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Mae astudiaethau wedi dangos yn gyson bod y mwyafrif o fenywod a merched wedi profi 
aflonyddu rhywiol yn ystod eu hoes. Mae adroddiadau diweddar i wefan Everyone’s Invited, ac 
ymchwiliadau dilynol gan Ofsted ac Estyn yn amlygu cyffredinrwydd a difrifoldeb y mater mewn 
ysgolion ymhlith plant a phobl ifanc. Fodd bynnag, mae maint cyffredinol aflonyddu rhywiol 
ymhlith plant a phobl ifanc, a natur a graddau llawn yr anghydraddoldebau a brofir gan blant a 
phobl ifanc o ran aflonyddu rhywiol, yn parhau i fod yn aneglur. 

Mae arolwg diweddar yn nodi bod 71% o fenywod o bob oed yn y DU wedi profi rhyw fath o 
aflonyddu rhywiol mewn man cyhoeddus, a dywedodd 97% o bobl ifanc 18-24 oed eu bod wedi 
profi rhyw fath o aflonyddu (Grŵp Seneddol Hollbleidiol ar gyfer Menywod y CU, 20211). Yn yr 
Undeb Ewropeaidd, mae un o bob deg o fenywod yn adrodd eu bod wedi profi seiber-aflonyddu 
ers yn 15 oed. Roedd hyn yn cynnwys cael e-byst neu negeseuon SMS rhywiol digroeso a/neu 
sarhaus, neu gysylltiadau sarhaus a/neu amhriodol ar wefannau rhwydweithio cymdeithasol. 
Mae’r risg ar ei uchaf ymhlith menywod ifanc 18-29 oed (Asiantaeth yr Undeb Ewropeaidd dros 
Hawliau Sylfaenol, 20152). 

Mae aflonyddu rhywiol yn fath o drais rhywiol, ac yn fath o gam-drin plant yn dibynnu ar oedran y 
dioddefwr. Mae cysylltiad agos rhyngddo a mathau eraill o drais a cham-drin, megis bwlio, trais 
gan bartner agos, cam-drin plant yn rhywiol a mathau eraill o drais rhywiol, yn ystod plentyndod 
ac ar draws cwrs bywyd, ac, fel y cyfryw, ni ddylid ei ystyried ar wahân. Mae trais rhywiol a thrais 

1 GRŴP SENEDDOL HOLLBLEIDIOL AR GYFER MENYWOD Y CU 2021. Prevalence and Reporting of Sexual 
harassment in UK Public Spaces. 
2 EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDEMENTAL RIGHTS 2015. Violence against Women: an EU-wide Survey. 
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partner agos (IPV) yn gyffredin ymhlith pobl ifanc o oedran ysgol a choleg mewn perthnasoedd 
rhwng cyfoedion, yn ogystal ag mewn perthnasoedd lle mae'r cyflawnwr yn oedolyn a'r dioddefwr 
yn blentyn. Canfu un astudiaeth, ymhlith y glasoed, fod dros hanner y profiadau o drais rhywiol yn 
digwydd yng nghyd-destun perthynas canlyn neu agos. Mae trais rhywiol y tu allan i berthynas 
canlyn hefyd yn gyffredin, gyda 28% i 56% o fenywod mewn samplau coleg yn adrodd o leiaf un 
profiad o’r fath ac mae dros 75% ohonynt yr ymosodwyd arnynt yn rhywiol yn adrodd bod y cyntaf 
o’r profiadau hyn wedi digwydd cyn iddynt gyrraedd oed 25 (Miller et al., 20183).  

Yn yr un modd, mae normau diwylliannol a chymdeithasol yn chwarae rhan bwysig yn yr achosion 
o aflonyddu a thrais rhywiol (Savard et al., 20194). Mae Ffigur 1 yn amlygu sut mae agweddau a
chredoau yn sail i ymddygiad treisgar, a all gynyddu pan na chaiff ei herio. Mae ymddygiad trais
rhywiol yn digwydd ar gontinwwm, sy'n cynnwys sylw rhywiol digroeso neu aflonyddu, hyd at
dreisio a lladdiad. Mae'r continwwm cam-drin hwn hefyd yn cynrychioli derbynioldeb cymdeithasol
yr ymddygiad. Po uchaf i fyny'r pyramid yw'r ymddygiad, y lleiaf derbyniol, a'r mwyaf
anghyfreithlon ydyw.

Mae COVID-19 wedi datgelu trais rhyngbersonol ymhellach fel argyfwng byd-eang sy'n gofyn am 
weithredu brys. Mae'r pandemig wedi datgelu methiant ymdrechion i atal ac ymateb i drais ond 
hefyd natur systemig a dwfn trais yn erbyn menywod a phlant. Ers yr achosion o COVID-19, mae 
data sy'n dod i'r amlwg ac adroddiadau gan y rhai sy'n gweithio mewn gwasanaethau rheng flaen 
wedi dangos bod sawl math o drais, yn enwedig trais domestig, wedi dwysáu. Mae galwadau i 
linellau cymorth wedi cynyddu bum gwaith mewn rhai gwledydd wrth i gyfraddau IPV yr 
adroddwyd amdanynt gynyddu oherwydd y pandemig COVID-19. Cyfeirir at hyn fel y pandemig 
cysgodol - wrth i COVID-19 barhau i roi straen ar wasanaethau iechyd, a thrais yn gwaethygu yn y 
cartref, mae gwasanaethau hanfodol fel llochesi trais domestig a llinellau cymorth wedi cyrraedd 
eu llawn gapasiti (Cenhedloedd Unedig, 20215). 

3 MILLER, E., JONES, K. A. & MCCAULEY, H. L. 2018. Updates on adolescent dating and sexual violence prevention and 
intervention. Curr Opin Pediatr, 30, 466-471. 
4 Savard, D, M., Kelley, T, M., Jaksa, J, J. & Kennedy, D, B. (2019) Violent Crime in Bars: A Quantitative Analysis. Journal 
of Applied Security Research, 14(4), pp. 369-389. 
5CENHEDLOEDD UNEDIG. 2021. Ending Violence against Women [Ar-lein]. Ar gael: 
https://www.un.org/en/observances/ending-violence-against-women-day [Cyrchwyd 18 Mawrth 2021]. 
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Yng Nghymru, mewn asesiad diweddar o anghenion iechyd6 a gynhaliwyd gan UAT Cymru, 
amlygwyd yr effaith andwyol y mae COVID-19 a’i gyfyngiadau cysylltiedig wedi’i chael ar brofiad 
plant a phobl ifanc o drais a phrofiadau niweidiol yn ystod plentyndod (ACEs). Mae llawer o blant 
a phobl ifanc wedi wynebu mwy o amlygiad i drais, gan gynnwys cam-drin domestig a thrais teuluol, 
cam-drin corfforol, hunan-niweidio, cam-drin rhywiol a chamfanteisio, a bwlio ac aflonyddu ar-lein, 
yn enwedig yn ystod cyfyngiadau’r cyfnod clo. Ymhellach, gwelwyd gwaethygu iechyd meddwl 
ymhlith plant a phobl ifanc gan arwain at gynnydd mewn hunan-barch isel, colli sgiliau 
cymdeithasol a mecanweithiau ymdopi camaddasol gan gynnwys hunan-niweidio a phryderon 
iechyd meddwl eraill hefyd. 

Yn fwy penodol i drais yn yr ysgol, ym mis Medi 2021, cyhoeddodd UAT Cymru (papur ar gael ar 
gais) bapur briffio yn tynnu sylw at y ffaith wrth i gyfyngiadau'r cyfnod clo godi’n raddol ledled 
Cymru yn ystod Gwanwyn/Haf 2021 ac ysgolion yn agor i bob disgybl,  roedd cynnydd sylweddol 
mewn presenoldeb ymosodiadau ymhlith pobl ifanc dan 18 oed mewn Adrannau Achosion Brys 
(EDs) yn Ne Cymru. Gwelodd Ebrill-Mehefin 2021 gynnydd o 34% yn nifer yr ymosodiadau ymhlith 
y grŵp hwn pan ystyriwyd yr holl safleoedd lleoliad anafiadau o gymharu ag Ebrill-Mehefin 2019. 
Fodd bynnag, wrth ystyried ymosodiadau mewn lleoliadau yn ymwneud ag ysgolion yn unig, roedd 
y cynnydd yn sylweddol uwch. 

Yn yr un modd, pan ystyriodd tîm UAT fynychiadau ymosodiadau ED ymhlith pobl ifanc am drais 
gan bartner agos (papur ar gael ar gais), canfuwyd bod 60% o fynychiadau ymosodiadau ED yn 
adrodd am ymososiad yn eu cartref/partner neu gyn bartner rhwng Mawrth 2020 a Rhagfyr 2020 
o dan 35 oed, gyda’r gyfran fwyaf o unigolion rhwng 25-34 oed. Roedd cynnydd sylweddol hefyd
yn nifer y plant o dan 18 oed a fynychodd yr Adran Achosion Brys am ymosodiadau lle mai partner
neu gyn-bartner oedd yr ymosodwr.

Ategwyd y canfyddiadau yn ymwneud â chynnydd mewn trais ymhlith pobl ifanc gan ddata o Linell 
Gymorth Byw Heb Ofn a ganfu hefyd gynnydd cyffredinol yn nifer y bobl ifanc a oedd yn defnyddio’r 
llinell gymorth yn 2020 o gymharu â 2019. 

6 Cresswell K., Barton ER., Snowdon L., Newbury A and Cowley L (2021). Asesiad o Anghenion Iechyd: Effaith 
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Fodd bynnag, ni chefnogwyd y cynnydd gan ddata gan Heddlu De Cymru, na chanfu unrhyw newid 
sylweddol mewn galwadau cyffredinol a throseddau yn ymwneud â cham-drin domestig, a 
gostyngiad sylweddol yn ymwneud â phobl ifanc o dan 24 oed. Gall hyn awgrymu nad yw'r bobl 
ifanc yn cyrchu gwasanaethau'r heddlu mewn perthynas â thrais rhyngbersonol.   

2. Effaith | Impact
 

 Yr effaith ar ddysgu, iechyd meddwl a lles disgyblion.

 Yr effaith ar leoliadau addysg a staff, er enghraifft o ran disgyblaeth ac i ba

raddau y mae aflonyddu ymhlith dysgwyr wedi cael ei 'normaleiddio'.

 Yr effeithiau penodol ar grwpiau penodol o ddysgwyr (e.e., disgyblion hŷn,

merched, disgyblion LHDTC+, ac ati).

Mae aflonyddu rhywiol yn fath o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol 
(VAWDASV) sy'n broblem iechyd cyhoeddus fawr, yn fater cyfiawnder troseddol, ac yn groes i 
hawliau dynol. Mae VAWDASV yn gosod baich trwm ar ragolygon iechyd, economaidd a 
chymdeithasol gyda'r canlyniadau iechyd seicolegol, rhywiol ac atgenhedlol andwyol sy'n effeithio 
ar oroeswyr ar bob cam o'u bywyd. Yn ogystal, mae gan VAWDASV ganlyniadau iechyd i blant yn 
ogystal ag effeithiau economaidd-gymdeithasol ar deuluoedd, cymunedau a chymdeithasau 
(Sefydliad Iechyd y Byd, 2021b7). 

Mae atal aflonyddu rhywiol yn gofyn am werthfawrogiad ei fod yn rhan o batrwm cymdeithasol o 
gam-drin menywod yn bennaf gan ddynion (Hester a Lilley, 20148). Er y gall bechgyn a dynion 
ddioddef aflonyddu rhywiol, o ran maint y broblem, mae’r mwyafrif llethol o’r cyflawnwyr yn 
dueddol o fod yn wrywaidd a’r dioddefwyr yn fenywod yn bennaf. Adlewyrchir hyn yn iaith 
Confensiwn Istanbwl, sydd wedi’i seilio ar y ddealltwriaeth bod anghydraddoldeb rhywedd yn 
achos ac yn ganlyniad trais yn erbyn menywod. Mae hyn yn golygu cydnabod natur rhywedd trais 
yn erbyn menywod fel rhywbeth sydd wedi’i wreiddio mewn anghydbwysedd grym ac 
anghydraddoldeb rhwng menywod a dynion (Cyngor Ewrop, 20119). 

Ar yr un pryd, mae rhywioldeb, oedran, statws economaidd-gymdeithasol, hil ac anabledd yn 
croestorri â rhywedd ac yn creu gwahaniaethau ac anghydraddoldebau mewn profiad byw o 
aflonyddu rhywiol a chanlyniadau. Mae hyn yn golygu, er y gall aflonyddu rhywiol ddigwydd i 
unrhyw un, unrhyw le, mae rhai menywod a merched yn arbennig o agored i niwed, er enghraifft, 
menywod a merched ifanc, menywod sy'n ystyried eu hunain yn lesbiaidd, deurywiol, trawsrywiol 
neu ryngrywiol, mudwyr a ffoaduriaid, a lleiafrifoedd ethnig, neu fenywod a merched sy’n byw ag 
anableddau (Cenhedloedd Unedig, 202110).  

7SEFYDLIAD IECHYD Y BYD. 2012b. Understanding and Addressing Violence against Women [Ar-lein]. Ar gael: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77434/WHO_RHR_12.37_eng.pdf?sequence=1 [Cyrchwyd 
2021]. 
8 HESTER, M. & LILLEY, S. J. 2014. Preventing Violence Against Women: Erthygl 12 o Gonfensiwn Istanbwl. 
Strasbwrg: Cyngor Ewrop 
9 CYNGOR EWROP 2011. Confensiwn ar Atal a Threchu Trais yn erbyn Menywod a Thrais Domestig. Istanbwl. 
10 CENHEDLOEDD UNEDIG. 2021. Ending Violence against Women [Ar-lein]. Ar gael: 
https://www.un.org/en/observances/ending-violence-against-women-day [Cyrchwyd 18 Mawrth 2021]. 
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Mae canlyniadau iechyd tymor byr a thymor hir aflonyddu rhywiol fel math o VAWDASV i iechyd 
menywod yn niferus ac yn arwyddocaol. Gall trais rhywiol arwain at lu o ganlyniadau iechyd i 
fenywod, gan gynnwys canlyniadau corfforol, atgenhedlol a seicolegol (Jina a Thomas, 2013). Yn 
ogystal, gall trais o'r fath gael canlyniadau angheuol. Bob dydd, mae 137 o fenywod yn cael eu lladd 
gan aelod o’r teulu ac amcangyfrifir o’r 87,000 o fenywod a gafodd eu lladd yn fyd-eang yn fwriadol 
yn 2017, bod mwy na hanner (50,000) wedi’u lladd gan bartneriaid agos neu aelodau o’r teulu. 
Lladdwyd mwy na thraean (30,000) o’r menywod a laddwyd yn fwriadol yn 2017 gan eu partner 
agos presennol neu flaenorol (Swyddfa’r Cenhedloedd Unedig ar Gyffuriau a Throseddu, 201911). 

Mae’r ffigurau hyn yn adlewyrchu natur rhywedd trais a cham-drin rhyngbersonol gyda menywod 
yn llawer mwy tebygol o brofi mathau mynych a difrifol o gam-drin gan gynnwys trais rhywiol yn 
ogystal â cham-drin corfforol, seicolegol neu emosiynol parhaus, neu drais sy’n arwain at anaf neu 
farwolaeth. Yn ogystal, mae menywod yn profi cyfraddau uwch o erledigaeth dro ar ôl tro ac yn 
llawer mwy tebygol o gael eu hanafu neu eu lladd yn ddifrifol na dioddefwyr gwrywaidd (Cymorth 
i Fenywod, 2020a12).  

11 SWYDDFA’R CENHEDLOEDD UNEDIG AR GYFFURIAU A THROSEDDU 2019. Global Study on Homicide. 
 12 CYMORTH I FENYWOD CYMRU 2020. Glasbrint ar gyfer Atal Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a 
Thrais Rhywiol yng Nghymru: Deall y Cysyniadau. 
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Yng Nghymru, mae’r Strategaeth Genedlaethol ar gyfer VAWDASV (Llywodraeth Cymru, 2016) yn 
nodi atal sylfaenol fel ymrwymiad allweddol. Mae hyn yn cynnwys cynyddu ymwybyddiaeth 
ymhlith poblogaeth Cymru o VAWDASV a herio agweddau sy’n cydoddef neu’n dilysu VAWDASV. 
Yn ogystal, meithrin gallu sefydliadol a chymunedol i nodi ac ymateb yn briodol i VAWDASV a 
amheuir ac ariannu gwasanaethau cymorth ymyrraeth gynnar yn ddigonol.  

Mae’r adran hon yn defnyddio dyfyniad uniongyrchol o adroddiad Addis & Snowdon (2021; 30) ar 
'Beth sy'n gweithio i atal VAWDASV?' Comisiynwyd yr adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru, i 
nodi arfer effeithiol ar gyfer atal VAWDASV drwy asesiad tystiolaeth systematig. Bydd y dystiolaeth 
a nodir yn cael ei defnyddio i lywio’r broses o fabwysiadu arfer sy’n seiliedig ar dystiolaeth drwy 
adnewyddu strategaeth genedlaethol VAWDASV yng Nghymru yn 2022. Mae'r adroddiad llawn ar 
gael yma - https://www.violencepreventionwales.co.uk/cms-assets/research/What-Works-to-
Prevent-Violence-against-Women-Domestic-Abuse-and-Sexual-Violence-Systematic-Evidence-
Assessment_2021-09-20-124755_aypz.pdf  

Mae’r adran ganlynol yn archwilio ymyriadau mewn ysgolion, ond argymhellir darllen yr adroddiad 
cyfan gan ei fod yn archwilio lleoliadau ychwanegol a rhaglenni seiliedig ar dystiolaeth sy’n 
berthnasol i blant a phobl ifanc:  

Ymyriadau mewn ysgolion. 
Gellir cyflwyno ymyriadau mewn ysgolion sy’n ceisio atal VAWDASV ar raddfa fawr i gynulleidfa 
gaeth nad ydynt eto wedi profi neu sydd newydd ddechrau ar eu perthnasoedd agos eu hunain. Yn 
gyffredinol, mae damcaniaethau'r rhaglen yn cynnwys rhyw fersiwn o newid ymddygiad, gyda’r 
bwriad o newid gwybodaeth a/neu agweddau tuag at normau cymdeithasol penodol (normau 
rhywedd fel arfer, ond nid bob amser) gyda’r rhagdybiaeth y byddai hyn yn newid bwriad 
ymddygiadol, ac, yn y pen draw, ymddygiad gwirioneddol, gydag effaith ddilynol ar yr achosion o 
gyflawni a/neu erledigaeth (Stanley et al., 2015a). Roedd pedwar adolygiad yn canolbwyntio ar 
ymyriadau mewn ysgolion, dau i atal cam-drin domestig (Stanley et al., 2015a, Stanley et al., 
2015b), a dau i atal IPV (Lester et al., 2017, Ellsberg et al., 2015) . 

Roedd Stanley et al. (2015a; 2015b) yn adrodd ar adolygiad realaidd dull cymysg o astudiaethau yn 
adrodd am ymyriadau ataliol mewn cam-drin domestig ar gyfer plant a phobl ifanc. Cynhwyswyd 
astudiaethau yn defnyddio ystod eang o ddulliau, adroddwyd 13 o bapurau ar dreialon rheoledig a 
oedd yn cynnwys naw rhaglen wahanol ac adroddodd 15 o bapurau ar 14 rhaglen a oedd yn 
cynnwys gwahanol fathau o garfanau neu astudiaethau rheoli achos. Roedd astudiaethau wedi'u 
seilio'n bennaf yn UDA ond hefyd, Canada, y DU ac India. Roedd pob un wedi'i leoli mewn ysgolion 
ac eithrio Families for Safe Dates a chyfeiriodd tri yn benodol at ddamcaniaeth gwylwyr. Nodwyd 
canlyniadau rhaglenni fel newidiadau yng ngwybodaeth, agweddau ac ymddygiad pobl ifanc yn 
ogystal ag achosion o erledigaeth neu gyflawni. Canfu Stanley (2015b) fod y meintiau effaith mwyaf 
wedi’u canfod mewn mesurau gwybodaeth, er bod y gwahaniaethau yn y rhain yn tueddu i leihau 
dros amser. Canfuwyd yr unig ganfyddiad cymharol fawr ac ystadegol arwyddocaol mewn 
astudiaeth wedi’i dylunio’n dda o ran nifer yr achosion o gyflawni neu erledigaeth mewn 
gwerthusiad o’r Fourth R Programme lle canfuwyd bod nifer y bechgyn yn cyflawni trais canlyn 
corfforol wedi gostwng 2.5 mlynedd ar ôl y rhaglen (Wolfe et al., 2009). Methodd y rhan fwyaf o’r 
papurau a gynhwyswyd yn yr adolygiad systematig â darparu tystiolaeth gadarn o newid 
ymddygiad, fodd bynnag, cydnabuwyd y gallai defnyddio ymddygiad fel prif ganlyniad ymyriad sy’n 
targedu normau cymdeithasol fod yn broblematig. 

Cynhaliodd Ellsberg et al., (2015) adolygiad eang o dystiolaeth o ymyriadau i leihau cyffredinrwydd 
ac achosion o drais yn erbyn menywod a merched. Roedd yr adolygiad hwn yn cwmpasu ystod eang 
o fodelau ymyrraeth mewn gwledydd incwm uchel, canolig ac isel ac atal sylfaenol, eilaidd a
thrydyddol. Mewn perthynas ag ymyriadau mewn ysgolion, canfu’r adolygiad hwn fod y rhan fwyaf

3. Effeithiolrwydd ymyriadau | Effectiveness of interventions
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o raglenni atal IPV ac ymosodiadau rhywiol nad ydynt gan bartneriaid mewn gwledydd incwm uchel
yn ymyriadau hyfforddiant grŵp mewn ysgolion. Fodd bynnag, er nad yw tystiolaeth o'r rhaglenni
hyn wedi bod yn galonogol, bu rhai eithriadau. Profwyd y rhaglen Healthy Relationships yng
Nghanada mewn dau leoliad: un gyda myfyrwyr ysgol uwchradd gwrywaidd a benywaidd a’r llall
yn y gymuned gyda phobl ifanc gwrywaidd a benywaidd. Dangosodd y ddwy astudiaeth leihad
sylweddol o ran cyflawni ac erledigaeth trais canlyn ymhlith bechgyn a merched yn y grwpiau
ymyrraeth o gymharu â'r grwpiau rheoli. Yn ogystal, nododd astudiaethau o ddau ymyriad
adnabyddus, Shifting Boundaries a Safe Dates, ostyngiad mewn trais yn ymwneud â chanlyn
ymhlith y glasoed.

Cyflawnodd Lewer et al. (2017) adolygiad systematig o adolygiadau o ymyriadau i leihau IPV a 
gynhaliwyd o fewn yr ysgol yn bennaf yn UDA. Roedd llond llaw o raglenni yn dangos addewid o 
ran atal IPV. Mae Safe Dates, the Fourth R, Stepping Stones a Shifting Boundaries yn sefyll allan fel 
rhaglenni a gyflawnodd effeithiau cadarnhaol. Mae Safe Dates, Fourth R a Stepping Stones yn 
amlwg fel rhai a astudiwyd mewn treialon gyda'r dulliau cryfaf o bennu tystiolaeth o effaith gan 
mai hwy sydd â'r cyfnodau dilynol hiraf (tair, dwy flynedd a hanner a dwy flynedd yn y drefn honno). 
Roedd y treial Safe Dates hefyd yn gryf gan ei fod yn mesur yr ystod ehangaf o fathau o drais canlyn 
ac yn gallu dangos bod effeithiau ar gyfer sawl math o drais yn parhau dros amser. Mae effeithiau 
cymedroli hefyd yn allweddol i ddeall rhaglenni. Mae Safe Dates wedi cynhyrchu tystiolaeth nad 
oes unrhyw wahaniaeth o ran effeithiolrwydd yn ôl rhyw, gwyn yn erbyn ethnigrwydd arall, neu yn 
ôl a oedd gan fyfyrwyr brofiad blaenorol o drais canlyn; ond dangosodd trial Fourth R mai ar 
fechgyn yn unig yr oedd yr effaith yn bresennol. Mae'n ymddangos felly mai Safe Dates yw'r rhaglen 
fwyaf effeithiol yn yr ysgol ar gyfer atal trais canlyn, ond mae angen llawer mwy o ddatblygu ar y 
sylfaen dystiolaeth yn gyffredinol. Er gwaethaf y cyfyngiadau hyn, mae’n amlwg bod nifer o fentrau 
atal trais wedi’u cyflwyno’n llwyddiannus yn yr ysgol. 

4. Y cyd-destun ehangach | Wider context
 

  Effaith cynnwys ar-lein a dylanwadau ar agweddau pobl ifanc, a chyd-

destun ehangach diogelwch ar-lein a deddfwriaeth bosibl yn San Steffan.

 Rôl teuluoedd, rhieni a gofalwyr.

 Rôl y Cwricwlwm newydd i Gymru wrth ddatblygu agweddau iachach tuag

at faterion o ran perthnasoedd a rhywioldeb.

Dylai gweithgarwch a gynllunnir ar gyfer atal ac ymateb i aflonyddu rhywiol ddefnyddio dull wedi'i 
lywio gan drawma. Mae dull wedi'i lywio gan drawma yn cydnabod y gallai unrhyw un fod wedi 
profi adfyd a thrawma, gan gynnwys VAWDASV a cham-drin plant, ac yn ceisio sicrhau o ganlyniad 
nad ydym yn gwneud unrhyw niwed ac yn ymateb i oroeswyr gyda thosturi trwy ddull sy’n cael ei 
arwain gan anghenion. Mae rhaglen waith wedi’i chomisiynu gan Lywodraeth Cymru ar hyn o bryd 
i ddatblygu Fframwaith Arfer Trawma Cenedlaethol i Gymru, a fydd yn cynnwys diffiniad Cymreig 
o ddull wedi'i lywio gan drawma, ac mae bellach wedi’i chyhoeddi ar gyfer ymgynghoriad. Mae
datblygiad y Fframwaith yn gydweithrediad rhwng yr Hyb Cymorth ACE a Straen Trawmatig Cymru
i alluogi fframwaith wedi’i gydgynhyrchu gyda phartneriaid, goroeswyr, gweithwyr proffesiynol a’r
cyhoedd.
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5. Arall | Other
 

Nodwch unrhyw safbwyntiau sydd gennych isod nad ydynt yn cyd-fynd â'r 

themâu uchod. 

Mae adnewyddiad y Strategaeth Genedlaethol VAWDASV yn 2021/22, yn pwysleisio pwysigrwydd 
mabwysiadu dull iechyd y cyhoedd at atal VAWDASV yng Nghymru. Mae dull iechyd y cyhoedd yn 
ddull system gyfan sy’n defnyddio egwyddorion iechyd y cyhoedd i ddarparu fframwaith defnyddiol 
i ymchwilio i achosion a chanlyniadau trais a’u deall ac ar gyfer atal trais rhag digwydd trwy raglenni 
atal, ymyriadau polisi ac eiriolaeth (Violence Prevention Alliance, 202113). 

Fel y tystiwyd gan yr adroddiad ‘What works to prevent VAWDASV?’ (Addis and Snowdon, 2021), 
mae tystiolaeth gynyddol ei bod yn bosibl atal VAWDASV gyda rhaglenni sydd wedi’u cynllunio ar 
gyfer plant a phobl ifanc, yn aml mewn ysgolion a cholegau, sy'n lleoliad ymyrryd pwysig. Fodd 
bynnag, ychydig iawn o raglenni atal sylfaenol sy’n cael eu darparu yng Nghymru ar hyn o bryd. O 
fewn y rhaglen waith hon, gellid treialu ystod o strategaethau atal sy’n seiliedig ar dystiolaeth a’u 
rhoi ar waith yng Nghymru i atal VAWDASV, o fewn cyd-destun (ac i gefnogi’r gwaith o gyflwyno) y 
cwricwlwm ACRh newydd.  

Mae dull iechyd y cyhoedd yn systematig ac yn seiliedig ar dystiolaeth. O'r herwydd, byddai theori 
newid a fframwaith canlyniadau yn cael eu defnyddio fel arfer i nodi'r cyfeiriad newid a ddymunir, 
y mecanweithiau a ddefnyddiwyd i gyflawni'r nod hwn, a dangosyddion llwyddiant. Dylai’r bwriad 
i werthuso ymyriadau ac adeiladu’r sylfaen dystiolaeth ar gyfer atal VAWDASV (gan gynnwys effaith 
y cwricwlwm ACRh newydd) gael ei nodi mewn gweithgarwch a gynllunnir. Gellid cyfeirio at 'Becyn 
Cymorth Gwerthuso Atal Trais14'  UAT Cymru fel adnodd defnyddiol i bartneriaid. 

13 VIOLENCE PREVENTION ALLIANCE. 2021. The Public Health Approach [Ar-lein]. Ar gael: 
https://www.who.int/violenceprevention/approach/public_health/en/ 
14 https://www.violencepreventionwales.co.uk/cms-assets/research/Violence-Prevention-Evaluation-
Toolkit.pdf  
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