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Ynghylch Cymorth i Ferched Cymru 

Cymorth i Ferched Cymru yw’r elusen genedlaethol yng Nghymru sy’n gweithio i ddileu trais o bob 

math yn erbyn menywod. Rydym yn ffederaiswn o sefydliadau arbenigol (Atodiad A) yng Nghymru 

(sy’n gweithio fel rhan o rwydwaith o wasanaethau yn y Deyrnas Unedig) sy’n darparu gwasanaethau 

achub bywyd i oroeswyr trais a chamdriniaeth – menywod, dynion, plant a theuluoedd – ac sy’n 

darparu amrywiaeth o wasanaethau atal arloesol mewn cymunedau lleol.   

Rydym wedi bod ar flaen y gad o ran llunio ymatebion ac arferion cymunedol cydgysylltiedig yng 

Nghymru ers ein sefydlu ym 1978. Gwnawn hyn drwy ymgyrchu dros newid a darparu cyngor, 

ymgynghoriaeth, cymorth a hyfforddiant er mwyn gwella polisïau a gwasanaethau i oroeswyr, 

teuluoedd a chymunedau. Rydym hefyd yn darparu gwasanaethau gan gynnwys Llinell Gymorth Byw 

Heb Ofn a ariennir gan Lywodraeth Cymru, a phartneriaeth Gwasanaeth Hyfforddi Cenedlaethol. 

Hyrwyddwn ymgysylltu â goroeswyr ym mhob agwedd ar ein gwaith fel bod lleisiau niferus a 

phrofiadau byw’r rheini a effeithir gan gamdriniaeth yn cael eu mwyhau a’u deall. Mae ein llwyddiant 

yn seiliedig ar sicrhau bod profiadau ac angehnion goroeswyr yn ganolog i’r cyfan a wnawn.   

Rydym hefyd yn cyflenwi Safonau Ansawdd Cenedlaethol Cymru, fframwaith achredu cenedlaethol i 

wasanaethau cam-drin domestig arbenigol yng Nghymru (a gefnogir gan Lywodraeth Cymru) fel rhan 

o gyfres o systemau a fframweithiau achredu integredig yn y DU. 
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Crynodeb o’r Gofynion Allweddol 

Mae cyfle yn awr am ymrwymiad newydd trawslywodraethol a thrawsbleidiol i ddileu 

VAWDASV, sydd ynddo’i hun yn ‘epidemig’1. Mae gofynion ein maniffesto yn nodi’r camau 

gweithredu sydd eu hangen.  

  

 
1 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331699/WHO-SRH-20.04-eng.pdf?ua=1  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331699/WHO-SRH-20.04-eng.pdf?ua=1
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VAWDASV a COVID-19 

Cafodd y byd i gyd ei newid gan effeithiau pandemig COVID-19. I oroeswyr VAWDASV, mae 

bygythiadau i ddiogelwch, mynediad at gymorth arbenigol a chysylltiad â rhwydweithiau cymorth 

personol wedi’u newid yn ddramatig.   I wasanaethau arbenigol, mae pryderon sy’n bodoli eisoes 

ynghylch cefnogi staff, mynediad at gyllid, cynllunio at y dyfodol a chynaliadwyedd wedi cael eu 

dwysáu. I’r genedl, mae newid naratif yn y ffordd yr ystyriwn ein cartrefi a’n cymunedau fel mannau 

diogel â chymorth.  Er bod COVID-19 wedi taflu goleuni ar gam-drin domestig, mae parhad trais 

rhywiol, camfanteisio’n rhywiol, pridoas dan orfod ac anffurfio organau cenhedlu benywod (FGM) yn 

aml yn aros yn gudd. 

Cyn COVID-19 roedd 1 o bob 3 menyw yn profi rhyw fath o VAWDASV yn ystod eu bywyd2, nid yw hyn 

yn sefyllfa ‘normal’ yr hoffem ddychwelyd ati. Creodd y pandemig heriau newydd i’r sector arbenigol 

a pheryglon newydd i oroeswyr, ond taflodd oleuni hefyd ar fylchau a methiannau yn y system oedd 

yn bodoli eisoes. Mae cyfle yn awr am ymrwymiad trawslywodaethol a thrawsbleidiol newydd i ddileu 

epidemig cysgodol3 trais yn erbyn menywod. Mae gofynion ein maniffesto yn nodi’r camau 

gweithredu sydd eu hangen.   

 

Bum mlynedd yn ddiweddarach: Yr hyn a fynnwn gan Ddeddf Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin 

Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 

Mae pum mlynedd ers i’r Ddeddf nodedig hon gael ei chyflwyno yng Nghymru. Wrth gyflwyno’r Bil 

Cam-drin Domestig yn San Steffan, mae angen i ni sicrhau bod Cymru yn parhau yn uchelgeisiol yn ei 

hymrwymiad i ddileu pob math o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol. Rydym 

yn galw ar bleidiau i ymrwymo i:  

• Ymrwymiad o’r newydd i gyflawni diben y Ddeddf. Bwriad y ddeddfwriaeth hon oedd galluogi 

ymrwymiad trawslywodarethol i ddileu VAWDASV a rhoi terfyn ar y loteri cod post sy’n 

wynebu goroeswyr wrth geisio diogelwch a chymorth arbenigol. Pwyswn ar bob plaid i wneud 

hyn yn flaenoriaeth allweddol hyd nes y cyflawnir y nod hwn. 

• Strategaeth a chynllun cyflawni cenedlaethol sy’n cynnwys gweithredu trawslywodraethol   

wedi ei ddatblygu, ei weithredu a’i fonitro mewn partneriaeth â goroeswyr a’r sector. Mae’r 

strategaeth genedlaethol yn dod i ben yn 2021. Mae’n rhaid i’r strategaeth newydd fod yn 

uchelgeisiol, a chynnwys camau gweithredu mesuradwy ar draws llywodraeth, awdurdodau 

lleol a byrddau iechyd.  Mae’n rhaid sefydlu strwythur llywodaethol cadarn yn genedlaethol 

ac yn lleol i lywio’r gwaith o ddatblygu, cyflawni a monitro’r broses o weithredu’r strategaethu. 

• Cyflwyno hyfforddiant ‘Gofyn a Gweithredu’ i gyrff ehangach. Croesawn yr ymrwymiadau a 

nodir yn y Ddeddf, yn arbennig y disgwyliad i wasanaethau cyhoeddus i ‘Ofyn a Gweithredu’ 

ar unhyw bryderon sy’n ymwneud â thrais a chamdriniaeth.  Galwn am barhau â’r hyfforddiant 

gorfodol hwn, yn ogystal ag ystyried sut y gellir ei gyflwyno i gyrff ehangach.  Byddai pob 

cyflogwr yn elwa o’r hyfforddiant Gweithiwr Proffesiynol ag Ymddiriedaeth4 sy’n cynorthwyo 

pobl i gydnabod arwyddion VAWDASV, ymateb i ddatgeliadau ac atgyferirio i wasanaethau 

cymorth arbenigol. 

 
2 https://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report   
3 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331699/WHO-SRH-20.04-eng.pdf?ua=1  
4 https://www.welshwomensaid.org.uk/training/courses/  

https://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331699/WHO-SRH-20.04-eng.pdf?ua=1
https://www.welshwomensaid.org.uk/training/courses/
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Ymrwymiad i weithredu Strategaeth VAWDASV Genedlaethol 

drawslywodraethol 

Fel yr amlinellwyd uchod, mae’r strategaeth genedlaethol ar gyfer VAWDASV yn 

dod i ben yn 2021. Mae’n rhaid gweithredu yn awr ar yr hyn a ddysgwyd o’r 

strategaeth gyntaf. Dylai’r strategaeth fod yn uchelgeisiol ac, i gyd-fynd â hi, 

dylid cael cynllun gweithredu y gellir ei fontiro. Er mwyn i’r strategaeth fod yn 

effeithiol, mae’n rhaid i oroeswyr a’r sector arbenigol fod yn bartneriaid allweddol yn y gwaith o’i 

chyflawni.  Rydym yn galw ar bob plaid i ymrwymo i:  

• Datblygu a gweithredu’r strategaeth genedlaethol newydd ar draws holl adrannau’r 

llywodareth gan gynnwys amlinellu sut y bydd y llywodraeth yn cyflawni dyletswyddau 

gwladwriaethol Confensiwn Cyngor Ewrop ar Atal a Mynd i’r Afael â Thrais yn erbyn Menywod 

(Confensiwn Istanbul) sy’n berthnasol i’w chymwyseddau.  

• Datblygu a gweithredu fframwaith cenedlaethol newydd gyda goroeswyr a’r sector 

arbenigol yn bartneriaid allweddol yn y gwaith o’i gyflawni er mwyn sicrhau y caiff y 

strategaeth genedlaethol ei monitro mewn ffordd sy’n sicrhau atebolrwydd ac sy’n wybodus. 

 

Gweithio mewn ffordd rhyngblethiadol, gan gydnabod anghenion pob 

goroeswr  

Mae’n rhaid i bob gwaith sy’n canolbwyntio ar atal a chefnogi’r ymateb i 

VAWDASV gael rhyngblethedd wrth ei graidd. Gofynnwn i’r pleidiau ystyried sut 

y caiff gwasanaethau ar gyfer menywod duon a lleiafrifol, menywod LGBT+, 

menywod hŷn, menywod ag anableddau neu statws mewnfudo ansicr eu cefnogi i gael mynediad at 

wasanaethau, a gofynnwn iddynt roi blaenoriaeth i sicrhau bod y gwasanaethau hyn yn cael eu 

hariannu yn llawn er mwyn gweithredu yn effeithiol. 

Yn aml nid yw goroeswyr ag anghenion iechyd meddwl, sy’n camddefnyddio sylweddau, sy’n byw ag 

anableddau, sydd o gymunedau duon neu leiafrifol neu sydd angen mynediad at wasanaethau iechyd 

rhyw yn rhan o’r sgwrs ehangach am VAWDASV. Mae angen canolbwyntio mwy ar sicrhau bod y 

goroeswyr hyn yn medru cael mynediad at wasanaethau, a bod gan y gwasanaethau yr adnoddau i 

ddiwallu amrywiaeth yr angen. Rydym yn galw ar bleidiau i ymrwymo i: 

• Comisiynu gwasanaethau cymorth arbenigol ‘gan ac ar gyfer’ menywod duon a lleiafrifol’. 

Fel yr amlygwyd yn ein galwadau am gyllid cynaliadwy, mae’n rhaid i wasanaethau arbenigol 

ar gyfer menywod lleiafrifol fodoli i amddiffyn gwybodaeth a chymorth arbenigol. Mae 

ymrwymiad ia sicrhau y caiff gwasanaethau ‘gan ac ar gyfer’ eu comisiynu ledled Cymru yn 

hanfodol.  

• Cydnabod y cysylltiad rhwng profi VAWDASV a chamddefnyddio sylweddau a throseddau 

ymhlith menywod. Bydd hyn arfogi gwasanaethau statudol a thrydydd sector yn well i 

ddarparu dull o gefnogi adferiad menywod sydd wedi’i lywio gan anghenion ac sy’n ymateb i 

rywedd. 

• Arfogi pob gwasanaeth statudol â gwybodaeth gwasanaethau anabledd ac atgyferirio i 

wasanaethau VAWDASV sy’n medru cefnogi goroeswyr anabl. Mae pobl anabl yn profi 

cyfraddau uwch anghymesur o gamdriniaeth na phobl nad ydynt yn anabl ac mae’r trais a 



5 
 

brofir hefyd yn rhyweddol, gyda menywod anabl yn fwy tebygol o brofi trais a chamdriniaeth, 

dros gyfnodau hwy o amser.5 

• Codi ymwybyddiaeth ymhlith y cyhoedd o brofiadau menywod anabl o VAWDASV. Dylai 

ymgyrchoedd cyhoeddusrwydd â’r nod o fynd i’r afael â cham-drin domestig gynnwys pobl 

anabl ac amrywiaeth ar draws gwahanol fathau o namau mewn gwahanol gymunedau, gan 

gydnabod nad yw pobl anabl yn grŵp unffurf.  

• Comisiynu gwasanaethau cynhwysol ar gyfer goroeswyr LGBT. Yn ei adolygiad o weithrediad 

Deddf VAWDASV (Cymru) 2015 canfu Swyddfa Archwilio Cymru fod diffyg darpariaeth 

gwasanaethau VAWDASV ar gyfer aelodau’r gymuned LGBT6 ledled Cymru.  Mae’n hanfodol 

bod y gwasanaethau hyn yn cael eu comisiynu er mwyn sicrhau bod gan oroeswyr fynediad at 

ddioglewch ac at gymorth y maen nhw’n eu haeddu.    

 

Cyllid diogel a chynaliadwy a’r rhwydwaith o wasanaethau arbenigol 

ledled Cymru 

Er gwaethaf ymrwymiad i fodel cyllido cynaliadwy ar gyfer y sector VAWDASV 

arbenigol, hyd yn hyn dim ond mwy o fodelau cyllido tymor byr gwahanedig y 

mae cyllidebau olynol Llywodraeth Cymru wedi’u darparu. Mae ein haelodau yn 

parhau i dynnu sylw at eu pryderon parhaus ynghylch cylchoedd cyllido tymor byr a sut y caiff y rhain 

effaith ar gynllunio a chadw staff. Cafwyd sgil-effeithiau hyn drwy gydol pandemig COVID-19. Rydym 

yn galw ar bob plaid i ymrwymo i: 

• Datblygu a gweithredu model cyllido cynaliadawy ar gyfer gwasanaethau VAWDASV 

arbenigol.  Dangosodd COVID-19 fod angen i wasanaethau yn awr yn fwy nag erioed dderbyn 

cyllid diogel a chynaliadwy i allu ymateb i anghenion ac amgylchedd sy’n newid ac i gynllunio 

ar eu cyfer.   Wrth i’r sector cymorth arbenigol ymdopi â’r canlyniad a gweithio i leihau niwed 

pellach, bydd cyllid diogel yn sicrhau parhad  mynediad at lochesi, gwasanaethau trais rhywiol 

i oroeswyr diweddar a hanesyddol, arferion wedi’u llywio gan drawma, cymorth therapiwtig,  

gwaith ataliol, ymyriadau i ddrwgweithredwyr a chymorth yn y gymuned. Mae cyllid 

cynaliadwy yn golygu cynaliadwyedd cymorth VAWDASV arbenigol ac yn dangos ymrwymiad 

i ddileu VAWDASV  ac nid rheoli ymateb i argyfwng yn unig. 

 

• Cyllid cymesur ar gyfer gwahanol agweddau ar VAWDASV. Mae i bob math o drais yn erbyn 

menywod ei arlliwiau a’i rwystrau ei hun i adferiad. Rydydm ni’n galw am fodel cyllido 

cynaliadwy sy’n cydnabod yr arlliwiau bychain hyn o wahaniaethau ac sy’n ymrwymo i sicrhau 

bod ganddynt yr adnoddau llawn i gefnogi pob goroeswr, gan gynnwys cymorth penodol i 

drais rhywiol, priodas dan orfod, yr hyn a elwir yn gam-drin ar sail ‘anrhydedd’, FGM a 

chamfanteisio rhywiol.  

• Cefnogi staff rheng flaen drwy gyllido goruchwyliaeth glinigol. Argymhellwn fod 

gwasanaethau arbenigol yn ymgorffori dull seicolegol / wedi’i lywio gan drawma7 yn eu 

harferion gweithio er mwyn cefnogi lles. Elfen allweddol o hyn yw hyfforddi a chefnogi staff, 

gan fod staff rheng flaen mewn gwasanaethau arbenigol hefyd yn profi trawma drwy’r gwaith 

 
5 https://www.welshwomensaid.org.uk/wp-content/uploads/2019/04/WWA-and-Disability-Wales-2019-
report-Final-ENG.pdf  
6 https://www.audit.wales/system/files/publications/VAWDASV_eng.pdf  
7 https://www.cymorthcymru.org.uk/en/resources/psychologically-informed-environments/  

https://www.welshwomensaid.org.uk/wp-content/uploads/2019/04/WWA-and-Disability-Wales-2019-report-Final-ENG.pdf
https://www.welshwomensaid.org.uk/wp-content/uploads/2019/04/WWA-and-Disability-Wales-2019-report-Final-ENG.pdf
https://www.audit.wales/system/files/publications/VAWDASV_eng.pdf
https://www.cymorthcymru.org.uk/en/resources/psychologically-informed-environments/
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a wnant. Gofynnwn fod adnoddau ar gael i gynnig cymorth drwy oruchwyliaeth glinigol a 

chymorth therapiwtig er mwyn sicrhau y gall staff barhau i gefnogi goroeswyr. 

 

• Clustnodi cyllid ar gyfer gwasanaethau arbenigol sy’n cefnogi menywod lleiafrifol. Mae 

gwasanaethau sy’n cefnogi menywod lleiafrifol wedi datblygu gwybodaeth arbenigol y dylid 

ei diogelu.  Rydym yn galw am neilltuo grantiau i ariannu’r gwasanaethau hyn, i ddangos 

ymrwymiad i gynnal y ddarpariaeth hon. Dylai hyn gydnabod a cheisio mynd i’r afael â’r 

rhwystrau strwythurol a’r gawahaniaethu a brofir gan fenywod a merched oherwydd eu hil, 

ethnigrwydd, anabledd, rhywioldeb, hunaniaeth rhyw, rhyw, oed, dosbarth, incwm, a 

nodweddion eraill. 

 

 Comisiynu gwybodus, cydweithredol ac effeithiol 

Mae comisiynu gwasanaethau yn dda yn hanfodol er mwyn i’r sector arbenigol 

ffynnu. Mae’n rhaid i gomisiynwyr felly gael eu haddysgu am VAWDASV a 

phwysigrwydd gwasanaethau ‘gan ac ar gyfer’ sy’n ymateb i rywedd ac sy’n 

arbenigol. Yn ogystal mae angen cydnabod bod annog cystadleuaeth gyda 

darparwyr mwy, ‘generig’ yn broblem i wasanaethau arbenigol bychain, lleol na allant gystadlu ac yn 

broblem i’r goroeswyr sy’n cael mynediad at y gwasanaethau hyn, y mae angen y cymorth arbenigol 

hwn arnynt. Rydym yn galw ar bob plaid i ymrwymo i: 

• Gweithio gyda chomisiynwyr gwasanaethau VAWDASV ar lefel ranbarthol, leol a 

chenedlaethol ar weithredu’r canllawiau statudol, cydymffurfio â deddfwriaeth a darparu 

cyllid. Dylai pob plaid flaenoriaethu hyrwyddo partneriaeth cydlynus rhwng llywodraethau, 

comisiynwyr, goroeswyr, awdurdodau lleol a gwasanaethau arbenigol er mwyn sicrhau y gellir 

gweithredu gofynion y ddogfen hon yn effeithiol. 

• Annog amrywiaeth eang o ddulliau comisiynu. Mae sawl enghraifft dda o ddulliau comisynu 

rhanbarthol a lleol, sy’n archwilio amrywiaeth o’r ffyrdd mwyaf effeithiol i ddiwallu anghenion 

ac sy’n arwain at well profiad i oroeswyr.  Dylid annog yn eang y gwaith o archwilio dulliau 

comisiynu megis cyllidebau cyfun a gweithio yn rhanbarthol, mewn partneriaeth gyda 

goroeswyr a’r sector VAWDASV arbenigol.  

• Darparu cymorth gyda gwybodaeth arbenigol. Mae’n rhaid i gomisiynwyr gydanbod 

pwysigrwydd gwasanaethau penodol ar gyfer anghenion cymorth arbenigol goroeswyr.  

Mae’n rhaid cefnogi sefydliadau sy’n darparu cymorth ar lefel ranbarthol a chenedlaethol gan 

ac ar gyfer cymunedau duon a lleiafrifol er mwyn iddynt barhau i ddiwallu anghenion yr 

amrywiaeth o oroeswyr ym mhob rhanbarth/ardal leol ledled Cymru. Mae perygl bod 

comisiynwyr yn methu ag adnabod anghenion a phrofiadau goroeswyr o gymunedau duon a 

lleiafrifoedd ethnig mewn gwahanol ranbarthau. Cefnogwn alwadau gan sefydliadau 

arbenigol, gan gynnwys Imkaan, i bob asiantaeth ddefnyddio ‘dull o’r cyrion i’r canol’.8  

• Datblygu a chyflwyno hyfforddiant ar gomisiynu VAWDASV mewn partneriaeth â’r sector 

arbenigol. Dylai comisiynwyr gael hyfforddiant ar ganllawiau comisiynu VAWDASV, fel yr 

amlinellir yn ‘Mynd i’r Afael â Thrais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 

 
8 Imkaan, From the Margin to the Centre: Addressing Violence Against Women and Girls Bil Amgen Hydref 
2018  https://829ef90d-0745-49b2-b404-
cbea85f15fda.filesusr.com/ugd/2f475d_91a5eb3394374f24892ca1e1ebfeea2e.pdf  

https://829ef90d-0745-49b2-b404-cbea85f15fda.filesusr.com/ugd/2f475d_91a5eb3394374f24892ca1e1ebfeea2e.pdf
https://829ef90d-0745-49b2-b404-cbea85f15fda.filesusr.com/ugd/2f475d_91a5eb3394374f24892ca1e1ebfeea2e.pdf
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– Pecyn Cydweithredol i Wasanaethau yng Nghymru9. Dylid sicrhau bod comisiynwyr yn deall 

gwahanol anghenion goroeswyr trais rhywiol, FGM, priodas dan orfod, camfanteisio’n rhywiol 

yn ogystal â chamdriniaeth ddomestig, a’r gwasanaethau ar eu cyfer. 

• Comisynu sy’n adlewyrchu realiti daearyddol Cymru. Mae Cymru yn cynnwys amrywiaeth o 

amgylcheddau, o gefn gwlad eang i ddinasoedd poblog. Mae angen i’r cymorth a gomisiynir 

adlewyrchu’r realiti hwn er mwyn atal goroeswyr rhag profi ‘loteri cod post’ o ran darpariaeth. 

Er enghraifft, ni fyddai gweithiwr arbenigol sy’n cefnogi nifer o oroeswyr y diwrnod mewn 

lleoliad dinesig yn medru cefnogi’r un nifer o oroeswyr y dydd mewn lleoliad gwledig 

oherwydd amser teithio.  Mae hon yn un enghraifft fach yn unig o nifer o wahaniaethau 

bychain y mae angen eu hysytyried wrth gomisiynu gwasanaethau. 

 

Cyllid cynaliadwy ar gyfer gwasanaethau a chymorth arbenigol i blant a 

phobl ifanc  

Mae cysylltiad agos rhwng cyllid penodol ar gyfer gweithwyr arbenigol ar gyfer 

plant a phobl ifanc a gwaith atal effeithiol. Mae ein haelodau yn parhau i adrodd 

am ddiffyg cysondeb yn y ddarpariaeth o weithwyr sydd wedi arwain at fylchau 

sylweddol yn y gwasanaeth.10 Rydym yn galw ar bob plaid i ymrwymo i: 

• Hyrwyddo modelau sy’n cefnogi plant a phobl ifanc fel prif oroeswyr VAWDASV. Er mwyn 

delio gyda thrawma cam-drin domestig, trais rhywiol neu FGM, mae angen gweithwyr 

arbenigol ar blant i’w cynorthwyo drwy’r broses yn hytrach na bod yn eilaidd i gymorth a 

gynigir i oroeswyr sy’n oedolion neu fod ar restrau aros hir.  

• Cyllid cynaliadwy ar gyfer gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc a gweithwyr penodedig ar 

gyfer Plant a Phobl Ifanc. Gofynnwn i’r pleidiau ymrwymo i flaenoriaethu gweithwyr plant, ac 

i’r gweithwyr penodedig hyn gael eu cyllido yn ddigonol i gyflawni eu gwaith yn effeithiol.    

Mae’r gweithwyr hyn ar hyn o bryd dan bwysau yn eu rhanbarthau ond maen nhw’n hanfodol 

i gefnogi plant a phobl ifanc yn unigol, ac yn allweddol i gefnogi newid hollbwysig ledled Cymru 

wrth fynd i’r afael â VAWDASV a hefyd brofiadau niweidiol ehangach yn ystod plentyndod 

(ACE) a’r agenda  trawma/ seicolegol.   

 

Lleisiau goroeswyr fel partneriaid allweddol yn y gwaith o ddatblygu a 

chyflenwi polisïau ac arferion 

Mae’n rhaid i lais y goroeswyr fod yn ganolog i bob ac unrhyw waith i ddileu trais 

yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol. Mae goroeswyr yn 

arbenigwyr ar eu profiadau eu hunain ac mae’n rhaid i’r arbenigedd hwn fod yn 

ganolog i’r gwaith o lunio polisïau a gwella arferion. Rydym yn galw ar bob plaid i ymrwymo i: 

• Sicrhau bod ymgysylltu â goroeswyr yn gwbl hanfodol i unrhyw waith a wnant yn y 

llywodraeth sy’n ymwneud â thrais yn erbyn menywod. Dylid cydnabod hefyd fod gan y 

sector arbenigol ymddiriedaeth goroeswyr i’w cefnogi yn y broses hon, gan gynnwys yr amser 

 
9 https://www.lloydsbankfoundation.org.uk/VAWDASV%20Toolkit_Wales_web.pdf  
10 https://www.welshwomensaid.org.uk/wp-content/uploads/2019/11/Children-and-Young-People-
participation-report-FINAL.pdf  

https://www.lloydsbankfoundation.org.uk/VAWDASV%20Toolkit_Wales_web.pdf
https://www.welshwomensaid.org.uk/wp-content/uploads/2019/11/Children-and-Young-People-participation-report-FINAL.pdf
https://www.welshwomensaid.org.uk/wp-content/uploads/2019/11/Children-and-Young-People-participation-report-FINAL.pdf
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sydd ei angen i ddarparu hyfforddiant i gyfrannu ar bob lefel a chymorth o hynny ymlaen 

wedi’i lywio gan drawma. Bydd ariannu gwasanaethau arbenigol i barhau i gefnogi ymgysylltu 

â goroeswyr yn sicrhau amrywiaeth o brofiad, yn cefnogi diogelwch a lles goroeswyr, ac yn 

parhau i wella a datblygu gwasanaethau ac arferion.  Mae’n rhaid i’r broses o ymgysylltu â 

goroeswyr fod yn rhyngblethiadol gan adlewyrchu natur amrywiol menywod a merched yng 

Nghymru a’u gwahanol brofiadau o drais a chamdriniaeth.  

 

Blaenoriaethu atal, ymyrryd yn gynnar ac addysg 

Atal yn y pendraw yw’r allwedd i ddileu pob math o VAWDASV. O dan Ddeddf 

Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 a 

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014  mae gofynion i 

ddarparu gwasanaethau atal, gyda chynllun atal clir wedi’i amlinellu yn y 

Strategaeth Genedlaethol ar Drais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol – 

2016-2021. Rydym yn galw ar bob plaid i ymrwymo i: 

• Cynnwys cynllun atal cryf yn y Strategaeth Genedlaethol newydd ar VAWDASV. Adeiladu ar 
waith y Strategaeth Genedlaethol flaenorol, drwy amlinellu cynllun atal clir drwy addysgu, 
grymuso ac ymgysylltu â’r nod o herio agweddau ac ymddygiadau ar draws cymdeithas ar frig 
y cynllun. 

• Ymgorffori modelau atal ac ymyrryd yn gynnar ar draws cymdeithas yng Nghymru. Gwneud 
atal ac ymyrryd yn gynnar yn flaenoriaeth, herio’r normau, rolau a’r agweddau cymdeithasol 
a diwylliannol rhyweddol niweidiol sy’n arwain at drais yn erbyn menywod a hyrwyddo 
perthnasoedd parchus, diogel, cyfartal. 

• Cefnogi ac ehangu’r model Newid sy’n Para ac ymatebion cymunedol ehangach i VAWDASV. 
Mae Newid sy’n Para yn 
gweithio ar sail dull sydd 
wedi’i arwain gan anghenion 
ac sy’n seiliedig ar gryfderau 
o gefnogi goroeswyr a herio 
drwgweithredwyr. Mae 
Gofyn i Fi, Gweithwyr 
Proffesiynol ag 
Ymddiriedaeth a 
gwasanaethau arbenigol yn 
gweithio ar y cyd i gefnogi 
adferiad goroeswyr, 
hyrwyddo partneriaeth 
gwaith asiantaethau a 
hwyluso dealltwriaeth, atal 
ac ymyrryd cynnar o fewn cymunedau.  

• Sicrhau bod pob plentyn yn dysgu am gydraddoldeb rhywiol, cydsynio a pherthnasoedd iach 
o fewn cwricwlwm Cymru. Mae addysg yn elfen hanfodol o greu Cymru heb VAWDASV. Wrth 
i Gymru ddechrau cyflwyno’r cwricwlwm newydd mae cyfle delfrydol i gynorthwyo staff 
addysgu i integreiddio dysgu am gydraddoldeb rhywiol, cydsynio a pherthnasoedd iach.  
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Ymrwymiad i gefnogi menywod y camfanteisir arnynt gan y diwydiant 

rhyw 

Mae camfanteisio rhywiol yn digwydd am nad yw menywod a merched yn 

gyfartal o fewn ein cymdeithas, er enghraifft; mae menywod yn fwy tebygol o 

fod yn dlawd neu gael eu heffeithio gan fesurau cyni gan gynnwys diwygio lles. 

Mae camfanteisio’n rhywiol yn effeithio yn anghymesur ar fenywod duon a lleiafrifol; mae’n gwneud 

menywod a merched yn nwyddau ac mae’n cefnogi diwylliant sy’n gwrthrycholi menywod. 

Argymhellodd Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Ddileu Gwahaniaethu yn Erbyn Menywod 

(CEDAW) yn 2019 y dylai menywod gael mynediad at dai, addysg, cyflogaeth a nawdd cymdeithasol 

fel nad ydynt yn gorfod troi at ‘ryw yn lle rhent’.11 Mae’n galw hefyd ar wladwriaethau yn y DU i leihau’r 

galw am ryw masnachol wed’i dargedu at ddynion a bechgyn, clirio cofnodion troseddol menywod 

sydd wedi’u collfarnu am droseddau yn ymwneud â phuteindra, a sicrhau bod  gwasanaethau 

arbenigol ar gael sydd wedi’u cyllido yn ddigonol, sy’n gynhwysol ac sy’n hygyrch i gynorthwyo 

menywod a merched ymadael â phuteindra.  Rydym yn galw ar bob plaid i ymrwymo i: 

• Datblygu model sy’n cefnogi menywod y camfanteisir arnynt gan y diwydiant rhyw sy’n 

wynebu anfantais luosog. Mae angen i fenywod y camfanteisir arnynt gan y diwydiant rhyw 

gael mynediad i lety diogel ac addas sy’n rhoi ystyriaeth i gymorth ychwanegol y mae’n bosibl 

y bydd ei angen arnynt. Er enghraifft, mae gwasanaethau arbenigol yn nodi nad yw darparwyr 

llety yn derbyn menyw oni bai ei bod ar sgript (am ddibyniaeth ar gyffuriau) gan greu 

rhwystrau ychwanegol i gael llety diogel ac addas. Mae angen llety arbenigol gydag elfen 

anghenion iechyd a sylweddau er mwyn hwyluso gweithio cydgysylltiedig gwell ar draws y 

sector cymorth.  

• Dad-droseddoli menywod y camfanteisir arnynt gan y diwydiant rhyw. Cefnogown 

fframwaith deddfwriaethol sy’n dad-droseddoli’r rheini sy’n gwerthu rhyw ac sy’n targedu 

prynwyr, pimpiaid a’r rheini sy’n camfanteisio yng nghyd-destun puteindra ag erlyniadau 

cryfach. Bydd hyrwyddo’r blaenoriaethau hyn yn gofyn am ymrwymiad gan bleidiau Cymru i 

ymgyrchu ar lefel San Steffan. 

• Ymgorffori camfanteisio yn strategaethau VAWDASV, gan gynnwys darparu adnoddau 

priodol ar gyfer cymorth arbenigol. Mae’n rhaid i fenywod y camfanteisir anrnynt drwy’r 

diwydiant rhyw gael eu hysytried yn flaenoriaeth o fewn y fframwaith VAWDASV a chael 

cynnig amddiffyniad cyfartal â goroeswyr eraill VAWDASV. Dylid cynnwys menywod sy’n 

ymwneud â phuteindra yn y fframwaith cenedlaethol ar gyfer ymgysylltu â goroeswyr neu 

ddatblygu mecanwaith ymgysylltu sy’n sicrhau bod lleisiau’r rheini y camfanteisir arnynt yn 

ganolog wrth ddatblygu polisïau a strategaethau. 

 

Ymrwymiad i gefnogi goroeswyr sydd heb hawl i gael cyllid cyhoeddus  

Fel rhan o’n hymgyrch dros gyllid diogel a chynaliadwy ar gyfer sector arbenigol 

trais yn erbyn menywod, rydym am sicrhau bod hyn ar gael i bob goroeswr ledled 

Cymru, gan gynnwys y rheini sydd heb hawl i gael cyllid cyhoeddus ac sydd â 

statws mewnfudo ansicr. Gofynnwn felly i’r pleidiau ymrwymo i sefydlu cronfa 

genedlaethol i ddiwallu anghenion goroeswyr sydd heb hawl i gael cyllid cyhoeddus (neu i wasnaethau 

 
11 Pwyllgor CEDAW y CU (2019), Concluding observations on the eight periodic report of the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland 
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gael mynediad ati), er mwyn cael mynediad cyfartal at amddiffyniad, diogelwch a chymorth. Rydym 

yn galw ar bob plaid i ymrwymo i: 

• Ymgyrchu ar lefel San Steffan i ddileu’r rheol dim hawl i gael cyllid cyhoeddus i fenywod sy’n 

dioddef VAWDASV a sicrhau cymorth cyfartal i oroeswyr â statws mewnfudo ansicr yn unol â 

chadarnhau Confensiwn Istanbul.12  

• Datblygu cronfa y gellir ei defnyddio i gefnogi goroeswyr sydd heb hawl i gael cyllid 

cyhoeddus ac sydd â statws mewnfudo ansicr. Mae Cymru yn genedl noddfa a dylai pob 

menyw gael mynediad cyfartal at amddiffyniad, diogelwch a chymorth. Mae angen i hyn 

gynnwys llety diogel, darpariaeth mewn lloches gydag awdurdodau lleol yn gweithio gyda 

gwasanaethau arbenigol i alluogi cymorth i oroeswyr sydd heb hawl i gael cyllid cyhoeddus.  

 

Buddsoddi mewn ymyriadau i ddrwgweithredwyr sydd â sicrwydd 

ansawdd cadarn ac sy’n mynd i’r afael â holl ddrwgweithredwyr 

VAWDASV 

Mae’n rhaid gwneud mwy i fynd i’r afael â’r sawl sy’n cyflawni VAWDASV. Yn 

Cymorth i Ferched Cymru rydym yn argymell modelau sydd â’r nod o leihau’r lle 

sydd gan droseddwyr i weithredu, yn ystod camau cynnar y cam-drin ac ymhellach ar hyd eu taith 

droseddu.  Mae Cymorth i Ferched Cymru yn argymell yn gryf y dylai unrhyw raglen i 

ddrwgweithredwyr dderbyn achrediad cydnabyddedig Respect UK, er mwyn sicrhau bod cefnogaeth i 

oroeswyr a bod diogelwch yn ganolog i’r rhaglen.  Mae’n rhaid i hyn lywio’r gwaith o gomisiynu 

rhaglenni drwgweithredwyr sy’n cynnwys darparu adnoddau ar gyfer ymatebion integredig gan 

oroeswyr. Rydym yn galw ar bob plaid i ymrwymo i: 

• Buddsoddi mewn Newid sy’n Para. Mae’r model Neiwd sy’n Para yn cynnwys gwaith gyda 
drwgweithredwyr, mae’r gangen hon o’r model wedi ei chynllunio i gyrraedd 
drwgweithredwyr cyn gynted â phosibl, i gynnig ymyriadau ac i fynd i’r afael â’u hymddygiad 
a’u hagweddau. Yn ogystal â hyn, mae Newid sy’n Para yn cefnogi cymunedau i herio 
agwedddau sy’n arwain at oddef camdriniaeth. 

• Buddsoddi mewn rhaglenni sy’n mynd i’r afael â drwgweithredwyr ar bob lefel risg ar draws 

pob math o VAWDASV. Mae’n rhaid i raglenni fod o ansawdd uchel, a chael eu darparu ochr 

yn ochr â gwaith diogelu goroeswyr a chael eu hachredu gan Respect.13 Fel pob gwasanaeth, 

mae’n rhaid i’r rhain fod ar gael ledled Cymru mewn lleoliadau gwledig yn ogystal â lleoliadau 

trefol.  

 

Cefnogi rôl Iechyd yn y gwaith o gynorthwyo goroeswyr a monitro 

dyletswyddau o dan y Ddeddf  

Mae Sefydliad Iechyd y Byd yn nodi bod trais yn erbyn menywod yn argyfwng 

iechyd cyhoeddus enfawr ac yn torri ar hawliau dynol menywod.14 Mae iechyd 

yn rhan hanfodol o’r ymateb i VAWDASV; boed yn ryngweithiad sylfaenol â 

meddyg teulu, yn fenyw feichiog sy’n  cyflwyno i’w bydwraig, yn oroeswr FGM sy’n cael ei hadnabod 

 
12 Imkaan, From the Margin to the Centre: Addressing Violence Against Women and Girls Alternative Bill 
Hydref 2018 https://829ef90d-0745-49b2-b404-
cbea85f15fda.filesusr.com/ugd/2f475d_91a5eb3394374f24892ca1e1ebfeea2e.pdf  
13 https://www.respect.uk.net/pages/20-accreditation  
14 https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women  

https://829ef90d-0745-49b2-b404-cbea85f15fda.filesusr.com/ugd/2f475d_91a5eb3394374f24892ca1e1ebfeea2e.pdf
https://829ef90d-0745-49b2-b404-cbea85f15fda.filesusr.com/ugd/2f475d_91a5eb3394374f24892ca1e1ebfeea2e.pdf
https://www.respect.uk.net/pages/20-accreditation
https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
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yn ystod beichiogrwydd neu enedigaeth, neu’n ddrwgweithredwr sy’n pryderu am ei ymddygiad. Gall 

gwasanaethau iechyd adnabod yr awgrymiadau bychain o gamdriniaeth.  Maen nhw hefyd yn debygol 

o fod yn gweithio gyda goroeswr a drwgweithredwr. Felly, mae gweithwyr iechyd proffesiynol mewn 

sefyllfa dda i sylwi ar ‘arwyddion rhybudd’ yn gynt a chyn iddynt waethygu. Mae llawer o orgyffwrdd 

rhwng gwaith gwasanaethau arbeigol VAWDASV a gwasanaethau iechyd ac iechyd meddwl ehangach, 

gyda’r ddarpariaeth cwnsela therapiwtig i oroeswyr sy’n oedolion ac yn blant, gyda gwasanaethau 

Rape Crisis a SARC yn arbennig â ffocws cryf ar iechyd. Mae cysondeb ag iechyd ac iechyd meddwl yn 

hanfodol. Rydym yn galw ar bob plaid i ymrwymo i: 

• Sicrhau bod gwasanaethau VAWDASV arbenigol yn cael eu cydnabod yn broffesiynol ac yn 

ariannol am eu gwaith o ddarparu gofal iechyd a gwella iechyd y cyhoedd. Ar hyn o bryd nid 

yw gwasanaethau arbenigol yng Nghymru yn elwa o fuddsoddiad y gwasanaeth 

iechyd/comisiynydd iechyd yn genedlaethol neu yn rhanbarthol, er bod eu busnes craidd yn 

cael effaith gadarnhaol ar iechyd a lles oedolion a phlant sy’n wynebu profiadau niweidiol yn 

ystod plentyndod neu fel oedolion. Er bod enghreifftiau o arferion da mewn rhannau o Gymru, 

er enghraifft lansiad prosiect IRIS yn Ne Cymru gan Gomisiynydd Heddlu a Throseddau De 

Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, yn ogystal ag ymgyrchoedd codi 

ymwybyddiaeth, prosiectau cymunedol, ymyriadau addysgol a gwaith gyda phlant a phobl 

ifanc i leihau effaith trawma, nid yw hyn yn gyson ar draws Cymru. 

• Monitro dyletswyddau gwasanaethau iechyd o dan Ddeddf VAWDSASV (Cymru) 2015. 

Gofynnwn i bleidiau ystyried sut i sicrhau ymrwymiad ar draws byrddau iechyd a sut y gall hyn 

weithio tuag at wella dynodi cynnar o fewn lleoliadau iechyd.   

 

Sicrhau bod tai a chymorth diogel, fforddiadwy a phriodol i bob 

goroeswr  

Mae’n rhaid i dai fod yn ganolog i ymateb cymunedol cydgysylltiedig i bob math 

o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol. Mae 

gwasanaethau arbenigol yn cynnig dioglewch a chymorth ac maen nhw’n 

hanfodol i atal digartrefedd.  Mae gwasanaethau arbenigol hefyd yn cefnogi goroeswyr i feithrin 

annibyniaeth a chynnal tenantiaethau. Fel iechyd, mae gan ddarparwyr tai gyfleoedd i adnabod 

arwyddion camdriniaeth cyn i rywun ddod i gysylltiad â darparwyr arbenigol ac eto, fel gweithwyr 

iechyd proffesiynol, gweithiant gyda goroeswyr a drwgweithredwyr. Rydym yn galw ar bob plaid i 

ymrwymo i: 

• Sicrhau bod gwasanaethau arbenigol yn cael eu cydnabod yn broffesiynol ac yn ariannol am 

eu gwaith o atal a dileu digartrefedd, a chynorthwyo goroeswyr i gynnal tenantiaethau.  

• Sicrhau bod pob darparwr tai yn cael cymorth i adnabod VAWDASV ac atgyfeirio i gymorth 

arbenigol. Mae’n rhaid cefnogi darparwyr tai ar draws timau opsiynau tai awdurdodau lleol, 

tai cymdeithasol, hosteli a chanolfannau dydd/allgymorth i’r digartref a’r sector rhentu preifat 

i ymateb yn briodol i oroeswyr, gan sicrhau bod goroeswyr naill ai yn derbyn cymorth i aros 

yn eu cartrefi eu hunain, lle bo hynny yn ddiogel i’w wneud ac os mai hynny yw dymuniad y 

goroeswr, neu i symud i lety diogel, priodol arall.  

• Cynyddu’r Grant Cymorth Tai. Galwodd ymgyrch Mae Tai yn Bwysig 2019 am gynnydd yn y 

Grant Cymorth Tai i ddod â digartrefedd i ben yng Nghymru.15 Byddai rhan o’r cynnydd hwn 

yn sicrhau nad oes unrhyw oroeswr yn cael ei wrthod a bod gwasanaethau yn medru darparu 

 
15 https://www.welshwomensaid.org.uk/wp-content/uploads/2019/12/Housing-Matters-report-2019-Eng.pdf  

https://www.welshwomensaid.org.uk/wp-content/uploads/2019/12/Housing-Matters-report-2019-Eng.pdf
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newid sy’n para drwy fodel cymorth holistig, o adnabod i adferiad, gan gynnwys cefnogi plant 

a phobl ifanc ochr yn ochr â’r rhiant nad yw’n cam-drin.  

• Datblygu opsiynau tai fforddiadwy, diogel a phriodol i bob goroeswr. P’un ai fod yn ddiogelu 

rhag camfanteisio, neu berygl o’r hyn a elwir yn drais ar sail ‘anrhydedd’, neu symud ymlaen 

o loches sy’n cefnogi ac yn galluogi adferiad, bydd opsiynau tai priodol yn hanfodol i sicrhau 

diogelwch a chymorth i oroeswyr. 

 

Cydnabod bod aflonyddu rhywiol yn niweidio menywod ledled Cymru a 

chefnogi ymgyrchoedd i’w ddileu  

Mae camfanteisio’n rhywiol yn y gweithle yn effeithio ar dros hanner menywod 

y DU.16 Mae’r cam-drin hwn yn rhyngblethu â mathau eraill o wahaniaethu ac 

mae menywod LGBT+, menywod duon a lleifarifoedd ethnig a menywod anabl 

yn fwy tebygol, yn anghymesur,  o brofi aflonyddu rhywiol yn y gwaith.  

Mae’r dychweliad graddol i’r gweithle ac arferion gweithio cymunedol yn dilyn COVID yn cynnig 

cyleoedd i ni wneud newidiadau sylfaenol a all roi tefyn ar aflonyddu rhywiol yn y gweithle yng 

Nghymru unwaith ac am byth. Rydym yn galw ar bob plaid i ymrwymo i: 

• Cydnabod effaith ddifrifol a pharhaol camfanteisio’n rhywiol. Mae’n rhaid i bleidiau Cymru 

gydanbod oni bai y bydd diogelwch menywod yn y gweithle yn cael ei flaenoriaethu, y bydd 

aflonyddu rhywiol yn parhau i fod yn fygythiad i fenywod ac i gyfleoedd cyfartal i fenywod 

yng Nghymru. 

• Ymrwymo i gasglu data blynyddol. Mae’n rhaid casglu data ar nifer yr achosion o aflonyddu 

rhywiol yn y gweithle yng Nghymru ac effaith aflonyddu rhywiol ar y rheini sy’n ei brofi er 

mwyn gallu archwilio yn briodol i faint y broblem yng Nghymru. 

• Ymrwymo i ymgyrchu ar lefel San Steffan dros ddiogelwch yn y gweithle. Dylai pleidiau 

Cymru bwyso ar Lywodraeth y DU i osod dyletswydd statudol ar gyflogwyr i gymryd camau i 

atal aflonyddu rhywiol neu erledigaeth yn y gweithle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/2019-09/SHConsultation_TUCRepsonse.pdf  

https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/2019-09/SHConsultation_TUCRepsonse.pdf


13 
 

Atodiad A 

Beth yw gwasanaethau VAWDASV arbenigol? 

Y diffiniad derbyniol o wasanaethau VAWDASV arbenigol yng Nghymru yw: 

Gwasanaethau sy’n cael eu darparu yn annibynnol ar y wladwriaeth (h.y. trydydd sector) a’u busnes 

craidd yw cefnogi goroeswyr a/neu ddrwgweithredwyr a/neu blant a phobl ifanc yr effeithir arnynt 

gan unrhyw fath o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol (h.y. treisio ac 

ymosodiad rhywiol gan gynnwys cam-drin plant yn rhywiol, cam-drin domestig, aflonyddu rhywiol, 

priodas dan orfod, FGM, camfanteisio’n rhywiol gan gynnwys drwy’r diwydiant rhyw, masnachu a 

chaethwasiaeth fodern a’r hyn a elwir yn drais ar sail ‘anrhydedd’);  

Gwasanaethau y mae eu darpariaeth yn cael ei harwain gan anghenion ac yn ymateb i rywedd, gan 

gydnabod y continiwm o drais yn erbyn menywod ac yn sicrhau bod ymyriadau a gwaith atal yn cysylltu 

VAWDASV â phatrymau ehangach o anghydraddoldebau rhywiol ac angydraddoldebau 

rhyngblethiadol eraill, gan gynnwys ehtnigrwydd, dosbarth, hunaniaeth rhywedd, oed, gallu, 

rhywioldeb, crefydd a chred;  

Gwasanaethau y mae eu dealltwriaeth a’u darpariaeth yn cael eu llywio gan y gred bod VAWDASV yn 

rhyweddol ac yn achos a chanlyniad anghydraddoldeb rhwng menywod a dynion, sy’n rhyngblethu â 

ffactorau megis ethnigrwydd, oed, dosbarth, rhywioldeb ac anabledd i effeithio  ar brofiadau o gam-

drin ac ar lwybrau tuag at adferiad. Mae gwasanaethau VAWDASV arbenigol yn cydnabod bod y 

mathau hyn o drais yn gwbl ataliadawy, eu bod yn digwydd yn anghymesur i fenywod a merched am 

eu bod nhw’n fenywod a merched fel ffordd o reoli cymdeithasol, a’u bod yn cynnal ac yn atgynhyrchu 

perthnasoedd pŵer anghyfartal sy’n creu rhwystr rhag cyflawni cydraddoldeb a hawliau dynol i 

fenywod a merched;   

Gwasanaethau sy’n wahanol i wasanaethau ‘cymorth cyffredinol’  gan fod gan y 

sefydliadau/gwasanaethau fodel darparu gwasanaethau sy’n ymateb i rywedd a diwylliant ac sy’n 

holistig, yn unol â fframweithiau safonau ansawdd y DU ar gyfer gwasanaethau o’r fath, a chan eu bod 

yn cael eu rhedeg gan ac ar gyfer y cymunedau y maen nhw’n eu gwasanaethu.  Wrth wneud hynny 

cynigiant brofiad grymusol unigryw i fenywod a phlant ac i gymunedau duon a lleiafrifoedd ethnig, 

gan fod y grŵp cleientiaid yn cael ei adlewyrchu yn strwythurau staffio, rheoli a llywodraethu’r 

sefydliadau hyn.  

Mae gwasanaethau VAWDASV arbenigol yn gweithio yn unol â’r meini prawf canlynol (yn amodol ar 

y cyllid sydd ar gael): 

1. Darperir gwasanaethau VAWDASV arbenigol o fewn fframweithiau sicrhau ansawdd ac 

achredu cydnabyddedig. Nodir crynodeb o safonau cyffredin ar draws y fframweithiau hyn 

gan Ganllawiau Comisiynu Sefydliad Lloyds ar gyfer VAWDASV yng Nghymru.  

2. Mae gwasanaethau VAWDASV arbenigol nid yn unig yn darparu gwasanaethau amddiffyn, atal 

a chymorth sy’n grymuso goroeswyr (oedolion a phlant) a/neu yn mynd i’r afael ag ymddygiad 

drwgweithredwyr, ond maen nhw hefyd yn gweithio mewn partneriaeth gyda gwasanaethau’r 

wladwriaeth a chymunedau i ddarparu eiriolaeth sefydliadol a gwella arferion y sector 

cyhoeddus, ac atal camdriniaeth rhag cychwyn a chynyddu.    

3. Mae gwasanaethau VAWDASV arbenigol yn cydweithio i ddarparu’r ddarpariaeth graidd a 

amlinellir yng Nghonfensiwn Istanbul (Erthyglau 23-28), sef cymorth mewn llochesi, cymorth 

o fewn y gymuned,  eiriolaeth annibynnol a chwnsela, cymorth un i un a grŵp, ac maen nhw 
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wedi’u harfogi i ddarparu cymorth penodedig i blant a phobl ifanc (gan gynnwys cymorth un i 

un, rhaglenni gwaith grŵp a therapi chwarae).  

4. Mae gwasanaethau VAWDASV arbenigol wedi’u lleoli yn lleol ac maen nhw’n benodol i Gymru, 

gan gynnig gwasanaethau yn y Gymraeg a Saesneg, a gallant ddiwallu anghenion cymorth ac 

iaith amlieithiog defnyddwyr gwasanaeth pan nad y Gymraeg/Saesneg yw eu hiaith gyntaf.      

5. Darperir gwasanaethau VAWDASV arbenigol gan staff sydd â gwybodaeth drylwyr am drais yn 

erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn unol â’r Safonau Galwedigaethol 

Cenedlaethol ar gyferTrais Domestig a Thrais Rhywiol a’r Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol.   

6. Mae gwasanaethau VAWDASV arbenigol yn cefnogi pwysigrwydd hanfodol gwasanaethau 

cymorth goroeswyr sydd wedi’u darparu gan ac ar gyfer menwyod, a chan ac ar gyfer 

cymunedau duon a lleiafrifoedd ethnig, sy’n ymgorffori cymorth ar sail rhywedd, rhywioldeb, 

oed, gallu, diwylliant, ethnigrwydd ac iaith ar draws eu gwasanaethau.  

7. Nid yw gwasanaethau VAWDASV arbenigol yn gorfodi gwasanaethau ond gweithiant ochr yn 

ochr â goroeswyr (oedolion, plant a phobl ifanc) i sicrhau eu bod yn medru gwneud 

penderfyniadau gwybodus a chynnwys goroeswyr yn y broses o’u datblygu, darparu, rheoli ac 

adolygu. 

8. Mae gwasanaethau VAWDASV BME arbenigol yn fedrus wrth nodi anghenion a phrofiadau 

gwahanau fathau o VAWDASV sy’n bosibl eu colli o fewn gwasanaethau arbenigol nad ydynt 

yn cael eu rheoli gan/ar gyfer cymunedau duon a lleiafrifoedd ethnig. Maen nhw’n cynnig 

ystod o wasanaethau ac yn medru cael gafael ar fenywod nad ydynt o bosibl hyd yn oed yn 

adnabod eu profiadau fel rhai o drais, ac yn creu systemau cymorth hyblyg ac amrywiol, sy’n 

sensitif i’r ffaith y gall llochesi, cwnsela neu wasanaethau cymorth eraill fod yn ddieithr a/neu 

wedi’u stigmateiddio i lawer o fenywod duon a lleiafrifoedd ethnig.  

 

  



Cymorth i Ferched Cymru
Tŷ Pendragon, Caxton Place,

Pentwyn, Caerdydd, CF23 8XE

02920 541 551
info@welshwomensaid.org.uk

gwybodaeth@llinellgymorthbywhebofon.cymru

www.welshwomensaid.org.uk

Registered Charity Number: 1140962

Dilynwch ni:
@welshwomensaid


