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Rhwygo’r Llwybrau rhwng  

Gofal a’r Ddalfa: 
 

Ffordd i stopio 
Merched rhag Symud 
rhwng Gofal a 
Chyfiawnder 
Troseddol 

 

 

 
NEWID Y 
GYFRAITH 

 
TEIMLO'N 

SAFF 

 

   
 

Gwrando ar 
Ferched 

Mae ar ferched eisiau clust i 

wrando arnyn nhw heb 

feirniadaeth. Mae arnyn nhw 

hefyd eisiau gofal a pharch, a 

chael rhywun i’w credu ac 

ystyried eu barn o ddifri. Mae’n 

rhaid i wasanaethau plant a 

gweithwyr proffesiynol 

cyfiawnder troseddol wneud yn 

siŵr eu bod yn gwrando ar 

ferched, gan ystyried eu barn 

wrth wneud penderfyniadau.  

Ymateb i 
Drawma 

Mae’n rhaid i’r system ofal 

ddarparu amgylchedd diogel a 

sefydlog i ferched ddelio gyda 

thrawma. Ni ddylai gynnwys 

symud lleoliadau na newid 

gweithiwr cymdeithasol yn 

ddiangen. Dylai gofalwyr a 

gweithwyr cymdeithasol 

dderbyn hyfforddiant i 

adnabod trawma ac ymateb 

mewn ffordd sy’n cefnogi ac 

yn gwneud i ferched deimlo’n 

ddiogel.  

Darparu Cymorth 
Iechyd Meddwl 

Mae cael mynediad at 

wasanaethau iechyd meddwl 

yn gallu bod yn anodd, ac yn 

aml iawn dydi’r gefnogaeth a 

ddarperir ddim yn ddigon. 

Mae ar ferched angen 

mynediad at gymorth iechyd 

meddwl gwell, pa un ai ydyn 

nhw yn y system ofal neu 

wedi’i gadael.  

 

 

Herio Barn Negyddol 
 

Mae’n rhaid i ni herio barn negyddol am ferched 

sydd wedi bod yn y system ofal ac yn ymwneud 

â’r System Cyfiawnder Troseddol. Dylem 

ganolbwyntio ar eu cryfderau, yn cynnwys eu 

dymuniad i wneud newidiadau ar gyfer y 

genhedlaeth nesaf o ferched.   

 

 

 

Osgoi Galw’r Heddlu 

Mae merched mewn gofal yn parhau i 

fynd i drwbl gyda’r heddlu am 

ymddygiad na fyddai’n cynnwys yr 

heddlu petai wedi digwydd mewn 

cartref ‘teulu’. Mae ar ofalwyr angen 

hyfforddiant rheolaidd fel eu bod yn 

gwybod sut i ymateb i 

ddigwyddiadau mewn lleoliadau 

gofal heb alw’r heddlu. 

Symud y tu hwnt i 

Ffeiliau Swyddogol 

Gall y gofyniad i gofnodi gwybodaeth mewn 

gofal arwain at ffeil drwchus o 

‘ddigwyddiadau’ na fydden nhw wedi’u 

cofnodi mewn lleoliad heb ofal. Pan fo 

digwyddiadau yn cael eu cofnodi, dylid nodi 

manylion yr amgylchiadau sy’n ymwneud â’r 

ymddygiad. Dylai gofalwyr osgoi dibynnu 

gormod ar ffeiliau swyddogol a threulio amser 

yn deall camau gweithredu merched.  

  
 

Perthnasoedd Dibynadwy a 
Chyson  

Mae perthnasoedd dibynadwy, cyson a 

gofalgar yn bwysig iawn i ferched sydd wedi 

profi gofal sydd hefyd yn rhan o’r systemau 

cyfiawnder. Mae ar weithwyr proffesiynol 

angen treulio amser yn dod i adnabod y 

merched a deall eu bywydau.  

Cadw Merched Draw o’r 
Carchar 

Gall carchar ddifrodi iechyd meddwl ac effeithio 

ar berthynas teuluoedd. Dylid cadw merched 

draw o’r carchar os yn bosibl. Yn hytrach, dylid 

eu cefnogi a’u goruchwylio yn y gymuned i’w 

helpu nhw beidio â mynd i drwbl. 

           

Mwy na tho uwch eu 

pen 
 

Mae arnom ni angen system ofal sy’n mynd gam 

ymhellach na’r materion sylfaenol. Mae’n rhaid i 

‘ofal’ fod yn fwy na darparu to uwchben rhywun; 

mae ar ferched angen amgylchedd cefnogol a 

chariadus. Mae’n rhaid buddsoddi mwy o arian 

mewn lleoliadau gofal o ansawdd da a llety 

gadael gofal. 

          Newid y Gyfraith i Ddiogelu Merched 

Yng Nghymru a Lloegr, yr oedran ieuengaf y 

gellir rhybuddio neu gollfarnu unigolyn am 

drosedd yw 10 oed. Drwy godi’r oedran yma 

gallwn atal merched ifanc rhwng mynd i 

drwbl a chael cofnod troseddol. Byddai 

codi’r oedran y mae cymorth gadael gofal ar 

gael hefyd yn helpu’r rheiny sy’n gadael 

gofal i setlo i fyw ar eu pen eu hunain. 

Byddai’r ddau newid yma yn y gyfraith yn 

atal merched rhag symud rhwng gofal a 

chyfiawnder troseddol.  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gallwch hefyd gysylltu â ni ar Twitter neu e-bost: 

@CareCustody 

claire.fitzpatrick@lancs.ac.uk 

 

Ariannwyd y prosiect gan 
Sefydliad Nuffield. Mae’r 
barn a fynegwyd yn farn yr 
awduron ac nid o reidrwydd 
yn farn y sefydliad.  
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