
CEFNDIR

Mae’r broblem hon yn bwysig o ran diogelu pobl o bob oed o dde ddwyrain Asia, Affrica, y Dwyrain Canol, Dwyrain Ewrop, LGBT a 
chymunedau Sipsiwn/Romani/teithwyr. 

Cofnodwyd 11,000 o achosion o droseddau anrhydedd, fel y'u gelwir, gan heddluoedd y DU yn y cyfnod 2010-14 (BBC, 9.7.15). Roedd 
tua 11% o'r rhain yn swydd Gaerhirfryn yn unig. Yn ein profiad ni, mae trais sy’n seiliedig ar anrhydedd yn aml yn gysylltiedig â phriodas 
dan orfod (a phroblemau cysylltiedig), naill ai cyn priodas dan orfod neu ar ôl gwrthod priodas felly. Dylid darllen y papur briffio hwn ar y 
cyd â'r briff ar briodas dan orfod.

PAM Y MAE'N BWYSIG

Gall unrhyw weithiwr proffesiynol ddod ar draws dioddefwr HBV ac felly mae angen i bawb fod yn ymwybodol o’r 'rheol un cyfle'.  
Hynny yw, efallai y bydd gennych un cyfle yn unig sylw bod rhywun yn galw am help, ni waeth pa mor gynnil ac yna bydd gennych yr un 
cyfle hwnnw i achub bywyd. Mae hyn yn golygu bod angen i’r holl weithwyr proffesiynol fod yn ymwybodol o’u cyfrifoldebau a’u 
rhwymedigaethau  pan fyddant yn dod ar draws yr achosion hyn. Pan gaiff achos Drais yn Seiliedig ar Anrhydedd ei nodi am y tro 
cyntaf, mae'n bwysig cael cymaint o wybodaeth â phosibl oherwydd efallai na fydd cyfle arall i'r unigolyn estyn allan. Gall pobl fod 
mewn perygl o lofruddiaeth, herwgipio, ymosod a blynyddoedd o gam-drin rywiol a chaethiwed pan na chânt eu cefnogi ar y cyfle 
cyntaf hwnnw.

Diffiniad Gwasanaeth Erlyn y Goron o drais ar sail anrhydedd: 
"Casgliad o arferion, a ddefnyddir i reoli ymddygiad mewn 
teuluoedd neu grwpiau cymdeithasol eraill er mwyn diogelu 
credoau a/neu anrhydedd diwylliannol a chrefyddol canfyddedig.
Gall trais o'r fath ddigwydd pan fo cyflawnwyr yn amgyffred bod 
perthynas wedi cywilyddio’r teulu a/neu'r gymuned gan “dorri eu 
cod anrhydedd."

Mae'n bwysig nodi mai profiad diwylliannol, nid un crefyddol, yw 
hwn ac mae hefyd yn fath o drais domestig sy'n cael ei roi ar 
waith ymhob ffordd - cam-drin corfforol, emosiynol, meddyliol, 
rhywiol neu ariannol yn ogystal â stelcian ac aflonyddu. Y 
cyfuniad o ymddygiadau yw’r hyn a allai fod yn beryglus iawn ac 
mae'r risgiau bron bob amser yn uchel.

• Gwrandewch yn ofalus ar yr hyn a ddywedir wrthych chi. Efallai 
y byddwch yn clywed cliwiau cynnil yn hytrach na chael 
adroddiad uniongyrchol ar unwaith er enghraifft "fy mrawd 
sy'n fy rheoli i", "Dydw i ddim yn mynd allan na chael ffrindiau" 
neu "Dydw i ddim yn cael bod mewn swydd na mynd i'r coleg". 

• Peidiwch byth â throi person i ffwrdd, na’i adael ar ôl, ei 
amlygu i'w deulu, datgelu ei rif ffôn cyfrinachol, neu ddweud 
wrtho mai cyfrifoldeb rhywun arall yw hyn. Dylai dioddefwyr 
16 oed ac yn hŷn gael eu hasesu gan ddefnyddio y 
CAADA-DASH ac, os asesir eu bod mewn risg uchel, eu cyfeirio 
at y GAAR. 

http://panlancashirescb.proceduresonline.com/pdfs/caada_risk
_ind_checklist a.pdf 

• Gellir defnyddio'r Offer Asesu hwn i nodi'r risg o drais neu 
gam-drin a gellir ei ddefnyddio ar gyfer sefyllfaoedd o Drais 
sy’n Seiliedig ar Anrhydedd (HBV).

• Os ydych yn pryderu am risg i blentyn neu blant, dylech wneud 
atgyfeiriad er mwyn sicrhau y gwneir asesiad llawn o'u 
diogelwch a'u lles. 

• Mewn achosion brys a phan fo pryder uniongyrchol am 
ddiogelwch ffoniwch yr Heddlu ar 999 neu 101 a chyfeiriwch y 
mater at eich goruchwylydd.

Sut y gallem ddod ar draws achosion o Drais sy’n Seiliedig ar Anrhydedd? 
A ydym yn gwbl glir ynghylch beth i'w wneud, yn enwedig gan ystyried y 'rheol un cyfle'? 
Pwy arall y gallwn droi ato am gyngor?
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