwys canlyniadau yn yr holl gynlluniau a strategaethau comisiynu. Heb hyn, bydd yr ysgogiad i fynd i'r afael 

â'r broblem yn wan.  

Comisiynu 

o Yn gyffredinol, roedd ymdeimlad nad oedd arferion comisiynu'n cael eu datblygu'n ddigonol ac nid oeddent yn cael eu 

cydlynu'n rhanbarthol ac yn lleol ac roedd canfyddiad cysylltiedig bod loteri côd post ar draws y rhanbarth, gan ddibynnu ar 

bwy sy'n arwain partneriaethau a phwy sy'n cael eu cynnwys ynddynt.  

o Mae angen arweinyddiaeth glir a digamsyniol ar wneud yr agenda hon yn flaenoriaeth drosgynnol.  
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o Mae'n ymddangos bod Uned Gomisiynu Gyffredinol y cyngor yn canolbwyntio ar ofal cymdeithasol i oedolion a chomisiynu i 

blant yn unig, gan fethu gwneud cysylltiadau â materion eraill, e.e. Cefnogi Pobl, camddefnyddio sylweddau, VAWDASV, 

Diogelwch Cymunedol 

Data 

o Diffyg unrhyw fapio anghenion cynhwysfawr ers 2011 

o Diffyg data i ddadansoddi bylchau yn y gwasanaethau sy'n seiliedig ar dystiolaeth 

o Cofnodi a chydlynu canlyniadau'n gorfforaethol heb eu datblygu'n ddigonol 

Dioddefwyr Risg Uchel 

o Nid yw MARAC yn canolbwyntio ar droseddwyr a sut i ymyrryd â cham-drin, neu ei atal, fel rhan o'r gwaith o gynllunio 

diogelwch, cymaint ag y gallai.  

o Mae llwyth achosion Ymgynghorwyr Annibynnol ar Drais Domestig yn rhy uchel.  

o Mae achosion MARAC yn cynyddu ac roedd canfyddiad bod pob achos a nodir yn cael ei anfon drwy'r llwybr 'risg uchel' 

oherwydd nad oes unrhyw ddarpariaeth ymyrryd yn gynnar sy'n gynhwysfawr.  
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Dadansoddi Ymgynghori a Chynnwys 
Roedd nifer o themâu cyffredin yn deillio o'r gwaith cynnwys, y tynnir sylw atynt isod, yn ogystal â materion penodol y gellir eu 
priodoli i randdeiliaid penodol:  
 
Themâu Bylchau/Pryderon Goroeswyr Darparwyr a 

Phartneriaethau 

Rhanddeiliaid 

Ehangach 

Comisiynwyr 

Cynyddu 

Ymwybyddiaeth 

Bylchau 

Angen mwy o waith i gynyddu ymwybyddiaeth     

Digwyddiadau cymunedol cynhwysol     

Angen herio agweddau     

Plant a Phobl Ifanc Bylchau 

Modelau rôl/mentoriaid gwrywaidd     

Grwpiau cwnsela a chefnogi     

Angen i blant gael llais     

Pryderon 

Diffyg eglurdeb o ran rôl gwasanaethau statudol     

Angen cyllid ychwanegol ar gyfer gwasanaethau PPI      

Troseddwyr Bylchau 

Gwella diogelwch ymhellach     

Gwaith troseddwyr      

Pryderon  

Ymatebion cryfach gan y System Cyfiawnder 

Troseddol 

    

Ymatebion i Bylchau 
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Ddioddefwyr Dioddefwyr yn gallu adrodd ym mha le bynnag ar 

unrhyw adeg 

    

Angen i asiantaethau ddeall rheoli gorfodol     

Mae angen i'r holl bartneriaid gofnodi ac adrodd     

Hyfforddiant ar gyfer gwasanaethau nad ydynt yn 

arbenigol 

    

Pryderon 

Arferion anghyson ar draws y gwasanaethau 

cyhoeddus 

    

Angen i wasanaethau fod yn amserol ac yn hyblyg     

Rhagdybir bod ymatebion yr Heddlu a'r CPS yn well 

ar gyfer dioddefwyr risg uchel  
    

Cefnogaeth Bylchau 

Nid yw systemau meddygon teulu yn caniatáu ar 

gyfer cefnogaeth barhaus 

    

Mynediad gwell i gefnogaeth iechyd meddwl     

Gwasanaethau mewn ardaloedd gwledig     

Gwasanaethau i bobl hŷn     

Mwy o wasanaethau galw heibio     

Cefnogaeth a hyfforddiant cyfoedion     

Pryderon 

Gweithio'n well mewn partneriaeth ar gyfer     
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dioddefwyr ag anghenion cymhleth neu luosog  

Llety Bylchau 

Mwy o opsiynau ar gyfer menywod mewn argyfyngau     

Cynorthwyo dioddefwyr yn fwy i aros yn eu cartrefi eu 

hunain, pan fo'n ddiogel 

    

Llety yn y gymuned     

Asesiad a rennir pan fydd argyfwng     

Pryderon 

Cyfyngiadau ar fynediad i lety'n creu rhwystrau      

Cyfradd budd-dal tai un ystafell yn gwneud symud 

ymlaen yn anodd  

    

Nid yw cymysgedd y preswylwyr bob amser yn 

briodol 

    

Arweinyddiaeth Bylchau 

Cynnwys goroeswyr     

Ymagwedd gyfun ar gyfer darparwyr     

Materion cam-drin domestig i gael eu cynnwys yn yr 

holl gynlluniau a strategaethau comisiynu  

    

Atal ac Ymyrryd yn 

Gynnar 

Bylchau 

Mwy o wasanaethau atal ac ymyrryd yn gynnar     

Rhaglen debyg i IRIS     

Asesiadau sy'n seiliedig ar anghenion     

Cynllun bond ar gyfer dioddefwyr     
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Cynyddu presenoldeb ar-lein, defnyddio technoleg 

ddigidol i gefnogi dioddefwyr 

    

Pryderon 

Nid yw atgyfeiriadau i ddarparwyr arbenigol yn arfer 

cyffredin  

    

Y System Cyfiawnder 

Troseddol 

Bylchau 

Cyngor cyfreithiol hygyrch a chyflym      

Eiriolwr iechyd meddwl mewn llysoedd     

Pryderon 

Angen gwella diogelwch ymhellach     

Angen rhannu gwybodaeth yn well     

Diffyg cyfranogaeth ehangach gan y SCT yn yr 

agenda hon  

    

Comisiynu Bylchau 

Ymrwymiad i gydrannu cyllidebau      

Cyllid craidd prif ffrwd     

Contractau cyllid 3-5 mlynedd     

Mwy o ffocws ar wasanaethau atal ac ymyrryd yn 

gynnar 

    

Ceisiadau ar y cyd am gyllid     

Pryderon 

 Nid yw dyraniadau CP yn cyfateb i anghenion     

Potensial adnoddau nad yw'r 3
ydd 

sector wedi     
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manteisio arnynt 

Mae angen tryloywder a hyblygrwydd o ran ariannu     

Rhaid i gyllid CP fod yn werth am arian     

Costau amrywiol ar draws gwasanaethau CP     

Data Bylchau 

Angen mapio      

Eglurdeb o ran defnydd data     

Casglu data cyffredin     

Fframwaith Canlyniadau Perfformiad     

Pryderon 

Dylai casglu data fod yn fwy cyson     

Mae angen dadansoddi data ymhellach     

Nid yw casglu data'n seiliedig ar anghenion 

dioddefwyr  

    

Dioddefwyr Risg Uchel Bylchau 

Canolbwyntio ar droseddwyr yn MARAC ac atal     

Pryderon 

Dylid monitro camau gweithredu MARAC     

Mae angen mwy o Ymgynghorwyr Annibynnol ar 

Drais Domestig 

    

Mae pryder y gall rhai achosion fynd drwy MARAC 

gan fod diffyg gwasanaethau atal ac ymyrryd yn 

gynnar 
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5. Gweledigaeth 
 

"Atal a chael gwared ar drais sy'n seiliedig ar rywedd drwy hyrwyddo: cydraddoldeb; diogelwch; parch; ac annibyniaeth i alluogi 
pawb i fyw heb gael ei gam-drin na dioddef yr agweddau sy'n cynnal y cam-drin hwnnw."   

 

Mae ymateb cymunedol cydlynol yn sicrhau bod yr holl sefydliadau perthnasol yn ymateb yn effeithiol i'r materion hyn, yn eu 
hasiantaethau eu hunain ac ar y cyd â phartneriaid eraill, er mwyn atal niwed, lleihau risg a chynyddu diogelwch presennol a 
thymor hir i bobl sy'n byw yng Nghastell-nedd Port Talbot.   

 

Mae’r agenda hon yn effeithio ar bob gwasanaeth, gan gynnwys gwasanaethau i blant ac oedolion, tai, yr Heddlu, iechyd, y 
gwasanaeth prawf, llysoedd sifil a throseddol, a sefydliadau gwirfoddol a chymunedol. Rydym yn mynnu mai cyfrifoldeb pawb yw 
mynd i'r afael â phob math o gam-drin domestig drwy nodi a chefnogi goroeswyr a'u plant a sicrhau bod troseddwyr yn atebol, gan 
gynnig cyfleoedd iddynt newid eu hymddygiad.  

 

Mae ein hymateb i i’r materion hyn yn tynnu sylw at amrywiaeth ac anghenion y bobl y mae'r materion hyn yn effeithio arnynt a'r 
flaenoriaeth bwysicaf yw cadw goroeswyr wrth wraidd ein gwaith.  

 

Rydym yn cydnabod bod trais a cham-drin yn effeithio ar bobl ni waeth beth yw eu hoedran, eu hil, eu crefydd, eu tueddfryd 
rhywiol, eu rhywedd, eu dosbarth cymdeithasol a'u statws priodasol.  

 

Gall trais mewn perthnasoedd arwain at amrywiaeth o ganlyniadau, gan gynnwys digartrefedd, salwch meddwl, problemau 
camddefnyddio sylweddau, problemau amddiffyn plant, anaf corfforol a throseddu.  
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6. Nodau ac Egwyddorion Allweddol 
 

Yn unol â gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, datblygwyd ein nodau a'n hegwyddorion allweddol 

yn y strategaeth hon i fodloni'r 5 ffordd ganlynol o weithio a fydd yn ein helpu i weithio'n well gyda'n gilydd, osgoi ailadrodd 

unrhyw gamgymeriadau o'r gorffennol a mynd i'r afael â rhai o'r heriau tymor hir rydym yn eu hwynebu.  

 

Tymor hir 

 Sicrhau bod ffocws cryf ar addysg a gweithio gyda phobl ifanc gyda'r nod o gael gwared ar drais a cham-drin yn y 

tymor hir 

 Gweithio gyda chymunedau a throseddwyr i sicrhau newid diwylliannol mewn agweddau tuag at drais a cham-drin fel 

na fyddant yn cael eu goddef na'u hystyried yn dderbyniol 

 Darparu gwasanaethau sy'n cynnig y gwerth gorau am arian 

 

Atal ac Ymyrryd yn Gynnar 

 Newid ffocws ariannu ac ailfodelu gwasanaethau er mwyn galluogi dioddefwyr a throseddwyr i gael mynediad i 

gymorth a chefnogaeth cyn gynted â phosib ac atal achosion rhag datblygu'n argyfyngau.  

 

Cyfranogaeth 

 Sicrhau ein bod yn cyflwyno gwasanaethau'n seiliedig ar y person ar gyfer unrhyw un sy'n dioddef VAWDASV  

 Sicrhau bod lleisiau pobl y mae trais a cham-drin yn effeithio arnynt yn cael eu clywed a bod mwy o gyfleoedd yn cael 

eu creu i ddatblygu gwasanaethau sy'n seiliedig ar dystiolaeth ac yn cynnwys cyfranogaeth goroeswyr 

 

Integreiddio 

 Mabwysiadu ymagwedd gyfannol er mwyn i les pobl y mae trais a cham-drin yn effeithio arnynt gael ei ystyried mewn 

ymatebion gwasanaethau.  
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 Sicrhau y cydnabyddir bod y gwaith yma o bwys i bawb.  

 

Cydweithio 

 Parhau i adeiladu a datblygu partneriaeth hyderus a chryf 

 Datblygu ymagweddau cydweithredol rhanbarthol a chenedlaethol pan fyddant yn fwy effeithiol nag ymateb lleol 

 Datblygu model comisiynu cydweithredol ar gyfer yr holl wasanaethau cam-drin domestig yn ardal CNPT.  
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7. Fframwaith Trosgynnol ac Amcanion Strategol  

Diben Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 yw: gwella trefniadau ar gyfer atal 
VAWDASV, gwella trefniadau ar gyfer amddiffyn dioddefwyr VAWDASV a gwella cefnogaeth ar gyfer pobl y mae VAWDASV yn 
effeithio arnynt.  
 
Atal 

Rydym yn ymrwymedig i atal trais mewn perthnasoedd rhag digwydd, drwy herio'r agwedd a'r ymddygiad sy'n eu meithrin, ac 
ymyrryd yn gynnar, lle bo'n bosib, i'w atal rhag digwydd eto.  
 
Mae atal trais yn ganolog i agendâu ar iechyd cyhoeddus; lleihau troseddu a'r niwed y mae troseddu treisgar difrifol yn ei achosi; 
diogelu plant ac oedolion ag anghenion cefnogaeth; hyrwyddo addysg, dysgu a datblygu sgiliau; a hyrwyddo cydraddoldeb.  
 
Mae gwaith atal yn cynnwys addysg i newid agweddau a chanfyddiadau (er mwyn lleihau problemau ymhlith poblogaeth cyn iddynt 
godi) a gellir ei ddefnyddio ar gyfer grwpiau poblogaeth eang, megis plant oed ysgol neu aelodau o gymuned benodol.  
 
Amddiffyn 

Rydym yn ymrwymedig i sicrhau bod y rhai sy'n dioddef unrhyw fath o drais yn erbyn menywod yn cael eu hamddiffyn yn briodol, 
gan gael gwared ar y risg o fwy o niwed i ddioddefwyr a'u plant.  
 
Rydym am i unrhyw un sy'n profi’r materion hyn fod yn ymwybodol o'r gefnogaeth sydd ar gael yn lleol ac rydym am fod yn hyderus 
bod gan bob gweithiwr proffesiynol yn ein hardal yr wybodaeth i ymateb yn effeithiol i unrhyw ddatgeliadau.  
 
Cefnogaeth 

Rydym yn ymrwymedig i roi cefnogaeth o safon i oroeswyr a'u plant, gan sicrhau bod gwasanaethau'n diwallu eu hanghenion ac yn 
blaenoriaethu eu diogelwch, er mwyn eu galluogi i fod yn annibynnol ac yn rhydd o gamdriniaeth.  
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Mae'n allweddol fod goroeswyr yn derbyn y gefnogaeth gywir, ar yr adeg gywir, i'w galluogi i gymryd y camau gweithredu sy'n gywir 
iddynt hwy.  

 
Amcanion Strategol 

Mae'r amcanion yn y strategaeth hon yn deillio o'r rhai a gafwyd yn y strategaeth genedlaethol a gyhoeddwyd yn ddiweddar. Bydd 

cael amcanion tebyg yng Nghastell-nedd Port Talbot yn ein galluogi i ddangos sut byddwn yn cefnogi Llywodraeth Cymru i gyflawni 

ei hamcanion polisi o ran trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.  

Amcan 1 
Cynyddu ymwybyddiaeth o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol, a herio agweddau tuag atynt, yn CNPT   
 
Amcan 2 
Cynyddu ymwybyddiaeth plant a phobl ifanc o bwysigrwydd perthnasoedd diogel, cyfartal ac iach a bod cam-drin bob amser yn 
anghywir  
 
Amcan 3 
Cynyddu'r ffocws ar sicrhau bod troseddwyr yn atebol a rhoi cyfleoedd iddynt newid eu hymddygiad yn seiliedig ar ddiogelwch 
dioddefwyr 
 
Amcan 4 
Blaenoriaethu atal ac ymyrryd yn gynnar 
 
Amcan 5 
Hyfforddi gweithwyr proffesiynol perthnasol i roi ymatebion effeithiol, amserol a phriodol i ddioddefwyr a goroeswyr 
 
Amcan 6 
Rhoi mynediad cyfartal i ddioddefwyr i wasanaethau sy'n cynnwys adnoddau priodol o safon, sy'n seiliedig ar anghenion a chryfder 
ac sy'n ymatebol i ryw ar draws Castell-nedd Port Talbot 
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Amcan 7 
Cynyddu'r ffocws ar wella cydnabyddiaeth o gam-drin domestig, ac ymatebion iddynt, yn holl achosion y System Cyfiawnder 

Troseddol 
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Amcan 1 
Cynyddu nifer yr adroddiadau o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yng Nghastell-nedd Port 
Talbot, drwy gynyddu ymwybyddiaeth a herio agweddau 
 
Y Sefyllfa Bresennol 
Yng Nghastell-nedd Port Talbot, mae'r Grŵp Atal, Addysg a Chynyddu Ymwybyddiaeth (PEAR) hirsefydlog wedi'i ailffocysu gan y 
grŵp arweinyddiaeth newydd i ddarparu ymagwedd fwy cydlynol a strategol at ei waith – mae wedi cael enw newydd, sef y Grŵp 
Cyfathrebu a Chynnwys.  
 
Fel PEAR, roedd y grŵp yn gyfrifol am y canlynol:  

 Datblygu rhaglen i gynyddu ymwybyddiaeth o'r holl wasanaethau cam-drin domestig, a'i rhoi ar waith 

 Cynyddu ymwybyddiaeth o effaith cam-drin domestig ar ddioddefwyr 

 Trefnu, hyrwyddo a chynnal ymgyrchoedd a mentrau atal.  
 
Er i'r grŵp wneud gwaith gwerthfawr a chynnal cyfres o ddigwyddiadau llwyddiannus yng Nghastell-nedd Port Talbot, roedd y grŵp 
yn weithredol yn bennaf, heb lawer o ffocws strategol.   
 
Er i ddarparwyr lleol gymryd rhan yn grŵp PEAR, maent hefyd wedi cynnal eu hymgyrchoedd a'u digwyddiadau cynyddu 
ymwybyddiaeth eu hunain.  
 
Wrth symud ymlaen, mae'n hanfodol ein bod yn cyflwyno ymgyrchoedd ymwybyddiaeth cyffredinol, er mwyn cynyddu 
ymwybyddiaeth a dealltwriaeth pobl o gam-drin domestig, gan gynnwys yr help a'r gefnogaeth sydd ar gael yn lleol, yn rhanbarthol 
ac yn genedlaethol.  
 
Mae angen i ni ystyried adborth goroeswyr wrth lunio ymgyrchoedd cynyddu ymwybyddiaeth yn y dyfodol, gan ystyried unrhyw 
sefyllfaoedd lle roeddent wedi wynebu adfyd, teimlo eu bod wedi'u camddeall neu nid oeddent wedi'u clywed pan aethant ati i 
geisio cymorth. Bydd hyn yn ein helpu i ddeall ble mae angen i ni ganolbwyntio ein hymdrechion o ran cynyddu ymwybyddiaeth, i 
aelodau'r gymuned yn ogystal â'r gwasanaethau a/neu'r sefydliadau y gofynnwyd iddynt am gymorth, nad oeddent yn gallu rhoi'r 
gefnogaeth neu'r cyngor priodol.  
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Mae cynyddu ymwybyddiaeth yn y gymuned yn gyffredinol yn allweddol. Mae angen i gymunedau gydnabod cam-drin domestig a'r 
niwed y mae'n ei achosi, cefnogi goroeswyr a gallu rhoi gwybodaeth am y cymorth sydd ar gael. Mae hyn yn allweddol gan fod 
cymaint o gefnogaeth i ddioddefwyr yn deillio o'r ffynonellau hyn, yn hytrach na darparwyr gwasanaethau. Mae ymateb cadarnhaol 
a gwybodus gan y bobl agosaf at y dioddefwyr a'u plant yn allweddol i gynyddu tebygolrwydd ymyrryd yn gynnar.  
 
Er bod rhai cyflogwyr yn y bartneriaeth wedi rhoi polisïau cam-drin domestig ar waith, mae angen i ni estyn hyn.  Mae gwaith wedi'i 
wneud yn ddiweddar, ar lefel leol, i gefnogi cyflogwyr wrth iddynt ddatblygu polisïau cam-drin domestig a thrwy hynny eu galluogi i 
roi'r gefnogaeth orau i unrhyw un yn eu sefydliad sy'n dioddef cam-drin domestig. Mae'n hanfodol ein bod yn cynyddu 
ymwybyddiaeth cyflogwyr lleol o'r angen i fabwysiadu'r polisïau hyn a sut i'w datblygu.  
 
Pa gamau gweithredu fyddwn ni'n eu cymryd i gyflawni'r amcan hwn?  
 
Byddwn yn:  

 Cwblhau'r gwaith o ehangu rôl y Grŵp Cyfathrebu a Chynnwys, er mwyn darparu ymateb partneriaeth i weithgareddau 
cynyddu ymwybyddiaeth, a herio agweddau a rhagdybiaethau o ran cam-drin domestig.  
 
Bydd y grŵp yn:  
 

1. Datblygu cynllun cyfathrebu i gyhoeddi'r negeseuon allweddol o ran VAWDASV, gan ddefnyddio'r holl gyfryngau 
perthnasol 

 Parhau i gynyddu ymwybyddiaeth o bob math o gam-drin domestig, gydag ymagwedd gydlynol a chyson at 
bob ymgyrch ar draws y bartneriaeth 

 Sicrhau bod digwyddiadau'n gynhwysol ac yn hygyrch i bob unigolyn yn CNPT 
 Cynyddu'r ffocws ar herio agweddau â gwreiddiau dwfn sy'n goddef cam-drin domestig 
 Tynnu sylw at lwybrau atgyfeirio er mwyn iddynt fod yn hysbys i'r cyhoedd a gweithwyr proffesiynol 
 Mynd ati i hyrwyddo llinell gymorth Byw Heb Ofn, llinell gymorth Dyn – Cymru Ddiogelach a llinell gymorth 

genedlaethol Respect fel ffynhonnell gwybodaeth arbenigol ar gyfer goroeswyr, troseddwyr, gweithwyr 
proffesiynol ac unrhyw un sy'n pryderu am ddiogelwch rhywun  

 Sicrhau yr eir ati i hyrwyddo gwasanaethau cefnogi ar gyfer plant a phobl ifanc y mae cam-drin domestig yn 
effeithio arnynt 
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 Cynyddu ymwybyddiaeth o gam-drin domestig gyda darparwyr tai lleol, gan gynnwys landlordiaid preifat 

 
2. Datblygu rhestr o'r gwasanaethau sydd ar gael i oedolion a phlant yn y fwrdeistref a chynnwys yr wybodaeth hon yn y 

gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a chymorth sy'n datblygu. (Cyfeiriadur Cymunedol CNPT) 
 

3. Cynnwys goroeswyr lleol yng ngwaith y grŵp, er mwyn sicrhau bod eu barn a'u profiadau'n cael eu hystyried wrth 
gynllunio ymgyrchoedd y dyfodol  

 
4. Annog cyflogwyr lleol i roi strategaethau ar waith yn y gweithle ar sut i gefnogi aelodau o staff y mae cam-drin 

domestig yn effeithio arnynt.  
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Amcan 2 
Cynyddu ymwybyddiaeth plant a phobl ifanc o bwysigrwydd perthnasoedd diogel, cyfartal ac iach a bod cam-drin bob 
amser yn anghywir. 
 
Yn ôl trosolwg o'r ymchwil sydd ar gael i effeithiolrwydd ymyriadau o ran cam-drin domestig,6 roedd y rhan fwyaf o ymagweddau 
ataliol yn ymwneud â nodi pobl ifanc ac oedolion drwy weithgareddau yn y gymuned neu'r ysgol. Byddai hyn yn cynnwys gwaith 
mewn ysgolion a chymunedau gyda phlant a phobl ifanc rhwng 5 a 25 oed ar berthnasoedd iach.  
 
Mae adolygiad sydd ar ddod gan Lywodraeth Cymru o adnoddau ar gyfer gweithio gyda phlant a phobl ifanc wedi nodi rhaglenni 
Sbectrwm Hafan Cymru mewn ysgolion a rhaglenni 'STAR' Mae Plant yn Bwysig Cymorth i Fenywod fel y rhai gorau yng Nghymru 
o ran bodloni meini prawf arfer da sefydledig ar gyfer cyflawni ymagwedd atal ysgol/gymuned gyfan. 7 
 
Y Sefyllfa Bresennol 
Yn CNPT, cyflwynir y mentrau canlynol i blant a phobl ifanc:   

 Sbectrwm 

 BRAVE 

 Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan 

 Rhaglen Perthnasoedd Cadarnhaol 

 Digwyddiadau Cynyddu Ymwybyddiaeth Addysg Uwch 

 Criw Croch 
 

Pa gamau gweithredu fyddwn ni'n eu cymryd i gyflawni'r amcan hwn?  
 
Byddwn yn: 

 Sicrhau bod pob ysgol yn mabwysiadu rhaglen addas, gan lynu wrth arweiniad statudol LlC ar greu 'ymagwedd ysgol gyfan' 
at atal trais  

                                                           
6
 NICE (2013): Review of Interventions to Identify, Prevent, Reduce and Respond to Domestic Violence a luniwyd gan British Columbia Centre of Excellence for Women’s 

Health.  
7
Llywodraeth Cymru (2016 ar ddod): Ymagwedd addysg gyfan - canllawiau a phechyn cymorth adnoddau addysg  



   Strategaeth Perthnasoedd Iach ar gyfer Cymunedau Cryfach Castell-nedd Port Talbot 

 

 

 

 Sicrhau bod pob plentyn oed ysgol wedi cymryd rhan mewn rhaglen sy'n mynd i'r afael â materion sensitif a heriol o drais er 
mwyn datblygu cadernid plant a phobl ifanc i gynnal perthnasoedd iach 

 Hyrwyddo ymgyrch y Swyddfa Gartref, 'Disrespect NoBody', er mwyn herio cam-drin mewn perthnasoedd arddegwyr 

 Gweithio mewn partneriaeth ag ysgolion, Gwasanaeth Ieuenctid CNPT a'r Tîm Cyfiawnder Ieuenctid  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Strategaeth Perthnasoedd Iach ar gyfer Cymunedau Cryfach Castell-nedd Port Talbot 

 

 

 

Amcan 3 
Ffocws cynyddol ar sicrhau bod troseddwyr yn atebol a rhoi cyfleoedd iddynt newid eu hymddygiad yn seiliedig ar 
ddiogelwch dioddefwyr 
 
Rydym yn ymrwymedig i gymryd camau gweithredu i leihau'r risg i ddioddefwyr, gan sicrhau y rhoddir cyfleoedd i droseddwyr 
newid mewn modd mor ddiogel â phosib.  

 

Ymyriadau a Rhaglenni Troseddwyr 
Yn ôl gwaith ymchwil, pan fo troseddwyr yn barod i ddod o hyd i gymorth, maent yn tueddu i ddefnyddio meddygon teulu gan 
mwyaf, ac maent hefyd yn debygol o gysylltu â Relate, y gwasanaethau cymdeithasol, y Samariaid, gwasanaethau alcohol neu 
gyffuriau, ysbytai, cyfreithwyr, gwasanaethau lles yn y gwaith, a defnyddio gwefannau i gael cymorth. 8 
 
Mae'r ymchwil hon hefyd yn awgrymu bod troseddwyr sy'n ymweld â'u meddyg teulu'n ceisio dweud eu bod yn isel neu fod angen 
gofal seicolegol neu seiciatrig arnynt, heb ganolbwyntio ar eu hymddygiad annerbyniol na'i gydnabod. Yn aml, crybwyllwyd alcohol, 
cyffuriau, iselder a 'chenfigen' fel y problemau yr oedd angen eu 'trin', yn hytrach na thrais.  
 
Roedd dynion euog hefyd yn fwy tebygol o geisio cymorth mewn rhyw fath o 'argyfwng', fel arfer pan fo'r partner yn rhoi wltimatwm 
neu'n gadael go iawn, neu pan fo problemau cyswllt â phlant. Fodd bynnag, dyma pan fyddant hefyd yn fwy tebygol o fod yn 
arbennig o beryglus a/neu ladd rhywun, felly mae'n rhaid i ddiogelwch y menywod a'r plant dan sylw fod yn flaenoriaeth i unrhyw 
asiantaeth sy'n ymyrryd â'r dynion hyn ar yr adeg hon.  
 
Gall lleihau defnydd troseddwr o sylweddau leihau graddau anafiadau corfforol, ond ni ddangoswyd ei fod yn lleihau achosion 
gwirioneddol o drais domestig (h.y. cam-drin nad yw'n gorfforol fel trais seicolegol a rhywiol).  
Nid yw cwnsela cyplau na therapi arall yn briodol chwaith os oes trais domestig yn y berthynas. Gall fod peryglon sylweddol o 
gydweithredu â cham-drin drwy atgyfnerthu bod cam-drin yn deillio o broblemau cyfathrebu rhwng cyplau neu ddiffyg rheoli dicter. 
Am resymau tebyg, nid yw cyfiawnder adferol yn briodol mewn achosion o gam-drin domestig gan bartner personol.  
 

                                                           
8 Hester, M. a Westmarland, N. (2006) Service Provision for Perpetrators of Domestic Violence, Prifysgol Bryste; Llywodraeth EM (2010): Galwad i Derfynu Trais yn erbyn Menywod a Merched, 

y Swyddfa Gartref 
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Mae Respect9 wedi nodi'r achos dros gomisiynu a chyflwyno rhaglenni yn y gymuned i droseddwyr a chyhoeddwyd yr ymchwil 
fwyaf yn y DU i effeithiolrwydd rhaglenni yn ddiweddar. 10  
 
Fel arfer, mae rhaglenni achrededig wedi cysylltu gwasanaethau diogelwch a/neu gefnogaeth ar gyfer partneriaid a chyn-
bartneriaid cyfranogwyr yn y rhaglenni ac mae lleiafswm cyfnod o amser yn ofynnol i gael y cyfle gorau posib i newid ymddygiad 
mewn modd effeithiol a chynaliadwy.  
 
Mae rhaglenni i droseddwyr yn fwy o lawer na rhaglenni i newid ymddygiad dynion. Yn ogystal â'u gwasanaethau i fenywod (a 
phlant weithiau), maent hefyd yn darparu man cyfeirio ar gyfer cyngor i sefydliadau eraill ar droseddwyr, ac yn ysgrifennu 
adroddiadau ar gyfer achosion llys teulu, gwasanaethau plant, y Gwasanaeth Cynghori a Chynghori Llys i Blant a Theuluoedd,  
llysoedd troseddol a chynadleddau amddiffyn plant. Dyma gyfraniad sylweddol at wneud penderfyniadau gwybodus gan 
amrywiaeth eang o asiantaethau sy'n ymyrryd â cham-drin domestig.  
 
Y Sefyllfa Bresennol 
 
Mae Grŵp Tasg a Gorffen ar gyfer Datblygu Rhaglenni Troseddwyr wedi'i sefydlu'n ddiweddar, gan gynnwys darparwyr lleol, er 
mwyn nodi rhaglenni achrededig ac asesu eu heffeithiolrwydd ac a ydynt yn addas i'w mabwysiadu yn CNPT, yn ogystal â nodi sut 
gellid ariannu rhaglenni o'r fath.   
 
Mae'r rhaglenni presennol i droseddwyr ar draws CNPT yn gyfyngedig iawn:  
 
Prosiect Perthnasoedd Cadarnhaol 
Mae Cymorth i Fenywod Port Talbot ac Afan yn gweithredu'r prosiect Perthnasoedd Cadarnhaol. Yn 2015/16, cefnogwyd 124 o 
bobl drwy gynnwys amrywiaeth o wasanaethau, megis: rhaglen yn y gymuned a chanddi'r bwriad o helpu troseddwyr i ddadansoddi 
a newid ymddygiad camdriniol; gweithdai gyda thadau yn y gymuned; gweithdai i gyplau a chanddynt y bwriad o roi gwybod i 
unigolion am berthnasoedd iach, diogelwch, ymddiriedaeth; a rhaglenni RESPECT gyda phobl ifanc.  
 
                                                           
9 Mae dogfen Respect, a gyhoeddwyd yn 2010 –  ‘Domestic Violence Perpetrators: Working with the cause of the 

problem' – ar gael yn  http://www.respect.uk.net/data/files/lobbying/lobbying_tool_with_refs_30.11.10.pdf 
10

 https://www.dur.ac.uk/resources/criva/ProjectMirabalexecutivesummary.pdf  

https://www.dur.ac.uk/resources/criva/ProjectMirabalexecutivesummary.pdf
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Cwmni Ailsefydlu Cymunedol 
Mae'r Cwmni Ailsefydlu Cymunedol yn defnyddio'r cyfleuster dan yr unto ar gyfer cam-drin domestig i wneud gwaith un i un gyda 
throseddwyr risg isel a chanolig er mwyn mynd i'r afael ag achosion eu hymddygiad.  
 
Pa gamau gweithredu fyddwn ni'n eu cymryd i gyflawni'r amcan hwn?  
 
Byddwn yn gweithio gyda Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu er mwyn:  
 

 Nodi rhaglenni i droseddwyr y gellir eu rhoi ar waith yn ardal CNPT sy'n diwallu anghenion pobl sy'n peri risg isel, ganolig 
neu uchel  

 Datblygu cyllid a chynlluniau priodol ar gyfer rhoi'r rhaglen achrededig a ffefrir i droseddwyr ar waith  

 Sicrhau bod llwybr atgyfeirio addas gennym, er mwyn annog atgyfeiriadau, defnydd o'r rhaglen a phresenoldeb ynddi 
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Amcan 4 
Blaenoriaethu atal ac ymyrryd yn gynnar er mwyn lleihau nifer y dioddefwyr cyson a lleihau nifer yr achosion risg uchel  
 
Atal trais ac ymyrryd cyn gynted â phosib i'w hatal rhag digwydd yw sylfaeni strategaeth effeithiol.  
 
Mae'r angen i leihau ymyriadau ymatebol ar ôl i argyfwng ddigwydd yn hanfodol i'r uchelgais o roi terfyn ar drais.  
 
Rydym yn gwybod bod oedolion yng Nghymru a gafodd eu cam-drin yn gorfforol neu'n rhywiol fel plant, neu a fagwyd mewn 
aelwydydd lle roedd cam-drin domestig, camddefnyddio alcohol neu gyffuriau, yn fwy tebygol o ymddwyn mewn modd sy'n 
niweidiol i iechyd ac yn wrthgymdeithasol fel oedolion. Mae ymchwil yn nodi'r niwed tymor hir a all ddeillio o straen cronig ar 
unigolion yn ystod eu plentyndod. Gall straen o'r fath ddeillio o gam-drin ac esgeuluso plant, ond hefyd o gael eu magu mewn 
aelwydydd lle bu plant yn dystion rheolaidd i broblemau megis cam-drin domestig neu unigolion a oedd yn camddefnyddio alcohol 
a sylweddau eraill. Felly, mae'n allweddol i iechyd a lles tymor hir ein cenedl ein bod yn ymyrryd yn gynnar i leihau ac atal nifer yr 
achosion o drais, gan leihau'r niwed i ddioddefwyr a'u plant.  
 
Nodi Cynnar mewn Lleoliadau Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
Mae tystiolaeth i ddangos bod nodi cynnar mewn lleoliadau gofal iechyd a gofal cymdeithasol, gan arwain at lwybrau atgyfeirio i 
wasanaethau arbenigol, yn gwella datgeliadau ac atgyfeiriadau i gefnogaeth ymhlith goroeswyr. Er enghraifft, mewn meddygfeydd, 
lle mae dangosyddion yn sbarduno ymholiadau penodol am gam-drin domestig, mae hyn yn arwain at wella trafodaethau a 
datgeliadau. Mae rhywfaint o dystiolaeth bod sgrinio cyffredinol ar gyfer cam-drin domestig yn ystod beichiogrwydd, pan gaiff ei 
gefnogi gan hyfforddiant a chefnogaeth staff, yn gwella arferion, datgelu a chofnodi cam-drin domestig.  
 
Mae rhaglen ymyrryd IRIS (Nodi ac Atgyfeirio er mwyn Gwella Diogelwch) yn fodel gwasanaeth a werthusir y gall darparwyr iechyd 
ei chomisiynu'n effeithiol ar y cyd, er mwyn galluogi gweithwyr cefnogi cam-drin domestig arbenigol (eiriolwr/addysgwyr) i gael eu 
cyd-leoli mewn meddygfeydd a lleoliadau gofal iechyd eraill. Mae'r gweithwyr hyn, a geir mewn gwasanaeth cam-drin domestig 
arbenigol sy'n eu rheoli, yn sicrhau bod gan weithwyr iechyd proffesiynol sgiliau nodi cynnar. Mae'r sgiliau hyn yn hwyluso ymateb 
di-oed i oroeswyr sy'n eu cysylltu â gwasanaeth arbenigol.  
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Y Sefyllfa Bresennol 
Mae cyfran uchel o gyllid yn canolbwyntio ar ddioddefwyr risg ganolig/uchel. Mae angen canolbwyntio'n fwy ar atal ac ymyrryd yn 
gynnar er mwyn osgoi trais cynyddol a dioddefwyr y mae angen y gwasanaethau risg uchel neu ymyriadau brys arnynt.  
 
Pa gamau gweithredu fyddwn ni'n eu cymryd i gyflawni'r amcan hwn?  
 
Byddwn yn: 

 Datblygu model gwasanaeth atal ac ymyrryd yn gynnar a ddefnyddir fel y sail ar gyfer ailfodelu ac ailgomisiynu 
gwasanaethau 

 Gweithio gyda chomisiynwyr Cefnogi Pobl, Bwrdd Cynllunio'r Ardal, Diogelwch Cymunedol a Theuluoedd yn Gyntaf i 
ailffocysu cyllid yn unol â'r model gwasanaeth newydd  

 Ceisio mwy o gyfleoedd ariannu i gefnogi ehangu ymyrryd yn gynnar ac ymyriadau atal ar gyfer oedolion, plant a phobl ifanc 

 Cynnal ymchwil i nodi angen sydd heb ei nodi 

 Gweithio gyda gwasanaethau lleol i ddeall anghenion dioddefwyr gwrywaidd, dioddefwyr LGBT a phobl hŷn yn well a nodi 
unrhyw fylchau yn y ddarpariaeth bresennol.  
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Amcan 5 
Hyfforddi gweithwyr proffesiynol perthnasol i roi ymatebion effeithiol, amserol a phriodol i ddioddefwyr a goroeswyr 
 
Y Sefyllfa Bresennol 
 
Mae Is-grŵp Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol wedi'i ddatblygu sy'n cynnwys cynrychiolwyr o Hyfforddiant a Datblygu, Diogelwch 
Cymunedol ac arweinydd PABM y prosiect Gofyn a Gweithredu. Mae'r grŵp yn gyfrifol am ddatblygu cynllun hyfforddi i'w gyflwyno 
ar draws yr awdurdod – gan nodi'r rhai y mae angen lefelau amrywiol o'r hyfforddiant arnynt a sut cyflwynir hyn, gan ddysgu o 
brofiadau cynllun prawf PABM a rhannu arfer gorau.   
 
Yn ddiamau, bydd cyflwyno'r Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol yn cynyddu atgyfeiriadau i wasanaethau lleol ac mae angen i'n 
llwybr atgyfeiriadau fod yn glir i bob gweithiwr proffesiynol ei ddilyn. Bydd gan y Grŵp Arweinyddiaeth ar VAWDASV rôl bwysig o 
ran sut rydym yn goresgyn unrhyw broblemau a all godi o ganlyniad i hyn.  
 
Pa gamau gweithredu fyddwn ni'n eu cymryd i gyflawni'r amcan hwn?  
  
Byddwn yn: 

 Datblygu rhaglen hyfforddiant a fydd yn sicrhau y cydymffurfir â'r Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol, a'i rhoi ar waith 

 Datblygu a chyhoeddi llwybrau atgyfeirio i alluogi gweithwyr proffesiynol i ymateb yn effeithiol i unrhyw achosion o ddatgelu 
neu nodi pob math o gam-drin domestig. 

 Cwblhau'r prosiect 'Gofyn a Gweithredu' sy'n cael ei dreialu gan Fwrdd Iechyd PABM a chynyddu nifer y bobl sy'n cael eu 
nodi a'u hatgyfeirio gan weithwyr iechyd, gan gynnwys meddygfeydd teulu a lleoliadau gofal cychwynnol.  
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Amcan 6 
Rhoi mynediad cyfartal i ddioddefwyr i wasanaethau sy'n cynnwys adnoddau priodol o safon, sy'n seiliedig ar anghenion 
a chryfder ac sy'n ymatebol i ryw ar draws Castell-nedd Port Talbot 
 
Y Sefyllfa Bresennol 
Manylir ar y gwasanaethau presennol yn CNPT ym Mhennod 3 y strategaeth hon. Mae cyfran uchel o'r cyllid yn cefnogi dioddefwyr 
risg uchel; er bod gwasanaethau ar draws y fwrdeistref sirol, mae'r mannau mynediad yn y ddwy brif dref, Castell-nedd a Phort 
Talbot, yn bennaf.  
 
Mae gennym 3 darparwr cam-drin domestig arbenigol yn yr ardal, sy'n cynnig llety lloches, llety symud ymlaen, cefnogaeth yn ôl y 
galw, eiriolaeth a chyngor. Mae'r Siop dan yr Unto ar gyfer Cam-drin Domestig yng Nghastell-nedd yn cynnig gwasanaeth galw 
heibio, a weithredir gan y darparwyr lleol, a bydd cais diweddar am grant yn galluogi darpariaeth debyg i gael ei datblygu ym Mhort 
Talbot.  
 
Mae gwasanaeth Opsiynau Tai'r cyngor, hefyd yng Nghastell-nedd, yn cynnig gwasanaeth galw heibio i unrhyw un sy'n cael 
anawsterau tai, gan gynnwys y rhai sy'n dioddef cam-drin domestig.  
 
Pa gamau gweithredu fyddwn ni'n eu cymryd i gyflawni'r amcan hwn?  
 
Byddwn yn: 

 Gweithio gyda phawb sy'n comisiynu gwasanaethau i sicrhau bod gweithgarwch comisiynu'n cael ei lywio'n well, yn cael ei 
gydlynu'n fwy ac yn cynnig gwerth am arian, er mwyn i wasanaethau arbenigol yn CNPT ddiwallu anghenion dioddefwyr 

 Blaenoriaethu adolygiad o gefnogaeth llety er mwyn datblygu model gwasanaeth newydd sy'n galluogi ymyrryd yn gynt, a 
chefnogi mwy o bobl yn y gymuned ac yn eu cartrefi eu hunain, gan hefyd arbed 10% o'r gyllideb bresennol. 

 Cyflwyno cais i'r Swyddfa Gartref am gyllid trawsnewid a all estyn datgelu diogel a mynediad i wasanaethau arbenigol o 
ganol trefi i'r rhai sy'n byw yng nghymunedau'r cymoedd  

 Gweithio mewn partneriaeth i sicrhau bod dyraniadau tai'n ystyried dioddefwyr cam-drin domestig a thrais rhywiol yn briodol 

 Datblygu cysylltiadau ymhellach â darparwyr arbenigol sy'n gallu diwallu anghenion y bobl y mae trais rhywiol a mathau 
eraill o drais, megis anffurfio organau cenhedlu menywod (FGM), yn effeithio arnynt  
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 Gweithio mewn partneriaeth i sicrhau bod gan ddioddefwyr ag anghenion cymhleth gyfleoedd cynyddol i adrodd am faterion 
a chael mynediad i gefnogaeth briodol  
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Amcan 7 
 
Cynyddu'r ffocws ar wella cydnabyddiaeth o Gam-drim Domestig yn yr holl weithrediadau cyfiawnder troseddol yn 

ogystal ag ymateb iddo 

Elfen annatod o'r strategaeth hon yw cyfiawnder ac amddiffyn goroeswyr a'u teuluoedd yn ôl eu hanghenion, mewn fframwaith 
troseddol a chyfiawnder sifil a hefyd mewn cyd-destun cymdeithasol ehangach.  
 
Erlyn 
Mae'n hysbys nad yw llawer o ddioddefwyr yn adrodd am droseddau cam-drin domestig i'r Heddlu11, a bod cyfran sylweddol o'r rhai 
sydd yn gwneud hynny'n tynnu eu cwynion yn ôl.12 
Mae angen mwy o hyder yn y System Cyfiawnder Troseddol (CJS) er mwyn cynyddu nifer yr adroddiadau ac o ganlyniad i hynny 
gynyddu mynediad menywod a merched i ddiogelwch, cefnogaeth a chyfiawnder a lleihau'r risg y byddant yn cael eu herlid 
ymhellach.   
 
Yng nghyd-destun plismona, mae nifer o astudiaethau wedi dangos bod canfyddiadau o ran tegwch a thriniaeth iawn ar adegau'n 
bwysicach nag effeithiolrwydd a chanlyniadau wrth benderfynu ar foddhad a hyder. Roedd dioddefwyr am gael eu trin â pharch ac 
urddas. Mae ymchwil hefyd yn amlygu bod y canlyniadau a'r ddedfryd yn dylanwadu'n fawr ar farn troseddwyr ar y CJS.13  
 
Mae'r mwyafrif llethol o bobl sy'n euog o gyflawnni’r drosedd yn ddynion ac yn fechgyn. Gan nad yw'r rhan fwyaf o achosion byth yn 
dod i sylw'r System Cyfiawnder Troseddol, nid oes llawer o gosbau am eu hymddygiad. Felly, mae ymgyrch i wella gwasanaethau'r 
System Cyfiawnder Troseddol, gan sicrhau ffocws o'r newydd ar erlyn ac euogfarnu troseddwyr, yn hanfodol i ysgogi hyder 
dioddefwyr a'r cyhoedd.  
 
Llysoedd Teulu 
Ar gyfer darparwyr gwasanaethau arbenigol sy'n cefnogi dioddefwyr, mae proses llysoedd teulu wedi bod yn destun pryder ers 
amser hir. Er y bu gwelliannau i'r llysoedd troseddol, mae angen cynyddol i'r llysoedd teulu ddilyn yr un trywydd. Mae cam-drin 

                                                           
11

 Bwletin Ystadegol: Troseddu yng Nghymru a Lloegr, y flwyddyn yn gorffen ym mis Rhagfyr 2012, Swyddfa Ystadegau Gwladol 
12

 CEDAW Thematic Shadow Report on Violence Against Women in the UK, Sen a Kelly (2007) 
13

 Barn dioddefwyr ar lysoedd a dedfrydu (Hydref 2011). Y Comisiynydd ar gyfer Dioddefwyr a Thystion yng Nghymru a Lloegr.  
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domestig yn broblem mewn 70% o achosion yn y llysoedd teulu ar draws Cymru a Lloegr. Mae darparwyr wedi mynegi pryderon 
bod angen i ddioddefwyr gymryd rhan mewn cyfryngu â'r troseddwr, cynrychioli eu hunain yn y llys a chael eu croesholi gan y 
troseddwr yn ystod y broses.  
 
Pa gamau gweithredu fyddwn ni'n eu cymryd i gyflawni'r amcan hwn?  
 
Byddwn yn: 

 Cwblhau'r adolygiad o'r gwasanaethau cefnogi dioddefwyr risg uchel (gan gynnwys trefniadau IDVA a MARAC) gyda 
chyfraniad gan ddarparwyr arbenigol, er mwyn gwella canlyniadau ymhellach, lleihau nifer y dioddefwyr rheolaidd a nodi sut 
gallwn ymyrryd yn effeithiol yn llawer cynharach  

 Cynyddu'r defnydd o'r cyfleuster tystiolaeth o bell yn y Siop dan yr Unto ar gyfer dioddefwyr diamddiffyn a thystion i gam-drin 
domestig  

 Cryfhau ein partneriaeth ymhellach i sicrhau bod partneriaid CJS a Chyfiawnder Ieuenctid yn cymryd rhan wrth ddatblygu a 
chyflwyno'r strategaeth hon 

 Monitro'r defnydd o orchmynion diogelu ar gyfer amrywiaeth o droseddau i hyrwyddo defnydd ehangach ohonynt a'u 
gorfodi'n well pan gânt eu torri  

 Gweithio mewn partneriaeth â'r Heddlu a'r llysoedd, gan nodi'r hyn y mae angen ei newid er mwyn cefnogi dioddefwyr yn 
well, gan gynnwys erlyniadau heb ddioddefwyr a sut caiff tystiolaeth ei chasglu 

 Cynyddu ymwybyddiaeth cyfreithwyr a chynrychiolwyr cyfreithiol lleol o bwysigrwydd cydnabod pob math o gam-drin 
domestig a darparu ymatebion priodol mewn llysoedd teulu 
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8. Arweinyddiaeth a Llywodraethu 

Mae'r cyfeiriad strategol a'r broses o oruchwylio strategaeth Perthnasoedd Iach ar gyfer Cymunedau Cryfach yn cael eu cynnal gan 

y Grŵp Arweinyddiaeth ar VAWDASV, sy'n atebol i Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol Castell-nedd Port Talbot.  

 

Bydd Bwrdd y Gwasanaethau Cyhoeddus yn herio ac yn cefnogi'r Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol wrth ddatblygu'r strategaeth 

hon.  

 
Bydd y grŵp arweinyddiaeth yn defnyddio'r strategaeth hon i bennu blaenoriaethau blynyddol a fydd yn cael eu datblygu drwy 
gynlluniau gweithredu y cytunir arnynt yn glir. Bydd y cynlluniau gweithredu hyn yn cael eu hwyluso gan y canlynol:  
 
Byddwn yn: 

 Sefydlu fframwaith perfformiad sy'n seiliedig ar ganlyniadau 

 Datblygu model comisiynu cydweithredol 

 Rhoi dull o gynnwys goroeswyr ar waith 

 Sefydlu dull o fonitro a gwerthuso'r strategaeth a'i heffeithiolrwydd 
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   Strategaeth Perthnasoedd Iach ar gyfer Cymunedau Cryfach Castell-nedd Port Talbot 

 

 

 

Aelodaeth o Grŵp Arweinyddiaeth VAWDASV  

 CBSCNPT 

o Diogelwch Cymunedol 

o Gwasanaethau Plant  

o Comisiynu 

o Diogelu Oedolion 

o Camddefnyddio Sylweddau 

o Addysg 

o Hyfforddiant a Datblygiad 

 PABM 

 Heddlu De Cymru 

 Cymorth i Fenywod Port Talbot ac Afan 

 CALAN DVS 

 Hafan Cymru 

 BAWSO 

 Tai Tarian 

 Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu 

 Cyfnod Prawf 

 Cymorth i Fenywod Cymru 

 Gwasanaeth Ambiwlans Cymru 

 Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru 

 

 

 


