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20 Ebrill 2022  

 
 
Annwyl Jenny, 
 
Croesawaf y cyfle i ddarparu gwybodaeth i gefnogi ymchwiliad byr y Pwyllgor Cydraddoldeb 
a Chyfiawnder Cymdeithasol sy'n edrych ar brofiadau menywod mudol, fel rhan o ddarn 
ehangach o waith ynghylch trais ar sail rhywedd, cam-drin domestig a thrais rhywiol. 
 
Isod, rwy’n ymdrin â meysydd diddordeb y Pwyllgor, fel y gofynnwyd yn eich llythyr dyddiedig 
1 Ebrill. 
 
Rydym yn rhoi cyllid i ardaloedd penodol a gwasanaethau arbenigol i ddarparu cymorth 
amhrisiadwy i bawb sy'n dioddef trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais 
rhywiol, cymorth sy’n achub bywydau. Mae hyn yn cynnwys ymyrraeth gynnar, cymorth 
ataliol ac addysgol, rhaglenni ymyrraeth ar gyfer cyflawnwyr trais, Eiriolwyr Trais Domestig 
Annibynnol ar gyfer dioddefwyr risg uchel, yn ogystal ag ymyriadau adfer therapiwtig i roi 
cymorth parhaus i’r rhai sy’n cael eu heffeithio gan drais rhywiol a cham-drin. Mae'r cyllid 
hwn yn sicrhau, ni waeth ble mae dioddefwr yn byw yng Nghymru, fod yna wasanaeth 
cyhoeddus ac arbenigol cryf yn barod i helpu. 

Rwy’n ymwybodol bod sefydliadau'r trydydd sector sy'n gweithio ym maes trais rhywiol a 

cham-drin wedi bod yn galw am grantiau aml-flwyddyn ers blynyddoedd. Mae Canolfan 

Ragoriaeth Grantiau Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd cyfeiriad y polisi strategol 

yn newid, ac felly bydd grantiau trais rhywiol a cham-drin hefyd yn cael eu halinio â 

dyfarniadau grantiau aml-flwyddyn o'r flwyddyn ariannol 2023-2024. 

Bydd pob grant cystadleuaeth, oni bai bod Gweinidogion neu ffactorau eraill yn pennu fel 

arall, yn cael eu dyfarnu am hyd at 3 blynedd, a chynhelir ymarfer meincnodi i asesu 
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perfformiad ar ddiwedd y cyfnod hwnnw.  Yn amodol ar ganlyniad y meincnodi, gall y 

cynllun grant, os oes angen, gael ei ymestyn wedyn am 3 blynedd arall.  

Yn ymarferol, bydd hyn yn golygu: 

• Lle y bo'n bosibl, symud oddi wrth yr arfer o ddyfarnu grantiau am flwyddyn yn unig; 
 

• Diwedd ar ailgynnal cystadlaethau grantiau bob blwyddyn, sy'n feichus yn weinyddol 
i reolwyr grantiau a’r rhai sy’n eu derbyn fel ei gilydd; 

 

• Cyflwyno ymarfer meincnodi ar ddiwedd cyfnod cychwynnol cynllun grant 
cystadleuaeth a fydd yn penderfynu a yw sefydliadau am gael arian ychwanegol, gan 
ganiatáu cyfnod hirach ar gyfer y cynllun grant; 

 

• Mwy o ffocws ar fonitro, ymgysylltu â derbynwyr, a chanlyniadau yn ogystal ag 
allbynnau. 

 
Ar hyn o bryd, mae swyddogion trais rhywiol a cham-drin wrthi'n ymgynghori, gan weithio'n 
agos gyda Chanolfan Ragoriaeth Grantiau Llywodraeth Cymru, i ymchwilio i sut i lunio a 
gweithredu canllawiau mewn perthynas â'r newidiadau arfaethedig i hyd cynlluniau grant a 
chyflwyno meincnodi fel ffordd o ymestyn cynlluniau grant o 2023 ymlaen. 
 
Mae Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru yn ymrwymo i atgyfnerthu'r Strategaeth 
Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol i gynnwys menywod 
ar y stryd ac yn y gweithle yn ogystal â'r cartref er mwyn sicrhau mai Cymru yw'r lle 
mwyaf diogel yn Ewrop i fod yn fenyw. Y gyllideb refeniw fras ar gyfer trais rhywiol a cham-
drin yn 2022-2023 yw £7.875 miliwn, sy'n cynnwys dyraniad Rhaglen Lywodraethu 
ychwanegol o £1.050m i gefnogi gweithredu'r strategaeth trais rhywiol a cham-drin newydd 
ar gyfer 2022-26. 

Datblygwyd y Strategaeth ddrafft, a oedd yn agored i'r cyhoedd ymgynghori arni rhwng 7 
Rhagfyr 2021 a 7 Chwefror 2022, mewn trafodaeth â Gweithgor o sefydliadau partner. Fel 
rhan o'r broses ymgynghori, trefnodd ein partneriaid grwpiau ffocws a sesiynau gweithdy, 
gan ymgysylltu mewn ffyrdd eraill, â'u staff, eu rhwydweithiau a defnyddwyr gwasanaethau i 
sicrhau bod llais y goroeswr yn cael ei glywed yn ystod yr ymgynghoriad. Cafwyd dros 120 
o ymatebion i'r ymgynghoriad o bob rhan o'r sector cyhoeddus, y sector preifat a'r trydydd 
sector, yn ogystal â chan unigolion a oedd wedi goroesi trais rhywiol a cham-drin, neu yr 
oedd trais rhywiol a cham-drin wedi effeithio'n uniongyrchol ar eu bywydau.  
 
Caiff y Strategaeth ei gweithredu drwy Lasbrint, sy'n dod â sefydliadau datganoledig a 
sefydliadau heb eu datganoli at ei gilydd, yn ogystal â chryfhau'r bartneriaeth rhwng y sector 
cyhoeddus, y sector preifat a sectorau arbenigol. Bydd y dull gweithredu hwn yn sicrhau 
bod y drafodaeth ar gamau i weithredu’r Strategaeth yn parhau. 
 
Ar hyn o bryd, mae fy swyddogion wrthi'n cwblhau eu dadansoddiad o'r ymatebion ac yn 
defnyddio'r wybodaeth hon i gytuno’n derfynol ar Strategaeth Genedlaethol Trais yn erbyn 
Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 2022-2026, a fydd yn cael ei chyhoeddi 
ddiwedd gwanwyn 2022. 
 
Roedd ymgynghoriad y Strategaeth yn cynnig creu is-grŵp ar gomisiynu gwasanaethau 
trais rhywiol a cham-drin er mwyn cynorthwyo ymhellach ein gwaith o gynllunio ar gyfer 
cynaliadwyedd a hirhoedledd cyllid o fewn y sector. Byddai'r grŵp hefyd yn chwarae rhan 
allweddol yn y gwaith o gyflawni'r blaenoriaethau o ran comisiynu fel rhan o strategaeth 
genedlaethol newydd trais rhywiol a cham-drin 2022-2026, gan gynnwys y canlynol: 
 

o Ailsianelu Grŵp Comisiynu Cynghorwyr Cenedlaethol Trais yn erbyn Menywod, 
Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol er mwyn ffurfio is-grŵp o’r Bwrdd 



Partneriaeth Cenedlaethol a sefydlu fframwaith cydweithredu ac atebolrwydd 
newydd sy'n nodi'r elfennau o gydberthynas rhwng strwythurau’r Bwrdd 
Cenedlaethol, Rhanbarthol a Lleol yn ogystal ag â Byrddau Partneriaeth 
Rhanbarthol er mwyn sicrhau bod gwaith cynllunio a chomisiynu yn cyflawni’r 
fframwaith cenedlaethol ac yn darparu gwasanaethau cynaliadwy o safon 

o Datblygu model ar gyfer gweithgarwch ymgysylltu lleol a rhanbarthol er mwyn 
llywio gwaith cynllunio a chomisiynu 

o Sefydlu fframwaith safonau er mwyn nodi hanfodion gwasanaeth a gynigir ar 
gyfer gwasanaethau a gomisiynir, a llywio ansawdd a chynaliadwyedd y 
gwasanaethau a ddarperir.   

 
Edrychaf ymlaen at drafod â’r Pwyllgor ymhellach ar 20 Mehefin. 
 

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



 

 

  

 

 

Annwyl Jane,   

1 Ebrill 2022 

Trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol 

Mae’r Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol wedi lansio ymchwiliad byr sy’n edrych ar 

brofiadau menywod mudol, sy’n rhan o ddarn ehangach o waith ar drais ar sail rhywedd, cam-drin 

domestig a thrais rhywiol. Llywiwyd y penderfyniad i ganolbwyntio ein gwaith yn y maes hwn gan 

sesiwn bord gron a gynhaliwyd ar 14 Mawrth, pan glywsom nifer o faterion yn ymwneud â chyllid a 

threfniadau ar gyfer yr iteriad nesaf o strategaeth Llywodraeth Cymru. Mae manylion llawn ein gwaith 

ar gael ar hafan yr ymholiad.  

Un thema allweddol a nodwyd yn ystod ein sesiwn bord gron oedd y graddau y mae gan 

wasanaethau cyhoeddus a sefydliadau trydydd sector eglurder a sicrwydd o ran cyllid ar gyfer 

gwasanaethau arbenigol i gefnogi dioddefwyr cam-drin domestig a thrais rhywiol, a’r bylchau dilynol 

yn y ddarpariaeth hon. Gwnaeth rhanddeiliaid nodi yn benodol yr effaith andwyol y gall cylch ariannu 

o flwyddyn ei chael ar y gallu i gynllunio gwaith a chadw staff. Yn sgil yr adborth hwn, byddwn yn 

ddiolchgar o gael ymateb gennych i’r pwyntiau canlynol, gan y bydd yn helpu i lywio ein gwaith: 

▪ a yw Llywodraeth Cymru yn cynllunio ar gyfer cynnig dyfarnu grantiau aml-flwyddyn i 

sefydliadau trydydd sector sy’n gweithio yn y sector VAWDASV, a thrwy hynny eu galluogi 

i wneud gwell defnydd o’u hadnoddau a chynllunio ar gyfer y tymor hwy; 

▪ pa wybodaeth fyddai’n rhaid i sefydliadau yn y sector VAWDASV ei darparu i Lywodraeth 

Cymru er mwyn i gyllid ar gyfer ail flwyddyn a thrydedd flwyddyn gael ei ryddhau; ac  

▪ yn dilyn cadarnhad o ddyraniadau yn y Gyllideb ar gyfer trais yn erbyn menywod, cam-

drin domestig a thrais rhywiol, a fyddech cystal â rhoi manylion am lefel y cyllid y bydd 

Y Pwyllgor Cydraddoldeb  
a Chyfiawnder Cymdeithasol 

— 

Equality and Social Justice  
Committee 

Senedd Cymru 

Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 
SeneddCydraddoldeb@senedd.cymru 

senedd.cymru/SeneddCydraddoldeb  

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddEquality@senedd.wales 

senedd.wales/SeneddEquality  

0300 200 6565 

Jane Hutt AS 

Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol  

https://business.senedd.wales/mgConsultationDisplay.aspx?ID=458


 

 

Llywodraeth Cymru yn ei neilltuo i gefnogi’r dasg o roi’r strategaeth VAWDASV newydd ar 

gyfer 2022-26; a’r 

▪ amserlenni ar gyfer cyhoeddi’r strategaeth newydd ar drais yn erbyn menywod, cam-drin 

domestig a thrais rhywiol, a’ch dull o ymgynghori ar y strategaeth pan fydd ar gael.  

Yn olaf hoffwn eich gwahodd i roi tystiolaeth i’r Pwyllgor ar ein hymchwiliad byr i fenywod mudol yn 

nhymor yr haf. Bydd y clercod sy'n cefnogi'r Pwyllgor yn cysylltu â'ch swyddogion o ran y manylion. 

Yn gywir,  

 

Jenny Rathbone AS 

Cadeirydd y  Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol 

Senedd Cymru 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 
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