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Cyflwyniad1
Datblygwyd y canllawiau hyn i helpu taleithiau, cylchdeithiau ac eglwysi fel y gallant gyflawni’r hyn 
a benderfynwyd ac a argymhellwyd yn yr adroddiad Cam-drin Domestig a’r Eglwys Fethodistaidd…
Gweithredu, a gyflwynwyd i’r Gynhadledd Fethodistaidd ym Mehefin 2005 (rhif 48 ar yr agenda). Mae’r 
adroddiad yn canolbwyntio’n bennaf ar fenywod sy’n cael eu cam-drin gan eu cymar gwrywaidd, ond 
mae cam-drin o unrhyw fath yn annerbyniol ac felly mae’r Canllawiau Arfer Da hyn yn berthnasol i 
unrhyw berthynas (1.5).

Mae’r termau trais a cham-drin yn cael eu defnyddio i olygu’r un peth drwy’r holl adroddiad hwn. Mae’r 
Swyddfa Gartref yn diffinio trais domestig fel:

Trais domestig yw unrhyw ymddygiad bygythiol, trais neu gam-drin rhwng oedolion sydd neu sydd 
wedi bod mewn perthynas, neu rhwng aelodau o’r teulu. Gall effeithio ar unrhyw un, waeth beth yw eu 
rhyw neu rywioldeb.

Gall y trais fod yn seicolegol, yn gorfforol, yn rhywiol neu’n emosiynol. Gall gynnwys trais yn seiliedig 
ar anrhydedd, anffurfio organau rhywiol menywod, a phriodas dan orfod.

Beth bynnag yw ei ffurf, anaml y mae trais domestig yn gyfyngedig i un digwyddiad. Fel rheol mae’n 
batrwm o ymddygiad camdriniol gan rywun sy’n mynnu meistroli eraill. Trwy’r ymddygiad hwn mae’r 
sawl sy’n cam-drin yn ceisio cael pŵer dros aelod o’i deulu neu ei bartner. 

Mae trais domestig yn digwydd ym mhob rhan o gymdeithas a gall pobl o bob oed, rhyw, hil a 
rhywioldeb ei ddioddef, boed gyfoethog neu dlawd ac ym mhob math o leoliad. Mae menywod yn fwy 
tebygol o ddioddef trais domestig na dynion, ac mae plant yn cael eu heffeithio hefyd – gall fod yn 
drawmatig iddynt weld y trais, ac mae cysylltiad cryf rhwng trais domestig a cham-drin plant.
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2Amcanion

Mae’r Eglwys Fethodistaidd yn ceisio cynnig lle diogel i bawb yn ei haddoliad a’i chymdeithas, 
lle bydd pawb yn gwybod am y terfynau sy’n diogelu ymddygiad derbyniol ac yn eu parchu, a lle 
bydd arferion yn cael eu trin a’u trafod yn agored, gan fynd i’r afael ag ymddygiad ac agweddau 
amhriodol neu niweidiol.

  Creu ymwybyddiaeth ynglŷn â cham-drin domestig yn y taleithiau, y cylchdeithiau ac mewn 
eglwysi lleol.

  Gwneud pobl yn fwy ymwybodol o’r gwasanaethau sy’n helpu’r rhai sydd yn dioddef cam-drin 
domestig a galluogi pobl i gael gwasanaeth, gan gynnwys hefyd lle bo’n briodol y rhai sy’n 
cyflawni’r cam-drin.

  Cynnig hyfforddiant addas gan asiantaethau arbenigol priodol ar gyfer staff allweddol ac 
arweinwyr perthnasol yn yr eglwys, ac annog aelodau eglwysig i gael hyfforddiant sylfaenol.

  Annog eglwysi i ddod i fod yn fannau sy’n cynnig diogelwch.

  Annog cydweithio ag enwadau ac asiantaethau eraill.

Yn yr Argymhellion yn Cam-drin Domestig a’r Eglwys Fethodistaidd…Gweithredu  cynigir y dylai eglwysi 
fabwysiadu cod ymarfer yn seiliedig ar y Siarter ar dudalen 6 yn y canllawiau hyn. Nid dim ond mater 
o feddu ar ddatganiad polisi yw datblygu polisi. Mae hefyd yn golygu cael gwybodaeth weithredol am 
effeithiau cam-drin domestig ar yr holl bobl dan sylw, a defnyddio strategaethau bugeiliol ac ymarferol i 
helpu pobl sydd mewn perthynas gamdriniol. Mae polisi yn helpu pobl i feddwl am oblygiadau’r materion 
dan sylw. Mae dogfennau polisi yn rhoi strwythur i’r gwaith atal a chefnogi, ac maent yn fuddiol i gyfeirio 
atynt wrth fonitro’r sefyllfa.

(Cam-drin Domestig a’r Eglwys Fethodistaidd…Gweithredu 4.1 ac Argymhelliad 1)

Mae’r canllawiau hyn yn cynnwys y Siarter a hefyd model o bolisi ar gyfer eglwys leol (Adran 14, tudalen 
22), sy’n dangos sut y gellir defnyddio’r Siarter er mwyn datblygu cynllun gweithredu ar gyfer yr eglwys 
gam wrth gam.

3Mater o bolisi
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Siarter4
Mae’r eglwys hon – 

1 yn credu bod pob math o gam-drin domestig yn annerbyniol ac yn anghyson/
anghydnaws â’r ffydd Gristnogol a ffordd Gristnogol o fyw;

2 yn derbyn bod cam-drin domestig yn broblem ddifrifol sydd yn digwydd mewn 
teuluoedd yn yr eglwys yn ogystal ag yn y gymdeithas ehangach;

3 yn ymrwymo i wrando, cefnogi a gofalu am y rhai sy’n cael eu heffeithio gan gam-drin 
domestig;

4 am weithio gydag asiantaethau cefnogi, gan ddysgu ganddynt a’u cefnogi mewn ffyrdd 
priodol, a bydd yn rhoi cyhoeddusrwydd i’w gwaith;

5 am chwarae ei rhan i ddysgu bod cam-drin domestig yn bechod;

6 yn credu mewn Duw llawn cariad, cyfiawnder, trugaredd a maddeuant;

7 am ddysgu i bobl beth a olyga bod yn wryw a benyw ac wedi ein creu yn gyfartal, ar lun 
a delw Duw;

8 am geisio penodi rhai i gynghori ac annog defnyddio canllawiau arferion da, a rhoi 
gwybod i’r Eglwys am y modd y rhoddir y Siarter hon, a’r Argymhellion yn yr adroddiad 
hwn, ar waith a’u datblygu.

(O Siarter a ddatblygwyd gan Eglwysi Ynghyd yn Swydd Gaerloyw, ac a addaswyd gan Eglwysi 
Ynghyd yn Rhanbarth Glannau Merswy, Undeb Bedyddwyr Prydain ac eraill)
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5Cyfrifoldeb

(Cam-drin Domestig a’r Eglwys Fethodistaidd…Gweithredu 4.5)

Ym mhob Talaith, mae’r gweithgor yn awgrymu y dylid penodi grŵp (neu unigolyn) i fod yn gyfrifol 
am faterion cam-drin domestig trwy ddilyn argymhellion yr adroddiad Gweithredu a phenderfyniadau’r 
Gynhadledd. Efallai y gall hyn fod yn rhan o gyfrifoldeb y Swyddog Diogelu – beth bynnag, fe ddylai gael 
ei wneud mewn cydweithrediad clòs â’r swyddog hwnnw.

Bydd hyn yn golygu

 hyrwyddo rhannu a defnyddio’r Canllawiau Arfer Da hyn;

 datblygu llyfrgell o adnoddau a gwybodaeth, gan ddefnyddio adnoddau sydd ar gael fel y rhai a 
restrir yn yr adran Adnoddau yn y canllawiau hyn (tudalen 18 ymlaen);

 annog eglwysi lleol a chylchdeithiau i fod yn ymwybodol o rifau ffôn a gwasanaethau cefnogi yn 
lleol;

 bod yn bwynt cyswllt ar gyfer gweinidogion, arweinwyr lleyg ac aelodau eglwysig a gallu cynnig 
cyngor a gwybodaeth iddynt;

 cynghori a rhoi gwybodaeth i’r Dalaith, a monitro arferion;

 galluogi  a hyrwyddo gweithdai a mathau eraill o hyfforddiant trwy rwydweithio â gwasanaethau 
ac asiantaethau cefnogi yn lleol;

 annog y Dalaith i gadw 25 Tachwedd fel diwrnod rhyngwladol yn erbyn Trais yn Erbyn 
Menywod, neu’r Sul agosaf i’r dyddiad hwn.

Atal, amddiffyn a chyfiawnder, darpariaeth a chymorth 6
Mae darpariaethau cynhwysfawr yn awr wedi’u sefydlu yng Nghymru, Lloegr a’r Alban er mwyn ymateb 
i drais domestig drwy’r llysoedd. Mae’r rhain yn cynnwys materion sy’n dod i sylw’r llysoedd troseddol, 
sifil a theulu. Dylai cyngor am unrhyw un o’r materion hyn fod ar gael yn ddi-dâl gan gyfreithwyr, gan 
ddefnyddio arian cyhoeddus. Mae gwybodaeth fanwl i’w chael ar wefan Cymorth i Fenywod, ac mae 
gwefan “Rights of Women” yn cynnwys Llawlyfr Gwaharddebau manwl.
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Sut y gall yr Eglwys helpu i atal digwyddiadau?7
(Cam-drin Domestig a’r Eglwys Fethodistaidd…Gweithredu 4.7)

Codi ymwybyddiaeth trwy gyfrwng dysgu ac addoli

Gweithio gyda phlant a phobl ifanc

Rhannu gwybodaeth am asiantaethau lleol

Hyfforddi pobl ar bob lefel yn yr Eglwys

7.1 Codi ymwybyddiaeth trwy gyfrwng dysgu ac addoli
(gweler Cam-drin Domestig a’r Eglwys Fethodistaidd…Gweithredu, Adrannau II a III 3.6 i 3.10)

 Gall arweinwyr addoliad godi’u llais yn erbyn cam-drin domestig wrth bregethu, dysgu a 
gweddïo, yn enwedig ar 25 Tachwedd ond hefyd ar adegau eraill. (25 Tachwedd yw Diwrnod 
Rhyngwladol Gweithredu yn erbyn Trais yn erbyn Menywod.) Mae deunydd buddiol i’w gael yn 
Adran 16 yn y canllawiau hyn, Adnoddau Pellach (tudalen 23) ac yn yr adran Diwinyddiaeth 
(Adran II) yn Cam-drin Domestig a’r Eglwys Fethodistaidd…Gweithredu.

 Dylid cynnig adnoddau i weinidogion, diaconiaid ac arweinwyr eglwysig fel y gallant wneud 
datganiadau clir i ddweud bod cam-drin domestig yn beth drwg, a mynd i’r afael â’r mythau 
sy’n peri bod rhai yn dal i ystyried cam-drin yn ddibwys. (gweler Cam-drin Domestig a’r Eglwys 
Fethodistaidd…Gweithredu Adran I, tudalen 13).

 Mae’n rhaid parhau i herio anghydraddoldeb rhywiol ym mhob agwedd ar fywyd yr Eglwys. 
Dylid cynnig cyfle i drafod y materion hyn yng nghymuned yr Eglwys, drwy’r taleithiau, y 
cylchdeithiau a’r eglwysi lleol.

 Dylai ein hieithwedd adlewyrchu’r hyn rydym yn ei gredu am gydraddoldeb ac urddas, ac nid 
ymyleiddio fwyfwy y rhai sydd efallai yn teimlo’n barod nad oes iddynt fawr o werth.1 

 Mae angen meddwl am y ffordd rydym yn defnyddio’r Beibl, a sut y gall pwyslais diwinyddol 
fod yn gadarnhaol neu’n niweidiol i’r rhai sy’n cael eu cam-drin (gweler Cam-drin Domestig a’r 
Eglwys Fethodistaidd…Gweithredu, Adran II Diwinyddiaeth).

7.2 Gweithio gyda phlant a phobl ifanc

 Mae ymwybyddiaeth gynyddol o Ddiogelu ymhlith pobl yn yr Eglwys, mewn perthynas â phlant, 
pobl ifanc ac oedolion sy’n agored i niwed. Argymhellir ychwanegu at y polisïau sy’n bodoli 
eisoes trwy nodi’n glir beth y dylid ei wneud os bydd plentyn neu unigolyn ifanc yn datgelu 
gwybodaeth am gam-drin domestig. Dylid nodi y cydnabyddir yr angen i ofyn i rywun cymwys 
am gyngor, gan ddweud i bwy y dylid gofyn.

 Dylid rhoi peth hyfforddiant  ar gam-drin domestig i’r rhai sy’n gweithio gyda phobl ifanc, 
1 Inclusive Language and Imagery about God. Adroddiad i’r Gynhadledd Fethodistaidd 1992
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7Sut y gall yr Eglwys helpu i atal digwyddiadau?

athrawon Ysgol Sul ac arweinwyr clybiau yn yr wythnos ar gyfer plant a phobl ifanc, ar yr un 
pryd ag yr hyfforddir arweinwyr sy’n gweinidogaethu i’r oedolion yn y gynulleidfa.

 Dylai arweinwyr anelu i gadarnhau a modelu perthnasau da, cadarnhaol yn eu gwaith gyda 
phobl ifanc.

 O fod yn ymwybodol o raglen Addysg Bersonol, Iechyd a Chymdeithasol yr ysgolion lleol, gellir 
defnyddio’r rhaglen hon i agor trafodaeth ynglŷn â pharch mewn partneriaethau a pherthnasau 
gwaith. Gall y drafodaeth gynnwys pethau fel –  
 
Pa rinweddau ydw i’n eu gwerthfawrogi yn y bobl rydw i’n eu hadnabod ac yn y rhai sy’n rôl-
fodelau i mi?  
Beth yw ystyr parchu gwahaniaethau?  
Pryd y dylwn gadw cyfrinach i mi fy hun neu ffrind? 
At bwy y galla i fynd i gael cymorth a chefnogaeth?2 

 Gellir annog arweinwyr ieuenctid i wahodd siaradwr a fydd yn ysgogi trafodaeth, efallai rhywun 
o’r Fforwm Trais Domestig neu Uned Deulu’r Heddlu.

7.3 Rhannu gwybodaeth am asiantaethau lleol

 Anogir eglwysi lleol i arddangos posteri a gwybodaeth gan yr asiantaethau cefnogi lleol - 
Fforwm Trais Domestig, Cymorth i Fenywod, ‘Refuge’, Cymorth i Ddioddefwyr, ‘Respect’ - a 
sicrhau bod rhif ffôn y lloches leol ar gyfer menywod ar gael yn yr eglwys a’r neuadd. Gweler 
Adran 14 (t19) am fanylion cyswllt. 
 
Gall y pethau hyn ei gwneud yn glir bod yr eglwys yn lle diogel i ddioddefwyr siarad ac yn fan 
lle bydd cyflawnwyr trosedd yn cael eu herio.

 Gellir ffurfio cysylltiadau â mudiadau ecwmenaidd perthnasol fel Eglwysi Ynghyd yn Lloegr 
(CTE), Eglwysi’n Gweithredu Ynghyd yn yr Alban, CYTÛN (Eglwysi Ynghyd yng Nghymru), 
Prosiect Cyngor Eglwysi’r Byd i Oresgyn Trais yn erbyn Menywod ac ymgyrch newydd 
‘Restored’ www.restoredrelationships.org.uk, sydd i gyd yn cynnig adnoddau neu gysylltiadau 
buddiol. (Gweler Adran 16, Adnoddau Pellach, tudalen 24)

 Mae Cynadleddau Asesu Risg Aml-asiantaeth (MARAC) bellach yn gweithredu ym mhob rhan 
o’r Deyrnas Gyfunol. Mae’r cyfarfodydd hyn yn ystyried y 10% mwyaf difrifol o achosion trais 
domestig. Maent yn derbyn atgyfeiriadau gan yr heddlu, gweithwyr Trais Domestig, Cymorth 
i Fenywod ac unrhyw asiantaeth neu grŵp gwirfoddol arall sy’n dymuno atgyfeirio achos. 
Mae hynny’n cynnwys yr eglwys leol, fel rheol trwy law gweithiwr Trais Domestig neu rywun 
arall sy’n gweithio yn y maes hwn yn benodol. Y nod yw datblygu cynllun diogelu ar gyfer pob 

2 Cymerwyd o Respectful Relationships: Raising awareness of Domestic Abuse in Primary School, Fforwm Trais 
Domestig Peterborough
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Sut y gall yr Eglwys helpu i atal digwyddiadau?7
achos, yn seiliedig ar holl wybodaeth ac ymrwymiad pawb sy’n gweithio gyda’r teulu ac yna 
cadw llygad ar y cynnydd a wneir yn y misoedd nesaf. Mae gwybodaeth ar gael trwy CAADA 
(cyd-drefnu gweithredu yn erbyn cam-drin domestig) www.caada.org.uk

 Anogir eglwysi a chylchdeithiau i ymuno â’r Fforwm Trais Domestig lleol (mae Fforwm o’r 
fath yn y rhan fwyaf o drefi ac ardaloedd yn awr). Gellir cael hyd iddynt trwy’r Llyfr Ffôn neu 
Ganolfan Gynghori, neu drwy’r rhyngrwyd.

7.4 Hyfforddi pobl ar bob lefel yn yr Eglwys

Mae’r prif adroddiad, Cam-drin Domestig a’r Eglwys Fethodistaidd…Gweithredu, yn ymdrin â mater 
hyfforddiant, ym mharagraffau 3.18-3.22. Bydd angen hyfforddiant a chodi ymwybyddiaeth ymhlith y 
rhai sy’n paratoi ar gyfer gweinidogaeth fugeiliol a dylid cynnig hyfforddiant mewn swydd a hyfforddiant 
mewn cylchdeithiau ac eglwysi lleol. Dylai ymwybyddiaeth sylfaenol o faint o gam-drin domestig 
sy’n digwydd a beth yw ei effeithiau ar unigolion, teuluoedd a chymdeithas, fod yn rhan hanfodol 
o’r hyfforddiant craidd ar gyfer pob gweinidogaeth fugeiliol. Bydd hyfforddiant yn helpu unigolion ac 
eglwysi i feddwl am y modd y mae cam-drin domestig yn effeithio ar bawb pan fydd yn digwydd, a sut 
orau i gefnogi rhywun yn eu cymuned eglwysig eu hunain.

Yn yr hyfforddiant a roddir i weithwyr bugeiliol a gwrandawyr, rhaid cynnwys sgiliau gwrando sylfaenol 
a sut i wybod pryd y mae angen cymorth pellach. (Gweler Adran 13, tudalen 18).

Mae hefyd yn hanfodol bod pobl ar bob lefel yn yr Eglwys yn cael eu hannog i fyfyrio ar y materion 
a godir yn yr Adran Ddiwinyddiaeth (Adran II) yn Cam-drin Domestig a’r Eglwys Fethodistaidd…
Gweithredu.

Pwysleisir hefyd yn Cam-drin Domestig a’r Eglwys Fethodistaidd…Gweithredu (paragraffau 3.23-3.24) 
bwysigrwydd cydweithio ag asiantaethau eraill. Gall hynny gynnwys rhannu arferion da a manteisio 
ar arbenigedd eraill. Gall asiantaethau fel y Fforwm Trais Domestig lleol, Cymorth i Fenywod neu’r 
Bwrdd Diogelu lleol gynnig modiwlau hyfforddi ar wahanol lefelau, ar gyfer cyrff statudol neu wirfoddol 
eraill (gweler Adran 8 am wybodaeth bellach). Fel rheol maent yn hapus iawn i gydweithio ag eglwysi 
a chynnig hyfforddiant neu wybodaeth. Mae cydweithio yn hollbwysig gan ei fod yn galluogi’r eglwys i 
chwarae ei rhan mewn modd cadarnhaol yn y gymuned.

Efallai yr hoffai cylchdeithiau ystyried cynnal diwrnod astudio i helpu i godi ymwybyddiaeth ymhlith 
cynulleidfaoedd yr eglwysi lleol o’r materion hyn.
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Mae gan yr Eglwys Fethodistaidd Rwydwaith Hyfforddi a swyddogion i gysylltu â hwy ar gyfer trefnu 
pob hyfforddiant.

Mae cymryd rhan mewn diwrnod hyfforddi a drefnir ar gyfer asiantaethau eraill yn ffordd ardderchog 
o ddod i wybod sut y mae eraill yn gweithio. Mae hefyd yn gyfle i ddatblygu arferion rhwydweithio 
da. Wedyn bydd yn haws o lawer cael cefnogaeth gan asiantaethau eraill, ac i’r eglwys allu cynnig 
cefnogaeth fel y bo’n briodol a phan fydd angen.

Gall modiwlau hyfforddi ddefnyddio clipiau fideo, cyflwyniadau gan asiantaethau a gwaith grŵp. Gellir 
cynnwys y mathau canlynol o hyfforddiant mewn modiwlau:

Hyfforddiant sylfaenol

1 Codi Ymwybyddiaeth:
Beth yw cam-drin domestig?
Archwilio’r mythau
Deall agweddau
Beth mae asiantaethau eraill yn ei wneud, a sut maent yn gweithio?
Rhwydweithio ag asiantaethau eraill

2 Ym mha ffyrdd y mae cam-drin domestig yn effeithio ar fenywod, dynion a phlant?

Digwyddiadau mawr bywyd
Effaith ar hunan-barch ac ymddygiad
Pam mae menywod yn aros?
Pa gymorth sydd ar gael?
Cysylltiadau rhwng cam-drin plant a cham-drin domestig
Beth am faterion yn ymwneud â chyswllt?
Cysylltiadau â cham-drin alcohol a chyffuriau
Effeithiau ar iechyd

Hyfforddiant arbenigol

Yn ogystal, bydd cyfleusterau ar gael mewn rhai mannau i gyflwyno modiwlau hyfforddi penodol 
ar gyfer y rhai sy’n gweithio gyda charfanau arbennig o bobl sy’n wynebu camdriniaeth, ond mae’r 
hyfforddiant hwn yn fwy arbenigol:

3 Gweithio gyda dioddefwyr a goroeswyr

4 Gweithio gyda’r rhai sydd wedi cyflawni troseddau

5 Gweithio gyda phlant
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Beth sy’n digwydd pan fydd honiadau o gam-drin?9
Pan wneir honiadau, mae angen ystyried rhai cwestiynau ar unwaith. Mae mwy o frys gyda rhai 
achosion ac weithiau mae’r risg a ddaw yn sgil y datgelu a’r honiadau yn fwy. Gall pobl ddatgelu 
camdriniaeth a ddechreuodd amser maith yn ôl, sydd wedi dod i ben neu sy’n dal i ddigwydd. Gall 
dioddefwr fod yn ddiogel ond wedi dioddef trawma, lle nad oes honiad neu ddatgeliad newydd yn cael 
ei wneud ond lle bo angen cefnogaeth ac iachâd serch hynny. Mater arall yw rhoi gwybod i’r heddlu 
– ni ddylai dioddefwr fod dan unrhyw bwysau i roi gwybod i’r heddlu er mwyn cael ymateb gan yr 
eglwys.

Dyma rai cwestiynau i’w cadw mewn cof wrth benderfynu beth i’w wneud nesaf – 

 A oes perygl uniongyrchol i’r dioddefwr ac i unrhyw blant? (Gweler Adran 11 Siart Llif 
Datgeliadau ar dudalen 15 yn y canllawiau hyn)

 A yw’r dioddefwr wedi mynegi pryder am ryw unigolyn, neu a yw rhywun arall yn gwneud? Os 
mai rhywun arall sy’n gwneud, a yw’r dioddefwr yn gwybod bod hyn yn digwydd?

 Gofynnwch i chi eich hun a yw’r mater yn debygol o fod yn gŵyn ffurfiol o dan drefn ddisgyblu’r 
eglwys, neu ai mater o fod angen cymorth a chefnogaeth ydyw yn anad dim?

 A oes cwyn wedi’i gwneud i’r heddlu, ac os felly beth a wnaed yn ei chylch?

Os bydd cynulleidfa yn wynebu sefyllfa o’r fath, efallai y bydd arnynt angen cymorth; gall fod yn anodd 
iawn wynebu tyndra (e.e. rhwng y rhai sydd “ar ochr” y naill neu’r llall o’r partneriaid). Dyna pryd y gall 
cefnogaeth ehangach gan yr eglwys (y gylchdaith neu’r dalaith ) fod yn amhrisiadwy, ac fe allai fod 
yn rhan o swyddogaeth y rhai sy’n dal cyfrifoldeb yn y dalaith (gweler Cam-drin Domestig a’r Eglwys 
Fethodistaidd…Gweithredu Adran III, a’r canllawiau hyn, Adran 5 Cyfrifoldeb).

Pan gynigir cefnogaeth ac amddiffyniad, mae angen cydnabod yr angen i rywun  sydd â sgiliau 
arbenigol weithio gyda’r sawl a gyflawnodd y drosedd, a deall pryd y gall yr eglwys gynnig cefnogaeth 
fugeiliol ochr yn ochr â’r gwaith hwnnw.

Mae gwahaniaeth rhwng cam-drin lle mae ymchwiliad troseddol eisoes yn cael ei gynnal, neu lle mae’r 
camdriniwr yn destun gorchymyn llys, a honiad nad yw wedi cael ei ddwyn i sylw’r heddlu. Dyna pryd y 
bydd y rhan fwyaf o eglwysi’n teimlo’r angen i ymgynghori â rhywun sydd â chyfrifoldeb am y materion 
hyn yn y dalaith, os oes rhywun wedi’i benodi, er mwyn ymateb mewn modd priodol, neu pan fyddant 
yn teimlo’r angen i gysylltu ag asiantaethau arbenigol yn lleol (gweler tudalennau 19-21 am gymorth 
arbenigol sydd ar gael trwy’r wlad).

Mae hefyd yn bwysig cofio na ellir cefnogi’r sawl sydd wedi’i gam-drin a’r sawl a’i cam-
driniodd yn yr un gymuned eglwysig oni bai  bod y ddau, yn annibynnol ar ei gilydd, yn dweud 
yn bendant mai dyna yw eu dymuniad, ac ni all yr un unigolyn gynnig cefnogaeth fugeiliol i’r 
ddau.



Ail argraffiad Awst 2010                                                                 Canllawiau Arfer Da • Cam-drin Domestig 13

9Beth sy’n digwydd pan fydd honiadau o gam-drin?

Diogelwch gweinidogion, diaconiaid a gweithwyr eglwysig

Mae diogelwch gweithwyr eglwysig yn bwysig.

Dylid dilyn arferion da pan fydd gweinidog neu ddiacon, arweinydd lleyg neu aelod arall o gymuned yr 
eglwys yn gwrando fel rhan o waith bugeiliol. Mae hyn yn golygu y bydd mwy nag un unigolyn yn yr 
adeilad bob amser yn ystod cyfarfodydd a drefnwyd. Dylid sicrhau bod mannau tawel ar gael lle gellir 
cynnig cyfrinachedd wrth wrando, ond yn ddelfrydol dylai rhywun arall hefyd fod yn ymwybodol ble 
a phryd y mae rhywun yn gwrando’n gyfrinachol. Mae hynny’n amddiffyn y gwrandäwr a’r sawl sy’n 
ceisio cymorth.

Mae’n bwysig bod y rhai sy’n gwrando yn gwybod pa bryd y mae’n rhaid dweud y bydd angen iddynt 
siarad â rhywun arall, boed hynny yn sgil eu hanghenion eu hunain neu anghenion y sawl sy’n ceisio 
cymorth, neu oherwydd mai dyna sy’n orfodol. (Er enghraifft, ymwybyddiaeth o gam-drin plant neu 
faterion diogelwch eraill neu faterion troseddol).

Mae’n bwysig i’r sawl sy’n gwrando fod yn ymwybodol o natur perthnasau bugeiliol a’r cyfyngiadau 
sydd arnynt.
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10.1 Ymateb yn briodol

Mae’n rhaid darparu adnoddau ar gyfer unigolion a chymunedau eglwysig er mwyn iddynt allu ymateb 
yn briodol a helpu pan wneir honiadau o gam-drin domestig. Rhaid sylweddoli bod menywod a dynion 
sydd wedi’u cam-drin yn ei chael yn anodd dweud beth sydd wedi digwydd ac mae’n bosibl y byddant 
yn mynd at ffrind yn y gynulleidfa yn hytrach na gweinidog neu weithiwr bugeiliol.

Dengys ymchwil fod menywod weithiau’n siarad â nifer o unigolion cyn i rywun eu credu a’u cysuro. 
Mae’n debygol y bydd menyw sydd mewn trybini yn troi at ffrind neu berthynas cyn mynd at rywun 
mewn awdurdod. Mae dynion sydd wedi dioddef camdriniaeth hefyd yn ei chael yn anodd iawn 
ymddiried yn rhywun.

Mae’n rhaid wrth arbenigedd proffesiynol ar gyfer gwaith mwy arbenigol ond mae’n hollbwysig nad yw 
mynd i’r afael â cham-drin domestig yn cael ei ystyried yn fater i rywun arall. Rhaid i holl gymuned yr 
eglwys ddangos cyfrifoldeb. Mae’n rhaid hefyd wrth hyfforddiant i wybod sut i ymateb - os bydd neb 
yn credu’r unigolyn, neu os nad oes neb yn gwrando arni’n briodol, neu os na roddir gwybodaeth a 
chefnogaeth dda, gall hyn ei rhwystro rhag gwella am flynyddoedd.

Cyflawnwyr trosedd. Mae’n bwysig bod y rhai a gyflawnodd drosedd yn wynebu’r canlyniadau ond 
mae’n rhaid gallu ymateb hefyd i’r rhai a gyflawnodd drosedd ac sy’n ceisio cymorth. [Gweler Adran 12 
yn y canllawiau hyn, Beth am gymorth bugeiliol i gyflawnwyr trosedd?]

10.2 Swyddogaeth yr eglwys

Yn yr amgylchiadau hyn, swyddogaeth yr eglwys yw cydgerdded â’r dioddefwr ar y daith yn ôl i fywyd 
cyflawn. Gellir gwneud hyn mewn partneriaeth a chyda cymorth arbenigol gan asiantaethau eraill. 
Gall eglwysi gynnig gwir gyfeillgarwch pan fydd pobl yn teimlo’n unig a heb hunan-barch. Trwy gynnig 
anogaeth a gobaith, galluogir yr unigolyn i ddechrau teimlo’n ddiogel.

Mae diwylliant yr eglwys leol yn bwysig (gweler Cam-drin Domestig a’r Eglwys Fethodistaidd…
Gweithredu Adran III). Pan fydd bywyd yr eglwys yn agored a’r prosesau yn dryloyw, gyda phobl yn 
teimlo y gallant fod yn onest â’i gilydd, bydd cyfle i rywun a gam-driniwyd neu sydd wedi cam-drin 
rhywun arall, siarad am beth sy’n digwydd.

10.3 Diogelwch yn gyntaf

Yng nghyswllt diogelwch, mae’r egwyddorion sylfaenol ar gyfer gweithwyr bugeiliol a gwrandawyr yn 
fuddiol (gweler y canllawiau hyn, Adran 13 (tudalen 18)).

i Credu’r  hyn a ddywedir yw’r man cychwyn o reidrwydd pan fydd rhywun yn datgelu cam-drin 
domestig, yr un fath â cham-drin plant.
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ii Pa fath o gefnogaeth y mae ar yr unigolyn ei eisiau neu ei angen? Bydd hyn yn dibynnu ar 
lawer o ffactorau, nid lleiaf cyflwr emosiynol y dioddefwr ac agosrwydd  y sawl a gyflawnodd y 
drosedd. Mae ymddiriedaeth a chyfrinachedd yn hollbwysig i ddiogelu’r dioddefwr a gofalu am 
ei les, ac i ddiogelu a gofalu am les y sawl sy’n ei gefnogi. Unwaith y bydd perthynas gefnogol 
wedi’i sefydlu rhwng y dioddefwr a’r gwrandäwr, gellir cysylltu ag asiantaethau eraill i gael 
cyngor a chymorth mwy penodol. Mae’n bwysig sylweddoli mai un cam ar y tro yn unig y gall y 
dioddefwr ei gymryd fel rheol, o’r foment y bydd yn datgelu’r cam-drin ymlaen.

iii Yr hyn sy’n hanfodol i sicrhau diogelwch y sawl sy’n gwneud honiad o gam-drin a’r teulu yw

 cyfrinachedd.

 na ddylai un eglwys neu un gofalwr bugeiliol geisio cefnogi’r ddau bartner yn yr un 
gymdeithas eglwysig oni bai bod y ddau, yn annibynnol ar ei gilydd, wedi dweud mai 
dyna yw eu dymuniad (os felly, dylid holi’r unigolyn neu’r grŵp cefnogol yn y Dalaith). 
Mae ceisio cefnogi’r ddau bartner yn gwneud yr eglwys yn anniogel ar gyfer y dioddefwr 
ac fe all ymddangos bod ymddygiad y sawl sydd wedi cam-drin yn cael ei gymeradwyo. 
Ni ddylai’r dioddefwr fyth fod yr un sy’n gorfod gadael yr eglwys, heblaw os mai 
dyna’r unig ddewis diogel.

 cydweithio ag asiantaethau eraill – mae’n hollbwysig nad yw aelodau’r eglwys, 
gweinidogion na gweithwyr bugeiliol yn ymgymryd â swyddogaeth nad ydynt yn 
gymwys ar ei chyfer.

 yn achos honiadau yn erbyn gweinidogion, neu aelodau staff, dylid dilyn trefn gwyno’r 
Eglwys Fethodistaidd.

iv Cynllun Argyfwng

Lle bo’n briodol, trafodwch gynllun argyfwng er mwyn sicrhau y gall dioddefwr sy’n penderfynu 
dychwelyd adref ddianc yn ddiogel unrhyw bryd. Mae rhagor o wybodaeth ar gael am wasanaethau’r 
llywodraeth gan www.direct.gov.uk neu yn y sector gwirfoddol gan www.womensaid.org.uk
Y pwyntiau pwysig ar gyfer cynllun argyfwng yw:

1 Cynllunio sut i ddianc mewn argyfwng a chael cymorth gan eich cymdogion os yn bosibl.

2 Cadw arian mewn lle diogel ar gyfer tacsi neu fws a galwadau ffôn.

3 Gofalu bod gennych eich allwedd eich hun i’r tŷ.

4 Bod â dillad yn barod ar eich cyfer chi a’ch plant rhag ofn y bydd eu hangen.

5 Sicrhau bod gennych rifau ffôn eich grŵp Cymorth i Fenywod agosaf, yr Heddlu, y 
Samariaid, y Gwasanaethau Cymdeithasol, eich Meddyg Teulu ac unrhyw rifau personol y 
bydd arnoch eu hangen.
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6 Ceisio bod â’ch Cerdyn Cyfrif Budd-dal Plant ar gyfer y Swyddfa Bost, eich llyfr rhent, eich 
llyfr banc, eich tystysgrifau priodas a geni, eich pasport a’ch trwydded yrru gyda chi pan 
fyddwch yn gadael.

10.4 Cyfrinachedd

Mae angen pwysleisio cyfrinachedd. Mae’n hanfodol fod y bobl sy’n cynnig cefnogaeth yn cadw 
cyfeiriadau yn gyfrinachol, felly hefyd wybodaeth am blant ac ysgolion ac ati, a ble a sut y mae’n 
ddiogel cysylltu â’r sawl sy’n cael ei cham-drin. Mae’n bwysig peidio â chytuno i drosglwyddo llythyrau 
gan y sawl a gyflawnodd y drosedd – mae’r dioddefwr yn gwybod ble mae’n byw a gall gysylltu ag ef 
os yw’n dymuno.

10.5 Plant

Mae plant hefyd mewn perygl mewn sefyllfaoedd camdriniol. Maent yn gwybod llawer mwy nag y 
mae’r rhieni yn ei dybio. Mae 90% yn yr un ystafell neu yn yr ystafell nesaf pan fydd cam-drin yn 
digwydd. Gall plant sy’n gweld un o’u rhieni’n cael ei gam-drin ddioddef anaf corfforol wrth geisio 
ymyrryd, ac maent mewn perygl o ddioddef cam-drin emosiynol a seicolegol. Mae tystiolaeth gynyddol 
hefyd o orgyffwrdd rhwng cam-drin domestig a mathau eraill o gam-drin uniongyrchol ar blant. Mae 
hyn yn dangos pa mor bwysig yw polisi diogelu a bod angen gwybod a pharchu bob amser y terfyn o 
safbwynt cyfrinachedd pan fydd plentyn mewn perygl.

10.6 Cynnig cefnogaeth ac atgyfeirio

Efallai mai’r peth priodol i’w wneud yw atgyfeirio’r achos i sylw asiantaeth arall neu’r Dalaith neu’r 
Cyfundeb er mwyn cael cefnogaeth. Lle nad oes plant, mae’n rhaid gofyn caniatâd y dioddefwr cyn 
gwneud hyn. Gofynnwch a hoffai’r dioddefwr gael cyfle arall i siarad â chi neu i gael eglurhad ar yr 
hyn y gobeithir amdano gan yr eglwys, a beth y gellir yn realistig ei gynnig. Os nad yw’r dioddefwr 
yn dymuno i chi atgyfeirio’r achos i sylw asiantaeth arall, dylech roi manylion cyswllt yr asiantaethau 
pwysicaf iddi, fel y gall gysylltu pan fydd yn barod os dymuna. (Gweler Adran 14, tudalen 19).

10.7 Risgiau 

Mae’n rhaid i arweinwyr a gweithwyr fod yn ymwybodol mai’r adeg pan fydd dioddefwyr cam-drin 
domestig yn wynebu’r risg mwyaf yw pan fydd y cwpl yn gwahanu neu yn union wedyn.

Sylwer – NID lle’r eglwys na’i gweinidog na’i haelodau yw ymyrryd rhwng partneriaid.
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Amlinellwch y dewisiadau realistig sydd ar gael 
– e.e. yr heddlu, Cymorth i Fenywod, lloches, tŷ 
diogel.
Rhowch wybodaeth addas, taflenni a rhifau 
cyswllt.
Gwnewch atgyfeiriad ar ran y dioddefwr (gyda’i 
chaniatâd) os mai dyna ei dymuniad
Cadwch gofnodion o’r digwyddiadau a’r hyn a 
wnaed, a’u cadw’n ddiogel.
Parhewch i gynnig cefnogaeth a chyswllt bugeiliol.

GWNEUD DIM?
Ni chafodd eich amser ei wastraffu. Bydd y dioddefwr 
yn gwybod y gall droi atoch am gymorth pellach eto, 
eich bod wedi ei chredu ac nad arni hi y mae’r bai.
Efallai y gallwch gynnig cyfleoedd eraill i ddod i 
siarad. Ni allwch orfodi rhywun sydd wedi dioddef 
cam-drin domestig i wneud dim.
Efallai mai dim ond gwrando a rhoi gwybodaeth y 
gallwch ei wneud.
Cofnodwch beth a ddywedwyd wrthych, beth a 
wnaethoch, os rhywbeth, a beth yw eich pryderon.
Efallai y byddwch am drafod eich pryder â’r unigolyn 
sydd â chyfrifoldeb yn y Dalaith – os felly, gofynnwch 
am ganiatâd y dioddefwr.
Dyddiwch y cofnod a’i gadw’n gyfrinachol.
PEIDIWCH Â THEIMLO NAD YDYCH WEDI 
CYFLAWNI’CH CYFRIFOLDEB OS NA ALLWCH 
WNEUD DIM MWY NA HYN.

PARCH
Credwch y dioddefwr • Peidiwch â gofyn am brawf o drais • Sicrhewch y dioddefwr nad arni hi  

y mae’r bai • Rhowch sicrwydd y cedwir cyfrinachedd ond eglurwch y terfynau.

A oes plant?

A yw’r dioddefwr yn teimlo ei bod mewn perygl yn awr?

A yw’n gofyn ar i 
rywbeth pellach 
gael ei wneud?

YdiNac ydi DIOGELWCH YN GYNTAF
Cofiwch y gall unrhyw ymyrraeth gennych 
chi roi’r dioddefwr, chi eich hun neu eich 
cydweithwyr mewn perygl.
Dilynwch ddymuniadau’r dioddefwr, nid 
beth rydych chi’n meddwl sydd arni ei 
angen.
Ystyriwch y cyfyngiadau sy’n bodoli yn 
awr o ran amser / lleoliad.

Oes

Nac ydi Ydi

Pwysleisiwch effeithiau 
trais domestig ar blant, e.e. 
perygl corfforol, bod yn 
dystion i drais.

Trafodwch eich pryderon 
â’ch swyddog cyswllt 
diogelu a dilynwch Drefn 
Ddiogelu’r eglwys.

Nac oes
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Rhan o’r gwaith o ddangos bod yr eglwys yn credu bod trais domestig yn annerbyniol yw herio’r rhai a 
droseddodd i ddangos cyfrifoldeb am eu hagweddau a’u gweithredoedd. Fodd bynnag, mae gweithio 
gyda’r rhai a gyflawnodd drosedd yn eithriadol o anodd. Nid yw gweinidogion a diaconiaid wedi’u 
hyfforddi i wneud hyn. Er y bydd troseddwr efallai yn honni fel arall, ac er y gall gweinidog weithiau 
deimlo bod y gwaith yn rhan o ofal bugeiliol, mae’n well os mai rhywun a gafodd hyfforddiant arbenigol 
a phrofiad addas sy’n ymgymryd â gwaith gyda chyflawnwyr trosedd. Gellir cynnig cefnogaeth fugeiliol 
briodol yn ogystal, gan y gweinidog neu’r diacon, a dylai’r arbenigwr neu’r asiantaeth dan sylw fod yn 
ymwybodol o hyn a chydweithio, os oes modd. Ni ddylai’r eglwys a’r gweithwyr cefnogol sy’n cynnig 
gofal a chefnogaeth i’r dioddefwyr neu oroeswyr, hefyd ddarparu gofal bugeiliol i’r troseddwyr.

Nid oes llawer o raglenni ymyrraeth yn gweithio gyda chyflawnwyr trosedd, ac mae’r rhai sydd 
gan y gwasanaeth prawf yn gweithio’n bennaf gyda dynion sydd wedi cael euogfarn. Bydd angen i 
gymunedau fod yn realistig ynghylch lefel y gefnogaeth y gellir ei chynnig yn ddiogel ac effeithiol i 
gyflawnwyr trosedd sydd heb unrhyw gefnogaeth o’r tu allan.

Gofal Bugeiliol i Gyflawnwyr Trosedd – Canllawiau
12

Yn y ddogfen Time for Action ceir Canllawiau Bugeiliol ar gyfer y rhai sy’n cefnogi pobl a gam-driniodd 
blant yn rhywiol, wedi’u cymryd o God Ymarfer Esgobaeth Southwell. Pwysleisir y farn “bod y rhan 
fwyaf o weithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda chyflawnwyr trosedd yn credu y bydd arnynt 
angen cwnsela parhaus am weddill eu bywydau. Mewn termau diwinyddol, mae ymadfer o 
‘bechod’ cam-drin rhywiol yn broses ddyddiol, ddi-baid”.3

Mae’r cynigion a amlinellir yma yn debyg iawn i’r rhai yn Time for Action – 
 Dylai’r rhai sy’n rhoi cefnogaeth allu teimlo bod modd iddynt weithio ochr yn ochr ag 

asiantaethau neu wasanaethau sy’n gweithio gyda’r unigolyn ar raglen ymyrraeth a gafodd ei 
dilysu a’i hachredu, ac mae angen i’r unigolyn dan sylw fod yn ymwybodol o hyn. (Efallai mai 
swyddog prawf fydd yn gweithio gyda’r unigolion.)

 Dylid ei gwneud yn glir y disgwylir i unigolion y gwyddys eu bod yn gyflawnwyr trosedd, 
dderbyn pa ddisgyblaeth bynnag y mae’r eglwys wedi cytuno arni, ynteu trwy’r sefydliad 
cenedlaethol, neu drwy’r gynulleidfa leol.

 Dylid gosod canllawiau clir ar gyfer recriwtio a disgyblaeth, o ran cam-drin domestig, yr un fath 
ag ar gyfer cam-drin plant a throseddwyr rhyw: er enghraifft, a yw unigolyn yn cael ei gyfyngu 
o ran pa swyddi penodol y gall eu dal. Os yw hyn yn golygu bod cyflawnwr trosedd yn addoli 
mewn eglwys wahanol, yn peidio â mynychu rhai grwpiau penodol, yn peidio â chymryd swyddi 
arweiniol, yna dylid ystyried hyn yn rhan o dderbyn yr angen am edifeirwch a’r awydd i fyw 
bywyd newydd mewn ffordd wahanol.

1 
2 
3  Time for Action Atodiad 1, tudalen 156
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 Efallai y bydd yn briodol llunio contract rhwng yr eglwys a’r cyflawnwr trosedd, yn amlinellu 
unrhyw weithgareddau, swyddogaethau neu ymddygiad a waherddir ac unrhyw weithgareddau 
y cytunir arnynt. Ni fydd y contract yn hysbys i neb heblaw y gweinidog, y rhai sy’n darparu 
cefnogaeth ac unrhyw swyddogion yn yr eglwys y mae angen iddynt wybod, a phwy bynnag 
sy’n gweithio’n uniongyrchol gyda’r unigolyn dan sylw (e.e. swyddog prawf).

 Ni ddylai’r awydd i weld yr ochr orau i bobl ein dallu i’r hyn sy’n realistig i’w ddisgwyl a’i feddwl.

 Bydd angen cefnogaeth barhaus ar gyfer y rhai sy’n darparu cefnogaeth, a chyfle i sicrhau eu 
bod yn parhau i fod yn gyfforddus gyda’r swyddogaeth honno, a’r materion a all godi.
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Egwyddorion sylfaenol – Arferion da ar  
gyfer gweithwyr bugeiliol a gwrandawyr13

PREIFATRWYDD Sicrhewch fod lle preifat ar gael, lle bydd y sawl sydd am siarad yn gallu 
teimlo’n gyfforddus i siarad. Peidiwch â’ch rhoi eich hun mewn perygl.

PARCH Caniatewch ddigon o amser i siarad, ac i WRANDO. Mae’n bwysig PEIDIO Â 
BARNU, oherwydd mae’n bosibl y bydd pobl yn ofni i’r eglwys eu condemnio. 
Rhaid trin pobl â pharch a bod yn sensitif - mae’n ddigon anodd siarad am 
faterion fel hyn. Peidiwch â holi beth wnaethant i gythruddo’r sawl a’u cam-
driniodd.

CYFRINACHEDD Rhaid i chi drin yr hyn sy’n cael ei ddweud yn gyfrinachol. Rhowch ar ddeall 
i’r unigolyn y gall ymddiried yn y sawl sy’n gwrando arno, ond sicrhewch ar 
yr un pryd eu bod yn ymwybodol beth yw terfynau’r cyfrinachedd. Efallai y 
bydd angen rhannu peth gwybodaeth am resymau diogelwch, yn ymwneud 
â’r unigolyn neu â phlentyn. Byddwch yn barod bob amser i ofyn i’r dioddefwr 
os cewch siarad â rhywun a all gynnig cymorth pellach, neu i egluro os bydd 
rhywbeth yn codi lle rydych yn ymwybodol o’r angen i siarad â rhywun arall 
– er enghraifft, os yw cam-drin plant yn rhan o’r hanes hefyd neu os peryglir 
diogelwch rhywun.

CREDU’R HYN A  Mae angen i bobl gredu’r rhai sydd wedi dioddef camdriniaeth. Mae arnynt ofn
DDYWEDIR na fydd pobl yn eu credu ac mae’n hawdd iawn iddynt dorri eu calon a pheidio 

â dweud dim byd eto os ydynt yn teimlo nad yw rhywun yn eu credu.

CYSURO Efallai y bydd angen cysuro rhywun sy’n dioddef neu sydd wedi dioddef 
camdriniaeth fwy nag unwaith, gan ddweud nad ar y dioddefwr yr oedd y bai.

SYLWEDDOLI EICH Rhaid sylweddoli pa waith sy’n perthyn i asiantaethau eraill, a chydweithio â 
CYFYNGIADAU hwy. Dylech allu cyfeirio rhywun at wasanaethau a all helpu a’u hannog i 

ddefnyddio cymorth priodol. Cynigiwch fynd gyda hwy i apwyntiad os byddai 
hynny o gymorth.

DIOGELWCH Diogelwch yw’r flaenoriaeth gyntaf ar gyfer y dioddefwr ac unrhyw blant. 
Cynlluniwch ymlaen lle bo modd, fel na fydd gweithwyr neu gydweithwyr yn 
cael eu gosod mewn sefyllfa beryglus, a dilynwch ragofalon call rhag i chi eich 
rhoi eich hun mewn sefyllfa beryglus. 
 
Nid yw’n ddiogel ‘mynd yn ôl dros y ffeithiau’ gyda’r cyflawnwr trosedd, na’i 
herio mewn unrhyw ffordd uniongyrchol. Os gwneir hynny, bydd y dioddefwr, 
plant a chithau mewn perygl difrifol. Os yw’n gwbl hanfodol codi’r mater gyda’r 
cyflawnwr trosedd, dylech gynllunio’n ofalus ac fel rheol dylid ceisio cyngor 
proffesiynol cyn gwneud hyn.
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14Pa asiantaethau sy’n cynnig cymorth, a beth  
maent yn ei wneud?

Hyfforddiant a chefnogaeth i weithwyr

FFORWM TRAIS DOMESTIG Mae fforwm trais domestig yn bod yn awr yn y rhan fwyaf o ardaloedd, lle 
cynrychiolir asiantaethau statudol a gwirfoddol, i alluogi asiantaethau i gydweithio a chydgynllunio, gyda 
chyd-drefnydd llawn- neu ran-amser a all gynnig gwybodaeth. Fel rheol bydd y Fforwm yn cynnig cyfleoedd 
i gael hyfforddiant ar wahanol lefelau, i’r rhai y mae angen iddynt fod yn ymwybodol o’r materion hyn a’r rhai 
sy’n gweithio’n uniongyrchol gyda dioddefwyr neu gyflawnwyr trosedd. Mae manylion i’w gweld yn y llyfr 
ffôn neu drwy Gyngor Ar Bopeth.

CAADA/MARAC Cynhelir cynadleddau asesu risg amlasiantaeth ar gyfer y sefyllfaoedd mwyaf difrifol. Y 
nod yw darparu cynllun diogelwch ar y cyd, y bydd pob asiantaeth yn ei ddilyn. Gall unrhyw un sy’n gweithio 
gyda’r teulu atgyfeirio’r achos ar gyfer MARAC. Mae gwybodaeth bellach i’w gweld ar wefan CAADA (cyd-
drefnu gweithredu yn erbyn cam-drin domestig) www.caada.org.uk

RESPECT - elusen gofrestredig a mudiad sydd ag aelodau ym mhob rhan o’r wlad, yn hyrwyddo’r 
arferion gorau gyda rhaglenni i gyflawnwyr trais domestig a gwasanaethau cefnogol cysylltiedig â hynny 
yn y Deyrnas Gyfunol. Rhan o nod RESPECT yw’r gred mai diogelwch yw prif amcan pob gwaith gyda 
chyflawnwyr trosedd a bod trais domestig yn annerbyniol ac yn rhywbeth y mae’n rhaid ei herio; y gall 
dynion newid; a bod dynion yn gyfrifol am ddefnyddio trais. Bydd RESPECT yn darparu gwybodaeth i’r rhai 
sy’n ymdrechu i gynnig cymorth bugeiliol i gyflawnwyr trosedd.

Mae’r Llinell Gymorth Genedlaethol yn agored o ddydd Llun i ddydd Gwener, 10am i 1pm a 2pm i 5pm. 
Gall dynion sydd wedi cam-drin cymar ffonio hefyd. Bydd y llinell gymorth hefyd yn derbyn galwadau gan 
weithwyr proffesiynol eraill, perthnasau sy’n poeni, a phobl sy’n poeni am gydberthnasau eraill. Bydd 
RESPECT yn cynnig cyngor ac yn ceisio rhoi’r rhai sy’n ffonio mewn cysylltiad â chefnogaeth addas yn lleol.

RHIF FFÔN Y LLINELL  
GYMORTH GENEDLAETHOL  0845 122 8609  www.respect.uk.net

Cefnogaeth a chymorth i ddioddefwyr

CYMORTH I FENYWOD yw’r asiantaeth wirfoddol allweddol yn y maes hwn. Bydd y gwasanaeth yn 
amrywio o ardal i ardal ond fel rheol fe gynigir llety mewn argyfwng ac yn aml wasanaethau cefnogi 
a chynnal. Mae pob asiantaeth Cymorth i Fenywod leol yn annibynnol ond maent yn gysylltiedig â’r 
rhwydwaith llochesi yn genedlaethol, trwy’r Ffederasiwn Cenedlaethol. Mae Cymorth i Fenywod yn yr Alban 
yn ffederasiwn ar wahân.

 www.womensaid.org.uk 

CYMRU  www.welshwomensaid.org

YR ALBAN  www.scottishwomensaid.co.uk

Mae REFUGE hefyd yn cynnig llety mewn argyfwng a chwnsela unigol mewn rhai ardaloedd.

 www.refuge.org.uk
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Mae llochesi ar gael 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn, trwy linell gymorth genedlaethol sy’n cael ei 
rhedeg gan Gymorth i Fenywod a Refuge.

RHADFFÔN LLINELL GYMORTH GENEDLAETHOL 24 AWR 
LLOEGR  0808 2000 247

LLINELL GYMORTH TRAIS DOMESTIG 24 AWR YR ALBAN  0800 0271 234

LLINELL GYMORTH TRAIS DOMESTIG 24 AWR CYMRU  0808 8010 800

YR HEDDLU/ UNED AMDDIFFYN Y CYHOEDD. Yr heddlu yn aml yw’r pwynt cyswllt cyntaf pan fydd trais 
domestig yn digwydd. Eu nod yw amddiffyn y dioddefwyr, deall pa blant all fod mewn perygl ac amddiffyn y 
rheini, gweithredu lle bo trosedd wedi’i chyflawni a throseddwr wedi’i adnabod, sicrhau cefnogaeth ddigonol 
ar gyfer y dioddefwr, gweld lle mae unigolion wedi dioddef ar sawl achlysur a cheisio darparu’r gefnogaeth 
angenrheidiol.

GWASANAETHAU PLANT. Lle bo plant yn bresennol neu’n rhan o’r hyn sy’n digwydd, gall yr Heddlu 
rannu gwybodaeth â’r Gwasanaeth Gofal Cymdeithasol i Blant, fel y gellir cynnig y gefnogaeth fwyaf addas, 
yn unol â’r wybodaeth sydd ar gael a’r ffactorau risg.

Y GWASANAETH PRAWF CENEDLAETHOL. Mae’r Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol yn gweithio gyda’r 
sawl sydd wedi cyflawni trais domestig a’r rhai sydd yn ei ddioddef. Mae hefyd yn goruchwylio pobl ar 
ddedfrydau cymunedol am droseddau yn ymwneud â thrais domestig, a’r rhai a ryddhawyd ar drwydded ar 
ôl cael dedfryd o garchar. Mae’r Gwasanaeth yn gweithio i safonau cenedlaethol cydnabyddedig.

Y GWASANAETH TAI. Gall y blaenoriaethau a’r polisïau lleol amrywio ond mae gan gynghorau 
ddyletswydd i drefnu llety ar gyfer unrhyw un sy’n ddigartref, os yw ei angen i gael blaenoriaeth ac os nad 
yw yn fwriadol wedi’i wneud ei hun yn ddigartref. Gall fod o gymorth i ddioddefwr os daw cyfaill i apwyntiad 
gyda hi, os bydd cofnod ar gael o’r trais sydd wedi digwydd, ac os bydd gweithiwr cymdeithasol neu feddyg 
wedi darparu tystiolaeth i’w chefnogi.

Yn yr Alban, mae Deddf Amddiffyn rhag Camdriniaeth (Yr Alban) 2001 yn sicrhau hawl y sawl a gam-
driniwyd i aros yn ddiogel yng nghartref y teulu trwy ddefnyddio gwaharddiad a’r hawl i arestio’r camdriniwr.

IECHYD. Mae cam-drin domestig yn cael effaith sylweddol ar iechyd a lles oedolion a phlant. 
Gwasanaethau gofal iechyd yn aml yw’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer pobl sy’n byw gyda cham-drin 
domestig. Efallai y bydd dioddefwyr yn gyndyn i ddatgelu beth sy’n digwydd iddynt, ond yn aml maent yn 
gobeithio y bydd rhywun yn sylwi neu’n holi, fel y gallant gael cyfle i siarad â’u gweithwyr gofal iechyd, ac 
mae’n bosibl y byddant yn esgus iddynt ddod i drafod rhywbeth arall.

CYMORTH I FENYWOD ANABL sy’n dioddef camdriniaeth, 
i’w gael trwy  www.edfwomen.org.uk/abuse.htm

PLANT SYDD ANGEN CYMORTH – gwybodaeth i’w chael yn  www.thehideout.org.uk

CEFNOGAETH I BOBL HŶN Mae’r elusen Action on Elder 
Abuse yn ymgyrchu er mwyn atal cam-drin pobl hŷn.  www.elderabuse.org.uk

LLINELL GYMORTH GENEDLAETHOL  ar gyfer pobl hŷn  080 8808 8141

Pa asiantaethau sy’n cynnig cymorth, a beth  
maent yn ei wneud?14
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Cefnogaeth i ddynion sydd wedi dioddef camdriniaeth a thrais

MALE (Men’s Advice Line and Enquiries) – llinell gymorth genedlaethol  0808 8010327

SURVIVORS UK Ar agor Dydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Iau 7pm – 9.30pm
Cymorth i ddynion sydd wedi cael eu cam-drin yn rhywiol neu eu treisio  0845 1221201

Cefnogaeth i bobl hoyw, lesbiaidd a deurywiol sydd wedi dioddef trais domestig a 
cham-drin rhywiol

BROKEN RAINBOW HOTLINE  
Ar agor Dydd Llun 2-8pm, Dydd Mercher 10am – 1pm, Dydd Iau 2 – 8pm. 
Cymorth i bobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol sydd wedi 
dioddef trais domestig a cham-drin rhywiol

 0300 999 5428

Asiantaethau Eraill 
Bydd gan rai o’r asiantaethau isod hefyd rif lleol yn y llyfr ffôn a dylid cynnwys y rhifau hynny mewn unrhyw 
gyhoeddusrwydd lleol.

RAPE CRISIS UK  www.rapecrisis.org.uk

CYMORTH I DDIODDEFWYR  www.victimsupport.org.uk  0845 30 30 900

VICTIM SUPPORT SCOTLAND  www.victimsupportsco.org.uk  0845 603 9213

CYNGOR AR BOPETH  - Cysyllter â’r gangen leol
GWASANAETHAU YMGYNGHOROL AR ALCOHOL A CHYFFURIAU – Cysyllter â’r asiantaeth leol
ASIANTAETHAU SY’N GWEITHIO GYDA GRWPIAU LLEIAFRIF ETHNIG  - Mae’r asiantaethau isod yn 
cynnig cyngor ledled y Deyrnas Gyfunol

Afruca Os effeithir ar blant
Africans Unite Against Child Abuse  www.afruca.org.uk  0844 660 8607

CIAC Chinese information 
and advice centre  www.ciac.co.uk  0845 313 1868 est 211

Kiran Project 
Cefnogaeth i Fenywod Asiaidd  www.kiranproject.org.uk  020 8558 1986

LAWRS (Latin American 
Women’s Rights Service)  www.lawrs.org.uk  020 7336 0888

Southall Black Sisters  
Ar gyfer menywod Asiaidd, 
Affricanaidd ac Affricanaidd-
Garibïaidd

 www.southallblacksisters.org.uk
 020 8571 9595

Dydd Llun i Ddyd Gwener 
10am – 5pm 
Ar gau ar ddydd Mercher

Llinell Gymorth Genedlaethol Amddiffyn Plant yr NSPCC  0800 800 500

Y SAMARIAID (Deyrnas Gyfunol)  www.samaritans.org  08457 90 90 90

14Pa asiantaethau sy’n cynnig cymorth, a beth  
maent yn ei wneud?
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Model o Bolisi a Chynllun Gweithredu 
ar gyfer Eglwys Leol15

Nodau a bwriadau
Nod y polisi hwn yw annog pob cymdeithas a sefydliad eglwysig

1 i godi ymwybyddiaeth ynglŷn â cham-drin domestig a’i effaith ar unigolion, plant, y teulu 
ehangach a’r gymuned 

2 i sicrhau bod yr hyn a ddysgir a’r addoliad a gynhelir yn dangos ymwybyddiaeth o gyfiawnder 
o ran y rhywiau, yn defnyddio iaith addas ac yn dweud yn glir bod cam-drin domestig yn ddrwg 
a bod yn rhaid ei gondemnio, gan gadarnhau safbwynt yr Eglwys Fethodistaidd bod pob 
perthynas ddynol i’w chyfrif yn werthfawr.

3 i sicrhau mai diogelwch unigolion sy’n dioddef camdriniaeth neu sy’n ceisio cymorth fydd 
yn cael y flaenoriaeth gyntaf, a bod yn ymwybodol o’r angen am gyfrinachedd (oni bai 
bod rhesymau penodol dros beidio â chadw cyfrinachedd, fel amddiffyn plant neu faterion 
diogelwch)

4 i ystyried sut orau i ddarparu cefnogaeth a gwybodaeth ar gyfer unrhyw un sy’n ceisio cymorth

5 i hybu trafodaeth am sut y gall yr eglwys sicrhau bod y rhai sy’n teimlo eu bod ar y cyrion yn 
cael croeso

6 i oleuo trafodaeth ynglŷn â rhoi’r canllawiau arfer da ar waith, ynghyd â’r ddiwinyddiaeth a’r 
egwyddorion sy’n sail iddynt.

Cynllun Gweithredu

1 Trafod ag arweinwyr yr eglwys, cyflwyno’r mater i gyfarfod yr eglwys, arddel y polisi. 

2 Diffinio’r hyn y mae’r eglwys yn ei ddisgwyl gan y gymdeithas a’r sefydliadau a datblygu cynllun 
gweithredu
i Enwi unigolyn neu grŵp o bobl i ddatblygu hyn
ii Deall sut i wrando a sylweddoli pryd y mae angen cymorth a chefnogaeth a sut i gael 

gafael ar gymorth arbenigol
iii Cyflwyno gwybodaeth a thaflenni addas
iv Penderfynu pa hyfforddiant sydd ei angen a sut orau i ddiwallu’r angen, gan ddefnyddio 

sefydliadau o’r tu allan i’r eglwys sy’n arbenigo yn y maes ar gyfer hyfforddiant ehangach, 
gyda phroses ar gyfer parhau i gynnal hyfforddiant

v Ffordd o sicrhau bod pobl yn ymwybodol o’r polisi a bod yr egwyddorion yn cael eu 
bodloni.

3 Cadarnhau pa bryd y cytunwyd ar y polisi hwn, a pha bryd y bydd yn cael ei adolygu (e.e. yn 
flynyddol)

Dyddiad:
Llofnod:

Dyddiad yr adolygiad nesaf:
Swydd yn yr eglwys:
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Llyfryn astudiaeth Feiblaidd What is this place

Chwe astudiaeth yn dilyn siwrnai y gall menywod sy’n wynebu trais ei gwneud, o sylweddoli ei sefyllfa 
i gychwyn o’r newydd. Pris: £2.00 a thâl cludiant.

Ar gael gan: Churches Together in England, 27 Tavistock Square, London WC1H 9HH 
Ffôn: 020 7529 8132 Ffacs: 020 7529 8134

Following Jesus in a Violent World – Breaking the silence…about domestic violence

Pecyn yn codi cwestiynau ar gyfer eglwysi lleol. Mae’n cynnwys deunydd ar gyfer gweinidogion, ar 
gyfer y rhai sy’n byw gyda cham-drin domestig, a siarter ar gyfer eglwys leol. Pris £3.50.

Ar gael gan: Baptist Union of GB, Baptist House, PO Box 44, 129 Broadway, Didcot, Oxon OX11 
8RT. Ffôn: 01235 517714

Home Truths 

Pump o bobl ifanc sy’n sôn am eu profiad o drais domestig yn y DVD animeiddiedig byr hwn. Mae’r 
DVD yn addas ar gyfer cynulleidfa eang ond cafodd ei gynllunio’n benodol i’w ddefnyddio gyda phobl 
ifanc 8-13 oed mewn grŵp ieuenctid neu ysgol. (Cyhoeddwyd: 2000) Pris: £10 i’w logi, £40 i’w brynu.

Ar gael gan: Leeds Animation Workshop, 45 Bayswater Row, Leeds LS8 5LF
Ffôn/Ffacs: 0113 248 4997 E-bost: info@leedsanimation.org.uk

Women and Violence

Pecyn adnoddau a ddarparwyd gan Rwydwaith Chwiorydd yr Eglwys Fethodistaidd. (Cyhoeddwyd: 
2000) Pris £5.

Ar gael gan: Women’s Network Office, Methodist Church House, 25 Marylebone Road, London 
NW1 5JR Ffôn: 020 7467 5175 Ffacs: 020 7486 7792 E-bost: womens.network@methodistchurch.
org.uk

Hitting Home: Domestic violence and young women

Dogfen friffio Cymdeithas Gristnogol Menywod Ifanc, gyda gwybodaeth a rhestr adnoddau fuddiol, 
sy’n cynnwys manylion am bapurau ymchwil. Pris £4.

Ar gael gan: YWCA, Clarendon House, 52 Cornmarket Street, Oxford OX1 3EJ.
Ffôn: 01865 304215 E-bost: campaigns@ywca-gb.org.uk

Breaking the Chains…

sef cadwyni’r gorffennol, cadw’n dawel, dysgeidiaeth yr eglwys…ar drais yn erbyn menywod. Llyfryn o 
fyfyrdodau diwinyddol ac awgrymiadau ar gyfer trafod a gweithredu. Pris £3.50, gan gynnwys cludiant.

I gael gwybodaeth, cysylltwch â: CTBI, 39 Eccleston Square, London, SW1V 1BX. Ffôn: 020 7654 
7254 Ffacs: 020 7654 7222 E-bost: chlife@ctbi.org.uk

16Adnoddau Pellach
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Adnoddau Pellach16
Understanding Domestic Abuse

fideo yn para naw munud a llawlyfr. Buddiol ar gyfer codi’r mater a chychwyn trafodaeth.

Ar gael gan: Oadby and Wigston Domestic Violence Forum, c/o Helping Hands Advice Centre, 11b 
Leicester Road, Oadby, Leicestershire LD2 58D

Gwefan

www.direct.gov.uk/en/CrimeJusticeAndTheLaw/VictimsOfCrime/DG_4003136

Mae’n cynnwys llawer o wybodaeth fuddiol a dolenni buddiol i wefannau eraill.

Mudiadau ecwmenaidd

Eglwysi’n Gweithredu Ynghyd yn yr Alban / Rhwydwaith Menywod Ecwmenaidd yn yr Alban

Network of Ecumenical Women in Scotland, Inglewood House, Alloa, Clackmannanshire,  
Scotland FK10 2HU Ffôn: 01259 216980

Eglwysi Ynghyd yn Lloegr

27 Tavistock Square, London WC1H 9HH.  
Ffôn: 020 7529 8132. E-bost: women@cte.org.uk

CYTÛN (Eglwysi Ynghyd yng Nghymru)

58 Heol Richmond, Caerdydd CF24 3UR  
Ffôn: 029 2046 4204. E-bost: post@cytun.org.uk
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Nodiadau
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