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Cyflwyniad 

Croeso i'r ail adroddiad blynyddol ar Strategaeth Trais yn erbyn Menywod, Cam-

drin Domestig a Thrais Rhywiol Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.  Mae byw 

bywyd heb drais a chamdriniaeth yn hawl dynol sy'n berthnasol i bawb.  Mae 

cyfrifoldeb cyfunol i wneud cymdeithas yn lle diogel i bawb.  Nid oes unrhyw un 

yn haeddu cael ei gam-drin ac ni ddylai byth fod yn dderbyniol nac yn cael ei 

normaleiddio.  Nid yw cam-drin yn ffenomenon naturiol yng nghymdeithasau a 

thrwy ganolbwyntio ar ddulliau atal sylfaenol i leihau risgiau a hyrwyddo'r 

ffactorau diogelu, gellir newid hyn.  I'r rheiny sy'n profi trais a cham-drin, gall yr 

effeithiau fod yn hirdymor.   

Mae Strategaeth Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais 

Rhywiol yn canolbwyntio ar dri phrif faes.  

 Diogelu 

 Atal  

 Cefnogaeth 

 

Mae'n bwysig nodi, er y gallai Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin 

Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 (y Ddeddf) ymddangos fel petai'n 

canolbwyntio'n fwy ar 'drais yn erbyn menywod', mae'r Ddeddf, Strategaeth 

Pen-y-bont ar Ogwr a'r adroddiad hwn yn cwmpasu unrhyw ddioddefwr, waeth 

beth fo'i oedran, rhywedd, gallu/anabledd, rhywioldeb, statws cymdeithasol, 

etc.  Ni ddylai neb ddioddef camdriniaeth na thrais ac ni fydd yn cael ei oddef 

ym Mhen-y-bont ar Ogwr. 
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Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a Chynllun Llesiant Pen-y-bont ar Ogwr 

Mae gweithredu'r strategaeth VAWDASV ym Mhen-y-bont ar Ogwr wedi'i 

fewnosod yn gadarn yng Nghynllun Llesiant Pen-y-bont ar Ogwr a Strategaeth 

Diogelwch Cymunedol Pen-y-bont ar Ogwr drwy'r Amcan Llesiant - Cefnogi 

Cymunedau ym Mhen-y-bont ar Ogwr i fod yn Ddiogel a Chydlynol. 

 

Amcan Lles: Cefnogi cymunedau ym Mhen-y-bont ar Ogwr i fod yn 

ddiogel a chydlynol. 

 

Eleni crëwyd y Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg newydd, sydd wedi golygu 

bod gwasanaethau VAWDASV Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi 

dechrau rhanbarthu yn unol â Deddf 2015.  Mae partneriaeth Comisiynu 

Rhanbarthol Cwm Taf wedi'i sefydlu ac mae llawer iawn o waith wedi'i wneud 

drwy asesiad anghenion strategol ar y cyd ledled y rhanbarth ac adolygiad 

manwl o wasanaethau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. 

Mae pandemig byd-eang y Coronafeirws a'r cyfyngiadau symud dilynol wedi 

golygu newid yn y ffocws i faterion gweithredol, sydd wedi oedi ychydig ar y 

gwaith hwnnw.  Wrth i reolaeth gychwynnol yr argyfwng lacio, bydd yn bosibl 

nawr datblygu ein strategaeth ranbarthol ymhellach. 

Trosolwg ar Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 

Mae Pen-y-bont ar Ogwr wedi'i leoli rhwng dwy brif ddinas, sef Abertawe a 

Chaerdydd. Yn 2017, roedd poblogaeth amcangyfrifedig o 144,300 o 

breswylwyr yno, gyda 70,943 ohonynt yn fenywod a 72,234 yn wrywod. Mae 

hyn yn gynnydd tybiedig o 2011 pan adroddwyd yn y Cyfrifiad bod y boblogaeth 

yn 139,178.  

  

Fel rhannau helaeth o Gymru, mae'r cynnydd hwn yn sgil poblogaeth sy'n 

heneiddio.  Wedi'i gynhyrchu yn 2009, rhagamcanodd Gynllun Comisiynu Gofal 

Cymdeithasol Oedolion 2010 - 2020 Byw'n Annibynnol ym Mhen-y-bont ar 
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Ogwr yn y 21ain Ganrif y byddai 143% o gynnydd yn y nifer o bobl 85 oed a hŷn 

erbyn 2030. Mae'r duedd hon yn benodol yn destun pryder mawr i 

ddarpariaeth gwasanaethau cymdeithasol, gan fod oddeutu 50% o'r bobl sy'n 

85 oed neu'n hŷn yn derbyn gwasanaeth ar hyn o bryd. 

 

Poblogaeth Preswylwyr Pen-y-bont ar Ogwr 

 

Cyfanswm y boblogaeth (2018) 

  Pen-y-bont ar 
Ogwr (Niferoedd) 

Cymru 
(Niferoedd) 

Prydain Fawr 
(Niferoedd) 

Poblogaeth 
Gyfan 

144,900 3,138,600 64,533,900 

Gwrywod 71,800 1,547,300 31,864,000 

Benywod 70,943 1,591,300 32,689,900 

 
 

Amrywiaeth  
Mae dadansoddiad ethnig poblogaeth Pen-y-bont ar Ogwr fel a ganlyn: 

 94.6% yn wyn Prydeinig  

 0.4% yn wyn Iddewig  

 1.8% yn wyn arall  

 0.8% yn gymysg 

 1.2% yn Asiaidd neu'n Asiaidd Prydeinig  

 0.4% yn Ddu neu'n Ddu Prydeinig  

 0.3% yn Tsieineaidd 

 3.1% o gefndiroedd heb fod yn wyn  

 

Mae 98 y cant o boblogaeth Pen-y-bont ar Ogwr yn defnyddio Cymraeg neu 

Saesneg fel eu prif iaith, ychydig yn uwch na Chymru yn gyffredinol (97.14%). 

Ar ôl Cymraeg neu Saesneg, y brif iaith fwyaf cyffredin nesaf a siaredir ym 

Mhen-y-bont ar Ogwr yw Pwyleg - sy'n brif iaith 0.54 y cant o'r preswylwyr - ac 

yna Tagalog/Ffilipino - sy'n brif iaith 0.1 y cant o'r preswylwyr. 
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Cristnogaeth yw'r grefydd bennaf o lawer, ac mae'r rheiny sy'n ymarfer 

crefyddau eraill yn cyfrif dim ond 1.2% o boblogaeth Pen-y-bont ar Ogwr, cyfran 

lai na Chymru yn gyffredinol (2.7%). Fel yng Nghymru, yr ail grefydd sy'n cael ei 

hymarfer fwyaf ym Mhen-y-bont ar Ogwr yw Islam, er bod Mwslimiaid ond yn 

cyfrif am 0.4 y cant o'r boblogaeth. Mae crefyddau lleiafrifol eraill yn cynnwys 

Bwdhaeth, Hindŵaeth, Iddewiaeth a Siciaeth. 

 

Yn seiliedig ar gyfrifiad 2011, roedd 13.4% o boblogaeth Pen-y-bont ar Ogwr yn 

nodi bod ganddynt anabledd corfforol, synhwyraidd neu anabledd dysgu neu 

salwch hirdymor ac mae gan oddeutu 2,650 o oedolion anableddau dysgu ym 

Mhen-y-bont ar Ogwr. Mae Gwasanaethau Cymdeithasol Pen-y-bont ar Ogwr 

yn ymwybodol o 522 oedolyn sydd ag anableddau dysgu.  

 

Nid oes data ynglŷn â'r nifer o bobl drawsryweddol ym Mhen-y-bont ar Ogwr.  

Nid oes data dibynadwy ychwaith ynglŷn â'r nifer o bobl sy'n adnabod fel 

lesbiaidd, hoyw neu'n ddeurywiol.  Yn 2016, roedd 95.2% o bobl Cymru yn 

adnabod fel heterorywiol/syth, 1.0% fel hoyw/lesbaidd, 0.7% fel deurywiol, a 

0.4% fel arall; nid oedd 2.7% yn gwybod, neu heb ateb y cwestiwn. 

 

Mae gan Ben-y-bont ar Ogwr 88 Ardal Cynnyrch Ehangach Haen Is (LSOA), ac 

o'r rhain cafodd 10% eu dynodi fel y 10% mwyaf amddifadus yng Nghymru ond 

mae'r cyfraddau tlodi a chyflogaeth yn eithaf tebyg.  Mae 22.7% o blant yn byw 

mewn tlodi ym Mhen-y-bont ar Ogwr, y cyfartaledd cenedlaethol drwy Gymru 

yw 22.2%; mae 75.4% o boblogaeth Pen-y-bont ar Ogwr yn weithredol yn 

economaidd o'i gymharu â chyfartaledd Cymru sef 76%. 

 

Iechyd Meddwl  

Yng Nghymru, bydd un mewn pedwar o oedolion yn profi rhyw fath o broblem 

neu salwch iechyd meddwl yn ystod eu hoes. Amcangyfrifir bod 27,095 o bobl 

ym Mhen-y-bont ar Ogwr wedi cael o leiaf un anhwylder meddwl yn 2015, a 

rhagwelir y bydd y nifer hwn yn cynyddu i 27,289 yn 2035. 

 

Economi a Chyflogaeth 
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Mae'r nifer o bobl mewn cyflogaeth ym Mhen-y-bont ar Ogwr ychydig yn 

uwch na'r cyfartaledd yng Nghymru gyda 77.2% o bobl mewn cyflogaeth 

mewn cymhariaeth â chyfartaledd drwy Gymru o 76.4% 

Tra bod 22.8% o boblogaeth Pen-y-bont ar Ogwr yn anweithredol yn 

economaidd o'i gymharu â 23.6% ledled Cymru, mae mwy o aelwydydd di-

waith ym Mhen-y-bont ar Ogwr na'r cyfartaledd drwy Gymru.  Mae 22.3% o 

aelwydydd Pen-y-bont ar Ogwr yn ddi-waith o'i gymharu â chyfartaledd o 

17.2% drwy Gymru. 

 

Diffinnir aelwydydd mewn tlodi tanwydd os mae gofyn iddynt wario mwy na 

10% o'u hincwm ar ddefnydd tanwydd yr aelwyd, er mwyn bodloni cynllun 

gwresogi boddhaol. Mae 13.4% (6,826) o aelwydydd y sector preifat yn y 

Fwrdeistref Sirol mewn tlodi tanwydd ac mae'r nifer yn codi i 30.7% o 

aelwydydd yn y sector rhentu preifat. O ran y math o aelwyd, mae aelwydydd 

ag un rhiant yn arbennig o dueddol o fod mewn tlodi tanwydd gyda bron i 40% 

o'r aelwydydd hyn mewn tlodi tanwydd. 

 

Gwasanaethau VAWDASV ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 2019/20 

 

 Pwynt cyswllt cyntaf: gwasanaeth pwynt cyswllt cyntaf, cyngor ac eiriolaeth 

i bobl sydd wedi'u heffeithio gan gam-drin domestig a ddarperir ar sail galw 

heibio neu dros y ffôn neu destun ac yn hyblyg ledled lleoliadau estyn allan 

lle mae'r angen.  

 Cymorth yn ôl yr angen: 20 uned cymorth gyda thai yn ôl yr angen i ddynion 

a menywod sy'n profi cam-drin domestig yn y gymuned.  Mae'r Gwasanaeth 

yn cefnogi trawsnewidiad defnyddwyr y gwasanaeth lloches i fyw'n fwy 

annibynnol a/neu'n cefnogi pobl yn y gymuned sy'n profi cam-drin 

domestig. 

 Lloches/Tai â chymorth brys dros dro: wyth uned o gymorth brys yn 

gysylltiedig â thai gyda mynediad at ymateb brys 24 awr ar alwad i fenywod 

a phlant.  

 Llety symud ymlaen/â chymorth: pum uned hunangynhwysol o lety â 

chymorth mewn perthynas â thai a ddarperir fel ffordd o symud ymlaen o 

gymorth yn seiliedig ar lety brys dros dro.  

 Ar Alw/Y Tu Allan i Oriau: system Ar-Alw 24 awr. 
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 Gwella diogelwch: atal digartrefedd drwy alluogi dioddefwyr cam-drin 

domestig i aros yn eu cartrefi eu hunain pan maent yn dymuno gwneud 

hynny a phan mae'n ddiogel iddynt wneud hynny.  

 Gwasanaeth cymorth pwrpasol i blant a phobl ifanc i gefnogi plant, pobl 

ifanc a'u rhieni sydd wedi'u heffeithio gan gam-drin domestig 

 Gwasanaeth Ymyrraeth mewn Argyfwng Risg Uchel - Eiriolaeth Trais 

Domestig Annibynnol sy'n cefnogi dioddefwyr cam-drin domestig sydd 

mewn risg uchel drwy'r broses Cynhadledd Asesu Risg Aml-Asiantaeth 

(MARAC).  

 Dewisiadau - rhaglen 32 wythnos ar gyfer y rheiny sy'n cyflawni trais 

domestig 
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Mesur y Strategaeth 
 

Codi ymwybyddiaeth a herio agweddau o drais yn erbyn menywod, cam-
drin domestig a thrais rhywiol ledled Sir Pen-y-bont ar Ogwr 
 
Yn ystod yr Ymgyrch Rhuban Gwyn fis Tach/Rhag 2019, cynhaliwyd 7 bwrdd 
Ymwybyddiaeth y Cyhoedd ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Maesteg a Phorthcawl 
a bu i gyfanswm o 56 o bobl ymgysylltu.  Bu i ddigwyddiadau mewn 
perthynas â'r thema 'Diwrnod Oren' a gynhaliwyd fis Ebrill ddenu 182 o bobl 
leol a gafodd gyngor a gwybodaeth gyffredinol ynglŷn â sut i geisio 
cefnogaeth a chyngor.  
 
Yn ystod y cyfnod rhwng mis Ebrill 2019 hyd at ganol Mawrth 2020, 
cynhaliwyd 82 Bwrdd Ymwybyddiaeth y Cyhoedd eraill yn lleoliadau ledled y 
Fwrdeistref Sirol, gan gynnwys canol dinas Pen-y-bont ar Ogwr, Cwm Garw, 
Cwm Ogwr, Porthcawl, y Pîl, Bracla, Maesteg, Caerau, Pencoed, Sarn, 
Ynysawdre a Bryntirion.   
Y cyfanswm o bobl y cysylltwyd â nhw yn yr holl fyrddau Ymwybyddiaeth a 
gynhaliwyd rhwng mis Ebrill 2019 hyd at ganol Mawrth oedd 1,881.  
 
Cynhaliwyd sesiynau ar y cyd â CALAN DVS yn y Crisis Café a sefydlwyd yng 
nghanol dinas Pen-y-bont ar Ogwr i gefnogi unigolion bregus sy'n anfodlon 
ymgysylltu â gwasanaethau. 
 
Bu i ystod o bartneriaid fynychu neu gefnogi'r digwyddiadau, gan gynnwys 
Heddlu De Cymru, CALAN DVS, WCADA, Cymorth i Ddioddefwyr, Adran Tai 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, a thimau Iechyd Meddwl a 
Chyflogadwyedd. 
 
Wrth i'r cyfnod clo a achoswyd gan y pandemig coronafeirws ymestyn i 
wythnosau, postiwyd ymgyrchoedd codi ymwybyddiaeth pellach trwy'r 
cyfryngau cymdeithasol a gwefannau partner.  Yn ogystal, lansiwyd ymgyrch 
poster a baner gyda gwybodaeth ar gael mewn archfarchnadoedd, adrannau 
Damweiniau ac Achosion Brys a lleoliadau eraill lle caniateir preswylwyr i 
ymgynnull. 
 
Bellach mae gwasanaeth VAWDASV Pen-y-bont ar Ogwr yn cael ei gynrychioli 
ar bob partneriaeth strategol ranbarthol a lleol, gan gynnwys Bwrdd 
Partneriaeth VAWDASV Cwm Taf, Bwrdd Diogelu a Bwrdd Cynllunio Ardal.   
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Codi ymwybyddiaeth ymhlith plant a phobl ifanc am bwysigrwydd 
perthnasau diogel, cyfartal ac iach a bod ymddygiad ymosodol yn anghywir 
bob amser 

28 sesiwn perthnasau diogel, cyfartal ac iach wedi'u cynnal mewn ysgolion 
509 o blant a phobl ifanc wedi mynychu'r rhaglen perthnasau iechyd gan 
Sbectrwm 
317 o blant a phobl ifanc wedi'u cefnogi gan CALAN DVS 
Mae adnoddau ar-lein ac ar y cyfryngau cymdeithasol wedi'u datblygu i blant 
a phobl ifanc i'w defnyddio yn ystod y cyfnod clo cyfredol. 
 

 
Cynyddu'r ffocws ar wneud y rheiny sy'n troseddu yn atebol a darparu 
cyfleoedd i newid eu hymddygiad ar sail diogelwch dioddefwyr. 
Cynhaliwyd dadansoddiad manwl o raglenni cyfredol i'r rheiny sy'n troseddu 
gan y Ganolfan Iechyd a Chyfiawnder ym Mhrifysgol Nottingham.  Nod yr 
astudiaeth oedd adolygu'r rhaglenni cyfredol i'r rheiny sy'n cyflawni cam-drin 
domestig ac adnabod gwasanaethau sydd eu hangen ar y rheiny sy'n cyflawni 
VAWDASV ledled Cwm Taf a Phen-y-bont ar Ogwr.  Bydd argymhellion yr 
adolygiad yn cael eu defnyddio i fod yn sail i ddarpariaeth y rheiny sy'n 
cyflawni troseddau yn y dyfodol. 
 
Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru yn ariannu'n llawn gwaith 
cyflwyno'r rhaglen DRIVE i'r rheiny sy'n troseddu a fydd yn dechrau fis 
Gorffennaf 2020.  Mae DRIVE yn ddull gweithredu ar sail rheoli achosion 
dwys i weithio gyda'r rheiny sy'n troseddu. Mae'r dull gweithredu yn 
cynnwys tair prif elfen: Cymorth, Amharu, a Newid Ymddygiad.  
 
 

Darparu dioddefwyr â mynediad cyfartal at wasanaethau ag adnoddau 
addas, o ansawdd uchel, sy'n cael eu harwain gan anghenion, yn seiliedig ar 
gryfderau ac yn ymateb i rywedd 
Bu i'n Gwasanaeth Eirioli Cam-drin Domestig Annibynnol gefnogi cyfanswm o 
509 o ddioddefwyr mewn risg uchel drwy'r broses MARAC yn ystod y 
flwyddyn.  
Gwnaethpwyd cyfanswm o 2519 o gysylltiadau â'r siop un stop Assia. 
Cafodd 107 o ddioddefwyr le mewn lloches. 
Cafodd 250 o ddioddefwyr mewn risg canolig eu cefnogi yn y gymuned. 
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 Gwneud ymyrraeth gynnar ac atal yn flaenoriaeth 
Mae hybiau Cymorth Cynnar wedi cefnogi cyfanswm o 1203 o deuluoedd. 
Mynychodd 44 o gynrychiolwyr weithdy aml-asiantaeth yn ardal Bae'r 
Gorllewin i ddatblygu dull gweithredu cyson i gefnogi plant a theuluoedd. 
Mae CALAN DVS wedi cefnogi 317 o blant a phobl ifanc.  CALAN DVS yw 
darparydd Arbenigol y trydydd sector ym Mhen-y-bont ar Ogwr. 
 

Caiff pobl broffesiynol eu hyfforddi i ddarparu ymatebion effeithiol, 
amserol a phriodol i ddioddefwyr a goroeswyr 

Mae 4,907 aelod o staff y rheng flaen ym Mhen-y-bont ar Ogwr bellach 
wedi'u hyfforddi i adnabod achosion o gam-drin domestig. 
Cafodd y rhaglen hyfforddi'r hyfforddwr Gofyn a Gweithredu ei chyflwyno 
ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn ystod y flwyddyn.  Cwblhaodd y garfan gyntaf o 
ymgeiswyr eu hyfforddiant fis Chwefror.  Mae gwaith cyflwyno pellach wedi'i 
oedi ychydig yn sgil yr argyfwng COVID 19, ond bydd yn ail-ddechrau yn 
ystod y flwyddyn. 
Mae cynllun gweithredu rhanbarthol i weithredu'r Fframwaith Hyfforddiant 
Cenedlaethol ledled ardal Cwm Taf Morgannwg yn cael ei ddatblygu. 
Mae rhaglen hyfforddi ar-lein wedi'i ddatblygu gan CALAN DVS i gefnogi staff 
ar y rheng flaen i gydnabod ac ymdrin â dioddefwyr sy'n datgelu 
camdriniaeth drwy gysylltiadau dros y ffôn. 
Mae aelodau MARAC wedi ymgymryd â hyfforddiant gan Safe Lives. 
 

 

 




