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Trosolwg o Uned Atal Trais Cymru
Cafodd Uned Atal Trais Cymru ei sefydlu gyda chyllid gan y Swyddfa Gartref yn 2019. Mae'r tîm
craidd yn cynnwys aelodau o heddluoedd, timau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu, Iechyd
Cyhoeddus Cymru, Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi a'r sector gwirfoddol.
Mae'r Uned yn ymrwymedig i ddefnyddio dull gweithredu iechyd y cyhoedd i atal trais. Mae'r dull
iechyd hwn yn herio'r cysyniad bod trais yn anochel ac yn hytrach mae'n dangos bod modd rhagweld
trais a'i atal, fel unrhyw broblem iechyd arall. Mae'r Uned yn ceisio tystiolaeth er mwyn deall
achosion trais a beth sy'n gweithio i'w atal, a defnyddio'r dystiolaeth hon er mwyn datblygu
ymyriadau sy'n canolbwyntio ar yr achosion sylfaenol hyn. Caiff yr ymyriadau hyn eu gwerthuso cyn
y caiff prosiectau a rhaglenni effeithiol eu huwchraddio er mwyn helpu mwy o bobl a chymunedau
ledled Cymru drwy ddull system gyfan o atal trais.
Mae Uned Atal Trais Cymru yn gweithio gyda phartneriaid er mwyn monitro effaith y mesurau
ymateb i COVID-19 ar drais yng Nghymru. Mae’r data yn dangos bod trais mewn mannau
cyhoeddus wedi lleihau yn ystod cyfyngiadau COVID-19. Fodd bynnag, mae tystiolaeth y gall
bywyd nos ddwysáu'r risg o drais, gan gynnwys unigolyn ar unigolyn a thrais rhywiol. Mae'r uned
wedi cynnal yr ymchwil cyflym hwn mewn partneriaeth ag Iechyd Cyhoeddus Cymru er mwyn
cefnogi gwaith Llywodraeth Cymru ac asiantaethau eraill wrth ailagor amgylcheddau bywyd nos
yn ddiogel ac atal trais.
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1. Cyflwyniad
Ar adeg argyfwng cenedlaethol a rhyngwladol, mae pandemig COVID-19 (coronafeirws) wedi arwain
at gau a rhoi cyfyngiadau ar amgylcheddau bywyd nos ledled y byd gan gynnwys Cymru (gweler Blwch
Blwch 1: Achosion o gau yng 1). Ar ôl misoedd o fesurau rheoli, mae llawer o wledydd bellach
yn y broses o ailagor eu heconomïau bywyd nos. Wrth i'r
Nghymru
cyfyngiadau hyn gael eu codi'n raddol, rydym yn wynebu'r her o
Ar 20 Mawrth 2020,
gorchmynnodd Llywodraeth
sut i ailagor yr economi liw nos yn ddiogel wrth leihau risgiau o
Cymru i dafarndai, clybiau,
drosglwyddo COVID-19, diogelu diwydiannau liw nos a sicrhau
bwytai a busnesau eraill yng
nad yw trefn ‘arferol newydd’ bywyd nos yn dwysáu problemau
Nghymru gau er mwyn atal
iechyd y cyhoedd eraill, yn enwedig trais.
COVID-19 rhag lledu.
Mae'r economi liw nos yn darparu buddiannau cymdeithasol ac
economaidd pwysig[1], ond eto gall achosi amrywiaeth o broblemau iechyd y cyhoedd gan gynnwys
meddwdod, defnyddio cyffuriau, ymddygiad rhywiol risg uchel, trais a throseddau [2–4]. Yn
ychwanegol at hyn bellach mae'r risg o drosglwyddo COVID-19. Fel arfer mewn amgylcheddau bywyd
nos sy'n ffynnu mae torfeydd, sŵn, meddwdod a rhyngweithio cymdeithasol agos; amodau sy'n
hwyluso trosglwyddiad clefydau heintus megis COVID-19. Bydd y mesurau sy'n angenrheidiol er mwyn
lleihau'r risg o drosglwyddo (gweler y ffeithlun isod) yn newid y ffordd y gall amgylcheddau bywyd nos
weithredu. Yn ei dro, gall y newidiadau hyn gael effaith ar risgiau o drais a phroblemau iechyd y
cyhoedd a chyfiawnder troseddol eraill yn yr economi liw nos. Yn ystod cyfyngiadau bywyd nos COVID19, nodwyd gostyngiadau yn niferoedd y derbyniadau i adrannau damweiniau ac achosion brys am
resymau sy'n gysylltiedig â chyffuriau ac alcohol ac anafiadau treisgar cysylltiedig [5–7]. Fodd bynnag,
roedd adroddiadau eraill yn awgrymu cynnydd mewn achosion o yfed yn y cartref a cham-drin
domestig [7,8]. Felly, mae'n bwysig nodi'r effeithiau posibl ar drais y gallai newidiadau yn ymwneud â
COVID-19 i fywyd nos eu hachosi, fel y gall dulliau er mwyn lleihau ac atal effeithiau o'r fath gael eu
cynnig.

2. Nod
Nod yr ymchwil iechyd y cyhoedd cymwysedig cyflym hwn yw asesu'r dystiolaeth a'r arferion gorau
sy'n dod i'r amlwg er mwyn llywio'r gwaith o ailagor amgylcheddau bywyd nos yng Nghymru (haf –
hydref 2020) yn dilyn mesurau cyfyngiadau COVID-19 er mwyn helpu i gynnal achosion cyfredol ac
atgyfodol o COVID-19 ac atal trais. Yn ogystal, mae'n ychwanegu at y sail dystiolaeth byd-eang ar reoli
clefydau heintus ac atal trais/diogelwch yn yr economi liw nos.
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3. Dulliau
Cynhaliwyd adolygiad tystiolaeth cyflym rhwng 1 a 31
Cadw pellter
cymdeithasol
Gorffennaf 2020 gan gynnwys llenyddiaeth gyhoeddedig,
erthyglau newyddion, dogfennau polisi a chyfweliadau â
Cyfyngiadau
Cyfyngiadau ar
rhanddeiliaid allweddol yng Nghymru, mannau eraill yn y
niferoedd mewn
ar
safleoedd
DU ac yn rhyngwladol. Mae'r briffiad hwn yn crynhoi
wasanaeth
canfyddiadau allweddol o'r adolygiad ac ystyriaethau
Mesurau
allweddol ar gyfer y sectorau iechyd, cyfiawnder
bywyd nos
COVID-19
troseddol, y diwydiant economi liw nos a'r trydydd sector.
Mae'n cyflwyno rhai enghreifftiau allweddol o'r ffordd y
Hylendid a
Olrhain
gorchuddion
mae amgylcheddau bywyd nos wedi ailagor mewn
cysylltiadau
wyneb
gwledydd eraill (gweler Adran 4.1) a'u profiadau (gweler
Adran 4.2); mae'n amlinellu enghreifftiau o'r ffordd y gall
Trafnidiaeth
mesurau i leihau risgiau o COVID-19 effeithio ar risgiau o
drais (Tabl 1, Adran 4.3); ac mae'n darparu rhai
ystyriaethau allweddol ar gyfer ailagor amgylcheddau bywyd nos yng Nghymru (gweler Blwch 2, Adran
5).
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4.

Canfyddiadau allweddol
4.1. Cyfyngiadau COVID-19 rhyngwladol ar fywyd nos

Mae'r ffeithluniau isod yn rhoi enghreifftiau o pryd a sut mae amgylcheddau bywyd nos wedi ailagor
mewn gwledydd gwahanol a rhai o'r rheoliadau allweddol sydd wedi cael eu rhoi ar waith gan
awdurdodau, gan ddefnyddio data a gasglwyd o lenyddiaeth lwyd, erthyglau newyddion a gwefannau
llywodraethau [9–20].
Cadw pellter cymdeithasol

1 metr a mwy
mewn:
 tafarndai a
bwytai yn
Lloegr

1.5 metr mewn:
bariau a
chlybiau yn yr
Almaen
 lleoliadau â
seddau yn yr
Iseldiroedd
 bariau a
chlybiau nos
yn Sbaen


2 metr mewn:
gerddi cwrw
yng Nghymru
 bariau a
chlybiau yng
Ngwlad yr Iâ
 lleoliadau ym
Mhortiwgal


4 metr sgwâr*
mewn:
 tafarndai,
casinos, caffis a
bwytai yn
Awstralia ac 1.5
metr rhwng
cwsmeriaid

* mae hyn yn helpu i bennu'r nifer uchaf o bobl sy'n gallu bod mewn safle.

Cadw cofnodion






Awstralia
Yr Almaen
Japan
De Korea
Ledled y DU

Gorchuddion
wyneb:




Yr Eidal
Japan
Portiwgal

Gwasanaeth wrth y
bwrdd/cwsmeriaid
yn eistedd:







Yr Almaen
Yr Eidal
Yr Iseldiroedd
Lloegr
Sweden
Y Swistir
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Mae cyfyngiadau eraill wedi cynnwys uchafswm niferoedd, cau yn gynharach, a dim dawnsio na
cherddoriaeth uchel. Ceir trosolwg llawn o'r cyfyngiadau gyda dyddiadau gweithredol yn Nhabl 2 yn
yr adroddiad llawn.

4.2. Profiadau rhyngwladol o COVID-19, trais a rheoli ailagor amgylcheddau bywyd nos
Mae llawer o wledydd yn y camau cynnar o ailagor amgylcheddau bywyd nos yn dilyn cyfyngiadau
COVID-19 ac mae tystiolaeth sy'n dangos goblygiadau a rheolaeth hyn i risgiau trais a throsglwyddo
COVID-19 yn gyfyngedig iawn ar hyn o bryd. Fodd bynnag, gellir dysgu llawer o bethau o'r profiadau y
mae'r cyfryngau a rhanddeiliaid allweddol yn adrodd arnynt. Mae'r enghreifftiau canlynol yn codi rhai
materion perthnasol i'w hystyried yng Nghymru. I weld astudiaethau achos llawn, ewch i'r adroddiad
llawn (gweler Adran 4.2).
Trosglwyddo COVID-19 mewn tafarndai a bwytai
Mae nifer o enghreifftiau eisoes wedi dod i'r amlwg o drosglwyddo COVID-19 rhwng cwsmeriaid mewn
tafarndai a chlybiau. Er enghraifft:


Yn Seoul, De Korea, yn fuan ar ôl ailagor clybiau nos bu clwstwr o achosion o'r coronafeirws yn
gysylltiedig â dyn 29 oed a oedd wedi ymweld â nifer o glybiau nos [21]. Roedd y clybiau nos hyn
yn cyfrif am fwy na 160 o achosion gyda throsglwyddiadau dilynol yn y gymuned. Er ei bod yn
ofynnol i leoliadau gasglu manylion cyswllt cwsmeriaid, nododd awdurdodau iechyd y cyhoedd
nad oedd y wybodaeth ar gyfer tracio yn ddigonol ac weithiau roedd yn ffug, a oedd yn gwneud
olrhain cysylltiadau yn anodd iawn [21]. Roedd pobl ifanc yn symud o gwmpas ac yn cael
amrywiaeth o gysylltiadau yn ystod noson allan. O ganlyniadau i'r achosion, gorchmynnwyd i
glybiau nos a bariau gau am gyfnod amhenodol.



Yn Ne Cymru Newydd, Awstralia, cafodd 30 o unigolion brawf COVID-19 cadarnhaol ar ôl ymweld
ag un dafarn, neu ar ôl bod mewn cyswllt agos â rhywun a oedd wedi ymweld â'r dafarn.
Cynghorwyd cwsmeriaid y dafarn i hunanynysu am bythefnos a chael prawf COVID-19 [22–24].
Mewn ymateb, cyflwynodd llywodraeth De Cymru Newydd ostyngiad yn nifer y cwsmeriaid mewn
grŵp o 20 i 10, a rhoi terfyn o 300 o gwsmeriaid i leoliadau [24–26]. Mae'n ofynnol i bob lleoliad
gymryd manylion cyswllt a chofrestru Cynllun Diogelwch COVID-19 [27]. Mae'n ofynnol bod gan
leoliadau sy'n cynnwys mwy na 250 o gwsmeriaid swyddog ar y safle er mwyn gorfodi canllawiau
diogelwch [24,26].

Posibilrwydd colli enillion atal trais blaenorol


Yn Ne Cymru Newydd, Awstralia, mae rhai pryderon bod mesurau atal trais y gweithiwyd yn galed
arnynt yn cael eu colli yn yr ymgyrch i ailagor yr economi liw nos [28]. Yn Newcastle, De Cymru
Newydd, rhoddwyd cyfyngiadau ar oriau trwyddedu er mwyn atal trais yn yr economi liw nos, gan
arwain at ostyngiadau sylweddol a chyson mewn trais [29,30]. Mae adroddiadau bod yr heddlu
wedi bod yn annog gwleidyddion i beidio ag agor amgylcheddau bywyd nos oherwydd y straen
ychwanegol ar swyddogion rheng flaen; nid yn unig delio â thrais, ond bellach problem COVID-19
lle mae'r heddlu wedi gorfod stopio nifer o grwpiau mawr rhag ymgynnull, tu mewn a thu allan i
dafarndai [29,31].

Partïon a rêfs anghyfreithlon sy'n gysylltiedig â thrais a galw ar wasanaethau
Yn ystod y cyfyngiadau symud, a thra bod cyfyngiadau symud yn codi, mae nifer o bartïon a rêfs
anghyfreithlon wedi digwydd ledled Ewrop a'r DU gyda chysylltiadau â thrais, troseddau cyfundrefnol
a chynnydd posibl mewn achosion o COVID-19. Er enghraifft:
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Yn Lloegr, mae nifer o bartïon a rêfs anghyfreithlon wedi bod, lle mae'r rhai sy'n bresennol yn
methu dilyn mesurau cadw pellter cymdeithasol [32–34]. Er bod lledaenu'r coronafeirws mewn
rêfs anghyfreithlon yn bryder iechyd mawr, mae partïon o'r fath wedi arwain at ymddygiad
treisgar, yn enwedig tuag at yr heddlu, ac wedi arwain at fynd i'r ysbyty mewn rhai achosion [32].



Yn Manceinion Fwyaf, Lloegr, mae nifer o rêfs anghyfreithlon wedi bod yn gysylltiedig â
throseddau cyfundrefnol, yn benodol y gangiau sy'n rheoli’r ffordd y caiff cyffuriau eu cyflenwi i
ogledd-orllewin Lloegr [35].



Yng Nghymru, arweiniodd parti ar y traeth at wrthdaro rhwng y rhai a oedd yn bresennol a
thrigolion oherwydd bod rheoliadau COVID-19 yn cael eu torri [36,37]. Galwyd yr heddlu, y
gwasanaeth ambiwlans a Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Badau Achub i'r lleoliad [36].



Yn yr Iseldiroedd, mae partïon anghyfreithlon wedi cael eu cynnal mewn coedwigoedd a mannau
awyr agored eraill ac mae pryderon ynghylch diffyg cadw pellter cymdeithasol a throsglwyddo
COVID-19 [38].



Mae gwledydd eraill sydd wedi bod yn profi problemau tebyg oherwydd partïon anghyfreithlon
yn cynnwys Sbaen, Portiwgal a'r Almaen [39].

Er bod materion o'r fath sy'n achosi problemau wedi cael eu codi, bu rhai enghreifftiau o arferion da
hefyd, a allai helpu i lywio'r broses o ailagor lleoliadau bywyd nos yn fwy diogel:
Dull partneriaeth o leihau lledaeniad clefydau ac atal trais


Yn Yr Hag, yr Iseldiroedd, mae partneriaeth llwyddiannus rhwng yr heddlu, bariau a bwytai wedi
arwain at reoli cyfyngiadau yn llwyddiannus ac mae wedi atal lledaeniad COVID-19 a thrais yn yr
economi liw nos [38]. Mae busnesau wedi bod yn rhoi'r cyfyngiadau ar waith mewn ymgynghoriad
agos â'r heddlu, ac mewn achosion lle mae problemau wedi codi, megis unigolion neu grwpiau yn
bygwth amharu ar y drefn, maent wedi cysylltu â'r heddlu i gael ymateb cyflym [40]. Mae tîm yn
yr heddlu wedi bod yn gweithio’n llawn amser gyda busnesau er mwyn rhoi cymorth digonol, sydd
wedi cynnwys gwneud apwyntiadau, goruchwylio ac, yn olaf, gorfodi [40]. Mae'r dull partneriaeth
hwn yn Yr Hag wedi arwain at isgyfeirio sefyllfaoedd anodd a allai fod yn heriol a rhedeg y fasnach
yn esmwyth, gyda dim ond nifer cyfyngedig o ddirwyon mawr (n = 3) yn cael eu rhoi i safleoedd
am gamreoli cyfyngiadau o gymharu ag ardaloedd eraill yn Yr Iseldiroedd, megis Amsterdam, sydd
wedi cael nifer o ddirwyon (n = 130) [38].

Negeseuon cyson i'r cyhoedd


Yn Lerpwl, Lloegr, mae £445,000 wedi cael ei ddyrannu o'r ‘Gronfa Ailagor y Stryd Fawr yn Ddiogel’
i'w ddefnyddio i greu canol dinas Ewropeaidd ei naws gyda mannau bwyta ac yfed awyr agored er
mwyn bodloni gofynion cadw pellter cymdeithasol a mesurau ychwanegol megis arwyddion,
marciau stryd ac ymgyrchoedd marchnata [41]. Yn ogystal, mae llwybrau beicio dros dro wedi cael
eu cynllunio er mwyn hybu'r defnydd o feiciau fel ffordd ddiogel o deithio [41]. Mae nifer o gamau
pellach wedi cael eu cymryd i atal problemau rhag digwydd yng nghanol y ddinas gan gynnwys
negeseuon diogelwch yn annog y cyhoedd i gadarnhau gyda bwytai a bariau cyn ymweld,
gwasanaeth wrth y bwrdd ar waith, dim adloniant byw, dawnsio mewn grwpiau na cherddoriaeth
uchel, a hapwiriadau gan y cyngor er mwyn sicrhau bod busnesau yn cydymffurfio â chyfyngiadau
iechyd a diogelwch [42]. Yn dilyn ailagor amgylcheddau bywyd nos yng nghanol dinas Lerpwl ar 5
Gorffennaf, dim ond problemau cyfyngedig sydd wedi bod.
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4.3. Effeithiau COVID-19 ar drais a phlismona bywyd nos
O ganlyniad i COVID-19, mae angen gwneud newidiadau sylweddol er mwyn ailagor yr economi liw nos yn ddiogel gan osgoi trosglwyddo'r feirws ymhellach
ar yr un pryd. Gallai'r newidiadau hyn gael effaith ar ymddygiad treisgar, gwrthgymdeithasol a throseddol. Mae'n bwysig nodi'r effeithiau posibl ar drais y
gallai newidiadau i fywyd nos eu hachosi, fel y gall dulliau er mwyn lleihau ac atal effeithiau o'r fath gael eu cynnig.
Mae fframwaith eang (gweler Atodiad 1 yn yr adroddiad llawn) wedi cael ei greu er mwyn mynd i'r afael â'r cyfyngiadau COVID-19 cyfredol a'r goblygiadau y
gallant eu cael ar drais yn yr economi liw nos. Mae'r fframwaith yn dilyn camau amrywiol noson allan, o'r amgylchedd cartref cyn mynd i'r economi liw nos, i
adael yr economi liw nos ar y daith adref a phartïon eraill. Ar bob cam o'r noson allan: disgrifir goblygiadau nifer o gyfyngiadau COVID-19 ar gyfer yr economi
liw nos; yna eglurir yr effeithiau posibl y mae'r goblygiadau hyn yn eu cael ar drais bywyd nos; ac yn dilyn hyn, cynigir awgrymiadau sy'n seiliedig ar dystiolaeth
er mwyn atal a lliniaru'r effeithiau ar drais. Cyflwynir y prif ganfyddiadau isod (Tabl 1) ac maent wedi llywio'r ystyriaethau (Blwch 2).
Tabl 1: Mesurau i leihau risgiau o COVID-19 a'u heffaith ar risgiau o drais
Cyfyngiad

Effaith gadarnhaol ar drais

Cadw pellter 
cymdeithasol



Cyfyngiadau
ar niferoedd
mewn
safleoedd



Effaith negyddol ar drais

Mae'n lleihau'r posibilrwydd o
dorfeydd y tu mewn i
leoliadau ac yn ei dro gall:
leihau aflonyddu rhywiol,
ymosodiadau a ffurfiau eraill
ar drais [4,43–45]
Mae'n ei gwneud yn haws i
staff bennu a yw cwsmeriaid
wedi meddwi ac felly dylid
gwrthod rhoi gwasanaeth
iddynt [46].



Mae'n lleihau torfeydd y tu
mewn i leoliadau (gweler
cadw pellter cymdeithasol –
effaith gadarnhaol).








Gall terfynau llai o ran niferoedd mewn lleoliadau arwain at lawer o giwiau a thorfeydd y tu allan i
leoliadau ac ardaloedd cyfagos o bosibl ac yn ei dro gall arwain at drais [44,47,48] a gwrthdaro
rhwng cwsmeriaid bywyd nos os bydd rhai unigolion yn dewis anwybyddu rheolau cadw pellter
cymdeithasol.
Gall unigolion fod yn fwy tebygol o anwybyddu mesurau COVID-19 gan gynnwys drwy ymddygiad
treisgar oherwydd meddwdod [49,50].
Gall mesurau cadw pellter cymdeithasol gael eu defnyddio gan rai sydd wedi cyflawni cam-drin
domestig er mwyn ynysu a rheoli dioddefwyr. Gallai hyn, ynghyd â’r defnydd o alcohol yn yr economi
liw nos, waethygu effaith cam-drin domestig i ddioddefwyr.
Gall fod llai o bobl o gwmpas yn ystod yr economi liw nos i adnabod sefyllfaoedd a allai fod yn
niweidiol megis trais yn y cartref neu ymosodiadau rhywiol ac felly, llai o gyfle i wylwyr ymyrryd – y
gallu i bobl eraill Helpu, Galw am help, Dweud wrth rywun (ACT) [51,52].
Mae'n annog pobl i dreulio mwy o amser yn cael partïon ac yfed alcohol gartref cyn mynd i'r
economi liw nos. Mae unigolion sy'n yfed ymlaen llaw yn fwy tebygol o ymwneud â thrais [53].
Gall rhai defnyddwyr amgylcheddau bywyd nos chwilio am leoliadau amgen i gynnal partïon neu
rêfs, megis parciau, traethau ac adeiladau gwag, lle nad oes angen iddynt ddilyn cyfyngiadau
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Cyfyngiadau
ar
wasanaeth







Hylendid a
gorchuddion
wyneb



Er mwyn archebu seddau
mewn sefydliadau bywyd nos
mae angen cynllunio'r noson
allan yn effeithiol. Gall hyn roi
ymdeimlad o reolaeth a
diogelwch i unigolion.
Gall cael byrddau i'r holl
gwsmeriaid y tu mewn i
leoliadau leihau cyfraddau
yfed am eu bod yn gallu rhoi
eu diod i lawr.
Gall cyfraddau staff i
gwsmeriaid y tu mewn i
leoliadau wella, gan alluogi
gwasanaeth mwy effeithlon.
Gall hyn alluogi staff i fonitro
yfed gormodol a lefelau
ymddygiad ymosodol yn
effeithiol [46].



Ni nodwyd unrhyw dystiolaeth








niferoedd. Mae'n anodd rheoli'r digwyddiadau anghyfreithlon hyn na chânt eu rheoli, ac maent yn
aml yn gysylltiedig â thrais, ymosodiadau rhywiol a delio mewn cyffuriau [54–56].
Gall fod angen i unigolion aros yn hirach na’r arfer wrth ddod i mewn i leoliad oherwydd
cyfyngiadau niferoedd. Gall hyn achosi rhwystredigaeth, a allai arwain at ymddygiad ymosodol neu
drais [57].
Gall gwasanaeth wrth y bwrdd yn unig annog:
o Grwpiau i brynu mewn rowndiau, sy'n gysylltiedig â meddwdod uwch oherwydd bod mwy o
alcohol yn cael ei yfed.
o Gall unigolion brynu mwy o alcohol na’r arfer ar unwaith am eu bod yn ansicr pryd gall eu
gweinydd ddod yn ôl.
o Gall cwsmeriaid fynd yn fwy meddw na'r bwriad, gan gynyddu'r risg o drais yn gysylltiedig ag
alcohol [58].
Gall rhwystredigaeth oherwydd gwasanaeth arafach yn yr economi liw nos arwain at gam-drin hiliol,
am fod nifer o bobl sy'n gweithio mewn siopau cyfleustra neu orsafoedd petrol, cwmnïau tacsi,
siopau tecawê a mannau bwyd brys o gymunedau lleiafrifoedd ethnig. Mae'r aelodau hyn o staff yn
profi cam-drin llafar a chorfforol a ysgogwyd gan hil gan gwsmeriaid [59]. Ers COVID-19, mae camdrin hiliol a gwahaniaethu yn erbyn pobl o darddiad Asiaidd wedi cynyddu [60].

Gall gwrthdaro godi rhwng cwsmeriaid bywyd nos sy'n dewis ac sy'n peidio dewis anwybyddu
rheolau hylendid neu sy'n dewis peidio gwisgo gorchudd wyneb.
Nid yw'n hawdd adnabod unigolion, a allai annog unigolion i ymgysylltu ag ymddygiad treisgar,
gwrthgymdeithasol neu droseddol. Mae troseddwyr cudd yn fwy tebygol o achosi niwed corfforol
difrifol ac ymosod ar fwy o bobl [61].
Ni ellir gweld cegau pobl. Felly, gall fod yn anodd deall pobl, yn enwedig o ystyried lefelau sŵn uchel
amgylchedd bywyd nos. Gall llai o allu i glywed a deall unigolion arwain at gamgyfleu neu
rwystredigaeth, gan achosi ymddygiad ymosodol [57].
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Trafnidiaeth



Ni nodwyd unrhyw dystiolaeth

Ar hyn o bryd, ni chaniateir i berfformwyr cerddoriaeth byw berfformio a gellir gostwng lefel sain
cerddoriaeth y tu mewn i leoliadau er mwyn atal canu yn uchel ac achosion posibl o drosglwyddo
COVID-19. O ganlyniad, gall diffyg adloniant greu teimladau o ddiflastod, a all arwain at gasineb ac
yfed mwy o alcohol [62,63]. Gall y ffactorau hyn arwain at fwy o ymddygiad ymosodol a thrais [58].
Mae'r rhan fwyaf o gwmnïau trafnidiaeth (tacsis, bysiau, tramiau a threnau) yn Lloegr yn gwrthod
cludo pobl heb orchuddion wyneb. Gall pobl hefyd osgoi trafnidiaeth gyhoeddus am eu bod yn ofni
cael eu heintio. Yn y ddau achos, gall hyn arwain at unigolion yn cerdded adref ar eu pen eu hunain,
gan roi eu hunain mewn perygl o drais ac ymosodiadau rhywiol [64].
Mae rhai cwmnïau trafnidiaeth (e.e. yng Nghymru) wedi gwneud gwisgo gorchuddion wyneb yn
orfodol. Gall rhwystredigaeth neu wrthdaro ddigwydd rhwng gyrwyr a theithwyr os na wisgir
gorchuddion wyneb. Yn ogystal, gall rhai unigolion nad yw cwmnïau trafnidiaeth gyhoeddus yn
fodlon eu cludo gerdded adref ar eu pen eu hunain ac felly gallent wynebu risg uwch o drais rhywiol
[4].



Mae gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus a chynlluniau swyddogion tacsi wedi cael eu lleihau'n
fawr o ganlyniad i COVID-19, a allai arwain at:
o Wrthdaro a thrais rhwng grwpiau o gwsmeriaid bywyd nos yn cystadlu am gyfleusterau
trafnidiaeth cyfyngedig [65].
o Grwpiau o bobl ar y strydoedd wrth i sefydliadau bywyd nos gau, gan gynyddu'r
posibilrwydd o drais [47].
o Y tebygolrwydd o unigolion yn ymddwyn mewn ffordd sy'n creu risg traffig megis gyrru
dan ddylanwad cyffuriau neu alcohol neu dderbyn lifft gan yrrwr meddw [43]. Mae'r
ymddygiad hwn yn debygol o gynyddu gyda gostyngiadau pellach i ddarpariaethau
trafnidiaeth gyhoeddus o ganlyniad i COVID-19.
o Unigolion yn cerdded adref a rhoi eu hunain mewn perygl.
o Unigolion yn gyrru adref a rhoi eu hunain a phobl eraill mewn perygl.



Gall diffyg trafnidiaeth gyhoeddus mewn ardaloedd lle y cynhelir partïon anghyfreithlon arwain at
bobl yn cerdded adref dan ddylanwad alcohol/cyffuriau neu dderbyn lifftiau gan bobl ddieithr, sy'n
cyflwyno risg iddyn nhw eu hunain a phobl eraill a gall fod yn ffactor risg ar gyfer trais rhywiol [4].
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Gwiriadau
iechyd ac
olrhain
cysylltiadau



Gall unigolion fod yn llai
tebygol o ymddwyn yn
dreisgar os bydd eu manylion
cyswllt wedi cael eu cofnodi.




Gall gorfod darparu manylion a gwybodaeth bersonol achosi i rai unigolion deimlo'n rhwystredig. Os
na fydd unigolyn yn dewis cydymffurfio a gwrthodir rhoi gwasanaeth iddo o ganlyniad i hynny, gall y
rhwystredigaeth hon gynyddu gan arwain at ymddygiad ymosodol [57].
Efallai na fydd partïon anghyfreithlon na chânt eu rheoli yn ystyried bod angen olrhain cysylltiadau
ac felly efallai na fyddant yn nodi manylion cyswllt. Ni fydd unrhyw gofnod o bwy sy'n bresennol.
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5. Ystyriaethau ar gyfer ailagor amgylcheddau bywyd nos yn dilyn
COVID-19
Wrth i'r economi liw nos ailddechrau yn dilyn llacio cyfyngiadau COVID-19 yng Nghymru, mae
posibilrwydd y bydd clwstwr o achosion o COVID-19 a chynnydd mewn ymddygiad
gwrthgymdeithasol, treisgar a throseddol. Ar gyfer ailagor yr economi liw nos, mae ffocws ar waith
cydweithredol amlasiantaethol, hyfforddiant effeithiol ar gyfer staff a negeseuon cyson ar aros yn
ddiogel yn ffafriol er mwyn atal trais, lleihau lledaeniad COVID-19 a'r effaith gysylltiedig ar
wasanaethau brys. Wrth symud ymlaen, mae'r mesurau hyn yn berthnasol o hyd ar gyfer darparu
profiad bywyd nos diogel, hapus ac iach.
Cynigir nifer o ystyriaethau o'r canfyddiadau ar gyfer cynllunio ac ailagor amgylcheddau bywyd nos
yng Nghymru (gweler Blwch 2). Mae'r ystyriaethau hyn wedi'u bwriadu ar gyfer amrywiaeth o
sefydliadau gan gynnwys y sectorau iechyd, cyfiawnder troseddol, y diwydiant economi liw nos a'r
trydydd sector, ac maent wedi cael eu datblygu i sicrhau bod unrhyw argymhellion yn y dyfodol yn
addas at y diben ac yn briodol er mwyn helpu i gynnal unrhyw achosion cyfredol ac atgyfodol o COVID19 ac atal trais. At hynny, dylai unrhyw newidiadau mewn proses neu ymarfer fod yn seiliedig ar
dystiolaeth a chael eu gwerthuso yn briodol mewn fforwm amlasiantaethol.
Blwch 2: Ystyriaethau ar gyfer ailagor amgylcheddau bywyd nos wrth gynnal COVID-19 ac atal
trais
1. Gweithio mewn partneriaeth – Ystyried dull amlasiantaethol lle mae busnesau liw nos,
awdurdodau cyfiawnder troseddol, awdurdodau iechyd ac awdurdodau lleol yn cydweithio er
mwyn rheoli'r gwaith o ailagor amgylcheddau bywyd nos, gan gynnwys monitro data
amlasiantaethol er mwyn nodi tueddiadau mewn trais.
Mae gwaith amlasiantaethol er mwyn atal trais a rheoli amgylcheddau bywyd nos eisoes yn
sefydledig yng Nghymru, a bydd gwella hyn yn hanfodol wrth ailagor yr economi liw nos yn
ddiogel. Bydd cydweithio rhwng amrywiaeth o asiantaethau yn galluogi i’r gweithdrefnau mwyaf
effeithiol gael eu rhoi ar waith er mwyn atal trais, ac er mwyn ymyrryd yn gyflym os bydd clwstwr
o achosion o COVID-19 yn digwydd [46,66].
2. Hyfforddiant diwygiedig COVID-19 – Ystyried rhoi rhaglen hyfforddi ddiwygiedig ar waith i staff
sy'n ystyried gorchuddion wyneb, cadw pellter cymdeithasol, ymdrin â chiwiau, yfed yn yr awyr
agored, olrhain cysylltiadau a mesurau COVID-19 ac atal trais eraill er mwyn sicrhau bod eu
dealltwriaeth, eu gwybodaeth a'u dull o weithredu yn gyson. Yn ogystal, sut i isgyfeirio
digwyddiadau gan ddefnyddio sgiliau llafar cryf a chlir ac ystumiau eraill. Gall asesiadau risg
newydd yn cwmpasu newidiadau i brosesau ac arferion yn unol â chyfyngiadau COVID-19 hefyd
helpu i liniaru lledaeniad y feirws a thrais.
Credir bod hyfforddiant COVID-19 yn rhan hanfodol o baratoi'r economi liw nos ar gyfer ailagor
oherwydd nifer y newidiadau i brosesau ac arferion [64]. Yn ogystal, gall parhau i hyfforddi, ac
ailhyfforddi, staff y diwydiant mewn meysydd o ddatrys gwrthdaro a gwasanaeth diodydd cyfrifol
helpu i atal digwyddiadau treisgar rhag digwydd [46,66]. Gall hyfforddi staff i ddefnyddio sgiliau
llafar cryf a chlir ac ystumiau eraill er mwyn isgyfeirio sefyllfaoedd fod yn ddull effeithiol o atal
trais a’r risg o heintio, yn enwedig gan y gall y staff fod yn gwisgo gorchuddion wyneb sy'n ei
gwneud yn anoddach eu clywed a’u deall [66]. Gall cyfathrebu rhwng nifer o leoliadau lleol am
ymddygiad gwrthgymdeithasol neu ddigwyddiadau treisgar wrth iddynt ddigwydd hefyd atal trais
rhag gwaethygu drwy alluogi staff drws gerllaw gadw digwyddiadau dan reolaeth, gwrthod
mynediad i'r cwsmeriaid dan sylw a rhoi gwybod i'r heddlu os oes angen [46].
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3. Rheoli ciwiau a thorfeydd – Ystyried cael nifer uchel o ffigurau swyddogol ar batrôl ar y strydoedd
gyda mesurau rheoli llif yn yr awyr agored er mwyn gwasgaru torfeydd mawr a helpu i reoli ciwiau.
Mae profiad rhyngwladol yn awgrymu bod problemau ymddygiad gwrthgymdeithasol a thrais
wedi bod yn fwy amlwg yn y strydoedd o amgylch ardaloedd bywyd nos nac o fewn safleoedd
trwyddedig eu hunain [44,46–48,67]. Gall niferoedd cyfyngedig mewn lleoliadau arwain at
dorfeydd a chiwiau yn y strydoedd, gan gynyddu'r risgiau o wrthdaro. Felly, gall ffocws ar y
llwybrau mwyaf priodol ar gyfer gwasgaru torfeydd a rheoli ciwiau fod yn fuddiol.
4. Negeseuon cyson am gyfyngiadau, ymddygiad ac aros yn ddiogel – Ystyried darparu negeseuon
clir, cyson ac amserol i'r cyhoedd am gyfyngiadau COVID-19 a disgwyliadau o ran ymddygiad wrth
gael mynediad i safleoedd a thu mewn, a beth fydd yr effeithiau os na chânt eu dilyn, yn enwedig
mewn ardaloedd lle gall fod yn anoddach clywed a gweld a gall pobl fod yn feddw. Yn ogystal,
negeseuon clir i'r cyhoedd am yfed alcohol, atal trais rhywiol a gyrru dan ddylanwad
alcohol/cyffuriau.
Mae negeseuon clir, cyson ac amserol am gyfyngiadau ac aros yn ddiogel wedi cael eu nodi fel
ffactor allweddol wrth baratoi'r cyhoedd i ymweliad â'r economi liw nos ddiwygiedig ac er mwyn
lleihau trais [12,64,68]. Gall awgrymiadau gynnwys y canlynol: chwistrellu glanhawr alcohol ar
ddwylo cwsmeriaid wrth iddynt gael mynediad i'r safle, negeseuon clir ar waliau sy'n weladwy yng
ngoleuadau'r amgylchedd ac arwyddion cadw pellter cymdeithasol mewn toiledau/wrinalau.
Bydd cydweithredu yn galluogi i negeseuon fod yn gyson ar draws asiantaethau. Gellid darparu
negeseuon drwy nifer o lwyfannau er mwyn i fwy o bobl eu gweld, gan gynnwys arwyddion,
cyfryngau cymdeithasol, hysbysebion ar-lein a llwybrau amgen (e.e. celf a cherddoriaeth).
5. Hylendid a golchi dwylo – Ystyried darparu mynediad hawdd i hylif diheintio dwylo a
chyfleusterau golchi yn y safle sy'n osgoi tagfeydd yn y safle.
Gall ‘gorsafoedd hylendid’ hygyrch arwain at lai o orbryder a llai o rwystredigaeth, gwrthdaro
a/neu drais rhwng pobl yn aros mewn ciwiau hir [57], yn ogystal â lleihau achosion o drosglwyddo
COVID-19.
6. Mannau cul (lleoliadau bwyd tecawê a siopau diodydd trwyddedig) – Ystyried sicrhau trefniadau
rheoli lleoliadau bwyd tecawê a siopau diodydd trwyddedig yn ddiogel gan gynnwys rheoli cadw
pellter cymdeithasol a thorfeydd y tu mewn a’r tu allan i safleoedd.
Gall mesurau gan gynnwys staff diogelwch, arwyddion clir a rheoli llif er mwyn annog rheolau
cadw pellter cymdeithasol a disgwyliadau o ran ymddygiad y tu mewn a thu allan i leoliadau bwyd
tecawê a siopau diodydd trwyddedig leihau torfeydd a thrais cysylltiedig [47].
7. Trafnidiaeth ddiogel – Ystyried darparu negeseuon i'r cyhoedd am gario gorchudd wyneb ac arian
er mwyn teithio adref, gan sicrhau bod gwasanaethau nos digonol, swyddogion tacsi a goleuadau
stryd da ar gyfer pobl sy'n cerdded adref.
Mae swyddogion tacsi wedi profi eu bod yn effeithiol iawn mewn trefi a dinasoedd (gan gynnwys
yng Nghymru) o ran lleihau tacsis anghyfreithlon, rheoli ciwiau tacsi, gwella diogelwch pobl sy'n
agored i niwed a delio â sefyllfaoedd gwrthdrawol [69].
8. Profi, Olrhain a Diogelu – Ystyried cynnal cofnodion a manylion cyswllt staff, cwsmeriaid ac
ymwelwyr er mwyn eu rhannu a gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu GIG Cymru pan ofynnir
amdanynt.
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Bydd cefnogi prosesau olrhain cysylltiadau drwy gadw cofnod o bawb ar y safle, yn ddelfrydol o
ddogfen adnabod, nid yn unig yn helpu i nodi pobl a allai fod wedi dod i gysylltiad â'r feirws ac
sy'n asymptomatig (h.y. nid ydynt yn dangos symptomau eto) [70] ond gall hefyd helpu i leihau
trais mewn sefydliadau bywyd nos a reolir. Gall cwsmeriaid fod yn llai tebygol o ymddwyn yn
dreisgar neu'n droseddol os oes gan sefydliadau bywyd nos fynediad i'w manylion cyswllt, sy'n
golygu y gellir eu hadnabod. Fodd bynnag, mae rhai gwledydd wedi bod yn profi problemau lle
mae cwsmeriaid yn rhoi gwybodaeth anghywir neu anghyflawn [21].
9. Partïon/rêfs anghyfreithlon – Parhau i gasglu cudd-wybodaeth am bartïon/rêfs anghyfreithlon
wedi'u cynllunio er mwyn eu hatal rhag digwydd.
Er bod trais bywyd nos mewn trefi a dinasoedd yng Nghymru yn isel ar hyn o bryd oherwydd nifer
o ffactorau yn gysylltiedig â llacio cyfyngiadau [68], cafwyd adroddiadau ynglŷn â chario arfau,
troseddau cyfundrefnol a thrais rhywiol mewn partïon a rêfs anghyfreithlon [35,54,64,71]. Mae
partïon a rêfs anghyfreithlon yn cyflwyno risg uchel o ran trosglwyddo COVID-19, yn enwedig am
nad yw'n debygol y bydd manylion cyswllt yn cael eu cymryd, gan olygu na fydd cofnod o bwy sy'n
bresennol er mwyn cefnogi prosesau olrhain cysylltiadau. Felly, gall ffocws ar fynd i'r afael â
digwyddiadau o'r fath er mwyn lleihau'r materion cysylltiedig fod yn fuddiol. Gall monitro'r
cyfryngau cymdeithasol [67] ac apelio i gymunedau lleol helpu swyddogion yr heddlu i gael cuddwybodaeth am leoliadau rêfs sydd ar y gweill, gan eu galluogi i gymryd mesurau rhagweithiol ac
ataliol. Fodd bynnag, gall ffocws trwm ar bartïon anghyfreithlon arwain at anfon mwy o heddlu i
ddigwyddiadau gwledig, gan olygu bod llai o bresenoldeb mewn trefi a dinasoedd.
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