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Y cefndir 

1. Fel rhan o ymchwiliad y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder 
Cymdeithasol i 'Drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol: 
menywod mudol', cynigiodd y Tîm Ymgysylltu â Dinasyddion y dylid ymgysylltu â 
phobl mewn modd ansoddol. Cynhaliwyd cyfres o grwpiau ffocws gyda 
menywod mudol sydd â phrofiad o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig 
a thrais rhywiol, a'r rheini sy’n gweithio mewn sefydliadau sy'n eu cefnogi. 

2. Cynhaliwyd pum grŵp ffocws rhwng 9 Mai a 8 Mehefin 2022, yn cynnwys 
cyfranwyr ar draws tri o ranbarthau’r Senedd – Gogledd Cymru, Canol De Cymru 
a Gorllewin De Cymru. 

Cyfranwyr 

3. Roedd pob grŵp ffocws yn cynnwys cyfranwyr â phrofiad o drais yn erbyn 
menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol a phobl sy'n gweithio mewn 
sefydliadau sy'n gyfrifol am eu cefnogi.   

4. Roedd y cyfranwyr yn amrywio ac roeddent yn cynnwys rhieni a menywod 
heb blant. Roedd gan y cyfranwyr wahanol raddau o ruglder yn Saesneg, gyda 
chyfieithwyr yn cefnogi rhai ohonynt yn ystod y sesiynau. Roedd statws 
mewnfudo a’r cyfnod o amser yr oedd y cyfranwyr wedi bod yn byw yn y Deyrnas 
Unedig hefyd yn amrywio. 

Senedd Cymru  
Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol 

 

Trais yn erbyn menywod, trais 
domestig a thrais rhywiol: 
menywod mudol 
Crynodeb o'r gwaith ymgysylltu 
Dydd Llun 27 Mehefin 2022 

www.senedd.cymru 



Crynodeb o waith ymgysylltu - Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol: 
menywod mudol 

2 

5. Daethpwyd o hyd i'r cyfranogwyr drwy nifer o sefydliadau, neu gyda eu 
cymorth, gan gynnwys Sefydliad Bevan, BAWSO, Cwmni Buddiannau 
Cymunedol CLPW (Communidade Da Lingua Portuguesa Wrecsam) y gymuned 
Bortiwgeaidd ar wasgar yng Nghymru, Canolfan Datblygu Cymunedol De Glan-
yr-Afon a Vesta. 

6. Diolch i bawb a gyfrannodd at y rhaglen ymgysylltu.  

Fformat 

7. Cynhaliwyd pum grŵp ffocws wyneb yn wyneb, gydag un grŵp ffocws yn 
cael ei gynnal ar-lein ar Microsoft Teams.  

8. Roedd fformat y gwaith ymgysylltu yn debyg i raddau helaeth rhwng y 
sesiynau, ond cafodd ei amrywio ychydig i ddiwallu anghenion y cyfranogwyr.   

9. Er i rai o’r cyfranwyr rannu eu profiad personol o drais yn erbyn menywod, 
cam-drin domestig a thrais rhywiol, canolbwyntiodd y drafodaeth yn bennaf ar y 
rhwystrau i gael gafael ar wasanaethau cymorth, ac atebion i'r rhwystrau hynny. 
Daeth y themâu a ganlyn i’r amlwg yn sgil y trafodaethau. 

Rhwystrau 

Dim hawl i gael arian cyhoeddus 

10. Eglurodd nifer o gyfranwyr, ond yn bennaf staff sy'n gweithio i sefydliadau 
sy'n cefnogi menywod mudol sydd â phrofiad o drais yn erbyn menywod, cam-
drin domestig a thrais rhywiol, fod y ffaith nad oes ganddynt hawl i gael arian 
cyhoeddus yn rhwystr sylweddol i lawer. 

"…byddwn ni’n cael atgyfeiriad gan yr heddlu i ddweud bod y person hwn, er 
enghraifft, wedi dianc o'i chartref priodasol, ond mae hi ar fisa priod. Yn bendant, 
mae hynny’n rhwystr oherwydd y byddai'r lloches yn gofyn; ‘a oes ganddi 
fynediad at arian cyhoeddus, oherwydd byddai'n rhaid i ni wneud cais am fudd-
dal tai i'r cleient a'i phlant.’" 

Cyfrannwr, Caerdydd 

"Rydym yn nabod llawer o fenywod o wahanol gefndiroedd, o wahanol wledydd, 
sy’n methu â hawlio statws preswylydd sefydlog oherwydd, er enghraifft, 
cawsant eu cadw gartref, nid oeddent yn cael gweithio, nid oeddent yn cael rhoi 
eu henw ar unrhyw filiau, roeddent yn feichiog bob blwyddyn er mwyn eu cadw 
gartref. Felly mae camdrinwyr yn defnyddio llawer o strategaethau i gadw 
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menywod gartref heb unrhyw iaith ac felly ni allant hawlio statws preswylydd 
sefydlog." 

Cyfrannwr, Wrecsam 

11. Mae goblygiadau pellgyrhaeddiol i unigolion y bernir nad oes ganddynt 
hawl i gael arian cyhoeddus, ac mae’r goblygiadau hyn yn ymestyn y tu hwnt i'r 
heriau amlwg sy'n gysylltiedig â methu â chael budd-daliadau a chymorth tai, yn 
ôl rhai cyfranwyr. 

12. Mae'r heriau hyn yn arbennig o ddifrifol i fenywod mudol sy'n ffoi rhag trais 
yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol, gan eu bod yn aml yn 
llywio system gymhleth a hynny yn erbyn cefndir o rwystrau ieithyddol, iechyd 
meddwl a chorfforol gwael, a diffyg ymwybyddiaeth o'r cymorth sydd ar gael. 

"Weithiau byddan nhw yn y lloches am 16 wythnos; weithiau am flwyddyn gyfan, 
ond dim ond am 16 wythnos y gall hi gael y gefnogaeth honno am y cyllid 
hwnnw… felly pwy sy'n talu iddi fyw yn y lloches ar ôl i’r cyfnod o 16 wythnos ddod 
i ben?" 

Cyfrannwr, Caerdydd 

13. Roedd cymorth tai a dod o hyd i lety priodol yn themâu a oedd yn cydblethu 
â’r drafodaeth ynghylch mynediad, neu ddiffyg mynediad, i arian cyhoeddus. 
Roedd y diffyg capasiti mewn rhai llochesau, a ystyriwyd yn fater pwysig gan 
nifer o gyfranwyr, yn gwneud y sefyllfa’n waeth.   

"Y peth cyntaf maen nhw'n ei ofyn yw, ‘a oes ganddi hi statws?’ Os nad oes 
ganddi hawl i gael arian cyhoeddus, ni fydd y tîm Opsiynau Tai yn ymwneud â hi 
o gwbl. Mae gwasanaethau cymdeithasol yr un peth. Mae gweithiwr 
cymdeithasol wedi dweud wrthyf yn y gorffennol y byddai'n rhaid iddyn nhw 
wahanu'r plant oddi wrth y fam gan mai dim ond i'r plant a anwyd yma y mae 
ganddyn nhw ddyletswydd gofal. Ar ôl i'r fam gael statws, gall fod gyda'i phlant 
unwaith eto. Felly gallai hynny olygu y byddai'n rhaid i blant fynd i gartref maeth 
a byddai'n rhaid i'r fam ddod o hyd i rywle i fyw nes bod ei phroblemau fisa 
wedi'u datrys." 

Cyfrannwr, Caerdydd 

14. Esboniodd rhai cyfranwyr fod safon y llety a drefnir ar gyfer menywod yn 
aml yn anniogel ac mewn cyflwr gwael. Soniodd un cyfrannwr, sy'n gweithio 
mewn rôl sy'n cefnogi menywod mudol sydd â phrofiad o drais yn erbyn 
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menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol, am enghraifft o geisiwr lloches 
beichiog heb unrhyw hawl i gael arian cyhoeddus.  

"Mae hi'n llefain bob dydd gan ddweud nad yw hi'n gyfforddus lle mae hi. Mae'r 
llety'n ofnadwy. Mae mwg yn y gegin, mae drysau wedi torri ac nid yw'n teimlo'n 
ddiogel. Nid yw'n gwybod pwy yw rheolwr y llety oherwydd ei bod newydd gael 
ei rhoi yno ac nid oes neb wedi dod i'w gweld. Gan nad oes ganddi hawl i gael 
arian cyhoeddus, alla i ddim â gwneud cais am fudd-daliadau na llety iddi… Mae 
hi'n ddiolchgar nad yw hi ar y stryd, ond mae'r tŷ yn wael iawn." 

Cyfrannwr, Caerdydd 

Iaith 

15. Roedd y rhan fwyaf o'r cyfranwyr ar draws y rhaglen ymgysylltu yn cytuno 
bod rhwystrau ieithyddol yn fater pwysig i lawer o fenywod mudol sydd am gael 
gafael ar wasanaethau.  

16. Er yr ystyriwyd bod angen amrywiaeth o fecanweithiau cymorth er mwyn 
diwallu gwahanol anghenion ac amgylchiadau menywod mudol, ystyriwyd bod 
eu hygyrchedd yn hanfodol. Er enghraifft, er bod ymwybyddiaeth y cyfranwyr o 
Linell Gymorth Byw Heb Ofn Llywodraeth Cymru yn amrywio, roedd rhai yn 
cwestiynu pa mor effeithiol ydyw yn ymarferol. 

"Felly, ys gwn i faint o ieithoedd sy'n cael eu cynnig ar y llinell gymorth honno? 
Mae'n cymryd cryn amser i ennill ffydd rhywun a gwneud iddynt deimlo wedi'u 
grymuso i ddefnyddio'r llinell gymorth honno. Rydym ni wedi gweld pobl sydd ar 
ddiwedd rhaglen tair blynedd a oedd yn rhaglen 'i mewn i waith’ mewn 
gwirionedd… mae ganddyn nhw ddigon o ffydd ynom ni bellach ac rydym ni 
wedi eu helpu i ddeall digon am eu hawliau fel eu bod nhw’n fwy agored a 
gallwn ni eu helpu â phethau eraill." 

Cyfrannwr, Caerdydd 

17. Eglurodd rhai cyfranwyr hefyd y gall anawsterau godi pan fydd menyw 
fudol sydd â rhwystr iaith yn dymuno rhoi gwybod am ddigwyddiad o drais yn 
erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol. Os yw'r rhwystr iaith yn 
sylweddol a bod angen cyfieithydd, rhaid bod yn ofalus os yw’r cyfieithydd yn 
gysylltiad teuluol, neu'n aelod o'r gymuned, oherwydd risgiau gan gynnwys tor-
cyfrinachedd a/neu gamliwio’r manylion (boed yn fwriadol neu fel arall). 

Cymorth arbenigol 
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18. Roedd llawer o’r cyfranwyr o’r farn ei bod yn hanfodol bod y rhai sy'n 
darparu cymorth wedi'u hyfforddi'n dda ac yn sensitif yn ddiwylliannol. Yn 
ogystal â sicrhau bod gan weithwyr cymorth y sgiliau a'r arbenigedd 
angenrheidiol, esboniodd nifer o’r cyfranwyr na ellid tanbrisio pa mor bwysig yw 
parhad y cymorth a ddarperir. 

"Mae [gweithiwr cymorth] wedi bod yn [y sefydliad cymorth] ers nifer o 
flynyddoedd ac mae gan ddefnyddwyr y gwasanaeth ffydd ynddo. Mae'n 
anhygoel eu bod nhw wedi llwyddo i’w gadw ers cyhyd. Mae'n anghyffredin. Fel 
arfer, bydd un, dwy neu dair blynedd o gyllid. Mae pobl yn ennill ffydd 
defnyddwyr y gwasanaeth ac yna'n gadael. Mae angen i ni edrych ar y peth o 
safbwynt asedau cymunedol." 

Cyfrannwr, Caerdydd 

19. Roedd cymorth iechyd meddwl i fenywod mudol, neu ddiffyg cymorth, yn 
thema a godwyd yn aml wrth i’r grwpiau drafod cymorth yn fwy cyffredinol. Yn 
benodol, esboniodd rhai cyfranwyr fod diffyg dealltwriaeth yn aml o fân 
wahaniaethau diwylliannol ymhlith gweithwyr iechyd meddwl proffesiynol, er eu 
bod yn ddigon didwyll ac yn amlwg yn fedrus yn eu meysydd. Mae rhwystrau 
iaith yn aml yn gwneud hyn yn waeth.  

Materion capasiti 

20. Roedd cyfranwyr â phrofiad o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig 
a thrais rhywiol a oedd wedi cael cymorth yn ddiolchgar am y cymorth a 
gawsant. Fodd bynnag, eglurodd y staff a oedd yn gyfrifol am ddarparu'r 
cymorth eu bod wedi'u llethu, eu bod yn gweithio gormod o oriau ac nad 
oeddent yn teimlo bod ganddynt yr adnoddau angenrheidiol i gefnogi 
menywod yn effeithiol. Gallai hyn, yn ei dro, yn aml gael effaith andwyol ar iechyd 
a llesiant staff. 

"Cawsom argyfwng ddydd Gwener ac nid oes neb wedi defnyddio'r Mecanwaith 
Atgyfeirio Cenedlaethol… o ran yr argyfwng heddiw, mae angen iddi fynd i'r llys 
am 15.00 ond nid oes ganddi unrhyw ofal plant. Mae angen iddi gael 
archwiliadau biometrig o dan y Consesiwn Trais  Domestig Diymgeledd a'r 
swyddfa agosaf yw Caerdydd, felly mae'n rhaid i rywun fynd gyda hi. Does 
gennym ni ddim staff i weithio drwy'r nos. Rydym ni’n gweithio 24/7." 

Cyfrannwr, Abertawe 
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"Rydym ni'n gwybod bod y system wedi'i llethu. Rydym ni’n gwybod nad oes 
digon o weithwyr cymdeithasol oherwydd bod ganddyn nhw gynifer o achosion 
nad oes modd iddyn nhw ddarparu gwasanaeth o safon mewn gwirionedd. O 
ran gweithio gyda phobl o wledydd eraill, nid oes ganddyn nhw’r sgiliau… nid oes 
ganddyn nhw ymwybyddiaeth ddiwylliannol." 

Cyfrannwr, Wrecsam 

“Bues i'n gweithio drwy'r nos. Yna es i allan i wneud asesiad lles, yna ddydd Sul 
roeddwn i yng ngorsaf yr heddlu [yn cefnogi defnyddiwr gwasanaeth]." 

Cyfrannwr, Abertawe 

Etifeddu normau diwylliannol 

21. Eglurodd rhai o’r cyfranwyr nad yw llawer o fenywod yn cydnabod y gallent 
fod mewn perthynas gamdriniol, oherwydd y dirwedd ddiwylliannol, 
gymdeithasol a chrefyddol y cawsant eu magu ynddi ac y maent yn parhau i fyw 
ynddi. Esboniodd un cyfrannwr bod y diffyg ymwybyddiaeth a’r diffyg 
dealltwriaeth hyn o ran beth yw camdriniaeth, ar ei wahanol ffurfiau, yn aml yn 
berthnasol i'r sawl sy'n cyflawni’r gamdriniaeth. 

"Yn sicr, mae’r menywod hyn yn byw yn y DU, ond yn y tŷ maen nhw'n 
Ugandaidd, does ganddyn nhw ddim clem… maen nhw'n gofyn "mae fy ngŵr i’n 
fy nghuro – ydy hynny’n normal?"  

Cyfrannwr, Abertawe 

22. Dywedodd cyfranwyr ei bod yn bwysig gweithio gyda grwpiau cymunedol 
ac ysgolion i addysgu oedolion a phlant, a herio arferion a all fod yn gyffredin 
mewn rhai cymunedau.  

"Yn gymdeithasol, does neb yn siarad amdano. Mae rhai pethau rydych chi'n eu 
gwneud heb fod neb yn dweud wrthych chi am wneud hynny, oherwydd eich 
bod chi wedi cael eich magu i beidio â gofyn cwestiynau, i beidio â dwyn 
cywilydd ar y teulu, i beidio â dweud dim yn y gymuned a fyddai'n creu stŵr O 
ran trais yn y cartref yn benodol, mae llawer o fenywod yn fwy tebygol o aros na 
gadael. Yn aml, mae pobl yn chwilio am ffyrdd o leihau’r difrod a wneir, oherwydd 
pan fyddan nhw’n gwahanu oddi wrth eu partner, mae'n rhaid iddyn nhw fyw 
gyda'r stigma o fod wedi gwahanu neu o fod wedi cael ysgariad." 

Cyfrannwr, Caerdydd 
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"Roeddem ni’n dod o wahanol gymunedau… mae'n anodd siarad â phobl o'r 
gymuned oherwydd byddech chi'n teimlo eu bod nhw’n eich barnu chi." 

Cyfrannwr, Abertawe 

 

Allgáu digidol 

23. Er ei bod yn bwysig bod amrywiaeth o wasanaethau cymorth yn cael eu 
cynnig a bod modd cael gafael arnynt mewn amrywiaeth o ffyrdd, esboniodd 
rhai cyfranwyr fod allgáu digidol yn rhwystr sylweddol i lawer.  

"Mae allgáu digidol yn beth enfawr, yn enwedig os ydyn ni'n siarad am reolaeth. 
Nid ydyw llinell gymorth o reidrwydd yn rhywbeth y gallan nhw fanteisio arno. 
Rydym ni'n ei weld drwy'r amser, pan fydd pobl yn rhoi eu ffôn i ni ac mae mewn 
iaith wahanol, ac maen nhw'n gofyn i ni pa opsiwn y dylen nhw glicio arno, er 
enghraifft. Felly, pan fyddwch chi'n gweld rhywun yn ceisio defnyddio sgrin 
fancio ar-lein neu rywbeth arall, ac nad yw’r wybodaeth yn eu mamiaith, rydych 
chi'n sylweddoli gymaint o weithiau y mae angen i bobl 'glicio drwodd'.  
 
Mae dwy elfen - sut ydych chi'n sicrhau bod pobl yn gwybod digon i roi gwybod 
am achos ar ran rhywun, a sut ydych chi'n sicrhau y gall pobl hunan-adrodd. 
Mae’r ddau beth yn wahanol iawn ac maen nhw'n cymryd amser." 

Cyfrannwr, Caerdydd 

Atebion 

Codi ymwybyddiaeth 

24. Trafododd pob grŵp yr angen i godi mwy o ymwybyddiaeth fel ffordd o 
oresgyn rhai o'r rhwystrau a nodwyd. Trafodwyd hyn mewn tri chyd-destun: 

 Yr angen i fenywod mudol sy'n symud i Gymru ddeall eu hawliau a'r 
cymorth sydd ar gael, gan gynnwys unrhyw feini prawf cymhwysedd 
cysylltiedig. Ystyriwyd bod hyn yn arbennig o bwysig i fenywod y gellid 
ystyried eu bod wedi’u hynysu’n fwy, er enghraifft, oherwydd nad oes 
ganddynt blant. Gallai hyn olygu eu bod yn llai tebygol o fod yn 
ymwybodol o'r cymorth sydd ar gael drwy, er enghraifft, ysgolion a 
chyrff iechyd cyhoeddus. 
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 Yr angen i gymunedau ddeall beth yw trais yn erbyn menywod, cam-
drin domestig a thrais rhywiol, ar ei holl ffurfiau amrywiol gan gynnwys, 
er enghraifft, cam-drin ariannol.  

 Yr angen i sefydliadau, megis yr heddlu a chyrff iechyd cyhoeddus, 
wella eu sgiliau o ran cydnabod bod trais yn erbyn menywod, cam-drin 
domestig a thrais rhywiol yn broblem nad yw bob amser yn amlwg. 
Gall hyn helpu i wella ymddiriedaeth pobl yn y sefydliadau hyn. 

25. Er mwyn codi ymwybyddiaeth yn effeithiol, roedd y rhan fwyaf o'r cyfranwyr 
yn cytuno bod angen defnyddio amrywiaeth o sianeli i gyrraedd pobl ag 
anghenion a galluoedd amrywiol, sydd o bosibl yn cael eu gwybodaeth mewn 
gwahanol ffyrdd. Roedd hyn yn cynnwys hysbysebu’r cymorth sydd ar gael ar 
fysiau, drwy grwpiau cymunedol, cyfryngau traddodiadol fel teledu a radio, yn 
ogystal â’r cyfryngau cymdeithasol. Pwysleisiodd cyfranwyr hefyd yr angen i 
sicrhau bod gwybodaeth ar gael mewn gwahanol ieithoedd.   

Addysg 

26. Esboniodd rhai grwpiau y dylid darparu mwy o adnoddau addysgol drwy 
wahanol sianelau, fel eu bod ar gael i fenywod mudol er mwyn sicrhau eu bod 
mewn sefyllfa well i roi gwybod am achosion o drais yn erbyn menywod, cam-
drin domestig a thrais rhywiol. Roedd hyn yn cynnwys, er enghraifft, mwy o 
fynediad i ddosbarthiadau Saesneg, a mwy o ymwybyddiaeth o fanteision cael 
mwy o annibyniaeth ariannol. Oherwydd normau diwylliannol a etifeddwyd, mae 
llawer o fenywod mudol yn aml yn dibynnu'n drwm ar eu gwŷr am gymorth 
ariannol. 

27. Yn dilyn trafodaeth ynghylch pwysigrwydd addysg, dywedodd rhai o’r 
cyfranwyr y dylai dynion a bechgyn hefyd gael yr addysg hon, fel eu bod yn gallu 
adnabod a deall trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol a 
bod yn rhan o'r ateb. 

Cyllid 

28. Roedd llawer o gyfranwyr a oedd yn gweithio i sefydliadau sy'n cefnogi 
menywod mudol sydd â phrofiad o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig 
a thrais rhywiol yn dweud bod angen mwy o gyllid. Esboniodd un cyfrannwr y 
bydd angen iddynt yn aml ddarparu cymorth ac ymyrraeth ar unwaith, ond nid 
yw'r adnoddau ar gael.  

29. Wrth drafod rôl Llywodraeth Cymru, eglurodd rhai cyfranwyr sy'n gweithio 
mewn sefydliadau sy'n cefnogi menywod mudol sy'n profi trais yn erbyn 
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menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol fod angen mwy o gymorth ar 
fenywod nad oes ganddynt hawl i gael arian cyhoeddus. Gwnaed cymhariaeth 
â'r sefyllfa yn yr Alban, gyda chyfrannwr yn esbonio bod Llywodraeth yr Alban yn 
cefnogi pob dioddefwr. Er gwaetha’r ffaith y cafwyd nifer o gyfarfodydd â 
Llywodraeth Cymru, dywedodd un cyfrannwr: 

"…nid ydyn nhw wedi rhoi sylw i hyn…Byddai'n well ganddyn nhw bod dioddefwyr 
yn mynd yn ôl at y rhai a gyflawnodd y trais… maen nhw wedi llofnodi 
Confensiwn Istanbwl ac mae angen iddyn nhw ddechrau ymrwymo i'r 
egwyddorion hynny."  

Cyfrannwr, Abertawe 
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