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PAPUR TYSTIOLAETH YSGRIFENEDIG I'R PWYLLGOR 

CYDRADDOLDEB A CHYFIAWNDER CYMDEITHASOL 

Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, Mehefin 2022  

 

Rwy'n croesawu'r cyfle i ddarparu gwybodaeth i gefnogi ymchwiliad y Pwyllgor i 

Drais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV): 

menywod mudol.   

 
Rwyf wedi mynd i'r afael â phob un o'r meysydd sydd o ddiddordeb i'r Pwyllgor isod 
ac edrychaf ymlaen at eu trafod ymhellach â'r Pwyllgor ar 27 Mehefin.  
 
Gall fod yn ddefnyddiol, ar ddechrau'r papur tystiolaeth hwn, i amlinellu ymateb 
dyngarol Llywodraeth Cymru i'r rhyfel yn Wcráin ar wahân.  
 
Yr ymateb dyngarol i'r sefyllfa yn Wcráin   

Mae dwy ran i gynllun fisa Cartrefi i Wcráin Llywodraeth y DU: y rhan gyntaf yw llwybr 
uwch-noddwr Llywodraeth Cymru sy'n golygu y byddwn yn noddi hyd at 1,000 o bobl 
o Wcráin mewn nifer o Ganolfannau Croeso ledled Cymru. Yr ail ran yw'r cynllun i 
unigolion lle mae dros 12,000 o gartrefi yng Nghymru wedi gwneud cais i letya unigolyn 
neu bobl o Wcráin yn eu cartrefi eu hunain.  
 
Mae'r cynllun uwch-noddwr yn darparu llety a gofal a chymorth cofleidiol. Gall pobl 
aros am hyd at dri mis cyn cael cymorth i ddod o hyd i lety cymdeithasol neu lety rhentu 
preifat. Mae amrywiaeth o ganllawiau ar gael i awdurdodau lleol a noddwyr sy'n 
cymryd rhan yn y cynllun i unigolion.  Drwy Lywodraeth Cymru ac i awdurdodau lleol 
yng Nghymru, mae Llywodraeth y DU yn darparu taliad ‘diolch’ o £350 fesul unigolyn 
i noddwyr a thaliad croeso o £200 mewn arian parod i bob unigolyn o Wcráin pan fydd 
yn cyrraedd.  
 
Rydym yn gweithio'n agos gydag awdurdodau lleol, gwasanaethau cyhoeddus eraill 
a'r trydydd sector yng Nghymru i groesawu a chefnogi pobl sy'n cyrraedd drwy gynllun 
Cartrefi i Wcráin.  
 
Rydym yn ymwybodol bod amrywiaeth o risgiau yn gysylltiedig â'r ffordd y mae cynllun 
Cartrefi i Wcráin wedi'i ddylunio. Felly, mae ein canllawiau yn cynnwys cyngor penodol 
sy'n ymwneud â diogelu plant ac oedolion, caethwasiaeth fodern mewn ymateb i 
bryderon am VAWDASV a diogelwch ar-lein. Bydd y canllawiau'n cynnwys 
gwybodaeth am linell gymorth Byw Heb Ofn a hyfforddiant ar sut i adnabod a 
chefnogi'r rhai sydd wedi cael profiad o VAWDASV. Bydd y canllawiau ar gael i staff 
Awdurdodau Lleol a noddwyr.  
 
Profiadau menywod mudol o drais a'r graddau y mae normau ac arferion 
diwylliannol yn cyfrannu at VAWDASV (e.e. anffurfio organau cenhedlu 
benywod, priodas dan orfod, cam-drin ar sail anrhydedd).  
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Mae dau ddarn o waith ymchwil penodol i Gymru sy'n cyfrannu at y cwestiwn hwn: 
Uncharted Territory: Violence Against Migrant, Refugee and Asylum Seeking 
Women in Wales a Phrosiect SEREDA.  
 
Cyhoeddwyd adroddiad Unchartered Territory yn wreiddiol yn 2013 a chynhaliwyd 
Adolygiad Cyflym yn 2021. Roedd yr adroddiad yn edrych ar brofiadau o drais yn 
erbyn menywod sy'n fudwyr, yn ffoaduriaid ac yn geiswyr lloches yng Nghymru.  
 
Mae swyddogion Llywodraeth Cymru wedi cyfrannu at Brosiect SEREDA sy'n ceisio 
deall natur a nifer yr achosion o drais rhywiol a thrais ar sail rhywedd a brofir gan 
ffoaduriaid sydd wedi ffoi rhag gwrthdaro ac sy'n byw mewn gwledydd sy'n cynnig 
lloches iddynt. Diben yr adroddiad yw amlinellu canfyddiadau cyfweliadau a 
gynhaliwyd â goroeswyr a darparwyr gwasanaethau yng Nghymru er mwyn nodi 
anghenion presennol a'r ddarpariaeth sydd ar gael. Cyhoeddwyd adroddiad 
SEREDA penodol i Gymru ar 24 Mai 2022.  
 
Mae adroddiad Unchartered Territory yn crynhoi'r mater hwn fel a ganlyn, ‘Research 
shows that asylum-seeking, migrant and refugee women face higher levels of 
violence than native-born women due to a variety of factors, such as age, language 
barriers, vulnerability, isolation, and poverty. Their vulnerability is exacerbated by 
their immigration status which may limit their entitlements to support and services’.  
 
Ymhlith y mathau o drais a chamdriniaeth a brofwyd gan y rhai a gymerodd ran yn y 
gwaith ymchwil roedd cam-drin domestig (gan gynnwys trais corfforol, cam-drin 
seicolegol ac ymddygiad rheolaethol), trais gan bartner, trais rhywiol, trais ar sail 
‘anrhydedd’, priodas dan orfod, anffurfio organau cenhedlu benywod a masnachu.  
  
Mae'r adroddiad yn dyfynnu gwaith ymchwil sy'n nodi, ‘Intimate partner violence has 
been described as the most common form of interpersonal violence against foreign-
born women’1. Mae hefyd yn nodi ‘Asylum-seeking and refugee women are highly 
likely to have experienced forms of gender-based violence prior to their arrival in the 
UK, of which the most common form is rape’.   
 
Mae Prosiect SEREDA yn nodi bod y mathau o drais rhywiol a thrais ar sail rhywedd 
a brofir gan y grŵp hwn yn amrywiol iawn ac yn cynnwys ‘forced and child marriage, 
FGM [female genital mutilation] or threats of FGM directed at female children, rape 
within country of origin by individuals or groups, witnessing sexual assault, SGBV 
[sexual and gender based violence] in transit, pregnancy by rape, death threats 
associated with sexual identity, sex trafficking and abuse directed at a woman who 
gave birth to a disabled child. Two men recounted stories of trafficking and modern 
slavery and one had been subject to a forced marriage to an older woman when he 
was a child. One man had to flee his country of origin because he had refused to 
allow his daughters to be cut’.  
  
O ran maint y broblem, mae adroddiad SEREDA yn nodi ‘the exact proportion of 
forced migrants reporting experiences of SGBV remains unknown although it 

 
1 Raj, A. a Silverman, J. G. 2003. Immigrant South Asian Women at Greater Risk for Injury from Intimate Partner 
Violence. American Journal of Public Health 93(3), tud. 435- 437. 

https://orca.cardiff.ac.uk/64055/1/Hubbard,%20Payton%20and%20Robinson%20(2013)%20Uncharted%20Territory.pdf
https://orca.cardiff.ac.uk/64055/1/Hubbard,%20Payton%20and%20Robinson%20(2013)%20Uncharted%20Territory.pdf
https://phwwhocc.co.uk/wp-content/uploads/2021/08/Uncharted-Territory-Rapid-Review-19_08.pdf
https://www.birmingham.ac.uk/research/superdiversity-institute/sereda/index.aspx
https://www.birmingham.ac.uk/research/superdiversity-institute/sereda/index.aspx
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generally exceeds 50% of all women and with under-reporting the norm’2. Mae 
adolygiad cyflym Unchartered Territory yn nodi mai ychydig iawn o ddata a geir ar 
gyffredinrwydd VAWDASV a brofir gan fudwyr, ffoaduriaid a cheiswyr lloches ac mai 
un o'r rhesymau dros hyn yw ‘asking about immigration status may actually be a 
barrier for women and girls accessing the support they need’.  
 
Mae'r gwaith ymchwil felly yn dangos bod menywod mudol yn profi ac yn destun 
amrywiaeth eang o drais a chamdriniaeth ar sail rhywedd. Mae Deddf Trais yn erbyn 
Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV) (Cymru) 2015 yn 
cydnabod ac yn sicrhau bod camau ataliol ar waith a bod dioddefwyr a goroeswyr 
pob math o gamdriniaeth a thrais ar sail rhywedd yn cael eu diogelu ac yn cael 
cymorth. Mae'r dull eang hwn yn sicrhau bod pob dioddefwr a goroeswr yn cael ei 
gydnabod, a'i ddiogelu a'i gefnogi yn unol â gofynion y Ddeddf.  
 
Yn ddiweddar, mae Llywodraeth Cymru wedi diwygio ei Strategaeth Genedlaethol ar 
drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol ochr yn ochr â grŵp o 
sefydliadau partner allweddol gan gynnwys yr heddlu, y sector arbenigol a 
goroeswyr.  Mae'r strategaeth yn cydnabod nad yw effaith VAWDASV yn unffurf a'i 
fod yn effeithio ar bobl wahanol mewn ffyrdd gwahanol, felly bydd deall effaith 
VAWDASV ar gydraddoldeb ar sail groestoriadol yn hanfodol er mwyn inni fynd i'r 
afael â'r broblem i bawb yng Nghymru.  
 
Gall gwahaniaethau diwylliannol effeithio ar faterion fel cam-drin a thrais ar sail 
‘anrhydedd’. Mae Llywodraeth Cymru yn cyd-gadeirio'r Grŵp Arwain ar Drais ar Sail 
Anrhydedd gyda BAWSO a Gwasanaeth Erlyn y Goron. Nod y grŵp yw rhoi cyfeiriad 
strategol ar gyfer cyflwyno mesurau i fynd i'r afael ag anffurfio organau cenhedlu 
benywod, priodas dan orfod a mathau eraill o niwed diwylliannol. Gwnaeth 
Llywodraeth Cymru hefyd gefnogi Clinig Llesiant Menywod arbenigol cyntaf Cymru, 
a agorodd ym mis Mai 2019.  
 
Mae profion gwyryfdod a hymenoplasti yn weithredoedd o drais yn erbyn menywod a 
merched ac ni ellir eu cyfiawnhau fel gweithdrefnau clinigol. Mae'r Senedd wedi rhoi 
ei chydsyniad i Lywodraeth y DU ddeddfu ar ei rhan a gwneud profion gwyryfdod a 
hymenoplasti yn drosedd yng Nghymru fel rhan o Ddeddf Iechyd a Gofal 2022. 
Rwy'n falch y caiff yr arferion camdriniol a thrawmatig hyn eu troseddoli, gan sicrhau 
bod mwy o ddiogelwch i fenywod a merched.  
 
Mae Llywodraeth Cymru yn cadeirio Grŵp Arwain Atal Caethwasiaeth Cymru, sy'n 
dwyn ynghyd sefydliadau er mwyn atal caethwasiaeth fodern, cefnogi goroeswyr a 
mynd i'r afael â chamfanteisio mewn cadwyni cyflenwi.  Ymhlith aelodau Grŵp 
Arwain Atal Caethwasiaeth Cymru mae sefydliadau trydydd sector sy'n cefnogi 
menywod sy'n geiswyr lloches a dioddefwyr VAWDASV, fel BAWSO a Llwybrau 
Newydd.  
 
 
 

 
2 (Dorling et al. 2012; Dudhia 2020).  

https://llyw.cymru/trais-yn-erbyn-menywod-cam-drin-domestig-thrais-rhywiol-strategaeth-2022-i-2026
https://llyw.cymru/trais-yn-erbyn-menywod-cam-drin-domestig-thrais-rhywiol-strategaeth-2022-i-2026
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Cwmpas gwasanaethau ac ymyriadau arbenigol y rhoddir adnoddau a 
hyfforddiant digonol ar eu cyfer er mwyn cefnogi goroeswyr o gymunedau 
mudol, gan gynnwys diwallu anghenion diwylliannol ac ieithyddol.  
 
Yn ôl adroddiad Unchartered Territory, gwasanaethau arbenigol sydd yn y sefyllfa 
orau i gefnogi menywod mudol sy'n wynebu VAWDASV.  
 
Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi swm sylweddol o gyllid i wasanaethau arbenigol 
VAWDASV. Cyllideb refeniw VAWDASV ar gyfer 2022-2023 yw £7.875 miliwn, sy'n 
cynnwys dyraniad ychwanegol o £1.050m i gyflawni'r ymrwymiad yn y Rhaglen 
Lywodraethu i atgyfnerthu strategaeth VAWDASV i gynnwys ffocws ar drais yn erbyn 
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.  
 
Mae Llywodraeth Cymru yn cyllido rhanbarthau a gwasanaethau arbenigol 
VAWDASV i ddarparu cymorth amhrisiadwy sy'n achub bywydau i holl ddioddefwyr 
VAWDASV. Mae'r cymorth hwnnw'n cynnwys ymyriadau, cymorth ataliol ac 
addysgol, rhaglenni ymyriadau i gyflawnwyr, Eiriolwyr Trais Domestig Annibynnol ar 
gyfer dioddefwyr sy'n wynebu risg uchel yn ogystal ag ymyriadau adfer therapiwtig i 
roi cymorth parhaus i'r rhai y mae VAWDASV wedi effeithio arnynt.  

Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi cyllid i BAWSO, gwasanaeth arbenigol sy'n darparu 
cyngor, gwasanaethau a chymorth i gymunedau ac unigolion du ac ethnig leiafrifol 
yng Nghymru sydd wedi dioddef cam-drin domestig, trais rhywiol, camfanteisio, 
masnachu mewn pobl, anffurfio organau cenhedlu benywod a phriodas dan orfod. 
Mae BAWSO yn darparu cymorth ac eiriolaeth un i un arbenigol, cyfannol a 
diwylliannol gymwys ac yn cynnal grwpiau cymorth a grwpiau cymheiriaid i oroeswyr. 
Mae BAWSO hefyd yn darparu gwasanaethau Caethwasiaeth Fodern a Masnachu 
mewn Pobl, a gyllidir yn rhannol gan Lywodraeth Cymru, a chaiff ei is-gontractio gan 
Fyddin yr Iachawdwriaeth i gyflawni Contract y Swyddfa Gartref ar gyfer Cydgysylltu 
a Gofal i Ddioddefwyr Caethwasiaeth Fodern yng Nghymru.  
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi £8,000 i Wasanaeth FGM Arbenigol Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro ar gyfer 2022-2023 er mwyn ehangu'r 
gwasanaethau seicolegol/seicorywiol a gynigir i fenywod y mae anffurfio organau 
cenhedlu benywod wedi effeithio arnynt.  
 
Mae canllawiau statudol Llywodraeth Cymru ar gyfer Comisiynu Gwasanaethau 
VAWDASV yng Nghymru yn hyrwyddo gwaith comisiynu cydweithredol o ansawdd 
uchel sy'n darparu gwasanaethau mwy cyson ac effeithiol ar sail anghenion.  
 
Mae'r canllawiau comisiynu hyn yn gymwys i wasanaethau VAWDASV arbenigol ac 
anarbenigol, p'un a gânt eu comisiynu gan y sector cyhoeddus, y trydydd sector 
neu'r sector preifat. Mae'r canllawiau yn sicrhau bod yr anghenion, y materion a'r 
rhwystrau penodol a all wynebu pobl sydd â nodweddion gwarchodedig o dan 
Ddeddf Cydraddoldeb 2010, ac y gallant fod wedi'u hymyleiddio neu eu hallgáu, gan 
gynnwys menywod o Gymunedau Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol, mudwyr, 
ffoaduriaid a cheiswyr lloches, yn cael eu hystyried wrth gomisiynu gwasanaethau.   
 

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-05/canllawiau-statudol-ar-gyfer-comisiynu-gwasanaethau-vawdasv-yng-nghymru.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-05/canllawiau-statudol-ar-gyfer-comisiynu-gwasanaethau-vawdasv-yng-nghymru.pdf
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Mae'r holl gynlluniau cyflawni ar gyfer rhanbarthau VAWDASV yn cynnwys gofyniad 
penodol i nodi sut y bydd y rhanbarth yn hyrwyddo gwybodaeth sy'n ymwneud â 
grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol fel Cymunedau Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol 
a'r trefniadau cydweithredol sydd ar waith ar gyfer gwasanaethau cymorth wrth 
ddiwallu anghenion y cymunedau hyn.  
 
Mae'r Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol yn codi proffil materion sy'n ymwneud â 
thrais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol (VAWDASV) ac yn 
uwchsgilio'r gwasanaeth cyhoeddus er mwyn iddo allu ymateb yn fwy effeithiol i'r 
rhai sy'n profi VAWDASV gan gynnwys dioddefwyr cam-drin ar sail anrhydedd, 
anffurfio organau cenhedlu benywod a phriodas dan orfod.   

 
Ym mis Ebrill 2021, roedd 243,000 o bobl yng Nghymru wedi cael hyfforddiant drwy'r 
Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol. Mae hynny'n golygu bod 243,000 o weithwyr 
proffesiynol yn fwy gwybodus, yn fwy ymwybodol ac yn fwy hyderus i ymateb i'r rhai 
sy'n profi pob math o VAWDASV.  
 
Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, rydym wedi cyllido hyfforddiant VAWDASV 
ychwanegol i weithwyr proffesiynol ledled Cymru, gan gydnabod bod angen ehangu'r 
cynnig hwn i amrywiaeth ehangach o weithwyr proffesiynol sy'n dod i gysylltiad â 
dioddefwyr a chyflawnwyr yn eu rolau o ddydd i ddydd, er enghraifft y rhai sy'n 
gweithio ym meysydd tai, addysg a gofal cymdeithasol. Un maes o'r fath oedd 
hyfforddiant ychwanegol i'r rhai sy'n gweithio gyda dioddefwyr cam-drin ar sail 
anrhydedd, gan gynnwys priodas dan orfod, neu'r rhai a all ddod i gysylltiad â nhw.  
 
Mae'r ffordd y mae Llywodraeth Cymru yn cyllido gwasanaethau cyffredinol, 
rhanbarthol a phenodol VAWDASV, y canllawiau statudol a'r fframwaith hyfforddi 
sy'n cael ei ehangu gennym yn sicrhau bod gwasanaeth cyhoeddus ac arbenigol 
cadarn wrth law, ni waeth ble y mae dioddefwr yn byw yng Nghymru.  
 
Mae Llywodraeth Cymru yn ymrwymedig i gefnogi a diogelu holl ddioddefwyr a 
goroeswyr VAWDASV. Fodd bynnag, mae canfyddiadau adroddiad diweddar gan 
SEREDA yn nodi, ‘there is clear evidence that forced migrant SGBV survivors in 
Wales need additional support’.   
 
 
Ystyriaeth o'r rhwystrau sy'n atal menywod a merched mudol yng Nghymru 
rhag cael gafael ar wasanaethau a'r rhwystrau ychwanegol a wynebir gan 
fenywod â statws mewnfudo ansicr, neu y mae eu statws mewnfudo yn 
ddibynnol ar briod neu gyflogwr neu'r rhai nad oes ganddynt hawl i gyllid 
cyhoeddus.    
 
Mae adroddiad Uncharted Territory a gwaith ymchwil SEREDA yn nodi'r rhwystrau 

canlynol sy'n atal menywod a merched mudol yng Nghymru rhag cael gafael ar 

wasanaethau a chymorth:  

• Tabŵs diwylliannol a phwysau gan y gymuned  

• Diffyg cymorth arbenigol  

• Diffyg ymddiriedaeth mewn gwasanaethau  
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• Y broses ceisio lloches yn gyffredinol ac, yn fwy penodol, profiadau trawmatig 

yn eu cyfweliad ceisio lloches  

• Methu cael gafael ar gymorth cyfreithiol  

• Gwasgaru ceiswyr lloches a all chwalu rhwydweithiau cymorth  

• Dim hawl i gyllid cyhoeddus 

• Ofn cael eu hallgludo  

• Rhwystrau iaith  

• Ofn y bydd gwasanaethau cymdeithasol yn mynd â'u plant oddi wrthynt  

 
Mae menywod sy'n ffoaduriaid, yn fudwyr ac yn geiswyr lloches sy'n ffoi rhag 
VAWDASV yn profi heriau a chaledi penodol, ac mae'r pandemig wedi gwneud y 
sefyllfa hon yn waeth.  
 
Llywodraeth y DU sy'n llwyr gyfrifol am y problemau a wynebir o ran pobl nad oes 
ganddynt hawl i gyllid cyhoeddus. Rwyf wedi nodi'n glir, a hynny ers peth amser, bod 
ein dull ‘Cenedl Noddfa’ yn adlewyrchu gwerthoedd Llywodraeth Cymru. Er nad yw 
mewnfudo wedi'i ddatganoli, rydym yn ymrwymedig i weithio gyda phartneriaid yng 
Nghymru a Llywodraeth y DU i ddod o hyd i atebion a all fynd i'r afael â'r 
anghydraddoldebau hyn.  
 
Mae Llywodraeth Cymru, ar y cyd â phartneriaid, wedi sefydlu grŵp llywio i adolygu'r 
atebion a'r cymorth sydd ar gael i'r rhai sy'n ffoi rhag VAWDASV nad oes ganddynt 
hawl i gyllid cyhoeddus (NRPF). Caiff y grŵp hwn ei gadeirio gan Gynghorwyr 
Cenedlaethol ar gyfer Trais yn erbyn Menywod, Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin 
Domestig a Thrais Rhywiol.  
  
Mae Llywodraeth Cymru yn croesawu cefnogaeth y Swyddfa Gartref i'r Cynllun 
Dioddefwyr sy'n Fudwyr.  Nod y cynllun peilot hwn gwerth £1.5 miliwn, a oedd yn 
rhedeg rhwng mis Ebrill 2021 a mis Mawrth 2022 i gychwyn, oedd cefnogi 500 o 
ddioddefwyr VAWDASV sy'n fudwyr (75 o Gymru) nad oes ganddynt hawl i gyllid 
cyhoeddus. Mae’r cynllun yn cael ei arwain gan Southall Black Sisters  a’r partner 
cyflenwi yng Nghymru yw Bawso. Mae'r Swyddfa Gartref wrthi'n gwerthuso'r cynllun 
peilot ond cyhoeddodd ei bod yn bwriadu parhau i gyllido'r cynllun yn y cyfamser. 
Mae Llywodraeth Cymru yn falch o weld y cynllun hwn yn cael ei ehangu ac mae'n 
edrych ymlaen at weld yr adroddiad gwerthuso ac yn gweithio gyda chydweithwyr yn 
Llywodraeth y DU i sicrhau y bydd yn adlewyrchu'r adborth gan bartneriaid cyflawni 
sy'n dangos bod y cynllun yn rhy gyfyngol ac nad yw'n cael digon o gyllid.  
 
O ystyried y pwerau a gadwyd yn ôl gan Lywodraeth y DU o ran mewnfudo, rhaid 
mai cynllun a gefnogir gan San Steffan yw'r ffordd fwyaf cynaliadwy o ddiwallu 
anghenion y rhai nad oes ganddynt hawl i gyllid cyhoeddus ar hyn o bryd, a byddwn 
yn parhau i bwyso am hyn.  
 
Mae Llywodraeth Cymru yn ymrwymedig hefyd i ddarparu hyfforddiant a chanllawiau 
ar y mater hwn ac felly rhoddodd gontract i Gyngor ar Bopeth Abertawe ddatblygu 
Canllawiau NRPF i awdurdodau cyhoeddus er mwyn sicrhau eu bod yn deall 
cymhwystra ar gyfer gwasanaethau yn llawn ac yn cefnogi'r rhai nad oes ganddynt 
hawl i gyllid cyhoeddus.  
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Bydd y canllawiau yn egluro beth yw ystyr ‘Cyllid Cyhoeddus’ ac yn nodi'r cymorth y 

gellir ei ddarparu o dan y gyfraith. Mae'n nodi polisïau a deddfwriaeth sydd ar waith 

yng Nghymru, cyfleoedd i roi cymorth, sy'n cydymffurfio â deddfwriaeth Llywodraeth 

y DU, cyfleoedd i gefnogi canlyniadau cynaliadwy i bobl nad oes ganddynt hawl i 

gyllid cyhoeddus, a chanllawiau rhesymol a hyfyw ar gyfer Llywodraeth Cymru, 

awdurdodau cyhoeddus a'r trydydd sector  

Mae'r canllawiau wedi cael eu datblygu a'u llunio mewn ymgynghoriad â 

Phartneriaeth Ymfudo Strategol Cymru, Cynghrair Ffoaduriaid Cymru a rhanddeiliaid 

perthnasol mewn awdurdodau lleol a sefydliadau trydydd sector.  

Caiff y canllawiau eu cyhoeddi yn ystod gwanwyn 2022.  

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu 18 o sesiynau hyfforddi hanner diwrnod ar 

gyfer staff awdurdodau lleol er mwyn sicrhau eu bod wedi cael yr wybodaeth 

ddiweddaraf am hawliau Dinasyddion yr UE y byddant yn dod i gysylltiad â nhw o 

bosibl. Bydd yr hyfforddiant hefyd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am hawliau 

grwpiau eraill o fudwyr, gan gynnwys y rhai y rhoddwyd statws ffoaduriaid iddynt, y 

rhai sy'n ceisio lloches, a'r rhai nad oes ganddynt hawl i gyllid cyhoeddus.  

Bydd y pecyn hyfforddiant yn cynnig hyfforddiant wedi'i deilwra i staff awdurdodau 

cyhoeddus sy'n delio â'r cyhoedd i'w galluogi i:   

• Ddeall disgwyliad clir Llywodraeth Cymru y bydd awdurdodau lleol yn 
ceisio cefnogi mudwyr yn y gymuned hyd eithaf eu gallu ac o fewn eu 
pwerau, fel cenedl noddfa;  

• Gwybod a deall pa wasanaethau y mae Dinasyddion yr UE yn gymwys i'w 
cael, a'r gwahaniaethau, o ran hawliau, rhwng y rhai â statws preswylydd 
sefydlog a'r rhai â statws preswylydd cyn-sefydlog;  

• Gwybod a deall pa wasanaethau y mae mudwyr eraill yn gymwys i'w cael;  

• Rhoi cyngor gwybodus a chyfredol mewn ymateb i ymholiadau;  

• Gwybod sut i wneud penderfyniadau cywir mewn perthynas â gwaith 
achos; 

• Deall y cysylltiad rhwng statws mewnfudo â Deddfau Mewnfudo 
Llywodraeth y DU;  

• Cydnabod anghenion cymorth unigolyn, ni waeth beth fo'i statws 
mewnfudo, ynghyd â sefyllfaoedd lle y gall fod angen troi at Ddeddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant i ddarparu cymorth.  

 

 
Gallu Llywodraeth Cymru i gymryd unrhyw gamau i liniaru'r effaith 
anghymesur y mae polisi mewnfudo'r DU yn ei chael ar oroeswyr yng 
Nghymru a chyflawni ei dyhead, sef bod Cymru yn ‘Genedl Noddfa’.  
 
Mae Llywodraeth Cymru   yn ymrwymedig i wneud Cymru yn Genedl Noddfa. Mae'r 
cynllun Cenedl Noddfa yn cynnwys ymrwymiadau trawslywodraethol clir i leihau'r 
anghydraddoldebau a wynebir gan geiswyr noddfa, gan gynnwys cefnogi goroeswyr 
trais yn erbyn menywod,  cam-drin domestig a thrais rhywiol (VAWDASV).  Ymhlith y 
camau gweithredu mae:  
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• Ailystyried argymhellion adroddiad ‘Unchartered Territory: Violence against 

migrant, refugee and asylum-seeking women in Wales’ er mwyn nodi'r camau 

y gallai Llywodraeth Cymru eu cymryd.  

• Gweithio gyda rhanddeiliaid i ddatblygu model cynaliadwy ar gyfer cyllido 

gwasanaethau VAWDASV arbenigol, gan gynnwys y rhai sy'n gweithio gyda 

cheiswyr lloches a ffoaduriaid er mwyn sicrhau cymorth dibynadwy.  

• Sicrhau bod anghenion ceiswyr lloches a ffoaduriaid yn cael eu hystyried o 

fewn fframwaith cyfathrebu cenedlaethol VAWDASV  

• Ystyried ymhellach a yw Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol VAWDASV yn 

rhoi ystyriaeth ddigonol i amgylchiadau ffoaduriaid a cheiswyr lloches.   

• Cyflwyno hyfforddiant ‘Gofyn a Gweithredu’ VAWDASV i weithwyr proffesiynol 

rheng flaen. Bydd yr hyfforddiant hwn yn sicrhau bod gweithwyr proffesiynol 

sy'n amau bod dioddefwr yn profi unrhyw fath o VAWDASV yn gwneud 

ymholiadau pellach.  

• Darparu cyngor a chymorth drwy Linell Gymorth Byw Heb Ofn sydd ar gael 24 

awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn ac sy'n cynnwys cymorth ‘LanguageLine’.  

 
Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Deddf 2014) yn 

sefydlu dull cyson o atal camdriniaeth a diogelu pobl sy'n wynebu risg neu sy'n cael 

eu cam-drin, gan gynnwys achosion pan fo trais neu niwed.   Yn 2020, cyhoeddodd 

Llywodraeth Cymru ganllawiau ar gael gafael ar wasanaethau cymdeithasol a 

mathau eraill o ofal a chymorth i geiswyr lloches ddiymgeledd nad oes ganddynt 

hawl i gyllid cyhoeddus. Lluniwyd y canllawiau hynny ar y cyd â Chynghrair 

Ffoaduriaid Cymru. Mae'r Nodyn Cyngor hwnnw'n tynnu sylw at rai problemau 

cyffredin sy'n wynebu unigolion sy'n geiswyr lloches diymgeledd nad oes ganddynt 

hawl i gyllid cyhoeddus o ran bod yn gymwys i gael cymorth gan awdurdodau lleol 

yng Nghymru.  Mae'n egluro'r sefyllfa gyfreithiol bresennol o ran rhai 

camganfyddiadau cyffredin yn y maes cymhleth hwn, ac yn adeiladu ar gyngor 

cysylltiedig mewn mannau eraill yn y DU. Bwriedir iddo gefnogi gweithwyr 

cymdeithasol ac eraill ledled Cymru yn eu hymarfer drwy ddarparu cyngor ffeithiol 

clir ar yr hyn y gellir ei wneud o dan Ddeddf 2014 i gefnogi ceiswyr lloches 

diymgeledd a dyletswyddau a phwerau perthnasol awdurdodau lleol.  

Rydym yn parhau'n ymrwymedig i rymuso a gwella hawliau, fel y dangoswyd yn 

Neddf 2014, drwy sicrhau llesiant pobl y mae angen gofal a chymorth arnynt a 

gofalwyr y mae angen cymorth arnynt.  Ym mis Ionawr 2021, cyhoeddwyd ein Papur 

Gwyn “Ailgydbwyso Gofal a Chymorth”, a oedd yn amlinellu cynigion uchelgeisiol a 

thrawsnewidiol i ddatblygu'r weledigaeth hon yn y sector gofal cymdeithasol. Ym mis 

Tachwedd 2021, nododd y Cytundeb Cydweithredu rhwng Llywodraeth Cymru a 

Phlaid Cymru ein hymrwymiadau, gan gynnwys yr uchelgais i greu Gwasanaeth 

Gofal Cenedlaethol, a fyddai'n parhau i fod yn wasanaeth cyhoeddus ac a fyddai am 

ddim i'r rhai y byddai ei angen.  

Mae'r pandemig wedi tynnu sylw at bwysigrwydd cartref diogel, ac anffawd y rhai 

sydd heb gartref o'r fath. Ers mis Mawrth 2020, mae awdurdodau lleol, gyda 

chefnogaeth Llywodraeth Cymru, wedi helpu dros 18,900 o bobl i ddod o hyd i lety 

https://llyw.cymru/sites/default/files/consultations/2021-01/dogfen-ymgynghori_0.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/consultations/2021-01/dogfen-ymgynghori_0.pdf
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dros dro, gan gynnwys y rhai nad oes ganddynt hawl i gyllid cyhoeddus. Mae'r 

ymateb cynhwysol hwn, sydd yn sicr wedi achub bywydau, yn parhau i fod ar waith 

gennym o hyd.  

Wrth inni symud allan o'r pandemig, rydym wrthi'n ystyried y sefyllfa gyfreithiol o ran 

yr hyn y gallwn ei wneud i gefnogi'r rhai nad oes ganddynt hawl i gyllid cyhoeddus, o 

fewn y fframwaith deddfwriaethol ymfudo a bennwyd gan Lywodraeth y DU.  

Nid yw safbwynt Llywodraeth y DU ynglŷn â'r rhai nad oes ganddynt hawl i gyllid 

cyhoeddus wedi newid. Mae Llywodraeth Cymru wedi ysgrifennu at Lywodraeth y 

DU ynghylch y newidiadau sydd eu hangen i'r fframwaith deddfwriaethol er mwyn 

sicrhau y gall pawb gael gafael ar y gwasanaethau cyhoeddus sydd eu hangen 

arnynt.  

Mae swyddogion digartrefedd wedi bod yn ymwneud yn agos â'r Cynllun Cenedl 

Noddfa a lansiwyd yn 2019 ac un o amcanion y cynllun hwn yw lleihau neu liniaru 

diymgeledd ymhlith y rhai y gwrthodwyd lloches iddynt ond na allant sicrhau statws 

ffoadur na dychwelyd i'w gwlad wreiddiol.  

Fel rhan o hyn, comisiynodd Llywodraeth Cymru astudiaeth ddichonoldeb i ystyried 

yr hyn y gellid ei gyflawni o fewn ein pwerau datganoledig i nodi canlyniadau 

cynaliadwy ar gyfer pobl yn yr amgylchiadau hyn.  

Un o ganlyniadau'r astudiaeth hon oedd cyllid ychwanegol o £125,000 y flwyddyn i 

atgyfnerthu a datblygu'r ddarpariaeth letya bresennol yng Nghaerdydd ac Abertawe 

drwy wella'r seilwaith presennol a sefydlu adnoddau ‘lletya’ yng Nghasnewydd a 

Wrecsam.  

Mae'r gwaith hwn yn cael ei ddatblygu fel consortiwm a arweinir gan Housing Justice 

Cymru a'i gyflwyno mewn partneriaeth â phedwar sefydliad arall (Sharetawe, 

Sharedydd, Home4U a The Gap) sydd â phrofiad o letya a darparu llety ar gyfer 

ceiswyr lloches a ffoaduriaid.  

 

 
Effeithiolrwydd ymgyrchoedd codi ymwybyddiaeth a ph'un a ydynt yn llwyddo 
i dargedu cymunedau mudol a chodi ymwybyddiaeth ymhlith y cymunedau 
hynny  
 
Drwy ein hymgyrchoedd Byw Heb Ofn, byddwn yn parhau i godi ymwybyddiaeth o 
bob agwedd ar VAWDASV. Mae'r ymgyrchoedd hyn yn rhoi cyngor ymarferol i'r rhai 
a all fod yn dioddef camdriniaeth ac yn tynnu sylw at y cymorth sydd ar gael i alluogi 
ffrindiau, teulu a'r gymuned ehangach i adnabod achosion o gam-drin a chymryd 
camau gweithredu diogel.  
 
Yn hanesyddol, mae ein hymgyrchoedd Byw Heb Ofn wedi dangos bod gan 
ddioddefwyr a chyflawnwyr nodweddion amrywiol, ac y gallant ystyried eu hunain yn 
wryw, yn fenyw neu'n anneuaidd, yn anabl/ddim yn anabl, yn ifanc neu'n hen, yn 
wyn, yn ddu, yn dod o unrhyw leiafrif ethnig arall neu'n aelod o'n cymuned LHDTC+. 
Byddwch yn gweld bod y grwpiau hyn yn cael eu cynrychioli yn y deunyddiau sy'n 
cefnogi ein hymgyrchoedd ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol ac ar ein gwefan  

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2020-08/astudiaeth-ddichonoldeb.pdf
https://llyw.cymru/ymgyrchoedd-byw-heb-ofn
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Yn y flwyddyn sydd i ddod, bydd ein hymgyrch Dim Esgus yn parhau i ddangos mwy 

o enghreifftiau o stelcio ac aflonyddu a brofir gan grwpiau heb gynrychiolaeth 

ddigonol a'r rhai sydd ag anghenion amrywiol ac mewn lleoliadau pellach fel y 

gweithle ac ar-lein.  

Mae adnoddau ar gyfer athrawon a staff addysgol wedi cael eu datblygu a'u 

dosbarthu drwy rwydwaith Hwb i godi ymwybyddiaeth o anffurfio organau cenhedlu 

benywod a'r arwyddion y gallai merch ifanc fod yn wynebu risg o'r fath.   

 
 
Y camau atal cychwynnol y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd a ph'un a 
oes digon o ymdrech yn cael ei wneud i atal trais cyn iddo ddigwydd drwy 
weithio gyda grwpiau cymunedol a ffydd allweddol ar lawr gwlad yn ogystal ag 
ysgolion i herio normau ac arferion diwylliannol.  
 

Mae strategaeth ddrafft VAWDASV yn ymrwymo i sicrhau bod ymyrryd yn gynnar ac 

atal yn flaenoriaeth. Er bod cefnogaeth i oroeswyr yn dal i fod yn rhan bwysig o waith 

Llywodraeth Cymru ym maes VAWDASV, rydym am symud y pwyslais oddi ar y 

symptomau a chanolbwyntio ar yr hyn sy'n ei achosi drwy ddull iechyd y cyhoedd. 

Bydd y dull gweithredu hwn yn cael effaith gymdeithasol ehangach sy'n ei gwneud 

yn llai tebygol y bydd pobl yn profi VAWDASV yn y lle cyntaf. Mae hyn yn cynnwys: 

 

• atal cychwynnol: atal trais cyn iddo ddigwydd 

• atal eilaidd: ymateb i drais i leihau niwed cymaint â phosibl, gwella 

gwasanaethau ac atal trais pellach 

• atal trydyddol: atal atgwympo a chylchoedd trais sy'n pontio cenedlaethau.  

 

Bydd ein dulliau iechyd y cyhoedd yn codi ymwybyddiaeth rhan eang o'r boblogaeth 

o fesurau atal ac yn lleihau ac atal trais ar lefel y boblogaeth. Bydd hyn yn golygu y 

byddwn yn ceisio nodi unigolion a all ddod yn oroeswyr, neu fynd yn gyflawnwyr 

VAWDASV yn gynharach, ond byddwn hefyd yn defnyddio ymyriadau i'r boblogaeth 

gyfan i ‘ddadnormaleiddio’ trais, rheolaeth drwy orfodaeth ac aflonyddu.  

 

Byddwn yn torri'r cylch ac yn mynd i'r afael ag achosion sylfaenol VAWDASV drwy 

fynd i'r afael â thrais gan ddynion, a'r casineb at fenywod a'r anghydraddoldeb 

rhywiol sy'n sail iddo. Rhaid inni herio agweddau a newid ymddygiadau'r rhai sy'n 

ymddwyn yn gamdriniol. Ni ddylai fod angen i fenywod newid eu hymddygiad. 

Camdrinwyr ddylai fod yn newid eu hymddygiad nhw. 

 

Byddwn yn cyflawni hyn drwy gyllid, codi ymwybyddiaeth ac addysg.  

 

Fel y nodwyd uchod, mae Llywodraeth Cymru yn  cyllido sefydliadau arbenigol yn y 

sector VAWDASV. Yn eu plith mae BAWSO, sefydliad blaenllaw yng Nghymru sy'n 

cefnogi goroeswyr VAWDASV sydd wedi profi anffurfio organau cenhedlu benywod, 

priodas dan orfod a cham-drin ar sail anrhydedd.  Mae BAWSO, sy'n gweithio gyda 

chymunedau, yn defnyddio ymyriadau penodol ac yn darparu gwasanaethau 
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allgymorth a gwasanaethau cymunedol i godi ymwybyddiaeth o effaith cam-drin a 

thrais gyda'r nod o'u hatal cyn iddynt ddigwydd.  

 

Mae codi ymwybyddiaeth plant a phobl ifanc o gydraddoldeb, parch a chydsyniad yn 
hanfodol os ydym am roi terfyn ar VAWDASV. Rydym am sicrhau bod gan bob 
plentyn a pherson ifanc fynediad at ddysgu o ansawdd uchel sy'n briodol i'w 
datblygiad ac sy'n ymateb i'w hanghenion a'u profiadau.  
 
Mae'n orfodol i bob dysgwr gael gwersi Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb, sy'n un 

o ofynion statudol Fframwaith Cwricwlwm i Gymru. Mae gan ysgolion a lleoliadau rôl 

bwysig i'w chwarae wrth greu amgylcheddau diogel a grymusol sy'n cefnogi hawliau 

dysgwyr i fwynhau cydberthnasau cadarnhaol, iach a diogel drwy gydol eu bywydau.  

 

Caiff Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb ei chyflwyno mewn ysgolion cynradd, 

ysgolion meithrin a gynhelir a lleoliadau meithrin nas cynhelir o fis Medi 2022.  

 
Ym mis Medi 2020, cafodd adnoddau ar gyfer athrawon eu datblygu a'u dosbarthu 
drwy rwydwaith Hwb i godi ymwybyddiaeth o anffurfio organau cenhedlu benywod a'r 
arwyddion y gallai merch ifanc fod yn wynebu risg o'r fath.  
 
Ym mis Hydref 2020, dyfarnwyd contract hyfforddiant codi ymwybyddiaeth i Karma 
Nirvana, gwasanaeth arbenigol sy'n cefnogi dioddefwyr a goroeswyr cam-drin ar sail 
anrhydedd, i ddarparu 20 o ‘sioeau teithiol’ rhithwir am ddim i weithwyr proffesiynol 
sy'n gweithio yng Nghymru i feithrin eu hyder wrth herio achosion o gam-drin ar sail 
anrhydedd a phriodasau dan orfod.   
 
Rydym yn parhau i gyllido prosiect Sbectrwm Hafan Cymru, sy'n hyrwyddo 
pwysigrwydd perthnasoedd iach ac yn codi ymwybyddiaeth o drais yn erbyn 
menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol. Mae Sbectrwm hefyd yn darparu 
hyfforddiant i staff a llywodraethwyr ysgolion ar ddeall effaith cam-drin domestig ar 
blentyn ac yn hyrwyddo dull ysgol gyfan o fynd i'r afael â cham-drin domestig.  
 

Mae ‘Rhaglen Lywodraethu 2021-2026’ Llywodraeth Cymru yn cynnwys ymrwymiad 

i ehangu hyfforddiant ‘Paid Cadw'n Dawel’ ac ymgyrchoedd codi ymwybyddiaeth. 

Mae swyddogion wrthi'n cwmpasu ac yn datblygu menter hyfforddiant ymyriadau 

Cymru gyfan ar gyfer y rhai sy'n dyst i VAWDASV a gaiff ei chyflwyno i ddinasyddion 

Cymru.  

Bydd y fenter hon yn cynnig hyfforddiant i hyrwyddo rhaglen ymyriadau rhag-
gymdeithasol ar sail gwybodaeth i'r rhai sy'n dyst i VAWDASV i'r cyhoedd a fydd yn 
cael ei ddarparu ochr yn ochr â'n hymgyrchoedd Cyfathrebu sefydledig presennol ym 
maes VAWDASV. Nod hyn yw creu newidiadau gwirioneddol a pharhaol i agweddau 
cymdeithasol tuag at VAWDASV.  

 
Bydd y fenter hyfforddi hon yn adnodd allweddol o ran ein hymrwymiad i atal 

VAWDASV ac ymyrryd yn gynnar. Bydd yn mynd ati i ddatblygu sgiliau unigolion er 

mwyn galluogi'r rhai sy'n dyst i VAWDASV i ymgysylltu'n ddiogel er mwyn atal neu 

ymateb i VAWDASV a bydd yn cefnogi ein nod o newid agweddau, creu newid 
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mewn diwylliant a hyrwyddo ymhellach y ffaith bod pob math o VAWDASV yn 

annerbyniol.  

 
Mae lleisiau goroeswyr yn hanfodol i'n gwaith a rhaid iddynt gael eu clywed ar y lefel 
uchaf er mwyn inni fynd i'r afael â VAWDASV yn effeithiol. Dyma pam rydym yn 
cynnig y bydd Fframwaith Ymgysylltu â Goroeswyr a llif gwaith dynodedig yn rhan o'r 
gwaith o gyflawni'r Strategaeth ar ei newydd wedd.  

Dros y tair blynedd diwethaf, mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn ymchwilio i'r 
ffyrdd mwyaf effeithiol a diogel o ymgysylltu â goroeswyr VAWDASV gan gynnwys, 
yn fwyaf diweddar, brosiect ymchwil dynodedig ar y rhwystrau sy'n atal pobl o 
gymunedau amrywiol rhag ymgysylltu â'r Llywodraeth. Caiff canfyddiadau ynglŷn â 
phob agwedd ar yr ymchwil eu hystyried mewn unrhyw waith a wneir gyda 
dioddefwyr a goroeswyr yn y dyfodol.  


