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Ymateb Bwrdd Strategol VAWDASV Gogledd Cymru i’r 
cynnydd o ran digwyddiadau Cam-Drin Domestig oherwydd 

y Coronafeirws 

 

Mae nifer o ffynonellau newyddion wedi adrodd cynnydd cyflym o ran 

digwyddiadau cam-drin domestig oherwydd y coronafeirws a’r angen i gadw 

pobl yn eu cartrefi eu hunain, o bosibl oddi wrth eu teulu a’u ffrindiau a 

rhwydweithiau cefnogaeth eraill.   
  

Ar 28 Mawrth, adroddodd papur newydd y Guardian “A pattern of increasing 

abuse is repeated in countries from Brazil to Germany, China to Greece” ac ar 

30 Mawrth 2020, adroddodd y BBC: Nazir Afzal, domestic abuse advisor to Welsh 

Gov,ernment, said abuse has already increased elsewhere in the world when 

countries have been in coronavirus lockdown, saying that pattern will continue 

in the UK. 

"It's as certain as night follows day that if there's a period where people are 

confined to the same space, then it creates an opportunity for the abuser to 

abuse," meddai Mr Afzal. 

 

Mae Heddlu De Cymru wedi adrodd mân ostyngiad pryderus yn y niferoedd sy’n 

rhoi gwybod am gam-drin domestig dros y mis diwethaf ac maen nhw’n ofni y 

gallai’r pwysau cynyddol mewn aelwydydd sydd dan gyfyngiadau symud fod yn 

gwneud bywyd yn llawer mwy peryglus i ddioddefwyr a’u plant. 

 

Hyd yma, nid yw Heddlu Gogledd Cymru wedi gweld yr un lefel o ostyngiad o ran 

adrodd am gam-drin domestig â De Cymru, ond maen nhw’n dechrau gweld 

rhywfaint o ostyngiad eisoes.  

 

Mae’r wybodaeth isod yn nodi’r sefyllfa bresennol yng Ngogledd Cymru, y 

gefnogaeth sydd ar gael ar hyn o bryd i ddioddefwyr a goroeswyr VAWDASV a’r 

camau a gymerir gan asiantaethau unigol i liniaru effeithiau cyfyngiadau symud 

ar eu gwasanaethau.  

 

Cofiwch fod yn ymwybodol mai trosolwg o’r sefyllfa yw’r ddogfen hon, ac mae 

hi’n ymdrech i gasglu’r polisïau gan nifer o asiantaethau at ei gilydd. Mae’n 

bosibl y bydd gan sefydliadau penodol weithdrefnau gwahanol ar waith, felly os 

oes angen gwybodaeth leol arnoch chi, cysylltwch â’r sefydliadau unigol. 
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Mae’n bwysig cofio bod hon yn sefyllfa sy’n newid yn barhaus ac mae’r 

wybodaeth hon yn gywir ar 2 Ebrill 2020. Os bydd pethau’n newid yn 

sylweddol, caiff y wybodaeth ei diweddaru a’i dosbarthu’n unol â hynny. 
 

Cenedlaethol 

 

Safe Lives 

Mae Safe Lives yn elusen ledled y DU a gaiff ei chydnabod yn rhyngwladol. Mae 

wedi’i hymrwymo i roi diwedd ar gam-drin domestig, i bawb ac am byth.  Maen 

nhw’n gweithio gyda sefydliadau ar draws y DU i drawsnewid yr ymateb i 

gam-drin domestig. Maen nhw’n gwrando ar oroeswyr, gan roi eu llais wrth 

wraidd eu meddwl gan edrych ar y darlun cyfan er mwyn i bob unigolyn a theulu 

gael yr help cywir ar yr amser cywir i sicrhau bod teuluoedd ym mhobman yn 

saff ac iach.  Eu hethos yw cefnogi dioddefwyr a herio troseddwyr i newid, gan 

ofyn ‘pam nad yw’n rhoi’r gorau iddi?’ yn hytrach na ‘pam na wnaiff hi adael?’ 

Mae hyn yn berthnasol beth bynnag yw rhyw y dioddefwr neu’r troseddwr a 

beth bynnag yw natur eu perthynas.  Mae Safe Lives wedi dod â nifer o wahanol 

adnoddau at ei gilydd gyda’r nod o gefnogi dioddefwyr a goroeswyr yn ystod 

pandemig y coronafeirws:  

http://safelives.org.uk/news-views/domestic-abuse-and-covid-19 

http://www.safelives.org.uk/sites/default/files/resources/Safety%20planning%

20guide%2C%20victims%20and%20survivors%2C%20COVID-19.pdf  

https://rightsofwomen.org.uk/get-information/family-law/coronavirus-and-

child-contact-arrangements/ 

Byw Heb Ofn 
Mae Llinell Gymorth Genedlaethol Byw Heb Ofn yn dal i fod ar agor 24 awr y 
dydd trwy’r argyfwng presennol a gall ddarparu help a chyngor i: 

 Unrhyw un sy’n dioddef camdriniaeth ddomestig  

 Unrhyw un sy’n adnabod rhywun sydd angen help. Er enghraifft, ffrind, 

aelod o’r teulu neu gydweithiwr 

 Ymarferwyr sy’n chwilio am gyngor proffesiynol. 

Mae pob sgwrs gyda Byw Heb Ofn yn gyfrinachol ac mae’r staff yn brofiadol iawn 

ac wedi’u hyfforddi’n llawn. 

 

Ffoniwch: 0808 10 800 – Ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. 

Testun: 07860 077333 – Ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. 

http://safelives.org.uk/news-views/domestic-abuse-and-covid-19
http://www.safelives.org.uk/sites/default/files/resources/Safety%20planning%20guide%2C%20victims%20and%20survivors%2C%20COVID-19.pdf
http://www.safelives.org.uk/sites/default/files/resources/Safety%20planning%20guide%2C%20victims%20and%20survivors%2C%20COVID-19.pdf
https://rightsofwomen.org.uk/get-information/family-law/coronavirus-and-child-contact-arrangements/
https://rightsofwomen.org.uk/get-information/family-law/coronavirus-and-child-contact-arrangements/
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E-bost: info@livefearfreehelpline.wales – Ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr 

wythnos. 
 

Cymorth i Fenywod Cymru 
Cymorth i Fenywod Cymru yw’r corff ambarél sy’n cefnogi mwyafrif 

gwasanaethau arbenigol y trydydd sector, gan gefnogi dioddefwyr a goroeswyr 

cam-drin domestig.  Maen nhw’n gweithio’n agos gyda llywodraeth 

genedlaethol i gefnogi’r sector hwn a sicrhau bod cyllid ar gael i gefnogi’r rhai 

sydd mewn angen.  Maen nhw wedi cyhoeddi dogfen sy’n rhoi cyngor i’r rhai 

sydd angen cefnogaeth yn ystod y cyfnod cyfyngiadau symud. 

https://www.welshwomensaid.org.uk/2020/03/safety-and-self-care-advice-

for-survivors-in-isolation/ 

 

Mae Cymorth i Fenywod Cymru wedi cyhoeddi gwybodaeth bwysig am blant a 

phobl ifanc sydd mewn perygl uwch o gam-drin domestig oherwydd yr 

amgylchiadau presennol: 

 

Yng ngoleuni pandemig y coronafeirws sy’n datblygu, mae Cymorth i Fenywod 

Cymru yn pryderu am yr effaith ar blant a phobl ifanc sy’n byw gyda thrais, 

rheolaeth a chamdriniaeth.  Bydd hunanynysu yn cau llwybrau i gefnogaeth a 

diogelwch i fenywod a phlant, a bydd cadw pellter cymdeithasol yn golygu y 

bydd oedolion a phlant sydd wedi goroesi cam-drin domestig yn cael llai o 

gyswllt â ffrindiau cefnogol, teuluoedd, cymunedau a gwasanaethau.  Bydd cau 

ysgolion yn golygu na fydd plant mewn perygl neu sydd angen gofal a 

chefnogaeth yn cael eu harsylwi bob dydd gan athrawon.  Yn yr un modd, bydd 

plant a phobl ifanc sy’n dibynnu ar sefydlogrwydd a diogelwch cymharol yr ysgol 

yn cael eu cadw adref.  Yn olaf, gall plant gael eu heffeithio gan galedi 

economaidd, oherwydd nad yw rhieni’n gallu gweithio, a’r pwysau a straen 

cysylltiedig a ddaw o ganlyniad i hyn. 

https://www.welshwomensaid.org.uk/2020/03/supporting-children-and-

young-people-through-the-coronavirus-pandemic/  
 

 

Ap Brightsky 
Mae ap Brightsky yn rhad ac am ddim a gellir ei lwytho ar unrhyw ffôn Apple neu 

Android.  Nod yr ap yw cefnogi’r rhai sy’n profi cam-drin domestig, neu unrhyw 

un sy’n chwilio am wybodaeth am faterion sy’n ymwneud â cham-drin domestig, 

fel diogelwch ar-lein, stelcio ac aflonyddu a chydsyniad rhywiol.  Mae modd ei 

mailto:info@livefearfreehelpline.wales
https://www.welshwomensaid.org.uk/2020/03/safety-and-self-care-advice-for-survivors-in-isolation/
https://www.welshwomensaid.org.uk/2020/03/safety-and-self-care-advice-for-survivors-in-isolation/
https://www.welshwomensaid.org.uk/2020/03/supporting-children-and-young-people-through-the-coronavirus-pandemic/
https://www.welshwomensaid.org.uk/2020/03/supporting-children-and-young-people-through-the-coronavirus-pandemic/
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guddio’n rhwydd gan droseddwyr, oherwydd o’r tu allan, mae’n edrych fel ap 

tywydd.  

https://www.hestia.org/brightsky 

 

 

Rhanbarthol 
 

Heddlu Gogledd Cymru 
Mae Uned Diogelu Pobl Ddiamddiffyn yn Heddlu Gogledd Cymru yn rhagweld 

cynnydd o ran trais domestig ac maent wedi bod yn cysylltu â’u partneriaid 

gwasanaethau cefnogaeth i sicrhau bod cefnogaeth ddigonol ar waith pe bai 

niferoedd yn cynyddu.  Maen nhw’n cysylltu’n barhaus â gwasanaethau 

arbenigol y trydydd sector yn lleol, yn ogystal â’r Llinell Gymorth Genedlaethol 

(Byw Heb Ofn).  

 

Er mwyn sicrhau nad oes gostyngiad o ran rhoi gwybod am gam-drin domestig, 

mae Heddlu Gogledd Cymru yn lansio strategaeth gyfathrebu, a fydd yn 

pwysleisio y dylai dioddefwyr ffonio’r Heddlu o hyd, bydd yr Heddlu’n dal i ddelio 

â digwyddiadau domestig a byddant yn mynd yn syth i’w cyfeiriadau, waeth beth 

fydd troseddwr yn ei ddweud. 

 

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn cydnabod y bygythiad cynyddol i ddioddefwyr 

oherwydd eu bod wedi’u caethiwo i’w cartref gyda’r troseddwr.  Byddan nhw’n 

codi ymwybyddiaeth o’r ‘Ateb Tawel’ trwy wefan Heddlu Gogledd Cymru a 

llwyfannau cyfryngau cymdeithasol.  Mae’r system hon wedi’i hen sefydlu yn yr 

ystafell reoli ac mae’n gallu achub bywydau. Fodd bynnag, dim ond os yw’r 

cyhoedd yn ymwybodol ohoni ac yn deall sut i’w defnyddio fydd hi’n effeithiol.  

Mae’r Ateb Tawel yn galluogi galwr 999 sy’n rhy ofnus i wneud unrhyw sŵn, i 

bwyso 55 pan ofynnir iddynt, er mwyn rhoi gwybod i’r heddlu eu bod mewn 

argyfwng gwirioneddol.  

 

I gefnogi unigolion sydd mewn perygl, caiff taflenni gyda manylion cyswllt lleol 

a chenedlaethol eu dosbarthu gan Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu 

lleol, mewn mannau allweddol fel archfarchnadoedd a banciau bwyd, 

meddygfeydd meddyg teulu, fferyllfeydd ac ati.  (Gellir rhoi’r cardiau hyn mewn 

bagiau bwyd/siopa yn gynnil fel bo’n briodol).  

Mae rhagor o daflenni yn cael eu hargraffu i amlygu wrth gymunedau lleol bod 

dyletswydd arnynt o hyd i beidio aros yn dawel, a rhoi gwybod am gam-drin 

domestig – y bwriad yw dosbarthu’r taflenni hyn pan fydd tuedd neu batrwm yn 

dod i’r amlwg er mwyn i droseddwyr weld bod yr heddlu yn mynd ati i dargedu 

https://www.hestia.org/brightsky
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cam-drin domestig yn eu cymuned, a gobeithio y bydd hyn yn gweithredu fel 

ffordd o’u hatal.  Caiff fersiynau digidol o’r taflenni hyn eu rhannu ar lwyfannau 

cyfryngau cymdeithasol Heddlu Gogledd Cymru hefyd. 

 

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn ymwybodol iawn y bydd mannau lloches yn 

mynd yn fwy prin, wrth i nifer digwyddiadau gynyddu, ac maent wedi cysylltu â 

nifer o safleoedd carafanau i weld a oes ganddynt unrhyw ddarpariaeth y gellid 

ei defnyddio fel cynllun wrth gefn pe bai nifer mannau lloches yn lleihau.  

 

Mae’r heddlu yn pryderu am eu gallu i gartrefu troseddwyr a gaiff eu rhyddhau 

dan amodau mechnïaeth neu gyfyngiadau Gorchymyn Diogelu Trais Domestig 

gan fod opsiynau’n cael eu dileu oherwydd bod teulu neu ffrindiau wedi’u 

heintio neu’n hunanynysu. Mae hyn wedi’i godi ar sail Cymru gyfan gyda 

gweinidogion LlC o ran capasiti tai uwch. 

 

Awdurdodau Lleol 
Mae Awdurdodau Lleol yn gyfrifol am ariannu’r rhan fwyaf o gefnogaeth mewn 

darpariaeth lloches (dan y Grant Cynhaliaeth Tai), yn ogystal â darpariaeth 

digartrefedd (yn aml o ganlyniad i gam-drin domestig).  Maen nhw’n rhyddhau 

bwletinau dyddiol i ddangos pa ddarpariaethau sydd ganddynt ar gyfer y sector 

digartrefedd, tai a chefnogaeth yn lleol ac ar draws Cymru.  Ar gyfer maes 

penodol VAWDASV, mae gan Awdurdodau Lleol wybodaeth am linell gymorth 

Byw Heb Ofn ar bob un o’u gwefannau ac maen nhw’n cyfeirio pobl atynt i gael 

cefnogaeth.  Yna bydd y Llinell Gymorth yn cysylltu â’r gwasanaethau arbenigol 

lleol fel bo’n briodol. 

 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr - Diogelu 
Mae’r Tîm Diogelu Corfforaethol yn BIPBC yn dal i fod yn gwbl weithredol yn 

ystod y cyfnod hwn.  Mae’r rhan fwyaf o staff yn gweithio gartref ac mae rhai yn 

dal i weithio mewn swyddfeydd, gan ddilyn arferion priodol cadw pellter 

cymdeithasol. 

 

Mae’r Tîm Busnes yn parhau i wirio’r Atgyfeiriadau MARAC mewnol bob dydd, a 

chaiff y rhain eu dosbarthu i’r arbenigwr diogelu perthnasol ar gyfer gweithredu 

mewn modd amserol.  Ar hyn o bryd, maen nhw’n gweld gostyngiad o ran 

niferoedd atgyfeiriadau – MARAC, Adroddiadau Oedolion a Phlant mewn Perygl 

ac maen nhw’n eu monitro’n agos a chysylltu â phob partner i ystyried eu camau 

nesaf. 
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Mae’r holl hyfforddiant VAWDASV mewnol i weithwyr BIPBC wedi’i ohirio tan fis 

Mai 2020 ond maen nhw’n annog staff i ddilyn hyfforddiant ar-lein perthnasol 

ac maen nhw’n cynnig hyfforddiant rhithwir pwrpasol pan fo angen.  

 

Gan fod gwaharddiad ar ymweliadau ar wardiau mewn ysbytai ar draws Gogledd 

Cymru bellach ac felly bydd llawer o gleifion ar eu pen eu hunain, mae’r tîm 

Diogelu wedi amlygu hwn fel cyfnod amserol i gynnal ymholiadau 

detholus/arferol o ran VAWDASV.  Mae strategaeth gyfathrebu i amlygu hyn yn 

cael ei datblygu ar hyn o bryd.  

 

Gwasanaethau Arbenigol Cam-Drin Domestig 
Er bydd y gwahanol sefydliadau trydydd sector ychydig yn wahanol o ran eu dull 

o drin argyfwng y coronafeirws yng Ngogledd Cymru, maen nhw’n dilyn 

gweithdrefnau tebyg, sy’n adlewyrchu canllawiau Llywodraeth Cymru.  Mae’r 

wybodaeth a ganlyn yn crynhoi’r dull cyffredinol ar gyfer pob maes cefnogaeth: 

 

Lloches a llety argyfwng 
Ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth presennol mewn llochesi, mae canllawiau 

Llywodraeth Cymru yn cael eu dilyn, gan gofio y dylid cadw pellter o 2 fetr (6tr) 

rhwng unigolion.  Mae apwyntiadau penodol yn cael eu gwneud i gefnogi 

defnyddwyr gwasanaeth mewn cynlluniau tai â chymorth, wrth gynnal sesiynau 

cefnogaeth mewn lleoliad priodol a diogel.  Mae preswylwyr pob lloches wedi 

cael gwybodaeth am sut i aros yn ddiogel.  Mae hyn yn cynnwys pa symptomau 

i fod yn wyliadwrus ohonynt, angen i olchi dwylo yn rheolaidd ac am gyfnod 

digonol, defnyddio hylif diheintio dwylo a phryd i hunan-ynysu.  Os bydd 

unigolion yn mynd i deimlo’n sâl neu os byddant yn pryderu eu bod wedi dal y 

feirws o bosibl, maent wedi cael rhybudd i beidio â mynd at eu meddyg teulu, 

ond dylent fynd i’r wefan a ganlyn i gael y cyngor mwyaf cyfredol:  

https://icc.gig.cymru/pynciau/gwybodaeth-ddiweddaraf-am-coronavirus-

newydd-covid-19/ neu ffoniwch GIG 111 a phwyso 3 i gael rhagor o wybodaeth 

a chanllawiau. 

 

Mae unedau ar wasgar penodol wedi’u nodi yn y rhan fwyaf o ardaloedd i’r rhai 

sydd mewn mwy o berygl o ddal y coronafeirws ac i’r rhai sy’n teithio i’r lloches 

o rannau o’r DU lle mae niferoedd uchel o achosion o COVID-19.  Maen nhw 

hefyd ar gyfer pobl sy’n dod i’r lloches gyda phlant sy’n destun gorchmynion llys 

ar gyfer ymweliadau ac ar gyfer aros dros nos gyda rhiant nad yw’n byw yn y 

lloches, a phreswylwyr newydd â chyflyrau iechyd presennol difrifol. 

 

https://icc.gig.cymru/pynciau/gwybodaeth-ddiweddaraf-am-coronavirus-newydd-covid-19/
https://icc.gig.cymru/pynciau/gwybodaeth-ddiweddaraf-am-coronavirus-newydd-covid-19/
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Ers cyhoeddi’r cyfyngiadau symud yn y DU, mae’r rhan fwyaf o wasanaethau 

wedi ychwanegu cwestiynau sgrinio ychwanegol i gael eu gofyn i gleientiaid 

newydd posibl.  Mae’r rhain yn cynnwys asesu risg ychwanegol sy’n gysylltiedig 

â chleientiaid newydd sydd am gael mynediad i lochesi. 
 

Cefnogaeth yn ôl yr angen a darpariaeth allgymorth 
Mae’n amser heriol, yn enwedig i unigolion diamddiffyn, a chyswllt gyda’u 

gwasanaeth arbenigol lleol yw’r unig gefnogaeth neu gyswllt mae rhai unigolion 

yn ei gael yn aml.  Mae’n ddiamau y bydd yr angen am gefnogaeth emosiynol yn 

cynyddu yn ystod y cyfnod ansicr hwn, a bydd unigolion angen rhywun i wrando 

arnynt.  

 

Mae cefnogaeth yn cael ei darparu gan mwyaf i ddefnyddwyr gwasanaeth sy’n 

cael cefnogaeth yn ôl yr angen dros y ffôn yn ogystal â defnydd priodol o 

dechnoleg gwybodaeth gan gynnwys e-bost a chyfryngau cymdeithasol, pan 

fydd yn ddiogel gwneud hynny.  I’r rhan fwyaf o ddefnyddwyr gwasanaeth, nid 

yw’n bosibl cynnal ymweliadau wyneb i wyneb nac ymweliadau i gartrefi 

defnyddwyr gwasanaeth yn y gymuned.  
 

Darpariaeth IDVA 
Caiff mwyafrif cefnogaeth Cynghorydd Annibynnol ar Drais Domestig (IDVA) ei 

darparu’n rhithwir a thros y ffôn.  Os oes angen offer brys i wella diogelwch, caiff 

ei ddarparu naill ai trwy’r post, neu ei osod gan weithwyr proffesiynol gan gadw 

pellter cymdeithasol.  Mae cefnogaeth IDVA yng Ngogledd Cymru ar gael 7 

diwrnod yr wythnos bellach.   Mae’r IDVA ar rota rhwng 9 a 5pm dros 

benwythnosau a gwyliau’r banc. 
 

Gweithio gyda phlant a phobl ifanc 
Ni chaiff gwasanaethau sy’n gweithio wyneb i wyneb â phlant a phobl ifanc eu 

darparu, ond mae’n bwysig ystyried effaith y sefyllfa bresennol ar blant a phobl 

ifanc.   Caiff cyswllt rheolaidd ei annog, yn enwedig wrth ddefnyddio TG a 

chyfryngau cymdeithasol fel bo’n briodol.  Bydd asiantaethau arbenigol mewn 

cyswllt rheolaidd gydag asiantaethau allanol er mwyn cynnal cyswllt a chael y 

wybodaeth ddiweddaraf am achosion. 
 

Atgyfeiriadau CID 16 
Mae rhai gwasanaethau arbenigwyr yn parhau i gael atgyfeiriadau CID gan 

Heddlu Gogledd Cymru ar gyfer menywod sydd mewn lefel risg niwed isel i 
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ganolig.  Mae atgyfeiriadau yn dod i law fel arfer ond mae’r gwasanaethau yn 

disodli cefnogaeth wyneb i wyneb gyda chefnogaeth dros y ffôn ac e-bost yn 

ystod yr argyfwng.  Maen nhw’n cadw llygad ar fenywod sy’n ynysu ar gyfer eu 

lles a rhywun i siarad â nhw lle bo’n briodol, yn ogystal â’r cyngor a chefnogaeth 

arferol. 

 

Gwasanaethau Arbenigol Cam-Drin Rhywiol 
Ar gyfer y gwasanaethau cefnogaeth trais rhywiol rhanbarthol yng Ngogledd 
Cymru, sy’n cynnig cwnsela a chefnogaeth, mae’r holl gwnsela wyneb i wyneb 
wedi’i atal ac mae amrywiaeth o fesurau amgen wedi’u cyflwyno i gefnogi 
unigolion yn ystod y cyfnod anodd hwn.  
 
Mae’r holl ymarferwyr, staff swyddfa a chwnselwyr yn gweithio gartref, sy’n cael 

effaith ar lefel y gefnogaeth y gellir ei darparu.  Mae Cytundeb Lefel Gwasanaeth 

presennol gyda’r Llinell Gymorth Byw Heb Ofn wedi’i estyn, i ddatblygu 

cynlluniau wrth gefn sy’n canolbwyntio ar gynnydd o ran atgyfeiriadau a/neu lai 

o gapasiti, yn enwedig o ran anghenion cleientiaid sy’n siarad Cymraeg a darparu 

cefnogaeth fel mesur dros dro nes gellir darparu therapi.  

 

Maes pryder mawr yw cymorth i blant a phobl ifanc sy’n cael eu heffeithio gan 

gam-drin rhywiol.  Mae darpariaeth ar-lein i blant dan 16 oed yn gymhleth ac 

mae angen rhoi ystyriaeth i lawer o ffactorau, yn benodol o ran diogelu, 

ymgysylltu ar-lein, dealltwriaeth ac aeddfedrwydd.   Mae’r maes hwn yn dal i 

gael ei archwilio, yn enwedig i blant oedran cynradd, ac ar hyn o bryd, mae 

sesiynau wythnosol cefnogaeth rhieni yn cael eu cynnig fel darpariaeth dros dro. 

 

Gwaith gyda Throseddwyr 
Yn genedlaethol, mae Relate, y sefydliad sy’n darparu’r rhaglen troseddwyr 

Choose2Change yng Ngogledd Cymru, wedi atal eu darpariaeth wyneb i wyneb 

i gyd, ac maen nhw’n darparu cymaint ag sy’n bosibl o’u gwasanaethau dros y 

ffôn a TG.   

 

Maen nhw hefyd wedi rhoi llawer o wybodaeth ar eu gwefan a chyfryngau 

cymdeithasol i gynnig help: https://www.relate.org.uk/  

 

Mae’r holl waith grŵp wyneb i wyneb (gan gynnwys Choose2Change) wedi’i atal, 

ond maen nhw’n gweithio i sicrhau bod modd i rywfaint o waith rheoli 

ymddygiad barhau. Bydd ymarferwyr yn cael sgwrs ddechreuol gyda chanolwyr 

newydd i gynnal cysylltiad, trafod cyswllt dros gwe-gamera yn y dyfodol a siarad 

https://www.relate.org.uk/
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am gynllunio ar gyfer risg ac ati.  Wrth symud ymlaen, byddant yn cael sgyrsiau 

wythnosol dros y ffôn neu’n rhithwir gyda nhw.  Mae Relate wedi bod yn rhan o 

gynllun peilot rhanbarthol a ariennir gan Lywodraeth Cymru i ddefnyddio 

adnodd ar-lein (yr Hwb Ymyrraeth), ac nid oedd troseddwyr yn gallu cael 

mynediad i grŵp.  Byddant yn gobeithio estyn defnydd yr adnodd newid 

ymddygiad ar-lein hwn yn y dyfodol.  Maen nhw hefyd yn cynnal (mewn rhai 

amgylchiadau, cynyddu) rheoli achosion, cysylltiadau cefnogi partneriaid, a 

goruchwyliaeth hwyluswyr i ddarparu cefnogaeth i staff a help i deuluoedd. 

 

Manylion cyswllt lleol a rhanbarthol defnyddiol 
 

DASU 
Mae Uned Ddiogelwch Cam-Drin Domestig (DASU) yn darparu gwasanaethau 

deallus cyfrinachol o safon sy’n gwerthfawrogi a pharchu PAWB sydd wedi 

goroesi cam-drin domestig. 

Cysylltwch: trwy’r wefan https://www.dasunorthwales.co.uk/  

01244 830436 Sir y Fflint 

01745 337104 Sir Ddinbych 

01745 337104 y Rhyl 

01492 534705 Colwyn 

01978 310203 Wrecsam 
 

Gorwel 
Mae Gorwel yn darparu amrywiaeth o wasanaethau cefnogaeth i bobl hŷn, pobl 

sydd wedi’u heffeithio gan gam-drin domestig a digartrefedd. 

Cysylltwch: 0300 111 2122 

post@grwpcynefin.org  
 

Cymorth i Fenywod Aberconwy 
Mae’r grŵp yn cynnig cefnogaeth allgymorth, darpariaeth lloches a gwasanaeth 

galw heibio. 

Cysylltwch: 01492 872992 

aberconwydas@btconnect.com  
 

Cymorth i Fenywod CAHA 
Mae CAHA yn cynnig gwasanaeth allgymorth, cwnsela a galw heibio: 

8:30am-4.30pm a darpariaeth lloches 

Cysylltwch: 01352 712150  

cahawomensaid@clwydalyn.co.uk  

https://www.dasunorthwales.co.uk/
mailto:post@grwpcynefin.org
mailto:aberconwydas@btconnect.com
mailto:cahawomensaid@clwydalyn.co.uk
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Canolfan Merched Gogledd Cymru    
Mae Canolfan Merched Gogledd Cymru yn cefnogi merched diamddiffyn a 

merched ag anghenion cymhleth. 

Cysylltwch:  01745 339331 

Linda@northwaleswomenscentre.co.uk 

www.northwaleswomenscentre.co.uk 

 

Cynllun Dyn Cymru  
Mae Cynllun Dyn Cymru Ddiogelach yn darparu cefnogaeth i ddynion 

Heterorywiol, Hoyw, Deurywiol a Thraws sy’n profi cam-drin domestig gan 

bartner.  

Cysylltwch: 0808 80 10 321  

https://www.dynwales.org/ 

 

BAWSO  
Mae BAWSO yn cefnogi pobl o gefndiroedd pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig 

sy’n cael eu heffeithio gan gam-drin domestig a mathau eraill o gamdriniaeth, 

gan gynnwys Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod, Priodas Dan Orfod, 

Masnachu Mewn Pobl a Phuteindra. 

Cysylltwch: 0800 73 18 147 (24 awr) 

https://bawso.org.uk/ 

 

Galop 
I gael gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth, cysylltwch â Galop. Mae’r 

llinell gymorth hon ar gyfer pobl LGBTQ +, eu teulu, ffrindiau ac 

asiantaethau sy’n eu cefnogi.   

Cysylltwch: 0800 999 5428  

http://www.galop.org.uk/ 

 

Canolfan Gymorth Trais a Cham-drin Rhywiol (RASASC) 
Mae Canolfan Gymorth Trais a Cham-drin Rhywiol (RASASC) Gogledd Cymru yn 

darparu gwybodaeth, cefnogaeth arbenigol a therapi i unrhyw un 3 oed a hŷn 

sydd wedi profi unrhyw fath o gam-drin rhywiol neu drais.  

Cysylltwch: 01248 670 628   

https://www.rasawales.org.uk/  
 

 

mailto:Linda@northwaleswomenscentre.co.uk
http://www.northwaleswomenscentre.co.uk/
https://www.dynwales.org/
https://bawso.org.uk/
http://www.galop.org.uk/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=cy&tl=en&u=https://www.rasawales.org.uk/


11 

 

Cerrig Camu Gogledd Cymru 
Mae Cerrig Camu yn cynnig cwnsela unigol a gwaith grŵp i oedolion sydd wedi 

goroesi cam-drin rhywiol yn ystod eu plentyndod. 

Cysylltwch: 01978 352 717 

https://www.steppingstonesnorthwales.co.uk/cymraeg/contact-us/  
  

Manylion cyswllt Timau Diogelu Awdurdodau Lleol: 
  

Sir 
 

Oedolion Plant Y tu allan i oriau 
swyddfa  

Ynys Môn 01248 752752

   

01248 752888 01248 353551 

Conwy 

  
0300 4561111 0300 4561111 01492 515777 

Sir Ddinbych 

  
0300 4561000 01824 712200 0345 0533116 

Sir y Fflint 
  

01352 803444 01352 701000 0845 0533116 

Gwynedd 

  
01766 772577 01758 704455 01248 353551 

Powys 

  
01597 827666 01597 827666 01597 827666 

Wrecsam 

  
01978 292066 01978 292039 0345 0533116 

  

 

https://www.steppingstonesnorthwales.co.uk/cymraeg/contact-us/

