
Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol 

Gwaith Ar Ôl Deddfu Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a 
Thrais Rhywiol (Cymru) 

Mae llawer wedi'i gyflawni ers y diweddariad diwethaf ym mis Chwefror 2018 ar 
weithredu Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 
(Cymru) (‘y Ddeddf’).  Mae hyn yn cynnwys: 

 Mawrth 2018 - Cyhoeddwyd canllawiau drafft ar gyfer comisiynu rhanbarthol
gwasanaethau Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol
yng Nghymru ar gyfer ymgynghoriad.

 Mawrth 2018 – Lansiwyd ymgynghoriad ar y dulliau ymgynghori â goroeswyr

 Mawrth 2018 - Cyhoeddwyd Canllawiau Strategaethau Lleol ar gyfer
awdurdodau lleol a byrddau iechyd lleol.

 Ebrill 2018 Lansiwyd ymgyrch “Paid Cadw’n Dawel” Llywodraeth Cymru.

 Ebrill 2018 – Cwblhawyd adolygiad o Adolygiadau Dynladdiadau Domestig

 Ebrill 2018 – Lansio ‘Fframwaith i gefnogi newid positif ar gyfer y rheini sydd
mewn risg o droseddu yng Nghymru’ 2018 - 2023

 Ebrill 2018 – Sefydlwyd Rhwydwaith Gwasanaethau Cyflawnwyr

 Mehefin 2018 – Cwblhawyd adroddiad ar wella canlyniadau Adolygiadau
Dynladdiadau Domestig ac adolygiadau marwolaeth tebyg.

 Mehefin 2018 Gosodwyd ail adroddiad cynnydd blynyddol: 1 Ebrill 2017 i 31
Mawrth 2018 yn y Cynulliad

 Gorffennaf 2018 Cyhoeddwyd Fframwaith Cyflawni Cenedlaethol

 Medi 2018 – Cyhoeddwyd Crynodeb o’r Ymatebion i’r Ymgynghoriad a
Datganiad Ysgrifenedig ar y camau nesaf ar gyfer Fframwaith Cenedlaethol ar
gyfer Ymgysylltu â Goroeswyr.

 Medi 2018 - Cyhoeddwyd Crynodeb o’r Ymatebion i’r Ymgynghoriad ar
Ganllawiau drafft ar gyfer comisiynu rhanbarthol gwasanaethau Trais yn
erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol yng Nghymru.

 Medi 2018 – Gweithdai rhanddeiliaid i baratoi Dangosyddion Cenedlaethol
Drafft ar gyfer ymgynghori

 Medi 2018 – Gosodwyd Adroddiad Blynyddol Cyntaf Cynghorwyr
Cenedlaethol.

Strategaeth Genedlaethol1 a Fframwaith Cyflawni traws-lywodraethol 

Yn y Strategaeth Genedlaethol2 gwnaethom gadarnhau y byddem yn cyhoeddi 
fframwaith cyflawni yn nodi sut y bydd Llywodraeth Cymru yn ceisio cyflawni 
amcanion y Strategaeth. Cyhoeddwyd hwn ym mis Gorffennaf. 

Mae'r Fframwaith Cyflawni yn manylu ar y camau gweithredu a gyflawnwyd hyd yma, 
a'r hyn rydym yn bwriadu ei gyflawni dros y 3 blynedd nesaf er mwyn cyflawni’r 
amcanion o fewn y Strategaeth.  Caiff hwn ei ddiweddaru maes o law i gynnwys y 
Dangosyddion Cenedlaethol. 

1 https://gov.wales/docs/dsjlg/publications/commsafety/181716-vawdasv-delivery-framework-en.pdf 
2 Cyhoeddwyd o dan adran 3 y Ddeddf 
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Dangosyddion Cenedlaethol  
Mae swyddogion yn cefnogi’r Cynghorwyr Cenedlaethol wrth weithio â rhanddeiliaid i 
ddatblygu Dangosyddion Cenedlaethol sy'n cyd-fynd â Dangosyddion Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol3 a’r Nodau Llesiant.  Caiff Dangosyddion Cenedlaethol 
VAWDASV eu gosod ger bron y Cynulliad yn gynnar yn 2019. 
 

Strategaethau Lleol  
O dan adran 5 y Ddeddf, mae’n ofynnol i awdurdodau lleol a byrddau iechyd lleol 
ddatblygu a chyhoeddi strategaeth VAWDASV leol, sy’n manylu ar yr anghenion a 
blaenoriaethau a nodwyd ar gyfer eu hardal, a gellir ei chynnwys â’u cynllun llesiant 
lleol a gyhoeddwyd o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. 
 

Cyhoeddwyd y canllawiau ar gyfer strategaethau lleol ym mis Mawrth 2018.  Ar ôl 
cyhoeddi'r canllawiau, cyhoeddodd yr holl awdurdodau lleol a byrddau iechyd lleol y 
strategaethau cyntaf ar gyfer 2018-23 yn y Gwanwyn. Ar hyn o bryd mae’r 
Cynghorwyr Cenedlaethol yn adolygu a dadansoddi'r strategaethau ar gyfer 
tystiolaeth o gynllunio strategol, cydlyniad a chysondeb o ansawdd uchel. 
 

Mae’r Cynghorwyr Cenedlaethol yn ymrwymedig i weithio ag awdurdodau lleol a byrddau 
iechyd lleol i'w cefnogi wrth ddiweddaru eu strategaethau yn 2019-2020 i sicrhau eu bod 
yn adlewyrchu'r Dangosyddion Cenedlaethol unwaith y cânt eu cyhoeddi. 
 

Model Cyllido Cynaliadwy  

Sefydlwyd Grŵp Gorchwyl a Gorffen o randdeiliaid allweddol i ddatblygu model 
cyllido cynaliadwy.  Roedd gwaith y grŵp hwn yn canolbwyntio ar helpu wrth 
ddatblygu’r Canllawiau Comisiynu i gyflawni dull aml-asiantaeth o weithredu, sy'n 
seiliedig ar anghenion.  Ni chafodd y grŵp hwn ei gynnull yn ystod cyfnod 
ymgynghori a dadansoddi'r canllawiau hyn ac ailgynullodd ar ddechrau mis Hydref o 
dan Gadeiryddiaeth un o’r Cynghorwyr Cenedlaethol. Bellach, bydd y Grŵp yn 
canolbwyntio ar adolygu gweithrediad y Canllawiau Comisiynu i helpu wrth sicrhau 
cydymffurfiaeth ar draws y rhanbarthau.   
 

Canllawiau Statudol  

Canllawiau comisiynu 
Mae adborth o'r ymgynghoriad ar ganllawiau comisiynu drafft wedi darparu 
gwybodaeth ar gyfer y gwelliannau a wneir i'r canllawiau comisiynu yn dilyn y broses 
ymgynghori gyhoeddus a daeth i ben ym mis Mehefin. Gwneir penderfyniad ynglŷn â 
phryd y byddwn yn cyhoeddi canllawiau comisiynu fel canllawiau statudol yn gynnar 

yn y Flwyddyn Newydd. 
   

Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol  
Cyhoeddwyd canllawiau statudol ar y Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol ym mis 
Mawrth 2016.   

 Erbyn diwedd mis Mawrth 2018 roedd dros 127,000 o weithwyr yng Nghymru 
(gan gynnwys y rheiny nad ydynt yn gweithio yn y sector VAWDASV) wedi 
cwblhau’r e-Ddysgu VAWDASV neu hyfforddiant cyfwerth. Mae 
gwerthusiadau ar ôl y cwrs yn dangos bod y gyfran o gyfranogwyr: 

o a oedd yn deall beth yw VAWDASV wedi codi o 51% i 79%; 
o a oedd yn teimlo'n hyderus i adnabod arwyddion VAWDASV wedi codi 

o 56% i 96%; ac a oedd yn hyderus i ddangos y ffordd i ffrindiau a 
theulu at gymorth wedi codi o lai na chwarter i 64%  

 

                                                             
3 Cyhoeddwyd o dan adran 10 Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. 
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Gofyn a Gweithredu  
Mae Gofyn a Gweithredu’n cael ei ddarparu ar draws pum rhanbarth.  Bydd hyn yn 
gadael un rhanbarth yng Nghymru (Dyfed Powys) i ymuno â’r rhaglen yn 2019-2020.  
Mae dros 1800 o ymarferwyr eisoes wedi'u hyfforddi i "Gofyn a Gweithredu" a rhagwelir y 
caiff 4000 o weithwyr proffesiynol pellach eu hyfforddi yn ystod 2018-2019. 
 
Y dulliau a ddefnyddir i sicrhau ansawdd y safonau hyfforddiant yw trwy ffurflenni 
gwerthuso cyn ac ôl-hyfforddiant a thrwy lywodraethu’r is-grwpiau hyfforddi. Bydd hyn yn 
sicrhau bod gweithrediad cenedlaethol "Gofyn a Gweithredu" wedi’i gwblhau erbyn 2021. 
Ein nod yw mesur effaith yr hyfforddiant trwy gyfrwng y Dangosyddion Cenedlaethol. 
 
Addysg  

Derbyniodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Sgiliau argymhellion y Grŵp Arbenigol 
Rhyw a Pherthnasoedd ym mis Mai 2018.  Sefydlwyd grŵp o swyddogion i fynd rhagddo 
â’r argymhellion, sy'n cynnwys gofyniad statudol i sicrhau bod rhywioldeb a 
pherthnasoedd yn rhan annatod o’r cwricwlwm cenedlaethol diwygiedig.  
 
Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i gyllido prosiect Sbectrwm Hafan Cymru i 
addysgu plant a phobl ifanc am bwysigrwydd perthnasoedd iach, i godi 
ymwybyddiaeth o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol a ble i 
geisio cymorth.  
 
Mae swyddogion yn gweithio â CCAUC i ddatblygu canllawiau a gyhoeddir i 
sefydliadau addysg uwch o dan adran 10 y Ddeddf.  
 
Gweithio â chyflawnwyr  

Mae seicolegydd fforensig (â chefnogaeth rheolwr prosiect) yn gweithredu o dan 
drefniant gwaith ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru a Gwasanaeth Carchardai a 
Phrawf Ei Mawrhydi i fynd rhagddo â gwaith ar bolisi cyflawnwyr. Mae’r gwaith hyd 
yma wedi cynnwys lansio ‘Fframwaith i Gefnogi Newid Positif ar gyfer y Rheini sydd 
mewn Risg o Droseddu yng Nghymru’ 2018 - 2023  Mae'r Fframwaith yn cefnogi 
blaenoriaethau Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Cymru Gyfan, gan gynnwys trais yn 
erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.  
 
Sefydlwyd rhwydwaith gwasanaethau cyflawnwyr a chynhelir digwyddiadau 'rhannu 
ymarfer' rheolaidd drwy gydol y flwyddyn yn y Gogledd a'r De. Darparwyd cyngor ar 
wasanaethau cyflawnwyr VAWDASV presennol a phosibl ac mae Adolygiad Cyflym 
o Dystiolaeth ar 'beth sy'n gweithio' â chyflawnwyr cam-drin domestig ar fin cael ei 
gyhoeddi. 
 
Mae swyddogion yn gweithio â rhanddeiliaid ledled Cymru, gan gynnwys 
Comisiynwyr Heddlu a Throseddu, i ddatblygu dulliau o ymdrin ag atal ac ymyrraeth 
gynnar a seiliwyd ar dystiolaeth. Mae gwaith ar y gweill hefyd i ddatblygu llwybrau 
comisiynu ar gyfer gwasanaethau effeithiol i gyflawnwyr. Cynhaliwyd ymarfer mapio 
gwasanaethau cyflawnwyr yng Ngwent a bydd yr hyn a ddysgir o'r ymarfer hwn yn 
cael ei rannu â rhanbarthau eraill ar ôl ei gwblhau. 
 
Mae safonau ar gyfer gwasanaethau cyflawnwyr VAWDASV, a gynhyrchwyd mewn 
partneriaeth â chynrychiolwyr y sector, bron wedi'u gwblhau a byddant yn cael eu 
lansio yn ddiweddarach yn y flwyddyn. Bydd canllawiau ymarfer da ar gyfer 
gwasanaethau cyhoeddus sy’n gweithio â chyflawnwyr yn mynd allan ar gyfer 
ymgynghoriad cyn bo hir.  
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Adolygiad Dynladdiadau Domestig 

Comisiynodd Llywodraeth Cymru adolygiad o Adolygiadau Dynladdiadau Domestig 
(DHRs) i asesu effeithiolrwydd ymateb Llywodraeth Cymru, Partneriaethau 
Diogelwch Cymunedol a gwasanaethau cyhoeddus eraill i DHRs a gwneud 
argymhellion i wella'r ymateb. Cwblhawyd yr adolygiad ym mis Ebrill 2018 a lluniwyd 
adroddiad terfynol sy'n cynnwys canfyddiadau ac argymhellion. Mae swyddogion yn 
adolygu'r adroddiad ac argymhellion er mwyn cynghori Gweinidogion a cheisio 
cytundeb ar y camau nesaf. Caiff yr adroddiad ei gyflwyno i Weinidogion i'w ystyried 
ym mis Tachwedd, ynghyd â’r argymhellion ar gyfer y camau nesaf. 
 
Cyfathrebu 

Mae goroeswyr a darparwyr gwasanaeth wedi gweithio'n agos iawn â swyddogion i 

ddatblygu ymgyrchoedd VAWDASV.  

 
DYMA FI 
Cafodd ymgyrch DYMA FI ei lansio ym mis Ionawr 2018 i herio stereoteipiau 
rhywedd ac mae wedi cael y cyrhaeddiad canlynol hyd yma:   

Defnydd o wefan Byw Heb Ofn wedi cynyddu gan 6,042% o’i gymharu â’r un 
cyfnod y llynedd 

 2 miliwn wedi’i gweld trwy hysbysebion teledu 

 Bron i 5 miliwn wedi clywed amdani drwy hysbysebion radio 

 Cynnydd 43% mewn hoffi’r dudalen ar Facebook 

 117 dilynwr newydd ar Twitter 
 
Nod yr ymgyrch yw cychwyn sgwrs o amgylch stereoteipio hunaniaeth rhywedd ac 

anghyfiawnder rhywedd fel achos VAWDASV ac un o’i ganlyniadau, codi 

ymwybyddiaeth gyhoeddus a herio agweddau. DYMA FI yw sylfaen cynllun 

ymgyrchoedd tair blynedd â’r neges gyffredinol: 

Ni fydd Cymru yn derbyn trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais 

rhywiol ac mae eisiau i’w dinasyddion herio ei achosion, canlyniadau a’r 

ymddygiadau hanfodol. 

 

Paid Cadw’n Dawel 

Cafodd yr ail ymgyrch. “Paid Cadw’n Dawel”, ei lansio ar 25ain Ebrill 2018 gan 
ddefnyddio’r hashnod #CymruYnErbynTrais, ac roedd yn dilyn yr ymgyrch DYMA FI  
Roedd yr ymgyrch hwn yn rhannu geiriau goroeswyr trais yn erbyn menywod, cam-
drin domestig a thrais rhywiol trwy weithgarwch cyfryngau cymdeithasol, ffilm a 
radio. Nod yr ymgyrch oedd dangos pa mor bwerus y gall ymyriad positif fod ar gyfer 
rhywun sy’n profi, neu sydd wedi profi, trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a 
thrais rhywiol.  
 
Gwnaeth nifer y galwadau i linell gymorth Byw Heb Ofn oddi wrth “bobl eraill â 
phryderon” ddyblu yn ystod cyfnod yr ymgyrch.   
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Yn 2018-2020 bydd ein hymgyrchoedd yn parhau i adeiladu ar y gwerthoedd a neges 
allweddol hon a bydd ganddynt Reolaeth drwy Orfodaeth fel thema gyffredinol.   
 
Mae’r ymgyrchoedd yn adlewyrchu dau brif werth 
 

 Mae gan bawb yr hawl i fyw heb ofn o drais yn erbyn menywod, cam-drin 
domestig a thrais rhywiol; 

 

 Ni fydd Cymru yn cadw’n dawel am drais yn erbyn menywod, cam-drin 
domestig a thrais rhywiol, na’n derbyn hyn 

 
 
Y Fframwaith Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â Goroeswyr 
Un o ymrwymiadau’r Strategaeth Genedlaethol yw datblygu fframwaith cenedlaethol 
ar gyfer ymgysylltu â goroeswyr.  Ymgynghorodd Lywodraeth Cymru ar opsiynau a 
chyhoeddodd ymatebion ym mis Medi.  Ymhlith y camau nesaf mae ymchwil â’r 
grwpiau hynny o oroeswyr heb gynrychiolaeth ddigonol yn narganfyddiadau gwaith 
ymgysylltu â goroeswyr blaenorol a pheilot ar raddfa fach ar gyfer panel 
cenedlaethol ar gyfer ymgysylltu â goroeswyr. 
 
Nod y gwaith hwn bydd mynd i’r afael â’r bylchau mewn gwybodaeth rydym wedi’u 
nodi a datblygu ein hymrwymiad i sicrhau bod gan grŵp mwy cynrychioladol o 
oroeswyr rôl ffurfiol wrth lunio polisi Llywodraeth Cymru.   
 
Caiff deilliannau’r peilot eu gwerthuso a byddant yn gwneud argymhellion ar gyfer 
Fframwaith Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â Goroeswyr tymor hir â chysylltiadau 
â strwythurau llywodraethu VAWDASV 
 
Byw Heb Ofn 
Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i gyllido gwefan a llinell gymorth Byw Heb Ofn i 
ddarparu cymorth cyfrinachol, gwybodaeth a chyngor 24 awr i fenywod, dynion a 
phlant sy’n profi camdriniaeth, pobl eraill sydd â phryderon a gweithwyr proffesiynol. 
 

Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod, Trais ar sail Anrhydedd (HBV) a 
Phriodasau dan Orfod 
 

Mae Llywodraeth Cymru yn cadeirio’r Grŵp Arwain FGM, HBV a FM ar y cyd â 
Gwasanaeth Erlyn y Goron a BAWSO. Mae Cynllun Cyflawni Trais ar sail Anrhydedd 
(HBV) Cymru Gyfan yn manylu ar y fframwaith ar gyfer partneriaid allweddol i gyfrannu at 
fynd i’r afael â HBV yng Nghymru, wrth ddarparu’r gefnogaeth orau posibl i oroeswyr ac 
yn cysylltu’n uniongyrchol â Fframwaith Cyflawni VAWDASV. Mae’r grŵp wedi creu logo 
FGM a chefnogi clinig Lles Menywod arbenigol cyntaf Cymru. 
 
Cynllun Blynyddol ac Adroddiad Blynyddol y Cynghorwyr Cenedlaethol 
Fel sy’n ofynnol o dan adran 21 y Ddeddf, mae’r Cynghorwyr Cenedlaethol wedi 
cyhoeddi eu Hadroddiad Blynyddol 2018, a chafodd hwn ei osod ger bron y 
Cynulliad Cenedlaethol ar 25 Medi. Mae’r adroddiad yn darparu trosolwg ar eu 
gwaith ers eu penodiad ym mis Tachwedd 2017. Mae’r adroddiad hefyd yn dwyn 
sylw at faterion sy’n dod i’r amlwg a fydd yn sylfaen i Gynllun Blynyddol y 
Cynghorwyr Cenedlaethol ar gyfer 2019 - 2020, a fydd yn cael ei osod ger bron y 
Cynulliad Cenedlaethol ddiwedd mis Tachwedd 2018.   
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Grŵp Cynghori Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 
a’r Adolygiad Cydraddoldeb Rhywiol 
Cychwynnwyd Grŵp Cynghori VAWDASV yn dilyn cyflwyniad y Ddeddf ym mis Ebrill 
2015.  Diddymwyd y grŵp ar ôl adolygu ei gylch gorchwyl ac aelodau.  Mae Grŵp 
Arbenigol llai yn cynnwys academyddion ag arbenigedd ym maes cydraddoldeb 
rhywiol a VAWDASV wedi’i sefydlu a bydd yn cyfarfod am y tro cyntaf cyn diwedd 
eleni.  Mae’n debygol y bydd hyn yn darparu cyfleoedd i ymgysylltu â’r Adolygiad 
Cydraddoldeb Rhywiol, bellach yn ei ail gam, yn dilyn yr adolygiad cyflym 
cychwynnol o bolisïau rhywedd a chydraddoldeb Llywodraeth Cymru. 
 
Confensiwn Istanbul 

Llofnododd y DU Gonfensiwn Cyngor Ewrop ar Oresgyn Trais yn erbyn Menywod a 
Cham-drin Domestig (Confensiwn Istanbul) yn 2012 ac mae Prif Weinidog Cymru 
wedi ysgrifennu at y Prif Weinidog ynglŷn â’r oedi wrth gadarnhau’r Confensiwn.  
 
Mae’r dewisiadau polisi rydym wedi’u gwneud yng Nghymru wedi hwyluso ein 
cydymffurfiad â Chonfensiwn Istanbul yn ein meysydd cymhwysedd. Dim ond 
cydymffurfiad ag Erthygl 44 mewn perthynas ag awdurdodaeth y tu allan i 
diriogaethau, y mae’r rhaid i Lywodraeth y DU wneud newidiadau i gyfraith 
ddomestig drostynt, sy’n atal cadarnhau’r Confensiwn. 
 
Mae Bil Trais Domestig Llywodraeth y DU, a gyhoeddwyd yn Araith y Frenhines 
2016, yn destun i graffu ar hyn o bryd gan Bwyllgor Tŷ’r Cyffredin, a phan gaiff ei 
ddeddfu bydd yn galluogi cydymffurfio ag Erthygl 44 mewn perthynas ag 
awdurdodaeth y tu allan i diriogaethau, sef yr un rhwystr sy’n parhau i gadarnhad.  
 
 
 
 
 




