
Cynhyrchwyd yr adroddiad hwn 

gan Hyb ACE Cymru gyda chyllid 

gan Lywodraeth Cymru. 

I weld yr adroddiad, 

sganiwch isod

Nodau'r Astudiaeth

Dulliau

Ymgymerwyd ag astudiaethau achos o fenywod sydd

wedi troseddu yng Nghymru i archwilio llwybrau at

droseddu. Cafodd yr astudiaethau achos hyn eu

cymharu â thystiolaeth i archwilio sut mae'r sylfaen

dystiolaeth ryngwladol yn gymwys i fenywod yng

Nghymru.

Cysylltwch â ni:

ace@wales.nhs.

uk

Nodi Llwybrau Menywod at Droseddu a’r Cyfleoedd Atal ac 

Ymyrraeth Gynnar Sylfaenol i Fenywod Mewn Perygl o Droseddu 

yng Nghymru 

Emma Sheeran

Canfyddiadau: Adolygiad Llenyddiaeth Dau

Canfyddiadau: Astudiaethau Achos
Mae ffactorau sy'n dylanwadu ar risg menywod yn dod i 

gysylltiad á'r System Cyfiawnder Troseddol yn eistedd o fewn y 

themâu canlynol. Canfuwyd fod y ffactorau hyn yn gorgyffwrdd 

ac yn rhyngweithio ar draws themâu:

• Tlodi

• Camdriniaeth ddomestig a thrais rhywiol

• Profiadau niweidiol yn ystod plentyndod.

• Salwch meddwl a defnydd sylweddau

• Anaf i'r ymennydd

• Niwroamrywiaeth

• Hil/ethnigrwydd

Canfyddiadau: Adolygiad Llenyddiaeth Un

Thema 
Ymyrryd 

Argymhellion

Atal sylfaenol ar 
gyfer plant a 
menywod yn y 
System 
Cyfiawnder 
Troseddol 

Lleihau effeithiau negyddol carcharu mamau 
a hyrwyddo ffactorau diogelu megis 
cyrhaeddiad addysgol a chynhwysiad 
cymdeithasol trwy gymorth arbenigol i 
deuluoedd menywod yn y System Cyfiawnder 
Troseddol

Gwasanaeth ac 
ymyriadau iechyd 
meddwl 

Gwella mynediad at wasanaethau a 

thriniaethau iechyd meddwl, cymorth wedi'i 

leoli yn y gymuned ac wedi'i arwain gan 

gymheiriaid, a chymorth iechyd meddwl lefel 

is i leihau cynnydd at anghenion iechyd 

meddwl mwy cymhleth. 

Cymorth anaf i'r 
ymennydd 

Gwella mynediad at ymyriadau seicolegol, 
deddfu ar safon genedlaethol ar gyfer 
gwasanaethau cymorth adfer o anaf i'r 
ymennydd, a sicrhau bod cyfarpar sgrinio 
gwybodus am rywedd yn cael eu defnyddio i 
adnabod anghenion

Timau 
amlddisgyblaethol

Datblygu timau o arbenigwyr o amrediad o 
ddisgyblaethau sydd wedi'u lleoli mewn 
meddygfeydd teulu

Cymorth i 
unigolion 
niwroamrywiol

Gwella'r adnabod a'r cymorth a gynigir i 
fenywod niwroamrywiol gan ddefnyddio 
cyfarpar sgrinio sy'n wybodus am rywedd

Cymhwyster 
diwylliannol

Dylai gwasanaethau y mae menywod yn dod i 
gysylltiad â nhw hyfforddi'r holl staff i gael 
cymhwyster diwylliannol wrth ddarparu 
cymorth

Cafodd sawl ffactor posibl sy'n dylanwadu ar risg

menywod yn troseddu, yn ogystal â chyfleoedd

ymyrraeth cynnar ac atal sylfaenol, eu hadnabod yng

Nghymru.

Cam Un: Adolygiad o Lenyddiaeth

Cam Dau: Astudiaethau Achos

Dylanwadodd pedwar prif ffactor ar risg troseddu 

Salwch meddwl             Defnydd sylweddau 

Galar                            Anaf i'r ymennydd

Casgliadau


