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CYFLWYNIAD 

 

Cefndir a nod  

Sicrhaodd ymchwilwyr ym Mhrifysgol De Cymru (PDC) gyllid mewnol drwy Gyfadran Busnes 

a Diwydiannau Creadigol (BDC) PDC, i gynnal astudiaeth gyntaf Rhwydwaith Ymchwil Trais 

yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV) Cymru.  Wedi'i lansio 

ym mis Tachwedd 2021, nod Rhwydwaith Ymchwil VAWDASV Cymru yw creu cymuned 

ymchwil gynhwysol i Gymru sy'n darparu fforwm diogel ac agored i ddwyn y rhai sy'n 

gweithio tuag at ddileu VAWDASV ynghyd i bennu agenda ymchwil y dyfodol, meithrin 

cydweithredu a datblygu ceisiadau grant, ymgymryd ag ymchwil o ansawdd uchel, a 

gweithio tuag at ddileu VAWDASV.   

Gan ddefnyddio dull Mapio Cysyniadau Grŵp (MCG), dull consensws ar-lein, nod yr 

astudiaeth oedd archwilio a chyd-gynhyrchu blaenoriaethau ymchwil VAWDASV ar gyfer y 

sector yng Nghymru gyda gweithwyr proffesiynol VAWDASV arbenigol ac anarbenigol, 

gweithwyr proffesiynol eraill yn y sector, llunwyr polisi ac academyddion ledled Cymru.  At 

ddibenion yr ymchwil hon, rydym yn defnyddio gweithwyr proffesiynol yn y sector fel term 

cynhwysol sy'n cynnwys gweithwyr cyflogedig a di-dâl, goroeswyr a grwpiau wedi’u harwain 

gan oroeswyr.  Bwriad canfyddiadau'r astudiaeth hon yw llywio gwaith Rhwydwaith Ymchwil 

VAWDASV Cymru yn y dyfodol, cyfrannu at bolisi ac arfer presennol, a chefnogi 

penderfyniadau comisiynu yn y dyfodol.  

Cyd-destun polisi/tirwedd 

Mae VAWDASV yn broblem iechyd cyhoeddus a gofal cymdeithasol fawr, ac yn fater 

cyfiawnder troseddol a hawliau dynol, gydag amrywiaeth o ganlyniadau andwyol i iechyd a 

lles gydol oes (Addis a Snowdon, 2021).  Cydnabyddir amrywiaeth o fathau o drais o fewn y 

term VAWDASV, mae'r rhain yn cynnwys trais ar sail rhyw (GBV); trais gan bartner agos 

(IPV); trais a cham-drin domestig (DVA); trais a cham-drin rhywiol (SVA); rheolaeth drwy 

orfodaeth; priodas dan orfod; priodas plant; cam-drin er anrhydedd honedig (HBA); 

anffurfio organau rhywiol benywod (FGM); masnachu mewn pobl; aflonyddu rhywiol; 

aflonyddu seiber;  a thrais dêtio’r arddegau (ADV). Defnyddir llawer o'r termau hyn fel 

termau ymbarél ac nid ydynt yn annibynnol ar ei gilydd (Addis a Snowdon, 2021). Mae gan 

VAWDASV ganlyniadau niweidiol sylweddol fel iechyd meddwl a chorfforol yn dirywio, 

ansawdd bywyd is (e.e., digartrefedd, tlodi, ynysu a chamddefnyddio sylweddau), 

marwolaethau, ac mae'n amharu'n sylweddol ar blant. Gall unrhyw un waeth beth fo'i ryw, 

oedran, ethnigrwydd, rhyw, rhywioldeb, anabledd, crefydd neu gred, incwm, daearyddiaeth, 

neu ffordd o fyw brofi VAWDASV (Llywodraeth Cymru, 2016); mae'n effeithio ar bob 

cymuned ac ardal. 
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Yn y flwyddyn ddaeth i ben yn 2020, nododd Arolwg Troseddu Cymru a Lloegr fod 5.5% (2.3 

miliwn) o oedolion wedi profi cam-drin domestig yn y flwyddyn flaenorol (SYG, 2020). Mae 

hyn yn debygol o fod yn llawer is na'r gwir ffigurau gan fod yr ystadegau’n dibynnu ar 

ddadansoddi data cyfiawnder troseddol, fydd yn eithrio pawb sy'n wynebu rhwystrau sy'n 

eu hatal rhag adrodd am VAWDASV. Mae profiad yn dangos bod hyn yn achosi tanadrodd 

sylweddol. Nid yw’r ffigurau ychwaith yn ystyried dioddefwyr eilaidd, fel rhai sy'n dystion i 

gamdriniaeth a theuluoedd a rhwydweithiau estynedig ehangach. Yn yr un modd, nid yw'r 

ffigurau hyn yn cyfrif am unrhyw un o dan 16 oed neu dros 74 oed, ac nid ydynt ychwaith yn 

adlewyrchu'r cynnydd a gofnodwyd mewn VAWDASV yn ystod y pandemig COVID-19 

parhaus, a ddechreuodd yn 2020.  Arweiniodd annibynadwyedd y ffigurau at Gymorth i 

Fenywod (dim dyddiad) yn tynnu sylw at absenoldeb "data dibynadwy ar gam-drin 

domestig". Mae adroddiad a gomisiynwyd gan Swyddfa Gartref y DU yn amcangyfrif bod 

cost economaidd a chymdeithasol cam-drin domestig yng Nghymru a Lloegr yn £66 biliwn y 

flwyddyn (Oliver et al 2019). Er gwaethaf cyfyngiadau'r data, gwyddom y gall mynd i'r afael â 

VAWDASV wella iechyd a lles unigolion a chymunedau a gall gael effeithio’n gadarnhaol ar 

yr economi a chymdeithas (Addis a Snowdon, 2021), a bod  'y gost, yn nhermau dynol ac 

economaidd mor sylweddol fel bod hyd yn oed ymyriadau sydd ond ychydig yn effeithiol yn 

gost-effeithiol' (NICE,  2014).  

Mae dileu VAWDASV yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru (LlC). Dilynwyd 'Deddf VAWDASV 

(Cymru) 2015’ (LlC, 2015) gan y 'Strategaeth Genedlaethol' (LlC, 2016). Roedd hyn ar flaen y 

gad yn y DU, a Chymru oedd y wlad gyntaf i basio Deddf VAWDASV bwrpasol.  Mae'r Ddeddf 

wedi'i llunio o amgylch dyletswyddau penodol, sydd ar waith ar gyfer Llywodraeth Cymru, 

awdurdodau lleol, Byrddau Iechyd, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, Cynghorydd 

Cenedlaethol Cymru, ac "awdurdodau perthnasol" eraill (LlC, 2015).  Ers cyflwyno'r Ddeddf, 

mae cynnydd sylweddol wedi'i wneud yng Nghymru, a nodir mewn adroddiadau blynyddol 

gan y Cynghorydd Cenedlaethol (LlC, 2020). Mae 'Strategaeth Genedlaethol VAWDASV 

(2022-26)',  a ailwampiwyd gan LlC, yn ceisio mabwysiadu dull Cymru gyfan o ddileu 

VAWDASV gyda'r nod o "wneud Cymru'r lle mwyaf diogel i fod yn fenyw" (LlC, 2022). Mae 

croestoriadedd thwng y Ddeddf a nifer o feysydd polisi a chyfreithiau eraill, wedi'u datganoli 

a heb eu datganoli, yn fwyaf nodedig ym meysydd iechyd a gofal cymdeithasol, addysg a 

chyfiawnder troseddol; yn arbennig o berthnasol mae 'Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 

Llesiant (Cymru) 2014', a 'Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015' (LlC, 2015b).   

Mae cyd-gynhyrchu a chydweithio yn sail i'r holl feysydd deddfwriaeth hyn ac maent wedi'u 

hymgorffori yn Neddf VAWDASV a  'VAWDASV: cynllun blynyddol y cynghorydd, 

cenedlaethol 2021 i 2022', sy'n cynnwys yr amcan allweddol o sicrhau "proses ddwys o 

ymgynghori â'r rhai yr effeithir arnynt gan y troseddau a'r ymddygiadau hyn a'r rhai sy'n 

gweithio i atal hyn rhag digwydd." (2020 , t. 5). 
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DULL AC YMAGWEDD 

 

Mapio Cysyniadau Grŵp 

Defnyddiodd yr astudiaeth ddull consensws ar-lein, Mapio Cysyniadau Grŵp (MCG; Kane a 

Trochim, 2007) i archwilio'r hyn yr ystyriai cyfranogwyr yn 'flaenoriaethau ymchwil 

VAWDASV ar gyfer Cymru'. Mae MCG yn ddull soffistigedig, cadarn a chyfranogol o 

ymgysylltu â holl randdeiliaid proses ymchwil. Mae'n integreiddio prosesau ansoddol â 

dadansoddiad ystadegol aml-amrywiolyn i alluogi grŵp amrywiol o bobl i fynegi eu syniadau 

a'u cynrychioli'n weledol drwy gyfres o fapiau cysylltiedig. Mae defnyddio MCG yn caniatáu i 

ymchwilwyr gyrraedd sampl genedlaethol o gyfranogwyr sydd wedi'u gwasgaru'n 

ddaearyddol. Gallai cyfranogwyr ymgysylltu â'r astudiaeth ar adeg ac mewn man cyfleus.  

Gofynnwyd i'r cyfranogwyr gwblhau tri cham dilyniannol yn unigol ar-lein; taflu syniadau, 

didoli a sgorio.   

Ffigur 1: Y broses ymchwil wedi’i haddasu o Kane a Trochim (2007). 

 

Mae'r dull MCG yn cael ei arwain gan hwylusydd ac yn defnyddio meddalwedd Group 

WisdomTM i gasglu, integreiddio, a dadansoddi data.  Drwy daflu syniadau gofynnir i  

gyfranogwyr gynhyrchu datganiadau mewn ymateb i anogwr, ar gyfer yr astudiaeth hon, yr 

anogwr oedd 'Blaenoriaeth ymchwil VAWDASV ar gyfer Cymru yw....'. Wedi i’r datganiadau 

gael eu cynhyrchu,  mae cyfranogwyr yn grwpio a didoli'r holl ddatganiadau a gynhyrchir yn 

'bentyrrau' thematig sy'n gwneud synnwyr iddynt, ac yn rhoi label iddynt. Yn olaf, gofynnir i 

gyfranogwyr raddio pob datganiad. Yn yr astudiaeth hon, defnyddiwyd tair graddfa sgorio, 

'pwysigrwydd', 'effaith', a’r 'gallu i gyflawni'. 

Ymgysylltu â 
Chyfranogwyr Ar-

lein

1. Taflu syniadau -
cynhyrchu 

datganiadau

2. Grwpio a didoli'n 
themâu â labeli

3. Graddio yn ôl 
pwysigrwydd, 

effaith a'r gallu i 
gyflawni

Dadansoddi a mapio
Trafodaeth - beth 

sy'n gwneud 
synnwyr?

Trosglwyddo i'r 
adroddiad
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Cynhaliwyd yr astudiaeth rhwng 21 Chwefror a 15 Mai 2022. Ceisiwyd a sicrhawyd 

cymeradwyaeth foesegol gan banel moeseg risg isel Cyfadran Busnes a Diwydiannau 

Creadigol PDC.  Sefydlwyd grŵp cynghori’n cynnwys aelodau hunanddewisiedig o blith 

Rhwydwaith Ymchwil VAWDASV Cymru ar ddechrau'r astudiaeth a chyfarfu'n rheolaidd, gan 

roi cyngor ac arweiniad parhaus e.e., o ran anogwyr, graddfeydd sgorio, glanhau 

datganiadau, dadansoddi a dehongli canlyniadau. 

Casglu data 

Anfonwyd gwahoddiadau i gymryd rhan at y 63 aelod o Rwydwaith Ymchwil VAWDASV 

Cymru, yn cynrychioli dros 40 o sefydliadau polisi, ymarfer ac ymchwil o bob rhan o Gymru. 

Anogwyd y rhai dderbyniodd wahoddiad i’w rannu o fewn eu rhwydweithiau. Gwahoddwyd 

aelodau o Rwydwaith Ymchwil VAWDASV Cymru hefyd.  

Cwestiynau demograffig 

Gofynnwyd tri chwestiwn demograffig i'r cyfranogwyr: 

1. Beth yw'r prif sefydliad/sector rydych chi'n gweithio ynddo? 

2. Ai VAWDASV yw eich prif ddiddordeb neu ffocws proffesiynol? 

3. Pa awdurdod lleol ydych chi wedi'ch lleoli'n broffesiynol ynddo yn bennaf? 

Cam 1: Taflu syniadau  

Gofynnwyd i'r cyfranogwyr a gofrestrodd ar y feddalwedd gwblhau un anogwr: 

 'Blaenoriaeth ymchwil VAWDASV ar gyfer Cymru yw....' 

Gallai cyfranogwyr gynhyrchu cynifer o ddatganiadau ag y credent eu bod yn briodol mewn 

ymateb i'r anogwr.  Roedd y cam taflu syniadau ar agor rhwng 21 Chwefror a 27 Mawrth 

2022. 

Cam 2: Didoli 

Yn y gweithgaredd hwn, didolodd cyfranogwyr yr holl ddatganiadau, a’u grwpio’n bentyrrau 

oedd yn gwneud synnwyr iddynt a rhoi label unigol i bob pentwr.  

Cam 3: Graddio 

Gofynnwyd i'r cyfranogwyr raddio pob datganiad a gynhyrchwyd gan ddefnyddio tair 

graddfa Likert 5-pwynt. 

1. Pwysigrwydd – pa mor bwysig yw'r datganiad o ran bod yn flaenoriaeth ymchwil 

VAWDASV i Gymru.  Cafodd pob datganiad ei raddio rhwng 1 a 5: 1 (ddim yn bwysig); 

2 (ychydig yn bwysig); 3 (yn gymharol bwysig); 4 (pwysig); 5 (pwysig iawn) 

2. Effaith - graddau'r effaith y gallai ymchwil yn y maes hwn ei chael (e.e., dylanwad 

ymchwil neu ei heffaith ar newid neu fudd y tu hwnt i'r byd academaidd).  Cafodd pob 
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datganiad ei raddio rhwng 1 a 5: 1 (ychydig neu ddim effaith); 2 (effaith 

gydnabyddedig ond cymedrol); 3 (effaith sylweddol); 4 (effaith sylweddol iawn); 5 

(effaith eithriadol) 

3. Gallu i gyflawni - i ba raddau y gellir cyflawni ymchwil yn y maes hwn (pa mor debygol 

yw hi y gellid cyflawni ymchwil yn y maes blaenoriaeth hwn yn llwyddiannus).  Cafodd 

pob datganiad ei raddio rhwng 1 a 5: 1 (anodd iawn ei gyflawni); 2 (anodd ei 

gyflawni); 3 (yn gymharol hawdd ei gyflawni); 4 (hawdd ei gyflawni); 5 (hawdd iawn ei 

gyflawni) 

Cynhaliwyd y gweithgareddau didoli a graddio ar yr un pryd ac roeddent ar agor rhwng 11 

Ebrill a 15 Mai 2022. 

Dadansoddi data 

Defnyddiwyd y feddalwedd ar-lein i gynnal pedwar cam dadansoddi data (Kane a Trochim, 

2007) yn dilyn prosesau adolygu, glanhau a derbyn data: 

• Cam 1: Dadansoddwyd ymatebion y tair demograffeg a gymerodd ran gan ddefnyddio 

ystadegau disgrifiadol. 

• Cam 2: Crëwyd matrics tebygrwydd o'r datganiadau a ddidolwyd gan gyfranogwyr. 

Mae hwn yn dangos nifer y cyfranogwyr a ddidolodd y datganiadau gyda'i gilydd. 

• Cam 3: Cynhyrchodd dadansoddiad aml-ddimensiwn o'r matrics tebygrwydd fap 

pwyntiau datganiadau. Dyrennir pwynt i bob datganiad cyfranogwr ar echel dau 

ddimensiwn (XY) (Ffigur 3). 

• Cam 4: Defnyddiwyd algorithm Ward mewn dadansoddiad hierarchaidd o glystyrau 

datganiadau i gynhyrchu: 

o Map clwstwr gyda labeli clwstwr lle cafodd datganiadau a oedd agosaf at ei 

gilydd eu grwpio gyda'i gilydd fel clystyrau (Ffigur 4), 

o Mapiau graddio clystyrau yn dangos gradd gyfartalog ar gyfer pob clwstwr 

(Ffigurau 5-7), 

o Adroddiad paru patrymau i'w gwneud yn haws cymharu'r graddau cyfanredol 

ar lefel clwstwr (Ffigur 8), 

o Adroddiadau parthau-gweithredu i'w gwneud yn haws cymharu sgoriau 

cymedrig rhwng dwy sgôr pob datganiad neu ddatganiadau o fewn clwstwr ar 

draws gwahanol grwpiau (Ffigurau 9-11). Roedd y dadansoddiad parthau-

gweithredu’n galluogi nodi'r datganiadau roedd cyfranogwyr yn eu hystyried 

bwysicaf, oedd â’r effaith fwyaf ac oedd fwyaf tebygol o allu cael eu cyflawni 

(Tabl 11), a datganiadau a gafodd eu graddio fel y rhai pwysicaf, oedd â’r 

effaith fwyaf ac oedd lleiaf hawdd eu cyflawni (Tabl 12).  
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CANFYDDIADAU 

Cafodd 39 o gyfranogwyr eu recriwtio, eu cydsynio a'u cofrestru ar yr astudiaeth MCG gan 

ddefnyddio  meddalwedd GroupWisdomTM. Mae Tabl 1 yn dangos nifer y cyfranogwyr a 

gwblhaodd bob gweithgaredd.  

Tabl 1: Nifer y cyfranogwyr a gwblhaodd bob gweithgaredd 

Gweithgaredd Cwblhau  

Cwestiynau cyfranogwyr  N=34 

Taflu syniadau N=28 

Didoli  N=22 

Graddio pwysigrwydd N=20 

Graddio effaith N=17 

Graddio’r gallu i gyflawni N=17 

 

Demograffeg cyfranogwyr 

Mae Tabl2 yn dangos bod mwyafrif y cyfranogwyr o’r trydydd sector (47%), ac yna'r byd 

academaidd ac yna ymchwil (18%). Cadarnhaodd y rhan fwyaf o'r cyfranogwyr (64%) mai  

VAWDASV oedd eu prif ddiddordeb neu ffocws proffesiynol (Tabl 3). 

Tabl 2: Prif sefydliad/sector 

Sefydliad/sector  Nifer % 

Trydydd sector (gan gynnwys gwasanaethau arbenigol fel iechyd 
meddwl a chamddefnyddio sylweddau), a grwpiau cymunedol lleol 

16 47.06 

Academaidd ac ymchwil 6 17.65 

Iechyd (gan gynnwys iechyd y cyhoedd) 5 14.71 

Arall 4 11.76 

Cyfiawnder Troseddol (gan gynnwys yr heddlu, cyfiawnder 
ieuenctid, gwasanaethau carchardai, y gwasanaeth prawf ac ati) 

1 2.94 

Addysg (gan gynnwys addysg gynradd ac uwchradd, gwasanaethau 
addysg arbenigol, addysg oedolion, ac addysg uwch lle mai 
addysgu/ymgysylltu â myfyrwyr yw eich prif ffocws) 

1 2.94 

Rôl arall gydag awdurdod lleol 1 2.94 

Gofal Cymdeithasol 0 0 

Cyfanswm  34 100 

 
Tabl 3: VAWDASV yn brif ddiddordeb neu ffocws proffesiynol 

Sefydliad/sector  Nifer  % 

Ie 25 73.53 

Na 9 26.47 

Cyfanswm 34 100 
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Roedd cyfranogwyr yn cynrychioli 11 o ardaloedd ALl ac yn fwyaf tebygol o fod wedi'u 

lleoli'n broffesiynol yng Nghaerdydd (n=13, 38%), ac yna Castell-nedd Port Talbot (n=4, 12%) 

(Ffigur 2). 

Ffigur 2: Ardal awdurdod lleol lle roedd cyfranogwyr wedi'u lleoli'n broffesiynol 

 

Dengys Tabl 4 ganfyddiadau'r trydydd cwestiwn demograffig, yn ôl rhanbarth. Roedd y 

cyfranogwyr wedi'u lleoli'n broffesiynol yn bennaf yn Ne-ddwyrain Cymru (n=19), gyda'r 

nifer lleiaf o gyfranogwyr yn cynrychioli Canolbarth Cymru (n=1).  

Tabl 4: Rhanbarthau lle roedd cyfranogwyr wedi'u lleoli'n broffesiynol 

Rhanbarth Nifer ymatebion 

Gogledd 7 

Canolbarth 1 

De-ddwyrain 19 

De-orllewin 7 

Cyfanswm 34 

 

Gweithgaredd 1: Taflu syniadau 

Yn ystod y gweithgaredd taflu syniadau, cynhyrchodd 28 o gyfranogwyr gronfa gychwynnol 

o 148 o ddatganiadau mewn ymateb i'r anogwr, 'Blaenoriaeth ymchwil VAWDASV ar gyfer 

Cymru yw....'. Uchafswm nifer y datganiadau ar gyfer y feddalwedd yw 125. Defnyddiwyd y 

dull Geiriau Allweddol mewn Cyd-destun (KWIC) i syntheseiddio'r rhestr datganiadau (Kane 

a Rosas, 2017). Roedd y broses yn dilyn yr hyn a amlinellir gan Kane a Trochim (2007) ac yn 

cynnwys adolygu'r rhestr wreiddiol, dileu datganiadau diangen/amherthnasol neu wedi’u 

dyblygu, a rhannu datganiadau cyfansawdd. Golygwyd datganiadau cyn lleied â phosibl, i 
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sicrhau cywirdeb gramadegol ac eglurder, yn enwedig o ran acronymau a jargon. Adolygwyd 

y rhestr gan y tîm ymchwil a'i rhannu â grŵp cynghori'r astudiaeth. Cytunodd y grŵp ar y 

rhestr derfynol, o 125 o ddatganiadau, a'i lanlwytho i'r feddalwedd ar gyfer camau 2 a 3. 

Mae'r rhestr lawn o ddatganiadau yn Atodiad 1 ac mae enghreifftiau o'r datganiadau (y pum 

datganiad uchaf) yn Nhabl 5. 

Tabl 5: Y pum datganiad uchaf 

Datganiad rhif Datganiad 

1 Cynyddu llais plant a phobl ifanc drwy ymchwil gyfranogol 

2 Gwerthuso a sicrhau ansawdd ymyriadau tramgwyddwyr 

3 Nodi'r angen am bolisïau gwaith VAWDASV ymhob pob sector a rolau a 
chyfrifoldebau cyflogwyr 

4 Deall profiadau myfyrwyr prifysgol a rolau a chyfrifoldebau Sefydliadau Addysg 
Uwch (SAU) 

5 Ymchwilio i werth rhwydweithiau cymorth cymheiriaid VAWDASV o ran adferiad 
a gwydnwch hirdymor 

 

Gweithgaredd 2: Didoli  

Yn y gweithgaredd hwn, didolwyd a grwpiwyd y datganiadau’n unigol i bentyrrau a 

rhoddwyd label unigol i bob pentwr. O hyn, cynhyrchodd y feddalwedd fap pwyntiau yn 

dangos pob un o'r 125 datganiad (Ffigur 3). 

Ffigur 3: Map pwyntiau wedi’i gynhyrchu gan feddalwedd gyda n=125 datganiad 
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Mae pob pwynt ar y map yn cynrychioli datganiad penodol. Mae'r bwlch rhwng y pwyntiau'n 

dangos pa mor aml y cafodd y datganiadau eu didoli gyda'i gilydd gan gyfranogwyr. Er 

enghraifft, mae datganiadau 66 a 97 (wedi'u cylchu mewn coch) yn agos at ei gilydd.  Golyga 

hyn eu bod wedi'u didoli gyda'i gilydd yn amlach nag y didolwyd nhw gyda datganiadau 

eraill sydd ymhellach ar wahân yn y map.  I'r gwrthwyneb, mae datganiad 88 a 99 (wedi'u 

cylchu mewn glas) ar ben arall y map ac nid oeddent wedi'u didoli gyda'i gilydd yn aml neu 

ni wnaed hynny o gwbl. 

Roedd gan y set ddata werth perthnasedd o 0.3130. Mae'r gwerth perthnasedd yn mesur 

graddau'r anghysondeb rhwng y pellteroedd ar y map a'r mewnbwn data matrics 

tebygrwydd (Kane a Trochim, 2007; Kane a Rosas, 2018).  Mae’r ystod dderbyniol rhwng 

0.205-0.365 (Kane a Trochim, 2007), felly ystyrir bod y map a gynhyrchwyd yn ffit da.  

Map Clwstwr 

Cynhaliwyd dadansoddiad clwstwr hierarchaidd i ddod o hyd i'r nifer gorau o glystyrau. 

Cynhyrchwyd saith map clwstwr (5-12 o atebion clwstwr) i ddangos dosbarthiad sut y 

cafodd datganiadau oedd wedi'u didoli eu grwpio o fewn clystyrau. Adolygodd y tîm 

ymchwil (SW ac EUL) yr opsiynau yn gyntaf, a chyflwynwyd dau fap clwstwr (10 ac 11 

clwstwr) i grŵp cynghori'r astudiaeth i'w hadolygu.  Yn dilyn adolygiad o'r atebion clwstwr,  

nid oedd clystyrau 5-9 yn cynrychioli manylder cylch gwaith eang VAWDASV, ond roedd y 

datrysiad 12 clwstwr yn gorgyffwrdd ac nid oedd yn ddigon cryno.  Yn dilyn trafodaeth fanwl 

gyda'r grŵp cynghori,  cytunwyd ar fodel 10 clwstwr.  

Cynhyrchodd y feddalwedd restr o labeli clwstwr posibl, yn unol â’r labeli a roddwyd gan 

gyfranogwyr yn y cam didoli.  Dadansoddwyd datganiadau ym mhob un o'r 10 clwstwr a 

dewiswyd y label fwyaf priodol.  Ychydig iawn o olygu wnaeth tîm yr astudiaeth ar labeli, a 

hynny er mwyn sicrhau eu bod yn adlewyrchu'r dirwedd VAWDASV bresennol yn gywir;  er 

enghraifft, labelu clwstwr 7 yn unol â gwaith presennol tramgwyddwyr (LlC, 2022).  Y labeli 

terfynol y cytunwyd arnynt oedd;  Plant a phobl ifanc (1), Codi ymwybyddiaeth (2), Polisi ac 

ymarfer (3), Deall effeithiau ac anghenion (4), Darpariaeth gynaliadwy wedi’i llywio gan 

angen (5), Cyllid cynaliadwy (6), YAC tramgwyddwyr (Ymyrraeth ac Atal Cynnar) a  Newid 

Ymddygiad (7), Yr Heddlu a chyfiawnder troseddol (8), Anghenion cymhleth a chroestoriadol 

(9), a ffactorau economaidd-gymdeithasol (10) (Ffigur 4). 
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Ffigur 4: Map clwstwr gyda labeli o'r ymarfer didoli gan gyfranogwyr 

 

Mae lleoliad pob datganiad o fewn clwstwr yn seiliedig ar y ffordd y gwnaeth cyfranogwyr 

grwpio datganiadau. Er enghraifft, mae datganiad 49, 'Deall graddau'r effaith y mae cam-

drin domestig a thrais rhywiol yn ei chael ar iechyd meddwl teuluol' yn rhan o'r  clwstwr 

'Codi ymwybyddiaeth' oherwydd mai dyma lle y lleolwyd ef amlaf gan gyfranogwyr. 

Dangosir y berthynas gysyniadol rhwng clystyrau gan y pellter rhyngddynt - pellter byr = 

perthynas gref; pellter mawr = perthynas wan.  Felly, mae clwstwr 6 'Cyllid cynaliadwy' yn 

agosach at glwstwr 3 'Polisi ac ymarfer' a chlwstwr 5 ' Darpariaeth gynaliadwy wedi’i llywio 

gan angen' na chlystyrau eraill.  

Clwstwr 1 'Plant a Phobl Ifanc' a chlwstwr 9 'Anghenion cymhleth a chroestoriadol' oedd â'r 

nifer fwyaf o ddatganiadau (n=21) a chlwstwr 8 'Heddlu a chyfiawnder troseddol' oedd â'r 

lleiaf o ddatganiadau (n=7).  Mae gwerthoedd pontio yn dangos pa mor agos y mae 

datganiad yn gysylltiedig â'r eitemau eraill o fewn ei glwstwr.  Mae gwerthoedd pontio yn 

amrywio rhwng 0 ac 1. Dengys gwerthoedd pontio uchel fod datganiad wedi'i ddidoli gyda 

syniadau mewn nifer o glystyrau eraill. Dengys gwerthoedd pontio isel fod y datganiad 

wedi'i ddidoli'n fwy cyson o fewn y clwstwr hwnnw, mae'r datganiadau hyn yn cynrychioli'r 

'datganiadau angori' o fewn clwstwr. Dengys Tabl 6 nifer y datganiadau fesul clwstwr, 

gwerth pontio'r clwstwr, a'r ddau â'r gwerthoedd pontio isaf o fewn y clwstwr (h.y. y 

datganiadau angori).  Mae datganiadau angori’n rhoi ffocws defnyddiol i'r clwstwr gan mai 

nhw yw'r datganiad(au) a gafodd eu didoli'n fwyaf cyson gyda'i gilydd yn eu clwstwr, gan 

olygu eu bod yn adlewyrchu cynnwys y clwstwr hwnnw mwy nag oedd eraill h.y. 'ffit' agosaf 

i'r clwstwr.  Mae'r gwerth pontio cyfartalog ar gyfer Clwstwr 1 Plant a phobl ifanc (0.27) yn 

dangos mai'r clwstwr hwn yw'r mwyaf cydlynol o bob clwstwr, a'i fod yn gynrychiolaeth dda 

o'r data (Tabl 6). 
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Tabl 6: Datganiadau angori ar gyfer pob clwstwr, nifer y datganiadau fesul clwstwr a gwerth pontio 
clystyrau a datganiadau angori (mae gwerthoedd pontio is yn ffit agosach i'r clwstwr) 

Rhif Clwstwr Gwerth pontio 

1- Plant a phobl ifanc (n=21) 0.27 

16 Er bod plant sydd wedi bod yn dyst i gamdriniaeth bellach yn cael eu 
hystyried yn ddioddefwyr yn eu rhinwedd eu hunain, nid ydynt yn gallu 
cael cymorth heb ganiatâd rhieni 

0 

27 Gweithio gyda phlant i'w hatal ond hefyd eu diogelu fel nad yw cam-drin 
yn llywio eu dyfodol 

0.01 

2- Bylchau yn y gwasanaethau a ddarperir (n=14) 0.72 

40 Pa effaith gaiff y cyfryngau cymdeithasol ar oroeswyr? Yn aml, adroddir 
am achosion yn y cyfryngau ac yna'u rhannu ar lwyfannau cymdeithasol. 
Ydy hyn yn achosi straen neu bryder ychwanegol i oroeswyr? 

0.48 

77 Cam-drin Seiber/ar-lein fel mater iechyd cyhoeddus - beth yw hyn? Sut 
mae'n amlygu a chysylltu â mathau eraill o VAWDASV? Sut y gellir ei atal? 

0.48 

3- Polisi ac ymarfer (n=10) 0.55 

114 Adolygiad eang o lenyddiaeth ryngwladol i benderfynu beth sy'n 
gweithio, a choladu tystiolaeth o arfer da 

0.44 

33 Archwilio dull seiliedig ar drawma sy'n briodol ar gyfer dioddefwyr sy'n 
goroesi gydol bywyd 

0.47 

4- Deall effeithiau ac angen (n=10) 0.45 

17 Asesu a yw gwasanaethau arbenigol yng Nghymru wir yn seiliedig ar 
drawma, yn cael eu harwain gan anghenion, ac yn seiliedig ar gryfderau? 

0.38 

73 Ydy VAWDASV yn wahanol mewn  gwahanol rannau o Gymru, ac os felly, 
sut a pham? 

0.39 

5- Darpariaeth gynaliadwy wedi’i llywio gan angen (n=11) 0.49 

48 Ble mae'r bylchau mewn gwasanaethau ledled Cymru, ac i ba raddau y 
mae'r bylchau hyn yn amrywio ledled Cymru 

0.41 

122 Creu cydweithredfa arbenigedd i nodi bylchau mewn gwasanaeth a 
darpariaeth ar gyfer y rhai sy'n cael eu cam-drin 

0.41 

6- Cyllid cynaliadwy (n=11) 0.46 

13 Mapio arferion comisiynu Awdurdodau Lleol ledled Cymru o'u cymharu 
â'r Canllawiau Ymarfer Comisiynu Statudol 

0.4 

83 Sut mae arferion comisiynu yng Nghymru yn llunio/cyfyngu ar ddarparu 
gwasanaethau arbenigol 

0.41 

7- YAC Tramgwyddwyr a Newid Ymddygiad (n=12) 0.51 

61 Beth fyddai'n cefnogi tramgwyddwyr pan fyddant yn teimlo eu bod 
mewn perygl o aildroseddu? 

0.23 

50 Datrysiadau o ran tramgwyddwyr nad ydynt yn cydweithredu 0.25 

8- Heddlu a chyfiawnder troseddol (n=7) 0.63 

37 Pam mae cyfraddau euogfarnu am droseddau rhywiol mor isel 0.52 

41 Beth yw agweddau'r heddlu sy'n mynychu aelwydydd cam-drin domestig 
yn rheolaidd? 

0.58 

9- Anghenion cymhleth a chroestoriadol (n=21) 0.47 

21 Y bylchau yn y ddarpariaeth arbenigol gan ac ar gyfer grwpiau penodol; 
e.e., darpariaeth LHDTC+ ac ati ar gyfer plant a phobl ifanc 

0.32 

46 Deall y ffyrdd gorau o gefnogi goroeswyr Traws ac anneuaidd yng 
Nghymru gan gynnwys mynediad at lochesi i sicrhau eu diogelwch 

0.32 

10- Ffactorau economaidd-gymdeithasol  (n=8) 0.61 
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125 Archwilio gwahaniaethau profiadau mewn cymunedau gwledig ac 
ardaloedd dwysedd uchel 

0.48 

97 Deall cydberthynas cam-drin domestig a chamddefnyddio sylweddau 0.51 

 

Gweithgaredd 3: Graddio 'pwysigrwydd', 'effaith', a’r 'gallu i gyflawni' 

Yn y gweithgaredd olaf, gofynnwyd i gyfranogwyr raddio pob un o'r 125 datganiad ar dair 

graddfa Likert yn amrywio o 1 – 5 o ran pwysigrwydd, effaith a'r gallu i gyflawni, lle mae 1 yn  

isel iawn o ran pwysigrwydd, effaith a’r gallu i gyflawni ac mae 5 yn uchel iawn o ran 

pwysigrwydd, effaith a’r gallu i gyflawni.  Cyflwynir canlyniadau gweithgaredd 3 isod, yn 

edrych gyntaf ar bob graddfa unigol ac yna edrych ar y raddfa gyfartalog o ran y tri ffactor, 

pwysigrwydd, effaith a’r gallu i gyflawni.  Mae Tabl 7 yn dangos graddfa gyfartalog pob 

graddfa ar gyfer pob un o'r deg clwstwr. 

Tabl 7: Nifer y datganiadau fesul clwstwr, gwerth pontio a sgôr gyfartalog ar gyfer pob clwstwr o ran 
pwysigrwydd, effaith a’r gallu i gyflawni 
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Nifer 
datganiadau 

21 14 10 10 11 11 12 7 21 8 

Gwerth 
pontio 

0.27 0.72 0.55 0.45 0.49 0.46 0.51 0.63 0.47 0.61 

Graddfa 
pwysigrwydd 
cyfartalog 

3.88 3.9 3.53 3.7 3.78 3.91 3.85 4.30 3.87 3.49 

Graddfa 
effaith 
gyfartalog 

3.50 3.52 3.43 3.46 3.64 3.82 3.52 3.87 3.54 3.23 

Graddfa 
gallu 
cyflawni 
gyfartalog 

3.25 3.08 3.27 3.34 3.27 3.14 2.79 3.04 3.19 3.15 

 

Mae'r map graddio clystyrau o ran pwysigrwydd (Ffigur 5 a Thabl 7 uchod) yn dangos bod 

cyfranogwyr, ar gyfartaledd, yn graddio clwstwr 8 'Heddlu a chyfiawnder troseddol' fel y 

pwysicaf o'r 10 clwstwr (4.30), ac yna clwstwr 6 'Cyllid cynaliadwy' (3.91). Ystyriwyd Clwstwr 

10, 'ffactorau economaidd-gymdeithasol' fel y lleiaf pwysig (3.49). Mae Tabl 8 yn nodi’r deg 

datganiad a raddiwyd uchaf o ran pwysigrwydd.  
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Ffigur 5: Map graddio clystyrau: pwysigrwydd datganiadau fel blaenoriaethau ymchwil i VAWDASV 

 

Tabl 8: Y deg datganiad uchaf a'r sgôr gyfartalog – pwysigrwydd 

Rhif Clwstwr Datganiad Sgôr 

76 Heddlu a 
chyfiawnder 
troseddol [8] 

Beth sy'n gweithio o ran gwella ymateb yr heddlu i 
VAWDASV? 

4.5 

52 Anghenion 
cymhleth a 
chroestoriadol 
[9] 

Y ffordd orau o gefnogi rhai ag anghenion cymhleth, 
anghenion croestoriadol sy’n gofyn am gymorth mwy 
arbenigol e.e., anableddau synhwyraidd, LHDTC+, ac 
anableddau dysgu 

4.45 

26 Polisi ac ymarfer 
[3] 

Beth sy'n gweithio o ran mynd i'r afael ag arwyddion o drais 
a cham-drin yn gynnar i'w hatal rhag gwaethygu? 

4.4 

37 Heddlu a 
chyfiawnder 
troseddol [8] 

Pam mae cyfraddau euogfarnau am droseddau rhyw mor 
isel 

4.4 

42 Heddlu a 
chyfiawnder 
troseddol [8] 

Oes digon o hyfforddiant cychwynnol a pharhaus i’r heddlu 
sy'n gweithio gyda rhai sy'n cam-drin a goroeswyr? 

4.37 

27 Plant a phobl 
ifanc [1] 

Gweithio gyda phlant i atal ond hefyd eu diogelu fel nad yw 
cam-drin yn llywio eu dyfodol 

4.35 

51 Codi 
ymwybyddiaeth 
[2] 

Ymgysylltu â'r gymuned ehangach i atal VAWDASV (e.e., 
gweld ond gwneud dim, newid sy'n para, ac ati) 

4.35 

81 Cyllid cynaliadwy 
[6] 

Sut i sicrhau sector VAWDASV arbenigol cynaliadwy yng 
Nghymru 

4.35 

41 Heddlu a 
chyfiawnder 
troseddol [8] 

Beth yw agweddau'r heddlu sy'n mynychu aelwydydd cam-
drin domestig yn rheolaidd? 

4.35 

49 Codi 
ymwybyddiaeth 
[2] 

Sut i annog a grymuso dynion i ddod yn gynghreiriaid yn 
VAWDASV, a herio eu cyfoedion ar ymddygiad ac iaith 
broblemus 
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54 Cyllid cynaliadwy 
[6] 

Anghenion cyllido'r sector (o safbwynt darparwyr)  
4.3 

21 Anghenion 
cymhleth a 
chroestoriadol  
[9] 

Y bylchau yn y ddarpariaeth arbenigol gan ac ar gyfer 
grwpiau penodol; e.e., darpariaeth LHDTC+ ac ati ar gyfer 
plant a phobl ifanc' 

30 Anghenion 
cymhleth a 
chroestoriadol 
[9] 

Gwella cymorth llochesi i bobl ag anghenion cymhleth (pobl 
hŷn, anghenion gofal a chymorth, camddefnyddio 
sylweddau ac ati) 

 

Mae'r ail fap graddio clystyrau (Ffigur 6 a Thabl 7, t.16 uchod), yn dangos mai clwstwr 8 

'Heddlu a chyfiawnder troseddol' ar gyfartaledd, sy’n cael ei ystyried fel yr un â’r effaith 

fwyaf o'r 10 clwstwr (3.87), ac yna clwstwr 6 'Cyllid cynaliadwy'. Ystyriwyd mai Clwstwr 10,  

'ffactorau economaidd-gymdeithasol' oedd â’r effaith leiaf (3.23). Mae Tabl 9 yn nodi’r deg 

datganiad a raddiwyd uchaf o ran effaith. 

Ffigur 6: Map graddio clystyrau: effaith 

  

Tabl 9: Y deg datganiad uchaf a'r sgôr gyfartalog – effaith 

Rhif Clwstwr Datganiad Sgôr 

81 Cyllid cynaliadwy [6] Sut i sicrhau sector VAWDASV arbenigol cynaliadwy yng 
Nghymru 

4.35 

54 Cyllid cynaliadwy [6] Anghenion cyllido'r sector (o safbwynt darparwyr) 4.29 

83 Cyllid cynaliadwy [6] Sut mae arferion comisiynu yng Nghymru yn llunio/cyfyngu ar 
ddarparu gwasanaethau arbenigol 

4.29 

76 Heddlu a chyfiawnder 
troseddol [8] 

Beth sy'n gweithio o ran gwella ymateb yr heddlu i 
VAWDASV? 

4.12 
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98 Plant a phobl ifanc [1] Beth arall y gellir ei wneud mewn ysgolion i atal pob math o 
drais a cham-drin a chodi ymwybyddiaeth o'r effeithiau? 

 
 

 
4.06 

 

26 Polisi ac ymarfer [3] Beth sy'n gweithio o ran mynd i'r afael ag arwyddion o drais a 
cham-drin yn gynnar i'w hatal rhag gwaethygu? 

50 YAC tramgwyddwyr a 
newid ymddygiad [7] 

Datrysiadau o ran tramgwyddwyr nad ydynt yn cydweithredu 

41 Heddlu a chyfiawnder 
troseddol [8] 

Beth yw agweddau'r heddlu sy'n mynychu aelwydydd cam-
drin domestig yn rheolaidd? 

20 Plant a phobl ifanc [1] Absenoldeb neu 'loteri cod post' cyllid statudol ar gyfer plant a 
phobl ifanc a'i effaith ar eu lles a'u diogelwch 

 
 
 

4 
 

48 Darpariaeth gynaliadwy 
wedi ei llywio gan 
angen [5] 

Ble mae'r bylchau mewn gwasanaethau ledled Cymru, ac i ba 
raddau y mae'r bylchau hyn yn amrywio ledled Cymru? 

8 Heddlu a chyfiawnder 
troseddol [8] 

Gwerthuso heddluoedd Cymru a'u hanes o orfodaeth o ran  
achosion o dorri gorchmynion peidio ag ymyrryd, atal, a  
mechnïaeth. 

30 Anghenion cymhleth a 
chroestoriadol [9] 

Gwella cymorth llochesi i bobl ag anghenion cymhleth (pobl 
hŷn, anghenion gofal a chymorth, camddefnyddio sylweddau 
ac ati). 

 

Yn olaf, mae'r trydydd map graddio clystyrau (Ffigur 7 isod a Thabl 7, t.16 uchod), yn dangos 

bod clwstwr 4 'Deall effeithiau ac angen' ar gyfartaledd yn cael ei ystyried fel yr un mwyaf 

tebygol o allu cael ei gyflawni o bob un o'r 10 clwstwr (3. 34) ac ystyriwyd clwstwr 7 'YAC 

Tramgwyddwyr a Newid Ymddygiad' fel yr un lleiaf posibl ei gyflawni, (2.79), ac yna clwstwr 

8 'Heddlu a chyfiawnder troseddol' (3.04). Mae Tabl 10 yn nodi'r deg datganiad a raddiwyd 

uchaf o ran y gallu i'w cyflawni.  

Ffigur 7: Map graddio clystyrau – y gallu i gyflawni 
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Tabl 10: Y deg datganiad uchaf a'r sgôr gyfartalog – y gallu  gyflawni 

Rhif Clwstwr Datganiad Sgôr 

95 Deall effeithiau 
ac angen [4] 

Deall effaith COVID ar ddioddefwyr Cam-drin Domestig (DA) 4.18 

114 Polisi ac ymarfer 
[3] 

Adolygiad eang o lenyddiaeth ryngwladol i benderfynu beth 
sy'n gweithio, a choladu tystiolaeth o arfer da 

4.13 

118 Plant a phobl 
ifanc [1] 

Effaith amlygiad plentyndod at Drais yn y Cartref (DV) 3.88 

4 Plant a phobl 
ifanc [1] 

Deall profiadau myfyrwyr prifysgol a rolau a chyfrifoldebau 
Sefydliadau Addysg Uwch (SAU). 

3.81 

23 Plant a phobl 
ifanc [1] 

Mor bwysig mae gwasanaethau adfer i blant a phobl ifanc 3.81 

93 Anghenion 
cymhleth a 

chroestoriadol  
[9] 

Deall sut mae ffactorau lliniarol fel anifeiliaid anwes yn 
effeithio ar benderfyniadau i adael 

3.76 

100 Plant a phobl 
ifanc [1] 

Mapio pa waith sy'n cael ei wneud mewn ysgolion/colegau 
gyda phlant a phobl ifanc ledled Cymru, e.e., Addysg Rhyw a 
Chydberthynas), trafodaethau perthynas agos 

 
 
 

3.75 
 

113 Polisi ac ymarfer 
[3] 

Ymchwil i ddeall achosion VAWDASV yn well 

122 Darpariaeth 
gynaliadwy wedi 

ei llywio gan 
angen [5] 

Creu cydweithredfa o arbenigedd i nodi bylchau mewn 
gwasanaeth a darpariaeth ar gyfer y rhai sy'n cael eu cam-
drin 

7 Cyllid cynaliadwy 
[6] 

Gwerthuso Cynadleddau Asesu Risg Amlasiantaethol Cymru 
(MARACau) - mapio modelau gwahanol - beth sy'n gweithio 
- beth sydd ddim yn gweithio 

 

Gellir deall y sgoriau clwstwr hyn ymhellach gydag adroddiadau Paru Patrymau. Mae Ffigur 

8 yn dangos y sgôr gyfartalog fesul clwstwr ar y tair graddfa. Mae hyn yn paru yn ôl graddau 

cyfateb patrymau, ac yn cyflwyno cyfartaleddau'r clwstwr o fewn yr ystod sgoriau ar gyfer 

pob graddfa, yn hytrach nag ar raddfa sefydlog, absoliwt. Mae'r pariad patrymau cyfatebol  

yn galluogi'r ymchwilydd i gymharu mesuriadau lluosog er mwyn sefydlu tuedd (Kamat, 

2019). Gan fod y graddfeydd sgorio'n mesur gwahanol gysyniadau (h.y., pwysigrwydd, 

effaith, gallu i gyflawni), mae'n fwy defnyddiol cymharu safle clystyrau o fewn y gwahanol 

raddfeydd, yn hytrach na'r niferoedd absoliwt, nad ydynt efallai'n gymaradwy. 

Mae paru patrymau’n dangos cydberthyniad cryf rhwng y graddfeydd pwysigrwydd ac 

effaith (r=0.84). Mae’r sgoriau ar gyfer graddfeydd pwysigrwydd a'r gallu i gyflawni (r=-0. 38) 

a'r graddfeydd effaith a'r gallu i gyflawni (r=-0.19) yn dangos perthynas wan i waered  

(negyddol). Roedd yr anghysondebau rhwng pwysigrwydd-gallu i gyflawni ac effaith-gallu i 

gyflawni yn amlwg yn nifer y clystyrau fel y dangosir yn Nhabl 7 (t.16) uchod. Er enghraifft, 

codi ymwybyddiaeth (2), 'cyllid cynaliadwy' (6), 'YAC tramgwyddwyr a newid ymddygiad' (7), 

a 'heddlu a chyfiawnder troseddol' (8). 
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Ffigur 8: Adroddiad graddau paru patrymau yn cymharu sgoriau clwstwr ar gyfer pwysigrwydd, 
effaith a'r gallu i gyflawni 

 

Parthau Gweithredu 

Defnyddiwyd y mapiau clwstwr a'r graddfeydd sgorio i gynhyrchu adroddiadau 'Parthau 

Gweithredu'. Mae hyn yn gosod datganiadau ar graff yn seiliedig ar eu sgôr gyfartalog ar y 

graddfeydd a ddefnyddiwyd yng ngweithgarwch 3. Mae'r Parth Gweithredu wedi'i rannu'n 

bedwar cwadrant yn seiliedig ar sgôr gyfartalog pob datganiad ar gyfer dwy o'r graddfeydd. 

Mae Ffigur 9 yn Barth Gweithredu ar gyfer y sgoriau pwysigrwydd-effaith. Datganiadau sy'n 

uwch na'r cymedr pwysigrwydd (3.83) oedd bwysicaf ac maent yn y parthau gwyrdd a 

melyn. Ystyriwyd bod datganiadau sy'n uwch na'r cymedr effaith (3.55) yn cael yr effaith 

fwyaf ac maent yn y parthau gwyrdd ac oren. Y gydberthyniad Parth Gweithredu (r) ar gyfer 

yr adroddiad pwysigrwydd-effaith oedd 0.78. Dengys hyn gydberthyniad cryf rhwng sut 

roedd cyfranogwyr yn graddio pwysigrwydd datganiadau a graddau'r effaith roedden nhw’n 

teimlo y gallai ymchwil yn y maes hwn ei chael.  

Mae'r cwadrantau gwyrdd a glas yn cynrychioli cytundeb ar y ddwy raddfa (h.y. bydd 

datganiad a raddiwyd yn uchel o ran pwysigrwydd ac effaith yn y cwadrant gwyrdd). Mae’r 

cwadrantau oren a melyn yn cynrychioli ymwahanu rhwng y ddwy raddfa (h.y. mae oren yn 

cynrychioli effaith uchel ond pwysigrwydd isel yn Ffigur 9.  
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Ffigur 9: Adroddiad Parthau Gweithredu - pwysigrwydd ac effaith.  Sylwer, mae lliwiau’r pwyntiau 
datganiad yn ymwneud â pha glystyru y mae'r datganiad yn rhan ohonynt. 

 

Graddiwyd pum deg chwech (n=56) datganiad fel yr uchaf o ran pwysigrwydd ac effaith 

(cwadrant gwyrdd). Nodir y deg datganiad uchaf yn ôl cyfartaledd y ddwy raddfa yn Nhabl 

11.  Clwstwr 6 'Cyllid cynaliadwy' a chlwstwr 8 'Yr heddlu a chyfiawnder ‘ oedd â'r mwyaf o’r 

Deg datganiad uchaf  gyda thri datganiad yr un.  Nid oedd datganiadau o glwstwr 4 'Deall 

effeithiau ac angen', clwstwr 5 'darpariaeth gynaliadwy wedi ei llywio gan angen', clwstwr 7 

'YAC tramgwyddwyr a Newid Ymddygiad', a chlwstwr 10 'Ffactorau economaidd-

gymdeithasol' yn ymddangos.  

Tabl 11: Y deg datganiad uchaf yn nhrefn y cyfartaledd uchaf o ran cael eu graddio uchaf mewn  
pwysigrwydd ac effaith 

Rhif Clwstwr Datganiad Pwysigrwydd Effaith Cyfartaledd 

81 Cyllid 
cynaliadwy 
[6] 

Sut i sicrhau sector VAWDASV 
arbenigol cynaliadwy yng 
Nghymru 

4.35 
 

4.35 
 

4.36 

76 Heddlu a 
chyfiawnder 
troseddol [8] 

Beth sy'n gweithio o ran 
gwella ymateb yr heddlu i 
VAWDASV? 

4.50 4.12 4.31 

54 Cyllid 
cynaliadwy 
[6] 

Anghenion cyllido'r sector (o 
safbwynt darparwyr) 

4.30 4.29 4.30 

26 Polisi ac 
ymarfer [3] 

Beth sy'n gweithio o ran mynd 
i'r afael ag arwyddion o drais a 
cham-drin yn gynnar i'w hatal 
rhag gwaethygu? 

4.40 4.06 4.23 

41 Heddlu a 
chyfiawnder 
troseddol [8] 

Beth yw agweddau'r heddlu 
sy'n mynychu aelwydydd cam-
drin domestig yn rheolaidd? 

4.35 4.06 4.20 

52 Anghenion 
cymhleth a 

Y ffordd orau o gefnogi'r rhai 
sydd ag anghenion cymhleth, 

4.45 3.94 4.19 
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chroestoriad
ol [9] 

croestoriadol sy’n gofyn am 
gymorth mwy arbenigol e.e., 
anableddau synhwyraidd, 
LHDTC+, ac anableddau dysgu. 

83 Cyllid 
cynaliadwy 
[6] 

Sut mae arferion comisiynu 
yng Nghymru yn 
llunio/cyfyngu ar ddarparu 
gwasanaethau arbenigol 

4.05 4.29 4.17 

30 Anghenion 
cymhleth a 
chroestoriad
ol  [9] 

Gwella cymorth llochesi i bobl 
ag anghenion cymhleth (pobl 
hŷn, anghenion gofal a 
chymorth, camddefnyddio 
sylweddau ac ati) 

4.30 4.00 4.15 

49 Codi 
ymwybyddia
eth [2] 

Sut i annog a grymuso dynion i 
ddod yn gynghreiriaid yn 
VAWDASV, a herio eu 
cyfoedion ar ymddygiad ac 
iaith broblemus 

4.30 3.94 4.12 

20 Plant a phobl 
ifanc [1] 

Absenoldeb neu 'loteri cod 
post cyllid statudol i blant a 
phobl ifanc a'i effaith ar eu lles 
a'u diogelwch 

 
           
 

4.20 

 
 
 

4.00 

 
 
 

4.10 

8 Heddlu a 
chyfiawnder 
troseddol [8] 

Gwerthuso heddluoedd Cymru 
a'u hanes o orfodaeth o ran  
achosion o dorri gorchmynion 
peidio ag ymyrryd, atal, a  
mechnïaeth. 

 

Mae Ffigur 10 yn dangos y Parthau Gweithredu ar gyfer y sgoriau pwysigrwydd. Y 

datganiadau sy'n uwch na'r cymedr pwysigrwydd (3.83) oedd bwysicaf ac maent yn y 

parthau gwyrdd a melyn. Ystyriwyd mai’r datganiadau sy'n uwch na'r cymedr 'gallu cyflawni' 

(3.16) oedd fwyaf tebygol o allu cael eu cyflawni ac maent yn y parthau gwyrdd ac oren. Y 

cydberthyniad Parth Gweithredu (r) ar gyfer yr adroddiad pwysigrwydd-y gallu i gyflawni  

oedd -0.24, sy'n dangos perthynas wan i waered (negyddol) rhwng sut roedd cyfranogwyr yn 

graddio pwysigrwydd datganiad a’r graddau yr oeddent yn teimlo bod y datganiad yn un y 

gellid ei gyflawni. 
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Ffigur 10: parth gweithredu pwysigrwydd a’r gallu i gyflawni.  Sylwer, mae lliwiau’r pwyntiau 
datganiad yn ymwneud â pha glystyru y mae'r datganiad yn rhan ohonynt. 

 

Mae Ffigur 11 yn dangos y Parth Gweithredu ar gyfer y sgoriau effaith-y gallu i gyflawni. 

Ystyriwyd dod gan y datganiadau sy'n uwch na'r cymedr effaith (3.55) yr effaith fwyaf ac 

maent yn y parthau gwyrdd a melyn. Ystyriwyd mai’r datganiadau sy'n uwch na'r cymedr 'y 

gallu i gyflawni' (3.16) yw’r rhai sydd fwayf tebygol o allu cael eu cyflawni ac maent yn y 

parthau gwyrdd ac oren. Y cydberthyniad Parth Gweithredu (r) ar gyfer yr adroddiad 

pwysigrwydd-y gallu i gyflawni oedd -0.12,  sy'n dangos perthynas wan i waered (negyddol) 

rhwng sut roedd cyfranogwyr yn graddio'r effaith roeddent yn teimlo y gallai ymchwil yn y 

maes hwn ei chael a’r graddau roedd cyfranogwyr yn teimlo bod modd cyflawni'r datganiad. 

Ffigur 11: Parth Gweithredu effaith a'r gallu i gyflawni.  Sylwer, mae lliwiau’r pwyntiau datganiad yn 
ymwneud â pha glystyru y mae'r datganiad yn rhan ohonynt. 

 

Mae'r deg datganiad uchaf o ran trefn eu sgoriau cyfartalog uchaf ar bwysigrwydd, effaith 

a'r gallu i gyflawni i'w gweld yn Nhabl 12. Clwstwr 6 'Cyllid cynaliadwy' sy’n cael ei 
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gynrychioli fwyaf gyda phedwar o'r deg datganiad uchaf. Mae gan Glwstwr 1 'Plant a phobl 

Ifanc' a Chlwstwr 8 'Heddlu a chyfiawnder troseddol' ddau ddatganiad yr un ymhlith y deg 

uchaf.  

Tabl 12: Y deg datganiad uchaf yn nhrefn y sgôr gyfartalog uchaf o ran pwysigrwydd, effaith a'r gallu 
i gyflawni 

Rhif Clwstwr Datganiad Pwysigrwydd Effaith Gallu i 
gyflawni 

Cyfartaledd 

54 Cyllid 
cynaliadwy 
[6] 

Anghenion cyllido'r 
sector (o safbwynt 
darparwyr) 

4.3 
 

4.29 
 

3.63 4.07 

83 Cyllid 
cynaliadwy 
[6] 

Sut mae arferion 
comisiynu yng Nghymru 
yn llunio/cyfyngu ar 
ddarparu gwasanaethau 
arbenigol 

4.05 4.29 3.59 3.98 

23 Plant a phobl 
ifanc [1] 

Pa mor bwysig yw 
gwasanaethau adfer i 
blant a phobl ifanc 

4.1 3.88 3.81 3.93 

21 Anghenion 
cymhleth a 
chroestoriad
ol [9] 

Y bylchau yn y 
ddarpariaeth arbenigol 
gan ac ar gyfer rhai 
grwpiau penodol; e.e., 
darpariaeth LHDTC+ ac 
ati ar gyfer plant a 
phobl ifanc 

4.3 3.88 3.5 3.89 

76 Heddlu a 
chyfiawnder 
troseddol [8] 

Beth sy'n gweithio o ran 
gwella ymateb yr 
heddlu i VAWDASV? 

4.5 4.12 3.06 3.89 

48 Darpariaeth 
gynaliadwy 
wedi’i llywio 
gan angen 
[5] 

Ble mae'r bylchau 
mewn gwasanaethau 
ledled Cymru, ac i ba 
raddau y mae'r bylchau 
hyn yn amrywio ledled 
Cymru 

3.95 4 3.71 3.89 

7 Cyllid 
cynaliadwy 
[6] 

Gwerthuso 
Cynadleddau Asesu Risg 
Amlasiantaethol Cymru 
(MARACau) - mapio 
modelau gwahanol - 
beth sy'n gweithio - 
beth sydd ddim yn 
gweithio 

3.95 3.88 3.75 3.86 

9 Cyllid 
cynaliadwy 
[6] 

Mapio'r loteri cod post 
ariannu ac arferion 
comisiynu - awdurdod 
lleol i awdurdod lleol 
ledled Cymru 

4.25 3.88 3.44 3.86 
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42 Heddlu a 
chyfiawnder 
troseddol [8] 

Oes digon o 
hyfforddiant 
cychwynnol a pharhaus 
i heddlu sy'n gweithio 
gyda'r rhai sy'n cam-
drin a goroeswyr? 

4.37 3.76 3.38 3.84 

1 Plant a phobl 
ifanc [1] 

Codi llais plant a phobl 
ifanc drwy ymchwil 
gyfranogol 

4.15 3.76 3.56 3.83 

 

Gellir gweld y deg datganiad uchaf o ran trefn eu sgôr gyfartalog uchaf ar bwysigrwydd ac 

effaith, ond isaf o y gallu i'w cyflawni yn Nhabl 13.  Cynrychiolwyd Clwstwr 2 'Codi 

ymwybyddiaeth', clwstwr 6 'Cyllid cynaliadwy', clwstwr 7 'YAC Tramgwyddwyr a Newid 

Ymddygiad', a chlwstwr 9  'Anghenion cymhleth a chroestoriadol' gan ddau ddatganiad yr 

un. 

Tabl 13: Y deg datganiad uchaf a gafodd eu graddio uchaf o ran pwysigrwydd ac effaith, ond yr isaf o 
ran y gallu i’w cyflawni  

Rhif Clwstwr Datganiad Pwysigrwydd Effaith Gallu i 
gyflawni 

Cyfartaledd 

81 Cyllid 
cynaliadwy [6] 

Sut i gyflawni sector 
VAWDASV arbenigol 
cynaliadwy yng Nghymru 

4.35 4.35 -2.50 2.07 

50 YAC 
tramgwyddwyr 
a Newid 
Ymddygiad [7] 

Datrysiadau o ran  
tramgwyddwyr nad ydynt 
yn cydweithredu 

4.10 4.06 -2.24 1.97 

69 Codi  
ymwybyddiaeth 
[2] 

Sut rydym yn creu newid 
diwylliannol o ran 
agweddau tuag at 
VAWDASV, yn enwedig 
Trais Partner Agos (IPV)? 

4.25 3.71 -2.29 1.89 

30 Anghenion 
cymhleth a 
chroestoriadol 
[9] 

Gwella cymorth llochesi i 
bobl ag anghenion 
cymhleth (pobl hŷn, 
anghenion gofal a 
chymorth, 
camddefnyddio 
sylweddau ac ati) 

4.30 4.0 -2.69 1.87 

26 Polisi ac 
ymarfer [3] 

Beth sy'n gweithio o ran 
mynd i'r afael ag 
arwyddion o drais a 
cham-drin yn gynnar i'w 
hatal rhag gwaethygu? 

4.40 4.06 -2.88 1.86 

76 Heddlu a 
chyfiawnder 
troseddol [8] 

Beth sy'n gweithio o ran 
gwella ymateb yr heddlu i 
VAWDASV? 

4.50 4.12 -3.06 1.85 
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49 Codi 
ymwybyddiaeth 
[2] 

Sut i annog a grymuso 
dynion i ddod yn 
gynghreiriaid yn 
VAWDASV, a herio eu 
cyfoedion ar ymddygiad 
ac iaith broblemus 

4.30 3.94 -2.82 1.804 

11 YAC 
tramgwyddwyr 
a Newid 
Ymddygiad [7] 

Rheolaeth drwy 
orfodaeth gan 
dramgwyddwyr drwy 
weithwyr proffesiynol - 
drwy'r heddlu, 
gwasanaethau 
cymdeithasol ac ati - cam-
drin drwy weithwyr 
proffesiynol 

4.15 3.82 -2.56 1.803 

120 Cyllid 
cynaliadwy [6] 

Cynhyrchu ffrwd/ ffrydiau 
cyllido dibynadwy a 
digonol ar gyfer ymchwil 
gwerthuso gwasanaethau 
Trais Domestig (DV) 

3.95 3.88 -2.44 1.798 

52 Anghenion 
cymhleth a 
chroestoriadol 
[9] 

Y ffordd orau o gefnogi'r 
rhai sydd ag anghenion 
cymhleth, croestoriadol 
sy’n gofyn am gymorth 
mwy arbenigol e.e., 
anableddau synhwyraidd, 
LHDTC+, ac anableddau 
dysgu 

4.45 3.94 -3.00 1.797 

 

Dadansoddi’r graddfeydd yn ôl demograffeg cyfranogwyr 

Roedd y rhan fwyaf o'r cyfranogwyr a gofrestrwyd ar feddalwedd Group WisdomTM yn 

cynrychioli'r trydydd sector (n=16).  Cafodd cyfranogwyr o sectorau eraill eu grwpio mewn 

ail grŵp ar gyfer dadansoddiad yn cymharu ymatebion ar y tair graddfa sgorio (Ffigur 12).  

Ar gyfer y raddfa pwysigrwydd (r=0.25), graddiodd cyfranogwyr o’r trydydd sector glwstwr 8 

'Heddlu a chyfiawnder troseddol' fel y pwysicaf, ac yna clwstwr 6 'Cyllid cynaliadwy'. 

Clwstwr 10 'ffactorau economaidd-gymdeithasol' gafodd ei raddio fel y lleiaf pwysig gan y 

grŵp hwn. I'r gwrthwyneb, roedd y rhai o sefydliadau nad oeddent yn rhan o'r trydydd 

sector yn ystyried clwstwr 7 'YAC Tramgwyddwyr a Newid Ymddygiad' fel y pwysicaf a 

chlwstwr 5 'Darpariaeth gynaliadwy wedi’i llywio gan angen' fel y lleiaf pwysig.  Ystyriwyd 

mai clwstwr 6 'cyllid cynaliadwy' oedd yr un â’r effaith fwyaf (r=-0. 15) ymhlith cyfranogwyr 

y trydydd sector a'r un â’r effaith leiaf ymhlith cyfranogwyr nad oeddent yn rhan o'r trydydd 

sector.  Roedd y grŵp olaf o'r farn mai clwstwr 7 'YAC tramgwyddwyr a Newid Ymddygiad' 

oedd â’r effaith fwyaf.  Nodwyd cydberthyniad uwch o ran sgorio’r gallu i gyflawni (r=0.79) 

ymhlith y ddau grŵp.  Graddiodd cyfranogwyr o sefydliadau'r trydydd sector glwstwr 4 

'Deall effeithiau ac angen' fel yr un mwyaf tebygol o allu cael ei gyflawni, o'i gymharu â'r rhai 
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o sefydliadau nad oeddent yn rhai trydydd sector, lle'r oedd clwstwr 1 'Plant a phobl ifanc' 

yn cael ei ystyried fel yr un mwyaf tebygol o allu cael ei gyflawni. Roedd y ddau grŵp yn 

cytuno mai clwstwr 7 'YAC Tramgwyddwyr a Newid Ymddygiad' oedd y lleiaf tebygol o allu 

cael ei gyflawni.   

Ffigur 12: Adroddiadau paru patrymau cymharol yn cymharu cyfranogwyr o'r trydydd sector a 
sectorau eraill ar y tair graddfa sgorio 

Cymharwyd sgoriau ar y tair graddfa ar gyfer cyfranogwyr a nododd bod VAWDASV yn brif 

ddiddordeb neu ffocws proffesiynol (n=25), a’r rhai a nododd nad oedd VAWDASV yn brif 

ddiddordeb neu ffocws proffesiynol iddynt (n=9) (Ffigur 13).  O ran y raddfa pwysigrwydd 

(r=0. 06), graddiodd cyfranogwyr oedd â diddordeb neu ffocws proffesiynol mewn 

VAWDASV glwstwr 8 'Heddlu a chyfiawnder troseddol' fel y pwysicaf a graddiodd y rhai heb 

brif ddiddordeb neu ffocws proffesiynol mewn VAWDASV, glwstwr 7, 'YAC Tramgwyddwyr a 

Newid Ymddygiad' fel y clwstwr pwysicaf.  O ran y sgôr effaith (r=-0. 48), roedd cyfranogwyr 

oedd â diddordeb neu ffocws proffesiynol mewn VAWDASV Glwstwr 8 'Heddlu a 

chyfiawnder troseddol' fel yr un â’r effaith fwyaf, ond nododd y rhai heb brif ddiddordeb 

neu ffocws proffesiynol mewn VAWDASV, mai hwn oedd y clwstwr â’r effaith leiaf.  O ran 

sgôr y pethau oedd fwyaf tebygol o allu cael eu cyflawni, roedd clwstwr 4, 'Deall effeithiau 

ac angen' yn cael ei ystyried fel yr un oedd fwayf tebygol o allu cael eu cyflawni gan 

gyfranogwyr â diddordeb neu ffocws proffesiynol mewn VAWDASV, ac ystyriwyd mai  

clwstwr 3, 'Polisi ac ymarfer' oedd y mwyaf tebygol o allu cael ei gyflawni gan y rhai heb brif 

ddiddordeb neu ffocws proffesiynol mewn VAWDASV.  Ystyriwyd mai Clwstwr 7 'YAC 

Tramgwyddwyr a Newid Ymddygiad', a chlwstwr 8 'Heddlu a chyfiawnder troseddol' oedd y 

lleiaf tebygol o allu cael eu cyflawni gan y ddau grŵp.  
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Ffigur 13: Adroddiadau paru patrymau cymharol yn cymharu cyfranogwyr â/ heb brif ddiddordeb neu 
ffocws proffesiynol mewn VAWDASV yn y tair graddfa sgorio 

Yn olaf, yn seiliedig ar y rhanbarth lle'r oedd cyfranogwyr wedi'u lleoli'n broffesiynol (De-

ddwyrain Cymru, De-orllewin Cymru a Gogledd Cymru1), cymharwyd y sgorio yn y tair 

graddfa (Ffigur 14-16).    

Mae'r patrwm paru ar gyfer y sgôr pwysigrwydd (Ffigur 14) yn dangos bod clwstwr 8 'Heddlu 

a chyfiawnder troseddol' wedi'i raddio fel y clwstwr pwysicaf yn y tri rhanbarth.  Dengys 

dadansoddiad paru patrymau berthynas gref rhwng De-ddwyrain Cymru a De-orllewin 

Cymru (r=0.89), a De-orllewin Cymru a Gogledd Cymru (r=0.81). Ceir cydberthyniad 

cymedrol rhwng De-ddwyrain Cymru a Gogledd Cymru (r=0.62).  

Ffigur 14: Adroddiad paru patrwm cymharol yn cymharu cyfranogwyr wedi'u lleoli'n broffesiynol yn 
Ne-ddwyrain Cymru, De-orllewin Cymru, a Gogledd Cymru ar raddio pwysigrwydd 

 

Mae cymariaethau ar sail y sgôr effaith (Ffigur 15) yn amrywio; cydberthyniad gwan iawn 

rhwng De-ddwyrain Cymru a De-orllewin Cymru (r=0.5), a De-orllewin Cymru a Gogledd 
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Cymru (r=0.13), gyda pherthynas gymedrol rhwng De-ddwyrain Cymru a Gogledd Cymru 

(r=0.68).  

Ffigur 15: Adroddiad paru patrwm cymharol yn cymharu cyfranogwyr wedi'u lleoli'n broffesiynol yn 
Ne-ddwyrain Cymru, De-orllewin Cymru a Gogledd Cymru ar raddio effaith 

 

Ymhlith y tri rhanbarth, mae dadansoddiad yn dangos mai clwstwr 7, 'YAC Tramgwyddwyr a 

Newid Ymddygiad' oedd y clwstwr lleiaf tebygol o allu cael ei gyflawni (Ffigur 16). Mae paru 

patrymau yn dangos perthynas gymedrol (r=0.43) rhwng cyfranogwyr yn Ne-ddwyrain 

Cymru a Gogledd Cymru. I'r gwrthwyneb , mae perthynas wan iawn rhwng De-orllewin 

Cymru a De-ddwyrain Cymru (r=0.6), a Gogledd Cymru a De-orllewin Cymru (r=0.5).  

Ffigur 16: Adroddiad paru patrwm cymharol yn cymharu cyfranogwyr wedi'u lleoli'n broffesiynol yn 
Ne-ddwyrain Cymru, De-orllewin Cymru, a Gogledd Cymru ar raddio effaith 
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CASGLIAD 
 

Ceisiodd yr astudiaeth MCG hon archwilio a chyd-gynhyrchu blaenoriaethau ymchwil 

VAWDASV ar gyfer Cymru gyda sector VAWDASV, gweithwyr proffesiynol VAWDASV 

arbenigol ac anarbenigol, llunwyr polisi ac academyddion ledled Cymru.  Ar y tri cham, 

ymgysylltodd yr astudiaeth â thri deg naw (n=39) o gyfranogwyr mewn ardaloedd 

daearyddol amrywiol ledled Cymru, gyda chynrychiolwyr o wahanol o sectorau arbenigol ac 

anarbenigol VAWDASV. Cynhaliodd gweithwyr proffesiynol dri gweithgaredd dilyniannol i 

ystyried blaenoriaethau ymchwil VAWDASV ar gyfer Cymru.  

Mae dadansoddiad o'r data o fewn MCG wedi galluogi datblygu map 10-clwstwr o 

flaenoriaethau ymchwil VAWDASV ar gyfer Cymru; Plant a phobl ifanc (1), Codi 

ymwybyddiaeth (2), Polisi ac ymarfer (3), Deall effeithiau ac angen (4), Darpariaeth 

gynaliadwy wedi’i llywio gan angen (5), Cyllid cynaliadwy (6), YAC Tramgwyddwyr 

(Ymyrraeth ac Atal Cynnar) a Newid Ymddygiad (7), Yr Heddlu a chyfiawnder troseddol (8), 

Anghenion cymhleth a chroestoriadol (9), a ffactorau economaidd-gymdeithasol(10).  

Archwiliodd dadansoddiadau pellach wahaniaethau yn sgoriau'r clystyrau hyn a'r 

datganiadau (n=125) yn seiliedig ar dair graddfa; pwysigrwydd, effaith a'r gallu i gyflawni.  

Roedd cysylltiad cryf rhwng datganiadau a sgoriau clwstwr o ran pwysigrwydd-effaith, yn 

adlewyrchu perthynas gref rhwng pwysigrwydd y flaenoriaeth ymchwil a graddau'r effaith  y 

gallai ymchwil yn y maes hwn ei chael.  I'r gwrthwyneb, roedd  perthynas wan i waered 

(negyddol) ar gyfer y graddfeydd clwstwr (paru patrymau) a’r sgoriau datganiad (parthau 

Gweithredu)  o ran y graddfeydd pwysigrwydd-gallu i gyflawni ac effaith-gallu i gyflawni. 

Mae'r deg datganiad a gafodd eu graddio fel y rhai pwysicaf, â’r effaith fwyaf a’r mwyaf 

tebygol o allu cael eu cyflawni i'w gweld yn Nhabl 11.  Clwstwr 6 'Cyllid cynaliadwy' sy’n cael 

ei gynrychioli amlaf gyda phedwar o'r deg datganiad uchaf.  Mae’r datganiadau a gafodd eu 

hystyried fel y rhai pwysicaf, â’r effaith fwyaf ond lleiaf tebygol o allu cael eu cyflawni i'w 

gweld yn Nhabl 12.  Mae wyth o'r deg datganiad uchaf yn Nhabl 12 yn rhan o clwstwr 2 'Codi 

ymwybyddiaeth', clwstwr 6 'Cyllid cynaliadwy', clwstwr 7 'YAC tramgwyddwyr a Newid 

Ymddygiad', a chlwstwr 9 'Anghenion cymhleth a chroestoriadol' gyda dau ddatganiad yr un. 

Gwnaed dadansoddiad i archwilio a oedd sgoriau clwstwr yn amrywio ar sail tri chwestiwn 

demograffeg.  Fel y dangosodd yr adroddiadau paru patrymau (Ffigurau 12-16), nodwyd 

gwahaniaethau mewn sgoriau o ran y sector roedd cyfranogwyr ynddo (trydydd sector-

sectorau eraill), o ran a oedd eu prif ddiddordeb neu ffocws proffesiynol mewn VAWDASV, 

ac o ran y rhanbarthau lle'r oeddent wedi'u lleoli'n broffesiynol. Roedd y canlynol yn 

eithriadau i’r canfyddiadau hyn: 

• Nododd cyfranogwyr o’r trydydd sector a chyfranogwyr o sectorau eraill mai 'YAC 

Tramgwyddwyr a Newid Ymddygiad' oedd y lleiaf tebygol o allu cael ei gyflawni. 



32 
 

• Nododd cyfranogwyr oedd â phrif ddiddordeb proffesiynol mewn VAWDASV a rhai 

heb y prif ddiddordeb hwnnw mai clwstwr 7 'YAC Tramgwyddwyr a Newid 

Ymddygiad', a chlwstwr 8 'Heddlu a chyfiawnder troseddol' fel y rhai lleiaf tebygol o 

allu cael eu cyflawni. 

• O blith y tri rhanbarth, graddiodd cyfranogwyr glwstwr 8 'Heddlu a chyfiawnder 

troseddol' fel y clwstwr pwysicaf. 

• O blith y tri rhanbarth, graddiodd cyfranogwyr glwstwr 7, 'YAC Tramgwyddwyr a 

Newid Ymddygiad' fel yr un lleiaf tebygol o allu cael ei gyflawni. 

Cyfyngiadau 

Hyd y gwyddom, dyma'r astudiaeth gonsensws gyntaf i’w chynnal yng Nghymru i geisio 

pennu blaenoriaethau ymchwil VAWDASV ar gyfer Cymru.  Ein nod oedd recriwtio hyd at 

100 o gyfranogwyr o wahanol sectorau yng Nghymru.  Roedd y rhan fwyaf o'r cyfranogwyr 

yn cynrychioli'r trydydd sector, sy'n adlewyrchu darpariaeth gwasanaethau VAWDASV yng 

Nghymru ac er bod sectorau eraill wedi’u cynrychioli, ac roedd y niferoedd yn sylweddol is.   

Nodwyd hefyd  bod cyfranogwyr yn rhoi'r gorau i ymgysylltu a chwblhau'r ddau gam olaf 

(didoli a sgorio).  Rydym yn cydnabod bod yr astudiaeth yn canolbwyntio ar safbwyntiau 

gweithwyr proffesiynol, sy'n cynnwys y rhai sy'n gweithio mewn swyddi cyflogedig a 

gwirfoddol a'r rhai sy'n cynrychioli darpariaeth wedi’i llywio gan oroeswyr.  Gall unrhyw un 

gael profiad VAWDASV ac mae'n debygol, o ystyried data presennol ynghylch y nifer o 

achosion VAWDASV ac adrodd amdanynt, y bydd VAWDASV yn effeithio ar y rhan fwyaf o 

bobl yn y DU mewn rhyw ffordd. Yn ogystal, mae lefel uchel o recriwtio i'r sector VAWDASV 

o blith rhai sydd â phrofiad personol uniongyrchol o VAWDASV. Golyga hyn, er y gall pobl 

uniaethu'n bennaf fel gweithiwr proffesiynol yn hytrach na goroeswr, mae'n debygol y gallai 

rhai o'r ymatebwyr yn yr ymchwil hon fod yn weithwyr proffesiynol ac yn oroeswyr.  Fodd 

bynnag, nid oedd yr ymchwil hon yn anelu'n benodol at ymgysylltu â goroeswyr ac ni honnir 

bod y canfyddiadau'n gynrychioliadol, ond yn hytrach  gellir eu defnyddio i fod yn sail ar 

gyfer trafodaethau, cyfeiriad a chydweithredu yn y dyfodol. Er enghraifft, nodi, coladu a 

rhannu ymchwil sy'n bodoli eisoes ac a allai fynd i'r afael â rhai o'r blaenoriaethau ymchwil a 

nodwyd yn yr astudiaeth hon, bwydo i mewn i/cefnogi polisi a phenderfyniadau comisiynu 

yn y dyfodol, a datblygu a darparu ymchwil o ansawdd uchel sy'n gweithio tuag at ddileu 

VAWDASV.  

Camau nesaf 

Fel y nodir uchod, yr astudiaeth hon yw'r cam cyntaf tuag  at ddatblygu consensws ar gyfer 

blaenoriaethau ymchwil VAWDASV ar gyfer Cymru.  Wrth gyflwyno’r canfyddiadau hyn, ein 

bwriad yw ymgysylltu a gweithio gyda goroeswyr a'r sector VAWDASV arbenigol ac 

anarbenigol i rannu canfyddiadau a chasglu eu safbwyntiau ar y blaenoriaethau ymchwil a 

nodir yn yr astudiaeth hon.  Bydd gwaith yn y  dyfodol hefyd  yn archwilio’r canlynol gyda 

goroeswyr, y sector VAWDASV, gweithwyr proffesiynol arbenigol ac anarbenigol VAWDASV, 

llunwyr polisi ac academyddion: 
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• Y datganiadau sy'n cael eu hystyried yn bwysig iawn, â’r effaith fwyaf a mwyaf 

tebygol o allu cael eu cyflawno er mwyn ystyried pa flaenoriaethau ymchwil sydd 

fwyaf cyraeddadwy 

• Y datganiadau sy'n cael eu hystyried yn bwysig iawn, â’r effaith fwyaf, ond sydd 

lleiaf tebygol o allu cael eu cyflawni er mwyn deall yn well pam yr ystyrir mai’r 

datganiadau hyn sydd lleiaf cyraeddadwy 

Rhagwelir y bydd y blaenoriaethau ymchwil hyn yn cael eu defnyddio fel sail i geisiadau 

ymchwil a chyllid yn y dyfodol.  Fodd bynnag, cam cyntaf pwysig yw cwmpasu a mapio'r 

llenyddiaeth/ymchwil bresennol i nodi pa waith sydd eisoes wedi'i wneud yn y meysydd hyn, 

yr hyn a wyddom, a lle mae angen mwy o ddata sylfaenol.  
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ATODIADAU 
 

Atodiad 1: Rhestr lawn o ddatganiadau a gynhyrchwyd gan gyfranogwyr (n=125) 

1 Codi llais plant a phobl ifanc drwy ymchwil gyfranogol 

2 Gwerthuso a sicrhau ansawdd ymyriadau tramgwyddwyr 

3 Nodi'r angen am bolisïau VAWDASV yn y gweithle ymhob sector a rolau a chyfrifoldebau 
cyflogwyr 

4 Deall profiadau myfyrwyr prifysgol a rolau a chyfrifoldebau Sefydliadau Addysg Uwch  

5 Ymchwilio i werth rhwydweithiau cymorth cymheiriaid VAWDASV ar gyfer adferiad a 
gwydnwch hirdymor 

6 Gwerthuso timau digartrefedd mewn perthynas â dioddefwyr VAWDASV - tynnu sylw at 
syniadau ynghylch arfer da - ac arferion gwael - argymhellion 

7 Gwerthuso Cynadleddau Asesu Risg Amlasiantaethol Cymru (MARACau) - mapio modelau 
gwahanol - beth sy'n gweithio - beth sydd ddim yn gweithio 

8 Gwerthuso heddluoedd Cymru a'u hanes o orfodaeth o ran  achosion o dorri gorchmynion 
peidio ag ymyrryd, atal, a  mechnïaeth. 

9 Mapio'r loteri cod post ariannu ac arferion comisiynu - awdurdod lleol i awdurdod lleol 
ledled Cymru  

10 Sefydlu nifer yr achosion o dramgwyddwyr yn ceisio cyflwyno’n dwyllodrus fel dioddefwyr 

11 Rheolaeth drwy orfodaeth gan dramgwyddwyr drwy weithwyr proffesiynol – e.e. drwy'r 
heddlu, gwasanaethau cymdeithasol ac ati - cam-drin drwy weithwyr proffesiynol  

12 Risgiau/cymhellion yn dod o dueddiad Awdurdodau Lleol Cymru i reoli gwasanaethau 
VAWDASV yn fewnol yn hytrach nag ariannu gwasanaethau arbenigol - yn enwedig 
gwasanaethau Cynghorydd Annibynnol ar Drais Domestig  

13 Mapio arferion comisiynu gwirioneddol Awdurdodau Lleol ledled Cymru o'u cymharu â'r 
Canllawiau Ymarfer Comisiynu Statudol 

14 Sut mae gwasanaethau cymorth arbenigol yn aml yn cael eu hariannu am dymor byr gan 
sectorau nad ydynt yn arbenigwyr fel cwmnïau yswiriant - beth yw'r problemau sy'n 
gysylltiedig â hyn?  

15 Y bylchau mewn gwasanaethau ar gyfer plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal. 

16 Er bod plant sydd wedi tystio camdriniaeth bellach yn cael eu hystyried yn ddioddefwyr yn 
eu rhinwedd eu hunain, nid ydynt yn gallu cael cymorth heb ganiatâd rhieni 

17 Asesu a yw gwasanaethau arbenigol yng Nghymru wir yn seiliedig ar drawma, yn cael eu 
harwain gan anghenion, ac yn seiliedig ar gryfderau? 

18 Beth yw gwerth hirdymor gwasanaethau arbenigol i oroeswyr cam-drin. Mae llawer o'r 
ymyriadau'n rhai tymor byr, a ellir cael gwir fanteision hirdymor? 

19 Y rhwystrau sy'n atal goroeswyr rhag cael mynediad at wasanaethau cymorth mewn 
llochesi. 

20 Absenoldeb neu 'loteri cod post' cyllid statudol ar gyfer plant a phobl ifanc a'i effaith ar eu 
lles a'u diogelwch 

21 Y bylchau yn y ddarpariaeth arbenigol gan ac ar gyfer rhai grwpiau penodol; e.e., 
darpariaeth LHDTC+ ac ati ar gyfer plant a phobl ifanc  

22 Effaith y newid mewn statws yn y Ddeddf Cam-drin Domestig - mae gan blant statws 
dioddefwr erbyn hyn, beth mae hynny'n ei olygu i Gymru? 

23 Pa mor bwysig yw gwasanaethau adfer i blant a phobl ifanc? 

24 Rôl cyd-destunau ar gyfer pobl ifanc a cham-drin cyfoedion gan gyfoedion. h.y., beth all 
cymunedau ei wneud i ddiogelu pobl ifanc rhag cael eu niweidio yn eu grwpiau cyfoedion? 
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25 Pwysigrwydd gwaith heb ei siltio. h.y., Nid yw gwaith yn ymwneud â Cham-drin Plant yn 
Rhywiol fel arfer o dan ymbarél VAWDASV ond yn aml wedi'i gysylltu 

26 Beth sy'n gweithio o ran mynd i'r afael yn gynnar ag arwyddion o drais a cham-drin i'w atal 
rhag gwaethygu? 

27 Gweithio gyda phlant i'w hatal ond hefyd eu diogelu fel nad yw cam-drin yn llywio eu 
dyfodol 

28 Perthnasoedd iach gydol bywyd, gan fod y ffocws ar ysgolion.  

29 Sut y gallwn sicrhau bod mynediad dioddefwyr hŷn at gyfiawnder a chymorth yn gyfartal â'u 
cymheiriaid iau  

30 Gwella cymorth llochesi i bobl ag anghenion cymhleth (pobl hŷn, anghenion gofal a 
chymorth, camddefnyddio sylweddau ac ati). 

31 Sut mae VAWDASV yn effeithio ar bobl gydol cwrs bywyd?  

32 Archwilio a deall VAWDASV mewn dioddefwyr a goroeswyr hŷn. 

33 Archwilio dull seiliedig ar drawma sy'n briodol ar gyfer dioddefwyr-goroeswyr gydol oes 

34 Sut y gall gwasanaethau a pholisïau yng Nghymru fod yn fwy cynhwysol a mabwysiadu dull 
croestoriadol yn effeithiol?  

35 Sut olwg sydd ar gydweithio o ran VAWDASV? 

36 Deall graddau'r effaith y mae cam-drin domestig a thrais rhywiol yn ei chael ar iechyd 
meddwl teuluol 

37 Pam mae cyfraddau euogfarnau am droseddau rhyw mor isel 

38 Sut i godi ymwybyddiaeth ynghylch gorfodaeth a cham-drin atgenhedlol 

39 Ymyriadau tramgwyddwyr ar gyfer y rhai sy'n cyflawni troseddau trais rhywiol/camfanteisio 
a'u heffeithiolrwydd 

40 Pa effaith gaiff y cyfryngau cymdeithasol ar oroeswyr? Yn aml, adroddir am achosion yn y 
cyfryngau ac yna'u rhannu ar lwyfannau cymdeithasol. Ydy hyn yn achosi straen neu bryder 
ychwanegol i oroeswyr? 

41 Beth yw agweddau'r heddlu sy'n mynychu aelwydydd cam-drin domestig yn rheolaidd? 

42 A oes digon o hyfforddiant cychwynnol a pharhaus i swyddogion yr heddlu sy'n gweithio 
gyda'r rhai sy'n cam-drin a goroeswyr? 

43 Pa adnoddau sydd ar gael i ddynion yng Nghymru, sut a pham mae cymorth yn wahanol, sut 
gall dynion helpu dynion eraill? 

44 Sefydlu faint o ddynion sy'n cael eu cam-drin - cymharu a chyferbynnu â Thrais yn Erbyn 
Menywod a Merched 

45 Oes gan oroeswyr gwrywaidd brofiad cadarnhaol o gael mynediad at wasanaethau yng 
Nghymru?  

46 Deall y ffyrdd gorau o gefnogi goroeswyr Traws ac anneuaidd yng Nghymru gan gynnwys 
mynediad at lochesi i sicrhau eu diogelwch  

47 Beth yw'r rhwystrau y gwyddir amdanynt a’r rhai na wyddir amdanynt i geisio cymorth yng 
Nghymru? 

48 Ble mae'r bylchau mewn gwasanaethau ledled Cymru, ac i ba raddau y mae'r bylchau hyn 
yn amrywio ledled Cymru? 

49 Sut i annog a grymuso dynion i ddod yn gynghreiriaid yn VAWDASV, a herio eu cyfoedion ar 
ymddygiad ac iaith broblemus 

50 Datrysiadau o ran cyflawnwyr nad ydynt yn cydweithredu 

51 Ymgysylltu â'r gymuned ehangach i atal VAWDASV (e.e., gweld ond gwneud dim, newid sy'n 
para, ac ati) 

52 Y ffordd orau o gefnogi rhai ag anghenion cymhleth, anghenion croestoriadol sy’n gofyn am 
gymorth mwy arbenigol e.e., anableddau synhwyraidd, LHDTC+, ac anableddau dysgu  

53 Effaith trawma dirprwyol ar y sector yng Nghymru - effeithiau ac atebion posibl 

54 Anghenion cyllido'r sector (o safbwynt darparwyr) 
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55 Ymchwilio ac ystyried datrysiadau i oroeswyr sy'n wynebu rhwystrau cefn gwlad, gan 
gynnwys arfer gorau ar gyfer cymorth 

56 Ymchwilio i ddatrysiadau gwasanaeth/cymorth i fenywod sydd â phrofiadau o VAWDASV, 
ond sydd hefyd ynghlwm wrth y system cyfiawnder troseddol 

57 Ymchwilio i'r cymorth mwyaf effeithiol i oroeswyr hŷn, a chynyddu faint sy’n defnyddio 
gwasanaethau 

58 Deall barn gweithwyr cymdeithasol Cymru a dealltwriaeth o bryderon diogelu lle mae 
materion cam-drin domestig / cyswllt â phlant 

59 Deall rôl "annibyniaeth" yng ngwasanaethau Cynghorwyr Annibynnol ar Drais Domestig 
(CADD) - gwrthgyferbynnu canlyniadau/barn ynghylch cymorth goroeswyr wedi’u cefnogi 
gan wasanaethau CADD mewn Awdurdodau Lleol â rhai y tu allan i Awdurdodau Lleol 

60 Sut gallwn ni gefnogi pobl sy'n dramgwyddwyr ac yn ddioddefwyr? A yw eu hanghenion yn 
wahanol i dramgwyddwyr a dioddefwyr 'pur'? 

61 Beth fyddai'n cefnogi tramgwyddwyr pan fônt yn teimlo perygl aildroseddu? 

62 Sut gallwn ni lywio safbwyntiau ac agweddau newidiol gyda phlant a phobl ifanc drwy 
ysgolion tra bo gan rieni a theulu farn/agweddau nad ydyn nhw’n rhai iach? 

63 Sut mae daearyddiaeth Cymru yn effeithio ar VAWDASV? O safbwynt dioddefwyr a 
thramgwyddwyr ac o safbwynt phroffesiynol 

64 Deall tramgwyddwyr Anffurfio Organau Rhywiol benywod a Cham-drin er Anrhydedd 
honedig  

65 Beth yw profiadau dioddefwyr Anffurfio Organau Rhywiol Benywod a Cham-drin er 
Anrhydedd honedig yng Nghymru? 

66 Beth yw'r ffactorau economaidd-gymdeithasol sy'n gwneud y gwahaniaeth mwyaf i Drais 
Gan Bartneriaid Agos a sut y gallwn ddylanwadu arnynt yng Nghymru? 

67 Pam nad oes cymaint o bwyslais ar Drais Partner Agos (IPV) mewn darpariaeth statudol, ond 
llai o bwyslais ar Drais Rhywiol yn y gymuned? 

68 Sut mae'r diffyg darpariaeth ar gyfer gwahanol nodweddion gwarchodedig mewn 
gwasanaethau VAWDASV yn effeithio ar ddioddefwyr a thramgwyddwyr? 

69 Sut rydym yn creu newid diwylliannol o ran agweddau tuag at VAWDASV, yn enwedig Trais 
Partner Agos (IPV)? 

70 Beth yw'r rhwystrau i fabwysiadu dull sy'n seiliedig ar drawma o ymdrin â throseddwyr a sut 
y gallwn eu goresgyn? 

71 Ydy ideoleg y sefydliad Cam-drin Domestig yn dylanwadu ar effeithiolrwydd eu gwaith gyda 
thramgwyddwyr? os felly, sut? 

72 A yw'r cyd-destun Cymreig yn cyfrannu at dramgwyddau VAWDASV? 

73 A yw VAWDASV yn wahanol mewn gwahanol rannau o Gymru, ac os felly, sut a pham? 

74 Profiadau tramgwyddwyr gyda gwasanaethau 

75 Hybu dealltwriaeth o VAWDASV ac archwilio mannau dall mewn llysoedd teulu a'r rhai sy'n 
gwneud penderfyniadau mewn Llysoedd Teulu 

76 Beth sy'n gweithio o ran gwella ymateb yr heddlu i VAWDASV? 

77 Cam-drin Seiber/ar-lein fel mater iechyd cyhoeddus - beth yw hyn? Sut mae'n amlygu a 
chysylltu â mathau eraill o VAWDASV? Sut y gellir ei atal?  

78 Y ffocws ar bobl ifanc a'u defnydd o alcohol a chyffuriau lle gallant roi eu hunain mewn 
perygl o gael eu hecsbloetio ac o bosibl brofi trawma o fod o dan ddylanwad.  

79 Integreiddio i holl elfennau comisiynu BCA (Byrddau Cynllunio Ardal) e.e., cyffuriau/alcohol 
ac iechyd meddwl  

80 Cael gweithwyr cyffuriau ac alcohol penodol/dynodedig sy'n cefnogi VAWDASV yn benodol. 
Gweithio'n holistaidd, a chyd-leoli dull uniongyrchol a rennir o ymdrin â systemau ymarfer a 
rheoli data 

81 Sut i sicrhau sector VAWDASV arbenigol cynaliadwy yng Nghymru 
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82 Pam mai plant a phobl ifanc sy’n cael eu gwasanaethau waethaf yn y sbectrwm o 
wasanaethau sector arbenigol er gwaethaf y ffocws ar ymyrraeth gynnar, ac ati? Beth ddylai 
lefel y gwasanaethau fod, o ystyried y niferoedd y gwyddys eu bod yn profi/gweld 
VAWDASV? 

83 Sut mae arferion comisiynu yng Nghymru yn llunio/cyfyngu ar ddarparu gwasanaethau 
arbenigol 

84 Archwilio’r lefelau isel o bobl anabl sy'n cyrchu gwasanaethau VAWDASV, ydy hyn 
oherwydd diffyg adnabod VAWDASV mewn gwasanaethau gofal cymdeithasol/canfyddiad 
neu realiti diffyg gwasanaethau/diffyg llwybrau ac ati, sut i wella ymatebion 

85 Sicrhau cymorth a llwyddiant i blant ac aelodau eraill o'r cartref sy'n byw gyda throseddwyr 
a dioddefwyr cam-drin domestig 

86 Cymorth gyda’r berthynas â’r theulu estynedig a ffrindiau ar ôl ynysu 

87 Gwell cymorth ariannol i ddioddefwyr cam-drin ariannol 

88 Sut y gallwn gefnogi goroeswyr sy'n mynd drwy lysoedd teulu yn well o ran eu hymwneud 
â’u camdriniwr/cyn-bartner e.e., trefniadau gofal plant? 

89 Deall cyfraddau isel euogfarnau troseddol yn gysylltiedig â cham-drin pobl hŷn 

90 Sicrhau bod gwasanaethau priodol ar gael i gefnogi pobl hŷn sy'n dymuno dianc rhag 
perthnasoedd camdriniol 

91 Y nifer fach o lochesi i ddynion sy'n ffoi rhag trais yn y cartref 

92 Deall pa mor gyffredin mae trais rhywiol gan unigolion mae dioddefwyr yn eu hadnabod  - 
nid 'perygl dieithriaid' 

93 Deall sut mae ffactorau lliniarol fel anifeiliaid anwes yn effeithio ar benderfyniadau i adael 

94 Deall yr effaith ar blant a phobl ifanc sy'n byw ar aelwyd Cam-drin Domestig yn ystod COVID 

95 Deall effaith COVID ar ddioddefwyr Cam-drin Domestig  

96 Deall effaith cam-drin domestig a thrais rhywiol ar iechyd meddwl 

97 Deall cydberthynas cam-drin domestig a chamddefnyddio sylweddau 

98 Beth arall y gellir ei wneud mewn ysgolion i atal a nodi pob math o drais a cham-drin a chodi 
ymwybyddiaeth o'r effeithiau?  

99 Diffyg cyllid ar gyfer llety brys i unigolion sydd mewn cyflogaeth a sut y gallwn gefnogi 
dioddefwyr sy'n dod i loches nad ydynt yn gymwys i gael budd-daliadau oherwydd eu 
hincwm/morgais 

100 Mapio pa waith sy'n cael ei wneud mewn ysgolion/colegau gyda phlant a phobl ifanc ledled 
Cymru, e.e., Addysg rhyw a chydberthynas, trafodaethau perthnasoedd agos 

101 Casglu/dadansoddi data a datblygu gwasanaethau i fenywod sy'n cael eu hecsbloetio'n 
rhywiol/sydd wedi profi niwed drwy'r Diwydiant Rhyw 

102 Penderfynu beth yn union sydd ei angen ar fenywod sydd wedi profi cam-drin domestig ar 
adeg argyfwng ac wedi hynny a mapio hyn yn erbyn bylchau mewn gwasanaethau cymorth 

103 Cyflwyno ymagwedd ‘peidio â chadw’n dawel’ at VAWDASV drwy ddull ysgol gyfan 

104 Deall cymhlethdodau trais plant yn erbyn rhieni er mwyn darparu ymateb mwy effeithiol 

105 Sicrhau bod menywod sydd wedi profi trais rhywiol yn deall nad eu bai nhw yw e, ac y 
gallant roi gwybod am y drosedd a chael eu cefnogi 

106 Pennu'r anghenion addysg sy'n ofynnol i atal trais rhywiol 

107 Archwilio pam nad yw llawer o oroeswyr yn cael canlyniad da yn y llys 

108 Deall gwir anghenion a dymuniadau cleientiaid 

109 Cefnogi oedolion sy'n cael eu hecsbloetio'n rhywiol, yn hytrach nag ymdrin â nhw fel 
troseddwyr 

110 Beth sy'n gweithio o ran atal trais rhywiol? 

111 Sut mae diffyg hawl at arian cyhoeddus yn effeithio ar ddioddefwyr VAWDASV. 

112 Sut olwg fyddai ar ddull amlasiantaethol iechyd y cyhoedd, a oes bylchau mewn 
gwasanaethau? 
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113 Ymchwilio i ddeall achosion VAWDASV yn well 

114 Adolygiad eang o lenyddiaeth ryngwladol i benderfynu beth sy'n gweithio, a choladu 
tystiolaeth o arfer da 

115 Gwell dealltwriaeth o ganlyniadau allweddol sy'n ymwneud â VAWDASV, sut a ble y gellir eu 
cipio a'u mesur. Byddai'r rhain o reidrwydd yn eang ac yn cynnwys iechyd meddwl, 
anafiadau corfforol, a niwed eilaidd i eraill (e.e., plant heb eu geni) 

116 Pa strategaethau sy'n arwain at dai diogel a sefydlog i oroeswyr dros amser? 

117 Sut mae mynediad at adnoddau economaidd a rheolaeth drostynt yn effeithio ar 
ddiogelwch a lles goroeswyr 

118 Canlyniadau amlygiad plentyndod i Drais Domestig  

119 Adeiladu seilwaith ymchwil a gwerthuso (cryfach) 

120 Cynhyrchu ffrwd/ ffrydiau cyllido dibynadwy a digonol ar gyfer ymchwil gwerthuso 
gwasanaethau Trais Domestig (DV) 

121 Tynnu sylw at y materion allweddol sy'n berthnasol i Gymru yn hytrach na ffocws ar y DU 
gyfan - gan gysylltu hyn â deddfwriaeth a pholisi Cymru 

122 Creu arbenigedd ar y cyd i nodi bylchau mewn gwasanaeth a darpariaeth ar gyfer y rhai sy'n 
cael eu cam-drin 

123 Epidemioleg croestoriadol VAWDASV, gan gynnwys archwilio materion sy'n aml yn cael eu 
tangynrychioli mewn dadansoddiadau ar lefel y boblogaeth, e.e., gwella'r cysyniad o 
hunaniaeth ac anghydraddoldebau o fewn grwpiau poblogaeth 

124 Cyd-gynhyrchu datrysiadau atal VAWDASV gyda chymunedau amrywiol 

125 Archwilio gwahaniaethau profiadau mewn cymunedau gwledig ac ardaloedd dwysedd uchel  

 


