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Trosolwg 

Mae trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais 
rhywiol yn broblem fawr a hollbresennol sy’n achosi 
marwolaethau diangen ac yn andwyo miloedd o fywydau 
ar draws Cymru bob blwyddyn.  
Er bod y problemau hyn yn gyffredin iawn, gwyddom fod 
y rhai sy’n dioddef trais yn erbyn menywod, cam-drin 
domestig a thrais rhywiol yn tan-adrodd y broblem a 
bod yr holl amcanffigurau presennol o ddigwyddiadau a 
adroddir yn debygol o fod yn rhy isel o lawer.  
Mae profi trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig 
a thrais rhywiol yn cael effaith gymdeithasol ddifrifol 
a negyddol ar iechyd yr oedolion sy’n dioddef, gyda 
chanlyniadau hysbys i’w hiechyd meddwl, beichiogrwydd, 
anhwylderau bwyta, iechyd atgenhedlu a’u lles 
corfforol; mae hefyd yn gysylltiedig â digartrefedd a 
chamddefnyddio sylweddau.          
Gall trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a 
thrais rhywiol achosi niwed corfforol ac, yn yr achosion 
gwaethaf, marwolaeth.  Mae dwy fenyw yn cael eu lladd 
yn wythnosol gan bartner neu gynbartner ac mae traean 
o’r rhai sy’n profi cam-drin domestig wedi ystyried lladd 
eu hunain.      
Mae gan wasanaethau cyhoeddus rôl bwysig i’w 
chwarae mewn mynd i’r afael â’r problemau hyn, drwy 
gefnogi cleientiaid a chryfhau’r gwasanaethau a roddir 
iddynt.  Mae angen dull mwy cyson ar draws Cymru o 
adnabod y rhai sy’n profi trais yn erbyn menywod, cam-
drin domestig a thrais rhywiol.  
Mae Llywodraeth Cymru’n cynnig y dylid gweithredu dull 
seiliedig ar egwyddorion o ddefnyddio ymholiadau targed 
i ddelio â thrais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a 
thrais rhywiol i helpu i adnabod mwy o’r rhai sy’n dioddef 
y problemau hyn a chefnogi mwy arnynt.  Y cynnig hwn 
yw “Gofyn a Gweithredu” ac mae’r ddogfen hon yn rhoi 
manylion am y dull hwn.

Sut i ymateb 

Ymgynghoriad ysgrifenedig, electronig yw hwn. Crynhoir 
y cwestiynau mewn holiadur ar ddiwedd y ddogfen hon, 
felly gofynnwn i chi ddefnyddio’r holiadur hwn i roi eich 
adborth. Gallwch e-bostio/postio eich ymatebion i’r 
manylion cyswllt isod.

Rhagor o wybodaeth a dogfennau 
cysylltiedig 

Gellir gwneud cais am fersiynau o’r ddogfen hon 
mewn print bras, mewn Braille neu mewn  
ieithoedd eraill. 

Manylion cysylltu
Am fwy o wybodaeth: 
Tîm Trais yn Erbyn Menywod a Cham-drin Domestig 
Is-adran Diogelwch Cymunedol
Llywodraeth Cymru
Swyddfa Merthyr Tudful
Rhydycar
Merthyr Tudful
CF48 1UZ 
e-bost: VAWdateam@cymru.gsi.gov.uk 
Ffôn 029 2080 1064

Diogelu data 
Sut y byddwn yn defnyddio’r farn a’r wybodaeth a 
roddwch inni 
Bydd unrhyw ymateb a anfonwch atom yn cael ei weld 
yn llawn gan staff Llywodraeth Cymru sy’n gweithio ar y 
materion y mae’r ymgynghoriad hwn yn ymdrin â nhw. 
Mae’n bosibl y bydd aelodau eraill o staff Llywodraeth 
Cymru yn gweld yr ymateb hefyd, er mwyn eu helpu i 
gynllunio ymgyngoriadau ar gyfer  
y dyfodol.
Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu cyhoeddi crynodeb 
o’r ymatebion i’r ddogfen hon. Mae’n bosibl hefyd y 
byddwn yn cyhoeddi’r ymatebion yn llawn. Fel arfer, bydd 
enw a chyfeiriad (neu ran o gyfeiriad) yr unigolyn neu’r 
sefydliad a anfonodd yr ymateb yn cael eu cyhoeddi 
gyda’r ymateb. Mae hynny’n helpu i ddangos bod yr 
ymgynghoriad wedi’i gynnal yn briodol. Os nad ydych yn 
dymuno i’ch enw a’ch cyfeiriad gael eu cyhoeddi, rhowch 
wybod i ni yn ysgrifenedig wrth anfon eich ymateb. 
Byddwn wedyn yn cuddio’ch manylion.
Mae’n bosibl y bydd yr enwau a’r cyfeiriadau y byddwn 
yn eu cuddio yn cael eu cyhoeddi’n ddiweddarach, er nad 
yw hynny’n debygol o ddigwydd yn aml iawn. Mae Deddf 
Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth 
Amgylcheddol 2004 yn caniatáu i’r cyhoedd gael gweld 
gwybodaeth a gedwir gan lawer o gyrff cyhoeddus, gan 
gynnwys Llywodraeth Cymru. Mae hynny’n cynnwys 
gwybodaeth sydd heb ei chyhoeddi. Fodd bynnag, mae’r 
gyfraith hefyd yn caniatáu i ni gadw gwybodaeth yn ôl 
dan rai amgylchiadau. Os bydd unrhyw un yn gofyn am 
gael gweld gwybodaeth a gadwyd yn ôl gennym, bydd 
rhaid inni benderfynu a ydym am ei rhyddhau ai peidio. 
Os bydd rhywun wedi gofyn inni beidio â chyhoeddi 
ei enw a’i gyfeiriad, bydd hynny’n ffaith bwysig i ni ei 
chadw mewn cof. Fodd bynnag, fe allai fod rheswm 
pwysig dros orfod datgelu enw a chyfeiriad unigolyn, er 
ei fod wedi gofyn i ni beidio â’u cyhoeddi. Byddem yn 
cysylltu â’r unigolyn ac yn gofyn am ei farn cyn gwneud 
unrhyw benderfyniad terfynol i ddatgelu’r wybodaeth.
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Crynodeb gweithredol 

Mae trais a chamdriniaeth o unrhyw fath yn annerbyniol.  Rhaid i awdurdodau 
perthnasol ddarparu ymateb effeithiol ac amserol i unrhyw un sy’n profi trais yn 
erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.  
 
Proses o holi wedi’i dargedu ar draws y Gwasanaeth Cyhoeddus yw “Gofyn a 
Gweithredu” i adnabod trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.  
Mae’r term holi wedi’i dargedu’n disgrifio proses o adnabod arwyddion o drais yn 
erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol gan yna ysgogi gweithiwr 
proffesiynol i ofyn i’w cleient a gawsant eu heffeithio gan unrhyw un o’r materion hyn.  
 
Nodau “Gofyn a Gweithredu” yw: 
 
 adnabod mwy o bobl sy’n profi trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a 

thrais rhywiol; 
 

 cynnig atgyfeiriadau ac ymyriadau i rai sy’n cael eu hadnabod, fel y darperir 
cymorth arbenigol ar sail risg ac angen y cleient; 
 

 dechrau creu diwylliant ar draws y Gwasanaeth Cyhoeddus lle mae trais yn erbyn 
menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn faes busnes sy’n cael ei 
dderbyn a datgelu’n cael ei ddisgwyl, ei gefnogi, ei dderbyn a’i hwyluso; 

 

 gwella’r ymateb i rai sy'n profi trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a 
thrais rhywiol ac sydd ag anghenion cymhleth eraill fel camddefnyddio sylweddau 
ac iechyd meddwl; a 
 

 ymgysylltu’n rhagweithiol, ar y cyfle cyntaf posibl, â rhai sy’n agored i niwed a 
chuddiedig, yn lle dim ond ymgysylltu’n ymatebol â rhai sydd eisoes mewn 
argyfwng neu mewn perygl ar unwaith o gael niwed difrifol. 

 
 
Mae “Gofyn a Gweithredu” yn un o’r newidiadau mwyaf sylweddol i arferion 
gweithwyr, wedi’i hwyluso drwy’r Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol ar drais yn 
erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol. 

 
Mae’r ddau bolisi hwn gan Lywodraeth Cymru’n integredig o ran bod darparu’r 
Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol yn lleol hefyd yn darparu agweddau allweddol ar 
“Ofyn a Gweithredu”. 
 
Mae’r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol (NICE) a Sefydliad 
Iechyd y Byd yn argymell system o holi clinigol wedi’i dargedu ar draws Iechyd a 
Gofal Cymdeithasol er mwyn adnabod ac felly ymateb yn well i gam-drin domestig.1 2 
 
Mae Llywodraeth Cymru’n mynd â’r argymhelliad hwn, ac arferion da sefydledig, 
gam ymhellach drwy gefnogi defnyddio’r dull holi hwn ar draws y Gwasanaeth 
Cyhoeddus (i gynnwys pobl mewn rolau diogelu, addysg, Tân ac Achub ac sy’n 
gweithio yn y gwasanaethau Tai).  Mae hefyd yn cynnig ffocws mymryn yn ehangach 
ar drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol. 



4 

 

 
Rôl y Gwasanaeth Cyhoeddus yn ei gyfanrwydd yw rhoi ymateb effeithiol i rai sy’n 

profi trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol. Mae hyn yn golygu 

cydweithredu yn yr ystyr ehangaf bosibl i greu ymateb cyson a safonol, pa bynnag 

borth (tai, iechyd, gofal cymdeithasol etc) a ddefnyddir gan gleient i gael gafael ar 

wasanaeth.  Mae arweinyddiaeth a chydgysylltu strategol yn allweddol i sefydlu 

proses sy’n addas i’r gweithlu, y sefydliad ac, yn fwy na dim, i’r cleient. 

Mae'r canllawiau hyn yn darparu proses "Gofyn a Gweithredu” fanwl i gefnogi 
gweithrediad y dull hwn.  Fodd bynnag, bydd yr arferion gweithio y cynigir ymateb 
cyson drwyddynt, wrth gwrs, yn amrywio gan ddibynnu ar strwythur y sefydliad a’r 
grŵp cleientiaid.  Ni ddisgwylir i’r un broses “Gofyn a Gweithredu” gael ei 
gweithredu gan bob sefydliad ond bod pob sefydliad yn ystyried sut orau i 
gynnig “Gofyn a Gweithredu” o fewn eu gwahanol swyddogaethau a rolau 
proffesiynol.  
 
Fodd bynnag, rhaid i un datganiad sylfaenol gefnogi pob amrywiad ar y broses:   
 
Mae angen ymateb Gwasanaeth Cyhoeddus ar drais yn erbyn menywod, cam-
drin domestig a thrais rhywiol.  Mae hyder proffesiynol i adnabod y problemau 
hyn, i holi yn eu cylch ac i ymateb yn effeithiol yn hollbwysig i sicrhau ymarfer 
clinigol a gofal cymdeithasol da. 

 
Wrth wneud hynny, dylid profi unrhyw fodel gwaith arfaethedig yn erbyn y pedair 
egwyddor allweddol a ganlyn. Ni waeth pa broses "Gofyn a Gweithredu" a 
weithredir, rhaid iddi roi sylw i bob un o'r rhain. 

 
1. Diwylliant ac arweinyddiaeth 
2. Eglurder a hyder 
3. Adnabod ac ymateb 
4. Ôl-ddilyn a monitro 

 
Mae’r diagram isod yn diffinio’r egwyddorion hyn ymhellach.  
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Diwylliant ac 
arweinyddiaeth 

Cydnabod ac 
ymateb 

Ôl-ddilyn a 
monitro 

Eglurder a 
hyder 

 

Egwyddorion ”Gofyn a Gweithredu” 

 Diwylliant ac arweinyddiaeth 
 
Nod: Diwylliant gwaith sy’n cydnabod bod “Gofyn 
a Gweithredu” yn greiddiol i bwrpas y sefydliad. 
 
Gofynion: 
 

 Adnabod arweinyddiaeth a rheolaeth gref 

 Ystyried a rhoi sylw i’r rhwystrau posibl i 
weithredu “Gofyn a Gweithredu”  

 Cydnabod a rhoi sylw i’r effaith bosibl ar 
staff. 

 
 

Eglurder a hyder 

 
Nod: Gweithlu wedi’i arfogi’n dda; sy’n hyderus 
ac atebol, ac wedi’i gefnogi gan bolisïau a 
gweithdrefnau clir. 
 
Gofynion: 
 

 Polisïau addas i’r pwrpas ar gyfrinachedd 
a rhannu gwybodaeth  

 Llinellau atebolrwydd clir rhwng staff, 
rheolwyr ac arweinwyr 

 Adnabod a hyfforddi staff “perthnasol” sy’n 
gwybod yn glir beth yw eu cyfrifoldebau 

 
 

Cydnabod ac ymateb 
 
Nod: Proses wedi’i theilwrio gan y sefydliad sy’n 
cynnwys cydnabod, holi wedi’i dargedu ac 
ymyriadau i rai sy’n profi trais yn erbyn menywod, 
cam-drin domestig a thrais rhywiol.   
 
Gofynion: 
 

 Staff sy’n ymwybodol o arwyddion trais yn 
erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais 
rhywiol  

 Proses fewnol glir i ddilyn cydnabod ac sy’n 
cynnwys holi wedi’i dargedu 

 Ymateb sy’n sicrhau ymyriad effeithlon a 
chadarnhaol ar gyfer y cleient 

 Prosesau partneriaeth a chydweithredol sy’n 
cynnig mynediad effeithlon i’r cleient at 
gymorth arbenigol. 

 
Ôl-ddilyn a monitro 
 
Nod: Goruchwyliaeth a gwerthusiad strategol o 
broses sy’n mapio datgelu i’r boblogaeth ac sy’n 
defnyddio data a chydweithrediad lleol i’w datblygu 
ymhellach. 
 
Gofynion: 
 

 Canllawiau clir ar gadw cofnodion datgelu 

 Sefydlu data sylfaenol i fonitro datgelu yn ei 
erbyn  

 Goruchwyliaeth strategol o’r broses a monitro 
rheolaidd 

 Ystyried sut y cymhwysir y broses yng 
nghyswllt cydraddoldeb ac amrywiaeth 
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Yr iaith a ddefnyddir yn y canllawiau hyn 

Dull holi wedi’i dargedu seiliedig ar egwyddorion yw “Gofyn a Gweithredu” ar gyfer 
trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol. 
 
Dylai hyn sicrhau ffocws - drwy ddarparu - ar fathau penodol o drais a chamdriniaeth 
a brofir yn anghymesur gan fenywod a genethod. Dengys y dystiolaeth fod menywod 
yn cael profiad anghymesur dro ar ôl tro o gam-drin domestig, pob math o drais 
rhywiol a mathau eraill o drais a chamdriniaeth fel priodi dan orfod ac anffurfio 
organau cenhedlu menywod.  
 
Er ei bod yn bwysig bod y profiad anghymesur hwn yn cael ei gydnabod a’i 
gyfathrebu drwy weithredu a’r hyfforddiant ar gyfer “Gofyn a Gweithredu”, pwrpas y 
dull yw sicrhau bod unrhyw un sy’n profi unrhyw fath o drais yn erbyn menywod, 
cam-drin domestig a thrais rhywiol yn cael cynnig cymorth a chefnogaeth briodol mor 
fuan yn eu profiad â phosibl.   
 
Dylid felly darllen y cyfeiriadau yn y canllawiau hyn at “drais yn erbyn menywod, 
cam-drin domestig a thrais rhywiol” neu “drais a chamdriniaeth” fel cyfeiriad at bob 
math o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol fel y’u diffinnir 
hwynt yn adran 24 o Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais 
Rhywiol (Cymru) 2015. 
 
Mae rhai mathau o drais a chamdriniaeth sy’n cwrdd â’r diffiniadau hyn yn cael eu 
profi mewn teuluoedd a pherthnasoedd, gan gynnwys perthnasoedd o’r un rhyw, 
rhwng aelodau o’r teulu a chan ddynion sy’n cael eu cam-drin gan fenywod.  O’r 
herwydd, dylai "Gofyn a Gweithredu” gydnabod yr effaith anghymesur y mae’r 
mathau hyn o drais a chamdriniaeth yn ei chael ar fenywod ond ystyried yr holl 
ddioddefwyr posibl.   
 
Mae angen dull gwahaniaethol ar gyfer "Gofyn a Gweithredu” sy’n darparu ar gyfer 
rhoi ymatebion effeithiol i fenywod a dynion, sy’n ystyried eu gwahanol brofiadau ac 
sy’n rhoi sylw priodol i’w hanghenion.   
 
Mae’r canllawiau hyn yn cyfeirio at yr awdurdodau perthnasol a enwir o dan Ddeddf 

Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015. 

Defnyddir y term Gwasanaeth Cyhoeddus hefyd i hwyluso’r darllen ac i ddangos 

potensial gweithredu eang “Gofyn a Gweithredu”. Rhoddir diffiniad o’r ddau derm yn 

adran ddiffiniadau'r canllawiau hyn. 

Defnyddir y term “Iechyd a Gofal Cymdeithasol” hefyd yn y canllawiau hyn. Mae 

defnydd o’r term hwn wedi’i gyfyngu i gyfeiriadau at ganllawiau sy’n bodoli’n barod 

neu ymchwil yn ymwneud yn benodol, a dim ond â’r sectorau hyn. 

 
 

 
 
 



8 

 

Pwrpas y canllawiau hyn 

Mae’r canllawiau hyn wedi’u hysgrifennu ar gyfer arweinwyr ac ymarferwyr sy’n 
gweithio ar draws y Gwasanaeth Cyhoeddus ac sy’n gyfrifol am weithredu, rheoli ac 
ymarfer yng nghyswllt “Gofyn a Gweithredu”. 
 
Defnyddir y term “Gofyn a Gweithredu” i ddisgrifio proses o holi wedi’i dargedu ar 
draws y Gwasanaeth Cyhoeddus yng nghyswllt trais yn erbyn menywod, cam-drin 
domestig a thrais rhywiol. 
 
Mae’r canllawiau’n darparu gwybodaeth am y mathau o weithgareddau y dylid eu 
cyflawni i sicrhau bod "Gofyn a Gweithredu” yn cael ei weithredu’n gadarn, gan 
gynnwys yr hyfforddiant sy’n ofynnol, y lles a’r gefnogaeth a’r monitro.  Mae hefyd yn 
darparu proses cam wrth gam sy’n nodi’r ystyriaethau allweddol sy'n ofynnol wrth 
ymarfer "Gofyn a Gweithredu” gan gynnwys y lleoliad, cyfrinachedd y cleient a gofyn 
cwestiynau sensitif.  

Mae Llywodraeth Cymru’n cydnabod y prosesau y bydd y prosesau a ddilynir i 
sicrhau’r gofynion yn y canllawiau hyn yn amrywio ac y gellir eu trefnu mewn 
amrywiol ffyrdd, gyda gwahanol strwythurau a rolau staff.  Mae Llywodraeth Cymru’n 
dymuno hyrwyddo hyblygrwydd wrth gymhwyso’r broses "Gofyn a Gweithredu” fel 
bod awdurdodau perthnasol yn gallu defnyddio’r setiau sgiliau, strwythurau a 
phartneriaethau sydd ganddynt eisoes i’w datblygu, gan sicrhau bod staff hyderus 
wedi eu harfogi ac yn barod i adnabod trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a 
thrais rhywiol, yn gwybod sut i ymateb ac yn cael eu cefnogi i wneud hynny ym mhob 
sefydliad.  

 
Mae’r ddogfen hon mewn pum rhan: 
 

1. rhagarweiniad; 
 

2. canllawiau a gyhoeddir o dan adran 15 o Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, 
Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015; 

 
3. crynodeb o'r nodau a’r dystiolaeth ar gyfer y polisi hwn (y rhesymeg); 

 
4. canllawiau ar gyfer arweinwyr Gwasanaethau Cyhoeddus; a  

 
5. modelau proses a chanllawiau ymarferol i gefnogi gweithredu’r broses holi 

wedi’i dargedu ar draws y Gwasanaeth Cyhoeddus.   
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Y ddadl dros newid - pam gweithredu “Gofyn a Gweithredu”? 

Mae holi cleifion am gam-drin mewn rhai lleoliadau gofal iechyd arbenigol yn cael ei 
ystyried i fod yn ymarfer da gan staff proffesiynol yn y meysydd hynny 3.  Mae’r 
Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol (NICE) a Sefydliad 
Iechyd y Byd4 yn argymell system o holi wedi’i dargedu (neu holi clinigol) ar draws 
iechyd a gofal cymdeithasol er mwyn adnabod ac felly ymateb yn well i gam-drin 
domestig. 
 
Mae Llywodraeth Cymru’n mynd â’r argymhelliad hwn, ac arferion da 
sefydledig, gam ymhellach drwy gefnogi defnyddio’r dull holi hwn ar draws y 

Gwasanaeth Cyhoeddus (i gynnwys pobl mewn rolau diogelu, addysg, yn yr 
Awdurdodau Tân ac Achub a’r gwasanaethau tai).  Mae hefyd yn cynnig ffocws 
ehangach ar drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol. 
 
Penderfynwyd ar y dull hwn mewn ymgynghoriad â darparwyr gwasanaeth arbenigol 
ar y sail lle gofynnir cwestiwn cyffredinol am brofiad rhywun o gam-drin y gallai 
arwain at ddatgelu sawl math o gam-drin.  Disgwylir y gallai’r mathau hyn o gam-drin 
gynnwys: 
 

 Cam-drin domestig 

 Trais rhywiol (o fewn ac nid o 
fewn perthynas) 

 Anffurfio Organau Cenhedlu 
Menywod 

 Priodi dan orfod  

 Cam-drin ar sail "anrhydedd" 

 Stelcian a harasio (o fewn ac 
nid o fewn perthynas) 

 Ecsbloetio rhywiol
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Nodau “Gofyn a Gweithredu” 

 

 adnabod mwy o bobl sy’n profi trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a 
thrais rhywiol; 

 

 cynnig atgyfeiriadau ac ymyriadau i rai sy’n cael eu hadnabod, fel y darperir 
cymorth arbenigol ar sail risg ac angen y cleient; 
 

 dechrau creu diwylliant ar draws y Gwasanaeth Cyhoeddus lle mae trais yn erbyn 
menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn faes busnes sy’n cael ei 
dderbyn a lle mae datgelu’n cael ei gefnogi, ei dderbyn a’i hwyluso; 

 

 gwella’r ymateb i rai sy'n profi trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a 
thrais rhywiol ac sydd ag anghenion cymhleth eraill fel camddefnyddio sylweddau 
ac iechyd meddwl; a 
 

 ymgysylltu’n rhagweithiol, ar y cyfle cyntaf posibl, â rhai sy’n agored i niwed a 
chuddiedig, yn lle dim ond ymgysylltu’n ymatebol â rhai sydd eisoes mewn 
argyfwng neu mewn perygl ar unwaith o gael niwed difrifol. 

 
Trafodwn y nodau hyn ymhellach isod: 
 
Adnabod mwy o bobl sy’n profi trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a 
thrais rhywiol 
 
Mae’r rhan fwyaf o’r ymchwil i effeithiolrwydd dulliau sgrinio ar gyfer trais yn erbyn 
menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol wedi canolbwyntio ar leoliadau gofal 
iechyd ac yn ymwneud yn bennaf â cham-drin domestig. Er bod llai o ddata ar gael y 
tu allan i’r maes iechyd, mae prosiectau tebyg ac arloesol yn awgrymu bod y dull 
hwn yn effeithiol ar draws y Gwasanaeth Cyhoeddus.5  
 
Lle holir yn gyffredinol, caiff mwy o fenywod wedi eu cam-drin eu hadnabod gan staff 
gofal iechyd proffesiynol na lle na ddefnyddir sgrinio, er nid mwy o reidrwydd nag y 
byddai wedi eu hadnabod drwy holi clinigol. 6  Mae holi fel arfer yn arwain at ddyblu’r 
cyfraddau adnabod cam-drin domestig ac yn cynyddu atgyfeiriadau at asiantaethau 
allanol.7 
 
Lle darperir cymorth a hyfforddiant arbenigol i'r clinigwr i ddefnyddio trothwy isel fel 
rhan o holi clinigol, mae clinigwyr gofal iechyd sylfaenol deirgwaith yn fwy tebygol o 
gael rhywun i ddatgelu trais domestig na rhai nad ydynt yn holi.8  
 
Lle caiff gwybodaeth am gleient ei darparu neu ei chasglu gan weithiwr proffesiynol, 
sydd yna’n “cymell” y gweithiwr i ymchwilio i broblemau cam-drin domestig, mae hyn 
yn gwella cyfraddau adnabod a datgelu cam-drin domestig.9  
 
Mae holi am gam-drin domestig pan fydd menyw’n feichiog, os cefnogir hyn gan 
hyfforddiant staff a chefnogaeth sefydliadol, yn gwella arferion sgrinio a chofnodi 
cam-drin domestig. 
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Cynnig atgyfeiriadau ac ymyriadau i rai sy’n cael eu hadnabod, fel y darperir 
cymorth arbenigol ar sail risg ac angen y cleient 

 
Gallai staff proffesiynol na chawsant eu hyfforddi i adnabod trais yn erbyn menywod, 
cam-drin domestig a thrais rhywiol beidio â sylwi ar broblemau pobl, neu eu cam-
labelu a’u cam-ddehongli, gan arwain at gynlluniau amhriodol neu atebion 
aneffeithiol.10 11  Lle caiff y prif fater y ceisir triniaeth ar ei gyfer ei adnabod fel trais yn 
erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol, mae’r gwasanaethau a gynigir 
yn berthnasol i’r prif fater hwn yn hytrach nag i’r symptomau a achoswyd ganddo.   
 
Mae atgyfeirio at adnoddau allanol (e.e. yr heddlu, gwasanaethau arbenigol a gofal 
cymdeithasol) yn cynyddu o ganlyniad i holi ac yn rhoi cyfle i ddarparu ymyriadau 
eiriolaeth, strategaeth gysylltiedig â llai o drais a theimlo'n ynysig, cynnydd mewn 
arferion diogelwch a manteision cost.12 Yn dilyn gwerthuso’r prosiect IRIS (Adnabod 
ac Atgyfeirio i Wella Diogelwch), cafwyd bod unigolion yn yr ymyrraeth 22 gwaith yn 
fwy tebygol o gael eu hatgyfeirio at wasanaeth eiriolaeth na rhai dan law’r meddyg 
nad oedd wedi derbyn y rhaglen. 
 
Yn ôl astudiaethau i fesur cyfraddau cam-drin domestig fel canlyniad, roedd 
menywod a gafodd eu hadnabod mewn clinigau cyn-geni wedi profi llai o gam-drin 
corfforol a cham-drin fel arall ar ôl derbyn cwnsela ac eiriolaeth. 13 
 
Cafwyd fod model eiriolaeth y Cynghorwr Annibynnol ar Drais Domestig (IDVA) (a 
ddefnyddir ar draws Cymru) fel gwasanaeth i rai sy’n wynebu risg uchel o niwed 
difrifol, oherwydd eu profiad o gam-drin domestig, wedi cael effaith lesol ar wella 
bywydau’r dioddefwyr, ac o ran gwerth am arian.14   
 
Mae’r IDVA yn elfen greiddiol o ddull y Gynhadledd Asesu Risg Amlasiantaethol 
(MARAC) ac o’r dystiolaeth gwyddom hefyd ei bod yn ffordd effeithiol o ddelio â 
cham-drin domestig risg uchel. Mae’r rhan fwyaf o oedolion a brofodd gam-drin ac a 
ddefnyddiodd y gwasanaethau hyn wedi adrodd lles a diogelwch gwell ar ôl derbyn 
cymorth, gan gynnwys bod y gamdriniaeth wedi dod i ben, teimlo’n fwy diogel ac 
ansawdd bywyd gwell.  
 

 Mae 63% o’r dioddefwyr a ddefnyddiodd Gynghorwr IDVA yn adrodd bod eu 
camdriniaeth wedi dod i ben yn llwyr erbyn i’w hachos gael ei gau.   

 

 Am bob punt a werir ar wasanaethau MARAC ac IDVA, gellir arbed o leiaf £2.90 
o arian cyhoeddus pob blwyddyn o ran cost uniongyrchol i asiantaethau fel yr 
heddlu a’r gwasanaethau iechyd.15 

 
Dechrau creu diwylliant ar draws y Gwasanaeth Cyhoeddus lle mae trais yn 
erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn faes busnes sy’n cael 
ei dderbyn a lle mae datgelu’n cael ei gefnogi, ei dderbyn a’i hwyluso 

Gall cael eich holi am gamdriniaeth fod yn gam tuag at ddileu’r cywilydd a’r stigma y 
mae rhai’n ei gysylltu â’r profiad.  Mae rhai a brofodd drais yn erbyn menywod, cam-
drin domestig a thrais rhywiol hefyd yn gweld cael eu holi fel ffordd o wella 
gwybodaeth, datblygu teimlad o hunan-ddilysrwydd ac o gael cymorth. 16 Gall 
mabwysiadu proses glir o holi wedi’i dargedu ddileu’r teimlad hwn o stigma drwy 
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ddangos bod y gwasanaeth yn ymwybodol o drais yn erbyn menywod, cam-drin 
domestig a thrais rhywiol a bod staff proffesiynol yn agored i gael y trafodaethau hyn 
fel rhan o’u gwaith beunyddiol a allai arwain at atgyfeirio at wasanaethau arbenigol.    
 

Mae ymchwil i ba mor dderbyniol yw holi wedi’i dargedu wedi canolbwyntio ar brofiad 
menywod; dangosodd fod y rhan fwyaf o blaid proses o holi am gam-drin domestig 
mewn lleoliadau mamolaeth, ar yr amod y gwneir hyn yn rhywle diogel a 
chyfrinachol.17  
 
Gwella’r ymateb i rai sy'n profi trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a 
thrais rhywiol ac sydd ag anghenion cymhleth eraill fel camddefnyddio 
sylweddau ac iechyd meddwl 
 

Cyfeiriwyd at gydfodolaeth cam-drin domestig, iechyd meddwl a chamddefnyddio 
sylweddau fel y “tri gwenwyn".  Pan fydd rhiant yn profi’r tri pheth uchod, edrychir 
arnynt fel arwyddion o risg uwch o niwed i blant a phobl ifanc.  Gall cyfuniad y 
profiad o’r pethau hyn greu amgylchedd gofal “gwenwynig”. 
 
Mae darparu a dewis gwasanaethau i ateb y tri pheth hyn, o’u profi mewn cyfuniad 
neu fel rhan o ddiagnosis deuol, yn anodd i ymarferwyr a gall lesteirio ymgysylltiad y 
cleient.  Mae adroddiadau seiliedig ar ymarfer yn pwysleisio pa mor bwysig yw rhoi 
sylw i bob mater ar wahân gan ddefnyddio arbenigedd pob proffesiwn cysylltiedig 
ond hefyd drwy ddarparu triniaeth neu wasanaethau mewn partneriaeth i gydnabod 
cymhlethdod sefyllfa’r cleient. I wneud hyn yn effeithiol, rhaid yn gyntaf adnabod pob 
problem. 

 

Mae’r risg o gael iselder, anhwylder straen wedi trawma (PTSD), problemau 
sylweddau neu deimlo fel cyflawni hunanladdiad yn dair i bum gwaith yn uwch gyda 
menywod a brofodd drais yn eu perthynas o'i gymharu â rhai na chafodd y profiad.18  
Mae gan 70% o fenywod sy’n gleifion mewnol seiciatrig a 80% o’r rhai mewn 
lleoliadau diogel hanes o gam-drin corfforol a rhywiol ac mae cam-drin plant yn 
gysylltiedig â chyfradd uwch o anhwylderau meddwl mewn dynion a menywod ar ôl 
tyfu'n oedolion. 19 20 
 

Er nad yw camddefnyddio sylweddau naill ai gan y camdriniwr neu’r sawl sy’n 
dioddef trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn ffactor 
achosol, mae'r ddau beth yn aml yn cyd-fodoli; felly rhaid i’r gweithiwr proffesiynol 
ddefnyddio’i wybodaeth a’i sgiliau adnabod.   Mae 44% o droseddwyr trais domestig 
dan ddylanwad alcohol ac mae 12% dan ddylanwad cyffuriau pan fyddant yn 
cyflawni trais corfforol.  Yn ôl sawl astudiaeth, mae'r ffaith bod y camdrinwyr yn yfed 
alcohol, ac yn aml yn yfed yn drwm, yn debygol o arwain at anaf mwy difrifol i’w 
partneriaid na phe byddent wedi bod yn sobor.21 22  Hefyd, dechreuodd ddau o bob tri 
a brofodd gam-drin domestig gymryd cyffuriau’n dilyn y profiad hwn.23 

 
Mae o leiaf hanner yr holl fenywod sydd mewn cysylltiad â’r gwasanaethau iechyd 
meddwl wedi profi trais a cham-drin, ac er y canllawiau i'r gwrthwyneb, pur anaml y 
caiff menywod eu holi am eu profiad o drais neu gam-drin rhywiol.24 
 
Cafwyd fod protocol o sgrinio am gam-drin domestig wrth sgrinio / cyflawni asesiad 
cychwynnol ar gyfer alcohol neu gamddefnyddio sylweddau yn gwella cyfraddau o 
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adnabod y broblem.25  Mae’r Dull Integredig ar gyfer Asesiad Trylwyr o 
Gamddefnyddio Sylweddau yng Nghymru (WIISMAT) yn cynnwys cwestiynau union 
ac anuniongyrchol ynghylch trais a chamdriniaeth ac yn cymell pobl i ddefnyddio’r 
llinell gymorth Byw Heb Ofn ddi-dâl.  Fodd bynnag, dylid nodi nad oes gorfodaeth 
lwyr i ddefnyddio WIISMAT ac na wneir defnydd cyflawn ohono bob tro. 
 

Mae cyflawni asesiad risg yn rhan o’r canllawiau yn y Mesur Iechyd Meddwl i gefnogi 
datblygu cynllun gofal a thriniaeth.26  Mae holi am drais yn rhan o bob asesiad risg 
gan y gwasanaethau Iechyd Meddwl yng Nghymru a Lloegr, fodd bynnag mae’n 
ymwneud â phob math o drais, nid â thrais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a 
thrais rhywiol yn benodol.  Ar hyn o bryd holir yn ei gylch, fel y bo’n briodol, os yw 
pobl yn cyfaddef i hanes neu feddyliau o drais. 

 
Ymgysylltu’n rhagweithiol, ar y cyfle cyntaf posibl, â rhai sy’n agored i niwed a 
chuddiedig, yn lle dim ond ymgysylltu’n ymatebol â rhai sydd eisoes mewn 
argyfwng neu mewn perygl presennol o gael niwed difrifol 
 
Gallai adnabod ac atal trais yn fuan hefyd helpu i sicrhau nad yw trais yn erbyn 
menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn gwaethygu gan felly leihau costau 
cymorth a chyfiawnder troseddol yn y dyfodol.  
 
Mae’r dystiolaeth yn awgrymu bod ymateb gwell gan asiantaethau y tu allan i’r 
system cyfiawnder troseddol yn gallu adnabod grŵp cleientiaid nad ydynt yn 
ymgysylltu â gwasanaethau eraill ac sydd felly wedi eu cuddio oddi wrth 
asiantaethau eraill.27 
 
Mae’r dystiolaeth a gasglwyd gan wasanaethau arbenigol a gyd-leolir â 
gwasanaethau iechyd y fam neu iechyd aciwt yn awgrymu bod yna grŵp o 
gleientiaid sy'n profi cam-drin domestig ac nad ydynt yn adrodd i'r heddlu mor aml â 
dioddefwyr eraill ond sy'n defnyddio'r gwasanaethau iechyd brys yn rheolaidd28.  
 
Wrth adnabod trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol drwy’r 
gwasanaethau iechyd, a chyd-leoli arbenigwyr ysbytai mewn lleoliadau clinigol, mae 
grŵp o ddioddefwyr iau, mwy agored i niwed yn cael eu hadnabod.   Mae’r cleientiaid 
hyn yn profi cam-drin mwy difrifol ynghyd ag anghenion cymhleth ychwanegol, e.e. 
camddefnyddio sylweddau, problemau iechyd meddwl.  Maent yn tueddu i ddal i fod 
mewn perthynas neu’n byw gyda’r camdriniwr ac wedi bod mewn perthynas am 
gyfnod byrrach na’r grŵp cleientiaid sy’n defnyddio gwasanaethau cymunedol. 29  
 
Yn aml iawn, nid yw cyd-leoli arbenigwyr trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig 
a thrais rhywiol yn realistig. Yn y lleoliadau hyn, mae’n hanfodol cael protocolau 
atgyfeirio penodol rhwng clinigwyr a’r arbenigwyr hyn, a leolir yn aml mewn cyrff 
trydydd sector.   
 
Gall adnabod y problemau hyn yn gynt, drwy ddulliau ymgysylltu llai traddodiadol, 
wneud pobl yn fwy ymwybodol yn gynt bod gwasanaethau ar gael a diogelu pobl 
agored i niwed yn syth, yn hytrach na phan fyddant eisoes mewn argyfwng. 
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Canllawiau a gyhoeddir o dan adran 15 o Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, 
Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 
 
Cyhoeddir y rhan yma o’r canllawiau o dan adran 15 o’r Ddeddf. Cyflwynir y rhan 
fwyaf o’r canllawiau i’r holl awdurdodau perthnasol a ddiffinnir yn adran 14 o’r 
Ddeddf1. Lle mae’r canllawiau ond yn gymwys i un awdurdod perthnasol, neu i nifer 
benodol o awdurdodau perthnasol, cyfeirir yn benodol at hynny. Lle nad oes 
cyfeiriad, rhaid i bob awdurdod perthnasol lynu wrth y canllawiau hyn.  
 
Yn unol ag adran 17 o’r Ddeddf, rhaid i awdurdodau perthnasol, neu awdurdodau 
perthnasol penodol yr anelir gofynion penodol yn y rhan yma o’r canllawiau atynt, 
ddilyn y cwrs a osodir allan yn y rhan yma o’r canllawiau. 
 
Fodd bynnag nid oes raid i awdurdod perthnasol ddilyn y rhan yma o’r canllawiau os: 
 

 yw’n meddwl bod rheswm da na ddylai ddilyn y canllawiau ar gyfer rhai 
categorïau o achosion neu o gwbl, 

 yw’n penderfynu ar bolisi arall ar gyfer ymarfer ei swyddogaethau ynghylch y 
pwnc sydd dan sylw yn y canllawiau, a  

 mae datganiad polisi a gyhoeddwyd gan yr awdurdod yn unol ag adran 18 o’r 
Ddeddf mewn grym. 

 
O dan Adran 18 o’r Ddeddf rhaid i’r datganiad polisi a gyhoeddir gan awdurdod 
perthnasol osod allan sut y mae’r awdurdod perthnasol yn bwriadu ymarfer 
swyddogaethau’n wahanol i’r cwrs a osodir allan yn y rhan yma o’r canllawiau a 
rhesymau’r awdurdod dros gynnig y cwrs gwahanol hwnnw. Rhaid i’r datganiad polisi 
gael ei gyhoeddi a rhaid anfon copi at Weinidogion Cymru.  
 
O dan Adran 19 o’r Ddeddf gall Gweinidogion Cymru gyfarwyddo awdurdodau 
perthnasol i gymryd unrhyw gamau yr ystyria Gweinidogion Cymru i fod yn briodol i 
bwrpas sicrhau bod swyddogaethau'n cael eu hymarfer gan yr awdurdod yn unol â’r 
rhan yma o’r canllawiau lle mae Gweinidogion Cymru’n ystyried nad yw polisi arall yr 
awdurdod (yn llwyr neu’n rhannol) yn debygol o gyfrannu at gyflawni pwrpas y 
Ddeddf 2. 
 
Ni ddylid cymryd unrhyw beth yn y canllawiau hyn i ofyn bod awdurdod perthnasol 
nac unrhyw berson yn darparu, gofyn, cofnodi na’n datgelu gwybodaeth, os 
gwaherddir datgelu’r wybodaeth honno’n gyfreithiol.  
 
Gofyniad i gyflwyno Protocol Rhannu Gwybodaeth 
 

Rhaid i awdurdodau perthnasol baratoi a chyflwyno Protocol Rhannu Gwybodaeth ar 
“Ofyn a Gweithredu” i Weinidogion Cymru.   
 

                                                
1
 Awdurdodau Lleol (fel y diffinnir hwynt yn adran 24(1) fel cynghorau sir neu fwrdeistref sirol yng 

Nghymru), Byrddau Iechyd Lleol, awdurdodau tân ac achub ac ymddiriedolaethau GIG.  
2
 Diffinnir pwrpas y Ddeddf yn adran 1 y Ddeddf fel: gwella – (a) y trefniadau ar gyfer atal trais yn 

erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol; (b) y trefniadau ar gyfer amddiffyn dioddefwyr 
trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol; ac (c) cymorth i bobl yr effeithir arnynt 
gan drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.  
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Gall awdurdodau perthnasol wneud hyn drwy: 
 

 paratoi a chyflwyno protocol Cyfrinachedd a Rhannu Gwybodaeth a sicrheir 
gan WASPI ar gyfer “Gofyn a Gweithredu”; neu 

 paratoi a chyflwyno Protocol Rhannu Gwybodaeth wedi’i ddatblygu ganddynt 
eu hunain (“Protocol lleol ar Rannu Gwybodaeth”).   

 
Rhaid i’r protocol Cyfrinachedd a Rhannu Gwybodaeth a sicrheir gan WASPI a’r 
Protocol lleol ar Rannu Gwybodaeth (o leiaf), yng nghyswllt “gofyn a gweithredu”: 

o gynnwys darpariaethau ynghylch cyfrinachedd y cleient neu’r claf”; 

o cynnwys cyfeiriadau at y ddeddfwriaeth berthnasol ar ddiogelu data; 

o nodi pryd y gallai fod yn briodol i rywun rannu data personol a sensitif 

am unigolion o dan “Gofyn a Gweithredu”;  
o darparu canllawiau ar gofnodi gwybodaeth gan gynnwys: 

pa wybodaeth y dylid ei chofnodi; 
sut y dylid cofnodi gwybodaeth o’r fath; 
lle y dylid cofnodi gwybodaeth o’r fath; a 
lle y dylid storio gwybodaeth o’r fath. 

 
Ni ddylai person rannu, gofyn am, cofnodi na datgelu gwybodaeth o dan Brotocol 
Rhannu Gwybodaeth os yw’r gyfraith yn gwahardd datgelu’r wybodaeth honno.  
 
“Swyddog Arweiniol” ar gyfer “Gofyn a Gweithredu” 

 
Rhaid penodi swyddog perthnasol yn yr awdurdod perthnasol (o fewn yr awdurdod 
perthnasol i arwain ar “Ofyn a Gweithredu”. 
 
Rhestrir swyddog perthnasol mewn awdurdod perthnasol yn y tabl isod: 
 
Awdurdod perthnasol Swyddog perthnasol 
Y Bwrdd Iechyd Lleol Swyddog Band 7 neu’n uwch  
Awdurdod Lleol Swyddog Band 11 neu’n uwch 
Tân ac Achub I’w gadarnhau 
Ymddiriedolaethau’r GIG Swyddog Band 7 neu’n uwch 

 
Rhaid i’r Swyddog Arweiniol ar gyfer “Gofyn a Gweithredu” fod yn aelod o’r 
bartneriaeth neu’r bwrdd gweithredu lleol ar drais yn erbyn menywod, cam-drin 
domestig a thrais rhywiol. 
 
Y Swyddog Arweiniol ar gyfer “Gofyn a Gweithredu” fydd yn gyfrifol am arwain a 
chydgysylltu’r gwaith o weithredu “Gofyn a Gweithredu” yn yr awdurdod perthnasol.  
 
Rhaid i’r Swyddog Arweiniol ar gyfer “Gofyn a Gweithredu” ( o leiaf): 
 

 datblygu polisi’r gweithle ar “Ofyn a Gweithredu” ar gyfer yr awdurdod 
perthnasol (mewn partneriaeth â phartneriaid mewnol perthnasol) 3; 
 

                                                
3
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 cyfathrebu i staff yr awdurdod perthnasol sut y bydd “Gofyn a Gweithredu” yn 
cael ei roi ar waith yn yr awdurdod; 
 

 cydgysylltu’r hyfforddiant ar gyfer “Gofyn a Gweithredu” yn yr awdurdod 
perthnasol; 
 

 sicrhau bod staff yr awdurdod perthnasol yn cael eu hysbysu ynghylch y 
rhwystrau posibl i weithredu “Gofyn a Gweithredu”; 
 

 rhoi sylw i’r effaith bosibl ar staff o gael rhywun yn datgelu trais yn erbyn 
menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol iddynt; 
 

 sicrhau bod staff yr awdurdod perthnasol yn cael eu cefnogi i oresgyn y 
rhwystrau posibl i weithredu “Gofyn a Gweithredu” 4; 

 

 casglu adborth gan staff ar weithredu “Gofyn a Gweithredu”;  
 

 casglu a phrosesu data ar effaith “Gofyn a Gweithredu”; a 
 

 cyflwyno i’r bartneriaeth neu’r bwrdd gweithredu lleol ar drais yn erbyn 
menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol adroddiad ar y cynnydd gyda 
gweithredu “Gofyn a Gweithredu”.  

 
Rhaid i’r Swyddog Arweiniol ar gyfer “Gofyn a Gweithredu” ( o leiaf) gyflwyno: 
 

o crynodeb o unrhyw adborth gan staff a dderbyniwyd; 

o yr effaith a gafodd bolisi “Gofyn a Gweithredu” eu hawdurdod; 

o yr hyfforddiant “Gofyn a Gweithredu” sydd ar gael i staff a pha mor 

llwyddiannus y bu’r hyfforddiant; a 

o unrhyw beth o fewn yr awdurdod perthnasol nad yw’n cydymffurfio â 

“Gofyn a Gweithredu”.   

 
Pwynt Cyswllt 
 

Rhaid i’r awdurdod perthnasol benodi swyddog i fod yn bwynt cyswllt ar gyfer “Gofyn 
a Gweithredu”. Rhaid i’r pwynt cyswllt (o leiaf): 
 

 galluogi staff yr awdurdod i gysylltu â nhw ar “Ofyn a Gweithredu”; a 
 

 ystyried ac ymateb i unrhyw ymholiadau gan staff yr awdurdod ynghylch 
“Gofyn a Gweithredu”. 

 
Gall y Swyddog Arweiniol ar gyfer “Gofyn a Gweithredu” fod y pwynt cyswllt hwn. 
 
Hyfforddi Staff 

 

                                                
4
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Rhaid i’r awdurdod perthnasol ddarparu hyfforddiant i’r holl staff yn unol â’r gofynion 
ar gyfer grŵp 2 a 3 yn y Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol fel y disgrifir hwynt yn y 
canllawiau a gyhoeddir o dan adran 15 o Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin 
Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) ar y Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol ar drais 
yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol. 
 
Protocol Atgyfeirio “Gofyn a Gweithredu” 5 
 
Rhaid i’r awdurdod perthnasol fod â phrotocol atgyfeirio "Gofyn a Gweithredu”. 
 
Rhaid i holl swyddogion yr awdurdod perthnasol ddilyn y protocol atgyfeirio "Gofyn a 
Gweithredu” pan fydd profiad o drais yn erbyn menywod wedi cael ei ddatgelu. 
 
Rhaid i'r protocol atgyfeirio "Gofyn a Gweithredu” gyfeirio at gytundebau lefel 
gwasanaeth ag asiantaethau partner sy’n gallu cynnig gwasanaethau arbenigol ar 
gyfer trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol. 
 
Rhaid i’r protocol atgyfeirio "Gofyn a Gweithredu” gydymffurfio â’r Protocol Rhannu 
Gwybodaeth. 

 
Y gofyniad i gyflwyno polisi gweithle “Gofyn a Gweithredu” 
 
Rhaid i awdurdodau perthnasol fod â pholisi gweithle "Gofyn a Gweithredu” a’i 
gyflwyno i Weinidogion Cymru. 
 
Rhaid i’r polisi gweithle (o leiaf): 
 

 cynnwys nodau "Gofyn a Gweithredu” fel y disgrifir hwynt ar dudalen 16;  
 

 nodi i ba bartneriaeth neu fwrdd gweithredu lleol ar drais yn erbyn menywod, 
cam-drin domestig a thrais rhywiol y bydd y Swyddog Arweiniol ar gyfer 
"Gofyn a Gweithredu” yn adrodd ar gynnydd gyda gweithredu “Gofyn a 
Gweithredu”. 
 

 cynnwys adran sy’n cyfeirio at y gefnogaeth sydd ar gael i staff ar gyfer 
"Gofyn a Gweithredu”. Rhaid i'r adran (o leiaf): 
 

 
o nodi’r hyfforddiant "Gofyn a Gweithredu” sydd ar gael i staff o dan 

Ganllawiau’r Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol; 
  
 

o nodi pwy yw’r pwynt cyswllt yn yr awdurdod, sut y dylai’r staff gysylltu 

â’r pwynt cyswllt ac ym mha amgylchiadau y dylid cysylltu â’r pwynt 
cyswllt;  

 
o disgrifio protocol atgyfeirio "Gofyn a Gweithredu” yr awdurdod 

perthnasol; a 

                                                
5
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o disgrifio unrhyw ddarpariaethau pellach a wnaed gan yr awdurdod 

perthnasol i staff dderbyn cefnogaeth ar roi "Gofyn a Gweithredu” ar 
waith.  

 
 

 nodi’n glir sut y bydd y prosesau statudol ar ddiogelu plant ac oedolion agored 
i niwed yn cael eu cysoni â’r broses "Gofyn a Gweithredu” sydd i’w 
mabwysiadu’n lleol. 
 

 disgrifio sut y bydd y data ar effaith "Gofyn a Gweithredu” yn cael ei gasglu a’i 
brosesu.  

 
Ni ddylai’r Polisi Gweithle "Gofyn a Gweithredu” ofyn bod person yn darparu, gofyn 
am, cofnodi na’n datgelu gwybodaeth os oes unrhyw ddeddfwriaeth neu gyfraith arall 
yn gwahardd datgelu’r wybodaeth honno. 
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Gweithredu “Gofyn a Gweithredu” 

- camau cynllunio ar gyfer 

arweinwyr, cydgysylltwyr a 

rheolwyr 
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Gweithredu 
 

Mae’r rhagarweiniad i’r canllawiau hyn yn egluro’r rhesymau pam fod Llywodraeth 
Cymru’n dilyn polisi “Gofyn a Gweithredu” a’r amcanion sydd ganddynt mewn golwg. 
Mae’r adran hon yn nodi’r camau sydd angen eu dilyn i roi “Gofyn a Gweithredu” ar 
waith. 
 
Er bod gan lawer o sefydliadau arferion eisoes sy’n debyg i “Ofyn a Gweithredu”, 
bydd rhoi’r polisi ar waith yn yr awdurdodau perthnasol yn golygu newid sylweddol i 
ymarfer ar raddfa eang. Gan hynny mae angen cryn dipyn o gynllunio cyn ei 
gyflwyno i sicrhau bod sefydliadau’n barod ac yn ymwybodol o “Ofyn a Gweithredu” 
a’i oblygiadau. 
 
Mae angen dilyn pedwar cam i roi “Gofyn a Gweithredu” ar waith: 
 

1) Cam 1: Cyn-Gynllunio 
2) Cam 2: Cynllunio, gan gynnwys y cam cyn-hyfforddi 
3) Cam 3: Hyfforddiant 
4) Cam 4: Cyflwyno’n Ehangach 

 
Drwy gydol ei gyflwyno dylai’r awdurdod perthnasol ystyried cysoni “Gofyn a 
Gweithredu” â’r prosesau diogelu statudol a rhoi sylw i unrhyw effaith ar staff. 
Crynhoir y camau hyn yn y diagram canlynol a rhoddir manylion isod. 
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•Penodi rôl “Swyddog Arweiniol” ar gyfer “Gofyn a 
Gweithredu”  

•Sefydlu grŵp llywio  

Cyn-
Gynllunio 

 

•Paratoi strategaeth gyfathrebu  

•Dadansoddi’r anghenion hyfforddi  

•Dewis ymarferwyr i “Ofyn a Gweithredu”  

•Datblygu cynllun hyfforddi  

•Datblygu consortia hyfforddiant rhanbarthol  

•Datblygu polisi “Gofyn a Gweithredu”  

•Cytuno ar brotocol atgyfeirio  

•Datblygu, cadarnhau a sicrhau ansawdd y Protocol Rhannu 
Gwybodaeth 

•Sefydlu beth yw’r data sylfaenol  

•Datblygu cynllun casglu data  

Cynllunio 

 

• Darparu cwrs Hyfforddi’r Hyfforddwr  Hyfforddiant 

 

• Gweithredu’r cynllun hyfforddi 

• Consortia hyfforddiant rhanbarthol yn parhau i 
ddarparu’r hyfforddiant “Gofyn a Gweithredu” 

• Cefnogi staff sy’n gweithredu “Gofyn a 
Gweithredu” i reoli effaith y datgeliadau 

• Monitro gweithdrefnau diogelu i sicrhau cysondeb 

• Monitro effaith “Gofyn a Gweithredu”  

Cyflwyno’n 
Ehangach 
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Cyn-gynllunio 
 
Er mwyn sicrhau bod y gwaith o gynllunio ar gyfer rhoi “Gofyn a Gweithredu” ar waith 
yn drylwyr, rhaid i’r strwythurau a’r unigolion canlynol fod yn eu lle ar lefel sefydliadol 
a rhanbarthol: 
 
a. Sefydliadol - dewis “Swyddog Arweiniol” ar gyfer y gwaith.   
 
Rhaid i bob awdurdod perthnasol ddewis “Swyddog Arweiniol” ar gyfer “Gofyn a 
Gweithredu” yn y sefydliad.  Mae gan awdurdodau perthnasol hyblygrwydd ynghylch 
pwy fydd y Swyddog Arweiniol hwn neu hon er bod yn rhaid iddynt fod yn ddigon 
uchel yn y sefydliad.  Mae Swyddogion Arweiniol addas yn debygol o fod yn bobl 
sydd eisoes yn arwain ar ddiogelu (fel pennaeth unrhyw un o’r timau diogelu, 
cydgysylltwyr cam-drin domestig neu gydgysylltwyr rhanbarthol).  Dylai’r gwaith gael 
ei oruchwylio a’i “ddal” gan uwch reolwr fel y Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Cymdeithasol neu'r Swyddog Arweiniol ar gyfer Iechyd Menywod a Phlant. 
 
Bydd y “Swyddog Arweiniol” yn gyfrifol am sefydlu “Gofyn a Gweithredu” yn eu 
sefydliad ac am gydgysylltu’r gweithredu a ddisgrifir isod. 
 
Er y dylai fod gan bob awdurdod perthnasol Swyddog Arweiniol yn ei le, mae’n 
bwysig bod holl Swyddogion Arweiniol sefydliad sy’n gweithio mewn rhanbarth yn 
cael eu cydgysylltu.  Bydd yr hyfforddiant ar gyfer “Gofyn a Gweithredu” (mwy o 
fanylion isod) yn cael ei ddarparu’n rhanbarthol ac, felly, mae cydgysylltu rhanbarthol 
yn bwysig.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
b. Rhanbarthol - Sefydlu grŵp llywio i arwain a goruchwylio’r gwaith o 
weithredu “Gofyn a Gweithredu”. 
 

Dylai’r grŵp llywio weithio ar sail ranbarthol i rannu dysgu rhwng yr awdurdodau 
perthnasol ac i sicrhau bod y rhaglen hyfforddi’n cael ei chynnwys yn eu 
goruchwyliaeth.  Dylai ddod â phawb sy’n gyfrifol am ddarparu “Gofyn a Gweithredu” 
yn yr awdurdodau perthnasol at ei gilydd ynghyd â’r rhai sy’n gyfrifol am gydymffurfio 
â’r canllawiau hyn. 
 
Dylai’r grŵp llywio fod yn integredig â threfniadau llywodraethu lleol i sicrhau 
cyfathrebu cryf, arweinyddiaeth gadarn a dull wedi’i wreiddio. Drwy’r Swyddog 
Arweiniol ar gyfer “Gofyn a Gweithredu”, dylai’r grŵp llywio fwydo mewn i fesurau 
llywodraethu lleol, a hyn wedi’i gysoni â threfniadau cydweithredu amlasiantaethol, 

Dysgu o’r cynlluniau peilot 
 
Ym Mwrdd Iechyd ABMU roedd y gwaith wedi’i arwain gan Nyrs Ddiogelu 
Benodol a’r Swyddog Arweiniol ar gyfer Diogelu Oedolion.  
 
Yn Awdurdodau Lleol De Ddwyrain Cymru roedd y gwaith yn cael ei arwain 
gan y Cynghorydd Rhanbarthol. 
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fel y nodir yng nghanllawiau statudol Llywodraeth Cymru ar Gydweithrediad 
Amlasiantaethol. Mae’r byrddau perthnasol yn debygol o gynnwys y Bwrdd Diogelu 
Rhanbarthol ond mae gan awdurdodau perthnasol hyblygrwydd i ddethol byrddau 
priodol yn lleol. 
 
 
Cynllunio  
 
a. Cyfathrebu 
 

Dylai gweithredu “Gofyn a Gweithredu” mewn sefydliad drawsnewid yr ymateb i rai 
sy’n profi neu sydd mewn perygl o bob math o drais yn erbyn menywod, cam-drin 
domestig a thrais rhywiol.   
 
Dylid drafftio cynllun cyfathrebu ar gyfer “Gofyn a Gweithredu” yn fuan yn y cam 
cynllunio i sicrhau cyfathrebu amserol sy’n amlinellu pwrpas y newid ymarfer a’r 
cynllun i weithredu.  Bydd hyn yn greiddiol i sicrhau bod staff ac arweinyddiaeth yn 
rhan o’r gwaith ac yn teimlo’n barod ar gyfer gweithredu. 
 

Dylai’r cynllun cyfathrebu gynnwys ymgysylltu strategol ac arweinyddiaeth, gan 
gynnwys â byrddau a phartneriaethau perthnasol yn ogystal â bwletinau i’r holl staff.  
Dylid cynnwys timau dysgu a datblygu, Adnoddau Dynol a datblygu’r gweithlu yn y 
cynllunio hwn cyn gynted â phosibl oherwydd mae’r timau hyn yn tueddu i reoli’r 
systemau a’r prosesau a ddefnyddir i rannu hyfforddiant arall. 
 
 
b. Asesiad o’r anghenion hyfforddiant lleol ar sail gofynion pob grŵp yn y 

Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol. 

Dylai asesiad o’r anghenion hyfforddiant ar gyfer “Gofyn a Gweithredu” ystyried a 
gafodd unrhyw hyfforddiant, sy’n cwrdd â gofynion grwpiau 2 a 3 y Fframwaith 
Hyfforddi Cenedlaethol ar drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais 
rhywiol, ei ddarparu yn y ddwy flynedd diwethaf a chofnodi’n ffurfiol y gweithwyr 
proffesiynol hynny sydd eisoes wedi eu hyfforddi i ofynion grwpiau 2 a 3. Dylai’r 
dadansoddiad hefyd ystyried y rolau proffesiynol sy’n addas ar gyfer yr hyfforddiant a 
faint o’r rolau hyn sy’n bodoli yn yr Awdurdod Perthnasol. 
 

Mae Llywodraeth Cymru’n annog y dylid ystyried y gweithwyr proffesiynol yn y 
grwpiau canlynol yn ofalus wrth flaenoriaethu ar gyfer “Gofyn a Gweithredu”. 
 
Bwrdd Iechyd Lleol 

Bydwragedd ac Ymwelwyr Iechyd  
Ymarferwyr Cyffredinol a thimau gofal sylfaenol   
Adran Damweiniau ac Achosion Brys   
Camddefnyddio Sylweddau  
Iechyd Meddwl  
Nyrsys ardal a chymunedol  
Gwasanaeth Ambiwlans  
Nyrsys ysgol  
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Awdurdod Lleol 

Diogelu  
Diogelu mewn addysg  
Tai, Swyddogion Digartrefedd ac Opsiynau Tai  
Tîm Troseddwyr Ifanc  
Awdurdod Tân ac Achub 

Yr holl ymladdwyr tân gyda chyfrifoldebau cymunedol 

 

Er mwyn dethol y rolau proffesiynol sydd fwyaf addas ar gyfer “Gofyn a Gweithredu” 
dylai’r Awdurdod Perthnasol ystyried sut y mae’r rôl yn cwrdd â’r meini prawf dethol 
canlynol: 
 
Mae’r gweithiwr proffesiynol yn gweithio: 
 

 Mewn rôl sy’n wynebu’r cyhoedd, sy’n dod i gysylltiad â chleifion / cleientiaid 
lle mae naill ai asesiad yn cael ei gyflawni a / neu ofal yn cael ei ddarparu ac 
sy’n rhoi cyfle i “ofyn”.  

 
Gallai hyn fod yn gyswllt unwaith yn unig neu fel rhan o berthynas gyson â 
chleient / claf. 

ac; 
 

 Mewn rôl lle mae’r grŵp cleientiaid yn debygol o fod wedi profi rhyw fath o 
drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.  
 
Mae’r profiad hwn yn cymhlethu ac yn effeithio ar natur ymgysylltiad y cleient 
â’r gwasanaeth a gynigir yn rôl honno. 

neu; 
 

 Mewn lleoliad sy'n rheswm ynddo'i hun i “Ofyn a Gweithredu” (bydwragedd, 
iechyd meddwl, camarfer plant) 

 

Datblygwyd y matrics canlynol yn un o’r safleoedd peilot i gymhwyso’r meini prawf 

hyn yn y maes:
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Dim cyswllt 
sylweddol 
 

 
Cyswllt heb fod 
yn sylweddol 
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Allwedd: 
 
Gofyniad hyfforddi Grŵp 1 
(Ymwybyddiaeth) 
 
Gofyniad hyfforddi Grŵp 2 (Gofyn a 
Gweithredu) 
 
Grŵp 2 yn ôl disgresiwn Rheolwyr 

 
 
Cyswllt Sylweddol: 
 
Lle daw gweithiwr proffesiynol i gysylltiad â 
chlaf / cleient lle mae asesiad a / neu ofal yn 
cael ei ddarparu ac sy’n rhoi cyfle i “ofyn”.  
 
Gallai hyn fod yn gysylltiad unwaith yn unig 
neu’n rhan o berthynas gyson â’r cleient / claf. 
 
Lleoliad y Dystiolaeth: 
 
Ar sail ymchwil i sgrinio a holi ar gyfer mathau o 
drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a 
thrais rhywiol. 
 

Dysgu o’r cynlluniau peilot 
 
Matrics wedi’i ddatblygu gyda Bwrdd Iechyd ABMU a’i 
ddefnyddio’n dilyn blaenoriaethu safleoedd i’w treialu, gan 
bob arweinydd tîm i blotio rolau yn eu timau yn erbyn 
meini prawf “Gofyn a Gweithredu” 
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Darperir y meini prawf hyn oherwydd nid yw’n bosibl rhoi rhestr gynhwysfawr o 
weithwyr proffesiynol a ddylai fod yn gallu “Gofyn a Gweithredu”, ychwaith nid yw’n 
bosibl hyfforddi grŵp mor fawr o weithwyr proffesiynol mewn cyfnod byr.   
 
Bydd y meini prawf a’u cymhwysiad yn helpu awdurdodau perthnasol i ystyried lle 
byddent yn hoffi blaenoriaethu’r hyfforddiant ar “Ofyn a Gweithredu” wrth gynllunio’n 
fwy hirdymor i gwrdd ag anghenion hyfforddi grŵp ehangach o weithwyr proffesiynol.  
 
Dylai awdurdodau perthnasol, fel cyflogwyr y staff proffesiynol hyn, sicrhau eu bod: 
 

 yn cael eu hyfforddi’n ddigonol (drwy’r Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol); 

 yn cael eu cefnogi i weithredu “Gofyn a Gweithredu” mewn ffordd empathig a 
diogel; a 

 yn gallu sicrhau bod ymarfer yn cael ei fonitro i wneud yn siŵr bod diogelwch 
a lles y cleient yn ganolog i’r holl waith. 

 
c. Cynllun hyfforddi sefydliadol sy’n disgrifio sut y bydd y grwpiau o weithwyr 
proffesiynol ym mhob safle’n cael eu hyfforddi a’r amserlen ar gyfer hyn.   
 

Dylai’r cynllun fod yn rhan o’r cynllun hyfforddiant rhanbarthol ehangach sy’n ofynnol 
fel rhan o’r Canllawiau Statudol ar y Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol ar drais yn 
erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol. 

 

Dylai’r cynllun hwn ddisgrifio sut y bwriedir cwrdd â’r anghenion hyfforddi a nodwyd 
drwy’r asesiad o anghenion hyfforddi.  Dylid drafftio’r cynllun dros gyfnod rhagolwg o 
bum mlynedd, er y bydd angen adolygiad blynyddol a manylder.  
 
Dylai’r cynllun hefyd gynnwys asesiad o gapasiti i gwrdd ag anghenion hyfforddi a 
dylai hyn ystyried pa gonsortia hyfforddiant sy'n ofynnol ymaelodi â hwy i gwrdd â’r 
angen. 
 
O dan Ganllawiau Statudol y Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol ar drais yn erbyn 
menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol, mae’n ofynnol i gonsortia hyfforddiant 
rhanbarthol ddarparu hyfforddiant i grwpiau 2 a 3. Dyma’r hyfforddiant ar gyfer 
“Gofyn a Gweithredu”.  Gan ddibynnu ar y cynllun hyfforddi am y flwyddyn i ddod, 
bydd angen i’r awdurdodau perthnasol enwebu cynrychiolwyr ar gyfer y consortia 
hyfforddiant rhanbarthol a sicrhau eu bod wedi cyflawni’r cwrs Hyfforddi’r 
Hyfforddwyr achrededig angenrheidiol.  Am fwy o wybodaeth gweler hyfforddiant. 
  

d. Ymgynnull consortia hyfforddiant rhanbarthol ar sail blaenoriaethau 
hyfforddi lleol a’r gweithwyr proffesiynol a flaenoriaethir i’w hyfforddi drwy’r 
cynllun hyfforddi. 
 

Model "hyfforddi’r hyfforddwr” yw’r model hyfforddiant ar gyfer “Gofyn a Gweithredu”; 
bydd consortia hyfforddiant rhanbarthol yn cyflwyno rhaglen hyfforddi wedi’i 
datblygu’n genedlaethol ar gyfer cydweithwyr.  Cefnogir cyflwyniad yr hyfforddiant 
gan ddarparwr canolog.   
 
Bydd yn galw am enwebu staff proffesiynol lleol sy’n cynrychioli rhanbarth, 
gwybodaeth arbenigol a chynulleidfa.  Bydd y staff proffesiynol a enwebir yn derbyn 
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hyfforddiant drwy’r rhaglen Hyfforddi’r Hyfforddwr ar negeseuon allweddol yr 
hyfforddiant a'r cymorth ar gyfer “Gofyn a Gweithredu” ynghyd â hyfforddiant sgiliau 
ar sut i ddarparu’r negeseuon hyn yn rhanbarthol. 
 
Mae’r dull hwn yn rhoi hyblygrwydd i ranbarthau a sefydliadau wrth hyfforddi 
gweithwyr proffesiynol lleol ac ateb anghenion y gynulleidfa flaenoriaeth darged. 
 
Bydd cyfle i aelodaeth o’r consortia gael ei hadnewyddu'n flynyddol.  Bydd hyn yn 
sicrhau y bydd digon o gapasiti i ateb y galw am hyfforddiant a bod aelodaeth y 
consortia’n cael ei haddasu i anghenion y gynulleidfa.  Disgwylir y bydd y cynlluniau 
hyfforddi sefydliadol yn blaenoriaethu cynulleidfaoedd dros gyfnod rhagweld o bum 
mlynedd ac y bydd adnewyddu aelodaeth o’r consortia’n rhoi cyfle parhaus i 
gynnwys cynrychiolwyr y cynulleidfaoedd a flaenoriaethir mewn unrhyw flwyddyn 
benodol yn y consortia. 
 

e. Polisi “Gofyn a Gweithredu” sy’n disgrifio’r dull i’w weithredu yn yr 
awdurdod perthnasol ac y gellir ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru fel tystiolaeth 
o gydymffurfio â’r Canllawiau hyn. 
 
Dylai’r polisi “Gofyn a Gweithredu” ddisgrifio’r dull y bydd yr awdurdod perthnasol yn 
ei weithredu ar gyfer “Gofyn a Gweithredu”.  Rhaid iddo ddangos tystiolaeth o’r 
gofynion a ddisgrifir uchod (gweler canllawiau a gyhoeddir o dan adran 15 o 
Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 
2015) a chynnig eglurder i weithwyr ac i Weinidogion Cymru ynghylch sut y bydd y 

dull yn cael ei weithredu. 
 
Dylai’r polisi “Gofyn a Gweithredu” gynnwys: 
 
f. Protocol atgyfeirio wedi’i gytuno a’i gyflwyno’n syml sy’n nodi’n glir beth 
yw’r opsiynau atgyfeirio ar gyfer rhai sy’n datgelu profiad o unrhyw fath o 
drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol. 
 
Dylai’r polisi gynnwys trefniadau ffurfiol gyda darparwyr gwasanaethau arbenigol 
lleol a chenedlaethol sy’n gallu cynnig cymorth arbenigol i rai sy’n datgelu 
camdriniaeth.  Dylai’r protocol gael ei gyflwyno’n syml a chynnwys y camau lleiaf y 
bydd gweithiwr i Awdurdod Perthnasol yn eu cymryd.  
 
Er y bydd y cymorth hwn yn golygu bod angen darparu gwasanaethau statudol 
drwy’r Awdurdod Lleol yn achos rhai cleientiaid (gweler Cysoni “Gofyn a 
Gweithredu” â phrosesau diogelu statudol), dylai hefyd gynnwys cymorth a 

chyngor a ddarperir drwy wasanaeth arbenigol. 
 

Mae’r rhan fwyaf o’r gwasanaethau cymorth arbenigol yn y trydydd sector a dyma 
hefyd lle mae’r rhan fwyaf o’r arbenigedd ar drais yn erbyn menywod, cam-drin 
domestig a thrais rhywiol.  Er mwyn i’r Gwasanaeth Cyhoeddus ddarparu ymateb 
effeithiol i drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol drwy “Ofyn a 
Gweithredu” felly, bydd angen gweithio’n gydweithredol ac mewn partneriaeth â’r 
trydydd sector.  Mae’n cynnig mynediad i gleientiaid at arbenigedd, opsiynau lle na 
chaiff y trothwyon statudol eu cwrdd, opsiwn i ehangu’r capasiti cymorth a dewis i’r 
grŵp cleientiaid. 
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Er mwyn cynnig gwasanaethau o’r fath i gleientiaid mae’n bwysig sefydlu protocolau 
atgyfeirio rhwng yr awdurdodau perthnasol a’r sector trais yn erbyn menywod, cam-
drin domestig a thrais rhywiol arbenigol.  Dylai’r protocolau hyn fod yn ffurfiol a 
seiliedig ar gytundeb lefel gwasanaeth.  Dylai’r protocol atgyfeirio hefyd fod yn syml i 
sicrhau ei fod yn hawdd i’w ddilyn.  Yn ddelfrydol dylai staff yr awdurdod perthnasol 
ond gorfod gwneud un peth (fel ffonio rhif neu lenwi ffurflen atgyfeirio fer) i 
“Weithredu”. 
 
Gallai fod amrywiaeth o wasanaethau lleol ar gael mewn ardal ac, felly, amrywiaeth 
o opsiynau i'w cynnig i’r cleient.  Yn yr achosion hyn gallai fod yn briodol sefydlu 
protocol atgyfeirio gydag un sefydliad sy’n lledaenu atgyfeiriadau i sefydliadau 
partner eraill ar sail eu hanghenion a’u dewisiadau penodol. 
 
Yn y rhan fwyaf o achosion mae protocol atgyfeirio lleol yn well nag un cenedlaethol 
oherwydd defnyddir arbenigedd lleol, mae’n fwy tebygol o olygu cyswllt wyneb yn 
wyneb i’r cleient ac mae’n gwella perthnasoedd gweithio lleol a gwaith 
amlasiantaethol.  Fodd bynnag, dylai’r awdurdodau perthnasol hefyd ystyried sefydlu 
protocol cenedlaethol â’r llinell gymorth Byw Heb Ofn i sicrhau lle na fydd modd dilyn 
protocol lleol (oherwydd oriau gwaith y gwasanaeth, trothwyon risg neu gapasiti) y 
gellir cynnig opsiwn bob tro i’r cleient6 . 
 
Rhoddir rhestr isod o’r mathau o wasanaethau sydd fel arfer ar gael i atgyfeirio atynt. 
Nid yw’r rhestr hon yn gynhwysfawr a bydd gwasanaethau lleol yn amrywio. 
 
Cymorth hyblyg 
 
Mae darparwyr gwasanaethau trais domestig wedi datblygu ystod o wasanaethau i 
estyn allan a chynnig help a chymorth i fenywod p’un ai ydynt yn aros mewn lloches 
neu beidio.  Mae cymorth hyblyg yn fath penodol o wasanaeth allgymorth a 
ddyfeisiwyd i helpu menywod sydd am aros yn eu cartrefi eu hunain (pa bynnag fath 
o ddeiliadaeth sydd ganddynt) neu sydd mewn llety argyfwng neu lety dros dro arall. 
 
Cynghorwyr Trais Domestig Annibynnol (IDVA) 
 
Prif bwrpas cynghorwyr trais domestig annibynnol (IDVA) yw rhoi sylw i ddiogelwch 
dioddefwyr sydd â risg uchel o gael niwed gan bartneriaid rhywiol, cynbartneriaid 
neu aelodau o’r teulu i sicrhau eu diogelwch nhw a diogelwch eu plant.  Fel y prif 
bwynt cyswllt i ddioddefwr, mae cynghorwyr IDVA fel arfer yn gweithio â'u cleientiaid 
o'r pwynt argyfwng ymlaen i asesu lefel y risg, trafod y gwahanol opsiynau addas 

a datblygu cynlluniau diogelwch.  
 
Maent yn rhagweithiol gyda gweithredu’r cynlluniau, sy’n rhoi sylw i ddiogelwch 
presennol y cleient ac sy’n cynnwys camau ymarferol fel y medrant amddiffyn eu 
hunain a’u plant, ynghyd ag atebion mwy hirdymor. Bydd y cynlluniau hyn yn 
cynnwys gweithredu gan y Gynhadledd MARAC a hefyd sancsiynau ac atebion sydd 
ar gael drwy’r llysoedd troseddol a sifil, opsiynau tai a gwasanaethau gan 
sefydliadau eraill. Mae Cynghorwyr IDVA yn cefnogi a gweithio dros y tymor byr i 

                                                
6
http://livefearfree.gov.wales/?lang=cy 

http://livefearfree.gov.wales/?lang=cy
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ganolig i roi’r cleient ar y llwybr i ddiogelwch hirdymor.  Maent yn derbyn 
hyfforddiant achrededig arbenigol ac yn meddu ar gymhwyster wedi’i gydnabod yn 
genedlaethol. 
  
Oherwydd eu bod yn gweithio â’r achosion risg mwyaf, mae Cynghorwyr IDVA yn 
fwyaf effeithiol fel rhan o wasanaeth IDVA ac o fewn fframwaith amlasiantaethol. Rôl 
yr IDVA ym mhob lleoliad amlasiantaethol yw cadw persbectif a diogelwch y cleient 
wrth galon y drafodaeth.   
 
Yn ôl astudiaethau, pan fydd cleientiaid risg uchel yn ymgysylltu ag IDVA, mae 
gwelliannau clir a mesuradwy i’w diogelwch, gan gynnwys nad yw'r cam-drin yn 
gwaethygu cymaint ynghyd â lleihad yn ei ddifrifoldeb a lleihad neu hyd yn oed 
ddiwedd ar gam-drin sy'n digwydd dro ar ôl tro 30.  
 
Allgymorth 
 

Mae gan wasanaethau allgymorth ystod o raglenni newydd gan gynnwys 
gwasanaethau gwybodaeth mewn ardaloedd gwledig a gwasanaethau allgymorth 
arbenigol i fenywod o leiafrifoedd ethnig. 
 
Lloches 
 

Tŷ diogel yw lloches lle gall rhai sy’n profi cam-drin domestig fynd i aros. Mae 
cyfeiriad pob lloches (ac weithiau’r rhifau ffôn) yn gyfrinachol. Mae dros hanner cant 
o lochesau a gwasanaethau cymorth yng Nghymru, y mwyafrif i fenywod yn unig.  
Mae cyfran fach o’r unedau ar gael i ddynion. 
 
Mae rhai llochesau'n benodol i fenywod o gefndiroedd ethnig neu ddiwylliannol 
neilltuol (er enghraifft, menywod Duon neu Asiaidd). Mae gan sawl lloches fynediad i 
bobl anabl a staff a gwirfoddolwyr sy'n gallu helpu menywod a phlant gydag 
anghenion arbennig. 
 
Canolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol 
 

Mae Canolfannau Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol yn darparu staff proffesiynol 
profiadol wedi eu hyfforddi’n arbennig i helpu a rhoi cyngor i ddynion, menywod, 
plant a phobl ifanc a brofodd drais rhywiol.  Datblygwyd Canolfannau SARC mewn 
partneriaeth â’r heddlu a'r gwasanaethau iechyd a gwirfoddol. 
 
Mae’r SARC yn aml yn cyflogi Cynghorwyr Trais Rhywiol Annibynnol (ISVA) sy’n 

gallu cynnig eiriolaeth a chymorth arbenigol i rai a brofodd drais rhywiol gan unrhyw 
un.  Maent yn cynnig arbenigedd yn y System Cyfiawnder Troseddol a medrant 
gefnogi rhai lle erlynir eu camdrinwyr drwy broses y Llysoedd. 
 
Adnabod ac asesu risg 

Mae asesu risg yn “broses o edrych ar beth allai canlyniadau unrhyw berygl neu 
fygythiad fod, yn defnyddio cyfuniad o farn a gwybodaeth hysbys.31  Disgrifir hyn 
hefyd fel llunio ‘barn glinigol ffurfiol’ am sefyllfa’r cleient 32  neu “asesiad actiwaraidd” 
a barn broffesiynol.  
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Mae adnabod ac asesu risg yn broses a ddefnyddir yn aml mewn rhannau o’r sector 
trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.  Mae’n ymwneud yn 
benodol â’r risg bod dioddefwr trais a chamdriniaeth yn wynebu trais a chamdriniaeth 
bellach a difrifoldeb posibl y gamdriniaeth honno. 
 
Nid yw’r canllawiau a gyhoeddir o dan adran 15 o Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, 
Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 yn gofyn bod yr awdurdodau 
perthnasol yn mabwysiadu proses neu ddull adnabod risg ar gyfer “Gofyn a 
Gweithredu”.  Fodd bynnag, mae proses o’r fath yn rhan annatod o’r ymarfer 
presennol (yn enwedig yn y maes cam-drin domestig) ac felly wrth ddatblygu 
protocol atgyfeirio dylid ystyried sut a phryd y gellir cynnig proses o asesu risg i 
gleient sy’n datgelu camdriniaeth.  Dewis yr awdurdod perthnasol fydd penderfynu 
cwblhau’r broses yn “fewnol” neu fel rhan o’r cytundeb protocol atgyfeirio ffurfiol (h.y. 
ar ôl atgyfeirio bydd yr asiantaeth bartner yn cyflawni asesiad risg ffurfiol). 
 
Mae Rhestr Adnabod Risg yn golygu y gellir adnabod a chofnodi risgiau a adwaenir 
yn gyffredin, yn hytrach na thrwy asesu sefyllfa unigol y cleient. Pwrpas y Rhestr yw 
darparu dull cyson a syml i ymarferwyr sy’n gweithio â dioddefwyr i’w helpu i 
ddechrau adnabod y risg a wynebir gan eu cleient a chynnig gwasanaethau priodol a 
pherthnasol iddynt.  Dylai staff proffesiynol sy’n ymarfer “Gofyn a Gweithredu” fod yn 
gallu defnyddio’r dull yn fedrus i gynnig gwasanaeth ar sail risg cyn gynted â phosibl.   
 
Mae defnyddio Rhestr Adnabod Risg yn gyson ar draws ardal leol yn cynyddu’r 
tebygolrwydd o gynnig ymateb priodol i’r dioddefwr ac, felly, o roi sylw i’r peryglon y 
maent yn eu hwynebu drwy ddefnyddio meini prawf cyffredin ac iaith risg gyffredin.   
Mae’r Rhestr Adnabod Risg hefyd yn ddull o atgyfeirio sy’n cefnogi proses y 
Gynhadledd Asesu Risg Amlasiantaethol (MARAC) i rai sy’n wynebu risg uchel o 
gael niwed difrifol o ganlyniad i gam-drin domestig. 

Dylai’r gwaith o roi sylw i ddiogelwch presennol y cleient a mynd i’r afael ag unrhyw 
risg a gyflwynir gan ddatgelu, a rôl gwasanaethau o ganlyniad, gael ei wneud naill ai 
gan y gweithiwr proffesiynol y datgelir iddynt neu gan gydweithwyr priodol.   
 
Mae'n bwysig rhoi cyfle i gleient gyfrannu at asesiad manwl o’r risg a gyflwynir iddynt 
gan eu camdriniwr.  Dylid rhoi'r cyfle hwn i’r cleient yn effeithlon ac yn syth lle bo’n 
bosibl, er mwyn sicrhau y gwneir y defnydd mwyaf effeithiol o ymgysylltiad y cleient. 
 
Dylai arweinwyr yn yr awdurdodau perthnasol ystyried a ydynt am i’w timau staff 
ymgorffori adnabod risg yn eu proses "Gofyn a Gweithredu” fewnol (h.y. lle mae’r 
person sy’n gwneud yr holi wedi’i dargedu hefyd yn cwblhau'r Rhestr Adnabod Risg) 
neu sefydlu llwybr i atgyfeirio at wasanaethau arbenigol a allai yna gynnig y 
gwasanaeth hwn ynghyd â chynllunio rheoli risg cysylltiedig. 
 
Dylai opsiynau i’w hystyried o fewn protocolau o’r fath, ac i’w cefnogi, gynnwys: 
 

 cydleoli gwasanaethau i gynnwys staff proffesiynol arbenigol mewn timau 
anarbenigol;  
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 rôl ‘pencampwr’ neu ‘arweiniol’ yn y timau, sef rhywun a dderbyniodd 
hyfforddiant manwl mewn trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais 
rhywiol ac sy’n gallu rhoi amser i gefnogi cydweithwyr i adnabod risg; 

 asiantaethau arbenigol lleol sy’n darparu gwasanaethau galw heibio, clinigau 
neu gymorthfeydd drwy gyrff Gwasanaethau Cyhoeddus; 

 proses atgyfeirio glir at wasanaethau arbenigol lleol, gyda disgwyliadau 
penodol ynghylch cyswllt (e.e. gwarantu ymgais i gysylltu o fewn 24 awr); 

 defnyddio’r Llinell Gymorth Byw Heb Ofn ddi-dâl - naill ai drwy roi mynediad 
yn syth at ffôn er mwyn gallu ffonio, neu drefnu i ffonio’r cleient yn ôl pan fydd 
yn gyfleus. 

 
Dylai’r protocol atgyfeirio gynnwys opsiynau priodol i oed ac opsiynau i helpu rhai 
sydd efallai’n cael trafferth cael mynediad at wasanaethau, neu sy’n gyndyn o wneud 
hynny.  Yn aml iawn bydd angen ymgysylltu’n bendant a rhagweithiol â chleientiaid. 
 
g. Protocol Rhannu Gwybodaeth a sicrheir gan WASPI sy’n disgrifio sut y 
bydd gwybodaeth sensitif a phersonol, a gasglwyd drwy “Ofyn a Gweithredu”, 
yn cael ei rheoli a’i storio. 
 
Rhaid hefyd cyflwyno’r Protocol Rhannu Gwybodaeth i Weinidogion Cymru o dan 
adran 15 o Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 
(2015). 
 
Mae proses “Gofyn a Gweithredu”, yn anochel, yn arwain at ddatgelu gwybodaeth 
bersonol a sensitif ac, yn ei dro, rhaid i’r gweithiwr proffesiynol benderfynu a ddylid 
rhannu’r wybodaeth yma ymhellach.  Gall y penderfyniadau hyn fod yn rhai anodd lle 
mae angen ymateb effeithiol a gofalgar gan yr unigolyn, wedi’i gefnogi gan 
brotocolau atgyfeirio a rhyngasiantaethol clir, arweinyddiaeth effeithiol, cefnogaeth 
gan reolwyr a dealltwriaeth dda o Ddeddf Diogelu Data 1998. 
 
Mae’r hyn sy’n ofynnol gan reolwyr, yng nghyswllt cyfrinachedd y cleient, diogelu 
data a rhannu gwybodaeth, mewn dwy ran:  
 

1. creu amgylchedd lle eglurir y fframwaith cyfreithiol, a’r gofynion wrth wneud 
penderfyniadau, gan broses, protocol a chanllawiau; a 
 
2. darparu cefnogaeth reoli “yn y fan a’r lle” i rai sy’n ymarfer “Gofyn a 
Gweithredu” ac ystyried penderfyniadau unigol. 

 
Rhaid i awdurdodau perthnasol brosesu gwybodaeth yn unol â’r fframwaith 
cyfreithiol perthnasol. Hefyd, efallai y bydd awdurdodau perthnasol eisiau ystyried 
unrhyw ddogfennau sy’n benodol i’r sector (e.e. egwyddorion gwarcheidwad 
Caldicott) a allai helpu i ddeall y gofynion cyfreithiol ynghylch prosesu gwybodaeth.  
 
Mae Cytundeb Rhannu Gwybodaeth Bersonol Cymru (WASPI) yn fframwaith a 
ddyluniwyd i hwyluso rhannu gwybodaeth bersonol yn gyfreithlon. Mae’n gwneud 
hyn drwy sefydlu gofynion a dulliau a gytunwyd arnynt ar gyfer cyfnewid gwybodaeth 
bersonol rhwng yr holl asiantaethau perthnasol.   
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Mae gan y fframwaith WASPI ddau allbwn craidd; cyfres gyffredin o egwyddorion a 
safonau y bydd sefydliadau’n glynu wrthynt wrth rannu gwybodaeth (sef y 
Cytundeb), a chreu Protocolau Rhannu Gwybodaeth (ISP) y gellir eu defnyddio at 
ddibenion penodol. 

  
Mae’r fframwaith WASPI yn cydymffurfio â Chod Ymarfer y Comisiynydd 
Gwybodaeth ar Rannu Data a safonau, polisïau a gofynion deddfwriaethol eraill.  
Mae cryn dipyn o waith wedi’i wneud yng nghyswllt trais yn erbyn menywod, cam-
drin domestig a thrais rhywiol ac, felly, mae’r fframwaith yn adnodd defnyddiol i 
arweinwyr ar draws y sector cyhoeddus. 
 
Efallai y gelwir ar rai gyda chyfrifoldebau rheoli llinell neu oruchwylio i gefnogi 
penderfyniadau proffesiynol a wneir mewn achosion unigol. Yn yr achosion hyn, 
rhaid dilyn y gofynion cyfreithiol perthnasol a dylid eu hadlewyrchu ym mholisi a 
gweithdrefnau’r sefydliad. Dylai rheolwyr a goruchwylwyr fod ar gael i gefnogi a 
chynghori cydweithwyr drwy broses o wneud penderfyniadau’n unol â’r gyfraith, yn 
enwedig Deddf Diogelu Data 1998.  
 
Dylai polisïau’r sefydliad ar ddiogelu data, rhannu gwybodaeth a chyfrinachedd gael 
eu diweddaru, dylent fod yn gyfreithiol a chael eu hadolygu’n rheolaidd.  Dylai 
gofynion y polisïau hyn gael eu cyfathrebu’n glir i staff i sicrhau eu bod yn deall eu 
dyletswydd i gadw cyfrinachedd, a chyfyngiadau hynny.  Bydd angen cyswllt agos â’r 
timau cyfreithiol a rhannu gwybodaeth i sicrhau bod y prosesau priodol yn eu lle i 
reoli data personol yn ddiogel a chyfreithiol. 
 
j. Set ddata sylfaenol ar ddatgelu trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig 
a thrais rhywiol i’w nodi yn y safleoedd sy’n mabwysiadu’r dull yn fuan, cyn ei 
weithredu. 
 
Bydd set ddata o’r fath yn helpu i ddeall y lefelau datgelu presennol yn y sefydliad.  
Bydd y data hwn yn dangos lle mae angen gwella ac yn darparu data sylfaenol y 
bydd y sefydliad yn gallu asesu cyfraddau datgelu yn ei erbyn o ganlyniad i “Ofyn a 
Gweithredu”.  
 

Dylai’r grŵp llywio hefyd geisio sefydlu: 
 
k. Cynllun casglu a monitro data i gasglu data drwy’r peilot, ac i gynnwys (lle 
bynnag y bo’n bosibl) y canlynol: 

 

 Nifer a chanran y grŵp cleientiaid a gafodd eu hadnabod i fod yn 
dangos arwydd o brofiad o drais yn erbyn menywod, cam-drin 
domestig a thrais rhywiol. 

 

 Nifer a chanran y grŵp cleientiaid a ofynnwyd iddynt a oeddent yn profi 
unrhyw fath o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais 
rhywiol. 

 

 Nifer a chanran y rhai a ofynnwyd iddynt a ddatgelodd y profiad. 
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 Nifer a chanran y rhai a ofynnwyd iddynt na wnaethant ddatgelu’r 
profiad. 

 

 Canlyniad atgyfeirio neu wasanaeth y rhai a ofynnwyd iddynt a 
ddatgelodd y profiad. 

 

 Canlyniad atgyfeirio neu wasanaeth y rhai a ofynnwyd iddynt na 
wnaethant ddatgelu'r profiad. 

 
Dylid gwerthuso proses “Gofyn a Gweithredu” yn erbyn y nodau a ddisgrifir yn 
gynharach yn y canllawiau hyn.  Bydd hyn yn golygu monitro data perthnasol ac 
adolygu canlyniadau ac allbynnau ehangach.   
 
Rhaid i adnabod unrhyw broblem drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig 
neu drais rhywiol arwain at ymyriadau a lefelau cymorth priodol a, thros 
gyfnod hirach o amser, lleihau ymhellach achosion o drais a cham-drin a'r 
canlyniadau cysylltiedig i iechyd. 

 
Yn y tymor byr, os cryfheir ymateb staff rheng flaen proffesiynol yn yr awdurdodau 
cyhoeddus i "Ofyn a Gweithredu", dylid cyflawni'r canlynol:  
 

 Adnabod mwy o bobl sy’n profi trais yn erbyn menywod, cam-drin 
domestig a thrais rhywiol. 
 
Ystyriaethau monitro 
 

A oes modd sefydlu data sylfaenol ar ddatgelu o’r math yma? 
A oes gan bob sefydliad system rheoli achosion addas i gofnodi datgelu, i 

gyfrif pa mor aml y caiff arwyddion eu hadnabod, pa mor aml y gweithredir 
holi wedi’i dargedu a pha ganran o gwestiynau sy’n arwain at ddatgelu? 

 

 Cynnig mwy o atgyfeiriadau ac ymyriadau i rai sy’n cael eu hadnabod, fel y 
darperir cymorth arbenigol ar sail risg ac angen y cleient. 
 
Ystyriaethau monitro 
 

Sut y cofnodir y gweithredu sy’n digwydd yn dilyn datgelu? 
A yw’r opsiynau atgyfeirio a gymerir yn cael eu monitro a sut y caiff y 

canlyniadau i’r cleient eu monitro wedyn?  
Sut y gellir defnyddio data ar Gynadleddau Asesu Risg Amlasiantaethol 

(MARAC) lleol, ac o fforymau lleol eraill, i asesu a yw pob corff Sector 
Cyhoeddus yn atgyfeirio mwy i’r broses? 

 

 Mae diwylliant ar draws y Gwasanaeth Cyhoeddus lle mae profiad o drais 
yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn faes busnes sy’n 
cael ei dderbyn a lle mae datgelu’n cael ei gefnogi, ei dderbyn a’i hwyluso. 
 
Ystyriaethau monitro 
 



 36 

A oes gan bob gwasanaeth lleol bolisi gweithle ar drais yn erbyn 
menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol? 

A yw’r data dienw ar ddatgelu a wneir o dan y polisïau hyn yn cael ei 
fonitro? 

 

 Gwella’r ymateb i rai sy'n profi trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig 
a thrais rhywiol ac sydd ag anghenion cymhleth eraill fel camddefnyddio 
sylweddau ac iechyd meddwl. 

 
Ystyriaethau monitro 

 
Ar y pwynt datgelu, a nodir bod trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a 

thrais rhywiol yn cyd-ddigwydd â phroblemau camddefnyddio sylweddau ac 
iechyd meddwl? 

A yw rôl yr asiantaethau camddefnyddio sylweddau ac iechyd meddwl mewn 
fforymau amlasiantaethol, ac atgyfeiriadau gan yr asiantaethau hyn, yn cael ei 
monitro? 

 

 Ymgysylltu’n rhagweithiol, ar y cyfle cyntaf posibl, â rhai sy’n agored i 
niwed a chuddiedig, yn lle dim ond ymgysylltu’n ymatebol â rhai sydd 
eisoes mewn argyfwng neu mewn perygl presennol o gael niwed difrifol. 

 
Ystyriaethau monitro 

 
A yw hyd y berthynas ar y pwynt datgelu’n cael ei nodi? 
A yw lefel y risg ar y pwynt datgelu’n cael ei nodi? 
A yw defnydd cyson o wasanaethau trais yn erbyn menywod, cam-drin 

domestig a thrais rhywiol yn cael ei fonitro? 
  
j. Cydraddoldeb ac amrywiaeth 

Bydd casglu gwybodaeth ddemograffig hefyd yn bwysig i oleuo cynllunio ar gyfer y 
dyfodol.   
 
Mae’n bwysig bod data ar ddatgelu’n cael ei fonitro’n ofalus i sicrhau ei fod yn 
cynrychioli’r boblogaeth leol. Dylid ystyried bylchau mewn datgelu - er enghraifft, gan 
grwpiau lleiafrifol, a rhoi mesurau cymorth yn eu lle i'r gweithlu er mwyn gweld mwy 
o'r materion hyn yn cael eu hadrodd gan grwpiau penodol. 
 
 
 
 

 

 

 
 

  

Dysgu o’r cynlluniau peilot 

 
Cymrodd y broses o gynllunio’r gwaith tua chwe mis yn y ddau safle. 
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Hyfforddiant 
 

Bydd Llywodraeth Cymru’n cyflwyno Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol ar drais yn 
erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn y Gwanwyn 2016. 
 
Bydd canllawiau’n cael eu cyhoeddi o dan adran 15 o Ddeddf Trais yn erbyn 
Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) (2015) i gynorthwyo 
awdurdodau perthnasol i ddefnyddio ac elwa’n llawn o’r Fframwaith Hyfforddi 
Cenedlaethol.  
 
Bydd hyfforddiant i gefnogi gweithrediad “Gofyn a Gweithredu” yn cael ei ddarparu i 
grwpiau 2 a 3 y Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol.  
 
Mae Grŵp 2 yn disgrifio’r grŵp o weithwyr proffesiynol fydd yn “Gofyn a Gweithredu”.  
Mae’r rhan yma o’r Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol yn disgrifio’r canlyniadau 
dysgu a’r cymwyseddau i gefnogi egwyddor “Gofyn a Gweithredu”.   
 
Mae Grŵp 3 y Fframwaith yn disgrifio rhai sy’n gweithio’n agos â theuluoedd sy’n 
profi mathau o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn eu rôl 
waith bresennol (ond nad ydynt yn arbenigo yn y maes hwn) a rhai sy’n cyflawni rôl 
pencampwr yn eu sefydliad (gweler atodiad 4 am ddiffiniad o’r rôl hon). 
 
Nod 

 
Nod y ddau grŵp yw sicrhau bod grŵp mawr o weithwyr proffesiynol yn ddigon 
medrus a hyderus i “Ofyn a Gweithredu” a bod gan grŵp llai o weithwyr proffesiynol 
wybodaeth ehangach i gefnogi’r rhai fydd yn “Gofyn a Gweithredu” i wneud 
penderfyniadau, adolygu achosion ac asesu teuluoedd cyfan. 
 
Darparu 
 
Bydd hyfforddiant “Gofyn a Gweithredu” yn cael ei gynnig i tua 35,000 o weithwyr 
proffesiynol rhwng 2015 a 2020. 
 
Cynigir hyfforddiant wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru drwy fodel lledaenu 
rhanbarthol sy’n defnyddio sgiliau ac arbenigedd ymarferwyr lleol ac sy’n fodel 
cynaliadwy ar gyfer darpariaeth barhaus.   
 
Bydd Llywodraeth Cymru’n comisiynu i gaffael rhaglen hyfforddiant a phecyn o 
ddeunyddiau ategol.  Bydd cynnwys y pecyn yn eithaf cyffredinol o ran ymarfer 
"Gofyn a Gweithredu" craidd ynghyd â deunyddiau fydd wedi eu teilwrio i gynulleidfa 
benodol.  Bydd y comisiwn i greu rhaglen hyfforddiant a phecyn o ddeunyddiau 
ategol hefyd yn cynnwys gofyniad ar wahân i ysgrifennu a darparu rhaglen 
“Hyfforddi’r Hyfforddwr”.   
 
Sefydlu’r consortia hyfforddiant rhanbarthol 
 
Dylai’r consortia hyfforddiant rhanbarthol fod yn rhan o fodel hyfforddiant cynaliadwy 
y gellir ei wreiddio yn yr arferion presennol ym mhob awdurdod perthnasol.  Mae 
felly’n bwysig bod y rhai sy’n aelodau o’r consortia hyfforddiant rhanbarthol yn cael 
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eu recriwtio ar sail meini prawf a bod yr aelodaeth a’i rheolaeth yn glir o ran yr 
ymrwymiad y bydd angen iddynt ei wneud drwy fod yn aelodau. 
 
Darperir y canlynol fel enghraifft ymarfer da o feini prawf ar gyfer aelodaeth o 
gonsortia hyfforddiant rhanbarthol: 
 

1. Mae gan y darpar hyfforddwr gwybodaeth arbenigol o gam-drin domestig, 
trais rhywiol neu fathau eraill o drais yn erbyn menywod a enillwyd drwy 
ymarfer yn y maes hwn; neu 

2. Mae gan y darpar hyfforddwr wybodaeth weithio dda am faes gwaith un o’r 
cynulleidfaoedd blaenoriaeth a bydd yn hyrwyddo’r dull o fewn y proffesiwn 
hwnnw; a 

3. Mae gan y darpar hyfforddwr brofiad o ddarparu hyfforddiant. 

Dylid darparu’r holl hyfforddiant ar gyfer “Gofyn a Gweithredu” gan ddau hyfforddwr; 
un sy’n cynrychioli pwynt un uchod, a’r llall sy’n cynrychioli’r ail bwynt.  Dylai fod gan 
o leiaf un o’r ddau brofiad o ddarparu hyfforddiant.  
 
Er mwyn sicrhau bod y rhai ar y consortia hyfforddiant rhanbarthol yn darparu 
hyfforddiant yn ddigon rheolaidd fel eu bod yn cynnal y wybodaeth a’r hyder sy’n 
ofynnol, argymhellir bod aelodau o’r consortia rhanbarthol yn cael eu rhyddhau o’u 
dyletswyddau craidd i ddarparu hyfforddiant “Gofyn a Gweithredu” rhwng tair a chwe 
gwaith y flwyddyn ac y rhyddheir y rhai a hyfforddir i ddarparu hyfforddiant i grŵp 3 y 
Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol i ddarparu hyfforddiant bum gwaith y flwyddyn.  
Mae’n bwysig bod y rhai sy’n rheoli aelodau’r consortia hyfforddiant cenedlaethol yn 
ymwybodol o hyn ac yn rhannu ymrwymiad eu staff.  

Bydd Cynghorwyr Rhanbarthol neu gydgysylltwyr Cam-drin Domestig lleol yn 
datblygu a gweithredu cynlluniau hyfforddi rhanbarthol, ac yn eu cyflwyno’n raddol 
dros bum mlynedd er mwyn cyrraedd nifer gytunedig o weithwyr proffesiynol, a dylid 
ymgorffori cynlluniau hyfforddiant y sefydliad o fewn y cynlluniau hyn.  Bydd cynnydd 
a chanlyniadau’n cael eu monitro gan Lywodraeth Cymru, drwy’r Cynghorydd 
Cenedlaethol. 
 
Mae dull o’r fath yn cael ei dreialu yn 2015-2016. Bydd y dysgu o’r cynlluniau peilot 
hyn yn goleuo fersiynau i’r dyfodol o’r canllawiau hyn. 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau ar wahân ar gyfer y Fframwaith 
Hyfforddi Cenedlaethol.  Dylid cyfeirio atynt am wybodaeth bellach am hyfforddiant 
“Gofyn a Gweithredu”. 7 
 
 

                                                
7
 http://gov.wales/consultations/people-and-communities/national-training-framework-on-violence-

abuse/?skip=1&lang=cy 
 

http://gov.wales/consultations/people-and-communities/national-training-framework-on-violence-abuse/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/consultations/people-and-communities/national-training-framework-on-violence-abuse/?skip=1&lang=cy
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Cyflwyno’n Ehangach 
 

Wrth weithredu “Gofyn a Gweithredu” bydd angen darparu'r cynllun hyfforddi “Gofyn 
a Gweithredu” sefydliadol drwy’r consortia hyfforddiant rhanbarthol.  Dylai’r gwaith 
hwn ddechrau’n fuan ar ôl i’r cwrs Hyfforddi’r Hyfforddwyr gael ei ddarparu i 
aelodaeth gychwynnol y consortia. 
 
Dylai’r rhaglen hyfforddiant gael ei rheoli gan y person sy’n arwain ar y gwaith a’i 
monitro drwy’r grŵp llywio.  Argymhellir bod timau datblygu’r gweithle neu ddysgu a 
datblygu’n cael eu cynnwys o’r cychwyn yn y gwaith o gynllunio cyflwyniad y rhaglen 
oherwydd byddant yn berchen ar y prosesau a ddefnyddir i ddarparu hyfforddiant o’r 
fath a medrant sicrhau bod y cyflwyno’n cael ei wreiddio mewn systemau sefydliadol. 
 
Yn aml iawn bydd angen rhoi digon o rybudd o ddyddiadau’r hyfforddiant i weithwyr 
proffesiynol a flaenoriaethir ar gyfer hyfforddiant “Gofyn a Gweithredu” er mwyn gallu 
trefnu i fynychu ac fel bod eu rheolwyr yn gallu monitro capasiti yn eu timau.  Dylid 
felly cylchredeg y cynllun hyfforddi sefydliadol a’r dyddiadau hyfforddiant posibl cyn 
cyflwyno’r hyfforddiant a chynnwys dyddiadau drwy gydol y flwyddyn.  Gallai hefyd 
fod yn ddefnyddiol ystyried sut i integreiddio hyfforddiant “Gofyn a Gweithredu” â 
chyfleoedd hyfforddiant a datblygu cysylltiedig eraill fel hyfforddiant ar ddiogelu, 
datblygu, ymarfer neu ddiwrnodau sgiliau. 
 

Mae’r modelau lledaenu hyfforddiant rhanbarthol a chonsortia’n caniatáu ar gyfer 
hyblygrwydd ynghylch darparu.  Argymhellir, fel rhan o ddarparu’r cynllun hyfforddi 
sefydliadol, y rhoddir hyblygrwydd i adrannau, isadrannau a thimau naill ai i gymryd 
rhan yn y cyflwyniad ar draws y sefydliad neu ddefnyddio eu staff eu hunain (a 
hyfforddir fel rhan o’r consortia rhanbarthol) i ddarparu’r hyfforddiant yn “fewnol” ac 
i’w ledaenu yn y ffordd sy’n gweithio orau i argaeledd a chapasiti’r tîm hwnnw. 
Dylai’r grŵp llywio fonitro cyrhaeddiad yr hyfforddiant yn chwarterol i sicrhau bod yr 
ymrwymiadau i’r cynllun hyfforddi sefydliadol yn cael eu cwrdd ac er mwyn addasu’r 
cynlluniau darparu lle bo angen. 
 

Monitro effaith “Gofyn a Gweithredu” 

Dylai “Gofyn a Gweithredu” arwain at adnabod mwy o bobl sy’n profi trais yn erbyn 
menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.  Dylai hefyd arwain at ganlyniadau 
cadarnhaol i'r rhai sy’n cael eu hadnabod, wedi’u cysylltu i adnabod yn gynt, atal 
trais, diogelu, atgyfeirio effeithiol a lleihau risg. 
Mae’n bwysig bod y canlyniadau hyn yn cael eu monitro a, lle bynnag y bo’n bosibl, 
bod profiad y cleient / claf yn rhan o’r monitro hwn.  Er yn y tymor byr y bydd efallai 
angen casglu rhywfaint o ddata ar wahân i fesur effaith “Gofyn a Gweithredu” tra bo’r 
systemau monitro’n cael eu diweddaru, yn y tymor hirach dylid ystyried sut y gellir 
integreiddio’r canlyniadau fydd yn gysylltiedig â "Gofyn a Gweithredu” i’r systemau 
mesur canlyniadau ehangach fel y Mesurau Profiadau a Adroddir gan Gleifion a’r 
Mesurau Canlyniadau a Adroddir gan Gleifion. 
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Cysoni “Gofyn a Gweithredu” â phrosesau diogelu statudol 

Rhoi sylw i berygl presennol o niwed i gleient sy’n oedolyn 

Fel y dywedwn uchod, dylid gwneud pob ymdrech bosibl i sefydlu un llwybr gofal 
lleol a syml at un gwasanaeth i sicrhau bod y protocol atgyfeirio mor syml i’w ddilyn â 
phosibl. Fodd bynnag bydd rhai achosion lle bydd y protocol atgyfeirio’n cael ei 
ddisodli gan angen i ddiogelu ar unwaith y person sydd wedi datgelu.  Mae’r risg i’r 
cleient, ac i’w plant, hefyd yn rhywbeth sydd angen ei ystyried ochr yn ochr â 
dyletswydd y gweithiwr proffesiynol i gadw cyfrinachedd. 

Os bydd cleient yn datgelu profiad o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a 
thrais rhywiol, bydd angen i staff yr awdurdod perthnasol ystyried a yw’r person sydd 
wedi datgelu mewn perygl presennol o gael niwed; a oes bygythiad ar unwaith i 
fywyd y person sydd wedi datgelu neu bosibilrwydd cryf eu bod mewn perygl ar 
unwaith o gael niwed difrifol? 
 
Os bydd gweithiwr proffesiynol o’r farn bod y wybodaeth a roddwyd iddynt yn dangos 
bod y cleient mewn perygl ar unwaith, dylent ddilyn eu gweithdrefnau diogelu.  Dylai 
hyn gynnwys ffonio’r heddlu ar 999 a chychwyn gweithdrefnau diogelu amddiffyn 
plant / oedolion. 
 
Sut y dylid cysoni’r prosesau “Gofyn a Gweithredu” a statudol i ddiogelu 
oedolion agored i niwed? 
 
Mae gan bob aelod o staff ddyletswydd gofal moesol a phroffesiynol i weithredu os 
ydynt:  

 yn dyst i gam-drin; 

 yn derbyn gwybodaeth am gam-drin, amheuon o gam-drin neu 
bryderon ynghylch gofal neu driniaeth oedolyn agored i niwed; neu  

 gyda phryderon neu amheuon ynghylch cam-drin neu ofal sydd efallai’n 
amhriodol. 

Mae gan oedolion agored i niwed hawl i gael eu cynnwys yn llawn drwy gydol y 
broses amddiffyn oedolion ac i wneud penderfyniadau am eu diogelwch a’u lles, oni 
bai yr aseswyd nad oes ganddynt y capasiti meddyliol i wneud penderfyniad neilltuol. 

Profiad oedolion agored i niwed o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig 
a thrais rhywiol. 

Gall y profiad o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol ddod yn 
fwy cymhleth gydag effeithiau mwy difrifol lle profir y pethau hyn gan rai sydd â 
nodweddion agored i niwed ychwanegol.  
 

Mae pobl hŷn gyda dementia yn fwy tebygol o brofi camdriniaeth na phobl hŷn nad 
oes ganddynt y cyflwr hwn.33  Mae cysylltiad rhwng dementia a risg uwch o 
gamdriniaeth o bobl hŷn wedi’i sefydlu.  Mae’n gydnabyddedig y gall effaith dementia 
olygu bod pobl hŷn yn fwy agored i gael eu hecsbloetio gan eraill ac y gall effeithio’n 
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ddifrifol ar eu gallu i ofyn am help, i eiriol drostynt eu hunain neu i symud i ffwrdd o 
sefyllfaoedd a allai fod yn gamdriniol.  Atgyfnerthir y nodwedd agored i niwed hon 
ymhellach gan nam gwybyddol, iselder, trafferthion ymddygiad, ynysu cymdeithasol 
a dibyniaeth sy’n gysylltiedig â dementia. 
 
Yn ôl data newydd ar adolygu achosion o ddynladdiad trais domestig (DHR) mae 
nifer gynyddol o bobl hŷn (60+) yn dioddef dynladdiad domestig. Yn 2013/14 roedd 
20 o fenywod a phump o ddynion 60+ oed yng Nghymru a Lloegr, sy’n 21.3% o’r holl 
achosion o DHR. 
 
Gwyddom fod anabledd hefyd yn cynyddu’r tebygolrwydd y bydd rhywun yn profi 
camdriniaeth. Mae menywod anabl ddwywaith mor debygol â menywod nad ydynt yn 
anabl o brofi trais a cham-drin rhywiol. 34 
  
Mae profi trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn cael effaith 
gymdeithasol ddifrifol a negyddol ar iechyd yr oedolion sy'n dioddef, gyda 
chanlyniadau hysbys i'w hiechyd meddwl, beichiogrwydd, anhwylderau bwyta, 
iechyd atgenhedlu a'u lles corfforol; maent hefyd yn gysylltiedig â digartrefedd a 
chamddefnyddio sylweddau.  
 

Mae angen i oedolion agored i niwed, sydd hefyd yn profi trais yn erbyn menywod, 
cam-drin domestig a thrais rhywiol, dderbyn ymateb amlasiantaethol i sicrhau y 
cymerir camau cadarnhaol i roi cymorth i ddioddefwyr ac i ddelio’n effeithiol â’r 
troseddwyr ar yr un pryd.  I wneud hyn mae angen cyfathrebu a chysoni Prosesau 
Diogelu Oedolion Agored i Niwed a phrosesau amlasiantaethol a ddefnyddir yn 
gyffredin ar gyfer mathau o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais 
rhywiol (fel Cynadleddau Asesu Risg Amlasiantaethol neu Ganolfannau Diogelu 
Amlasiantaethol). 
 
Lle amheuir bod y person a gyflawnodd gam-drin domestig yn oedolyn agored i 
niwed, dylai’r Heddlu, wrth arwain yr ymchwiliad troseddol, weithio’n agos â’r 
Gwasanaethau Cymdeithasol ac asiantaethau partner eraill gan gynnwys cyrff 
trydydd sector arbenigol.  
 
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 
 

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn cryfhau 
rhagofalon drwy gyflwyno dyletswydd newydd i adrodd i’r awdurdod lleol lle mae 
amheuon bod oedolyn mewn perygl o gael ei gam-drin neu ei esgeuluso.  Mae’r 
Ddeddf yn diffinio plant ac oedolion sydd “mewn perygl” ac yn cyflwyno dyletswydd 
ar bartneriaid perthnasol i adrodd amheuon i’r awdurdod lleol.  
 
 
Diogelu plant 
 
Mae’r Cyfarwyddyd Ymarfer Cymru Gyfan ar Ddiogelu Plant a Phobl Ifanc yr 
Effeithiwyd Arnynt gan Gam-drin Domestig yn siarad yn benodol am amddiffyn plant 
wedi’i gysylltu i bryderon am gam-drin domestig uniongyrchol neu lle tystiwyd iddo.   
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Mae Deddf Plant 1989 yn rhoi dyletswydd ar awdurdodau lleol i ddiogelu a hybu lles 
plant mewn angen drwy ddarparu ystod a lefel o wasanaethau priodol i anghenion y 
plant hynny, a lle mae ganddynt le i gredu bod y plentyn yn dioddef, neu mewn 
perygl o ddioddef niwed sylweddol, i gyflawni asesiad cychwynnol o risg ac angen.   
 
Mae’r Cyfarwyddyd Ymarfer hefyd yn nodi pedwar rheidrwydd canolog ar gyfer 
unrhyw ymyriad i blant sy’n byw gyda cham-drin domestig: 
 

 amddiffyn y plentyn neu’r plant; 

 helpu’r rhiant nad yw’n cam-drin i amddiffyn eu hunain a’u plant; 

 dal y partner camdriniol yn atebol am eu hymddygiad a rhoi cyfleoedd iddynt 
newid; a 

 hyrwyddo gwydnwch mewn plant drwy feithrin y berthynas rhwng y partner 
nad yw’n cam-drin a’r plentyn. 
 

 
Dylid ystyried y pedwar rheidrwydd hwn fel rhan o gyswllt pob gwasanaeth â phlant a 
sicrhau bod gan staff yr hyfforddiant a’r sgiliau i ddarparu ar eu cyfer, gan gynnwys 
hyfforddiant amddiffyn plant i lefel sy’n gymesur â rôl a chyfrifoldebau’r staff. 
 
Pobl ifanc mewn perthnasoedd camdriniol 
 
Mae “trais partner” wedi’i adnabod fel pryder sylweddol am les pobl ifanc.  Bydd nifer 
sylweddol o bobl ifanc yn profi rhyw fath o drais gan eu partner cyn iddynt dyfu’n 
oedolion. 
 

 Mae tair o bob pedair geneth mewn perthynas yn profi trais emosiynol;  

 mae un o bob tair yn adrodd trais rhywiol;  

 mae chwarter yn profi trais corfforol; 

 Mae hanner y bechgyn mewn perthynas yn adrodd trais emosiynol;  

 Mae 18 y cant yn profi trais corfforol; a  

 Mae 16 y cant yn adrodd trais rhywiol.35 
 
Felly, bydd nifer sylweddol o bobl ifanc yn profi rhyw fath o drais gan eu partner cyn 
iddynt dyfu’n oedolion ac, i nifer sylweddol o fenywod ifanc, mae'r cam-drin hwn yn 
ddifrifol.36 
 
Menywod ifanc rhwng 16 a 24 oed sydd fwyaf mewn perygl o ddioddef cam-drin 
domestig, mae un o bob chwech o enethod yn adrodd rhyw fath o drais difrifol gan 
eu partner. Diffinnir y menywod ifanc hynny sydd o dan ddeunaw oed yn gyfreithiol 
fel plant ac felly maent yn dod o dan y cymorth, gofal a’r diogelu a ddarperir gan 
awdurdodau lleol o dan Ddeddf Plant 1989. Fodd bynnag bydd y menywod ifanc hyn 
mewn perthnasoedd sy’n debygol o fod yn “aeddfed” eu natur – mewn perthynas 
rywiol, efallai eu bod yn famau ac efallai’n byw gyda’u partner.  Yn ogystal, 
awgryma'r ymchwil fod y gamdriniaeth a brofir ganddynt yn ddifrifol ac yn gwaethygu 
wrth i amser fynd yn ei flaen.37   
 
Mae'n bosibl felly bod angen cymorth cydgysylltiedig gan ystod eang o asiantaethau 
lleol ar y bobl ifanc hyn. Gall cyd-ymyrryd gan y Gwasanaethau Cymdeithasol Plant 
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a’r sector arbenigol fod yn ffordd effeithiol o gynnig atebion i'r anghenion cymhleth 
efallai sydd gan y person ifanc ac o gwrdd â'u dyletswydd statudol i’w hamddiffyn. 
Dylid ystyried hyn wrth fabwysiadu proses “Gofyn a Gweithredu”.  Yn benodol, dylai 
arweinwyr yn yr awdurdodau perthnasol: 
 

 ystyried anghenion pobl ifanc wrth gyflawni asesiadau strategol o angen ac 
wrth gynllunio; 

 ffurfioli cydweithio agos ac effeithiol rhwng y fforymau cydweithredol ar drais 
yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol, a'r rhai sy'n diogelu 
plant; 

 cynnwys gwasanaethau pobl ifanc mewn partneriaethau a fforymau trais yn 
erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol, gan gynnwys arbenigwyr 
ar ymddygiad ac anghenion y grŵp cleientiaid ar wahân hwn, ac ystyried y 
materion ehangach sy'n effeithio'n anghymesur ar bobl ifanc fel gangiau, 
ecsbloetio rhywiol, seiber gam-drin a thrais ar sail ‘anrhydedd’; a 

 

 sicrhau bod protocolau atgyfeirio sy’n canolbwyntio ar drais yn erbyn 
menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn cynnwys gwasanaethau 
penodol i bobl ifanc. 
 

Sut y dylid cysoni’r prosesau “Gofyn a Gweithredu” a statudol i ddiogelu 
oedolion agored i niwed? 
 
Mae’r dystiolaeth sy’n cefnogi “Gofyn a Gweithredu” yn bennaf seiliedig ar brofiad 
oedolion yn hytrach na phlant.  Fodd bynnag mae tystiolaeth sy’n tynnu sylw at y 
cysylltiadau rhwng cam-drin plant a cham-drin domestig rhwng rhieni ac sy’n 
cynorthwyo dealltwriaeth o ddeinameg camdriniaeth rhwng partneriaid rhywiol ym 
mherthnasoedd pobl ifanc.   
 
Mae yna hefyd gyfrifoldebau statudol yn ymwneud â’r risg o niwed i blant.  Rhaid i 
unrhyw broses o “Ofyn a Gweithredu” a gymhwysir i blant fod yn seiliedig ar 
ddyletswyddau diogelu sydd eisoes yn bodoli, ac ystyried y pwyntiau canlynol: 
 

 Bod trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn faterion 
sy’n effeithio’n uniongyrchol ar bobl ifanc. 

 Bod pob math o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol 
yn faterion diogelu ac y dylid eu trin felly. 

 Gall cyd-ymyrryd gan y Gwasanaethau Cymdeithasol Plant a’r sector 
arbenigol ar gyfer trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol 
fod yn ffordd effeithiol o gynnig atebion i'r anghenion cymhleth sydd efallai 
gan y person ifanc ac o gwrdd â'u dyletswydd statudol i’w hamddiffyn. 

 
Dyletswyddau statudol presennol ynghylch diogelu plant. 
 
Mae adran 47 o Ddeddf Plant 1989 yn rhoi dyletswydd ar awdurdodau lleol i 
ymchwilio pan fydd ganddynt achos rhesymol dros amau bod plentyn sy’n byw neu y 
deuir o hyd iddo yn eu hardal yn dioddef, neu’n debygol o ddioddef niwed sylweddol. 
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O ganlyniad i hyn rhaid iddynt wneud gymaint o ymholiadau â phosibl i'w galluogi i 
benderfynu a ddylent gymryd camau neu beidio i ddiogelu neu hybu lles y plentyn.  
 
Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn cryfhau’r 
trefniadau diogelu plant presennol drwy roi “dyletswydd newydd i adrodd” ar 
bartneriaid perthnasol lle mae ganddynt achos rhesymol i amau bod plentyn mewn 
perygl. Bydd yn ofynnol i bartneriaid, gan gynnwys Iechyd, yr Heddlu, Prawf a thimau 
troseddwyr ifanc, roi gwybod i’r awdurdod lleol pan fydd ganddynt achos rhesymol 
dros gredu fod plentyn mewn perygl.  Disgwylir i’r “ddyletswydd i adrodd” i rym ym 
mis Ebrill 2016. Bydd y ddyletswydd bresennol o dan adran 47 o’r Ddeddf Plant yn 
aros. 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau statudol8 i weithwyr proffesiynol 
ar beth i’w wneud pan fydd ganddynt bryderon am blentyn.   
 
Rhoi sylw i bryderon diogelu ynghylch plant. 
 
Rhaid adrodd amheuaeth bod plentyn yn cael ei gam-drin i’r gwasanaethau 
cymdeithasol neu’r heddlu, er mwyn ymchwilio i’r amheuaeth yn unol â chanllawiau 
statudol. Ni ddylai asiantaethau wneud ymholiadau amddiffyn plant mewnol eu 
hunain, rhaid iddynt atgyfeirio eu pryderon.  
 
Lle mae gan aelod o staff bryderon, ond am gael cyngor pellach, dylai’r cyngor hwn 
ddod gan eu hasiantaeth eu hunain neu gan y gwasanaethau cymdeithasol. 
Dylid cofnodi unrhyw drafodaeth am les plant yn ysgrifenedig, gan gynnwys nodi’r 
dyddiad a’r amser a’r bobl a gymrodd ran yn y drafodaeth. Ar ddiwedd trafodaeth, 
dylid cael cytundeb clir a phenodol ynghylch pa gamau fydd yn cael eu cymryd a 
chan bwy. Os penderfynir peidio â chymryd camau pellach, dylid cofnodi hyn hefyd 
yn ysgrifenedig gyda’r rhesymau dros y penderfyniad. Dylai unrhyw aelod o staff 
gyda phryderon am les plentyn gofnodi eu pryderon, p’un ai y cymerir camau pellach 
neu beidio. 
 
Ni ddylai’r angen i ofyn am gyngor byth ohirio unrhyw gamau brys sydd angen 
eu cymryd i ddiogelu plentyn.  

 
Gellir a dylid rhannu’r pryderon hyn gyda'r gwasanaethau cymdeithasol drwy 
atgyfeirio. Er na fydd y pryderon hyn o reidrwydd yn ysgogi ymchwiliad, maent yn 
helpu i greu darlun, ynghyd â phryderon o ffynonellau eraill, sy’n awgrymu y gallai 
plentyn fod yn dioddef niwed. Mae llawer o awdurdodau lleol wedi datblygu 
protocolau i sefydlu trefniadau ar gyfer cyflawni asesiadau cychwynnol gan 
wasanaethau lleol ac yn diffinio’r amgylchiadau a’r trothwyon pryd y dylid atgyfeirio 
plentyn at y gwasanaethau cymdeithasol. 
 
Mewn achosion o gam-drin honedig neu lle mae gan weithiwr unigol neu broffesiynol 
amheuon, dylai’r camau a gymerir hefyd gael eu tywys gan weithdrefnau’r asiantaeth 
ei hun ar gam-drin proffesiynol a chwythu’r chwiban. 

                                                
8
 Bydd Diogelu Plant: Gweithio Gyda’n Gilydd o dan Ddeddf Plant 2004 yn cael ei ddisodli gan 

ganllawiau diwygiedig a gyhoeddir o dan Ran 7 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 
(Cymru) 2014  
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Dylid atgyfeirio achosion at y gwasanaethau cymdeithasol cyn gynted ag y daw 
problem, amheuaeth neu bryder yn amlwg, ac yn sicr o fewn 24 awr.  Y tu allan i 
oriau swyddfa, dylid atgyfeirio at wasanaeth dyletswydd brys y gwasanaethau 
cymdeithasol neu at yr heddlu.  
 
Anffurfio Organau Cenhedlu Menywod (FGM) 
 

Mae dyletswydd orfodol newydd i adrodd FGM yn cael ei chyflwyno o dan Ddeddf 
Troseddu Difrifol 2015, ar ôl ymgynghori â’r cyhoedd.  
 
O dan y ddyletswydd bydd angen i athrawon a gweithwyr iechyd a gofal 
cymdeithasol proffesiynol a rheoledig yng Nghymru a Lloegr adrodd achosion 
hysbys o FGM mewn plant o dan 18 oed i’r heddlu.  
 
Daw i rym ar 31 Hydref 2015. 

 
Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi canllawiau gweithdrefnol ar y ddyletswydd 
hon, gan roi dealltwriaeth well i weithwyr proffesiynol perthnasol a’r heddlu o’r 
ddyletswydd orfodol newydd i adrodd anffurfio organau cenhedlu menywod (FGM).  
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Rheoli effaith “Gofyn a Gweithredu” ar y gweithlu 

Gwyddom yn dda fod gweithio gyda phobl sy’n profi trawma, hyd yn oed yn 
ysbeidiol, yn effeithio ar rai mewn rôl ‘helpwr’.  Gelwir yr effaith yma’n aml yn 
Drawma Dirprwyol neu’n flinder cydymdeimlo.38   
 
Mae Trawma Dirprwyol yn disgrifio trallod yr helpwr o ganlyniad i straen emosiynol 
yn y gwaith; lle caiff “hunan” y gweithiwr neu'r helpwr trawma ei drawsnewid.39 Yn 
ganolog i’r profiad yw’r berthynas empathig rhwng y gweithiwr proffesiynol a’r cleient.  
Dros amser ac yn gronnus, gall empathi proffesiynol â phrofiad person arall bylu 
terfynau emosiynol ac arwain at newid persbectif gwybyddol a system gredoau’r 
gweithiwr proffesiynol.40  Gall hyn arwain at deimlo: 
 

• wedi ymlâdd neu fod y sefyllfa’n eich llethu; 
• yn ynysig ac wedi dieithrio; 
• yn besimistaidd a negyddol; 
• yn ddig a thrist;  
• at ymwneud gormod â chleient; 
• hunan-amheuaeth, euogrwydd a phoeni a ydych yn ddigon cymwys; ac 
• yn or-wyliadwrus - gor-deimlad o fygythiad.  

 
Am gyfnod gall y teimladau hyn barhau gan dueddu i fodoli’n gyfochrog â 
theimladau’r trawma. 
 
Mae peth profiad o Drawma Dirprwyol o weithio â dioddefwyr camdriniaeth yn 
anochel er na fydd y symptomau o hyd yr un fath. 41  Cafodd nifer o ffactorau sy’n 
cyfrannu at Drawma Dirprwyol eu nodi: 
 
 

Sefydliadol Personol 

Diffyg adnoddau, amser, staff a gorweithio 

Diffyg cefnogaeth yn y gweithle (gan 

gydweithwyr, goruchwyliaeth) 

Teimlo’n broffesiynol ynysig 

Gwahanol ethos gan asiantaethau / 

gwrthdaro diwylliant 

Diffyg profiad / mewn rôl is 

Hanes personol o drawma 

Straen personol ar y pryd 

Disgwyliadau afrealistig o’r rôl ac o ‘wneud 

yn dda’ 

 
 
Bydd amryw o staff y Gwasanaeth Cyhoeddus eisoes mewn rolau sy’n eu gwneud 
yn fwy agored i Drawma Dirprwyol (Gweithwyr Cymdeithasol, Plismyn etc) ac mae 
gan awdurdodau perthnasol gyfrifoldeb i leihau effaith y gwaith anodd hwn arnynt.   
 
Mae gweithredu proses “Gofyn a Gweithredu” yn debygol o olygu y bydd mwy o staff 
yn yr awdurdodau perthnasol yn gweithio â chleientiaid a fu’n agored am eu profiad 
o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.   
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Nid oes disgwyl i staff yn yr awdurdodau perthnasol hyn ddatblygu rôl waith 
arbenigol yng nghyswllt trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.  
Fodd bynnag, mae’n anochel y bydd datgelu profiad o gam-drin yn effeithio ar y 
berthynas waith ac, felly, ar y gweithiwr proffesiynol.  Fel cyflogwr, felly, dylai 
arweinwyr yr awdurdodau perthnasol sicrhau (os na wnaethant hyn eisoes) bod 
cyfres o ffactorau lliniaru yn eu lle i leihau effaith Trawma Dirprwyol ar staff.   
 
Dylai arweinwyr: 
 

• gydnabod Trawma Dirprwyol a nodi’n glir nad yw'r profiad yn arwydd o 
ymarfer proffesiynol gwael;  

• sicrhau bod gan staff llai profiadol fwy o gymorth; 
• ffurfioli trefniadau cyfeillio / rhwyd ddiogelwch; 
• sicrhau bod cyfarfodydd tîm yn mynd i’r afael â chanlyniadau emosiynol y 

gwaith ac yn treulio amser yn adolygu achosion / prosesau arbennig o anodd; 
• ystyried goruchwyliaeth glinigol ar gyfer staff; 
• cymell staff i ofalu’n dda amdanynt eu hunain a chynnal rhwydweithiau 

proffesiynol; ac 
• annog staff i hunanasesu eu lefelau straen fel rhan o reoli achosion 42 

 
Dylai gweithwyr: 
 

• gydnabod trallod fel rhywbeth normal, ac ystyried cymorth pellach os yw'n 
parhau; 

• adolygu strategaethau ymdopi / gofyn am gymorth neu oruchwyliaeth; 
• adolygu eu llwyth gwaith; 
• cymryd seibiant a defnyddio eu gwyliau; a 
• sicrhau bod ganddynt amser i ymlacio, cysgu a chymdeithasu 43. 

 
Bydd y rhan fwyaf o staff sy’n profi Trawma Dirprwyol yn profi ffactorau sy’n 
anghyffyrddus ond y gellir yn hawdd eu rheoli ac sy’n debygol o ddatrys eu hunain 
dros amser. 
  
Gall y ffaith bod gweithle’n cydnabod yn weithredol y posibilrwydd bod y gwaith yn 
drallodus, ac yn helpu staff sy’n cael trafferth ymdopi, greu ymwybyddiaeth well o'r 
posibilrwydd o drallod ac ysgogi strategaethau ymdopi i wella gwydnwch. 
 
Nid yw trawma dirprwyol yn ddiweddglo nac yn brofiad negyddol anochel ac ni ddylid 
ei gyflwyno felly yn y gweithle.  Er y dylid cydnabod effaith bosibl gweithio â phobl 
drwblus, wedi eu cam-drin ac agored i niwed, lle rheolir hyn yn dda gyda 
chefnogaeth gref gan staff, gall Trawma Dirprwyol arwain at Drawsnewid Dirprwyol; 
proses o drawsnewid trawma dirprwyol yn ddatblygiad proffesiynol. Mae trawsnewid 
dirprwyol yn broses o ymgysylltu’n weithredol â’r newidiadau negyddol sy’n digwydd 
drwy waith trawma, a gall arwain at ymrwymiad dyfnach i’r gwaith ac i grwpiau 
cleient agored i niwed.44 
 
Cydnabod trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol fel 
mater sy’n effeithio ar y gweithlu 
 



 48 

Mae’n bwysig bod y timau arweinyddiaeth a rheoli yn y Gwasanaeth Cyhoeddus yn 
adnabod trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol fel problem 
sy'n effeithio ar y gweithlu yn ogystal â'r grŵp cleientiaid.  Mae pob Awdurdod Lleol, 
Bwrdd Iechyd Lleol ac Awdurdod Tân ac Achub wedi sefydlu polisïau a 
gweithdrefnau yn y gweithle i staff yr effeithiwyd arnynt gan drais yn erbyn menywod, 
cam-drin domestig a thrais rhywiol.  Dylai’r polisïau hyn sicrhau bod gan staff gyfle i 
roi sylw i broblemau sy’n gysylltiedig â’u profiadau personol eu hunain yn ogystal â 
rhai a allai godi ar ôl dod i gysylltiad â chleientiaid a chydweithwyr.   
 
Dylai gweithgareddau codi ymwybyddiaeth ac addysg yn gysylltiedig â’r Fframwaith 
Hyfforddi Cenedlaethol fod ar gael i’r staff i gyd.   Dylai hyn gynnwys cyfeiriadau at 
wasanaethau a allai eu helpu fel dioddefwyr, p’un ai yw’r gwasanaethau hyn ar gael 
yn fewnol neu’n allanol. 
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Darparu “Gofyn a Gweithredu” – 

rôl yr ymarferydd rheng flaen 
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Y broses 
 
Mae’r adran ganlynol yn y canllawiau’n darparu gwybodaeth seiliedig ar ymarfer ar 
gyfer darparu “Gofyn a Gweithredu” gan ymarferwyr rheng flaen.   
 
Mae’r adran hon yn rhoi cyngor cyffredinol ar weithredu’r broses a chanllawiau 
penodol i staff proffesiynol.  Mae’n disgrifio’r camau sylfaenol o ofyn i glaf / cleient 
am brofiad posibl o drais a chamdriniaeth a’r camau gweithredu priodol i’w cymryd ar 
sail eu hymateb.  Mae bob cam yn cynnwys pwyntiau ymarfer i gefnogi gweithrediad 
y broses. 
 
Fel y nodir ar ddechrau’r ddogfen hon, bydd modd gweithredu prosesau diwygiedig i 
gyd-fynd ag anghenion sefydliad, drwy ddefnyddio partneriaethau a chymorth 
arbenigol.  Sut bynnag y gweithredir y broses, bydd dal angen ystyried pob cam yn y 
fan hyn yn ofalus.
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1. Staff proffesiynol hyfforddedig, hyderus a pherthnasol 
 
I “Ofyn a Gweithredu” mae angen sgiliau gwrando, rhaid ymateb yn ddigyffro ac 
empathig i gleient sydd efallai mewn gofid mawr, a rhaid gwybod sut i gael gafael ar 
wasanaethau lleol drwy brotocolau atgyfeirio.   
 
I’r proffesiynau hynny sydd eisoes yn gweithio â grŵp cleientiaid, lle dysgwyd y 
sgiliau hyn fel rhan o’u haddysg cyn-gymhwyso a’u mireinio drwy gyswllt â 
chleientiaid, ni ddylai cyflawni’r gweithredu sy'n ofynnol o dan y broses “Gofyn a 
Gweithredu” fod yn dra gwahanol i’r hyn y maent eisoes yn ei wneud yn eu rôl.  
Disgwylir i’r staff proffesiynol hyn ymarfer “Gofyn a Gweithredu” a chael eu 
blaenoriaethu i dderbyn hyfforddiant “Gofyn a Gweithredu” er mwyn ffurfioli beth 
ddylai eisoes fod yn ymarfer da. 
 
Mae proffesiynau eraill yn yr awdurdodau perthnasol nad ydynt yn gweithio’n gyson 
â grŵp cleientiaid ac a fyddai efallai’n cael y broses “Gofyn a Gweithredu” yn newydd 
a braidd yn frawychus. Fodd bynnag, dylai’r broses “Gofyn a Gweithredu” fod yn 
syml ac mae’r dystiolaeth yn awgrymu ei bod yn dderbyniol i ddefnyddwyr 
gwasanaeth.   
 
Nid yw’r broses “Gofyn a Gweithredu” wedi’i hanelu at y proffesiynau hynny nad 
ydynt eisoes mewn rolau sy’n cael cyswllt wyneb yn wyneb â chleientiaid. 
 
Drwy raglen hyfforddiant ranbarthol a ddarperir drwy’r Fframwaith Hyfforddi 
Cenedlaethol ar drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol, bydd 
rhaglen o hyfforddiant “Gofyn a Gweithredu” ddwys, wedi’i hariannu gan Lywodraeth 
Cymru, yn cael ei chynnig rhwng 2016 a 2020. Y bwriad felly yw bod hyfforddiant 
“Gofyn a Gweithredu” yn rhan barhaus o gynlluniau hyfforddi rhanbarthol i gwrdd ag 
anghenion wedi’u nodi’n lleol, er mwyn cynnal trosiant staff mewn proffesiynau 
hyfforddedig ac i ganiatáu hyblygrwydd gyda chwrdd ag angen lleol a sefydliadol. 
 
 
 
 
 
 
2. Y polisi cyfrinachedd 

 
Mae gan gleifion a chleientiaid hawl i gyfrinachedd, fodd bynnag nid yw’r hawl hon 
yn absoliwt a gallai fod achosion lle datgelir gwybodaeth, o ganlyniad i holi wedi’i 
dargedu, lle bydd angen i weithiwr proffesiynol farnu a ddylid rhannu gwybodaeth ac, 
os felly, pa wybodaeth i’w rhannu. 
 
Mewn rhai achosion, er enghraifft lle mae’r Awdurdod Lleol yn credu bod plentyn yn 
debygol o ddioddef niwed ac yn byw neu’n bwriadu byw o fewn ardal awdurdod lleol 
arall, mae gan yr Awdurdod Lleol ddyletswydd i roi gwybod i’r awdurdod arall.  Mewn 
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achosion eraill, er enghraifft lle gallai oedolyn nad yw’n agored i fwy o niwed fod 
mewn perygl, nid oes raid rhannu’r wybodaeth.   
 
Mae’n hollbwysig bod pob cleient yn ymwybodol o bolisi cyfrinachedd y sefydliad dan 
sylw ac felly’n gallu gwneud penderfyniadau gwybodus am ba wybodaeth i’w rhannu 
â’r gweithiwr proffesiynol y maent yn gweithio â fo neu hi a bod ganddynt 
ddisgwyliadau rhesymol ynghylch sut yr ymdrinnir â’r wybodaeth hon. 
 
Mae rhai o gefndiroedd lleiafrifol, gydag anghenion amrywiol, yn pwysleisio pa mor 
bwysig yw derbyn gwybodaeth dryloyw a chlir am sut y bydd eu gwybodaeth 
bersonol yn cael ei thrin er mwyn gwella eu profiad o wasanaethau.45  
 
   

 
 

Ar waith 

Mae cael yr hyder i weithredu protocolau rhannu gwybodaeth lleol, ac yn benodol 

Deddf Diogelu Data 1998, yn allweddol ar gyfer “Gofyn a Gweithredu”.    
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3. Adnabod arwyddion o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais 
rhywiol 

Mae “Gofyn a Gweithredu” yn fath o holi wedi’i dargedu yn hytrach na holi 
cyffredinol.   
 
Mae holi cyffredinol yn golygu holi pob defnyddiwr gwasanaeth am eu profiad o drais 
yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol, p’un ai oes arwyddion o 
gam-drin neu beidio a ph’un ai oes amheuaeth o gam-drin neu beidio.  
 

Mae holi wedi’i dargedu’n golygu bod staff proffesiynol perthnasol yn cymhwyso 
“trothwy isel wrth holi" a yw'r cleient wedi profi cam-drin domestig pan fydd y cleient 
yn cyflwyno arwyddion penodol o gam-drin.  Defnyddir “arwyddion” i ddisgrifio’r holl 
wahanol fathau o arwyddion, symptomau, ensyniadau neu sefyllfaoedd lle gallai 
cam-drin domestig a mathau eraill o drais yn erbyn menywod a thrais rhywiol gael ei 
adnabod. 
 
Mae trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn digwydd mewn 
perthnasoedd heterorywiol, lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol a gall gynnwys 
aelodau eraill o’r teulu, gan gynnwys rhai yn eu harddegau, pobl ifanc a phlant. Er 
bod rhai grwpiau’n fwy agored i brofi trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a 
thrais rhywiol nag eraill, gall unrhyw un ei brofi, beth bynnag yw eu hil, grŵp ethnig 
neu grefyddol, statws economaidd-gymdeithasol neu ffordd o fyw.  Fodd bynnag, 
awgryma’r dystiolaeth fod rhai mathau o drais yn erbyn menywod, cam-drin 
domestig a thrais rhywiol yn fwy cyffredin mewn rhai cymunedau ac y dylai’r 
gweithiwr proffesiynol dalu sylw dyledus i hyn, ond gan geisio osgoi barnu’n 
anwybodus a rhagfarnllyd ar sail myth neu stereoteipio. 
 
Mae’n hanfodol i’r broses “Gofyn a Gweithredu” fod yn seiliedig ar gymhwyso 
arwyddion hysbys o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn 
gyson, yn hytrach na barn a phersbectif personol neu unrhyw fath o stereoteipio.  
Mae adnabod arwyddion hysbys yn gofyn bod y gweithiwr proffesiynol yn defnyddio 
disgresiwn gwybodus, meddwl-agored ac, felly, mae hyfforddiant i adnabod 
arwyddion o gam-drin ac ymateb yn briodol iddynt yn eithriadol bwysig.   
 

 
 
 
Ar waith 
 
Gall unrhyw un ddioddef trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol 
a dylai proses “Gofyn a Gweithredu” adlewyrchu hyn; yn y pen draw, dylai pawb sy’n 
profi unrhyw fath o gam-drin fedru cael gafael ar y gwasanaethau sydd eu hangen 
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arnynt, p’un ai drwy wasanaethau cyhoeddus neu arbenigol, a dylid monitro 
arwyddion y profiadau hyn ar draws y grŵp cleientiaid cyfan. 
 
I bwrpas y canllawiau hyn, defnyddir y term arwyddion i gwmpasu pedwar sbardun i 
holi cleientiaid am eu profiad o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais 
rhywiol; arwyddion, symptomau, ensyniadau a lleoliadau. 
 
Er y bydd pob cleient yn rheoli ei phrofiad neu brofiad o drais yn erbyn menywod, 
cam-drin domestig a thrais rhywiol yn wahanol, mae arwyddion hysbys a chyffredin 
o’r broblem y dylai staff proffesiynol wybod amdanynt ac a ddylai ysgogi holi pellach. 
 
Gallai’r arwyddion hyn adlewyrchu ystod o broblemau a hefyd ysgogi pryderon 
diogelu ynghylch plant neu oedolion agored i niwed cysylltiedig.  Gan hynny, dylai eu 
cydnabod a'u trafod ymhellach eisoes fod yn rhan annatod o ymarfer da. 
 
Ni waeth beth yw nodweddion eraill y cleient, lle sylwir ar un o’r pedwar arwydd, 
mae’n awgrymu bod yna brofiad posibl o drais yn erbyn menywod, cam-drin 
domestig a thrais rhywiol a dylai’r gweithiwr proffesiynol ddilyn camau pellach y 
broses "Gofyn a Gweithredu" fel y disgrifir isod.   
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Y pedwar math o arwydd 

 
 

 

 

 

  

Arwyddion 

Arwyddion: Yr 
arwyddion allanol a 

chorfforol posibl 
bod rhywun yn 

profi trais yn erbyn 
menywod, cam-
drin domestig a 
thrais rhywiol. 

Symptomau: O 
gam-drin neu o 

effeithiau 
cysylltiedig (fel 
gorbryderu neu 

iselder). 

Ensyniadau: 
Presenoldeb 

gwybodaeth arall 
sy’n awgrymu 

profiad o 
gamdriniaeth. 

Lleoliadau: Lle 
ystyrir bod gofyn i 
bob cleient/claf yn 

ymarfer da  
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Arwyddion:  

Bydd yr arwyddion allanol a chorfforol posibl bod rhywun yn profi trais yn erbyn 
menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn gorfforol ac wedi eu cysylltu i 
ymddygiad ac ymarweddiad y cleient.  Medrant gynnwys newidiadau agwedd. 
 
Arwyddion cymdeithasol-ddiwylliannol Arwyddion corfforol 

Newidiadau mewn agwedd neu 
ymddygiad: mynd yn ddistaw iawn, 
gorbryderus, ofnus, dagreuol, ymosodol, 
methu canolbwyntio, iselder, etc. 
 
Y partner yn dod gyda nhw bob tro, hyd 
yn oed lle mae’n ymddangos i fod yn 
gefnogol a gofalgar. 
 
Y partner yn ymarfer galwadau neu 
reolaeth anghyffredin dros gyswllt y 
cleient â’r gwasanaeth, gan gynnwys dod 
gyda nhw bob tro. 
 
Dibynnu ar y partner i wneud 
penderfyniadau – dim rhyddid ewyllys nac 
annibyniaeth. 
 
Obsesiwn gyda phrydlondeb. 
 
Yn gynydyn o siarad am fywyd y cartref. 
 
Yn poeni am adael y plant adref gyda’r 
partner neu’r teulu. 
 
Y partner neu’r cyn-bartner yn ymarfer 
galwadau neu reolaeth anghyffredin dros 
amserlen y cleient. 
  
Yn gymdeithasol ynysig oddi wrth deulu / 
ffrindiau.  

Anafiadau heb eu hegluro. 
 
Newid ym mhatrwm neu mewn faint o 
golur a ddefnyddir.  
 
Newid yn y ffordd y mae’r cleient yn 
gwisgo: er enghraifft, dillad anaddas i’r 
tywydd a wisgir efallai i guddio anafiadau.  
 
Cymryd / camddefnyddio sylweddau. 
  
Blinder / anhwylderau cysgu. 
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Symptomau:  

Fel y mae’r term yn ei awgrymu, disgwylir i adnabod a holi wedyn ar sail arwyddion 
fod wedi’i wreiddio mewn ymarfer clinigol a meddygol.  Mae’r symptomau a ddylai 
sbarduno holi’n cynnwys (nid yw’r rhestr yn gynhwysfawr): 
 
 

 Iselder 

 Gorbryderu  

 Poen cronig heb esboniad 
meddygol  

 Blinder 

 Yfed alcohol neu ddefnyddio 
sylweddau eraill  

 Hunan-niwed 

 Ymdrechion i ladd ei hun 

 Anhwylderau bwyta 

 Symptomau gastroberfeddol 
cronig heb esboniad meddygol 

 Symptomau atgenhedlu heb 
esboniad meddygol, gan 
gynnwys poen pelfig, 
problemau rhywiol 

 Canlyniadau atgenhedlu 
andwyol, gan gynnwys bod yn 
feichiog yn anfwriadol droeon a 
/ neu derfynu beichiogrwydd, 

oedi cyn derbyn gofal pan yn 
feichiog, canlyniadau 
genedigaeth andwyol 

 Problemau gynaecolegol 46 

 Symptomau cenhedlol-wrinol 
heb esboniad meddygol, gan 
gynnwys heintiau cyson ar y 
bledren neu’r arennau neu 
heintiau eraill 

 Gwaedu’n gyson o’r fagina a 
heintiau a drosglwyddir yn 
rhywiol 

 Problemau gyda’r system nerfol 
ganolog – cur pen, problemau 
gwybyddol a chlyw 

 Apwyntiadau ymgynghori 
iechyd parhaus heb ddiagnosis 
clir neu symptomau heb 
esboniad meddygol 

 Partner ymwthiol neu reolaethol 
yn yr apwyntiadau ymgynghori 

 
Ensyniadau:  

 
Mae ensyniad yn disgrifio naill ai ddarn o wybodaeth neu batrwm ymddygiad sydd 
angen holi yn ei gylch.  Gallai hyn gynnwys bwrw golwg ehangach a thros amser ar 
ymgysylltiad cleient â gwasanaethau a holi am y rhesymau y tu ôl i gyswllt ysbeidiol 
neu o achos argyfwng.  Gallai hefyd gynnwys gwybodaeth gan asiantaeth bartner, ar 
sail atgyfeiriad neu a rannwyd drwy ddilyn Protocol lleol ar Rannu Gwybodaeth sy'n 
awgrymu pryder, amheuaeth neu wybodaeth heb ei chadarnhau y gallai’r cleient fod 
yn profi trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol. 
 
Nid mater o groesholi rhywun yw “Gofyn a Gweithredu” ond, lle sylwir ar neu lle 
derbynnir ensyniad, dylai'r gweithiwr holi’n briodol yn ei gylch. 
 
Lleoliadau:  
 
Mae tystiolaeth i awgrymu bod holi cyffredinol, mewn rhai lleoliadau, yn briodol 
oherwydd bod y rheswm dros ymgysylltiad y cleient â’r lleoliad hefyd yn sbardun i 
holi am drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.  
 
Dylai staff proffesiynol sy’n gweithio yn y lleoliadau canlynol holi pob cleient yn 
gyffredinol a ydynt yn profi trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais 
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rhywiol oherwydd gwyddom fod cam-drin domestig yn cyd-ddigwydd â phwrpas 
craidd y gwasanaeth a ddarperir (iechyd meddwl, beichiogrwydd, camarfer plant): 
 

 Iechyd Meddwl  
 

Mae’r risg o gael iselder, anhwylder straen wedi trawma (PTSD), problemau 
sylweddau neu deimlo fel cyflawni hunanladdiad yn dair i bum gwaith yn uwch gyda 
menywod a brofodd drais yn eu perthynas o'i gymharu â rhai na chafodd y profiad.47   

 

Mae cydnabod bod lleoliadau iechyd meddwl yn arwydd i "Ofyn a Gweithredu” yn 
rhoi cyfle i ymarferwyr fynd i’r afael yn rhagweithiol â’r cysylltiadau hyn ac i gynnig 
gofal sy’n rhoi sylw i’r materion sy’n cyd-ddigwydd. 

 

 Lleoliadau iechyd y fam ac ôl-enedigol 

 
Mae 30% o drais domestig yn cychwyn pan fydd menyw’n feichiog ac mae’n 
gysylltiedig â phwysau geni isel a thrafferthion fel colli'r babi a babanod marw-anedig 
48 49. 

Bydd proses “Gofyn a Gweithredu”, gyda hyfforddiant ychwanegol, yn cryfhau 
ymhellach y llwybr gofal mamolaeth presennol sy’n defnyddio dull seiliedig ar 
dystiolaeth i holi pob menyw am gam-drin domestig yn y cyfnod cyn-geni.    

 Pryderon ynghylch camarfer plant 

 
Mae bron i dri chwarter y plant ar y gofrestr ‘mewn perygl’ yn byw ar aelwydydd lle 
mae trais domestig yn digwydd ac mae 52% o achosion amddiffyn plant yn cynnwys 
trais domestig.50  
 
Mae 62% o blant sy'n cael profiad o gam-drin domestig hefyd yn cael niwed eu 
hunain.  Mae colli cyfle i adnabod trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a 
thrais rhywiol yn gyfle a gollwyd i adnabod unrhyw risg i blant.  
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4. Darparu lle diogel, cyfrinachol a phreifat i ymgynghori â’r cleient 

Rhaid gweithredu’r broses “Gofyn a Gweithredu” o fewn diwylliant ac amgylchedd lle 
mae cyfrinachedd, preifatrwydd a data’r grŵp cleientiaid yn cael ei barchu a’i drin yn 
ofalus dros ben.  Yn fyr, bydd angen:  
 

 creu gwasanaeth sy’n hyrwyddo diogelwch y cleient fel blaenoriaeth ac 
sy’n gwbl agored yng nghyswllt cyfrinachedd; a  

 creu prosesau mewnol lle gellir defnyddio mannau preifat yn effeithlon i 
ofyn  cwestiynau perthnasol mewn lleoliad lle mae’r cleient yn teimlo’n 
ddiogel a chyfrinachol.  

 

 
 
 
Ar waith 
 
Dylai'r gweithiwr proffesiynol roi sylw i ddwy ystyriaeth bwysig cyn gofyn y cwestiwn: 
 

 yr amgylchedd; a 

 eu cytgord â’r cleient. 
 
Amgylchedd 

 
Rhaid i’r fan lle byddwch yn gofyn i’r cleient am eu profiad o drais yn erbyn 
menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol fod yn ddiogel.  Mae ei ddiogelwch yn 
dibynnu ar farn y cleient amdano.  Rhaid sicrhau eu bod yn teimlo’n ddiogel yn y lle a 
ddarperir a gofynnwch iddynt beth fyddai’n gwneud iddynt deimlo’n fwy cyffyrddus i 
gael y sgwrs. 
 
Peidiwch â chodi’r mater o brofi trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais 
rhywiol os oes pobl eraill o’ch cwmpas neu os gall rhywun glywed eich sgwrs.  Rhaid 
i’r cleient fod ar ei ben ei hun yn llwyr.  
Dylid dangos gwybodaeth yn glir yn y mannau aros a chymunedol ac mewn mannau 
addas eraill am y cymorth sydd ar gael i rai yr effeithiwyd arnynt gan drais a cham-
drin. Dylai hyn gynnwys manylion cyswllt ar gyfer llinellau cymorth lleol a 
chenedlaethol perthnasol.  
 
Dylid arddangos deunyddiau sy’n nodi y cynhwysir cleientiaid sydd efallai’n adnabod 
eu hunain fel lleiafrifoedd neu gydag anghenion amrywiol (gweler Cymhwyso 
“Gofyn a Gweithredu” i rai ag anghenion amrywiol ychwanegol). 

Dylid sicrhau bod gwybodaeth am ble i gael cymorth ar gael mewn ystod o wahanol 
fformatau ac ieithoedd a ddefnyddir yn lleol. Gallai’r fformatau cynnwys Braille a thâp 
sain a gellid defnyddio ffontiau mawr. Gallai hefyd fod ffyrdd llai amlwg o gyfleu’r 
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wybodaeth, er enghraifft drwy ddosbarthu pinnau ysgrifennu neu ‘fodrwyau’ allweddi 
gyda rhif ffôn cymorth. 
 
Peidiwch â chymryd yn ganiataol fod unrhyw un yn ffrind neu’n aelod teulu “diogel”. 
Mae rhai mathau o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn 
cynnwys sawl camdriniwr gan gynnwys aelodau o’r teulu o bob rhyw, a 
rhwydweithiau cymdeithasol estynedig.  Gallai fod hyn yn arbennig o wir gyda cham-
drin ar sail "anrhydedd" ac mewn cymunedau clòs fel rhai teithwyr.  Nid yw’n 
briodol defnyddio aelod o’r teulu neu ffrind fel cyfieithydd. 
 
Mae cleient yn llai tebygol o ddatgelu os yw eu plant yn bresennol a gallent geisio eu 
hamddiffyn rhag y wybodaeth yma, cymryd y trais yn ysgafn a bod yn ymwybodol 
bod eu plant yn cael eu defnyddio gan y camdriniwr i gadw llygad ar bethau. 
 
Peidiwch â chymryd rhyw neu rywedd y cleient neu bartner y cleient yn ganiataol a 
cheisiwch osgoi labelu lle bo hynny'n bosibl. 

Efallai na fydd cleientiaid LGBT yn “dod allan” i’r person sy’n dod gyda nhw a gallent 
fod yn gyndyn o ddatgelu unrhyw beth am eu bywyd preifat. 
 
Rhaid i’r cleient deimlo bod ganddynt sylw llwyr y gweithiwr proffesiynol. 
 
Cytgord 
 
Mae’n bwysig normaleiddio’r broses o “ofyn y cwestiwn”. Y ffordd orau o annog 
rhywun i fwrw eu bol gyda chi yw drwy fabwysiadu dull holi ystyrlon.  Ceisiwch osgoi 
cymell rhywun i beidio â datgelu naill ai drwy fabwysiadu dull ymddiheurol neu fod yn 
rhy ddi-flewyn-ar-dafod. 
 
Gall siarad am drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol fod yn 
emosiynol i'r person sy’n cael ei gam-drin ac i’r gwrandäwr a rhaid delio’n sensitif â’r 
sefyllfa. 
 
Rhaid i’r gweithiwr proffesiynol ymddangos yn hyderus i ofyn y cwestiwn.  Gallai 
gweithiwr proffesiynol sy’n ymddangos i fod yn nerfus ynghylch holi roi’r argraff i’r 
cleient nad yw’n gallu delio â’r ateb. 
 
Dylai’r gweithiwr proffesiynol fod yn ymwybodol o negeseuon dieiriau a roddir 
ganddynt i sicrhau eu bod yn ymddangos yn “agored” i dderbyn yr ateb i'w cwestiwn. 
 
Dylai’r gweithiwr proffesiynol ddefnyddio eu sgiliau gwrando’n weithredol i sicrhau 
bod y cleient yn teimlo bod y sylw i gyd arnynt. 
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5. Mae’r gweithiwr proffesiynol yn gofyn cwestiynau uniongyrchol a sensitif i’r 
cleient am eu profiad 
 
Y dull holi 

 
Gallai’r arwyddion o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol 
adlewyrchu ystod o broblemau a hefyd ysgogi pryderon diogelu ynghylch plant neu 
oedolion agored i niwed cysylltiedig.  Gan hynny, dylai eu cydnabod a'u trafod 
ymhellach eisoes fod yn rhan annatod o ymarfer da. 
 
Mae holi wedi’i dargedu fel arfer yn arwain at ddyblu’r cyfraddau adnabod cam-drin 
domestig ac yn cynyddu atgyfeiriadau at asiantaethau allanol.51  Felly, mae ganddo’r 
potensial i effeithio’n gadarnhaol ar fywydau llawer o ddioddefwyr trais yn erbyn 
menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol a bywydau eu plant.  Y flaenoriaeth a 
ddylai fod gan bob gwasanaeth sy’n “Gofyn a Gweithredu” yw rhoi sylw i anghenion 
a diogelwch y dioddefwyr hyn. 
 
Mae’r rhan fwyaf o’r rhai a holwyd drwy arolwg am y mater hwn o blaid proses o holi 
am drais domestig, ar yr amod y gwneir hynny mewn amgylchedd diogel a 
chyfrinachol.52  Mae adborth seiliedig ar ymarfer yn awgrymu bod rhai sy’n profi trais 
yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol eisiau i staff proffesiynol ofyn 
iddynt am eu profiad a’i bod yn haws i gleient ymateb i gwestiwn uniongyrchol na 
chynnig y wybodaeth o'u gwirfodd.   
 

 
 
Ar waith 
 
Fel arfer y ffordd orau yw “gofyn” mewn dull sgwrsiol gan roi eich sylw llawn i’r 
cleient a gwrando’n ofalus ar eu hatebion.  Fodd bynnag, dylid addasu’r technegau 
holi i weddu orau i anghenion y lleoliad proffesiynol a'r grŵp cleientiaid. Mewn rhai 
meysydd gwaith gallai fod yn well defnyddio dull sgrinio oherwydd pwysau amser a 
chapasiti yn y maes gwaith hwn.  Os defnyddir dulliau, dylai’r rhain fod yn fyr ond 
eto’n gynhwysfawr a dylid eu profi ar draws poblogaeth amrywiol.  Dylid atgyfnerthu’r 
bartneriaeth rhwng darparwyr gofal iechyd a darparwyr cam-drin domestig lleol, 
arbenigol fel y gellir darparu polisi ac ymarfer yn fwy cynhwysfawr.53  
 
Ni ddylid drysu rhwng dulliau sgrinio a dulliau adnabod neu asesu risg sy’n cyflawni 
pwrpas gwahanol nag adnabod y broblem ac sy’n gam dilynol yn y broses “Gofyn a 
Gweithredu”.  (Gweler Dulliau Sgrinio am fwy o wybodaeth am ddulliau a 
ddefnyddir yn gyffredin i'r pwrpas hwn). 
 
 
Y cwestiwn 
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Mae’r wybodaeth isod yn rhoi arweiniad i staff proffesiynol perthnasol ar sut i 
gychwyn sgwrs â chleient lle sylwir ar arwyddion bod y cleient efallai’n profi trais yn 
erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol. 
 

 dylech egluro wrth y cleient yr hyn a sylwoch arno; 
 

 dylech egluro wrth y cleient eich bod yn poeni am beth allai’r hyn a sylwoch 
arno fod yn gysylltiedig â fo. 

 
Cwestiynau anuniongyrchol  
 

O ystyried y gallai'r arwyddion o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais 
rhywiol hefyd fod yn arwyddion o broblemau iechyd cyhoeddus a chymdeithasol 
ehangach, gallai’r gweithiwr proffesiynol efallai ddewis defnyddio holi wedi’i dargedu 
drwy sgwrs yn cynnwys cwestiynau anuniongyrchol.  Bydd hyn yn sefydlu cytgord 
pellach gyda’r cleient. 
 

Gallai’r cwestiynau hyn gynnwys esboniad ynghylch pam y gofynnir hwynt, fel: 
 

“Rwyf wedi sylwi ar yr arwyddion / symptomau hyn” 
 

“Rwyf wedi derbyn y wybodaeth yma” 
 

Yna gallwch ddilyn hyn gyda chwestiwn anuniongyrchol fel: 
 

A oes unrhyw broblemau neu resymau sydd efallai’n cyfrannu at yr arwyddion 
a’r symptomau hyn?  

 

A oes unrhyw beth yn digwydd efo ti sy’n achosi’r arwyddion a’r symptomau 
hyn? 

 

Gallai’r cwestiynau hyn ysgogi datgelu trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a 
thrais rhywiol neu broblemau eraill sydd angen cymorth ar eu cyfer ac, yn yr 
achosion hyn, dylai'r holi wedi'i dargedu fod ar ffurf sgwrs ysgafn. 

 

Fodd bynnag, gyda rhai cleientiaid, ni fydd y dull hwn yn ddigon eglur iddynt ddeall 
neu ddim yn ddigon i oresgyn eu rhwystrau personol i ddatgelu.  Mae’n bwysig felly 
bod staff proffesiynol hefyd yn dilyn cwestiynau anuniongyrchol gyda chwestiynau 
uniongyrchol lle bo angen. Rhaid i’r gweithiwr proffesiynol fod yn sicr eu bod wedi 
gofyn y cwestiwn sy’n ofynnol gyda phroses “Gofyn a Gweithredu” a bod y cleient 
wedi’i ddeall. 

 

 

Cwestiynau uniongyrchol 
 

Er y dylai cwestiynau uniongyrchol fod yn glir a chryno, dylid hefyd eu gofyn mewn 
ffordd ofalus a sensitif iawn.  Mae’n bwysig bod y gweithiwr proffesiynol yn ymarfer 
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ac ystyried pa gwestiynau y gellir eu gofyn yn gyffyrddus a chlir mewn ffordd sy’n 
normaleiddio’r broses i’r cleient.   
 
Dyma rai enghreifftiau o gwestiynau uniongyrchol i ddechrau datblygu arferion 
proffesiynol yn y maes hwn. Ni ddylid defnyddio’r adran hon fel sgript - canllaw’n 
unig ydyw. 
 

“Mae cam-drin yn y cartref yn gyffredin iawn a gall weithiau arwain at bobl yn 
ymddwyn neu’n teimlo fel yr wyt wedi’i ddisgrifio i mi heddiw.  Mae cam-drin 
yn derm a ddefnyddir i ddisgrifio partner neu aelod o’r teulu’n brifo neu'n dy 
ypsetio - gallai olygu dy frifo'n gorfforol, rheoli dy sefyllfa ariannol neu alw 
enwau arnat neu dy frifo drwy'r pethau y mae’n ei ddweud.  Gall hefyd olygu 
dy wthio i wneud pethau rhywiol yn groes i dy ewyllys.  Ydy hyn yn digwydd i 
ti”? 

 

Mae rhai o’r pethau yr wyt wedi’i ddweud wrthyf heddiw’n fy mhoeni ac rwyf 
yn poeni am beth yr wyt efallai’n ei brofi yn dy fywyd personol.  Ydy rhywun yn 
dy frifo mewn rhyw ffordd neu wyt ti’n ofni y gallai rhywun dy frifo yn y 
dyfodol? 

 

“Mae rhai o’r pethau yr wyt wedi eu disgrifio’n arwydd bod person yn dioddef 
niwed neu'n cael ei gam-drin gan bartner neu aelod o’r teulu.  Ydy hyn yn 
digwydd i ti”? 

  

Yn aml iawn nid yw pobl sy'n profi trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a 
thrais rhywiol yn adnabod yr iaith hon.  Felly mae’n bwysig bod y gweithiwr 
proffesiynol yn gallu egluro beth y mae’r termau hyn yn ei feddwl a’u torri lawr yn 
gwestiynau am ymddygiad, yn lle terminoleg.  Bydd hyn yn arbennig o wir am bobl 
iau sy’n tueddu i normaleiddio’r profiad o drais gan bartner rhywiol. 
 

Isod rhoddir rhai enghreifftiau o gwestiynau seiliedig ar ymddygiad: 
 

Ydy dy bartner / aelod o’r teulu yn mynd yn genfigennus pan fyddi’n gweld 
ffrindiau, yn siarad â phobl eraill neu’n mynd allan? Os ydy o, beth sy’n digwydd? 

 

Ydy dy bartner / aelod o’r teulu’n colli ei dymer efo ti? Os ydy o, beth sy’n 
digwydd o ganlyniad? 

 

A oes unrhyw un yn dy deulu wedi bygwth dy frifo neu wedi dy orfodi i wneud 
rhywbeth yn groes i dy ewyllys? 

 

A oes arnat ofn rhywun sydd yn dy fywyd?  

 

Pwy sy’n gwneud y penderfyniadau yn dy deulu / am beth y medri ac na fedri ei 
wneud? 

 

Wyt ti'n gallu cael gafael ar dy arian dy hun a dewis sut i’w wario? 
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Mae’n bwysig nad yw’r gweithiwr proffesiynol yn canolbwyntio’n ormodol ar drais 
corfforol ar draul cam-drin emosiynol, seicolegol ac ariannol ac agweddau eraill ar 
drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol, sydd i gyd yn ddinistriol 
a niweidiol ac i’w cymryd o ddifrif. 
 
Lle mae cleient yn cyfeirio wrth basio at drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig 
a thrais rhywiol neu’n cydnabod eu profiad yn rhannol, mae’n bwysig nad yw’r 
gweithiwr proffesiynol yn rhoi pwysau arnynt i’w ddatgelu’n llawn os yw’r cleient yn 
anghyffyrddus yn gwneud hyn. 
 
 

 

6. Delio gyda datgelu 

Mae ymateb y gweithiwr proffesiynol yr un mor bwysig â’r cwestiwn a ofynnir.  Efallai 
mai dyma’r tro cyntaf i’r cleient ddatgelu ac maent yn debygol o fod ag ofn y 
canlyniadau.  Bydd ymateb y gweithiwr proffesiynol yn eithriadol bwysig i dawelu 
meddwl y cleient. 
 

 
 
 
Ar waith 

 

 Mae’r cleient yn datgelu profiad o gam-drin presennol neu hanesyddol 
 
Lle mae cleient yn datgelu profiad o gam-drin, mae’n bwysig bod y gweithiwr 
proffesiynol yn credu a dilysu’r wybodaeth gan y cleient.  Bydd amryw o gleientiaid 
yn ofni na fydd pobl yn eu credu ac mae’n bwysig bod y gweithiwr proffesiynol yn 
dilysu’r profiad ac yn cydnabod bod trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a 
thrais rhywiol yn broblem ddifrifol ac yn un y mae’r sefydliad yn ei gymryd o ddifrif. 
 
Rhaid i ddatganiad dilysu fod yn addas i ymarweddiad y gweithiwr proffesiynol ac 
felly ni ddylai fod wedi’i sgriptio. Fodd bynnag, dyma rai enghreifftiau o ddatganiadau 
dilysu:  
 

“Mae’n cymryd rhywun dewr iawn i rannu’r hyn a ddywedaist heddiw” 
 

“Nid oes neb yn haeddu cael ei gam-drin. Nid oes esgus dros drais ac rwyt ti’n 
haeddu gwell”    

 
“Rwy’n poeni am dy ddiogelwch a dy les ond mae opsiynau ac adnoddau ar 
gael i ti” 

 
 “Nid wyt ti ar dy ben dy hun” 
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 “Nid ti sydd ar fai am y cam-drin / trais” 
 
Dylid tawelu meddwl y cleient bod y sefydliad yn deall sut y gallai trais a cham-drin 
effeithio arnynt a pha gymorth sydd ar gael iddynt. 
 
Mae hefyd yn bwysig bod y gweithiwr proffesiynol yn ystyried y canlynol: 
 

 diogelwch y cleient, ac unrhyw bobl gysylltiedig, ar yr adeg benodol honno;  

 a oes angen rhoi sylw meddygol ar fyrder i unrhyw anaf;  

 pa mor ddiogel yw’r cleient i ddychwelyd adref a beth ellir ei gynnig i liniaru’r 
risg; a  

 sut y bwriedir rhoi sylw i’r datgeliad, naill ai drwy'r sefydliad neu’n defnyddio 
partneriaethau (gweler y camau sy’n weddill yn y broses am fwy o 
wybodaeth). 

 opsiynau ar gyfer parhau i ddarparu gofal. 
 
 

 Nid yw’r cleient yn datgelu cam-drin 

Bydd achosion lle sylwir ar arwydd o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a 
thrais rhywiol ond ni fydd cleient yn datgelu cam-drin.  Yn yr achosion hyn mae’n 
bwysig ystyried y canlynol: 
 
Nid croesholi yw “Gofyn a Gweithredu” 

 
Efallai y bydd gweithiwr proffesiynol yn dal i boeni am y cleient ond ni fydd herio eu 
hymateb yn debygol o wella eu hymgysylltiad.  Dylai fod gan gleient bob amser 
ddewis ynghylch beth i’w ddatgelu ac efallai na fyddant yn barod i rannu 
gwybodaeth. 
 
Peidiwch â diystyru eich barn broffesiynol 
 
Bydd achosion lle na fydd cleient yn datgelu ond bydd staff proffesiynol yn dal i boeni 
am eu diogelwch a’u lles.  Gall greddf broffesiynol fod yn un o’r sgiliau gorau ac, 
felly, ni ddylid ei diystyru.  Dylai gweithiwr proffesiynol ystyried beth yw eu pryderon a 
pha dystiolaeth sydd ganddynt dros bryderu.  Dylid codi hyn ymhellach gyda rheolwr 
i ystyried a fyddai’r pryder yn bodloni meini prawf cyfreithiol ar gyfer rhannu’r 
wybodaeth a pha gamau y gellir eu cymryd i ddiogelu’r cleient. 
 
Mae arwyddion o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol 
hefyd yn arwyddion o fathau eraill o nodweddion agored i niwed ac ymddygiad 
pryderus. 
 
Mae’n bwysig cofio nad yw profiad y cleient efallai’n gysylltiedig â thrais yn erbyn 
menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol ac y gallai fod yn arwydd o fod yn 
agored i fath arall o niwed. Gallai cwestiwn dilynol yn holi a oes unrhyw beth arall yr 
hoffai’r cleient ei rannu fod yn effeithiol, ynghyd â chyfeiriadur gwasanaeth 
cyffredinol wedi'i gysylltu i anghenion cymhleth eraill fel cam-drin sylweddau, iechyd 
meddwl neu hunan-niwed. 
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Dylai fod gan bob sefydliad ddeunyddiau i godi ymwybyddiaeth o wasanaethau lleol 
i’w rhoi i gleientiaid (lle bo’n ddiogel gwneud hynny) os ydynt am eu defnyddio yn y 
dyfodol. 
 
Yn anad dim, mae’n greiddiol peidio ag ystyried “Gofyn a Gweithredu” fel un 
ymyriad.  Yn aml iawn, disgrifir rhai sy’n profi trais yn erbyn menywod, cam-drin 
domestig a thrais rhywiol i fod yn symud drwy Gyfnodau Newid yn eu barn am eu 
sefyllfa.54 Mae’r cyfnodau’n penderfynu pa mor abl a pharod yw cleient i newid eu 
bywydau, ac yng nghyswllt trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais 
rhywiol gall hyn olygu bod yn barod i adnabod eu sefyllfa, i ddatgelu gwybodaeth neu 
i weithredu i ddianc rhag y cam-drin y maent yn ei brofi.  
 
Y cyfnodau newid 

 
 

 

Dyma rai enghreifftiau o Gyfnodau Newid yng nghyswllt y profiad o drais yn erbyn 
menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol: 
 
Cyn-fyfyrio: Nid yw’r cleient yn adnabod eu profiad fel cam-drin neu ddim yn deall 
pam fod gan wasanaethau bryderon. 
 

Cyn-fyfyrio  

Myfyrio 

Paratoi 

Gweithredu 

Cynnal 

Llithro’n ôl 
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Myfyrio: Mae’r cleient yn adnabod problem yn eu perthynas, mae ganddynt rai 
pryderon ond nid ydynt o reidrwydd am wneud dim amdanynt neu ddim yn gwybod 
beth i’w wneud. 
 
Paratoi:  Mae’r cleient yn adnabod bod cam-drin yn digwydd, mae eisiau i bethau 
newid ac yn ystyried beth allai wneud gwahaniaeth - gallai olygu darllen taflenni, 
meddwl am opsiynau gadael neu ddod o hyd i gymorth. 
 
Gweithredu: Mae’r cleient yn newid pethau.  Gallai hyn olygu ffonio’r llinell gymorth 
neu’r heddlu am y tro cyntaf. 
 
Cynnal y sefyllfa: Mae’r cleient wedi newid pethau, e.e. mae wedi gadael y partner 

camdriniol ac yn cynnal y newid drwy ymatal rhag cysylltu ac adrodd unrhyw 
ddigwyddiadau parhaus. 
 
Llithro’n ôl: Mae cleient wedi newid ei sefyllfa’n flaenorol ac wedi cynnal y sefyllfa 

am gyfnod.  Fodd bynnag, yn awr mae wedi llithro'n ôl fymryn i’w hen sefyllfa, er 
enghraifft drwy ateb galwadau ffôn gan gamdriniwr neu wedi troi’n ôl yn llwyr at 
ymddygiad blaenorol, er enghraifft drwy ddychwelyd i’r cartref teuluol i ail-gychwyn 
perthynas â’r camdriniwr.  Mae llithro’n ôl yn rhan bwysig o brofiad cleient.  Mae 
hefyd yn hollol normal ac yn ymwneud â natur gymhleth a llechwraidd y cam-drin.  Ni 
ddylid byth beio dioddefwr am y dewisiadau a wneir ganddynt yn y cyfnod newid 
hwn. 
 
Mae’n bwysig bod yr awdurdod perthnasol yn cynnig gwasanaethau ac yn defnyddio 
holi wedi’i dargedu ar bob cyfle perthnasol.  Drwy wneud hyn, bydd mwy o gyfle i 

gynnig gwasanaeth ar y pwynt pryd y mae’n fwy tebygol o gael ei dderbyn neu i ofyn 
cwestiynau pan fo’r cleient yn barod i ateb.  Er na fydd cleient yn y cyfnod cyn-fyfyrio 
efallai’n datgelu cam-drin, gallai cleient yn y cyfnod myfyrio neu baratoi fod yn barod 
i wrando ar y cwestiwn a, thrwy ei ofyn, gallai'r gweithiwr proffesiynol gynnig llu o 
wasanaethau a allai sefydlogi ymhellach y newid y mae’r cleient eisiau ei wneud a 
gwella eu diogelwch. 
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            ____ 

 
 
6. Adnabod Risg 
 

Mae nodau “Gofyn a Gweithredu” yn cynnwys adnabod trais yn erbyn menywod, 
cam-drin domestig a thrais rhywiol.  Mae hyn yn cynnwys amrywiaeth eang o 
ymddygiad gan bartneriaid, cynbartneriaid ac aelodau o'r teulu neu gan ddieithriaid a 
chydnabod, gan gynnwys: 
 

 Cam-drin domestig 

 Trais rhywiol (o fewn ac nid o fewn perthynas) 

 Anffurfio Organau Cenhedlu Menywod (FGM) 

 Priodi dan orfod  

 Cam-drin ar sail "anrhydedd" 

 Stelcian a harasio (o fewn ac nid o fewn perthynas) 

 Ecsbloetio rhywiol 
 
Ar gyfer nifer o’r profiadau hyn, sefydlwyd proses o adnabod risg.  Nid yw’r broses 
yma’n adnabod pwy sydd fwyaf tebygol neu mewn perygl o brofi’r problemau 
hyn. Dylid ei defnyddio pan wyddoch fod rhywun yn eu profi.  Mae’r risg a 
asesir yn ymwneud â mathau arbennig o ymddygiad sy’n gysylltiedig â niwed difrifol 
a marwolaeth a cham-drin sy’n gwaethygu. 
 
Mae nifer o ddulliau adnabod risg a ddefnyddir yn rhyngwladol sydd i gyd yn gymwys 
ar gyfer cyfuniad o gam-drin domestig, cam-drin rhywiol (o fewn perthynas), priodi 
dan orfod, cam-drin ar sail anrhydedd, stelcian a harasio.  Nid ydynt yn gysylltiedig 
â’r profiad penodol o Anffurfio Organau Cenhedlu Menywod, trais rhywiol gan rywun 
dieithr neu gydnabod, neu fathau eraill o drais ar sail rhywedd. 
 
Bydd hyfforddiant Llywodraeth Cymru ar “Gofyn a Gweithredu” yn cynnwys adnabod 
risg. 
 
Dulliau adnabod risg 
 
Ar draws Cymru, yng nghyswllt cam-drin domestig, cam-drin rhywiol (o fewn 
perthynas), priodi dan orfod, cam-drin ar sail anrhydedd, stelcian a harasio, 
defnyddir un dull asesu risg gan y rhan fwyaf o’r asiantaethau cyfiawnder troseddol, 
gwasanaethau arbenigol a chan rai awdurdodau perthnasol. 
 
Gelwir y dull hwn yn Rhestr Adnabod Risg DASH (sef Domestic Abuse, Stalking, 
Harassment and Honour Based Violence yn Saesneg).  Fe’i cyhoeddir gan yr elusen 
Safelives a chafodd ei datblygu mewn partneriaeth â Laura Richards ar ran 
Cymdeithas Prif Swyddogion yr Heddlu ac mewn ymgynghoriad â CAFCASS, 
Respect ac arbenigwyr pwnc annibynnol.55  
 
Nod y Rhestr Adnabod Risg DASH (sef Domestic Abuse, Stalking, Harassment 
and Honour Based Violence yn Saesneg) yw:  
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 Helpu staff rheng flaen proffesiynol i adnabod risg mewn achosion o gam-drin 
domestig, stelcian a thrais ar sail “anrhydedd”. 

 Penderfynu pa achosion y dylid eu hatgyfeirio i’r Gynhadledd Asesu Risg 
Amlasiantaethol (MARAC) a pha gymorth arall sydd efallai ei angen. Daw 
ffurflen wedi’i chwblhau’n gofnod “byw” y gellir cyfeirio ato yn y dyfodol i bwrpas 
rheoli achosion. 

 Cynnig dull cyffredin i asiantaethau sy’n rhan o’r broses MARAC a darparu cyd-
ddealltwriaeth o risg yng nghyswllt cam-drin domestig, stelcian a cham-drin ar 
sail “anrhydedd”. 

 Fel bod asiantaethau’n gallu gwneud penderfyniadau amddiffynadwy ar sail 
tystiolaeth o ymchwil helaeth i achosion, gan gynnwys dynladdiad domestig a 
rhai “bron â digwydd”, sy’n ategu’r rhan fwyaf o fodelau asesu risg. 

 
Er mwyn adeiladu ar arferion da presennol, os cyflwynir proses adnabod risg fel rhan 
o broses “Gofyn a Gweithredu” gan awdurdodau perthnasol, y dull hwn sydd angen 
ystyried ei ddefnyddio. 
 
Cyflwynwyd y Rhestr DASH fel dull asesu risg amlasiantaethol yn 2009 ac mae’n 
cyfuno nifer o fodelau asesu risg sy’n bodoli’n barod, gan gynnwys y dull 

integredig a ddefnyddir gan yr heddlu. 
 
Dyfeisiwyd y Rhestr i’w defnyddio gan ymarferwyr ac arbenigwyr cam-drin 
domestig yn gweithio ar draws y Gwasanaeth Cyhoeddus.  Mae Llywodraeth 

Cymru’n awyddus i weld Rhestr gytunedig yn cael ei defnyddio’n gyson ar draws 
Cymru. 

Mae’r Rhestr DASH yn seiliedig ar dystiolaeth.  Lluniwyd y ffactorau risg a 

ddefnyddir o ymchwil helaeth gan academyddion blaenllaw yn y maes i achosion o 
ddynladdiad domestig a rhai "a fu bron â digwydd".  Mae’r ymchwil ar gyfer pob 
ffactor ar gael yn y cyfarwyddyd ymarfer ar gyfer y dull, a rhoddir dolen i hwnnw yn 
adran dolenni defnyddiol y canllawiau hyn.  Gellir trefnu’r arwyddion a restrir yn 
ffactorau'n ymwneud ag ymddygiad ac amgylchiadau’r camdriniwr (wyr) honedig ac 
amgylchiadau’r dioddefwr. Mae’r rhan fwyaf o’r dystiolaeth ymchwil sydd ar gael, y 
seiliwyd y ffactorau risg arni, yn canolbwyntio ar ddynion fel camdrinwyr a menywod 
fel dioddefwyr mewn perthynas rywiol bresennol neu flaenorol. Ar y cyfan mae’r 
ffactorau risg yn cyfeirio at y risg o ymosodiad pellach, er bod rhai hefyd yn 
gysylltiedig â’r risg o ddynladdiad.    
 

 

 

Ar waith 

Pryd i ddefnyddio’r rhestr  
 

 Dylid defnyddio'r Rhestr gyda phob cleient sy’n datgelu cam-drin 
domestig, stelcian a thrais ar sail “anrhydedd” presennol i weithiwr 
proffesiynol.  
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Mae rhywun yn ddioddefwr cam-drin ‘presennol’ pan ddigwyddodd unrhyw fath o 
gamdriniaeth (gan gynnwys cam-drin seicolegol, ariannol, rhywiol a chorfforol) yn y 
tri mis diwethaf. Fodd bynnag nid yw hyn yn absoliwt; gall risg newid a bydd sefyllfa 
pob cleient yn wahanol. Felly mae’n hanfodol bod staff proffesiynol yn ystyried pob 
achos ar sail yr amgylchiadau unigol. 
 
Mae’r rhestr yn cynnwys cwestiynau am ffactorau risg statig a deinamig:  
 

 y ffactorau risg statig yw’r rhai na fydd yn newid. Er enghraifft, os yw’r 
camdriniwr erioed wedi bygwth lladd y dioddefwr neu rywun arall neu erioed 
wedi bygwth neu geisio lladd eu hunain.  

 mae’r ffactorau risg deinamig yn rhai fel bod yn feichiog, problemau ariannol 
neu gam-drin rhywiol.  

 
Lle mae’r cwestiynau ar y rhestr yn cyfeirio at ‘bresennol’ (e.e. “ydy’r digwyddiad 
presennol wedi arwain at anaf” fel y'i disgrifir uchod) dylid defnyddio amserlen o hyd 
at dri mis i ddiffinio’r term hwn.  Am y rheswm hwn, yn ymarferol ni fydd y rhestr yn 
hawdd i’w chymhwyso i achosion cam-drin domestig hanesyddol, h.y. os daeth y 
cam-drin i ben ac mae angen cymorth cyffredinol ar y cleient i ddod dros y trawma 
hanesyddol.  

 
Gyda phwy y dylid defnyddio’r rhestr? 
 

Mae’r rhestr wedi’i dyfeisio i’w defnyddio ag oedolion sy’n dioddef cam-drin 
domestig, stelcian a thrais ar sail “anrhydedd” (dros 18 oed).  Mae ffurflen benodol, 
ddiwygiedig i’w defnyddio gyda phobl ifanc hefyd ar gael.56 
 
Wrth ddefnyddio’r rhestr: 
 

 Mae’n bwysig iawn gofyn yr holl gwestiynau ar y rhestr i gael darlun 
cynhwysfawr o’r peryglon y mae rhywun yn eu profi.   Os bydd cwestiwn yn 
cael ei adael allan, mae perygl y bydd rhywbeth pwysig yn cael ei golli gan 
olygu rhoi ymateb annigonol i'r cleient.    

 Dylai’r gweithiwr proffesiynol fod yn gyfarwydd â’r rhestr cyn ei defnyddio â’u 
cleient cyntaf fel eu bod yn teimlo’n hyderus ynghylch perthnasedd a 
goblygiadau pob cwestiwn. 

 Dylai’r gweithiwr proffesiynol fod yn siŵr eu bod yn ymwybodol o’r mesurau 
rheoli risg a diogelwch gwasanaeth y gellir eu cynnig a rhaid iddynt wybod pa 
adnoddau lleol a chenedlaethol sydd ar gael i’r cleient. 
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Rhoi’r Rhestr Adnabod Risg Ar Waith. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darparu gwasanaethau arbenigol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trothwyon 

Wedi egluro polisi cyfrinachedd y 

sefydliad 

Wedi egluro’r polisi ”Gofyn a Gweithredu” 

Arwydd o gam-drin domestig wedi’i 

adnabod 

Ystafell ddiogel wedi’i darparu 

Cwestiwn wedi’i ofyn 

Datgeliad wedi’i wneud 

 

Trefnu i gysylltu ar unwaith â darparwr 

gwasanaethau arbenigol i adnabod y 

risgiau cychwynnol ac egluro’r opsiynau  

gwasanaeth 

 Cyflwyno ac egluro’r Rhestr Adnabod 

Risg 

 
Gofyn i’r cleient a allwch ofyn y 

cwestiynau ar y ffurflen 

 

Egluro canlyniadau’r ffurflen 

 
Ystyried opsiynau gwasanaeth gyda’r 
cleient 

 

Mynd drwy’r ffurflen 

Egluro pa wasanaeth y gallai 
gwasanaethau cyhoeddus ei gynnig 

 

Egluro pa wasanaeth y gallai 
gwasanaethau arbenigol ei gynnig 

 

Lle bo’n bosibl, dylid cwblhau’r Rhestr yn 
ystod eich cyswllt cyntaf â’r cleient 

 

9 tic neu lai* 

 
10 tic neu fwy 

 
14 tic neu fwy 

 

Barn broffesiynol a sefyllfa sy’n gwaethygu 

 

Gwasanaethau 
arbenigol 

 

 

Gwasanaethau IDVA  
 

Gwasanaethau 
arbenigol 

 

 

IDVA a MARAC 

 

 

*Mater i bob gwasanaeth unigol yw penderfynu ar drothwyon ar gyfer darparu gwasanaeth a mater i 
bartneriaethau lleol yw cytuno ar drothwyon ar gyfer fforymau amlasiantaethol. 

 

Gellir hwyluso hyn mewn nifer o ffyrdd, 
gan ddibynnu ar amgylchiadau’r 
sefydliad: 
 

 Drwy wasanaeth wedi’i gyd-leoli 
 Drwy brotocolau atgyfeirio lleol 

effeithiol 
 Drwy ddefnyddio’r llinell gymorth 

Byw Heb Ofn ddi-dâl 

 

Opsiwn 1 – atgyfeirio ar gyfer 
adnabod risg 

Opsiwn 2: cynnig proses “fewnol” 

o adnabod risg 

Cyn cwblhau’r Rhestr, dylai’r gweithiwr 
proffesiynol sefydlu: 

Faint o amser sydd gan y cleient i siarad gyda 

nhw.  

Manylion cyswllt diogel y cleient rhag ofn bod 

yr alwad ffôn yn cael ei therfynu neu os oes 

raid iddynt adael ar frys 

A yw’r camdriniwr o gwmpas, a fydd yn dod yn 

ôl neu pryd y mae’r cleient yn disgwyl iddo / 

iddi ddod yn ôl.  

Os galwad ffôn ydyw, a yw’n ddiogel iddynt 

siarad ar y funud. 

A hefyd: 

Cyflwyno’r cysyniad o risg i’ch cleient ac egluro 

pam eich bod yn gofyn y cwestiynau hyn. 
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Gellir defnyddio’r Rhestr Adnabod Risg i osod trothwyon yn sail ar gyfer sut i 
strwythuro gwasanaethau lleol ac i greu’r porth ar gyfer fforymau amlasiantaethol 
lleol.  Mater i bartneriaethau lleol yw cytuno ar drothwyon priodol sy’n cwrdd ag 
angen lleol, fodd bynnag rhoddir amlinelliad (ar sail y trothwy a argymhellir gan 
Safelives) isod: 

Barn broffesiynol 

 
Mae barn broffesiynol yr ymarferydd yn hollbwysig bob tro; nid yw 
canlyniadau Rhestr yn asesiad diffiniol o risg. Mae'r canlyniadau’n rhoi 
strwythur ar gyfer goleuo barn ac yn gweithredu fel ‘prociau’ i holi, 
dadansoddi a rheoli risg ymhellach.  Nid yw’r Rhestr yn dangos maint unrhyw 
risg.57  

 
Os oes gan y gweithiwr proffesiynol bryderon difrifol am sefyllfa dioddefwr, dylai 
gyfeirio’r achos at MARAC ac at y gwasanaeth Cynghorwr Annibynnol ar Drais 
Domestig ynghlwm wrth MARAC.  
 
Bydd adegau lle mae cyd-destun penodol achos yn codi pryderon difrifol hyd yn oed 
os nad yw’r dioddefwr wedi gallu datgelu'r wybodaeth a allai amlygu eu risg yn 
gliriach. Gallai hyn adlewyrchu ofn dychrynllyd, rhwystrau diwylliannol i ddatgelu, 
materion mewnfudo neu rwystrau iaith, yn enwedig mewn achosion trais ar sail 
"anrhydedd". Bydd y farn hon yn seiliedig ar brofiad y gweithiwr proffesiynol a/neu 
ganfyddiad y dioddefwr o’i risg, hyd yn oed os na sylwir ar ffactorau risg gweladwy a 
sefyllfa sy’n gwaethygu.  
 
 ‘Risg uchel weladwy’: nifer y ‘ticiau’ sydd ar y Rhestr. Os caiff 10 neu fwy o flychau 

‘ie’ eu ticio, dylid ystyried yr achos i fod yn “risg uchel”.  Fodd bynnag, mae’r rhan 
fwyaf o Gynadleddau MARAC yn gosod meini prawf uwch na hyn, sef 14 tic, i 
ddarparu trothwy priodol ac ymarferol i’r fforwm hwn. 
 
Mae’r opsiwn “ddim yn gwybod” wedi’i gynnwys ar y ffurflen lle nad yw’r dioddefwr yn 
gwybod yr ateb i gwestiwn penodol. Dylid ei ddefnyddio lle byddai ticio “na” yn rhoi 
lefel risg gamarweiniol o isel.  
 
Gwaethygu posibl: nifer y digwyddiadau hysbys o gam-drin a brofodd y dioddefwr o 
ganlyniad i gam-drin domestig yn y 12 mis diwethaf. Gellir defnyddio’r maen prawf 
hwn i nodi achosion lle na chafodd y rhan fwyaf o’r ffactorau risg ar y Rhestr eu 
hadnabod yn bositif, ond lle ymddengys bod y cam-drin yn gwaethygu ac mae’n 
briodol asesu'r sefyllfa’n fwy trylwyr drwy rannu gwybodaeth.  
 
Mae gan y rhan fwyaf o Gynadleddau MARAC drothwy o dri digwyddiad neu fwy 
dros gyfnod o 12 mis ond bydd angen adolygu hyn gan ddibynnu ar nifer a lefel yr 
adroddiadau lleol i’r heddlu. 
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Risg a grëir gan wasanaeth 

Defnyddir y term “risg a grëir gan wasanaeth” yn Fframwaith Cynllunio 
Gwasanaethau Diogel i Ferched y System Galedonaidd fel rhan o’r rhaglen yma ar 
gyfer camdrinwyr yn yr Alban.58  Defnyddir y term i enwi’r senario lle mae systemau 
neu ymarfer y gweithwyr proffesiynol yn creu neu’n cynyddu’r risg i’r cleient gan y 
camdriniwr, neu’n creu rhwystrau ychwanegol i'r cleient.   

Drwy weithio gyda’n gilydd a chynnwys cam wrth gynllunio sy’n gofyn a fydd y 
camau sydd i’w cymryd yn cynyddu’r risg neu’r trafferthion i’r cleient gan y 
camdriniwr, gall y gweithiwr proffesiynol (a fforymau amlasiantaethol wedyn) sicrhau 
eu bod yn gweithio i liniaru’r risgiau wrth iddynt ddod yn glir. 

Nid yw adnabod risg a greir gan wasanaeth yn rheswm dros gamu’n ôl o gamau 
gweithredu, yn hytrach rhaid felly gwneud cynlluniau pellach i ddiogelu mewn achos 
unigol a rhoi sylw i, ac addasu, unrhyw beth sy’n cynhyrchu risgiau o’r fath yn gyson.  

 
Egluro adnabod risg i gleientiaid ac egluro canlyniadau’r gwaith adnabod risg 
 
Egluro risg a chyfrinachedd 
 

Dylai gweithiwr proffesiynol atgoffa eu cleient o bolisi cyfrinachedd eu sefydliad cyn 
cwblhau’r gwaith Rhestr. Bydd hyn yn gwneud pethau’n fwy clir ac agored i’r cleient 
o ran sut a phryd y bydd y wybodaeth a ddatgelir ganddynt efallai’n cael ei defnyddio 
a’i rhannu. Gall hefyd fod yn syniad da egluro y bydd cwblhau’r Rhestr yn helpu i 
ddeall eu sefyllfa’n well ac i benderfynu pa wasanaethau a fyddai’n fwyaf priodol ar 
eu cyfer.   
 
Cyn ichi ddechrau’r Rhestr, gallai hefyd fod yn ddefnyddiol: 

 

Dweud faint o amser sydd gan y cleient i siarad â chi.  

Gofyn am fanylion cyswllt diogel y cleient rhag ofn y bydd yn rhaid iddynt 
orfod gadael ar frys. 

Gofyn a yw’r camdriniwr o gwmpas, ar fin dychwelyd neu i’w ddisgwyl ar 
amser penodol.  

Os yw’n alwad ffôn, gofyn a yw’n ddiogel iddynt siarad y funud honno. 

 
Egluro canlyniadau adnabod risg 
 
Mae’n bwysig gwneud hyn mewn ffordd sensitif a gofalus i sicrhau nad yw’r cleient 
yn dychryn o glywed canlyniad yr asesiad risg neu'n ormod iddynt ymdopi â fo neu, 
i'r gwrthwyneb, bod eu sefyllfa'n cael ei chymryd yn ysgafn.  Mae’n gwbl greiddiol 
nad yw’r cleient yn teimlo embaras am geisio cymorth neu’n ddigefnogaeth i ddelio 
â’r canlyniad.  

Dylech ystyried yr egwyddorion canlynol wrth egluro canlyniad y ffurflen i'r cleient: 
 
Cyflwyno’ch tystiolaeth 
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Mae’n bwysig nodi’n fanwl beth yw eich pryderon drwy ddefnyddio’r atebion a 
roddodd y cleient i chi a thrwy egluro eich barn broffesiynol.  
 
Bod yn glir ynghylch y camau y byddwch yn eu cymryd 

Mae’n bwysig i chi egluro beth fydd y camau nesaf, h.y. rheoli risg, cynlluniau 
diogelwch, atgyfeirio at MARAC ac asiantaethau amddiffyn plant.  
 
Rhoi sylw i bryderon diogelwch presennol y cleient 

Mewn sawl achos, bydd angen i chi dawelu meddwl y dioddefwr bod systemau yn eu 
lle i sicrhau na chysylltir gyda, ac na hysbysir aelodau o’r teulu neu’r gymuned 
ehangach. Gallai cyswllt o’r fath gyflwyno risg waeth i’r dioddefwr.   
 
Defnyddio’r dull gyda gwahanol fathau o drais yn erbyn menywod, cam-drin 
domestig a thrais rhywiol 

Mae’r Rhestr Adnabod Risg yn seiliedig ar brofiad o bob math o gam-drin domestig, 
stelcian a harasio, a thrais ar sail “anrhydedd”.  Fel y nodwn uchod, mae’r sail 
dystiolaeth ar gyfer y ffurflen yn bennaf yn cynnwys menywod fel dioddefwyr a 
dynion fel camdrinwyr, felly dylai gweithwyr proffesiynol gynnwys ystyriaethau 
ychwanegol pan ddefnyddir y Rhestr gyda chleientiaid mewn sefyllfa sy’n wahanol i’r 
sail dystiolaeth sylfaenol. 

Nid yw’r ffurflen yn addas ar gyfer achosion o gaethwasiaeth, trais rhywiol gan rywun 
dieithr neu gydnabod nac ar gyfer Anffurfio Organau Cenhedlu Menywod.  Nid oes 
asesiad risg cyfwerth ar gyfer y mathau hyn o gamdriniaeth.  Fodd bynnag, gellir ei 
defnyddio ar gyfer cam-drin domestig, trais rhywiol yn y teulu neu mewn perthynas 
rywiol, ar gyfer cam-drin ar sail “anrhydedd”, stelcian a harasio. 

Trais ar sail “anrhydedd” 

Mae’r cwestiynau ar y Rhestr Adnabod Risg yn cynnwys y posibilrwydd bod cleient 
yn wynebu risg gan fwy nag un camdriniwr oherwydd mae’n gyffredin cael sawl 
camdriniwr mewn achosion o drais ar sail “anrhydedd”.  Yn ogystal, mae cwestiynau 
uniongyrchol yn holi am drais ar sail “anrhydedd” yn y canllawiau ar gyfer y Rhestr i 
helpu ymarferwyr i adnabod yr achosion hyn.  

Bydd barn gweithiwr proffesiynol yn greiddiol i adnabod risg o drais ar sail 
“anrhydedd” oherwydd mae llawer o’r cwestiynau ar y Rhestr yn holi am ymddygiad 
troseddol ehangach a allai fod yn absennol yn yr achosion hyn.  Yn yr achosion hyn, 
mae’r sgôr ar y Rhestr yn annhebygol o gyrraedd y trothwy i atgyfeirio at MARAC er 
bod y sefyllfa’n ofnadwy o ddifrifol.  Yn yr achosion hyn, dylai barn broffesiynol er 
hynny ysgogi atgyfeiriad at MARAC. 

Mae’r materion diogelwch yng nghyswllt rhannu gwybodaeth yn arbennig o 
berthnasol gyda thrais ar sail “anrhydedd”. 

Stelcian 

Mae’r Rhestr wedi’i dyfeisio i’w defnyddio mewn achosion o drais gan bartner rhywiol 
a theulu ehangach ac, felly, nid yw’n briodol mewn achosion lle mae stelcian yn 
digwydd a lle nad oes perthynas flaenorol.  
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Mewn achosion lle caiff stelcian ei adnabod fel rhan o gam-drin domestig, dylid yn 
sicr ei gymryd o ddifrif.  Mae’r canllawiau ar gyfer y Rhestr hefyd yn rhestru 
cwestiynau ychwanegol i’w hystyried lle caiff stelcian ei adnabod a bydd 
gwasanaethau arbenigol yn defnyddio dulliau ychwanegol i asesu risg o stelcian ar 
ôl derbyn yr atgyfeiriad. 

Dioddefwyr LGBT 

Bydd yn rhaid i bobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol neu Drawsrywiol (LGBT) ddatgelu 
eu profiad o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol, a hefyd eu 
tueddiad rhywiol neu hunaniaeth o ran rhywedd. Mae creu amgylchedd diogel a 
hygyrch lle gall dioddefwyr deimlo y medrant wneud hyn, a defnyddio termau 
rhywedd niwtral fel partner / cynbartner, yn hanfodol. 

Mae rhai cwestiynau ar y Rhestr Adnabod Risg yn ymwneud ond â phrofiad 
menywod, er enghraifft y cwestiwn ar feichiogrwydd.  Ni ddylid gofyn y cwestiwn hwn 
i gleientiaid sy’n ddynion a dylai’r cleient bersonoleiddio cwblhau’r Rhestr gymaint â 
phosibl i hwyluso sgwrs yn hytrach nag ymarfer holi ac ateb.   

Fodd bynnag, dylai’r gweithiwr proffesiynol hefyd gofio bod hyn yn tynnu’r cwestiwn 
allan (a’r sgôr felly) o’r Rhestr gan olygu bod barn broffesiynol yr ymarferydd yn 
hollbwysig. 

Trais teuluol 

Oherwydd bod risg, o’i hadnabod drwy’r Rhestr Adnabod Risg, yn ymwneud â risg a 
wynebir gan oedolyn, yn rhannol ar sail eu canfyddiad o’r risg a gyflwynir gan eu 
camdriniwr, mae’r Rhestr yn addas i’w defnyddio mewn achosion o drais rhwng 
gwahanol genedlaethau lle mae’r dioddefwr dros 18 oed (hyd yn oed os yw’r person 
sy’n ymddwyn yn gamdriniol o dan 18 oed). Dylid cwblhau ac asesu’r ffurflen yn yr 
un modd ag ar gyfer partner rhywiol.    

Dylid cynnwys y tîm Diogelu Plant lleol lle caiff plentyn ei adnabod i fod yn 
ymddwyn yn gamdriniol. 

Plant a phobl ifanc 
 

Bydd y ffurflen yn rhoi gwybodaeth werthfawr am y risgiau y mae plant yn byw gyda 
nhw ond nid yw’n asesiad risg llawn ar gyfer plant a phobl ifanc. Mae presenoldeb 

plant yn cynyddu'r peryglon ehangach o drais domestig ac mae ‘llysblant’ yn 
enwedig mewn perygl. Os amlygir bod perygl i blant, dylech wneud atgyfeiriad 
diogelu i sicrhau y gwneir asesiad llawn o sefyllfa’r plant. 

Mae dulliau penodol ar gael i ddeall y risg a wynebir gan bobl ifanc sy’n dioddef cam-
drin yn uniongyrchol yn eu perthnasoedd eu hunain neu fel rhan o ecsbloetio plant 
yn rhywiol.  Lle mae person ifanc wedi’i adnabod i fod yn y sefyllfa hon, dylid cymryd 
eu risg yn wirioneddol o ddifrif a rhoi gwybod i’r gwasanaethau arbenigol yn syth.59 

 
 
 
Ystyried a yw’r risg yn golygu bod angen rhannu gwybodaeth y cleient 
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Dylid ond rhannu gwybodaeth bersonol a sensitif yn ymwneud â’r cleient gyda 
chaniatâd y cleient, yn amodol ar bolisïau ar amddiffyn plant a diogelu oedolion. 
Mewn amgylchiadau eithriadol gellir rhannu gwybodaeth heb ganiatâd y claf 
oherwydd dim ond un o’r dulliau o rannu data personol o dan Ddeddf Diogelu Data 
1998 yw ‘caniatâd’. Mae Deddf 1998 yn cydnabod a chaniatáu ar gyfer sefyllfaoedd 
lle gellir rhannu data’n gyfreithlon lle nad oes gan weithiwr proffesiynol ganiatâd 
penodol y cleient. 
 
 
Lle mae hyn yn digwydd, rhaid i weithwyr proffesiynol sy’n “Gofyn a Gweithredu” 
fedru dangos eu bod wedi gwneud penderfyniadau amddiffynadwy sef bod y 
wybodaeth a rannwyd a’r camau a gymerwyd yn gyfreithlon, angenrheidiol a 
chymesur i warchod diogelwch y cleient, ac yn aml iawn, eu plant. 
 
 

 
 
 
Ar waith 

 
Mae tair senario bosibl yn dilyn datgelu’r profiad o drais yn erbyn menywod, cam-drin 
domestig a thrais rhywiol: 
 

1. Mae’r broses adnabod risg yn awgrymu bod risg uchel neu ar unwaith i 
oedolyn, plentyn neu rywun arall. 
 

 Mae’r cleient yn caniatáu i’w gwybodaeth gael ei rhannu. 
 

 Nid yw’r cleient yn caniatáu i’w gwybodaeth gael ei rhannu. 
 

 
2. Nid yw’r broses adnabod risg yn awgrymu risg uchel ac mae’r cleient yn 

caniatáu i’w gwybodaeth gael ei rhannu. 
 

3. Nid yw’r broses adnabod risg yn awgrymu risg uchel ac nid yw’r cleient yn 
caniatáu i’w gwybodaeth gael ei rhannu, neu ni chafwyd caniatâd i rannu eu 
gwybodaeth. 
 

Bydd angen ystyriaethau gwahanol gyda phob un o’r senarios hyn a rhaid i bob 
penderfyniad fod yn seiliedig ar fanylion yr achos unigol.  Fel sy’n ofynnol gan y 
canllawiau a gyhoeddir o dan adran 15 o’r Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-
drin Domestig a Thrais Rhywiol, dylai’r wybodaeth a rennir ar ôl “Gofyn a 
Gweithredu” gydymffurfio â Phrotocol lleol ar Rannu Gwybodaeth.  
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Cynnig opsiynau atgyfeirio a gwneud atgyfeiriad 
 

Dylid integreiddio gwasanaethau cyhoeddus ac arbenigol ar lefel leol er mwyn: 
 

 gallu adnabod yn bendant rhai sy’n profi trais yn erbyn menywod, cam-drin 
domestig a thrais rhywiol; 

 darparu llwybrau atgyfeirio clir ac effeithlon (o fewn neu’r tu allan i 
sefydliadau); a  

 darparu ymyriadau ym mhob cam o brofiad y cleient ac i reoli camdrinwyr.   
 
Dylai’r llwybrau atgyfeirio hyn hefyd sicrhau bod pobl sy’n camddefnyddio alcohol 
neu gyffuriau neu sydd â phroblemau iechyd meddwl ac yr effeithir arnynt gan drais 
yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol hefyd yn cael eu hatgyfeirio 
at y gwasanaethau cyhoeddus ac arbenigol perthnasol.  
 

 
 
Ar waith 
 

Rhaid i weithredu “Gofyn a Gweithredu" yn lleol fod yn seiliedig ar brotocol atgyfeirio 
sy’n nodi at ba wasanaethau arbenigol y gellir atgyfeirio cleientiaid sy’n datgelu 
camdriniaeth.  Rhaid i’r protocol atgyfeirio hwn fod yn seiliedig ar ganiatâd y 
dioddefwr oni bai fod yr eithriadau’n ymwneud â risg uchel ac ar unwaith o gael 
niwed yn cael eu cwrdd (fel y disgrifir hwynt uchod). 
 
Mae cyfeiriadur o’r gwasanaethau sydd ar gael ar draws Cymru ar gael yn 
http://livefearfree.gov.wales/?lang=cy 
 
 
 

 
 
 
Ystyried materion diogelu 

 
Gall y profiad o fathau o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol 
gan oedolion gyda nodweddion agored i niwed ychwanegol fel anabledd, iechyd 
meddwl, camddefnyddio sylweddau neu gysylltiedig ag oed gynyddu’r risg o niwed 
ac esgeulustod.   Hefyd, mae plant sy’n byw ar aelwydydd lle mae cam-drin 
domestig yn digwydd yn agored i risg sylweddol o niwed (Gweithio Gyda’n Gilydd o 
Dan Ddeddf Plant 2004). Mae Adran 120 o Ddeddf Mabwysiadu a Phlant 2002 yn 
ehangu’r diffiniad o niwed yn adran 31 o Ddeddf Plant 1989 (gorchmynion gofal a 
goruchwyliaeth) i gynnwys ‘amhariad a ddioddefir o weld neu glywed rhywun arall yn 
cael ei gam-drin’. 
 

http://livefearfree.gov.wales/?lang=cy
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Ar waith 

Dylai bob gweithiwr proffesiynol gyda chyfrifoldeb i “Ofyn a Gweithredu”: 
 

 Ddeall eu rôl a’u cyfrifoldeb i ddiogelu a hybu lles plant ac oedolion agored i 
niwed; 

 

 Bod yn gyfarwydd gyda, a dilyn gweithdrefnau a phrotocolau eu sefydliad ar 
ddiogelu a hybu lles plant ac oedolion agored i niwed a gwybod gyda phwy i 
gysylltu yn eu sefydliad i leisio pryderon am hyn; 

 

 Bod yn effro i arwyddion o gam-drin ac esgeuluso; 
 

 Deall yr egwyddorion a’r ymarfer yn Diogelu Plant: Gweithio Gyda’n Gilydd o 
dan Ddeddf Plant 2004;  

 

 Gwybod pryd a sut i atgyfeirio unrhyw bryderon am gam-drin ac esgeuluso at 
y gwasanaethau cymdeithasol neu’r heddlu; 

 

 Gwybod na ddylid byth gofyn i blentyn, rhiant, gofalwr, perthynas nac aelod 
o’r cyhoedd sy’n lleisio pryderon am les plentyn neu oedolyn agored i niwed 
wrth weithiwr proffesiynol a / neu wrth weithiwr asiantaeth atgyfeirio eu hunain 
at y gwasanaethau cymdeithasol neu’r heddlu. Rhaid i’r gweithiwr proffesiynol 
a / neu’r gweithiwr asiantaeth atgyfeirio'r person. 

 
Os oes gan unrhyw un wybodaeth, pryderon neu amheuon bod plentyn yn 
dioddef, wedi dioddef neu’n debygol o fod mewn perygl o gael niwed, eu 
cyfrifoldeb nhw yw sicrhau bod y pryderon yn cael eu hatgyfeirio at y 
gwasanaethau cymdeithasol neu'r heddlu, sydd â dyletswydd statudol a’r 
pwerau i wneud ymholiadau ac i ymyrryd lle bo angen. 

 
Nid mater o ddewis yr unigolyn yw hyn.60 
 
 
 
 
Cofnodi 
 
Rhaid i staff proffesiynol gofnodi’n gywir yr holl gwestiynau a ofynnir ganddynt i’r 
cleient, ac atebion y cleient, mewn nodiadau neu ffeiliau achos perthnasol.  Mae gan 
gleientiaid fel arfer hawl i gael gweld eu data personol o dan Ddeddf Diogelu Data 
1998 felly mae’n hanfodol bod y cofnodion yn berthnasol a chywir.   
 
Dylai’r cofnodion hyn fod: 
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 Yn gryno ond eto’n ddigon manwl i fod yn ddefnyddiol er mwyn rheoli a 
datblygu’r achos  

 Yn eglur fel bod eraill yn y tîm yn gallu eu darllen yn eich absenoldeb neu 
mewn argyfwng.  

 Dylent wahaniaethu’n gywir rhwng ffaith a barn. 
Yn berthnasol i’ch gwaith achos.61  

 
Mae’n arbennig o bwysig y cofnodir penderfyniadau a wneir ar ôl i gleient ddatgelu, 
yn enwedig lle credir bod angen gwneud penderfyniad i rannu eu gwybodaeth heb 
eu caniatâd i wella eu sefyllfa ddiogelwch.  
 

 
 
 
Ar waith 

Fel y nodir yn yr adran uchod, mae tri ymateb posibl i gwestiwn am gael profiad o 
drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol. 

1. Mae adnabod risg yn awgrymu bod risg uchel i oedolyn, plentyn neu 
rywun arall. 
 
Mae’r cleient yn caniatáu i’w gwybodaeth gael ei rhannu. 

 
Nid yw’r cleient yn caniatáu i’w gwybodaeth gael ei rhannu. 

 
Lle caiff ei adnabod bod risg uchel i gleient, mae’n debyg y bydd angen ymateb 
amlasiantaethol i wella eu diogelwch ac i amddiffyn eu plant.  Er mwyn cydgysylltu’r 
ymateb hwn, mae’n debyg y bydd angen i’r gweithiwr proffesiynol rannu gwybodaeth 
y cleient â phartneriaid perthnasol i gychwyn ymateb.   
 
Lle mae plant mewn perygl o gael niwed, mae dewis yr unigolyn yn dod yn ail i 
ddiogelu’r plentyn. : Os oes gan unrhyw un wybodaeth, pryderon neu amheuon bod 
plentyn yn dioddef, wedi dioddef neu’n debygol o fod mewn perygl o gael niwed, eu 
cyfrifoldeb nhw yw sicrhau bod y pryderon yn cael eu hatgyfeirio at y gwasanaethau 
cymdeithasol neu'r heddlu. Mae’n arfer da cael caniatâd y rhiant / rhieni i atgyfeirio, 
ond dylid barnu a allai hyn gynyddu’r risg i’r plentyn. Gellir gofyn am gyngor 
ychwanegol os oes angen, naill ai gan y person proffesiynol a ddynodir neu a enwir 
yn y Bwrdd Iechyd neu’r Ymddiriedolaeth GIG i fod yn gyfrifol am ddiogelu plant, neu 
gan Dîm Dyletswydd Brys yr Awdurdod Lleol. 
 
 
Fodd bynnag lle nad oes plant i'w hystyried, neu lle credir nad ydynt mewn perygl, 
mae’r penderfyniad yn fwy cymhleth ac yn yr achosion hyn, nid yw rhannu 
gwybodaeth yn orfodol ond yn rhywbeth a “ganiateir”.62  Yn yr achosion hyn bydd 
angen i weithiwr proffesiynol lunio barn am ba wybodaeth y gellir ei rhannu’n 
gyfreithlon neu beidio ac, os felly, beth i’w rannu a chyda phwy. Yn ymarferol, cael 
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caniatâd y cleient i rannu gwybodaeth yw’r ffordd symlaf.  Fodd bynnag, mae’n 
bwysig cofio: 
 
“Nad oes cyfiawnhad moesegol dros fod â gwybodaeth y gwyddom y gallai atal 
niwed difrifol i eraill ond eto lle gwnawn benderfyniad gwybodus i beidio ei rhannu."63 
 
Os bydd gweithiwr proffesiynol yn dewis peidio â rhannu gwybodaeth ar sail datgelu, 
dylai: 
 

 Gofnodi’r penderfyniad, gan gynnwys y rhesymau drosto 

 Ystyried sut y gellid lleihau’r risg i’r cleient ac i’w plant 

 Ystyried ffordd ragweithiol o helpu’r cleient i gael cymorth gan asiantaethau 
eraill. 

 
Os bydd gweithiwr proffesiynol yn dewis rhannu gwybodaeth heb ganiatâd y cleient, 
ar sail datgeliad, dylent: 
 

 Ofyn am gyngor gan eu rheolwr 

 Cofnodi eu penderfyniad a’r rhesymau drosto 

 Gwneud penderfyniadau / ymholiadau yng nghyswllt pa wybodaeth i’w 
datgelu, sut ac i bwy 

 Trafod gyda’r cleient, lle bo’n briodol a diogel 

 Nodi a hysbyswyd y cleient a phryd, ac os na chawsant eu hysbysu pam 
ddim. 

 

2. Nid yw’r broses adnabod risg yn awgrymu risg uchel ac mae’r cleient yn 
caniatáu i’w gwybodaeth gael ei rhannu. 

Lle mae cleient yn rhoi caniatâd penodol a gwybodus i rannu eu gwybodaeth, mae’n 
bwysig cadw cofnod o hyn ar ffeil gan nodi pa wybodaeth sydd i’w rhannu, gyda 
phwy ac i ba bwrpas. 
 
3. Nid yw adnabod risg yn awgrymu risg uchel ac nid yw’r cleient yn caniatáu 
i’w gwybodaeth gael ei rhannu, neu ni chafwyd caniatâd i rannu eu 
gwybodaeth. 
 
Lle nad yw gweithiwr proffesiynol yn gallu dangos pwrpas clir a chyfreithlon dros 
rannu gwybodaeth y cleient, ni ddylid rhannu’r wybodaeth. Yn yr achosion hyn: 
 

 Dylai’r gweithiwr proffesiynol gofnodi’r asesiad risg a’r camau a gymerwyd ar 
ffeil 

 Dylid sicrhau’r cleient bod gwasanaethau’n dal i fod ar gael iddynt. 

 Dylid marcio / fflagio’r ffeil i sicrhau y darperir ymateb sensitif a mwy manwl os 
bydd y cleient yn dychwelyd at y gwasanaeth am ryw reswm. 
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Cymhwyso “Gofyn a Gweithredu” i rai ag anghenion amrywiol ychwanegol.  

 

Dylai proses “Gofyn a Gweithredu” a ddefnyddir gan sefydliad ystyried amrywiaeth y 
boblogaeth y mae’n ei gwasanaethu a’r ymchwil hysbys i drais yn erbyn menywod, 
cam-drin domestig a thrais rhywiol. Dylai cydnabod yr amrywiaeth hwn fod yn rhan 
annatod o bob maes ymarfer ac o bob ymateb i bob cleient.   

 
Rhaid i’r hyfforddiant ar "Ofyn a Gweithredu” gynnwys ystyriaeth o amryw o wahanol 
grwpiau cleientiaid sy’n adlewyrchu poblogaeth Cymru ac sy’n adnabod unrhyw 
anghenion arbenigol a’r ymatebion sydd angen eu rhoi iddynt. 
 
Gall partneriaeth rhwng y Gwasanaethau Cyhoeddus ac arbenigol gynnig ymateb 
effeithiol i gymunedau lleiafrifol.  
 

Ni ddylai ystyried anghenion amrywiol cleient fod yn ychwanegiad “at gwt” 
gwasanaeth, ac ni ddylid ychwaith rhagdybio ynghylch profiad cleient – dylid 
trin pob un yn unigol.   Fodd bynnag, er mwyn bod yn glir ynghylch pa ffactorau y 
bydd angen i weithwyr proffesiynol eu hystyried fel arfer, mae’r bennod hon yn 
crynhoi rhai o’r rhwystrau i ddatgelu profiad o gam-drin. Nid yw’r cynnwys yn 
gynhwysfawr, ac nid yw’n awgrymu ychwaith y bydd y rhwystrau hyn yn anochel. Y 
gobaith yw y bydd sylwi arnynt yn dylanwadu ar ysgogi gweithiwr proffesiynol i holi: 
 

Rhai sydd mewn perygl o gael eu cam-drin ar sail “anrhydedd” 64 
 

Mae’r termau “anrhydedd” neu “izzat” yn ymwneud â materion o anrhydedd ac enw 
da teuluol a phersonol.  Gallai rhywun godi cywilydd ar deulu drwy ymddygiad y 
byddai’r teulu neu’r gymuned yn ystyried i fod yn gwneud niwed i’w henw da. 
 
Mae aros yn driw i’ch diwylliant a chynnal enw da’r teulu mewn cymdeithas yn 
ganolog i “anrhydedd” neu “izzat”.  Mae cynnal anrhydedd y teulu wedi’i gysylltu â 
chywilydd personol. Gall rhai a fegir mewn diwylliannau lle rhoddir blaenoriaeth i 
“anrhydedd” deimlo eu bod wedi eu dal yn gaeth mewn perthnasoedd anodd neu 
gamdriniol.   Hefyd, mae bod ag ofn cywilydd wedi’i adlewyrchu a cholli izzat yn rhai 
o’r prif resymau pam nad yw rhai sy’n teimlo cyfrifoldeb i gynnal “anrhydedd” y teulu 
yn gofyn am help.  
 
Rhwystr ychwanegol i rai mewn perygl o gael eu cam-drin ar sail “anrhydedd” yw ofni 
na fydd gweithwyr proffesiynol yn cadw eu cyfrinachedd neu na fydd cofnodion yn 
cael eu cadw’n ddigon diogel i gadw eu cyfrinachedd.65 
 
Unigolion Du, Asiaidd, Lleiafrifol Ethnig a Ffoaduriaid66 
 

Yn y boblogaeth yn gyffredinol, mae trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a 
thrais rhywiol yn cael ei dan-adrodd gan bobl o gymunedau Du, Lleiafrifol Ethnig a 
Ffoaduriaid (BAMER). Dyma rai o’r rhwystrau ychwanegol i adrodd sydd efallai 
ganddynt: 
 

• rhwystrau iaith - cyfieithu; 

• statws mewnfudo a dim mynediad at arian cyhoeddus; 
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• hiliaeth (naill ai’r canfyddiad ohono neu'n ofni cael ymateb hiliol neu yn cael 
ymateb hiliol mewn gwirionedd gan ddarparwr gwasanaeth); 

• credoau ac arferion diwylliannol; ofn cael eu gwrthod gan eu cymuned; a 

• dim ffydd yn yr awdurdodau. 

Trais yn y wlad enedigol - gall menywod sy’n ceisio lloches neu sy’n ffoaduriaid fod 
wedi cael eu cam-drin neu fod wedi profi trais cyn cyrraedd y DU.  

 

Gall y cyfweliad lloches fod yn brofiad brawychus i rai sydd efallai wedi profi trais yn 
erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol sy’n berthnasol i’w hawliad 
lloches, a bydd rhai efallai’n teimlo na fedrant ddatgelu gwybodaeth, yn enwedig am 
drais rhywiol, oherwydd tabŵ diwylliannol a diffyg paratoi a chymorth.  
 

Gallai pobl hŷn o gymunedau lleiafrifol ethnig fod yn llai tebygol na phobl iau o siarad 
na deall Saesneg, ac wedi / neu efallai wedi eu cadw rhag gwybod am ffynonellau 
cymorth a chefnogaeth sydd ar gael iddynt. 
 
Efallai fod ysgariad neu wahanu’n amhosibl iddynt ei ystyried a gallai poeni am 
“anrhydedd” y teulu ddylanwadu'n arbennig ar rai pobl o gymunedau BAMER. 
 
 
Dynion fel dioddefwyr 
 

Gall dynion sydd wedi dioddef trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais 
rhywiol fod yn gyndyn o ddatgelu eu profiad oherwydd bod arnynt ofn cael eu 
gwawdio, na fyddai pobl yn eu credu neu y byddai asiantaethau’n eu trin yn annheg.  
Efallai fod ganddynt syniadau camarweiniol am wrywdod sy’n achosi teimladau 
ychwanegol o gywilydd ac embaras ynghylch profi trais yn erbyn menywod, cam-drin 
domestig a thrais rhywiol. 
 
Mae llawer o’r delweddau a’r wybodaeth gyhoeddus am drais yn erbyn menywod, 
cam-drin domestig a thrais rhywiol yn ei gyflwyno fel problem mewn perthnasoedd 
heterorywiol a’r fenyw fel y dioddefwr. Gall dynion sy’n cael eu cam-drin gan ddynion 
neu fenywod fod yn llai tebygol o adnabod eu bod yn cael eu cam-drin os nad yw'r 
delweddau a ddefnyddir i ddisgrifio'r profiad yn eu cynnwys. 
 
Pobl ifanc mewn perygl o briodi dan orfod 

 
Mae 16 yn oed sy’n sbarduno risg uchel ar gyfer priodi dan orfod oherwydd bod 
addysg ffurfiol yn dod i ben a dyma’r oed caniatâd yn y DU. Nid 16 yw’r unig oed risg 
a dylai gweithwyr proffesiynol fod yn wyliadwrus ynghylch pobl ifanc o bob oed.   
 
Mewn achosion lle mae’r cysyniad o “anrhydedd” yn y fantol, mae'n bosibl iawn bod 
llawer o gamdrinwyr.  Gallai fod ofn amryw o bobl ar y cleient, gan gynnwys 
perthnasau sy’n ddynion a menywod, a hefyd eraill yn y gymuned ehangach neu 
ffigyrau mewn awdurdod, a gallai fod yn anodd iawn iddynt ymddiried yn neb. O 
ganlyniad, ynysu cymdeithasol yw un o’r problemau mwyaf i bobl ifanc sy’n wynebu 
risg o briodi dan orfod. 
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Pobl hŷn 67 
 
Gallai fod yn arbennig o anodd i bobl hŷn ddatgelu o gofio’r syniad traddodiadol y 
dylai pobl gadw’n dawel am eu problemau, yn enwedig os ydynt yn cynnwys teulu. 68  
Bydd rhai pobl hŷn yn cael eu cam-drin gan eu plant, er enghraifft.  Gallai hyn ei 
gwneud yn anoddach siarad am y peth a gofyn am help.  
 
Yn y gorffennol, roedd y dewisiadau a’r opsiynau oedd ar gael i rai oedd yn profi trais 
yn erbyn menywod, cam-drin domestig neu drais rhywiol yn brin o’u cymharu â’r 
sbectrwm o wasanaethau sydd ar gael heddiw.  Efallai na fydd gan bobl hŷn y 
wybodaeth nac ychwaith yn disgwyl i help fod ar gael iddynt ac yn llai tebygol o ofyn 
am gymorth o’r herwydd.  
 
Fodd bynnag, mae pobl hŷn yn fwy tebygol o fod yn derbyn Gwasanaethau 
Cyhoeddus ac yn ddibynnol arnynt am gymorth.  Gallai bod yn ddibynnol ar y 
gwasanaethau hyn, ac ar y gofalwyr sy’n eu darparu, gynyddu eu risg o gael eu 
cam-drin a'u gwneud yn llai tebygol o ddatgelu unrhyw fath o gam-drin. 
 
Mae “stori gyhoeddus” o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais 
rhywiol hefyd yn berthnasol i bobl hŷn; mae hanesion yn y cyfryngau'n aml yn 
portreadu pobl iau a gallai hyn roi’r argraff na ddisgwylir i drais yn erbyn menywod, 
cam-drin domestig a thrais rhywiol effeithio ar bobl hŷn. 
 
Pobl ifanc 
 
Menywod iau (16-24 oed neu’n iau) sydd fwyaf tebygol o brofi cam-drin corfforol gan 
bartner rhywiol.69  
 
Yn y berthynas gyntaf y mae person yn fwyaf tebygol o brofi cam-drin domestig a 
bydd y rhan fwyaf o’r rhain yn digwydd yn yr arddegau.   Mae yna hefyd lefel uchel o 
normaleiddio cam-drin, trais ac ymddygiad rheoli ymhlith pobl ifanc. Efallai na fydd 
cleient ifanc yn adnabod y cam-drin ac efallai’n cymryd y niwed a achosir iddynt yn 
ysgafn.  
 
Gallai hefyd fod gorgyffwrdd rhwng rôl gangiau ac ecsbloetio rhywiol sy’n effeithio’n 
anghymesur ar bobl ifanc.  Gallai’r profiadau hyn ehangu nifer y camdrinwyr posibl a 
bod yn gysylltiedig â throseddu cyfundrefnol. O’r herwydd, gallai pobl ifanc fod ag ofn 
siarad allan oherwydd bygythiadau o sawl cyfeiriad. 
 
Mae pobl ifanc yn fwy tebygol nag eraill o ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol. Mae 
gwefannau rhwydweithio cymdeithasol yn rhoi mwy o gyfle i gamdrinwyr fedru rheoli 
a thracio rhywun ar-lein.  Mae defnydd pobl ifanc o dechnolegau newydd yn gwneud 
dioddefwyr ifanc yn fwy agored i gael eu rheoli, e.e. drwy fygwth dosbarthu lluniau 
cywilyddus ohonynt.   Gallai hyn fod yn rhwystr pellach i ddatgelu. 
 
Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol 

 
Mae llawer o’r delweddau a’r wybodaeth gyhoeddus am drais yn erbyn menywod, 
cam-drin domestig a thrais rhywiol yn cyfleu’r broblem fel un mewn perthnasoedd 
heterorywiol; trais corfforol gan y dyn heterorywiol ‘cryfach’ yn erbyn y fenyw 
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heterorywiol lai a ‘gwannach’. Gallai pobl LGBT fod yn llai tebygol o labelu eu hunain 
fel unigolion sy’n cael eu cam-drin os na fedrant uniaethu â’r nodweddion cam-drin 
domestig a gyflwynir gan y “stori gyhoeddus” hon.70 Er i 80% o’r rhai a ymatebodd i’r 
Arolwg yn yr Alban o Brofiadau Pobl Drawsryweddol o Gam-drin Domestig nodi eu 
bod wedi dioddef rhyw fath o ymddygiad camdriniol gan bartner neu gynbartner, dim 
ond 60% o’r ymatebwyr oedd wedi adnabod yr ymddygiad fel cam-drin domestig.71  
 
Gall tybiaethau nad yw menywod yn dreisgar, neu fod trais sy’n digwydd rhwng dwy 
fenyw neu ddau ddyn yn llai difrifol na mewn perthynas heterorywiol neu’n debygol o 
fod yn gam-drin ar y ddwy ochr, arwain at gamddealltwriaeth ymhlith ymarferwyr neu 
at gymryd y risg a brofir gan ddioddefwyr LGBT yn ysgafn.  
 
Mae ymchwil i brofiad pobl LGBT o gam-drin yn disgrifio “bwlch ymddiriedaeth” 
rhwng rhai mewn perthynas o’r un rhyw a’r Gwasanaethau Cyhoeddus. Fel arfer 
mae hyn yn seiliedig ar ofni bod yr asiantaethau hyn efallai’n homoffobig neu’n 
drawsffobig, na fyddant yn cydymdeimlo neu na fyddant yn deall profiadau’r cleient.72  
I rai cleientiaid bydd hyn yn codi o brofiad blaenorol o ganfyddiad o homoffobia neu 
homoffobia gwirioneddol gan ddarparwyr gwasanaeth. Yn ogystal, gall rhai 
gwasanaethau ymddangos i fod yn heterorywiaethol (h.y. yn tybio bod pob cleient yn 
heterorywiol) gan felly eithrio pobl LGBT yn ddiarwybod. 
 
Er mwyn datgelu profiad o gam-drin, bydd angen i berson LGBT ‘ddod allan’ i 
wasanaethau. Gall hefyd arwain at boeni am gyfrinachedd os nad yw’r cleient wedi 
‘dod allan’ ym mhob rhan o’u bywyd (e.e. i deulu neu gydweithwyr).  Gall fod yn 
wybodaeth nad ydynt eto’n barod i’w rhannu, neu fod ofn y canlyniadau arnynt pe 
bai’r bobl ‘anghywir' yn dod i wybod am eu rhywioldeb neu hunaniaeth rhywedd.73 
 
Mae pobl drawsryweddol yn aml yn disgrifio eu hunaniaeth rywedd fel rhywbeth sy’n 
rhan o’u profiad o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.  Y 
math o gamdriniaeth a brofir amlaf gan bobl drawsryweddol yw cam-drin emosiynol 
trawsffobig, gyda 73% o’r ymatebwyr wedi profi o leiaf un math o ymddygiad cam-
drin emosiynol trawsffobig gan bartner neu gyn-bartner.74 

Pobl anabl  

Mae pobl anabl yn fwy tebygol o fod yn gorfforol agored i niwed na phobl nad ydynt 
yn anabl ac yn llai abl i dynnu eu hunain allan o sefyllfa gamdriniol. 

Mae menywod anabl yn ddwywaith mor debygol o brofi cam-drin domestig na 
menywod nad ydynt yn anabl.75 Maent hefyd yn debygol o gael eu cam-drin am 
gyfnodau hirach ac o ddioddef anafiadau mwy difrifol o ganlyniad i’r trais.   
 
Mae bygwth atal gofal neu dynnu dyfeisiau symudedd neu synhwyraidd oddi ar bobl 
anabl, a hwythau’n dibynnu arnynt am eu hannibyniaeth, yn cyfyngu ar eu gallu i 
ddatgelu gan wneud rhai pobl anabl yn fwy cymdeithasol ynysig fyth.  
 
Pobl gydag anableddau dysgu 
 

Ychydig iawn o ymchwil sydd ar gael yng nghyswllt y grŵp cleientiaid hwn.  Fodd 
bynnag mae’r mân astudiaethau a gwblhawyd hyd yma’n disgrifio profiad menywod 
(yn benodol) o gam-drin domestig yn sôn am sawl math o gam-drin, a llawer ohono’n 
ddifrifol. Mae’n disgrifio’r ymddygiad paratoi i bwrpas rhyw neu o “seboni” a 
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ddefnyddir gan gamdrinwyr yn erbyn y grŵp cleientiaid hwn fel rhan o ddatblygiad 
camdriniaeth. 
 
Gallai fod gan rai gydag anableddau dysgu ofnau a rhwystrau ychwanegol i ddatgelu 
sy’n gysylltiedig â bod ofn cael eu rhoi mewn cartref gofal neu o golli eu plant. [i]  
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Enghreifftiau o arferion presennol 
 
Cymru fydd y wlad gyntaf yn y DU i fabwysiadu proses genedlaethol o holi wedi’i 
dargedu ar draws y Gwasanaeth Cyhoeddus.  Fodd bynnag, mae prosiectau llai, 
tebyg wedi bod yn rhedeg yn y DU ers tro.  
 
Gan ddibynnu ar gyllideb a nod, gallai’r prosiectau hyn gynnig enghreifftiau o fodelau 
i’w mabwysiadu’n lleol. 
 
Adnabod ac Atgyfeirio i Wella Diogelwch - IRIS 
 
Rhaglen hyfforddiant, cymorth ac atgyfeirio trais domestig i staff gofal sylfaenol 
mewn meddygfeydd yw IRIS. Mae’n ymyriad wedi’i dargedu at gleifion sy’n fenywod 
16+ oed ac sydd yn, neu wedi profi cam-drin domestig gan bartner, cynbartner neu 
oedolyn sy'n aelod o'r teulu.  
 
Mae’r model yn seiliedig ar un eiriolwr-addysgwr llawn amser yn gweithio gyda 25 o 
feddygfeydd. Mae’r eiriolwr-addysgwr yn weithiwr arbenigol wedi’i gysylltu i’r 
meddygfeydd ac wedi’i leoli mewn gwasanaeth cam-drin domestig arbenigol, lleol.  
 
Ym mhob meddygfa, caiff gweithiwr proffesiynol arweiniol ei adnabod fel y 
pencampwr ymarfer IRIS. Y person hwn yw’r prif bwynt cyswllt i’r eiriolwr-addysgwr - 
gall fod yn unrhyw aelod o dîm y feddygfa a gall fod yn fwy nag un gweithiwr 
proffesiynol. 
 
Mae meddygfeydd hefyd yn defnyddio ‘proc’ electronig yn y cofnod meddygol, o’r 
enw HARKS (yn Saesneg Humiliate, Afraid, Rape, Kick and Safety), ac mae wedi’i 
gysylltu i symptomau iechyd cam-drin domestig.  Mae’r ‘proc’ hwn wedi’i osod yn 
ganolog drwy system cofnodion meddygol electronig bresennol y feddygfa ac yn 
atgoffa rhywun i ofyn am gam-drin drwy fod yn ddull diogelwch seiliedig ar risg ac i 
gofnodi datgeliadau o gam-drin.76  
 
Y model Peabody 

Mae Peabody, un o elusennau tai hynaf a mwyaf Llundain, yn arwain y ffordd wrth 
wella sut y mae darparwyr tai’n ymateb i gam-drin domestig. Dros y pum mlynedd 
diwethaf, cyflwynodd hyfforddiant cam-drin domestig i’w staff rheng flaen, ac i 
aelodau o fasnachau cysylltiedig (e.e. archwilwyr nwy, contractwyr cynnal a chadw) i 
godi eu hymwybyddiaeth o’r broblem ac i wella eu hymateb. Mae hefyd wedi 
datblygu system rheoli achosion fwy effeithlon, wedi cryfhau ei chysylltiadau ag 
awdurdodau lleol ac wedi ychwanegu dau gynghorwr cam-drin domestig annibynnol 
cymwysedig i'w tîm diogelwch cymunedol. 
 
Sbardunwyd y gwaith gan ddadansoddiad o’r ddarpariaeth bresennol, gwelliannau 
polisi ac ymarfer a thrwy gyflwyno’r dull i gynghorau a chymdeithasau tai eraill. Hyd 
yn hyn, mae Peabody wedi hyfforddi 552 o staff tai proffesiynol ac wedi gweld 
cynnydd amlwg mewn adnabod ac atgyfeirio. Ers 2009 ar gyfartaledd, mae chwarter 
llwyth achosion y Tîm Diogelwch Cymunedol wedi bod yn rhai cam-drin domestig. 
Rhwng 2006 a 2009, ar gyfartaledd roedd saith achos o gam-drin domestig y 
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flwyddyn yn cael eu hadnabod yn Peabody.  Ar ôl gweithredu’r rhaglen hyfforddiant a 
chymorth, mae 81 achos y flwyddyn ar gyfartaledd bellach yn cael eu hadnabod.  
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Diffiniadau 
 
Cam-drin / Camdriniaeth: Cam-drin corfforol, rhywiol, seicolegol, emosiynol neu 
ariannol. 
 
Gweithredu: Term a ddefnyddir i ddisgrifio’r broses sy’n cael ei dilyn gan y gweithiwr 

proffesiynol perthnasol gan ddibynnu ar ymateb y cleient i ofyn y cwestiwn. 
 
“Gofyn a Gweithredu”: Proses o holi wedi’i dargedu ar draws Gwasanaeth 
Cyhoeddus Cymru yng nghyswllt trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a 
thrais rhywiol, a phroses o holi cyffredinol gan wasanaethau iechyd y fam a 
bydwreigiaeth ac mewn lleoliadau iechyd meddwl a chamarfer plant. 
 
Gofyn: Term a ddefnyddir i ddisgrifio adnabod arwyddion posibl o drais yn erbyn 

menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol a'r broses o holi’r cleient wedyn gan y 
gweithiwr proffesiynol hwn. 
 
Cysylltiad (fel y’i diffinnir gan y Ddeddf): Mae gan berson gysylltiad â pherson 

arall i bwrpas y diffiniad o “gam-drin domestig” os yw’n dod o dan y diffiniad yn adran 
21(2) a (3) o’r Ddeddf. 
 
Cleient: Defnyddir cleient yma fel term i ddisgrifio person sy’n profi trais yn erbyn 

menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.  Mae’r term yn cwmpasu’r termau 
“dioddefwr”, “goroeswr”, “defnyddiwr gwasanaeth” a “claf”.  Mae gwahanol 
bartneriaid yn defnyddio gwahanol eiriau i ddiffinio eu perthynas â’r person mewn 
perygl ac, felly, mae’r canllawiau yn adlewyrchu hyn. 
 
Yn yr ystyr ymarferol, awgrymir fod person sy’n profi trais yn erbyn menywod, cam-
drin domestig a thrais rhywiol yn dewis y term sy’n well ganddynt ei ddefnyddio, lle 
mae angen term.  Yn gyffredinol, dylai fod yn bosibl defnyddio enw cleient yn lle 
termau disgrifiadol eraill. 
 
Cam-drin domestig: Cam-drin lle mae’r dioddefwr yn, neu wedi bod yn gysylltiedig 
â’r camdriniwr. 
 
Mae person yn gysylltiedig â pherson arall i bwrpas y diffiniad o “gam-drin domestig” 
os yw’n dod o dan y diffiniad yn adran 21(2) neu (3) o Ddeddf Trais yn erbyn 
Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru). 
 
Anffurfio Organau Cenhedlu Menywod: Gweithred sy’n drosedd o dan adrannau 

1, 2 neu 3 yn Neddf Anffurfio Organau Cenhedlu Menywod 2003 (c. 31)  
 
“Trais ar sail Rhywedd” 
 (a) trais, bygythiadau o drais neu harasio sy’n codi’n union neu’n anuniongyrchol o 
werthoedd, credoau neu arferion yn ymwneud â thueddiad rhywiol neu rywedd; 
(b) anffurfio organau cenhedlu menywod; 
(c) gorfodi person (p’un ai drwy rym corfforol neu orfodaeth drwy fygwth neu ddulliau 
seicolegol eraill) i gymryd rhan mewn seremoni briodasol grefyddol neu sifil (p’un ai 
yw’n eu rhwymo’n gyfreithiol neu beidio); 
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Harasio: Cwrs ymddygiad gan berson lle mae ef neu hi’n gwybod neu lle dylai 
wybod ei fod yn gyfystyr â harasio’r person arall; ac i bwrpas y diffiniad hwn:  
(a) dylai person wybod bod ei ymddygiad ef neu hi’n gyfystyr â neu’n golygu harasio 
os byddai person rhesymol oedd yn meddu ar yr un wybodaeth yn meddwl bod y 
cwrs ymddygiad yn gyfystyr â neu’n golygu harasio person arall, a 
(b) mae “ymddygiad” yn cynnwys iaith lafar; 
 
Cynghorwr Annibynnol ar Drais Domestig (IDVA): Gweithiwr arbenigol wedi’i 

hyfforddi sy’n darparu cymorth gwaith achos tymor byr i ganolig i ddioddefwyr sy’n 
wynebu risg uchel o gam-drin domestig. 
 
Cynghorwr Annibynnol ar Drais Rhywiol (ISVA): Gweithiwr arbenigol wedi’i 

hyfforddi sy’n darparu cymorth gwaith achos tymor byr i ganolig i ddioddefwyr cam-
drin rhywiol. 
 
Arwyddion: I bwrpas y canllawiau hyn defnyddir y term “arwyddion” i ddisgrifio’r holl 

wahanol fathau o arwyddion, symptomau, ensyniadau neu sefyllfaoedd lle gallai trais 
yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol gael ei adnabod.  Yn y cyswllt 
hwn nid yw’n cyfeirio at ddangosyddion fel mesuriadau perfformiad. 
 

Ensyniadau: Presenoldeb gwybodaeth arall a allai awgrymu profiad o gam-
drin. 
 
Arwyddion: Yr arwyddion allanol a chorfforol posibl bod rhywun yn profi cam-

drin domestig. 
 
Sefyllfaoedd: Fel pan fydd pryderon ynghylch camarfer plant neu mewn 
lleoliadau iechyd meddwl lle byddai gofyn i bob cleient / claf yn cael ei ystyried 
i fod yn ymarfer da. 

 
Symptomau: Symptomau o gam-drin neu o’r effeithiau cysylltiedig (fel 
gorbryderu neu iselder). 

 
Awdurdod Lleol: Cyngor sir neu fwrdeistref sirol. 
 
Gwasanaeth Cyhoeddus: Gwasanaethau sy’n cael eu darparu er budd y cyhoedd. 

Gall hyn gynnwys gwasanaethau a ddarperir gan y trydydd sector, gan fentrau 
cymdeithasol neu drwy wasanaethau sy’n cael eu contractio allan.  
 

Mae’r Gwasanaeth Cyhoeddus yn cynnwys ‘gweithwyr sector cyhoeddus 
datganoledig’ yng Nghymru - sy’n cynnwys y gwasanaeth sifil datganoledig, 
awdurdodau lleol, awdurdodau iechyd ac addysg, Tân ac Achub a Chyrff a Noddir 
gan Lywodraeth Cymru. 
 

Awdurdodau perthnasol: cynghorau sir a bwrdeistref sirol, Byrddau Iechyd Lleol, 
awdurdodau tân ac achub ac ymddiriedolaethau'r GIG. 
 
Ecsbloetio rhywiol: Rhywbeth a wneir i neu yng nghyswllt person sydd 
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(a) yn golygu cyflawni trosedd o dan Ran 1 o Ddeddf Troseddau Rhywiol 2003 
(c.42), o ran ei heffaith yng Nghymru a Lloegr, neu (b) yn golygu cyflawni trosedd o’r 
fath pe bai’n cael ei wneud yng Nghymru a Lloegr.  
 
Trais Rhywiol: Ecsbloetio rhywiol, harasio rhywiol neu fygwth trais o natur rywiol. 
 
Dulliau sgrinio: Holiadur byr a chryno sy’n helpu gweithwyr proffesiynol i adnabod 
achosion o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol. 

 
Y Ddeddf: Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 

(Cymru) 2015. 
 
Trais yn erbyn menywod:  Profiad menywod o drais ar sail rhywedd. 
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Dulliau sgrinio  

Mae nifer o ddulliau sgrinio ar gael ar gyfer gwahanol fathau o drais yn erbyn 
menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.  Mae'r dulliau hyn wedi eu profi mewn 
amrywiol leoliadau (er mai lleoliadau clinigol yw'r rhain yn bennaf) a’u gwerthuso 
mewn amrywiol ffyrdd.   
 
Mae’r bennod hon yn rhestru detholiad bychan o’r dulliau hyn.  Cawsant eu dewis 
oherwydd gwyddom eu bod yn cael eu defnyddio yn y Gwasanaeth Cyhoeddus neu 
y cawsant eu gwerthuso droeon.77  Ni ddylid cymryd bod cynnwys dull ar y rhestr 
hon yn golygu bod Llywodraeth Cymru’n eu cymeradwyo neu'n eu ffafrio.   
 
HITS78 Dull Sgrinio Trais gan Bartner Rhywiol:  
 
Dull byr yw hwn a ddyluniwyd yn yr Unol Daleithiau i “sgrinio trais domestig”.  Mae ei 
fyrdra pwrpasol er mwyn i feddygon teulu fedru ei gofio a'i ddefnyddio’n hawdd.  
Holiadur pedair eitem ydyw sy’n gofyn i'r ymatebydd pa mor aml y mae eu partner 
wedi eu brifo'n gorfforol, eu sarhau, bygwth eu brifo ac wedi sgrechian arnynt. Mae’r 
pedair eitem, yn Saesneg, yn creu’r acronym HITS. 
 
Mae’r dull HITS wedi’i werthuso gan astudiaeth dau gam oedd yn cymharu eitemau 
ymosodiadau llafar a chorfforol y Raddfa Tactegau Gwrthdaro (CTS) â’r dull HITS.   
Mae casgliad y gwerthusiad hwn yn awgrymu bod y dull HITS yn addawol fel 
mnemonig sgrinio trais domestig ar gyfer meddygon teulu.  Cafwyd hefyd fod y dull 
HITS yn sensitif a defnyddiol yng nghyswllt cam-drin a brofir gan ddynion.79 
 
Mae’r dull yn cynnwys pedwar cwestiwn: Pa mor aml y mae eich partner?   
 
1. Yn eich brifo’n gorfforol   
2. Yn eich sarhau neu’n eich bychanu    
3. Yn bygwth eich brifo     
4. Yn sgrechian arnoch neu’n eich melltithio.   
 
Gofynnir i’r rhai sy’n ateb y cwestiynau naill ai roi atebion “byth”, “pur anaml", 
"weithiau", "yn eithaf aml" neu "yn aml". Rhoddir sgôr rhwng 1-5 i bob ateb. Ystyrir 
bod sgôr o fwy na 10 yn datgelu cam-drin. 
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Y dull sgrinio HARK80 
 
Defnyddir y dull sgrinio HARK fel arfer fel ‘proc’ electronig mewn cofnodion 
meddygol.  Mnemonig ydyw am Humiliate, Afraid, Rape, Kick a Safety ac mae wedi’i 
gysylltu i symptomau iechyd yn ymwneud â thrais a cham-drin domestig. 

Nod HARK yw atgoffa clinigwyr mewn ffordd ymarferol i ofyn am drais a cham-drin 
domestig, i fflagio’r gofyniad i unrhyw ymddygiad a gofnodir ar gofnod y claf, ac i’w 
gysylltu i ddiogelwch ac asesiad o risg bresennol o gam-drin.  Rhoddir un pwynt am 
bob ateb “ie”. 

Cafwyd fod y pedwar cwestiwn HARK yn adnabod yn gywir pan oedd menywod wedi 
profi Trais gan Bartner Rhywiol yn y flwyddyn ddiwethaf.  Y ffordd symlaf o 
ddefnyddio HARK yw fel prawf syml gyda sgôr torbwynt o 1 neu lai.   Cafwyd fod 
sgôr o 1 wedi adnabod 81% o fenywod yr effeithiwyd arnynt gan Drais gan Bartner 
Rhywiol.  Mae menyw gyda’r sgôr hwn 83% yn debygol o fod wedi profi Trais gan 
Bartner Rhywiol yn y flwyddyn ddiwethaf a 16 gwaith yn fwy tebygol o fod wedi cael 
ei heffeithio gan Drais gan Bartner Rhywiol yn y flwyddyn ddiwethaf na rhywun gyda 
sgôr o 0.81 

Mae’r dull yn cynnwys pedwar cwestiwn: 
 
HUMILIATION / CYWILYDDIO: Yn y flwyddyn ddiwethaf, a gawsoch eich cywilyddio 
neu eich cam-drin yn emosiynol mewn ffyrdd eraill gan eich partner neu gyn-bartner? 
 
AFRAID / OFN: Yn y flwyddyn ddiwethaf, a ydych wedi bod ag ofn eich partner neu 

gyn-bartner? 

RAPE / TREISIO: Yn y flwyddyn ddiwethaf, a gawsoch eich treisio neu eich gorfodi i 

gael unrhyw fath o gyswllt rhywiol gan eich partner neu gyn-bartner? 

KICK / CICIO: Yn y flwyddyn ddiwethaf, a gawsoch eich cicio, taro, clatsio neu eich 

brifo’n gorfforol fel arall gan eich partner neu gyn-bartner? 

 

Y Dull Sgrinio Cam-drin Menywod (WAST)82 
 

Cafodd y dull WAST wyth eitem ei ddatblygu’n wreiddiol ar gyfer Meddygon Teulu ac 
mae hefyd wedi’i brofi mewn lleoliadau gofal brys.  Cafwyd fod y dull WAST yn 
ddibynadwy i wahaniaethu rhwng profiad menywod wedi eu cam-drin a heb eu cam-
drin. 

Nid yw’r dull hwn yn rhoi sgôr penodol – dibynnir ar farn broffesiynol. Fodd bynnag, 
defnyddir y dull yn aml drwy ofyn y ddau gwestiwn cyntaf sy’n gwestiynau cyffredinol 
am berthynas yn lle cwestiynau penodol am drais.  Lle mae’r ymatebydd yn ateb 
“llawer o densiwn” a “trafferth sylweddol” i’r cwestiynau hyn, dylid eu dilyn drwy 
gwblhau gweddill y cwestiynau.  Cafwyd fod WAST yn fesur dibynadwy a dilys o 
gam-drin mewn meddygfeydd, gyda chleifion a meddygon teulu’n dweud eu bod yn 
gyffyrddus iddo fod yn rhan o’r apwyntiad clinigol.83  
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1. Ar y cyfan, sut y byddech yn disgrifio eich perthynas? 

 Llawer o densiwn 

 Peth tensiwn 

 Dim tensiwn 
 

2. Ydych chi a’ch partner yn datrys dadleuon gyda: 

 Trafferth sylweddol? 

 Peth trafferth? 

 Dim trafferth? 
 

3. A yw’r dadleuon yn gwneud i chi deimlo’n isel neu’n ddrwg amdanoch eich hun? 

 Yn aml 

 Weithiau 

 Byth 
 

4. Ydy’r dadleuon yn arwain o gwbl at daro, cicio neu wthio? 

 Yn aml 

 Weithiau 

 Byth 
 

5. Ydy’r hyn y mae eich partner yn ei ddweud neu wneud yn eich dychryn? 

 Yn aml 

 Weithiau 

 Byth 
 

6. Ydy eich partner wedi eich cam-drin yn gorfforol? 

 Yn aml 

 Weithiau 

 Byth 
 

7. Ydy eich partner wedi eich cam-drin yn emosiynol? 

 Yn aml 

 Weithiau 

 Byth 
 

8. Ydy eich partner wedi eich cam-drin yn rhywiol? 

 Yn aml 

 Weithiau 

 Byth 
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Dogfennau cysylltiedig a dolenni defnyddiol  
 

Dylid darllen y canllawiau hyn ar y cyd â’r canllawiau ychwanegol a gyhoeddir gan 
Lywodraeth Cymru ar fforymau Amlasiantaethol, y Fframwaith Hyfforddi 
Cenedlaethol a Rhannu Gwybodaeth.  
 
Rhannu gwybodaeth a diogelu data 
 
Canllawiau Caldicott 
 

<http://www.wales.nhs.uk/sites3/page.cfm?orgid=950&pid=51917> 
 

Fframwaith Cytundeb Rhannu Gwybodaeth Bersonol Cymru 
 

<http://www.waspi.org/> 
 
Polisi a chanllawiau 
 

Canllawiau’r Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth (NICE) ar Drais a Cham-drin 
Domestig - Sut y gall gwasanaethau ymateb yn effeithiol. 
 
<http://guidance.nice.org.uk/PHG/44> 
 
Ymateb i drais gan bartner rhywiol a thrais rhywiol yn erbyn menywod.  Canllawiau 
polisi a chlinigol gan Sefydliad Iechyd y Byd (2013) 
 

<http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241548595/en/> 
 

Adeiladu ymatebion effeithiol: Adolygiad annibynnol o wasanaethau trais yn erbyn 
menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yng Nghymru (2014) 
 
<http://gov.wales/statistics-and-research/building-effective-responses-independent-
review-violence-against-women/?skip=1&lang=cy> 
 
Adnoddau ar gyfer ymarferwyr 
 
Byw Heb Ofn  
 
<http://livefearfree.gov.wales/?skip=1&lang=cy> 
 
Rhestr Adnabod Risg DASH  
 
http://www.safelives.org.uk/sites/default/files/resources/Dash%20with%20guidance%
20FINAL.pdfl <http://www.caada.org.uk/marac/RIC_for_MARAC.html> 
 
Diogelu plant 

 
Polisi a Gweithdrefnau Interim Cymru Gyfan ar Gyfer Amddiffyn Oedolion Agored i 
Niwed Rhag Cael eu Cam-drin (Ionawr 2013) 
<http://ssiacymru.org.uk/home.php?page_id=8297> 
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Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan 

Protocol Cymru Gyfan: Diogelu Plant a Phobl Ifanc yr Effeithiwyd Arnynt gan Gam-
drin Domestig 

Protocol Cymru Gyfan: Anffurfio Organau Cenhedlu Menywod  
 
<http://www.awcpp.org.uk/home/wales-protocols/> 
 

Canllawiau Ymarfer Amlasiantaethol Llywodraeth EM: Anffurfio Organau Cenhedlu 
Menywod (Y Swyddfa Dramor a’r Gymanwlad 2011)  
 
 
<http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/documents/digitala
sset/dh_124588.pdf> 
 
  

http://www.teamworksdesign.com/clients/ciw-awcpprg/wp-content/uploads/2014/03/Domestic-Abuse-Protocol-Final-27-04-11-Pdf.pdf
http://www.teamworksdesign.com/clients/ciw-awcpprg/wp-content/uploads/2014/03/Domestic-Abuse-Protocol-Final-27-04-11-Pdf.pdf
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Atodiadau 

 

Atodiad 1: Y sail dystiolaeth dros sgrinio  

 

Mae’r ymchwil i’r amrywiol dechnegau sgrinio’n gyfyngedig o ran nifer, amrywiadau 
ymarfer a'r diffyg gwaith mwy hirdymor. Fel gyda sawl maes gwaith i fynd i’r afael â 
thrais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol, byddai gwaith pellach 
yn y maes hwn yn ddefnyddiol i wella ymarfer yn y dyfodol. 
 
Ar y cyfan, mae’r rhan fwyaf o’r astudiaethau sy’n ymwneud â holi cyffredinol ac 
wedi’i dargedu'n astudiaethau cynt ac wedyn.  Mae’r data ar ganlyniadau tymor 
canolig i hir yn aml ar goll.  
 
Mae’r rhan fwyaf o’r astudiaethau hefyd yn canolbwyntio ar gamdriniaeth o fenywod 
gan ddynion fel partneriaid. Ychydig iawn o astudiaethau a edrychodd ar effaith 
dulliau neu ymyriadau adnabod ar gyfer is-boblogaethau amrywiol o fenywod i 
sgrinio ar gyfer:  camdrinwyr, plant sy’n dyst i drais, trais ar sail “anrhydedd” a 
pherthnasau hŷn.  
 
Mae'r rhan fwyaf o’r dystiolaeth yn deillio o ymarfer iechyd; prin yw’r ymchwil i 
adnabod problemau mewn lleoliadau gofal cymdeithasol, addysg, tai neu fel rhan o 
ddulliau adnabod integredig ar draws amrywiol leoliadau iechyd a gofal 
cymdeithasol.  
 
Mae llawer o’r dystiolaeth o brosesau holi cyffredinol a holi wedi’i dargedu’n 
ymwneud â cham-drin domestig, a elwir yn aml yn Drais gan Bartner Rhywiol (IPV).  
Mae rhai hanesion disgrifiadol am adnabod trais rhywiol ond, ar hyn o bryd, dim 
gwerthusiadau’n ymwneud yn benodol ag adnabod trais rhywiol, priodi dan orfod, 
Anffurfio Organau Cenhedlu Menywod (FGM), caethwasiaeth neu buteindra. Fodd 
bynnag, mae’n rhesymol tybio y gallai llawer o’r ymyriadau seiliedig ar dystiolaeth i 
adnabod ac atgyfeirio cam-drin domestig, y buom yn eu trafod, gael eu cymhwyso i 
fathau eraill o drais.84 
 
Nid oedd y rhan fwyaf o’r astudiaethau’n mesur cyfraddau dim pellach na 
gweithrediad cychwynnol yr ymyriadau hyn. 
 
Mae angen ymchwil bellach i archwilio a mynd i’r afael â’r rhwystrau a wynebir gan 
ddarparwyr i adnabod ac ymateb i drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a 
thrais rhywiol. Hefyd, mae angen ymyriadau sy’n cynnwys ymyriad ôl-adnabod ac 
sy’n mesur y canlyniadau iechyd i’r cyfranogwyr.  
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Atodiad 2: Rhwystrau posibl i “Ofyn a Gweithredu”  

Disgrifir manteision gweithredu proses o “Ofyn a Gweithredu” drwy gydol y 
canllawiau hyn. 

 

Er y dylai adnabod arwyddion o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais 
rhywiol eisoes fod yn rhan o ymarfer clinigol a gofal cymdeithasol da, gwyddom y 
gallai cyflwyno proses ffurfiol i gefnogi hyn ddod ar draws trafferthion.  Mae’r bennod 
hon yn nodi’r rhwystrau i weithrediad effeithiol holi wedi’i dargedu a chynigion i 
liniaru’r rhwystrau hynny. 

 

Gall rhwystrau i weithredu ymwneud ag agweddau gweithwyr proffesiynol, 
strwythurau sefydliadol a theimladau ac ofnau’r cleientiaid. 

 

Agweddau proffesiynol fel rhwystrau posibl i weithredu Gofyn a Gweithredu 

 

Pryder Ymateb Lliniaru 

Gallai holi wedi’i 
dargedu ddigio’r 
cleient neu 
achosi trallod ac 
anesmwythyd 
emosiynol. 
 
 

Yn gyffredinol, mae mân effeithiau 
andwyol sgrinio wedi cael eu 
hadnabod.85 

 

Mae ymarfer yn y maes hwn yn 
awgrymu bod y bobl sy’n cael eu 
holi am eu profiad o drais neu 
gam-drin, ar y cyfan, o blaid y 
broses.86  Mae hyn yn arbennig o 
wir am rai a brofodd drais a cham-
drin.  

 

Mae’r ymchwil hefyd yn awgrymu 
bod menywod yn llawer mwy 
tebygol na gweithwyr proffesiynol o 
gefnogi arferion sgrinio.  

 

Mae’r adborth seiliedig ar ymarfer 
yn cynnwys sawl enghraifft o 
gleientiaid a brofodd gam-drin 
domestig am ddegawdau ond na 
wnaethant ofyn am help oherwydd 
diffyg gwybodaeth neu ofn ond a 
fyddai wedi gofyn am help pe bai 
rhywun wedi eu holi. 

 

 

Y ffordd orau fyddai trefnu bod 
hyfforddiant “Gofyn a Gweithredu” 
yn cael ei gyd-ddarparu gan 
weithiwr proffesiynol gyda 
gwybodaeth dda am y gynulleidfa 
(yn gweithio yn yr un maes neu 
faes tebyg) a gweithiwr 
proffesiynol gyda gwybodaeth 
gadarn am brofiad ac effaith trais 
yn erbyn menywod, cam-drin 
domestig a thrais rhywiol.   

 

Amcan cyd-ddarparu o’r fath fydd 
cynnig adborth arbenigol a 
seiliedig ar ymarfer i'r gynulleidfa 
hyfforddiant i wella eu hyder i 
ymarfer holi wedi’i dargedu. 

Gallai holi wedi’i 
dargedu beryglu’r 
cleient 
ymhellach. 

Yn gyntaf mae’n bwysig adnabod, 
os gwneir hyn yn breifat a 
diogel, na fydd holi am y profiad o 

drais neu gam-drin yn gwneud 
iddo ddigwydd.  Ar ben hynny bydd 
gan bob cleient ddewis i ddatgelu 
neu beidio.  Yn y pen draw, dewis 

Fel yr uchod – bydd cyd-ddarparu 
gan arbenigwyr cynulleidfa a 
phwnc yn helpu i fagu hyder mewn 
ymarferwyr proffesiynol. 

 

Dylid cadw’r risgiau a greir gan 
wasanaeth mewn cof a sicrhau 
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y cleient ydyw. 

 

Fodd bynnag, gallai proses o holi 
wedi’i dargedu greu risg lle nad 
yw'n cael ei hymarfer yn briodol 
neu lle na chymerir camau ôl-
weithredu priodol. 

 

 

bod gan staff y sgiliau a’r 
adnoddau / dulliau i’w lliniaru. 

 
Dylid sicrhau bod y sefydliad wedi 
cytuno ar Brotocol Rhannu 
Gwybodaeth perthnasol sy’n nodi 
dyletswydd staff proffesiynol i 
gadw cyfrinachedd a phryd a pham 
y gellir torri’r cyfrinachedd hwn.  

 

Dylid sicrhau bod y sefydliad yn 
gweithio drwy ddilyn protocol 
atgyfeirio clir ar gyfer cynnig 
opsiynau / gweithredu i ddiogelu 
oedolion a phlant. 

Strwythurau sefydliadol fel rhwystrau posibl i weithredu Gofyn a Gweithredu 

 

Diffyg capasiti o 
ran amser gyda’r 
cleient i ofyn 
cwestiynau neu 
i’r cleient roi ateb 
digonol. 

Dylai holi wedi’i dargedu gael ei 
gefnogi drwy weithredu 
newidiadau polisi a sefydliadol sy’n 
hwyluso’r broses.   

 

Dylai awdurdodau perthnasol 
weithio â thimau staff a 
phartneriaid allanol i gytuno ar ba 
broses “Gofyn a Gweithredu” sydd 
fwyaf priodol i’w gwasanaeth. 

Diffyg 
hyfforddiant / 
addysg / profiad 
yn arwain at: 
 
Staff yn teimlo 
nad oes 
ganddynt ddigon 
o sgiliau a hyder. 
 
Diffyg 
gwybodaeth am 
yr adnoddau 
sydd ar gael. 
 
 

Dengys tystiolaeth fod rhaglenni 
cynhwysfawr – rhai sy’n cefnogi 
proses o holi wedi’i dargedu ar 
wahanol lefelau; drwy hyfforddi 
ymarferwyr, cymorth, seilwaith a 
buddsoddiad sefydliadol – yn 
arwain at adnabod mwy o drais 
gan bartner rhywiol na rhaglenni 
nad ydynt yn gynhwysfawr. 

 

Bydd hyfforddiant wedi’i ariannu 
gan Lywodraeth Cymru ar gyfer 
“Gofyn a Gweithredu” yn cael ei 
gynnig drwy’r Fframwaith Hyfforddi 
Cenedlaethol ar drais yn erbyn 
menywod, cam-drin domestig a 
thrais rhywiol.   

 

Bydd arweinwyr yn yr awdurdodau 
perthnasol hefyd yn cael cynnig 
cymorth drwy’r fframwaith hwn i 
ddangos arweinyddiaeth ar y 
mater hwn ac i ddatblygu 
seilweithiau i gefnogi’r ymarfer. 

Diffyg mynediad 
at ymyriadau 
VAWDASV 
effeithiol. 
 

Ni all unrhyw asiantaeth, ar ei 
phen ei hun, fynd i’r afael yn 
effeithiol â thrais yn erbyn 
menywod, cam-drin domestig a 
thrais rhywiol.  Dylai’r holl waith fod 
yn rhan annatod o ymateb 
amlasiantaethol. 

 

Nid rôl gweithwyr proffesiynol 
perthnasol yw dod yn arbenigwyr 
ar drais yn erbyn menywod, cam-
drin domestig a thrais rhywiol, neu 
ddod yn weithwyr arbenigol.  Bydd 
y rolau hyn yn bodoli’n lleol a bydd 

Dylid sicrhau bod y sefydliad yn 
gweithio drwy ddilyn protocol 
atgyfeirio clir ar gyfer cynnig 
opsiynau / gweithredu i ddiogelu 
oedolion a phlant. 

 

Gallai’r protocolau atgyfeirio hyn 
olygu cyd-leoli gweithwyr, er i 
lawer ni fydd hyn yn realistig. 

 

Dylid hefyd ystyried clinigau galw 
heibio ac atgyfeiriadau 
uniongyrchol ac effeithlon at 
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ymarfer effeithiol yn golygu creu 
partneriaethau cadarn a 
chynaliadwy rhwng y 
Gwasanaethau Cyhoeddus a’r 
sector arbenigol. 

wasanaethau lleol a defnyddio’r 
Llinell Gymorth Byw Heb Ofn. 

Trafferth darparu 
ystafell ddiogel 

Dylai holi wedi’i dargedu gael ei 
gefnogi drwy weithredu 
newidiadau polisi a sefydliadol sy’n 
hwyluso’r broses. 

 

Mae ystafell ddiogel yn rhywle lle 
gellir sicrhau preifatrwydd llwyr.  Ni 
fydd hyn byth yn ystafell aros 
gyhoeddus neu’n rhywle gyda dim 
ond llenni o’i gwmpas i’w guddio.   

Dylai arweinwyr sefydliad ystyried 
pa ystafelloedd sydd ar gael i 
gynnig rhywle preifat a diogel i 
drafod gyda’r cleient.  Gallai hyn 
olygu defnyddio ystafell gyfweld 
neu wneud defnydd creadigol o le 
arall. 

 

I rai grwpiau proffesiynol gallai hyn 
olygu sicrhau nad yw neb arall yn 
gallu gwrando ar sgyrsiau sy’n 
digwydd yng nghartref y cleient, 
neu mewn mannau cyhoeddus. 

Teimladau ac ofnau’r cleient fel rhwystrau posibl i weithredu Gofyn a Gweithredu 

 

Ofn dial, ofn 
ymateb, na fydd 
neb yn eu credu 
neu ofn ymateb y 
sefydliad / 
gweithiwr 
proffesiynol. 
 

Bydd ymateb empathig a chryf i 
ddatgeliad gan gleient, sy’n cyfleu 
eich bod yn eu credu ac sy'n dilysu 
eu profiad, yn tawelu meddwl y 
cleient yn syth. 

 

Pryder ynghylch 
colli preifatrwydd. 

Mae’n hollbwysig bod pob cleient 
yn ymwybodol o bolisi cyfrinachedd 
y sefydliad dan sylw ac felly’n gallu 
gwneud penderfyniadau gwybodus 
am ba wybodaeth i’w rhannu â’r 
gweithiwr proffesiynol y maent yn 
gweithio â fo neu hi a bod 
ganddynt ddisgwyliadau rhesymol 
ynghylch sut yr ymdrinnir â’r 
wybodaeth honno. 
 

Sicrhau bod polisïau’r sefydliad ar 
ddiogelu data, rhannu gwybodaeth 
a chyfrinachedd yn cael eu 
diweddaru, yn gyfreithiol ac yn 
cael eu hadolygu’n rheolaidd. 
 
Sicrhau bod y staff i gyd yn deall 
eu dyletswydd i gadw 
cyfrinachedd ac yn gallu ei 
hegluro'n glir i’w cleientiaid. 
 

Pryder y gallai 
datgelu wneud y 
sefyllfa’n waeth.  

Rhaid i ddiogelwch y cleient a’u 
plant fod yn ganolog i unrhyw 
broses “Gofyn a Gweithredu”.    
 
Ni ddylid byth cymryd unrhyw 
gamau gweithredu a chithau’n 
gwybod y byddai’n peryglu’r cleient 
a dylai staff proffesiynol leisio 
unrhyw bryder i’w goruchwyliwr 
neu reolwr os felly.   
 
Yn aml iawn bydd cleientiaid wedi 
bod yn gofalu am eu diogelwch ers 
tro cyn datgelu’r cam-drin87.   Dylai 

Sicrhau y rhoddir cyfle i adnabod 
risg yn fuan ar ôl datgelu (naill ai 
drwy lwybrau mewnol neu allanol).   
 
Sicrhau bod y staff i gyd yn deall 
eu dyletswydd i gadw 
cyfrinachedd ac yn gallu ei 
hegluro'n glir i’w cleientiaid.      
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staff proffesiynol gofio y bydd y 
cleient yn adnabod y person sy’n 
cam-drin yn well na neb arall ac 
felly rhaid cymryd eu barn nhw am 
eu sefyllfa’n wirioneddol o ddifrif.  
Mae cleient yn fwy tebygol o 
wneud yn fach na gwneud yn 
fawr o’r risg iddynt.     
 
Er na ddylid gofyn am ganiatâd i 
rannu gwybodaeth am sefyllfa 
cleient lle maen nhw neu eu plant 
mewn perygl, mae’n ymarfer da 
gweithio gyda’u caniatâd ac ar sail 
dewis, dymuniadau a theimladau’r 
cleient, lle bo hynny’n bosibl.   

Diffyg 
ymwybyddiaeth o 
wasanaethau.  

Ni ddylai staff proffesiynol 
perthnasol fod yn rhan o broses 
“Gofyn a Gweithredu” oni bai y 
cawsant eu hyfforddi’n ddigonol yn 
y gwasanaethau lleol sydd ar gael.  
Bydd “gweithredu” gan amlaf yn 
golygu egluro pa wasanaethau 
arbenigol lleol a chenedlaethol 
sydd ar gael, neu atgyfeirio atynt. 

Rhaid i hyfforddiant “Gofyn a 
Gweithredu” gynnwys gwybodaeth 
am ba wasanaethau arbenigol 
sydd ar gael ac am drothwyon a 
phrosesau atgyfeirio.  

 

 

  



103 

 

Atodiad 3: Manteision cost “Gofyn a Gweithredu” 

Amcangyfrifir bod cam-drin domestig yng Nghymru’n costio £303.5m y flwyddyn - 
£202.6m yn gostau gwasanaeth a £100.9m mewn colledion mewnbwn economaidd. 
88 
 
Mae’n debyg y bydd “Gofyn a Gweithredu”, ar y dechrau, yn gweld cynnydd mewn 
atgyfeirio at wasanaethau arbenigol gan gynnwys gwasanaeth y Cynghorwr 
Annibynnol ar Drais Domestig (IDVA).  Yn ôl y dystiolaeth mae’r model hwn, o’i 
integreiddio â Chynadleddau Asesu Risg Amlasiantaethol, yn rhoi arbedion cost o 
£2.90 o leiaf am bob punt o gost uniongyrchol i’r cyhoedd.89  
 
Os gweithredir proses “Gofyn a Gweithredu” yn llawn, disgwylir y bydd mwy o bobl 
sy’n profi trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn cael eu 
hadnabod a’u helpu. Gallai hyn gynyddu costau yn y tymor byr, o ran capasiti’r 
gweithlu presennol a gwasanaethau cymorth. Fodd bynnag, gallai hefyd arwain at 
arbedion hirdymor i nifer o sefydliadau.   
 
Mae’n anodd disgrifio’r arbedion hyn yn gywir oherwydd mae ymarfer lleol yn 
amrywio’n sylweddol a bydd arbedion o’r fath yn gysylltiedig â nodweddion y broses 
a’r gwasanaethau lleol.  Mae ymchwil gan Walby i gostau trais domestig yn awgrymu 
bod y defnydd mwy o Wasanaethau Cyhoeddus i fynd i’r afael â’r materion hyn yn 
cynyddu costau gwasanaeth.  Fodd bynnag mae hefyd yn cysylltu datblygu a 
defnyddio mwy ar Wasanaethau Cyhoeddus â llai o drais domestig, ac o ganlyniad 
mae’r gost i fusnesau a chost trais domestig i gymdeithas yn gyffredinol wedi 
lleihau.90 
 
Fodd bynnag, mae disgwyliadau ynghylch cost-effeithlonrwydd y model “Gofyn a 
Gweithredu” yn cynnwys arbedion ychwanegol yn gysylltiedig â chostau llai i’r 
system cyfiawnder troseddol, yr economi ac o ran blynyddoedd ansawdd bywyd 
ychwanegol i’r rhai yr effeithiwyd arnynt gan drais yn erbyn menywod, cam-drin 
domestig a thrais rhywiol. Mae cynlluniau bach a fu’n treialu prosesau tebyg i “Ofyn a 
Gweithredu” yn awgrymu bod y gost, mewn termau pobl ac economaidd, mor 
sylweddol fel y byddai unrhyw weithredu i ymyrryd yn gost-effeithiol.91 
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Atodiad 4: Deg egwyddor “Gofyn a Gweithredu” 
 
 

1) Mae angen ymateb Gwasanaeth Cyhoeddus ar drais yn erbyn 
menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.  Mae hyder proffesiynol i 
adnabod y problemau hyn, i holi yn eu cylch ac i ymateb yn effeithiol 
yn hollbwysig i sicrhau ymarfer clinigol a gofal cymdeithasol da. 

 
2) Dylai’r bobl sy’n datgelu trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a 

thrais rhywiol adlewyrchu amrywiaeth y boblogaeth yn yr ardal leol. 
 
3) Mae gan y Gwasanaeth Cyhoeddus rôl bwysig i’w chwarae mewn mynd 

i’r afael â’r problemau hyn, drwy gefnogi cleientiaid a chryfhau’r 
gwasanaethau y maent yn eu derbyn.  Mae angen dull mwy cyson ar 
draws Cymru o adnabod y rhai sy’n profi trais yn erbyn menywod, cam-
drin domestig a thrais rhywiol ac o asesu risg ac atgyfeirio’n briodol. 

 

4) Nid yw cleientiaid bob amser yn dweud wrth weithwyr proffesiynol am 
eu profiad heb gael eu hysgogi i wneud.  Rôl y gweithiwr proffesiynol 
yw ystyried a fyddai’n briodol gofyn cwestiynau uniongyrchol a sensitif 
mewn amgylchedd diogel a chyfrinachol.  

 

5) Mae angen eglurder ar gleient o ran sut yr ymdrinnir â’u cyfrinachedd. 
 

6) Er na ddylai byth fod yn broses o groesholi, nid un ymyriad yw “Gofyn 
a Gweithredu”. Mae pob cwestiwn yn gyfle i gynnig cymorth. Dylai 
proses o holi wedi’i dargedu gynnwys camau ôl-ddilyn gyda’r 
dioddefwr ar ôl adnabod a chyfle i ail-ofyn cwestiynau. 

 

7) Mae’n well cael sgwrs â’r cleient na defnyddio dull sgrinio. Gallai 
cwestiwn cyffredinol am brofiad rhywun o gam-drin arwain at ddatgelu 
sawl math o gam-drin.  

 

8) Dylai’r bartneriaeth rhwng darparwyr Gwasanaethau Cyhoeddus a 
darparwyr arbenigol lleol gael ei hatgyfnerthu fel y darperir polisi ac 
ymarfer mewn ffordd fwy cynhwysfawr. 

 

9) Rhaid i broses o “Ofyn a Gweithredu” gael ei hategu a’i chefnogi gan 
hyfforddiant ac arweinyddiaeth. 

 

10) Mae colli cyfle i adnabod trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a 
thrais rhywiol yn gyfle a gollwyd i atal cam-drin pellach, i adnabod risg 
i blant ac i achub bywydau. 
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Ffurflen Ymateb i’r 
Ymgynghoriad  

 
Eich enw:  
 
Sefydliad (lle bo’n berthnasol): 
 
E-bost / rhif ffôn: 
 
Eich cyfeiriad: 
 
 

 
1. A ydych yn cytuno â’r cynnig bod awdurdodau perthnasol yn dangos sut y byddant 
yn gweithredu “Gofyn a Gweithredu” (y canllawiau a gyhoeddir o dan adran 15 Deddf 
Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015)? 
 
2. Mae adran 3 yn y canllawiau’n ymwneud â chyn-gynllunio, cynllunio a gweithredu 
dull lleol neu ranbarthol o “Ofyn a Gweithredu”.  Mae wedi’i hanelu at arweinwyr, 
cydgysylltwyr a rheolwyr.  Ydy’r adran hon yn addas i’r pwrpas?  Pa wybodaeth 
ychwanegol sydd ei hangen? 
 
3. Mae adran 4 yn y canllawiau’n ymwneud ag arferion da ar gyfer “Gofyn a 
Gweithredu”. Mae wedi’i hanelu at ymarferwyr.  Ydy’r adran hon yn addas i’r 
pwrpas?  Pa wybodaeth ychwanegol sydd ei hangen? 
 
4. Mae’n bwysig bod “Gofyn a Gweithredu” yn integreiddio, cydfynd ac yn gyson â 
phrosesau diogelu statudol sydd eisoes yn bodoli.  Beth yn fwy ddylai’r canllawiau 
hyn ei gynnwys i wneud yr arferion parthed y materion hyn yn fwy eglur?   
Pa ganllawiau / prosesau / protocolau cysylltiedig y dylid cyfeirio atynt?  
 
5. Mae angen cefnogaeth hirdymor wrth gyflwyno “Gofyn a Gweithredu” ac mae 
cynllun hyfforddi Llywodraeth Cymru ar gyfer ei weithrediad cychwynnol yn 
cydnabod hyn.  Bwriedir cyhoeddi’r canllawiau hyn yn fuan yn 2016 gyda’r cyn-
gynllunio a chynllunio’n digwydd rhwng Medi 2016 a Mawrth 2017 a’r dull i’w 
gyflwyno’n genedlaethol dros dair blynedd wedyn.  Ydy’r amserlen hon yn swnio’n 
briodol, a oes unrhyw agweddau arni sy’n eich poeni? 
 
6. Bwriedir darparu’r hyfforddiant ar gyfer “Gofyn a Gweithredu” ar sail model 
“Hyfforddi’r Hyfforddwr” drwy ddefnyddio arbenigedd a phrofiadau lleol i gyfathrebu 
negeseuon yr hyfforddiant.   Pa strwythurau hyfforddi lleol neu ranbarthol presennol 
allai model o’r fath eu defnyddio? Beth yw’r sialensiau sy’n gysylltiedig â’r model a 
sut y byddai modd eu goresgyn? 
 
7. Pa gyfleoedd sydd i sicrhau bod “Gofyn a Gweithredu” yn rhoi cyfle i ddefnyddio'r 
iaith Gymraeg?  A ydych yn poeni y gallai “Gofyn a Gweithredu” gael effaith andwyol 
ar gyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg? 

Gwnewch argymhellion penodol y gellir eu hymgorffori yn y canllawiau ar “Gofyn a 
Gweithredu” ar ddefnyddio iaith a therminoleg Gymraeg ddiogel. 
 



111 

 

                                                                                                                                                  

 
8. Rydym wedi gofyn nifer o gwestiynau penodol. Os oes gennych unrhyw faterion 
cysylltiedig nad ydym wedi rhoi sylw penodol iddynt, defnyddiwch y gofod hwn i’w 
nodi: 
 
Nodwch hwynt yma: 
 
 


