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Cynnwys
Arweiniad syml i’ch helpu i adnabod 
arwyddion o Drais Domestig.

Mae Trais Domestig yn derm a ddefnyddir i 
ddisgrifio unrhyw fath o drais mewn 
perthynas. Bydd y tudalennau canlynol yn 
rhoi arweiniad ar sut i adnabod arwyddion 
o drais domestig yn eich perthynas â’ch 
cariad neu’ch partner. Mae’r arweiniad 
yn cynnwys adrannau ar sut i adnabod 
trais domestig a sut i gael perthynas iach. 

A ydych chi’n ddiogel yn eich perthynas? 
Beth yw trais domestig? 
 

5 math o drais domestig 
Y camau cyntaf ar sut i fynd i’r afael 
â chamdriniaeth   
 
 
Ddim yn siŵr a ydych chi’n ddioddefwr? 
Rhowch ddiwedd ar drais domestig yn awr 
 

Arwyddion o drais corfforol 
Nid oes yn rhaid i neb ddioddef 
 

Arwyddion o drais emosiynol 
Peidiwch â gadael iddo fod yn rhywbeth 
cyson 
 
 
A ydych chi’n dioddef? 
Gallwn roi atebion i helpu 
 
 

A ydych chi’n ddiogel? 
Sut i adnabod camdriniaeth

Peidiwch ag anwybyddu’r arwyddion 
Sylwi ar arwyddion yn eich perthynas

Arwyddion o drais rheoli  
Peidiwch â dioddef pwysau i wneud 
pethau 
 
Arwyddion o drais rhywiol  
Peidiwch â gadael i bethau fynd yn 
rhy bell 
 
Arwyddion o drais ariannol 
Mae’n fwy na dim ond arian 

A hoffech chi wybod mwy? 
Ewch i’n gwefan  
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A ydych chi’n ddiogel
mewn perthynas?
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A yw eich cariad yn eich rheoli chi? 
A ydynt yn teimlo bod ganddynt bŵer 
drosoch chi? 

Nid oes dim esgus dros frifo rhywun
  
Dylai’r sawl rydych mewn perthynas ag ef neu hi eich trin 

â pharch, ac ni ddylai eich brifo mewn unrhyw ffordd.    
 
 

Corfforol 

Mae trais corfforol yn 
weithred  lle mae 
bwriad i achosi 
teimladau o boen 
corfforol, anafiadau 
neu ddioddefaint 
corfforol neu niwed 
corfforol arall.  

Rhywiol 

Mae camdriniaeth 
rywiol fel arfer yn 
gorfodi, yn bygwth 
neu’n cymryd 
mantais o 
ddioddefwyr na all 
roi caniatâd

 

Emosiynol 

Gall trais emosiynol 
olygu ceisio dychryn 
neu fychanu rhywun 
yn fwriadol neu eu 
hynysu neu eu 
hanwybyddu. 

 

Ariannol 

Mae camdriniaeth 
ariannol yn enw arall 
ar ddwyn neu gael 
nwyddau a / neu 
eiddo rhywun drwy 
dwyll.
 

Rheoli 
(Gorfodi) 

Mae camdriniaeth 
rheoli’n weithred neu 
batrwm o 
ymosodiadau, 
bygythiadau, 
bychanu, dychrynu 
neu gamdriniaeth 
arall a ddefnyddir i 
ddychryn, i reoli neu i 
gosbi unigolyn. 

 

.
 



1 2 3A ydych chi’n 
ddiogel?
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Mae llawer o bobl yn credu bod trais 
domestig yn digwydd pan fydd dyn yn taro 
menyw ... ond mae’n llawer mwy na hynny! 

A oes arnoch chi ofn eich cariad neu’ch partner?  
A ydych chi’n teimlo eich bod yn cael eich cam-drin yn eich 
perthynas? A ydych chi’n teimlo’n ddiogel yn eich perthynas?  
Os nad ydych chi’n siŵr a ydych chi mewn perthynas 
gamdriniol, darllenwch weddill y llyfryn hwn i 
ddarganfod mwy.

A oes rhywun sy’n 
agos atoch chi mewn 
perthynas o’r fath? 

A ydynt yn cael eu 
bygwth yn gorfforol, 
yn emosiynol, yn 
rhywiol, yn ariannol 
neu’n cael eu rheoli 
gan ffrind neu 
bartner? 

A yw eich ffrind yn 
mynd yn fwy encilgar? 
Yn gwneud 
esgusodion i beidio 
cwrdd â chi? A ydynt 
yn ymddangos bod 
ofn eu cariad neu eu 
partner arnynt? 

A ydych chi’n gweld 
arwyddion o drais 
domestig?

A yw eich cariad 
neu’ch partner yn 
rhoi pwysau arnoch 
chi i wneud pethau 
nad ydych chi eisiau 
eu gwneud?  

 
 

A oes rhywun sy’n 
agos atoch yn 
dioddef? 

A ydych chi’n poeni 
sut maent yn cael eu 
trin gan eu cariad 
neu eu partner? 

Gallwch wneud 
rhywbeth i helpu 
drwy siarad â ffrind, 
athro neu oedolyn 
cyfrifol arall.

 



Dim yn siwr a
ydych chi’n 
ddiogel?

1. Arwyddion o 
gamdriniaeth gorfforol
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Atebwch y datganiadau ar y tudalennau 
canlynol gyda naill ai... Ydy neu Nac ydy 
 

A yw eich cariad neu eich partner

Yn eich brifo’n fwriadol? 
Yn eich taro, eich curo, eich brathu, eich tagu, 
eich slapio neu rywbeth tebyg. 
 
Yn eich dychryn? 
Yn gweiddi arnoch chi, yn taflu pethau atoch, yn 
eich bygwth ag arf. 
 
Yn eich gorfodi i wneud pethau nad ydych chi eisiau eu 
gwneud? 
Cael rhyw, yfed alcohol, cymryd cyffuriau. 
 
Yn eich brifo’n gorfforol? 
Yna’n gwneud esgusodion wrth eraill eich bod 
yn drwsgl ac yn wirion. 
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2. Arwyddion o gamdriniaeth 
emosiynol
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3. Arwyddion o gamdriniaeth   
rheoli (gorfodi)

1 2 3Yn gwneud i chi deimlo’n fregus? 
Yn eich gadael ar eich pen eich hun gyda phobl nad ydych chi’n eu 
hadnabod? 
 
Yn eich iselhau? 
Yn galw enwau arnoch, yn gwneud hwyl am eich pen o flaen pobl 
eraill? 
 
Yn ysbïo arnoch? 
Yn edrych ar eich e-bost, negeseuon testun, eich proffil ar-lein heb 
eich caniatâd?  
 
Eisiau eich rheoli? 
Yn dweud wrthych beth i’w wisgo, sut i wisgo eich colur? 

A yw eich cariad neu eich partner... A yw eich cariad neu eich partner... 

Yn eich cyhuddo o 
wneud rhywbeth 
o’i le? 

Yn eich cyhuddo o 
roi gormod i sylw i 
fechgyn / merched 
eraill, o dwyllo, 
eich beio chi am 
eu hymddygiad. 

Yn cadw golwg 
arnoch drwy’r 
amser? 

Yn mynnu gwybod 
i ble’r ydych chi’n 
mynd, pwy ydych 
chi’n eu gweld, 
faint o’r gloch y 
byddwch yn 
cyrraedd adref? 

A oes rhywun yn 
dweud wrthych 
sut y dylech fod 
yn teimlo? 

Yn dweud wrthych 
eich bod yn mynd 
yn wallgof, na 
allwch ymdopi 
hebddynt, na 
fyddai neb arall yn 
eu goddef? 
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4. Arwyddion o drais 
rhywiol

5. Arwyddion o drais ariannol  
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A yw eich cariad neu eich partner... A yw eich cariad neu eich partner... 

Yn eich gorfodi i arddangos eich hun yn groes i’ch ewyllys? 
Yn mynnu eu bod yn cael tynnu lluniau neu fideos 
ohonoch yn noeth? 
 
Eich gorfodi i wneud rhywbeth nad ydych chi 
eisiau ei wneud? 
Yn eich gorfodi i wylio lluniau neu fideos rhywiol. 
 
Yn gorfodi eu hunain arnoch? 
Yn eich gorfodi i gusanu a mwytho yn groes i’ch 
ewyllys? 
 
Yn eich gorfodi i gael rhyw? 
Gyda rhywun arall neu fynd yn bellach nag y 
byddech yn ei ddymuno? 

Yn rheoli eich arian? 
Yn eich gorfodi i dalu arian i’w cyfrif, yn cadw eich 
arian ac yn rhoi lwfans i chi, yn mynnu eich bod yn 
cymryd benthyciadau / cardiau credyd? 
 
Yn gwrthod gadael i chi wario eich arian? 
Yn eich atal rhag prynu bwyd a hanfodion eraill, yn 
gwario arian arnynt eu hunain ond yn gwrthod 
gadael i chi wneud hynny? 
 
Yn mynnu cael pethau gennych chi? 
Yn eich gorfodi i golli’r ysgol neu’ch gwaith ac yn 
eich gorfodi i ddwyn er eu mwyn? 
 

4

3



14 15

A ydych chi’n poeni?
Os ydych chi wedi ateb YDW i unrhyw rai o’r cwestiynau ar y tudalennau 
blaenorol, gofynnwch am gyngor gan ffrind, oedolyn neu athro. Neu cysylltwch ag 
un o’r mudiadau canlynol am help. Nid oes yn rhaid i chi roi eich enw os yw’n well 
gennych beidio: 

 
livefree.org.uk   0808 80 10 800 Llinell Gymorth Trais Domestig a Thrais   
   Rhywiol Cymru Gyfan 

childline.org.uk   0800 11 11 ChildLine ar gyfer pobl ifanc sy’n profi trais 
 
dynwales.org   0808 801 0321 Mae’r prosiect Dyn yn cynnig cymorth i    
   ddynion sy’n profi trais domestig gan bartner 
 
thehideout.org.uk  Mae Cymorth i Fenywod wedi creu’r gofod hwn i helpu   
   plant a phobl ifanc i ddeall trais domestig 
 
brokenrainbow.org  0800 999 5428 Ein Llinell Gymorth Trais Domestig    
   Genedlaethol ar gyfer Lesbiaid, Pobl Hoyw, Ddeurywiol a Thraws  
   (LGBT) 

Cofiwch NAD eich bai chi yw hyn 

Eisiau gwybod mwy am BRAVE EIP? Yna cymerwch 
olwg ar www.braveeip.org.uk 

Os ydych chi’n cael braw neu’n teimlo'n ofnus unrhyw 
dro, cofiwch ffonio’r Heddlu ar 999 a chofiwch nad eich 
bai chi yw hyn. 
 
Ar y cyd â:



Dyluniwyd a darluniwyd gan newwave-design.co.uk 
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