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CYFLWYNIAD 

 
Mae Deddf Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 
(VAWDASV) 2015 yn ei gwneud yn ofynnol i’r Cynghorydd/Cynghorwyr 
Cenedlaethol gynhyrchu Adroddiad Blynyddol i’w gyflwyno gerbron Cynulliad Cymru. 
 
Mae penodi Cynghorydd Cenedlaethol hefyd yn un o ofynion y Ddeddf.  Penodwyd 
Yasmin Khan a Nazir Afzal, OBE yn Gynghorwyr Cenedlaethol yn Ionawr 2018 ar 
sail rhannu swydd, a hwn yw ein Hadroddiad Blynyddol cyntaf. 
 

Hoffem ddiolch yn benodol i dîm VAWDASV Llywodraeth Cymru am eu cymorth a’u 
cefnogaeth, dylem oll fod yn falch o gryfder ac ymrwymiad y tîm.  Rydym hefyd yn 
awyddus i ddiolch i Arweinydd Y Tŷ, Julie James, am ei harweinyddiaeth yn y maes 
hwn.  Yn anad dim, rydym yn awyddus i ddiolch i’r darparwyr niferus o’r trydydd 
sector sydd wedi cefnogi dioddefwyr a goroeswyr a lleisiau’r rhai sydd wedi’u 
heffeithio gan gamdriniaeth, ac a all ein helpu i wneud y gwahaniaeth sydd ei angen 
yng Nghymru i sicrhau mai ein gwlad yw’r lle mwyaf diogel i fenyw, yn rhydd rhag 
niwed. 
 
Roedd y Ddeddf VAWDASV yn wirioneddol arloesol ac mae’n rhoi Cymru o flaen 
gweddill y DU ac mae’n arwain y ffordd yn rhyngwladol.  Ni ddylem danamcangyfrif 
yr hyn a gyflawnwyd gan Lywodraeth Cymru ers i’r Ddeddf ddod i rym.  
 
Er hynny, ni ddylem danamcangyfrif maint yr her nac ystyried y Ddeddf fel yr unig 

gyfrwng i wasanaethau cyhoeddus gyflawni eu dyletswydd i ddiogelu’r rhai sydd 

angen diogelwch. 

 
1. Mae Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol yn eang ac 

mae bron yn gyffredin yng Nghymru ac ar draws y DU heddiw, a menywod yn 

bennaf yw’r dioddefwyr.  Yng Nghymru a Lloegr: 

 Mae un fenyw o bob pedair wedi profi cam-drin domestig ers iddynt fod yn 

16 oed yn 2016-17. 

 Roedd dros hanner miliwn o fenywod yn ddioddefwyr ymosodiadau rhywiol 

(gan gynnwys ymgeisiau) 

 Roedd y mwyafrif o ddiffynyddion mewn erlyniadau sy’n gysylltiedig â 

cham-drin domestig yn 2016-17 yn ddynion (92%).  Mewn erlyniadau pan 

oedd rhyw’r dioddefwr wedi’i gofnodi, roedd 84% o ddioddefwyr yn 

fenywod. 

 Roedd cyfanswm o 305 o wasanaethau llochesi yn gweithredu yng 

Nghymru a Lloegr yn 2017. 

 Trafodwyd cyfanswm o 83,136 o achosion risg uchel mewn cynadleddau 

asesu risg aml-asiantaeth yn y flwyddyn yn dod i ben Mawrth 2017, sy’n 

gyfwerth â 36 o achosion fesul 10,000 o fenywod sy’n oedolion. 

(Ffynonellau: ‘Troseddau Rhywiol yng Nghymru a Lloegr: blwyddyn yn dod i 

ben Mawrth 2017’, ‘Cam-drin Domestig yng Nghymru a Lloegr: blwyddyn yn 
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dod i ben Mawrth 2017, ‘Cam-drin Domestig: canfyddiadau o’r Arolwg 

Troseddau ar gyfer Cymru a Lloegr: blwyddyn dod i ben Mawrth 2017’ 

Swyddfa Ystadegau Gwladol)  

Cyhoeddodd y Swyddfa Ystadegau Gwladol erthygl ar 31 Mai 2018 a oedd yn 

ystyried nodweddion menywod a oedd wedi bod yn ddioddefwyr camdriniaeth 

gan bartner, a chanfod bod rhai menywod yn fwy tebygol o fod yn 

ddioddefwyr y math hwn o gamdriniaeth nac eraill: 

 Roedd menywod ifanc yn fwy tebygol o fod wedi profi camdriniaeth gan 

bartner yn y 12 mis diwethaf, o gymharu â menywod hŷn. 

 Roedd menywod â salwch hirdymor neu anabledd fwy na dwywaith yn fwy 

tebygol o fod wedi profi rhyw fath o gamdriniaeth gan bartner (12.4%) yn y 

12 mis diwethaf o gymharu â menywod nad oeddent (5.1%). 

 Roedd menywod deurywiol bron ddwywaith yn fwy tebygol o fod wedi profi 

camdriniaeth gan bartner yn y 12 mis diwethaf o gymharu â menywod 

heterorywiol (10.9%  o gymharu â 6.0%). 

 Roedd menywod a oedd yn datgan cefndiroedd ethnig cymysg/lluosog yn 

llawer mwy tebygol o fod wedi profi camdriniaeth gan bartner yn y 12 mis 

diwethaf (10.1%) o gymharu ag unrhyw grŵp ethnig arall. 

 Roedd menywod mewn aelwydydd ag incwm o lai na £10,000 fwy na 4 

gwaith yn fwy tebygol (14.3%) o fod wedi profi camdriniaeth gan bartner yn 

y 12 mis diwethaf, o gymharu â menywod sy’n byw mewn aelwydydd ag 

incwm o £50,000 neu fwy (3.3%). 

 Roedd menywod a oedd yn byw mewn tai cymdeithasol (11.1%) bron 3 

gwaith yn fwy tebygol o fod wedi profi camdriniaeth gan bartner yn y 12 

mis diwethaf o gymharu â menywod a oedd yn berchen-feddiannydd. 

(4.1%). 

(Ffynhonnell: ‘Sustainable Development Goal 5: Gender Equality: Eliminating 
violence against women and girls: women most at risk of experiencing partner 
abuse, 31 Mai 2018 ONS) 

 
2. Roedd Llywodraeth Cymru yn cydnabod na allai’r mathau hyn o broblemau 

barhau heb eu herio a llwyddodd i dorri tir newydd gyda chyflwyniad Deddf Trais 

yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015.  

Cyflwynwyd y Ddeddf i wella ymateb y sector cyhoeddus ac i wella’r dulliau atal, 

diogelu a chefnogi i bobl a oedd yn cael eu heffeithio gan drais yn erbyn 

menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol (VAWDASV).  Mae Llywodraeth y 

DU yn gobeithio dysgu drwy brofiad Cymru wrth ddatblygu eu Bil Cam-drin 

Domestig eu hunain, ac mae’r Alban hefyd yn awyddus i rannu arfer sy’n dod i’r 

amlwg.  Rydym wedi cymryd rhan yng nghyfarfodydd Bord Gron y DU gyfan ar 

“Sicrhau Deddf Cam-drin Domestig gynhwysol ac effeithiol” a gynhaliwyd ym mis 

Mai 2018. 
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3. Rydym wedi treulio’r chwe mis cyntaf yn ymgyfarwyddo ein hunain â’r tirlun 

VAWDASV yng Nghymru; yn cwrdd â’r rhai sydd wedi’u heffeithio gan 

gamdriniaeth, a’r darparwyr hynny sy’n cynnig cymorth arbenigol; er mwyn deall 

pa gynnydd a wnaed wrth gyflwyno’r Ddeddf, pa rwystrau sy’n bodoli, a nodi 

blaenoriaethau allweddol ar gyfer gweithredu pellach. 

 

Y cynnydd hyd yma 

 

4. Cyhoeddwyd ail adroddiad blynyddol VAWDASV Llywodraeth Cymru cyn yr haf 

eleni ac mae’n cyflwyno’r cynnydd a wnaed hyd yma, sydd wedi bod yn 

arwyddocaol.  Roedd y cyfnod rhwng cyflwyno’r Ddeddf a’r adroddiad blynyddol 

cyntaf yn un o ymgynghori, cydweithio a pharatoi, sydd wedi gosod y seiliau ar 

gyfer y cynnydd a welsom hyd yma.  Mae hyn wedi cynnwys: 

 cyhoeddi ‘Strategaeth Genedlaethol ar Drais yn Erbyn Menywod, Cam-drin 

Domestig a Thrais Rhywiol’; 

 lansio’r Fframwaith Hyfforddiant Cenedlaethol a chyflenwi e-becyn dysgu 

Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol; ‘Gofyn a 

Gweithredu’; cyfres o gyrsiau hyfforddiant ar gyfer gweithwyr proffesiynol 

arbenigol; a’r Gyfres Cryfhau Arweinyddiaeth; 

 cyhoeddi ‘Gwybodaeth a chanllawiau ar gam-drin domestig: diogelu pobl hŷn 

yng Nghymru’; 

 cyhoeddi ‘Canllaw Arfer Da Addysg Gyfan’ yn ogystal â chanllaw ar gyfer 

llywodraethwyr ysgolion; 

 arolygiad thematig o Addysg Rhyw a Pherthynas (SRE) ac adolygiad gan 

Banel Arbenigol SRE; 

 cyhoeddi ‘Canllaw Strategaethau Lleol’ ar gyfer awdurdodau lleol a byrddau 

iechyd lleol, ac ymgynghoriad ar ‘Ganllaw Comisiynu Rhanbarthol’ drafft; 

 ymgynghoriad ar ‘Fframwaith Cenedlaethol Ymgysylltu â Goroeswyr’;  

 cyflwyno rhaglen waith ar bolisi cyflawnwyr sy’n cynnwys datblygu safonau 

gofynnol ar gyfer gwasanaethau cyflawnwyr, sefydlu rhwydwaith er mwyn 

rhannu gwybodaeth ac arfer gorau, ac adroddiad mapio gydag argymhellion 

ar gyfer cyflwyno; 

 dwy ymgyrch gyfathrebu genedlaethol – ‘Dyma Fi’ ar stereoteipio rhyw a 

‘Paid Cadw’n Dawel’, o dan yr is-bennawd ‘Ni fydd Cymru’n cadw’n dawel’. 

5. Mae effaith y gweithgareddau hyn yn golygu bod tua 128,000 o weithwyr 

proffesiynol rheng flaen wedi derbyn hyfforddiant ymwybyddiaeth, maent yn fwy 

cymwys i nodi arwyddion y gallai rhywun fod yn profi VAWDASV a gwybod sut i’w 

cyfeirio at y cymorth priodol.  Mae gan awdurdodau lleol a byrddau iechyd lleol 

ddyletswydd i gyhoeddi eu strategaethau ar gyfer mynd i’r afael â VAWDASV.  

Cyhoeddwyd y rhain ym mis Mai ac yr ydym yn adolygu’r rhain er mwyn cael 

syniad o ba mor gynhwysfawr ac ystyrlon y maent ac a oes angen unrhyw 

gymorth pellach.  Derbyniodd yr ymgyrch ‘Paid Cadw’n Dawel’ sylw helaeth yn y 

cyfryngau ac mae dadansoddiad o’i heffaith yn cael ei gynnal yn awr. Ymgyrch 
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gyfathrebu amlgyfrwng oedd 'Dyma fi' a oedd yn defnyddio darlledwyr 

cenedlaethol, posteri a hysbysebu digidol i gyrraedd cynulleidfaoedd targed o 

bob math. Yn ystod cyfnod yr ymgyrch, cofnododd gwefan Byw Heb Ofn y 

cliciwyd ar y dudalen 78,000 o weithiau, fod y nifer a hoffodd y tudalennau 

Facebook wedi cynyddu 43% a bod 117 o bobl newydd wedi dechrau dilyn 

@BywHebOfn ar Twitter. Cafodd 'Dyma fi' sylw ar BBC Cymru, ITV Cymru, 

Wales Online yn ogystal â radio cenedlaethol, a radio a gweisg rhanbarthol.  Mae 

ymgyrch 'Paid Cadw'n Dawel' hefyd wedi cael sylw mawr yn y cyfryngau ac mae 

ei heffaith yn cael ei dadansoddi.  Mae llinell gymorth Byw Heb Ofn wedi 

cadarnhau bod galwadau gan bobl eraill a oedd yn poeni am rywun wedi dyblu o 

gymharu â'r un cyfnod yn 2017. Mae cynnwys goroeswyr wrth gynllunio a 

gweithredu'r ymgyrchoedd wedi bod yn hanfodol i'w llwyddiant. 

 

6. Roeddem yn croesawu Datganiad Llafar Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg yn 

derbyn argymhellion y Panel Arbenigol SRE a chodi VAWDASV yn uwch ar yr 

agenda addysgol.  Fodd bynnag, cam cynnar yn y broses yw hyn. 

 

7. Dangosodd adroddiad thematig Estyn bod ansawdd SRE yn amrywio’n aruthrol 

ar hyd a lled Cymru ac nad oes llawer o ymwybyddiaeth o’r canllawiau sydd ar 

gael.  Rydym yn gobeithio y bydd swyddogion addysg yn parhau i weithio’n 

adeiladol gyda thîm VAWDASV Llywodraeth Cymru i hyrwyddo’r canllaw ac, yn 

fwy pwysig, symud argymhellion y Panel Arbenigol SRE ymlaen, a gofynnwn i 

Ysgrifennydd y Cabinet ac Arweinydd y Tŷ hwyluso hyn. 

 

8. Fodd bynnag, nid addysg yw’r unig faes lle mae diffyg cysondeb ar draws Cymru.  

Mae gan ddioddefwyr VAWDASV brofiadau gwahanol iawn ac maent yn derbyn 

gwasanaethau gwahanol yn ôl lle maent yn byw.  Hyn oedd un o’r prif ysgogwyr 

dros gyflwyno Deddf VAWDASV, ond dair blynedd wedi hynny mae angen i ni 

gyflymu’r cynnydd er mwyn cyflawni canlyniadau gwell i ddioddefwyr a 

goroeswyr, ac ni all hyn ddibynnu ar weithgarwch mewn dim ond un o feysydd 

Llywodraeth Cymru. 

 

9. Mae’r Canllaw Comisiynu Rhanbarthol drafft yn ei gwneud yn ofynnol i 

gomisiynwyr gwasanaethau VAWDASV gydweithio ar draws y rhanbarth i asesu 

anghenion a mapio a chomisiynu gwasanaethau.  Wrth gynnal dadansoddiad o 

anghenion a mapio gwasanaethau dylai fod yn ymwybodol o unrhyw fylchau o 

ran cyflenwi, ac anogir y comisiynwyr i fynd i’r afael â’r bylchau hyn.  Y nod 

gofynnol, o leiaf, yw lleihau gwahaniaethau o ran mynediad at wasanaethau a 

gwella ansawdd gwasanaethau yn y pen draw ar hyd a lled Cymru. 

 

10. Fodd bynnag, nid yw cyflawni’r nod hwn yn broses syml ac rydym wedi darparu 

rhai o’r rhesymau pam ein bod yn credu hynny, isod. 
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10.1. Amrywiaeth y darparwyr gwasanaethau, yn benodol yn y sector 
gwirfoddol.  Mae sefydliadau gwirfoddol bychan wedi ymddangos mewn 

ymateb i angen lleol neu drwy berthynas agos y sefydlwyr gyda, neu 
brofiad o agweddau penodol o VAWDASV.  Mae nifer o ddarparwyr yn 
cyflenwi gwasanaethau nad ydynt yn ymwneud yn benodol â VAWDASV 
neu maent yn cyflawni agwedd benodol o VAWDASV.  Enghreifftiau o hyn 
yw’r rhai sy’n mynd i’r afael â thai a digartrefedd i ddioddefwyr sy’n ffoi 
cam-drin domestig, trais rhywiol; arferion diwylliannol niweidiol megis 
anffurfio organau cenhedlu benywaidd (FGM), neu drais ar sail anrhydedd, 
dioddefwyr gwrywaidd a cham-drin domestig. 

 

10.2. Amrywiaeth y ffynonellau cyllid a’r arweinwyr polisi.  Mae Canolfannau 

Atgyfeirio Cam-drin Domestig (SARCS), er enghraifft, yn cael eu hariannu 
gan yr Heddlu, byrddau iechyd a’r trydydd sector, neu gyfuniad o’r tri; mae 
cyllid ar gyfer llochesi a’r rhai sy’n ffoi cam-drin domestig yn cael ei 
ddarparu’n bennaf drwy grant tai Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru; telir 
grant VAWDASV Llywodraeth Cymru yn uniongyrchol i awdurdodau lleol er 
mwyn comisiynu gwasanaethau, ond telir grantiau eraill VAWDASV yn 
uniongyrchol i sefydliadau’r trydydd sector; y Weinyddiaeth Gyfiawnder sy’n 
darparu cyllid drwy Gomisiynwyr Heddlu a Throseddu i gynorthwyo 
dioddefwyr cam-drin rhywiol a domestig.  Mae nifer o sefydliadau yn derbyn 
cyllid gan ffynonellau amrywiol.  Mae yna hefyd grant bychan y gellir 
gwneud cais amdano’n flynyddol i ariannu prosiectau cyfalaf sy’n amrywio 
o brosiectau ‘caledu targedau’ er mwyn darparu diogelwch ychwanegol 
megis cloeon a larymau er mwyn galluogi i ddioddefwyr a goroeswyr 
barhau i fyw yn eu cartrefi eu hunain; i eiddo newydd ar gyfer cwnsela a 
darpariaeth SARC. 

 
10.3. Y cymysgedd o sefydliadau datganoledig a heb eu datganoli sy’n 

symud  nodau’r Ddeddf ymlaen yn weithredol, gan gynnwys Iechyd, Tai, 
Addysg, Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi, Comisiynwyr 
Heddlu a Throseddu a’r Heddlu, a’r diffyg cydweithrediad ac 
integreiddiad, yn arbennig gyda rhai partneriaid.  

 
10.4. Diffyg cyfres genedlaethol o safonau ansawdd neu God Ymarfer, neu 

nifer gyfyngedig o achrediadau yn erbyn safonau presennol. 
 
10.5. Ansicrwydd ynglŷn â dyfodol diwygiadau llywodraeth leol sydd wedi 

arwain at oedi cyn gwneud penderfyniadau ynglŷn â rhyddhau cyllid, 

er enghraifft ar gyfer SARCS, neu gyfrannu cyllidebau at gronfa ranbarthol. 
 
10.6. Anghysondeb o fewn meysydd polisi ac adrannau yn Llywodraeth 

Cymru.  Mae yna enghreifftiau da o weithio traws-bolisi mewn rhai 

meysydd, megis cyfraniadau gan dîm VAWDASV i’r Cynllun Gweithredu 
Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches; creu grŵp traws-bolisi i gyflenwi 
Fframwaith Cyflenwi Strategaeth Genedlaethol VAWDASV; ac uno grwpiau 
traws-bolisi Diogelu, Profiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod a 
VAWDASV.  Fodd bynnag, nid oes gan y dull gweithio hwn unrhyw ddull 
gweithredu systemataidd, mae’n cael ei wneud ar sail ad hoc yn aml a gall 
gwrthdaro rhwng blaenoriaethau gyfyngu’r ymrwymiad i gydweithio. 
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11. Heb gyfeiriad clir gan Ysgrifenyddion y Cabinet a Gweinidogion ynghylch 

pwysigrwydd yr agenda hwn a’r angen i ddarparu adnoddau digonol ar ei chyfer, 
ni fydd y sector cyhoeddus ehangach yn rhoi blaenoriaeth ddigonol i hyn.  Yn yr 
un modd, heb yr ymrwymiad hwn, ni fydd Llywodraeth Cymru yn ysgogi’r dull 
llawer mwy cydweithredol ac integredig sydd ei angen ar draws y sector 
cyhoeddus a’r trydydd sector, a chynnwys goroeswyr ac eraill er mwyn gallu 
mynd i’r afael â VAWDASV yn effeithiol a chyflawni nodau hirdymor Cymru sy’n 
fwy cyfartal a chydlynol.  Roeddem yn falch iawn bod y Cabinet wedi ein 
gwahodd i siarad gyda hwy a chytuno bod gweithio traws-lywodraethol yn 
flaenoriaeth. 
 

12. Mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i sefydliadau gydweithio i gomisiynu a 

chyflenwi gwasanaethau VAWDASV sy’n cyflawni angen lleol a rhanbarthol, ond 

mae mynd i’r afael â’r materion cymhleth hyn yn galw am arweinyddiaeth a 

chefnogaeth strategol.  Rydym wedi ymuno â swyddogion i gwrdd â Byrddau 

Rhanbarthol VAWDASV i drafod y rhwystrau maent yn eu hwynebu er mwyn 

gallu cyd-gomisiynu’n effeithiol ac archwilio datrysiadau posibl. 

 

13. Mae sector gwirfoddol hyfyw yn darparu gwasanaethau hanfodol ac, er y gall ei 

amrywiaeth ychwanegu cymhlethdodau, mae’n cyflwyno nifer o gryfderau’n ddi-

os drwy gynnig safbwyntiau, dulliau gweithredu a syniadau gwahanol.  Mae’r 

amrediad eang o wasanaethau a ddarperir gan y sector gwirfoddol yn cynnwys yr 

ymyriadau ôl-ofal ac adfer hollbwysig sydd eu hangen sy’n allweddol ar gyfer 

diogelwch ac amddiffyn yn y dyfodol.  Gallai’r sector cyhoeddus fod yn cyfrannu’n 

anfwriadol at y natur gymhleth hon drwy benderfyniadau polisi neu ffrydiau cyllido 

nad ydynt yn ddigon cydgysylltiedig ac a allai annog cystadleuaeth ddiangen. 

 

14. Gallai cyfres o safonau neu God Ymarfer fod yn nod afrealistig.  Er enghraifft, 

mae Cymorth i Ferched Cymru yn hyrwyddo un gyfres o safonau, ond nid yw 

nifer o sefydliadau, gan gynnwys y rhai yn y sector trais rhywiol neu’r rhai sy’n 

cefnogi dynion, yn credu bod y rhain yn berthnasol iddynt hwy a gallai fod angen 

cyfres wahanol o safonau arnynt hwy.  Mae gwaith yn mynd rhagddo i ddatblygu 

safonau newydd ar gyfer gweithio gyda chyflawnwyr ac mae Marc Ansawdd 

Llinell Gymorth Ffôn y DU yn darparu safonau ar gyfer llinellau cymorth. 

 

15. Er bod gan sectorau, gan gynnwys y rhai sy’n gweithio ym maes gofal 

cymdeithasol, safonau cenedlaethol gofynnol a Chod Ymarfer, mae’r rhain yn 

cael eu llywodraethu gan ddeddfwriaeth ac maent yn cael eu rheoleiddio a’u 

harchwilio gan reoleiddiwr ac arolygiaeth.  Nid oes deddfwriaeth o’r fath, na 

rheoleiddiwr ac arolygiaeth ar gyfer y gwasanaethau VAWDASV.  Gallai glynu at 

gyfres o safonau fod yn amod ar gyfer cael cyllid, ond o ystyried y ffrydiau cyllido 

amrywiol a’r ffaith nad yw’r rhan fwyaf o wasanaethau yn cael eu comisiynu’n 

uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru, byddai hyn yn anhyblyg ac yn annhebygol 
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o gael ei gyflawni.  Gallai adnabod safonau priodol a’u hyrwyddo, ar y llaw arall, 

fod yn ffordd o gyflawni proses fabwysiadu wirfoddol. 

 

16. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymgynghori ar Fframwaith Cenedlaethol ar gyfer 

Ymgysylltu â Goroeswyr.  Gellid mabwysiadu dull ymgynghorol tebyg ar gyfer 

datblygu fframwaith cenedlaethol ar gyfer gwasanaethau VAWDASV o fewn cyd-

destun yr Adolygiad Cydraddoldeb Rhyw.  Byddai hyn yn galw am ymrwymiad o 

wahanol bortffolios ar draws y Llywodraeth er mwyn sicrhau cyllid mwy 

cydgysylltiedig a phenderfyniadau polisi a mwy o eglurder ynglŷn â disgwyliadau.  

Gallai hyn ategu Fframwaith Cyflenwi Traws-lywodraethol Strategaeth 

Genedlaethol VAWDASV Llywodraeth Cymru, a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf. 

 

17. Nod y Fframwaith yw darparu arweinyddiaeth strategol ar gyfer llywio 

gweledigaeth Prif Weinidog Cymru o wneud Cymru y lle mwyaf diogel yn Ewrop i 

fenywod a merched drwy weithredu Deddf VAWDASV.  Bydd hyn yn gweithredu 

fel model a galluogwr ar gyfer comisiynu a chyflenwi gwasanaethau ar hyd a lled 

Cymru  darparu mwy o gynaliadwyedd. 

 

18. Mae angen i agweddau cymdeithasol tuag at fenywod newid ac mae newid 

diwylliannol yn anodd.  Mae goroeswyr yn hollbwysig ar gyfer hysbysu’r gwaith 

hwn.  Bydd cynigion ar gyfer fframwaith cenedlaethol ar gyfer ymgysylltu â 

goroeswyr yn cefnogi’r angen i greu model cymdeithasol o ymgysylltiad 

goroeswyr.  Ar lefel genedlaethol gall hyn ddatblygu’r capasiti ar gyfer dysgu 

cydweithredol ac ystyried cydgyfeiriadedd, amrywiaeth a chynhwysiant, ond bydd 

angen ymrwymiad ar lefel strategol i’w gynnal. 

 

19. Mae’r darlun yn un cymhleth, ac mae’r ddarpariaeth gwasanaethau yn dameidiog 

ar draws Cymru ac mae’r heriau yn sylweddol.  Fodd bynnag, mae Deddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a’r Adolygiad o Gydraddoldeb Rhyw, yn 

cynnig fframwaith cadarn ar gyfer cyflawni’r heriau ar gyfer VAWDASV. 

 

20. Fel cam cyntaf ar gyfer cyflawni’r heriau hyn, mae’n hollbwysig sicrhau 

cydweithrediad ac integreiddiad cydgysylltiedig gwell o fewn ac ar draws 

Llywodraeth Cymru ynghylch VAWDASV.  Er mwyn cyflawni hyn, fe wnaethom 

ofyn i Ysgrifenyddion y Cabinet a Gweinidogion wneud datganiad clir o’u 

hymrwymiad i’r agenda VAWDASV, er mwyn sicrhau ymateb polisi llawer mwy 

effeithiol a gwasanaethau VAWDASV gwell ac integredig ar hyd a lled Cymru.  

Drwy ein gwahodd i siarad gyda hwy yng nghyfarfod y Cabinet ym Mehefin, fe 

wnaethant ddangos eu hymrwymiad i’r gwaith hwn a chytuno i ddarparu’r uwch 

arweinyddiaeth angenrheidiol. 

 

21. Confensiwn Istanbul yw’r arfer gorau sy’n cael ei gydnabod ledled y byd.  Er na 

all Llywodraeth Cymru ei gadarnhau’n annibynnol oddi wrth weddill y DU, 

cytunodd i gymryd y camau angenrheidiol i gadarnhau’r Confensiwn.  Rydym 
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wedi gwneud argymhellion, ar wahân, ar gyfer ac rydym yn cyflenwi strwythur 

llywodraethu newydd ar gyfer VAWDASV, sy’n cynnwys grŵp arbenigol a grŵp 

rhanddeiliaid sy’n cynnwys y rhai sy’n gweithio ar y rheng flaen.  Bydd y grŵp 

hwn yn cwrdd yn yr hydref er mwyn datblygu’r camau gweithredu ar sail 

tystiolaeth y gellir eu dilysu drwy’r fforymau rhanddeiliaid er mwyn adlewyrchu 

dull gweithredu Cymru at VAWDASV; a mynd i’r afael â’r bylchau yn y 

ddarpariaeth bresennol.  Gyda chefnogaeth y grwpiau hyn rydym wedi awgrymu 

yn y trefniadau llywodraethu newydd, y byddai’r Confensiwn yn sicrhau bod 

Cymru wedi cydymffurfio â’r safonau gofynnol ar gyfer mynd i’r afael â  thrais 

rhywedd. 

 

22. Mae’r Llywodraeth a’r Trydydd Sector yn parhau i fod yn ymrwymedig i gyflenwi 
gwasanaethau gwell i ddioddefwyr, ond mae’r hinsawdd economaidd yn parhau i 
fod yn un heriol.  Bydd gwell cydweithrediad, safonau gofynnol a chyffredin a 
llywodraethiant gwell yn gwneud gwahaniaeth ond mae atal yn llawer mwy 
pwysig na delio â chanlyniadau niweidiol.  Rydym yn disgwyl y bydd y flwyddyn 
nesaf yn canolbwyntio’n gynyddol ar atal trais yn erbyn menywod, cam-drin 
domestig a thrais rhywiol rhag digwydd, gan gynnwys ffocws o’r newydd ar 
addysg fel dull o newid y diwylliant sy’n creu’r cyfleoedd i niweidio. 
 

23. Bydd hyn yn darparu’r sail ar gyfer cyflawni, a phwysleisio ymrwymiad 

Llywodraeth Cymru i wireddu’r uchelgais i wneud Cymru y lle mwyaf diogel yn 

Ewrop i fenywod. 

 
  

 
 
 
 
 
  


