
 

 

Dogfennau Ategol - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a 

Chyfiawnder Cymdeithasol 
Lleoliad: 

Hybrid 

Dyddiad: Dydd Llun, 20 Mehefin 2022 

Amser: 14.30

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Rhys Morgan 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddCydraddoldeb@senedd.cymru

Hybrid - Pecyn atodol 
Noder bod y dogfennau a ganlyn yn ychwanegol i’r dogfennau a gyhoeddwyd yn y 

prif becyn Agenda ac Adroddiadau ar gyfer y cyfarfod hwn 
------ 

2.6 Llythyr gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol ynghylch y gwrandawiad 

cyn penodi ar gyfer y Cynghorydd / Cynghorwyr Cenedlaethol ar gyfer Trais 

yn erbyn Menywod, Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais 

Rhywiol 

 (Tudalennau 1 - 2)  

Dogfennau atodol: 

Llythyr gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol - 17 Mehefin 2022 

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



Jane Hutt AS/MS 
Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol 
Minister for Social Justice 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

Gohebiaeth.Jane.Hutt@llyw.cymru 
               Correspondence.Jane.Hutt@gov.wales 

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Jenny Rathbone AS  
Cadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol 
 

 
 
 
 

17 Mehefin 2022  
 

 
 
 
Anwyl Jenny, 
 
Yn unol â Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 
(VAWDASV) (Cymru) 2015, mae Llywodraeth Cymru am benodi Cynghorydd/Cynghorwyr 
Cenedlaethol ar gyfer Trais yn erbyn Menywod, Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig 
a Thrais Rhywiol. 
 
Roedd disgwyl i'r Pwyllgor gynnal gwrandawiad cyn penodi gyda'r ymgeisydd a ffefrir ar 
gyfer y rôl ddydd Llun 20 Mehefin.  
 
Rôl y Cynghorydd Cenedlaethol yw rhoi cyngor annibynnol i Weinidogion er mwyn 
hyrwyddo nodau Deddf VAWDASV; atal trais ar sail rhywedd ac amddiffyn a chefnogi 
dioddefwyr a goroeswyr. Mae'r rôl hon yn hanfodol i ddatblygu ein dull gweithredu a bydd yn 
sicrhau ein bod yn gallu gwireddu'r uchelgais a nodwyd yn y Strategaeth Genedlaethol a 
gyhoeddwyd yn ddiweddar – sicrhau mai Cymru yw'r lle mwyaf diogel yn Ewrop i fod yn 
fenyw. 
 
Cefais gyfarfod â'r ymgeiswyr sy’n addas i’w penodi yr wythnos ddiwethaf, ac fe gafodd eu 
hymroddiad, eu hangerdd, eu profiad a'u llwyddiannau gryn argraff arnaf, ond ni fu'n bosibl 
dod i benderfyniad terfynol o fewn yr amserlen. Felly, ni fydd yn bosibl i'r ymgeisydd a ffefrir 
fynychu'r gwrandawiad cyn penodi ar 20 Mehefin. Er fy mod yn deall y bydd hyn yn peri 
siom, rwy'n siŵr eich bod yn cytuno ei bod yn bwysig cael y penodiad hwn yn iawn. Bydd 
gwneud hynny yn sicrhau'r canlyniadau gorau i ddioddefwyr a goroeswyr yng Nghymru yn 
ogystal â'r gwasanaethau arbenigol sy'n gweithio gyda nhw.  
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Rwyf wedi ymrwymo i weithio gyda chi ar y penodiad hwn ac felly hoffwn drafod opsiynau 
gyda chi o ran aildrefnu'r gwrandawiad cyn penodi.   
 
Yn gywir, 

 
 
Jane Hutt AS/MS 
Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol 
Minister for Social Justice  
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