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Rwy’n benderfynol 
o weithredu i ymdrin 
â thrais difrifol ac yn 
arbennig y cynnydd 
diweddar mewn 
troseddau gyda 
chyllyll, troseddau 
gyda gynnau a 
lladdiadau. Rwyf 
hefyd yn bryderus 
iawn am yr 
ymosodiadau ffiaidd 

gydag asid a sylweddau cyrydol, yn ogystal â’r 
trais a’r cam-fanteisio sy’n digwydd trwy’r ehangu 
ar linellau sirol fel dull i droseddwyr gyflenwi 
cyffuriau caled.

Mae’r troseddau hyn yn annerbyniol ac mae’r 
Llywodraeth yn benderfynol y bydd yn gwneud 
popeth a all i dorri’r cylch dieflig o drais sy’n 
chwalu bywydau unigolion, teuluoedd a 
chymunedau. Rwy’n glir nad oes lle yn ein 
cymdeithas i’r troseddau erchyll yma a rhaid i 
unrhyw un sy’n cyflawni’r gweithredoedd treisgar 
hyn deimlo grym llawn y gyfraith.

Dyna pam i ni fod yn arwain gweithredu 
arwyddocaol i ymdrin â throseddau â chyllyll 
a ffurfiau eraill o droseddau difrifol. Mae hyn 
yn cynnwys y cynllun gweithredu i ymdrin ag 
ymosodiadau asid a gyhoeddwyd gennyf ym 
mis Gorffennaf 2017 a’r camau pellach ar arfau 
ymosodol a pheryglus yr ydym wedi bod yn 
ymgynghori arnynt. 

Mae’r Strategaeth Trais Difrifol yn cynrychioli 
rhaglen sylweddol iawn o waith yn ymwneud 
ag amrywiaeth o Adrannau Llywodraeth a 
phartneriaid, yn y sectorau cyhoeddus, gwirfoddol 
a phreifat. Rydym yn gwybod y gall ymyrryd yn 
gynnar ein helpu i ddal y bobl ifanc cyn iddynt 
fynd i lawr y llwybr anghywir, gan eu hannog i 
wneud dewisiadau positif. Mae’r strategaeth hon 
yn pwysleisio pwysigrwydd ymyrryd yn gynnar i 
ymdrin â’r achosion sylfaenol a rhoi’r sgiliau a’r 
gwytnwch i bobl ifanc arwain bywydau cynhyrchiol 
heb drais. 

Mae’r strategaeth yn cefnogi cydbwysedd newydd 
rhwng atal a gorfodi’r gyfraith yn effeithiol. Trwy 
fuddsoddi mewn cynlluniau fel y Gronfa Ymyrraeth 
Gynnar Ieuenctid byddwn yn helpu i ddarparu 
cefnogaeth allweddol i bobl ifanc i roi offer, 
cefnogaeth a chyfle iddynt i fyw bywydau di-drais. 
Mae’n tanlinellu pwysigrwydd arwain pobl ifanc 
oddi wrth droseddu yn y lle cyntaf, gan sicrhau 

bod gan yr heddlu yr offer a’r gefnogaeth y mae 
arnynt eu hangen i ymdrin â throseddau treisgar. 

Yn ychwanegol at ein pwyslais ar ymyrraeth 
gynnar ac atal rydym hefyd yn gosod cymunedau 
a phartneriaethau lleol yn ganolog i’n dull. Rwy’n 
glir fy meddwl na allwn arestio ein ffordd allan 
o’r broblem hon a bod ymdrin â thrais difrifol 
yn gofyn am ddull aml-edefyn fydd yn cynnwys 
yr heddlu, awdurdodau lleol, partneriaid iechyd 
ac addysg i enwi dim ond rhai. Rwy’n glir hefyd 
bod gan Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu rôl 
ganolog i’w chwarae ac rwyf am eu gweld yn rhoi 
blaenoriaeth (yn eu cynlluniau heddlu a throseddu) 
i ymdrin â thrais difrifol sy’n niweidio cymunedau a 
gweithio mewn partneriaeth i wneud hynny. 

Mae’r strategaeth yn nodi her newydd i 
Bartneriaethau Diogelwch Cymunedol a 
phartneriaethau lleol eraill. Byddwn yn rhoi camau 
yn eu lle i’w helpu i ymateb i drais difrifol ac i 
wneud ymdrin â’r troseddau yma yn genhadaeth 
ganddynt a chynnwys cymunedau wrth wneud 
hynny.  

Dynodwyd mai’r newidiadau yn y farchnad 
gyffuriau yw un o’r elfennau sy’n gyrru’r cynnydd 
diweddar mewn troseddau treisgar. Rydym felly yn 
gweithredu mewn sawl ffordd i ymdrin â llinellau 
sirol a chamddefnyddio cyffuriau. Bydd y Swyddfa 
Gartref yn cefnogi Canolfan Gydlynu Llinellau Sirol 
newydd i weithredu i ymdrin â llinellau sirol a’r 
trallod y maent yn ei ddwyn trwy gyffuriau, trais a 
cham-fanteisio ar bobl fregus.

Yn olaf, byddwn yn parhau i gefnogi ymateb 
effeithiol o ran gorfodi’r gyfraith a chyfiawnder 
troseddol fel bod y rhai sy’n cyflawni’r troseddau 
yma yn teimlo grym llawn y gyfraith. Rydym yn 
cynllunio deddfwriaeth newydd ac yn darparu’r 
offer ychwanegol y mae ar orfodi’r gyfraith eu 
hangen i darfu ar drais difrifol a’i atal. Bydd ein 
cefnogaeth i’r heddlu, ynghyd â mwy o bwyslais 
ar ymyrraeth gynnar, yn ymdrin â throseddau 
treisgar ac yn helpu pobl ifanc i ddatblygu’r sgiliau 
a’r gwytnwch i fyw bywydau hapus a chynhyrchiol 
heb drais.

Y Gwir Anrhydeddus Amber Rudd AS



Crynodeb Gweithredol



Strategaeth Trais Difrifol 9

Mae’r Llywodraeth yn benderfynol y bydd yn 
gwneud popeth a all i dorri’r cylch dieflig o drais 
sy’n chwalu bywydau unigolion, teuluoedd a 
chymunedau. Mae’r strategaeth hon yn nodi sut y 
byddwn yn ymateb i drais difrifol. 

Mae’r strategaeth yn atgyfnerthu’r ystod o waith 
pwysig iawn sydd eisoes yn cael ei symud 
ymlaen ac yn adnewyddu ein huchelgais i fynd 
ymhellach, gan nodi nifer o gynigion newydd 
arwyddocaol. Rydym am ei gwneud yn glir nad 
yw ein dull yn canolbwyntio ar orfodi’r gyfraith 
yn unig, er mor bwysig yw hynny, ond mae’n 
dibynnu ar bartneriaethau ar draws nifer o 
sectorau fel addysg, iechyd, gwasanaethau 
cymdeithasol, tai, gwasanaethau ieuenctid, a 
gwasanaethau dioddefwyr. Yn neilltuol mae ar 
y dull angen cefnogaeth cymunedau sy’n meddwl 
am yr hyn y gallant hwy ei wneud i helpu i atal 
troseddau treisgar rhag digwydd yn y lle cyntaf a 
sut y gallant gefnogi camau i gael pobl ifanc ac 
oedolion ifanc yn rhan o weithgareddau positif. 
Ein neges trosfwaol yw nad yw ymdrin â thrais 
difrifol yn fater gorfodi’r gyfraith yn unig. Mae 
arno angen dull aml-edefyn sy’n cynnwys 
amrywiaeth o bartneriaid ar draws gwahanol 
sectorau.

Mae’r strategaeth yn nodi ein dadansoddiad o’r 
dystiolaeth a’r tueddiadau a’r hyn sy’n gyrru trais 
treisgar difrifol. Mae’r dystiolaeth yn dangos, er 
bod troseddau yn gyffredinol yn gostwng, mae 
lladdiad, troseddau gyda chyllyll a throseddau 
gynnau wedi codi ers 2014 ar draws bron bob 
ardal llu heddlu yng Nghymru a Lloegr. Cododd 
lladrad hefyd yn gyflym ers 2016. Law yn llaw 
â’r cynnydd hwn gwelwyd symudiad tuag at 
ddioddefwyr a thramgwyddwyr iau. Mae’r rhan 
fwyaf o’r trais hefyd yn drais gan ddynion ar 
ddynion. Mae tua hanner y cynnydd mewn 
lladrad, troseddau â chyllyll a gynnau oherwydd 
gwelliannau yn y modd y mae’r heddlu yn 
cofnodi. Ar gyfer y gweddill mae’n ymddangos 
bod achosion yn gysylltiedig â chyffuriau yn yrrwr 
pwysig.  Rhwng 2014/15 a 2016/17, cynyddodd 
y lladdiadau lle’r oedd yn hysbys bod y dioddefwr 
neu’r un dan amheuaeth yn ymwneud â defnyddio 
neu ddelio cyffuriau anghyfreithlon o 50% i 57%.

Mae gan farchnadoedd crac cocên 
gysylltiadau cryf â thrais difrifol ac mae 
tystiolaeth yn awgrymu bod y defnydd yn cynyddu 
yng Nghymru a Lloegr oherwydd cymysgedd o 

ffactorau o ran galw a chyflenwad. Ymddengys 
hefyd bod achosion yn gysylltiedig â chyffuriau 
yn un o’r ffactorau sy’n gyrru’r cynnydd mewn 
lladdiadau yn yr Unol Daleithiau. Gall trais yn 
y farchnad gyffuriau hefyd gael ei hwyluso a’i 
ehangu i ryw raddau gan gyfryngau cymdeithasol. 
Mae lleiafrif bach yn defnyddio cyfryngau 
cymdeithasol i fawrygu bywyd gangiau neu 
werthu cyffuriau, herio’r rhai sy’n cystadlu â nhw 
a normaleiddio cludo arfau. Gwelwyd cynnydd 
hefyd yn y grwpiau bregus sy’n agored i’r cam-
fanteisio cysylltiedig ac/neu yn defnyddio cyffuriau.

Fframiwyd y strategaeth ar bedair thema 
allweddol: ymdrin â llinellau sirol a 
chamddefnyddio cyffuriau, ymyrraeth 
gynnar ac atal, cefnogi cymunedau a 
phartneriaethau, ac ymateb effeithiol o ran 
gorfodi’r gyfraith a chyfiawnder troseddol. 
Mae’r strategaeth hon yn cynnig newid 
sylweddol yn y ffordd yr ydym yn meddwl am 
drais difrifol ac yn ymateb iddo, gan sefydlu 
cydbwysedd newydd rhwng atal a gorfodi’r 
gyfraith.  

O ystyried y cysylltiad cryf rhwng cyffuriau a 
thrais difrifol a’r niwed cysylltiedig a’r cam-
fanteisio gan linellau sirol, rydym wedi nodi’r 
camau y byddwn yn eu cymryd i ymdrin â’r 
gweithgaredd troseddol treisgar ac ecsbloetiol 
hwn. Mae’r Swyddfa Gartref yn cefnogi datblygu 
Canolfan Gydlynu Llinellau Sirol newydd. 
Byddwn yn parhau i godi ymwybyddiaeth o 
linellau sirol a’r cam-fanteisio cysylltiedig, a 
byddwn yn rhoi cyllid i gefnogi cyflawni rownd 
newydd o Ardaloedd Gweithredu Heroin a 
Chrac. 

Canolbwyntir ein gwaith ar ymyrraeth gynnar ac 
atal ar arwain pobl ifanc oddi wrth droseddu a 
threfnu camau i ymdrin â’r achosion sylfaenol. 
Mae’r Swyddfa Gartref  wedi ymrwymo £11 
miliwn dros y ddwy flynedd nesaf trwy Gronfa 
Ymyrraeth Gynnar Ieuenctid newydd i roi 
cefnogaeth i gymunedau ar gyfer ymyrraeth 
gynnar ac atal gyda phobl ifanc. Byddwn yn 
cefnogi Redthread i ehangu a threialu ei Raglen 
Ymyrraeth Trais Ieuenctid tu allan i Lundain, 
gan gychwyn yn Nottingham a Birmingham, 
ac i ddatblygu ei wasanaeth yn ysbytai mwyaf 
Llundain. Byddwn hefyd yn parhau i ariannu 
Eiriolwyr Pobl Ifanc gan weithio gyda menywod 
ifanc a merched y mae gangiau yn effeithio 
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arnynt, ac archwilio a ddylid ehangu’r model. 
Bydd y Swyddfa Gartref yn gweithio gyda’r 
Adran Addysg ac Ofsted i archwilio beth yn 
fwy y gellir ei wneud i gefnogi ysgolion yn 
Lloegr i ymateb i risgiau troseddol posibl ac i 
roi cefnogaeth ychwanegol i blant sy’n cael eu 
gwahardd. 

Mae arnom angen dull sy’n cynnwys partneriaid 
ar draws gwahanol sectorau, gan gynnwys yr 
heddlu, awdurdodau lleol a’r sector preifat a 
gwirfoddol. Bydd cymunedau a phartneriaethau 
lleol yn ganolog i’n hymateb.  Rhaid i’r mater 
gael ei ddeall a’i berchnogi yn lleol fel bod yr 
holl bartneriaid perthnasol yn gallu chwarae eu 
rhan. Byddwn yn cefnogi partneriaethau lleol, 
gan weithio gyda Chomisiynwyr yr Heddlu 
a Throseddu (PCC), i symbylu’r ymateb lleol 
i ymdrin â thrais difrifol a sicrhau eu bod yn 
adlewyrchu sialensiau lleol yn eu cynlluniau. 
Rydym wedi lansio ymgyrch newydd yn y 
cyfryngau i godi ymwybyddiaeth am risgiau 
cario cyllyll. Er mwyn helpu cymunedau i 
ymdrin â throseddau cyllyll, mae’r Swyddfa 
Gartref yn darparu hyd at £1 miliwn ar gyfer y 
Gronfa Gymunedol yn 2018/19 a 2019/20, yn 
ychwanegol at barhau’r Gronfa Dod â Thrais 
a Cham-fanteisio Gangiau i Ben (EGVE) a’r 
rhaglen adolygu EGVE. 

Rydym yn glir nad yw ymdrin â thrais difrifol yn 
fater o orfodi’r gyfraith yn unig ac mae’n gofyn 
am bartneriaeth ar draws ystod o asiantaethau; 
ond rydym am sicrhau ein bod yn darparu’r 
offer i gefnogi’r ymateb gorfodi’r gyfraith a 
chyfiawnder troseddol. Rydym yn cynllunio 
deddfwriaeth newydd i gryfhau ein dulliau rheoli 
o ran cyllyll, sylweddau cyrydol ac arfau tanio.  
Bydd y Swyddfa Gartref hefyd yn gweithio 
gydag Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi a’r 
Gwasanaeth Tân ac Achub (HMICFRS) i sicrhau 
bod eu harolygiadau PEEL yn canolbwyntio ar 
drais difrifol ac yn cefnogi arolygiad thematig 
HMICFRS o linellau sirol yn 2018/19.  Mae’r 
Swyddfa Gartref wedi comisiynu’r Ganolfan 
Wyddoniaeth a Thechnoleg Gymwysedig i 
sicrhau bod gan yr heddlu’r gallu i gynnal profion 
ar y stryd ar gyfer sylweddau cyrydol.

Yn olaf, byddwn yn sicrhau bod fframwaith yn 
ei le i gefnogi cyflawni’r strategaeth. Bydd y 
Swyddfa Gartref yn sefydlu Tasglu Trais Difrifol 
newydd traws-sectoraidd gyda chynrychiolwyr 
allweddol o amrywiaeth o asiantaethau partner 
cenedlaethol, lleol a chyflawni i oruchwylio’r 
gwaith cyflawni a herio effaith cyflawni’r 
Strategaeth Trais Difrifol. Bydd y Grŵp Rhyng-
Weinidogol presennol ar Gangiau yn newid 
ei bwyslais i oruchwylio a gyrru cyflawni’r 
strategaeth. Bydd yr Ysgrifennydd Cartref 
hefyd yn cynnal Symposiwm Trais Difrifol 
Rhyngwladol i ddwyn y gymuned academaidd 
ryngwladol at ei gilydd i ddeall y tueddiadau 
mewn trais difrifol mewn gwahanol rannau o’r 
byd.
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Cyflwyniad

Mae’r Llywodraeth yn bryderus am y cynnydd 
diweddar mewn lladdiadau, troseddau gynnau 
a throseddau cyllyll. Mae’r troseddau hyn – 
lladdiadau a throseddau cyllyll a gynnau – yn cyfrif 
am tua 1% o’r holl droseddau a gofnodwyd, ond 
mae effaith troseddau trais difrifol ar gymdeithas 
yn sylweddol. Mae cost anferth i unigolion, 
teuluoedd a chymunedau trwy golli bywydau, 
a’r trawma a achosir trwy’r anafiadau corfforol a 
seicolegol a ddioddefir. Dyna pam bod ymdrin â 
thrais difrifol yn flaenoriaeth gan y Llywodraeth . 

Mae troseddu wedi gostwng yn gyflym dros 
yr 20 mlynedd diwethaf. Yn wir gwelodd 
troseddau treisgar ostyngiadau sylweddol iawn 
ers eu huchafbwynt yng nghanol yr 1990au fel 
y cofnodwyd gan yr Arolwg Troseddau i Gymru 
a Lloegr, yr ystyrir ei fod yr arolwg annibynnol 
mwyaf dibynadwy o droseddu.  Roedd trais 
â niwed yn y flwyddyn yn dod i ben ym Medi 
2017 40% yn is nag yn y flwyddyn yn dod i ben 
Mehefin 2010 a 76% yn is na’i uchafbwynt yn 
1995. 

Ond mae rhai mathau o droseddau treisgar a 
gofnodir gan yr heddlu wedi dangos cynnydd ers 
diwedd 2014. Gall rhywfaint o’r cynnydd hwn gael 
ei dadogi i welliannau yn y modd y mae lluoedd 
heddlu yn cofnodi troseddau, ond mae rhywfaint 
o’r cynnydd yn cael ei ystyried yn un gwirioneddol, 
gan gynnwys cynnydd yn y troseddau yn ymwneud 
â chyllyll ac arfau tanio.  

Mae gan y Llywodraeth eisoes raglenni gwaith 
sylweddol yn eu lle i ymdrin â thrais difrifol (a’r 
cam-fanteisio cysylltiedig sy’n aml yn dod gyda 
rhai mathau o drais). Mae’r rhaglenni yn cynnwys: 
y rhaglen Dod â Thrais a Cham-fanteisio Gangiau 
i Ben (EGVE) sydd, ers Ionawr 2016, wedi bod yn 
ei lle yn cefnogi cymunedau ac ardaloedd lleol i 
ymateb i drais a’r cam-fanteisio sy’n dod gydag o 
ac adeiladu gwytnwch iddynt; y gwaith cysylltiedig 
ar gangiau sy’n delio mewn cyffuriau a llinellau 
sirol, yn cael ei yrru gan weithgor cenedlaethol ers 
Tachwedd 2016, sy’n goruchwylio set allweddol 
o gamau ar orfodi a chynyddu ymwybyddiaeth; 
y cynllun gweithredu ymosodiadau asid, a 
gyhoeddwyd yng Ngorffennaf 2017, yr ydym wedi 
bod yn ei gyflawni ac sy’n cynnwys camau i wella 
plismona, cefnogaeth i ddioddefwyr, a gwaith 
gydag adwerthwyr; ein gwaith i daclo troseddau 
cyllyll a nodwyd yn y Strategaeth Atal Troseddau 

Modern a gyhoeddwyd ym Mawrth 2016 ac 
sy’n cynnwys y cytundeb gwirfoddol gyda’r prif 
adwerthwyr ar werthu cyllyll, gwahardd cyllyll 
zombie yn Awst 2016, a chefnogaeth ar gyfer 
wythnosau gweithredu cenedlaethol yn erbyn 
cyllyll gan luoedd heddlu dan faner Ymgyrch 
Spectre.

Rydym wedi bod yn cefnogi gwaith ymyrryd yn 
gynnar ac atal, yn aml trwy’r sector gwirfoddol, fel 
gweithwyr ieuenctid o Redthread sy’n gweithio yn 
adrannau argyfwng ysbytai ac Eiriolwyr Pobl Ifanc, 
sy’n gweithio gyda menywod ifanc a merched y 
mae gangiau yn effeithio arnynt. Rydym hefyd wedi 
rhoi cefnogaeth i gymunedau lleol sy’n gweithio 
gyda phobl ifanc ac oedolion ifanc mewn perygl 
trwy’r Gronfa EGVE, Cronfa Cynlluniau Treialu 
Lleol Troseddau Cyfundrefnol (SOC) ‘Prevent’ 
sy’n cefnogi prosiectau i atal unigolion bregus 
rhag cymryd rhan mewn troseddau cyfundrefnol 
neu aildroseddu, a’r Gronfa Gymunedol wrth-
droseddau cyllyll. 

Mae’r Llywodraeth hefyd wedi cynnal gwaith i 
atal arfau tanio rhag mynd i ddwylo troseddwyr 
gan gynnwys: tynhau deddfwriaeth ar arfau tanio 
yn Neddf Plismona a Throseddu 2017; gwneud 
newidiadau i’r trefniadau trwyddedu i’w gwneud yn 
anos i arfau symud o berchenogaeth gyfreithlon i 
un anghyfreithlon; sefydlu’r Ganolfan Bygythiadau 
Arfau Tanio Genedlaethol yn 2017; a chefnogaeth 
i waith ar y cyd gan luoedd heddlu, yr Asiantaeth 
Droseddau Genedlaethol a Llu’r Ffiniau ar 
weithrediadau i ymdrin â chyflenwi arfau tanio yn 
anghyfreithlon trwy ein ffiniau.

Mae’r strategaeth hon yn rhoi manylion gwaith 
pwysig iawn sydd eisoes yn cael ei symud ymlaen 
ond mae hefyd yn dangos ein huchelgais i fynd 
ymhellach, gan nodi nifer o gynigion newydd 
arwyddocaol. Rydym am ei gwneud yn glir nad 
yw ein dull yn canolbwyntio ar orfodi’r gyfraith yn 
unig, er mor bwysig yw hynny, ond mae’n dibynnu 
hefyd ar bartneriaethau ar draws nifer o sectorau 
fel addysg, iechyd, gwasanaethau cymdeithasol, 
tai, gwasanaethau ieuenctid, gwasanaethau 
dioddefwyr ac eraill. Yn neilltuol mae ar y dull 
angen cefnogaeth cymunedau sy’n meddwl am yr 
hyn y gallant hwy ei wneud i helpu i atal troseddau 
treisgar rhag digwydd yn y lle cyntaf a sut y gallant 
gefnogi camau i gael pobl ifanc ac oedolion ifanc 
yn rhan o weithgareddau positif. Nid mater i 
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orfodi’r gyfraith yn unig yw ymdrin â thrais 
difrifol ac mae arno angen dull aml-edefyn sy’n 
cynnwys amrywiaeth o bartneriaid ar draws 
gwahanol sectorau. Dyna’r neges trosfwaol yn 
y strategaeth hon.

Trwy ddefnyddio’r dystiolaeth sydd ar gael 
rydym yn amlinellu ein dadansoddiad o’r hyn 
sy’n digwydd mewn troseddau treisgar difrifol, yr 
ymchwil ar y ffactorau risg sy’n tynnu pobl ifanc 
ac oedolion ifanc i mewn i droseddu, ac rydym 
wedi cynnig camau pellach dan dair prif thema, 
ymyrraeth gynnar ac atal, cefnogi cymunedau a 
phartneriaethau lleol a gorfodi’r gyfraith ac ymateb 
cyfiawnder troseddol effeithiol.  O ystyried rôl 
sylweddol cam-ddefnyddio cyffuriau a llinellau sirol 
mewn trais difrifol rydym wedi nodi’r camau yr 
ydym yn eu cymryd dan bennawd ar wahân.

• Ymdrin â Llinellau Sirol a 
Chamddefnyddio Cyffuriau – rydym am 
ymdrin â rôl sylweddol cyffuriau a llinellau 
sirol mewn trais difrifol. Mae’r bennod hon 
yn y strategaeth yn nodi’r camau i ymdrin â 
llinellau sirol, sy’n cynnwys creu’r Ganolfan 
Gydlynu Llinellau Sirol Genedlaethol newydd 
i gryfhau’n sylweddol ein hymateb i ymdrin 
â’r ffurf treisgar a cham-fanteisiol hon o 
droseddu.

• Ymyrraeth Gynnar ac Atal – rhaid i ni atal 
pobl rhag cyflawni trais difrifol a chael eu 
tynnu i mewn i bobl gam-fanteisio arnynt 
trwy gynyddu gwytnwch, cefnogi dewisiadau 
eraill cadarnhaol a darparu ymyraethau 
prydlon ar yr “eiliad addysgol”. Mae’r bennod 
hon yn y strategaeth yn amlygu ein bwriad i 
gyflawni newid sylweddol mewn ymyrraeth 
gynnar ac atal ac yn amlinellu cynigion i 
weithredu sy’n cefnogi ymyraethau i helpu 
pobl ifanc ac oedolion ifanc i fyw bywydau 
cadarnhaol ymhell o drais. 

• Cefnogi Cymunedau a Phartneriaethau 
Lleol – rydym am i gymunedau a 
phartneriaethau lleol fod yn ganolog i’n dull 
aml-edefyn o ymdrin â thrais difrifol. Mae’r 
bennod hon yn amlinellu camau i helpu 
cymunedau i gynyddu eu gwytnwch ac 
ymateb i drais difrifol. Mae hefyd yn nodi 
camau i gefnogi unigolion a chymunedau 
bregus a’r cyhoedd yn gyffredinol trwy 
annog partneriaid i weithredu i leihau’r 
cyfleoedd i droseddu ddigwydd, gan 
gynnwys codi ymwybyddiaeth o’r materion 
allweddol a beth yw’r ffordd orau i ymateb. 

• Gorfodi’r Gyfraith ac Ymateb Cyfiawnder 
Troseddol Effeithiol – byddwn yn erlid y rhai 
sy’n cyflawni troseddau treisgar difrifol trwy 
orfodi’r gyfraith yn effeithiol a sicrhau bod y 
system gyfiawnder troseddol yn effeithiol ac 
ymatebol, i ddioddefwyr yn arbennig. Mae’r 
bennod hon yn nodi sut y mae’r Llywodraeth 
yn cynllunio deddfwriaeth i gefnogi gorfodi’r 
gyfraith ac yn tynhau’r fframwaith cyfreithiol 
ar berchenogaeth arfau tanio i atal arfau o’r 
fath rhag mynd i ddwylo troseddwyr. 

Mae cwmpas y strategaeth yn ymwneud â 
mathau penodol o droseddau fel lladdiad, 
troseddau cyllyll, a throseddau gynnau a rhannau 
o droseddoldeb lle mae trais difrifol neu fygythiad 
ohono yn rhan anwahanadwy ohono, fel mewn 
gangiau a delio cyffuriau trwy linellau sirol. Mae 
hefyd yn cynnwys bygythiadau troseddol sy’n 
dod i’r amlwg mewn rhai ardaloedd o’r wlad fel 
defnyddio sylweddau cyrydol fel arf.
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Mae trais difrifol yn ymestyn i ffurfiau eraill o 
ymosodiadau difrifol wrth gwrs. Rydym yn 
gwybod bod cyfran sylweddol o drais yn 
gysylltiedig â naill ai cam-drin domestig neu 
alcohol, ond nid yw’r ddwy elfen bwysig yma 
yn gyrru’r cynnydd yr ydym yn ei weld mewn 
troseddau treisgar. Dyna pam nad ydynt yn 
cael y prif sylw yn y ddogfen hon. Nid yw’r 
strategaeth chwaith yn ymdrin yn benodol â 
cham-drin rhywiol, caethwasiaeth fodern na 
thrais yn erbyn menywod a merched.  Gallant 
i gyd fod â ffurf ar drais difrifol yn gynwysedig 
ynddynt ond mae strategaeth benodol yn barod 
yn ymdrin â’r materion pwysig hyn, ac felly nid 
ydynt yn cael eu cynnwys yng nghwmpas y 
strategaeth newydd hon.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf hefyd bu 
rhaglen sylweddol o waith i ymdrin â throseddau 
difrifol a chyfundrefnol gan gynnwys sefydlu’r 
Asiantaeth Droseddau Genedlaethol (NCA) yn 
2013.  Mae i’r strategaeth hon gysylltiadau cryf 
â gwaith y Llywodraeth ar droseddau difrifol a 
chyfundrefnol, yn arbennig ar gyfer bygythiadau 
fel llinellau sirol a throseddau arfau tanio. 
Rydym yn nodi’r cysylltiadau trwy’r strategaeth 
hon ac rydym yn glir, yn arbennig ar gyfer ein 
gweithgareddau atal a gorfodi, y byddwn yn 
manteisio ar y cyfleoedd i wneud y mwyaf 
o’n gwaith yn y maes hwn, gan gysylltu o ran 
gweithredu i sicrhau bod dull diwnïad yn cael 
ei ddefnyddio yn lleol a chenedlaethol pan fydd 
yn berthnasol. Mae’r Strategaeth Gyffuriau, a 
gyhoeddwyd yng Ngorffennaf 2017, hefyd yn 
sail i’r adrannau allweddol yn y strategaeth hon 
ar gyflenwi cyffuriau anghyfreithlon a’r galw 
amdanynt. 

Mae’r Strategaeth Trais Difrifol ar gyfer Cymru 
a Lloegr. Rydym yn cydnabod bod rhai o’r 
meysydd dan sylw yn faterion sydd wedi eu 
datganoli yng Nghymru, fel iechyd ac addysg.  
Yn yr un modd bydd cyflawni a gweithredu rhai 
elfennau o’r strategaeth hefyd yn amrywio yng 
Nghymru oherwydd bod gwasanaethau lleol 
wedi eu datganoli, ac felly byddwn yn gweithio 
gyda Llywodraeth Cymru i symud y strategaeth 
hon ymlaen. Rydym hefyd yn cydnabod bod 
rhai o’r materion a ddynodir yn y strategaeth 
hefyd yn berthnasol i’r Alban a Gogledd 
Iwerddon a byddwn yn ymgysylltu yn glos â’u 
Llywodraethau.

Mae’r strategaeth hon yn cynnwys data, ymchwil 
a chamau a fwriadwyd ar gyfer pobl ifanc (dan 
18 oed) ac oedolion ifanc (sy’n golygu grŵp 
ehangach o oedolion iau hyd at 25 oed).  Pan 
fyddwn wedi cyfeirio at ddata neu dystiolaeth 
sy’n ymwneud â gwahanol grwpiau oedran neu 
pan fydd camau gweithredu wedi eu targedu at 
oedolion rydym wedi ceisio gwneud hynny’n glir 
yn y strategaeth ei hun. 



Pennod 1

Tueddiadau mewn trais  
difrifol a’r hyn sydd yn ei 
yrru
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Mae’r bennod hon yn nodi ein ffordd o feddwl 
am y tueddiadau mewn trais difrifol a’r hyn sy’n 
gyrru’r cynnydd diweddar. Mae’n canolbwyntio ar 
droseddau cyllyll, troseddau gynnau a lladdiadau.  
O bryd i’w gilydd, mae’r bennod yn tynnu ar ddata 
ar droseddau lladrad. Mae cyfran sylweddol o 
droseddau lladrad (21%) yn cynnwys defnyddio – 
neu fygwth defnyddio – cyllell. Ar y llaw arall, mae 
lladradau cyllyll yn cyfrif am 40% o’r holl droseddau 
yn ymwneud â chyllyll neu offeryn miniog.  

Gostyngodd troseddau yn sylweddol dros 
yr ugain mlynedd diwethaf, fel mae’r graff 
isod yn dangos. Un o’r pethau trawiadol am 
y gostyngiad, dros y cyfnod cyfan, yw ei fod 
wedi bod yn gyffredin ar gyfer bron pob math o 
droseddau o fân-ladradau i lofruddio. 

Ffigwr 1: Tueddiadau yn Arolwg Troseddau Cymru a Lloegr ac yn y troseddau a gofnodwyd gan yr 
heddlu, y flwyddyn yn dod i ben 1981 hyd y flwyddyn yn dod i ben Medi 2017

Ffynhonnell: Troseddau a gofnodwyd gan yr heddlu; Arolwg Troseddau Cymru a Lloegr
1. Nid yw troseddau a gofnodwyd gan yr heddlu yn cael eu dynodi yn Ystadegau Cenedlaethol.
2. Mae data CSEW ar y siart hon yn cyfeirio at gyfnodau gwahanol: a) 1981 i 1999 yn cyfeirio at droseddau a brofwyd yn y flwyddyn galendr (Ionawr i Ragfyr)
 b) o’r flwyddyn yn dod i ben Mawrth 2002 ymlaen mae’r amcangyfrifon yn ymwneud â throseddau a brofwyd yn y 12 mis cyn y cyfweliad, ar sail cyfweliadau a 

gynhaliwyd yn y flwyddyn ariannol honno (Ebrill hyd Fawrth).
3. O’r flwyddyn yn dod i ben Mawrth 2012 ymlaen, mae data troseddau a gofnodwyd gan yr heddlu wedi cynnwys troseddau o ddata ffynonellau twyll ychwanegol.
4. Mae data CSEW yn cyfeirio at oedolion 16 oed a hŷn neu at aelwydydd.
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Ebrill 1998: Cyflwyno rheolau cyfrif 
newydd y Swyddfa Gartref

Troseddau a Gofnodwyd gan yr Heddlu 
(1981-1997 blwyddyn yn dod i ben Rhagfyr)
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Troseddau Cenedlaethol

Troseddau a Gofnodwyd gan yr Heddlu
(1999-2015 blwyddyn yn dod i ben Mawrth)
(2016-17 blwyddyn yn dod i ben Medi)

Statws Ystadegau Cenedlaethol yn cael 
ei dynnu oddi ar droseddau a gofnodir 
gan yr heddlu yn Ion 2014

Mae rhai troseddau treisgar difrifol wedi bod yn 
cynyddu ers 2014 – lladdiad, troseddau cyllyll, 
troseddau gynnau – ond yn nodweddiadol dim 
ond 1% o’r troseddau a gofnodir gan yr heddlu 
yw’r rhain.1 Ar gyfer y 99% arall, mae’r dystiolaeth 
ar y cyfan yn awgrymu bod troseddu yn gyffredinol 
wedi dal i ostwng, yn ôl y data Arolwg Troseddau 
diweddaraf (hyd y flwyddyn yn dod i ben Medi 
2017).2 Ond, mae ystadegau troseddau yn 
gymhleth ac yn hawdd i’w camddeall. Mae’r 
cymhlethdod yn deillio o ddwy brif ffactor. Yn 
gyntaf, mae’r heddlu wedi gwneud gwelliannau 
sylweddol i’r ffordd y maent yn cofnodi troseddau3; 
ac yn ail, mae dioddefwyr wedi dod ymlaen yn 
gynyddol i roi adroddiadau am droseddau a fu yn 
rhai ‘cudd’ fel cam-drin domestig a rhywiol.4 Mae 

hyn yn golygu bod y nifer o droseddau y rhoddir 
adroddiad amdanynt ac a gofnodir gan yr heddlu 
wedi cynyddu, beth bynnag yw’r tueddiadau mewn 
troseddoldeb gwirioneddol.

I gael gwell darlun mae angen i ni droi at ffynonellau 
gwahanol: yr Arolwg Troseddau annibynnol i 
Gymru a Lloegr, ac ystadegau ysbytai. Er bod trais 
wedi cynyddu o 94% yn ffigyrau’r heddlu rhwng 
2012/13 a 2016/17, aeth i lawr o 26% yn yr Arolwg 
Troseddau ac o 17% mewn data ysbytai.5 Ond, 
mae data ysbytai, nad yw newidiadau yn ffigyrau’r 
heddlu yn effeithio arno, hefyd yn dangos bod rhai 
mathau o drais difrifol yn codi yn wirioneddol, ac 
maent wedi codi ers 2014/15.
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Ffigwr 2: Tueddiadau tymor hir wedi eu mynegeio mewn lladdiadau, troseddau arfau saethu 
a throseddau cyllyll a gofnodwyd gan yr heddlu10 

Lladdiadau

Troseddau arfau saethu

Troseddau cyllyll

Tabl 1: Tueddiadau mewn lladdiadau, troseddau arfau tanio a chyllyll a gofnodwyd gan yr heddlu11

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

Lladdiad 553 558 533 539 574 628

Troseddau 
cyllyll (a) 28,393 24,566 23,665 24,178 26,547 32,014

Troseddau 
arfau tanio 
(b) 6,022 5,158 4,856 4,911 5,182 6,375

Ffynhonnell: Troseddau a gofnodwyd gan yr heddlu

(a)  Mae’r casgliad o ddata troseddau cyllyll yn seiliedig ar ddefnyddio cyllyll mewn troseddau dethol.  Sef: ymgais i lofruddio, bygythiadau 
i ladd, ymosodiad gyda niwed, ymosodiad gyda’r bwriad o achosi niwed difrifol, lladrad, treisio ac ymosodiad rhywiol. 

Mae ‘defnyddio’ yn golygu bod y dioddefwr wedi ei drywanu â chyllell neu offeryn miniog, a’r croen wedi ei dorri. Mae hefyd yn cynnwys 
bygythiadau pan fydd y dioddefwr wedi ei ddarbwyllo y bydd yn cael ei drywanu a bod tystiolaeth o fwriad yr un dan amheuaeth i greu’r 
argraff hon.

(b)  Mae troseddau arfau tanio yn cynnwys y rhai lle mae’r arf naill ai yn cael ei saethu, ei ddefnyddio fel arf di-awch neu fel bygythiad.

Cynyddodd troseddau cyllyll a gofnodwyd gan 
yr heddlu o 36% rhwng 2013/14 a 2016/17.6 
Ond, mae tystiolaeth bod tua hanner y troseddau 
ychwanegol yma oherwydd gwell cofnodi gan yr 
heddlu – yn yr un cyfnod, dengys y niferoedd a 
dderbyniwyd i’r ysbyty oherwydd ymosodiadau 
ag arfau miniog gynnydd o ddim ond 18%.7 
Cynyddodd troseddau yn ymwneud ag arfau tanio 
o 31% rhwng 2013/14 a 2016/17. 

Yma hefyd mae tystiolaeth bod rhan, ond nid 
y cyfan, o’r cynnydd oherwydd gwelliannau 
penodol yn y modd y cofnodir troseddau arfau 
tanio.8 Cynyddodd lladdiadau, sy’n cynnwys 
pob math o lofruddiaeth a dynladdiad, ac nad 
yw’r newidiadau yn nulliau cofnodi’r heddlu wedi 
effeithio arno, o 18% rhwng 2013/14 a 2016/17 
(ac eithrio dioddefwyr Hillsborough).9  10
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Er mai dim ond 1% o gyfanswm y troseddau 
yw’r troseddau hyn, maent, wrth gwrs, ymhlith 
y rhai mwyaf niweidiol i gymdeithas. Felly mae’r 
cynnydd diweddar yma yn peri pryder ond 
mae angen ei osod yn ei gyd-destun hefyd. 
Er gwaethaf y cynnydd diweddar, mae’r nifer 
o laddiadau yn 2016/17 yn dal 31% yn is na’r 
uchafbwynt yn 2003/0412, sy’n cyfateb i 276 yn 
llai o laddiadau.13 Mae troseddau sy’n cynnwys 
arfau tanio 43% yn is na’u huchafbwynt yn 
2005/06.14 Mae Cymru a Lloegr ymhlith y 
lleoedd mwyaf diogel i fyw, fel y mae adroddiad 
lladdiadau byd-eang diweddaraf y Cenhedloedd 
Unedig yn dangos. Mae’r gyfradd ar gyfer y 
Deyrnas Unedig ymhell dan y cyfartaledd byd-
eang ac Ewropeaidd.15

Er bod cyfraddau lladdiadau yn amrywio 
ar draws y gwledydd, gwelwyd rhywfaint o 
debygrwydd yn y tueddiadau tymor hir. Mewn 
llawer o wledydd datblygedig, gwelwyd tri 
throbwynt y gellid eu dynodi ac arwyddocaol 
yn yr 160 mlynedd diwethaf.16 Yng Nghymru a 
Lloegr yn fwy penodol, disgynnodd cyfraddau 
lladdiadau yn drawiadol o ganol y bedwaredd 
ganrif ar bymtheg hyd yr 1960au. Yna fe 
wnaethant droi ar i fyny am tua 40 mlynedd hyd 
2003/0417, pan wnaethant ddechrau gostwng 
eto hyd at 2014. Gwelir yr un patrwm cyffredinol 
mewn nifer o wledydd eraill, hyd yn oed ar gyfer 
y cynnydd diweddar ers 2014 (gweler tabl 2). 
Awgryma hyn bod posibilrwydd bod elfen fyd-
eang i’r duedd. Mae’n rhy gynnar i wybod a fydd 
y trobwynt diweddar o’r un pwysigrwydd tymor 
hir â rhai blaenorol, ond mae’n bwysig bod yn 
ymwybodol y gall tuedd o’r fath fod yn datblygu. 

Tabl 2:  Tueddiadau lladdiadau yn ôl gwlad, 2008 
hyd 2014, a 2014 hyd 2016

Lladdiad

Newid rhwng 
2008 a 2014

Newid rhwng 
2014 a 2016

Cymru a Lloegr -22% 16%

UDA -14% 22%

Yr Alban -37% 3%

Sweden 6% 22%

Canada -15% 17%

Ffrainc -21% 0%

Yr Almaen -4% 15%

Awstralia -8% -5%

Denmarc 9% -16%

Ffindir Amherthnasol -23%

Yr Eidal -23% -16%

Sbaen -24% -10%

Yr Iseldiroedd -18% -24%

Ffynhonnell: i Gymru a Lloegr: Mynegai Lladdiadau’r Swyddfa 
Gartref. Data rhyngwladol: gweler troednodyn 18. 

Nodiadau:

1.  Mae’r canrannau a ddangosir yn y tabl ar gyfer yr Alban yn 
dangos newidiadau yn y nifer o ddioddefwyr lladdiad rhwng 
2008/09 a 2014/15, a rhwng 2014/15 a 2016/17. 

2.  Mynegai Lladdiad, y Swyddfa Gartref, ar 16 Tachwedd 2017; 
gall y ffigyrau gael eu diwygio wrth i achosion gael eu trin 
gan yr heddlu a’r llysoedd, neu wrth i ragor o wybodaeth 
ddod ar gael.  Ac eithrio 96 o ddioddefwyr Hillsborough a 2 
ddioddefwr ymosodiadau terfysgol yn 2016. 

3.  Nid yw’r newidiadau ar gyfer Ffrainc yn cynnwys dioddefwyr 
ymosodiadau terfysgol. Cynyddodd lladdiadau yn Ffrainc 
hefyd, er i’r cynnydd gychwyn yn fwy diweddar nag yng 
Nghymru a Lloegr ac nid ydynt yn cael eu hadlewyrchu yn y 
gymhariaeth ar gyfer 2014-2016. Yn dilyn gostyngiad mewn 
lladdiadau yn Ffrainc yn 2015, roedd cynnydd o 11% yn 2016 
a chynnydd eto o 12% yn 2017. 

Mewn rhai gwledydd mae tuedd debyg yn 
amlwg ar gyfer troseddau lladrad – er nad yw 
data lladrad yn cael eu mesur yr un mor gyson 
ar draws y gwledydd ac y mae rhai lladdiad. 
Mae Tabl 3 yn dangos, yn yr un modd â Chymru 
a Lloegr, bod chwech o’r deuddeng gwlad 
a archwiliwyd hefyd wedi profi cynnydd yn y 
lladradau a gofnodwyd yn 2016.
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Tabl 3:  Tueddiadau lladrad yn ôl gwlad, 2008 i 
2015, a 2015 i 2016 

Lladrad

Newid rhwng 
2008 a 2015

Newid rhwng 
2015 a 2016

Cymru a Lloegr -37% 10%

UDA -26% 1%

Yr Alban -55% 8%

Sweden -5% 1%

Canada -32% -2%

Ffrainc -2% -5%

Yr Almaen -11% -4%

Awstralia -46% 5%

Denmarc -40% 7%

Ffindir -9% 8%

Yr Eidal -24% -6%

Sbaen -10% -2%

Yr Iseldiroedd -26% -7%

Ffynhonnell: i Gymru a Lloegr: Ystadegau troseddau a 
gofnodwyd gan heddlu’r Swyddfa Gartref, ar 6 Hydref 2017.  
Data rhyngwladol: gweler troednodyn 19.

Nodyn:

1.  Ar gyfer yr Alban, mae’r canrannau a ddangosir yn y tabl yn 
dangos newidiadau yn y nifer o ladradau a gofnodwyd rhwng 
2008/09 a 2015/16, a rhwng 2015/16 a 2016/17. 

Yn union fel y gwelwyd y gostyngiad mewn 
troseddau ym mhob rhan o Gymru a Lloegr, 
mae’r cynnydd hwn mewn trais difrifol hefyd 
wedi digwydd trwy Gymru a Lloegr. Trwy gasglu 
lluoedd heddlu Lloegr at ei gilydd gwelir cynnydd 
cyfansymiol yn y pedwar math o droseddau: 
lladdiad, troseddau gynnau, troseddau cyllyll a 
lladrad rhwng 2013/14 a 2016/17. Mae’r un peth 
yn wir petai lluoedd Cymru yn cael eu crynhoi, er 
bod cyfradd y cynnydd yn is nag ar gyfer Lloegr.  
Mewn gwirionedd, mae bron pob llu heddlu wedi 
gweld cynnydd mewn troseddau cyllyll ers 2014, 
(gweler ffigwr 3).20 

Ffigwr 3: Newidiadau yn niferoedd y troseddau yn ymwneud â chyllell neu arf miniog ar gyfer y flwyddyn 
hyd Fedi 2014 i’r flwyddyn hyd Fedi 2017 

Ffynhonnell: Ystadegau troseddau a gofnodwyd gan yr heddlu            
Sylwer: Mae MPS, nad yw’n cael ei ddangos, wedi cynyddu o 3,454 o droseddau. Ar adeg cyhoeddi’r strategaeth hon, roedd Heddlu 
Manceinion Fwyaf yn adolygu eu ffigyrau troseddau cyllyll ac felly nid yw’r rhain wedi eu cynnwys yn y siart
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Gyrwyr trais difrifol 

Dengys dadansoddiadau bod llawer o wahanol 
fathau o drais difrifol, ac felly mae’n debygol 
bod llawer o wahanol yrwyr. Oherwydd hyn mae 
lefelau a thueddiadau trais difrifol yn debygol o 
adlewyrchu pwysau ar i fyny ac ar i lawr ar draws 
nifer o wahanol yrwyr. Mae’r Strategaeth Atal 
Troseddau Modern yn nodi’r dull hwn yn seiliedig 
ar chwe gyrrwr allweddol troseddau, sy’n cael eu 
trafod isod.21

Cyffuriau ac Elw

Ceir tystiolaeth gref bod marchnadoedd 
cyffuriau anghyfreithlon yn gallu gyrru newid 
sydyn mewn trais difrifol. Er enghraifft, 
yn Unol Daleithiau America, cred llawer o 
academyddion mai’r epidemig crac cocên 
oedd un o’r prif resymau am y cynnydd cyflym 
mewn lladdiadau a lladradau trwy ddiwedd yr 
1980au a dechrau’r 1990au.22 Cysylltwyd rhai 
cyffuriau, fel crac cocên, â thrais yn uniongyrchol 
trwy eu heffeithiau seicoactif.23 Ar achlysuron 
eraill gall cyffuriau yrru trais difrifol i fyny yn 
anuniongyrchol, naill ai trwy annog lladradau 
er mwyn talu am ddibyniaeth ar gyffuriau, neu 
trwy gystadleuaeth dreisgar rhwng gwerthwyr 
cyffuriau.24 Ni all cwynion mewn marchnadoedd 
cyffuriau anghyfreithlon gael eu datrys trwy sianeli 
cyfreithiol, felly gall y rhai sy’n cymryd rhan eu 
datrys yn dreisgar. Gall hyn arwain at waethygu’r 
sefyllfa wrth i’r gwerthwyr geisio darlunio eu 
hunain fel rhai eithafol o dreisgar, a chario arfau, 
fel na fyddant yn cael eu twyllo yn y farchnad. 

Mewn un astudiaeth yn y Deyrnas Unedig yn 
cynnwys cyfweliadau gydag 80 o droseddwyr 
arfau tanio a gollfarnwyd, yr oedd dros eu hanner 
hefyd wedi cyflawni lladrad, daeth yr awduron i’r 
casgliad: ‘marchnadoedd cyffuriau anghyfreithlon 
yw’r un thema bwysicaf o ran defnyddio arfau 
tanio anghyfreithlon – mewn gwirionedd mae’n 
‘edefyn aur’ sy’n rhedeg trwy’r holl gyfweliadau i 
ryw raddau.”25  

Yn ychwanegol, mae cysylltiad cryf rhwng trais 
difrifol, cyffuriau ac elw (sy’n cyfleu troseddoldeb 
mwy cyfundrefnol a fwriadwyd i wneud elw 
tu hwnt i angen ar y funud). Gall trais gael ei 
ddefnyddio fel dull o gynnal a chynyddu elw yn y 
marchnadoedd cyffuriau.26

Mae tystiolaeth dda bod yr elfennau hyn yn 
ffactor yn y cynnydd diweddar mewn trais 
difrifol. Seiliwyd Tabl 4 isod ar ddadansoddiad o 
laddiadau lle mae’n bosibl dosbarthu’r drosedd 
yn un oedd yn cynnwys deliwr neu ddefnyddiwr 
cyffuriau cydnabyddedig - yn ddioddefwr neu 
dan amheuaeth - neu pan nad oedd gan y 
dioddefwr na’r un dan amheuaeth gysylltiad 
â chyffuriau. Rhwng 2014/15 a 2016/17 
cynyddodd y lladdiadau oedd yn cynnwys delwyr 
a/neu ddefnyddwyr cyffuriau anghyfreithlon, fel 
dioddefwyr, rhai dan amheuaeth, neu’r ddau, 
o 206 i 247. Disgynnodd y nifer o laddiadau lle 
nad oedd y dioddefwr na’r un dan amheuaeth 
yn ddefnyddiwr/ddeliwr cyffuriau.  Cynyddodd y 
gyfran o laddiadau lle’r oedd naill ai’r dioddefwr 
neu’r un dan amheuaeth yn ddefnyddiwr neu 
ddeliwr cyffuriau o 50% i 57% (Tabl 4).
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Dengys dangosyddion bod amlder cyffredinol 
defnydd o gyffuriau anghyfreithlon yn parhau yn 
sefydlog, ac ar lefel lawer is nag yn yr 1990au 
neu 2000au.28 Ond o fewn y farchnad gyffredinol 
gwelwyd newidiadau pwysig sydd, mae’n debyg, 
wedi cyfrannu at y cynnydd mewn trais difrifol. 
Un ohonynt oedd ymddangosiad Sylweddau 
Seicoactif Newydd fel ‘spice’ sydd wedi eu 
cysylltu â thrais difrifol mewn carchardai a 
chymunedau digartref.29 Un arall yw ymwneud 
cynyddol pobl ifanc â gwahanol agweddau o’r 
farchnad gyffuriau anghyfreithlon. Er enghraifft, 
mae’r data arolwg a thriniaeth diweddaraf 
yn awgrymu bod cynnydd yn ddiweddar yn 
y defnydd o gyffuriau hamdden (canabis er 
enghraifft) ymhlith y rhai 11-15 oed.30 Ac er nad 
oes unrhyw dystiolaeth bod y grŵp oedran hwn 
yn cynyddu eu defnydd o gyffuriau dosbarth 
A, mae’r collfarnau i bobl ifanc (10-17 oed) am 
gynhyrchu cyffuriau dosbarth A a bod â rhai 
yn eu meddiant gyda’r bwriad o gyflenwi wedi 
cynyddu o 77% rhwng 2012 a 2016, dair gwaith 

y cynnydd cyfatebol ymhlith troseddwyr sy’n 
oedolion.31 Ond efallai mai’r elfen bwysicaf yw’r 
cynnydd yn y defnydd o grac ers 2014, sy’n 
debygol o gael ei yrru gan ffactorau cyflenwad a 
galw.32 Mae Colombia, y brif ffynhonnell cocên 
yn y Deyrnas Unedig, wedi gweld meithrin coca 
yn carlamu ymlaen ers 2013, yn ôl adroddiad 
gan y Cenhedloedd Unedig.33 Yn unol â hyn, 
cynyddodd purdeb crac cocên yn Lloegr o 36% 
yn 2013 i 71% yn 2016.34 

Gall marchnadoedd cyffuriau hefyd helpu i 
esbonio daearyddiaeth y cynnydd presennol.  Un 
o’r canfyddiadau mwyaf trawiadol am y cynnydd 
mewn trais difrifol ers 2014 oedd nad yw wedi 
ei gyfyngu i’r prif ardaloedd metropolitan.  Tra 
roedd lluoedd heddlu fel Essex wedi gweld 
cynnydd trawiadol mewn troseddau cyllyll 
a gofnodwyd o 2012/13, dim ond yn 2016 
y dechreuodd troseddau cyllyll yn Llundain 
gynyddu.35 Ac er bod newidiadau mewn arferion 
cofnodi yn debygol o fod wedi cael dylanwad ar 

Tabl 4:  Lladdiadau lle’r oedd naill ai’r un dan amheuaeth neu’r dioddefwr yn ddefnyddiwr/ddeliwr cyffuriau,  
2014/15 a 2016/17 (a) (b)

2014/15 2016/17

Nifer %Col Nifer %Col

Dioddefwr a/neu’r un dan amheuaeth yn ddefnyddiwr neu 
ddeliwr 206 50 247 57

Dim cysylltiad â chyffuriau gan y dioddefwr na’r un dan 
amheuaeth 210 50 190 43

Cyfanswm: lladdiadau pan oedd yn amhosibl dweud a 
oedd cysylltiad â chyffuriau neu beidio (b) 416 437

Ddim yn hysbys a oedd cysylltiad â chyffuriau neu neb 
dan amheuaeth wedi ei ddynodi 90 152

Cyfanswm y lladdiadau 506 589

Ffynhonnell: Dadansoddiad penodol o Fynegai’r Swyddfa Gartref.  

(a) Mynegai Lladdiad, y Swyddfa Gartref, ar 16 Tachwedd 2017; gall y ffigyrau gael eu diwygio wrth i achosion gael eu trin gan yr heddlu a’r 
llysoedd, neu wrth i ragor o wybodaeth ddod ar gael. Heb gynnwys 96 o ddioddefwyr Hillsborough, 5 dioddefwr ymosodiad terfysgol 
ac 19 o droseddau a gofnodwyd i gychwyn fel dynladdiad corfforaethol yn 2016/17 a 5 trosedd a gofnodwyd i gychwyn fel dynladdiad 
corfforaethol yn 2014/15. Data’r rhai dan amheuaeth yn seiliedig ar y prif un dan amheuaeth.

(b) Lladdiadau cyffuriau oedd troseddau oedd yn bodloni’r amodau canlynol: 
- roedd yn hysbys bod y dioddefwr yn ddefnyddiwr neu ddeliwr cyffuriau; a /neu, 
- roedd yn hysbys bod yr un dan amheuaeth yn ddefnyddiwr neu ddeliwr cyffuriau. 
Os oedd yn hysbys bod y dioddefwr yn ddefnyddiwr neu ddeliwr cyffuriau, ac nad oedd yr un dan amheuaeth yn hysbys, cynhwyswyd y 
drosedd (gan y byddai hyn yn bodloni’r meini prawf ar gyfer lladdiad cyffuriau, beth bynnag oedd ‘statws’ cyffuriau’r un dan amheuaeth).

Roedd lladdiadau yn cael eu dosbarthu fel rhai heb gysylltiad â chyffuriau os nad oedd yn hysbys bod yr un dan amheuaeth na’r 
dioddefwr yn ddefnyddiwr nac yn ddeliwr.27
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y patrymau hyn, mae’r cynnydd mewn troseddau 
cyllyll y tu allan i’r prif ganolfannau metropolitan 
hefyd yn cael ei adlewyrchu yn nata derbyniadau 
GIG oherwydd ‘ymosodiad gyda gwrthrych 
miniog’.36 

Gall y patrymau hyn fod o leiaf yn rhannol 
oherwydd ffenomen y llinellau sirol lle mae 
gangiau gwerthu cyffuriau o’r prif ardaloedd 
trefol, fel Llundain, Birmingham a Lerpwl – yn 
cael eu gyrru gan gyflenwadau gormodol o 
bosibl – yn ceisio manteisio ar farchnadoedd 
mewn trefi ac ardaloedd eraill. Dangosodd yr 
asesiad bygythiad diweddaraf ar linellau sirol 
a gyhoeddwyd gan yr Asiantaeth Droseddau 
Genedlaethol (NCA) ym mis Tachwedd 2017 bod 
bron i bob ardal llu heddlu yng Nghymru a Lloegr 
wedi dioddef i ryw raddau.37 O’r 44 llu heddlu, 
soniodd 35 am droseddau cyllyll yn gysylltiedig 
â llinellau sirol a soniodd 32 llu heddlu am 
droseddau gynnau.  Nododd yr adroddiad NCA 
hefyd bod mwyafrif y lluoedd heddlu wedi cyfeirio 
at gyfraniad pobl fregus – a phlant yn neilltuol 
– yn y gweithgaredd llinellau sirol.38 Dengys 

tystiolaeth academaidd hefyd bod gangiau 
gwerthu cyffuriau llinellau sirol yn gyffredinol yn 
llawer mwy treisgar na’r delwyr lleol oedd wedi 
rheoli’r farchnad cyn hynny.39

Gall cyffuriau hefyd fod yn rhan o’r rheswm 
am y tebygrwydd byd-eang yn y tueddiadau. 
Awgrymodd adroddiad a gynhyrchwyd yn 
2017 i Sefydliad Cyfiawnder Cenedlaethol 
yr Unol Daleithiau y gall yr ehangu mewn 
marchnadoedd cyffuriau anghyfreithlon a grëwyd 
gan yr epidemig heroin ac opiodau synthetig 
fod yn gyfrannwr allweddol at gynnydd mewn 
lladdiadau yn yr Unol Daleithiau. Trwy ddefnyddio 
Adroddiadau Lladdiadau Ategol yr FBI ar gyfer 
2015 dynododd yr awduron gynnydd o tua 
20% ers y flwyddyn cynt mewn lladdiadau yn 
gysylltiedig â chyffuriau mewn cymhariaeth â 
chynnydd llawer llai (5%) mewn llofruddiaethau 
yn gysylltiedig â throseddau eraill (e.e. y rhai 
oedd yn gysylltiedig â lladradau neu fyrgleriaeth) 
a chynnydd o 3% mewn llofruddiaethau heb 
gysylltiad â throseddau eraill (gweler ffigwr 4).  
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Ffynhonnell: Rosenfeld, R., Gaston, S., Spivak, H. ac Irazola, S. (2017). Assessing and Responding to the Recent Homicide Rise 
in the United States. Washington, DC: Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau, Sefydliad Cyfiawnder Cenedlaethol. Agorwyd o: 
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/251067.pdf [agorwyd 28/02/2018]

Cyffuriau
(+21.2%) 

Trosedd Ddifrifol Arall
(+4.7%) 

Ddim yn drosedd ddifrifol
(+3.2%) 

Ffigwr 4: Newidiadau o flwyddyn i flwyddyn yn amgylchiadau lladdiadau UDA, 2011-2015
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Ffigwr 5: Tueddiadau wedi eu mynegeio mewn troseddau cyllyll a gofnodwyd gan yr heddlu a stopio 
a chwilio, 2010/11 - 2016/17

Ffynhonnell: Troseddau a gofnodwyd gan yr heddlu’r Swyddfa Gartref ac ystadegau pwerau a gweithdrefnau’r heddlu

Troseddau cyllyll ac offer miniog 
eraill a gofnodwyd gan yr heddlu

Stopio a chwilio a gofnodwyd 
gan yr heddlu

Stopio a chwilio a gofnodwyd 
gan yr heddlu (pan oedd arf 
ymosodol yn rheswm)

Nid yw hynny’n golygu na ddylai stopio a chwilio fod yn rhan o strategaeth wedi ei thargedu i wrthdroi’r 
tueddiadau hynny. Gall stopio a chwilio wedi ei dargedu fod yn offeryn pwysig pan fydd yn cael ei 
ddefnyddio yn rhan o ddull ehangach.

Gall y prif ffocws fod ar blismona lleoedd problemus a ffurfiau eraill o blismona wedi ei dargedu, pan fydd 
tystiolaeth y gellir ei phrofi o effeithiolrwydd (gweler blwch 1). Rydym hefyd yn gwybod bod sicrwydd 
y bydd cosb yn debygol o gael mwy o effaith na’i difrifoldeb.43 Mae’r duedd ar i lawr yn ddiweddar 
o ran arestiadau a chyhuddiadau am rai troseddau yn lleihau’r sicrwydd o gosb. Er enghraifft, wrth i 
droseddau lladrad gynyddu, mae’r nifer o gyhuddiadau o ladrad wedi aros yn gymharol wastad, sy’n 
golygu bod y ganran o droseddau sydd wedi arwain at gyhuddiad wedi gostwng (gweler ffigwr 6).44 

Effeithiolrwydd y System Cyfiawnder 
Troseddol 

Er bod tystiolaeth dda y gall gorfodi chwarae 
rhan hanfodol wrth ymdrin â’r troseddau hyn, 
mae’r rhan fwyaf o academyddion yn cytuno bod 
newidiadau mawr mewn tueddiadau troseddu 
yn dueddol o gael eu gyrru gan ffactorau tu 
hwnt i reolaeth yr heddlu – fel tueddiadau 
a marchnadoedd cyffuriau, newidiadau yn 
niogelwch tai a cherbydau, ac yn y blaen.40 

Mae’r dystiolaeth sydd ar gael yn awgrymu nad 
yw’r newid diweddaraf mewn trais difrifol yn 
eithriad o gwbl. Holodd rhai a yw’r gostyngiad 
yn y defnydd o stopio a chwilio wedi gyrru’r 

cynnydd. Nid yw’r data yn cefnogi casgliad o’r 
fath. Mae’n wir bod y niferoedd o achlysuron o 
stopio a chwilio wedi gostwng wrth i droseddau 
cyllyll, troseddau gynnau a dynladdiad godi 
(ffigwr 5). Ond, fel mae’r siart yn ei ddangos 
hefyd, gostyngodd stopio a chwilio rhwng 
2010/11 a 2013/14, pan oedd troseddau cyllyll 
hefyd yn gostwng.41 Dangosodd ymchwil gan 
y Coleg Plismona a’r Swyddfa Gartref hefyd 
mai dim ond effeithiau bychan iawn y mae 
newidiadau yn y lefel o stopio a chwilio wedi 
eu cael – ar y gorau – ar dueddiadau mewn 
troseddau treisgar, hyd yn oed pan fyddant yn 
cael eu mesur ar lefel leol.42 
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Ffigwr 6: Lladradau a gofnodwyd gan yr heddlu: tueddiadau mewn troseddau a chyhuddiadau/gwysion, 
Cymru a Lloegr

Lladradau (Echel chwith) Cyhuddiadau o ladrad (Echel dde)

Ffynhonnell: Ystadegau troseddau a gofnodwyd gan yr heddlu

Cymeriad 

Un o’r canfyddiadau pwysicaf mewn troseddeg 
yw bod lleiafrif bach o bobl yn cyflawni’r mwyafrif 
o droseddau. Nid yw trais difrifol yn eithriad. 
Yn yr Astudiaeth Cohort y Mileniwm, sy’n 
olrhain sampl gynrychioliadol yn genedlaethol o 
unigolion a aned yn 2000/01 (gan ei gwneud yn 
astudiaeth bwysig i ddeall y cohort presennol 
o bobl ifanc), dim ond 3% o’r unigolion, pan 
ofynnwyd iddynt yn 14 oed (2015/16), a 
ddywedodd eu bod wedi cario arf ar unrhyw 
adeg.45,46 Mae hyn, ynghyd â’r ymchwil a 
amlinellir yn y bennod nesaf, yn awgrymu, er 
bod ffactorau o ran sefyllfa fel alcohol a graddfa’r 
cythruddo yn bwysig yn sicr, y gall ffactorau yn 
ymwneud ag amgylchiadau personol wrth dyfu 
greu mwy o duedd tuag at drais mewn rhai 
unigolion.47

Yn gyffredinol gellir disgwyl perthynas 
wrthdroadol rhwng tueddiadau mewn troseddau 
ac oedran troseddwyr ar gyfartaledd. Hynny yw, 
mae troseddau yn cynyddu pan fydd oedran 
cyfartalog y boblogaeth sy’n troseddu yn 
gostwng, ac mae troseddu yn gostwng wrth i’r 
oedran fynd i fyny. Yn sylfaenol i’r patrwm hwn 
mae tystiolaeth gref bod tuedd i dueddiadau 

mewn troseddu gael eu gyrru gan gyfran fechan 
o unigolion prysur y mae eu gyrfa droseddol yn 
dueddol o leihau trwy broses faith o ‘weithredu 
llai wrth fynd yn hŷn’.48 Ar gyfer dehongli 
tueddiadau presennol felly, mae’n bwysig deall 
a yw’r amodau wedi newid mewn rhyw ffordd a 
fyddai’n esbonio’r newid tuag at droseddwyr iau.  

Er bod y data am oedran troseddwyr yn 
gyfyngedig, mae amrywiol ffynonellau data yn 
dangos newid i’r cyfeiriad hwnnw. Dengys Ffigwr 
7 dueddiadau mewn rhybuddion a chollfarnau 
am fod â chyllyll yn eu meddiant. Trwy gydol y 
degawd diwethaf roedd mwyafrif y troseddwyr 
profedig dros, yn hytrach na dan 21 oed. Pan 
oedd oedran troseddwyr yn gostwng, o 2006 i 
2013, fe wnaeth y gyfran o droseddwyr 10-17 
(ieuenctid) a 18-20 oed (oedolion ifanc) hefyd 
ostwng. I’r gwrthwyneb, pan wnaeth cyfanswm 
y nifer o rybuddion/collfarnau droi am i fyny, fe 
wnaeth y gyfran o droseddwyr oedd yn ieuenctid 
ac oedolion ifanc ill dau gynyddu. 
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Ffigwr 7: Meddiant o eitem gyda llafn neu flaen miniog – cyfanswm y troseddwyr a gollfarnwyd neu’n derbyn 
rhybudd, a’r gyfran 10-17 oed ac 18-20 oed, Cymru a Lloegr, 2006 -2016

Cyfanswm y troseddwyr 
(Echel chwith)*

Cyfran o’r troseddwyr yn 
10-17 oed (Echel dde)

*Cyfanswm y troseddwyr a brofwyd yn cynnwys yr holl droseddwyr sy’n derbyn rhybudd neu gollfarn yn y flwyddyn dan sylw. 
Ffynhonnell: Offeryn deilliannau yn ôl troseddau ystadegau cyfiawnder troseddol y Weinyddiaeth Gyfiawnder. 
Ar gael o https://www.gov.uk/government/statistics/criminal-justice-system-statistics-quarterly-december-2016 [agorwyd 1 Mawrth 2018].

Cyfran o’r troseddwyr yn 
18-20 oed (Echel dde)

Yng nghyswllt lladradau, mae ffigwr 8 yn dangos, wrth i droseddau a gofnodwyd gynyddu rhwng 
2015/16 a 2016/17, cynyddodd y gyfran o’r rhai a arestiwyd oedd yn ieuenctid (10-17 oed) hefyd. 
Roedd hyn oherwydd cynnydd o 6% yn y nifer o ieuenctid a arestiwyd am ladrad yn 2016/17, ynghyd 
â gostyngiad yn y nifer o oedolion a arestiwyd am ladrad.  Roedd y cynnydd diweddar mewn lladrad 
a gofnodwyd ac ieuenctid dan amheuaeth yn dilyn gostyngiad dros gyfnod hir mewn lladradau a 
gofnodwyd ers canol y 2000au.  Yn ystod y cyfnod hwn, gostyngodd y nifer o rai 10-17 oed a arestiwyd 
am ladrad o hanner y rhai a arestiwyd yn 2006/07, i isafbwynt o 27% yn 2015/16.
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Ffigwr 8: Lladradau a gofnodwyd gan yr heddlu – troseddau a chyfran o’r rhai a arestiwyd yn 10-17 oed, 
Cymru a Lloegr, 2006/07 - 2016/17

Lladradau a Gofnodwyd 
(Echel chwith)

Cyfran o’r rhai a arestiwyd 
10-17 oed (Echel dde)

Ffynhonnell: Tablau bwletin Troseddau yng Nghymru a Lloegr – Y flwyddyn yn dod i ben Mawrth 2017. 
Ar gael o: https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/datasets/crimeinenglandandwalesbulletintables; 
a thablau data agored Arestiadau o Bwerau a gweithdrefnau’r Heddlu Cymru a Lloegr y flwyddyn yn dod i ben 31 Mawrth 2017 ail argraffiad.  
Ar gael o: https://www.gov.uk/government/statistics/police-powers-and-procedures-england-and-wales-year-ending-31-march-2017 

Ac er nad oes gennym ddata cenedlaethol am oedran troseddwyr troseddau cyllyll, gellir tybio beth yw 
proffil oedran y dioddefwyr ar sail data’r GIG (Episodau Ymgynghorwyr a Ddaeth i Ben, FCE).49 Gellir 
cysylltu oedran y dioddefwyr ag oedran y tramgwyddwyr, fel bod y data yn rhoi rhyw ddealltwriaeth o 
batrymau troseddu.50 Dengys data’r GIG ar gyfer Lloegr am ymosodiadau gyda gwrthrych miniog, ers 
2012/13, bod y nifer o episodau yn ymwneud ag unigolion 18 oed ac iau wedi cynyddu o 51%, i fyny o 
313 i 473. Ar gyfer yr episodau hynny sy’n ymwneud ag unigolion 18 oed a hŷn, dim ond 10% oedd y 
cynnydd cyfatebol. Ond, mae’r cynnydd mewn ymosodiadau â chyllyll yn digwydd gyda chefndir o lai o 
episodau o ymosod yn gyffredinol. 
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Ffigwr 9: ‘Episodau Ymgynghorol Ddaeth i Ben’ (FCE) y GIG ar gyfer ymosodiadau, 2012/13 – 2016/17: data 
wedi ei fynegeio ar gyfer pob ymosodiad, ac ymosodiad gyda gwrthrych miniog yn ôl oedran, Lloegr
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Ffynhonnell: Gweithgaredd Gofal Cleifion a Dderbyniwyd i Ysbytai’r GIG. Ar gael o https://digital.nhs.uk/article/4144/Hospital-care  
 
Ychydig iawn o episodau oherwydd ymosodiadau gyda gwrthrych miniog sy’n cynnwys unigolion dan 10 oed. 
Rhwng 2012/13 a 2016/17 roedd cyfanswm o 39 episod yn cynnwys unigolion dan 10 oed mewn cymhariaeth â 1,792 o episodau yn cynnwys unigolion 10-17 oed.
  
Ar gyfer ‘unrhyw ymosodiad’ defnyddiwyd y codau X85-Y4 a Y08-Y09. Nid yw ‘Ymosodiad rhywiol trwy rym corfforol’ (Y05), ‘esgeuluso a gadawiad’ a ‘thriniaeth wael 
arall’ wedi eu cynnwys.

Pob FCE yn cynnwys ymosodiad gyda 
gwrthrych miniog

Pob FCE yn cynnwys ymosodiad

Nid yw’r patrymau yma yn dueddol o gael eu hailadrodd ar gyfer troseddau yn gyffredinol. Mewn geiriau 
eraill, yr hyn nad ydym yn ei weld ar hyn o bryd yw symudiad cyffredinol at droseddu yn iau. Ond ar gyfer 
trais difrifol mae’n ymddangos bod y patrwm yn wahanol.  Efallai mai un rheswm am hyn yw’r effeithiau 
sy’n goferu o drais yn gysylltiedig â’r farchnad gyffuriau. Dengys tystiolaeth, os bydd gangiau yn dechrau 
cario rhagor o arfau oherwydd eu gweithgareddau gwerthu cyffuriau, gall eraill deimlo eu bod angen 
ymarfogi i ddiogelu eu hunain.51 Dim ond gwaethygu tueddiadau treisgar y mae hyn, gan ei fod yn 
golygu bod unrhyw wrthdaro yn debygol o arwain at ganlyniadau mwy difrifol.  

Yn olaf mae’n gymorth edrych ar dueddiadau diweddar o ran nodweddion dioddefwyr lladdiad. Dengys 
Tabl 5 dueddiadau diweddar yn oedran dioddefwyr lladdiad. Yn wahanol i’r data episodau GIG, lle’r 
oedd y cynnydd mwyaf ar gyfer rhai 10-17 oed, mae’r cynnydd mewn dioddefwyr lladdiad yn fwy amlwg 
yn y grwpiau oedran 18-24 a 25-29, a welodd gynnydd o 20% a 26% yn eu tro, 2014/15 – 2016/17.
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Tabl 5: Lladdiadau, yn ôl oedran y dioddefwr, 2014/15 hyd 2016/17

Band 
oedran 2014/15 2015/16 2016/17

% Newid
2014/15 - 2016/17

Dan 10 46 27 48 4

10-17 21 28 23 10

18-24 74 68 89 20

25-29 42 53 53 26

30 a hŷn 323 381 376 16

Ffynhonnell: Dadansoddiad penodol o Fynegai’r Swyddfa Gartref, ar 16 Tachwedd 2017.

Sylwer: Nid yw’n cynnwys dioddefwyr Hillsborough, dioddefwyr ymosodiadau terfysgol a throseddau dynladdiad corfforaethol. 

Mater arall posibl yw’r cynnydd yn y nifer o 
unigolion sydd fwyaf agored i niwed. Dengys y 
data bod niferoedd y plant mewn gofal, plant 
wedi eu gwahardd o’r ysgol ac oedolion digartref 
oll wedi cynyddu ers 2014.52 Mae’r dystiolaeth 
yn awgrymu bod gwahardd o’r ysgol a bod 
mewn gofal yn farcwyr ar gyfer risg gynyddol 
o fod yn ddioddefwyr ac yn dramgwyddwyr a 
hefyd camddefnyddio sylweddau.53 Er nad yw 
hyn yn golygu bod cysylltiad damweiniol rhwng 
cynnydd yn y bobl fwyaf agored i niwed a thrais 
difrifol, mae gan y grwpiau hyn rai o’r ffactorau 
sy’n golygu bod mwy o risg y bydd rhywun yn 
cam-fanteisio arnynt ar gyfer troseddau fel trais 
yn gysylltiedig â’r farchnad gyffuriau.54

Mae data gan y Gwasanaeth Heddlu Metropolitan 
(MPS) yn ddefnyddiol iawn trwy ddangos y 
gorgyffwrdd rhwng dioddefwyr lladdiad a’r rhai 
dan amheuaeth o’i gyflawni. O’r 306 o rai dan 
amheuaeth a enwyd mewn 134 o ymchwiliadau 
lladdiad gan yr MPS yn 2017, roedd 72% wedi 
dioddef trosedd yn y gorffennol, a 26% wedi 
dioddef trosedd cyllyll. Gan eithrio digwyddiadau 
terfysgol a lladdiadau domestig plant ac oedolion, 
roedd tri chwarter y 108 o ddioddefwyr lladdiad 
yn hysbys i’r MPS cyn hynny fel rhywun dan 
amheuaeth mewn ymchwiliad troseddol.55  

Mae lladdiadau menywod a phartneriaid agos 
wedi bod yn gymharol sefydlog dros y tair 
blynedd ddiwethaf. Achosion lle mae dynion yn 
ymosod ar ddynion sydd wedi gyrru’r cynnydd 
yn bennaf.56

Alcohol

Mae cysylltiad o ryw fath rhwng cyfran sylweddol 
o drais difrifol ag alcohol.  Mewn mwy na 
thraean o laddiadau (35%) yn 2016/17, roedd 
naill ai’r dioddefwr neu’r un dan amheuaeth 
wedi yfed alcohol cyn y digwyddiad (alcohol 
yn unig, h.y. heb gynnwys alcohol a chyffuriau 
anghyfreithlon).57 Mae alcohol yn aml yn 
ffactor mewn cam-drin domestig. Mae’r data 
lladdiadau yn datgelu bod tua chwarter y 
lladdiadau yn ymwneud â dioddefwyr a rhai dan 
amheuaeth sydd naill ai’n bartneriaid agos neu’n 
gynbartneriaid, neu’n aelodau o’r teulu.58 

Oherwydd hyn gall ymyraethau ar sail tystiolaeth 
sy’n targedu trais yn gysylltiedig ag alcohol a 
cham-drin domestig fod yn debygol o helpu i 
dynnu lefelau trais difrifol i lawr. Ers 2007/08, 
mae cyfanswm y nifer o laddiadau pan wnaeth yr 
un dan amheuaeth neu’r dioddefwr yfed alcohol 
yn unig wedi gostwng ac maent yn awr yn cyfrif 
am gyfran lai o gyfanswm y lladdiadau (i lawr o 
41% yn 2007/08). Felly ychydig o dystiolaeth 
sydd bod y cynnydd presennol yn cael ei yrru 
gan y mathau hyn o droseddau. 
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Ffigwr 10: Lladdiadau pan oedd y dioddefwr neu’r un dan amheuaeth wedi yfed alcohol yn unig, 
Cymru a Lloegr, 2017/08 - 2016/17 (a)56

Cyfran o laddiadau pan oedd 
y dioddefwr neu’r un dan 
amheuaeth wedi yfed alcohol 
yn unig (Echel dde)

Ffynhonnell: Dadansoddiad penodol o Fynegai’r Swyddfa Gartref, ar 16 Tachwedd 2017.
(a) Heb gynnwys lladdiadau pan oedd naill ai’r dioddefwr neu’r un dan amheuaeth wedi cymryd alcohol a chyffuriau
 

Nifer y lladdiadau pan oedd 
y dioddefwr neu’r un dan 
amheuaeth wedi yfed alcohol 
yn unig (Echel chwith)

Cyfle59

Datgana un o’r damcaniaethau troseddol mwyaf dylanwadol y gall troseddu gael ei yrru, nid yn unig 
gan unigolion sydd â mwy o duedd at droseddu, ond gan ffactorau sy’n gwneud y cyfle i droseddu yn 
fwy.60 Er enghraifft, mae mwy o bobl mewn tafarndai a chlybiau caeedig yn yfed alcohol yn cynyddu’r 
cyfle ar gyfer cythruddo a thrais. Ond, fel mae’r adran uchod wedi dangos, nid oes tystiolaeth gref bod y 
cynnydd presennol yn cael ei yrru gan drais yr economi nosweithiol.

Un o’r ffyrdd y mae’r cyfle ar gyfer trais difrifol wedi newid trwy’r byd dros y blynyddoedd diwethaf yw 
cyfryngau cymdeithasol. Fel y dywedwyd nid yw y mwyafrif llethol o unigolion yn ymwneud â thrais 
difrifol nag yn cario arfau (llai na 1% o rai 10-29 oed, yn ôl Arolwg Troseddau Cymru a Lloegr61), ac yn yr 
un modd nid oes gan y rhan fwyaf o lawer o’r defnydd o gyfryngau cymdeithasol ddim byd i’w wneud 
â thrais difrifol. Ond y mae lleiafrif bychan iawn o’r defnydd yn ymwneud â thrais difrifol, ac er bod 
poblogrwydd y cyfryngau cymdeithasol wedi dechrau cyn y cynnydd mewn trais difrifol, mae’r twf mewn 
ffonau clyfar rhwng 2011 a 2014 wedi trawsnewid hygyrchedd cyfryngau cymdeithasol a chreu cyfle di-
ben-draw bron i gystadleuwyr wylltio ei gilydd, ac i’r pryfocio hwnnw gael ei weld gan gynulleidfa lawer 
ehangach am gyfnod llawer hwy.62 Gall hyn fod wedi arwain at gylchoedd o drais dant am ddant.63  
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Mae tystiolaeth gref bod gangiau sy’n cystadlu yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol i hyrwyddo 
diwylliant gangiau, i dynnu blewyn o drwyn ei gilydd a chymell trais.64 Mae gan rai aelodau o gangiau 
filoedd o ddilynwyr.65 Dengys gwaith ymchwil mai’r sylwadau a’r fideos yr edrychir arnynt amlaf yw’r rhai 
sy’n fwyaf tebygol o arwain at drais dialgar.66 Trwy hynny gwneir i arfau a bywyd gangiau ymddangos yn 
apelgar, gan arwain at ddynwared mae’n bosibl.67 

Mae’r cyfryngau cymdeithasol hefyd yn cynnig dull o hyrwyddo gweithgareddau gwerthu cyffuriau a 
recriwtio eraill i’r ffordd o fyw.68 Mae gwerthu cyffuriau yn cynnig llwybr posibl tuag at nwyddau materol 
y gellir eu gweld fel rhai na ellir eu cael trwy ddulliau eraill. Mae’n cynnig cyfoeth i grŵp dethol ar frig yr 
hierarchaeth gwerthu cyffuriau y mae pobl eraill yn eu hedmygu. Ond yn y gorffennol roedd y broses 
hon yn gofyn am agosatrwydd corfforol. Chwalodd seibr-ofod y rhwystr hwnnw. Un o’r pethau mwyaf 
cyffredin a wneir gan grwpiau yn gysylltiedig â chyffuriau ar gyfryngau cymdeithasol yw rhoi lluniau 
ohonynt eu hunain wedi eu hamgylchynu ag arian a gafwyd, yn honedig, trwy werthu cyffuriau.69  

Ffigwr 11: Nifer a gafodd ffonau clyfar (oedolion 16+), 2011 – 2017
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Ffynhonnell: Ofcom (2017) Adroddiad y Farchnad Delegyfathrebu- Y Deyrnas Unedig. Ofcom. 
Ar gael yn: https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0017/105074/cmr-2017-uk.pdf [agorwyd 2 Mawrth 2018]
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Blwch 1:  Plismona mannau problemus - beth yw hynny a sut y mae’n gweithio

Mae data yn datgelu, mewn ardaloedd llu heddlu, bod troseddau treisgar difrifol wedi crynhoi yn fawr 
mewn rhai ardaloedd, a elwir yn fannau problemus (gweler ffigwr 12 isod).

Ffigwr 12:  Map yn dangos crynhoad troseddau cyllyll yn Swydd Bedford

Cyfanswm Troseddau Cyllyll pob Ardal Plismona
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Ffynhonnell: Data Heddlu Swydd Bedford

Mae gan hyn oblygiadau ar gyfer gweithgareddau atal yr heddlu. Dangosodd astudiaethau, yn 
hytrach nag aros i drosedd ddigwydd ac ymateb iddi, y gall troseddu gael ei ostwng trwy wneud 
gweithgareddau gweladwy iawn yn y mannau problemus yma er mwyn atal troseddoldeb, boed 
trwy batrôl, stopio a chwilio wedi ei dargedu, chwilio am arfau, a gweithgareddau cymunedol, trwy 
dargedu adnoddau heddlu mewn mannau problemus o’r fath.70 Er enghraifft, canfu cynllun treialu 
yn Peterborough yn ddiweddar bod cynyddu patrolau 15 munud gan Swyddogion Cefnogaeth 
Gymunedol yr Heddlu (nad oedd ganddynt bwerau stopio a chwilio nac arestio o gwbl) mewn 
mannau problemus wedi gostwng troseddu o 39%.71 Canfyddiad arall trwy ymchwil, sy’n bwysig ac 
wedi ei brofi yn drylwyr, yw nad yw plismona mannau problemus yn symud gweithgaredd troseddol 
i leoliad arall.72 Mae’n arwain at ostyngiadau gwirioneddol mewn troseddu. Yn ychwanegol, mae hyn 
yn rhywbeth y gellir ei fonitro a’i brofi ym mhob llu heddlu trwy ddadansoddi data. Trwy dechnoleg 
symudol gellir monitro, addasu a phrofi’r amser a dreulir gan heddlu mewn mannau problemus i 
bennu’r defnydd gorau ohono.
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Pwyntiau Allweddol:

• Er bod troseddau yn gyffredinol yn gostwng, mae lladdiad, troseddau gyda chyllyll a throseddau 
gynnau wedi codi ers 2014 ar draws bron bob ardal llu heddlu yng Nghymru a Lloegr. Cododd 
lladrad hefyd yn gyflym ers 2016.

• Law yn llaw â’r cynnydd hwn gwelwyd symudiad tuag at ddioddefwyr a thramgwyddwyr iau. 
Ar gyfer lladdiadau mae’r cynnydd yn cael ei yrru gan achosion pan fydd dynion yn ymosod ar 
ddynion yn hytrach na thrais yn erbyn menywod a merched.  

• Mae’r duedd tymor hir o ran trais difrifol yng Nghymru a Lloegr wedi bod yn debyg i’r un 
mewn gwledydd datblygedig eraill, y mae llawer ohonynt hwythau yn gweld cynnydd newydd. 
Awgryma hyn bod elfen fyd-eang i’r duedd.

• Mae tua hanner y cynnydd mewn lladrad a throseddau cyllyll a gynnau oherwydd gwelliannau 
yn y modd y mae’r heddlu yn cofnodi. Ar gyfer y gweddill mae’n ymddangos bod achosion yn 
gysylltiedig â chyffuriau yn yrrwr pwysig.  Rhwng 2014/15 a 2016/17, cynyddodd y lladdiadau 
lle’r oedd yn hysbys bod y dioddefwr neu’r un dan amheuaeth yn ymwneud â defnyddio neu 
ddelio cyffuriau anghyfreithlon o 50% i 57%.

• Ceir cysylltiadau cryf rhwng marchnadoedd crac cocên â thrais difrifol ac mae’r dystiolaeth yn 
awgrymu bod y defnydd o grac yn cynyddu yng Nghymru a Lloegr. Mae’n debyg bod hyn yn 
cael ei yrru gan ffactorau cyflenwad a galw. O ran cyflenwad, mae cynhyrchu cocên a’i burdeb 
wedi cynyddu’n fawr.  O ran y galw, roedd cynnydd o 14% yn y nifer o bobl a gysylltodd â 
gwasanaethau triniaeth â phroblemau crac cocên rhwng 2015/16 a 2016/17. Ymddengys 
hefyd bod achosion yn gysylltiedig â chyffuriau yn un o’r ffactorau sy’n gyrru’r cynnydd mewn 
lladdiadau yn yr Unol Daleithiau. 

• Gall trais yn y farchnad gyffuriau hefyd gael ei hwyluso a’i ehangu i ryw raddau gan gyfryngau 
cymdeithasol. Mae lleiafrif bach yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol i fawrygu bywyd gangiau 
neu werthu cyffuriau, pryfocio’r rhai sy’n cystadlu â nhw a normaleiddio cario arfau. 

• Nid oes unrhyw dystiolaeth bod llai o stopio a chwilio yn gyrru’r duedd hon. Awgryma 
tystiolaeth ymchwil y dylai’r heddlu ganolbwyntio ar gynyddu’r tebygolrwydd y bydd troseddwyr 
yn cael eu dal, a gwell targedu ar droseddwyr hysbys a mannau problemus.

• Mae tystiolaeth bod gorgyffwrdd sylweddol rhwng dioddefwyr a throseddwyr trais difrifol. Felly, 
gall y cynnydd hefyd fod yn gysylltiedig â chynnydd mewn rhai grwpiau agored i niwed fel y 
digartref a phlant sy’n cael eu gwahardd. Nid yw hyn yn gyfystyr â dweud bod digartrefedd neu 
waharddiad o angenrheidrwydd yn achosi trais, ond bod y rhain yn farcwyr ar gyfer bod mewn 
mwy o risg o ddod yn ddioddefwr neu’n droseddwr.



Pennod 2:

Risg a ffactorau ac 
ymyraethau diogelu 
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Pennod 2 Risg a ffactorau ac ymyraethau diogelu 

Mae’r bennod hon yn edrych ar yrwyr ar lefel yr 
unigolyn ac yn rhoi asesiad o ymyraethau atal.  

Dim ond lleiafrif bychan sy’n cyflawni trais 
difrifol, ond gall yr unigolion hynny wneud niwed 
sylweddol. Dengys astudiaethau bod y rhai 
sy’n cyflawni lladrad ac yn defnyddio arfau cyn 
cyrraedd eu 18 oed yn llawer mwy tebygol o 
fod â gyrfa droseddol hir na phobl ifanc sy’n 
cyflawni troseddau llai difrifol. Mae troseddwyr tro 
cyntaf sy’n cyflawni lladrad tua tair gwaith yn fwy 
tebygol o fynd ymlaen i gyflawni 15 neu fwy o 
droseddau yn y 9 mlynedd nesaf.73 Amcangyfrifir 
bod un digwyddiad treisgar gyda niwed yn tynnu 
cost economaidd a chymdeithasol o £13,900.74 
Neilltuwyd llawer o ymchwil felly i ddynodi’r 
unigolion hynny a all fynd yn ddifrifol o dreisgar a/
neu droseddu’n aml. 

Risg a ffactorau diogelu  
trais

Ceir corpws mawr o ymchwil ar ffactorau 
sy’n rhagweld neu’n diogelu rhag trais. Mae 
cyfyngiadau ar y dystiolaeth hon, ond mae rhai 
canfyddiadau yn glir:

• Rhyw: Gwrywod sy’n cyflawni’r mwyafrif 
o drais difrifol. Roedd 76% o’r rhai a 
gollfarnwyd am laddiad yn wrywod yn 
2016/1775 ac roedd 87% o’r defnyddwyr 
arfau yn yr Astudiaeth Cohort Mileniwm yn 
14 oed yn wrywod.76 

• Oedran: mae trais a chario arfau y rhoddir 
adroddiad amdano gan yr unigolyn yn 
cyrraedd ei uchafbwynt yn 15 oed. Ond, 
mae lleiafrif o droseddwyr difrifol yn parhau 
i droseddu tu hwnt i hynny ac mae’r grŵp 
hwn yn cyflawni cyfran fawr o’r trais difrifol 
yn gyffredinol77 (gweler er enghraifft ffigwr 
13).

• Ethnigrwydd: Mae’r cyfraddau dioddefwyr 
a rhai dan amheuaeth ar gyfer trais difrifol yn 
amrywio yn ôl grŵp ethnig fel y gwelir yn y 
cyfraddau lladdiad isod (tabl 6). Er gwaethaf 
yr hyn a welir yn y tabl, cyfyngedig yw’r 
dystiolaeth am gysylltiadau rhwng trais difrifol 
ac ethnigrwydd. Ar ôl ystyried ffactorau eraill, 
nid yw’n glir o’r dystiolaeth a yw ethnigrwydd 
yn ddull o ragweld troseddu neu ddod yn 
ddioddefwr.78 Yn ei adroddiad ar driniaeth 
unigolion Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig 
(BAME) yn y System Gyfiawnder Troseddol, 
a’r canlyniadau iddynt,79 alygodd David 
Lammy AS y gyfran gynyddol o bobl ifanc 
BAME yn y system gyfiawnder ieuenctid, 
oedd yn 19% o droseddwyr y tro cyntaf, 
19% o’r rhai oedd yn ail droseddu a 41% o 
bobl ifanc yn y ddalfa yn 2016. Nododd yr 
adolygiad, oni bai bod rhywbeth yn newid, 
y bydd y grŵp presennol o bobl ifanc sy’n 
troseddu yn datblygu yn genhedlaeth nesaf 
o oedolion sy’n troseddu. Rydym yn gwybod 
hefyd bod llawer o ddiffyg ymddiriedaeth 
rhwng plant a phobl ifanc o gymunedau 
BAME a’r system gyfiawnder troseddol. 
Dengys ymchwil80 bod y diffyg ymddiriedaeth 
hwn ymhlith plant a phobl ifanc yn deillio 
o brofiadau o gael eu stereoteipio a’u 
haflonyddu.
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Unigolion sy’n troseddu llawer (n=39)
Unigolion sy’n troseddu ychydig (n=671)

Ffigwr 13: Oedran a throseddu treisgar yn astudiaeth Adolesent ac Oedolion Ifanc Peterborough
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Ffynhonnell: (graff chwith) Cyfrifiadau arbennig o Astudiaeth Datblygiad Adolesent ac Oedolion Ifanc Peterborough (PADS+); 
(graff de) Wikström P-O H & Roman G. (ar y ffordd). When Violence Becomes Acceptable.

Tabl 6:  Troseddau a gofnodwyd fel lladdiad, cyfraddau yn ôl miliwn o boblogaeth yn ôl ymddangosiad ethnig y 
dioddefwr a’r prif un dan amheuaeth: data wedi ei gyfuno ar gyfer tair blynedd, 2013/14 hyd 2015/1681

Dioddefwr Prif un dan amheuaeth

Ethnigrwydd Niferoedd Cyfradd y filiwn Niferoedd Cyfradd y filiwn

Gwyn 1,207 8 954 7

Du 181 32 232 41

Asiaidd 127 11 113 10

Arall 43 7 31 5

Ffynhonnell: Y Weinyddiaeth Gyfiawnder (2017). Hil a’r system gyfiawnder troseddol 2016 Pennod 3: Tablau dioddefwyr.  
Ar gael yn: https://www.gov.uk/government/statistics/race-and-the-criminal-justice-system-2016 [agorwyd 26/02/2018].

Tu hwnt i’r ffactorau demograffig hyn, mae amrywiaeth eang o ffactorau eraill wedi cael eu cysylltu 
â chyflawni a dioddef troseddau ac ymddygiad treisgar. Yn Ffigwr 14 amlygir is-set o’r rhain. Mae’n 
cynnwys ffactorau a ddynodwyd fel rhagfynegydd o leiaf un ffurf o drais difrifol (lladdiad, troseddau cyllyll, 
aelodaeth o gang) mewn adolygiadau systematig, a/neu astudiaethau hydredol cadarn, neu mewn 
astudiaethau perthnasol yn y Deyrnas Unedig.82

Ond dylid cadw mewn cof y bydd troseddau treisgar yn rhannu ffactorau risg tebyg â mathau eraill o 
droseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol a bydd hefyd yn cyd-redeg â deilliannau bywyd gwael eraill 
fel cyrhaeddiad addysgol isel, diffyg iechyd a diweithdra.83 Felly, trwy ymdrin â ffactorau risg troseddau 
treisgar, gall ymyraethau ddwyn manteision ehangach i unigolion a’r gymdeithas yn ehangach.
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Daw’r rhan fwyaf o’r ymchwil am ffactorau risg 
o’r Unol Daleithiau. Mae’r astudiaethau yn y 
Deyrnas Unedig sy’n edrych ar drais difrifol yn 
brinnach, ond maent yn dal i gynnig gwybodaeth 
ddefnyddiol. Er enghraifft dangosodd yr 
astudiaeth Murder in Britain84 allan o 786 o 
ddynion a gollfarnwyd am laddiad, roedd 73% 
yn droseddwyr cyson cyn iddynt gyflawni’r 
lladdiad ac roedd llawer â chlwstwr o ffactorau 
risg fel y rhai yn ffigwr 14. Dechreuodd pumed 
ran ohonynt droseddu cyn bod yn 13 oed, a gan 
y grŵp hwn yr oedd y cefndir mwyaf di-drefn: 
roedd 30% wedi cael eu cam-drin yn gorfforol, 
17% wedi cael eu cam-drin yn rhywiol a 45% 
wedi cael eu cymryd i ofal cyn bod yn 16 oed. 

Daeth astudiaeth yn edrych ar 80 o droseddwyr 
arfau tanio a gollfarnwyd yng Nghymru a 
Lloegr, eu hanner wedi cyflawni lladrad hefyd, i 
gasgliadau tebyg.85 Roedd y rhan fwyaf yn dod 
o amgylchedd teuluol trwblus ac roedd dros eu 
hanner yn dweud eu bod wedi eu gwahardd 
o’r ysgol. Nododd yr astudiaeth hefyd bod 
aelodaeth o gang ac ymwneud â’r marchnadoedd 
cyffuriau yn bwysig. Mae ystadegau gwahanol yn 
cefnogi’r casgliad hwn: roedd 89% o ladradau 
a gyflawnwyd gan sampl o rai wedi eu harestio 
wedi eu cyflawni gan aelodau presennol gangiau 
neu rai fu’n aelodau o gangiau, ac roedd aelodau 
o gangiau hefyd yn llawer mwy tebygol na rhai 
nad oeddynt mewn gangiau o fod yn rhan o 
droseddau cyflenwi cyffuriau.86

Ond, mae peth tystiolaeth bod y ffactorau risg ar 
gyfer cario cyllyll ychydig yn wahanol i droseddau 
yn gysylltiedig â gangiau. Archwiliodd astudiaeth 
hydredol a gynhaliwyd yng Nghaeredin 
aelodaeth o gangiau a chario cyllyll a chanfu rai 
gwahaniaethau allweddol.87 Roedd pobl ifanc 
oedd yn mynd yn rhan o gangiau yn cael eu 
nodweddu gan anfantais yn eu plentyndod, gan 
gynnwys tlodi teuluol a byw mewn ardaloedd lle’r 
oedd llawer o droseddu. Ar y llaw arall, roedd 
pobl ifanc oedd yn cario cyllyll â llai o hanes o 
anfantais, ond roeddynt yn dangos arwyddion 
o fod yn agored i niwed, fel diffyg cefnogaeth 
gan rieni, bod yn ynysig yn gymdeithasol a 
thueddiadau tuag at ddiffyg hunan barch a 
hunan niweidio.

Gall hyn fod yn wir oherwydd bod cario cyllyll 
yn arbennig o agored i ddylanwad cymheiriaid 
gydag astudiaethau yn gwahaniaethu rhwng y 
rhai sy’n defnyddio arfau am resymau offerynnol 
(i fwlio pobl ifanc eraill neu warchod elw cyffuriau 
er enghraifft) a’r rhai sy’n cario cyllyll oherwydd 
ofn y grŵp cyntaf neu er mwyn cael eu derbyn 
ganddynt.88 Er bod dylanwad cymheiriaid ar 
gario cyllyll yn peri pryder, mae’r astudiaethau 
yn glir nad yw pawb yn agored i hyn. Dengys 
ymchwil bod ofn yn rhagfynegydd i gario cyllyll, 
ond yn gyffredinol dim ond ymhlith y rhai sydd 
eisoes â thueddiadau tuag at fod yn ymosodol 
ac sy’n teimlo eu bod yn cael eu herlid.89

Ffigwr 14: Ffactorau risg a ddynodwyd ar gyfer trais difrifol

Ffynhonnell: Rhestrir yr astudiaethau a ddefnyddiwyd yn nhroednodyn 82
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Canfyddiad pwysig arall yw bod y ffactorau risg 
ar gyfer trais yn gorgyffwrdd i ryw raddau â’r 
rhai ar gyfer cam-drin domestig a rhywiol.90 Er 
enghraifft, dangosodd dadansoddiad o ddata 
hydredol o Lundain bod rhagfynegyddion trais 
domestig a thrais ar y stryd yn debyg ac mai gan 
yr unigolion oedd yn cyflawni’r ddau fath yr oedd 
mwyaf o ffactorau risg yn gyffredinol.91 Mae hyn 
yn golygu y dylai ymyraethau atal effeithiol ddwyn 
manteision ar draws y mathau o droseddau. 
Ceir perthynas gymhleth hefyd rhwng cam-
drin sylweddau a thrais difrifol. Mae gan y ddau 
ymddygiad lawer o’r un ffactorau risg,92 a gall 
cam-drin sylweddau hefyd fod yn ffactor risg 
ar gyfer ymwneud â thrais, naill ai trwy fod yn 
agored i drais y farchnad neu trwy effeithiau 
seicoactif y cyffuriau. Mae’r dystiolaeth ar gyfer 
yr olaf yn gryfach ar gyfer ysgogyddion fel crac 
cocên nag ar gyfer tawelyddion fel canabis neu 
heroin.93  

Mae’r dystiolaeth i asesu ffactorau diogelu yn fwy 
cyfyngedig nag ar gyfer ffactorau risg, ac mae’r 
rhan fwyaf o ffactorau yn aml y gwrthwyneb i’r 
ffactorau risg. Mewn astudiaeth a gynhaliwyd ar 
411 o fechgyn o dde Llundain, roedd carchariad 
rhieni yn cynyddu’r risg o droseddu ond 
roedd incwm teuluol uchel yn ffactor ddiogelu. 
Ymhlith bechgyn o deuluoedd incwm isel, 
roedd 59% o’r rhai yr oedd eu rhieni wedi eu 
collfarnu am drosedd yn troseddu eu hunain, 
mewn cymhariaeth ag 19% o’r rhai nad oedd 
eu rhieni wedi eu collfarnu. Ymhlith bechgyn o 
deuluoedd incwm uchel, roedd carchariad rhieni 
yn gysylltiedig â llai o effaith ar droseddu: 26% 
vs. 18%.94 Felly, mae gwelliannau cymdeithasol-
economaidd, cryfhau cysylltiadau teuluol, yr 
ysgol a normau heb fod yn dreisgar yn feysydd 
allweddol i leihau trais. 

Y mae cyfyngiadau i’r ymchwil. Gall 
ffactorau amrywio ar draws amser a lle. 
Gall rhagfynegyddion trais difrifol yn yr Unol 
Daleithiau fod yn wahanol i’r rhai yn y Deyrnas 
Unedig. Hefyd, mae’n bwysig iawn pwysleisio 
na fydd y rhan fwyaf o bobl sydd â ffactor risg 
yn mynd ymlaen i gyflawni trais difrifol. Mae 
Ffigwr 15 yn cyflwyno enghraifft o astudiaeth 
yn Peterborough.95 O’r 27 o droseddwyr 
mynych a ddynodwyd, roedd 19 (70%) o 
deuluoedd difreintiedig, gan awgrymu bod 
sefyllfa ddifreintiedig yn ffactor risg. Ond ni 

wnaeth mwyafrif llethol y bobl ifanc o deuluoedd 
difreintiedig (255 allan o 274, 93%) fynd yn 
droseddwyr cyson.

Ffigwr 15 Diagram Venn yn dangos y gorgyffwrdd 
rhwng anfantais a throseddwyr cyson

Ffynhonnell: Wikstrom, P.-O. H., a Treiber, K. (2016). 
Social Disadvantage and Crime: A Criminological Puzzle. 
American Behavioral Scientist, 60(10), 1232-1259
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Yn olaf, mae’r nifer fawr o wahanol ffactorau risg 
a’r cysylltiadau cymhleth sy’n bodoli rhyngddynt 
yn golygu ei bod yn anodd gwybod yn union 
pa ffactorau all fod yn achosi trais a pha rai sy’n 
ddim ond marcwyr. Mae hyn yn ei gwneud hi’n 
anodd penderfynu pa ffactorau i’w targedu ac ar 
ba oedran. Ond, mae o leiaf dair ffordd ymlaen. 

Y ffordd gyntaf yw ceisio pennu pa rai o’r holl 
ffactorau risg yw’r rhai pwysicaf wrth esbonio 
pwy sydd yn mynd ymlaen i droseddu, o ystyried 
nad yw’r rhan fwyaf o bobl sydd â’r ffactor risg 
yn gwneud hynny. Dadleuodd ymchwilwyr ym 
Mhrifysgol Caergaint bod dwy ffactor yn arbennig 
o bwysig: agwedd bositif tuag at droseddu, a 
diffyg hunan reolaeth.96 Maent felly yn argymell 
y dylid hyrwyddo sefydlu normau gwrth-drais a 
hyfforddiant hunan reolaeth, yn arbennig mewn 
teuluoedd ac ysgolion ac yng ngweithgareddau 
hamdden pobl ifanc. Ar yr un pryd, mae’r 
ymchwilwyr hyn yn dadlau y dylai cefnogaeth fwy 
dwys mewn teuluoedd ac ysgolion fod ar gael o 
oedran ifanc i’r rhai sydd â’r cefndiroedd mwyaf 
anhrefnus. 
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Dull arall yw edrych ar y nifer o ffactorau 
risg i bob unigolyn. Mae hyn yn seiliedig ar 
y canfyddiad cyson bod presenoldeb nifer o 
ffactorau risg yn cynyddu’r risg o droseddu. Er 
enghraifft, datblygodd yr astudiaeth o fechgyn 
de Llundain sgôr risg ar gyfer troseddu yn 
seiliedig ar chwe ffactor risg: bod â rhiant wedi 
ei gollfarnu, mentrus iawn, cyrhaeddiad isel yn yr 
ysgol, tai gwael, teulu trwblus a theulu mawr. O’r 
rhai gyda phump neu chwech o ffactorau risg, 
aeth 17 allan o 20 (85%) ymlaen i droseddu. O’r 
rhai heb unrhyw ffactorau risg, aeth 21 allan o 
103 (20%) ymlaen i droseddu.97 Daeth asesu’r 
nifer o ffactorau risg felly yn ddull cyffredin 
o ragweld y rhai sydd mewn perygl mawr a 
thargedu ymyraethau – gweler Blwch 2. 

Y trydydd, a’r ffordd symlaf efallai o wella 
ein gwybodaeth a lleihau trais difrifol, fyddai 
profi ymyraethau atal yn well. Mae gwahanu 
effaith unigol cam-drin sylweddau gan rieni, 
er enghraifft, oddi wrth yr holl ffactorau eraill a 
allai gyfrannu at risg unigolyn o gyflawni trais 
difrifol yn anhygoel o gymhleth. Ond os gall 
gwerthusiad cadarn ddangos bod ymyrraeth 
sy’n targedu cam-drin sylweddau gan rieni yn 
lleihau trais difrifol, mae hyn yn cynnig tystiolaeth 
gadarn bod y defnydd o sylweddau gan rieni yn 
un o’r achosion. Dylai’r technegau dadansoddi 
data sy’n esblygu wneud y broses hon yn haws. 
Yn hytrach na dibynnu ar astudiaethau hydredol 
ar raddfa fechan, rydym yn gobeithio cyfateb 
setiau data mwy â’i gilydd fel bod ymyraethau yn 
cael eu gwerthuso yn gyson ac yn barhaus. 
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Blwch 2: A yw’n bosibl rhagweld ar bwy y bydd trais difrifol yn effeithio?

Daeth dadansoddiadau rhagfynegol yn offeryn arbennig o bwysig. Er enghraifft, canfu astudiaeth 
yn yr Unol Daleithiau bod pedair ffactor risg a fesurwyd cyn 14 oed yn rhagfynegi’r duedd i gyflawni 
lladdiad yn ddiweddarach: byw mewn ardal ddifreintiedig, statws economaidd cymdeithasol isel, bod 
â mam ifanc a bod â mam ddi-waith.98 Roedd bechgyn oedd â’r pedair ffactor bron i bum gwaith 
yn fwy tebygol o gyflawni lladdiad na gweddill y bechgyn (gweler y siart ar y chwith). Pan wnaeth yr 
ymchwilwyr gynnwys ffactorau ymddygiad fel cael eu gwahardd o’r ysgol a bod ag agwedd bositif at 
dramgwyddo, roedd yn dod yn haws ei ragfynegi eto, (gweler y siart ar y dde).99

20

10

%
 o

 d
ro

se
dd

w
yr

 ll
ad

di
ad

%
 o

 d
ro

se
dd

w
yr

 ll
ad

di
ad

0

 

40 1 2 3
Sgôr risg esboniadol

20

10

0
40 1 2 3

Sgôr risg ymddygiad

Ffynhonnell: Farrington, D. P., Loeber, R., & Berg, M. T. (2012). Young Men Who Kill: A Prospective Longitudinal Examination From Childhood. 
Homicide Studies, 16(2), 99-128.

Felly mae’n bosibl pennu pa rai sydd â mwyaf o risg, a defnyddio hynny i ddylunio a thargedu 
ymyraethau. Yn awr mae astudiaethau yn edrych ar ddefnyddio dulliau algorithmig o ragweld trais 
difrifol mewn cyfnod llawer byrrach. Er enghraifft, defnyddiodd astudiaeth yn Philadelphia ymddygiad 
troseddol yn y gorffennol a nodweddion cymdeithasol-ddemograffig i geisio rhagweld pwy fyddai’n 
cyflawni llofruddiaeth mewn sampl o 60,000 o bobl ar brawf neu barôl. O’r sampl gyfan, cyhuddwyd 
1% yn ddiweddarach o laddiad cyn pen 2 flynedd; o’r is-grŵp a ddynodwyd yn rhai risg uchel, roedd 
y ffigwr hwn yn 8%.100

Er gwaethaf ei botensial, mae cyfyngiadau i ddadansoddi rhagfynegol. Gall dynodi unigolion sydd 
mewn risg fawr ond nid yw hynny yr un fath â dynodi’r troseddwyr trais difrifol i gyd. Er enghraifft, 
yn astudiaeth De Llundain gwelwyd, er bod 17 allan o 20 o unigolion risg uchel yn troseddu, roedd 
cyfanswm uwch o droseddwyr heb unrhyw ffactorau risg o gwbl.101 Problem arall yw mai dim ond 
dweud pwy ddylai gael cefnogaeth y mae dadansoddiadau rhagfynegol; ni all ddarparu’r ymyrraeth ei 
hun. Mae hynny yn debygol o gynnwys rhyngweithio â phobl a chefnogaeth – gweler yr adran nesaf. 
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Yn olaf, gall dulliau ar sail unigolion/grwpiau 
godi pryderon am warthnodi. Ond nid oes raid 
iddo wneud hynny.102 Fel y mae’r adolygiad 
hwn yn dangos, mae gweithgaredd cosbol 
yn llai effeithiol na chefnogaeth ataliol. Nid yw 
dadansoddiadau rhagfynegol yn rhagweld pwy 
fydd y troseddwyr yn y dyfodol yn unig, gall hefyd 
ragweld dioddefwyr y dyfodol. Mae’r ffactorau 
risg yr un fath yn aml oherwydd mae’r bobl yr 
un fath yn aml. Mae Adran Heddlu Chicago yn 
defnyddio algorithm i geisio pennu pwy yw’r rhai 
mwyaf tebygol o fod yn rhan o drais gynnau.103 
Y rhagfynegydd pwysicaf yw erledigaeth trais 
gynnau. O’r 80 o droseddwyr arfau tanio yn y 
Deyrnas Unedig, roedd eu hanner wedi cael 
eu bygwth â gynnau eu hunain ac roedd 40% 
wedi cael eu saethu neu eu trywanu.104 Nid yw 
dadansoddiadau rhagfynegol yn ymwneud ag 
atal yn unig, maent yn ymwneud â diogelu hefyd.

Ymyraethau cynnar i atal trais

Ar gyfer y strategaeth hon, rydym wedi archwilio 
14 o adolygiadau systematig oedd yn edrych 
ar ymyraethau a fwriadwyd i leihau ymddygiad 
ymosodol mewn unigolion 21 oed ac iau. 

Roedd un canfyddiad clir iawn. O’r 14 o 
adolygiadau systematig – sy’n cynnwys dim 
ond y dystiolaeth fwyaf cadarn – canfu 11 bod 
ymyraethau cynnar yn effeithiol wrth leihau 
ymddygiad treisgar.105 Dangosodd yr adolygiad 
diweddaraf gan Brifysgol Caergrawnt bod 
gostyngiad mewn natur ymosodol o gyfartaledd 
o tua 25%.106 Canfu adolygiad arall ostyngiad ar 
gyfartaledd o 13% mewn ymddygiad troseddol 
ymhlith pobl ifanc risg uchel.107

O’r tair astudiaeth na wnaeth ddod o hyd i 
effaith positif, roedd dwy yn adolygu rhaglenni a 
fwriadwyd i atal cymryd rhan mewn gangiau yn 
hytrach na thrais,108 ac yn cynnwys astudiaethau 
o’r UDA yn bennaf lle gellid dadlau bod 
gweithgaredd gangiau yn wahanol i Gymru a 
Lloegr. Yr unig astudiaeth a ganfu gynnydd 
mewn trais ar ôl ymyrraeth oedd yr un oedd yn 
edrych ar effeithiolrwydd rhaglen atal benodol 
iawn, Scared Straight,109 oedd yn profi a fyddai 
dod â throseddwyr ifanc i gyfarfod oedolion o 
droseddwyr yn y carchar yn newid eu meddwl 
am fywyd troseddol. Mewn gwirionedd, 
dangosodd yr ymchwil bod y rhai a gymerodd 
ran rhwng 1.1 a 2.6 gwaith yn fwy tebygol 
o gyflawni trosedd na chymheiriaid tebyg na 

wnaeth gymryd rhan mewn rhaglenni o’r fath.  

Yn gyffredinol, mae tystiolaeth dda y gall 
rhaglenni ymyrraeth gynnar weithio i atal trais, 
hyd yn oed i’r rhai sydd mewn mwyaf o risg, ar 
yr amod nad ydynt yn canolbwyntio ar ‘dactegau 
codi ofn’.  Mae tystiolaeth dda hefyd y gall 
rhaglenni ataliol gynnig gwerth da am arian – 
gweler Blwch 4.

Ond, mae creu argymhellion mwy manwl yn 
fwy anodd oherwydd bylchau yn y dystiolaeth 
a chafeatau. Er enghraifft, nid oedd unrhyw un 
bron o’r astudiaethau yn mesur yr effaith ar y 
mathau mwyaf difrifol o drais. Mae hyn yn wir 
am fod y deilliannau yma yn brin ac yn digwydd 
ar ôl bwlch sylweddol o amser. Ni all ymyrraeth 
a fwriadwyd ar gyfer rhai 5 oed obeithio dod 
o hyd i effaith arwyddocaol yn ystadegol ar 
droseddau cyllyll am o leiaf 10-15 mlynedd a hyd 
yn oed wedyn dim ond gyda sampl mawr. Felly 
dim ond nifer fechan iawn o astudiaethau sy’n 
cynnig unrhyw dystiolaeth uniongyrchol o ran 
atal trais difrifol. Un o’r eithriadau yw’r rhaglen 
Cyn-ysgol Perry,110 ymyrraeth yn UDA oedd 
yn cynnig addysg cyn-ysgol o safon uchel ac 
ymweliadau cartref i blant 3 a 4 oed Affricanaidd-
Americanaidd oedd yn byw mewn tlodi. Roedd 
yn dilyn y rhai a gymerodd ran hyd eu 40 oed a 
gwelodd ostyngiadau ym mhob math o drais, 
gan gynnwys llofruddiaethau a lladradau.111

Er bod y dystiolaeth yma yn bodoli ar gyfer 
UDA, ni ddynodwyd unrhyw ymyraethau yn y 
Deyrnas Unedig oedd wedi mesur effeithiau ar 
drais difrifol. Yn hytrach, roedd y gwerthusiadau 
yn edrych ar ganlyniadau ymddygiadol dros dro. 
Er enghraifft, roedd un astudiaeth gadarn yn y 
Deyrnas Unedig yn edrych ar effeithiau’r Rhaglen 
Cyn-ysgol Blynyddoedd Anhygoel, sy’n cynnwys 
20 o sesiynau grŵp wythnosol i rieni a fwriadwyd 
i bwysleisio rhyngweithio positif yn hytrach na 
rhai negyddol rhwng rhieni a phlant rhwng 3 a 6 
oed. Dangosodd y gwerthusiad bod y rhaglen 
wedi gyrru gostyngiad yn amlder ac yn arbennig 
yn nifrifoldeb ymddygiad sy’n amharu yn y 
plant.112 Er bod hyn yn ganlyniad cadarnhaol, a 
bod astudiaethau wedi dangos cysylltiad rhwng 
ymddygiad sy’n amharu a throseddoldeb yn 
nes ymlaen, ni allwn wybod yn bendant bod yr 
ymyrraeth wedi mynd ymlaen i leihau troseddu.  
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Blwch 3: Ymyraethau a dargedwyd 

Mae’r rhaglenni a dargedwyd a digon o dystiolaeth ar eu cyfer a adolygwyd yn dueddol o fod yn 
ymyraethau sy’n canolbwyntio ar y teulu gyda rhai ohonynt yn gweithredu dulliau amlfodd i ymdrin 
â phroblemau teuluol ac ysgol. Dysgir strategaethau i rieni i wella ansawdd eu rhyngweithio gyda’u 
plentyn, gan leihau ymddygiad negyddol y plentyn a chynyddu eu heffeithiolrwydd a’u hyder fel 
rhieni. Cyflawnir y rhan fwyaf o raglenni gan ymarferwr (e.e. gweithiwr cymdeithasol teulu) ar sail 
unigol neu, ar gyfer nifer lai o raglenni, mewn grwpiau. Mewn rhai achosion cymhleth iawn, gellir 
defnyddio Maethu Dwys i hyrwyddo sefydlogrwydd ym mywyd unigolyn ifanc a’r gallu i fyw mewn 
teulu, boed y canlyniad yn arwain at ddychwelyd at eu teulu genedigol neu deulu estynedig, maethu 
tymor hir, neu fabwysiadu.

Enghraifft o raglen ddynodedig 

Mae Therapi Aml-Systemig yn canolbwyntio ar rai 12-17 oed sydd mewn perygl o fynd i ofal neu 
i’r ddalfa oherwydd problemau ymddygiad difrifol. Bydd therapyddion wedi eu hyfforddi gyda baich 
bychan o achosion (4– 6 o deuluoedd) yn rhoi cyswllt i’r teuluoedd yn wythnosol am 3-5 mis (60 
awr). Nod MST yw gwella sgiliau rhieni, perfformiad academaidd a galwedigaethol y plant, perthynas 
â chymheiriaid, a rhwydweithiau cefnogi teuluoedd. Mae wedi ei werthuso yn gadarn yn y Deyrnas 
Unedig ac yn UDA ac er bod y canlyniadau yn amrywio, mae’r rhan fwyaf o astudiaethau yn dangos 
manteision sylweddol. Er enghraifft, canfu un astudiaeth ostyngiad o 16% yn y nifer a gymerodd ran 
gydag arestiad am drais mewn cymhariaeth â’r rhai nad oeddynt wedi cael unrhyw driniaeth erbyn 
28-29 oed.113

Mathau o ymyraethau cynnar

Gweithredir dau fath o systemau dosbarthu yn 
aml ar ddulliau atal: cyffredinol/dethol/dangosol a 
chynradd/eilaidd/trydyddol. Mae’r olaf yn cyfeirio 
at amseriad yr ymyrraeth. Mae rhaglenni cynradd 
yn ceisio ymdrin â thrais cyn iddo ddigwydd; 
mae rhaglenni eilaidd yn digwydd yn union 
ar ôl gweithredoedd treisgar ac yn ceisio atal 
canlyniadau tymor byr, tra mae rhaglenni trydyddol 
hefyd yn digwydd ar ôl i drais ddigwydd ond 
maent yn ceisio atal canlyniadau tymor hir. Mae’r 
system ddosbarthu arall yn edrych yn hytrach ar yr 
unigolion dan sylw:

• Rhaglenni cyffredinol yw’r rhai a roddir i 
bawb mewn poblogaeth ddiffiniedig beth 
bynnag fo’r risg. Mae’r math hwn o raglen 
yn dueddol o fod yn un cyffyrddiad ysgafn 
ac yn cyflawni amrywiaeth o effeithiau positif 
yn amrywio o ddeilliannau o ran ymddygiad i 
gyrhaeddiad addysgol ac iechyd. Ond, mae’r 
dystiolaeth am eu heffaith tymor hir ar drais yn 
gyfyngedig. 

• Mae rhaglenni a dargedwyd ar gyfer unigolion 
sydd eisoes wedi cyflawni trais (rhaglenni 
‘dangosol’ fel y’u gelwir) neu grwpiau sydd 
wedi cael eu dynodi fel rhai risg uchel ond nad 
ydynt wedi cyflawni trais eto (rhaglenni dethol).
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Mae tystiolaeth bod dulliau wedi eu targedu, 
boed yn rhai dethol/dynodedig neu gynradd/
eilaidd/trydyddol, yn fwy effeithiol wrth leihau 
trais na rhaglenni cyffredinol.114 Pwysleisia hyn 
bwysigrwydd datblygu strategaethau targedu 
llwyddiannus nad ydynt yn gwarthnodi’r unigolion 
sy’n rhan ohonynt.115 

Yn gysylltiedig â hyn, dengys y dystiolaeth y 
dylai dwyster y rhaglen gael ei deilwrio yn ôl yr 
angen. Er mai’r rhai gyda’r nifer fwyaf o ffactorau 
risg oedd y rhai anoddaf i’w cyrraedd yn aml, 
dangosodd rhai ymyraethau dwys ganlyniadau 
positif. Er enghraifft, fe wnaeth Therapi Aml-
Systemig (MST), sy’n cynnwys gweithio gyda 
therapyddion wedi eu hyfforddi, leihau troseddu 
treisgar o tua thraean.116 I’r gwrthwyneb, 
fodd bynnag, roedd tystiolaeth hefyd, ar 
gyfer unigolion risg isel a chanolig, nad oedd 
defnyddio rhaglenni dwys iawn yn cael dim mwy 
o lwyddiant na rhai â chyffyrddiad ysgafn.117

Mae’r dystiolaeth yn llai clir o ran pa leoliadau 
sy’n cyflawni’r canlyniadau gorau. Yn 
nodweddiadol mae’r ymyraethau yn dilyn 
llwybr cymdeithasol-ddatblygiadol pobl ifanc. 
Mae’r ymyraethau i blant cyn oedran ysgol 
yn canolbwyntio o gwmpas gwella rhianta a 
chysylltiadau teuluol. Ar ôl i blentyn gyrraedd yr 
ysgol, mae’r ymyraethau yn cydnabod bod eu 
byd cymdeithasol yn tyfu gyda nhw, felly mae 
ffactorau risg ehangach gan gynnwys y rhai sy’n 
gysylltiedig â lleoliadau ysgol a chymheiriaid yn 
cael eu trin. Gwelwyd ymyraethau llwyddiannus 
yn y ddau faes ac nid yw’n glir eto ai ymyraethau 
ysgol neu yn y teulu sydd fwyaf effeithiol. Mae 
adolygiad systematig diweddar gan Brifysgol 
Caergrawnt (2017)118 yn awgrymu bod llawer 
o ymyraethau yn seiliedig ar y teulu yn fwy 
effeithiol, tra bod adolygiad ychydig yn hŷn gan 
Ganolfan Genedlaethol Atal a Rheoli Niwed yr 
Unol Daleithiau (2012) wedi canfod bod rhaglenni 
yn yr ysgol yn cael effaith gymharol fwy.119

Y mae tybiaeth gyffredin, cynharaf yn y byd y 
bydd ymyrraeth yn digwydd, gorau yn y byd fydd 

y canlyniad. Dengys ymchwil bod y blynyddoedd 
cynnar yn gyfnod allweddol ar gyfer datblygiad 
yr ymennydd felly mae rhai ymchwilwyr yn 
dadlau bod ymyraethau sy’n ymdrin â ffactorau 
risg ar yr oedran hwnnw yn hanfodol.120 Ni 
wnaethom ganfod digon o dystiolaeth i gasglu 
bod ymyraethau a anelwyd at y grŵp oedran 
0-5 oed wedi cael y canlyniadau gorau. Roedd 
rhai o’r rhaglenni mwyaf llwyddiannus wedi eu 
hanelu at blant ychydig yn hŷn, y rhai oedd 
eisoes wedi troseddu neu ddangos arwyddion 
o ymddygiad gwrthgymdeithasol. Ond, fe 
ddangosodd ein hadolygiad o’r dystiolaeth bod 
nam ar yr ymennydd oherwydd anaf i’r pen yn 
ffactor risg.121 Mewn grŵp o 186 o droseddwyr 
ifanc gwrywaidd yn y Deyrnas Unedig, roedd 
anafiadau i’r pen yr oeddent hwy eu hunain 
wedi eu cofnodi yn gysylltiedig â nifer uwch o 
gollfarnau. Ar ben hynny, pan oedd troseddwyr 
yn dioddef tri anaf neu fwy i’r pen roeddent yn 
defnyddio mwy o drais mewn troseddau.122

Mae ymyraethau llwyddiannus ar gyfer atal 
aildroseddu yn dueddol o ganolbwyntio ar 
gynyddu sgiliau, therapi ymddygiad gwybyddol 
neu gyfiawnder adferol. Roedd y rhain wedi 
cael canlyniadau mwy cadarnhaol na mentora, 
lle’r oedd canlyniadau’r astudiaethau yn eithaf 
cymysg (roedd y canfyddiadau ar eu mwyaf 
positif pan oeddynt yn cael eu defnyddio yn 
gynnar yng ngyrfa droseddol bosibl person 
ifanc), neu ddulliau mwy cosbol, nad oes fawr 
iawn o dystiolaeth i’w cefnogi.123

Roedd y rhaglenni effeithiol yn dueddol o fod 
wedi eu teilwrio at arddull dysgu’r person 
ifanc, ei ysgogiad, ei allu a’i gryfderau, ac 
yn defnyddio dulliau amlasiantaethol.124 Yn 
aml iawn mae troseddwyr ifanc yn dod o 
gefndiroedd difreintiedig ac mae ganddynt 
anghenion cymhleth iawn fel digartrefedd, diffyg 
cyrhaeddiad addysgol, diffyg sgiliau cyflogadwy, 
problemau iechyd meddwl ac ati. Efallai na fydd 
ymdrin ag un o’r anghenion hyn yn gwneud 
gwahaniaeth sylweddol ar ei ben ei hun.125
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Blwch 4: Ymyraethau sy’n cynnig Gwerth am Arian

Mae’n bwysig deall a yw rhaglen yn cynnig gwerth am arian. Hynny yw, a yw’r manteision i’r 
unigolyn a chymdeithas yn werth mwy na chostau gweinyddu’r rhaglen. Defnyddiodd Uned 
Ymchwil Cymdeithasol Dartington (DSRU) ddull cyson cost-mantais i amcangyfrif gwerth am arian 
amrywiaeth o fuddsoddiadau sector cyhoeddus a phreifat mewn iechyd a datblygiad plant.126 Roedd 
y manteision a amcangyfrifwyd yn amrywio o ostyngiad mewn troseddu i well deilliannau iechyd 
ac addysgol a oedd o fudd i amrywiaeth o bobl wahanol gan gynnwys y rhai a gymerodd ran, 
trethdalwyr a’r gymdeithas yn ehangach. 

Enghreifftiau

Rhaglen Cyn-ysgol Perry (rhaglen yn UDA) – am bob £1 sy’n cael ei gwario ar y rhaglen 
amcangyfrifwyd bod £1.61 o fanteision. Amcangyfrifwyd bod y costau i bawb a gymerodd ran yn 
£13,393 yr un ac amcangyfrifwyd bod y manteision yn £21,598 ac roedd y rhain wedi eu rhannu 
rhwng cynnydd mewn enillion, llai o droseddu a deilliannau addysgiadol gwell. 

Therapi Aml-Systemig i Droseddwyr Ifanc (rhaglen yn UDA) – ar gyfer pob £1 a wariwyd ar y 
rhaglen amcangyfrifwyd bod £2.09 o fanteision. Amcangyfrifwyd bod y costau i bawb a gymerodd 
ran yn £9,732 yr un ac amcangyfrifwyd bod y manteision yn £19,893. Eto, fe wnaeth y rhaglen 
gynhyrchu manteision ar draws nifer o feysydd, gan gynnwys gostwng troseddu a chynnydd mewn 
enillion.
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Pwyntiau Allweddol

• Oherwydd mai nifer gymharol fach o unigolion sy’n cyflawni’r mwyafrif o droseddau a thrais 
difrifol mae budd mawr yn bosibl trwy ymyrraeth ataliol.

• Dengys yr astudiaethau mwyaf cadarn (adolygiadau systematig) y gall ymyraethau ataliol i atal 
trais weithio. Dengys dadansoddiad costau a mantais eu bod hefyd yn cynnig gwerth am arian 
a bod ganddynt fanteision ar draws ystod o feysydd, gan gynnwys gostyngiad mewn troseddu 
ond hefyd gwell deilliannau iechyd, addysg a gwaith.

• Mae llawer o ffactorau risg ar gyfer trais yn y dyfodol ac mae cael nifer fawr o’r rhain yn 
ddangosydd da y bydd rhywun yn tramgwyddo ac yn dioddef. 

• Gall y ffactorau risg hyn, felly, helpu i ddynodi pobl sydd angen cefnogaeth gynnar sydd wedi ei 
thargedu i raddau helaethach. 

• Mae angen i ymyraethau gael eu teilwrio i anghenion yr unigolyn a dylai’r dwyster gyfateb â’u 
lefel o risg. 

• Ymddengys bod ymyraethau sy’n canolbwyntio ar sefydlu sgiliau gwybyddol neu ar sail 
cymeriad a/neu normau heb fod yn dreisgar yn fwy effeithiol nag ymyraethau cosbol.  

• Ond nid ydym yn gwybod mewn gwirionedd beth yw’r gyrwyr achosol ar gyfer trais difrifol ar 
lefel yr unigolyn, na’r union fathau o ymyraethau sydd fwyaf effeithiol yng Nghymru a Lloegr. 

• Y mae, felly, gyfle sylweddol i fireinio a gwella’r camau ataliol presennol trwy brofi gyda samplau 
mwy. Yn oes y ‘data mawr’, pan ellir cysylltu setiau data a’u dadansoddi yn fwy effeithiol, mae 
hyn yn rhywbeth ddylai fod yn haws ei gyflawni nag erioed o’r blaen.



Ymdrin â llinellau sirol 
a chamddefnyddio 
cyffuriau

Pennod 3
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Mae Pennod Un yn nodi rôl bwysig 
marchnadoedd cyffuriau wrth yrru’r cynnydd 
diweddar mewn trais difrifol gydag achosion yn 
ymwneud â chyffuriau yn cyfrif am tua hanner y 
cynnydd mewn lladdiadau ers 2014.  Mae hefyd 
yn nodi ein dadansoddiad o’r newidiadau yn y 
farchnad gyffuriau a sut y mae hyn yn effeithio 
ar droseddau treisgar a’r rhan sylweddol y mae 
ehangiad llinellau sirol wedi ei chwarae yn hyn.

Trwy Strategaeth Gyffuriau 2017 y Llywodraeth, 
a’n gwaith parhaus i ymdrin â throseddau 
difrifol a chyfundrefnol, mae amrywiaeth eang o 
weithgareddau ar y gweill i ymdrin â mewnfudo, 
dosbarthu a cham-ddefnyddio cyffuriau. Mae 
hyn yn cynnwys gweithredu wedi ei dargedu i 
ddeall marchnadoedd troseddol yn well, i fod yn 
sail i ymyraethau a dargedwyd gyda’r bwriad o 
ymdrin â’r ffactorau sy’n eu gyrru, galluogi a’u 
parhau, a tharfu ar y troseddwyr sy’n gweithredu 
o’u mewn. Un elfen o’r farchnad ehangach hon 
yw llinellau sirol, ond mae hefyd yn cynnwys 
trais a cham-drin a cham-fanteisio ar blant ac 
oedolion agored i niwed sydd yn aml yn cael eu 
gwastrodi, eu gorfodi ac yn dioddef bygythiadau 
o drais a chodi ofn arnynt er mwyn cefnogi’r 
model llinellau sirol. Felly, mae’r strategaeth hon 
yn canolbwyntio ar y gweithgaredd a gynigir i 
leihau’r trais, cam-fanteisio a cham-drin hwn ac 
mae’n cyd-fynd â’r rhaglen ehangach o waith 
i ymdrin â chyffuriau a throseddau difrifol a 
chyfundrefnol.

Ymdrin â Llinellau Sirol 

Cynllun Gweithredu Llinellau Sirol 
Cenedlaethol

Sefydlwyd y Gweithgor Llinellau Sirol ym mis 
Tachwedd 2016 ar gais y Grŵp Rhyngweinidogol 
ar Gangiau i yrru cyflawni rhaglen waith draws-
lywodraethol a thraws-asiantaethol i ymdrin 
â llinellau sirol.  Gwaith y Grŵp yw ymdrin â’r 
model llinellau sirol penodol sy’n ymwneud â 
delio cyffuriau oherwydd ei arferion niweidiol iawn 
a’r cam-fanteisio sy’n rhan ohono. Llwyddiant, 
felly, fydd ymdrin â gweithrediadau llinellau sirol 
yn effeithiol, yn hytrach na delio cyffuriau yn fwy 
eang. 

Mae aelodau’r Gweithgor yn cynnwys uwch 
swyddogion o’r Swyddfa Gartref, yr Adran 
Addysg, y Weinyddiaeth Dai, Cymunedau a 

Llywodraeth Leol, yr Adran Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol, y Weinyddiaeth Gyfiawnder, 
Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid, yr Adran Gwaith a 
Phensiynau, Cyngor Cenedlaethol Penaethiaid 
yr Heddlu (NPCC), Cymdeithas Comisiynwyr 
yr Heddlu a Throseddu (APCC), yr Asiantaeth 
Droseddau Genedlaethol (NCA), Gwasanaeth 
Erlyn y Goron (CPS), Cymdeithas Llywodraeth 
Leol (LGA), a Swyddfa’r Maer dros Blismona 
a Throseddau yn Llundain (MOPAC).  Cyfarfu’r 
Grŵp am y tro cyntaf ym mis Tachwedd 
2016 a thrwy gyflawni rhaglen 12 mis o waith 
canolbwyntiodd ar godi ymwybyddiaeth mewn 
lluoedd heddlu a sectorau allweddol (gan 
gynnwys tai, iechyd, gofal cymdeithasol plant), 
ac ar ddarparu hyfforddiant, offer a chynyddu 
gallu yn yr ymateb gorfodi’r gyfraith.  Cwblhawyd 
y cam cyntaf o’r gweithgaredd hwn gyda rhai 
canlyniadau trawiadol ar ei sail, gan gynnwys:

• cyfradd ddychwelyd 100% gan luoedd 
heddlu ar gyfer asesiad bygythiad llinellau 
sirol yr NCA yn 2017 (i fyny o 56% yn 2016); 

• cyflwyno a gweithredu deddfwriaeth ar gyfer 
yr heddlu a’r NCA i wneud cais i’r llysoedd 
sifil am orchymyn i orfodi gweithredwyr 
rhwydweithiau symudol i gau llinellau ffôn a 
ddefnyddir ar gyfer delio cyffuriau (DDTRO); 

• cyhoeddi cyfarwyddyd ar gyfer ymarferwyr 
rheng flaen sydd wedi ei lawrlwytho 4,770 
gwaith rhwng Gorffennaf a Rhagfyr 2017; a

• chefnogaeth i gyfres o ddigwyddiadau i 
gynyddu ymwybyddiaeth o linellau sirol 
mewn gwahanol sectorau fel gwasanaethau 
cymdeithasol, tai, diogelu a chyfiawnder 
ieuenctid.

Bu’r cam cyntaf yn llwyddiannus wrth gyflawni 
nifer o gamau allweddol ond rydym yn 
cydnabod bod llawer iawn mwy i’w wneud.  
Ym mis Tachwedd 2017 rhoddodd y Grŵp 
Rhyngweinidogol ar Gangiau’r gwaith i’r 
Gweithgor Llinellau Sirol ddatblygu ail gyfnod 
o weithgaredd, i gadarnhau ac adeiladu ar y 
gwaith da a wnaed hyd yn hyn ac i ymdrin â’r 
bygythiadau a sialensiau penodol a amlygwyd 
trwy drydydd asesiad bygythiad yr NCA o linellau 
sirol a gyhoeddwyd yn Nhachwedd 2017, adborth 
gan ymarferwyr ar y rheng flaen a gwybodaeth 
a dealltwriaeth aelodau’r Gweithgor.  Cynhwysir 
y cynllun yn Atodiad A i’r strategaeth hon.  Ond, 
rydym yn cydnabod bod gweithrediadau llinellau 
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sirol yn esblygu yn barhaus a byddwn yn adolygu 
ein hymateb ac yn ystyried camau newydd wrth i 
natur y bygythiad newid.  

Diffiniadau o linellau sirol a cham-
fanteisio troseddol

Fel y nodwyd ar ddechrau’r bennod hon, term a 
ddefnyddir gan yr heddlu ac asiantaethau partner 
yw ‘llinellau sirol’ i gyfeirio at rwydweithiau 
cyffuriau (yn gangiau a grwpiau troseddau 
cyfundrefnol) sy’n defnyddio plant a phobl 
ifanc ac oedolion agored i niwed i gyflawni 
gweithgaredd anghyfreithlon ar eu rhan. Nid yw 
gangiau yn delio cyffuriau yn broblem newydd 
ond mae’r graddau y mae cam-fanteisio 
troseddol (cyfundrefnol yn aml) ar blant ac 
oedolion agored i niwed, yn ogystal â’r defnydd 
cynyddol o drais, wedi dod yn rhan ganolog 
ohono trwy’r llinellau sirol yn ei wneud yn neilltuol 
o niweidiol.

Er mwyn cefnogi gwahanol asiantaethau a 
sectorau sy’n gweithio gyda’i gilydd, mae’n 
bwysig i ni gael diffiniadau cyffredin o’r 
problemau yr ydym yn ymdrin â nhw. Nodir 
diffiniad Llywodraeth y Deyrnas Unedig o linellau 
sirol isod ynghyd â’n diffiniad ni o gam-fanteisio 
troseddol ar blant, sy’n gynyddol yn cael ei 
ddefnyddio i ddisgrifio’r math hwn o gam-
fanteisio pan fydd plant yn rhan ohono:

Term yw Llinellau sirol a ddefnyddir i ddisgrifio 
gangiau a rhwydweithiau troseddol cyfundrefnol 
sy’n ymwneud ag allforio cyffuriau anghyfreithlon 
i un neu fwy o ardaloedd mewnforio [o fewn y 
Deyrnas Unedig], gan ddefnyddio llinellau ffôn 
penodol neu ffurf arall o “linell ddelio”. Maent yn 
debygol o gam-fanteisio ar blant ac oedolion 
agored i niwed i symud [a chadw] y cyffuriau a’r 
arian a byddant yn aml yn defnyddio gorfodaeth, 
bygythiadau, trais (gan gynnwys trais rhywiol) ac 
arfau. 

Bydd Cam-fanteisio Troseddol ar Blant 
yn digwydd pan fydd unigolyn neu grŵp yn 
manteisio ar ddiffyg cydbwysedd o ran grym 
i orfodi, rheoli, defnyddio neu dwyllo plentyn 
neu berson ifanc dan 18 oed i weithgaredd 
troseddol (a) yn gyfnewid am rywbeth y mae ar 
y dioddefwr ei angen neu ei eisiau, a/neu (b) er 
mantais ariannol neu fel arall y tramgwyddwr 
neu hwylusydd a/neu (c) trwy drais neu fygythiad 
o drais. Gall y dioddefwr fod wedi dioddef 

cam-fanteisio troseddol hyd yn oed os yw’r 
gweithgaredd yn ymddangos yn gydsyniol. Nid 
yw Cam-fanteisio Troseddol ar Blant yn cynnwys 
cyswllt corfforol bob amser; gall ddigwydd hefyd 
trwy ddefnyddio technoleg.

Canolfan Genedlaethol Cydlynu Llinellau 
Sirol (NCLCC)

Mae lluoedd heddlu yn defnyddio amrywiaeth 
o gamau yn erbyn gangiau troseddol a grwpiau 
troseddol cyfundrefnol sy’n ymwneud â 
gwerthu cyffuriau trwy linellau sirol gyda dull 
sy’n canolbwyntio ar darfu ar droseddwyr a’u 
herlyn ond hefyd, trwy ddynodi a diogelu’r rhai 
sy’n cael eu dwyn i mewn i’r model.  Defnyddir 
plant a phobl ifanc i gario cyffuriau ac arian, neu 
bydd cartrefi oedolion agored i niwed yn cael eu 
meddiannu i’w defnyddio fel tai gwerthu cyffuriau 
‘traphouses’ (a elwir yn gwcwio ‘cuckooing’).  
Unwaith y maent yn cael eu dal yn y llinellau 
sirol, mae’r unigolion y cam-fanteisir arnynt 
mewn perygl o drais corfforol a/neu rywiol difrifol, 
dial gan gangiau a’u masnachu. Bu problem 
gynyddol llinellau sirol a’i effaith ar lefelau’r trais 
a’r cam-fanteisio yn destun adroddiadau gan yr 
Asiantaeth Droseddau Genedlaethol, sydd wedi 
cyhoeddi asesiadau bygythiad ar linellau sirol yn 
2015, 2016 ac ym mis Tachwedd 2017.  Mae’r 
rhain yn disgrifio effaith niweidiol iawn y trais ar 
unigolion, teuluoedd a chymunedau, gan gynnwys 
llofruddiaethau sy’n gysylltiedig â’r llinellau sirol.

Yn gynyddol mae asesiadau bygythiad yr 
NCA wedi bod yn sail i ymateb yr heddlu, gan 
gynnwys y gynhadledd arloesol ar linellau sirol 
a gynhaliwyd gan yr NPCC ym Mawrth 2017, a 
wnaeth, am y tro cyntaf, ddwyn yr holl luoedd 
heddlu at ei gilydd i ymateb i’r mater hwn. Yn 
dilyn y gynhadledd, sefydlodd arweinydd yr 
NPCC weithgor cenedlaethol, a ddynododd yr 
angen am lwyfan i rannu gwybodaeth a chydlynu 
ymateb yr heddlu. 

Mae Canolfan Genedlaethol Cydlynu Llinellau 
Sirol (NCLCC) newydd yn cael ei sefydlu i helpu 
i ddwyn yr ymdrech i orfodi’r gyfraith at ei gilydd. 
Mae’r cysylltiadau tu ôl i linellau sirol yn gymhleth 
ac mae’r bygythiad yn croesi terfynau lluoedd 
heddlu. Trwy’r NCA mae un pwynt canolog ar 
gael lle mae cudd-wybodaeth a gwybodaeth 
yn cael eu rhannu a’r cysylltiadau â cham-
fanteisio troseddol a marchnadoedd cyffuriau 
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anghyfreithlon yn cael eu dynodi. Mae hefyd yn 
helpu’r NCA a’r heddlu i wella eu dealltwriaeth o 
linellau sirol, a bydd hefyd yn cefnogi plismona 
gweithredol, er enghraifft, trwy gefnogi lluoedd 
heddlu wrth iddynt ddefnyddio Gorchmynion 
Cyfyngu ar Delegyfathrebu Delio Cyffuriau 
(DDTRO) i gau rhifau ffôn symudol a ddefnyddir 
i werthu cyffuriau trwy linellau sirol i lawr. Bydd y 
Swyddfa Gartref yn cefnogi gwaith yr arweinydd 
NPCC a’r NCA i ddatblygu rôl y Ganolfan trwy 
ddarparu cyllid penodol o £3.6 miliwn dros y 
ddwy flynedd nesaf.

Gorchmynion Cyfyngu ar Delegyfathrebu 
Delio Cyffuriau

Amlygodd yr holl asesiadau llinellau sirol NCA 
cenedlaethol rôl ganolog llinell ddelio gangiau 
llinellau sirol yn y ffurf hwn o ddelio cyffuriau. 
Mae gan bob rhif ffôn llinell sirol y potensial i 
gael ei defnyddio gan gannoedd o ddefnyddwyr 
cyffuriau ac i drefnu miloedd o werthiannau.  Mae 
gangiau llinellau sirol ar gyfartaledd yn gwneud 
£3000 y dydd o bob un llinell ffôn, ac ar rai 
llinellau amlwg maent yn gwneud mwy na £5000 
y dydd, o gyflenwi’r marchnadoedd cyffuriau.  
Mae’r lefel hwn o alw yn cynnig marchnad 
ddeniadol.  Wrth wasanaethu’r marchnadoedd 
yma, mae gwerthwyr cyffuriau yn defnyddio nifer 
o dactegau i leihau’r risg o gael eu hadnabod a’u 
harestio.  Mae hyn yn cynnwys defnyddio plant a 
phobl ifanc i wasanaethu’r llinellau delio. 

Barn yr NCA yw y bydd cau llinellau ffôn i lawr 
ac analluogi ffonau a ddefnyddir gan gangiau 
llinellau sirol a grwpiau troseddu cyfundrefnol 
i ddelio a chyflenwi cyffuriau yn cael effaith 
sylweddol ar gyflenwad cyffuriau dosbarth A 
llinellau sirol cysylltiedig â gangiau a’r cam-
fanteisio sy’n gysylltiedig ag o. Rydym wedi 
ymateb trwy ddwyn deddfwriaeth gynradd 
ymlaen yn y Ddeddf Economi Ddigidol 2017 
sydd, trwy reoliadau newydd, yn galluogi’r NCA 
a’r heddlu i fynd i’r llysoedd sifil i gael gorchymyn 
- y Gorchymyn Cyfyngu ar Delegyfathrebu Delio 
Cyffuriau (DDTRO) – i orfodi’r gweithredwr ffôn 
symudol perthnasol i gau rhif ffôn penodol i lawr 
a/neu’r ffôn ei hun a ddefnyddir i ddelio cyffuriau.  
Daeth y rheoliadau yma i rym ym mis Rhagfyr 
2017, ac ar ôl cynllun treialu cychwynnol a 
gynhaliwyd gan yr Heddlu Metropolitan yn Ionawr 
2018, mae’r grym i ddefnyddio DDTRO yn awr 
yn agored i’r holl luoedd heddlu. 

Y bwriad yw i’r dacteg darfu hon, pan fydd 
yn cael ei pharu â gweithredu gan yr heddlu 
a gweithredu i ddiogelu, wneud i’r model 
gweithredu llinellau sirol fod yn un na ellir ei 
ddefnyddio ac na fydd yn ddeniadol, a thrwy 
hynny helpu i atal y cyflenwad o gyffuriau, 
lleihau’r trais difrifol sy’n gysylltiedig ag o a 
diogelu’r unigolion agored i niwed hynny y mae 
gangiau llinellau sirol yn cam-fanteisio arnynt fel 
rhan o’u model busnes.

Erlyn achosion troseddol sy’n gysylltiedig 
â llinellau sirol

Cyhoeddodd Gwasanaeth Erlyn y Goron 
drosolwg ym mis Tachwedd 2017 o’r dull y dylid 
ei ddilyn i lunio achosion troseddol ac erlyniadau 
sy’n gysylltiedig â llinellau sirol, gyda phwyslais 
arbennig ar berthnasedd Deddf Caethwasiaeth 
Fodern 2015. 

Mae pwerau dan y Ddeddf Gaethwasiaeth 
Fodern yn cael eu defnyddio yn llwyddiannus 
i erlyn aelodau o gangiau llinellau sirol, gyda’r 
collfarnau cyntaf wedi eu sicrhau yn Llys y 
Goron Abertawe yn Rhagfyr 2017.  Mae’r 
defnydd o gyhuddiadau caethwasiaeth fodern 
yn ychwanegol at ddefnyddio a chyhuddo o 
unrhyw droseddau yn gysylltiedig â chyffuriau a 
throseddau eraill fel ymosod. 

Er mwyn cyd-fynd â dull y CPS ar linellau sirol, 
mae arweinydd yr NPCC yn symud gwaith 
ymlaen i ddatblygu ‘pecyn offer’ gweithredol. 
Mae’r pecyn offer hwn yn tynnu at ei gilydd y 
dewisiadau tactegol sydd ar gael i swyddogion 
pan fyddant yn gorfod wynebu troseddu sy’n 
gysylltiedig â llinellau sirol.

Cynyddu ymwybyddiaeth o fygythiad 
gangiau llinellau sirol ymhlith ymarferwyr 

Mae cam-fanteisio troseddol ar blant ac 
oedolion agored i niwed yn ffurf gyffredin ar 
niwed sy'n nodwedd gyffredin o weithgaredd 
llinellau sirol. Mae’n niwed y mae angen 
dealltwriaeth a chydnabyddiaeth ehangach 
ohono ymhlith y rhai sydd yn y sefyllfa orau 
i nodi ei ddioddefwyr posibl, h.y. staff rheng 
flaen sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc 
ac oedolion a all fod yn agored i niwed. Mae 
hyn yn cynnwys gweithwyr proffesiynol sy’n 
gweithio ym myd addysg, gwasanaethau gofal 
cymdeithasol, y system gyfiawnder i blant 
ac oedolion, tai, budd-daliadau, yr heddlu a 
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sefydliadau partner cysylltiedig. Cyhoeddwyd 
cyfarwyddyd i ymarferwyr gan y Swyddfa Gartref 
yng Ngorffennaf 2017 i esbonio natur y niwed 
y mae gangiau llinellau sirol yn ei greu i alluogi 
ymarferwyr i gydnabod ei arwyddion ac ymateb 
yn briodol fel bod dioddefwyr posibl yn cael y 
gefnogaeth a’r help y mae arnynt eu hangen. 

Mae’r cyfarwyddyd yn amlinellu pwy allai fod yn 
agored i gam-fanteisio oherwydd llinellau sirol 
a’r arwyddion i chwilio amdanynt. Mae hefyd 
yn tynnu cymhariaeth â ffurfiau eraill o gam-drin 
a cham-fanteisio o ran y rhai y mae’n effeithio 
arnynt, ac yn tanlinellu mai un o'r ffactorau 
allweddol a geir yn y rhan fwyaf o achosion o 
gam-fanteisio llinellau sirol yw presenoldeb rhyw 
fath o gyfnewid (e.e. cludo cyffuriau yn gyfnewid 
am rywbeth), boed yn ddiriaethol neu beidio. Mae 
hyn mewn cyd-destun lle mae deinameg pŵer 
anghyfartal y mae'r cyfnewid hwn yn digwydd 
oddi mewn iddo, ac nid yw derbyn rhywbeth yn 
gwneud y person ifanc neu’r oedolyn agored i 
niwed yn llai o ddioddefwr.  Mae hefyd yn bwysig 
nodi y gall atal rhywbeth negyddol hefyd gyflawni'r 
gofyniad am gyfnewid: er enghraifft, person ifanc 
sy’n cymryd rhan mewn gweithgaredd llinellau 
sirol er mwyn atal rhywun rhag cyflawni bygythiad 
i niweidio ei deulu/theulu.

Rhydd y cyfarwyddyd gyngor ar beth i’w 
wneud os bydd gan ymarferwyr bryderon, ac 
mae’n tanlinellu eu rôl yn y broses ddiogelu. 
Rhannwyd y cyfarwyddyd ag amrywiaeth o 
weithwyr proffesiynol rheng flaen gan gynnwys 
gweithwyr cymdeithasol, swyddogion tai, Timau 
Troseddwyr Ifanc a gweithwyr iechyd proffesiynol 
sydd wedi ei groesawu. Lawrlwythwyd y 
cyfarwyddyd 4,770 o weithiau rhwng Gorffennaf 
a Rhagfyr 2017 a nododd 63% o’r staff statudol 
a arolygwyd oedd wedi gweld y cyfarwyddyd 
eu bod yn ei ddefnyddio yn eu gwaith o ddydd i 
ddydd. Byddwn yn parhau i gadw’r cyfarwyddyd 
hwn yn gyfredol a pherthnasol, ac yn parhau 
i godi ymwybyddiaeth o gam-fanteisio yn 
gysylltiedig â llinellau sirol ymhlith ymarferwyr.

Yn ychwanegol, mae cyfarwyddyd statudol 
yr Adran Addysg Gweithio gyda’n Gilydd i 
Ddiogelu Plant a’r cyfarwyddyd Cadw Plant yn 
Ddiogel mewn Addysg yn cael eu diweddaru 
i’w cyhoeddi yn ddiweddarach yn 2018. Bydd y 
dogfennau wedi eu hadnewyddu yn adlewyrchu’r 
risg o drais difrifol i blant gan gynnwys y risg 

ddifrifol o niwed sy’n gysylltiedig â cham-fanteisio 
a cham-drin oherwydd llinellau sirol. Bydd hyn 
yn sicrhau bod prosesau diogelu statudol a 
chefnogaeth amlasiantaethol yn cael eu trefnu 
i ddiogelu ac atal niwed i blant sydd mewn risg 
oherwydd cam-fanteisio a cham-drin troseddol.

Cynyddu ymwybyddiaeth o’r risg sy’n 
deillio o gangiau llinellau sirol a chefnogi 
dioddefwyr

Bydd y Swyddfa Gartref yn cefnogi gweithgaredd 
cyfathrebu i godi ymwybyddiaeth yn genedlaethol 
am fygythiad llinellau sirol sydd wedi eu targedu 
ar bobl ifanc ac agored i niwed a sut i osgoi 
dod yn rhan o gangiau a dioddef cam-fanteisio 
ganddynt. Dyluniwyd y gweithgaredd i gyflawni 
amrywiaeth o weithgareddau cyfathrebu ac 
ymgysylltu ar y cyd â’r NPCC a Thaclo’r Tacle. 

Mae’r gweithgaredd yn cael ei gyflawni trwy 
amrywiaeth o ddeunyddiau cyfathrebu wedi 
eu teilwrio gan gynnwys posteri a chynnwys 
ar-lein. Mae’r deunydd cyfathrebu yn codi 
ymwybyddiaeth o’r arwyddion i chwilio amdanynt 
sy’n dangos bod person ifanc yn dioddef cam-
fanteisio fel rhan o weithgaredd llinellau sirol, ac 
mae’n cyfeirio at roi adroddiadau di-enw trwy 
Taclo’r Tacle. Bydd y gweithgaredd yn cael ei 
lansio yng ngwanwyn 2018. 



Strategaeth Trais Difrifol 51

Taclo camddefnyddio cyffuriau: 
galw, cyflenwad ac adfer

Strategaeth Gyffuriau 2017

Nod Strategaeth Gyffuriau’r Llywodraeth, a 
gyhoeddwyd yng Ngorffennaf 2017, yw lleihau’r 
nifer o bobl sy’n cymryd cyffuriau anghyfreithlon, 
a chynyddu’r nifer o bobl sy’n gadael triniaeth 
yn llwyddiannus. Er mwyn cyflawni’r nodau hyn 
mae’r strategaeth yn nodi rhaglen weithredu 
gynhwysfawr i:

• Leihau’r galw am gyffuriau, trwy ddull 
cyffredinol sy’n canolbwyntio ar blant a phobl 
ifanc, gyda mwy o ymyraethau wedi eu 
targedu ar gyfer grwpiau sydd mewn risg, fel 
y rhai nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth 
na hyfforddiant, y digartref, neu bobl gyda 
phroblemau cam-drin sylweddau mewn sawl 
cenhedlaeth yn y teulu;

• Cyfyngu’r cyflenwad gan gangiau troseddol, 
trwy darfu ar farchnadoedd cyffuriau 
domestig, ymateb yn effeithiol i’r bygythiad 
sy’n cael ei greu gan grwpiau troseddol 
cyfundrefnol, a thrwy wneud ein ffiniau yn 
fwy gwydn; a,

• Chefnogi adfer, trwy helpu unigolion â 
phroblemau cam-drin sylweddau i adfer a 
byw bywyd heb gyffuriau.

Fel y mae’r dadansoddiad ym Mhennod Un yn 
dangos yn glir mae nifer o rybuddion diweddar y 
dylem fod yn bryderus amdanynt:

• Roedd cynnydd o 18% yn y nifer a 
amcangyfrifwyd o ddefnyddwyr opiadau a/
neu grac cocên yn Nwyrain Lloegr; ac

• Roedd cynnydd o 21% yn y nifer a 
amcangyfrifwyd o ddefnyddwyr crac cocên 
yn Ne Ddwyrain Lloegr.

Cadarnheir y tueddiadau yma gan ffynonellau 
eraill: Dengys data triniaethau 2016/17 a 
gyhoeddwyd gan Iechyd Cyhoeddus Lloegr (PHE) 
bod cynnydd o 14% yn y nifer o oedolion sy’n 
cyflwyno eu hunain i wasanaethau trin cyffuriau 
oherwydd problemau crac cocên (naill ai ar ei 
ben ei hun neu gydag opiadau).  Mae ffynonellau 
eraill yn cadarnhau’r duedd o ran amlygrwydd 
crac: rhwng 2014 a 2016, roedd cynnydd o 28% 
yn y gyfran o’r rhai sy’n chwistrellu cyffuriau a 
ddywedodd eu bod yn defnyddio crac.

Er bod y tueddiadau yma, sy’n benodol i 
ddefnyddio crac cocên, yn bryderus, mae dull 
cyffredinol y Llywodraeth yn gweithio: mae llai o 
bobl yn cymryd cyffuriau nag oedd ddegawd yn 
ôl. Ond, wrth ymateb i’r newidiadau yn y defnydd 
o grac cocên, mae’r Llywodraeth yn ategu at ei 
rhaglen gynhwysfawr ac uchelgeisiol o waith yn 
y Strategaeth Gyffuriau trwy gyfres o gamau sy’n 
rhoi pwyslais ar ymateb uniongyrchol i’r newid yn 
y defnydd o grac.  

Tarfu ar gyffuriau a throseddau difrifol a 
chyfundrefnol

Fel rhan o’n gwaith parhaus i ymdrin â 
throseddau difrifol a chyfundrefnol, rydym 
yn gwella ein gallu i erlid ac atal y cohortau 
Grwpiau Troseddau Cyfundrefnol niweidiol iawn 
sy’n rheoli mewnforio a dosbarthu cyffuriau 
i’r Deyrnas Unedig ac o’i chwmpas – ac sy’n 
ymwneud â ffurfiau eraill o droseddau difrifol a 
chyfundrefnol. Rydym hefyd yn parhau i weithio 
gyda phartneriaid rhyngwladol i gyfyngu ar 
gyflenwi cyffuriau ymlaen. Mae hyn yn cynnwys 
cydweithredu a chynyddu gallu yn y gwledydd 
sy’n ffynonellau ac y mae’r cyffuriau yn dod 
trwyddynt, a ddyluniwyd i darfu ar Grwpiau 
Troseddol Cyfundrefnol ac ymdrin â’r ffactorau 
cymdeithasol economaidd, llywodraethu a 
chyfiawnder troseddol sy’n gyrru, galluogi a 
pharhau eu gweithgareddau.

Pobl ifanc a grwpiau mewn risg

Mae’r Strategaeth Gyffuriau yn canolbwyntio 
ar ddau ddull o leihau galw: yn gyntaf, dull 
cyffredinol ar gyfer y bobl ifanc i gyd; yn ail, 
trwy weithgareddau wedi eu targedu a anelwyd 
at grwpiau agored i niwed penodol. Mae’r 
enghreifftiau o hyn yn cynnwys adnodd adeiladu 
gwytnwch, ‘Rise Above’, a anelwyd at rai 11-16 
oed, sy’n darparu adnoddau i helpu i ddatblygu 
sgiliau i wneud dewisiadau positif o ran eu 
hiechyd, gan gynnwys osgoi defnyddio cyffuriau; 
a gyda chyllid gan Iechyd Cyhoeddus Lloegr 
a’r Swyddfa Gartref, mae Mentor UK yn rhedeg 
y Gwasanaeth Gwybodaeth Addysg ac Atal 
Alcohol a Chyffuriau (ADEPIS) sy’n rhoi cyngor 
ymarferol ac offer ar sail y dystiolaeth ryngwladol 
orau, gan gynnwys taflenni briffio i athrawon.  

Yn ychwanegol at y rhaglen sylweddol o waith 
sydd eisoes ar y gweill yn y maes hwn byddwn 
yn mynd ymhellach i leihau’r galw ac atal pobl 
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ifanc a grwpiau mewn risg rhag cael eu tynnu 
i mewn i ddefnyddio cyffuriau a throseddau 
yn gysylltiedig â chyffuriau trwy roi cefnogaeth 
ychwanegol i bobl ifanc mewn unedau cyfeirio 
disgyblion.

Byddwn yn adeiladu ar waith astudiaeth 
dichonolrwydd Mentor UK ‘Unplugged in 
England’ i roi cefnogaeth ychwanegol i bobl 
ifanc fregus mewn ardaloedd y mae’n hysbys 
bod ganddynt broblemau cam-ddefnyddio 
sylweddau. Byddwn yn darparu cyllid o hyd 
at £175,000 i gefnogi cynllun treialu fydd yn 
cynnwys hyd at 20 ysgol a nifer o unedau cyfeirio 
disgyblion yn Lloegr i arwain pobl ifanc oddi wrth 
ymwneud â defnyddio cyffuriau a throseddau yn 
gysylltiedig â chyffuriau.

Yn ychwanegol, byddwn yn gofyn i’r Cyngor 
Cynghori ar Gam-ddefnyddio Cyffuriau i 
edrych ar lefel a graddfa’r cyd-weithio rhwng 
gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc a’r system 
drin.  Bydd hyn yn ein galluogi i edrych ar ba 
mor effeithiol y mae gwasanaethau Plant a 
Phobl Ifanc yn dynodi unigolion a all fod yn 
agored i niwed trwy broblemau cam-ddefnyddio 
sylweddau a’r graddau y maent yn cael 
gwytnwch a sgiliau rheoli risg i helpu i osgoi 
dyfodiad problemau cam-ddefnyddio sylweddau.  
Yn ychwanegol, byddwn yn sicrhau bod y gwaith 
hwn yn ystyried y graddau y mae gwasanaethau 
Plant a Phobl Ifanc yn cyfeirio unigolion at 
wasanaethau triniaeth cyffuriau pan fyddant wedi 
cael eu dynodi fel rhai â phroblem. 

Deall y cohort presennol

I ymateb yn uniongyrchol i’r cynnydd yn y 
defnydd o grac cocên, byddwn ni a PHE 
yn gweithio gydag ymarferwyr rheng flaen, 
defnyddwyr gwasanaeth a mentoriaid 
cymheiriaid i ddeall rhagor am y cohort 
presennol o ddefnyddwyr crac cocên.  Byddwn 
yn defnyddio’r cyfle hwn i asesu sut y gallwn 
ymateb yn fwy effeithiol i’r sialens a gyflwynir 
gan gynnydd yn amlygrwydd defnyddio 
cyffuriau, yn arbennig y defnydd o grac cocên. 
Yn ychwanegol at ddynodi arfer da o ran atal, 
byddwn hefyd yn adolygu argaeledd triniaeth ar 
sail tystiolaeth ar gyfer y cohort hwn a sut y gall y 
triniaethau hyn gael eu gweithredu yn ehangach.

Cefnogaeth i gymunedau wrth gyfyngu ar 
y cyflenwad cyffuriau

Mae’r Strategaeth Gyffuriau yn nodi rhaglen 
gynhwysfawr o weithredu a fwriadwyd i 
ymdrin â chynhyrchu/ dosbarthu, rhannu 
cudd-wybodaeth, ymdrin â’r rhai sy’n galluogi 
troseddoldeb, a defnyddio dull mwy deallus o 
ymdrin â throseddu yn gysylltiedig â chyffuriau. 
Rydym eisoes wedi gweithredu i ymdrin â 
chyflenwi “cyffuriau penfeddwol cyfreithlon”. Ers 
i’r Ddeddf Sylweddau Seicoactif 2016 ddod i 
rym, mae cannoedd o adwerthwyr wedi naill 
ai cau i lawr neu nid ydynt bellach yn gwerthu 
sylweddau seicoactif; mae’r heddlu wedi 
arestio cyflenwyr; ac arweiniodd gweithredu 
gan yr Asiantaeth Droseddau Genedlaethol at 
gael gwared ar werthu sylweddau seicoactif 
ar wefannau yn y Deyrnas Unedig.  Rydym yn 
cydnabod pa mor beryglus y gall cannabinoidau 
synthetig, fel y rhai a gyflenwir dan yr enw ‘spice’ 
fod, a’r effaith trychinebus y maent yn gallu ei 
gael ar gymunedau, teuluoedd a’r unigolion sy’n 
eu cymryd. Dyna pam ein bod wedi gweithredu 
i reoli’r sylweddau hyn fel cyffuriau dosbarth 
B dan y Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau a 
rhoi’r pwerau y mae ar yr heddlu eu hangen 
iddynt i weithredu, gan gynnwys gwneud bod 
â hwy yn eich meddiant yn drosedd a rhoi 
dedfrydau hwy i werthwyr. Mae’r Strategaeth 
Gyffuriau yn pwysleisio pwysigrwydd dull diwnïad 
o ymdrin â’r niwed a achosir gan gyffuriau i 
atal camddefnyddio sylweddau, cyfyngu ar y 
cyflenwad o gyffuriau a chefnogi pobl i symud 
oddi wrth ddibyniaeth ar gyffuriau. Rydym 
yn cefnogi’r dull amlasiantaethol sy’n cael ei 
ddefnyddio mewn ardaloedd lleol i ymateb 
i broblemau a achosir gan ‘spice’ yn gryf, a 
bydd y Swyddfa Gartref yn cyhoeddi adolygiad 
o weithrediad y Ddeddf Sylweddau Seicoactif 
erbyn Tachwedd 2018.
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Rownd newydd o Ardaloedd Gweithredu 
Heroin a Chrac 

Er mwyn cryfhau’r gweithgaredd i orfodi’r 
gyfraith bydd y Swyddfa Gartref yn adeiladu ar y 
gweithgaredd eang hwn ac yn darparu £500,000 
dros ddwy flynedd i gefnogi cyflawni rownd 
newydd o Ardaloedd Gweithredu Heroin a Chrac 
(HACAA).  Bydd yr ardaloedd hyn yn cynnig 
lle i bartneriaid a chymunedau lleol i ystyried 
eu hymateb i amrywiaeth o faterion iechyd 
cyhoeddus, yn arbennig o gwmpas defnydd 
problematig o heroin a chrac a’r cynnydd mewn 
marwolaethau yn gysylltiedig â chyffuriau. Bydd y 
Swyddfa Gartref yn gweithio gydag arweinydd yr 
NPCC ar gyffuriau i sicrhau bod y gweithgarwch 
hwn yn cael budd o arweinyddiaeth genedlaethol 
a lleol a’i fod yn cael effaith sylweddol a pharhaol.  

Yn benodol, bydd y Swyddfa Gartref yn darparu 
cyllid ar gyfer hyd at saith o gydlynwyr i roi 
cefnogaeth i’r HACAA, yn ogystal ag arian 
cyfatebol ar gyfer cynlluniau penodol y mae’r 
ardal leol am eu gweithredu. Bydd y cydlynydd 
yn dwyn partneriaid lleol at ei gilydd (e.e. 
awdurdod lleol, iechyd, plismona a phrawf) i 
ganolbwyntio ar y defnydd o heroin a chrac a 
throseddu yn eu hardal; sicrhau bod llwybrau 
wedi eu cydlynu ar gael i roi cefnogaeth addas 
i ddefnyddwyr; casglu cudd-wybodaeth feddal 
i ddeall yr hyn sy’n gyrru’r cynnydd mewn crac 
ac argymell atebion i ardaloedd; ac annog 
partneriaid lleol i ymrwymo i weithredu a’u dal yn 
atebol.

Profi am gyffuriau wrth arestio

Byddwn yn parhau i weithio gydag arweinydd yr 
NPCC ar Gyffuriau i annog defnydd ehangach o 
brofi am gyffuriau wrth arestio i gefnogi lluoedd 
heddlu wrth iddynt fonitro patrymau newydd o 
gwmpas cyffuriau a throseddau. Bydd hyn yn 
helpu i roi cyfle cynnar i ddynodi troseddwyr a’u 
cyfeirio i gael triniaeth. 

Rôl yr Hwylusydd Adferiad

Mae adferiad yn parhau yn ganolog i’n dull, 
gyda’r driniaeth yn seiliedig ar y dystiolaeth 
orau ac yn cael ei darparu ochr yn ochr â’r 
gefnogaeth ehangach sy’n hanfodol i gyflawni a 
chynnal yr adferiad. Er bod adroddiadau yn sôn 
am ostyngiad yn y buddsoddi mewn triniaethau, 
mae’r dystiolaeth am berfformiad y system 
yn gymysg. Mae’r penawdau yn gadarnhaol: 
amseroedd aros yn parhau yn isel, niferoedd 
y cleientiaid nad ydynt yn defnyddio opiodau 
sy’n cael triniaeth wedi parhau yn gyson. Ond, 
mae nifer o bwyntiau sy’n peri pryder: mae 
nifer y cleientiaid sy’n defnyddio opiodau sy’n 
cael triniaeth wedi gostwng o 14% dros y saith 
mlynedd diwethaf, ac mae’r cyfraddau adfer yn 
y grŵp cleientiaid hwn wedi bod yn gostwng, a 
gall y ddau yma adlewyrchu’r ffaith eu bod yn 
ddefnyddwyr tymor hir, y mae’r arfer wedi hen 
sefydlu ganddynt sydd ag anghenion lluosog 
a chymhleth. Dynoda’r tueddiadau mewn data 
perfformiad y gall cynyddu’r gyfradd o unigolion 
sy’n cael adferiad o fod yn ddibynnol fod yn 
anodd. 

Bydd yr Hwylusydd Adferiad yn rhoi arweiniad 
cenedlaethol o gwmpas agweddau allweddol o’r 
agenda adfer. Bydd yn cefnogi cydweithio rhwng 
gwahanol rannau o’r system ac yn cynnig cyngor 
ar y modd y gall arfer ar sail tystiolaeth gael ei 
weithredu yn fwyaf effeithiol i gryfhau elfennau o’r 
system sydd heb eu datblygu yn llawn ac sydd 
angen cefnogaeth ychwanegol. 

Byddwn hefyd yn archwilio mater safonau 
darparu yn y system drin gyffuriau trwy adolygu 
a dynodi arferion comisiynu da a drwg i 
awdurdodau lleol eu hystyried. Yn ychwanegol, 
byddwn hefyd yn edrych ar gryfder y cysylltiadau 
rhwng gwasanaethau cyflogaeth a thai a 
gwasanaethau trin, i sicrhau bod unigolion 
yn gallu mynd i mewn i driniaeth gyffuriau/
alcohol gyda’r cyfle cryfaf i adael y driniaeth yn 
llwyddiannus.
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Camau gweithredu ac ymrwymiadau allweddol:

• Cyflawni ail gyfnod o weithgarwch dan ein Cynllun Gweithredu Llinellau Sirol i ymdrin â llinellau 
sirol, i gadarnhau’r gwaith a wnaed hyd yn hyn ac adeiladu arno ac ymdrin â bygythiadau a 
sialensiau newydd a phenodol.

• Darparu £3.6m o arian i gefnogi datblygiad y Ganolfan Genedlaethol Cydlynu Llinellau Sirol 
newydd (NCLCC).

• Parhau i weithio gyda’r CPS a’r arweinydd NPCC ar erlyn llinellau sirol gan annog defnyddio 
troseddau’r Ddeddf Caethwasiaeth Fodern pan fydd yn addas.

• Parhau i godi ymwybyddiaeth o gam-fanteisio yn gysylltiedig â llinellau sirol ymhlith ymarferwyr 
a diweddaru ein cyfarwyddyd pan fydd yn berthnasol.

• Diweddaru’r cyfarwyddyd Gweithio gyda’n Gilydd i Ddiogelu Plant a Cadw Plant yn Ddiogel 
mewn Addysg i adlewyrchu’r risgiau i blant oherwydd trais difrifol gan gynnwys y risg ddifrifol o 
niwed sy’n gysylltiedig â llinellau sirol.

• Cynnal gweithgaredd cyfathrebu i godi ymwybyddiaeth yn genedlaethol am fygythiad llinellau 
sirol sydd wedi eu targedu ar bobl ifanc ac agored i niwed a sut i osgoi dod yn rhan o gangiau 
a dioddef cam-fanteisio ganddynt.

• Rhoi cefnogaeth ychwanegol i bobl ifanc sydd mewn risg gan gynnwys £175,000 o gyllid i 
adeiladu ar astudiaeth dichonolrwydd Mentor UK ‘Unplugged’ i gyflawni cefnogaeth i blant 
mewn ysgolion yn ogystal â phlant wedi eu gwahardd mewn unedau cyfeirio disgyblion. 

• Rhoi £500,000 o gyllid dros ddwy flynedd i gefnogi cyflawni rownd newydd o Ardaloedd 
Gweithredu Heroin a Chrac.

• Parhau i weithio gyda’r arweinydd NPCC dros Gyffuriau i gefnogi ac annog defnyddio profi am 
gyffuriau wrth arestio.

• Cefnogi rôl yr Hwylusydd Adferiad wrth roi arweiniad a chyngor ar safonau’r ddarpariaeth ar 
gyfer triniaeth cyffuriau.
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Pennod 4

Ymyrryd yn gynnar ac 
atal
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Pennod 4 Ymyrryd yn gynnar ac atal

Rhaid i ni atal pobl rhag cyflawni trais difrifol trwy 
ddatblygu gwytnwch, a chefnogi dewisiadau 
eraill cadarnhaol ac ymyraethau prydlon.  Mae 
atal ac ymyrraeth gynnar yn ganolog i’n dull 
o ymdrin â thrais difrifol ac maent yn seiliedig 
ar y ddealltwriaeth a’r dystiolaeth a nodir ym 
Mhennod Dau. Mae’r bennod hon yn cynnig 
ymyraethau cyffredinol ac wedi eu targedu 
(dethol a dynodedig) i ymyrryd ac atal pobl rhag 
bod yn rhan o droseddau treisgar difrifol a’u 
cyflawni. Mae hyn yn cynnwys cyflwyno Cronfa 
Ymyrraeth Gynnar Ieuenctid i gefnogi gweithredu 
o’r fath.

Bydd ymyrraeth gyffredinol yn cynyddu 
gwytnwch mewn pobl ifanc trwy gefnogi 
dewisiadau positif, gwella sgiliau meddwl 
beirniadol, cynnig fframweithiau iach, sefydlog 
a chefnogol boed yn y cartref neu’r ysgol.  
Bydd ymyraethau dethol wedi eu targedu yn 
cynyddu gwytnwch, modelau rôl a chefnogaeth 
i bobl ifanc a all fod mewn risg o gael eu 
tynnu i droseddu ac yn darparu ymyraethau 
a chefnogaeth i leihau’r risg honno. Bydd 
ymyraethau dynodedig wedi eu targedu yn 
ymyraethau a dargedwyd ar y rhai sydd mewn 
mwyaf o risg o ymwneud â throseddau neu sydd 
eisoes wedi cymryd rhan mewn troseddau.  Mae 
ymyraethau dynodedig yn cynnwys rhaglenni 
sy’n cynnwys ‘yr eiliad addysgol’, sef yr eiliad 
pan all person ifanc fod yn fwyaf parod i wrando 
ac ymgysylltu. 

Ymyraethau Cyffredinol 

Cynyddu gwytnwch, meddwl beirniadol a 
sgiliau bywyd mewn pobl ifanc

Dyrannodd y Gronfa Fuddsoddi Ieuenctid, a 
lansiwyd gan yr Adran Ddigidol, Diwylliant, 
Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) a Chronfa’r 
Loteri Fawr £40 miliwn ym Medi 2017 i hybu 
darpariaeth ieuenctid ‘mynediad agored’ lleol 
mewn chwe ardal ddifreintiedig a dargedwyd yn 
Lloegr (Dwyrain Llundain, Ardal Dinas Lerpwl, 
Gorllewin Canolbarth Lloegr, Dyffryn Tees a 
Sunderland, Bryste a Gwlad yr Haf a’r Siroedd 
Dwyreiniol). Disgwylir i dros 300,000 o bobl 
ifanc fanteisio ar y cynnydd yn y mynediad at 
amrywiaeth o weithgareddau sy’n eu helpu i 
ddatblygu eu sgiliau a llunio cysylltiadau positif. 
Bydd hyn yn cynnwys pobl ifanc y mae trais wedi 
effeithio arnynt.

Mae’r Gwasanaeth Dinasyddion Cenedlaethol 
(NCS) ar agor i’r holl bobl ifanc 16 i 17 oed, gan 
gynnig gweithgareddau preswyl a’r cyfle i arwain 
rhaglen weithredu gymdeithasol a meithrin sgiliau 
a hyder. Yn ddiweddar cyhoeddodd DCMS 
gyfarwyddyd i awdurdodau lleol yn annog mwy 
o gydweithio rhwng gwasanaethau i bobl ifanc, 
gan gynnwys y rhai mewn risg o ddioddef trais, a 
darparwyr NCS lleol.  Llwydda’r NCS i gael grŵp 
amrywiol o blant a phobl ifanc i gymryd rhan a 
dengys gwerthusiadau yn gyson ei fod yn cyflawni 
effeithiau cadarnhaol i’r rhai sy’n cymryd rhan.

Cyhoeddwyd yn Ionawr 2018 y bydd £90 miliwn 
o arian cyfrifon cwsg yn cefnogi pobl ifanc dan 
anfantais ac wedi datgysylltu i drosglwyddo i 
waith.  Mae’r rhaglen yn cael ei datblygu gan 
y DCMS, yr Adran Addysg, yr Adran Gwaith a 
Phensiynau a Chronfa’r Loteri Fawr. Bydd yn 
cael ei datblygu trwy ymgysylltu â’r sectorau 
pobl ifanc ac ieuenctid, Menter Wirfoddol, 
Gymunedol a Chymdeithasol (VCSE), addysg a 
busnes i ystyried sut y gall eu sgiliau fod o fudd i 
gymunedau a busnesau lleol. 

Rydym yn deall pwysigrwydd darparu rhaglenni 
sy’n helpu pobl ifanc i gynyddu eu hunan hyder, 
llunio eu cymeriad a’u gallu i ymgysylltu yn 
gadarnhaol â chymdeithas. Bydd hyn yn helpu i 
ddatblygu eu gwytnwch ac yn gwella’r ffactorau 
diogelu trwy weithgareddau positif sydd i gyd 
yn helpu i atal pobl ifanc rhag cael eu tynnu i 
droseddu a thrais. 

Er enghraifft, mae Sport England yn ariannu 
amrywiaeth o raglenni a anelwyd at bobl ifanc.  
Mae hyn yn cynnwys cefnogaeth trwy’r cyfnod 
trosglwyddo o’r ysgol gynradd i’r uwchradd 
pan ddangoswyd bod pobl ifanc yn arbennig 
o agored i gymryd rhan mewn trais. Mae’r 
rhaglenni ar gael trwy Loegr i gyd.  Ond, 
mae nifer o’r rhaglenni hyn wedi eu targedu 
ar ardaloedd difreintiedig iawn a chyfraddau 
troseddu uchel a lle mae sialensiau iechyd 
meddwl ymhlith dynion ifanc, ac efallai, rwystrau 
o ran iaith a chyfathrebu.

Dewisiadau eraill positif – cyflogaeth 

Mae swyddogion cymell gwaith Canolfannau 
Gwaith ar draws Lloegr yn gweithio gyda 
phartneriaid lleol i roi cefnogaeth wedi ei deilwrio 
i anghenion yr unigolyn a gall gynnwys mynediad 
at gyfleoedd profiad gwaith, academïau mewn 
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sectorau a’r Lwfans Menter Newydd.

Wrth edrych tua’r dyfodol, bydd y rhai sy’n rhan 
o gangiau neu drais difrifol neu mewn perygl o 
fod yn rhan ohonynt yn gymwys i gael mynediad 
cynnar at y Rhaglen Gwaith ac Iechyd. Bydd hyn 
yn cynnig cefnogaeth fwy dwys, wedi ei theilwrio 
i’r rhai fydd yn cymryd rhan. Ei nod yw ymdrin 
â rhwystrau o ran gwaith ac iechyd a chyflawni 
canlyniadau gwaith o safon uchel.

Cefnogaeth i rieni, athrawon ac ysgolion 

Bydd y Swyddfa Gartref a’r Adran Addysg yn 
gweithio gyda phartneriaid eraill i adeiladu ar 
fodelau o bartneriaethau rhwng yr heddlu ag 
ysgolion sy’n bodoli yn Lloegr ac yn gweithio’n 
dda wrth lunio perthynas dda rhwng ysgolion a’r 
heddlu ar draws amrywiaeth eang o broblemau 
troseddu.  Byddwn yn tynnu sylw at enghreifftiau 
o arfer da a manteision y berthynas hon i helpu 
i gefnogi rhieni, athrawon ac ysgolion i deimlo 
eu bod yn gallu dynodi a thaclo problemau trais 
difrifol a all ddod i’r amlwg yn eu hysgolion.  Mae 
partneriaethau o’r fath yn ddull pwysig i’r heddlu 
weithio gyda’r timau arwain mewn ysgolion o 
ran plant penodol ac i amlygu materion sy’n 
peri pryder yn y gymuned, ac mae’r berthynas 
â’r ysgol yn cynnig ffynhonnell wybodaeth a 
chefnogaeth i sicrhau bod yr ysgol yn lle diogel 
i’w disgyblion a’u myfyrwyr. 

Bydd y Swyddfa Gartref yn gweithio gyda’r 
Adran Addysg ac Ofsted i archwilio beth yn fwy 
y gellir ei wneud i gefnogi ysgolion yn Lloegr i 
ymateb i risgiau troseddol posibl yn eu hysgolion 
ac o’u cwmpas sy’n cael effaith ar eu disgyblion. 
Bydd y Swyddfa Gartref yn parhau i ddynodi 
cyfleoedd i ymgysylltu â grwpiau rhieni i’w 
cefnogi, trwy gefnogi prosiectau cymunedol lleol 
a hefyd trwy gydweithio’n glos gyda sefydliadau 
sector gwirfoddol a chymunedol sy’n rhoi 
cefnogaeth. Bydd yr Adran Addysg hefyd yn 
gweithio gyda’r Swyddfa Gartref, a rhanddeiliaid 
eraill i ddiweddaru ei chyfarwyddyd diogelwch 
ysgolion i ddangos y risg o gario cyllyll yn glir a 
rhoi cyngor ar ymdrin â’r mater pwysig hwn. 

Ymyraethau (dethol) a 
Dargedwyd

Cronfa Ymyrraeth Gynnar Ieuenctid

Gan adeiladu ar y dystiolaeth a nodir ym 
Mhennod Dau a chydnabod pwysigrwydd atal 
pobl ifanc sy’n anodd eu cyrraedd yn aml rhag 
mynd yn rhan o drais difrifol, bydd y Swyddfa 
Gartref yn darparu £11 miliwn dros y ddwy 
flynedd nesaf trwy Gronfa Ymyrraeth Gynnar 
Ieuenctid newydd. Cronfa newydd yw hon y 
gall Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu a 
Phartneriaethau Diogelwch Cymunedol (CSP), 
neu bartneriaethau lleol cyfatebol tebyg (gan 
gynnwys Partneriaethau Troseddau Difrifol a 
Chyfundrefnol), yng Nghymru a Lloegr wneud 
cais iddi am gyllid ar gyfer grwpiau ieuenctid a 
chymunedol sy’n cefnogi ymyrraeth gynnar a 
gweithgareddau atal gyda phlant a phobl ifanc. 

Bydd y Gronfa yn nodi meini prawf i’w bodloni 
wrth ymgeisio am gyllid. Mae’n debygol y bydd 
hyn yn cynnwys tystiolaeth o gefnogaeth traws-
sectoraidd a chysylltiadau â darpariaeth a 
chynlluniau lleol eraill, ac elfen o arian cyfatebol. 
Rydym yn rhagweld y bydd gan amrywiaeth o 
ardaloedd ddiddordeb gan gynnwys ardaloedd 
sy’n profi problemau trwy droseddau a 
cham-fanteisio yn gysylltiedig â llinellau sirol 
(e.e. ardaloedd sydd wedi cael adolygiad yn 
ddiweddar dan y rhaglen Dod â Thrais a Cham-
fanteisio gan Gangiau i Ben). Rydym eisiau 
darparu gwasanaethau i gefnogi ac atal pobl 
ifanc rhag ymwneud â throseddu trwy gefnogi 
gweithgareddau positif.
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Pobl ifanc ac iechyd meddwl

Mae problemau iechyd meddwl yn digwydd 
yn fwy aml ymhlith unigolion sy’n ymwneud â 
thrais a gangiau na grwpiau eraill cymharol.  
Mae’r problemau iechyd meddwl y maent 
yn eu hwynebu yn cynnwys amrywiaeth o 
gyflyrau: anhwylder ymddygiad, anhwylder 
personoliaeth wrthgymdeithasol, pryder, seicosis 
a dibyniaeth ar gyffuriau ac alcohol.  Mae Deddf 
Plismona a Throseddu 2017 yn cynnwys nifer 
o ddarpariaethau i helpu i wella deilliannau i 
bobl sydd mewn argyfwng iechyd meddwl, gan 
gynnwys cael gwared ar y defnydd o gelloedd yr 
heddlu fel mannau diogel i rai dan 18 oed sy’n 
cael eu cadw yn y ddalfa. Mae gwasanaethau 
Cyswllt a Dargyfeirio yn cael eu cyflwyno i 
orsafoedd heddlu a llysoedd, ac ar hyn o bryd 
disgwylir iddynt gynnwys 82% o’r boblogaeth 
erbyn Mawrth 2018, gan anelu at gynnwys 
100% erbyn 2021. Mae’r gwasanaethau hyn 
yn dynodi ac asesu pobl sydd wedi eu harestio 
am drosedd, gan gynnwys pobl ifanc a all fod â 
phroblemau iechyd meddwl neu gamddefnyddio 
sylweddau neu agweddau eraill sy’n eu gwneud 
yn agored i niwed, a cheisio eu dargyfeirio i 
wasanaethau a/neu oddi wrth y ddalfa pan fydd 
yn addas. 

Cynhwysir cynlluniau i ddarparu cefnogaeth 
wyneb yn wyneb i rieni plant â phroblemau 
iechyd meddwl a gwella ymyraethau cynnar 
gyda phobl ifanc â phroblemau iechyd meddwl 
ym Mhapur Gwyrdd yr Adran Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol, a gyhoeddwyd yn Rhagfyr 2017. 
Fel rhan o’r gwaith hwn, mae’r Papur Gwyrdd 
yn cynnwys ymrwymiad y bydd arloeswyr yn 
archwilio beth yw’r ffordd orau i’r timau cefnogi 
fynd ati i gefnogi’r plant a phobl ifanc yn Lloegr 
nad ydynt yn yr ysgol neu grwpiau eraill agored i 
niwed fel plant mewn gofal. 

Yn ychwanegol, gofynnodd y Swyddfa Gartref 
i Iechyd Cyhoeddus Lloegr ddiweddaru eu 
cyfarwyddyd i ymarferwyr rheng flaen am 
anghenion iechyd meddwl pobl ifanc ac oedolion 
ifanc sy’n gysylltiedig â gangiau, a gyhoeddwyd 
yn gyntaf yn 2015.  Mae’r diweddariad hwn 
i’r cyfarwyddyd yn bwysig o ystyried bod 
dadansoddiad o ddata o gynlluniau sgrinio 
iechyd gyda phobl ifanc (rhai 10-18 oed) wrth 
iddynt gael eu harestio, wedi canfod bod bron 
i 40% o’r rhai sy’n aelodau o gangiau (o’r ddau 

ryw) ag arwyddion o broblemau ymddygiad 
difrifol cyn bod yn 12 oed, mewn cymhariaeth ag 
13% o’r bobl ifanc sy’n mynd i mewn i’r system 
gyfiawnder ieuenctid yn gyffredinol. Roedd gan 
tua eu chwarter ddiagnosis iechyd meddwl fe 
dybid ac roedd dros eu chwarter yn dioddef 
problemau cysgu/bwyta (mewn cymhariaeth 
â llai na 10% ar gyfer y rhai sy’n mynd i mewn 
i’r system yn gyffredinol).  Roedd 1 o bob 3 
o ferched ac 1 o bob 10 o ddynion oedd yn 
aelodau o gangiau yn cael eu hystyried mewn 
perygl o gyflawni hunanladdiad/hunan-niweidio.  
Bydd y cyfarwyddyd wedi ei ddiweddaru yn 
helpu i fod yn sail i ymateb gwasanaethau 
ac asiantaethau lleol a helpu i gomisiynu 
gwasanaethau yn Lloegr yn y dyfodol.

Perthynas o ymddiriedaeth

Trwy’r Gronfa Perthynas o Ymddiriedaeth (Lloegr 
yn unig), mae’r Swyddfa Gartref yn darparu £13 
miliwn dros y pedair blynedd nesaf (blynyddoedd 
3 a 4 yn dibynnu ar yr Adolygiad Gwariant 
nesaf) i dreialu dulliau sy’n rhoi cefnogaeth i bobl 
ifanc sydd mewn risg o gam-fanteisio rhywiol 
ar blant, cam-fanteisio gan gangiau a cham-
drin gan gymheiriaid. Nod y Gronfa yw cefnogi 
ymyraethau a fydd yn helpu pobl ifanc i lunio 
perthynas gadarnhaol ac ymddiriedaeth ynddi 
gydag oedolion sydd yno i’w cefnogi, a all helpu i 
atal, nid yn unig y risg y byddant yn cael eu cam-
drin neu y bydd cam-fanteisio arnynt ond hefyd 
yn atal eu hymwneud â throseddau treisgar, er 
enghraifft trwy gam-fanteisio troseddol ar blant.

Rhaglen Teuluoedd Cythryblus

Mae’r Rhaglen Teuluoedd Cythryblus 2015-2020 
(Lloegr yn unig) yn trawsnewid gwasanaethau 
cyhoeddus trwy gynnig cefnogaeth o safon 
uchel i’r teulu cyfan, gan gynnwys gweithiwr 
allweddol dynodedig, i deuluoedd ag anghenion 
cymhleth, a all gynnwys teuluoedd lle mae trais 
difrifol, neu oedolyn neu blentyn sydd mewn risg 
o droseddu. Mae’r Llywodraeth wedi ymrwymo 
£920 miliwn i’r Rhaglen Teuluoedd Cythryblus 
(2015-2020) sy’n anelu at gyflawni gwelliant 
sylweddol a pharhaus i hyd at 400,000 o 
deuluoedd erbyn 2020. 

Ystyrir troseddu neu ymddygiad 
gwrthgymdeithasol wrth asesu a yw teulu’n 
gymwys ar gyfer eu rhaglen leol.  Gall yr heddlu 
a gweithwyr proffesiynol cyfiawnder troseddol 
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argymell teuluoedd i’w rhaglen leol y maent yn 
teimlo y byddent yn cael budd o gefnogaeth 
i’r teulu cyfan.  Mae’r rhaglen yn pwysleisio 
pwysigrwydd gweithio cryf mewn partneriaeth 
er mwyn cyflawni cefnogaeth integredig i 
deuluoedd, gydag awdurdodau lleol yn ymwneud 
ag amrywiaeth o bartneriaid gan gynnwys yr 
heddlu. Mae’n annog gwasanaethau i ystyried 
sut y mae problemau y mae teulu yn eu hwynebu 
yn gorgyffwrdd, fel ymwneud â throseddu, 
diweithdra, cam-drin sylweddau, triwantiaeth 
neu broblemau iechyd meddwl; gan ymdrin â’r 
achosion creiddiol yn hytrach na dim ond ymateb 
i bob problem ar ei phen ei hun.

Model plismona ar sail trawma

Amlygir gan y dystiolaeth bod amrywiaeth 
o brofiadau plentyndod niweidiol sy’n 
rhagfynegyddion arwyddocaol i o leiaf un ffurf 
ar drais difrifol. Gall y profiadau yma fod yn 
amrywiol a chymhleth ac maent yn cynnwys 
esgeulustod, cam-drin plant, troseddoldeb rhieni 
a cham-drin sylweddau gan rieni.  Gallant gael 
eu cymhlethu ymhellach gan eu natur gyd-
gysylltiedig a gallant fod angen dull newydd, 
wedi ei seilio ar well cydweithio, i ymdrin â’r 
ystod lawn o ffactorau sy’n effeithio ar y rhai sy’n 
eu profi.

Trwy Gronfa Trawsnewid yr Heddlu, mae’r 
Swyddfa Gartref yn cefnogi lluoedd heddlu i 
ddatblygu modelau newydd ar gyfer plismona 
ataliol.  Dyfarnwyd tua £7 miliwn i’r pedwar llu 
heddlu yng Nghymru, a fydd, ar y cyd ag Iechyd 
Cyhoeddus Cymru, yn datblygu a phrofi dull 
newydd o blismona, sy’n atal a lliniaru’r profiadau 
plentyndod niweidiol. Nod y rhaglen waith hon 
fydd datblygu model plismona ar sail trawma ac 
integredig, a fydd yn canolbwyntio ar sicrhau bod 
yr heddlu wedi eu paratoi yn well i ddeall ac yna 
ymdrin ag effaith profiadau plentyndod niweidiol 
ar dramgwyddwyr a dioddefwyr trais difrifol.  
Bydd y rhaglen yn ymdrin â’r diffyg gweithgaredd 
ymyrryd cynnar ac atal ac yn rhoi cyfle i ddwyn 
partneriaid at ei gilydd i newid y ffordd y mae 
pobl agored i niwed yn cael eu cefnogi.

Bydd y prosiect hefyd yn ceisio defnyddio 
gwybodaeth swyddogion heddlu cymdogaeth 
a sicrhau bod plismona cymdogaeth yn dod yn 
fwy integredig mewn dull ymyrryd yn gynnar aml-
wasanaeth.  Mae swyddogion cymdogaeth a 

rhai eraill sy’n gweithio yn y gymuned yn bwysig 
i gynyddu’r gefnogaeth yn y gymuned ehangach 
ar gyfer gweithredoedd a gymerir i ymdrin â 
throseddau treisgar.  Maent yn bartneriaid 
hanfodol wrth ddatblygu dull sy’n cynnwys y 
system i gyd i ystyried sut y gall iechyd, addysg, 
plismona ac eraill weithio yn fwy clos at ei gilydd 
i gynnig yr ystod lawn o gefnogaeth y mae ar 
unigolion ei hangen yn aml.

Gwasanaethau cyfiawnder ieuenctid ar 
sail trawma

Ers 2013 mae’r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid 
wedi bod yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru a 
Gwasanaeth Triniaeth ac Ymgynghori Fforensig 
y Glasoed Cymru Gyfan (FACTS) a thimau 
troseddwyr ifanc yng Nghymru i ddatblygu a 
phrofi’r dull Rheoli Achosion Uwch (ECM); gan 
gyflwyno arfer ar sail trawma i dimau troseddwyr 
ifanc (YOT).  Roedd y prawf cyntaf, a gynhaliwyd 
mewn tri YOT yn targedu pobl ifanc yr oedd eu 
hymddygiad troseddol yn cael ei ystyried yn gyson 
ac anghenion cymhleth fel profiadau plentyndod 
niweidiol a thrawma yn ffactorau cysylltiol.  
Awgrymodd gwerthusiadau bod y bobl ifanc wedi 
profi amrywiaeth eang o anghenion cymhleth.  

Y problemau mwyaf amlwg (hysbys neu 
dybiedig) oedd cam-drin alcohol a chyffuriau, 
trais domestig, cam-drin corfforol a hunan-
niweidio.  Nodwyd gwelliannau ym mywydau 
pobl ifanc yn dilyn ECM, fel mwy o wytnwch i 
fywyd teuluol cythryblus, mwy o hunanhyder, 
rheoli emosiwn a gwytnwch.  Gwelwyd 
gwelliannau trawiadol hefyd i nifer o bobl ifanc 
ar draws dangosyddion cyfiawnder troseddol 
fel cyfraddau torri amodau ac ail droseddu.  
Roedd y cohort yn yr astudiaeth yn fach (21) felly 
mae angen bod yn bwyllog wrth gyffredinoli’r 
canfyddiadau ymhellach.  Ond, mae arwyddion 
positif bod i ECM rinweddau ac y dylid ei 
ddatblygu a’i brofi ymhellach.

Yn awr mae prawf dilynol o ECM fel ymateb 
i brofiadau plentyndod niweidiol yn digwydd 
gyda’r partneriaid a enwir uchod, Iechyd 
Cyhoeddus Cymru a Chomisiynydd yr Heddlu 
a Throseddu De Cymru ar draws YOT De 
Cymru.  Bwriedir cynnal cynllun treialu arall gyda 
GIG Lloegr, Iechyd Cyhoeddus Lloegr, y Grŵp 
Comisiynu Clinigol lleol a Phrifysgol Caerwysg 
mewn pedwar YOT yn Ne Orllewin Lloegr. 
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Trwy ddeall effaith profiadau plentyndod 
niweidiol, rydym yn gwybod bod mwy o 
debygolrwydd o ddod yn ddioddefwr, o fynd 
yn dreisgar, ymwneud â chyffuriau caled a 
gormodedd o alcohol a mynd i’r carchar yn y 
pen draw. 

Cefnogaeth i blant sy'n derbyn gofal

Dengys tystiolaeth bod plant sy’n derbyn gofal 
mewn mwy o risg o ymwneud â’r system 
gyfiawnder troseddol. Mae’r Adran Addysg, 
mewn partneriaeth â’r heddlu a rhanddeiliaid 
eraill, yn datblygu Protocol Cenedlaethol ar 
Leihau Troseddoldeb Plant sy'n Derbyn Gofal 
a’r rhai Sy’n Gadael Gofal newydd. Bydd hwn 
yn ceisio bod yn sail i brosesau ac arfer gofal 
cymdeithasol a phlismona i leihau troseddau a 
throseddoldeb plant sy’n derbyn gofal.  Mae hyn 
yn cynnwys deall effaith profiadau plentyndod 
niweidiol ar ymddygiad pobl ifanc; defnyddio 
arferion adferol pryd bynnag y bydd hynny’n 
bosibl ac addas fel dewis gwahanol i ymateb 
trwy’r system gyfiawnder troseddol, a all 
gynyddu’r tebygolrwydd y bydd yr unigolyn yn 
troseddu yn y dyfodol; a gwell partneriaeth a 
chyfathrebu rhwng yr heddlu a chartrefi preswyl. 

Bydd y Swyddfa Gartref a’r Adran Addysg yn 
parhau i weithio’n glos gyda’i gilydd i ystyried 
pa gamau pellach penodol y gellir eu cymryd i 
gefnogi plant bregus i leihau unrhyw risg y bydd 
y plant yma yn cael eu tynnu i mewn i droseddu 
neu lwybrau sy’n arwain at hynny.

Cefnogaeth i blant wedi eu gwahardd o’r 
ysgol

Dengys tystiolaeth bod gorgynrychiolaeth o 
blant sydd wedi eu gwahardd o’r ysgol yn 
y boblogaeth o droseddwyr ifanc. Maent yn 
cael eu gorgynrychioli hefyd yn y boblogaeth 
o ddioddefwyr trais difrifol. Cyhoeddodd yr 
Adran Addysg gyfarwyddyd statudol sy’n nodi 
y dylai ysgolion ystyried ymyrryd i atal yr angen 
i wahardd, yn arbennig i ddisgyblion agored 
i niwed. Dylai hyn gynnwys canolbwyntio ar 
ddynodi achosion yr ymddygiad aflonyddol. Yn 
ychwanegol at hyn, mae’r Adran Addysg wedi 
comisiynu adolygiad o waharddiadau ysgol a 
fydd yn archwilio a gwerthuso’r modd y defnyddir 
gwaharddiadau, gan roi pwyslais arbennig ar 
y grwpiau o ddisgyblion sydd fwyaf tebygol 

o gael eu gwahardd o’r ysgol, ac sy’n aml yn 
blant agored i niwed, fel plant sy’n derbyn gofal. 
Lansiwyd yr adolygiad, sy’n cael ei arwain gan 
Edward Timpson CBE, ym Mawrth 2018 a bydd 
yn anelu at roi adroddiad erbyn diwedd 2018.

Ochr yn ochr a’r adolygiad o waharddiadau, 
cyhoeddodd y Llywodraeth raglen uchelgeisiol 
o ddiwygiadau i ddarpariaeth wahanol a fydd yn 
gyrru gwelliannau o ran defnyddio, ansawdd a’r 
gefnogaeth a roddir i’r rhai sy’n addysgu mewn 
darpariaeth wahanol, ac yn ei defnyddio gan 
gynnwys unedau cyfeirio disgyblion. Mae map 
yr Adran Addysg ar gyfer rhaglen ddiwygio’r 
ddarpariaeth wahanol ‘Creating opportunity for 
all: Our vision for alternative provision’ yn nodi 
gweledigaeth glir a gweithgaredd i yrru newid yn 
y system gyffredinol a rhannu arfer gorau.

Bydd y Swyddfa Gartref a’r Adran Addysg 
yn gweithio gyda’i gilydd ar y gefnogaeth a’r 
cyngor a gynigir i blant sy’n cael eu haddysgu 
mewn darpariaeth wahanol (gan gynnwys y rhai 
sy’n mynd i mewn i ddarpariaeth wahanol ar 
ôl eu gwahardd) i leihau’r risg o gael eu tynnu i 
droseddu neu’r llwybrau sy’n arwain at hynny. 
Gall y Gronfa Arloesedd Darpariaeth Wahanol, 
a lansiwyd yn ddiweddar gan yr Adran Addysg 
gefnogi deilliannau positif yn y maes hwn o 
ystyried y pwyslais y mae’n ei roi ar gyrchfannau 
ôl 16 i blant.

Ymyraethau (dynodedig) a 
dargedwyd

Ymyrryd ar yr ‘eiliad addysgol’ mewn 
ysbytai 

Rhoddodd y Swyddfa Gartref gefnogaeth i’r 
elusen, Redthread, i gefnogi ei gwaith yn darparu 
gweithwyr ieuenctid mewn adrannau argyfwng 
ysbytai i ymyrryd gyda phobl ifanc ac oedolion 
ifanc sy’n cyrraedd yr ysbyty gydag anafiadau 
sy’n debygol o fod wedi cael eu hachosi gan 
ryw ffurf ar drais.  Y bwriad yw ymyrryd ar yr 
eiliad addysgol a helpu’r person ifanc i ailasesu 
ei ddewisiadau mewn bywyd a rhoi cefnogaeth 
iddo/iddi. Mae Redthread yn gweithredu yn y 
Canolfannau Trawma Difrifol yn Llundain ac mae 
hefyd yn gobeithio datblygu ei gwasanaethau 
mewn ysbytai eraill yn Llundain.
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Mae’r Swyddfa Gartref yn cefnogi Redthread 
i ehangu a threialu ei gwasanaethau tu allan 
i Lundain. Mae’r gwasanaethau yn cael eu 
datblygu i’w cyflwyno yng Nghanolfan Feddygol 
Queen’s yn Nottingham o Fawrth 2018 ac 
Ysbyty Queen Elizabeth ac Ysbyty Heartlands 
ym Mirmingham o Orffennaf 2018. Byddwn yn 
parhau i gefnogi darparu gwasanaethau mewn 
adrannau argyfwng ysbytai sy’n helpu pobl ifanc 
ar yr eiliad addysgol. 

Atal pobl ifanc rhag dod yn ddioddefwyr 
cam-fanteisio troseddol

Rydym yn gwybod bod gangiau a throseddwyr 
eraill yn aml yn manteisio ar bobl ifanc a phobl 
eraill hawdd eu niweidio gan eu gorfodi i gymryd 
rhan mewn troseddau.  Rydym wedi bod yn 
gweithredu yn neilltuol i helpu i osgoi cam-
fanteisio troseddol, yn arbennig trwy gangiau 
cyffuriau llinellau sirol. 

Yn ychwanegol at hyfforddi gweithwyr 
proffesiynol a chymunedau am linellau sirol i 
gynyddu gwytnwch, mae’r Swyddfa Gartref 
wedi ariannu gwasanaeth sy’n cael ei dreialu yn 
2017/18, sy’n cael ei gynnal gan yr elusennau, 
St Giles Trust a Missing People, i roi cefnogaeth i 
bobl ifanc sy’n dioddef cam-fanteisio trwy linellau 
sirol er mwyn eu dargyfeirio oddi wrth ymwneud 
ymhellach â throseddau neu weithgareddau 
gangiau.  Byddwn yn tynnu ar yr hyn a ddysgir 
o’r cynllun treialu hwn ac yn adeiladu arno ac 
yn ystyried sut y gall y gwasanaeth hwn fod ar 
gael i gefnogi rhagor o ddioddefwyr llinellau sirol 
a cham-fanteisio troseddol ar blant ar draws 
Cymru a Lloegr.

Eiriolwyr Pobl Ifanc a chefnogaeth i 
fenywod a merched y mae gangiau wedi 
effeithio arnynt

Ers 2012 mae’r Swyddfa Gartref wedi rhoi cyllid 
ar gyfer rhwydwaith o Eiriolwyr Pobl Ifanc (YPA) 
yn Llundain, Manceinion a Birmingham i weithio 
yn uniongyrchol gyda menywod a merched y 
mae gangiau yn effeithio arnynt, yn arbennig os 
ydynt wedi bod yn ddioddefwyr, neu os ydynt 
mewn perygl o drais rhywiol gan gangiau. Mae’r 
YPA yn rhoi cefnogaeth a chyngor uniongyrchol 
y mae’r angen amdanynt yn fawr i bobl ifanc sy’n 
dioddef cam-fanteisio gan gangiau a byddwn yn 
darparu cyllid i barhau i gefnogi’r gwasanaethau 
hyn hyd 2020 o leiaf. 

Yn gyffredinol mae menywod ifanc a merched yn 
ymateb yn well i raglenni sydd yn wahanol o ran 
arddull i’r rhai a ddyluniwyd ar gyfer gwrywod. 
Mae ymatebion sensitif i ryw sy’n cydnabod 
pwysigrwydd perthnasau positif a gwell hunan-
barch fel dull o fynd allan o droseddu, trais a 
gangiau yn allweddol i’r rhaglen YPA, ac maent 
yn cyfrannu at ddiogelu’r cohort hwn yn effeithiol. 

Yn ychwanegol at gynnig cefnogaeth 1 i 1 ddwys 
i fenywod ifanc a merched sy’n profi neu sydd 
mewn risg sylweddol o ddioddef trais rhywiol a 
cham-fanteisio, mae YPA yn olrhain menywod 
agored i niwed ar draws bwrdeistrefi i gefnogi’r 
gwaith o ddynodi a chyflenwi gwasanaethau, 
ac maent hefyd yn codi ymwybyddiaeth ymhlith 
amrywiaeth o ymarferwyr amlasiantaethol ochr 
yn ochr â hyn.

Byddwn yn parhau i gefnogi’r ddarpariaeth YPA 
bresennol ac archwilio a ddylid ehangu’r model 
YPA a’i gefnogi mewn ardaloedd eraill.

Plant ar goll a chyfweliadau dychwelyd 
adref

Yn aml iawn bydd pobl ifanc ac oedolion agored 
i niwed sy’n ymwneud â’r gweithgareddau 
llinellau sirol yn mynd ar goll o gartref a’r ysgol 
felly mae cysylltu gyda gweithgareddau i 
ymchwilio i bobl sydd ar goll yn ffactor allweddol 
yn aml wrth ddynodi a chefnogi’r rhai sy’n 
ymwneud â llinellau sirol. Yn ein cyfarwyddyd 
ar linellau sirol esbonnir yn glir y dylai mynd ar 
goll gael ei ystyried yn ddangosydd allweddol 
o gam-fanteisio posibl gan gang neu linellau 
sirol.  Rydym yn gwybod trwy’r sefydliadau 
gwirfoddol arbenigol yr ydym yn eu hariannu, 
sy’n cynnal Cyfweliadau Dychwelyd Adref, pa 
mor bwysig yw’r rhain, nid yn unig o ran cynyddu 
ymgysylltu â pherson ifanc i weithio gydag ef neu 
hi i newid ei fywyd/ei bywyd, ond hefyd wrth roi 
cudd-wybodaeth werthfawr ar gyfer gorfodi’r 
gyfraith a byddwn yn parhau i gefnogi ac annog 
awdurdodau lleol a Chomisiynwyr yr Heddlu 
a Throseddu i fuddsoddi yn y gwasanaethau 
gwerthfawr yma.

Mae’r Llywodraeth yn ymroddedig i sicrhau 
bod pobl sydd ar goll a’u teuluoedd yn cael y 
gefnogaeth gywir gan y Llywodraeth, asiantaethau 
statudol a’r sector gwirfoddol. Rydym yn glir bod 
angen ymateb amlasiantaethol i ymdrin â’r mater 
hwn a chydlynu ar draws amrywiaeth o bolisïau a 
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phartneriaid gweithredol gan gynnwys yr heddlu, 
awdurdodau lleol a’r sector iechyd.  Dyna pam 
ein bod yn adnewyddu ein Strategaeth Ar Goll, a 
gyhoeddwyd gyntaf yn 2011 ac, am y tro cyntaf, 
byddwn yn cyhoeddi hyn ochr yn ochr â chynllun 
gweithredu yn nodi’r camau yr ydym yn eu cymryd 
ar draws y Llywodraeth i wella ein hymateb.  

Peirianwaith Atgyfeirio Cenedlaethol a 
dioddefwyr llinellau sirol

Mae’r Peirianwaith Atgyfeirio Cenedlaethol 
(NRM) yn cynnig llwybr pwysig i gasglu cudd-
wybodaeth am y rhai sy’n cael eu masnachu ac 
yn rhoi cefnogaeth i ddioddefwyr gan gynnwys 
y rhai a fasnachwyd i gam-fanteisio arnynt 
a’u cam-drin trwy linellau sirol.  Yn 2017 fe 
wnaethom gyhoeddi amrywiaeth o ddiwygiadau 
i’r NRM ac rydym yn ystyried sut y gall roi 
cefnogaeth ychwanegol i ddioddefwyr masnachu 
plant (gan gynnwys y rhai sy’n cael eu masnachu 
trwy linellau sirol). Byddwn yn parhau i gynyddu 
ymwybyddiaeth a dynodi plant sy’n ymwneud 
â gweithgaredd llinellau sirol fel dioddefwyr 
caethwasiaeth fodern ac yn sicrhau bod 
unrhyw gefnogaeth yn y dyfodol yn adlewyrchu 
anghenion y plant yma. 

Trwy’r £2.2 miliwn o arian a roddwyd fel rhan 
o’r Gronfa Ddiogelu Masnachu Plant, byddwn 
yn parhau i brofi ffyrdd newydd a blaengar o 
gefnogi plant sy’n cael eu masnachu i sicrhau 
bod anghenion yr holl blant sy’n dioddef yn cael 
eu bodloni os ydynt wedi eu masnachu o fewn y 
Deyrnas Unedig neu dramor. 

Cefnogaeth i oedolion ifanc ar yr ‘eiliad 
addysgol’ - DIVERT

Rhaglen yn y ddalfa gan yr Heddlu Metropolitan 
yw DIVERT, a ddyluniwyd i ddargyfeirio rhai 
18-25 oed oddi wrth droseddu ac i waith, 
hyfforddiant ac addysg.  Cyflwynwyd y cysyniad 
yn y Ddalfa gan Heddlu Brixton yn Ebrill 2015 er 
mwyn llenwi bwlch yn y ddarpariaeth statudol i 
oedolion ifanc.  Trefnwyd hyn yn wreiddiol gan 
staff yr Heddlu Metropolitan a gwirfoddolwyr a 
fyddai’n ymwneud yn uniongyrchol ag oedolion 
ifanc yn y ddalfa gan yr heddlu a’u cyfeirio 
ymlaen at bartneriaid cyflogi effeithiol. Ers Hydref 
2016 mae’r rôl ymgysylltu wedi bod yn cael ei 
chyflawni gan y Milestone Foundation.

Ceisio ymgysylltu â rhai 18-25 oed yn y ddalfa y 
mae DIVERT. Mae’r rhaglen yn rhoi cefnogaeth i 
oedolion ifanc gan wirfoddolwyr tra byddant yn y 
ddalfa.  Mae tîm yr heddlu yn mynd at yr oedolion 
ifanc sydd wedi cael eu dynodi cyn mynd i’r ddalfa, 
ac yn gofyn iddynt a fyddent yn dymuno siarad â 
gwirfoddolwyr sy’n gweithio ar DIVERT. Os bydd 
yr oedolyn ifanc yn cytuno, bydd yn cael ei gymryd 
allan o’r gell ac yn cael cyfle i siarad am ei ffordd 
o fyw.  Yna bydd gwirfoddolwyr DIVERT yn rhoi 
cyngor i’r oedolyn ifanc am nifer o asiantaethau y 
gellir ei atgyfeirio atynt. Os bydd yr oedolyn ifanc 
yn dymuno ymgysylltu, bydd yn cael ei atgyfeirio 
a bydd ei fanylion yn cael eu trosglwyddo i’r 
asiantaeth honno.  Ar ôl i’r oedolyn ifanc gael ei 
ryddhau, bydd y tîm yn gwneud galwad ddilynol i’r 
partner i weld a yw’r oedolyn ifanc wedi ymgysylltu, 
a pha ddeilliannau sydd wedi digwydd. 

Llwyddodd DIVERT i ymgysylltu ag aelodau 
gangiau, oedolion ag arfau yn eu meddiant, 
merched ifanc a throseddwyr cyson a’u cael i 
waith. Holwyd 280 o bobl ifanc, ymgysylltodd 
181 o’r rhain â’r tîm, ac mae 76 o’r rhain yn awr 
naill ai wedi eu cyflogi neu wedi cofrestru (gan 
barhau i fynychu) ar gwrs neu gwrs datblygu. Y 
gyfradd ail-droseddu ar gyfer yr 181 o oedolion 
ifanc a ymgysylltodd yw 8%, sydd 21% yn llai 
na’r cyfartaledd ar gyfer y gyfradd ail-droseddu 
i oedolion yn gyffredinol yn Lambeth. O’r 76 a 
gyflogwyd dim ond 6 sydd wedi ail-droseddu. 
Mae’r tîm DIVERT yn gweithio i ehangu eu 
model, ar hyn o bryd mae’r rhaglen yn cael 
ei chyflwyno yn y ddalfa yn Brixton a Bethnal 
Green, gyda’r bwriad i’w chyflwyno yn Croydon, 
Wood Green, Camden a Lewisham. Byddwn yn 
rhoi cefnogaeth i’r Heddlu Metropolitan wrth iddo 
gyflwyno’r model a gwaith y tîm DIVERT.

Cefnogaeth wedi ei ffocysu i droseddwyr 
ifanc

Timau Troseddwyr Ifanc (YOT) yw’r asiantaethau 
statudol amlasiantaethol sy’n gyfrifol am gyflawni 
gwasanaethau cyfiawnder ieuenctid yn lleol 
ac maent yn atebol i awdurdodau lleol. Mae 
aelodaeth statudol o’r YOT yn cynnwys yr 
awdurdod lleol, heddlu, gwasanaethau prawf 
ac iechyd. Maent mewn sefyllfa dda i ddatblygu 
perthnasau cynaliadwy gyda phobl ifanc dan 18 
oed yn eu rôl i asesu a goruchwylio pobl ifanc, 
llunio adroddiadau ar gyfer y llysoedd a darparu 
rhaglenni dargyfeirio ac adfer.
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Mae gan ddedfrydu, rheolaeth ar droseddwyr a 
chefnogaeth effeithiol yn y gymuned i ymdrin ag 
anghenion pobl ifanc sy’n troseddu a’r rhesymau 
am droseddu y potensial i leihau troseddu yn y 
dyfodol. Bydd hefyd yn gostwng y nifer o bobl 
ifanc sy’n mynd i mewn i’r stad ddiogel a’r nifer 
sy’n trosglwyddo i’r stad oedolion neu yn mynd 
ymlaen i ddod yn oedolion sy’n troseddu.  Pan 
fydd yr ymyraethau hyn yn cael eu targedu ar yr 
unigolyn, a gweithredu gwirfoddol yn ategu atynt, 
gallant greu newid parhaol yn y cyfleoedd sydd 
gan berson ifanc mewn bywyd. Er mwyn helpu 
i rannu arfer da, mae’r YJB yn cynnal Canolfan 
Adnoddau Cyfiawnder Ieuenctid, safle lle gall y 
gymuned cyfiawnder ieuenctid rannu ymyraethau 
effeithiol i gefnogi pobl ifanc i symud oddi wrth 
droseddoldeb. 

Gweithio gyda phobl ifanc yn y ddalfa ac 
oedolion yn y stad garchardai

O ganlyniad i’r risg o drais yn y sefydliadau 
diogel, mae diogelwch pobl ifanc yn y ddalfa yn 
flaenoriaeth.  Bydd y Weinyddiaeth Gyfiawnder 
yn buddsoddi yn y gweithlu i leihau trais, gwella 
canlyniadau i blant a phobl ifanc a sicrhau bod 
gyrfa mewn cyfiawnder ieuenctid yn parhau yn 
broffesiwn sy’n cael parch ac yn rhoi boddhad. 
Mae hyn yn cynnwys ehangu gallu staff rheng 
flaen mewn Sefydliadau Troseddwyr Ifanc sector 
cyhoeddus o tua 20% (tua 100 o aelodau 
newydd) a chyflwyno rôl arbenigol cyfiawnder 
ieuenctid.  Rydym yn adolygu’r ymyraethau sydd 
ar gael i bobl ifanc yn y stad ddiogel ieuenctid 
â’r nod o wella cefnogaeth i bobl ifanc i wella eu 
deilliannau wrth iddynt gael eu rhyddhau.

O ystyried yr anghenion cymhleth a ddangoswyd 
gan bobl ifanc yn y ddalfa, mae Gwasanaeth 
Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi wedi datblygu 
model o gefnogaeth (Strategaeth Rheoli 
Ymddygiad y Stad Pobl Ifanc HMPPS) sy’n 
anelu at ymdrin â risgiau ac anghenion pobl 
ifanc ar y lefel isaf posibl trwy ymyrraeth gynnar 
a dull cyffredinol ar y dechrau. Bydd hyn yn rhoi 
lefel gynyddol o ddwyster ac arbenigedd ar sail 
anghenion yr unigolyn i atal gwaethygu pellach ar 
ei ymddygiad.  Mae’r ymyraethau a’r gefnogaeth 
yn cynnwys:

• Model Gwasanaethau Seicoleg 
Carchardai Sector Cyhoeddus (PSP): 
mae hyn yn cynnig asesiad, ymyrraeth, 
ymgynghoriaeth a gwerthusiad arbenigol i 

gynorthwyo i leihau risg yn effeithiol a rheoli, 
ail integreiddio neu newid cyfeiriad. 

• Hyrwyddo Ymyrraeth Risg trwy Reoli 
Sefyllfa (PRISM): Mae PRISM yn broses ar 
sail tystiolaeth sy’n amlygu nodweddion yr 
amgylchedd sefyllfaol sy’n cael dylanwad 
ar drais a lleihau risg yn yr amgylchedd 
hwnnw (fel hyfforddi, morâl a phrofiad staff, a 
rheolaeth ac ymyraethau).

• Cynllun Cefnogaeth yn y Ddalfa (CuSP): 
dull o gynllunio gofal ar sail tystiolaeth 
ar gyfer yr holl bobl ifanc sydd yn y 
ddalfa yw hwn.  Mae’n cynnig swyddog 
penodol i bob person ifanc i weithio gyda 
nhw yn wythnosol er mwyn cynyddu 
ymddiriedaeth a chysondeb. Mae’n seiliedig 
ar ‘hierarchaeth anghenion’, sef bodloni 
anghenion corfforol (cynhesrwydd, cysgod, 
bwyd ac ati), cynyddu ymddiriedaeth 
a diogelwch, gweithio ar berthnasau, 
hunan-barch a chyrhaeddiad; a hunan-
amgyffrediad. 

• Strategaeth Datrys Gwrthdaro: gweithredu 
cyfiawnder adferol i ddatrys gwrthdaro 
rhwng pobl ifanc, ac mae staff yn cael eu 
hyfforddi fel Hwyluswyr Cyfiawnder Adferol. 
Y nod yw sicrhau Nod Safonau Ansawdd 
Cyfiawnder Troseddol i bob sefydliad 
ieuenctid sector cyhoeddus. 

• Mae Unedau Cefnogi Uwch (ESU): yn 
cael eu cyflwyno i bobl ifanc ag anghenion 
eithriadol o gymhleth a heriol, a fydd yn 
galluogi cyflawni gwaith adfer mwy dwys 
mewn amgylchedd therapiwtig i’r rhai sy’n 
creu risg sylweddol, angen mewnbwn 
arbenigol, ac nad yw dulliau rheoli 
ymddygiad prif-ffrwd yn gweithio iddynt a’u 
bod yn annhebygol o fod yn effeithiol.  Mae’r 
Tîm Cefnogaeth Uwch yn rhoi gwasanaethau 
o fewn cyrraedd i’r ESU.  Mae hwn yn dîm 
arbenigol ac amlddisgyblaethol sy’n gweithio 
gyda’i gilydd i sicrhau gwasanaethau wedi 
eu cydlynu.  Agorodd yr ESU gyntaf yn YOI 
Feltham ym mis Tachwedd 2017.
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Camau gweithredu ac ymrwymiadau allweddol:

• Bydd y Swyddfa Gartref yn darparu £11 miliwn dros y ddwy flynedd nesaf trwy Gronfa 
Ymyrraeth Gynnar Ieuenctid i weithio gyda Chomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu a 
Phartneriaethau Diogelwch Cymunedol (neu gyfatebol) i roi cefnogaeth ddiwnïad i grwpiau 
ieuenctid a chymunedau i gefnogi ymyrraeth gynnar ac atal gyda phobl ifanc. 

• Darparu cefnogaeth fwy dwys ac wedi ei theilwrio i bobl sy’n rhan o gangiau a thrais difrifol trwy 
fynediad cynnar at Raglen Gwaith ac Iechyd y DWP.

• Archwilio ac adeiladu ar fodelau partneriaethau sy’n bodoli a gweithio yn dda wrth lunio 
perthnasau positif rhwng ysgolion a’r heddlu yn Lloegr.

• Bydd y Swyddfa Gartref yn gweithio gyda’r Adran Addysg ac Ofsted i archwilio beth yn fwy y 
gellir ei wneud i gefnogi ysgolion yn Lloegr i ymateb i risgiau troseddol posibl.

• Bydd yr Adran Addysg hefyd yn gweithio gyda’r Swyddfa Gartref, a rhanddeiliaid eraill i 
ddiweddaru ei chyfarwyddyd diogelwch ysgolion i ddangos y risg o gario cyllyll yn glir a rhoi 
cyngor am ymdrin â’r mater pwysig hwn.

• Cyflwyno gwasanaethau Cysylltu a Dargyfeirio mewn gorsafoedd heddlu a llysoedd i helpu 
i wella deilliannau i bobl sy’n agored i niwed gan gynnwys problemau cyffuriau ac alcohol a 
salwch meddwl.

• Darparu cefnogaeth wyneb yn wyneb i rieni plant â phroblemau iechyd meddwl a gwella 
ymyraethau cynnar gyda phobl ifanc â phroblemau iechyd meddwl.

• Iechyd Cyhoeddus Lloegr i ddiweddaru eu cyfarwyddyd i ymarferwyr rheng flaen am anghenion 
iechyd meddwl pobl ifanc ac oedolion ifanc sy’n gysylltiedig â gangiau.

• Darparu £13m dros y pedair blynedd nesaf (blynyddoedd 3 a 4 yn dibynnu ar yr Adolygiad 
Gwariant nesaf) trwy’r Gronfa Perthynas o Ymddiriedaeth i dreialu dulliau sy’n rhoi cefnogaeth 
i bobl ifanc sydd mewn risg i lunio perthnasau cadarnhaol yr ymddiriedir ynddynt ag oedolion 
sydd yno i’w cefnogi.

• Darparu cefnogaeth i’r teulu cyfan o safon uchel i’r rhai sydd ag anghenion lluosog a 
chymhleth, gan gynnwys pan fydd aelodau o’r teulu yn ymwneud â throseddau neu ymddygiad 
gwrthgymdeithasol, neu mewn perygl o hynny, trwy’r Rhaglen Teuluoedd Cythryblus yn Lloegr 
(2015-2020).

• Darparu £7m i ddatblygu model plismona ar sail trawma ar draws pedwar llu heddlu yng 
Nghymru sy’n canolbwyntio ar sicrhau bod yr heddlu wedi eu paratoi yn well i ddeall ac yna 
ymdrin ag effaith profiadau plentyndod niweidiol ar dramgwyddwyr a dioddefwyr trais difrifol.

• Ystyried y gefnogaeth i ddisgyblion sydd mewn perygl o gael eu gwahardd a’r gefnogaeth a 
gynigir i blant ar ôl cael eu gwahardd i leihau’r risg y byddant yn cael eu tynnu i droseddu neu’r 
llwybrau sy’n arwain at hynny.
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• Cefnogi Redthread i ehangu a threialu ei Rhaglen Ymyrraeth Trais Ieuenctid tu allan i Lundain, 
gan gychwyn yn Nottingham a Birmingham, ac i ddatblygu ei wasanaeth yn ysbytai Llundain.

• Ystyried canlyniad y gwasanaeth treialu i ddioddefwyr llinellau sirol, a redir gan y St Giles Trust a 
Missing People.

• Parhau i gefnogi ac ariannu Eiriolwyr Pobl Ifanc gan weithio gyda menywod ifanc a merched y 
mae gangiau yn effeithio arnynt, ac archwilio a ddylid ehangu’r model  
i ardaloedd eraill.

• Adnewyddu’r Strategaeth Ar Goll a chyhoeddi cynllun gweithredu i adlewyrchu’r rhai sy’n mynd 
ar goll yng nghyd-destun troseddoldeb llinellau sirol.

• Cefnogi ehangu’r model DIVERT ar sail ymyrryd gydag oedolion ifanc yn y ddalfa gan yr heddlu.

•  Cefnogi cyflwyno Unedau Cefnogi Uwch yn y stad ddiogel ieuenctid, i bobl ifanc gydag 
anghenion eithriadol o gymhleth a heriol.

•  Cefnogi cyflwyno Cynlluniau Cefnogaeth yn y Ddalfa fel rhan o’r rhaglen ehangach o 
ddiwygiadau i’r ddalfa i ieuenctid.
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Cefnogi cymunedau a 
phartneriaethau lleol

Pennod 5
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Pennod 5 Cefnogi cymunedau a phartneriaethau lleol

Mae ymdrin â thrais difrifol yn gofyn am 
ddull aml-edefyn sy’n cynnwys amrywiaeth 
o bartneriaid ar draws gwahanol sectorau a 
chymunedau ac mae partneriaethau lleol yn 
greiddiol i hyn.  Mae’n hanfodol hefyd i’r mater 
hwn gael ei ddeall a’i berchnogi yn lleol fel bod 
yr holl bartneriaid perthnasol yn gallu chwarae 
eu rhan yn llawn. Mae gweithredu yn effeithiol 
yn golygu bod rhaid i gymunedau lleol a’r 
partneriaid perthnasol weld ymdrin â thrais difrifol 
fel eu problem hwy y mae’n rhaid iddynt wneud 
rhywbeth i’w hatal. Mae nifer o bartneriaethau 
lleol yn barod, yn arbennig Partneriaethau 
Diogelwch Cymunedol (CSP), a all gynnig 
arweinyddiaeth yn lleol a dwyn pobl at ei gilydd. 
Rydym eisiau i bartneriaethau o’r fath roi ymdrin 
â thrais difrifol yn ganolog i’w hagenda ac 
ystyried yn weithredol sut y gallant atal a tharfu 
ar droseddau o’r fath orau, ac yn arbennig, sut 
y gall ymyrraeth gynnar ac atal helpu a chael eu 
gweithredu yn lleol.

Mae gan Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu 
hefyd rôl arweiniol allweddol i’w chwarae 
trwy weithio gyda CSP lleol ac ar eu traws, 
a phartneriaethau lleol eraill a all chwarae 
rôl bwysig, a darparu’r ffocws strategol 
angenrheidiol. Bydd gan y Gronfa Ymyrraeth 
Gynnar Ieuenctid, a ddisgrifir ym Mhennod 
Pedwar, ran i’w chwarae yn hyn o beth. Bydd 
y Swyddfa Gartref yn darparu cefnogaeth 
trwy ddwyn CSP a phartneriaethau perthnasol 
eraill at ei gilydd i rannu arfer gorau a sicrhau 
bod cysylltiadau strategol yn cael eu gwneud. 
Mae’r bennod hon yn nodi camau i gynyddu 
ymwybyddiaeth o’r materion allweddol a sut 
orau i ymateb, gan adeiladu ar y ddealltwriaeth 
ym Mhennod Dau am ffactorau risg ac 
effeithiau rhaglenni atal ac ymyrraeth gynnar. 
Mae’n amlinellu sut yr ydym yn helpu i baratoi 
cymunedau i ymateb i drais difrifol, a’r cam-
fanteisio all fod yn gysylltiedig ag o, trwy 
ddatblygu gwytnwch.  Mae hefyd yn nodi’r 
gwaith pwysig yr ydym yn ei symud ymlaen 
mewn partneriaeth ag adwerthwyr i ymdrin â’r 
troseddu yma.  

Gweithio i gynyddu gwytnwch 
tuag at drais mewn cymunedau 
lleol 

Cronfa Gymunedol Gwrth-droseddau 
Cyllyll 

Mae’n hanfodol i ni helpu cymunedau lleol i 
ymdrin â throseddau cyllyll. Yn neilltuol, mae’n 
bwysig iawn i ni weithio gyda phobl ifanc fel 
eu bod yn gwybod am y dewisiadau eraill 
cadarnhaol sydd ar gael iddynt ac nad ydynt yn 
cael eu temtio i gario cyllell gyda’r risg o achosi 
anaf difrifol neu hyd yn oed golli bywyd. 

Felly, mae’r Swyddfa Gartref wedi sefydlu Cronfa 
Gymunedol i roi cefnogaeth i gynlluniau lleol 
i ymdrin â throseddau cyllyll yng Nghymru a 
Lloegr.  Lansiwyd y Gronfa Gymunedol gennym 
yn Hydref 2017 a derbyniasom 367 o geisiadau.  
Mae’r Swyddfa Gartref wedi cefnogi 47 o’r 
ceisiadau. I ddechrau fe wnaethom gyhoeddi 
bod £500,000 wedi ei ddyrannu i’r ceisiadau, 
ond o ystyried safon uchel y ceisiadau a 
dderbyniwyd, fe wnaethom gynyddu’r swm a 
roddwyd i dros £760,000. 

Mae’r cynlluniau lleol a gefnogir trwy’r Gronfa 
Gymunedol yn cynnwys prosiectau sy’n defnyddio 
dull addysgu ac ymyrryd yn gynnar, ac eraill 
sy’n canolbwyntio ar gynlluniau dargyfeiriol i 
bobl ifanc sydd mewn risg oherwydd troseddau 
cyllyll.  Er enghraifft, rydym wedi darparu cyllid 
i gefnogi gweithdai i grwpiau o rieni a gofalwyr 
sy’n ymwneud â throseddau cyllyll, ac sydd 
angen cefnogaeth ychwanegol i siarad â’u plant 
yn fwy effeithiol am y mater.  Mae’r cyllid ar gyfer 
prosiectau eraill yn cynnwys rhoi gwasanaeth 
allestyn wedi ei dargedu i fynd i ysgolion, clybiau 
ieuenctid, mannau addoli a mannau eraill i 
esbonio’r ffactorau risg sy’n arwain at gario cyllyll.

Mae nifer o brosiectau yn canolbwyntio ar 
ymgysylltu wedi ei dargedu gyda phobl ifanc 
i’w cynnwys mewn rhaglenni positif i gael 
dealltwriaeth o beryglon cario cyllyll a chynyddu 
eu hunan-barch i wneud cyfraniad positif at eu 
cymunedau.  Gall llawer o’r bobl ifanc a dargedir 
fod wedi cyflawni troseddau ac yn rhai sydd wedi 
cael eu dynodi fel rhai sydd ar fin dioddef cam-
fanteisio troseddol.  Enghraifft arall o brosiect 
a ariennir yw Lives not Knives yn Croydon sy’n 
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defnyddio profiad a gwybodaeth y sefydliad 
i hyfforddi gweithwyr ieuenctid, athrawon a 
gwirfoddolwyr i gyflawni rhaglenni tebyg trwy 
gyfres o sioeau mewn cymunedau. 

Dyluniwyd prosiectau eraill i ddarparu cefnogaeth 
ddwys ochr yn ochr â gweithdai celfyddydau 
perfformio fel gweithgareddau dargyfeiriol sydd 
wedi eu profi dros amser.  Mae sesiynau o’r math 
hwn hefyd yn cynnwys rhaglenni lleihau niwed 
wedi eu targedu a rhaglenni diogelwch personol, 
ac mae eraill yn cynnwys gweithgareddau dan 
arweiniad modelau rôl positif yr ymddiriedir ynddynt 
a gweithwyr ieuenctid a all gynnig mentora, 
cefnogaeth ymarferol a gweithgareddau dargyfeiriol 
i’w codi allan o ffordd o fyw o droseddu.

Bydd y Swyddfa Gartref yn cynnal rowndiau pellach 
o’r Gronfa Gymunedol yn 2018/19 a 2019/20 o 
hyd at £1 miliwn y flwyddyn i gefnogi cymunedau 
lleol. Cyhoeddwyd y Gronfa Gymunedol ar gyfer 
2018/19 ym Mawrth 2018 a bydd yn cael ei lansio 
yn hwyrach yng Ngwanwyn 2018.

Trais Difrifol a Phartneriaethau Diogelwch 
Cymunedol

Mae partneriaethau lleol effeithiol a gweithio 
amlasiantaethol lleol yn ganolog i ddull llwyddiannus 
o ymdrin â materion trais difrifol.  Mae’n bwysig 
iawn bod Partneriaethau Diogelwch Cymunedol 
(neu’r hyn sy’n cyfateb iddynt yn lleol) yn chwarae 
rôl lawer mwy wrth ymdrin â thrais difrifol yn lleol 
a rhoi arweiniad yn lleol.  Mae rôl partneriaid o fyd 
iechyd, gwasanaethau cymdeithasol, troseddau 
ieuenctid ac addysgol o ran ymyrryd yn gynnar ac 
atal yn allweddol wrth ymdrin â thrais difrifol a dim 
ond trwy ddull aml-edefyn y bydd partneriaethau 
lleol yn gallu dynodi, deall ac ymdrin â sialensiau 
trais difrifol yn eu cymunedau.

Mae amrywiaeth o strwythurau amlasiantaethol 
eisoes yn eu lle y gallant i gyd chwarae rôl 
werthfawr wrth ddwyn at ei gilydd yr ystod 
o bartneriaid y mae eu hangen i ymdrin â 
thrais difrifol.  Er ein bod yn cydnabod nad 
oes un dull sy’n addas i bawb, byddwn yn 
cefnogi a hyrwyddo defnydd effeithiol o CSP 
(a chyrff cyfatebol lleol) i gyflawni cynlluniau 
amlasiantaethol lleol i ymdrin â thrais difrifol 
mewn cymunedau.  Trwy ddigwyddiadau 
cenedlaethol a rhanbarthol, bydd y Swyddfa 
Gartref yn helpu i ddynodi, cefnogi a 
hyrwyddo lledaenu arfer gorau o ran modelau 

amlasiantaethol i ddwyn partneriaid iechyd ac 
addysg i bartneriaeth nes â’r heddlu i sicrhau 
bod yr ymateb a dull amlasiantaethol o ymdrin 
â thrais difrifol yn cael eu defnyddio i’r eithaf. 
Byddwn hefyd yn cefnogi partneriaethau lleol 
os bydd angen i ddatblygu eu hymateb trwy 
ddynodi cefnogaeth wedi ei theilwrio.

Rôl Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu 
wrth ymdrin â thrais difrifol mewn 
cymunedau

Mae gan Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu 
rôl i’w chwarae wrth gadarnhau’r ymateb lleol 
i drais difrifol. Mae arnom eisiau gweithio gyda 
Chomisiynwyr i sicrhau eu bod yn adlewyrchu’r 
materion trais difrifol sy’n amharu ar eu cymuned 
yn eu cynlluniau heddlu a throseddu. Bydd y 
Swyddfa Gartref hefyd yn archwilio sut y gall 
cymunedau lleol gael gwybodaeth hawdd ei 
chyrraedd i ddal eu Comisiynwyr i gyfrif am 
weithredu ar drais difrifol yn lleol. 

Byddwn hefyd yn archwilio rôl y Gofyn Plismona 
Strategol wrth yrru pwyslais ar ymdrin â thrais 
difrifol pan fydd hyn wedi ei gysylltu â bygythiad 
cenedlaethol, er enghraifft, yr un sy’n cael ei 
chreu gan droseddau cyfundrefnol, fel gwerthu 
cyffuriau, trais a cham-fanteisio yn gysylltiedig â 
llinellau sirol. 

Bydd y Gronfa Ymyrraeth Gynnar Ieuenctid 
newydd yn golygu y bydd CSP yn gallu chwarae 
rôl arweiniol gyda Chomisiynwyr i gefnogi grwpiau 
ieuenctid a chymunedol sy’n darparu rhaglenni 
ymyrryd yng Nghymru a Lloegr. Bydd y meini 
prawf ar gyfer ymgeisio yn gyfan gwbl unol â’r 
rôl arweiniol a chwaraeir gan Gomisiynwyr sy’n 
gweithio mewn partneriaeth â phartneriaid lleol.

Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu ac 
Iechyd Cyhoeddus

Ceir cysylltiadau cryf rhwng plismona ac iechyd 
cyhoeddus, yn arbennig o ran gwasanaethau trin 
ac atal cyffuriau ac alcohol.  Mae’n holl bwysig 
bod y cysylltiadau yma cyn gryfed â phosibl, a 
bod Comisiynwyr yr Heddlu a Chyfarwyddwyr 
Iechyd Cyhoeddus yn gweithio mor glos ag sy’n 
bosibl at ei gilydd.  Rhaid i’r cysylltiadau hynny 
hefyd ystyried y darlun sy’n ymddangos o ran 
y setliadau datganoli ar draws Lloegr a chreu 
maerod, rhai ohonynt yn Gomisiynwyr yr Heddlu 
hefyd.  
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Mae’r datblygiadau hyn, a chyhoeddi’r 
strategaeth hon, yn cynnig cyfle defnyddiol i brofi 
cryfder y berthynas rhwng iechyd cyhoeddus 
a’r Comisiynwyr, ac edrych ar sut y gall y 
cysylltiadau hynny gael eu cryfhau a sut ac a 
all rôl y Comisiynwyr gael ei ehangu fel eu bod 
yn chwarae mwy o rôl mewn trafodaethau am 
iechyd cyhoeddus.

Adolygiadau lleol ac adolygiadau 
strategol EGVE

Rhan allweddol o’r rhaglen Dod â Thrais a 
Cham-fanteisio Gangiau i Ben (EGVE) ers 2016 
yw i’r Swyddfa Gartref roi cefnogaeth trwy arian 
cyfatebol i awdurdodau lleol, lluoedd heddlu 
neu Gomisiynwyr Heddlu a Throseddu yng 
Nghymru a Lloegr a fyddai’n hoffi i adolygiad 
gael ei gynnal i wirio eu gwytnwch a’u gallu 
yn lleol i ymateb i droseddau yn ymwneud â 
gangiau. Cynhelir yr adolygiad gan arbenigwyr 
allanol mewn amrywiaeth o feysydd fel 
addysg, cyfiawnder ieuenctid a diogelu. Trwy 
gyfweliadau a grwpiau ffocws gydag ymarferwyr 
rheng flaen, mae’r arbenigwyr yma yn casglu 
gwybodaeth, dealltwriaeth a chanfyddiad i lunio 
darlun ansoddol o’r problemau allweddol a’r 
gyrwyr. Mae hyn yn creu adroddiad sy’n rhoi 
dealltwriaeth ac argymhellion i weithredu o ran 
y risg o drais a sut orau i ymateb i’r problemau 
cam-fanteisio a diogelu cysylltiedig. Mae’r 
rhaglen hon yn adeiladu ar waith y Swyddfa 
Gartref ac adolygiadau a gynhaliwyd ers 2012 
yn y rhaglen Dod â Thrais Gangiau ac Ieuenctid i 
Ben gynharach. 

Yn 2016/17 cynhaliwyd 13 adolygiad lleol mewn 
ardaloedd lle’r oedd asiantaethau yn disgwyl ac 
yn croesawu cyngor fel rhan o’r rhaglen EGVE 
er mwyn paratoi rhag ofn trais a’r cam-fanteisio 
cysylltiedig, sydd yn aml yn dod gyda’r risg o 
werthu cyffuriau trwy linellau sirol. Yn 2017/18 
cefnogwyd 15 o adolygiadau lleol gennym ac 
ehangu’r gefnogaeth i gynnwys hyfforddiant 
a chyngor dilynol.  Yn Llundain rydym wedi 
gweithio’n glos gyda Swyddfa’r Maer dros 
Blismona a Throseddu (MOPAC) ac rydym yn 
falch ei fod wedi cefnogi adolygiadau ar sail arian 
cyfatebol tebyg gyda bwrdeistrefi Llundain ac 
yn parhau i wneud hynny. Hyd yn hyn mae wedi 
cefnogi 16 adolygiad ers 2016.

Mae’r Swyddfa Gartref hefyd yn darparu arian 
cyfatebol i adolygiadau rhanbarthol strategol i 
ddynodi fframwaith cyffredin y gall yr heddlu, 
Comisiynwyr yr Heddlu a phartneriaid ar draws 
y rhanbarth ei gymryd i ymdrin yn effeithiol â’r 
bygythiad y mae llinellau sirol yn ei greu ac wrth 
ddatblygu camau diogelu. Mae hyn yn adeiladau 
ar y gwaith yn 2017 a gomisiynwyd gan y 
Comisiynydd Heddlu yn Essex, a gwelwyd dau 
adolygiad rhanbarthol yn 2017/18 yn Nyffryn 
Tafwys a Swydd Bedford.

Mae’r gefnogaeth hon yn cynnwys:

• dynodi pobl ifanc ac oedolion agored i niwed 
sy’n dioddef cam-fanteisio, neu mewn 
perygl o’i ddioddef, gan gangiau i gyflawni 
gweithredoedd troseddol;

• y gallu i ymyrryd yn gynharach i atal pobl 
ifanc ac oedolion ifanc rhag cael eu tynnu 
i mewn i weithgareddau gangiau a’r trais 
cysylltiedig yn y lle cyntaf;

• rhannu addas ar wybodaeth am y rhai a 
enwir mewn gangiau a’r rhai sydd mewn 
perygl o ymwneud â gangiau er mwyn 
galluogi gweithgareddau gorfodi cyflymach;

• gostwng trais e.e. trais rhwng gangiau ac o 
fewn gangiau, troseddau cyllyll, troseddau 
gynnau;

• gweithgaredd troseddol e.e. cam-fanteisio 
rhywiol ar blant, troseddau meddiant, 
cyflenwi/cymryd/delio cyffuriau, ymddygiad 
gwrthgymdeithasol.

Bydd y Swyddfa Gartref yn parhau i roi 
cefnogaeth arian cyfatebol i adolygiadau lleol a 
rhanbarthol yn 2018/19 a 2019/20 a bydd yn 
gwella’r pecyn trwy hyfforddiant a chyngor dilynol 
ar gyfer ardaloedd gan y tîm o arbenigwyr. 

Fforwm EGVE – cefnogi ymarferwyr a 
chefnogi cymunedau

Mae’n bwysig iawn i ni annog, cefnogi a 
dysgu oddi wrth weithwyr proffesiynol rheng 
flaen sydd yn eu tro yn cefnogi cymunedau. 
Cefnogir y rhaglen EGVE gan Fforwm EGVE sy’n 
rhwydwaith o bartneriaid a gweithwyr proffesiynol 
yng Nghymru a Lloegr. Mae’r Fforwm yn cyfarfod 
bob chwarter ac ar hyn o bryd mae ynddo 200 o 
aelodau.  Mae’r aelodau yn cynnwys ymarferwyr 
lleol gan gynnwys yr heddlu, staff awdurdod lleol, 
a’r sector gwirfoddol.  
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Mae’r Fforwm yn cefnogi rhybuddio cynnar ac 
adborth byw ar sialensiau trais difrifol trwy dynnu 
ar wybodaeth ac arbenigedd staff rheng flaen 
ac mae’n cynnig cyfle i aelodau’r Fforwm i rannu 
arfer gorau wrth weithio yn eu cymunedau, er 
enghraifft, ar sialensiau sy’n ymddangos a dulliau 
blaengar o ymdrin â nhw. O ganlyniad i’r Fforwm, 
mae perthnasau cryfach wedi eu meithrin rhwng 
ardaloedd lleol. Byddwn yn parhau i gefnogi’r 
Fforwm EGVE a sicrhau ein bod yn defnyddio’r 
rhwydwaith allweddol hwn i ymestyn allan ac 
ymgysylltu â chymunedau yng Nghymru a Lloegr. 

Cronfa EGVE – cefnogi cynlluniau 
cymunedol

Mae’r Swyddfa Gartref wedi sefydlu Cronfa 
EGVE i ddarparu cyllid i gynlluniau lleol mewn 
cymunedau yng Nghymru a Lloegr fel rhan o’r 
rhaglen EGVE.

Yn 2016/17, cefnogwyd 11 cynllun gan 
gynnwys:

• addysg ataliol trwy ymyraethau wedi eu 
targedu mewn ysgolion yn e.e. Basildon 
(Cyngor Basildon), Southwark (Growing 
Against Violence), Enfield (St Giles Trust) a 
Derby (The Enthusiasm Trust); 

• cefnogaeth arbenigol i fenywod ifanc a 
merched y mae gangiau wedi effeithio arnynt 
yn Hackney (Safer London) a Dyfnaint a 
Chernyw (The Harbour Centre); 

• gwaith ymyrryd a chefnogaeth gymunedol 
mewn gwasanaethau Argyfwng a 
Damweiniau (Oasis Community Hub, St 
Giles Trust); a

• chefnogaeth ehangach i rieni a chymunedau 
wrth ymdrin â gangiau a thrais cysylltiedig 
(Race Equiality Foundation, Crying Sons).

Yn 2017/18 cynyddodd y Swyddfa Gartref y 
cyllid oedd ar gael i bron i £300,000 a dyfarnwyd 
cyllid i 16 o fentrau lleol gyda phwyslais arbennig 
ar ymdrin â gangiau llinellau sirol a chefnogi 
cynlluniau oedd yn hyrwyddo ymyrraeth 
gynnar.  Mae nifer o brosiectau yn gweithio 
gyda phobl ifanc mewn rhaglenni sy’n cyfuno 
mentora a gwaith cefnogi un i un â chwaraeon, 
cerddoriaeth neu weithgareddau eraill. 

Ariannodd y Swyddfa Gartref hefyd ymyraethau 
fel treialu dull arfer adferol ysgol gyfan yn 
Lewisham a mannau dros dro i bobl ifanc 

alw heibio mewn ardaloedd problemus ym 
Mirmingham. Mae prosiectau eraill yn adeiladu 
ar yr hyfforddiant a’r gwaith codi ymwybyddiaeth 
am gangiau a materion cysylltiedig i gyrraedd 
cynulleidfaoedd ehangach e.e. mae’r 
Harbour Centre yn Plymouth yn targedu 
2000 o gyfranogwyr gan gynnwys gweithwyr 
proffesiynol a’r cyhoedd trwy weithgareddau 
codi ymwybyddiaeth gan gynnwys cynadleddau 
ac ymgyrchoedd cyfathrebu.  Yn Llundain, mae 
Crying Sons yn darparu hyfforddiant arbenigol 
ar linellau sirol a gangiau i ofalwyr maeth a rhieni 
agored i niwed.  

Bydd y Swyddfa Gartref yn parhau gyda 
rowndiau eraill o’r Gronfa EGVE fel ein bod yn 
gallu parhau i gefnogi cynlluniau cymunedol lleol.

Cefnogi cynlluniau lleol i rannu 
gwybodaeth rhwng ysbytai a’r heddlu 
lleol i ymdrin â thrais 

Dangosodd tystiolaeth bod cyfran sylweddol 
o achosion ymosod sy’n cael eu trin mewn 
adrannau argyfwng ysbytai yn rhai nad yw’r 
heddlu yn gwybod amdanynt, ac felly aeth 
y Swyddfa Gartref, yr Adran Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol a GIG Lloegr ati i weithio gyda’i 
gilydd i gefnogi’r cynllun Rhannu Gwybodaeth 
i Daclo Trais (ISTV) yn Lloegr. Bwriad y cynllun 
yw rhoi gwybodaeth i gefnogi gweithredu gan 
yr heddlu ac eraill i atal a lleihau digwyddiadau 
treisgar. Mae hyn yn cynnwys addasu llwybrau 
patrolau’r heddlu, ail ddyrannu heddlu o’r 
maesdrefi i ganol y dref neu ddinas ar rai 
amseroedd o’r dydd a’r wythnos, targedu 
adeiladau trwyddedig problemus, bod yn sail 
i ddefnyddio camerâu cylch cyfyng, cadw rhai 
strydoedd i gerddwyr yn unig a chyflwyno 
gwydrau yfed plastig.

Seilir ISTV ar safon rhannu gwybodaeth 
cyhoeddedig sy’n nodi’r lefel isaf o ddata sy’n 
ofynnol i adrannau argyfwng ei gasglu a’i rannu 
gyda’r heddlu a’r CSP. Mae’r set o ddata 
hefyd wedi ei gynnwys yn y Set Ddata Gofal 
Argyfwng (ECDS) a ddaeth yn fyw ym mhob 
adran argyfwng (fawr) Math 1 yn Hydref 2017. Y 
darnau allweddol o ddata yw: dyddiad ac amser 
yr anaf, ble y digwyddodd, yr arf a ddefnyddiwyd 
ac a oedd yr anaf yn un bwriadol.

Ers 2012, mae’r Llywodraeth wedi bod yn 
cefnogi ac arwain ISTV yn weithredol gan 
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gynnwys ariannu rhwydwaith o Nyrsys Lleihau 
Trais i ddatblygu’r modd y cesglir data ac y 
rhennir gwybodaeth. Mae’n awr yn bwysig bod 
CSP neu bartneriaethau lleol tebyg yn gweithio 
gydag ysbytai fel rhan o’u rôl arweiniol ehangach 
a chryfhau cysylltiadau lleol a’r defnydd o’r 
wybodaeth bwysig hon. 

Rydym yn ystyried bod ISTV yn gweithio fwyaf 
effeithiol pan fydd yn cael ei gynnwys mewn 
trefniadau lleol a’i gefnogi yn lleol a phan fydd 
CSP (neu gyfatebol) yn cymryd rôl arweiniol. Fel 
rhan o’u rôl ehangach yn ymdrin â thrais difrifol, 
dylai Comisiynwyr Heddlu a Throseddu, gan 
weithio gyda CSP, ystyried sut y gall defnydd 
effeithiol ar y wybodaeth hon leihau trais yn eu 
cymunedau. Er enghraifft, mae MOPAC wedi 
datblygu model effeithiol ar gyfer Llundain, ac er 
nad yw’r model penodol hwn yn debygol o gael 
ei fabwysiadu yn uniongyrchol mewn rhan arall 
o’r wlad gan ei fod wedi ei ddylunio i gefnogi’r 
nifer fawr o CSP sy’n gweithredu yn Llundain, 
mae’n dangos beth all arweinyddiaeth leol ei 
wneud i greu gwaith effeithiol mewn partneriaeth 
a rhannu gwybodaeth.  Dylai ardaloedd eraill 
ystyried yn weithredol sut y gallant gymryd 
camau tebyg.

Gweithio gyda’n gilydd i godi 
ymwybyddiaeth a thaclo 
troseddu 

Cynyddu ymwybyddiaeth o beryglon 
cario cyllyll 

Rydym yn gweithio i newid agweddau ac 
ymddygiad pobl ifanc ac oedolion ifanc sy’n 
barod i gario a defnyddio cyllyll.  Rydym yn 
gwybod bod nifer o bobl ifanc yn cario cyllyll 
oherwydd eu bod yn bryderus bod pobl eraill 
yn cario cyllyll ac yn meddwl y dylent hwythau 
wneud hynny hefyd. Mae pobl ifanc eraill yn 
cario cyllyll i ddangos eu bod yn ddi-ofn a chreu 
delwedd ‘galed’.  Mae angen i ni weithio gyda 
phartneriaid i ymdrin â’r ddau ysgogiad hwn dros 
gario cyllyll, gan fod risg gynyddol yn amlwg i’r 
unigolyn naill ai gael ei drywanu neu y bydd yn 
trywanu rhywun arall os bydd yn cario cyllell. 

Ar 23 Mawrth 2018, lansiodd y Swyddfa Gartref 
ymgyrch hysbysebu bwysig ar y cyfryngau am y 

risg o gludo cyllyll dan yr enw #knifefree. Seiliwyd 
yr ymgyrch hon ar ymchwil ansoddol a meintiol 
yn y gorffennol sy’n dangos y dylai hysbysebion 
geisio newid agweddau ac ymddygiad trwy 
herio’r amgyffrediad bod cario cyllell yn normal. 
Yn neilltuol, mae’r ymgyrch hysbysebu yn 
seiliedig ar ymchwil ar yr hyn sy’n ysgogi pobl 
ifanc a’r amgyffrediad ymhlith gormod o bobl 
ifanc bod cario cyllyll yn normal.

Anelir yr ymgyrch ddigidol yn gyntaf at rai 10-21 
oed.  Bydd hysbysebion yn cyfeirio pobl ifanc i 
wefan lle bydd gwybodaeth am strategaethau 
ymdopi i’w cefnogi i stopio cario cyllyll, yn 
ogystal ag amlygu gweithgareddau positif eraill 
i helpu pobl ifanc i ddeall y dewisiadau sydd ar 
gael iddynt. 

Gweithio mewn partneriaeth ag 
adwerthwyr i annog gwerthu cyllyll yn 
gyfrifol

Mae’r Llywodraeth yn gweithio’n glos gydag 
adwerthwyr i atal gwerthu cyllyll i bobl ifanc 
dan 18 oed.  Mae’n groes i’r gyfraith yn barod i 
werthu cyllell i rywun dan 18 oed ond roeddem 
yn bryderus ynglŷn â pha mor effeithiol yr oedd 
rhai adwerthwyr wedi cydymffurfio â hyn.  

Mae atal pobl ifanc rhag prynu cyllyll yn ffordd 
bwysig o darfu ar y defnydd o gyllyll mewn 
troseddau treisgar.  Gwyddom bod cyllyll 
domestig o’r cartref yn aml yn cael eu defnyddio 
mewn troseddau ond rydym yn gwybod hefyd 
bod llawer o gyllyll eraill yn cael eu prynu yn 
arbennig ar gyfer troseddau treisgar, yn aml 
oherwydd eu hymddangosiad brawychus neu’r 
statws honedig y maent yn ei roi i’r rhai sy’n eu 
cario.  Cedwir cyllyll o’r fath o’r golwg yn y cartref 
ond yn aml maent yn cael eu cuddio mewn 
lleoedd fel parciau neu fannau cyhoeddus eraill 
lle gallant gael eu hôl neu eu gadael nes bydd eu 
hangen.  

Ym mis Mawrth 2016 cytunodd y Swyddfa 
Gartref ar set o ymrwymiadau gydag adwerthwyr 
mawr i atal gwerthu cyllyll i bobl dan oed yn 
eu siopau a/neu ar-lein.  Ym Mawrth 2018, 
roedd 18 o’r prif adwerthwyr wedi ymrwymo 
i: gael camau cadarn i sicrhau bod oedran yn 
cael ei wirio; bod cyllyll yn cael eu harddangos 
a’u pecynnu yn addas mewn siopau a bod y 
mynediad atynt hefyd yn addas; gweithredu 
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i sicrhau bod cwsmeriaid a staff yn cael eu 
hatgoffa bod cyllyll yn gynhyrchion y mae 
cyfyngiad oedran arnynt; a sicrhau bod staff yn 
cael hyfforddiant cyson am y cyfyngiadau a’r 
camau diogelu o ran gwerthu cyllyll. 

Mae Tesco, eBay UK, Lidl UK, Amazon UK, 
Wilko, Argos, Asda, Poundland, Morrisons, 
Sainsbury’s, John Lewis, Waitrose, Boots, 
Co-op, B&Q, Aldi UK, TKMaxx a Debenhams 
i gyd wedi cadarnhau eu bod am gadw at 
yr egwyddorion. Fel un o brif fannau prynu a 
gwerthu’r Deyrnas Unedig, mae Ebay UK wedi 
ymrwymo i gymryd camau addas yn y maes 
hwn, ac mae Amazon UK hefyd wedi ymrwymo 
i orfodi gwerthiannau gyda chyfyngiad oedran 
trwy eu man gwerthu.

Ers 2016 mae’r Swyddfa Gartref wedi bod 
mewn cyswllt cyson â’r prif adwerthwyr i’w 
cynghori sut y mae eu siopau wedi gwneud 
yn ystod gweithrediadau pryniannau prawf a 
anelwyd at werthu cyllyll i rai dan oed.  Rydym yn 
croesawu’r gwelliannau a’r camau a gyflwynwyd 
gan adwerthwyr i leihau’r risg y bydd cyllyll yn 
cael eu gwerthu i rai dan 18 oed. Ond, rydym yn 
gwybod bod angen gwneud mwy gan fod tua 1 
o bob 5 o siopau yn dal i fethu mewn pryniannau 
profi.  

Gweithio mewn partneriaeth ag 
adwerthwyr ar sylweddau cyrydol

Yn Ionawr 2018, cyhoeddodd y Swyddfa 
Gartref gytundeb gwirfoddol gyda nifer o’r prif 
adwerthwyr lle maent wedi gwneud ymrwymiad 
am werthu sylweddau cyrydol yn gyfrifol gan 
gynnwys peidio â gwerthu cynhyrchion yn 
cynnwys y sylweddau mwyaf niweidiol i rai 
dan 18 oed.  Datblygwyd y cytundeb gyda’r 
Consortiwm Adwerthu Prydeinig ac fe’i profwyd 
hefyd gan y Gymdeithas Siopau Cyfleus a’r 
Gymdeithas Adwerthwyr Annibynnol Brydeinig 
i sicrhau bod yr ymrwymiadau yn gymesur ac 
yn gweithio yn yr amgylchedd adwerthu.  Y prif 
adwerthwyr sydd wedi cadarnhau eu bod am 
ddilyn yr ymrwymiadau ym Mawrth 2018 yw: 
Wickes, Screwfix, B&Q, Wilko, Waitrose, John 
Lewis, Tesco, y Co-op, Morrisons, Aldi UK, 
Lakeland, Asda a Homebase. 

Mae’r Swyddfa Gartref yn gweithio gyda 
Chymdeithas Adwerthwyr Annibynnol Prydain 
i annog adwerthwyr annibynnol llai i ymuno 

â’r cytundeb gwirfoddol.  Mae’n bwysig iawn 
hefyd i ni weithio gyda mannau gwerthu ar-
lein o ran pa gamau y gallant hwy eu cymryd 
i gyfyngu mynediad at gynhyrchion sy’n 
cynnwys y sylweddau cyrydol mwyaf niweidiol.  
Cyflwynwyd y cytundeb gwirfoddol cyn y 
ddeddfwriaeth newydd gan ei bod yn bwysig 
i adwerthwyr weithredu cyn gynted â phosibl 
oherwydd y pryder cyhoeddus parhaus am 
fynediad at gynhyrchion sy’n cynnwys sylweddau 
cyrydol niweidiol a’r defnydd ohonynt mewn 
ymosodiadau treisgar.  

Y mae camau rheoli yn Neddf Gwenwynau 1972 
ar sylweddau cyrydol y gellir eu defnyddio fel 
gwenwyn neu fel rhagsylweddion ffrwydron.  Er 
nad yw’r ddeddfwriaeth wedi ei dylunio i gyfyngu 
ar fynediad at sylweddau cyrydol a ddefnyddir i 
ymosod ar bobl, ei effaith yw cyfyngu mynediad 
at rai o’r sylweddau mwyaf niweidiol sy’n peri 
pryder. Cyflwynodd y Llywodraeth offeryn 
statudol a fydd yn gwneud asid sylffwrig 
yn rhagflaenydd ffrwydron a reoleiddir dros 
grynodiad o 15%. Oherwydd hyn bydd aelodau’r 
cyhoedd angen trwydded i fedru mewnforio, 
caffael, meddu neu ddefnyddio asid sylffwrig. 

Cefnogaeth i gymunedau a dioddefwyr 
sylweddau cyrydol

Mae ymosodiadau ar bobl gydag asid neu 
ddeunydd cyrydol arall yn fater difrifol a all 
arwain at ofid difrifol ac anafiadau all newid 
bywyd, a dyna pam bod dioddefwyr a goroeswyr 
yn ganolog i’n hymateb i ymosodiadau yn 
defnyddio sylweddau cyrydol. Mae’r Swyddfa 
Gartref yn arwain gwaith gyda’r Adran Iechyd 
a Gofal Cymdeithasol, GIG Lloegr, yr heddlu, 
y Weinyddiaeth Gyfiawnder a’r CPS i sicrhau 
bod cefnogaeth briodol ar gael i ddioddefwyr, 
o’r ymateb meddygol cychwynnol a thu hwnt.  
Cyhoeddodd Arweinydd Cyngor Cenedlaethol 
Prif Swyddogion yr Heddlu gyfarwyddyd a 
hyfforddiant i swyddogion yr heddlu ar sut i 
ymateb a thrin dioddefwr ymosodiad yn y fan a’r 
lle. 

Rhoddodd GIG Lloegr, mewn partneriaeth â 
Chymdeithas Brydeinig Llawfeddygon Plastig, 
Adluniol ac Esthetig, gyngor i’r cyhoedd ar beth 
i’w wneud petaech yng nghanol ymosodiad 
asid neu gyrydol (‘Report, Remove, Rinse’).  
Cyhoeddwyd y cyfarwyddyd cymorth cyntaf hwn 
yn Awst 2017 i helpu i sicrhau bod dioddefwyr 
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ymosodiadau asid yn cael yr help cywir yn gyflym 
gan gynnwys cyfarwyddyd ar-lein newydd a 
chefnogaeth i ddioddefwyr yn ogystal â ffrindiau 
neu deulu pobl y mae llosgiadau yn effeithio 
arnynt.

Rydym am sicrhau bod dioddefwyr yn teimlo 
yn hyderus wrth ddod ymlaen i roi adroddiad 
am y troseddau hyn.  Mae hyn yn cynnwys 
sicrhau cefnogaeth effeithiol trwy’r System 
Cyfiawnder Troseddol fel bod tramgwyddwyr y 
troseddau erchyll hyn yn cael eu dwyn o flaen 
eu gwell.  Er mwyn galluogi dioddefwyr a’r rhai 
sy’n goroesi i gael y dystiolaeth orau yn y llys, 
rhaid i ni sicrhau bod yr heddlu ac erlynyddion 
yn ystyried yr angen posibl am gamau arbennig 
a’r defnydd o ddatganiadau personol dioddefwyr 
a datganiadau effaith cymunedol i sicrhau bod 
y llys yn gwybod yn iawn beth oedd effaith y 
troseddau hyn ar unigolion a chymunedau.

Comisiynodd y Swyddfa Gartref Brifysgol Caerlŷr 
hefyd i gynnal ymchwil i ddeall yr amrywiaeth 
o ran yr hyn sy’n ysgogi’r rhai sy’n cyflawni a 
defnyddio asid a sylweddau cyrydol a sut y 
maent yn cael gafael arnynt yn well. Mae’r tîm 
ymchwil yn gweithio gyda nifer o luoedd heddlu 
i ddynodi achosion y byddant yn datblygu sampl 
o droseddwyr i’w cyfweld ohonynt.  Bydd y 
cyfweliadau yn archwilio ysgogiad a phroses 
o lunio penderfyniad y troseddwr a pham ei 
fod wedi dewis yr arf hwn.  Bydd y tîm hefyd 
yn cysylltu ag amrywiaeth o arbenigwyr i gael 
eu barn am y gyrwyr ar gyfer y mathau hyn o 
droseddau. Bydd y canfyddiadau o’r ymchwil yn 
helpu i siapio ymatebion atal, ymyrryd yn gynnar 
a gorfodi. 
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Y camau gweithredu ac ymrwymiadau allweddol yw:

• Parhau i gefnogi cynlluniau lleol i ymdrin â throseddau cyllyll trwy rowndiau pellach o’r Gronfa 
Gymunedol yn 2018/19 a 2019/20.

• Wedi lansio ymgyrch hysbysebu bwysig ar y cyfryngau wedi ei hanelu at bobl ifanc ac oedolion 
ifanc yn codi ymwybyddiaeth am y risg o gario cyllyll dan yr enw #knifefree.

• Rhoi cenhadaeth i Bartneriaethau Diogelwch Cymunedol (neu gyfatebol) i ddatblygu cynlluniau i 
ymateb i drais difrifol yn eu hardaloedd lleol a byddwn yn eu cefnogi trwy drefnu cynadleddau i 
ddwyn partneriaethau at ei gilydd i rannu arfer gorau a blaengaredd.

• Gweithio gyda Chomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu i flaenoriaethu a dynodi pa gamau y 
maent yn eu cymryd yn erbyn trais difrifol, gan gynnwys troseddau cyllyll, yn eu Cynllun Heddlu 
a Throseddu blynyddol.

• Archwilio sut gall y Gofyn Plismona Strategol gefnogi mwy o bwyslais ar drais difrifol a llinellau 
sirol a chyflawni cynllun peilot ar drais difrifol fel rhan o’n rhaglen i rymuso pobl leol i sicrhau bod 
Comisiynwyr yr Heddlu yn atebol am y flaenoriaeth y maent yn ei rhoi i ymdrin â thrais difrifol yn 
eu cymunedau. 

• Cryfhau’r cysylltiadau rhwng Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu ac Iechyd Cyhoeddus a 
chwilio am gyfleoedd i ehangu rôl y Comisiynwyr o ran iechyd cyhoeddus.

• Parhau i roi cefnogaeth arian cyfatebol i adolygiadau lleol a rhanbarthol yng Nghymru a Lloegr 
i ymateb i linellau sirol a phroblemau yn gysylltiedig â gangiau yn 2018/19 a 2019/20 a gwella’r 
pecyn trwy hyfforddiant a chyngor dilynol ar gyfer ardaloedd gan y tîm o arbenigwyr.

• Parhau i gefnogi’r Fforwm EGVE gydag ymarferwyr rheng flaen i rannu arfer da a sicrhau ein 
bod yn estyn allan ac ymgysylltu â chymunedau yng Nghymru a Lloegr.

• Parhau i gefnogi’r sector gwirfoddol lleol a chynlluniau cymunedol trwy rowndiau eraill o’r 
Gronfa EGVE.

• Annog Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu gyda CSP (neu gyrff cyfatebol yn lleol) i gymryd rôl 
arweiniol i gryfhau cysylltiadau lleol i wneud y defnydd gorau o’r wybodaeth a gasglwyd trwy’r 
Cynllun Rhannu Gwybodaeth i Ymdrin â Thrais.

• Gweithio gyda Chymdeithas Adwerthwyr Annibynnol Prydain i annog adwerthwyr annibynnol 
llai i ymuno â’r cytundeb gwirfoddol ar werthu sylweddau cyrydol yn gyfrifol, gan gynnwys 
peidio â gwerthu cynnyrch yn cynnwys y sylweddau mwyaf niweidiol i rai dan 18 oed.

• Ychwanegu asid sylffwrig at y rhestr o sylweddau sy’n ddarostyngedig i Ddeddf Gwenwynau 
1972, a thrwy hynny gyfyngu ar fynediad a’i wneud yn ddarostyngedig i gamau rheoli mwy 
caeth.

• Ceisio deall yr amrywiaeth o ran yr hyn sy’n ysgogi’r rhai sy’n cario a defnyddio asid a 
sylweddau cyrydol a sut y maent yn cael gafael arnynt yn well, trwy gomisiynu ymchwil gan 
Brifysgol Caerlŷr.
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Gorfodi’r gyfraith ac 
ymateb cyfiawnder 
troseddol

Pennod 6
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Yn y bennod hon rydym yn esbonio sut y mae’n 
rhaid i ni sicrhau ein bod yn erlid, tarfu ar ac erlyn 
y rhai sy’n cyflawni troseddau treisgar difrifol, 
gan sicrhau ymateb effeithiol trwy blismona a’r 
system gyfiawnder troseddol, i ddioddefwyr yn 
arbennig. Neges y strategaeth hon yw bod dull 
aml-edefyn yn hanfodol i ymdrin â lleihau trais 
difrifol, ond mae ymateb cadarn trwy orfodi’r 
gyfraith yn parhau yn edefyn hollol hanfodol yn y 
dull hwn. 

Mae’r bennod hon yn amlinellu sut yr ydym 
yn cefnogi a hwyluso gweithredu effeithiol gan 
yr heddlu; y camau deddfwriaethol newydd y 
gwnaethom ymgynghori arnynt ac yr ydym yn 
bwriadu eu cyflwyno; sicrhau bod arfau tanio yn 
parhau i fod yn ddarostyngedig i ddulliau rheoli 
cadarn; a chefnogi a herio gallu’r heddlu. Mae 
hefyd yn nodi’r camau pwysig iawn sy’n cael 
eu cymryd yn y system cyfiawnder troseddol i 
gefnogi dioddefwyr a thystion.  

Cefnogi a hwyluso gweithredu 
effeithiol 

Gweithredu yn erbyn cyfryngau 
cymdeithasol sy’n annog trais difrifol

Mae gan gyfryngau cymdeithasol rôl sylweddol 
yn hwyluso gweithgareddau gangiau trwy ei 
ddwysau, ei gryfhau, a’i symud i fan sy’n cael 
ei ystyried gan aelodau’r gangiau yn lle na all 
yr awdurdodau, fel yr heddlu, ei gyrraedd. O 
ganlyniad, mae bygythiadau o drais, recriwtio 
i gangiau a gwerthu cyffuriau yn cael eu 
gwneud yn apelgar a’u hyrwyddo yn y man 
ymddangosiadol gudd hwn, ac yn aml mae 
gangiau yn rhoi fideos ar-lein sy’n ceisio cymell 
trais neu’n gwneud troseddoldeb yn apelgar i 
ddylanwadu ar bobl ifanc. Oherwydd natur sydyn 
cyfryngau cymdeithasol mae’n golygu hefyd 
bod cynlluniau yn datblygu yn gyflym ac y gall 
anghydfod waethygu yn gyflym iawn.  

Mae eisoes yn drosedd i gymell, cynorthwyo neu 
annog trais ar-lein.  Byddwn yn parhau i weithio 
gyda’r heddlu i gefnogi camau rhagweithiol i 
ymdrin â deunydd anghyfreithlon a roddir ar-lein 
a throseddau a gyflawnir ar-lein ac yn gweithredu 
yn eu herbyn. Er enghraifft, mae’r Heddlu 
Metropolitan wedi bod yn arwain gweithredu 
trwy Ymgyrch Domain a gychwynnodd ym Medi 
2015 i weithredu yn erbyn fideos yn ymwneud â 
gangiau sy’n annog trais.  

Mae’r Llywodraeth, y sector gwirfoddol 
a phartneriaid eraill yn gweithio gyda 
chwmnïau cyfryngau cymdeithasol i sicrhau 
camau gwirfoddol i gyflawni canlyniadau 
gwirioneddol a chodi lefel diogelwch ar-lein i 
ddefnyddwyr. Rydym yn glir bod raid i gwmnïau 
rhyngrwyd fynd ymhellach ac yn gyflymach 
i ymdrin â chynnwys anghyfreithlon ar-lein.  
Rydym hefyd wedi nodi ein cynlluniau i ystyried 
yr atebolrwydd cyfreithiol sydd gan gwmnïau 
cyfryngau cymdeithasol am y cynnwys a rennir 
ar eu safleoedd.  Rydym yn glir na all y status 
quo barhau: nid dim ond lletywyr goddefol 
yw’r llwyfannau hyn bellach. Rydym eisoes 
yn gweithio gyda’n partneriaid Ewropeaidd a 
rhyngwladol, yn ogystal â’r busnesau eu hunain, 
i ddeall sut y gallwn wneud i’r fframweithiau a’r 
diffiniadau presennol weithio yn well. 

Mae’r Llywodraeth wedi bod yn arwain y blaen 
o ran yr ymdrech i gwmnïau ddilyn dull mwy 
rhagweithiol o ymdrin â chynnwys terfysgol, 
eithafol a chynnwys Cam-fanteisio Rhywiol 
ar Blant ar eu llwyfannau. Rydym eisoes yn 
gwneud gwaith sylweddol i wella’r ffordd y mae 
Darparwyr Gwasanaethau Cyfathrebu yn ymateb 
i gynnwys anghyfreithlon, a pharhau i’w gwthio 
hwy i wneud mwy, fel:

• Mae gan y Swyddfa Gartref raglenni gwaith 
penodol, wedi eu teilwrio ac ar wahân 
gyda Darparwyr Gwasanaethau Cyfathrebu 
gan gynnwys gweithio gyda’r Internet 
Watch Foundation i gefnogi Darparwyr 
Gwasanaethau Cyfathrebu i ddynodi a chael 
gwared ar ddelweddau anweddus o blant. 

• Buddsoddodd y Swyddfa Gartref £600,000 
ym Mhrosiect Arachnid, meddalwedd all gael 
ei weithredu ar draws gwefannau, fforymau, 
gwasanaethau sgwrsio a grwpiau newyddion 
i ganfod cynnwys anghyfreithlon yn syth.

• Rydym wedi bod yn gweithio gyda 
Darparwyr Gwasanaethau Cyfathrebu 
yn wirfoddol ar gael gwared ar gynnwys 
terfysgol a cham-drin rhywiol ar blant oddi 
ar eu llwyfannau.  Gwelwyd cynnydd da – er 
enghraifft mae’r Fforwm Gwrthderfysgaeth 
Byd-eang (GIFCT) yn gam cadarnhaol 
ymlaen gyda’r diwydiant yn cymryd mwy o 
gyfrifoldeb am gynnwys terfysgol.
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Byddwn yn canolbwyntio ar adeiladu ymhellach 
ar y cynnydd a’r cysylltiadau a wnaed gyda 
darparwyr cyfryngau cymdeithasol i ddynodi ble 
y gallwn gymryd camau sy’n berthnasol i ymdrin 
â thrais difrifol, gan gynnwys gweithredu mwy 
o gamau ataliol ar y llwyfannau fideo ar-lein. 
Mae hyn yn cynnwys hyrwyddo “rhybuddwyr 
yr ymddiriedir ynddynt” mewn grwpiau 
cymunedol, gan ganiatáu i lwyfan fel YouTube 
gael rhybuddion o gynnwys niweidiol sy’n torri 
eu canllawiau gan y grwpiau hynny yr ymddiriedir 
ynddynt.  Byddai hyn yn arwain at ymateb 
cyflymach i asesu’r fideos hynny i’w tynnu i lawr 
o bosibl.

Ymdrin â throseddau cyllyll trwy blismona 
wedi ei gydlynu

Ers Chwefror 2016, mae’r Llywodraeth wedi 
cefnogi wythnosau cenedlaethol o weithredu 
yn erbyn troseddau cyllyll gan luoedd heddlu 
dan faner Ymgyrch Sceptre. Cychwynnodd 
hyn fel cynllun gan yr Heddlu Metropolitan, 
ond cytunodd y Swyddfa Gartref a Chyngor 
Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu y 
byddai Ymgyrch Sceptre hefyd yn cael ei 
defnyddio i gefnogi wythnosau gweithredu gan 
luoedd heddlu eraill.  Dan Ymgyrch Sceptre, 
mae gan luoedd heddlu’r dewis o weithredu’r 
holl gamau neu ddewis camau penodol o 
weithgaredd stopio a chwilio wedi ei dargedu 
yn erbyn y rhai sydd dan amheuaeth o gario 
arfau, chwilio ardaloedd lle mae amheuaeth 
o weithgaredd gyda chyllyll, gweithgareddau 
addysgol mewn ysgolion neu grwpiau ieuenctid, 
pryniannau cyllyll prawf gan adwerthwyr, ac 
annog defnyddio biniau ildio i gyllyll gael eu 
gadael ynddynt. 

Yn ystod un wythnos weithredu ym mis 
Gorffennaf 2017, cymerodd 32 o luoedd heddlu 
ran yn Ymgyrch Sceptre a’r canlyniad oedd:

• 221 o bryniannau prawf wedi eu cyflawni yn 
erbyn adwerthwyr. O’r rhain, llwyddodd 180. 
Arweiniodd 41 at weld y mannau gwerthu yn 
methu’r pryniant prawf;  

• Stopiwyd a chwiliwyd 1281 o weithiau, 
arestiwyd 694, ac atafaelwyd 2654 o arfau;

• Cynhaliwyd 25 ymgyrch chwilio am arfau a 
rhoddwyd 877 o gyllyll yn y biniau ildio;

• Cynhaliwyd 333 o ddigwyddiadau addysgol.

Cymerodd pob llu heddlu yng Nghymru a 
Lloegr, a Heddlu Trafnidiaeth Prydain, ran mewn 
wythnos weithredu genedlaethol yn Chwefror 
2018 a welodd weithgaredd wedi ei gydlynu i 
ymdrin â throseddau cyllyll ar draws Cymru a 
Lloegr.  Byddwn yn parhau i gefnogi lluoedd 
heddlu iddynt weithredu yn erbyn troseddau 
cyllyll dan Ymgyrch Sceptre. Hoffai’r Llywodraeth 
i bob llu heddlu barhau i gymryd rhan yn yr 
wythnosau gweithredu. Byddwn yn gweithio 
gyda Chomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu i 
sicrhau eu bod yn blaenoriaethu hyn fel eu bod 
yn dynodi pa gamau y maent yn eu cymryd yn 
erbyn trais difrifol, gan gynnwys troseddau cyllyll, 
gan gynnwys cymryd rhan mewn wythnosau 
gweithredu yn erbyn troseddau cyllyll.

Cronfa Erlyn: Safonau Masnach a 
gwerthu cyllyll i rai dan oed

Mae pryniannau prawf gan Safonau 
Masnach, gyda chefnogaeth lluoedd heddlu, 
yn rhan bwysig iawn o Ymgyrch Sceptre. 
Canolbwyntiodd yr ymgyrch ar siopau yn hytrach 
na gwerthwyr ar-lein, a’r camau a gymerwyd 
yn erbyn adwerthwyr oedd yn methu oedd eu 
rhybuddio yn bennaf eu bod wedi torri’r gyfraith 
ac i weithredu i osgoi methiant o’r fath mewn 
pryniant prawf rhag digwydd eto. Bydd y dull 
hwn yn parhau. Ond, hefyd, mae’n bwysig bod 
ystyriaeth yn cael ei rhoi i erlyn adwerthwyr 
mewn achosion perthnasol, yn arbennig os bydd 
adwerthwr yn methu’r eilwaith mewn pryniant 
prawf. Yn yr un modd, mae’n bwysig hefyd i 
werthwyr ar-lein fod yn ddarostyngedig i’r un lefel 
o orfodi’r gyfraith, yn arbennig o ystyried y record 
wael hyd yn hyn gan lawer o adwerthwyr ar-lein 
pan wnaed pryniannau prawf ar-lein.  

Byddwn yn annog Safonau Masnach i ystyried 
cynnwys adwerthwyr ar-lein mewn pryniannau 
prawf fel rhan o waith Operation Sceptre yn 
y dyfodol. Bydd y Swyddfa Gartref hefyd yn 
cefnogi Safonau Masnach os byddant yn 
penderfynu erlyn achos yn y llys trwy ddatblygu 
cronfa erlyn benodol i gefnogi’r gweithgaredd 
hwn. Bydd y Swyddfa Gartref yn darparu cronfa 
am ddwy flynedd i gefnogi gweithgaredd erlyn 
wedi ei dargedu yn erbyn adwerthwyr ar-lein ac 
mewn siopau sy’n torri deddfau yng nghyswllt 
gwerthiannau cyllyll dan oed. 
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Ymateb plismona ac erlyn i ymosodiadau 
treisgar gyda sylweddau cyrydol 

Datblygodd Arweinydd yr NPCC ar ymosodiadau 
sylweddau cyrydol strategaeth blismona 
genedlaethol ar gyfer ymdrin ag ymosodiadau 
asid a sylweddau cyrydol. Fel rhan o’r 
strategaeth hon, cynhyrchodd arweinydd yr 
NPCC gyngor ymatebwr cyntaf i swyddogion 
heddlu ac fe’i cylchredwyd i’r holl luoedd 
heddlu yng Nghymru a Lloegr yn hydref 
2017. Mae’r cyngor yn rhoi gwybodaeth bwysig 
i swyddogion ar sut i ymateb a rhoi’r gefnogaeth 
fwyaf addas i ddioddefwr yn y fan a’r lle ar ôl 
ymosodiad. Datblygwyd pecyn hyfforddi hefyd 
i’r holl swyddogion sy’n ymdrin â’r ymateb 
cyntaf i ymosodiad â sylwedd cyrydol. Anfonwyd 
hwn allan i’r holl luoedd heddlu i’w ledaenu i 
swyddogion heddlu ei gwblhau.   

Datblygodd Arweinydd yr NPCC gytundeb tri 
gwasanaeth gyda’r heddlu, gwasanaeth tân ac 
achub a’r gwasanaeth ambiwlans ar ymateb 
i ymosodiad. Mae’r cytundeb yn golygu bod 
gan yr ystafell reoli restr wirio y cytunwyd arni i 
roi cyngor a sicrhau bod ymateb cyson gan yr 
holl wasanaethau argyfwng. Treialwyd hwn yn 
gyntaf yn Llundain yn 2017 ac mae wedi cael ei 
gyflwyno yn genedlaethol. 

Cynhyrchwyd cyfarwyddyd ymchwiliol arbenigol 
hefyd i helpu swyddogion i ddeall sut i adfer a 
thrin unrhyw dystiolaeth ar safle’r ymosodiad yn 
ddiogel, a’r dystiolaeth sy’n angenrheidiol i lunio 
achos i’w erlyn.  Bydd hyn yn sicrhau dull cyson 
yn genedlaethol ar draws yr holl luoedd heddlu 
ac fe’i cefnogir gan gyhoeddi cyfarwyddyd wedi 
ei adnewyddu gan y CPS ar arfau ymosodol yn 
Ionawr 2018.  

Mae’r Swyddfa Gartref hefyd wedi comisiynu’r 
Ganolfan Wyddoniaeth a Thechnoleg 
Gymwysedig i archwilio dulliau newydd o 
gefnogi’r heddlu wrth gynnal profion ar y stryd ar 
gyfer sylweddau cyrydol. Bydd hyn yn cefnogi’r 
heddlu os byddant yn amau bod unigolyn yn 
cario sylweddau cyrydol yn gyhoeddus. 

Ymdrin â throseddau gynnau trwy 
weithredu wedi ei gydlynu gan yr heddlu 
a gwell cudd-wybodaeth

Yn gynyddol mae ymdrin â’r defnydd o arfau tanio 
mewn troseddau yn gofyn am weithredu wedi ei 
gydlynu gan yr heddlu a gwell cudd-wybodaeth.  
Roedd Ymgyrch Dragonroot yn ymgyrch 
amlasiantaethol oedd yn rhedeg o 31 Hydref 
hyd 2 Rhagfyr 2016. Dan arweiniad yr NCA a 
phlismona Gwrthderfysgaeth, daeth â chydlynu 
ar lefel genedlaethol a chefnogaeth weithredol i’r 
Unedau Troseddau Cyfundrefnol Rhanbarthol, yr 
Heddlu Metropolitan, y Gwasanaeth Cenedlaethol 
Rheoli Troseddwyr, Llu’r Ffiniau, y Gwasanaeth 
Cudd-wybodaeth Balisteg a’r lluoedd arfog i brofi 
prosesau cudd-wybodaeth ar y cyd a’r ymateb 
gweithredol i’r bygythiad sy’n cael ei greu gan 
arfau tanio cyfreithlon ac anghyfreithlon yn y 
Deyrnas Unedig. 

Amlygodd yr ymgyrch nifer o wendidau gan 
gynnwys y risg oherwydd arfau tanio sydd ar 
goll ac wedi eu dwyn a’u dargyfeirio o fod yn 
gyfreithlon i’r ochr anghyfreithlon. Dynododd 
yr Ymgyrch bod angen cydweithio a chydlynu 
parhaus, mwy clos rhwng asiantaethau, yn 
arbennig yng nghyswllt casglu a chydlynu cudd-
wybodaeth yn genedlaethol.   

Er mwyn symud hyn ymlaen, sefydlwyd y 
Ganolfan Genedlaethol Bygythiad Arfau Tanio 
ar y cyd gan yr NCA a CT Policing i gydlynu 
gweithgaredd gorfodi’r gyfraith i darfu ar 
gyflenwi arfau tanio anghyfreithlon a gwella ein 
dealltwriaeth o’r bygythiad trwy derfysgwyr a 
throseddau cyfundrefnol yn deillio o arfau tanio 
yn y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.
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Gweithio gyda’n gilydd i leihau trais 
difrifol mewn carchardai

Mae ymddygiad niweidiol grwpiau, gangiau a 
throseddau difrifol a chyfundrefnol yn cael effaith 
niweidiol ar garchardai yn ogystal â’r gymuned 
yn ehangach.  Yn yr un modd, mae defnyddio 
cyffuriau a’r dyledion cysylltiedig yn ffactorau o 
bwys sy’n cyfrannu at drais a cham-fanteisio 
mewn carchardai. Byddwn yn symud gwaith 
ymlaen ar draws Adrannau’r Llywodraeth 
a phartneriaid eraill i ymdrin â’r problemau 
a achosir gan gangiau a chyffuriau mewn 
carchardai. Trwy rannu cudd-wybodaeth am 
grwpiau troseddol, gallwn ddynodi carcharorion 
sy’n aelodau o gangiau neu’r carcharorion sy’n 
agored i fod yn ddioddefwyr trais yn gysylltiedig â 
gangiau. 

Rydym yn anelu at ddatblygu dull mwy 
cydweithredol o rannu gwybodaeth i nodi 
a yw unigolyn wedi ymddwyn yn dreisgar 
yn y gorffennol, naill ai yn y gymuned neu 
yn y carchar. Gallem gyflawni gwell rhannu 
gwybodaeth am risgiau trwy wella gweithredu’r 
datganiad ar y cyd presennol rhwng y 
Weinyddiaeth Gyfiawnder (MoJ), y Swyddfa 
Gartref, yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
a’u hasiantaethau perthnasol. Cyhoeddwyd y 
datganiad presennol gan y Panel Ymgynghorol 
Annibynnol (IAP) i hyrwyddo mwy o rannu ar 
wybodaeth ar draws asiantaethau cyfiawnder 
troseddol gan, ar yr un pryd, sicrhau bod 
cydymffurfio â’r gyfraith berthnasol.

Er mwyn helpu i gefnogi’r gwaith o reoli 
carcharorion treisgar, cyflwynodd y Weinyddiaeth 
Gyfiawnder a Gwasanaeth Carchardai a Phrawf 
Ei Mawrhydi (HMPPS) system reoli achosion a 
elwir yn Gynllun Ymyrryd Herio Cefnogi (CSIP). 
Mae’r model CSIP yn tynnu ar arfer ac adnoddau 
presennol i nodi safon a dull cyson o reoli 
unigolion treisgar, gan gynnwys carcharorion 
sy’n ymwneud â’r digwyddiadau treisgar mwyaf 
difrifol, neu’r rhai sy’n creu risg fwy o fod yn 
dreisgar.  Trwy fabwysiadu’r model CSIP, mae gan 
garchardai’r gallu i ymdrin â charcharorion sy’n 
cyflawni trais difrifol mewn carchardai a’u rheoli.

Ymgynghori ar ddeddfwriaeth 
newydd

Ymgynghorodd y Llywodraeth ar ddeddfwriaeth 
newydd ar arfau ymosodol a pheryglus rhwng 
Hydref a Rhagfyr 2017. Mae’r troseddau newydd 
arfaethedig am gyllyll, arfau tanio a sylweddau 
cyrydol yn seiliedig ar bryderon gweithredol am 
gryfhau’r fframwaith cyfreithiol presennol. Ar hyn 
o bryd mae’r mesurau hyn yn cael eu hystyried 
ar gyfer deddfwriaeth newydd, yn amodol ar 
amser Seneddol.

Rydym wedi ymgynghori ar weithredu i’w 
gwneud yn haws i brofi’r drosedd o fygwth gyda 
chyllell yn ogystal â rhoi cyfyngiadau ar werthu 
cyllyll ar-lein; a chreu trosedd newydd o fod â 
rhai arfau yn eich meddiant mewn man preifat. 
Rydym hefyd yn ymestyn y drosedd o arfau 
ymosodol mewn ysgolion i gynnwys sefydliadau 
addysgol eraill a diweddaru deddfwriaeth arall. 

Rydym hefyd wedi adolygu’r ddeddfwriaeth 
bresennol yn ymdrin â defnyddio asid a 
sylweddau cyrydol eraill mewn ymosodiadau 
treisgar neu i fygwth ymosodiad treisgar. Mae 
deddfwriaeth eisoes yn ei lle sy’n cynnig dulliau 
rheoli caeth parthed gwerthu gwenwynau a 
rhagsylweddion ffrwydron, gan gynnwys nifer 
o wahanol fathau o asidau. Mae unrhyw un 
sy’n defnyddio asid neu sylweddau cyrydol 
eraill mewn ymosodiad wedi cyflawni trosedd 
ymosod ddifrifol a, gan ddibynnu ar ddifrifoldeb 
yr anafiadau, gall fod yn agored i ddedfryd 
sylweddol yn y carchar o’i gollfarnu, gan 
gynnwys oes o garchar.  

Ond, rydym wedi dynodi bod angen i ni fynd 
ymhellach i leihau’r cyfleoedd i dramgwyddwyr 
posibl, felly rydym wedi cyflwyno cynigion i’w 
gwneud yn drosedd i fod â sylwedd cyrydol 
yn eich meddiant mewn man cyhoeddus 
heb reswm da a throsedd newydd o werthu 
cynhyrchion sy’n cynnwys y sylweddau cyrydol 
mwyaf niweidiol i ran dan 18 oed.

Rydym hefyd wedi ymgynghori ar weithredu i 
ychwanegu dau fath penodol o arfau tanio at y 
rhestr o arfau a waherddir dan adran 5 o Ddeddf 
Arfau Tanio 1968.
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Cyfyngu mynediad at y sylweddau 
cyrydol mwyaf niweidiol

Rydym wedi ymgynghori ar weithredu i’w 
gwneud yn drosedd newydd gwerthu’r 
sylweddau cyrydol mwyaf niweidiol i rywun dan 
18 oed. Ceir sylweddau cyrydol o’r fath mewn 
eitemau ar gyfer y cartref yn aml, fel glanhawyr 
draeniau a chynnyrch glanhau arall ac felly rydym 
wedi rhestru’r mathau o sylweddau (a’r mathau 
o gynhyrchion lle gellir eu gweld) lle’r ydym am i 
gamau gael eu cymryd i gyfyngu mynediad atynt. 
Ar hyn o bryd nid oes unrhyw reolaeth gyfreithiol 
i gyfyngu ar werthu cynhyrchion o’r fath ar sail 
oedran. Credwn y dylai hyn newid oherwydd y 
gyfran sylweddol o ymosodiadau yn defnyddio 
sylweddau cyrydol sy’n cael eu cyflawni gan rai 
dan 18 oed (ar sail y dadansoddiad o achosion 
y rhoddwyd adroddiad amdanynt i’r heddlu 
a gynhaliwyd gan Gyngor Prif Swyddogion 
yr Heddlu yn 2017). Byddai’r ddeddfwriaeth 
hon yn seiliedig ar y cytundeb gwirfoddol 
gydag adwerthwyr sy’n cyfyngu ar fynediad at 
gynhyrchion sy’n cynnwys y sylweddau cyrydol 
mwyaf niweidiol.

Gweithredu ar werthu cyllyll ar-lein i rai  
dan 18 oed

Ers i’r ddeddfwriaeth ar gyfyngu gwerthiant 
cyllyll ar sail oedran gael ei phasio 20 mlynedd 
yn ôl rydym wedi gweld twf y rhyngrwyd ac mae 
adwerthwyr yn gwerthu ar-lein yn gynyddol.  
Mae hyn yn creu sialens o ran gwerthu nwyddau 
gyda chyfyngiad oedran ar-lein.  Mae’n anodd 
iawn i adwerthwr ar-lein fod yn sicr nad yw wedi 
gwerthu cyllell i unigolyn dan 18 gan nad yw’n 
gweld yr unigolyn sy’n prynu.  Mae pecynnau 
meddalwedd ar gael y gellir eu defnyddio gan 
adwerthwyr ar-lein i helpu i ddilysu oedran, ond 
nid yw pecynnau meddalwedd o’r fath yn cael 
eu defnyddio gan lawer o adwerthwyr ac mae eu 
heffeithiolrwydd yn amrywio.  

Dengys tystiolaeth o weithrediadau pryniannau 
prawf ar-lein a gynhaliwyd yn y degawd diwethaf, 
pan ddaeth siopa ar-lein yn gynyddol gyffredin, 
nad oedd gan y mwyafrif o adwerthwyr ar-lein 
a brofwyd weithdrefnau gwirio oedran effeithiol.  
Nid yw’r gyfradd fethu ar gyfer pryniannau 
ar-lein wedi gwella fawr mewn cymhariaeth 
â’r pryniannau prawf cyntaf a gofnodwyd. 
Cynhaliodd Safonau Masnach ddwy ymgyrch 

bryniannau prawf ar-lein yn 2008 a 2009, a 
ddangosodd y byddai 80% o’r adwerthwyr a 
brofwyd (58 allan o 72) yn gwerthu i unigolyn dan 
18 oed.  Dangosodd ymgyrch pryniannau prawf 
a gynhaliwyd yn 2014 bod 69% o adwerthwyr 
(18 allan o 26 o adwerthwyr a brofwyd) wedi 
methu’r prawf.  Roedd hyn yn welliant bychan ar 
yr ymarfer bum mlynedd cyn hynny ond roedd yn 
dal i ddangos bod mwyafrif llethol y pryniannau 
prawf wedi methu a bod adwerthwyr yn torri’r 
gyfraith. 

Cynhaliwyd ymgyrch bryniannau prawf arall 
ym mis Rhagfyr 2016.  Cynhaliodd Safonau 
Masnach, ar y cyd â’r Heddlu Metropolitan, 
ymgyrch pryniannau prawf i brofi a fyddai 
adwerthwyr ar-lein yn gwerthu cyllell i rywun dan 
18 oed. Dangosodd y canlyniadau na wnaeth 
72% o’r adwerthwyr a brofwyd (15 allan o 21 
o adwerthwyr) ddilysu oedran y prynwr wrth 
dderbyn yr archeb, a dim ond 19% (4) aeth 
ymlaen i ofyn am ragor o dystiolaeth o oedran a 
gwrthod gwerthu pan na ddangoswyd tystiolaeth. 

Bob tro y bydd ymgyrch pryniannau prawf 
ar-lein yn cael ei chynnal, mae mwyafrif llethol 
yr adwerthwyr ar-lein a brofir yn torri’r gyfraith 
ar werthu cyllyll.  Mae hyn yn cyferbynnu â 
phryniannau prawf a gynhelir mewn siopau lle 
mae mwyafrif mawr y gwerthiannau cyllyll yn 
cydymffurfio â’r gyfraith.  Er enghraifft, yn yr 
wythnos weithredu genedlaethol gan yr heddlu 
yn erbyn cyllyll dan Ymgyrch Sceptre yng 
Ngorffennaf 2017, cynhaliwyd 221 o bryniannau 
cyllyll prawf mewn siopau. Llwyddodd 81% (180) 
a methodd 19% (41).  Er bod y nifer a fethodd yn 
dal yn peri pryder a bod angen gwneud rhagor o 
waith, mae’n llawer gwell na’r lefel o fethiannau 
yn y pryniannau prawf ar-lein.  

Rydym yn bwriadu cyflwyno deddfwriaeth 
newydd i gymryd camau ychwanegol i atal 
adwerthwyr ar-lein rhag gwerthu cyllyll i bobl 
ifanc dan 18 oed. 
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Gweithio i gryfhau dulliau rheoli 
ar arfau tanio cyfreithlon 

Gwella deddfwriaeth ac arferion ar 
berchenogaeth a thrwyddedu arfau tanio

Rydym yn weithredol yn cryfhau dulliau rheoli 
arfau tanio sy’n cael eu dal yn gyfreithlon i 
liniaru’r risg y byddant yn mynd i feddiant rhywun 
yn anghyfreithlon a’u defnyddio at ddibenion 
troseddol.  Mae meddu a pherchenogi arfau 
tanio yn gyfreithlon yn cael ei reoleiddio ac mae’r 
gyfraith yn caniatáu i rai arfau tanio a gynnau 
haels gael eu trwyddedu a’u cadw ar dystysgrif 
a roddir gan yr heddlu tra bod meddiant a 
defnyddio arfau tanio eraill, mwy peryglus yn 
cael eu gwahardd i ddinasyddion arferol.  O 
31 Mawrth 2017, roedd bron i 155,000 o 
dystysgrifau arfau tanio wedi eu rhoi yng 
Nghymru a Lloegr a thua 561,000 o dystysgrifau 
gynnau haels.

Yn amlwg mae’n bwysig bod y dulliau rheoli mor 
gadarn â phosibl i atal arfau tanio rhag mynd 
i ddwylo troseddwyr, gan gynnwys grwpiau 
troseddau difrifol a chyfundrefnol a therfysgwyr 
a bod unrhyw wendidau o ran trwyddedu arfau 
tanio yn cael sylw.  Mae ein camau gweithredu 
yn cynnwys: mwy o reoleiddio ar arfau tanio 
hynafol; cyfarwyddyd statudol i’w roi i’r heddlu 
am arfau tanio a thrwyddedu gynnau haels; 
gwella’r trefniadau ar ddefnyddio gwybodaeth 
feddygol mewn penderfyniadau trwyddedu; a 
throseddau newydd ar drosi arfau tanio ffug yn 
anghyfreithlon ac arfau tanio nad ydynt wedi eu 
hanarfogi yn gywir.  

Gwella’r dulliau rheoli a’r arferion ar 
werthwyr arfau tanio cofrestredig

Bydd y Swyddfa Gartref yn ymdrin â’r risgiau 
sydd wedi cael eu dynodi o ran y fframwaith 
y mae Gwerthwyr Arfau Tanio Cofrestredig 
yn gweithredu ynddo. Mae mwyafrif llethol y 
Gwerthwyr Arfau Tanio Cofrestredig yn cadw 
at y gyfraith ac yn cydymffurfio â’r fframwaith 
cyfreithiol y disgwylir iddynt weithredu o’i fewn, 
ond mae lleiafrif sydd wedi dangos gwendidau 
yn y fframwaith presennol ac wedi galluogi i 
arfau tanio gael eu defnyddio ar gyfer dibenion 
troseddol. Mae’r rhan fwyaf o Werthwyr Arfau 
Tanio Cofrestredig yn cyflenwi arfau tanio sifil 
a gynnau haels ond mae nifer lai wedi cael 

caniatâd gan yr Ysgrifennydd Gwladol i werthu 
arfau tanio a waherddir ar gyfer defnydd gan 
ddinasyddion cyffredin dan adran 5 o Ddeddf 
Arfau Tanio 1968. 

Mae gan Werthwyr Arfau Tanio Cofrestredig 
“Adran 5” hawl i fewnforio a thrin rhai o’r arfau 
tanio mwyaf peryglus fel arfau hollol awtomatig 
a gynnau llaw. Maent yn amrywio o fusnesau 
mawr, er enghraifft, rhai’n cyflenwi arfau tanio 
a bwledi i luoedd heddlu a’r lluoedd arfog, hyd 
at weithgynhyrchwyr a gwerthwyr llawer llai a 
mwy arbenigol a all, er enghraifft, fod â hawl 
i fod â dim ond un neu ddau o arfau tanio ar 
unrhyw amser. O ystyried y gwendidau sydd 
wedi cael eu dynodi o gwmpas rôl Gwerthwyr 
Arfau Tanio Cofrestredig, bydd y Swyddfa 
Gartref yn gweithredu i gyflwyno dulliau rheoli 
tynnach, safonau uwch, mwy o dryloywder, ac 
archwiliadau mwy trylwyr. 

Cefnogi a herio gallu’r heddlu

Rhannu arfer gorau ‘beth sy’n gweithio’: 
plismona mannau problemus

Mae gan y Coleg Plismona rôl allweddol yn 
sicrhau bod arfer da yn cael ei ddynodi a’i rannu. 
Mae hyn yn gwneud synnwyr economaidd da yn 
ogystal â helpu’r cymunedau y mae troseddau 
treisgar yn effeithio arnynt a chymdeithas yn 
ehangach. Rydym yn gwybod bod troseddau 
treisgar yn dueddol o grynhoi mewn ardaloedd 
bychain, rhai trefol fel arfer, a thrwy ganolbwyntio 
adnoddau a gweithgareddau ar y mannau 
problemus yma, dengys y dystiolaeth bod 
troseddau yn gostwng, nid yn unig yn yr 
ardaloedd penodol yma, ond o bosibl yn yr ardal 
ddaearyddol ehangach. Bydd y Coleg Plismona 
yn sefydlu Canolfan Gydlynu Bregusrwydd 
newydd gyda phwyslais ar werthuso ymyraethau 
a gwthio tystiolaeth am yr hyn sy’n gweithio 
allan i gefnogi plismona. O ystyried pwysigrwydd 
ymyraethau trais difrifol yn y cyd-destun hwn bydd 
y Coleg yn blaenoriaethu gwerthuso ymyraethau 
trais difrifol yn y gwaith hwn gan sicrhau bod 
arfer gorau a thystiolaeth yn cael eu dynodi a’u 
rhannu yn ystod oes y gwaith hwn yn 2018/19.  
Gwelwyd bod plismona mannau problemus wedi 
bod yn arbennig o effeithiol ar gyfer troseddau yn 
ymwneud â thrais difrifol, yn arbennig pan fyddant 
yn cael eu defnyddio ar y cyd â dulliau plismona 
sy’n seiliedig ar ymdrin â phroblemau.
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Rôl arolygu – HMICFRS

Mae gan Arolygiaeth Cwnstabliaeth a 
Gwasanaeth Tân ac Achub Ei Mawrhydi 
(HMICFRS) rôl allweddol yn archwilio a 
hyrwyddo’r modd y mae lluoedd heddlu yn cadw 
at strategaethau fel plismona mannau problemus 
y profwyd eu bod yn effeithiol.  Mae’r Swyddfa 
Gartref yn gweithio’n glos gyda HMICFRS i 
sicrhau bod eu harolygiadau PEEL yn rhoi sylw 
arbennig i drais difrifol sy’n herio a chefnogi 
lluoedd heddlu i daclo troseddau arfau, gangiau, 
troseddau gynnau a materion eraill yn ymwneud 
â thrais difrifol.

Yn benodol bydd HMICFRS yn cyflawni arolygiad 
thematig o linellau sirol yn 2018-19 a fydd yn 
profi ein dealltwriaeth o allu lluoedd heddlu i 
ddynodi, ymateb a tharfu ar droseddoldeb a 
cham-drin sy’n gysylltiedig â llinellau sirol. Bydd 
hyn yn cefnogi dysgu hanfodol ar gyfer y dyfodol 
wrth i’r ymateb plismona ddatblygu.

Bydd yr arolygiad thematig ar luoedd heddlu 
yn cyd-fynd â’r ‘arolygiad dwfn’ Arolwg Ardal a 
Dargedir ar y Cyd (JTAI) ar thema cam-fanteisio 
yn rhywiol ar blant, plant yn gysylltiedig â gangiau 
ac mewn perygl o ddioddef cam-fanteisio a 
phlant sydd ar goll o gartref, gofal neu addysg. 
Arolygiadau ar y cyd yw’r rhain a gynhelir gan 
HMICFRS, Ofsted, y Comisiwn Ansawdd Gofal 
ac Arolygiaeth Gwasanaeth Prawf Ei Mawrhydi.  
Mae’r holl JTAI yn cynnwys gwerthusiad o’r 
‘drws ffrynt’ amlasiantaethol i ddiogelu plant, pan 
fydd plant sydd mewn perygl o niwed yn dod 
yn hysbys i wasanaethau lleol gyntaf a bydd yr 
arolygiad thematig hwn yn cwmpasu ystyried 
yr ymateb diogelu i’r bobl ifanc hynny sy’n 
ymwneud â llinellau sirol.

Ehangu’r defnydd o ddadansoddi data a 
gwella’r dadansoddi

Mae dadansoddi a rhannu’r data a gedwir eisoes 
yn hanfodol i ddeall trais difrifol ac ymdrin ag o. 
Mae gan dechnolegau a thechnegau newydd 
y potensial i wella ymdrechion i ymdrin ag 
amrywiaeth o fygythiadau troseddol difrifol a’u 
hatal. Yn neilltuol, mae gan rannu data cymesur 
a dan reolaeth rhwng yr heddlu a phartneriaid ar 
lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol y potensial i 
drawsnewid ein dealltwriaeth a’n heffaith.

Mae’r holl luoedd heddlu yn cyfeirio at y gallu 
a’r adnoddau i ddadansoddi fel ffactorau sy’n 
cyfyngu ar fanteisio ar eu data eu hunain a 
dyhead i weithio yn lleol gyda phartneriaid wrth 
ymdrin â’r bygythiad. Mae’r Swyddfa Gartref, 
trwy Gronfa Drawsnewid yr Heddlu, yn cefnogi 
nifer o raglenni dan arweiniad yr heddlu i wella 
eu gallu i ddadansoddi. Mae hyn yn cynnwys 
cyllido cynllun treialu yn Avon a Gwlad yr Haf 
i greu Canolfan Ddadansoddi Gwasanaethau 
Integredig Amlasiantaethol sy’n anelu at greu 
model ar gyfer casglu data amlasiantaethol dan 
reolaeth a defnyddio technegau dadansoddi i 
roi sail o wybodaeth i weithwyr proffesiynol lunio 
penderfyniadau. Mae’r Swyddfa Gartref hefyd 
yn gweithio gyda Heddlu Gorllewin Canolbarth 
Lloegr i ddatblygu’r gallu i ddadansoddi data lleol 
i wella gallu’r heddlu ac asiantaethau lleol eraill i 
ymateb i fygythiadau. 

I gyd-fynd â’r buddsoddiadau hyn bydd y 
Swyddfa Gartref yn gweithio gyda’r heddlu i 
ddadansoddi ffynonellau data ac eraill yr heddlu 
yn well, gan wella ein dealltwriaeth o’r bygythiad 
o drais difrifol, gan roi gwybodaeth i’r heddlu 
a phrofi atebion blaengar i’r her. Yn y tymor 
canolig, bydd Rhaglen Ddata Gorfodi’r Gyfraith 
Genedlaethol yn darparu gwybodaeth blismona 
gyfredol a diwnïad i asiantaethau gorfodi’r 
gyfraith ac eraill, yn ôl y galw a phan fydd arnynt 
ei angen gan Wasanaeth Data Gorfodi’r Gyfraith 
newydd yn hwyluso defnydd gweithredol o 
ddata’r heddlu. Bydd hefyd yn hwyluso defnydd 
strategol llawer gwell o ddata, gan lenwi bylchau 
yn ein cronfa o dystiolaeth am ddioddefwyr a 
throseddwyr a gadael i ni brofi ymyraethau yn 
gyflymach ac ar lefelau llawer mwy lleol. 

Gwella data’r heddlu o’r dechrau

Rydym hefyd yn darparu cyllid i wella data’r 
heddlu o’r dechrau. Ar hyn o bryd mae 
troseddau yn cael eu cofnodi trwy system 
godio. Mae gan fyrgleriaeth god. Mae gan ladrad 
god. Ond mae rhai mathau o droseddau yn cael 
eu hamlygu yn hytrach na bod cod iddynt. Mae 
troseddau cyllyll yn un enghraifft. Mae lladrad 
gyda chyllell yn cael ei alw yn lladrad. Lladrad 
yw’r drosedd, nid trosedd cyllell. Rhaid i’r ffaith 
bod y drosedd wedi cael ei chyflawni gyda 
chyllyll gael ei amlygu ar wahân. Yn ymarferol, 
nid yw hyn bob amser yn digwydd yn berffaith, 
am resymau da.  Mae amlygu troseddau yn 
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gofyn am ddefnyddio adnoddau’r heddlu y 
gellid eu defnyddio yn lle hynny yn atal neu yn 
dal troseddwyr.  Ond, mae technoleg yn awr 
yn bodoli i wella’r broses hon.  Dyna pam ein 
bod yn treialu technoleg ‘darllen gan beiriannau’ 
gyda’r heddlu, i gofnodi troseddau fel troseddau 
cyllyll yn awtomatig pan grybwyllir cyllell, yn 
hytrach na bod angen i unigolyn ddarllen 
trwy’r ddogfen i benderfynu ar hyn.  Os bydd 
yn llwyddiannus, byddai hyn yn wasanaeth y 
byddwn yn ei gynnig i bob llu heddlu.  

Gwaith i gefnogi dioddefwyr a 
thystion

Strategaeth a Chod Dioddefwyr

Bydd Strategaeth Dioddefwyr y Llywodraeth yn 
cael ei lansio yn hwyrach yn 2018 a bydd yn 
pwysleisio pwysigrwydd dull diwnïad ar draws 
Adrannau Llywodraeth ac asiantaethau wrth 
helpu dioddefwyr ymdopi ac adfer. Bydd y 
strategaeth yn archwilio sut i annog a chefnogi 
dioddefwyr i ymwneud yn effeithiol a hyderus â’r 
system gyfiawnder.

Mae Cod y Dioddefwyr yn nodi hawliau cryfach 
i ddioddefwyr y troseddau mwyaf difrifol gan 
gynnwys i’r rhai sy’n berthynas agos sydd 
wedi cael profedigaeth trwy drosedd, neu yn 
ddioddefwr terfysgaeth, ymdrech i ladd, neu anafu 
neu achosi niwed corfforol difrifol gyda bwriad.  
Mae’r hawliau uwch hyn yn cynnwys bod â hawl i 
wneud datganiad personol dioddefwr heb ystyried 
os yw wedi rhoi datganiad tyst neu beidio.

Cydweithiodd y Weinyddiaeth Gyfiawnder (MoJ), 
yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol (DHSC) 
a GIG Lloegr ar fframwaith yn disgrifio’r rolau 
a’r berthynas rhwng cefnogaeth normaleiddio 
trawma, a ddarperir yn aml gan y trydydd sector 
ac a ariennir gan y MoJ i ddioddefwyr troseddau, 
a’r GIG. Mae’r llwybr hwn yn berthnasol yng 
nghyswllt terfysgaeth a digwyddiadau trawmatig 
mawr eraill a all gynnwys trais difrifol. Bydd y 
MoJ yn gweithio gyda’r GIG a DHSC i edrych 
ar ehangu’r llwybrau hyn i gefnogi dioddefwyr 
gwahanol fathau o droseddau.

Cefnogaeth i ddioddefwyr yn y llys

Yn aml bydd dioddefwyr a thystion trais difrifol 
yn ofnus, ac efallai y byddant angen cefnogaeth 
ychwanegol i roi eu tystiolaeth orau. Dylid 
defnyddio Datganiadau Personol Dioddefwyr a 
dylid ystyried camau arbennig a’u defnyddio pan 
fydd hynny’n addas. Croesholi wedi ei recordio 
ymlaen llaw, neu adran 28, yw’r cam arbennig 
olaf yng nghyswllt tystion heblaw’r un a gyhuddir 
i gael ei weithredu. Mae A.28 wedi bod ar gael 
mewn tri llys ers Rhagfyr 2013 ar gyfer plant sy’n 
dystion dan 16 oed neu dystion sy’n agored i 
niwed oherwydd anabledd corfforol neu feddyliol. 
Mae’r Weinyddiaeth Gyfiawnder yn ei gyflwyno i 
dystion agored i niwed yn holl ganolfannau Llys 
y Goron yng Nghymru a Lloegr. Bydd A.28 hefyd 
yn cael ei brofi o ran tystion sy’n teimlo dan 
fygythiad sy’n ddioddefwyr troseddau rhywiol a 
chaethwasiaeth fodern mewn tair canolfan Llys 
y Goron. Nod y mesur yw lleihau straen y llys a 
gwneud yn siŵr bod tystion agored i niwed a dan 
fygythiad yn gallu rhoi eu tystiolaeth orau.
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Camau gweithredu ac ymrwymiadau allweddol:

• Gweithio gyda’r arweinydd NPCC i weithredu camau ataliol o ran llwyfannau fideo ar-lein sy’n 
cymell trais yn gysylltiedig â gangiau a gweithredu yn erbyn deunydd anghyfreithlon sy’n cael ei 
roi ar-lein.

• Parhau i gefnogi lluoedd heddlu iddynt weithredu yn erbyn troseddau cyllyll gydag wythnosau 
cenedlaethol wedi eu cydlynu dan Ymgyrch Sceptre.

• Cefnogi Safonau Masnach i erlyn adwerthwyr sy’n gwerthu cyllyll i rai dan 18 oed trwy 
ddatblygu cronfa erlyn benodol i gefnogi’r gweithgaredd hwn.

• Sicrhau bod yr heddlu ac erlynyddion yn ystyried yr angen posibl am gamau arbennig a’r 
defnydd o ddatganiadau personol dioddefwyr a datganiadau effaith cymunedol i sicrhau bod 
llysoedd yn gwybod yn iawn beth yw effaith ymosodiadau sylweddau cyrydol ar unigolion a 
chymunedau.

• Sicrhau bod cefnogaeth addas ar gael i ddioddefwyr ymosodiadau gydag asid a sylweddau 
cyrydol eraill o’r ymateb meddygol cyntaf a thu hwnt i hynny.

• Yn dilyn yr ymgynghoriad yn hwyr yn 2017, ystyried tynhau deddfwriaeth ar gyllyll, sylweddau 
cyrydol ac arfau tanio, gan gynnwys gweithredu ar werthu cyllyll ar-lein.

• Comisiynu’r Ganolfan Wyddoniaeth a Thechnoleg Gymwysedig i sicrhau bod gan yr heddlu’r 
gallu i gynnal profion ar y stryd ar gyfer deunydd cyrydol i’w galluogi i weithredu yn erbyn 
unigolion sydd dan amheuaeth o gario sylweddau cyrydol yn gyhoeddus.

• Tynhau’r fframwaith cyfreithiol y mae Gwerthwyr Arfau Tanio Cofrestredig yn gweithredu o’i 
fewn.

• Cryfhau dulliau rheoli arfau tanio sy’n cael eu dal yn gyfreithlon i liniaru’r risg y byddant yn mynd 
i feddiant rhywun yn anghyfreithlon a’u defnyddio at ddibenion troseddol.  

• Rhoi cyllid i Avon a Gwlad yr Haf i greu Canolfan Ddadansoddi Gwasanaethau Integredig 
Amlasiantaethol sy’n anelu at greu model ar gyfer casglu data amlasiantaethol a defnyddio 
technegau dadansoddi sy’n rhagweld problemau.

• Gweithio gyda HMICFRS i sicrhau bod eu harolygiadau PEEL yn rhoi pwyslais ar drais difrifol.

• Gweithio gyda HMICFRS i gefnogi arolygiad thematig o linellau sirol yn 2018-19.

• Datblygu’r Strategaeth Dioddefwyr sy’n cydnabod pwysigrwydd dull diwnïad  
ar draws y Llywodraeth i gefnogi dioddefwyr, a’r angen am hynny.

• Parhau i gyflwyno croesholi wedi ei recordio ymlaen llaw i dystion agored i niwed i helpu i 
leihau’r trawma wrth roi tystiolaeth.



Casgliad: cyflawni effaith 
a’r camau nesaf

Pennod 7
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Mae’r strategaeth hon wedi nodi ein dull a’n 
huchelgais i ymdrin â thrais difrifol. Rydym 
wedi bod yn glir bod gan bartneriaethau lleol, 
cymunedau a Chomisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu yn arbennig rôl arweiniol i’w chwarae 
wrth ymdrin â’r mater hwn. Rydym hefyd wedi 
rhoi manylion y ffyrdd y bydd y Llywodraeth yn 
cefnogi’r agenda hon trwy bwyslais parhaus a 
chamau ychwanegol i gefnogi ymyrraeth gynnar 
ac atal, partneriaethau lleol a thrwy ddarparu 
offer i gefnogi gorfodi’r gyfraith ac ymateb trwy 
gyfiawnder troseddol. 

Nid yw ein dull yn canolbwyntio ar orfodi’r 
gyfraith yn unig, er mor bwysig yw hynny, ond, 
fel yr ydym wedi esbonio yn y strategaeth 
hon, mae’n dibynnu hefyd ar bartneriaethau 
ar draws nifer o sectorau fel addysg, iechyd, 
gwasanaethau cymdeithasol, tai, gwasanaethau 
ieuenctid, gwasanaethau dioddefwyr ac eraill. Yn 
neilltuol mae arni angen cefnogaeth cymunedau 
yn enwedig rhai â phobl ifanc ac oedolion ifanc 
sy’n ymwneud â gweithgareddau positif. Ein 
neges trosfwaol yw nad yw ymdrin â thrais difrifol 
yn fater gorfodi’r gyfraith yn unig and mae arno 
angen dull aml-edefyn sy’n cynnwys amrywiaeth 
o bartneriaid ar draws gwahanol sectorau.

Byddwn yn sicrhau bod fframwaith yn ei le i 
gefnogi cyflawni’r strategaeth hon a’i nodau. 

Grŵp Rhyngweinidogol ar y Strategaeth 
Trais Difrifol

Ar lefel genedlaethol byddwn yn sefydlu 
Grŵp Rhyngweinidogol ar y Strategaeth Trais 
Difrifol er mwyn goruchwylio a gyrru’r gwaith o 
gyflawni’r strategaeth hon. Bydd y grŵp dan 
gadeiryddiaeth y Swyddfa Gartref a bydd yn 
cyfarfod yn chwarterol.  Bydd yr aelodau yn 
cynnwys Gweinidogion o’r Adran Addysg, yr 
Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol, yr Adran 
Gwaith a Phensiynau, y Weinyddiaeth Dai, 
Cymunedau a Llywodraeth Leol, yr Adran 
Ddigidol, Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon, 
y Weinyddiaeth Gyfiawnder, Swyddfa Cymru, 
a Swyddfa’r Twrnai Cyffredinol, yn ogystal â’r 
arweinydd NPCC perthnasol a chynrychiolaeth 
uwch o’r NCA.

Tasglu Trais Difrifol

Bydd y Swyddfa Gartref hefyd yn sefydlu 
Tasglu Trais Difrifol traws-sectoraidd a fydd yn 
cynnwys cynrychiolwyr allweddol o lywodraeth 
genedlaethol a lleol, comisiynwyr yr heddlu a 
throseddu a phartneriaid cyflawni allweddol gan 
gynnwys cynrychiolwyr o fyd iechyd, addysg a 
diwydiant. Bydd y Tasglu dan gadeiryddiaeth y 
Swyddfa Gartref, a bydd yn goruchwylio cyflawni 
rhaglen waith y strategaeth ac yn cynnig llwybr 
i herio a chefnogi o ran cynnydd yn lleol wrth 
ymdrin â thrais difrifol.  Bydd yn rhoi adroddiad i’r 
Grŵp Rhyngweinidogol.

Symposiwm Troseddau Treisgar 
Rhyngwladol

Dangosodd Pennod Un bod tueddiadau trais 
difrifol wedi bod yn debyg ar draws llawer o 
wledydd datblygedig, sy’n awgrymu bod elfen 
fyd-eang i’r duedd. Bydd yr Ysgrifennydd Cartref 
felly yn cynnal Symposiwm Troseddau Treisgar 
Rhyngwladol yn hydref 2018 i ddwyn at ei 
gilydd yr academyddion rhyngwladol amlycaf 
a rhanddeiliaid allweddol eraill i ddeall beth a 
wyddys am dueddiadau yn yr hyn sy’n gyrru 
troseddau treisgar a beth sy’n gweithio o ran 
ymyraethau effeithiol mewn gwahanol rannau o’r 
byd.  Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod ein dulliau 
a’n hymyraethau yn seiliedig ar yr arfer gorau o’r 
hyn sy’n hysbys ym mhob rhan o’r byd.

Profi a gwerthuso ymyraethau

Dangosodd Pennod Dau bod tystiolaeth dda 
dros ymyrraeth gynnar sy’n atal trais.  Ond mae’r 
dystiolaeth hon yn seiliedig ar grŵp dethol o 
astudiaethau bychain yn UDA yn bennaf oherwydd 
byddai cost dilyn sampl o bobl o’u plentyndod nes 
byddant yn oedolion yn uchel iawn. 

Rydym yn anelu at gefnogi prosiectau cysylltu 
data a fydd yn caniatáu i ymyraethau gael eu profi 
yn gyflymach, ar lai o gost ac ar raddfa fawr.  Trwy 
gysylltu systemau data gweinyddol daw’n bosibl i 
fod yn flaengar a phrofi ymyraethau yng Nghymru 
a Lloegr ar raddfa lawer mwy.  Nid archwilio’r 
effeithiau ar un unigolyn yw’r nod yma.  Y bwriad 
yw astudio’r patrymau data mwy mewn miloedd 
neu gannoedd o filoedd o bobl i fonitro a gwella 
ymyraethau a fwriadwyd i leihau dioddefwyr a 
thramgwyddwyr trais difrifol yn gyson.

Pennod 7 Casgliad: cyflawni effaith a’r camau nesaf
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Digwyddiadau cenedlaethol gyda 
sectorau allweddol

Bydd y Swyddfa Gartref yn cynnal amrywiaeth 
o ddigwyddiadau cenedlaethol gyda sectorau 
allweddol i helpu i roi gwybodaeth i ehangu ein 
dealltwriaeth barhaus o’r bygythiad, effaith ein 
strategaeth a’r sialensiau wrth ymdrin â thrais 
difrifol. 

Byddwn yn ymgysylltu â phartneriaid allweddol 
gan gynnwys Comisiynwyr yr Heddlu a 
Throseddu, Partneriaethau Diogelwch 
Cymunedol, yr heddlu, gweithwyr proffesiynol 
awdurdodau lleol ac iechyd a byddwn yn 
cynnwys academyddion a diwydiant er enghraifft 
trwy gynhadledd arall ar ymosodiadau â 
sylweddau cyrydol yn nes ymlaen yn 2018 a’r 
Symposiwm Trais Difrifol Rhyngwladol.

Camau gweithredu ac ymrwymiadau allweddol:

• Bydd y Grŵp Rhyngweinidogol presennol ar Gangiau yn newid ei bwyslais i Grŵp 
Rhyngweinidogol ar y Strategaeth Trais Difrifol er mwyn goruchwylio a gyrru cyflawni’r 
strategaeth.  

• Sefydlu Tasglu Trais Difrifol newydd traws-sectoraidd gyda chynrychiolwyr allweddol o 
amrywiaeth o asiantaethau partner cenedlaethol, lleol a chyflawni i oruchwylio’r gwaith o 
gyflawni’r Strategaeth Trais Difrifol. 

• Cynnal Symposiwm Trais Difrifol Rhyngwladol yn hydref 2018 i ddwyn y gymuned academaidd 
ryngwladol at ei gilydd i ddeall y tueddiadau mewn trais difrifol mewn gwahanol rannau o’r byd.

• Profi a gwerthuso ymyraethau i ddynodi effeithiolrwydd wrth atal dod yn ddioddefwyr a 
thramgwyddo o ran trais difrifol.

• Cyflawni cyfres o ddigwyddiadau cenedlaethol a rhanbarthol gyda sectorau allweddol i asesu 
newidiadau yn natur a bygythiad trais difrifol ac i herio’r effaith.
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Cynllun gweithredu 
llinellau sirol

Atodiad A
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Crynodeb o gynllun gweithredu Gweithgor Llinellau Sirol

Cynllun Gweithredu 1

Gweithred Statws

Codi ymwybyddiaeth mewn lluoedd heddlu a 
hyrwyddo gweithrediadau trawsffiniol e.e. gweithredu 
ar gangiau yn gysylltiedig â Lerpwl, Manceinion a 
Birmingham sy’n ymwneud â llinellau sirol. 

Gweithred wedi ei chyflawni. 
Lluoedd heddlu tu allan i Lundain yn ymwybodol o 
linellau sirol a’r cam-fanteisio cysylltiedig gan arwain 
at fwy o darfu ac arestio gan yr heddlu a mwy o 
achosion yn cyrraedd y llys.

Sicrhau a gweithredu marciwr breguster ar Gyfrifiadur 
Cenedlaethol yr Heddlu ar gyfer llinellau sirol er mwyn 
i’r heddlu fedru dynodi unigolion agored i niwed i’w 
diogelu.

Gweithred wedi ei chyflawni.  
Dynodwyd marciwr newydd/ cyfatebol a 
chyflawnwyd cynllun treialu llwyddiannus i’r dull fel 
rhan o Brosiect Denver.  Hyn wedi gwella cudd-
wybodaeth yr heddlu gan arwain at well dynodi, tarfu 
ac arestiadau. 

Llunio darlun cudd-wybodaeth o’r modd y mae 
mentrau llinellau sirol yn gweithredu ac yn cam-
fanteisio. Yr Asiantaeth Droseddau Genedlaethol 
(NCA) i gynnal asesiad blynyddol arall (trydydd) ar 
linellau sirol yn 2017.

Gweithred wedi ei chyflawni.  
Cyhoeddwyd adroddiad yr NCA ym mis Tachwedd 
2017 yn seiliedig ar ffurflenni gwybodaeth gan bob un 
o’r 43 llu heddlu a Heddlu Trafnidiaeth Prydain.

Datblygu deddfwriaeth (Gorchmynion Cyfyngu ar 
Delegyfathrebu Delio Cyffuriau (DDTRO)) i orfodi 
gweithredwyr ffôn i gau llinellau ffôn symudol a 
ddefnyddir i hwyluso gwerthu cyffuriau, gan gynnwys 
gweithrediadau llinellau sirol. 

Gweithred wedi ei chyflawni.  
Mae’r rheoliadau DDTRO wedi eu trafod a chafwyd 
cytundeb arnynt gan y ddau Dŷ Seneddol. Daeth 
y pŵer i rym ar 7 Rhagfyr 2017 ac mae’n galluogi’r 
heddlu/NCA i darfu ar linellau ffôn ac amharu ar fodel 
gweithredu’r llinellau sirol.

Cyhoeddi cyfarwyddyd i erlynyddion sy’n tanlinellu’r 
ochr caethwasiaeth fodern o ran llinellau sirol ac 
ychwanegu cyhuddiadau masnachu mewn pobl/
caethwasiaeth at y cyhuddiad yn yr achosion 
hyn, i gynyddu ymwybyddiaeth o’r amrywiaeth o 
ddeddfwriaeth i’w hystyried wrth erlyn troseddu 
‘llinellau sirol’.

Gweithred wedi ei chyflawni.  
Cyhoeddodd Gwasanaeth Erlyn y Goron eu teipoleg 
llinellau sirol ym mis Tachwedd 2017.

Datblygu cyfarwyddyd i ymarferwyr rheng flaen i’w 
helpu i ddynodi ac atgyfeirio dioddefwyr llinellau sirol 
yn briodol.

Gweithred wedi ei chyflawni.  
Bu’r Swyddfa Gartref yn gweithio gyda rhanddeiliaid 
allweddol i ddatblygu cyfarwyddyd a gyhoeddwyd 
yng Ngorffennaf 2017. Mae ar gael yn www.gov.
uk yn ogystal â chael ei rannu yn weithredol i’r 
ymarferwyr. 

Codi ymwybyddiaeth o linellau sirol ar draws 
sectorau allweddol iechyd, tai, addysg, gofal 
cymdeithasol a throseddau ieuenctid er mwyn i staff 
sy’n gweithio yn y lleoliadau rheng flaen yma fedru 
dynodi ac atgyfeirio unigolion y mae llinellau sirol yn 
effeithio arnynt a helpu i atal cam-fanteisio.

Gweithred wedi ei chyflawni.  
Y wybodaeth am linellau sirol wedi ei rhannu trwy 
amrywiaeth o sianeli, gan gynnwys gweithdai wedi 
eu targedu a chynadleddau gyda’r heddlu, y sector 
iechyd, gofal cymdeithasol plant a thai. Bwletinau 
a chylchlythyrau i’r sector wedi eu cyhoeddi a 
phecynnau hyfforddi wedi eu datblygu e.e. ar gyfer 
cymhellwyr gwaith a chyrff proffesiynol sy’n gweithio 
ar linellau sirol. 
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Cynllun Gweithredu 2

Erlid: erlyn troseddoldeb

Gweithred Effaith Cerrig milltir Partner Cyflawni

GWEITHRED 1: 
Gweithredu Gorchmynion 
Cyfyngu ar 
Delegyfathrebu Delio 
Cyffuriau (DDTRO).

Tarfu ar linellau gwerthu 
i amharu ar ddelio 
cyffuriau llinellau sirol 
a’r cam-fanteisio 
cysylltiedig.

Defnydd llwyddiannus 
cyntaf o DDTRO Ionawr 
2018.

Defnydd ehangach gan 
yr heddlu o bwerau 
DDTRO o Chwefror 
2018 ymlaen. 

Ebrill 2018 – proses 
adolygu ceisiadau 
DDTRO a’r defnydd o’r 
pwerau

Heddlu (gan 
gynnwys lluoedd 
rhanbarthol, PSNI a 
Heddlu’r Alban) a’r 
Asiantaeth Droseddau 
Genedlaethol (NCA)

GWEITHRED 2:  
Sicrhau bod 
cyfarwyddyd erlyn yn 
adlewyrchu arfer gorau 
o ran dull. 

Defnydd llwyddiannus 
o’r ystod lawn o bwerau 
deddfwriaethol sydd 
ar gael wrth erlyn 
troseddoldeb llinellau 
sirol i darfu ar ddelio ar 
linellau sirol a’r cam-
fanteisio cysylltiedig.

Yr achosion cyntaf o 
fasnachu mewn pobl 
yn gysylltiedig â llinellau 
sirol wedi eu dwyn dan 
y Ddeddf Caethwasiaeth 
Fodern wedi eu clywed 
ym mis Rhagfyr. Adolygu 
teipoleg ym Mehefin 
2018.

CPS

GWEITHRED 3:  
Defnyddio offeryn 
‘olrhain’ asesiadau 
bregusrwydd i ddynodi 
natur agored i niwed 
y rhai sy’n dioddef 
cam-fanteisio trwy 
weithgaredd llinellau 
sirol.

Gwell dynodi yn 
arwain at fwy o darfu 
ac arestiadau. Mwy o 
niferoedd o ddioddefwyr 
yn cael eu dynodi a 
gweithgaredd diogelu yn 
cael ei ddatblygu.

Yr offeryn olrhain 
wedi ei gyflwyno yn y 
Gwasanaeth Heddlu 
Metropolitan ac mae’n 
cael ei ddefnyddio yn 
gynyddol gan luoedd 
heddlu mewn prosiectau 
Deddf Caethwasiaeth 
Fodern a llinellau 
sirol a chasglu cudd-
wybodaeth ar y rhai 
y maent yn effeithio 
arnynt.

NPCC

GWEITHRED 4:  
Canolfan Genedlaethol 
Cydlynu Llinellau Sirol 
(NCLCC). 

Cydlynu 
gweithgareddau’r 
heddlu yn erbyn 
llinellau sirol er mwyn 
cyflawni dull wedi ei 
gydlynu a diwnïad 
ar draws plismona 
lleol, rhanbarthol a 
chenedlaethol ac yn 
unol â dull 4P. 

Cychwynnodd y 
gweithgaredd yn Ionawr 
2018 i ddarparu pwynt 
cudd-wybodaeth 
canolog, gan gynnwys 
cysoni ceisiadau 
DDTRO. 

NCA/NPCC
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Diogelu: cynyddu gwytnwch

Gweithred Effaith Cerrig milltir Partner Cyflawni

GWEITHRED 5:  
Gweithgaredd 
cyfathrebu i godi 
ymwybyddiaeth yn 
genedlaethol am 
fygythiad llinellau sirol

Strategaeth gyfathrebu 
drosfwaol i godi 
ymwybyddiaeth gyda 
nifer o gynulleidfaoedd, 
gan gynnwys rhai 
statudol, anstatudol, 
cyhoeddus a 
dioddefwyr; er mwyn 
diogelu dioddefwyr.

Cyflenwi deunyddiau 
a negeseuon i 
gynulleidfaoedd 
statudol, a gwerthuso 
wedi ei gwblhau 
erbyn Chwefror 
2018. Cyflenwi i 
gynulleidfaoedd 
anstatudol i gychwyn o 
Wanwyn 2018 ymlaen. 

HO

GWEITHRED 6: 
Ymgyrch Taclo’r Tacle 
wedi ei chyflawni mewn 
partneriaeth â lluoedd 
heddlu (y pen mewnforio 
ac allforio o’r llinellau a 
ddynodwyd) 

Codi ymwybyddiaeth o’r 
mater fel bod yr heddlu 
yn derbyn rhagor o 
gudd-wybodaeth gan 
bobl sy’n rhoi adroddiad 
am eu pryderon i Daclo’r 
Tacle.

Yn parhau: Taclo’r 
Tacle yn gweithio gyda 
lluoedd heddlu lleol i 
redeg ymgyrchoedd 
yn ardaloedd y lluoedd 
heddlu, gan gynnwys 
y Gogledd Orllewin a 
Swydd Gaer.

NPCC

GWEITHRED 7:  
Ail gynhadledd heddlu 
genedlaethol ar linellau 
sirol

Sicrhau ymwybyddiaeth 
o lefelau gwaelodlin 
o linellau sirol ac yn 
arbennig y cam-fanteisio 
cysylltiedig ar draws 
lluoedd heddlu.

Ail gynhadledd i roi’r 
diweddaraf i luoedd 
heddlu am y bygythiad 
llinellau sirol a hyrwyddo 
offer newydd yn Ebrill 
2018.

NPCC

GWEITHRED 8:  
Datblygu cyfarwyddyd 
ar ddiogelu mannau 
cyhoeddus 

Diogelu lleoliadau 
bregus i helpu i atal 
plant a phobl agored 
i niwed rhag cael eu 
paratoi ar gyfer cam-
fanteisio arnynt gan 
linellau sirol. 

Gweithio gyda 
phartneriaid 
amlasiantaethol i 
ddynodi astudiaethau 
achos arfer da erbyn 
Ebrill 2018.

HO

GWEITHRED 9:  
Adlewyrchu llinellau sirol 
yn yr ymgyrch ‘Gyda’n 
gilydd gallwn daclo 
cam-drin plant’ 

Annog y gynulleidfa i 
ail asesu ymddygiad 
pobl yn eu glasoed, 
a all fod yn arwydd 
o gamdriniaeth/
esgeulustod.

Trydedd don yr ymgyrch 
Cam-drin Plant yn mynd 
yn fyw yn Ebrill 2018. 

DfE

GWEITHRED 10:  
Ymwreiddio llinellau 
sirol fel rhan o brosesau 
diogelu / MASH craidd. 

Gwell rhannu ar 
wybodaeth rhwng 
partneriaid ymyrryd yn 
gynnar a diogelu gyda 
chefnogaeth gan LGA, 
yn arbennig ar draws 
rhanbarthau, er mwyn 
datblygu dealltwriaeth 
lawnach o’r rhai sydd 
mewn perygl / yn 
dioddef cam-fanteisio.  

2018/19: Ymchwiliad 
dwfn JTAI ar thema: 
Cam-drin plant yn 
rhywiol, plant yn 
gysylltiedig â gangiau 
mewn perygl o ddioddef 
cam-fanteisio, a phlant 
ar goll.  

Cyhoeddi cyfarwyddyd 
Gweithio gyda’n Gilydd 
diwygiedig.

HO/DfE/DH/MHCLG
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Gweithred Effaith Cerrig milltir Partner Cyflawni

GWEITHRED 11:  
Cyfarwyddyd i YOT a 
HMPPS ar sut i weithio 
gyda phartneriaid

Gyrru dull wedi ei 
gydlynu yn well 
gyda gwasanaethau 
ehangach sy’n 
ymwneud â’r ymateb 
i linellau sirol trwy 
ddatblygu protocol ar 
gyfer YOT a HMPPS 
sy’n nodi rolau 
partneriaid yn yr ardal 
leol gan gynnwys 
asiantaethau statudol 
eraill, yn nodi rolau a 
chyfrifoldebau wrth 
ymdrin â llinellau sirol

Haf 2018: cyhoeddi 
cyfarwyddyd

MoJ

Paratoi: cefnogaeth i’r rhai y mae’n effeithio arnynt

Gweithred Effaith Cerrig milltir Partner Cyflawni

GWEITHRED 12:  
Cyflawni cynllun treialu 
gwasanaethau cefnogi 
St Giles Trust / Missing 
People i ddioddefwyr 
llinellau sirol 

Mae’r bobl ifanc hynny 
sy’n rhan o linellau sirol 
i gludo cyffuriau yn aml 
yn ddioddefwyr cam-
fanteisio heb wybod 
hynny, ac mae eu 
hamgylchiadau penodol 
a’r risgiau cysylltiedig 
yn golygu nad yw’r 
gwasanaethau cefnogi 
sy’n gysylltiedig â 
gangiau yn bodloni eu 
hanghenion.

Ebrill 2018:  
Gwerthusiad terfynol 
o’r cynllun treialu 
gwasanaethau cefnogi. 

HO

GWEITHRED 13:  
Cefnogaeth i Ferched a 
Menywod Ifanc y mae 
gangiau yn effeithio 
arnynt, gan gynnwys 
llinellau sirol 

Mae menywod a 
merched mewn perygl 
mawr o gam-drin rhywiol 
a thrais rhywiol unwaith 
y byddant yn rhan o 
weithrediadau llinellau 
sirol. Mae Eiriolwyr 
Pobl Ifanc (YPA) yn rhoi 
cefnogaeth i’w helpu i 
ddod allan o’r ffordd hon 
o fyw.

Mawrth 2018:  
Cyllid HO ar gyfer yr 
13 YPA yn y flwyddyn 
ariannol 18/19 wedi ei 
gadarnhau.

Haf 2018: Digwyddiad 
YPA i rannu’r hyn a 
ddysgwyd a sefydlu 
rhwydwaith YPA.

HO

GWEITHRED 14:  
Cefnogaeth i blant a 
phobl ifanc sy’n dioddef 
cam-fanteisio i gludo 
cyffuriau ac arian 

Plant sy’n cael eu 
masnachu fel rhan o’r 
llinellau sirol yn cael 
cefnogaeth addas gan 
raglenni cenedlaethol 
i blant sy’n dioddef 
masnachu mewn pobl 
yn cael eu cofnodi trwy’r 
peirianwaith NRM. 

Gwanwyn 2018:  
Gwerthusiad o’r 
cynllun treialu Eiriolwyr 
Masnachu Plant 
Annibynnol. 

HO
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Gweithred Effaith Cerrig milltir Partner Cyflawni

GWEITHRED 15: 
Archwilio’r potensial ar 
gyfer prosiectau a gyllidir 
gan Gronfa Drawsnewid 
yr Heddlu i ymdrin â 
llinellau sirol 

Cefnogi integreiddio 
cam-fanteisio llinellau 
sirol i’r asiantaeth 
ddiogelu ehangach 
trwy sicrhau ei fod yn 
cael ei gynnwys mewn 
prosiectau perthnasol. 

Gwanwyn: dynodi 
prosiectau perthnasol 
a gweithgaredd pwyso 
a mesur cychwynnol ar 
linellau sirol. 

HO

GWEITHRED 16: 
Ymyraethau i gefnogi 
pobl ifanc sy’n 
ymwneud â llinellau sirol 
o Lundain Fwyaf 

Ymyraethau i gefnogi 
plant a phobl ifanc 
sy’n gysylltiedig â 
gweithgaredd llinellau 
sirol i ddod allan o’r 
ffordd o fyw.

Hydref 2017: Mae 
MOPAC wedi ail 
gomisiynu London Gang 
Exit (LGE) i redeg hyd 
Fedi 2019. 

MOPAC

Atal: cudd-wybodaeth yn sail i ymateb

Gweithred Effaith Cerrig milltir Partner Cyflawni

GWEITHRED 17: 
Dargyfeirio: Prosiectau 
‘Atal' i gynnwys targedu 
pobl ifanc ‘mewn 
risg’ o gael eu tynnu i 
weithgaredd llinellau sirol. 

Dargyfeirio a 
chefnogaeth addas i’r 
rhai sy’n ymwneud â 
llinellau sirol neu mewn 
perygl o gymryd rhan 
mewn llinellau sirol.

Ebrill 2018: gwerthusiad 
o gyrhaeddiad ac 
effeithiolrwydd y 
prosiectau.

HO 

GWEITHRED 18: 
Gwybodaeth am y 
galw am gyffuriau ar 
gael ac yn hygyrch i 
asiantaethau a’r heddlu. 

Asesiad llawnach o 
gudd-wybodaeth i roi 
gwell dealltwriaeth o 
dueddiadau ac ardaloedd 
lle mae’r bygythiad 
yn ymddangos. Gall 
data cysylltiedig helpu i 
ddynodi: i) newidiadau 
yn y ddarpariaeth a 
fydd yn creu / newid 
y canolfannau o ran 
galw a thrwy hynny’r 
marchnadoedd; ii) newid 
yn y proffiliau galw gan 
gynnwys tueddiadau sy’n 
dod i’r amlwg.

Medi 2017: cyhoeddi 
amcangyfrifon o 
amlygrwydd

HO / Iechyd 
Cyhoeddus Lloegr

GWEITHRED 19: 
Asesiad bygythiad 
blynyddol ar linellau sirol 

Asesiad cudd-wybodaeth 
wedi ei ddiweddaru 
yn rhoi dealltwriaeth 
ehangach a llawnach 
o’r broblem a natur 
bresennol y bygythiad.

Mehefin 2018: 
comisiynu asesiad 
bygythiad cenedlaethol 
2018

Tachwedd 2018: 
cyhoeddi asesiad 2018

NCA

GWEITHRED 20: 
Proffilio’r rhai sy’n 
gysylltiedig â gangiau 
(dioddefwyr a 
thramgwyddwyr). 

Gwell cudd-wybodaeth 
yn arwain at well dynodi, 
tarfu ac arestiadau 
a bod y gefnogaeth 
angenrheidiol yn ei lle i 
ddioddefwyr.

Mai 18: adroddiad 
llwybrau wedi ei 
gyhoeddi

HO 



Atodiad B

Troednodiadau
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1  ONS. (2018). Crime in England and Wales: Year ending September 2017. Tabl Atodiad A4. Agorwyd o: https://www.
ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/datasets/crimeinenglandandwalesappendixtables [agorwyd 
26/02/2018]

2   Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn glir mai’r Arolwg Troseddau sy’n rhoi’r darlun gorau o dueddiadau tymor hir yn 
y mathau o droseddau y mae’n eu trafod. Dengys data’r Arolwg Troseddau diweddaraf (hyd at y flwyddyn yn dod i ben 
Medi 2017) duedd ar i lawr mewn troseddu yn gyffredinol, gweler ONS (2018) Crime in England and Wales tablau atodiad 
A1 ac A2. Ond er hynny gall fod rhai categorïau o droseddau isel eu niferoedd all fod yn codi mewn gwirionedd.

3   Mae sawl ffordd i ddangos hyn. Yn gyntaf dangosodd archwiliadau HMICFRS o arferion cofnodi’r heddlu yn 2014 nad 
oedd tua thraean o ddigwyddiadau treisgar yn cael eu cofnodi’n gywir. Dengys archwiliadau mwy diweddar welliant wrth 
gofnodi troseddau, a fydd yn achosi cynnydd yn y troseddau a gofnodir, er bod gwelliannau eraill y gall yr heddlu eu 
gwneud. Yn ail, mae wedi bod yn bosibl cymharu galwadau am wasanaeth i’r heddlu a’r nifer o droseddau a gofnodwyd 
mewn rhai lluoedd. Dengys y data yma bod y tueddiadau mewn galwadau am wasanaeth wedi aros yn gymharol gyson 
neu wedi cynyddu ar gyfradd lawer arafach na’r cynnydd mewn troseddau a gofnodir gan yr heddlu, gan awgrymu 
gwelliannau o ran cofnodi troseddau.  Am ragor o fanylion am y ddau yma gweler Troseddau yng Nghymru a Lloegr. 
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice

4   Adlewyrchir hyn gan y cynnydd cyflym mewn troseddau a gofnodwyd dros y pum mlynedd diwethaf, er bod hynny wedi 
lleihau ychydig yn fwy diweddar (ONS, 2018).

5   Ffigyrau Arolwg Troseddau Cymru a Lloegr (CSEW) ar gael yn: ONS. (2018). Crime in England and Wales: Year ending 
September 2017. Tabl Atodiad A8. Agorwyd o: https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/
datasets/crimeinenglandandwalesappendixtables [agorwyd 26/02/2018] 
 
Ystadegau ysbytai ar gael yn: NHS Digital. (2017). Hospital Admitted Patient Care Activity, 2012-13: External causes. 
Agorwyd o:  https://digital.nhs.uk/media/23598/Hospital-Episode-Statistics-Admitted-Patient-Care-England-2012-13-
External-causes/Any/hosp-epis-stat-admi-ext-caus-2012-13-tab [agorwyd 26/02/2018] 
 
Hospital Admitted Patient Care Activity, 2016-17: External causes. Agorwyd o: https://digital.nhs.uk/media/32932/
Hospital-Admitted-Patient-Care-Activity-2016-17-External-causes/default/hosp-epis-stat-admi-ext-caus-2016-17-tab 
[agorwyd 26/02/2018]  

6   Nid yw’r ffigyrau hyn yn cynnwys troseddau meddiant. Data troseddau cyllyll ar gael yn: ONS. (2017). Focus on 
violent crime and sexual offences, England and Wales: year ending March 2016. Agorwyd o: https://www.ons.
gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/compendium/focusonviolentcrimeandsexualoffences/
yearendingmarch2016 [agorwyd 26/02/2018]  
 
Data agored troseddau cyllyll ar gael yn: Y Swyddfa Gartref. (2018). Police recorded crime and outcomes open data 
tables. Agorwyd o: https://www.gov.uk/government/statistics/police-recorded-crime-open-data-tables [agorwyd 
26/02/2018]

7   NHS Digital. (2017). Hospital Admitted Patient Care Activity, 2016-17: External causes. Agorwyd o: https://digital.nhs.uk/
media/32932/Hospital-Admitted-Patient-Care-Activity-2016-17-External-causes/default/hosp-epis-stat-admi-ext-caus-
2016-17-tab [agorwyd 26/02/2018] 

8   Mae dwy elfen i gofnodi troseddau arfau tanio yn well. Mae’r cyntaf yn ymwneud â chynnwys troseddau gydag arfau 
pŵer isel fel gynnau BB, nad oedd yn cael eu cofnodi cynt o bosibl. Mae’r ail yn adlewyrchu cynnydd mewn troseddau 
meddiant ar arfau tanio gyda’r bwriad, a oedd wedi cael eu cofnodi yn y gorffennol efallai fel troseddau meddiant syml, 
nad ydynt yn cael eu cynnwys yn y casgliad hwn.
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9   ONS. (2018). Crime in England and Wales: Year ending September 2017. Tabl Atodiad A4. Agorwyd o: https://www.
ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/datasets/crimeinenglandandwalesappendixtables [agorwyd 
26/02/2018]

10   Roedd lluoedd heddlu Gorllewin Canolbarth Lloegr a Sussex yn cynnwys troseddau poteli heb eu torri a gwydrau yn eu 
ffurflenni troseddau cyllyll cyn y flwyddyn yn dod i ben Mawrth 2011 ond nid ydynt wedi eu cynnwys yn unol â lluoedd 
heddlu eraill ers y flwyddyn yn dod i ben ym Mawrth 2011. Fel y cyfryw, nid ydynt wedi cael eu cynnwys yn y graff hwn er 
mwyn gallu cymharu gyda’r rhai o flynyddoedd cynharach. 
 
Nid yw’r data lladdiadau yn cynnwys 172 lladdiad sy’n cael eu tadogi ar Harold Shipman (o 2002/03), 52 o ddioddefwyr 
lladdiad bomiau Llundain 7 Gorffennaf (o 2005/06), 96 o ddioddefwyr lladdiad Hillsborough (o 2016/17) a 22 o 
ddioddefwyr lladdiad bomio Arena Manceinion ac 13 o ddioddefwyr lladdiad ymosodiadau Pont Llundain/Marchnad y 
Borough a Westminster (o’r flwyddyn hyd Fedi 2017). Mae troseddau dynladdiad corfforaethol wedi eu cynnwys.

11  Gweler ôl-nodyn uchod.

12  Dyma’r uchafbwynt pan dynnir lladdiadau Shipman. Mae’r uchafbwynt yn 2002/03 os caiff y rhain eu cynnwys.

13   ONS. (2018). Crime in England and Wales: Year ending September 2017. Tabl Atodiad A4. Agorwyd o: https://www.
ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/datasets/crimeinenglandandwalesappendixtables [agorwyd 
26/02/2018]

14   ONS. (2017). Focus on violent crime and sexual offences, England and Wales: year ending March 2016 Tabl 
2.0. Agorwyd o: https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/compendium/
focusonviolentcrimeandsexualoffences/yearendingmarch2016 [agorwyd 26/02/2018] 

15   Y gyfradd yn y Deyrnas Unedig yn 2011 oedd 1.0 y 100,000 o’r boblogaeth (gweler Tabl 8.1 o’r Astudiaeth Fyd-eang 
o Laddiadau). Y cyfraddau byd-eang ac Ewropeaidd oedd 6.2 a 3.0 yn eu tro (gweler ffigwr 1.2 yn yr Astudiaeth Fyd-
eang o Laddiadau, ar sail 2012 neu’r flwyddyn ddiweddaraf sydd ar gael). Swyddfa’r Cenhedloedd Unedig ar Gyffuriau 
a Throseddau. (2013). Global Study on Homicide (td. 23, 131). Agorwyd o: https://www.unodc.org/mwg-internal/
de5fs23hu73ds/progress?id=cx00O0MkV404WlEIAvnqQrChv8KO5Ws8aVgCe63ckxM, [agorwyd 26/02/2018] 

16   Yn ei astudiaeth, mae cyfnod cyfeirio hanesyddol Eisner i gael sampl o wledydd Ewropeaidd yn dechrau yn 1840 ac yn 
parhau hyd at ganol y 2000au. Eisner, M. (2008). Modernity strikes back? A historical perspective on the latest increase in 
interpersonal violence (1960–1990). International Journal of Conflict and Violence, 2(2), 289–316.

17   Eisner, M. (2008). Modernity strikes back? A historical perspective on the latest increase in interpersonal violence (1960–
1990). International Journal of Conflict and Violence, 2(2), 289–316.

18   Er eu bod yn haws eu cymharu na mathau eraill o droseddau, mae problemau o ran pa mor addas yw cymharu 
data lladdiadau rhyngwladol. Mae diffiniadau gwahanol o laddiad yn bodoli mewn gwahanol wledydd ac efallai bod 
anghysondebau o ran y pwynt yn y systemau cyfiawnder troseddol pan fydd lladdiadau yn cael eu cofnodi. Pan fydd 
diffiniadau yn cael eu hesbonio mewn ffigyrau cenedlaethol, a data wedi ei arwahanu ar gael, gwnaed ymdrechion i gysoni 
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