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Rhagair 
Mae cam-drin domestig yn broblem a all ddilyn menywod i’w gwaith ac mae’n 
effeithio bob dydd ar filoedd o fenywod sydd yn gweithio. O gymryd y bydd un 
o bob pedair menyw yn dioddef cam-drin domestig rywbryd yn eu bywyd, 
mae’n debygol iawn bod gan bob gweithle staff sydd yn dioddef neu wedi 
dioddef cam-drin domestig.   

Fy nod fel Comisiynydd i’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yw bod 
pob cyflogwr yn elwa o gymryd camau effeithiol yn y gweithle i sicrhau bod eu 
staff sydd yn dioddef cam-drin domestig yn teimlo’n ddiogel yn y gwaith a bod 
cymorth iddynt yno.    

Mae’r canllaw hwn yn cynnwys awgrymiadau synnwyr cyffredin ymarferol cost 
isel yn ogystal â chamau ynglŷn â meithrin polisi cam-drin domestig effeithiol 
yn y gweithle. Felly, boed yn gwmni mawr neu un o gryn nifer o gwmnïau bach 
neu ganolig Cymru mae camau y gallwch eu cymryd i helpu rheolwyr i hwyluso 
trafodaethau’n ymwneud â cham-drin domestig a gosod cymorth yn ei le i 
weithwyr.    

Rwy’n croesawu cefnogaeth y Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu ( CIPD), 
Cydffederasiwn Diwydiant Prydain, Ffederasiwn Busnesau Bach, Mynegai 
Dosbarthiad ac eraill ar hyn. Mae cam-drin domestig yn broblem sydd yn costio 
£1.9 biliwn i economi’r Deyrnas Unedig bob blwyddyn drwy golledion allbwn 
economaidd. O ganlyniad iddo, ceir cwymp mewn cynhyrchiant, absenoldeb 
o’r gwaith a chynnydd yn nhrosiant gweithwyr.   

Cymerwch y cyfrifoldeb i sicrhau bod gennych gamau cyflym a phriodol i’w 
cymryd os ydych yn synhwyro bod un o’ch gweithlu’n dioddef cam-drin 
domestig.   

Ann Beynon 
Comisiynydd y Comisiwn dros Gymru 

Mae’r CIPD yn falch i gefnogi’r cyfarwyddyd hwn ar gyfer cyflogwyr ar sut i 
ymateb os yw cyflogai’n cael ei effeithio gan gam-drin domestig. Lluniwyd y 
cyfarwyddyd i alluogi cyflogwyr i lunio polisi cam-drin domestig yn y gweithle. 
Hefyd, i roi awgrymiadau ar gyfer rheolwyr ar sut i reoli a rhoi cymorth i gyflogai 
sy’n dioddef cam-drin domestig. Mae’r cyfarwyddyd yn nodi’n glir bod camau 
syml y gall cyflogwyr eu cymryd i ymateb i’r broblem sensitif hon. I raddau 
helaeth, rheoli pobl yn dda yw hyn yn y bôn drwy wrando ar gyflogeion, 
uniaethu â hwy a dangos gofal drostynt. Fodd bynnag, mae’n bwysig bod 
rheolwyr yn ymwybodol o’r arwyddion rhybudd a allai awgrymu bod aelod staff 
efallai yn dioddef cam-drin, yn ogystal â gwybod am y ffynonellau at gymorth i 
ddioddefwyr.  

Ben Willmot 
Pennaeth Polisi Cyhoeddus   Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu
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Cyflwyniad 
Nid yw cam-drin domestig yn effeithio ar les menywod yn unig, mae’n effeithio 
ar allu ariannol a llwyddiant y cwmniau maent yn gweithio iddynt.  Mae 75% o’r 
rhai hynny sy’n dioddef cam-drin domestig yn cael eu targedu yn y gwaithi. Yn 
aml iawn mae’n bosibl i’r sawl sy’n cyflawni’r drosedd ddefnyddio adnoddau yn 
y gweithle, fel ffôn, e-bost a dulliau eraill, i fygwth, poeni neu gamddefnyddio 
ei bartner presennol neu gyn bartner. 

Beth yw cam-drin domestig? 
Bydd 1 menyw allan o bob 4 yn dioddef cam-drin domestig ar ryw bwynt yn eu 
bywydau. Felly mae’n debygol bod gan bob gweithle aelodau o staff sydd wedi 
neu sydd yn dioddef cam-drin domestig ynghyd â’r rhai hynny sy’n cyflawni’r 
drosedd o gam-drin.  

Un person yn camddefnyddio grym a rheolaeth ar un arall yw cam-drin 
domestig. Gall ddigwydd mewn sawl ffurf wahanol, gan gynnwys camdriniaeth 
gorfforol, camdriniaeth rywiol, camdriniaeth emosiynol, camdriniaeth leisiol a 
chamdriniaeth ariannol. 

Mae’r cyfarwyddyd hwn yn cyfeirio’n bennaf at fenywod ond mae’n lawn mor 
gymwys i ddynion. Dengys ymchwil fod menywod yn fwy tebygol o ddioddef 
anafiadau mwy difrifol ac ymosodiadau cronig parhaus na dynion. Fodd 
bynnag, dylid cydnabod y gall dynion ddioddef cam-drin domestig gan eu 
cymar benywaidd a bod cam-drin domestig yn digwydd hefyd mewn 
perthnasoedd un rhyw.  

Dylai pob cyflogai sy’n dioddef cam-drin gael cymorth waeth beth yw eu rhyw 
na’r math o gam-drin a ddioddefir. Ceir fwy o wybodaeth gan yr asiantaethau 
cymorth perthnasol a restrir yn yr adran cael gwybodaeth bellach. 

Pam mae cam-drin domestig yn fater i’r gweithle? 

Rheoli pobl yn dda 

Mae bod yn gyflogwr effeithiol yn cynnwys cefnogi staff drwy gyfnodau 
newydd neu anodd yn eu bywydau. Mae gan gam-drin domestig effaith 
ddinistriol ar unigolion a theuluoedd. Yn 2008/9 roedd cam-drin domestig yn 
gyfrifol am 68% o’r helyntion lle cafodd menyw ei lladd ac am 15% o’r rhai lle 
cafodd dyn ei ladd.ii 

Yn aml, mae pobl sy’n dioddef cam-drin domestig yn destun camau disgyblu ac 
yn gallu colli eu swyddi oherwydd bod eu hymddygiad yn cael ei 
gamddehongli, megis bod yn hwyr er enghraifft. Fodd bynnag, mae incwm 
sefydlog yn aml yn allweddol i annibyniaeth economaidd y sawl sy’n goroesi ac 
yn cynnig cyfle iddynt ddianc rhag perthynas ymosodol.   
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Yn ogystal, mae gan gyflogwyr gyfrifoldeb i ddarparu amgylchedd gwaith 
effeithiol a diogel ar gyfer eu holl staff. I rai gweithwyr mae’r gweithle’n 
noddfa ddiogel a’r unig le sy’n cynnig llwybrau at ddiogelwch. 

Bydd polisi ac arfer cam-drin domestig yn y gweithle yn arddangos yn glir nad 
yw cam-drin domestig yn cael ei ddioddef o fewn y gweithle neu’r tu allan. 
Dengys ymrwymiad hefyd i ddarparu cymorth a chymryd camau yn erbyn y 
rhai hynny sy’n cyflawni trais.  

Yr achos busnes 

Mae cynorthwyo staff sydd yn dioddef cam-drin domestig yn gwneud synnwyr 
busnes. Nid yn unig fydd hyn yn adlewyrchu arfer rheoli dda ond cyfrifoldeb 
cymdeithasol corfforaethol hefyd. Yng Nghymru a Lloegr mae £1.9biliwn iii yn 
cael ei golli bob blwyddyn drwy allgynhyrchion economaidd oherwydd 
cwymp mewn cynhyrchion, anawsterau gweinyddol oherwydd amser i ffwrdd 
na chafodd ei drefnu o flaen llaw, cyflogau coll a thâl salwch. Gall cam-drin 
domestig dynnu sylw gweithiwr oddi ar eu gwaith, gallant gyrraedd yn hwyr, 
gadael yn gynnar, neu golli gwaith a gall gynyddu trosiant gweithwyr.   

Mae’n bosibl y bydd cydweithwyr yn cael eu heffeithio hefyd; mae’n bosibl y 
byddant yn cael eu dilyn i’r gwaith ac oddi yno, neu eu holi am fanylion cyswllt y 
dioddefwyr neu eu lleoliad. Efallai bydd angen iddynt gyflenwi dros weithwyr 
eraill pan maent yn absennol, ceisio ymdopi â’r gamdriniaeth a hefyd poeni am 
eu diogelwch eu hunain. Hefyd, mae’n bosibl nad yw cydweithwyr yn gwybod 
am y cam-drin nag yn gwybod sut i gynnig help. 

Bydd polisi ac arfer effeithiol yn y gweithle yn fuddsoddiad da i gadw staff 
crefftus a phrofiadol gan gynyddu eu hymrwymiad i chi fel cyflogwr.  

Dyletswydd gofal 

Mae dyletswydd gofal gan bob cyflogwr ac mae deddfau iechyd a diogelwch 
yn sicrhau bod gan weithwyr yr hawl i weithio mewn amgylchedd diogel lle 
mae’r peryglon i iechyd a lles yn cael eu hystyried a’u trin yn effeithiol.  

Mae pedair brif ran o ddeddf iechyd a diogelwch yn berthnasol i drais yn y 
gwaith: 

 Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974 

 Rheoli Rheoliadau Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1992 

 Rheoliadau Cofnodi Anafiadau, Afiechydon a Digwyddiadau Peryglus 
1995 

 Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Ymgynghoriad â Gweithwyr) 1996 

Gall polisi cam-drin domestig effeithiol yn y gweithle sicrhau bod cyflogwyr yn 
cydymffurfio â’r rheoliadau hyn.   
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Awgrymiadau ymarferol i fusnesau 
Hyd yn oed ag adnoddau cyfyng mae camau y gall perchnogion busnesau 
bach eu cymryd i fynd i’r afael ag effeithiau cam-drin domestig yn y gweithle.  
Yn aml, gwybod amdano sy’n bwysig a gallu cyfeirio dioddefwyr at sefydliadau 
â staff ynddynt sydd wedi’u hyfforddi yn y maes.   

Isod mae rhestr o ddeg cam synnwyr cyffredin cost isel y gall busnesau eu 
cymryd i reoli cam-drin domestig yn y gweithle ac sy’n cynnig manteision i 
weithwyr a busnesau fel ei gilydd.   

Gweld y broblem  

1. Edrychwch am newidiadau sydyn mewn ymddygiad rhywun a/neu 
newidiadau ansawdd, heb reswm, ym mherfformiad gwaith rhywun sydd 
fel arall â hanes dilychwin o weithio 

2. Edrychwch am newidiadau yn niwyg y gweithwyr  h.y. gormodedd o 
ddillad ar ddiwrnod poeth, newidiadau ym maint y colur a ddefnyddiwyd  

Ymateb 

3. Credwch weithwyr pan fyddant yn datgelu eu bod yn dioddef  cam-drin 
domestig - peidiwch â gofyn am dystiolaeth 

4. Tawelwch meddwl y gweithiwr drwy ei sicrhau bod y sefydliad yn gwybod 
sut y gall cam-drin domestig efallai effeithio ar berfformiad gwaith 
rhywun a bod cymorth ar gael iddynt 

Darparu cymorth 

5. Ailgyfeiriwch alwadau ffôn a negeseuon e-bost a byddwch yn barod i 
newid estyniad ffôn os yw gweithiwr yn cael galwadau aflonyddu 

6. Cytunwch gyda’r gweithiwr ar yr hyn rydych yn ei ddweud wrth 
gydweithwyr a phwy ddylai ymateb os yw eu cyn/partner yn ffonio neu’n 
galw yn y gweithle.  

7. Sicrhewch nad yw’r gweithiwr yn gweithio ar ei ben ei hun neu mewn lle 
anghysbell a bod gan y staff drefniadau ar gyfer dod a mynd adref yn 
ddiogel o’r gwaith  

8. Cadwch gofnod o unrhyw ddigwyddiadau o gamdriniaeth yn y gweithle, 
gan gynnwys galwadau ffôn, negeseuon e-bost neu ymweliadau i’r 
gweithle 

9. Rhowch bosteri llinell gymorth cam-drin domestig ar gefn drysau 
toiledauiv  

Cyfeirio at gymorth priodol 

10. Bod â rhestr o’r gwasanaethau cymorth a gynigir yn eich ardal sy’n hawdd 
cael mynediad atynt a chyfeirio gweithwyr at sefydliadau priodol sy’n 
delio â cham-drin domestig.    
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Llunio polisi cam-drin domestig effeithiol yn y 
gweithle 
Yn ogystal â rhoi’r camau ymarferol uchod ar waith, efallai bydd sefydliadau’n 
penderfynu i weithredu polisi cam-drin domestig effeithiol yn y gweithle.  

Astudiaeth achos 
Y Grŵp Cydweithredol 

Mae’r Grŵp Cydweithredol yn cynnwys teulu o fusnesau megis bwyd, teithio, 
gwasanaethau ariannol, gofal iechyd a gwasanaethau cyfreithiol ac mae’n 
cyflogi 123,000 o gyflogeion ledled y Deyrnas Unedig.  

Yn 2008, rhoddodd y Grŵp bolisi cam-drin domestig ar waith yn y gweithle i 
greu awyrgylch gweithio sy’n hybu’r syniad bod cam-drin domestig yn 
annerbyniol. Mae’r polisi’n nodi sut fydd cymorth ar gael i staff sy’n dioddef 
trais yn ogystal ag i dramgwyddwyr sy wedi ymrwymo i gael help proffesiynol. 

Pan lansiwyd y polisi, dosbarthwyd posteri o gwmpas y brif swyddfa, pob siop a 
changen. Darparodd y cyfathrebiad hwn rifau ffôn defnyddiol ac mae copïau 
ychwanegol ar safle gwefan y Grŵp.  Mae’r polisi’n cael ei ail-lunio ac mae’n 
cael ei fonitro gan y rhaglen cynorthwyo cyflogeion (AXA ICAS) sy’n darparu 
cymorth allanol i gydweithwyr y Grŵp Cydweithredol. 

Ers i’r polisi gael ei gyflwyno, mae nifer o gyflogeion wedi’i ddefnyddio. Dengys 
adborth fod y cyflogeion yn gwerthfawrogi ymrwymiad a safiad y sefydliad ar 
broblem mor bwysig. Yn ychwanegol, mae’r polisi wedi rhoi cynrychiolaeth 
gyfrannol dda i’r sefydliad.  

Isod mae meysydd allweddol y gellir eu cynnwys mewn polisi cam-drin 
domestig yn y gweithle. Mae’n bwysig bod pob sefydliad yn llunio eu polisi 
gweithle eu hunain sy’n adlewyrchu anghenion eu gweithwyr. 

I godi ymwybyddiaeth  

 Datganiad polisi a/neu ymrwymiad sefydliad sy’n gwrthwynebu pob 
ffurf o gam-drin domestig 

Gall hyn gynnwys ymrwymiad i gymryd cam-drin domestig o ddifrif, deall 
y peryglon a’r canlyniadau yn y gweithle, rhoi cefnogaeth lawn i 
gydweithwyr a chymryd camau yn erbyn y rhai hynny sy’n cyflawni cam-
drin domestig. 

 Diffiniad clir o’r hyn yw cam-drin domestig 

Gellir gosod hyn o fewn cyd-destun ehangach trais yn erbyn menywod. 
Mae’n bwysig cydnabod tra bod cam-drin domestig yn gallu effeithio ar y 
ddau ryw, mae profiadau menywod a dynion o drais yn wahanol. Yn 
ogystal, dylid ystyried y gallai fod problemau ychwanegol i weithwyr 
oherwydd eu hunaniaeth rhywedd, cefndir ethnig, crefydd, oed, 
rhywioldeb neu anabledd.   
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 Gwybodaeth ac enghreifftiau o wahanol ffurfiau o gam-drin domestig 
Bydd dangos y rhain yn arwyddo’n glir na fo un weithred o gam-drin ac 
aflonyddu yn diffinio cam-drin domestig. Bydd darparu gwybodaeth ac 
enghreifftiau o’r gwahanol fathau o gamdriniaeth gorfforol, camdriniaeth 
emosiynol, camdriniaeth rywiol a chamdriniaeth ariannol yn helpu 
hwyluso dealltwriaeth o’r ystod eang o weithgareddau mae cam-drin 
domestig yn eu cynnwys. 

 Ystadegau i arddangos maint a mynychder cam-drin domestig 
Gellir defnyddio ystadegau cenedlaethol ond drwy gynnwys grwpiau 
gwirfoddol lleol mae’n bosibl cael gafael ar ystadegau rhanbarthol. 

 Dangosyddion clir i arwyddo cam-drin domestig 
Ar gyfartaledd bydd menyw yn profi 35 achos o gam-drin domestig cyn 
chwilio am help.v Gall enghreifftiau a dangosyddion clir o gam-drin 
domestig sicrhau bod rheolwyr yn sensitif i’r posibilrwydd mai cam-drin 
domestig yw achos nifer o faterion sy’n ymwnued â’r gweithle. Er 
enghraifft, gallai graddfa absenoldeb uchel heb unrhyw esboniad fod yn 
arwydd posibl o gam-drin domestig. Er na ddylid defnyddio hyn fel rhestr 
gyfeirio gall agor y ffordd i ganiatáu cynnig cymorth priodol. 

 Adolygu’r polisi ar sail reolaidd 
Bydd hyn yn mesur sut mae’r polisi’n gweithio ar gyfer gweithwyr a 
rheolwyr.  Fodd bynnag, gall monitro’r nifer sydd yn defnyddio’r polisi 
hwn fod yn anodd oherwydd yr angen i gadw cyfrinachedd.   

Nodi cyfrifoldebau  

 Eglurder ar rolau a chyfrifoldebau penodol rheolwyr  
Gall hyn gynnwys camau ymarferol i annog datgelu a thrafod cam-drin a 
nodi cymorth priodol. Dylai rheolwyr wneud ymdrech i gefnogi’r rhai 
hynny sydd yn dioddef cam-drin domestig mewn modd hyderus sy’n 
dangos cydymdeimlad ac empathi, a heb farnu. Yn ogystal, gallant 
gynorthwyo mewn cofnodi manylion digwyddiadau yn y gweithle. (Mae 
enghreifftiau o gwestiynau anodd eu gofyn i’w gweld ar dudalen 12.) 

 Eglurder ar rôl a chyfrifoldebau penodol y tîm adnoddau dynol 
Gall hyn sicrhau cyfrifoldeb canolog o ddatblygu polisi a gweithdrefnau ar 
gam-drin domestig.  

Gall y tîm adnoddau dynol addo i adolygu a diweddaru polisïau, 
gweithdrefnau ac arferion eraill sy’n gysylltiedig ag a allai effeithio ar 
weithredu polisi cam-drin domestig. 

 Eglurder ar rolau a chyfrifoldebau penodol gweithwyr  
Os ydynt yn teimlo y gallant ei wneud, gallai hyn ganiatáu i weithwyr 
gymryd camau sylfaenol i helpu ffrindiau a chydweithwyr. Drwy 
ymddwyn mewn modd cefnogol, gall gweithiwr gynorthwyo 
cydweithiwr a effeithiwyd i ennill hyder i fynd i’r afael â’r problemau 
maent o bosibl yn eu hwynebu. 
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 Ymrwymiad i herio’r tramgwyddwyr 
Mae hyn yn cydnabod mai cyfrifoldeb y sawl sy’n troseddu yw  
ymddygiad ymosodol. Dylai gweithwyr fod yn ymwybodol bod 
camymddwyn yn y gwaith a thu allan iddo yn cael ei ystyried yn ddifrifol 
ac yn gallu arwain at weithredu disgyblaethol. Dylai gweithwyr fod yn 
ymwybodol o ddifrifoldeb cam-drin domestig ac y gallai arwain at 
euogfarn droseddol. Fodd bynnag, gallai hefyd fod yn briodol i gefnogi 
cydweithiwr sy’n ceisio cymorth er mwyn mynd i’r afael â’i ymddygiad. 

 Rhwymedigaeth i flaenoriaethu cyfrinachedd lle bynnag posibl  
Drwy ddeall bod methu â blaenoriaethu cyfrinachedd yn gallu rhoi 
cydweithwyr mewn perygl, bydd cyflogeion wedyn yn teimlo’n ddiogel 
ac yn saff yn y gweithle.  

Mae rheolwyr yn gyfrifol am sicrhau nad yw gwybodaeth yn cael ei datgelu a 
bod pob gweithiwr yn ymwybodol o’u cyfrifoldebau o ran cyfrinachedd. Ceir 
eithriadau pryd y gellir torri’r cyfrinachedd, er enghraifft pryderon ynghylch 
plant neu oedolion sy’n agored i niwed.   

I sicrhau darpariaeth, cymorth a diogelwch  

 Gwybodaeth glir ar fesuriadau ymarferol a chefnogol yn y gweithle  
Gellir cael nifer o gamau clir a fydd yn sicrhau bod y rhai hynny sy’n 
dioddef cam-drin domestig yn gallu gweithio mewn amgylchedd diogel 
ac un lle mae cymorth iddynt. Gallai hyn gynnwys arallgyfeirio galwadau 
ffôn neu rybuddio’r dderbynfa a staff diogelwch. Yn ogystal, gellir creu 
cysylltiadau â rhaglenni cynorthwyo gweithwyr. 

 Sicrwydd blaenoriaethu iechyd a diogelwch yn y gwaith  
Mae hyn yn arddangos bod peryglon cam-drin domestig yn cael eu 
gwerthfawrogi’n llawn. Os oes achos o gam-drin domestig yn dod i’r 
amlwg, gall cynnal asesiad risg sicrhau lleihau perygl posibl i weithwyr a 
chydweithwyr. Mae’n bwysig cofio bod anghenion pob person yn 
wahanol a dylid defnyddio unrhyw fesuriadau gydag awdurdod/caniatâd 
yr unigolyn dan sylw. 

 Cysylltu’r polisi cam-drin domestig i bolisïau eraill yn y gweithle 
Drwy greu dolenni at bolisïau sydd eisoes mewn bodolaeth gall hyn 
hwyluso unigolion i newid patrymau gwaith. Er enghraifft , cysylltiadau i 
seibiant arbennig o’r gwaith er mwyn hwyluso unrhyw drefniadau 
ymarferol.   

 Penodi staff cyswllt cam-drin domestig a darparu manylion cyswllt 
Mae hyn yn cydnabod y posibilrwydd na fydd staff am fynd at y rheolwyr 
llinell arferol neu ymgynghorwyr personol. Mae’n bwysig penodi staff 
cyswllt allweddol y gellir ymgysylltu â hwy’n gyfrinachol  i drafod 
materion sy’n ymwneud â cham-drin domestig. Nid cwnselwyr yw’r rhain 
ond maent wedi derbyn hyfforddiant penodol ac mae ganddynt 
gyfrifoldebau eglur.   
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 Ymrwymiad eglur i ddarparu hyfforddiant ar oblygiadau  cam-drin 
domestig yn y gweithle i’r holl staff a’r hyn mae’r polisi cam-drin 
domestig yn ei gynnig 
Bydd hyn yn sicrhau bod yr holl staff yn ymwybodol o gam-drin domestig, 
y polisi a’r cymorth mae’n ei gynnig. Mae arbenigwyr lleol ar gam-drin 
domestig yn bartneriaid allweddol i gynorthwyo â darpariaeth yr 
hyfforddiant hwn. Gellir darparu hyfforddiant mwy manwl ar gyfer 
rheolwyr. 

 Ymrwymiad at bolisi sy’n cynnwys y cyflogeion oll  
Drwy ddalwyr polisi a’r fewnrwyd mae hyn yn sicrhau y gall yr holl staff 
fod yn ymwybodol o’r polisi a’i nodau a chael y wybodaeth amdano. Yn 
ogystal, gall hyn gynnwys arddangos posteri a chynnwys gwybodaeth am 
gam-drin domestig o fewn sesiynau hyfforddiant eraill e.e. aflonyddwch a 
bwlio.   

 Rhestr o gysylltiadau cymorth ac asiantaethau cyngor lleol a 
chenedlaethol  
Bydd hyn yn galluogi staff sy’n dioddef cam-drin domestig i gael 
mynediad at gymorth hanfodol megis gwybodaeth am wasanaethau 
ariannol, iechyd a thai ynghyd â chymorth cyfreithiol. 

 Cyswllt penodedig am fwy o wybodaeth ar y polisi 
Bydd hyn yn galluogi gweithwyr i nodi’r person sy’n gallu cyfeirio 
cydweithwyr at y ffynonellau cyngor mwyaf priodol. 
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Gofyn Cwestiynau Anodd 
Os yw rheolwr yn synhwyro bod gweithiwr yn dioddef cam-drin domestig 
dylent hwyluso sgwrs i allu trafod hyn a nodi a rhoi cymorth priodol ar waith. 

Gall osgoi’r pwnc barhau ofn stigma a chynyddu teimladau gorbryder. Yn aml 
bydd gweithwyr yn amharod i siarad amdano, felly mae’n allweddol bod y 
rheolwr yn gwneud y cam cyntaf i ddechrau trafodaeth.   

Dylai rheolwyr ofyn cwestiynau anuniongyrchol i’r gweithiwr, er mwyn sefydlu 
perthynas gyda’r gweithiwr a datblygu empathi. Er enghraifft: 

 Sut mae pethau ar hyn o bryd? Oes unrhyw broblem yr hoffech chi ei 
thrafod gyda fi?  

 Rwyf wedi sylwi nad ydych yn ymddwyn fel chi eich hun yn ddiweddar, 
oes rhywbeth o’i le?  

 A oes rheswm neu unrhyw broblem sy’n pwyso’n drwm arnoch sy 
efallai’n achosi eich absenoldeb salwch aml/tanberfformiad yn y gwaith?  

 A yw popeth yn iawn gartref?  

 Pa gymorth a allai fod o help ichi? Beth hoffech chi’n ei weld yn digwydd 
nesaf? Sut? 

  
Osgoi beio dioddefwyr. Mae’n bwysig bod rheolwyr yn gallu darparu 
amgylchedd cefnogol nad yw’n feirniadol. Mae’n hanfodol i barchu ffiniau a 
phreifatrwydd gweithwyr. 

Hyd yn oed os yw rheolwyr yn anghytuno â’r penderfyniadau a wneir o ran 
perthynas y gweithiwr, mae’n bwysig i ddeall y gall dioddefwr cam-drin 
domestig efallai wneud nifer o ymdrechion i adael eu cymar cyn iddynt, yn y 
pendraw, lwyddo i wneud hynny.   

Nid delio â’r gamdriniaeth ei hun yw rôl rheolwr ond i wneud yn eglur drwy 
bolisi yn y gweithle bod cymorth ar gael i weithwyr a’i amlinellu. 

Gall y Llinellau Cymorth Cam-drin Domestig Cenedlaethol ddarparu cyngor 
a gwybodaeth bellach o ran trafod cam-drin domestig gyda gweithwyr.  
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Cael mwy o wybodaeth  
Mae llawer o ganllawiau defnyddiol ar gael i gyflogwyr sy’n cynnig cyngor ac 
arweiniad ymarferol am gam-drin domestig a cham-drin domestig yn y 
gweithle. 

 Black Association of Women Step Out (BAWSO) www.bawso.org.uk 

Asiantaeth arbenigol, sy’n gallu cynnig gwybodaeth ddiwylliannol sensitif a 
phriodol i bobl ddu a grwpiau ethnig lleiafrifol eraill. 

Broken Rainbow 

www.broken-rainbow.org.uk 

Mae Broken Rainbow yn darparu cymorth ar gyfer pobl lesbiaidd, hoyw, 
deurywiol a thrawsryweddol sy’n dioddef cam-drin domestig. 

Cynghrair corfforaethol yn erbyn trais domestig www.caadv.org.uk 

Nod y cynghrair corfforaethol yw codi ymwybyddiaeth a lleihau effaith 
gymdeithasol ac economaidd trais domestig yn y gweithle. Gan gydweithio 
gyda’i gilydd eu gweledigaeth yw creu amgylchedd gwaith lle mae gweithwyr 
yn cael y cyfle i gael cymorth a chyngor ymarferol ac, yn y pen draw, gymryd 
camau cadarnhaol i ddod â thrais domestig i ben.  Mae aelodaeth yn agored i 
unrhyw weithiwr, undeb llafur neu gorff cynrychiadol yn y DU. 

Prosiect Dyn www.dynwales.org 

Mae Prosiect Dyn yn gweithio ledled Cymru i gefnogi dynion sy’n dioddef cam-
drin domestig.  

Man Kind Initative  www.mankind.org.uk 

Elusen cenedlaethol sy’n darparu help a chymorth i ddynion sy’n dioddef cam-
drin domestig 

Men’s Advice Line  www.mensadviceline.org.uk 

Mae’r Men’s Advice Line yn darparu cyngor, gwybodaeth a chymorth i ddynion 
sy’n dioddef cam-drin domestig ac i’w ffrindiau a’u teuluoedd gofidus. 

Refuge 

www.refuge.org.uk 

Refuge yw un o’r darparwyr unigol mwyaf o lety a gwasanaethau  arbenigol ar 
gyfer menywod a phlant sy’n ffoi rhag trais domestig, mae’n cefnogi dros 1,000 
o fenywod a phlant bob dydd. 

http://www.bawso.org.uk/
http://www.broken-rainbow.org.uk/
http://www.caadv.org.uk/
http://www.dynwales.org/
http://www.mankind.org.uk/
http://www.mensadviceline.org.uk/
http://www.refuge.org.uk/
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Respect  

www.respect.uk.net 

Respect yw’r gymdeithas ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y DU sy’n gweithio 
gyda rhai sy’n cyflawni trais domestig a gwasanaethau cymorth cysylltiol. Prif 
nod y sefydliad yw cynyddu diogelwch y rhai hynny sy’n profi trais domestig 
drwy hyrwyddo ymyriadau effeithiol â thramgwyddwyr.  

Scottish Women’s Aid www.scottishwomensaid.org.uk 

Dyma’r sefydliad blaenllaw yn yr Alban sy’n ceisio atal cam-drin domestig. 
Mae’n chwarae rhan hanfodol wrth ymgyrchu a lobïo am ymatebion effeithiol i 
gam-drin domestig. 

Southall Black Sisters  www.southallblacksisters.org.uk  

Mae Southall Black Sisters yn darparu cyngor a gwybodaeth ar gam-drin 
domestig, aflonyddu hiliol, lles a mewnfudo yn bennaf i fenywod Asiaidd, 
Affricanaidd ac Affricanaidd-Caribïaidd. 

Cymorth i Ferched Cymru www.welshwomensaid.org.uk 

Sefydliad mantell cenedlaethol yw Cymorth i Ferched Cymru, sy’n cynrychioli 
grwpiau cymorth lleol i fenywod ledled Cymru. Gall Cymorth i Ferched Cymru 
ddarparu hyfforddiant arbenigol, cymorth a gwybodaeth i grwpiau aelod a 
sefydliadau allanol.  

Women’s Aid  www.womensaid.org.uk 

Dyma’r elusen cam-drin domestig cenedlaethol sy’n helpu hyd at 250,000 o 
fenywod a phlant bob blwyddyn. Mae’n nhw’n gweithio i gael gwared â thrais 
yn erbyn menywod a phlant ac yn ategu dros 500 o wasanaethau trais rhywiol a 
domestig ledled y wlad.  

Women’s Aid Federation Northen Ireland www.womensaidni.org 

Dyma’r sefydliad gwirfoddol blaenllaw yng Ngogledd Iwerddon sy’n mynd i’r 
afael â cham-drin domestig ac yn darparu gwasanaethau i fenywod a phlant. 

Llinellau Cymorth Cenedlaethol 

Cymru 
Llinell Gymorth 24 awr Trais Rhywiol a Cham-drin Domestig Cymru Gyfan – 
0808 80 10 800 

Yr Alban 
Llinell Gymorth 24 awr Cam-drin Domestig yr Alban – 0800 027 1234 

Gogledd Iwerddon 
Llinell Gymorth 24 awr Cam-drin Domestig Gogledd Iwerddon – 0800 917 1414 

Lloegr 
Llinell Gymorth 24 awr Cam-drin Domestig Cenedlaethol – 0808 2000 247 

http://www.respect.uk.net/
http://www.scottishwomensaid.org.uk/
http://www.southallblacksisters.org.uk/
http://www.welshwomensaid.org.uk/
http://www.womensaid.org.uk/
http://www.womensaidni.org/
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