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Cyflwyniad 

Mae byw bywyd heb drais a cham-drin yn hawl ddynol sy’n berthnasol i bawb. Ceir cydgyfrifoldeb i wneud cymdeithas yn lle diogel i 

bawb. Nid oes unrhyw un yn haeddu cael ei gam-drin ac ni ddylai byth fod yn dderbyniol na chael ei normaleiddio. Nid yw cam-drin 

yn ffenomenon sy’n digwydd yn naturiol mewn cymdeithasau a thrwy ganolbwyntio ar brif ddulliau atal i leihau risg a hybu ffactorau 

amddiffynnol gellir newid hyn.   

I’r rhai sydd wedi dioddef trais ac wedi cael eu cam-drin, gall yr effeithiau fod yn hirdymor.   

Mae’r strategaeth hon ar drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn canolbwyntio ar dri phrif faes.  

Dyma’r meysydd -  

 Amddiffyn 

 Atal a 

 Chymorth 

 

Bydd canolbwyntio ar yr uchod yn gwella deilliannau corfforol, seicolegol a chymdeithasol i drigolion Pen-y-bont ar Ogwr. 

Lluniwyd y strategaeth hon gan y Grŵp Llywio Cam-drin Domestig ac mae’n seiliedig ar ymgynghoriad â phartneriaid yn y sector 

statudol a’r trydydd sector ac mae hefyd yn adlewyrchu barn y gymuned a dioddefwyr/goroeswyr y trais a grybwyllwyd uchod.   

Mae’r weledigaeth ar gyfer Pen-y-bont ar Ogwr fel a ganlyn 
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Gweledigaeth: Yr holl ddinasyddion 

yn byw heb ofn, heb gael eu cam-

drin a heb drais. Nid oes esgus 

dros drais a cham-drin. 
 

Er y gallai ymddangos fel pe bai’r Ddeddf yn canolbwyntio’n fwy ar ‘drais yn erbyn menywod’, mae’r Ddeddf a’r strategaeth hon yn 

cwmpasu unrhyw ddioddefwr ni waeth beth fo’i oedran, ei rywedd, ei (an-)abledd, ei rywioldeb, ei statws cymdeithasol a.y.b. Ni 

ddylai unrhyw un gael ei gam-drin na dioddef trais ac ni fydd yn cael ei oddef ym Mhen-y-bont ar Ogwr. 
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Y Cyd-destun Deddfwriaethol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diffiniadau 

Y Swyddfa Gartref 2012 

Unrhyw ddigwyddiad neu batrwm o ddigwyddiadau o ymddygiad sy’n rheoli, yn 

gymhellol neu’n fygythiol, trais neu gamdriniaeth rhwng y rhai sy’n 16 oed neu’n hŷn 

sydd yn, neu wedi bod yn, bartneriaid agos neu aelodau o’r teulu ni waeth beth fo’u 

rhyw neu rywioldeb. Gall hyn gynnwys, ond nid yw’n gyfyngedig, i’r mathau canlynol 

o gam-drin: seicolegol, corfforol, rhywiol, ariannol, emosiynol. Ymddygiad sy’n rheoli 

yw: ystod o weithredoedd wedi’u dylunio i wneud unigolyn yn israddol a/neu’n 

ddibynnol trwy eu hynysu o ffynonellau o gymorth, cam-fanteisio ar eu hadnoddau 

a’u capasiti er budd personol, gan eu hamddifadu o’r elfennau sy’n ofynnol ar gyfer 

annibyniaeth, ymwrthedd a dianc a rheoleiddio eu hymddygiad dyddiol. Ymddygiad 

cymhellol yw: gweithred neu batrwm o weithredoedd o ymosod, bygwth, codi 

cywilydd a brawychu neu gam-drin arall sy’n cael ei ddefnyddio i niweidio, cosbi neu 

ddychryn y dioddefwr. 

 

Llywodraeth Cymru Hawl i fod 

yn Ddiogel 

Math o wahaniaethu yn erbyn menywod a cham yn erbyn hawliau dynol a bydd yn 

golygu pob gweithred o drais ar sail rhywedd sy’n arwain at, neu sy’n debygol o 

arwain at, niwed neu ddioddefaint corfforol, rhywiol, seicolegol, neu economaidd i 

fenywod, gan gynnwys bygythiadau o weithredoedd o’r fath, gorfodaeth neu 

amddifadu o ryddid mewn modd gormesol, pa un a yw’n digwydd mewn bywyd 

cyhoeddus ynteu mewn bywyd preifat. 
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Ategir y diffiniad yn Strategaeth Llywodraeth Cymru gan y diffiniad o ‘drais yn erbyn 

menywod’ a dderbynnir yn rhyngwladol ar hyn o bryd ac a ddefnyddir gan y Cenhedloedd 

Unedig, Sefydliad Iechyd y Byd, y Confensiwn ar Ddileu Pob Math o Wahaniaethu yn erbyn 

Menywod (CEDAW), Gwasanaeth Erlyn y Goron, Llywodraeth y DU a llywodraethau 

rhyngwladol eraill. Mae’r rhain yn cyd-destunoli trais yn erbyn menywod fel a ganlyn:  

‘trais a gyfeirir yn erbyn menyw am mai menyw ydyw, neu sy’n effeithio’n anghymesur ar 

fenywod’ ac yn diffinio hyn ymhellach fel a ganlyn: 

‘Byddir yn deall bod trais yn erbyn menywod yn cwmpasu, ymhlith pethau eraill: 

a) Trais corfforol, rhywiol a seicolegol sy’n digwydd yn y teulu, gan gynnwys curo, cam-drin 

plant benywaidd yn rhywiol yn y cartref, trais yn ymwneud â gwaddol, trais o fewn priodas, 

anffurfio organau cenhedlu benywod ac arferion traddodiadol eraill sy’n niweidiol i fenywod, 

trais gan rywun ac eithrio’r priod a thrais yn ymwneud â chamfanteisio 

b) Trais corfforol, rhywiol a seicolegol sy’n digwydd o fewn y gymuned yn gyffredinol, gan 

gynnwys trais, cam-drin rhywiol, aflonyddu rhywiol a bygwth yn y gwaith, mewn sefydliadau 

addysgol ac mewn mannau eraill, masnachu mewn menywod a phuteinio gorfodol 

c) Trais corfforol, rhywiol a seicolegol sy’n cael ei gyflawni neu ei oddef gan y Wladwriaeth, 

ble bynnag y bo’n digwydd.’ 

Mae Deddf Trais yn erbyn 

Menywod, Cam-drin Domestig a 

Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 yn 

cynnwys y diffiniad o drais yn 

erbyn menywod a merched 

‘Trais ar sail rhywedd, cam-drin 

domestig a thrais rhywiol lle mae’r 

dioddefwr yn fenywaidd.’ 

Mae’n diffinio trais rhywiol fel a 

ganlyn: 

‘camfanteisio rhywiol, aflonyddu 

rhywiol, neu fygythiadau o drais o 

natur rywiol.’ 

Dywed Llywodraeth Cymru hefyd:  

‘Os rhoddir pwysau ar rywun i wneud rhywbeth yn groes i’w ewyllys, 

mae’n fath o gam-drin rhywiol, ni waeth pa un a yw’n digwydd mewn 

priodas neu berthynas ai peidio. Mae ymosod yn rhywiol, rhyw gyda 

phlant dan 16, llosgach, treisio gan ddieithryn neu mewn priodas, oll 

yn droseddau ac yn faterion i’r Heddlu. Mae rhyw heb gydsyniad 

rhywun oherwydd cyffuriau, alcohol neu am fod yr unigolyn yn 

anymwybodol yn gyfystyr â threisio.’ 
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Mae Gwasanaeth Erlyn y Goron 

yn diffinio trais yn erbyn 

menywod o fewn teipoleg 

troseddau, y gall dynion 

ddioddef rhai ohonynt. 

 

Mae hyn yn cynnwys: 

 Trais/cam-drin domestig 

 Priodas dan orfod 

 Trais ‘ar sail anrhydedd’ fel y’i gelwir 

 Anffurfio organau cenhedlu benywod 

 Treisio a throseddau rhyw 

 Stelcian ac aflonyddu 

 Puteindra 

 Masnachu mewn pobl/caethwasiaeth, gyda ffocws ar fasnachu mewn pobl ar gyfer 
 camfanteisio’n rhywiol arnynt 

 Cam-drin plant 

 Pornograffi 

 Rheolaeth gymhellol 



Tudalen 7 o 38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rape Crisis, Cymru a Lloegr 

 

‘Unrhyw weithred rywiol neu weithgaredd rhywiol sy’n ddigroeso. Mae sawl 
gwahanol fath o drais rhywiol, gan gynnwys ymhlith eraill: treisio, ymosod yn 
rhywiol, cam-drin plant yn rhywiol, aflonyddu rhywiol, trais mewn priodas/perthynas, 
priodas dan orfod, trais ‘ar sail anrhydedd’ fel y’i gelwir, anffurfio organau cenhedlu 
benywod, masnachu mewn pobl, camfanteisio rhywiol, a cham-drin defodol.’ 
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Deddfwriaeth Ategol Arall 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn nodi saith nod llesiant sy’n 

berthnasol i atal trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol a chymorth i oroeswyr, 

gan gynnwys Cymru sy’n fwy cyfartal, Cymru iachach a Chymru o gymunedau cydlynus, y mae’n 

rhaid i gyrff yn y sector cyhoeddus gymryd camau gweithredu i’w cyrraedd. 

 

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

cyfreithiol ar gyfer gwella llesiant pobl (oedolion a phlant) y mae arnynt angen gofal a chymorth, 

gofalwyr y mae arnynt angen cymorth, ac ar gyfer trawsnewid gwasanaethau cymdeithasol yng 

Nghymru. Mae hyn yn golygu ei bod yn ofynnol cwblhau asesiadau o anghenion y boblogaeth leol i 

oleuo datblygiad strategaethau lleol (gyda’r cyntaf i fod i gael ei gwblhau fan bellaf erbyn 1 Ebrill 

2017). 
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Mae Deddf Tai (Cymru) 2014 yn sefydlu rôl yr awdurdod lleol o ran atal a lleddfu digartrefedd 

mewn deddfwriaeth. Mae’r Ddeddf hon yn nodi bod ystyried a yw unigolyn neu aelod o aelwyd 

yr unigolyn hwnnw yn wynebu risg o gael ei gam-drin, gan gynnwys cam-drin domestig, yn 

ffactor wrth benderfynu a yw’n rhesymol parhau i fyw mewn llety. 

 

 

Mae Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 yn nodi dull gweithredu newydd mewn perthynas â 

chontractau ar y cyd a fydd yn helpu goroeswyr trwy ei gwneud yn bosibl targedu cyflawnwyr 

i’w troi allan. 
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Cyd-destun y DU 

Strategaeth Rhoi Terfyn ar Drais yn erbyn Menywod a Merched 2016-2020 

Deddf Troseddau a Diogelwch 2010 

Deddf Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod 2003 

Deddf Troseddau Difrifol 2015 

Yn 2014, fe gyhoeddodd y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth Glinigol (NICE) “Domestic 

violence and abuse: how health services, social care and the organisations they work with can 

respond effectively”. Mae’r canllawiau hyn, sy’n berthnasol ledled Cymru a Lloegr, yn amlygu bod cam-

drin domestig yn fater cymhleth y mae angen i ystod o weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol 

ymdrin ag ef mewn modd sensitif. Mae’r gost, o safbwynt dynol ac economaidd, mor sylweddol fel bod 

hyd yn oed ymyriadau sydd ychydig bach yn fwy effeithiol yn gost-effeithiol. 

Yn 2016, cyhoeddodd NICE Safonau Ansawdd Cam-drin Domestig pellach ar gyfer darparwyr gofal 

iechyd. Mae gan Lywodraeth Cymru gytundeb gyda NICE ynghylch canllawiau’r Sefydliad, a cheir 

disgwyliad bod cyrff y GIG yng Nghymru’n rhoi ystyriaeth lawn i’r argymhellion a wnaed gan y Sefydliad 

wrth gomisiynu a darparu gwasanaethau ar gyfer cleifion. 

Mae canllawiau NICE ar gyfer pawb sy’n gweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol y mae eu gwaith 

yn dod â hwy i gysylltiad â phobl sy’n profi neu’n cyflawni trais a cham-drin domestig. Mae hyn yn 

cynnwys: pobl sy’n gweithio mewn lleoliadau cyfiawnder troseddol a chanolfannau cadw, comisiynwyr 

gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, gan gynnwys grwpiau comisiynu clinigol ac awdurdodau 

lleol, a staff sy’n gweithio i wasanaethau trais a cham-drin domestig arbenigol. Gallai’r olaf o’r rhain fod 

yn gweithio mewn awdurdodau lleol, Byrddau Iechyd Lleol a sefydliadau eraill yn y sectorau cyhoeddus, 

preifat, gwirfoddol a chymunedol. 
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Egwyddorion Confensiwn Cyngor Ewrop ar atal a brwydro yn erbyn trais yn erbyn 

menywod a thrais domestig (‘Confensiwn Istanbwl’), y mae’r DU wedi’i lofnodi. Mae 

hwn yn nodi safonau gofynnol i atal trais yn erbyn menywod, amddiffyn dioddefwyr 

ac erlyn cyflawnwyr gan gynnwys: 

a) amddiffyn menywod rhag pob math o drais, ac atal a gwaredu trais yn erbyn 

menywod a thrais domestig ac erlyn cyflawnwyr trais o’r fath; 

b) cyfrannu at waredu pob math o wahaniaethu yn erbyn menywod a hybu 

cydraddoldeb cadarn rhwng dynion a menywod, gan gynnwys trwy rymuso 

menywod; 

c) llunio fframwaith, polisïau a mesurau cynhwysfawr i amddiffyn holl ddioddefwyr 

trais yn erbyn menywod a thrais domestig a rhoi cymorth iddynt; 

d) hybu cydweithrediad rhyngwladol gyda golwg ar waredu trais yn erbyn menywod 

a thrais domestig; 

e) rhoi cymorth a chynhorthwy i sefydliadau ac asiantaethau gorfodi’r gyfraith 

gydweithredu’n effeithiol er mwyn mabwysiadu dull integredig o waredu trais yn 

erbyn menywod a thrais domestig. 
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Parhad … 

Mae’r Strategaeth hon yn cryfhau ymhellach ein hymrwymiad i egwyddorion y Confensiwn trwy nodi mesurau pellach sy’n uniongyrchol 

berthnasol i ddarpariaethau’r Confensiwn. Diben y Ddeddf yw atal, amddiffyn a rhoi cymorth sy’n cysylltu â dibenion y Confensiwn fel a 

nodir uchod. Trwy weithio i ateb dibenion y Ddeddf, mae cysylltiad uniongyrchol rhwng y Strategaeth hon a nifer o’r darpariaethau yn y 

Confensiwn, gan gynnwys: 

a) addysgu ein plant a’n pobl ifanc am berthnasoedd iach (erthyglau 12 a 14);  

b) hyfforddi gweithwyr proffesiynol a gweithwyr eraill yn y sector cyhoeddus trwy’r Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol (erthyglau 12 a 15); 

c) codi ymwybyddiaeth y cyhoedd (erthyglau 12 a 13); 

d) rhoi cefnogaeth ac anogaeth ar gyfer dulliau cydweithredol rhwng awdurdodau perthnasol a darparwyr eraill a chyhoeddi canllawiau 

comisiynu (erthygl 7); 

e) datblygu gwaith ar raglenni i gyflawnwyr (erthyglau 12 ac 16) 

f) cynorthwyo awdurdodau perthnasol i ddarparu gwasanaethau cymorth ar unwaith ac yn y tymor byr a’r tymor hir ar gyfer yr holl 

ddioddefwyr sy’n fenywod a’u plant yn seiliedig ar anghenion lleol a rhanbarthol (erthyglau 22 a 25); 

g) parhau i roi cymorth arbenigol gan gynnwys darparu lloches a rhoi cymorth fel y bo angen a chymorth i ddioddefwyr trais rhywiol (erthygl 

23 - 25); a hefyd 

h) cydnabod plant a phobl ifanc fel dioddefwyr a thystion a rhoi cymorth (erthygl 26). 

Yn rhyngwladol, mae’r Confensiwn ar Ddileu pob Math o Wahaniaethu yn erbyn Menywod (CEDAW) wedi darparu llwyfan ar gyfer mynd i’r 

afael â gwahaniaethu yn erbyn menywod. Mae gwaith i ateb dibenion y Ddeddf yn cysylltu â dibenion y Confensiwn yn yr ystyr: 

y bydd codi ymwybyddiaeth o berthnasoedd iach, ac ymgyrchoedd sy’n codi ymwybyddiaeth y cyhoedd i frwydro yn erbyn trais yn erbyn 

menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn helpu i leihau gwahaniaethu yn erbyn menywod; b) y bydd y Fframwaith Hyfforddi 

Cenedlaethol yn cynnig hyfforddiant cymesur i gryfhau’r ymateb a ddarperir ledled Cymru i’r rhai sy’n profi’r materion hyn, gan gynnwys 

menywod. Bydd yn ffurfioli gofynion y rhai sy’n cynnig gwasanaethau arbenigol a chyffredinol ac yn codi ymwybyddiaeth ac yn gwella 

dealltwriaeth am drais a cham-drin o’r fath. 
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Adran 81(1) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 

Mae Gweinidogion Cymru dan ddyletswydd hefyd i roi sylw i ofynion Rhan I o Gonfensiwn y 

Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn. Mae’r Ddeddf hon, y Strategaeth hon a’n rhaglen bolisi 

ehangach yn cefnogi dioddefwyr ac yn cydnabod trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a 

thrais rhywiol fel materion ar gyfer plant a phobl ifanc. Mae’r camau gweithredu a’r egwyddorion 

sydd wedi’u cynnwys yn y Strategaeth hon wedi cael eu hadnabod a’u datblygu yn ysbryd 

egwyddorion yr holl offerynnau rhyngwladol hyn a lle y bo’n bosibl sefydlu’r egwyddorion hynny 

ymhellach yn y mesurau sydd wedi cael eu mabwysiadu yng Nghymru i frwydro yn erbyn trais yn 

erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol. 
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Goroeswyr 

 

 

 

 

 

“…mae profiadau goroeswyr o wasanaethau a systemau amddiffyn a chymorth 

yng Nghymru’n allweddol i ddeall eu heffeithiolrwydd ac i lywio gwelliannau mewn 

arferion a gwasanaethau. Mae lleisiau a phrofiadau goroeswyr yn hanfodol hefyd i 

lywio gwaith atal ac i sicrhau bod anghenion a phrofiadau goroeswyr yn ganolog i 

ddatblygiadau deddfwriaethol a pholisi, y Strategaeth Genedlaethol a’r Cynllun 

Ymgynghorwyr Cenedlaethol.” 

Y Strategaeth Genedlaethol 2016 
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Trosolwg o Ben-y-bont ar Ogwr  

 1 carchar 

 
 

20 meddygfa deulu 

 2 ysbyty 

 1 coleg 

 51 ysgol gynradd  
14 ysgol uwchradd 

 Uned Reoli Sylfaenol (BCU) Ganolog  
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Poblogaeth Pen-y-bont ar Ogwr - 139,178 1 

 

70,943 

 

 

 

 

 

72,234

                                                           
1 https://statswales.gov.wales/Catalogue/Population-and-Migration/Population/Estimates/Local-Authority/populationestimates-by-localauthority-year 

0-4 – 3,938 

5-15 – 9,104 

16-24 – 7,651 

25-44 – 18,117 

16-64 – 44,786 

65+ - 12,898 

 

0-4 – 4,155 

5-15 – 8,568 

16-24 – 7,651 

25-44 – 17,533 

16-64 – 44,167 

65+ - 15,561 
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Amcan 1 
 

Cynyddu ymwybyddiaeth o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol 
ar draws poblogaeth Cymru, a herio agweddau. 
 

  

S
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Mae Adolygiadau o Ddynladdiad Domestig wedi amlygu nad oedd cam-drin domestig wedi’i nodi gan y 
bobl o amgylch y dioddefwr – teulu a ffrindiau.   
 
Mae Awdurdod Lleol Pen-y-bont ar Ogwr yn dymuno sicrhau bod cymaint o bobl â phosibl yn ymwybodol 
o wasanaethau lleol a chenedlaethol sy’n ymwneud â’r agenda Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin 
Domestig a Thrais Rhywiol ac yn gwybod sut a ble i geisio help a chefnogaeth i bawb y mae hyn yn 
effeithio arnynt. Gall hyn fod o gymorth i gyflawnwyr, dioddefwyr, plant neu bobl eraill sy’n gysylltiedig. 
 
Fe wnaeth ymarferion ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaethau a gynhaliwyd ym mis Chwefror 2018 
amlygu anghenion y gymuned a sut y maent am i’r Awdurdod Lleol ledaenu gwybodaeth iddynt mewn 
perthynas â chodi ymwybyddiaeth. 
 
Mae gwaith ymgysylltu diweddar wedi codi gwrthgyhuddiadau lle mae pobl yn pryderu ynghylch y dynion 
a gwasanaethau a chymorth ar gyfer dynion. Er bod y gwasanaethau hyn yn bodoli ym Mhen-y-bont ar 
Ogwr a’u bod ar gael i unrhyw ddioddefwr nid yw hyn yn hysbys i bawb. 
 
Mae’n bwysig meithrin perthnasoedd da rhwng grwpiau ar gyfer y dyfodol a dileu unrhyw fythau sy’n 
bodoli trwy godi ymwybyddiaeth a herio ideolegau sy’n cynnal anghydraddoldeb. 
 
 

Ble? Yn y cymunedau a amlygir yn y dogfennau canlynol a chudd-wybodaeth a fydd yn cael ei hystyried wrth 
gynllunio’r wybodaeth: 
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 Digwyddiadau Troseddau Treisgar Iechyd Cyhoeddus Cymru lle mae’r digwyddiad yn ymwneud 
â’r agenda Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol. 

 

 Data Heddlu De Cymru – mannau sy’n broblem ac nad ydynt yn broblem. 
 

 Data Ystafell Assia. 
 

 Data MARAC. 
 

 Camau gweithredu mewn Adolygiadau o Ddynladdiad Domestig. 

Targed Bydd dau ddigwyddiad yn cael eu cynnal bob mis: 
1. #DiwrnodOren 
2. Gwybodaeth gyffredinol am Drais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol ar 

gyfer cymunedau. 
Bydd digwyddiadau ad hoc a gynllunnir wedi i’r cynllun cyflawni gael ei gyflwyno’n cael eu cynnal hefyd 
(isafswm o 4). 

Beth? Bydd hyn yn cynnwys stondinau gwybodaeth mewn mannau strategol fel a nodir uchod. 

Asiantaeth/ 
Swyddog sy’n 
Gyfrifol 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – Cydgysylltydd Cam-drin Domestig 
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Amcan 2 
 

Cynyddu ymwybyddiaeth plant a phobl ifanc o bwysigrwydd perthynas ddiogel, gyfartal ac 
iach ag eraill, a bod ymddygiad sy’n arwain at gam-drin yn anghywir bob amser. 
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Plant yw dyfodol Cymru. Mae cam-drin domestig yn un o’r Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod sy’n gallu 
effeithio ar ddyfodol rhywun os nad eir i’r afael â hwy cyn gynted â phosibl.   
 
Er mwyn sicrhau mynediad cyfartal at wybodaeth mae pob plentyn yng Nghymru’n haeddu cael mynediad at 
wybodaeth a fydd yn eu cadw’n ddiogel ac yn eu helpu i wneud penderfyniadau diogel. Er mwyn gwneud hyn 
mae arnynt angen gwybodaeth yn gyson trwy gydol blynyddoedd eu plentyndod. Trwy gyfrwng addysg fydd y 
ffordd fwyaf effeithiol o gyrraedd plant. 
 
Mae plant sy’n dangos ymddygiad camdriniol tuag at oedolyn ac sydd o bosibl wedi bod yn dyst i gam-drin yn 
gallu cael ymyriad trwy Wasanaethau Trais Domestig Calan a’r pecyn cymorth Respect. Bydd hyn o gymorth i 
dorri’r cylch o Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod. 
 

Sut? Bydd Calan yn darparu sesiynau ar gyfer ysgolion ar gais a thrwy hyrwyddo’r sesiynau. 
Bydd Hafan yn parhau i ddarparu mewn ysgolion. 

Ble? Bydd hyn yn digwydd mewn ysgolion, lleoliadau cymunedol ac mewn lleoliadau lle darperir gwasanaethau 
arbenigol. 

Cyfnodau 
Adrodd? 

Bob chwarter. 
 

Targedau Bydd 12 sesiwn ar gyfer ysgolion yn cael eu darparu yn 2018-2019 gan Calan. 
Bydd 24 sesiwn yn cael eu darparu gan Raglen Spectrwm Hafan Cymru.  
Bydd 100 o blant yn cael cymorth 1 i 1 neu gymorth grŵp trwy Calan – Pecyn Cymorth Respect, Rhaglenni 
STAR; a.y.b.  
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Asiantaeth/ 
Swyddog 
sy’n 
Gyfrifol 

Hafan Cymru – Swyddog Ardal 
Calan DVS – Rheolwr Ardal Pen-y-bont ar Ogwr 

 

Amcan 3 
Rhoi mwy o sylw i ddwyn cyflawnwyr i gyfrif am eu gweithredoedd a darparu cyfleoedd 
iddynt newid eu hymddygiad ar sail diogelwch dioddefwyr. 
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Heb gyflawnwyr ni fyddai dioddefwyr. Er ei bod o’r pwys mwyaf bod â gwasanaethau ar gyfer 
dioddefwyr, mae lawn cyn bwysiced bod â gwasanaethau ar gyfer cyflawnwyr i helpu a chefnogi’r rhai ac 
arnynt wir eisiau newid i wneud y newid hwnnw. Mae digwyddiadau mynych MARAC ar gynnydd ac mae 
angen ymyrryd gyda chyflawnwyr y mae risg safonol a chanolig y byddant yn cyflawni drachefn er mwyn 
atal y sefyllfa rhag gwaethygu.   
 
Efallai y bydd cyflawnwyr wedi cael Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod, efallai eu bod wedi tyfu heb 
fodelau rôl cadarnhaol ac efallai eu bod yn ddioddefwyr eu hunain.   
 
Mae’r rhaglen hon wedi’i bwriadu ar gyfer dynion gwahanrywiol ac mae’n seiliedig ar anghydraddoldeb, 
patriarchaeth a goruchafiaeth rhwng y rhywiau. Bydd yn cael ei chyflwyno ar ddechrau’r flwyddyn 
ariannol hon. 
 
Ni fydd y gwasanaeth hwn yn dargyfeirio unrhyw gyllid i ffwrdd oddi wrth ddioddefwyr. 
 
Hyd y cwrs yw 32 wythnos a bydd yn cael ei ddarparu gan Calan DVS. 
 

Ble? Bydd yr ymyriad yn digwydd mewn lleoliad cymunedol. 
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Cyfnodau 
Adrodd 

Yn flynyddol (gan mai 32 wythnos yw hyd y rhaglen). 
 

Targedau Eleni (fel isafswm):  
 
30 o gyflawnwyr yn cael eu hasesu i weld a ydynt yn addas i gael ymyriad. 
 
20 i gwblhau’r ymyriad 32 wythnos. 
 
Tymor byr 
Cyfradd gwblhau’r rhaglen 32 wythnos. 
Nifer yr asesiadau cychwynnol a gwblhawyd. 
 
Tymor hir 
Nifer yr achosion o drais a cham-drin 3 mis ar ôl diwedd yr ymyriad.  
Nifer yr achosion o drais a cham-drin 6 mis ar ôl diwedd yr ymyriad. 
(data sylfaen) 

Asiantaeth/ 
Swyddog sy’n 

Gyfrifol 

Calan DVS – Rheolwr Busnes Ardal 
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Amcan 4 
Rhoi blaenoriaeth i ymyrryd yn gynnar a chymryd camau ataliol. 
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Atal cam-drin yw’r prif nod a lle mae cam-drin eisoes yn ffactor, mae ymyrryd ar y cam cynharaf yn 
hollbwysig. 
 
Mae’r effaith ar blant sy’n dyst i gam-drin domestig ac yn cael Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod o fath 
arall yn enfawr ac yn gallu cael effaith niweidiol ar ddisgwyliad oes, afiechydon ac effeithiau cylchol cam-drin. 
Gyda hyn mewn golwg, mae ymyrryd yn gynnar yn allweddol i atal y broblem rhag gwaethygu. 
 
Er mwyn lleihau’r effaith ar blant, dylai cyflawnwyr gael cymorth (lle mae hynny’n briodol ac yn ddiogel) i 
newid eu hymddygiad. 
 
Dioddefwyr a phlant yw’r rhai diniwed ac er mwyn sicrhau bod achosion yn tarfu gyn lleied â phosibl arnynt a 
lle mae’n ddiogel gwneud hynny, cynigir mesurau gwella diogelwch.   
 
 

Targedau Eleni (fel isafswm): 
 
365 o ddioddefwyr yn cael cymorth gan Ystafell Assia. 
500 o ddioddefwyr y rhoddwyd Hysbysiadau Amddiffyn yr Heddlu mewn perthynas â hwy ac sydd wedi 
cydsynio’n cael cynnig cyngor a chymorth. 
60 o ddioddefwyr yn cael cymorth gan Ystafell Assia gan gynnwys cymorth yn y gymuned. 
100 o ddioddefwyr y rhoddwyd Hysbysiadau Amddiffyn yr Heddlu mewn perthynas â hwy’n cael cynnig 
cyngor a chymorth. 
60 o ddioddefwyr i gael mesurau gwella diogelwch trwy Gofal a Thrwsio. 
Pob dioddefwr yn cael cynnig cyngor ynghylch diogelwch personol a, lle y bo’n ymarferol, mesurau gwella 
diogelwch. 
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Cyfnodau 
Adrodd 

Bob chwarter. 

Asiantaeth/ 
Swyddog 

sy’n 
Gyfrifol 

Calan DVS – Rheolwr Ardal Pen-y-bont ar Ogwr. 
CBS Pen-y-bont ar Ogwr – Tîm Cyngor Annibynnol ar Drais Domestig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tudalen 27 o 38 
 

Amcan 5 
Hyfforddi gweithwyr proffesiynol i ddarparu ymatebion effeithiol, 
amserol a phriodol i ddioddefwyr a goroeswyr. 
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Mae’r Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol yn elfen allweddol o Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-
drin Domestig a Thrais Rhywiol 2015 i sicrhau bod gweithwyr proffesiynol a staff wedi’u harfogi â 
gwybodaeth am gam-drin a sut i hysbysu yn ei gylch gan ddibynnu ar eu hymwneud â defnyddwyr 
gwasanaethau. 
 
Mae uwch aelodau o staff megis Prif Weithredwyr, Cyfarwyddwyr a’r Cabinet yn cael cyflwyniad Grŵp 
6 a ‘Chyfres Cryfhau Arweinyddiaeth’ Llywodraeth Cymru. 
 
 
 
 
 
 
 

Targedau Archwilio’r broses o ddarparu’r hyfforddiant Gofyn a Gweithredu yng Ngrŵp 2 y Fframwaith Hyfforddi 
Cenedlaethol erbyn diwedd Chwarter 2. 
 
Yr holl staff wedi cwblhau’r modiwl E-ddysgu yng Ngrŵp 1 erbyn 2019 (Ebrill). 
 
Hyfforddiant Grŵp 6 yn cael ei ddarparu ar gyfer pawb a adnabuwyd erbyn Chwarter 4. 
 

Cyfnodau Adrodd Bob chwarter 

Asiantaeth/ 
Swyddog sy’n 

Gyfrifol 

Calan DVS – Calan DVS – Rheolwr Ardal Pen-y-bont ar Ogwr. 
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Amcan 6 
Rhoi mynediad cyfartal i ddioddefwyr at wasanaethau ledled Cymru sy’n gyfannol, yn 
cael adnoddau priodol, o safon uchel, wedi’u harwain gan anghenion, yn seiliedig ar 
gryfderau ac yn ymateb i rywedd. 
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Bydd comisiynu lleol yn digwydd ar gyfer Awdur Adolygiadau o Ddynladdiad Domestig am gyfnod 
interim o flwyddyn. Bydd Pen-y-bont ar Ogwr yn archwilio cyfleoedd i ranbartholi’r broses Adolygiadau 
o Ddynladdiad Domestig dros y flwyddyn sydd i ddod gan ddibynnu ar gylch comisiynu awdurdodau 
lleol eraill. 
 
Ar sail ranbarthol, bydd astudiaeth gwmpasu mewn perthynas â darpariaeth lloches/tai/cymorth ar 
gyfer dynion yn cael ei chwblhau gydag ardaloedd Awdurdodau Lleol Caerdydd a’r Fro i sicrhau bod 
gennym wasanaethau ar gyfer yr holl ddioddefwyr yn ôl yr hyn sy’n gymesur â’r angen. 
 
Gwasanaeth Cyngor Annibynnol ar Drais Domestig/Gwasanaeth Eirioli Annibynnol ar gyfer Trais 
Domestig a Rhywiol a Chydgysylltydd MARAC yn cael eu dwyn i mewn o’r trydydd sector i weithio’n 
fewnol. 
 
 

Targedau Comisiynu Adolygiadau o Ddynladdiad Domestig – paratoi cynllun ar gyfer y cyfnod o 2019 ymlaen 
(Diweddariad chwarterol). 
 
Archwilio consortia Adolygiadau o Ddynladdiad Domestig gydag ardaloedd awdurdodau lleol eraill 
(diweddariad chwarterol). 
 
Ymarfer cwmpasu ar gyfer darpariaeth i ddynion gyda Chaerdydd a’r Fro (diweddariad yn Chwarter 1). 

Asiantaeth/ 
Swyddog sy’n 

Gyfrifol 

CBS Pen-y-bont ar Ogwr – Cydgysylltydd Cam-drin Domestig. 



Tudalen 29 o 38 
 

Gwybodaeth Ategol 

Mae trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn effeithio’n anghymesur ar fenywod 

Ceir gwahaniaeth sylweddol ym mynychder a natur y cam-drin a brofir gan ddynion ar y naill law a chan fenywod ar y llaw arall. 

Mae rhywedd y dioddefwr a’r cyflawnwr yn dylanwadu ar ymddygiad, risg a difrifoldeb y niwed a achosir. Mae cam-drin a gyflawnir 

gan ddynion yn erbyn menywod yn ffenomenon arwahanol o safbwynt meintiol ac ansoddol. Mae menywod a merched yn profi 

cyfraddau uwch o drais a cham-drin yn eu bywydau beunyddiol. 

 
Mae menywod yn fwy tebygol 
o gael eu lladd gan bartner/ 
cyn-bartner 

Cafodd dros dri chwarter (77%) y dioddefwyr dynladdiad domestig sy’n fenywod eu lladd gan 
bartner/cyn-bartner, a chafodd y 23% arall eu lladd gan aelod o’r teulu. Ar gyfer dynladdiadau 
lle’r oedd y dioddefwyr yn ddynion, roedd y rhaniad yn llawer mwy cyfartal, gan fod tua hanner 
(51%) y dioddefwyr wedi cael eu lladd gan bartner/cyn bartner a’r hanner arall (49%) wedi cael 
eu lladd gan aelod o’r teulu2.  
 

 

 
Mae dynion yn fwy tebygol o 
lawer o fod yn gyflawnwyr 
mynych ac yn fwy tebygol o 
lawer na menywod o 
ddefnyddio trais corfforol, 
bygythiadau ac aflonyddu 
 

 
 
 
Mae trais gan ddynion yn tueddu i greu cyd-destun o ofn a rheolaeth; canfu astudiaeth nad 
felly y mae hi pan fo menywod yn gyflawnwyr. 
 

 

                                                           
2 
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/compendium/focusonviolentcrimeandsexualoffences/yearendingmarch2015/chapter2homicid
e (2016) 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/compendium/focusonviolentcrimeandsexualoffences/yearendingmarch2015/chapter2homicide
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/compendium/focusonviolentcrimeandsexualoffences/yearendingmarch2015/chapter2homicide
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Gall menywod brofi mathau 
gwahanol a sawl math o gam-
drin yn eu bywydau 
 

 
 
Er enghraifft, efallai y bydd rhai menywod o gymunedau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig yn 
profi priodas dan orfod, cam-drin domestig a thrais rhywiol ar yr un pryd. 
 

 

Mae menywod lesbiaidd a 
deurywiol yn profi trais a 
cham-drin domestig yn ôl 
cyfradd debyg i fenywod yn 
gyffredinol (1 ym mhob 4) 
 

 
 
Mae traean o hyn yn gysylltiedig â chyflawnwyr gwrywaidd a’r gweddill yn gysylltiedig â 
chyflawnwyr benywaidd.  
 
 

 

 
 
 
Anghydraddoldeb 
Goruchafiaeth 
Patriarchaeth 

 
Mae trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol fel achos a chanlyniad 
anghydraddoldeb rhwng dynion a menywod yn achosi niwed, cyflwr agored i niwed ac 
anfantais mewn nifer o ffyrdd sy’n gorgyffwrdd â’i gilydd. Mae’n effeithio ar iechyd corfforol ac 
iechyd meddwl, yn niweidio hunan-fri a hyder, ac yn gallu achosi arwahanrwydd, digartrefedd, 
a rhagolygon economaidd gwaeth. Nid oes gan bob menyw yr un mynediad at ddiogelwch a 
rhyddid na’r modd na’r gallu i adael cyd-destun treisgar. I lawer o fenywod a merched, gall eu 
profiad o drais a chael eu cam-drin gael ei waethygu gan anghydraddoldebau lluosog, sy’n 
torri ar draws ei gilydd a chyd-destun ehangach o allgau ac ymyleiddio cymdeithasol 
sy’n arwain yn fwy at drais, a lle gall llwybrau grymuso fod yn fwy cyfyngedig. 
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Pwy all brofi cam-drin? 
 

Dioddefwr 
 

Dynion 
Menywod 
Plant 
Pobl Ifanc 

Cyflawnwr 
 

Dynion 
Menywod 
Plant 
Pobl Ifanc 

 

Mae unrhyw fath o drais a cham-drin yn annerbyniol a rhaid cymryd pob achos o ddifrif a 
rhoi mynediad i bob unigolyn at y cymorth priodol y mae ei angen arno/arni 

 

 

Cynnwys Defnyddwyr Gwasanaethau 

Mae goroeswyr a’u profiadau o wasanaethau a chymorth yn elfen allweddol a dylid eu defnyddio i drefnu gwasanaethau a 

strategaethau yn y dyfodol. 

Nododd goroeswyr 10 argymhelliad allweddol ar gyfer Llywodraeth Cymru: 

1. Gwasanaethau arbenigol pwrpasol i blant a phobl ifanc yr effeithiwyd arnynt gan, neu sy’n profi cam-drin domestig, trais rhywiol, 

Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod, priodas dan orfod, camfanteisio rhywiol neu aflonyddu. 

2. Gwasanaethau cam-drin domestig a thrais rhywiol arbenigol i oroeswyr sy’n hygyrch ac y darperir adnoddau ar eu cyfer i 

ddiwallu anghenion grwpiau penodol o oroeswyr. 



Tudalen 32 o 38 
 

3. Gwelliannau yn arfer y llys teulu a CAFCASS Cymru ac o ran cyswllt diogel â phlant ar gyfer plant mewn achosion o gam-drin 

domestig a thrais rhywiol. 

4. Cymorth ‘gwasanaeth lloches’ hygyrch ym mhob ardal, ar y cyd ag opsiynau tai diogel, fforddiadwy mwy hirdymor i roi 

hyblygrwydd a dewis. 

5. Grwpiau menywod a chymorth gan gymheiriaid sy’n lleihau arwahanrwydd ac yn cynyddu i’r eithaf y mannau annibynnol i 

gynyddu hyder, hunan-fri a grymuso. 

6. Mynediad cyfartal at ddiogelwch, cymorth, mesurau amddiffyn a chyfiawnder, a chyllid i fyw’n annibynnol, ni waeth beth fo statws 

mewnfudo goroeswyr. 

2 Wyt ti’n gwrando? Ydw i’n cael fy nghlywed? Ymgynghoriad â Goroeswyr: Adroddiad ar argymhellion goroeswyr trais yn erbyn 

menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yng Nghymru, Mawrth 2016: Cymorth i Ferched Cymru / Welsh Women’s Aid 

3 Wyt ti’n gwrando? Ydw i’n cael fy nghlywed? Ymgynghoriad â Goroeswyr: Adroddiad ar argymhellion goroeswyr trais yn erbyn 

menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yng Nghymru, Mawrth 2016: Cymorth i Ferched Cymru / Welsh Women’s Aid 

7. Gwasanaethau cwnsela a therapiwtig i oroeswyr sydd ar gael pan fo’u hangen ac sy’n briodol i’w hoedran, ac yn helpu i feithrin 

cydnerthedd ac adferiad. 

8. Mwy o ffocws ar roi terfyn ar ymddygiad cyflawnwyr a, lle mae rheolaeth gymhellol yn nodwedd, ar berswadio cyflawnwyr i adael 

a rhoi diwedd ar berthnasoedd camdriniol. 

9. Hyfforddiant gwell i’r holl wasanaethau ar bob agwedd ar drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol, yn 

seiliedig ar brofiadau goroeswyr. 

10. Atal trais yn erbyn menywod rhag digwydd yn y lle cyntaf, trwy addysg atal orfodol yn yr holl ysgolion a chynyddu 

ymwybyddiaeth o’r materion a’r help sydd ar gael mewn cymunedau lleol. 
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Mae’r argymhellion hyn a’r egwyddorion a nodwyd gan oroeswyr yn allweddol i danategu’r Strategaeth hon a byddant yn goleuo 

datblygiad y Fframwaith Cyflawni ymhellach. Lle mae materion yn mynd y tu hwnt i gyfrifoldebau Llywodraeth Cymru byddwn yn 

adnabod partneriaid perthnasol ac yn gweithio gyda hwy i fynd i’r afael â’r argymhellion a wnaed. 

Rhaid i leisiau a phrofiadau goroeswyr fod yn ganolog i oleuo’r broses barhaus o ddatblygu a chyflawni deddfwriaeth, polisi a 

strategaeth er mwyn sicrhau bod systemau a gwasanaethau yn diwallu anghenion goroeswyr yn y ffordd orau. Mae’n bwysig ein 

bod yn gwrando ar oroeswyr, ac yn gweithredu ar yr hyn y maent yn ei ddweud wrthym. Mae angen i ni sicrhau bod mecanweithiau 

priodol yn cael eu datblygu fel ein bod yn gallu ymgysylltu â’r holl oroeswyr, gan gynnwys unigolion ag anghenion cymhleth, 

amlweddog, dynion, unigolion sy’n Bobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol, Drawsrywiol a Mwy a phlant a phobl ifanc. Dylai ymgysylltu â 

goroeswyr fod yn broses barhaus sy’n goleuo datblygiad polisïau a gwasanaethau. 

Er mwyn sicrhau bod lleisiau a phrofiadau goroeswyr yn parhau i oleuo’r gwaith hwn yng Nghymru byddwn yn datblygu fframwaith 

cenedlaethol cynaliadwy ar gyfer ymgysylltu â goroeswyr i sicrhau bod anghenion a phrofiadau’r goroeswyr sydd wedi’u 

hymyleiddio fwyaf, y rhai sy’n wynebu anfantais luosog o ran cael gafael ar help a chefnogaeth, yn cael eu deall. Bydd fframwaith 

ymgysylltu cenedlaethol yn sicrhau bod lleisiau goroeswyr yn cael eu clywed yn y broses y gyflawni ac adolygu’r Strategaeth hon 

a’r fframwaith cyflawni a fydd yn cyd-fynd â hi a’r broses o ddylunio a darparu gwasanaethau o’r camau cynharaf. 

Graddfa problem trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol 

Bellach ceir corff sylweddol o dystiolaeth am natur ac effaith bellgyrhaeddol trais yn erbyn menywod a merched, cam-drin domestig 

a thrais rhywiol. Mae trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn cynnwys mathau gwahanol o ymddygiadau 

camdriniol a rheolaethol sy’n aml yn cael eu defnyddio gyda’i gilydd yn fwriadol i reoli rhywun arall neu i fod â phŵer drosto/drosti. 

Anaml iawn y mae digwyddiadau’n rhai unigol ac maent fel arfer yn gwaethygu dros amser. Mae cyflawnwyr yn debygol iawn o fod 

yn adnabyddus i’r goroeswr. 

Mae anghydraddoldebau sy’n torri ar draws ei gilydd yn cynyddu rhwystrau i amddiffyn a cheisio help. Mae’n hanfodol bod 

gwasanaethau’n cael eu dylunio gyda’r ymwybyddiaeth hon. Er enghraifft, canfu ymchwil fel a ganlyn: 

‘Mae gwahanol fathau o gam-drin, e.e. priodas dan orfod, trais “ar sail anrhydedd”, anffurfio organau cenhedlu benywod, 

camfanteisio rhywiol ar ffurf gwaith rhyw masnachol, masnachu mewn pobl ac ati yn effeithio’n anghymesur ar fenywod o 
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gymunedau Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig. Mae pobl anabl yn profi cyfraddau anghymesur o uwch o gam-drin domestig, ac 

maent hefyd yn profi cam-drin domestig am gyfnodau hwy, a cham-drin mwy difrifol a mynych na phobl nad ydynt yn anabl. Mae 

menywod anabl ddwywaith yn fwy tebygol o brofi cam-drin domestig na menywod nad ydynt yn anabl (Arolwg Troseddau Prydain 

1995, ac fe’i cadarnhawyd hefyd gan ddata o wledydd eraill). Maent hefyd yn fwy tebygol o gael eu cam-drin dros gyfnod hwy ac o 

ddioddef cam-drin ac anafiadau mwy difrifol o ganlyniad i’r trais na dynion anabl. 

Mae canllawiau NICE (Y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal) ynghylch y modd y gall gwasanaethau 

ymateb yn effeithiol i gam-drin domestig yn datgan fel a ganlyn: 

‘Domestic violence and abuse is a significant public health problem. People of all ages, from all sectors of society, may experience 

it. The effects can last a long time after the final incident. For example, childhood exposure can disrupt social, emotional and 

cognitive development. This can lead to the adoption of risky behaviours such as alcohol misuse or illicit drug use which, in turn, 

can cause poor health, disease, disability and early death.’ 

Dengys tystiolaeth fod menywod yn profi nifer anghymesur o ddigwyddiadau cam-drin domestig mynych, pob math o drais 

rhywiol a mathau eraill o drais a cham-drin megis priodas dan orfod ac anffurfio organau cenhedlu benywod. Mae gan bob 

llywodraeth gyfrifoldeb i weithio i gael gwared ar drais ar sail rhywedd o’r fath dan gyfarwyddebau rhyngwladol a gaiff eu cynnal gan 

y Cenhedloedd Unedig. Mae hyn o’r pwys mwyaf yn rhannol oherwydd graddfa eang y broblem: 

Yn 2014-2015, fe amcangyfrifodd yr Arolwg Troseddau ar gyfer Cymru a Lloegr fod 1.3 miliwn o fenywod a 600,000 o ddynion 

(16-59 oed) wedi profi unrhyw fath o gam-drin domestig yn y flwyddyn honno; gyda thros 1 ym mhob 4 menyw (4.5 miliwn o 

fenywod) yn dweud eu bod wedi profi cam-drin domestig ers eu bod yn 16. 

Mae Walby et al, 2015, wedi dangos bod troseddau treisgar yn erbyn menywod ar gynnydd mewn gwirionedd, a bod y rhan 

fwyaf o droseddau treisgar yn erbyn dynion yn gostwng; mae taflwybr troseddau treisgar domestig yn wahanol i fathau eraill o 

droseddau treisgar ac mae wedi bod yn mynd tuag i fyny ers 2009. Yn aml ni ddangosir hyn gan ystadegau megis yr Arolwg 

Troseddau ar gyfer Cymru a Lloegr, sy’n capio nifer y digwyddiadau y gellir eu cofnodi. 
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Mae 137,000 o ferched a menywod yn y DU yn byw gyda chanlyniadau anffurfio organau cenhedlu benywod ac mae 60,000 o 

ferched yn y DU, dan 15 oed, mewn perygl o ddioddef anffurfio organau cenhedlu benywod. Amcangyfrifir bod 140 o ddioddefwyr 

anffurfio organau cenhedlu benywod y flwyddyn yng Nghymru. 

Roedd bron i un ym mhob tair (31%) merch feichiog yn ei harddegau ar yr adeg y cawsant eu derbyn i un rhaglen ymyrryd yn 

gynnar wedi’i thargedu wedi profi trais a cham-drin domestig.  

Roedd 82% o’r achosion yr ymdriniodd yr Uned Priodas Dan Orfod â hwy yn ymwneud â dioddefwyr benywaidd; roedd 18% yn 

ymwneud â dioddefwyr gwrywaidd. Amcangyfrifir bod hyd at 100 o ddioddefwyr priodas dan orfod y flwyddyn yng Nghymru.23 

Mewn gweithle â 4,000 o gyflogeion, bydd rhwng 800 a 1,000 o staff wedi cael profiad uniongyrchol o gam-drin domestig 

ar ryw adeg yn eu bywydau. 

Mewn stryd â 100 o dai, bydd 20 o’r menywod sy’n byw yno wedi dioddef trosedd rhywiol. 

Mae tua 124,000 o fenywod, dynion, bechgyn a merched dros 16 yng Nghymru wedi dioddef trosedd rhywiol. 

Ym mis Tachwedd 2009, fe amcangyfrifodd Sylvia Walby fod cyfanswm costau trais domestig i economi’r DU yn £15.7 

biliwn y flwyddyn.  

Mae’r dadansoddiad o’r costau hyn fel a ganlyn: 

o Amcangyfrifir bod y gost i wasanaethau (Y System Cyfiawnder Troseddol, iechyd, gwasanaethau cymdeithasol, tai, cyfreithiol 

sifil) dros £3.8 biliwn y flwyddyn 

o Mae’r golled i’r economi – lle mae menywod yn cymryd amser o’r gwaith oherwydd anafiadau – yn fwy nag £1.9 biliwn y flwyddyn 

o Mae trais domestig hefyd yn arwain at boen a dioddefaint nad ydynt wedi’u cyfrif yn y gost i wasanaethau. Mae costau dynol ac 

emosiynol trais domestig bron yn £10 biliwn y flwyddyn. 

Yng Nghymru, amcangyfrifir bod cost cam-drin domestig yn £303.5m yn flynyddol:  
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Mae £202.6m yn gostau i wasanaethau a £100.9m yn allbwn economaidd a gollwyd. Nid yw’r ffigyrau hyn yn cynnwys unrhyw elfen 

o gostau dynol ac emosiynol, y mae ymchwil yn amcangyfrif eu bod yn costio £522.9m yn ychwanegol i Gymru; byddai ystyried 

costau trais rhywiol a mathau eraill o gam-drin yn cynyddu’r swm yma ymhellach eto. 

 

2. PAM EI BOD HI’N BWYSIG MYND I’R AFAEL Â THRAIS YN ERBYN MENYWOD, CAM-DRIN DOMESTIG A THRAIS 

RHYWIOL? 

Mae trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn gam sylfaenol yn erbyn hawliau dynol, yn achosi ac yn deillio o 

anghydraddoldeb ac yn dwyn canlyniadau pellgyrhaeddol i deuluoedd, plant a chymdeithas ar y cyfan. 

Ers i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 ddod i rym, mae’n ofynnol i gyrff cyhoeddus feddwl mwy am y tymor 

hir, cydweithio’n well gyda phobl a chymunedau a’i gilydd, ceisio atal problemau a mabwysiadu dull strategol o wella llesiant 

cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. 

Amcanion 

6 amcan Llywodraeth Cymru, sef: 

 Amcan 1 – Cynyddu ymwybyddiaeth o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol ar draws poblogaeth 

(Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr), a herio agweddau 

 Amcan 2 – Cynyddu ymwybyddiaeth plant a phobl ifanc o bwysigrwydd perthynas ddiogel, gyfartal ac iach ag eraill a bod 

ymddygiad sy’n arwain at gam-drin yn anghywir bob amser 

 Amcan 3 – Rhoi mwy o sylw i ddwyn cyflawnwyr i gyfrif am eu gweithredoedd a darparu cyfleoedd iddynt newid eu 

hymddygiad ar sail diogelwch dioddefwyr 

 Amcan 4 – Rhoi blaenoriaeth i ymyrryd yn gynnar a chymryd camau ataliol 

 Amcan 5 – Hyfforddi gweithwyr proffesiynol i ddarparu ymatebion effeithiol, amserol a phriodol i ddioddefwyr a goroeswyr 

 Amcan 6 – Rhoi mynediad cyfartal i ddioddefwyr at wasanaethau (ledled Pen-y-bont ar Ogwr) sy’n gyfannol, yn cael 

adnoddau priodol, o safon uchel, wedi’u harwain gan anghenion, yn seiliedig ar gryfderau ac yn ymateb i rywedd  
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Dangosyddion yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 sy’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol 

gysylltiedig â cham-drin domestig 

Dangosydd 6 – mesur o ddatblygiad plant bach 

Dangosydd 17 – y gwahaniaeth cyflog rhwng y rhywiau 

Dangosydd 24 – Y ganran o’r bobl sy’n fodlon ar eu gallu i gyrraedd/ cael at y cyfleusterau a’r gwasanaethau y mae eu hangen 

arnynt 

Dangosydd 25 – Y ganran o’r bobl sy’n teimlo’n ddiogel gartref, wrth gerdded yn yr ardal leol, ac wrth deithio 

Dangosydd 27 – y ganran o’r bobl sy’n cytuno eu bod yn perthyn i’r ardal; bod pobl o gefndiroedd gwahanol yn cyd-dynnu’n dda; a 

bod pobl yn trin ei gilydd â pharch. 

 

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2016 

Diogelwch rhag camdriniaeth ac 

esgeulustod 

Rwy'n ddiogel a chaf fy amddiffyn rhag 

camdriniaeth ac esgeulustod 

Caf gymorth i amddiffyn y bobl sy'n bwysig i 

mi rhag camdriniaeth ac esgeulustod 

Caf wybodaeth am sut i leisio fy mhryderon 

Nifer yr achosion o gam-drin domestig a 

throseddau rhywiol  

Canran y plant sy'n cael eu hailgofrestru ar 

Gofrestrau Amddiffyn Plant awdurdodau 

lleol   

Canran y bobl sy'n nodi eu bod yn teimlo'n 

ddiogel 

Canran yr oedolion sy’n wynebu risg o gael 
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eu cam-drin neu eu hesgeuluso yr 

hysbyswyd yn eu cylch fwy nag unwaith yn 

ystod y flwyddyn  

 

 

Ceir dangosyddion eraill dan y Ddeddf hon sy’n (anuniongyrchol) gysylltiedig â gwasanaethau ac a allai gael eu cynnwys dan y 

pennawd ‘Ymgysylltu â Defnyddwyr Gwasanaethau’  

 

 

 


