
 

1 Ebrill 2022 

Annwyl Russell, 

Rôl byrddau iechyd o ran diogelu menywod a phlant a allai fod yn dioddef cam-drin domestig 

Diolch i chi am eich llythyr dyddiedig 18 Chwefror mewn perthynas â’n hymchwiliad arfaethedig i drais 

yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol (VAWDASV) ac yn benodol am eich sylwadau 

ar rôl byrddau iechyd i ddiogelu menywod a phlant a allai fod yn dioddef cam-drin domestig neu 

mewn perygl ohono. 

Fel y gwyddoch, gwnaethom gynnal trafodaeth ford gron gyda rhanddeiliaid ar 14 Mawrth 2022 er 

mwyn llywio ein dull gweithredu ar gyfer y gwaith hwn. Yn dilyn y sesiwn honno, ac o ganlyniad i’r 

adborth a gawsom, rydym wedi cytuno i fwrw ymlaen â’n gwaith mewn dau gam. Yn gyntaf, rydym 

wedi lansio ymchwiliad byr i VAWDASV, gan edrych yn benodol ar brofiadau menywod mudol – 

cynhelir yr ymchwiliad hwn yn nhymor yr haf. Yn ail, byddwn yn ailedrych ar y darn ehangach o waith 

unwaith y bydd Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei strategaeth VAWDASV newydd, a ddisgwylir ym 

mis Ebrill 2022. Nod yr ail ran hon yw ystyried lle y gallwn gael yr effaith orau ac i ganiatáu amser ar 

gyfer gwaith ymgysylltu ystyrlon gyda menywod sydd â phrofiad byw. Bydd eich sylwadau ar rôl 

byrddau iechyd yn cyfrannu at yr ail ddarn o waith, a byddwn yn rhoi gwybod i chi am unrhyw 

ganlyniadau. Os hoffech chi neu Aelodau o'ch Pwyllgor fod yn rhan o'r gwaith hwn mewn unrhyw 

ffordd, byddwn yn hapus i ymchwilio i’r posibiliadau.  

Yn gywir, 

Jenny Rathbone AS 
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