
DEALL CAM-DRIN SY’N SEILIEDIG AR ANRHYDEDD

Ers y cloi Cenedlaethol cyntaf, mae’r llinell gymorth Genedlaethol ar Gam-drin yn Seiliedig ar An-
rhydeddau sy’n cael ei rhedeg gan Karma Nirvana wedi gweld cynnydd o 87% mewn cysylltiadau. 

Fel rhan o’n hymrwymiad i ‘Shine the Spotlight’ ar Gam-drin yn Seiliedig ar Anrhydedd, mae Kar-
ma Nirvana yn cyflwyno cyfres o Sioeau Ffordd AM DDIM ledled Cym-
ru i wella gwybodaeth ac ymatebion i Gam-drin yn Seiliedig 
ar Anrhydedd. Mae cychwyn y Sioeau Ffordd yn y flwyd-
dyn newydd ac mae’r holl ddyddiadau sydd ar gael 
wedi’u nodi ar ein tudalen Eventbrite, isod.

Bydd y Sioeau Ffordd yn galluogi dysgwyr i:
• Deall a nodi Cam-drin yn Seiliedig ar Anrhydedd,
• Rheoli ac ymateb yn ddiogel i ddatgeliadau o 

HBA,
• Nodi dangosyddion risg posibl mewn achosion 

o HBA,
• Darparu ‘lleoedd amlasiantaethol mwy diogel’ i 

ddioddefwyr a goroeswyr siarad, a
• Ehangu ‘lleoedd diogel’ i ddioddefwyr a go-

roeswyr wneud datgeliadau.

Bydd y Sioeau Ffordd yn ymdrin â:
• Diffinio Cam-drin yn Seiliedig ar Anrhydedd
• Mynychder, data ac ystadegau
• Gyrwyr a chymhellion allweddol
• Rhwystrau ac effaith ar ddioddefwyr a goroeswyr
• Canllawiau arfer gorau
• Cyfraith a pholisi perthnasol yn ymwneud â Cham-

drin yn Seiliedig ar Anrhydedd
• Cynllunio diogelwch, gan ystyried mesurau ymarferol a 

deddfwriaethol

I fynychu un o’r Sioe Deithiol cliciwch yma
Os hoffech gael mwy o wybodaeth anfonwch e-bost at  
events@karmanirvana.org.uk

Pwrpas yr hysbysiad preifatrwydd hwn yw diweddaru’r defnydd o Eventbrite ar gyfer y digwyddiadau ar y cyd â Karma Nirvana. System reoli electronig yw Eventbrite sydd wedi 
bod yn cael ei defnyddio ar draws y sefydliad ac mae eu telerau ac amodau yn nodi eu bod yn cymryd perchnogaeth ar unrhyw ddata personol a gofnodir yn eu systemau. Gyda 
mwy o fesurau yn amddiffyn data personol o dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) gellir defnyddio Eventbrite ond dim ond gofyn am isafswm data personol sef 
enw a chyfeiriad e-bost. Os oes angen unrhyw wybodaeth bellach arnom, er enghraifft rhif cyswllt, rhaid gofyn am hyn mewn e-bost dilynol a’i ddal nes bydd angen. Mae’r ICO 
yn fodlon y bydd hyn yn lliniaru yn erbyn unrhyw gamddefnydd neu golli data personol. Am ymholiadau pellach, cysylltwch â Beverley Jenkins yn Beverley.jenkins2@gov.wales

A fyddech chi’n gwybod sut i wneud 
hynny adnabod ac ymateb i arwyddion 
Cam-drin yn Seiliedig ar Anrhydedd?
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