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Profiadau niweidiol yn ystod
plentyndod (ACEs) ymysg poblogaeth
o droseddwyr yng Nghymru
Yn yr Arolwg ACEs Carcharorion cyfwelwyd â 468 o oedolion (18-69 oed)a mewn carchar yng
Nghymru rhwng mis Chwefror a mis Mehefin 2018. Gofynnwyd i gyfranogwyr am eu cysylltiad
ag 11 o ACEs yn ystod plentyndod, eu hanes troseddu a’u cysylltiad â thrais yn ddiweddar.

Faint o garcharorion a ddywedodd eu bod wedi cael ACEs unigol?
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Dywedodd dros 8 o bob 10 carcharor ei fod wedi cael o leiaf 1 ACE,
ac roedd bron eu hanner wedi cael 4 ACE neu fwyb
0 ACE

16%

1 ACE

18%

2-3 ACE

21%

≥4 ACE

46%

Roedd carcharorion â 4 ACE neu fwy 4 gwaith yn fwy tebygol o fod wedi treulio
amser mewn sefydliad troseddwyr ifanc (YOI) na’r rhai heb unrhyw ACE
O blith y 46% o garcharorion a oedd erioed wedi bwrw dedfryd mewn YOI:

Roedd gan 9 o bob 10
o leiaf 1 ACE o gymharu ag 8 o bob 10 o’r
rhai a oedd heb dreulio amser mewn YOI
2

Roedd gan 6 o bob 10
4 ACE neu fwy o gymharu â 3 o bob 10 o’r
rhai a oedd heb dreulio amser mewn YOI
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O gymharu â charcharorion heb unrhyw ACE, roedd y rhai â 4 ACE neu fwy:

3x

gwaith yn fwy tebygol o fod wedi eu cael yn euog o ddifrod troseddol

3x

gwaith yn fwy tebygol o fod wedi eu cael yn euog o drais yn erbyn yr unigolyn

3x

gwaith yn fwy tebygol o fod wedi eu cael yn euog o ddwyn

2x

gwaith yn fwy tebygol o fod wedi eu cael yn euog o droseddau cyffuriau

Roedd y rhai â 4 ACE neu fwy hefyd 3.5 gwaith yn fwy
tebygol o fod yn droseddwyr cyson iawnc
O’r 39% o garcharorion a gategoreiddiwyd yn droseddwyr cyson iawn:

Roedd gan 9 o bob 10
o leiaf 1 ACE o gymharu ag 8 o bob 10 o’r rhai
heb eu categoreiddio’n droseddwyr cyson iawn

Roedd cyfran yr unigolion a
ddywedodd fod ganddynt 4 ACE
neu fwy yn cynyddu yn unol â nifer y
cyfnodau yn y carchar
0 ACE

1 ACE

2-3 ACE

≥4 ACE

Roedd gan 6 o bob 10
4 ACE neu fwy o gymharu â 4 o bob 10 o’r rhai
heb eu categoreiddio’n droseddwyr cyson iawn

Roedd ACEs yn cynyddu’n
sylweddol y risgiau o gysylltiad
diweddard â thrais
% yn adrodd eu bod wedi cael cysylltiad
diweddar â thrais
0 ACE

≥4 ACE

25%
21%

59%

49%

47%

29%
20%
25%
Tro cyntaf yn y carchar

23%

22%

8%
13%
≥7 cyfnod yn y carchar

Cyflawni trais

Dioddef trais

Roedd saith o bob 10 o gyfranogwyr yn Gymry, 25% yn 18-24 oed, 84% yn wyn a bron i draean yn dweud nad oedd ganddynt unrhyw gymwysterau
addysgol, gweler y prif adroddiad.

a

Nid yw nifer yr ACEs yn adio i 100% oherwydd talgrynnu. O gymharu, roedd cyfraddau ACEs ar gyfer dynion yn y boblogaeth gyffredinol yn 54% â 0
ACE, 19% ag 1 ACE, 16% â 2-3 ACE, 12% â ≥4 ACE, gweler y prif adroddiad.

b

c

 n seiliedig ar faint o euogfarnau a gofnodwyd ganddynt, a ddosbarthwyd gan ddefnyddio diffiniad y Weinyddiaeth Gyfiawnder o droseddu cyson
Y
iawn, gweler y prif adroddiad.

d

Yn y 12 mis diwethaf.
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1. Cyflwyniad
Gall y profiadau y mae plant yn eu cael wrth dyfu i fyny gael effeithiau
hirdymor ar eu hiechyd a’u llesiant. Mae corff cynyddol o ymchwil yng
Nghymru ac yn rhyngwladol yn dangos sut y gall profiadau niweidiol yn
ystod plentyndod (ACEs; gweler Blwch 1) gael effaith negyddol ar gyfleoedd
bywyd unigolion a chynyddu’r risg o fod yn gysylltiedig â throseddu [1].
Canfu astudiaethau o ACEs yng Nghymru fod
hanner yr oedolion yn y boblogaeth gyffredinol
yng Nghymru wedi cael o leiaf un ACE yn ystod
plentyndod, a bod mwy na 10 wedi dioddef
pedwar neu fwy [1,2]. Roedd unigolion a oedd
wedi dioddef pedwar ACE neu fwy 20 gwaith yn
fwy tebygol o fod wedi’u carcharu ar ryw adeg yn
ystod eu bywydau [1]. Ochr yn ochr â hyn, canfu
astudiaethau fod unigolion yn y system cyfiawnder
troseddol yn adrodd lefelau uwch o niwed yn ystod
plentyndod o gymharu â’r boblogaeth gyffredinol
[3-5], a bod cysylltiad rhwng ACEs a throseddau
mwy difrifol a throseddu parhaus. Fodd bynnag,
ychydig iawn o astudiaethau sydd wedi ymchwilio i
gyfraddau ACEs ymhlith poblogaethau carchardai’r
DU neu gysylltiadau rhwng ACEs a throseddu. Er
mwyn datblygu’r wybodaeth hon yng Nghymru,
holodd Arolwg ACEs Carcharorion boblogaeth

Blwch 1: Profiadau niweidiol yn
ystod plentyndod (ACEs)
Profiadau trawmatig neu ddirdynol sy’n
digwydd cyn y bydd plentyn yn 18 oed yw
ACEs, megis dioddef cam-drin corfforol,
emosiynol neu rywiol, neu fyw mewn cartref
sydd wedi’i effeithio gan drais domestig neu
gamddefnyddio cyffuriau. Mae unigolion
sydd wedi cael ACEs yn wynebu risg uwch o
gael iechyd gwael ar hyd y cwrs bywyd cyfan,
gan gynnwys salwch meddwl [2,6] datblygu
cyflyrau iechyd cronig yn gynnar (e.e. asthma,
diabetes math 2 [1,7]), a marwolaethau
cynamserol [7,8]. Mae cysylltiad hefyd
rhwng ACEs ac sawl math o ymddygiad sy’n
niweidiol i iechyd (e.e. defnyddio cyffuriau),
cyhraeddiad addysgol gwael, trais a chyswllt
gyda’r system cyfiawnder troseddol [9-12]. Y
mwyaf o ACEs y mae pobl yn eu cale, y mwyaf
yw’r risg o ganlyniadau negyddol [12].
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carchar er mwyn deall faint o ACEs yr oeddent
wedi’u cael a’r cysylltiadau rhwng ACEs a hanes
troseddu (e.e. y math o droseddau).
Tan yn ddiweddar, mae ymchwil i boblogaethau
sy’n gysylltiedig â chyfiawnder wedi tueddu i
ganolbwyntio ar ddim ond un math o drawma
(e.e. cam-drin corfforol) neu ychydig o fathau o
drawma [13,14]. Fodd bynnag, mae astudiaethau
yn dechrau dod i’r amlwg yn awr sy’n defnyddio’r
fframwaith ACEs i fesur mathau niferus o niwed
yn ystod plentyndod a’u heffaith gronnus ar
ymddygiad troseddol [15-18]. Er enghraifft,
mewn sampl o oedolion gwrywaidd a oedd wedi’u
carcharu yn yr Unol Daleithiau, dywedodd 90% eu
bod wedi cael o leiaf un ACE a 50% eu bod wedi
cael pedwar ACE neu fwy [19]. Yn yr Alban, cafodd
cwestiynau am ACEs eu hymgorffori yn Arolwg
Carcharorion yr Alban 2017; roedd yr arolwg hwn
yn nodi nifer uchel o ACEs unigol ond nid oedd
yn datgan nifer yr ACEs [20]. Ymhlith pobl ifanc,
mae cysylltiad rhwng ACEs a risg uwch o gyflawni
troseddau difrifol, ac aildroseddu [16,21, 22]. Er
enghraifft, canfu astudiaeth o droseddwyr ifanc
yn yr Unol Daleithiau, er bod gan 80% o leiaf un
ACE a bod gan 23% bedwar ACE neu fwy, roedd
nifer yr ACEs, ar gyfartaledd, ddwywaith yn uwch
ymhlith pobl ifanc a oedd yn cyflawni troseddau
difrifol, treisgar neu gronig [23]. Yn y DU, canfu
astudiaeth o garfan o fechgyn risg uchel yn
Llundain fod y nifer cymedrig o euogfarnau (o 10 i
56 oed) yn dueddol o gynyddu wrth i nifer yr ACEs
gynyddu [16].
Gall ACEs fod yn broblem rhwng y cenedlaethau,
gyda phlant sy’n dioddef ACEs yn wynebu risg
uwch o ddatblygu ymddygiad ac amodau a all
greu ACEs i’w plant eu hunain yn ddiweddarach
[24]. Yn 2009 yng Nghymru a Lloegr, amcangyfrifir
bod gan 200,000 o blant o leiaf un rhiant wedi’i
garcharu [25]. Drwy gylchoedd troseddu rhwng
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y cenedlaethau, mae tua 65% o wrywod â rhiant
sydd wedi’i garcharu yn ystod eu plentyndod
yn debygol o droseddu ar ryw adeg yn ystod eu
bywydau [26]. Felly mae atal ACEs a chefnogi’r
rhai sy’n cael eu heffeithio ganddynt yn hollbwysig
er mwyn osgoi trosglwyddo ACEs ar draws y
cenedlaethau a gwella iechyd y boblogaeth.
Mae polisi Llywodraeth Cymru: Ffyniant i Bawb:
Y strategaeth genedlaethol, yn pennu agenda
genedlaethol ar gyfer atal ACEs a chefnogi
unigolion sydd wedi’u heffeithio gan drawma yn
ystod plentyndod [27]. Mae hyn yn cynnwys y
flaenoriaeth o sefydlu gwasanaethau cyhoeddus
sy’n ymwybodol o ACEs (e.e. wedi’u haddysgu ar
effaith ACEs) ar hyd a lled Cymru [27]. Fel rhan
hollbwysig o’r gwaith o ddatblygu cymdeithas sy’n
ymwybodol o ACEs, mae’n hollbwysig bod gan
asiantaethau cyfiawnder troseddol ddealltwriaeth
o gyfraddau ACEs ymhlith y rhai sy’n gysylltiedig
â’r system cyfiawnder troseddol.
Er nad yw’r cyfrifoldeb cyffredinol dros
gyfiawnder troseddol wedi’i ddatganoli i Gymru,
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mae Llywodraeth Cymru yn pwysleisio ei
ymrwymiad i leihau troseddu/aildroseddu yn y
Fframwaith i gefnogi newid positif ar gyfer y rheini
sydd mewn risg o droseddu yng Nghymru [28].
Mae’r fframwaith yn nodi bod atal ac ymyrraeth
gynnar mewn achosion o ACEs yn flaenoriaeth
i Wasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi
(HMPPS). Gellir defnyddio gwybodaeth gynyddol
am gyfraddau ACEs ymysg carcharorion fel sail
i’r broses o roi ymyriadau priodol ac effeithiol
ar waith gydag unigolion y mae angen cymorth
arnynt. Er mwyn cyfrannu at y ddealltwriaeth
hon, yma rydym wedi edrych ar gyfraddau ACEs
ymhlith y boblogaeth o garcharorion gwrywaidd
yn y DU. Mae’r adroddiad hwn hefyd yn archwilio’r
berthynas rhwng ACEs a hanes troseddu,
mathau o droseddau a chysylltiad â thrais. Mae’r
canfyddiadau yn yr adroddiad hwn yn ychwanegu
at y dystiolaeth am ACEs a throseddu ac yn helpu
i ganfod buddiannau posibl sicrhau bod y sector
cyfiawnder troseddol yn ymwybodol o fathau
o drawma (h.y. yn deall y profiadau yn ystod
plentyndod a allai fod yn sail i droseddu).
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2. Dulliau
Yn 2018, cynhaliodd Uned Gydweithredu Iechyd Cyhoeddus ym Mhrifysgol
Bangor ac Iechyd Cyhoeddus Cymru yr astudiaeth gyntaf o gyfraddau
ACEs mewn carchar i ddynion yng Nghymru. Casglwyd y data rhwng mis
Chwefror a mis Mehefin 2018. Nod yr Arolwg o ACE Carcharorion oedd
ceisio mesur cyfraddau ACEs ymhlith y boblogaeth o garcharorion ac
archwilio unrhyw gysylltiadau rhwng ACEs a mathau o droseddau. Roedd
yr arolwg hefyd yn ymchwilio i’r cysylltiad rhwng ACEs a throseddu.
Roedd cwestiynau’r arolwg yn cynnwys: offeryn
sefydledig i gofnodi cysylltiad ag 11 o fathau o
ACEs; demograffeg y cyfranogwyr (e.e. oedran,
ethnigrwydd); nifer yr euogfarnau a’r mathau
o droseddau; nifer y cyfnodau yn y carchar; a
chyfanswm yr amser (gydol oes) yn y carchar
(gweler Atodiad 1 am ragor o fanylion am y
cwestiynau a holwyd). Roedd yr arolwg hwn hefyd
yn casglu gwybodaeth am strwythur y teulu ac
iechyd a llesiant y cyfranogwr. Roedd pob un o’r
mesurau yn rhai a hunanadroddwyd.
Er mwyn cymryd rhan yn yr astudiaeth, roedd yn
rhaid i unigolion fodloni’r meini prawf ar gyfer
cael eu cynnwys: 18-69 oed; yn gallu cyfrannu’n
wybyddol; a heb fod yn cael eu rheoli o dan
weithdrefnau Asesu, Gofal yn y Ddalfa a Gwaith
Tîm ar y pryd. Cafodd darpar gyfranogwyr eu
hysbysu am yr astudiaeth drwy hysbysebion ar
fannau gwybodaeth electronig i garcharorion,
a dosbarthwyd taflenni yn disgrifio’r astudiaeth
mewn unedau carchardai a bu’r ymchwilwyr
yn ymweld ag unedau carchardai i siarad
wyneb yn wyneb â’r carcharorion. Roedd yr
holl ddeunyddiau’n esbonio’n glir mai diben yr
astudiaeth oedd ymchwilio i brofiadau plentyndod
y cyfranogwyr ac y byddai hyn yn cynnwys
cwestiynau personol megis a oeddent erioed wedi
cael eu cam-drin, wedi gweld trais yn y cartref
neu a oedd aelodau o’u haelwyd wedi defnyddio
cyffuriau. O ganlyniad i’r hysbysebion a’r taflenni,
mynegodd 100 o unigolion ddiddordeb mewn
cymryd rhan yn wreiddiol. Cysylltwyd â 596 o
unigolion eraill i ofyn iddynt gymryd rhan. O blith
y 696 o unigolion, cytunodd 529 i gymryd rhan
mewn cyfweliad a gwrthododd 167. Cwblhaodd
cyfanswm o 470 o unigolion yr holiadur: ni wnaeth
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59 o’r rhai a wirfoddolodd gymryd rhan yn yr
ymchwil (e.e. oherwydd iddynt dynnu eu henw yn
ôl, am nad oeddent yn gymwys neu roeddent wedi
gadael y carchar yn ystod cyfnod yr astudiaeth;
gweler Atodiad 1). Maint y sampl terfynol i’w
ddadansoddi oedd 468 (cafodd dau unigolyn eu
tynnu o’r dadansoddiad o ganlyniad i ddata coll
am ACEs).
Roedd y dadansoddiadau ar gyfer yr adroddiad
hwn yn canolbwyntio ar gyfraddau cyffredinol
ACEs a’r cysylltiadau rhwng ACEs a demograffeg
(h.y. oedran, ethnigrwydd, cyrhaeddiad addysgol;
gweler Atodiad 1), hanes troseddu (e.e. wedi’u
carcharu mewn sefydliad troseddwyr ifanc,
troseddwyr cyson iawn) a mathau o droseddau
(gweler Atodiad 2 am yr holl dablau data).
Archwiliwyd hefyd y cysylltiadau rhwng ACEs
a chyflawni trais ac erledigaeth yn y flwyddyn
ddiwethaf. Roedd y dadansoddiadau’n archwilio
ACEs gan ddefnyddio newidyn nifer a oedd yn
categoreiddio cyfranogwyr yn seiliedig ar nifer
yr ACEs a brofwyd yn ystod plentyndod: dim
ACE, un ACE, dau i dri ACE, a phedwar ACE neu
fwy. Mae manylion pellach am y fethodoleg
a’r dadansoddiadau a ddefnyddiwyd ar gyfer yr
adroddiad hwn yn Atodiad 1.
Rhoddwyd cymeradwyaeth ar gyfer y gwaith
ymchwil gan HMPPS (a elwid gynt yn Wasanaeth
Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr [NOMS]) y
Pwyllgor Ymchwil Cenedlaethol a Swyddfa
Ymchwil a Datblygu’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol
(GIG). Cafwyd cymeradwyaeth foesegol gan
Bwyllgor Moeseg Ymchwil y GIG a Phwyllgor
Moeseg Gofal Iechyd a’r Gwyddorau Meddygol
Prifysgol Bangor.
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3. Canfyddiadau
3.1. Demograffeg y sampl
Cwblhaodd cyfanswm o 468 o gyfranogwyr
gwrywaidd yr arolwg. Roedd eu chwarter (25.4%)
yn 24 oed neu’n iau adeg yr arolwg, gyda thros eu
hanner yn 30 oed neu’n hŷn (ystod 18-69; Ffigur 1).
Dywedodd bron saith o bob 10 mai eu cenedligrwydd
oedd Cymreig (68.6%; Ffigur 2) a dywedodd y
mwyafrif ohonynt fod eu hethnigrwydd yn wyn
(84.2%; Tabl A1). Dywedodd mwy na chwech o bob
10 (63.5%) eu bod yn dadau. Dangosir cymhariaeth
o’r sampl a chyfanswm y boblogaeth o garcharorion
ar gyfer CEM Parc a’r carcharorion gwrywaidd yng
Nghymru a Lloegr yn Atodiad 1 (Tabl Aiii).
Ffigur 1: Oedran y cyfranogwyr

Dywedodd bron i draean (31.0%) o’r sampl nad
oedd ganddynt unrhyw gymwysterau addysgol,
gyda dim ond traean (32.5%) yn dweud eu bod
wedi ennill cymhwyster addysg bellach (e.e. coleg/
chweched dosbarth) neu uwch (e.e. prifysgol)
(Ffigur 3; Atodiad 2, Tabl A1).
Cyn cael eu carcharu, roedd llai na hanner yr holl
unigolion a gwblhaodd yr arolwg wedi bod mewn
cyflogaeth (48.5%; llawn amser/rhan amser neu’n
hunangyflogedig), gyda mwy nag un o bob 10
(11.1%) yn dweud nad oeddent wedi bod mewn
cyflogaeth o ganlyniad i salwch hirdymor neu
anabledd hirdymor (LTSD; Atodiad 2, Tabl A1).
Ffigur 3: Y lefel uchaf o gymhwyster
addysgol a gyflawnwyd

30%
25%

7.5%

20%
15%

31.0%
25.0%

10%
5%
0%

18-20

21-24

25-29

30-39

40-69

Grwpiau oedran (blynyddoedd)

Ffigur 2: Cenedligrwydd y cyfranogwyr

36.5%
Dim cymwysterau
Addysg uwchradd (e.e. Lefel O, TAU/TGAU,
NVQ lefel 1 neu 2, City & Guilds Craft)
Addysg Bellach (e.e. AS/Safon Uwch, Prentisiaeth,
NVQ lefel 3, City & Guilds Advanced Craft )
Addysg uwch (e.e. gradd Prifysgol, NVQ lefel 4-5,
Diploma uwch)

31.4%
Cymreig
Arall

68.6%
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3.2. Cyfraddau ACEs
Roedd yr arolwg yn mesur cysylltiad carcharorion
ag 11 math o ACEs cyn eu bod yn 18 oed (gweler
Atodiad 1, Tabl Ai ar gyfer y cwestiynau a
ddefnyddiwyd). Roedd mwy nag wyth o bob 10
(84.1%) o gyfranogwyr yn dweud eu bod wedi
cael o leiaf un ACE, gydag ychydig yn llai na’u
hanner yn dweud eu bod wedi dod i gysylltiad â
phedwar ACE neu fwy (45.5%; Ffigur 4). Roedd
cyfran y carcharorion a oedd yn datgan eu bod

wedi cael ACEs unigol yn amrywio o 11.5% yn nodi
esgeulustod corfforol i 57.8% yn nodi rhieni’n
gwahanu neu’n ysgaru. Dywedodd traean (32.9%)
fod aelod o’u haelwyd wedi treulio cyfnod yn
y carchar neu wedi’i ddedfrydu i garchar neu
sefydliad troseddwyr ifanc pan oeddent yn tyfu
i fyny. Dangosir cymhariaeth gyda nifer yr ACEs
ymysg gwrywod yn y boblogaeth gyffredinol yng
Nghymru ym Mlwch 2.

Ffigur 4: Cyfraddau ACEs unigol a nifer yr ACEs

ACEs Aelwyd

Rhieni’n gwahanu

57.8%

Salwch meddwl

28.4%

Trais domestig

40.0%

Camddefnyddio alcohol

30.6%

Camddefnyddio cyffuriau

32.3%

Nifer yr ACEs*

ACEs Camdriniaeth

Carcharu

32.9%

Cam-drin llafar

50.0%

Cam-drin corfforol

40.8%

Esgeulustod emosiynol

19.1%

Esgeulustod rhywiol

17.6%

Esgeulustod corfforol

11.5%

0 ACE

15.8%

1 ACE

17.7%

2-3 ACE

20.9%

≥4 ACE
0%

45.5%
10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

* Oherwydd talgrynnu, nid yw nifer yr ACEs yn adio i 100%.

Blwch 2: Cymhariaeth ag Astudiaeth Cymru o ACE a Gwydnwch 2017 [2]
O gymharu ag Astudiaeth Cymru o ACE a
Gwydnwch 2017, a oedd yn gofyn i breswylwyr
yng Nghymru yn y boblogaeth gyffredinol a
oeddent wedi cael yr un 11 ACE, adroddodd
unigolion yn yr Arolwg ACEs Carcharorion eu
bod wedi cael nifer sylweddol uwch o ACEs.
Dywedodd bron hanner yr holl unigolion
(45.5%) yn yr Arolwg ACEs Carcharorion eu
bod wedi dod i gysylltiad â phedwar ACE neu
fwy, o gymharu ag ychydig dros un o bob 10
(11.9%) o wrywod yn yr arolwg o’r boblogaeth
gyfan (cyfradd heb ei haddasu; Ffigur 5).
Roedd cyfradd yr holl ACE unigol yn uwch yn yr
astudiaeth hon nag yn y boblogaeth gyffredinol;
cyflwynir cymariaethau yn Atodiad 2 (Tabl A2).
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Ffigur 5: Nifer yr ACEs a fesurwyd yn y
boblogaeth wrywaidd gyffredinol yng Nghymru
(Astudiaeth Cymru o ACE a Gwydnwch 2017)
ac Arolwg ACEs Carcharorion 2018
60%

Astudiaeth o ACE a Gwydnwch

50%

Astudiaeth
o ACEs Carcharorion


40%
30%
20%
10%
0%

0 ACE

1 ACE

2-3 ACE

≥4 ACE

Arolwg ACE Carcharorion

Ffigur 6: Y gyfran a ddywedodd bod ganddynt gymwysterau addysgol yn ôl nifer yr ACEs
(dim ACEs a phedwar ACE neu fwy)
60%
0 ACE

52.0%
50%

≥4 ACE

45.5%

43.6%

40%

28.6%

30%
22.2%
20%

10%

11.0%

20.0%

12.9%

0%
Dim cymwysterau

Cymwysterau uwchradd

Addysg bellach

Addysg uwch

3.2.1. Y berthynas rhwng ACEs a demograffeg cyfranogwyr
Nifer yr ACEs
Nid oedd unrhyw gysylltiad arwyddocaol rhwng
nifer yr ACEs yr oedd unigolion yn eu datgan a’u
hoedran, ethnigrwydd neu genedligrwydd (Atodiad
2, Tabl A1).
Roedd nifer uwch o ACEs yn gysylltiedig â
chanlyniadau addysgol sylweddol is (h.y. cyfradd
is o gymwysterau addysg bellach ac uwch; p<0.05;
Atodiad 2, Tabl A1). Cynyddodd cyfran yr unigolion
a ddywedodd fod ganddynt bedwar ACE neu fwy o
20.0% o’r rhai â chymwysterau addysg uwch i 45.5%
i’r rhai heb unrhyw gymwysterau (Ffigur 6). Nid
oedd gan ychydig o dan draean (31.0%) o unigolion
â phedwar ACE neu fwy unrhyw gymwysterau
addysg ffurfiol o gymharu ag ychydig dros ddau o
bob 10 (21.6%) o’r rhai heb ACEs.
Roedd cysylltiad arwyddocaol hefyd rhwng nifer
fwy o ACEs a bod yn ddi-waith neu’n sâl neu anabl
yn yr hirdymor cyn mynd i’r carchar (Atodiad 2, Tabl
A1). Dim ond 39.4% o unigolion a ddywedodd bod
ganddynt bedwar ACE neu fwy a oedd wedi bod
mewn gwaith cyn mynd i’r carchar, o gymharu â
62.2% o’r rhai heb ACEs (p<0.05).
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ACEs Unigol
Roedd cyfraddau cam-drin corfforol, rhieni’n gwahanu
a chael eu magu ar aelwyd lle roedd aelod o’r teulu yn
y carchar yn amrywio’n sylweddol yn ôl oedran. Roedd
y cyfrannau a nododd bod eu rhieni wedi gwahanu
a bod aelod o’r aelwyd yn y carchar ar ei huchaf yn y
grŵp oedran ieuengaf ac ar ei hisaf yn y grŵp oedran
hynaf. Er enghraifft, gostyngodd yr aelodau o’r
aelwyd a oedd yn y carchar o 48.8% ymhlith y rhai
18-20 oed i 22.2% ymhlith y rhai 40-69 oed (p<0.05;
Atodiad 2, Tabl A1). Roedd y gwrthwyneb yn wir am
gam-drin corfforol, a oedd yn cynyddu gydag oedran,
o 14.0% o’r rhai 18-20 oed i 50.8% o’r rhai 40-69 oed
(p<0.001; Atodiad 2, Tabl A1). Yr unig ACE lle y cafwyd
cysylltiad arwyddocaol ag ethnigrwydd oedd aelod o’r
aelwyd yn camddefnyddio alcohol, gyda chyfraddau
uwch ymhlith yr ymatebwyr gwyn (33.0% o gymharu
ag 17.6% ymhlith unigolion nad oeddent yn wyn;
p<0.05; Atodiad 2, Tabl A1).
Roedd cyfraddau rhieni’n gwahanu, aelod o’r
aelwyd yn y carchar, camddefnyddio cyffuriau ac
esgeulustod emosiynol yn uwch ymhlith y rhai â
chyrhaeddiad addysgol is (dim cymwysterau neu
gymwysterau uwchradd yn unig) o gymharu â’r
rhai â chymwysterau addysg bellach neu uwch. Er
enghraifft, cynyddodd cyfran y rhai a oedd yn datgan
bod aelod o’r aelwyd wedi bod yn y carchar yn ystod
eu plentyndod o 8.6% ymhlith y rhai â chymwysterau
addysg uwch i 37.9% ymhlith y rhai heb unrhyw
gymwysterau (p<0.05; Atodiad 2, Tabl A1).
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3.3.1. Troseddwyr ifanc
Roedd ychydig o dan hanner (45.9%; Atodiad 2,
Tabl A3) yn datgan eu bod wedi treulio dedfryd
mewn Sefydliad Troseddwyr Ifanc (YOI).
Roedd y gyfran a oedd wedi treulio dedfryd mewn
Sefydliad Troseddwyr Ifanc yn uwch ymhlith
unigolion iau (65.1% o bobl ifanc 18-20 oed o
gymharu â 32.5% o bobl 40-69 oed; p<0.001) a’r
rhai a oedd yn datgan nad oedd ganddynt unrhyw
gymwysterau addysgol (54.5% o’r rhai heb unrhyw
gymwysterau, o gymharu â 14.3% o’r rhai gyda
chymwysterau addysg uwch; p<0.001; Atodiad 2,
Tabl A3).
Roedd cysylltiad arwyddocaol rhwng carcharu
mewn Sefydliad Troseddwyr Ifanc ac ACEs
(Ffigurau 7 ac 8). O’r rhai â phedwar ACE neu fwy,
adroddodd 60.6% eu bod wedi treulio amser
mewn Sefydliad Troseddwyr Ifanc, o gymharu â
25.7% o’r rhai heb unrhyw ACE (p<0.001; Ffigur
8; Atodiad 2, Tabl A3). Roedd mwy na naw o bob
10 (91.2%) o garcharorion a oedd wedi treulio
dedfryd mewn Sefydliad Troseddwyr Ifanc wedi
cael o leiaf un ACE, gyda chwech o bob 10 (60.0%)
yn dweud eu bod wedi cael pedwar ACE neu fwy
(p<0.001; Ffigur 7).
Dywedodd mwy na chwech o bob 10 (62.3%) o
garcharorion a oedd wedi dweud eu bod wedi
cael ACE ar ffurf aelod o’r aelwyd wedi’i garcharu,
eu bod wedi treulio amser mewn Sefydliad
Troseddwyr Ifanc.
Ffigur 7: Carcharu mewn YOI yn ôl nifer yr ACEs
0 ACE

1 ACE

2-3 ACE

≥4 ACE

100%
80%

40%
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Roedd carcharorion â phedwar
ACE neu fwy 4.2 gwaith
yn fwy tebygol o fod wedi
treulio amser mewn Sefydliad
Troseddwyr Ifanc o gymharu â
charcharorion heb unrhyw ACE
Roedd y berthynas rhwng nifer yr ACEs a charcharu
mewn Sefydliad Troseddwyr Ifanc yn parhau ar ôl
ystyried demograffeg cyfranogwyr (h.y. oedran,
ethnigrwydd a chymwysterau addysgol). Roedd
yr ods (cymhareb ods wedi’i haddasu, AOR) o fod
wedi treulio amser mewn Sefydliad Troseddwyr
Ifanc 4.2 gwaith yn uwch ymhlith carcharorion â
phedwar ACE neu fwy o gymharu â charcharorion
heb unrhyw ACE (Ffigur 8; Atodiad 2, Tabl A5).
Ffigur 8: Carcharu mewn YOI: canran a
chymhareb ods wedi’i haddasu (AOR) yn ôl
nifer yr ACEs
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3.3.2. Nifer y cyfnodau yn y carchar (yn ystod eu hoes)
Gofynnwyd i’r cyfranogwyr sawl gwaith yr
oeddent wedi bod yn y carchar o’r blaen.
Dywedodd tri o bob 10 (29.5%; Atodiad 2, Tabl A4)
mai hwn oedd y tro cyntaf iddynt fod yn y carchar
yn ystod eu bywyd. Dywedodd 14.5% pellach
mai hwn oedd eu hail gyfnod yn y carchar (h.y.
roeddent wedi bod yn y carchar unwaith o’r blaen),
gyda thros hanner (56.0%) yn dweud eu bod wedi
treulio mwy o gyfnodau yn y carchar o’r blaen
(h.y. o leiaf ddwywaith). Dywedodd bron i ddau o
bob 10 (16.2%) eu bod wedi bod yn y carchar >10
gwaith cyn y cyfnod hwn yn y carchar.
Roedd cysylltiad arwyddocaol rhwng nifer y
cyfnodau yn y carchar ac oedran, ethnigrwydd
a chymwysterau, gydag unigolion a oedd yn
hŷn, ag ethnigrwydd gwyn, a’r rhai heb unrhyw
gymwysterau yn dweud eu bod wedi treulio nifer
fwy o gyfnodau yn y carchar (Atodiad 2, Tabl A4).

Roedd cysylltiad cadarnhaol rhwng ACsE a’r nifer
o weithiau yr oedd cyfranogwyr wedi bod yn y
carchar. Roedd y gyfran o unigolion a ddywedodd
eu bod wedi cale pedwar ACE neu fwy yn cynyddu
o 25.4% o’r rhai a oedd yn y carchar am y tro
cyntaf i 58.9% o’r rhai a ddywedodd eu bod wedi
bod yn y carchar ≥7 gwaith (p<0.001; Ffigur 9). Ar
ôl addasu ar gyfer demograffeg y cyfranogwyr
(h.y. oedran, ethnigrwydd a chymwysterau
addysgol) roedd yr ods o fod wedi bod yn y
carchar nifer fwy o weithiau yn cynyddu gyda nifer
yr ACEs, ond roedd hyn ond yn arwyddocaol ymysg
y rhai â phedwar ACE neu fwy. O gymharu â’r
carcharorion heb unrhyw ACE, roedd carcharorion
gyda phedwar ACE neu fwy 4.9 gwaith yn fwy
tebygol o fod wedi bod yn y carchar 3-6 gwaith
(categori cyfeirnod y rhai yn y carchar am y tro
cyntaf; CIs 2.236-10.633; p<0.001) ac roeddent 4.5
gwaith yn fwy tebygol o fod wedi bod yn y carchar
≥7 gwaith (CIs 2.013-9.943; p<0.001).

Ffigur 9: Nifer y cyfnodau yn y carchar yn ôl nifer yr ACEs
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3.3.3. Cyfanswm yr amser a dreuliwyd yn y carchar
Gofynnwyd i’r cyfranogwyr beth oedd cyfanswm
yr amser yr oeddent wedi’i dreulio yn y carchar yn
ystod eu bywydau (hyd at adeg cwblhau’r arolwg
a heb gynnwys y cyfnod a oedd ganddynt ar ôl
yn y carchar). Dywedodd un o bob pump (21.6%)
eu bod wedi treulio <1 flwyddyn o’u bywyd yn y
carchar. Dywedodd pedwar o bob 10 (40.0%) eu bod
wedi treulio >1 flwyddyn <5 mlynedd yn y carchar,
dywedodd ychydig o dan un o bob pump (17.5%) eu
bod wedi treulio >5 ond <10 mlynedd yn y carchar, a
dywedodd un o bob pump (20.9%) eu bod wedi bod
yn y carchar am ≥10 mlynedd o’u bywyd.
Roedd cysylltiad rhwng y cynnydd yng
nghyfanswm yr amser yn y carchar a chynnydd
mewn oedran (p<0.001) ond nid oedd unrhyw
gysylltiadau arwyddocaol gydag ethnigrwydd neu
gymwysterau addysgol (Atodiad 2, Tabl A4).

12

Roedd cysylltiad arwyddocaol rhwng hyd yr amser
yn y carchar a nifer yr ACEs, gyda 27.7% o’r rhai a
oedd wedi bod yn y carchar am <1 yn dweud eu
bod wedi cael pedwar ACE neu fwy, o gymharu â
57.5% o’r rhai a ddywedodd eu bod wedi treulio
>3 blynedd yn y carchar( p<0.001). Ar ôl addasu
ar gyfer demograffeg (h.y. oedran, ethnigrwydd
a chymwysterau addysgol), roedd yr ods o fod
wedi bod yn y carchar am nifer fwy o weithiau
yn cynyddu gyda nifer yr ACEs. O gymharu â’r
carcharorion heb unrhyw ACE, roedd carcharorion
gyda phedwar ACE neu fwy 2.4 gwaith yn fwy
tebygol o fod wedi bod yn y carchar am >1
flwyddyn ond <3 blynedd (categori cyfeirnod y
rhai yn y carchar am y tro cyntaf; CIs 1.056-5.681;
p<0.037) ac roeddent 4.4 gwaith yn fwy tebygol o
fod wedi bod yn y carchar >3 blynedd (CIs 2.0139.943; <0.001).
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3.3.4. Troseddwyr cyson iawn
Holwyd unigolion faint o euogfarnau a oedd
ganddynt (h.y. wedi’u cael yn euog o drosedd nid oedd hyn yn cynnwys unrhyw rybuddion a
dderbyniwyd). Defnyddiwyd y wybodaeth hon i
ddosbarthu unigolion fel troseddwyr cyson iawn neu
droseddwyr nad ydynt yn rhai cyson iawn. Yn unol â
diffiniad y Weinyddiaeth Gyfiawnder o droseddwyr
cyson iawn [29], cafodd unigolion eu categoreiddio
fel troseddwr cyson iawn os oeddent rhwng 18-20
oed ac yn dweud bod ganddynt wyth neu fwy o
euogfarnau, neu os oeddent yn 21 oed a throsodd
ac yn dweud bod ganddynt 16 neu fwy o euogfarnau
(gweler Atodiad 1 am ragor o wybodaeth).
Dosbarthwyd bron i bedwar o bob 10 (38.5%) o’r
cyfranogwyr yn droseddwyr cyson iawn.
Roedd cyfran y troseddwyr cyson iawn yn
sylweddol uwch ymhlith y grwpiau oedran
ieuengaf a hynaf (41.9% o’r rhai 18-20 oed
yn lleihau i 22.4% o’r rhai 21-24 oed; p<0.05),
unigolion ag ethnigrwydd gwyn (41.6% o gymharu
â 21.6% o’r rhai ag ethnigrwydd arall; p=0.001) a’r
rhai heb unrhyw gymwysterau (41.4% o gymharu â
14.3% ymhlith y rhai â chymhwyster addysg uwch;
p<0.05; Atodiad 2, Tabl A3).
Roedd cysylltiad arwyddocaol rhwng troseddwyr
cyson iawn a nifer yr ACEs (Ffigurau 10 ac 11).
Roedd y gyfran o droseddwyr cyson iawn yn
cynyddu gyda nifer yr ACEs, gyda 25.7% o’r rhai
heb ACEs yn droseddwyr cyson iawn, o gymharu â
52.1% o’r rhai gyda phedwar ACE neu fwy (Ffigur
11; Atodiad 2, Tabl A3).
Ffigur 10: Troseddu cyson iawn yn ôl nifer
yr ACEs
1 ACE

2-3 ACE

Roedd y berthynas rhwng nifer yr ACEs a
throseddu cyson yn parhau ar ôl addasu ar gyfer
demograffeg y cyfranogwyr. Roedd unigolion
â phedwar ACE neu fwy 3.4 gwaith yn fwy
tebygol o fod yn droseddwyr cyson iawn o
gymharu â charcharorion heb unrhyw ACE
(Ffigur 11; Atodiad 2, Tabl A5).

Ffigur 11: Troseddu cyson iawn: canran a
chymhareb ods wedi’i haddasu (AOR) yn ôl
nifer yr ACE
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3.4. Y berthynas rhwng ACEs a mathau o droseddau
Gofynnwyd i’r cyfranogwyr ddweud pa fath
o droseddau yr oeddent wedi’u cael yn euog
ohonynt (o restr o 13 math o drosedd; Ffigur 12;
Atodiad 1, Tabl Aii). Nid oedd hyn yn cynnwys
unrhyw rybuddion y gallent fod wedi’u derbyn,
neu droseddau y gallant fod wedi’u cyflawni ond
na chawsant eu dyfarnu’n euog ohonynt.

Cafodd y mathau o droseddau eu rhannu’n saith
categori cyffredinol at ddibenion dadansoddi:
trais yn erbyn yr unigolyn (VAP), gyrru, dwyn,
difrod troseddol, cyffuriau, trefn gyhoeddus a
throseddau rhywiol (Ffigur 13 ac Atodiad 1, Tabl
Aii). Roedd nifer yr ACEs yn amrywio yn ôl y math
o droseddau ac roedd cysylltiadau cryf rhwng rhai
mathau o droseddau ac ACEs (Ffigur 13; Atodiad
2, Tabl A3). Er enghraifft, roedd gan 52.7% o’r rhai
ag euogfarnau am drais yn erbyn yr unigolyn (VAP)
bedwar ACE neu fwy, o gymharu â 30.5% o’r rhai
heb yr euogfarnau hyn. Ar gyfer difrod troseddol, y
ffigurau hyn oedd 61.0% a 32.5% yn y drefn honno.
Nid oedd unrhyw gysylltiadau rhwng nifer yr ACEs a
throseddau rhywiol neu droseddau gyrru.

Y math mwyaf cyffredin o drosedd oedd lladrad
(54.9% o’r cyfranogwyr), yna cyffuriau a thrais
gydag anaf. Y math lleiaf cyffredin o drosedd oedd
dynladdiad (4.1%). Dywedodd dros un o bob 10
(14.7%) fod ganddynt euogfarn am drosedd rywiol
(Ffigur 12). Ar gyfartaledd, roedd yr unigolion yn
datgan eu bod wedi’u cael yn euog o bedwar math
o drosedd (amrediad o un i 11).
Ffigur 12: Cyfraddau’r math o droseddau
1.5%

Arall*
Dynladdiad

4.1%

Llosgi bwriadol

8.8%

Troseddau rhywiol

14.7%

Twyll

17.7%

Trais heb anaf

23.9%

Troseddau yn erbyn cymdeithas

27.4%

Trefn gyhoeddus

33.8%

Arfau yn eu meddiant

39.1%

Difrod troseddol

45.5%

Gyrru

46.6%

Trais gydag anaf

51.3%
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53.4%
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54.9%
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*Roedd arall yn opsiwn ychwanegol ac mae’n cynnwys y mathau eraill o droseddau nad oedd yn bosibl eu dosbarthu i fathau eraill.
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Ffigur 13: Cyfraddau’r mathau o droseddau yn ôl nifer yr ACEs
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Wedi’u cael yn euog o’r math o drosedd ar ryw adeg
VAP = Trais yn erbyn yr unigolyn.

Roedd y berthynas rhwng ACEs a mathau o
droseddau yn parhau ar ôl addasu ar gyfer
demograffeg y cyfranogwyr (Atodiad 23, Tablau
A6a ac A6b). O gymharu â charcharorion heb
unrhyw ACEs, roedd carcharorion gyda phedwar
ACE neu fwy:

3.5

gwaith yn fwy tebygol o fod wedi’u cael
yn euog o ddifrod troseddol

2.9

gwaith yn fwy tebygol o fod wedi’u cael
yn euog o drais yn erbyn yr unigolyn

2.6

gwaith yn fwy tebygol o fod wedi’u cael
yn euog o ddwyn

2.6

gwaith yn fwy tebygol o fod wedi’u cael
yn euog o drosedd trefn gyhoeddus

1.8

gwaith yn fwy tebygol o fod wedi’u cael
yn euog o droseddau cyffuriau
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3.5. Cysylltiad â thrais
Er mwyn gallu ymchwilio i’r cysylltiad â thrais yn y
flwyddyn ddiwethaf, waeth pa fathau o droseddau
a ddatganwyd, gofynnwyd i bob cyfranogwr
hunanadrodd ar y canlynol:
Cyflawni trais
Sawl gwaith yr oeddent wedi taro rhywun yn
gorfforol yn ystod y 12 mis diwethaf

Dioddef trais
Sawl gwaith yr oeddent hwy wedi cael eu
taro’n gorfforol yn ystod y 12 mis diwethaf
Roedd hyn yn cynnwys unrhyw gysylltiad â
thrais yn y flwyddyn ddiwethaf. Ni wnaethom
wahaniaethu rhwng cyflawni trais a dioddef trais
a oedd wedi digwydd yn y carchar a’r tu allan i’r
carchar (gweler Adran 4.6).
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3.5.1. Cyflawni trais
Dywedodd dros draean (37.3%) nad oeddent
wedi cyflawni trais yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.
Dywedodd bron i un o bob pump (19.5%) eu bod
wedi cyflawni trosedd ddwywaith neu fwy yn
ystod y cyfnod (Ffigur 14).
Roedd y gyfran a ddywedodd eu bod wedi
cyflawni trais yn lleihau gydag oedran, o 55.8%
ymhlith carcharorion 18-20 oed i 28.6% ymhlith
y rhai 40-69 oed (p<0.001). Roedd unigolion heb
unrhyw gymwysterau addysgol hefyd yn datgan y
lefelau uchaf o gyflawni trais (44.8%, yn lleihau i
14.3% ymhlith y rhai â chymhwyster addysg uwch;
p<0.05; Atodiad 2, Tabl A3).
Ffigur 14: Amlder cyflawni trais
6.4%
13.1%

17.8%
62.7%

Byth

Unwaith

2 neu 3 gwaith

O’r rhai a ddywedodd eu bod wedi cyflawni trais,
dywedodd saith o bob 10 (69.5%) eu bod hefyd
wedi dioddef trais eu hunain yn ystod y 12 mis
diwethaf (gweler Adran 3.5.2).
Roedd cysylltiad arwyddocaol rhwng cyflawni
trais a phrofi’r holl fathau unigol o ACEs, ac eithrio
cam-drin corfforol, esgeulustod corfforol neu fod
aelod o’r aelwyd yn y carchar (Atodiad 2, Tabl A7).
Roedd cysylltiad arwyddocaol rhwng cyflawni trais
a nifer yr ACEs (Ffigurau 15 ac 16). Dywedodd
bron hanner (47.2%) y carcharorion a oedd
wedi dod i gysylltiad â phedwar neu fwy o ACEs
eu bod wedi bod yn dreisgar yn gorfforol yn
ystod y 12 mis diwethaf o gymharu ag ychydig
o dan chwarter (23.0%) a ddywedodd nad oedd
ganddynt unrhyw brofiad o ACEs (p<0.001; Ffigur
16; Atodiad 2, Tabl A3). O’r rhai a ddywedodd eu
bod wedi cyflawni trais, roedd gan 57.5% bedwar
neu fwy o ACEs (Ffigur 15).
Roedd y cysylltiad rhwng cyflawni trais a nifer
yr ACEs yn parhau ar ôl ystyried demograffeg y
cyfranogwyr. Roedd unigolion a oedd wedi’u
hamlygu i bedwar ACE neu fwy 3.0 gwaith yn
fwy tebygol o fod wedi cyflawni trais yn y 12 mis
diwethaf o gymharu â charcharorion nad oeddent
wedi’u hamlygu i ACEs (Ffigur 16; Atodiad 2,
Tabl A8). Roedd unigolion 18-20 oed 3.4 gwaith
yn fwy tebygol o gyflawni trais o gymharu â
charcharorion 40 oed a hŷn (Atodiad 2, Tabl A8).

Mwy na 3 gwaith
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Ffigur 16: Cyflawni trais: y ganran a’r
gymhareb ods wedi’i haddasu (AOR) yn
ôl nifer yr ACEs

38.2%

%

6

AOR

5

40%
57.5%

4

30%

60%
19.8%

3
20%

40%
22.5%
20%
19.5%
0%
Ddim yn
dreisgar

16

2

23.0%
9.8%
9.8%
Wedi cyflawni
trais

10%

1

AOR (cyfyngau Hyder o 95%)

Ffigur 15: Cyflawni trais yn ôl nifer yr ACEs
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3.5.2. Dioddef trais

Nid oedd unrhyw gysylltiadau arwyddocaol
rhwng dioddef trais a grŵp oedran, ethnigrwydd
neu lefel cymwysterau addysgol y cyfranogwyr
(Atodiad 2, Tabl A3).
Roedd cysylltiad arwyddocaol rhwng dioddef
trais a’r profiad o gael unrhyw fath unigol o ACE
ac eithrio aelod o’r aelwyd yn y carchar (Ffigurau
18 a 19; Atodiad 2, Tabl A7). Roedd cysylltiad
arwyddocaol rhwng dioddef trais a nifer yr ACEs,
gyda 49.1% o’r carcharorion a ddaeth i gysylltiad
â phedwar ACE neu fwy yn dweud eu bod wedi
dioddef trais, o gymharu â 21.6% o garcharorion
heb unrhyw ACE (p<0.001; Ffigur 19). O’r rhai a
ddywedodd eu bod wedi dioddef trais, roedd gan
64.6% bedwar ACE neu fwy (Ffigur 18).
Ar ôl ystyried demograffeg gymdeithasol, roedd
y berthynas rhwng dioddef trais a nifer yr ACEs

Ffigur 17: Pa mor aml y dioddefwyd trais

7.5%
12.0%

yn parhau. Roedd carcharorion a oedd wedi dod
i gysylltiad â phedwar ACE neu fwy 3.5 gwaith yn
fwy tebygol o fod wedi dioddef trais yn ystod y
12 mis diwethaf o gymharu â’r carcharorion nad
oeddent wedi’u dod i gysylltiad ag unrhyw ACE
(Ffigur 19; Atodiad 2, Tabl A8).
Ffigur 18: Dioddef trais yn ôl nifer yr ACEs
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Ffigur 19: Dioddef trais: y ganran a’r gymhareb
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Dywedodd traean o’r sampl (34.5%) eu bod
wedi dioddef trais yn ystod y 12 mis diwethaf.
Dywedodd dau o bob 10 (19.5%) eu bod wedi
dioddef trais ddwywaith neu fwy yn ystod y
cyfnod hwn (Ffigur 17).
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4. Trafodaeth
4.1. Cyfraddau uchel o ACEs
Canfu’r Arolwg o ACEs ymysg Carcharorion lefelau
uchel o niwed yn ystod plentyndod ymhlith
poblogaeth o garcharorion yng Nghymru, gydag
84.1% wedi dioddef o leiaf un ACE wrth dyfu i
fyny a bron eu hanner yn datgan eu bod wedi
dod i gysylltiad â phedwar ACE neu fwy. Mae hyn
yn gyson â chyfraddau ACEs yn rhyngwladol a
ganfuwyd mewn poblogaethau a fu’n gysylltiedig
â’r system gyfiawnder [4,30,31]. Er enghraifft,
mewn sampl o droseddwyr gwrywaidd yn yr Unol
Daleithiau, dim ond 9.3% a ddywedodd nad oeddent
wedi cael unrhyw ACE a dywedodd 48.3% eu bod
wedi cael pedwar neu fwy [32]. Yn yr Arolwg o ACEs
ymysg Carcharorion, roedd y rhai â phedwar ACE
neu fwy dair gwaith yn uwch na’r lefel a nodwyd ar
gyfer gwrywod yn y boblogaeth gyffredinol (11.9%)
yn astudiaeth Cymru o ACEs a Gwydnwch 2017, a
oedd yn mesur yr un 11 ACE [2]. Roedd nifer yr ACEs
yn yr Arolwg o ACEs ymysg Carcharorion yn uwch
hefyd na’r hyn a nodwyd gan wrywod nad oeddent
erioed wedi cael eu carcharu (h.y wedi hunanadrodd
nad oeddent erioed wedi treulio noson yn y carchar,
neu mewn gorsaf heddlu; ; 26.3% 0 ACE, 20.1%
1 ACE, 24.7% 2-3 ACE, 29.0% ≥4 ACE, n= 876)
mewn arolygon blaenorol o ACEs yn y boblogaeth
gyffredinol yng Nghymru a Lloegr. At hynny, nododd
yr Arolwg o ACEs ymysg Carcharorion gyfraddau
uwch o’r holl ACEs unigol na’r hyn a ganfuwyd mewn
astudiaethau o’r boblogaeth gyfan ar draws Cymru a
Lloegr [10,33].
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Nid oes unrhyw astudiaethau blaenorol wedi
ymchwilio i nifer yr ACEs ymhlith poblogaethau
carcharorion y DU. Fodd bynnag, ar gyfer ACEs unigol,
mae’r lefelau a nodwyd yn yr astudiaeth hon yn debyg
i’r rhai a nodwyd ymhlith carcharorion yn yr Alban [20].
Dywedodd pedwar o bob 10 (40%) o gyfranogwyr
yn ein hastudiaeth eu bod wedi profi trais domestig
yn eu cartref wrth dyfu i fyny, o gymharu â 44%
o’r ymatebwyr gwrywaidd mewn carchar yn yr
Alban [20]. Nodwyd cyfraddau tebyg hefyd ar
draws astudiaethau o gam-drin corfforol (41% yn
yr astudiaeth hon o gymharu â 44% yn yr Alban) a
salwch meddwl (28% a 32% yn y drefn honno). Fodd
bynnag, ni ellir gwneud cymariaethau uniongyrchol
rhwng arolygon oherwydd y gwahaniaethau ym
mhoblogaethau’r astudiaethau (h.y. ystod oedran y
cyfranogwyr), methodoleg (e.e. sut y cynhaliwyd yr
arolwg), y cwestiynau a holwyd a chodio ymatebion
(e.e. cam-drin llafar/emosiynol a cham-drin rhywiol).
Mae’r canfyddiadau yn yr adroddiad hwn yn dangos
cyfraddau uchel o niwed yn ystod plentyndod ymhlith
poblogaethau sy’n gysylltiedig â’r system gyfiawnder
ac yn cadarnhau’r cysylltiadau rhwng dod i gysylltiad
ag ACEs a throseddu. O ystyried y gwahaniaethau
rhwng y rhywiau o ran dod i gysylltiad â thrawma
ymhlith poblogaethau mewn carchardai [34], dylai
gwaith ymchwil pellach edrych ar gyfraddau ACEs
a’r cysylltiadau gyda throseddu a chylchoedd rhwng
y cenedlaethau o fewn poblogaethau o droseddwyr
benywaidd yn y DU.
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4.2. ACEs a demograffeg y cyfranogwyr
Ni chanfu’r Arolwg o ACEs ymysg Carcharorion
unrhyw gysylltiadau arwyddocaol rhwng nifer yr ACEs
ac oedran cyfranogwyr, gan bwysleisio bod oedolion
a oedd yn gysylltiedig â’r system gyfiawnder yn
dweud eu bod wedi cael niwed yn ystod plentyndod
beth bynnag eu hoedran. Er na wnaethom
wahaniaethu rhwng cyrhaeddiad addysgol yn ôl
lleoliad addysgu (h.y. a gafodd y cymwysterau eu
hennill yn y carchar ynteu mewn lleoliad addysgol
traddodiadol; gweler Adran 4.6), mae’r lefelau isel o
gyrhaeddiad addysgol a nodwyd yn yr astudiaeth hon
yn gyson â lefelau isel o addysg a sgiliau llythrennedd
gwael a ganfyddir yn aml ymhlith poblogaethau sy’n
gysylltiedig â’r system gyfiawnder [35]. Roedd gan
unigolion a oedd wedi dweud bod ganddynt ACEs
lluosog ganlyniadau addysgol sylweddol is, gyda bron
i draean o’r rhai â phedwar ACE neu fwy (31.0%) yn
dweud nad oedd ganddynt unrhyw gymhwyster
addysgol ffurfiol. Roedd cysylltiad hefyd rhwng bod
yn ddi-waith cyn mynd i’r carchar. O’r sampl a oedd
yn ddi-waith cyn mynd i’r carchar (36.1%), roedd
dros eu hanner (54.4%) wedi dweud bod ganddynt
bedwar ACE neu fwy.
Mae’r canfyddiadau hyn yn gyson â llenyddiaeth
ryngwladol sy’n dangos effaith ACEs ar absenoldeb
mewn ysgolion, cyrhaeddiad addysgol a chyflogaeth
ymhlith oedolion [9,11,36,37]. Mae cysylltiad rhwng
ymgysylltu ag addysg neu gwblhau cyfleoedd
hyfforddiant galwedigaethol yn y carchar a
chanlyniadau cyflogaeth gwell ar ôl cael eu rhyddhau
[38] a gostyngiadau sylweddol o ran aildroseddu
[39,40]. Mae unigolion sydd yn y carchar heb unrhyw
gymwysterau yn debygol o ddechrau eu haddysg yn
y lleoliad hwn. O ystyried y cyfraddau uchel o ACEs
ymysg y garfan hon, gallai addysg mewn carchardai
ddilyn modelau yn y boblogaeth gyffredinol [41]
i fabwysiadu dulliau gweithredu sy’n seiliedig ar
ACEs (e.e. staff yn deall ACE) a allai helpu i wella
cyrhaeddiad addysgol a chanlyniadau cyflogaeth i’r
unigolion hynny ar ôl cael eu rhyddhau.
Defnyddiwyd cymwysterau addysgol fel mesur
procsi o amddifadedd gyda dim cymwysterau yn
cynrychioli amddifadedd uchel, a chymwysterau
addysg uwch yn cynrychioli amddifadedd
isel (mae addysg yn un maes yn y mynegai
amddifadedd lluosog [MALl] - sef mesur safonol
ar gyfer cymharu amddifadedd rhwng ardaloedd;
gweler [42]). Gan ddefnyddio’r mesur procsi
hwn, gwelodd yr arolwg hwn lefelau uchel
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o amddifadedd ymhlith unigolion a oedd yn
gysylltiedig â chyfiawnder. Nid yw hyn yn syndod
o ystyried bod amddifadedd yn rhagfynegydd
pwysig o ymddygiad gwrthgymdeithasol, trais
a throseddu [43-45]. At hynny, gallai’r cyfalaf
cymdeithasol a systemau cymorth sydd ar gael i
unigolion fod yn is mewn ardaloedd sy’n wynebu
anghydraddoldebau strwythurol ehangach [47].
Mae ymchwil wedi dangos bod anfantais uwch
a chyfoeth is ar lefel gymunedol yn effeithio
ar gysylltiad pobl ag ACEs [48], gyda thlodi ac
amddifadedd cymdeithasol yn ffactorau risg
hysbys ar gyfer troseddoldeb [45,49,50]. Felly,
gallai gwella gwydnwch (h.y. y gallu i oresgyn
caledi difrifol) ar lefel gymunedol a chreu
amgylcheddau cefnogol chwarae rôl bwysig o
ran atal niwed, neu liniaru ei effeithiau negyddol,
a lleihau troseddu [51,52]. Os ydynt yn hyddysg
ynghylch trawma (h.y. yn deall y profiadau yn
ystod plentyndod a allai fod yn sail i droseddu),
gallai carchar fel cymuned gynnig cyfle i ddarparu
amgylchedd adsefydlu a chefnogol, a allai
ddatblygu gwydnwch unigolion cyn iddynt gael eu
dychwelyd i’r gymuned ehangach.
Mae’r canfyddiadau yn yr astudiaeth hon yn
pwysleisio’r angen i fynd i’r afael â niwed, sy’n
cyd-fodoli, a chynyddu gwydnwch hefyd ar
draws lefelau unigol, teuluol a chymunedol. Mae
nifer o ffactorau y profwyd eu bod yn cynyddu
gwydnwch ac yn cynnig ffactorau amddiffynnol i
unigolion sydd wedi dod i gysylltiad ag ACEs (e.e.
cael perthynas gydag oedolyn y gellir ymddiried
ynddo yn ystod plentyndod [2,33]). Fodd bynnag,
nid yw’r ffactorau amddiffynnol hyn yn atal risgiau
sy’n gysylltiedig â dod i gysylltiad ag ACEs lluosog
yn llwyr, ac mae unigolion ag ACEs yn dweud bod
ganddynt adnoddau gwydnwch is, felly, dylai’r
ffocws ar atal ACEs ar lefel sylfaenol barhau
hefyd. Mae ymchwil wedi dechrau i ffactorau
amddiffynnol a allai atal y cysylltiadau rhwng
ACEs a throseddu (e.e. cysylltiadau cymdeithasol,
gweler [30], a chefnogaeth gymdeithasol,
gweler [53]). Fodd bynnag, dylai ymchwil yn y
dyfodol edrych ar y ffactorau amddiffynnol sy’n
gysylltiedig â throseddu o safbwynt y DU, gan
gynnwys eu perthynas â’r canlyniadau sy’n cael
eu harchwilio yn yr astudiaeth hon (e.e. carcharu
mewn Sefydliad Troseddwyr Ifanc, troseddu cyson
iawn, cysylltiad â thrais).

19

4.3. Y cysylltiad rhwng ACEs a throseddu
4.3.1. Cylchoedd rhwng y cenedlaethau
Mae ymchwil wedi dangos y gall troseddoldeb ac
erledigaeth fod yn rhywbeth sy’n trosglwyddo
rhwng y cenedlaethau [54]. Gall ACEs ddigwydd
ar draws y cenedlaethau hefyd pan fydd unigolion
sydd wedi dod i gysylltiad â niwed a straen yn
ystod plentyndod yn datblygu dulliau ymdopi gan
gynnwys camddefnyddio alcohol ac amlygu eu
plant eu hunain i ACEs [55, 56]. Gall carcharu rhieni
hefyd ragweld canlyniadau gwrthgymdeithasol
ymhlith pobl ifanc [26]. Dywedodd traean (32.9%)
o’r cyfranogwyr yn yr astudiaeth hon fod aelod o’u
haelwyd wedi bod yn y carchar neu wedi’i ddedfrydu
i garchar neu Sefydliad Troseddwyr Ifanc pan
oeddent yn tyfu i fyny. Roedd cyfraddau’r ACE hwn
yn uwch yn yr astudiaeth hon na’r nifer a nodwyd
yn y carchar yn yr Alban, lle y dywedodd 23% o
garcharorion gwrywaidd eu bod wedi cael yr ACE
hwn [20], ond mae’n is na rhai amcangyfrifon mewn
mannau eraill. Er enghraifft, mewn sampl o ddynion
a oedd wedi’u carcharu yn yr Unol Daleithiau,
dywedodd mwy na phedwar o bob 10 (46%), fod
rhiant wedi’i garcharu [19]. O blith yr unigolion yn
yr astudiaeth hon a ddywedodd eu bod wedi cael
yr ACE lle roedd aelod o’u haelwyd wedi’i garcharu,
dywedodd 62.3% eu bod wedi bwrw dedfryd
mewn Sefydliad Troseddwyr Ifanc. At hynny,
dywedodd 63.5% o’r sampl cyffredinol eu bod
wedi cael plant, ac y byddai’r plant hyn felly wedi’u
hamlygu i’r math o ACE lle mae aelod o’r teulu wedi’i
garcharu. Mae’n hollbwysig bod unigolion sy’n
gysylltiedig â’r system gyfiawnder a’u teuluoedd
yn cael cefnogaeth pan fydd eu bywydau wedi’u
heffeithio gan ACEs er mwyn osgoi troseddu dilynol
rhwng y cenedlaethau a throsglwyddo ACEs o riant
i blentyn. Mae’r canfyddiadau hyn yn ychwanegu at
y dystiolaeth ar y cylchoedd carcharu mewn teulu
a phwysigrwydd rhoi sylw i berthnasoedd teuluol
carcharorion, a phwysleisio’r angen am ymyrraeth
gynnar sy’n cefnogi teuluoedd ar y cam cynharaf
posibl er mwyn torri cylchoedd o’r fath rhwng y
cenedlaethau. Un ymyrraeth sy’n defnyddio dull
gweithredu teulu cyfan i leihau aildroseddu a thorri’r
cylch troseddu rhwng y cenedlaethau yw Invisible
Walls Wales (IWW). Mae gwerthusiadau cynnar o
IWW wedi dangos tystiolaeth o newid cadarnhaol
ymysg y carcharorion a’r teuluoedd dan sylw [57].
Fodd bynnag, mae angen ymchwil hydredol er mwyn
archwilio effeithiolrwydd ymyriadau o’r fath ar
gylchoedd troseddu rhwng y cenedlaethau.
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4.3.2. Carcharu mewn Sefydliad
Troseddwyr Ifanc
Dywedodd bron hanner y sampl (45.9%) eu bod
wedi bwrw dedfryd mewn Sefydliad Troseddwyr
Ifanc, ac roedd y gyfran ychydig yn uwch ymysg
cyfranogwyr iau a’r rhai â chyrhaeddiad addysgol
isel. Roedd ACEs yn cynyddu’r ods yn sylweddol
o fod wedi treulio amser mewn sefydliad o’r
fath. O gymharu â charcharorion nad oeddent
wedi cael unrhyw ACEs, roedd carcharorion
gyda phedwar ACE neu fwy 4.2 gwaith yn fwy
tebygol o fod wedi’u carcharu mewn Sefydliad
Troseddwyr Ifanc. Roedd mwy na naw o bob
10 (91.2%) o garcharorion a oedd wedi bwrw
dedfryd mewn sefyldiad o’r fath hefyd wedi cael
o leiaf un ACE. Mae’r canfyddiadau hyn yn gyson
â’r corff mawr o ymchwil rhyngwladol sydd wedi
canfod bod troseddwyr sy’n blant neu’n bobl ifanc
yn wynebu risg uwch o fod yn droseddwyr pan
fyddant yn oedolion [58,59]. Mae’r cyfraddau
uchel o ACEs ymhlith y rhai sydd wedi’u carcharu
mewn Sefydliad Troseddwyr IFanc yn pwysleisio’r
angen am ymyrraeth gynnar a allai atal y troseddu
cychwynnol ac atal pobl ifanc sy’n gysylltiedig â’r
system gyfiawnder rhag aildroseddu.

4.3.3. Troseddu cyson iawn a throseddu
parhaus
Canfuwyd cysylltiadau cryf rhwng ACEs a throseddu
cyson iawn, gyda charcharorion a oedd yn dweud
bod ganddynt bedwar ACE neu fwy 3.4 gwaith yn
fwy tebygol o fod yn droseddwr cyson a dywedodd
bron i naw o bob 10 (89.4%) o droseddwyr cyson
iawn eu bod wedi cael o leiaf un ACE. Felly,
dangoswyd bod ACEs yn cyflwyno risg o droseddu
ymhlith pobl ifanc, troseddu parhaus a throseddu
cyson iawn. Mae’r canfyddiadau hyn yn cyd-fynd ag
ymchwil sydd wedi pwysleisio risg uwch o droseddu
pan fydd ACEs yn bresennol, gyda chysylltiad rhwng
nifer cymedrig uwch o euogfarnau a nifer yr ACEs
[16]. Felly, mae atal ACEs yn debygol o arwain at
atal troseddau a lleihau’r costau sy’n gysylltiedig ag
ACEs i’r system cyfiawnder troseddol. Mae’r rhai â
hanes o gam-drin, esgeulustod neu gamweithrediad
teuluol yn ystod plentyndod yn debygol o fod
angen triniaeth ac ymyrraeth ychwanegol [60]. Mae
pwysigrwydd darparu gwasanaethau sy’n seiliedig
ar wybodaeth am drawma (h.y. gwasanaethau sy’n
cydnabod y berthynas rhwng hanes o drawma a
materion sy’n gysylltiedig â throseddu) yn y system
cyfiawnder troseddol yn dra hysbys [15,53]. Mae’r
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canfyddiadau hyn yn dangos tystiolaeth o’r angen
i’r gweithlu cyfiawnder troseddol ddeall profiadau
bywyd yr unigolion y maent yn gweithio â hwy, a
natur gymhleth eu hanghenion. Mae astudiaethau
bach mewn carchardai wedi dangos bod
dealltwriaeth wael o ACE ymhlith y gweithlu mewn
carchardai [61]. Mae Ffyniant i bawb; y strategaeth
genedlaethol [27] yn cyflwyno ymrwymiad
Llywodraeth Cymru i greu gwasanaethau cyhoeddus
sy’n seiliedig ar wybodaeth am ACEs sy’n cefnogi
dulliau atal ACEs. O ganlyniad, mae rhaglen waith y
sector cyfiawnder troseddol yn cael ei chynnal i greu
dull system gyfan ar gyfer gweithio gydag unigolion
sy’n agored i niwed, gan gynnwys y rhai sydd mewn
perygl o ddioddef, neu’r rhai sydd wedi dioddef
ACEs. Mae hyn yn cynnwys datblygu dull gweithredu
sy’n seiliedig ar wybodaeth am drawma neu ACEs ar
draws yr heddlu, carchardai, cyfiawnder ieuenctid,
prawf a sefydliadau partner eraill [28,62-64]. O
fewn carchardai a’r maes cyfiawnder ieuenctid
yng Nghymru, mae hyn yn cynnwys cynorthwyo
unigolion, eu teuluoedd a’r staff cyfiawnder
troseddol i deimlo eu bod yn gallu mynd i’r afael â’u
ACEs neu eu cynorthwyo i’w rheoli.
At hynny, mae’r canfyddiadau yn yr astudiaeth
hon yn dangos bod gan unigolion sydd wedi bod
yn y carchar fwy nag unwaith gyfradd uwch o
ACEs. Cynyddodd y gyfradd o bedwar ACE neu
fwy o 25.4% ymhlith y rhai a oedd yn y carchar
am y tro cyntaf, i 42.6% ymhlith y rhai a oedd yn
y carchar am yr ail waith a 58.9% ymhlith y rhai a
oedd wedi bod yn y carchar >7 gwaith neu fwy. O
gymharu â charcharorion heb unrhyw ACEs, roedd
carcharorion gyda phedwar ACE neu fwy 4.9
gwaith yn fwy tebygol o fod wedi bod yn y carchar
3-6 gwaith a 4.5 gwaith yn fwy tebygol o fod wedi
bod yn y carchar >7 gwaith (categori cyfeirio y
rhai a oedd yn y carchar am y tro cyntaf). Mae’r
berthynas gref rhwng nifer yr ACEs a charchariad
mewn Sefydliad Troseddwyr Ifanc, troseddu cyson
iawn a’r nifer o weithiau y maent wedi bod yn y
carchar yn dangos pwysigrwydd ymyrraeth gynnar
gyda’r rhai sydd mewn perygl o ddioddef niwed yn
ystod plentyndod a sicrhau bod y rhai sydd wedi
cael ACEs yn derbyn sylw priodol. Gallai ymyrryd
yn gynnar y tro cyntaf y bydd rhywun yn ymuno
â’r system cyfiawnder troseddol eu hatal rhag cael
eu charcharu eto yn y dyfodol, yn arbennig y rhai
sydd ag ACEs niferus. Gallai ymholi am ACEs fel
mater o drefn, lle mae gweithwyr proffesiynol yn
meddu ar y sgiliau a’r hyder i ymholi’n rhagweithiol
a sensitif am brofiadau yn ystod plentyndod a
theilwra’r gefnogaeth yn unol â hynny yn y system
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cyfiawnder troseddol helpu i nodi unigolion sydd
mewn perygl o droseddu’n barhaus yn y dyfodol.
Gallai ymholi am ACEs ddarparu cyfle i adnabod
y rhai sy’n wynebu risg uwch o ddod yn rhan â’r
system cyfiawnder troseddol yn y dyfodol. Fodd
bynnag, prin yw’r dystiolaeth ar gyfer ymholi fel
mater o drefn ar hyn o bryd, ac nid oes unrhyw
astudiaethau cyhoeddedig sy’n edrych ar
ganlyniadau ymholi fel mater o drefn yn y lleoliad
hwn [65]. At hynny, mae’n hollbwysig sicrhau
bod proses ymholi am ACEs fel mater o drefn, os
cyflwynir hynny o fewn y systemau cyfiawnder, yn
cael ei hategu gan wasanaethau wedi’u teilwra, ar
sail tystiolaeth sydd wedi’u datblygu ar gyfer y rhai
y nodwyd bod angen cymorth arnynt [4,60].

4.4. Y cysylltiad rhwng ACEs
mathau o droseddau
Canfuwyd bod cysylltiad rhwng ACEs a throseddau
treisgar, gyda charcharorion a oedd wedi cael
pedwar ACE neu fwy dair gwaith yn fwy tebygol
o fod wedi’u cael yn euog o drais yn erbyn yr
unigolyn o gymharu â’r r hai heb unrhyw ACE. Mae
gwaith ymchwil blaenorol wedi dangos cysylltiad
rhwng ymddygiad troseddol treisgar a niwed yn
ystod plentyndod gan gynnwys cam-drin plant
yn rhywiol [66]. Yn wahanol i astudiaethau eraill
[67], ni chanfu’r astudiaeth hon unrhyw gysylltiad
rhwng ACEs a throseddau rhywiol. Er i ni recriwtio
mewn rhannau o’r carchar lle roedd unigolion
wedi’u cael yn euog o droseddau rhywiol, dim ond
nifer fach o gyfranogwyr (n+69) wnaeth ddatgan
y math hwn o drosedd. Oherwydd bod y math o
droseddau wedi’u hunanadrodd gan y carcharorion
(gweler Adran 4.6), mae’n bosibl bod cyfraddau’r
troseddau rhywiol a ganfuwyd yn amcangyfrif rhy
isel oherwydd bod cyfaddef i hyn mewn carchar
yn gwneud iddynt deimlo’n agored i niwed a/neu’r
stigma sy’n gysylltiedig â’r math hwn o drosedd.

4.5. Ymwneud â thrais
Fe wnaeth y rhai a gymerodd ran yn yr astudiaeth
hon ddatgan cyfradd uchel o ymwneud â thrais.
Dywedodd bron i un o bob pump (19.5%) eu bod
wedi cyflawni trais ddwywaith neu fwy yn ystod
y flwyddyn ddiwethaf. Mae straen niweidiol
ar yr ymennydd o ganlyniad i drawma yn ystod
plentyndod yn effeithio ar ddatblygiad cynnar yr
ymennydd, gan effeithio ar reoli emosiynau ac
ar sut mae unigolyn yn dehongli digwyddiadau
[68,69]. Ochr yn ochr â hyn, mae ACEs wedi
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cael eu cysylltu hefyd ag ymddygiad ymosodol
a chyflawni trais [9,12]. Yn yr astudiaeth hon,
canfuwyd cysylltiadau cryf rhwng nifer fawr o ACEs
a chyflawni a dioddef trais. Roedd y risg o gyflawni
trais dair gwaith yn uwch ymysg carcharorion â
phedwar ACE neu fwy o gymharu â’r rhai heb
unrhyw ACE. Er bod yr ods o gyflawni a dioddef
trais ymhlith unigolion ag un ACE yn is na’r rhai
heb unrhyw ACE, nid oedd y cysylltiadau hyn yn
arwyddocaol a gallent ddangos lefelau uchel o
drais yn y carchar (gweler isod). Mae tystiolaeth
gref yn dangos bod cam-drin plant a thrawma
yn un o benderfynyddion trais ac ymddygiad
ymosodol [5], gan gynnwys o fewn poblogaethau
troseddwyr [70]. Yn y sampl hwn, dywedodd
saith o bob 10 (69.5%) o’r rhai a ddywedodd eu
bod wedi cyflawni trais eu bod wedi dioddef
trais hefyd. Roedd cysylltiad arwyddocaol rhwng
dioddef trais a phob math o ACEs unigol ac eithrio
aelod o’r aelwyd wedi’i garcharu.
Er bod yr astudiaeth hon yn mesur y trais a
gyflawnwyd ac a ddioddefwyd yn ystod y flwyddyn
ddiwethaf ac nid dod i gysylltiad â thrais yn y
carchar (gweler Adran 4.6), i rai ymatebwyr bydd
hyn yn cyd-fynd â chyfnod yn y carchar. O ystyried
bod trais yn y ddalfa yn drosedd, mae’n bosibl bod
y lefelau o ymwneud â thrais a hunanadroddwyd
gan y carcharorion yn amcangyfrif rhy isel hefyd.
Mae gwaith ymchwil arall wedi nodi bod y rhai sydd
wedi profi trawma yn ystod eu plentyndod yn fwy
tebygol o ymddwyn yn dreisgar tra byddant yn
y carchar [71]. Mae’n debygol y gellir ymestyn y
cysylltiadau rhwng ACEs ac ymddygiad ymosodol i
garchardai hefyd. Felly, gallai unigolion â phedwar
ACE neu fwy, sy’n dangos tueddiadau treisgar,
fod yn fwy tebygol hefyd o gyflawni trais mewn
amgylchedd carchar. Yng Nghymru a Lloegr, mae
lefelau trais mewn carchardai (h.y. ymosodiadau
neu ymladd rhwng carcharorion a/neu staff) wedi
cynyddu yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gyda
31,025 o ymosodiadau wedi’u cofnodi rhwng
Ebrill 2017-Mawrth 2018, cynnydd o 16% yn nifer
y digwyddiadau ers y flwyddyn flaenorol [72].
Mae llawer o ffactorau posibl sy’n gysylltiedig
â’r cynnydd mewn trais mewn carchardai, gan
gynnwys ymddygiad heriol, nodweddion yn
amgylchedd y carchar sy’n gwaethygu’r sefyllfa,
a’r rhyngweithio rhwng staff a charcharorion [73].
Fodd bynnag, o gofio bod ACEs yn gysylltiedig â
sgiliau ymdopi camaddasol a’u bod yn effeithio
ar allu pobl i addasu i amgylcheddau newydd
[19], mae’n debygol y bydd rhai pobl ag ACEs yn
cael anhawster i addasu i amgylchedd carchardai,
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a gallent gyflawni trais o ganlyniad. Mae’r
canfyddiad hwn yn amlygu ymhellach y dewis o
ddulliau gweithredu sy’n seiliedig ar wybodaeth
am drawma mewn carchardai, yn arbennig wrth
ymateb i ymddygiad treisgar. Gallai gwaith
ymchwil yn y dyfodol archwilio’r berthynas rhwng
ACEs a thrais, neu fathau eraill o ymddygiad
aflonyddol mewn carchardai.

4.6. Cyfyngiadau
Dylid ystyried nifer o gyfyngiadau mewn perthynas
â’r astudiaethau wrth ddehongli’r canfyddiadau
hyn. Nid yw’r ymatebwyr yn sampl cynrychioliadol
o garcharorion yn CEM Parc na phoblogaeth
carcharorion Cymru a Lloegr yn eu cyfanrwydd.
Fodd bynnag, nod y broses recriwtio oedd
cynnwys cymaint â phosibl o garcharorion cymwys.
Mae yna nifer o nodweddion i’w hystyried hefyd
o ran y gwahanol garchardai. Er enghraifft, mae
CEM Parc yn garchar preifat gyda phoblogaeth
fawr o droseddwyr rhyw, a gallai eu nodweddion
hwy fod yn wahanol i rai’r boblogaeth gyffredinol
mewn carchardai. Fodd bynnag, adeg casglu’r
data, roedd CEM Parc yn cynrychioli’r boblogaeth
carcharorion fwyaf yng Nghymru.
Roedd yr holl ddata a gasglwyd (gan gynnwys y
data ACEs) yn ddata a hunanadroddwyd yn ôlweithredol, ac felly, gallai fod wedi’i heffeithio
gan gywirdeb yr adrodd, gwrthrychedd a’r gallu i
ddwyn i gof. Fodd bynnag, mae’r cyfraddau ACEs
a nodwyd yn yr astudiaeth hon yn debyg i’r rhai a
ganfuwyd ymhlith poblogaethau o droseddwyr
mewn mannau eraill [4,31]. Yn ogystal, roedd
yr ymatebwyr yn cymryd rhan yn wirfoddol yn
yr arolwg, felly nid oedd modd nodi na hepgor
unrhyw ragfarn yn sgil gwrthod cymryd rhan ond,
yn anecdotaidd, gwrthododd rhai unigolion gymryd
rhan am iddynt ddweud bod eu plentyndod wedi
bod yn drawmatig (mae gwybodaeth bellach am
y gyfradd gwblhau ar gael yn Atodiad 1). Wrth
gofnodi cyrhaeddiad addysgol, ni wahaniaethwyd
rhwng cymwysterau a enillwyd yn yr ysgol a’r rhai
a enillwyd yn y carchar felly, er gwaethaf y lefel
isel o gyrhaeddiad addysgol a nodwyd, mae’n
debygol bod y ffigurau hyn yn goramcangyfrif y
cymwysterau a enillwyd drwy addysg gymunedol
draddodiadol. Nid oedd modd mesur amddifadedd
preswyl ac yn hytrach bu’n rhaid i ni ddibynnu ar
gyrhaeddiad addysgol. Wrth gofnodi ymwneud â
thrais, cyfyngwyd hyn i’r flwyddyn ddiwethaf felly,
nid oedd modd gwahaniaethu rhwng trais y tu
mewn a’r tu allan i’r carchar.
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Oherwydd y cyfyngiadau ar hyd yr holiadur, nid
oedd modd casglu gwybodaeth am ddyddiad
troseddau, nac oedran y troseddwr adeg yr
euogfarn. Roedd gan hyn oblygiadau o ran
sut y cyfrifwyd troseddu cyson iawn oherwydd
nid oedd modd i ni nodi sawl trosedd yr oedd
unigolyn wedi’i chyflawni fel troseddwr ifanc. Ni
wnaethom gynnwys rhybuddion ac yn hytrach
canolbwyntiwyd ar euogfarnau yn unig. Mae’n
bosibl i rybudd effeithio ar allu unigolyn i gael
gwaith. Fodd bynnag, roedd gan bob cyfranogwr
o leiaf un euogfarn droseddol, ac roedd gan gyfran
fawr o’r sampl sawl euogfarn ac felly cawsant eu
categoreiddio fel troseddwyr cyson iawn. Gan fod
Sefydliadau Troseddwyr Ifanc wedi’u sefydlu tua
30 mlynedd yn ôl, efallai fod nifer o gyfranogwyr
yn ein sampl na fyddent wedi gallu cael eu
carcharu mewn sefydliad o’r fath, felly mae’n bosibl
bod cyfraddau’r carchariadau mewn Sefydliad
Troseddwyr Ifanc yn amcangyfrif rhy isel a gallai hyn
guddio troseddu a throseddoldeb yn eu hieuenctid.
Fodd bynnag, nodwyd cyfradd uchel o garchariadau
mewn Sefydliad Troseddwyr Ifanc yn yr astudiaeth.
Ni wnaethom eithrio carcharorion ar remand rhag
cymryd rhan yn yr arolwg. Yn ogystal, nid oedd
ein sampl yn cynnwys menywod nac unigolion
mewn carchardai Categori A (h.y. diogelwch
eithaf). Fodd bynnag, mae rhai carcharorion
Categori A yn CEM Parc na chawsant eu heithrio
rhag cymryd rhan. Cafodd carcharorion ar ACCT
eu heithrio rhag cymryd rhan hefyd. Yr unigolion
hyn, yn ôl eu diffiniad, yw’r carcharorion sydd fwyaf
agored i niwed gyda risg uchel o hunan-niweidio a
hunanladdiad a allai fod wedi dod i gysylltiad â nifer
o ACEs. Yn olaf, er y cysylltiadau cryf a ganfuwyd
rhwng ACEs a chanlyniadau cyfiawnder troseddol,
ni ellir canfod achosiaeth rhwng y canlyniadau.

4.7. Casgliad
Yn yr adroddiad hwn rydym wedi ceisio ymchwilio
i gyfraddau ACEs ymhlith y boblogaeth o
garcharorion gwrywaidd a’r cysylltiadau rhwng
ACEs, hanes troseddu, y mathau o droseddau ac
ymwneud â thrais. Mae’r canfyddiadau yn nodi
lefelau llawer uwch o ACEs ymhlith carcharorion
gwrywaidd o gymharu â gwrywod yn y boblogaeth
gyffredinol. Mae’r berthynas gref a ganfuwyd
rhwng ACEs a throseddu ieuenctid, troseddu cyson
iawn a throseddau treisgar yn dangos y gallai atal
ACEs ddarparu cyfle sylweddol i leihau troseddau.
Mae angen gwneud gwaith i nodi dulliau atal
sylfaenol effeithiol a ffyrdd o ymateb i unigolion
sydd mewn perygl o ddod i gysylltiad ag ACEs ac
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atal dod yn rhan o’r system cyfiawnder troseddol.
Mae’r cyfraddau uchel o ACEs ymhlith y boblogaeth
hon a’r cysylltiadau cryf rhwng ACEs lluosog a
mwy nag un cyfnod yn y carchar, yn dangos y
posibilrwydd o weithredu strategaethau effeithol
sy’n seiliedig ar wybodaeth am drawma er mwyn
atal troseddu a throseddu parhaus. Mae gwaith yn
cael ei wneud yng Nghymru i gyflwyno gwasanaeth
cyfiawnder ieuenctid sy’n seiliedig ar wybodaeth
am darwma mewn lleoliadau cymunedol a diogel
ond mae’r gwaith o werthuso effeithiolrwydd
hyn yn parhau i fynd rhagddo. Yn ogystal â
hynny, mae’r cysylltiadau rhwng ACEs lluosog ag
ymwneud â thrais yn ychwanegu pwysau at yr
angen i ddatblygu gwasanaethau sy’n seiliedig ar
wybodaeth am drawma, a ddylai sicrhau bod y rhai
ag ACEs yn cael cymorth i ymdopi â’u ACEs ac nad
ydynt yn cael eu hail-drawmateiddio gan y carchar.
Mae ACEs yn un o amrywaieth o ffactorau risg sy’n
cyfrannu at droseddu a gallai fod yn gysylltiedig
â ffactorau risg eraill ar gyfer dod yn rhan o’r
system cyfiawnder troseddol. Fodd bynnag, gallai
atal ACEs a chefnogi’r rhai sydd wedi’u heffeithio
ganddynt fod yn gam hollbwysig ar gyfer lleihau
lefelau troseddu, ac mae torri’r cylchoedd ACEs
rhwng y cenedlaethau a throseddu yn rhan
hollbwysig o sicrhau y gall unigolion fwynhau
plentyndod diogel ac anogol a bywydau di-drosedd.
Mae’n rhaid ymchwilio i ymyriadau i dorri’r
cylchoedd rhwng y cenedlaethau a’u gwerthuso’n
hydredol pan gânt eu rhoi ar waith. Er bod atal
pob ACE yn uchelgais ar gyfer y tymor hir, mae
ymyrraeth gynnar yn y carchar a gyda theuluoedd
lle mae aelod o’r aelwyd yn y carchar yn hollbwysig
er mwyn cefnogi’r rhai sydd wedi’u heffeithio gan
ACEs a helpu i rwystro ACEs a throseddu rhag
trosglwyddo rhwng y cenedlaethau.

Opsiynau ar gyfer mynd i’r afael ag
ACEs a’u canlyniadau mewn carchardai
ac ymhlith poblogaethau carchardai
• Gallai’r system cyfiawnder troseddol
ystyried darparu gwasanaethau sy’n
seiliedigi ar wybodaeth am drawma. Gallai
creu gwasanaeth cyfiawnder troseddol sy’n
seiliedig ar wybodaeth am drawma (gweler
Adrannau 4.2, 4.3 a 4.5) alluogi ei weithlu i
ddeall profiadau bywyd yr unigolion y maent yn
gweithio â hwy, natur gymhleth eu hanghenion
a chefnogi unigolion sydd wedi’u heffeithio
gan ACEs a thrawma. Byddai hyn hefyd yn
galluogi staff i gefnogi unigolion ag ACEs a
allai ei chael hi’n anodd addasu i amgylchedd
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carchardai ac a allai fod mewn perygl uwch
o ymwneud â thrais (gweler Adrannau 3.5 a
4.5). Gallai ymyrryd yn gynnar y tro cyntaf y
bydd rhywun yn dod i gysylltiad â’r system
cyfiawnder troseddol eu hatal rhag cael eu
charcharu yn y dyfodol, yn arbennig i’r rhai
sydd wedi profi ACEs lluosog (gweler Adrannau
3.3 a 4.2). Dylai’r ddarpariaeth addysg mewn
carchardai hefyd ystyried dull gweithredu sy’n
seiliedig ar wybodaeth am drawma oherwydd
gallai hyn helpu i wella cyrhaeddiad addysgol a
chanlyniadau cyflogaeth ymhellach i unigolion ar
ôl cael eu rhyddhau a gallai weithredu fel ffactor
amddiffynnol hefyd (gweler Adrannau 3.1 a 4.2).
Er mwyn datblygu gwasanaeth sy’n seiliedig
ar wybodaeth am drawma a’u gweithredu yn y
lleoliad hwn, bydd angen gwerthusiad trylwyr.
Gallai cyflwyno proses o ymholi am ACEs fel
mater o drefn helpu i adnabod unigolion sy’n
wynebu risg uwch o droseddu’n barhaus yn
y dyfodol (gweler Adrannau 3.3 a 4.2), ond
mae’n rhaid cymryd gofal i beidio â chaniatáu i’r
wybodaeth hon greu stigma yn erbyn unigolion.
Mae’r dystiolaeth ar gyfer proses ymholi fel
mater o drefn yn gyfyngedig ar hyn o bryd, felly
byddai angen ymchwilio i ganlyniadau hyn yn
helaeth o safbwynt y gweithlu a’r carcharorion.
• G
 allai ymyriadau er mwyn atal troseddu
parhaus gynorthwyo unigolion a’u teuluoedd.
Mae ACEs yn cyflwyno risg o ran troseddau
ieuenctid a throseddu parhaus ac maent yn cael
eu trosglwyddo ar draws y cenedlaethau (gweler
Adrannau 3.3 a 4.3). Gellir hefyd ymestyn y
24

cymorth a roddir i unigolion sy’n gysylltiedig â’r
system cyfiawnder troseddol y mae eu bywydau
wedi’u heffeithio gan ACEs i’w teuluoedd hefyd.
Gallai gweithio gydag unigolion a’u teuluoedd
atal troseddu dilynol, trosglwyddo ACEs o riant
i blentyn a chynyddu gwydnwch ar lefel y teulu
(gweler Adran 4.2).
• Dylid parhau i ganolbwyntio hefyd ar atal
ACEs yng nghenedlaethau’r dyfodol. Er y gellir
ystyried ymyriadau i’r rhai sy’n rhan o’r system
cyfiawnder troseddol, mae atal ACEs ymhlith
cenedlaethau’r dyfodol yn hollbwysig ac yn
ffactor allweddol ar gyfer atal troseddau (gweler
Adrannau 3.1, 3.2 a 4.3.1). Dylid parhau i roi sylw
i ymyriadau cynnar i’r rhai sydd mewn perygl o
ddioddef niwed yn ystod plentyndod. Mae hyn
yn cynnwys cryfhau rhaglenni’r blynyddoedd
cynnar a darparu rhaglenni rhianta a theulu y
mae’n hysbys eu bod yn effeithiol o ran lleihau
cam-drin plant.
• Mae nifer o feysydd y gallai gwaith ymchwil
yn y dyfodol ganolbwyntio arnynt. Mae’r
rhain yn cynnwys: cyfraddau ACEs, cysylltiadau
â chylchoedd troseddu a rhwng y cenedlaethau
ymhlith poblogaethau eraill y DU, gan gynnwys
troseddwyr benywaidd, y rhai ar brawf a phobl
ifanc sy’n gysylltiedig â’r system cyfiawnder
troseddol; y ffactorau amddiffynnol a allai
gymedroli’r berthynas rhwng ACEs a throseddu;
a’r berthynas rhwng ACEs a thrais, neu fathau
eraill o ymddygiad aflonyddgar mewn carchar
(gweler Adran 4).
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Casglwyd data rhwng Chwefror a Mehefin
2018 gan ymchwilwyr o Uned Gydweithredu
Iechyd Cyhoeddus (Prifysgol Bangor) ac
Iechyd Cyhoeddus Cymru. Cafodd pob un o’r
cyfwelwyr hyfforddiant ar gyfweld yn seiliedig
ar astudiaethau ACE blaenorol yng Nghymru,
a chawsant eu fetio gan y Gwasanaeth
Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr (NOMS) a
G4S, gan gwblhau hyfforddiant diogelwch yn
y carchar perthnasol G4S. Cymeradwywyd
y gwaith ymchwil gan Swyddfa Ymchwil
a Datblygu Iechyd Cyhoeddus Cymru
a Phwyllgor Ymchwil Cenedlaethol
Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi
(HMPPS; NOMS yn flaenorol). Derbyniwyd
cymeradwyaeth foesegol gan Bwyllgor
Moeseg Gofal Iechyd a Gwyddorau Meddygol
Prifysgol Bangor a Phwyllgor Moeseg Ymchwil
y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG; Cyfeirnod
17/WA/0249).

Dewis a recriwtio ar gyfer y sampl
Er mwyn rhoi blaenoriaeth i gynnwys troseddwyr
o Gymru sy’n byw mewn amodau caeedig,
dewiswyd CEM Parc, carchar Categori B yn Ne
Cymru fel safle’r ymchwil. Mae’r carchar yn cael
ei redeg gan G4S ac mae’n gartref i droseddwyr
gwrywaidd sy’n oedolion, troseddwyr rhyw
sydd wedi’u heuogfarnu ac sydd ar remand a
throseddwyr ifanc. Defnyddiwyd dull samplo
cyfleus i recriwtio gwrywod 18-69 oed i’r
astudiaeth. Caniatawyd i bob cyfranogwr gymryd
rhan waeth beth oedd eu categori diogelwch (A,
B, C neu D), lleoliad preswyl (e.e. unedau pobl
sy’n agored i niwed) neu statws yn y carchar (e.e.
sylfaenol neu uwch). Pennwyd maint targed o 451
ar gyfer y sampl, gan adlewyrchu traean o gapasiti
poblogaeth y carchar, a sicrhawyd maint sampl o
470. Cafodd achosion eu hepgor os na fu’n bosibl
aseinio nifer yr ACEs iddynt oherwydd data coll
(n=2), felly maint y sampl terfynol i’w ddadansoddi
oedd 468.
Cafodd y broses recriwtio ei thargedu’n gyfartal ar
draws holl breswylfeydd y carchar ac eithrio bloc y
Sefydliad Troseddwyr Ifanc (roedd pob carcharor
yn anghymwys oherwydd eu bod o dan 18 oed).
Rhoddwyd hysbyseb ar gyfer yr astudiaeth ar
fannau gwybodaeth electronig y carcharorion
o fewn y carchar cyn y cynnal y gwaith maes, a
chafodd taflenni a oedd yn hysbysebu’r astudiaeth
eu dosbarthu ym mhob uned. Yn ogystal,
Arolwg ACE Carcharorion

treuliodd ymchwilwyr amser ar yr unedau yn ystod
amser cyswllt (h.y. amser rhydd) yn siarad gyda
charcharorion, gan eu hysbysu am yr astudiaeth
a gofyn iddynt a fyddai ganddynt ddiddordeb
cymryd rhan. Roedd holl ddeunyddiau’r
astudiaeth yn datgan yn glir beth oedd diben yr
astudiaeth: ymchwilio i brofiadau plentyndod y
cyfranogwyr, strwythur eu teulu, profiadau eu
plant, iechyd, camddefnyddio sylweddau, llesiant
a’u profiad yn y carchar. Casglwyd y data mewn
ffordd a oedd yn amharu cyn lleied â phosibl
ar y carchar, yn cynnig y dioglewch mwyaf i’r
tîm ymchwil gan sicrhau y byddai gofal priodol
parhaus ar gael i’r cyfranogwyr ar ôl cwblhau’r
cyfweliad. Yn dilyn cytundeb gyda’r carchar bu’r
ymchwilwyr yn casglu data ar ddyddiau Llun ac
Iau penodol yn ystod cyfnod yr astudiaeth ac
roeddent ar gael rhwng 8:00am - 6:30pm er mwyn
i unigolion a oedd yn gweithio neu mewn addysg
allu cymryd rhan yn yr ymchwil os oeddent yn
dymuno, gan amhrau cyn lleied â phosibl arnynt.
Y meini prawf ar gyfer cynnwys carcharorion yn yr
astudiaeth oedd:
• 18-69 oed
• Yn meddu ar y gallu gwybyddol i gymryd rhan
• Heb fod yn cael eu rheoli o dan y gweithdrefnau
Asesu, Gofal yn y Ddalfa a Gwaith Tîm (ACCT).
Er mwyn sicrhau cydsyniad gwybodus ar gyfer
cyfranogi, cyflwynwyd dalen wybodaeth i
ddarpar gyfranogwyr wrth gysylltu â hwy,
a oedd yn amlinellu diben yr astudiaeth, ar
gyfer beth y byddai’r canlyniadau’n cael eu
defnyddio, cyfrinachedd yr ymchwil a’r ffaith ei
bod yn ddi-enw. Gan gydnabod y lefelau uchel
o anllythrennedd ymhlith poblogaeth y carchar,
cafodd yr holl ddeunyddiau eu darparu mewn
fformat hawdd ei ddeall. Treuliodd yr ymchwilwyr
amser yn mynd drwy’r ddalen wybodaeth gyda’r
holl ddarpar gyfranogwyr er mwyn sicrhau
eu bod yn llwyr ymwybodol o’r hyn yr oedd
cymryd rhan yn ei olygu. Pwysleisiwyd wrth bob
darpar gyfranogwr bod cyfranogi yn wirfoddol
ac y gallent dynnu’n ôl unrhyw bryd yn ystod y
cyfweliad. Casglwyd enwau a rhifau adnabod y
carcharorion yn ystod y cam recriwtio er mwyn i’r
ymchwilwyr allu canfod gwirfoddolwyr ar gyfer yr
astudiaeth yn y carchar ac asesu eu cymhwysedd
(h.y. oedran a statws ACCT) ond ni chadwyd y rhain
gyda’r data, ac ni chawsant eu defnyddio i wirio
hanes troseddu. Cafwyd cydsyniad ysgrifenedig i
gymryd rhan yn yr astudiaeth gan bob cyfranogwr.
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Roedd holl ddeunyddiau’r astudiaeth, gan
gynnwys hysbysebion recriwtio a holiadur yr
astudiaeth ar gael yn Gymraeg a Saesneg.

Y gyfradd gyfranogi
Pan gysylltodd y tîm ymchwil â hwy i gymryd
rhan, cytunodd 529 o unigolion i gymryd rhan
mewn cyfweliad (gan gynnwys 100 a oedd wedi
mynegi diddordeb mewn cymryd rhan drwy
ymateb i hysbysebion yr ymchwil) a gwrthododd
167 gymryd rhan. O’r rhai a wirfoddolodd, nid
oedd 12 yn gymwys (n=6, ddim yn cyflawni’r
meini prawf cymhwyster; n=6, ystyriwyd eu bod
yn rhy fregus i gyfranogi), gadawodd 26 y carchar
yn ystod cyfnod yr astudiaeth cyn iddynt allu
cwblhau holiadur a phenderfynodd 21 dynnu’n
ôl yn ddiweddarach. O’r rhai y cysylltwyd â hwy
i gymryd rhan (n=696), y gyfradd gwblhau oedd
71.4%.
Newidiodd cyfanswm poblogaeth y carchar yn
ystod cyfnod yr astudiaeth ond ar ddiwrnod olaf y
cyfnod casglu data, roedd 1,566 wedi’u carcharu
yn CEM Parc, roedd 1,448 o’r rheini yn yr ystod
oedran a oedd yn gymwys i gymryd rhan ac nid
oeddent ar ACCT. Felly, o gyfanswm poblogaeth y
carchar ar ddiwedd yr astudiaeth, cysylltodd y tîm
ymchwil â 48.1% o boblogaeth gymwys y carchar.

Holiadur
Cwestiynau am ACEs
Defnyddiodd yr astudiaeth fersiwn ddiwygiedig
o’r holiadur o astudiaethau blaenorol o ACEs
yng Nghymru [1,2]. Roedd hwn yn cynnwys 13 o
gwestiynau a oedd yn cynnwys dod i gysylltiad ag
11 o wahanol fathau o ACEs yn ystod plentyndod
(h.y. o dan 18 oed; Tabl Ai). Defnyddiwyd
cwestiynau o offeryn ACE sefydledig Canolfannau
Rheoli ac Atal Clefydau yr Unol Daleithiau, a
Holiadur Byr ar Gam-drin Plant Sefydliad Iechyd y
Byd [74].
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Casglwyd data hefyd ar ddemograffeg y
cyfranogwyr (h.y. oedran, cenedligrwydd,
ethnigrwydd, addysg, cyflogaeth a statws
priodasol), strwythur y teulu (e.e. nifer y plant
biolegol ac oedran, rhyw, preswyliaeth, profiadau
yn ystod plentyndod, ymweliadau carchar pob
plentyn), iechyd y cyfranogwyr (gan gynnwys:
statws iechyd a hunanadroddwyd, iechyd meddwl
a llesiant), cefndir troseddu a phrofiad o garchar
(gan gynnwys: troseddau ieuenctid, cyfanswm
yr amser a dreuliwyd yn y carchar, y math a’r
nifer o euogfarnau troseddol [gweler Tabl Aii], a
chysylltiad gyda’r teulu yn y carchar).
Cwblhawyd y cyfweliad gan yr ymchwilydd gan
ddefnyddio pin ysgrifennu a phapur, gyda’r
cyfranogwr yn cwblhau’r rhannau mwy sensitif
o’r holiadur. Mewn rhai achosion, ar gais y
cyfranogwr, cwblhaodd yr ymchwilydd yr holiadur
cyfan ar ran y cyfranogwyr. Esboniwyd yn glir i
bob cyfranogwr y gallent wrthod ateb unrhyw rai
o’r cwestiynau.
Ar ôl cwblhau’r holiadur, rhoddwyd taflen ddiolch
i’r unigolion, a oedd yn cynnwys manylion am
wasanaethau cymorth a oedd ar gael yn y carchar
a rhifau ffôn llinellau cymorth perthnasol, er
enghraifft y Samariaid. Rydym yn amcangyfrif
bod y cyfweliadau wedi cymryd 25 munud i’w
cwblhau, ar gyfartaledd, gan gynnwys yr amser
i sicrhau cydsyniad. Fodd bynnag, roedd hyn yn
amrywio yn ôl sgiliau llythrennedd y cyfranogwyr
a’r nifer o blant yr oeddent wedi’u cael, a oedd yn
golygu bod yr holiadur yn cymryd mwy o amser i’w
gwblhau mewn rhai achosion.

Nodweddion y sampl
Mae tabl Aiii yn dangos demograffeg y cyfranogwyr
yn y sampl o gymharu â phoblogaethau CEM
Parc a phoblogaeth carcharorion gwrywaidd yng
Nghymru a Lloegr.
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Tabl Ai: ACEs yr holwyd yn eu cylch yn yr astudiaeth
ACE

Cwestiwn
Cyn gofyn pob un o’r cwestiynau, rhoddwyd y
datganiad: “Tra yr oeddech yn tyfu i fyny, cyn 18 oed…”

Ymateb a
oedd yn
dynodi ACE

Rhieni’n gwahanu

A wnaeth eich rhieni erioed wahanu neu ysgaru?

Do

Trais domestig

Pa mor aml oedd eich rhieni neu oedolion yn eich
cartref yn slapio, taro, cicio, pwnio neu guro ei gilydd?

Unwaith neu
fwy nag unwaith

Cam-drin corfforol

Pa mor aml y gwnaeth rhiant neu oedolyn yn eich
cartref eich taro, curo, cicio neu eich brifo chi’n
gorfforol mewn unrhyw ffordd? Nid yw hyn yn
cynnwys smacio ysgafn am gosb

Unwaith neu
fwy nac unwaith

Cam-drin llafar

Pa mor aml y gwnaeth rhiant neu oedolyn yn eich
cartref regi arnoch chi, eich neu eich bychanu chi?

Mwy nag
unwaith

Cam-drin rhywiol

Pa mor aml wnaeth unrhyw un oedd o leiaf 5 mlynedd
yn hŷn na chi (gan gynnwys oedolion) gyffwrdd â chi yn
rhywiol?

Unwaith neu
fwy nag unwaith
i unrhyw un o’r
tri chwestiwn

Pa mor aml wnaeth unrhyw un oedd o leiaf 5 mlynedd
yn hŷn na chi (gan gynnwys oedolion) geisio eich
gorfodi i gyffwrdd â hwy yn rhywiol?
Pa mor aml wnaeth unrhyw un o leiaf 5 mlynedd yn hŷn
na chi (gan gynnwys oedolion) eich gorfodi chi i gael
unrhyw fath o gyfathrach rywiol (geneuol, rhefrol neu
faginol)?
Esgeulustod corfforol

A wnaeth eich rhiant/rhoddwr gofal, am gyfnodau hir
wneud i chi fynd heb ddigon o fwyd neu ddiod, dillad
glân neu le glân a chynnes i fyw?

Unwaith neu
fwy nag unwaith

Esgeulustod
emosiynol

A oedd yna adegau pan nad oedd oedolyn yn byw
gyda chi a oedd yn gwneud i chi deimlo bod rhywun yn
eich caru?

Mwy nag
unwaith

Salwch meddwl

A oeddech chi’n byw gydag unrhyw un oedd yn isel, yn
sâl yn feddyliol neu’n hunaladdol?

Oeddwn

Camddefnyddio
alcohol

A oeddech chi’n byw gydag unrhyw un oedd yn yfed yn
broblematig neu’n alcoholig?

Oeddwn

Camddefnyddio
cyffuriau

A oeddech chi’n byw gydag unrhyw un oedd yn
defnyddio cyffuriau stryd anghyfreithlon neu’n
camddefnyddio meddyginiaethau presgripsiwn?

Oeddwn

Carcharu

A oeddech chi’n byw gydag unrhyw un a dreuliodd
amser neu a ddedfrydwyd i dreulio amser mewn
carchar neu sefydliad troseddwyr ifanc?

Oeddwn

Arolwg ACE Carcharorion
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Dadansoddi data

Cyfrifo nifer yr ACEs

Cynhaliwyd y prosesau cofnodi a dadansoddi
data gan ddefnyddio fersiwn 24 Ystadegau SPSS
IBM. Roedd y dadansoddiadau’n cynnwys dull chi
wedi’i sgwario er mwyn y berthynas rhwng ACEs,
demograffeg, mathau o droseddau a throseddu
cyson, ac atchweliad logistaidd er mwyn nodi
cysylltiadau rhwng ACEs a mathau o gyffuriau ar
ôl addasu ar gyfer oedran, ethnigrwydd a lefel
cyrhaeddiad addysgol (a ddefnyddiwyd fel mesur
amddifadedd). Dylid nodi nad yw’r canfyddiadau
a’r cysylltiadau yn awgrymu achosiaeth.

Ar gyfer pob math gwahanol o ACE yr oedd
unigolion yn datgan eu bod wedi’i gael, cyfrifwyd
sgôr ACE (o 0 i 11), yna defnyddiwyd hyn i gyfrifo
nifer ACEs unigolyn. Nid yw niffer yr ACEs yn
ystyried digwyddiadau rheolaidd, eu hamseriad neu
eu hyd. Yn unol ag arolygon eraill a gwblhawyd yng
Nghymru ac yn rhyngwladol, rhannwyd nifer yr ACEs
yn bedair carfan:
• Dim ACE (n =74)
• Un ACE (n =83)
• Dau i Dri ACEs(n =98)
• Pedwar ACE neu fwy (n =213).

Tabl Aii: Y mathau o droseddau yr holwyd amdanynt yn yr astudiaeth
Y math o gategorïau
troseddau a oedd
wedi’u cynnwys yn yr
holiadur

Enghreifftiau o droseddau a oedd wedi’u cynnwys yn
y categori

Categorïau
ar gyfer
dadansoddiad

Lladdiad

Llofruddiaeth, dynladdiad, dynladdiad corfforaethol,
babanladdiad

Trais yn erbyn yr
unigolyn (VAP)

Trais gydag anaf

Ceisio llofruddio, Gwir Niwed Corfforol (ABH), Niwed
Corfforol Difrifol (GBH)

Trais heb anaf

Threats to kill, harassment, cruelty to and neglect of
children, assault without injury

Arfau yn eu meddiant

Arfau yn eu meddiant e.e., cyllyll, drylliau

Troseddau rhywiol

Trais rhywiol, ymosodiad anweddus, meithrin perthynas
rywiol amhriodol

Troseddau
rhywiol

Troseddau gyrru

Gyrru heb drwydded, wedi’ch gwahardd neu heb
yswiriant

Troseddau
gyrru

Dwyn

Lladrad, bwrgleriaeth, ceisio byrgleriaeth, dwyn o siopau,
dwyn o gerbyd, blacmêl, gadael heb dalu

Dwyn

Difrod troseddol

Difrod i’r cartref, eiddo arall neu gerbydau gan gynnwys
graffiti

Difrod troseddol

Troseddau cyffuriau

Meddu ar, defnyddio, cyflenwi neu fwriad i gyflenwi
cyffuriau anghyfreithlon

Troseddau
cyffuriau

Trefn gyhoeddus

Anrhefn, trais, terfysg

Trefn
gyhoeddus

Llosgi bwriadol

Y weithred o losgi eiddo yn fwriadol, gan gynnwys
adeiladau a cherbydau

Arall

Troseddau yn erbyn
cymdeithas

Troseddau mewnfudo, gwyrdroi cwrs cyfiawnder

Troseddau twyll

Twyll bwriadol, yn y rhan fwyaf o achosion er mwyn
elwa’n ariannol

Arall

Mathau eraill o droseddau na ellir eu cynnwys yn y
mathau uchod
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Tabl Aiii: Demograffeg sampl Astudiaeth ACEs Carcharorion a’r gymhariaeth rhwng Carcharorion
CEM Parc a Charcharorion Gwrywaidd yng Nghymru a Lloegr
Arolwg ACEs
Carcharorion
(N=468)

Grŵp oedran
(blynyddoedd)

Ethnigrwydd

Carchar CEM Parc
(N=1,502*)

Poblogaeth
Carchardai
Cymru a Lloegr
(N=76,668**)

n

%

n

%

n

%

18-20

43

9.2

128

8.5

4,109

5.4

21-29

168

35.9

484

32.2

23,454

30.6

30-39

131

28.0

442

29.4

23,868

31.1

40-69

126

26.9

448

29.8

25,237

32.9

Gwyn

394

84.2

1,329+

85.9+

57,130++

72.8++

Arall

74

15.8

237+

15.1+

21,358++

27.2++

*Mae data ar gyfer mis Gorffennaf 2018 wedi’i gyfyngu i’r rhai 18-69 oed; **Oedran wedi’i gyfyngu i 18-69; +Nid oes
dadansoddiad o ethnigrwydd ar gael yn ôl oedran, felly, adroddwyd ar sampl y carchar cyfan, N=1,566. ++Nid oes dadansoddiad
o ethnigrwydd ar gael yn ôl oedran, felly adroddwyd ar gyfer y boblogaeth wrywaidd lawn, ac eithrio atebion heb eu datgan a
heb eu cofnodi (n=482), N=78,488; Data ar gyfer Cymru a Lloegr ar gyfer 30 Mehefin 2018. Ar gael o: www.gov.uk/government/
statistics/offender-management-statistics-quarterly-july-to-september-2018
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Atodiad 2: Tablau data
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25.0

7.5

Bellach

Uwch

0.188

0.002

p

$

45.0

61.5

63.1

54.2

0.003

4.789

5.0

57.7

54.4

37.0

35.0

35.0

15.4

18.3

25.6

26.350

25.0

4.3

Arall$

17.3

16.6

17.2

X2

9.6

10.7

36.1

11.1

Di-waith

LTSD

20.3

0.010

48.5

p

Cyflogedig

13.991

53.0

21.552

43.6

62.6

X2

25.7

17.9

17.5
31.4

25.7

16.2

17.5

62.5

20.0

28.6

22.2

12.9

52.0

36.5

Uwchradd

26.2

45.5

17.2

31.0

11.0

0.561

p

Dim
cymwysterau

0.934

57.5

17.7

57.9

0.570

0.007

19.7

45.8
44.9

17.7

22.4
2.057

31.4

16.8

X2

Arall

15.0

0.846

68.6

Cymraeg

P

57.3
60.8

20.3

44.7
0.323

16.2

21.1
50.0

13.5

18.0
0.816

15.8

Arall

16.2

X2

84.2

Gwyn

0.003

16.220

57.3

9.315

46.6

61.8
68.5

0.676

25.2
17.5

48.7
45.7

69.0

57.8

p

11.5
19.0

18.4
19.6

39.5

45.5

Rhieni’n
gwahanu

X2

16.8

19.0

21.1
20.7

25.6

20.9

≥4

44.4

28.0

26.9

30-39

40-69

11.8

14.1

20.9

17.7

14.0

15.8

2-3

44.4

16.2

19.7

21-24

25-29

9.2

18-20

1

0

<0.001

21.123

35.0

57.7

62.1

40.5

0.210

4.529

34.3

48.7

53.8

50.3

0.486

0.486

47.6

51.1

0.447

0.578

54.1

49.2

0.314

4.747

48.4

48.9

48.9

60.5

41.9

50.0

Llafar

0.146

5.379

30.0

48.1

45.6

36.6

0.953

0.334

37.1

40.2

42.1

40.7

0.686

0.163

39.5

41.4

0.471

0.521

44.6

40.1

<0.001

20.815

50.8

45.8

35.9

36.8

14.0

40.8

Corfforol

0.642

1.679

20.0

13.7

20.2

16.3

0.188

4.782

5.7

21.7

17.5

17.2

0.125

2.359

13.6

19.4

0.501

0.453

14.9

18.1

0.109

7.570

25.4

16.2

14.1

13.3

14.0

17.6

Rhywiol

Cam-drin plant

0.120

5.835

20.0

40.4

30.2

25.1

0.470

2.531

17.1

30.8

28.7

29.0

0.540

0.376

26.5

29.3

0.993

<0.001

28.4

28.4

0.133

7.057

21.4

29.0

32.6

36.8

23.3

28.4

Salwch
meddw

0.346

3.308

35.0

48.1

42.9

36.6

0.254

4.074

31.4

35.0

45.0

40.3

0.978

0.001

40.1

40.0

0.384

0.759

44.6

39.2

0.199

6.008

44.8

42.7

35.9

40.8

25.6

40.0

Trais
domestig

0.016

10.263

30.0

40.4

36.7

23.8

0.267

3.953

17.1

33.3

32.7

29.0

0.087

2.929

25.2

33.0

0.008

6.988

17.6

33.0

0.212

5.834

32.5

34.4

25.0

34.2

18.6

30.6

Camddefnyddio
alcohol

0.001

16.508

30.0

30.8

44.4

25.1

0.004

13.417

8.6

28.2

36.8

37.9

0.771

0.085

32.0

33.3

0.656

0.198

35.1

32.5

0.014

12.581

22.2

33.6

34.8

38.2

48.8

32.9

Carcharu

Camweithrediad teuluol

ACEs Unigol

<0.001

22.805

15.0

34.6

45.0

23.8

0.008

11.917

8.6

29.9

38.0

33.1

0.761

0.093

31.3

32.7

0.097

2.754

40.5

30.7

0.154

6.682

24.6

38.2

29.3

35.5

37.2

32.3

Camddefnyddio
cyffuriau

0.001

17.577

5.0

23.1

28.0

12.8

0.028

9.106

2.9

15.4

22.8

21.5

0.042

4.134

13.6

21.6

0.497

0.460

16.2

19.6

0.498

3.368

16.8

22.1

15.2

23.7

16.3

19.1

0.001

16.152

5.0

21.2

16.6

6.2

0.195

4.703

2.9

9.4

14.6

11.7

0.525

0.404

12.9

10.9

0.831

0.046

10.8

11.7

0.406

3.999

15.9

11.5

7.6

10.5

9.3

11.5

Esgeulustod
corfforol

Esgeulustod
Esgeulustod
emosiynol

ACEs = Profiadau niweidiol yn ystod plentyndod; LTSD = Salwch hirdymor neu anabledd; Yn cynnwys: gofalwr, gan gynnwys y rhai nad ydynt yn gweithio am resymau domestig (e.e. rhiant adref), wedi ymddeol, myfyriwr.

Statws
cyflogaeth
cyn mynd i’r
carchar

Y cymhwyster
addysgol
uchaf a
gyflawnwyd

Cenedligrwydd

Ethnigrwydd

Grŵp oedran
(blynyddoedd)

Pawb (%)

Pawb
(%)

Nifer yr ACEs

Tabl A1: Demograffeg cyfranogwyr a’u cysylltiad â nifer yr ACEs a mathau unigol o ACEs
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15.8

Arolwg o ACEs ymysg
Carcharorion

17.7

18.9

1

20.9

15.5

2-3

45.5

11.9

≥4

57.8

21.2

Rhieni’n
gwahanu

50.0

19.9

Llafar

40.8

17.0

Corfforol

17.6

3.8

Rhywiol

Cam-drin plant

ACEs = Profiadau niweidiol yn ystod plentyndod; *Cyfradd heb ei haddasu wedi’i chyfyngu i wrywod (N=1,132 [2]).

53.7

Astudiaeth Cymru o ACEs a
Gwydnwch*

0

Nifer yr ACEs

28.4

14.2

Salwch
meddwl

40.0

15.6

Trais
domestig

30.6

10.6

Camddefnyddio
alcohol

32.9

3.9

Carcharu

Camweithrediad teuluol

32.3

5.7

Camddefnyddio
cyffuriau

19.1

6.7

Esgeulustod
emosiynol

11.5

3.2

Esgeulustod
corfforol

Esgeulustod

Tabl A2: Cyfraddau ACEs ar gyfer yr 11 ACE a fesurwyd yn Astudiaeth Cymru o ACEs a Gwydnwch 2017* ac Arolwg ACEs Carcharorion 2018

Arolwg ACE Carcharorion

37

X

10.781

<0.001

60.6

≥4

p

46.9

2-3

44.851

25.3

1

X2

25.7

0

<0.001

24.458

p

14.3

14.3

Uwch

42.7

<0.001

36.772

52.1

35.7

18.1

25.7

0.013

35.9

51.5
36.8

Uwchradd

41.4

Bellach

54.5

2

0.203

p

Dim cymwysterau

0.001

21.6
10.531

52.7
1.619

Arall

41.6

0.003

X2

44.7

<0.001

p

Gwyn

<0.001

21.823

78.4

63.3

56.6

55.4

0.013

10.850

45.7

64.1

70.2

73.1

0.165

1.928

60.8

69.0

0.164

6.519

61.1

73.3

72.8

57.1

60.5

67.7

VAP

0.588

1.926

14.6

13.3

19.3

12.2

0.016

10.333

31.4

17.1

12.9

11.0

0.162

1.953

9.5

15.7

<0.001

23.825

27.8

9.9

9.8

11.8

7.0

14.7

Troseddau
rhywiol

ACEs = Profiadau niweidiol yn ystod plentyndod; YOI = Sefydliad troseddwyr ifanc ; VAP = Trais yn erbyn yr unigolyn.

Nifer yr ACEs

Y cymhwyster
addysgol uchaf
a gyflawnwyd

Ethnigrwydd

40.5
16.052

32.5

40-69

48.9

22.914

55.0

30-39

22.4
32.6

X2

36.8
50.0

21-24

65.1

25-29

38.5

45.9

18-20

Pawb (%)

Grŵp oedran
(blynyddoedd)
41.9

Troseddu
cyson iawn

Carcharu
mewn YOI

Hanes troseddu

<0.001

27.581

67.6

50.0

39.8

41.9

<0.001

37.474

14.3

44.4

63.2

63.4

0.007

7.335

40.5

57.6

0.092

7.986

50.0

64.1

51.1

48.7

60.5

54.9

Lladrad

<0.001

45.080

61.0

42.9

24.1

28.4

<0.001

27.218

5.7

41.9

50.9

51.7

0.089

2.888

36.5

47.2

0.044

9.819

36.5

55.7

43.5

44.7

46.5

45.5

Difrod
troseddol

0.005

13.011

62.0

50.0

41.0

47.3

0.093

6.410

34.3

58.1

52.6

55.2

0.004

8.487

68.9

50.5

0.104

7.682

47.6

63.4

52.2

50.0

48.8

53.4

Cyffuriau

Mathau o droseddau

% yn datgan canlyniad

<0.001

23.349

44.6

29.6

20.5

23.0

0.004

13.583

5.7

34.2

36.3

37.2

0.032

4.574

23.0

35.8

0.032

10.532

35.7

42.0

32.6

26.3

18.6

33.8

Trefn
gyhoeddus

0.421

2.814

45.5

53.1

41.0

47.3

0.031

8.842

31.4

40.2

47.4

54.5

0.058

3.600

36.5

48.5

0.015

12.379

42.9

57.3

50.0

35.5

37.2

46.6

Gyrru

<0.001

25.893

47.2

40.8

20.5

23.0

0.008

11.938

14.3

34.2

37.6

44.8

0.562

0.336

34.2

37.8

<0.001

19.689

28.6

32.2

34.8

52.6

55.8

37.3

Cyflawni
trais

<0.001

37.339

49.1

25.5

19.3

21.6

0.075

6.909

14.3

35.0

36.5

36.6

0.964

0.002

34.2

34.5

0.317

4.719

30.2

31.5

34.8

43.4

39.5

34.5

Dioddef trais

Trais

Tabl A3: Perthynas deunewidyn rhwng hanes troseddu, mathau o droseddau a chanlyniadau trais gyda demograffeg a nifer yr ACEs ymysg cyfranogwyr
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Arolwg ACE Carcharorion

34.9

40-69

X

14.3

7.6
22.2

32.8

40.2

28.6

41.2

23.9

11.8

5.7

20.0

27.4

5.7

21.4

29.8

X
2

16.4

≥4

p

29.6

48.2

1

2-3

45.9

0

13.6

16.3

15.7

13.5

35.7

28.6

24.1

18.9

<0.001

47.945

34.3

25.5

12.0

21.6

<0.001

68.6

Addysg Uwch

16.2

33.9

31.7

0.015

10.469

14.9

28.7

p

35.0

Addysg Bellach

12.9

28.3

43.2

26.9

38.442

23.4

Uwchradd

17.2

12.2

15.0

X2

22.8

Dim cymwysterau

p

29.7

Arall
2

29.4

Gwyn

ACEs = Profiadau niweidiol yn ystod plentyndod.

Nifer yr ACEs

Y cymhwyster addysgol
uchaf a gyflawnwyd

Ethnigrwydd

18.3

30-39

14.1

25.0

7.0

<0.001

21.7

25-29

23.7

25.6

26.5

≥7 gwaith

p

39.5

21-24

20.9

29.5

3-6 gwaith

55.954

46.5

18-20

Grŵp oedran
(blynyddoedd)

14.5

Unwaith
o’r blaen

X2

29.5

Pawb (%)

Tro cyntaf

Nifer y cyfnodau yn y carchar

13.1

17.3

37.3

33.8

34.3

27.4

16.4

20.0

25.7

20.8

27.0

13.0

14.1

25.0

41.9

21.6

Llai nag
1 flwyddyn

18.8

35.7

32.5

17.6

22.9

23.9

22.2

28.3

23.0

24.9

15.1

13.0

22.8

48.7

48.8

24.6

>1 ond <3 blynedd

<0.001

51.908

68.1

46.9

30.1

48.6

0.080

11.285

42.9

48.7

61.4

51.7

0.645

0.876

51.4

54.3

<0.001

95.663

57.9

74.0

63.0

26.3

9.3

53.8

>3 blynedd

Cyfanswm yr amser yn y carchar

Tabl A4: Cysylltiadau rhwng nifer y cyfnodau a chyfanswm yr amser yn y carchar gyda demograffeg a nifer yr ACEs ymysg y cyfranogwyr

Arolwg ACE Carcharorion

39

Cyf

40-69

0.673
1.630
3.432

2-3

≥4

Cyf

Addysg Uwch

1

3.154

Addysg Bellach

Cyf

4.151

Uwchradd

0

3.769

Dim cymwysterau

Cyf

1.401

30-39

Arall

0.637

25-29

3.243

0.348

21-24

Gwyn

1.087

18-20

1.840-6.402

0.809-3.285

0.304-1.490

1.076-9.243

1.452-11.870

1.305-10.881

1.707-6.163

0.815-2.411

0.346-1.172

0.174-0.696

0.510-2.317

95% CIs

<0.001

0.172

0.329

0.036

0.008

0.014

<0.001

0.223

0.147

0.003

0.830

p

ACEs = Profiadau niweidiol yn ystod plentyndod; AOR = Cymhareb ods wedi’i haddasu; CH = Cyfyngau hyder; Cyf = Categori cyfeirnod; Dd/a = ddim yn arwyddocaol.

Nifer yr ACEs

Y cymhwyster addysgol
uchaf a gyflawnwyd

Ethnigrwydd

Grŵp oedran
(blynyddoedd)

AOR

Troseddwr cyson iawn

4.179

2.241

0.892

Cyf

Cyf

2.589

4.445

5.210

Cyf

Cyf

2.564

1.990

1.064

3.811

AOR

2.246-7.776

1.124-4.469

0.418-1.903

0.879-7.632

1.551-12.735

1.808-15.068

1.475-4.457

1.094-3.620

0.560-2.024

1.735-8.370

95% CIs

Carcharu mewn YOI

Tabl A5: Cymarebau ods wedi’u haddasu ar gyfer carcharu mewn sefydliad troseddwyr ifanc (YOI) a throseddu cyson iawn ymhlith grwpiau
demograffeg ac ACEs

<0.001

0.022

0.768

0.085

0.005

0.002

Dd/a

0.001

0.024

0.850

0.001

p
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Arolwg ACE Carcharorion

Cyf

0.559-1.976

Cyf

Cyf

1.051

1.386

2.922

1

2-3

≥4

Cyf

0

Arall

Gwyn

1.665-5.129

0.749-2.565
<0.001

0.298

0.878

Dd/a

Cyf

Cyf

Dd/a

Dd/a

2.563

1.180

0.836

Cyf

Cyf

2.371

Cyf

1.426-4.606

0.612-2.275

0.421-1.662

1.352-4.159

1.421-11.749

4.086

Addysg Bellach

Addysg Uwch

3.205-25.626

1.051-3.189

0.493-1.603

0.435-1.517

0.624-2.810

CH o 95%

9.063

Cyf

1.830

0.889

0.812

1.324

AOR

Uwchradd

Dd/a

<0.001

0.002

0.010

0.010

p

3.226-26.319

0.143-0573

0.128-0.622

0.157-0.775

0.057-0.671

CH o 95%

Lladrad

9.214

Dd/a

Cyf

40-69

Dim cymwysterau

0.286

30-39

Cyf

0.282

25-29

0.195

AOR

0.349

Dd/a

p

21-24

18-20

CH o 95%

Troseddau rhywiol

0.002

0.622

0.610

0.003

0.009

<0.001

<0.001

0.033

0.696

0.514

0.464

p

ACEs = Profiad niweidiol yn ystod plentyndod; AOR = Cymhareb ods wedi’i haddasu; CH = Cyfyngau hyder; Cyf = Categori cyfeirnod; Dd/a = ddim yn arwyddocaol.

Nifer yr ACEs

Ethnigrwydd

Y cymhwyster
addysgol
uchaf a
gyflawnwyd

Grŵp oedran
(blynyddoedd)

AOR

Trais yn erbyn yr unigolyn

3.489

1.750

0.722

Cyf

Cyf

1.740

Cyf

10.082

13.757

14.154

Cyf

AOR

1.922-6.334

0.895-3.423

0.346-1.505

1.001-3.037

2.259-44.990

3.131-60.449

3.206-62.488

CH o 95%

Difrod troseddol

Tabl A6a: Cymarebau ods wedi’u haddasu ar gyfer y mathau o droseddau mewn grwpiau demograffig a nifer yr ACEs

<0.001

0.102

0.385

0.050

0.002

0.001

<0.001

Dd/a

p

1.783

1.101

0.764

Cyf

Cyf

0.470

Cyf

Cyf

AOR

1.041-3.054

0.599-2.026

0.404-1.446

0.273-0.799

CH o 95%

Cyffuriau

0.035

0.756

0.408

0.005

Dd/a

Dd/a

p

Arolwg ACE Carcharorion

41

Cyf
0.908
1.389
2.596

0

1

2-3

≥4

Cyf

Arall

Cyf

Addysg Uwch
1.954

8.565

Gwyn

8.775

Cyf

40-69

Addysg Bellach

1.241

30-39

Uwchradd

0.783

25-29

9.993

0.535

21-24

Dim cymwysterau

0.355

18-20

1.379-4.888

0.674-2.863

0.413-1.996

1.057-3.612

1.910-38.400

1.989-38.718

2.251-44.363

0.723-2.130

0.429-1.427

0.277-1.034

0.147-0.855

95% CIs

0.003

0.373

0.810

0.033

0.005

0.004

0.002

0.433

0.424

0.063

0.021

p

ACEs = Profiadau niweidiol yn ystod plentyndod; AOR = Cymhareb ods wedi’i haddasu; CH = Cyfyngau hyder; Cyf = Categori cyfeirnod; Dd/a = ddim yn arwyddocaol.

Nifer yr ACEs

Ethnigrwydd

Cymhwyster addysgol
uchaf a gyflawnwyd

Grŵp oedran (blynyddoedd)

AOR

Trefn gyhoeddus

Cyf

Cyf

Cyf

1.556

2.046

3.004

Cyf

1.785

1.224

0.688

0.651

AOR

Tabl A6b: Cymarebau ods wedi’u haddasu ar gyfer mathau o droseddau mewn grwpiau demograffig a nifer yr ACEs

0.682-3.547

0.925-4.524

1.340-6.738

1.076-2.962

0.705-2.126

0.377-1.256

0.314-1.352

95% CIs

Gyrru

Dd/a

Dd/a

0.293

0.077

0.008

0.025

0.472

0.223

0.250

p

42

Arolwg ACE Carcharorion

X

16.828
<0.001

25.893

50.5

<0.001

38.2

p

19.8
23.0

X2

9.8

22.5
69.9

9.8

19.5
57.5

62.7

37.3

Na

ie

16.615
<0.001

37.339

51.0

<0.001

15.5

35.3

Gwahaniad
rhieni

p

9.9

23.9

≥4

70.6

9.9

21.9

2-3

64.6

34.5

ie

19.0

1

2

65.5

Na

0

ACEs = Profiadau niweidiol yn ystod plentyndod.

Wedi cyflawni
trais yn ystod y
12 mis diwethaf

Dioddefwr trais
yn ystod y 12
mis diwethaf

Pawb
(%)

Nifer yr ACEs

<0.001

21.434

63.8

41.6

<0.001

29.035

67.1

40.8

Geiriol

0.073

3.218

46.0

37.5

0.002

9.433

50.3

35.6

Corfforol

<0.001

13.311

26.0

12.7

<0.001

34.691

32.1

10.1

Rhywiol

Cam-drin plant

Tabl A7: Canlyniadau trais a’r cysylltiad â nifer yr ACEs a mathau unigol o ACEs

0.006

7.423

35.6

23.9

<0.001

21.595

41.6

21.2

Salwch
meddwl

0.008

7.021

47.7

35.3

<0.001

20.458

54.0

32.5

Trais
domestig

<0.001

15.779

41.4

23.9

<0.001

25.899

45.3

22.5

Camddefnyddio
alcohol

0.050

3.836

38.5

29.7

0.101

2.682

37.9

30.4

Carchariad

Camweithrediad teuluol

ACEs Unigol

<0.001

15.345

43.1

25.6

<0.001

21.595

46.0

24.8

Camddefnyddio
cyffuriau

<0.001

13.728

27.6

13.7

0.001

11.453

27.3

14.4

Esgeulustod
emosiynol

0.059

3.560

14.9

9.2

<0.001

15.263

19.3

7.2

Esgeulustod
corfforol

Esgeulustod

Arolwg ACE Carcharorion
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1.322
1.099
Cyf

25-29

30-39

40-69

Cyf
0.758
2.240
2.959

1

2-3

≥4

Cyf

0

Uwch

Bellach

Uwchradd

Dim cymwysterau

Arall

Cyf

2.841

21-24

Gwyn

3.406

18-20

1.594-5.493

1.122-4.470

0.348-1.653

0.635-1.903

0.729-2.397

1.534-5.260

1.617-7.174

CH o 95%

0.001

0.022

0.486

Dd/a

Dd/a

0.736

0.358

0.001

0.001

p

ACEs = Profiadau niweidiol yn ystod plentyndod; AOR = Cymhareb ods wedi’i haddasu; CH = Cyfyngau hyder; Cyf = Categori cyfeirnod; Dd/a = ddim yn arwyddocaol.

Nifer yr ACEs

Y cymhwyster addysgol
uchaf a gyflawnwyd

Ethnigrwydd

Grŵp oedran
(blynyddoedd)

AOR

Cyflawni trais

3.491

1.241

0.886

Cyf

Cyf

Cyf

Cyf

AOR

Tabl A8: Cymarebau ods wedi’u haddasu ar gyfer canlyniadau trais mewn grwpiau demograffig a nifer yr ACEs

1.886-6.460

0.607-2.540

0.398-1.883

CH o 95%

Dioddef trais

<0.001

0.554

0.716

Dd/a

Dd/a

Dd/a

p

Uned Gydweithredu Iechyd Cyhoeddus
Sefydliad Ymchwil Iechyd a Meddygol Bangor
Ysgol Gwyddorau Iechyd
Prifysgol Bangor
Parc Technoleg Wrecsam
Wrecsam LL13 7YP
Ffôn: +44(0)1248 383519

Y Gyfarwyddiaeth Polisi ac Iechyd Rhyngwladol
Canolfan Gydweithredu Sefydliad Iechyd y Byd ar
Fuddsoddi ar gyfer Iechyd a Llesiant
Ymddiriedolaeth GIG Iechyd y Cyhoedd
Rhif 2 Capital Quarter
Caerdydd CF10 4BZ
Ffôn: +44(0)29 2022 7744

