
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adroddiad Blynyddol 

Strategaeth Trais yn erbyn Merched, Cam-drin Domestig 
a Thrais Rhywiol 2018-2023.   

Adroddiad Cynnydd y Cynllun Gweithredu - 2020/21 

GWELEDIGAETH: Mae gan bobl sy’n byw, yn gweithio, ynastudio ac yn ymweld â Chaerdydd a Bro Morgannwg y 
cyfle i fyw bywydau cadarnhaol ac annibynnol heb gael eu heffeithio gan drais a cham-driniaeth.  

Mae’r ddogfen hon ar gael hefyd yn y Saesneg 
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- Yn dangos cynnydd gwael neu ddim cynnydd, neu nad yw’r gweithgaredd 
yn berthnasol mwyach 

 
- Yn dangos rhywfaint o gynnydd, neu fod angen newid ar y gweithgaredd 

 
- Yn dangos bod cynnydd da yn cael ei wneud neu fod y gweithgaredd wedi’i 
gwblhau 

 

 

 

 

Lle bo angen, mae camau gweithredu newydd wedi’u nodi, ynghyd â newidiadau i’r camau gweithredu presennol. 

NODER: Oherwydd pandemig COVID19, nid yw rhai camau gweithredu wedi datblygu o fewn yr amserlenni a amlinellwyd yn wreiddiol. 
Bydd camau gweithredu sy'n gofyn am waith pellach yn cael eu datblygu yn ystod 2021-22 lle bo hynny'n bosibl. 

 

Lluniwyd y ddogfen Mehefin 2021 

Cyflwyniad 

Mae’r adroddiad cynnydd hwn ar y cynllun gweithredu ar gyfer 2020/21 yn amlinellu trydedd 
flwyddyn o weithredu Strategaeth Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 
(VAWDASV) Caerdydd a Bro Morgannwg 2018-2023.  

Datblygwyd y cynllun gweithredu gan bob partner sy’n rhan o’r gwaith o ddatblygu’r Strategaeth a 
defnyddir yr unymagwedd partneriaeth i sicrhau bod gweithgareddau’r cynllun gweithredu’n cael eu 
cyflawni. Mae’r adroddiad cynnydd hwn yn defnyddio’r graddau CAG canlynol drwyddi draw: 

Mae pob gweithgaredd a nodwyd i’w gwblhau ym mlwyddyn ariannol 2020/21 o dan bob un o’r 5 
pennawd, sef Paratoi, Dilyn, Atal, Diogelu a Cefnogi, wedi’u trafod, ynghyd â’r diweddariadau 
gwybodaeth o gamau gweithredu 2019/20 lle bônt yn berthnasol. Cynhwysir hefyd y 
gweithgareddau allweddol y bwriedir ymdrin â hwy yn ystod 2021/22.  
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PARATOI 
Is-adran Byddwn yn  Drwy Cynnydd 
Ymgysylltu â  
Goroeswyr 

Mynd ati i geisio ymgysylltiad a chael mewnbwn gan ddioddefwyr a goroeswyr sy’n cynrychioli 
pob math o drosedd a nodweddion a ddiogelir. 

Parhaus 
 

Cydweithio 
Ehangach  

Helpu i fabwysiadu dull systemau cyfan ar draws y rhanbarth  Parhaus 
 

Asesu 
Anghenion 

Gwella dulliau casglu data yn barhaus i roi gwell gwybodaeth i asesiad anghenion parhaus  
Bob Blwyddyn 
ac yn Barhaus  

Llywodraethu 
Gweithredu ac adolygu trefniadau llywodraethu yn barhaus, gan gynnwys aelodaeth, i sicrhau 
eu bod yn parhau’n addas at y diben  

Parhaus 
 

 

Ymgysylltu â Goroeswyr - Mae Cyngor Caerdydd wedi parhau i ddatblygu'r berthynas waith gyda SEEdS, grŵp Gwasanaethau Grymuso ac 
Addysgu Goroeswyr.  Yn ystod mis Awst 2020, darparodd aelodau o’r grŵp SEEds 2 sesiwn friffio i adran Adnoddau Dynol Cyngor Caerdydd a 
darparodd astudiaethau achos ar gyfer gwaith ymwybyddiaeth yn y dyfodol.  Yn ogystal, darparodd Cymorth i Ferched Cymru 2 sesiwn dan 
arweiniad goroeswyr fel rhan o'n Hymgyrch Rhuban Gwyn rhanbarthol ar-lein.   Cododd y sesiynau ymwybyddiaeth o'r prosiect Cenhadon 'Holi 
Fi' a modiwl codi ymwybyddiaeth ar-lein VAWDASV Llywodraeth Cymru sydd ar gael yn rhad ac am ddim i unrhyw un sy'n byw a/neu'n gweithio 
yng Nghymru. 

Cydweithio Ehangach – Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru wedi ariannu nifer o wasanaethau sy'n ceisio sefydlu dull systemau 
cyfan, gan weithio'n agos gyda Cymorth i Fenywod yng Nghymru a darparwyr arbenigol eraill ledled De Cymru. Mae partneriaid yn y rhanbarth 
yn parhau i gynorthwyo ac mae cyllid wedi'i neilltuo i gefnogi'r gwaith o gyflwyno'r ymyriadau Newid sy'n Para i Fro Morgannwg yn ystod 21/22.   

Asesu Anghenion - Bydd asesiad anghenion rhanbarthol sy'n cwmpasu data ar gyfer y cyfnod o ddwy flynedd 2019-20 a 2020-21 yn cael ei gynnal 
yn gynnar yn 2021/22.   Bydd hyn yn cynnwys Prifysgolion a Cholegau lleol am y tro cyntaf.  

Llywodraethu - Oherwydd pandemig COVID nid yw nifer o grwpiau wedi cael eu cynnal.  Mae'r Strwythur Llywodraethu yn cael ei adolygu yn 
ystod 2021-22 i adlewyrchu dull rhanbarthol o ymdrin â VAWDASV lle bo hynny'n bosibl.  

GWEITHGAREDD YN Y DYFODOL  
Cyflwyniad Gweithio tuag at ddatblygu cyd-strategaethau a pholisïau rhanbarthol perthnasol lle y bo’n bosibl Mawrth 2023 
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DILYN 
Is-adran Byddwn yn  Drwy Cynnydd 

Cyfiawnder Adferol  
Adolygu’r canllawiau a’r dull gweithredu o ran defnyddio arferion adferol ar gyfer 
dioddefwyr VAWDASV yn barhaus 

Parhaus 
 

Defnydd Diogel o Dechnoleg  Cyflwyno ymgyrchoedd lleol i dynnu sylw at ddefnydd diogel o dechnoleg  Parhaus 
 

Gweithio gyda 
Thramgwyddwyr 

Ystyried opsiynau ar gyfer darparu amrywiaeth o ymyriadau tramgwyddwyr 
cymunedol 

Parhaus 
 

Annog Dioddefwyr i Roi 
Gwybod  

Annog a chefnogi mwy o ddioddefwyr i ymgysylltu â gorfodwyr y gyfraith i ystyried 
datrysiadau troseddol a sifil 

Parhaus 
 

Ymateb Cyfiawnder Troseddol  
Gwella’r gwaith o fonitro canlyniadau achosion sy’n ymddangos gerbron Llysoedd 
Ynadon a Llysoedd y Goron 

Mawrth 
2021   

 

Rydym yn parhau i ddilyn y canllawiau a gyhoeddwyd gan swyddfa canllawiau Comisiynwyr Troseddau'r Heddlu ac nid yw Cyfiawnder Adferol 
yn cael ei ystyried yn addas ar gyfer dioddefwyr VAWDASV.   

Defnydd diogel o Dechnoleg – Mae pob un o'r dioddefwyr sy'n cefnogi ceisiadau ar-lein wedi'u coladu gan Gyngor Bro Morgannwg ac mae cyfres 
o ymgyrchoedd wedi bod yn barod i godi ymwybyddiaeth o rai o'r offer a chefnogi ceisiadau/mentrau sydd ar gael.  Caiff yr ymgyrchoedd eu 
rhannu ar draws y rhanbarth yn ystod 2021-22. 

Ymateb Cyfiawnder Troseddol - Mae fframwaith cydymffurfio Cod Ymarfer Dioddefwyr wedi'i ddatblygu drwy waith cydweithredol partneriaid 
cyfiawnder troseddol.   Arweiniwyd y gwaith hwn gan Dîm Risgiau a Dioddefwyr Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru.  Mae gan 
Gomisiynydd Heddlu a Throseddau  De Cymru ddyletswydd statudol i gydgysylltu ac adrodd i'r Weinyddiaeth Gyfiawnder ar gydymffurfiaeth sy'n 
ymwneud â'r Cod Dioddefwyr.  Mae gwaith ychwanegol yn cael ei wneud yn lleol drwy Grŵp Tystion Gwasanaethau Llysoedd a Thribiwnlysoedd 
EM.  Bydd y gwaith hwn, ochr yn ochr â'r cymorth arbenigol rhanbarthol a gynigir, yn mynd rhywfaint o'r ffordd i Annog Dioddefwyr i Adrodd. 
Bydd y gwaith hwn yn cael ei ddatblygu yn ystod 2021-22.  Mae gwaith yn mynd rhagddo gyda Gwasanaethau Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM i 
sicrhau bod data'n cael ei gasglu'n well drwy ddefnyddio'r safleoedd newydd ar gyfer tystiolaethu o bell. 

Mae'r rhanbarth yn parhau i arloesi yn Gweithio gyda Throseddwyr, cynnig amrywiaeth o ymyriadau o ymyrraeth gynnar hyd at risg uchel/niwed 
uchel.   Mae'r rhaglen DRIVE a gynlluniwyd ar gyfer cyflawnwyr risg uchel/niwed uchel wedi parhau yng Nghaerdydd ac fe'i cyflwynwyd yn raddol 
ar draws Bro Morgannwg ym mis Medi 2020. Mae ymyriad CLEAR wedi parhau yng Nghaerdydd, wedi'i gynllunio ar gyfer dynion sydd wedi nodi 
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eu hymddygiad tuag at eu partner wedi mynd yn afiach/yn sarhaus.  Mae'r ymyriad hwn yn cael ei gyflwyno ar hyn o bryd fel rhan o'r rhaglen 
'Newid sy'n Para' a thrwy barhad cyllid Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru a dyrannu cyllid rhanbarthol, mae CLEAR bellach wedi'i 
gyflwyno ledled De Cymru.  Mae'r ddwy raglen wedi parhau i dderbyn atgyfeiriadau ac maent yn cael eu darparu ar-lein ar hyn o bryd.  Yn ogystal, 
mae cyllid wedi'i ddyrannu i dreialu rhaglen cyflawnwyr trais domestig er mwyn i ddynion 'gamu i fyny' o CLEAR ac i 'gamu i lawr' o DRIVE. Mae 
'Sbarduno Newid' yn ymyriad pwrpasol sydd wedi'i gynllunio gan Ferthyr Tudful Ddiogelach, ac a gaiff ei ddarparu ganddo.   Mae gan bob ymyriad 
gysylltiadau cryf â'n gwasanaethau VAWDASV arbenigol gyda'r holl ddioddefwyr/goroeswyr yn cael cynnig cymorth Cynghorydd Annibynnol ar 
Drais Domestig. 

GWEITHGAREDD YN Y DYFODOL  
Ymateb Cyfiawnder Troseddol  Cynyddu nifer y canlyniadau cadarnhaol i ddioddefwyr Mawrth 2023 
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ATAL 
Is-adran Byddwn yn  Drwy Cynnydd 

Adolygiadau Ffurfiol  

Sicrhau bod yr hyn a ddysgir o bob adolygiad gwasanaeth ffurfiol sy’n cynnwys ADDau yn 
cael ei adlewyrchu mewn cyflawni gwasanaethau a’i rannu’n eang 

Mehefin 
2020  

Gweithredu unrhyw newidiadau polisi Llywodraeth Cymru sy’n deillio o’i hadolygiad o 
brosesau ADD 

I’w 
cadarnhau  

Trais Rhywiol Codi ymwybyddiaeth o gydsynio ar bob cyfle Parhaus  
Stelcio  Codi ymwybyddiaeth o stelcio a hyrwyddo’r camau ymarferol o roi gwybod Parhaus  
Lleoliadau Addysgol  Parhau i hyrwyddo a monitro gweithgareddau addysg ar draws y rhanbarth, gan gynnwys 

plant ‘anodd eu cyrraedd’ 
Rhagfyr 
2020  

Rhoi cymorth i bob sefydliad addysg uwch ac addysg bellach er mwyn sicrhau dull cyson a 
gweladwy o fynd i’r afael â VAWDASV a rheoli datgeliadau 

Rhagfyr 
2020  

Trais Rhywiol Cynnig adnodd IDSVA i wrywod a rennir ar draws pob partner yn y rhanbarth  Ebrill 2020 
 

Trais ar Sail Anrhydedd 
/ Priodas Dan Orfod 

Gwella dealltwriaeth o sut mae priodas dan orfod yn effeithio ar unigolion sydd â 
nodweddion a ddiogelir 

Medi 2020 
 

Nodi ac Atgyfeirio i 
Wella Diogelwch (IRIS) 

Parhau wedi ymrwymo i brif ffrydio’r model  ar draws pob meddygfa yn y rhanbarth 
Mawrth 
2021    

Ymyrraeth Gynnar  
Blaenoriaethu cyllid ar gyfer gwasanaethau ymyrraeth gynnar sy’n atal pob ffurf ar 
VAWDASV 

Mawrth 
2020  

Profiadau Niweidiol yn 
ystod Plentyndod 
(PNP)  

Cefnogi Iechyd Cyhoeddus Cymru i symud o ddeall yr ymchwil PPN i ddeall sut beth y 
byddai ymateb cadarnhaol ac effeithiol 

Mawrth 
2021   

 

Adolygiadau Ffurfiol – Mae'r rhanbarth yn parhau i gymryd rhan ym mhroses Adolygiad Diogelu Unedig Sengl Llywodraeth Cymru, gan fynychu 
nifer o grwpiau i sicrhau y gellir ymgorffori'r gwaith hwn ledled Cymru. Yng Nghaerdydd, mae Adolygiad Diogelu Unedig Sengl (SUSR) yn cael ei 
dreialu ar gyfer dynladdiad domestig / dynladdiad iechyd meddwl diweddar i dreialu ymhellach a llywio'r dull newydd sy'n cael ei gynnig.  

Oherwydd y pandemig, mae cyfleoedd i gyflwyno ymgyrchoedd penodol o gwmpas trais rhywiol a chydsyniad wedi'i gyfyngu i ymgyrchoedd 
cyfryngau cymdeithasol.  Eir i'r afael â'r maes gwaith hwn yn ystod 2021-22.  
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Stelcio - Fel rhan o weithgareddau blynyddol rhanbarthol y Rhuban Gwyn ar-lein, rhoddodd yr Athro Jane Monkton Smith drosolwg o'i hymchwil 
i'r ymddygiad hwn a arweiniodd at ddatblygu'r Llinell Amser Dynladdiad Domestig.  Mynychwyd y digwyddiad ar-lein hwn gan lawer a datblygir 
y gwaith hwn yn ystod 2021-22. 

Lleoliadau Addysgol - Mae'r rhaglen Sbectrwm a ariennir gan Lywodraeth Cymru a ddarperir gan Hafan Cymru yn parhau i gael ei monitro, er 
mai ychydig iawn o sesiynau sydd wedi'u cynnal oherwydd cau ysgolion.   Mae Cymorth i Fenywod Caerdydd yn treialu 'Dull Ysgol Gyfan' mewn 
ysgolion sydd wedi'u lleoli yng nghlwstwr ysgol Llanrhymni.  Er i'r peilot ddechrau'n ddiweddarach oherwydd cau ysgolion; bu cynnwys ysgolion  
yn gadarnhaol. Mae Bro Morgannwg yn y camau cynnar o ddatblygu 'Dull Ysgol Gyfan' gyda thrafodaethau'n cael eu cynnal i ddatblygu sut y 
gallai hynny edrych a sut y bydd yn bwydo i mewn i ailgomisiynu gwasanaeth cam-drin domestig arbenigol.   

Ailsefydlwyd Grŵp Llywio rhanbarthol y Brifysgol ym mis Ionawr 2021 ac mae bellach wedi'i ehangu i gynnwys colegau lleol.   Mae'r Grŵp yn 
edrych ar ddatblygu cyfres o 'egwyddorion arweiniol' mewn perthynas â VAWDASV y gall pob sefydliad ei fabwysiadu.  Mae'r Grŵp wedi bod yn 
rhan o'r gwaith o ddatblygu ymgyrch bosteri gydweithredol dan arweiniad Cymorth i Fenywod Caerdydd sy'n canolbwyntio ar 3 phrif faes – 
cefnogi ffrind, perthnasoedd iach a chyfeirio.  Bydd y rhain yn cael eu harddangos ar draws adeiladau'r Brifysgol gan gynnwys llety erbyn mis 
Medi 2021.  

Mae Ynys Saff, y Ganolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol (SARC) ranbarthol wedi cyflogi ETRhA gwrywaidd sy'n gweithio ar draws y rhanbarth 
gyda dynion, menywod a phlant sydd wedi profi trais rhywiol.  Mae'r rhanbarth yn archwilio'r potensial i ddarparu darpariaeth allgymorth ETRhA 
gwrywaidd o hyd i ehangu ymwybyddiaeth a chyrhaeddiad cyngor a chymorth cam-drin rhywiol i ddioddefwyr gwrywaidd. 

Trais ar sail Anrhydedd/Priodas dan Orfod - Ym mis Hydref 2020, mynychodd nifer o bartneriaid allweddol y Sioe Deithiol Trais ar sail Anrhydedd 
ar-lein a gyflwynwyd gan Karma Nirvana.  Yn ogystal, mae hyfforddiant Fframwaith Hyfforddiant Cenedlaethol  Grŵp 2 a gyflwynwyd ym mis 
Tachwedd 2020 yn rhoi cyfleoedd i fynychwyr ystyried sut y gall trais ar sail anrhydedd / priodas dan orfod fod yn bresennol a pha ffactorau risg 
sy'n gysylltiedig ag ymddygiadau er anrhydedd.  Bydd gwaith yn y maes hwn yn cael ei ddatblygu fel rhan o'r broses o gyflwyno Fframwaith 
Hyfforddi Cenedlaethol Grŵp 3 y bwriedir ei chyflwyno ym mis Hydref 2021. 

Atgyfeirio i Wella Diogelwch – Mae cyllid iechyd ar gyfer BAWSO a Chymorth i Fenywod Caerdydd yn parhau ar draws y rhanbarth.  Mae Iris+ 
hefyd yn cael ei gyflwyno’n raddol; mae hyn yn cynnwys nodi a gweithio gyda throseddwyr a phlant y mae camdriniaeth yn effeithio arnynt. 

Mae’r prosiect Newid sy'n Para a ariennir gan Gomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru yn enghraifft o ymyrraeth gynnar.  Dyrannwyd cyllid 
rhanbarthol i sicrhau parhad y Newid sy'n Para gyda'i gyflwyno ledled De Cymru gan gynnwys ar draws Bro Morgannwg yn ystod 2021-22.  
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Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE) - Mae'r gwaith hwn bellach yn cael ei ddatblygu gan Heddlu De Cymru – Uned Atal Trais.   

GWEITHGAREDD YN Y DYFODOL  
Fframwaith Hyfforddiant 
Cenedlaethol  

Gweithredu’r cynllun hyfforddi rhanbarthol i sicrhau bod yr holl staff yn cael eu hyfforddi’n 
unol â’r Fframwaith Hyfforddiant Cenedlaethol 

Mawrth 2022 

Anffurfio Organau 
Cenhedlu Benywod (AOCB 
/ FGM) 

Cynyddu dealltwriaeth ysgolion o AOCB a sut i ymateb Mawrth 2022 

Economi’r Nos  
Helpu i weithredu’r camau gweithredu o’r strategaeth ‘Creu Economi Nos Ddiogel a 
Chroesawgar’ 

Mawrth 2022 

Gweithwyr Rhyw  Codi ymwybyddiaeth ar draws y rhanbarth o’r materion a wynebir gan weithwyr rhyw. Mawrth 2022 
Masnachu Pobl a 
Chaethwasiaeth Fodern  

Ehangu cyrhaeddiad y modiwl ymwybyddiaeth Masnachu Pobl drwy’r Fframwaith 
Hyfforddiant Cenedlaethol 

Mawrth 2022 
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DIOGELU 
Is-adran Byddwn yn  Drwy Cynnydd 

Datgeliadau Cyfraith Clare / 
Cyfraith Sarah  

Hyrwyddo Cynlluniau Datgelu ymhellach ar bob cyfle Parhaus  

Llysoedd Arbenigol  Gweithio gydag ymgyrchwyr i gryfhau lleisiau dioddefwyr ym mhob llys Parhaus  

Rheoli Hysbysiadau diogelu'r 
cyhoedd (HDCau) VAWDASV 

Gweithio gyda phartneriaid i sicrhau gwelliant parhaus y MASH Bob blwyddyn  
Monitro ymateb y gwasanaeth arbenigol i HDCau yn ofalus Bob blwyddyn  

Cynhadledd Amlasiantaeth 
Asesu Risg (CAAR / MARAC) 

Gwella ansawdd atgyfeiriadau CAAR ar draws y rhanbarth Bob blwyddyn  
Cymorth sy’n Gysylltiedig â 
Thai  

Monitro’r defnydd o lety brys/argyfwng yn barhaus i sicrhau bod darpariaeth 
ar gael i’r rheini sydd ei angen fwyaf 

Bob blwyddyn  

Llysoedd Arbenigol  Cefnogi dioddefwyr yn well drwy’r prosesau cyfiawnder troseddol a sifil Mawrth 2021   
Cynhadledd Amlasiantaeth 
Asesu Risg (CAAR / MARAC) 

Sefydlu a gweithredu’r Llwybr Agored i Niwed ac Ecsploetiaeth erbyn Mawrth 
2021 

Mawrth 2021   
 

Cafodd briff ar-lein am Cyfraith Clare ei gyflwyno gan Heddlu De Cymru fel rhan o Weithgareddau blynyddol rhanbarthol y Rhuban Gwyn a 
mynychodd llawer o staff o bob rhan o sefydliadau statudol a thrydydd sector y digwyddiad.  Trafodir Cyfraith Clare hefyd fel rhan o Fframwaith 
Hyfforddi Cenedlaethol Grŵp 2.   Bydd taflen Cyfraith Sarah a ddatblygwyd gan Heddlu De Cymru yn rhan o'r gwaith a fydd yn digwydd o amgylch 
y ddeddfwriaeth hon yn ystod 2021-22. Yn ogystal, cyflwynwyd rhai ymgyrchoedd penodol yn hyrwyddo cyfraith Clare a Sarah ar draws Bro 
Morgannwg.  

Llysoedd Arbenigol - Mae cyfarfodydd Llys Trais Domestig Arbenigol Ar-lein wedi parhau lle bo hynny'n bosibl.  Trwy waith gyda Chomisiynydd 
Heddlu a Throseddu De Cymru, mae rhestrau llysoedd bellach yn cael eu rhyddhau'n gynharach i wasanaethau arbenigol er mwyn sicrhau y gellir 
cefnogi dioddefwyr yn fwy effeithiol.  Er mwyn mynd i'r afael â'r ôl-groniad o achosion yn ystod y pandemig, defnyddiwyd cyllid gan Lywodraeth 
Cymru i gyflogi Cynghorydd Annibynnol ar Drais Domestig llys ychwanegol i sicrhau bod cymorth ar gael i ddioddefwyr.  Aethpwyd i’r afael â’r 
ôl-groniad yn llwyddiannus o fewn 3 mis. Yng Nghaerdydd, mae Cynghorydd Annibynnol ar Drais Domestig pwrpasol bellach yn cefnogi cleientiaid 
yn yr SDVC yn ogystal â llys teulu. 
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Mae gwaith wedi parhau gyda Chynghorwyr Rhanbarthol ledled Cymru a Gwasanaethau Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM i gynyddu cyfleusterau 
tystiolaethu o bell y gall dioddefwyr eu defnyddio sydd eu hangen i roi tystiolaeth mewn Llysoedd Ynadon a Llysoedd y Goron. Bydd y gwaith 
hwn yn cael ei ddatblygu yn ystod 2021-22.   

Rheoli Hysbysiadau Diogelu'r Cyhoedd VAWDASV (PPN) Yng Nghaerdydd, oherwydd y pandemig, mae PPNs wedi cael eu monitro'n ddyddiol 
drwy'r gwasanaeth VAWDASV arbenigol – RISE.   Mae PPN wedi cynnwys dioddefwyr gwrywaidd, dioddefwyr benywaidd, plant a phobl ifanc.  
Mae hyn wedi bod yn gweithio'n dda gydag achosion yn cael eu trafod drwy Drafodaethau Dyddiol yn ogystal ag yn ystod DV MARAC bob 
pythefnos.  Mae gwasanaeth DAARC ym Mro Morgannwg wedi parhau i dderbyn PPNs risg safonol a chanolig drwy gydol y flwyddyn.   Yn ystod 
y flwyddyn hon mae Bro Morgannwg wedi cyflwyno trafodaethau amlasiantaethol ddwywaith yr wythnos.  Mae'r ymagwedd hon yn ailadrodd 
y model trafodaethau dyddiol sefydledig yng Nghaerdydd.  

Cynhadledd Asesu Risg Amlasiantaethol - Yng Nghaerdydd, darparwyd hyfforddiant gloywi i gynrychiolwyr MARAC yn ystod 2020.  Caiff sicrwydd 
ansawdd ei fonitro drwy Grŵp Llywio chwarterol MARAC a thrwy adborth o fonitro data Bywydau Diogel.  Mae gwaith wedi'i wneud hefyd i 
gwmpasu'r posibilrwydd y bydd Grŵp Llywio MARAC yn dod yn grŵp rhanbarthol.  Caiff hyn ei adolygu fel rhan o'r adolygiad o'r Strwythur 
Llywodraethu sydd i'w gynnal yn ystod 2021/22.  Ym Mro Morgannwg, trefnwyd hyfforddiant gloywi i aelodau'r grŵp llywio ei fynychu yn ystod 
2021-22. 

Mae'r gwaith o ddatblygu'r llwybr Risgiau a Chamfanteisio wedi gael ei basio gan gyhoeddi'r Strategaeth Camfanteisio Rhanbarthol a 
ddatblygwyd gan y Bwrdd Diogelu Rhanbarthol ac mae yng nghamau cynnar y gweithredu. Ers uno'r Heddlu ag Uned Gorchymyn Sylfaenol 
Caerdydd a Bro Morgannwg gynt, mae hyn yn gyfle i adolygu'r ystod o MARACs sy'n weithredol yn y rhanbarth ar hyn o bryd.  

Cymorth sy'n Gysylltiedig â Thai - Cynyddwyd y ddarpariaeth lloches fel ymateb uniongyrchol i bandemig COVID-19 ac mae symudiadau i lety 
tymor hwy wedi parhau yn ystod y pandemig. Yng Nghaerdydd, mae protocol gweithio wedi'i weithredu rhwng gwasanaeth digartrefedd statudol 
y Cyngor a'r gwasanaeth VAWDASV arbenigol. 

GWEITHGAREDD YN Y DYFODOL  

Cymorth sy’n Gysylltiedig â Thai  
Asesu effaith newidiadau diwygio lles a’r Ddeddf Rhentu Cartrefi ar lety arbenigol i 
ddioddefwyr Mawrth 2023 

Caledu Targedau  Adolygu’r opsiynau caledu targedau sydd ar gael a datblygu dull rhanbarthol Mawrth 2022 
NEWYDD: Cynhadledd Amlasiantaeth 
Asesu Risg (CAAR / MARAC) 

Cynnal adolygiad strategol o'r holl MARACs sy'n gweithredu yn y rhanbarth ac ystyried 
symleiddio lle y bo'n ymarferol.   

Mawrth 2022  
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CEFNOGI 
Is-adran Byddwn yn  Drwy Cynnydd 

Dioddefwyr 
Gwrywaidd  

Comisiynu gwasanaeth dioddefwyr gwrywaidd arbenigol gyda phartneriaid rhanbarthol 
ehangach 

Mawrth 
2021   

Plant a Phobl Ifanc  
Ystyried ehangu’r gwasanaeth modelau rôl gwrywaidd cadarnhaol i blant a phobl ifanc sy’n 
profi mathau eraill o drais a chamdriniaeth 

Mawrth 
2021   

Ymchwil 
Cyfrannu’n weithredol at brosiectau ymchwil ystyrlon i ehangu dealltwriaeth a gwella 
gwasanaethau 

Parhaus  
Cymunedau Sipsiwn 
a Theithwyr  

Codi ymwybyddiaeth o’r gwasanaethau cymorth sydd ar gael i’r cymunedau Sipsiwn a 
Theithwyr 

Parhaus 
 

Dioddefwyr LGBTQ+  Sicrhau bod gwasanaethau’n ymateb i ddioddefwyr LGBTQ+ Parhaus  
 

Dioddefwyr Gwrywaidd – Yn dilyn gweithgarwch estynedig yn 2019/20 i gynnwys nifer o bartneriaid rhanbarthol mewn ymgais i gomisiynu 
gwasanaeth rhanbarthol, mae comisiynu bellach yn mynd rhagddo gyda Bro Morgannwg a rhagwelir y bydd gwasanaeth sydd newydd ei 
gomisiynu ar waith erbyn mis Gorffennaf 2021.   Yn ogystal, roedd cyllid cyfalaf a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru yn galluogi cynyddu unedau 
gwasgaredig ar gyfer dynion nad ydynt yn gallu cael mynediad at y lloches bresennol. 

Yng gwasanaeth arbenigol Caerdydd RISE, penodwyd Cynghorydd Annibynnol ar Drais Domestig gwrywaidd newydd ym mis Hydref 2020. Mae'r 
Cynghorydd Annibynnol ar Drais Domestig yn darparu gwasanaeth rheng flaen i plant a phobl ifanc (11-25 oed) sydd wedi profi 
trais/camdriniaeth ddomestig a rhywiol.  Cyflwynir y gwasanaeth hwn i'r rhai y nodwyd eu bod yn risg uchel o fewn fframwaith amlasiantaethol 
sy'n cynnwys Gwasanaethau Plant yr awdurdod lleol, y MARAC ac ymatebion partneriaethau lleol i gam-drin domestig. Mae'r gwasanaeth a 
ddarperir yn cynnwys ymyrraeth argyfwng tymor byr i ganolig a nodwyd drwy ddefnyddio cynlluniau diogelwch a chymorth unigol. 

Mae ymgysylltu ag ymchwil lleol a chenedlaethol wedi parhau gyda phartneriaid allweddol yn cymryd rhan mewn nifer o adolygiadau, sef 
adolygiad Llywodraeth Cymru o'r Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol a'r adolygiad o'r fenter Newid sy'n Para. Mae gwybodaeth o ymyriad 
cyflawnwyr DRIVE yn parhau i lywio prosiect cenedlaethol ehangach DRIVE ac mae gwybodaeth o brosiect IRIS yn parhau i fwydo i mewn i'r 
rhaglen IRIS genedlaethol a reolir gan Brifysgol Bryste.  Yng Nghaerdydd, ceisiodd Cymorth i Fenywod Caerdydd farn myfyrwyr benywaidd sy'n 
astudio ym Mhrifysgol Caerdydd am eu diogelwch a defnyddiwyd y canfyddiadau hyn i lywio ymgyrchoedd posteri a dangos tystiolaeth o'r angen 
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am newidiadau ymarferol ac adolygiad polisi o fewn prifysgolion a cholegau yn arbennig.  Mae RISE hefyd yn treialu'r 'Dull Ysgol Gyfan' yn ardal 
clwstwr ysgol Llanrhymni a defnyddir canfyddiadau'r peilot hwn i lywio gwaith yn y dyfodol.  

Cymunedau Sipsiwn a Theithwyr - Cynhaliwyd trafodaethau cychwynnol rhwng gwasanaeth arbenigol RISE a swyddogion cymorth Sipsiwn–
Teithwyr yn gynnar yn 2020 ond nid yw'r gwaith wedi'i wneud oherwydd pandemig COVID.   Diwygio'r dyddiad i fis Mawrth 2022 

Yng Nghaerdydd, mae RISE wedi gwneud gwaith i gyfleu bod y gwasanaeth ar gael i fenywod sydd mewn perthynas o'r un rhyw.  Fel rhan o'r 
Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol, cynhyrchwyd pecyn gwybodaeth ar gyfer mynychwyr staff sy'n darparu manylion y gwasanaethau sydd ar 
gael yn lleol ac yn genedlaethol ar gyfer dioddefwyr LGBTQ+.  

GWEITHGAREDD YN Y DYFODOL  
Anghenion Cymhleth / Triawd 
Tocsig   

Sicrhau bod gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol yn ystyried a 
gweithredu ar sut mae anghenion cymhleth yn effeithio ar oedolion a phlant 

Mawrth 2022 

Dioddefwyr LGBTQ+  
Atgyfnerthu cysylltiadau â sefydliadau LGBTQ+ arbenigol i wella gwasanaethau a 
chyfraddau adrodd  

Mawrth 2022 

Gweithwyr Rhyw  
Ystyried ffyrdd newydd o nodi, gwarchod a diogelu gweithwyr rhyw a’r cymunedau yr 
effeithir arnynt 

Mawrth 2022 

Canolfan Atgyfeirio 
Ymosodiadau Rhywiol (CAYRh / 
SARC) 

Sefydlu model ‘Prif Ganolfan a Lloerennau’ CAYRh ar gyfer dioddefwyr trais rhywiol 
ledled de-ddwyrain Cymru 

Mawrth 2022 

 


