
 

 

Ymchwiliad i Drais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV) - 

menywod ymfudol. 

1. Beth yw'r prif heriau mae'r Heddlu'n eu hwynebu wrth geisio cefnogi dioddefwyr a/neu 

oroeswyr Trais Rhywiol a Thrais ar sail Rhywedd mewn cymunedau ymfudol?  

Mae'r heddlu'n wynebu llawer o heriau wrth geisio cefnogi dioddefwyr ymfudol. Gellir dadansoddi'r 

rhain yn ôl y rhwystrau amlwg fel iaith, statws mewnfudo, canfyddiad o'r Heddlu ac asiantaethau 

statudol eraill, ac ofn na fydd pobl yn eu credu.   

Mae angen i ni sicrhau bod ymfudwyr yn deall ein rôl gefnogol yn ogystal â'n rôl gorfodi.  

2. I ba raddau y mae cefnogaeth arbenigol ddigonol ar gael i fenywod a merched ymfudol 

sy'n ddioddefwyr a goroeswyr Trais Rhywiol a Thrais ar sail Rhywedd?  

Mae asiantaethau cymorth trydydd sector ar gael ac mae gan lawer ohonynt weithwyr arbenigol i 

helpu. Yng Nghymru mae gennym ni BAWSO (Black and Asian Women's Step Out), ac mae gennym ni 

Gyngor Ffoaduriaid Cymru sy'n gymorth mawr yn cyfeirio at gymorth. Mae llwybrau cymorth eraill 

fel a ganlyn: 

Gwasanaeth Cynghorwyr Annibynnol ar Drais Domestig / Gwasanaeth Cynghorwyr Annibynnol ar 

Drais Rhywiol 

Awdurdod Lleol  

Mewnfudo 

Gwasanaeth Cynnal Cenedlaethol i Geiswyr Lloches 

Adran Gwaith a Phensiynau 

Llwybrau Newydd 

Canolfannau Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol 

Mae lle bob amser i fwy o wasanaethau - yn arbennig i bobl nad ydynt yn gallu troi at gyllid 

cyhoeddus ac nad oes ganddyn nhw fynediad at wasanaethau a sefydliadau statudol neu wirfoddol 

oherwydd eu bod yn oblygiad o ran cost.  

I fewnfudwyr yn gyffredinol, mae'r gefnogaeth a ddarperir yn cael ei phennu gan amgylchiadau 

cysylltiad cyntaf y menywod gyda'r heddlu. Os ydyn nhw'n ddyfodiaid anghyfreithlon sydd eisiau 

ceisio lloches, maen nhw'n cael eu holi i weld a ydynt yn ddioddefwyr cam-fanteisio neu drosedd ac 

a oes angen cymorth arnyn nhw gan ysbyty, clinig neu a ddylid cynnig y Mecanwaith Atgyfeirio 

Cenedlaethol iddynt. Cynhelir adolygiadau i sicrhau nad ydynt yn cael eu herlyn trwy amryfusedd 

gan Swyddogion Gorfodi Mewnfudo. Amddiffyn bywyd a lles yw'r flaenoriaeth.  



Cynigir archwiliad meddygol fforensig i ddioddefwyr ymosodiad rhywiol, os yw hynny o fewn y 

cyfnod fforensig perthnasol, ynghyd â chymorth argyfwng gan Llwybrau Newydd.  Mae bod yn 

ddioddefwr yn disodli unrhyw statws dyfodiad anghyfreithlon ac mae'r Mecanwaith Atgyfeirio 

Cenedlaethol yn atal unrhyw weithgarwch Gorfodi Mewnfudo rhag digwydd.  

Mae gwybodaeth wedi cael ei lledaenu ar ôl i nifer o bryderon gal eu lleisio am ddiogelu yn dilyn y 

cynllun Cartrefi i Wcráin. 

3. Pa hyfforddiant mae staff rheng flaen yn ei dderbyn er mwyn sicrhau bod ganddynt ddigon 

o wybodaeth i adnabod, cefnogi ac atgyfeirio dioddefwyr a effeithir gan VAWDASV mewn 

cymunedau ymfudol?  

Mae amrywiaeth eang o hyfforddiant yn digwydd ledled Cymru. Nid yw'r rhestr ganlynol yn 

gynhwysfawr: 

• Hyfforddiant i weithwyr newydd, swyddogion cymorth cymunedol, cadetiaid yr heddlu a'r 

rheini sy'n ymgymryd ag achrediad PiP lefel 2 ar nifer o feysydd sy'n gysylltiedig â VAWDASV.   

• Hyfforddiant Cam-drin Domestig (DA Matters) 

• Mae’r Modern Slavery Police Transformation Unit (MSPTU) sydd wedi'i leoli yn Nyfnaint a 

Chernyw yn datblygu pecyn NCALT i'w osod ar wefan y Coleg Plismona a fydd, ar ôl iddo gael 

ei gymeradwyo gan MSPTU, ar gael i bob heddlu yn genedlaethol. 

• Mae staff HALO (Honour Abuse Liaison Officer) yn cael eu hyfforddi i ddarparu cymorth 

ymatebwr cyntaf i ddioddefwyr VAWDASV.  

• Mae staff sydd wedi cael eu  hyfforddi gan Karma Nirvana yn asesu risg i ddioddefwyr Trais 

ar sail Anrhydedd / Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod a Phriodas dan Orfod. 

• Timau Caethwasiaeth Fodern pwrpasol sy'n rhoi cyngor ac arweiniad.  

• Hyfforddiant Dechreuol Trais ar Sail Anrhydedd (3 diwrnod) 

• Rhoddir canllawiau a gwybodaeth ddefnyddiol ar systemau y mae’r Heddlu’n eu defnyddio.  

• Hyfforddiant amlasiantaeth ar y cyd i ymchwilwyr  

• “Siop un stop” yw www.ukrainianswelcome.org  sy'n cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol - 

gwefannau, llinellau cymorth, lle i gael cyngor teithio a llety sylfaenol, sut i agor cyfrif banc a 

deall eich hawliau fel gweithiwr. Caiff ei hybu gan sefydliad elusennol "Unseen" ac mae wedi 

cael ei rannu gyda phartneriaid.  

 

4. I ba raddau mae'r Fframwaith Hyfforddiant Cenedlaethol yn addas ac oes yna ffyrdd y 

gellid ei wella?  

O ran y Fframwaith Hyfforddiant Cenedlaethol, mae’n amlwg bod angen cymorth a hyfforddiant 

ychwanegol ar swyddogion rheng flaen i ymateb yn y lle cyntaf i ddigwyddiadau sy'n ymwneud â 

mewnfudwyr, gan mai hwn yw'r cyswllt cyntaf a fydd yn ennyn ymddiriedaeth. Mae'r hyfforddiant 

uchod sy'n cael ei ddarparu o fewn heddluoedd yn cyd-fynd â'r Fframwaith Hyfforddiant 

Cenedlaethol ac yn darparu'r hyfforddiant ychwanegol hwnnw. 

Bydd Glasbrint VAWDASV yn canfod unrhyw anghenion hyfforddiant eraill sydd eu hangen i lenwi 

bylchau mewn ymarfer ac ymwybyddiaeth.  

 

 



 

5. Pa ganllawiau mae'r Heddlu'n eu dilyn wrth ymdrin â dioddefwyr a goroeswyr Trais 

Rhywiol a Thrais ar sail Rhywedd o gymunedau ymfudol? Sut ydych chi'n sicrhau dull cyson 

ledled Cymru? 

Bydd gan bob heddlu yng Nghymru ystod lawn o bolisïau a gweithdrefnau a chanllawiau ar Drais ar 

sail Anrhydedd a Phriodas dan orfod, Cam-drin Domestig, Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod, a 

Threisio a Throseddau Rhywiol Difrifol. Mae'r polisïau’n adlewyrchu Arfer Proffesiynol 

Awdurdodedig y Coleg Plismona ac yn dwyn yr anghenion ymchwilio, diogelu a chefnogi gofynnol 

ynghyd i ymdrin â'r troseddau hyn. 

Mae sawl mesur ar waith i sicrhau cysondeb ledled Cymru.  

Bydd Glasbrint VAWDASV ar gyfer Cymru yn ategu'r cysondeb hwn.  

6. O dan ba amgylchiadau byddai'r Heddlu'n rhannu statws mewnfudo dioddefwyr gyda'r 

Swyddfa Gartref? Yn benodol, oes yna ddyletswydd gyfreithiol i rannu'r wybodaeth 

honno?  

Nid oes dyletswydd gyfreithiol i rannu gwybodaeth a phe byddai Gwasanaethau Mewnfudo'n 

rhwystr i ymgysylltiad â'r dioddefwr, yna byddai'r heddlu'n annhebygol o rannu. Gall statws 

mewnfudo'r dioddefwr ynddo'i hun fod yn ffurf ar reolaeth gan y tramgwyddwr a gall fod yn rhwystr 

i riportio yn y lle cyntaf.  

Fodd bynnag, caiff data metrig Troseddu Mewnfudo Trefnedig eu casglu a'u rhannu gyda'r 

Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol sy'n rhannu'r data gyda'r Gwasanaeth Mewnfudo.  

7. I ba raddau mae'r Heddlu'n monitro camdrinwyr cyson, yn arbennig rheini sy'n dod â 

menywod i mewn i'r wlad hon o dramor sydd â hanes blaenorol hysbys o gam-drin neu yr 

amheuir bod ganddynt hanes blaenorol o gam-drin? 

Os bydd troseddwr yn dod i sylw'r heddlu oherwydd digwyddiad, yn ddibynnol ar yr amgylchiadau, 

rhoddir camau diogelu penodol ar waith i sicrhau bod unrhyw swyddog sy'n bresennol yn 

ymwybodol o'r wybodaeth hon o'r cychwyn. Gellir monitro camdrinwyr cyson sydd wedi cyffwrdd â'r 

system cyfiawnder troseddol, gan gynnwys Plismona, mewn gwahanol ffyrdd trwy lwybrau 

cydnabyddedig fel MAPPA (Trefniadau Amlasiantaeth ar gyfer Amddiffyn y Cyhoedd) ar gyfer 

troseddwyr peryglus, Rheoli Integredig Troseddwyr (IOM), rhaglen WISDOM ar gyfer dioddefwyr 

cam-drin domestig, MARAC (Cynhadledd Amlasiantaeth Asesu Risg).  

Ar lefel fwy lleol mae gwaith monitro gorchmynion sifil a throseddol yn digwydd.  

8. Allwch chi esbonio pa gamau gweithredu mae'r Heddlu'n eu cymryd os ydynt yn canfod 

camdriniwr cyson?  

Gellir tynnu sylw’r Heddlu at gamdriniwr cyson mewn sawl ffordd wahanol. Gellir dilyn sawl dull 

gweithredu ac isod ceir rhestr o rai o'r dulliau hyn (nid yw'r rhestr yn gynhwysfawr): 

• Monitro trwy gyfrwng trefniadau ffurfiol fel MAPPA, IOM, WISDOM, MARAC, gorchmynion 

sifil a throseddol.  

• Polisïau Gweithredu Cadarnhaol  



• Asesiad risg o ddioddefwyr, diogelu, atgyfeirio a chyfeirio dioddefwyr at wasanaethau 

cymorth i sicrhau eu bod yn derbyn y gefnogaeth briodol ac mewn rhai achosion atgyfeirio 

trwy'r Mecanwaith Atgyfeirio Cenedlaethol. 

 

9. Sut mae gwybodaeth am hawliau dioddefwyr yn cael ei chyflwyno i fenywod ymfudol? 

Yn fwy cyffredinol gellir gwneud hyn trwy'r gwasanaethau cymorth, gan gynnwys Cyngor Ffoaduriaid 

Cymru.  

Yn ddiweddar, o dan gynllun Cartrefi i Wcráin, rhoddwyd y llwybrau gwybodaeth canlynol ar waith: 

1. Trwy gyfrwng gwefan Noddfa Llywodraeth Cymru, bydd pobl o Wcráin sy'n cyrraedd 

Cymru'n derbyn gwybodaeth am fywyd yng Nghymru, gan gynnwys sut i riportio unrhyw bryderon 

am ddiogelu, ac yn cael gwybod bod gwneud hynny’n briodol. Ar hyn o bryd mae'r wefan yn cynnwys 

gwybodaeth gychwynnol i bobl o Wcráin a bydd gwybodaeth yn cael ei hychwanegu ati fel y bo 

angen: Noddfa | Wcráin (gov.wales) 

2.Mae llinell gymorth sydd ar agor 9am-5pm, 7 diwrnod yr wythnos, wedi cael ei sefydlu ar gyfer 

darparwyr llety a phobl o Wcráin. 

3. Mae canllaw diweddaraf Llywodraeth Cymru, sydd wedi cael ei anfon at bob ardal awdurdod 

lleol, yn cynnwys nifer o ddiweddariadau, gan gynnwys gwybodaeth am VAWDASV.  

4.  Rhoddwyd taflen wybodaeth i bob heddlu i helpu i gyfeirio pobl at y cymorth priodol.  

10. Sut mae'r Heddlu'n gweithio gyda chymunedau ar strategaethau atal a chodi 

ymwybyddiaeth? - Pa mor effeithiol yw'r ymgyrch 'Byw Heb Ofn' o ran menywod a 

merched ymfudol? - Oes yna unrhyw fylchau? 

Mae swyddogion yn cael gwybod bod llinell gymorth Byw Heb Ofn ar gael mewn 11 iaith, a bod 

Language Line ar gael, trwy gyfrwng hyfforddiant a gwybodaeth ar eu systemau mewnol.  

Mae heddluoedd wedi ymgysylltu â chymunedau mewn nifer o wahanol ffyrdd gan ddefnyddio 

asiantaethau cymorth i hwyluso hyn ac i godi ymwybyddiaeth.  

 


