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Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol  
 
Craffu ar y Gyllideb Ddrafft  
 

Cefndir 

Nod trosfwaol Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 
(Cymru) 2015 (“y Ddeddf”) yw gwella ymateb y Sector Cyhoeddus yng Nghymru i 
drais ar sail rhywedd, cam-drin domestig a thrais rhywiol. Y bwriad yw darparu 
ffocws strategol ar y materion hyn a sicrhau ystyriaeth gyson o ddulliau ataliol, 
gwarchodol a chefnogol wrth ddarparu gwasanaethau.  
 

Cyllideb grant VAWDASV 
Mae’r grant Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 
(VAWDASV) yn anelu at gyflawni amcanion y Ddeddf.  Mae’r grant yn cynnwys cyllid 
i awdurdodau lleol a sefydliadau trydydd sector er mwyn cyflawni darpariaeth 
gwasanaeth uniongyrchol i gefnogi ac amddiffyn dioddefwyr; cydlynu 
gwasanaethau’n strategol ar lefel leol; a hyfforddiant.  Mae’r cyllid hefyd yn cefnogi 
gwaith ataliol, gan gynnwys addysg perthynas iach mewn ysgolion ac ymgyrchoedd 
codi ymwybyddiaeth o VAWDASV. 
 
Cyfanswm ein cyllideb ar gyfer 2019-2020 yw £5 miliwn.  O’r swm hwn, bydd costau 
uniongyrchol gweithredu'r Ddeddf yn £361,296.  Mae hyn yn cynnwys costau i 
gyflwyno’r Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol  a’r costau cysylltiedig â rôl yr 
Ymgynghorydd Cenedlaethol. 
 

 Rôl yr Ymgynghorydd Cenedlaethol 
Yn unol â’r Ddeddf, mae'r Ymgynghorydd Cenedlaethol ar gyfer Trais yn 
erbyn Menywod a mathau eraill o Drais yn seiliedig ar rywedd, Cam-drin 
Domestig a Thrais Rhywiol, yn rôl statudol.  Mae’r Ymgynghorydd yn gweithio 
ochr yn ochr â swyddogion i gynghori a chynorthwyo Gweinidogion Cymru i 
fynd i’r afael â’r materion hyn. 

 

 Y Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol 
Mae’r Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol ar VAWDASV yn amlinellu gofynion 
Llywodraeth Cymru ynghylch hyfforddiant ar y pynciau hyn ar draws y 
gwasanaeth cyhoeddus a’r trydydd sector arbenigol.  Mae’r Fframwaith yn 
cynnwys chwe grŵp. Bydd pob un o’r proffesiynau o fewn y Gwasanaeth 
Cyhoeddus yn dod o dan un o’r grwpiau hyn ac amlinellir yr isafswm o ran 
gofyniad hyfforddi fesul grŵp.   

 
Caiff gweddill y cyllid ei ddarparu i gefnogi’r prif flaenoriaethau a nodir o dan Ddeddf 
VAWDASV a bydd yn cyfrannu at y canlynol: 
 

 Rhanddeiliaid trydydd sector a Byrddau Rhanbarthol VAWDASV i gefnogi 
darpariaeth rheng flaen gwasanaethau VAWDASV. 
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 Trafodaethau, hyfforddiant, cefnogaeth a chodi ymwybyddiaeth o Anffurfio 
Organau Cenhedlu Benywod, Trais ar sail Anrhydedd a materion Priodasau 

dan Orfod, gan gynnwys caethwasiaeth fodern. 
 

 Cefnogi mudiad ymbarél VAWDASV, Cymorth i Fenywod Cymru, i gefnogi 
rhaglen VAWDASV ledled Cymru, gan gynnwys y Prosiect Materion Plant. 
 

 Cefnogaeth ar gyfer y cysyniad ataliol o brosiect addysgol mewn ysgolion yng 
Nghymru sy'n addysgu plant am berthnasau iach, ac am gam-drin, ei 
ganlyniadau a ble i ofyn am gymorth.  

 

 Darparu Llinell Gymorth Dyn Cymru o ddydd Llun i ddydd Gwener i gefnogi 
dioddefwyr gwrywaidd ledled Cymru, ac Ymgynghorydd Trais Domestig a 
Rhywiol Annibynnol i ddynion sy’n byw yn Ne Cymru. 
 

 Hyfforddiant i weithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phobl y mae trais 
rhywiol yn effeithio arnynt neu sydd mewn perygl. Gweithio gyda 
gwasanaethau Cwnsela ar gyfer Plant a Phobl Ifanc, Trais Rhywiol a 
Masnachu Pobl ledled De, Canolbarth a Gorllewin Cymru. 

 

 Llinell Gymorth Byw Heb Ofn, sef llinell gymorth VAWDASV Cymru Gyfan 
Llywodraeth Cymru, sy’n cynnig gwybodaeth a chefnogaeth gyfrinachol o 
ansawdd uchel i bob dioddefwr sy’n dioddef trais yn seiliedig ar rywedd, cam-
drin domestig a thrais rhywiol.  Mae hyn yn cwmpasu'r holl grwpiau a amlinellir 
yn y Ddeddf, gan gynnwys trais yn seiliedig ar anrhydedd, anffurfio organau 
cenhedlu menywod a phriodasau dan orfod. 
 

 Cyfathrebu/Cyhoeddusrwydd, gan gynnwys: 
- Contract ar gyfer asiantaeth gwasanaeth llawn am dair blynedd o 

Orffennaf 2017 ymlaen.  Mae hyn yn darparu sgiliau arbenigol fel cynllunio 
cyfryngau a phrynu, cysylltiadau cyhoeddus ar gyfer defnyddwyr, 
animeiddiad, hysbysebu teledu a thargedu digidol, sydd ond ar gael trwy 
asiantaeth gwasanaeth llawn. 
 

- Cefnogi gwaith sy'n cael ei arwain gan y gymuned i fwrw ymlaen â'r 
ymgyrch gyfathrebu DYMA FI a Phaid Cadw’n Dawel. 

Mae gwerth am arian yn rhan allweddol o’r cyllid hwn, yn ogystal â’r gofyniad i 
ddiwallu anghenion goroeswyr a dioddefwyr VAWDASV ar lefel leol, rhanbarthol a 
chenedlaethol.   

Llywodraethu – Rhanbartholi VAWDASV 

O fis Ebrill 2018, dechreuodd awdurdodau lleol weithio ar sail ranbarthol i ddarparu 
gwasanaethau VAWDASV.  Trafodwyd hyn gyntaf yn 2012 yn y Papur Gwyn, a 
chafodd ei ddeall gan randdeiliaid, mai dull ariannu rhanbarthol fyddai’r dull fyddai’n 
cael ei ffafrio ar gyfer cyllid yn y dyfodol, ar y cyd â gweithredu'r Ddeddf. 
 



Roedd symud i ddull rhanbarthol yn cwmpasu’r grant refeniw VAWDASV a 
ddarparwyd i awdurdodau lleol.  Roedd gan yr awdurdodau lleol ymreolaeth i alinio 
fel y gwelant orau er mwyn darparu rhagor o gysondeb a chydweithredu 
amlasiantaeth effeithiol ar gyfer gwasanaethau VAWDASV.    

 
Ynghyd â’r dull cydweithredol hwn, o dan adran 5 o'r Ddeddf, gofynnir i awdurdodau 
lleol a byrddau iechyd ddatblygu a chyhoeddi strategaeth VAWDASV leol sy’n nodi’r 
anghenion a’r blaenoriaethau dynodedig ar gyfer eu hardal.  Gellir cynnwys hon 
gyda’u cynllun llesiant lleol, a gyhoeddwyd o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015.  
 
Bwriad y strategaethau hyn yw cefnogi'r gwaith o wella aliniad cyllid gyda chyfeiriad 
polisi, gan gynnwys y Ddeddf; canolbwyntio mwy ar ddarpariaeth gwasanaethau; a 
hwyluso gwell gwerth am arian a gwasanaethau hyblyg sy’n cael eu hariannu’n 
rhanbarthol i ddiwallu anghenion lleol. 
 
Cyhoeddwyd y canllawiau ar gyfer strategaethau lleol ym mis Mawrth 2018.  
Cyhoeddodd yr holl awdurdodau lleol a byrddau iechyd eu strategaethau cyntaf ar 
gyfer 2018–23 yn y Gwanwyn. Mae’r Ymgynghorwyr Cenedlaethol yn adolygu ac yn 
dadansoddi'r strategaethau ar hyn o bryd, gan chwilio am dystiolaeth o gynllunio 
strategol, cydlyniad a chysondeb o safon uchel.  
 
Mae’r Ymgynghorwyr Cenedlaethol wedi ymrwymo i weithio gydag awdurdodau lleol 
a byrddau iechyd lleol i'w cynorthwyo i ddiweddaru eu strategaethau yn 2019-2020 
er mwyn sicrhau eu bod yn adlewyrchu’r Dangosyddion Cenedlaethol ar ôl iddynt 
gael eu cyhoeddi. 
 
Mae pontio i ddull rhanbarthol o gyllido yn cysylltu â phedair egwyddor craffu 
ariannol y Pwyllgor Cyllid y cytunwyd arnynt, ac fe ragwelir, wrth gyflwyno’r 
momentwm rhanbartholi, y bydd hyn yn cyflawni’r canlyniadau allweddol canlynol:  
 

 Alinio'r dyraniad cyllid yn well gyda chyfeiriad y polisi ac amcanion y Ddeddf 
ar lefel ranbarthol; 

 Canolbwyntio mwy ar ddarparu cyllid i gefnogi darpariaeth gwasanaethau’n 
uniongyrchol yn hytrach na chydlynu/gweinyddu cyffredinol, yn unol â’r 
ddyletswydd sydd ar y gweill i gyflwyno strategaethau VAWDASV lleol o fis 
Mai 2018 ymlaen; 

 Gwell gwerth am arian ac arbedion effeithlonrwydd gyda chyllid rhanbarthol ar 
y cyd ar gyfer gwasanaethau a gweinyddu a rennir; 

 Lleihau nifer y gwasanaethau sy’n cael eu dyblygu drwy gydweithio mwy; 

 Cryfhau atebolrwydd a chydweithrediad partneriaethau lleol a rhanbarthol 
drwy annog meysydd gwaith i gydweithio er mwyn blaenoriaethu eu 
hamcanion a chynllunio i fynd i’r afael â meysydd blaenoriaeth. Bydd hyn yn 
helpu i baratoi'r ffordd ar gyfer gweithredu’r Ddeddf ymhellach, yn enwedig 
mewn perthynas â darparu strategaethau lleol. 

 Gweithio mewn partneriaeth a rhannu gwybodaeth yn well: gwell gwybodaeth 
rhwng ardaloedd, adnoddau a gwybodaeth yn cael eu rhannu; 

 Gwasanaeth mwy cadarn gyda mwy o gapasiti a rennir o ran cynllun wrth 
gefn, e.e. yng nghyswllt gwelyau mewn llochesau. 



 

Cyllid Trydydd Sector 

Y bwriad oedd ailgyfeirio’r rhan fwyaf o'r cyllid a ddarperir i’r trydydd sector ar hyn o 
bryd, i’r Partneriaethau Rhanbarthol o Ebrill 2019 ymlaen, i'w galluogi i gomisiynu 
gwasanaethau gan sefydliadau’r trydydd sector yn uniongyrchol.  Yn dilyn 
cyfarfodydd gyda’r Partneriaethau, fodd bynnag, cytunwyd y bydd Llywodraeth 
Cymru yn parhau i ariannu sefydliadau'r trydydd sector yn uniongyrchol yn 2019-20 
er mwyn gallu cynnal adolygiad trylwyr o gyllid grant trydydd sector VAWDASV. 
 

Dangosyddion Cenedlaethol VAWDASV 
Er mwyn helpu sefydliadau i flaenoriaethu meysydd ar gyfer gwariant, mae’r 
Ymgynghorwyr Cenedlaethol yn helpu Gweinidogion Cymru i ddatblygu a chyhoeddi 
cyfres o Ddangosyddion Cenedlaethol. Bydd y Dangosyddion yn ffordd o fesur 
cynnydd yn erbyn dibenion y Ddeddf. Bydd y Dangosyddion yn destun 
ymgynghoriad cyhoeddus erbyn diwedd y flwyddyn hon, gyda’r nod o gyhoeddi 
dangosyddion terfynol erbyn Mai 2019. 
 
Grŵp Cyllid Cynaliadwy VAWDASV 
Mae’r Grŵp Cyllid Cynaliadwy wedi cael ei sefydlu er mwyn sicrhau bod y cyllid a 
ddarperir i randdeiliaid yn bodloni’r blaenoriaethau yn Neddf VAWDASV, yn cynnig 
gwerth am arian, ac yn darparu gwasanaethau cydlynol a chyson sy’n canolbwyntio 
ar anghenion ar gyfer dioddefwyr a goroeswyr VAWDASV yng Nghymru.  
 
Mae’r grŵp yn cefnogi Cynllun Cyflawni Strategaeth Genedlaethol VAWDASV drwy: 
 

 adolygu Llywodraeth Cymru a ffynonellau ariannu eraill sy’n cefnogi 
gwasanaethau ac ymyriadau VAWDASV ledled Cymru ar hyn o bryd,  
 

 ystyried opsiynau i symud i ddull mwy rhanbarthol sy’n annog a hwyluso mwy 
o gydweithredu rhwng partneriaid perthnasol ac yn rhoi’r cyfle i gyllid yn y 
dyfodol ystyried bylchau yn y ddarpariaeth gwasanaeth a bod yn fwy ymatebol 
i anghenion lleol.  Bydd hyn yn cynnwys adolygu sut mae’r Canllawiau 
Comisiynu statudol yn cael eu rhoi ar waith er mwyn cynorthwyo i sicrhau 
cydymffurfiaeth ledled y rhanbarthau; 

 

 datblygu’r egwyddorion a’r fframwaith ar gyfer model cyllid cynaliadwy o ran 
gwasanaethau arbenigol VAWDASV sy'n ystyried y rhaglen adolygu a 
rhanbartholi uchod. 

 

Mae Grŵp Gorchwyl a Gorffen Cyllid Cynaliadwy VAWDASV yn cwrdd bob chwarter 
ac yn cael ei gadeirio gan un o’r Ymgynghorwyr Cenedlaethol. 

Mae’r Grŵp yn defnyddio’r ‘Pum Ffordd o Weithio’ o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015.   
 
Bydd y Grŵp yn ystyried yr holl ffrydiau cyllido perthnasol sy’n cefnogi darpariaeth 
gwasanaeth arbenigol VAWDASV yng Nghymru – gan gynnwys Llywodraeth Cymru, 
Llywodraeth y DU a ffynonellau anstatudol ac anghyfyngedig, gyda’r bwriad o 



gynorthwyo’r rhai hynny â swyddogaethau statudol i sicrhau gwell cydlyniad sy’n 
cefnogi’r gwaith o gynllunio a chomisiynu gwasanaethau yn y dyfodol. 
 
Mae cwmpas y newidiadau i'r trefniadau cyllido y gellir eu hargymell gan y grŵp yn 
gyfyngedig i Grant refeniw VAWDASV, ond fe allai'r Grŵp geisio dylanwadu ar y 
modd y rheolir ffrydiau cyllido VAWDASV eraill. 
 
Mae’r Grŵp yn rhoi gwybodaeth i’r Panel Arbenigwyr VAWDASV Cenedlaethol, sy’n 
cael ei gadeirio gan Jackie Jones.  
 
Egwyddorion Cyllido VAWDASV 

Ar hyn o bryd mae swyddogion yn gweithio gyda’r Grŵp Cyllid Cynaliadwy i gwblhau 
diffiniadau  Egwyddorion Ariannu VAWDASV.  Bydd yr egwyddorion hyn yn 
drawsbynciol trwy'r holl ddarpariaeth a ariennir dan y Ddeddf, er enghraifft, bydd 
angen i’r Cynlluniau Cyflawni ddangos sut maent yn gweithredu yn unol â’r 5 Ffordd 
o Weithio.  
 
Bydd y saith egwyddor cyllido a nodir isod yn cael eu gweithredu ar gyfer y Grant 
VAWDASV o fis Ebrill 2019 ymlaen.  Mae egwyddorion craffu ariannol y Pwyllgor 
Cyllid y cytunwyd arnynt yn drawsbynciol ym mhob un o saith egwyddor ariannu 
VAWDASV. 
 

1. Dangos tystiolaeth glir o angen ac effeithiolrwydd yng Nghymru. 
 

2. Nodau ac amcanion clir 

3. Eglurhad clir ynghylch sut y mesurir canlyniadau a buddion  
 

4. Alinio gydag o leiaf un o amcanion Llywodraeth Cymru yn y Strategaeth 
VAWDASV Genedlaethol, a gyda phob strategaeth leol berthnasol arall o 
dan y Ddeddf VAWDASV  

 
5. Dangos sut maent yn ategu gwasanaethau presennol, ac yn ychwanegu 

atynt yn hytrach na’u dyblygu  
 

6. Cynllun prosiect clir, gan gynnwys strategaeth ymadael  
 

7. Dangos cysondeb gyda’r 5 ffordd o weithio yn Neddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 
 

Canllaw Comisiynu Statudol VAWDASV 

Mae Strategaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru ar VAWDASV 2016 – 2021 yn 
ymrwymo Llywodraeth Cymru i gyhoeddi canllaw statudol i awdurdodau perthnasol 
ar gomisiynu gwasanaethau trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais 
rhywiol. 
 
Nod y Canllaw Comisiynu yw hyrwyddo comisiynu cydweithredol o ansawdd uchel 
sy'n darparu gwasanaethau mwy cyson ac effeithiol i atal VAWDASV ac i ddiogelu a 
chefnogi dioddefwyr VAWDASV ledled Cymru. Mae’r canllaw hwn yn berthnasol i 
gomisiynu gwasanaethau VAVDASV arbenigol a’r rhai nad ydynt yn arbenigol, p’un 



ai a ydynt yn cael eu comisiynu gan y sector cyhoeddus, y sector preifat neu’r 
trydydd sector. 
 
Mae’r canllaw yn cefnogi comisiynu ymyriadau integredig a seiliedig ar dystiolaeth ar 
lefel genedlaethol, rhanbarthol a lleol, gan wasanaethau VAWDASV arbenigol a’r 
rhai nad ydynt yn arbenigol, i fodloni diben y Ddeddf. 
 
Mae’r canllaw yn berthnasol i gomisiynu VAWDASV a gwasanaethau cysylltiedig 
gan awdurdodau perthnasol o dan y Ddeddf. Diffinnir awdurdodau perthnasol fel 
awdurdodau lleol, byrddau iechyd lleol, awdurdodau tân ac achub ac 
Ymddiriedolaethau'r GIG, ac i’r graddau y cyhoeddir y canllaw dan adran 15 o’r 
Ddeddf honno (‘pŵer i gyhoeddi canllaw statudol’). 
 
Cynorthwyodd y grŵp Gorchwyl a Gorffen Cyllid Cynaliadwy gyda drafftio’r canllaw 
i'w ystyried gan Lywodraeth Cymru, yn seiliedig ar becyn cymorth comisiynu a 
ariennir gan Sefydliad Lloyds ac sydd wedi’i osod o fewn cyd-destun rhanbartholi 
cyllid trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol (VAWDASV) 
Llywodraeth Cymru.  Ymgynghorwyd ynghylch y Canllaw hwn fel y’i cwblhawyd gan 
Lywodraeth Cymru, 29 Mawrth 2018.  Caeodd yr ymgynghoriad 22 Mehefin 2018 ac 
mae’r Canllaw yn cael ei ddiwygio gan ystyried yr ymatebion i’r ymgynghoriad.   
 

Bydd penderfyniad ynghylch pryd y caiff ei gyhoeddi fel canllaw statudol i ddilyn.  
 

 




