
 

 

 

 

   

 

DIGWYDDIAD YMGYSYLLTU STRATEGAETH TRAIS DIFRIFOL 

 

Stadiwm Dinas Caerdydd  

Ffordd Lecwydd, Caerdydd, CF11 8AZ 

Dydd Iau 18fed Gorffennaf 2019 

9.30am i 4.00pm 

 
 

 
Annwyl Gydweithiwr, 
 
 
Ar 9 Ebrill 2018 cyhoeddodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig y Strategaeth Trais Difrifol. 
Mae’r Strategaeth yn rhoi partneriaethau a chymunedau yn ganolog i’w ymagwedd ac mae 
cyfres o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal i'w gefnogi.  Mae’r digwyddiadau hyn yn dod â 
gweithwyr proffesiynol allweddol ynghyd yn cynnwys yr heddlu, iechyd, addysg, 
gwasanaethau cymdeithasol, gwasanaethau troseddau ieuenctid, gwasanaethau prawf, tai 
a'r sector gwirfoddol gyda’r nod o gefnogi a symbylu gweithredu ar daclo trais difrifol. Mae 
hyn yn cyd-fynd â’r ymroddiad hir sefydledig yng Nghymru tuag at ymagwedd iechyd 
cyhoeddus ar gyfer trais a throseddau a gweithredu prydlon, positif a chynnar.   
 
Fe'ch gwahoddir i fynychu’r digwyddiad Trais Difrifol Cymru yn Stadiwm Dinas 
Caerdydd, Ffordd Lecwydd, Caerdydd, CF11 8AZ ar ddydd Iau 18fed Gorffennaf 2019 
o 9.30am tan 4.00pm.  Nifer gyfyngedig o lefydd sydd ar gael ac felly bydd llefydd yn ôl 
trefn y cyntaf i’r felin.  Mae digwyddiadau blaenorol wedi bod â mwy yn chwilio am le nag 
oedd ar gael, a bu'n rhaid i ni siomi rhai gan nad oedd llefydd ar ôl. 
 
Sylwer, bydd y digwyddiad ar ddydd Iau 18fed Gorffennaf nawr yn ddigwyddiad Cymru 
gyfan.  Mae hyn yn cymryd lle'r digwyddiadau blaenorol ac ar wahân oedd wedi eu trefnu 
i'w cynnal yn Ne a Gogledd Cymru.  
 
Bydd y digwyddiad hwn yn galluogi mynychwyr i glywed gan amrywiaeth o siaradwyr yn 
cynnwys Gweinidogion Llywodraeth y Deyrnas Unedig a Chymru, ac mae'n cael ei gynnal 
ar y cyd gan Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu ar gyfer De Cymru, Gogledd Cymru, 
Gwent a Dyfed-Powys.  Bydd yna sesiynau grŵp i drafod camau gweithredu cyfredol a 
beth arall ellir ei wneud i daclo trais difrifol; a chyfleoedd rhwydweithio gyda gweithwyr 
proffesiynol allweddol eraill.  Mae’r digwyddiad am ddim ac fe ddarperir cinio a lluniaeth. 
 
Bydd y digwyddiad yn arbennig o berthnasol i arweinwyr o fewn plismona, gwasanaethau 
plant awdurdodau lleol, gweithwyr addysg ac iechyd, gwasanaethau troseddau ieuenctid a 
phrawf, gwasanaethau gwirfoddol a phenaethiaid cymunedau diogelwch cymunedol ar 
draws Cymru.   
 
  



 
 
Os gwelwch yn dda, cadarnhewch eich presenoldeb erbyn 5pm ar ddydd Gwener 5ed 
Gorffennaf trwy anfon e-bost at SVevents@homeoffice.gov.uk.  Rhowch wybod i ni hefyd 
os byddech chi'n elwa o gyfieithydd Cymraeg ar y dydd. Os na fyddwch yn gallu mynychu 
byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech basio’r gwahoddiad hwn ymlaen i ddirprwy 
perthnasol i fynychu. 
 
 
Yn gywir 
 

 
 
Nick Hunt 
Pennaeth Uned Trais Difrifol 
Y Swyddfa Gartref 
 
 
 

 
 
Dafydd Llywelyn 
Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu  
ar gyfer Dyfed-Powys 
 

 
 
Jeff Cuthbert 
Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu  
ar gyfer Gwent 
 
12 Mehefin 2019 

Gwir Anrh Alun Michael JP OStJ FRSA 
Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu  
ar gyfer De Cymru 

 

Arfon Jones 
Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu  
ar gyfer Gogledd Cymru 
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