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Rhagair

Yn aml, mae incwm cyson yn allweddol i annibyniaeth economaidd goroeswr ac i 
gyfleoedd i ddianc rhag trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol. 
Felly, mae’n arbennig o bwysig bod cyflogwyr yn gwybod am y camau sydd eu hangen 
i roi cymorth i’w staff. 

Yn 2008 darganfu ymchwiliad y Comisiwn, Pwy ydych chi’n ei weld?  fod 19% o 
boblogaeth Cymru’n credu mai mater preifat yw trafod cam-drin domestig1. 

Wrth ymateb i hyn roedd y Comisiwn yn falch o’r cyfle i weithio gydag ystod o 
bartneriaid i lunio ‘Eich busnes chi yw cam-drin domestig: canllaw i lunio polisi yn y 
gweithle. 

Cynigodd ymgynghoriad Papur Gwyn Llywodraeth Cymru ar ddeddfwriaeth ynglŷn â 
dileu trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol ddyletswydd i bob 
cyflogwr sector cyhoeddus i fod â pholisi yn y gweithle yn ymwneud â thrais yn erbyn 
menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.  Er mwyn rhoi cymorth i sefydliadau 
allu gwneud hyn, rydym wedi diweddaru ein canllaw i gynnwys trais yn erbyn 
menywod a thrais rhywiol yn ogystal â cham-drin domestig.

Ein nod yw bod pob cyflogwr yng Nghymru’n elwa drwy gymryd camau effeithiol yn 
y gweithle i fynd i’r afael â cham-drin domestig a bod eu staff yn teimlo’n ddiogel yn y 
gweithle gan wybod bod ganddynt gefnogaeth yno.  

Mae’n nod uchelgeisiol ond mae’n un y gallwn ei gyflawni gyda’n gilydd – a helpu i 
arbed bywydau – os cymerwn ni i gyd gamau bach i’r cyfeiriad iawn.  

Kate Bennett, Cyfarwyddydd Cenedlaethol Cymru 

Partneriaid
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Beth yw trais yn erbyn menywod?

Bob blwyddyn ar draws y DU mae o leiaf 
tair miliwn o fenywod yn profi trais ac 
mae llawer mwy’n byw gyda gwaddol 
trais yn y gorffennol2. O gael polisi yn 
y gweithle ar drais yn erbyn menywod, 
cam-drin domestig a thrais rhywiol, gall 
cyflogwyr roi cymorth i weithwyr a allai 
fod yn dioddef cam-drin domestig a 
ffurfiau eraill o drais yn erbyn menywod. 

Mae’r problemau cymdeithasol parhaol 
o drais yn erbyn menywod, y mae 
cam-drin domestig a thrais rhywiol yn 
elfennau allweddol ohono, yn tanseilio 
ein gweithleoedd a’n cymunedau ac ni 
ddylent fodoli ynddynt.

Mae’r term trais yn erbyn menywod yn 
cynnwys cam-drin domestig a thrais 
rhywiol a llawer o ffurfiau eraill o drais 
sydd, yn bennaf, yn effeithio ar fenywod. 
Dosbarthwyd hwy gyda’i gilydd i amlygu’r 
ffaith eu bod yn achosi ac yn ganlyniad o 
anghydraddoldeb menywod. 

Amcangyfrifir fod trais yn erbyn menywod 
yn costio £40 biliwn3 i gymdeithas yng 
Nghymru a Lloegr bob blwyddyn. Mae 
hwn yn cynnwys costau i wasanaethau 
cyhoeddus ac allbwn economaidd 
menywod a effeithiwyd arnynt a gollwyd. 
Ceir mwy o wybodaeth ar ddiffiniad a 
ffurfiau eraill o drais yn erbyn menywod  
yn atodlen 1.

Beth am ddynion?

Defnyddir y term cyffredinol trais yn 
erbyn menywod oherwydd yr effaith 
anghymesur ar fenywod. 

Serch hynny, fe wyddom y gall dynion 
ddioddef cam-drin domestig a thrais 
rhywiol, gan eu cymar benywaidd ac 
mewn perthnasau un rhyw. Gall polisïau 
yn y gweithle gynnwys dynion ond dylid 
cydnabod fod eu profiadau’n debygol o 
fod yn wahanol i rai’r menywod, a gallai 
fod angen cymorth arbenigol e.e. Prosiect 
Dyn Cymru Ddiogelach.

Trais yn erbyn Menywod yn y 
gweithle 

Mae prosiect 10,000 o Fywydau 
Diogelach Llywodraeth Cymru yn 
cynnwys yr angen am bolisi yn y gweithle 
ar drais yn erbyn menywod, cam-drin 
domestig a thrais rhywiol, fel un o un ar 
ddeg o safonau gofynnol i wasanaethau 
cyhoeddus yng Nghymru. 

Cynigodd ymgynghoriad Papur 
Gwyn Llywodraeth Cymru ynglŷn â 
deddfwriaeth i ddileu trais yn erbyn 
menywod, cam-drin domestig a thrais 
rhywiol ddyletswydd ar bob cyflogwr 
sector cyhoeddus datganoledig i fod â 
pholisi yn y gweithle ar drais yn erbyn 
menywod, cam-drin domestig a thrais 
rhywiol. 

Ffocysu ar gam-drin domestig

Cam-drin domestig yw’r ffurf fwyaf 
cyffredin o drais yn erbyn menywod. 
Mae’r canllaw hwn yn ffocysu ar roi 
cymorth i weithwyr sydd wedi neu’n 
dioddef cam-drin domestig. Ond mae’n 
bwysig cydnabod tra bod gweithwyr yn 
fwy tebygol o gael eu heffeithio gan gam-
drin domestig – yn aml, mae trais rhywiol 
ac aflonyddu yn gydgysylltiedig â cham-
drin domestig. 

Rhagymadrodd
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Rheoli pobl yn dda

Mae bod yn gyflogwr effeithiol yn 
cynnwys rhoi cymorth i staff yn ystod 
cyfnodau newydd neu anodd yn eu 
bywydau. Gall trais yn erbyn menywod, 
cam-drin domestig a thrais rhywiol i gyd 
gael effaith ddinistriol ar unigolion a’u 
teuluoedd.

Cam-drin domestig

Yn 2010 / 11, roedd cam-drin domestig 
yn cyfrif am 66% o’r menywod a 15% o’r 
dynion a laddwyd yng Nghymru a Lloegr4. 

Dengys ymchwil bod 75% o’r rhai hynny 
sy’n dioddef cam-drin domestig yn cael 
eu targedu yn y gwaith5. 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. I eraill, 
gall y gweithle fod yn noddfa ddiogel ac 
yn lwybr at ddiogelwch.

Gallai cydweithwyr gael eu heffeithio 
arnynt hefyd. Mae’n bosibl y byddant 
yn cael eu dilyn i’r gwaith ac oddi yno, 
neu yn destun holi am fanylion cyswllt y 
dioddefwyr neu eu lleoliad. Efallai bydd 
angen iddynt gyflenwi dros weithwyr 
eraill pan mae’r rheiny’n absennol, a 
cheisio ymdopi â’r gamdriniaeth ynghyd 
â phoeni am eu diogelwch eu hunain. 
Hefyd, gallai’r cydweithwyr wybod am 
y cam-drin ond yn ansicr ynglŷn â sut i 
helpu.

Pam mae trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais 
rhywiol yn fater i’r gweithle?

Mae gan gyflogwyr gyfrifoldeb i ddarparu 
amgylchedd gwaith effeithiol a diogel 
ar gyfer eu holl staff. Gall polisi yn y 
gweithle ar drais yn erbyn menywod, 
cam-drin domestig a thrais rhywiol 
arddangos yn glir na chaiff ei ddioddef 
o fewn y gweithle neu’r tu allan ynghyd 
ag ymrwymiad i ddarparu cymorth 
a chamau yn erbyn y rhai hynny sy’n 
cyflawni trais. 

Yr achos busnes

Mae trais yn erbyn menywod, cam-drin 
domestig  a thrais rhywiol yn ofid o ran 
perfformiad a chynhyrchedd ac mae rhoi 
cymorth i staff sydd yn dioddef  neu wedi 
dioddef trais yn erbyn menywod, cam-
drin domestig a thrais rhywiol yn gwneud 
synnwyr busnes. 

Cam-drin domestig

Yng Nghymru a Lloegr, mae cam-
drin domestig yn costio £1.9 biliwn6 
y flwyddyn o ran allbwn economaidd 
a gollwyd. Digwydd hyn oherwydd 
cwymp mewn cynhyrchion, anawsterau 
gweinyddol oherwydd amser i ffwrdd na 
chafodd ei drefnu o flaen llaw, cyflogau 
coll a thâl salwch. Gall dynnu sylw 
gweithiwyr oddi ar eu gwaith, gallant 
gyrraedd yn hwyr, gadael yn gynnar, neu 
golli gwaith a gall gynyddu’r trosiant yn 
eu plith .  

Yn fwy na hynny, gall cam-drin domestig 
effeithio’n negyddol ar les a iechyd 
gweithwyr. Gall effeithio ar forâl y staff yn 
ogystal â delwedd ac enw da’r sefydliad.
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Gyda’r ystadegau y bydd 1 menyw allan 
o bob 4 yn dioddef cam-drin domestig7, 
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. 

Bydd cyflwyno polisi ac arfer effeithiol 
yn y gweithle yn fuddsoddiad da i gadw 
staff crefftus a phrofiadol a thrwy hynny, 
yn cynyddu’u hymrwymiad i chi fel 
cyflogwr. 

Dyletswydd gofal

O dan y Ddeddf Hawliau Dynol mae 
gan bob corff cyhoeddus rwymedigaeth 
i ddiogelu hawliau dynol yr unigolyn ac 
i sicrhau nad yw eu hawliau dynol yn 
cael eu tramgwyddo. Mae trais yn erbyn 
menywod, cam-drin domestig a thrais 
rhywiol yn gwadu’r hawl dynol mwyaf 
sylfaenol i fenywod a merched. 

Gall gweithredu polisi yn y gweithle helpu 
awdurdodau i gyflawni eu dyletswyddau 
hawliau dynol o ran digwyddiadau trais 
yn erbyn menywod, cam-drin domestig 
a thrais rhywiol. Gallai fethu â mynd i’r 
afael â hyn arwain at drosedd yn erbyn y 
Ddeddf Hawliau Dynol.   

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn 
cynnwys dyletswydd sector cyhoeddus 
ac mae rhaid i’r sawl sy’n destun i’r 
dyletswydd cydraddoldeb cyffredinol 
roi sylw dyledus i’r angen am gael 
gwared â gwahaniaethu anghyfreithiol, 
aflonyddu ac erledigaeth; symud cyfle 
cyfartal i grwpiau gwarchodedig ymlaen; 
a meithrin perthynas dda.

Mae graddfa ac effaith trais yn erbyn 
menywod, cam-drin domestig a thrais 
rhywiol mor arwyddocaol fel y bydd y 
rhan fwyaf o awdurdodau cyhoeddus yng 
Nghymru am gasglu data, ymgynghori 
â rhanddeiliaid a rhoi blaenoriaeth i’r 
mater hwn. Byddai datblygu a gweithredu 
polisi trais yn erbyn menywod, cam-drin 
domestig a thrais rhywiol yn y gweithle 
yn gam penodol i gyflenwi deilliannau go 
iawn.

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 
(Ymgynghori â Gweithwyr) 1996

Gall polisi effeithiol yn y gweithle ar drais 
yn erbyn menywod, cam-drin domestig 
a thrais rhywiol sicrhau bod cyflogwyr yn 
cydymffurfio â’r rheoliadau hyn.  
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Wrth lunio polisi yn y gweithle:  

 ● Gellir datblygu polisi mewn 
ymgynghoriad â Phartneriaethau 
Diogelwch Cymunedol lleol 
ynghyd â sefydliadau gwirfoddol 
a chymunedol sydd â gwybodaeth 
arbenigol ar gydraddoldeb rhyw 
a thrais yn erbyn menywod, cam-
drin domestig a thrais rhywiol. Gall 
llinell gymorth cam-drin domestig a 
thrais rhywiol Cymru gyfan ddarparu 
gwybodaeth bellach a chynghori ar 
lunio polisïau yn y gweithle.

 ● Asesu effaith ddisgwyliedig y polisi 
yn y gweithle ac unrhyw ganllawiau 
cefnogol. Bydd hyn yn sicrhau nad 
oes unrhyw ragfarn yn y modd 
cafodd polisi’r gweithle ei lunio, 
ei ddatblygu neu ei gyflwyno gan 
sicrhau hyrwyddo cyfle cyfartal.

 ● Cymryd i ystyriaeth gwahanol 
anghenion a phrofiadau pobl, er 
enghraifft:

 ■ Mae menywod hŷn yn llai 
tebygol o sôn am eu profiadau o 
gam-drin domestig.

 ■ Mae menywod anabl yn 
fwy tebygol o brofi cam-drin 
domestig a thrais rhywiol nag 
yw menywod nad oes ganddynt 
anabledd.

 ■ Mae menywod o leiafrifoedd 
ethnig yn wynebu rhwystrau 
ychwanegol i gael mynediad at 
gymorth.

 ■ Gall menywod lesbiaidd a 
deurywiol a dynion hoyw 
a deurywiol fod yn agored i 
niwed gan gamdrinwyr sydd 
yn tanseilio eu rhywioldeb 
ac yn bygwth  sôn wrth eu 
cydweithwyr, cyflogwyr ac 
aelodau teulu am eu rhywioldeb.

 ■ Efallai bydd llai o wasanaethau 
ar gael i fenywod a dynion  
trawsryweddol.

 ■ Gall dynion sydd yn dioddef 
cam-drin domestig a thrais 
rhywiol ei chael hi’n anoddach 
i ddatgelu camdriniaeth ac 
wynebu mwy o rwystrau i gael 
gafael â chymorth

 ● Ystyried sut fydd effaith y polisi yn 
cael ei hasesu a pha ddata a ellir ei 
gasglu i fonitro’r polisi. 
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Ar sail gwybodaeth y sector wirfoddol a 
phrofiadau cyflogwyr, mae nifer o gamau 
y gall cyflogwyr eu cymryd er mwyn 
mynd i’r afael yn effeithiol â thrais yn 
erbyn menywod, cam-drin domestig 
a thrais rhywiol. Mae’r camau hyn yn 
cynnwys meysydd allweddol y gellir eu 
cynnwys mewn polisi yn y  gweithle. 
Mae’n bwysig bod pob sefydliad yn 
datblygu eu polisi gweithle eu hunain sy’n 
adlewyrchu anghenion eu gweithwyr.

I godi ymwybyddiaeth 

 ● Datganiad polisi a/neu ymrwymiad 
sefydliadol sy’n gwrthwynebu pob 
ffurf o drais yn erbyn menywod, 
cam-drin domestig a thrais rhywiol 
Gall hyn gynnwys ymrwymiad i 
gymryd trais yn erbyn menywod, 
cam-drin domestig a thrais rhywiol 
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 tramgwyddo.

 ● Diffiniad clir o’r hyn yw trais 
yn erbyn menywod, cam-drin 
domestig a thrais rhywiol 
Gellir seilio hwn ar y diffiniad a geir 
gan Ddatganiad y Cenhedloedd 
Unedig o ran dileu trais yn erbyn 
menywod. Hefyd, bydd yn bwysig 
amlinellu’r hyn a olygir gan gam-
drin domestig a thrais rhywiol. Bydd 
hynny’n helpu i sicrhau dealltwriaeth 
gyffredinol. Ceir gwybodaeth bellach 
yn yr atodlen.   

 ● Ystadegau i arddangos faint 
a mynychder trais yn erbyn 
menywod, cam-drin domestig a 
thrais rhywiol 

Gellir defnyddio ystadegau 
cenedlaethol ond drwy gynnwys 
grwpiau gwirfoddol lleol mae’n 
bosibl cael gafael ar ystadegau 
rhanbarthol.

 ● Dangosyddion clir i glustnodi 
ffurfiau gwahanol o drais yn erbyn 
menywod, cam-drin domestig a 
thrais rhywiol 
Ar gyfartaledd bydd menyw yn profi 
35 achos o gam-drin domestig cyn 
chwilio am help8. Gall enghreifftiau 
a dangosyddion clir o drais yn erbyn 
menywod, cam-drin domestig a 
thrais rhywiol sicrhau bod rheolwyr 
yn sensitif i’r posibilrwydd mai’r 
materion hyn yw achos nifer o 
broblemau yn y gweithle. Er na 
ddylid defnyddio hyn fel rhestr wirio 
gall agor y ffordd i ganiatáu cynnig 
cymorth priodol.

 ● Adolygu a monitro’r polisi’n 
rheolaidd 
Bydd hyn yn mesur sut mae’r 
polisi’n gweithio ar gyfer gweithwyr 
a rheolwyr. Dylid cadw’r holl 
wybodaeth yn gyfrinachol ac yn 
ddienw. Byddai bod â ffurflen 
monitro ar gyfer y gweithwyr y gellid 
ei phrintio a’i danfon at Adnoddau 
Dynol yn un ffordd o wneud 
hyn. Gellir annogi’r staff sydd yn 
defnyddio’r polisi i lenwi’r ffurflen 
heb ychwanegu unrhyw fanylion 
personol neu a ellir eu hadnabod.   

Nodi cyfrifoldebau 

 ● Egluro rolau a chyfrifoldebau 
penodol rheolwyr  

Beth yw polisi yn y gweithle effeithiol ar drais yn erbyn 
menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol?
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 ● 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 trais yn erbyn 
menywod, cam-drin domestig a 
thrais rhywiol mewn modd hyderus 
sy’n dangos cydymdeimlad ac 
empathi, a heb farnu. Yn ogystal, 
gallant gynorthwyo mewn cofnodi 
manylion digwyddiadau yn y gweithle. 
Mae gwybodaeth bellach ar ofyn 
cwestiynau anodd ar tudalen 12.

 ● Egluro rolau a chyfrifoldebau 
penodol y tîm adnoddau dynol 
Gall hyn sicrhau cyfrifoldeb canolog 
o lunio polisi a gweithdrefnau ar 
roi cymorth i staff sydd yn dioddef 
trais yn erbyn menywod, cam-drin 
domestig a thrais rhywiol. Gall y tîm 
adnoddau dynol addo i adolygu a 
diweddaru polisïau, gweithdrefnau 
ac arferion eraill sy’n gysylltiedig ac a 
allai effeithio ar weithredu polisi yn y 
gweithle. Er enghraifft, drwy gysylltu 
â pholisiau sydd yn bodoli, gall 
unigolion newid patrymau gwaith. 
Gallai caniatau amser arbennig 
o’r gwaith, hefyd, helpu i hwyluso 
unrhyw drefniadau ymarferol. Gellir 
gwneud cysylltau, hefyd, â pholisiau 
urddas yn y gweithle, aflonyddu 
rhywiol a defnyddio rhyngrwyd ac 
e-byst. 

 ● Egluro rolau a chyfrifoldebau 
penodol y gweithwyr  
Os ydynt yn teimlo eu bod yn gallu 
gwneud hyn, 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.

 ● Ymrwymiad i herio’r sawl sy’n 
cyflawni troseddau 
Mae hyn yn cydnabod mai cyfrifoldeb 
y sawl sy’n troseddu yw’r  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 trais yn erbyn menywod, 
cam-drin domestig a thrais rhywiol 
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 
Cyn belled â phosibl, dylai 
gwybodaeth gael ei rhannu yn ôl 
yr angen i wybod yn unig er mwyn 
cyflawni’r deilliannau gorau i’r 
gweithiwyr. Lle bo’n bosibl, dylid 
gwneud hyn â chaniatad y gweithwyr 
dan sylw. 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. 
Mae’n bwysig ceisio am gyngor 
arbenigol cyn gwneud felly a’i drafod 
â’r gweithwyr.  

I sicrhau darpariaeth, cefnogaeth 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 
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dioddef trais yn erbyn menywod, 
cam-drin domestig a thrais rhywiol 
yn gallu gweithio mewn amgylchedd 
diogel a wedi’i gefnogi. Gallai hyn 
gynnwys arallgyfeirio galwadau ffôn 
neu rybuddio’r dderbynfa a staff 
diogelwch. Yn ogystal, gellir creu 
cysylltiadau â rhaglenni cymorth 
gweithwyr a gwasanaethau Undebau 
Llafur, fel cyngor cyfreithiol. (Ceir 
mwy o enghreifftiau o gymorth 
ymarferol yn y gweithle ar tud 13. 

 ● 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 gynnal 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.

 ● Penodi staff cyswllt trais yn erbyn 
menywod, cam-drin domestig a 
thrais rhywiol a darparu manylion 
cyswllt 
Mae hyn yn cydnabod y posibilrwydd 
na fydd staff am fynd at y rheolwyr 
llinell arferol neu ymgynghorwyr 
personol. O gael staff cyswllt 
allweddol yn eu lle, gall aelodau 
staff ymddiried ynddynt i drafod 
materion cysylltiedig â thrais yn 
erbyn menywod, cam-drin domestig 
a thrais rhywiol. Nid cwnselwyr 
yw’r rhain ond maent wedi derbyn 
hyfforddiant penodol ac mae 
ganddynt gyfrifoldebau eglur.  

 ● Ymrwymiad eglur i ddarparu 
hyfforddiant ar oblygiadau  trais 
yn erbyn menywod, cam-drin 
domestig a thrais rhywiol yn y 
gweithle i’r holl staff a’r hyn mae’r 
polisi yn ei gynnig 
Bydd hyn yn sicrhau bod yr holl staff 
yn ymwybodol o drais yn erbyn 
menywod, cam-drin domestig a 
thrais rhywiol, y polisi a’r cymorth 
mae’n ei gynnig. Mae arbenigwyr 
lleol ar gam-drin domestig yn 
bartneriaid allweddol i gynorthwyo 
gyda darpariaeth yr hyfforddiant 
hwn. Gellir darparu hyfforddiant 
mwy manwl ar gyfer rheolwyr.

 ● Ymrwymiad i ddosbarthu’r polisi 
ymhlith yr holl weithwyr 
Drwy ddeiliaid polisi a’r fewnrwyd 
, gall yr holl staff gael gwybod 
am y  polisi a’i nodau a chael y 
wybodaeth amdano. Yn ogystal, gall 
hyn gynnwys arddangos posteri a 
chynnwys gwybodaeth am drais yn 
erbyn menywod, cam-drin domestig 
a thrais rhywiol o fewn sesiynau 
hyfforddiant eraill e.e. aflonyddwch 
a bwlio.  Am fwy o syniadau am godi 
ymwybyddiaeth yn y gweithle gweler 
ein pecyn ymgyrch.

 ● Rhestr o gysylltiadau cymorth 
ac asiantaethau cyngor lleol a 
chenedlaethol 
Gallai hon gynnwys Llinell Gymorth 
Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 
Cymru Gyfan fel y man cyswllt 
cyntaf. Bydd bod â rhestr hygyrch  o 
asiantaethau yn rhoi cyfle i staff sydd 
yn dioddef trais yn erbyn menywod, 
cam-drin domestig a thrais rhywiol 
i gael gafael â chymorth hanfodol 
ar faterion ariannol, iechyd a thai 
ynghyd â chymorth cyfreithiol.
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Rhestr wirio polisi yn y gweithle

Ydy eich polisi trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a 
thrais rhywiol:

Yn y 
polisi?

Yn cynnwys datganiad polisi a/neu ymrwymiad cyfundrefnol 
i wrthwynebu pob ffurf o drais yn erbyn menywod, cam-drin 
domestig a thrais rhywiol?

Y/N

Yn diffinio trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais 
rhywiol?

Y/N

Yn cynnwys ystadegau ar drais yn erbyn menywod, cam-drin 
domestig a thrais rhywiol?

Y/N

Yn cynnwys dangosyddion clir i adnabod ffurfiau gwahanol o 
drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol?

Y/N

Yn cynnwys ymroddiad i adolygu a monitro’r polisi yn rheolaidd? Y/N

Yn egluro rolau penodol a chyfrifoldebau rheolwyr? Y/N

Yn egluro rolau penodol a chyfrifoldebau’r tîm Adnoddau Dynol? Y/N

Yn egluro rolau penodol a chyfrifoldebau cyflogeion? Y/N

Yn ymrwymo i herio tramgwyddwyr? Y/N

Yn ymrwymo i flaenoriaethu cyfrinachedd i’r graddau sy’n 
bosibl?

Y/N

Yn amlinellu gwybodaeth yn glir ar fesurau ymarferol a chefnogol 
yn y gweithle?

Y/N

Yn rhoi sicrwydd i flaenoriaethu iechyd a diogelwch yn y 
gweithle?

Y/N

Yn cynnwys manylion cyswllt staff i gysylltu â hwy o ran trais yn 
erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol?

Y/N

Yn ymrwymo i ddarparu hyfforddiant i bob aelod staff ar drais yn 
erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol ac ar yr hyn 
y mae’r polisi yn ei gynnig?

Y/N

Yn ymrwymo i ddosbarthu’r polisi i bob cyflogai? Y/N

Yn darparu manylion cyswllt asiantaethau cymorth a chyngor 
lleol a chenedlaethol?

Y/N
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Os yw rheolwr yn amau bod gweithiwr 
yn dioddef rhyw fath o drais yn erbyn 
menyywod, cam-drin domestig a thrais 
rhywiol, dylai hwyluso sgwrs i drafod 
hyn a chlustnodi cymorth priodol a’i roi ar 
waith. 

Gall wingo rhag y pwnc feithrin ofn o 
stigma a chynyddu gofid. Yn aml, bydd 
gweithwyr yn ansicr wrth godi’r pwnc a 
gall rheolwr sydd yn barod i wneud y cam 
cyntaf fod yn allweddol.  

Dylai rheolwyr ofyn cwestiynau 
anuniongyrchol ac agored i’r gweithiwr, 
er mwyn sefydlu perthynas gyda’r 
gweithiwr a datblygu empathi. 

Isod, mae rhai enghreifftiau o gwestiynau 
y gellir eu gofyn.

 ● Sut ydych chi ar hyn o bryd? Oes 
unrhyw fater hoffech chi ei drafod 
gyda fi? 

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

 ● Oes unrhyw broblem neu reswm a 
allai gyfrannu at eich absenoldeb 
salwch aml/tanberfformiad yn y 
gwaith? 

 ● Ydy popeth yn iawn gartref?

 ● Pa gymorth a allai’ch helpu? Beth 
hoffech chi’n ei weld yn digwydd? 
Sut? 

Osgoi beio’r dioddefwr. Mae’n 
bwysig bod rheolwyr yn gallu darparu 
amgylchedd cefnogol heb farnu. Mae 
parchu preifatrwydd a ffiniau’r gweithwyr 
yn hanfodol.

Nid swyddogaeth y rheolwr yw delio â’r 
camdriniaeth ei hunan ond i sicrhau drwy 
bolisi yn y gweithle bod cymorth ar gael i 
weithwyr ac i’w amlinellu wrthynt.  

Gall Llinell Gymorth cam-drin domestig 
a thrais rhywiol Cymru Gyfan ddarparu 
gwybodaeth a chyngor pellach ar 
drafod gyda gweithwyr am drais yn 
erbyn menywod, cam-drin domestig a 
thrais rhywiol.

0808 80 10 800  

Gofyn cwestiynau anodd  
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 ● Defnyddio polisïau sydd eisoes 
yn bodoli i ganiatáu i’r unigolyn 
newid patrymau gwaith neu lwyth 
gwaith, a chaniatáu gweithio 
hyblyg neu weithio mwy hyblyg neu 
seibiant arbennig oddi ar y gwaith er 
mwyn hwyluso unrhyw drefniadau 
ymarferol sydd eu hangen

 ● Trosglwyddo galwadau ffôn a 
negeseuon e-bost 

 ● Rhybuddio’r dderbynfa a staff 
diogelwch os yw’r camdriniwr yn 
debygol o ddod i’r gweithle 

 ● Darparu copi o unrhyw orchymyn 
sy’n bodoli yn erbyn y camdriniwr 
a llun ohono yn y dderbynfa a staff 
diogelwch.

 ● Sicrhau bod gan y staff drefniadau ar 
gyfer dod a mynd adref yn ddiogel o’r 
gwaith 

 ● Adolygu cynnwys gwybodaeth 
bersonol, fel cyfeiriadau dros dro neu 
gyfeiriad newydd, manylion banc neu 
ofal iechyd 

 ● Adolygu’r wybodaeth am berthynas 
agosaf y gweithiwr  

 ● Lle mae’n ymarferol ystyriwch 
gynnig newid dros dro neu barhaol 
o ran gweithle, amserau gwaith neu 
batrymau gwaith. 

 ● Lle mae’n ymarferol, cynigwch 
newidiadau mewn dyletswyddau 
penodol, fel cadw’r gweithiwr 
rhag ateb y ffôn neu eistedd yn y 
dderbynfa

 ● Symudwch y gweithiwr allan o’r 
golwg h.y. sicrhau nad yw’n bosibl 
eu gweld o’r mannau derbyn neu 
drwy ffenestri ar y llawr gwaelod. 

 ● Sicrhewch nad yw’r gweithiwr yn 
gweithio ar ei ben ei hun neu mewn 
lle anghysbell 

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

 ● Cadwch gofnod o unrhyw 
ddigwyddiadau o gamdriniaeth yn 
y gweithle, gan gynnwys galwadau 
ffôn, negeseuon e-bost neu 
ymweliadau parhaus gan y partner/
cynbartner. 

Enghreifftiau o gymorth ymarferol yn y gweithle 
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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 drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol 
yn y gweithle. 

Llinell Gymorth Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol Cymru Gyfan

www.allwaleshelpline.org.uk

0808 80 10 800

Mae llinell gymorth cam-drin domestig Cymru yn cynnig cymorth a gwybodaeth 
gyfrinachol rad ac am ddim i fenywod a dynion sydd yn dioddef cam-drin domestig a 
thrais rhywiol. Hefyd, mae’n wasanaeth gwybodaeth i bobl sydd yn gofidio am rywun 
maen nhw’n ei adnabod, ac i asiantaethau sydd angen gwybodaeth ar y cymorth sydd 
ar gael i oedolion a phlant yng Nghymru. 

BAWSO

www.bawso.org.uk

Asiantaeth arbenigol ydy BAWSO, sy’n gallu cynnig gwasanaethau a  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. 
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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.

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 dioddef trais domestig drwy 
hyrwyddo ymyriadau effeithiol gyda thramgwyddwyr.  

Cymorth i Ferched Cymru

www.welshwomensaid.org

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.  

Cyngor Ar Bopeth Cymru 

Mae Gwasanaeth CAB yn cynnig cyngor cyfrinachol, diduedd ac annibynnol am ddim 
ar ystod o faterion gan gynnwys dyled, budd-daliadau, tai a materion cyfreithiol. 
Gall ymgynghorwyr eich helpu i lenwi ffurflenni, ysgrifennu llythyron, trafod gyda 
chredydwyr a’ch cynrychioli chi yn y llys. 
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Atodiad – rhai diffiniadau

Trais yn erbyn menywod

Mae’r Cenhedloedd Unedig yn diffinio trais yn erbyn menywod fel ‘unrhyw weithred 
o drais ar sail rhyw sydd yn arwain at, neu’n debygol o arwain at, niwed corfforol, 
rhywiol neu seicolegol neu ddioddefaint i fenywod, gan gynnwys bygythiadau o 
weithrediadau o’r fath, gorfodaeth neu amddifadedd mympwyol o ryddid, p’un ai 
mewn bywyd cyhoeddus neu breifat. 

Yn unol â hynny, mae trais yn erbyn menywod yn cwmpasu ond nid yw’n gyfyngedig i:

1. Drais corfforol, rhywiol a seicolegol yn digwydd yn y teulu, gan gynnwys curo, 
cam-drin merched yn y teulu’n rhywiol, trais yn gysylltiedig â gwaddolion, treisio 
priodasol, llurgunio organau cenhedlu menywod ac arferion traddodiadol eraill 
sydd yn niweidio menywod, trais nad yw’n ymwneud â chymheiriaid priodasol a 
thrais sydd yn gysylltiedig â cham-fanteisio;  

2. Trais corfforol, rhywiol a seicolegol yn digwydd o fewn y gymuned gyffredinol, gan 
gynnwys treisio, cam-drin rhywiol, aflonyddu rhywiol a bygythiadau yn y gweithle, 
mewn sefydliadau addysgol a mannau eraill, masnachu menywod a phuteiniaeth 
dan orfod; 

3. Trais corfforol, rhywiol a seicolegol a gyflawnwyd neu goddefwyd gan y 
Wladwriaeth, lle bynnag y digwydd.’9

Cam-drin domestig
Mae’r Swyddfa Gartref yn diffinio cam-drin domestig fel unrhyw enghraifft neu 
batrwm o enghreifftiau ymddygiad  sydd yn rheoli, gorfodi a bygwth, a thrais neu 
gamdriniaeth rhwng  pobl 16 oed neu hŷn sydd neu sydd wedi bod yn gymheiriaid 
agos o aelodau teuluol waeth beth fo’u rhywedd neu rywioldeb. Gall y gamdriniaeth 
gwmpasu ond nid yw’n gyfyngedig i gamdriniaeth:

 ● seicolegol

 ● corfforol

 ● rhywiol

 ● ariannol

 ● emosiynol

O fewn y diffiniad hwn o ymddygiad rheolaethol, mae ystod o weithredoedd lle mai’r 
bwriad yw, israddio rhywun a/neu eu gwneud yn ddibynnol drwy eu hynysu rhag 
ffynonellau cymorth; cam-fanteisio ar eu hadnoddau a’u gallu er buddiant personol; 
eu hamddifadu o’r moddion byw sydd ei angen i wneud rhywun yn annibynnol ac i 
fedru gwrthod a dianc; a rheoleiddio’u hymddygiad beunyddiol.
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Ymddygiad gorfodi yw gweithred neu batrwm o weithredoedd o ymosod, bygwth, 
bychanu a chodi ofn neu gamdriniaeth arall a ddefnyddir i niweidio, cosbi neu 
ddychryn eu dioddefwr.10

Treisio a thrais rhywiol

Gellir diffinio camdriniaeth a thrais rhywiol fel unrhyw ymddygiad a ystyrir i fod o 
natur rhywiol sydd heb ei eisiau ac sydd yn digwydd heb ganiatad a dealltwriaeth. 
Mae ymosodiad rhywiol yn cwmpasu unrhyw fath arall o gyswllt neu ymddygiad 
rhywiol sydd yn ddigroeso, yn amrywio o gyffwrdd i unrhyw weithgaredd arall os yw’n 
rhywiol. 

Mae treisio yn digwydd pan fo rhywun yn cael rhyw dreiddiol â rhywun arall yn erbyn 
eu hewyllys. Mae hwn yn cynnwys treiddiad gweiniol, rhefrol a geneuol11. 

Aflonyddu rhywiol

Ar gyfer helyntion a ddigwyddodd ar ôl 1 Hydref  2005, mae dau fath o aflonyddu 
rhywiol – ymddygiad digroeso ar sail eich rhyw  neu ymddygiad corfforol, lleisiol ac 
heb fod yn leisiol, digroeso o natur rhywiol.12

Troseddau er ‘anrhydedd’

Mae gan Wasanaeth Erlyn y Goron a Chymdeithas y Prif Swyddogion Heddlu ddiffiniad 
cyffredin o drais ar sail anrhydedd: 

‘Trais ar sail anrhydedd’ yw trosedd neu ddigwyddiad a gyflawnwyd neu a allai fod 
wedi’i gyflawni er mwyn diogelu neu amddiffyn anrhydedd y teulu a/neu gymuned’. 

Mae ‘Trais ar sail Anrhydedd’ yn wahanol i ffurfiau eraill o drais, gan iddo gael ei 
gyflawni gyda rywfaint o gymeradwyaeth a/neu gydgynllwynio gan aelodau teuluol 
a/neu gymunedol. Gall enghreifftiau gynnwys llofruddiaeth, marwolaeth na ellir 
ei hegluro (hunanladdiad), ofn o neu briodas dan orfod, rheoli gweithgareddau 
rhywiol, cam-drin domestig (gan gynnwys camdriniaeth seicolegol, gorfforol, 
rywiol, ariannol neu emosiynol), cam-drin plentyn, treisio, herwgipio, carcharu ffug, 
bygythiadau i ladd, ymosodiadau, aflonyddu, erthylu dan orfod. Nid yw’r rhestr hon yn 
hollgynhwysol.13

Masnachu pobl a cham-fanteisio rhywiol

Dyma’r diffiniad o fasnachu pobl a gyfeirir ato fwyaf ym Mhrotocol y Cenhedloedd 
Unedig i Atal, Trechu a Chosbi Masnachu Pobl (1):

‘[T]he recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by 
means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, 
of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or 
receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control 
over another person, for the purpose of exploitation.’14
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Masnachu pobl ar gyfer y farchnad rhyw i’r diben o gam-fanteisio rhywiol masnachol 
yw masnachu pobl ar gyfer y fasnach rhyw .

Llurgunio organau cenhedlu menywod

Mae llurgunio organau cenhedlu menywod yn cynnwys pob gweithdrefn sydd yn 
ymwneud â thynnu ymaith, yn rhannol neu’n gyfan gwbl, genitalia allanol menywod, 
neu niwed arall i organau rhyw menywod am resymau nad ydynt yn feddygol15.

Priodasau plant a dan orfod

Diffinnir priodas dan orfod fel priodas a ‘gynhaliwyd heb ganiatâd dilys un neu ddau o’r 
bobl dan sylw a phriodas lle mae gorfodaeth - boed yn gorfforol neu’n emosiynol - yn 
ffactor’.

Mae rhaid ystyried priodasau plant o fewn cyd-destun pwysau a gorfodaeth, gan 
gynnwys blacmel emosiynol a phlant nad oes ganddynt y dewis na’r gallu i roi caniatâd 
llawn 16.

Puteindra

Gweithred rywiol yw puteindra a gyflawnir ar ôl cyfnewid rhyw fath o daliad (arian, 
cyffuriau, bwyd, llety etc).17

Pornograffi

Diffinnir pornograffi fel unrhyw ddeunydd printiedig neu weledol sydd yn cynnwys 
disgrifiad o organau neu weithred rywiol neu eu dangos, gyda’r bwriad i sbarduno 
cyffro rhywiol. 
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