
 

 

 

Y Grŵp Trawsbleidiol ar y Cyd ar Drais yn erbyn Menywod a Phlant 
27 Tachwedd 2018 

12:30 – 13:00 
Ystafell y Cyfryngau, y Senedd 

 
Cadeiryddion: Jane Hutt AC a Siân Gwenllian AC (GTB ar Fenywod) 
Bethan Sayed AC a Mark Isherwood AC (GTB ar DMP) 
Ysgrifenyddiaeth: WEN Cymru a Chymorth i Ferched Cymru 
 
Yn bresennol: 

Jane Hutt AC Cyd-gadeirydd - menywod 

Siân Gwenllian AC Cyd-gadeirydd - menywod 

Mark Isherwood AC Cyd-gadeirydd - TMP 

Jayne Bryant AC Siaradwr 

Yasmin Khan Siaradwr 

Catherine Fookes WEN Cymru (Ysgrifennydd) 

Hilary Watson WEN Cymru (Cofnodion) 

Eli Crouch-Puzey Cymorth i Ferched Cymru  

Gwendolyn Sterk Cymorth i Ferched Cymru (Ysgrifennydd) 

Gauri Taylor-Nayar Cymorth i Ferched Cymru 

Merrill Mutale BAWSO 

Maria Mesa Women Connect First 

Chizi Phiri  UCMC 

Cerith Rhys-Jones UCMC 

Vivienne Laing NSPCC Cymru 

Rachel Cable Oxfam Cymru 

Crash Wiggley Stonewall Cymru 

Sarah Thomas NFWI Cymru 

Helen Mary Jones AC Aelod Cynulliad 

Leanne Wood AC Aelod Cynulliad 

Becs Parker Staff Cymorth Aelod Cynulliad (John Griffiths) 

Jackie Jones Cynulliad Menywod Cymru 

Phoebe Owen Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru 

Llinos Price Unigolyn 

Polly Winn Chwarae Teg 

Hilary Roberts Cymorth i Ferched Cymru 

 
  



 

 

Ymddiheuriadau: 

Bethan Sayed AC Cyd-gadeirydd - TMP 

Rayner Rees Soroptimyddion 

Jess Blair Cymdeithas Diwygio Etholiadol Cymru 

Llyr Gruffydd AC Aelod Cynulliad 

Jane Ruthe RASASC Gogledd Cymru 

Sophie Howe Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol 

Kirsty Williams AC Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg 

Syr Roderick Evans Comisiynydd Safonau 

Laura McAllister Canolfan Llywodraethiant Cymru 
 
Agenda:  

1) Croeso gan y Cadeiryddion 
2) Yasmin Khan - Cynghorydd Cenedlaethol ar gyfer Trais yn erbyn Menywod, Trais ar sail 

Rhyw, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol: Urddas a Pharch mewn perthynas ag Agenda 
VAWDASV Llywodraeth Cymru  

3) Jayne Bryant AC - Cadeirydd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad: Diweddariad ar argymhellion 
yr adroddiad 'Creu'r Diwylliant Cywir'  

4) Gwendolyn Sterk - Cymorth i Ferched Cymru a Catherine Fookes - WEN Cymru: Urddas a 
Pharch, VAWDASV a chydraddoldeb menywod  

5) Unrhyw fater arall 
 
Cofnodion: 

1. Croeso a Chyflwyniadau - Siân Gwenllian AC (Cyd-gadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar 
Fenywod) 

1. Croesawodd Siân Gwenllian fynychwyr i’r grwpiau trawsbleidiol ar y cyd, gan gydnabod 16 
Diwrnod o Weithredu ac Actifiaeth a bod angen newid cymdeithasol mewn perthynas ag 
urddas a pharch. Er mwyn dilyn y cyfarfod ar y cyd, mae angen ategu ein gweithredoedd gyda 
ffocws ar newid cymdeithasol i ddileu trais yn erbyn menywod. Yna cyflwynodd Siân Gwenllian 
AC y gwestai, Yasmin Khan, Cynghorydd Cenedlaethol ar gyfer Trais yn erbyn Menywod, Trais 
ar sail Rhyw, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol. 

 
2. Yasmin Khan - Cynghorydd Cenedlaethol ar gyfer Trais yn erbyn Menywod, Trais ar sail 

Rhyw, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol: Urddas a Pharch mewn perthynas ag Agenda 
VAWDASV Llywodraeth Cymru  

Esboniodd Yasmin Khan ei bod hi a Nazir Afzal yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru (LlC) i sicrhau 
urddas a pharch at fenywod, trwy greu diwylliant ar draws y sector cyfan. Dywedodd fod angen annog 
datgeliad a'i fod yn peri pryder bod llai nag 20 y cant o fenywod yn hyderus i ddod ymlaen, yn hytrach 
eu bod yn byw gyda thrawma trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol 
(VAWDASV). Mae LlC wedi ymrwymo i fframio VAWDASV o amgylch urddas a pharch. Dywedodd fod 
yn rhaid i hyfforddiant arwain at ganlyniadau a bod nodi risg yn gynharach a helpu i’w leihau yn bwysig, 
a bod newid cymdeithasol yn hollbwysig. Siaradodd am y tair thema sy'n rhedeg trwy waith LlC: Atal, 
Diogelu a Chefnogi. Nododd yr angen am ddull cydgysylltiedig fel bod rhywun yn gwrando ar oroeswyr 



 

 

pan fyddant yn rhoi gwybod am achos VAWDASV ac nad ydynt yn cael eu pasio rhwng sawl 
gwasanaeth gwahanol.  
 
Nododd Yasmin Khan hefyd fod angen deall trais rhywiol yn llawer gwell a nododd fod ôl-ofal yn 
hanfodol i gadw menywod yn ddiogel ac i gadw eu hurddas. Mae angen dull datblygu system gyfan ac 
mae angen herio'r troseddwyr. Mae angen i wasanaethau cyhoeddus wneud pethau'n wahanol. 
Soniodd Yasmin am y grŵp cyllido cynaliadwy y mae'n ei gadeirio, sy'n edrych ar angen heb ei ddiwallu. 
Mae'n angenrheidiol gweithio'n ddoethach ac ar y cyd. Dywedodd nad oes y fath beth â goroeswr 
'nodweddiadol' a bod y Prif Weinidog (Carwyn Jones AC) wedi anfon llythyr at y Prif Weinidog Theresa 
May i'w hannog i gadarnhau’r 'Confensiwn Istanbwl'1.  
 
Gofynnodd y mynychwyr pa mor bell i ffwrdd o weithredu Deddf VAWDASV Cymru (2015) ydyn ni. 
Dywedodd Yasmin Khan fod gennym ffordd i fynd eto ond ein bod yn symud i'r cyfeiriad cywir a bod y 
Ddeddf eisoes wedi gwella ymateb. Mae angen gwell cydgysylltiad ym maes iechyd. Sefydlir grŵp 
gweinidogol traws-lywodraethol yn seiliedig ar argymhellion yr Ymgynghorwyr Cenedlaethol, i 
flaenoriaethu VAWDASV ym mhortffolio pob un o Ysgrifenyddion y Cabinet.  
 
Gofynnwyd i Yasmin am yr addysg perthnasoedd a rhywioldeb sydd ddim yn cael ei gyflwyno cyn 2021 
gyda'r cwricwlwm wedi newid. Dywedodd Yasmin er bod y maes hwn ar ei hôl hi ar hyn o bryd, roedd 
y Cynghorwyr Cenedlaethol i fod i gwrdd â'r Comisiynydd Plant yn fuan i drafod ymhellach. Hefyd ar 
bwnc addysg, bu trafodaeth bod goroeswyr yn destun beio dioddefwyr mewn ysgolion - yn 
uniongyrchol a thrwy eu plant, y gall ysgolion fod yn anghyson a bod angen gwneud mwy mewn 
ysgolion, addysg uwch a phrifysgolion. Rhaid bwrw ymlaen ag anghenion plant a phobl ifanc o ystyried 
cyfarfod yr Ymgynghorydd Cenedlaethol gyda'r Comisiynydd Plant sydd ar y gweill. 
 

3. Jayne Bryant AC - Cadeirydd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad: Diweddariad ar argymhellion 
yr adroddiad 'Creu'r Diwylliant Cywir'  

Cyn cyflwyno'r siaradwr nesaf, nododd Siân Gwenllian AC fod y Comisiynydd Safonau, Syr Roderick 
Evans wedi cael gwahoddiad i siarad hefyd. Gwrthododd y gwahoddiad ond anfonodd wahoddiad i 
gadeiryddion y GTB gwrdd ag ef i drafod sgwrs y cyfarfod hwn. Dywedodd Jayne Bryant AC y byddai 
gan y Pwyllgor Safonau ddiddordeb mawr mewn cael gwybod am ganlyniad y cyfarfod hwn.  
 
Trafododd Jayne Bryant AC adroddiad diweddar y Pwyllgor Safonau, Creating the Right Culture/ Creu’r 
Diwylliant Cywir. Trafododd yr anghydbwysedd pŵer a sut y dylai Cynulliad Cenedlaethol Cymru fod 
â'r safonau uchaf, ac eto roedd achosion o aflonyddwch rhywiol yn y Cynulliad Cenedlaethol sydd heb 
eu hadrodd. Diolchodd Jayne Bryant AC i gyfranwyr i'r adroddiad a nododd fod rhai ymatebion wedi'u 
rhoi'n ddienw. Amlygwyd natur gysylltiedig agos bywyd cyhoeddus Cymru. Mae angen diwylliant 
arnom sy'n grymuso pawb i dynnu sylw at ymddygiad annerbyniol ac i gael amrywiaeth mewn 
gwleidyddiaeth. Mae angen newid yn y ddealltwriaeth o'r hyn sy'n dderbyniol. Ac mae angen i'r system 
fod yn hyblyg. Dywedodd fod tarddiad Cod Ymddygiad Aelodau'r Cynulliad wedi'i wreiddio yn y 
sgandal treuliau yn San Steffan, sy'n golygu bod diweddaru'r gwreiddiol yn hollbwysig gan fod angen 
eglurder. 

 
1 Confensiwn Cyngor Ewrop ar atal a brwydro yn erbyn trais yn erbyn menywod a thrais 

domestig 

http://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e
http://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e


 

 

 
Dywedodd Jayne Bryant AC fod swyddogion cyswllt wedi bod ar waith ers mis Mai 2018 ac yn cael eu 
defnyddio gan weithwyr yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru. Rhaid i'r Cynulliad Cenedlaethol osod 
esiampl ar gyfer arfer da i weddill Cymru a thu hwnt. Bu trafodaeth o'r llawr ynghylch hepgor 
adroddiadau dienw. Gofynnodd y Pwyllgor am enghreifftiau rhyngwladol o arfer da ond ni 
dderbyniodd unrhyw un yr oeddent yn teimlo oedd yn berthnasol: gofynnodd Jayne Bryant AC am 
unrhyw ymchwil, efallai o Sgandinafia, Seland Newydd neu gwmnïau (gyda hierarchaeth serth iawn 
oherwydd strwythur pŵer AC) a allai fod yn berthnasol.  
 
Trafododd y grŵp gynorthwyo'r Pwyllgor Safonau i weithredu ar yr adroddiad 'Creu'r Diwylliant Cywir', 
gan gynnwys edrych ar yr amserlenni (cadarnhaodd Jayne Bryant AC y GELLIR clywed cwynion dros 12 
mis oed - rhaid iddynt fod yn hyblyg) - a thrafod cwynion anhysbys (mae angen i ni wirio bod y 
Comisiynydd a'r Pwyllgor yn cytuno ar y ffaith y gellir clywed cwynion dienw) ac yn ystyried arfer gorau 
rhyngwladol. 
 
Gofynnwyd i Jayne Bryant AC a oedd gwaith y Pwyllgor Safonau yn archwilio llywodraeth leol hefyd 
gan fod ymddygiad gwleidyddion wrth iddynt symud ymlaen o lywodraeth leol i'r Cynulliad 
Cenedlaethol - os ydynt yn teithio'r llwybr hwn - yn bwysig i'w nodi. Cadarnhaodd Jayne Bryant AC fod 
y Pwyllgor Safonau yn edrych ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn unig. Nodwyd bod pwyllgorau eraill 
yn ymchwilio i lywodraeth leol, gan gynnwys y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a 
Chymunedau, sydd ar hyn o bryd yn cynnal ymchwiliad i amrywiaeth mewn llywodraeth leol. 
 
Teimlwyd bod yn rhaid annog llywodraeth leol i fabwysiadu'r adroddiad safonau 'Creu'r Diwylliant 
Cywir' a gwella amrywiaeth cynrychiolaeth etholiadol llywodraeth leol. 
 
Dywedodd Rachel Cable, Pennaeth Oxfam Cymru, fod Oxfam ar hyn o bryd yn cynnal darn enfawr o 
waith i ddiogelu byd-eang ac y gall Oxfam rannu eu gwaith.  
 

4. Gwendolyn Sterk - Cymorth i Ferched Cymru a Catherine Fookes - WEN Cymru: Urddas a 
Pharch, VAWDASV a chydraddoldeb menywod  

Bu Cymorth Merched Cymru a WEN Cymru yn trafod treiddioldeb VAWDASV a'i roi yng nghyd-
destun y mudiad rhyngwladol, fel Time's Up a #MeToo. Mae Cymorth i Ferched Cymru wedi cael 
yr hawliau i'r mudiad Time's Up yng Nghymru, gyda digwyddiad i ddod. Amlygodd y ddau yr angen 
i ymddygiad cyflawnwyr gael ei herio a'i gosbi a nodwyd eto bod yn rhaid credu goroeswyr, a deall 
eu profiadau. Mae aflonyddwch rhywiol yn achos ac yn ganlyniad anghydraddoldeb rhywiol, sy'n 
golygu bod cysylltu agendâu Urddas a Pharch â'r Adolygiad o Gydraddoldeb Rhywedd yng 
Nghymru yn bwysig. Mae angen i Gymru ddangos dim goddefgarwch o bob math o VAWDASV. 
Mae gwasanaethau cymorth da iawn yng Nghymru, ac mae angen ariannu'r rhain yn gynaliadwy. 
Gellir cysylltu’r ymgyrch Time’s Up â'r ymgyrch 50:50 i wella cynrychiolaeth menywod mewn 
bywyd cyhoeddus. 

 
 
Bu WEN Cymru yn trafod Maniffesto’r Menywod a'r angen i ddod â thrais ar sail rhywedd i ben yn y 
gweithle a sut mae angen cydbwysedd rhywedd 50:50 yn y Cynulliad Cenedlaethol ac ar lefel 
llywodraeth leol ond mae aflonyddwch ar-lein treiddiol, a bwlio ac aflonyddu a brofir gan fenywod 



 

 

sy'n ymgeiswyr a gwleidyddion yn creu rhwystr enfawr i gyflawni'r balansau hyn o ran rhywedd. 
Trafododd WEN Cymru yr ymgyrch 50:50 dros gynrychiolaeth a drafodwyd yn y cyfarfod blaenorol - 
bydd y cynllun drafft yn cael ei ddosbarthu - cyn ei lansio yn 2019. Rhoddodd Catherine Fookes 
ddiweddariad ar gyfarfod WEN Cymru, y Comisiwn Menywod a Chydraddoldeb a’r Comisiwn Hawliau 
Dynol gyda'r Prif Weinidog (Carwyn Jones AC) ynghylch CEDAW a Chonfensiwn Istanbwl a bod 
Llywodraeth Cymru yn edrych ar sut y gall ymgorffori CEDAW a Chonfensiwn Istanbwl i'w waith. 
(Nodwyd y byddai Prif Weinidog newydd yn cael ei benodi yn ystod yr wythnosau nesaf). Rhaid i’r 
gwaith o fonitro camau gweithredu Llywodraeth Cymru gynnwys profi canlyniadau ymrwymiad y Prif 
Weinidog i fabwysiadu Confensiwn Istanbwl a sefydlu Cyd-Grŵp Gweinidogol ar fynd i’r afael â thrais 
yn erbyn menywod. 
 
Roedd disgwyl i Julie James AC wneud datganiad ar VAWDASV y prynhawn hwnnw. Gofynnodd y llawr 
am Fil Cam-drin Domestig Llywodraeth y DU ac ymgysylltiad Cymru yn hynny. Nododd Cymorth i 
Ferched Cymru na fyddai Llywodraeth Cymru yn edrych arno gan ei fod yn faes datganoledig ond bod 
y sector VAWDASV yng Nghymru wedi chwarae rhan fawr. Byddai'n bosibl gofyn mwy i Gynghorwyr 
Cenedlaethol Cymru am y sgyrsiau a fu rhwng swyddogion a'n Cynghorwyr Cenedlaethol a'u 
cymheiriaid yn Llundain. 
 
Camau gweithredu: 
 

1) Ysgrifennu at y Comisiynydd Safonau yn dilyn ei wahoddiad i gyfarfod (Cadeiryddion/ 
Ysgrifenyddion) 

2) Diweddaru'r Pwyllgor Safonau ar ganlyniad cyfarfod y Cadeiryddion gyda'r Comisiynydd 
Safonau (Cadeiryddion/Ysgrifenyddion) 

3) Unrhyw waith ymchwil rhyngwladol - gwledydd neu gwmnïau (gyda hierarchaeth serth iawn 
oherwydd strwythur pŵer AC) a allai fod yn berthnasol ar arferion safonau da i'w cyflwyno 
i'r Pwyllgor Safonau (Pawb) 

a. Dywedodd Rachel Cable o Oxfam fod Oxfam wrthi’n gwneud darn enfawr o waith 
ar ddiogelu byd-eang ac y gall Oxfam rannu eu gwaith. (Oxfam Cymru) 

4) Dosbarthu cynllun drafft ar gyfer yr ymgyrch 50:50 gan y GTB ar Fenywod (WEN Cymru) 
5) Gofyn i Gynghorwyr Cenedlaethol am eu hymgysylltiad hwy a Swyddogion Cymru â Bil Cam-

drin Domestig Llywodraeth y DU (Cymorth i Ferched Cymru) 
6) Cynorthwyo'r Pwyllgor Safonau i weithredu adroddiad 'Creu'r Diwylliant Cywir', gan 

gynnwys edrych ar yr amserlenni (cadarnhaodd Jayne Bryant AC y gellir clywed cwynion 
dros 12 mis oed - rhaid iddynt fod yn hyblyg) - a thrafod cwynion di-enw (mae angen 
gwirio bod y Comisiynydd a'r Pwyllgor yn cytuno ar y ffaith y gellir clywed cwynion di-enw 
ac ystyried arfer gorau rhyngwladol. (Cadeiryddion/Ysgrifenyddion) 

 


