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Parthed: Ymchwiliad i Drais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais 
Rhywiol - menywod ymfudol  
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 10 Hydref 2022.  
 
Gweler isod fy ymateb mewn perthynas â'r pwyntiau a godwyd gennych chi.  
 
Nodaf eich pryderon ynghylch y pwysau sydd ar BAWSO a hoffwn bwysleisio mai 
dim ond i gynorthwyo gyda dehongliadau lle maen nhw eisoes yn ymwneud â'r 
unigolyn y mae heddluoedd fel arfer yn defnyddio BAWSO. Er enghraifft, lle maent 
yn eu cynorthwyo nhw i adrodd am ddigwyddiadau wrth yr heddlu. Gallant eu 
defnyddio hefyd i lenwi ffurflen Cam-drin Domestig Stelcio neu Aflonyddu neu i gael 
gwybodaeth yn y lle cyntaf i helpu'r Heddlu i ddarganfod pa droseddau (os o gwbl) 
mae'r unigolyn am adrodd amdanynt. Mae hyn yn berthnasol i achosion o 
Gaethwasiaeth Fodern hefyd.  
 
O ran rhannu data, data generig yw’r wybodaeth sy’n cael ei rhannu yn hytrach na 
data personol unrhyw unigolion. At hynny, o ran ffactorau risg sy'n gysylltiedig â 
rhannu data, mae canllaw ynghlwm gan SafeLives y mae heddluoedd wedi ei 
gyflwyno i gynadleddau MARAC ac sy'n cael ei ddefnyddio ble y bo'n briodol.  
 
 
Cofion cynnes 

 
Dirprwy Brif Gwnstabl Amanda Blakeman 



 
 
 
 
 

 

 
 

Arweiniad 
 
 
Mae SafeLives wedi rhyddhau canllaw newydd i gynadleddau Marac (Multi-Agency Risk Assessment 
Conferences) ar rannu gwybodaeth mewn cysylltiad â dioddefwyr a all fod â statws mewnfudo 
ansicr.   
  
Ysgrifennwyd y canllaw hwn i sicrhau bod pob asiantaeth partner yn gallu cyfrannu at rôl 
cynadleddau Marac wrth amddiffyn dioddefwyr (oedolion a phlant) â statws mewnfudo ansicr. 
 
Mae'r canllaw yn nodi mai dim ond gwybodaeth berthnasol a chymesur y dylid ei rhannu trwy'r 
broses Marac i ddiogelu dioddefwyr sydd mewn perygl. Ni ddylid rhannu unrhyw wybodaeth gydag 
asiantaethau nad ydynt yn bresennol heb gytundeb y Marac, os yn briodol, a dylid ond gwneud 
hynny lle y bydd yn uniongyrchol yn helpu i wella diogelwch y dioddefwyr (oedolion a phlant). Rhaid 
i gynadleddau Marac sicrhau bod gwybodaeth sy'n cael ei rhannu o fewn y broses yn rhoi diogelwch 
y dioddefwr/dioddefwyr o flaen popeth arall. Dylid rhannu gwybodaeth er mwyn sicrhau mesurau 
cryfach ar gyfer diogelu - er enghraifft i alluogi'r dioddefwr/dioddefwyr i gael mynediad at lety 
diogel, gorchmynion amddiffyn gan y llys, ymwneud â systemau teuluol, sifil neu gyfiawnder 
troseddol, i gadarnhau cam-drin domestig ar gyfer achosion llys neu i gael mynediad at wasanaethau 
arbenigol eraill.  
  
*        Ni ddylid defnyddio gwybodaeth a rennir yn ystod y broses Marac i gefnogi achosion gorfodi 
mewnfudo,  
 
*       Ni ddylai’r adran Gorfodi Mewnfudo fod yn bresennol mewn cyfarfodydd Marac,  
 
*        Ni ddylai unrhyw asiantaeth drosglwyddo gwybodaeth a rennir mewn cyfarfodydd Marac i’r 
adran Gorfodi Mewnfudo heb gytundeb diamwys y Marac ac wedyn dim ond er mwyn diogelu'r 
dioddefwr/dioddefwyr.   
 
Datblygwyd y canllaw hwn gan SafeLives gyda chefnogaeth Southall Black Sisters, a gyda chyfraniad 
gan Standing Together ac Ealing Marac. Pan gyfeirir at gytundeb Marac yn y ddogfen, mae hyn yn 
golygu'r Cadeirydd, y cyd-gysylltydd Marac a'r partneriaid Marac. 
 
Darllenwch y canllaw newydd i gynadleddau Marac ar rannu gwybodaeth mewn perthynas â 
dioddefwyr a allai fod â statws mewnfudo ansicr. 
<https://safelives.org.uk/sites/default/files/resources/SafeLives%20guidance%20for%20Maracs%20
on%20sharing%20immigration%20information_0.pdf>   
 
Pam fod angen y canllaw arnom ni?  
 
Roedd yr uwch-gŵyn a wnaed gan Liberty a Southall Black Sisters yn codi pryderon difrifol am effaith 
rhannu gwybodaeth rhwng yr heddlu a'r Swyddfa Gartref ynghylch dioddefwyr cam-drin domestig â 
statws mewnfudo ansicr. Tynnodd ymateb Arolygiaeth Cwnstabliaeth, Gwasanaethau Tân ac Achub 
Ei Mawrhydi sylw pellach at "anghysondebau yn arfer yr heddlu a diffyg eglurder mewn polisi" gan 
gynnwys "diffyg canllaw i gynadleddau Marac ar rannu gwybodaeth."  
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Nod y ddogfen hon yw rhoi mwy o eglurder i gynadleddau Marac mewn ymateb i'r pryderon hyn a 
chaiff ei chyhoeddi gan SafeLives, elusen sy'n annibynnol ar Lywodraeth neu unrhyw asiantaeth 
arall, i sicrhau nad yw dioddefwyr cam-drin domestig y mae eu hachosion yn cael eu clywed mewn 
cynadleddau Marac yn cael eu rhoi mewn perygl oherwydd y broses Marac.  
 
Darllenwch y canllaw newydd i gynadleddau Marac ar rannu gwybodaeth mewn perthynas â 
dioddefwyr a allai fod â statws mewnfudo ansicr. 
<https://safelives.org.uk/sites/default/files/resources/SafeLives%20guidance%20for%20Maracs%20
on%20sharing%20immigration%20information_0.pdf>  
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