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YNGLŶN Â’R
DDOGFEN
HON
Mae Cam-drin a Chamfanteisio’n rhywiol ar blant yn fygythiad cenedlaethol ac
yn fater iechyd y cyhoedd. Mae angen ymagwedd gymdeithas gyfan er mwyn
mynd i’r afael â graddfa gynyddol ac effaith y broblem.
Cyflwynir Rhaglen Atal CSAE mewn partneriaeth rhwng Cymdeithas y Plant,
Cymorth i Ddioddefwyr a Chyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu
(NPCC) ac fe’i hariannwyd am flwyddyn (Mawrth 2017-Mawrth 2018). Nod
y rhaglen yw cwmpasu’r anghenion a’r tueddiadau sy’n ymwneud â chamdrin a chamfanteisio’n rhywiol ar blant ar draws y 10 rhanbarth plismona yng
Nghymru a Lloegr, ac i greu strategaethau rhanbarthol i gefnogi gwelliannau
mewn ymatebion ataliol ac amddiffynnol.
Ar ôl cyfnod o gasglu tystiolaeth, lluniwyd y ddogfen hon i fanylu ar feysydd
i’w datblygu, ac argymhellion dilynol, ar lefel genedlaethol i Gymru. Ein
gweledigaeth yw bod y dogfennau hyn yn cael eu defnyddio ochr yn ochr â
strategaethau presennol i adeiladu ar y gwaith da sydd eisoes yn digwydd ar
draws y rhanbarth.
Mae’r canllawiau a pholisïau statudol i Gymru ar gamfanteisio rhywiol ar blant
(CSE) yn cael eu newid ar hyn o bryd, yn dilyn argymhellion gan yr Adolygiad
o’r Cyfarwyddyd Statudol Diogelu Plant a Phobl Ifanc o Gamfanteisio Rhywiol.
Gobeithiwn y gall yr ar-gymhellion canlynol fod o werth yn ystod y broses
hon, ac yn y dyfodol wrth i bolisïau a chanllawiau newydd gael eu creu.
Rydym yn rhagweld rhwydweithiau amlsiantaethol yn cydweithio i weithredu
argymhellion i helpu i atal camdriniaethau a chamfanteisio rhywiol ar blant a
phobl ifanc yng Nghymru.
Trwy gydol ein gwaith yn cyflwyno’r Rhaglen Atal CSAE, mae un neges yn
glir: gall Cam-drin a Chamfanteisio’n rhywiol ar blant deimlo fel problem
anorchfygol, ond mae unigolion, teuluoedd, cymunedau, busnesau a
sefydliadau yn benderfynol o chwarae rhan weith-gar i’w hatal a chefnogi’r
rheiny sy’n eu dioddef yn y ffordd orau y gallwn ni.

STRATEGAETH ATAL CSAE CENEDLAETHOL// CYMRU

3

ADDYSG:
YMDDYGIAD
RHYWIOL
NIWEIDIOL

MEYSYDD I’W DATBLYGU
Mae yna ddiffyg addysg ataliol gyffredinol rheolaidd sy’n addas i oedran ynghylch
caniatâd, cy-ffyrddiad diogel, ffiniau, disgwyliadau, perthnasau priodol, diogelwch
ar-lein, a siarad ag oedolyn diogel.
Nid yw plant a phobl ifanc sy’n cyflwyno ymddygiad rhywiol niweidiol yn derbyn
ymateb cyson, neu ymyriadau priodol i atal yr ymddygiad rhag cynyddu.
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ADNODDAU I
GEFNOGI YMATEB

PLANT A
PHOBL IFANC
	Dylid darparu addysg ataliol i bob plentyn a
pherson ifanc yn eu blynyddoedd cynnar, cynradd ac uwchradd ynglŷn â chaniatâd, cyffyrddiad
diogel, ymddygiadau niweidiol, porno-graffi, ffiniau,
disgwyliadau, a siarad ag oedolyn diogel. Dylid
ailedrych ar y gwersi yn rheo-laidd a’u hadeiladu gyda
datblygiadau oedran a chyfnod allweddol.
	Dylai addysg ar effaith ‘secstio’ a’r gyfraith o amgylch
delweddau anweddus o blant a phobl ifanc gael eu
hymgorffori i mewn i addysg yn ystod blynyddoedd
ysgol, nid trwy sesiwn un tro neu mewn gwasanaeth
yn unig.
	Dylai plant a phobl ifanc sy’n ymddwyn yn rhywiol
niweidiol dderbyn ymateb diogelu, a chy-morth ac
ymyrraeth sy’n addas i oedran.
	Dylid dyrannu arweinydd plismona ar banel
arbenigwyr Addysg Rhyw a Pherthynas (SRE), i
hyrwyddo cynnwys addysg sydd wedi’i hanelu at atal
ymddygiad rhywiol niweidiol.
	Rhaid i’r heddlu, arweinwyr iechyd, addysg a gofal
cymdeithasol edrych ar batrymau a chyd-destun
ymddygiad rhywiol niweidiol i gynllunio ymateb
strategol a/neu ymyriad, yn hytrach na chanolbwyntio
ar ddigwyddiadau unigol yn unig.

Lucy Faithfull Foundation
Stop It Now Wales and
Stop It Now Helpline
NSPCC: PANTS
Barnardo’s: Oddi ar y
safle
Barnardo’s: Eich Dewis
Chi
RhGCYCG

ADDYSG: YMDDYGIAD RHYWIOL NIWEIDIOL

ARGYMHELLION

FPA: Jiwsi (Gogledd
Cymru)
Prosiect Sbectrwm
Lucy Faithfull
Foundation: Hysbusu
Plant a Phobl ifanc
Victim Support
Switched On

	Os ymchwilir i ymddygiad rhywiol niweidiol fel trosedd
yn hytrach na phryder diogelu, dylai’r plentyn neu’r
person ifanc sy’n cyflwyno ymddygiadau rhywiol
niweidiol derbyn cefnogaeth hefyd a dylid cynnal
asesiad amlasiantaethol o anghenion a risg.
	Dylai ysgolion ddarparu rhaglenni addysg ar gyfer
grwpiau o blant a phobl ifanc a allai fod yn cyflwyno
arwyddion cynnar o ymddygiadau rhywiol niweidiol.
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	Dylai plant a phobl ifanc yn y ddalfa dderbyn
ymyriadau therapiwtig priodol ar gyfer ymddy-giadau
rhywiol niweidiol.
	Rhaid mynd i’r afael ag ymddygiad rhywiol niweidiol
cyn gynted ag y bo modd, er mwyn helpu i atal y
plentyn neu’r person ifanc rhag cyflawni ymddygiadau
rhywiol niweidiol pellach
	Dylid ymgysylltu â phlant a phobl ifanc sy’n cyflwyno
ymddygiadau rhywiol niweidiol fel di-oddefwr, nid
troseddwr, fel y nodir yng Ngweithdrefnau Gwarchod
Plant Cymru Gyfan.

TEULUOEDD A
CHYMUNEDAU
	Fel rhan o’r adolygiad o ganllawiau ymddygiad rhywiol
niweidiol, dylid ystyried defnyddio te-clyn ymddygiad
rhywiol niweidiol tebyg i’r Gwasanaeth Seraf, neu
cynnwys elfennau ymd-dygiad rhywiol niweidiol tra’n
adolygu’r Gwasanaeth Seraf.
	Dylai llywodraeth Cymru ystyried cynnwys
cyfarwyddyd ar sut i ymateb i blant a phobl ifanc
sy’n cyflwyno ymddygiadau rhywiol niweidiol, wrth
adolygu ei chanllaw camfanteisio rhywiol ar blant.
	Dylid sefydlu ymyriadau therapiwtig ar gyfer
ymddygiad rhywiol niweidiol yn Heddlu Gwent a
Dyfed-powys, ac ni ddylent ddibynnu ar ‘bryniannau
ar y pryd’ i’r gwasanaeth Gwell Dyfodol (Barnardo’s).
Yn ddelfrydol, dylid ehangu Gwell Dyfodol, neu
wasanaethau therapiwtig tebyg i ardaloedd eraill.
	Dylai fod gan sefydliadau gweithdrefnau penodol ar
gyfer ymateb i ymddygiad rhywiol niwei-diol, a rhaid
i staff cael mynediad at hyfforddiant a gallu cyrchu
adnoddau priodol.
STRATEGAETH ATAL CSAE CENEDLAETHOL// CYMRU

Mae argymhellion panel
arbenigwyr yr ARhPh yn
cael eu hystyried gan
Lywodraeth Cymru ar
hyn o bryd.
Mae grŵp gorchwyl a
gorffen yn cyfarfod i
ddatblygu canllawiau
ymarfer wedi’i
hadnewyddu ar
ymddygiad rhywiol
niweidiol, i’w ddefnyddio
ar y cyd â Gweithdrefnau
Gwarchod Cenedlaethol
newydd sydd i’w cyhoeddi
ym mis Rhagfyr 2018.

ADDYSG: YMDDYGIAD RHYWIOL NIWEIDIOL

PLANT A
PHOBL IFANC

The Children’s Society:
Pecyn Cymorth
Ymddygiad Rhywiol
Niweidiol i Weithwyr
Proffesiynol
NICE: Ymddygiad Rhywiol
Niweidiol Ymhlith Plant a
Phobl ifanc
NSPCC: Fframwaith
Ymddygiad Rhywiol
Niweidiol
Brook: Teclyn Goleuadau
Traffig
AIM Project
NSPCC: Plant a Phobl
Ifanc Sy’n Ymgymryd
ag Ymddygiad Rhywiol
Niweidiol a Chymorth
Technoleg
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	Dylai gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda
phlant a phobl ifanc fod yn ymwybodol o, a chael ei
hatgoffa’n rheolaidd o’r llwybrau a’r gweithdrefnau
clir o ran plant a phobl ifanc sy’n cyflwyno ymddygiad
rhywiol niweidiol,

NSPCC: Adolygiad o’r
Ymchwil ar Blant a Phobl
Ifanc sy’n Arddangos
Ymddygiad Rhywiol
Niweidiol Ar-lein

	Dylai fod gwasanaethau plant yn ymwybodol o
ymddygiad rhywiol niweidiol cyn gynted ag y bo
modd, a dylid cynnal cyfarfod strategaeth.

University of
Bedfordshire: Pobl Ifanc
sy’n Niweidio Cyfoedion
mewn Grwpiau yn
Rhywiol

	Rhaid i weithwyr proffesiynol fod yn ymwybodol
o, a cael eu hatgoffa’n rheolaidd y dylid cwrdd ag
anghenion plentyn neu berson ifanc sy’n cyflwyno
ymddygiad rhywiol niweidiol yn yr un modd â’r
dioddefwr.
	Dylai gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phlant
a phobl ifanc sy’n cyflwyno ymddygi-ad rhywiol
niweidiol dderbyn cefnogaeth ac arweiniad
emosiynol addas.
	Dylid cadw cofnodion cywir a manwl ar bob
digwyddiad ymddygiad rhywiol niweidiol. Bydd hyn
yn caniatáu i weithwyr proffesiynol gael trosolwg o’r
hyn sy’n digwydd yn awr ac yn y dyfodol. Dylid rhannu
gwybodaeth yn ystod cyfarfodydd strategaeth a dylid
hysbysu gweithwyr cymdeithasol.

Barnardo’s: Gwell Dyfodol
NSPCC: Troi’r Dudalen
(Caerdydd a’r Fro)

ADDYSG: YMDDYGIAD RHYWIOL NIWEIDIOL

TEULUOEDD A
CHYMUNEDAU

FPA: Jiwsi (North Wales)
Stop It Now Cymru:
Sesiynau Amddiffyn
Rhieni, Cynlluniau
Diogelwch Teuluol a
Gwybodaeth Ar-lein

	Dylai gweithwyr proffesiynol a rhieni fod yn
ymwybodol o ymddygiad rhywiol niweidiol ar-lein
(HSB a gynorthwyir gan dechnoleg).
	Dylai teuluoedd ac ysgolion fod yn ymwybodol o’r
gwahaniaeth rhwng ymddygiad rhywiol niweidiol
‘amheus’ a ‘chamdriniol’.
	Dylai teuluoedd fod yn ymwybodol o’r gwasanaethau
sy’n darparu cymorth a chyngor pri-odol i blant
a phobl ifanc sy’n cyflwyno ymddygiad rhywiol
niweidiol.
	Os yw’n ddiogel i wneud hynny, dylai rhieni a/neu
ofalwyr fod yn rhan o ymyriad ymddygiad rhywiol
niweidiol, a dylent gael yr adnoddau a’r gefnogaeth i’w
galluogi i gefnogi eu plentyn yn well.
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	Dylai hyfforddwyr chwaraeon, arweinwyr ffydd ac
arweinwyr cymunedol eraill dderbyn hyfforddiant
ymddygiad rhywiol niweidiol priodol a dylid eu
hysbysu o weithdrefnau diogelu.
	Dylai lleoliadau Hyfforddiant Diogel yn lletya plant a
phobl ifanc sy’n cyflwyno ymddygiad rhywiol niweidiol
fabwysiadu dull therapiwtig ac addysgol, a darparu
ymyriadau priodol.

SEFYLLFAOEDD
A LLEOEDD
	Os yw dioddefwyr cam-driniaeth cyfoedion gan
gyfoedion yn mynychu’r ysgol gyda phlant a phobl
ifanc sy’n cyflwyno ymddygiad rhywiol niweidiol, dylid
cymryd camau priodol i sicrhau bod y dioddefwr yn
teimlo’n gyfforddus ac yn ddiogel.
	Rhaid i ysgolion ystyried sut y gallant gymryd
ymagwedd ysgol gyfan i newid yr amgylchedd i atal
aflonyddwch rhywiol a thrais yn yr ysgol.
	Rhaid i ysgolion weithredu polisi dim goddefgarwch
i ymddygiad rhywiol niweidiol, gyda disgwyliadau
ac ymatebion clir, h.y. bod codi sgertiau neu dynnu
bra yn cael eu hystyried yn ymosodiadau rhywiol.
Dylai ysgolion amlinellu’r canlyniadau yn glir, a
datblygu man cadw cymdeithasol addysgiadol
sy’n canolbwyntio ar atal camdriniaeth rywiol ac
ymddygiadau rhywiol niweidiol.
	Dylai fod gan ysgolion arweinydd diogelu dynodedig
sy’n ymwybodol o wybodaeth leol a phrotocolau
rhannu gwybodaeth, ac yn rhagweithiol wrth rannu’r
wybodaeth hon gyda phartneriaid perthnasol.
Gall yr arweinydd diogelu gynnig cefnogaeth
ychwanegol i sicrhau bod y plentyn neu’r person
ifanc (y dioddefwr a’r troseddwr / troseddwr posibl)
yn derbyn ymateb addas.
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Lucy Faithfull Foundation:
Pecyn i Rieni Plant a
Phobl Ifanc sydd wedi
myng i drafferth ar-lein

ADDYSG: YMDDYGIAD RHYWIOL NIWEIDIOL

TEULUOEDD A
CHYMUNEDAU

Lucy Faithfull Foundation:
Hysbysu Pobl Ifanc
Mae’n posibl cyflawni’r
argymhellion hyn trwy:
Panel arbenigol SRE
Grŵp gorchwyl a gorffen
ymddygiad rhywiol
niweidiol
Cyllid ACE, yn enwedig
Gwent a Dyfed Powys i
ystyried cyllid i fynd tuag
at ymddygiad rhywiol
ni-weidiol
Barnardo’s: Gwell Dyfodol
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	Dylai ysgolion sicrhau eu bod yn creu diwylliant o
wyliadwriaeth, a bod CCTV yn ei le ac yn gallu gweld y
mannau dall.
	Rhaid bod gan athrawon y cyfarpar i adnabod a herio
ymddygiadau anaddas cynnar.
	Rhaid i bob ysgol hyfforddi eu staff i weld arwyddion
ac ymateb i gamfanteisio rhywiol plant ac ymddygiad
rhywiol niweidiol, gan ddefnyddio dulliau sy’n
seiliedig ar drawma i ymyrryd â digwyddiadau neu
ymddygiadau.
	Dylai staff ysgol fod yn ymwybodol o’r gwasanaethau
lleol sydd ar gael i blant a phobl ifanc y gallent gyfeirio
atynt am gymorth ychwanegol.

Y Gwasanaeth Seraf,
sy’n cael ei adolygu fel
rhan o adolygiad Cymru
o ganllawiau statudol ar
ecsbloetio rhywiol plant.
Y bwriad yw y dylai plant
gael asesiad cymesur o
dan y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol
a Lles (Cymru). Mae’r
ddeddfwriaeth yn darparu
ar gyfer Awdurdodau
Lleol sy’n cynnal neu’n
comisiynu asesiadau
arbenigol lle bo angen

ADDYSG: YMDDYGIAD RHYWIOL NIWEIDIOL

SEFYLLFAOEDD
A LLEOEDD

Bydd hefyd pecyn
o hyfforddiant i
gefnogi gweithrediad
Gweithdrefnau Gwarchod
Cenedlaethol newydd
a chanllawiau ymarfer
cydlynol ar blant mewn
amgylchiadau penodol,
megis ymddygiad rhywiol
niweidiol.
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ADDYSG:
CAMDRINIAETH A
CHAMFANTEISIO’N
RHYWIOL AR BLANT

MEYSYDD I’W DATBLYGU
Mae yna ddiffyg addysg ataliol gyson ac addas i oedran ar gael ynglŷn â chamdrin a chamfan-teisio’n rhywiol ar blant - mae hyn yn cynnwys addysg i bobl
ifanc rhwng 16 ac 18 oed.
Mae rhieni, gofalwyr ac aelodau’r gymuned yn hanfodol wrth ymateb i faterion
cam-drin a chamfan-teisio rhywiol plant, a dylent fod â’r wybodaeth i’w galluogi i
ymateb yn briodol os oes ganddynt bry-deron.
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ADNODDAU I
GEFNOGI YMATEB

PLANT A
PHOBL IFANC
	Dylid darparu addysg ataliol i bob plentyn a
pherson ifanc yn eu blynyddoedd cynnar, cynradd ac uwchradd ynglŷn â chaniatâd, cyffyrddiad
diogel, ymddygiadau niweidiol, porno-graffi, ffiniau,
disgwyliadau, a siarad ag oedolyn diogel. Dylid
ailedrych ar y gwersi yn rheo-laidd a’u hadeiladu gyda
datblygiadau oedran a chyfnod allweddol.
	Dylai addysg ar effaith ‘secstio’ a’r gyfraith o amgylch
delweddau anweddus o blant a phobl ifanc gael eu
hymgorffori i mewn i addysg yn ystod blynyddoedd
ysgol, nid fel sesiwn un tro neu mewn gwasanaeth yn
unig.
	Dylai plant a phobl ifanc sy’n ymddwyn yn rhywiol
niweidiol dderbyn ymateb diogelu, a chy-morth ac
ymyrraeth sy’n addas i oedran.
	Dylid dyrannu arweinydd plismona ar banel
arbenigwyr Addysg Rhyw a Pherthynas (SRE), i
hyrwyddo cynnwys addysg sydd wedi’i hanelu at atal
ymddygiad rhywiol niweidiol.
	Rhaid i’r heddlu, arweinwyr iechyd, addysg a gofal
cymdeithasol edrych ar batrymau a chyd-destun
ymddygiad rhywiol niweidiol i gynllunio ymateb
strategol a/neu ymyriad, yn hytrach na chanolbwyntio
ar ddigwyddiadau unigol yn unig.

BAWSO
SEWREC
NSPCC: Amddiffyn a
Pharchu (Caerdydd a’r
Fro, Prestatyn)
Barnardo’s
SARC (Caerdydd a’r Fro)
New Pathways
(Merthyr Tudful,
Caerdydd, Risca,
Caerfyrddin, Abertawe,
Casnewydd, Y
Drenewydd,
Aberyst-wyth)

ADDYSG: CAMDRINIAETH A CHAMFANTEISIO’N RHYWIOL AR BLANT

ARGYMHELLION

	Dylai ysgolion ddarparu rhaglenni addysg ar gyfer
grwpiau o blant a phobl ifanc a allai fod yn cyflwyno
arwyddion cynnar o ymddygiadau rhywiol niweidiol.
	Dylai plant a phobl ifanc yn y ddalfa dderbyn
ymyriadau therapiwtig priodol ar gyfer ymddy-giadau
rhywiol niweidiol.
	Rhaid mynd i’r afael a cham-drin a chamfanteisio
rhywiol ar blant cyn gynted ag y bo modd.

STRATEGAETH ATAL CSAE CENEDLAETHOL// CYMRU
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	Rhaid ystyried y gall dioddefwyr fod yn bresennol
yn ystod gwersi ynghylch cam-drin a chamfanteisio
rhywiol ar blant. Dylid dewis y cynnwys gyda hyn
mewn golwg, gan gynnwys sut y gall plant a phobl
ifanc gael eu sbarduno.
	Dylai’r gwersi addysgu disgyblion ar beth yn union yw
Canolfan Atgyfeirio Ymosodiad Rhywiol (SARC), a sut y
gellir cael mynediad atynt.

TEULUOEDD A
CHYMUNEDAU
	Dylid gweithredu gwersi o gwmpas cam-drin a
chamfanteisio’n rhywiol ar blant, yn ddelfrydol ym
mhob grŵp blwyddyn. Dylid ystyried gwersi yn y
cwricwlwm newydd, neu fel rhan o Raglen Graidd
Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan (AWSLCP).
	Dylai fod gwersi cam-drin a chamfanteisio rhywiol ar
blant yn rhan o Craidd Allweddol AWSLCP.
	Dylid cychwyn gwersi cam-drin a chamfanteisio’n
rhywiol ar blant sy’n addas i oedran ac yn ymwneud â
chaniatâd, cyffyrddiad diogel ac oedolion dibynadwy
yn ystod yr ysgol gynradd neu’r addysg blynyddoedd
cynnar (nid oes angen i’r gwersi sôn am ryw neu
gamdriniaeth).
	Dylid ystyried ffyrdd creadigol i godi ymwybyddiaeth o
gam-drin a chamfanteisio’n rhywiol ar blant, e.e. sioe
ysgol.
	Dylai gwersi cam-drin a chamfanteisio’n rhywiol ar
blant gynnwys cam-drin a chamfan-teisio’n rhywiol
ar-lein.
	Dylai colegau cynnal gwersi cam-drin a
chamfanteisio’n rhywiol ar blant.

AWSLCP
Prosiect Spectrum
Cwricwlwm Cymraeg
Stop It Now Wales:
Diolgelu Rhieni
Stop It Now:
Llinell Gymorth
Internet Matters

ADDYSG: CAMDRINIAETH A CHAMFANTEISIO’N RHYWIOL AR BLANT

PLANT A
PHOBL IFANC

Safer Internet UK
CEOP
NSPCC: TEAM
Mae’n posibl cyflawni’r
argymhellion hyn trwy:
Y Cwricwlwm Cymraeg
Yr adolygiad canllaw
camfanteisio rhywiol
ar blant

	Dylai fod rhieni yn gysylltiedig ag addysg ynghylch
cam-drin a chamfanteisio’n rhywiol ar blant e.e. trwy
waith cartref, nosweithiau rhieni neu ddigwyddiadau.

STRATEGAETH ATAL CSAE CENEDLAETHOL// CYMRU
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	Dylai rhieni fod yn ymwybodol o unrhyw fygythiadau
newydd sy’n dod i’r amlwg, e.e. apps gall fod eu plant
yn defnyddio.
	Dylid hyrwyddo TEAM (Siarad, Archwilio, Cytuno,
Rheoli) i rieni a/ neu ofalwyr wrth drafod diogelwch
ar-lein. Gellir gwneud hyn trwy ysgolion a lleoliadau
addysgol, neu gyfryngau cymdeithasol, gyda
phwyslais ar ddim dibynnu ar reolaethau rhieni yn
unig.

SEFYLLFAOEDD
A LLEOEDD
	Dylai manwerthwyr sy’n gwerthu dyfeisiau
wedi’u galluogi i’r rhyngrwyd gael rhywfaint o
ymwybyddiaeth o gamdriniaeth a chamfanteisio’n
rhywiol ar blant, a gallu siarad â rhieni a/neu ofalwyr
am y risgiau ar-lein i blant a phobl ifanc. Dylai staff
gyfeirio rhieni at sefydliadau priodol i ganfod mwy o
wybodaeth.

STRATEGAETH ATAL CSAE CENEDLAETHOL// CYMRU

Heddluoedd Cymru:
Taflen Diogelwch Ar-lein
NSPCC: O2 Guru

ADDYSG: CAMDRINIAETH A CHAMFANTEISIO’N RHYWIOL AR BLANT

TEULUOEDD A
CHYMUNEDAU
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TROSEDDWYR A
THROSEDDWYR
POSIBL

MEYSYDD I’W DATBLYGU
Rhaid atal troseddwyr posibl neu droseddwyr euogfarnedig rhag troseddu
neu aildroseddu. Rhaid bod addysg a chymorth ar gael i droseddwyr/
troseddwyr posibl, gan gynnwys unigolion sy’n pry-deru am eu meddyliau
neu eu hymddygiad tuag at blant a phobl ifanc. Yn ogystal, mae angen mwy o
ddealltwriaeth am ymddygiad droseddwr/troseddwyr posibl.

STRATEGAETH ATAL CSAE CENEDLAETHOL// CYMRU
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ADNODDAU I
GEFNOGI YMATEB

TROSEDDWYR A
THROSEDDWYR POSIBL
	Rhaid cael gwell dealltwriaeth o’r termau ‘pedoffeil’
a ‘hebeffilia’, a dylid eu gwahaniaethu’n glir o
droseddwyr/troseddwyr posibl sy’n cam-drin plant yn
rhywiol. Nid yw pob pedoffeil neu heboffil yn ymrwymo
i gam-drin plant yn rhywiol, ac nid yw pob troseddwr/
troseddwr rhywiol yn bedoffeil neu’n heboffil.
	Dylai fod mwy o gymorth ar gael i unigolion hunan
ysgogol sydd yn ymwybodol o natur broblematig eu
hysgogiadau rhywiol a gyfeiriwyd at blant a phobl
ifanc.
	Dylid cynnig rhaglenni therapiwtig ac addysgiadol
i droseddwyr/troseddwyr posibl i helpu i reoli
eu hymddygiad, a/neu eu haddysgu ar eu
gweithrediadau.
	Mae’n rhaid annog troseddwyr/troseddwyr posibl ac
unigolion i ofyn am gymorth gan eu Meddyg Teulu neu
wasanaethau iechyd meddwl.

NOTA (National
Organisation for
Treatment of Sexual
Abusers)
ATSA (Association for
the Treatment of Sexual
Abusers)
Lucy Faithfull Foundation
Stop It Now:
Hunangymorth Ar-lein
i’r rhai sy’n Poeni am eu
Hymddygiad Ar-lein

TROSEDDWYR A THROSEDDWYR POSIBL

ARGYMHELLION

Stop It Now: Hunan
gymorth ar-lein ar gyfer
y rhai sy’n poeni am eu
Meddyliau/Ymddygiad
Tuag at Blant
Asesu a Thrin Troseddwyr
Rhyw: Llawlyfr
Lucy Faithfull Foundation
Stop It Now Cymru a
Llinell Gymorth Stop It
Now
StopSo
Dunkelfeld
Operation Netsafe

STRATEGAETH ATAL CSAE CENEDLAETHOL// CYMRU
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	Rhaid bod gan feddygon teulu a gwasanaethau iechyd
meddwl rhywfaint o ddealltwriaeth o’r materion, a ble i
gael cymorth pellach os oes angen.

Mae’n bosibl cyflawni’r
argymhellion hyn trwy:

	Dylai gwasanaethau fod ar gael i bedoffiliaid/
heboffiliau i ofyn am help cyn y gallant drosed-du.

Stop It Now Cymru

Lucy Faithfull Foundation
The Centre of Expertise
on Child Sexual Abuse
(CSA)

PLANT A
PHOBL IFANC
	Rhaid i wasanaethau a mecanweithiau ar gyfer
dioddefwyr a goroeswyr cael ei hysbysebu a rhaid ei
fod yn hygyrch.

IICSA

TROSEDDWYR A THROSEDDWYR POSIBL

TROSEDDWYR A
THROSEDDWYR POSIBL

Llinell Gymorth Stop It
Now
NSPCC: Protect and
Respect (Caerdydd a’r
Fro, Prestatyn)
Childline
CEOP
IWF

TEULUOEDD A
CHYMUNEDAU
	Operation NetSafe i leihau’r bygythiad, y perygl a’r
niwed a achosir gan camdrin a gamfan-teisio’n rhywiol
ar blant ar-lein.
	Dylid ystyried creu gweithrediad tebyg i ‘Operation
NetSafe’, wedi ei gynllunio i annog unigo-lion sy’n
pryderu am eu meddyliau eu hunain neu ymddygiad
pobl eraill neu eu hymddygiad tuag at blant a phobl
ifanc i fod yn agored; gan nid yn unig canolbwyntio ar
rannu delweddau anweddus o blant ond hefyd ffurfiau
eraill o chamfanteisio a cham-drin.
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Lucy Faithfull Foundation
Stop It Now: Cymorth
ar-lein ar gyfer y rhai sy’n
poeni am Ymddygiad Arlein rhywun arall
Stop It Now: Hunan
gymorth ar-lein ar gyfer
y rhai sy’n poeni am
Fywydau/Ymddygiad
Rhywun Else Tuag at
Blant
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	Dylai hysbysebion annog unigolion i ddod ymlaen a
cheisio cymorth os ydynt yn pryderu am eu meddyliau
eu hunain neu eraill a/neu eu hymddygiad tuag at
blant a phobl ifanc.
	Dylai deunyddiau annog y syniad nad yw unigolion ar
fai am eu dewis rhywiol, er bod pawb yn gyfrifol am eu
hymddygiad.
	Dylid ystyried mabwysiadu prosiect tebyg i Dunkelfeld
yn yr Almaen, lle darperir gwasanaethau clinigol a
chymorth i unigolion sy’n cael eu denu’n rhywiol at
blant, ac am gael cymorth i reoli eu hysgogiadau
rhywiol.
	Dylai fod mwy o ymchwil i ddeall troseddwyr/
troseddwyr cam-drin plant posibl, gan gynnwys
‘triniaethau’ posibl.

NOTA
ATSA
Dunkelfeld

TROSEDDWYR A THROSEDDWYR POSIBL

TEULUOEDD A
CHYMUNEDAU

	Mae angen mwy o ymchwil yn y DU i mewn i
ymyriadau meddygol a therapiwtig arbenigol i
droseddwyr troseddwyr posibl, megis Therapi
Amddifadedd Androgen (ADT), Gwaharddwyr Adleoli
Serotonin Dewisol (SSRI), a GnRH-Analogs ochr yn
ochr â CBT. Dylai fod gan drini-aethau ac ymyriadau’r
opsiwn i gynnwys partneriaid ac aelodau o’r teulu.
	Dylai teuluoedd a ffrindiau sy’n pryderu am feddyliau
a/neu ymddygiad eu hanwyliaid tuag at blant a phobl
ifanc fod yn ymwybodol o’r cymorth a’r gefnogaeth
addas sydd ar gael.
	Rhaid rhoi gwasanaethau ar waith i ddarparu
cefnogaeth emosiynol briodol i deuluoedd a ffrindiau
unigolion sy’n chwilio am gymorth, ac am droseddwyr
cam-drin plant euogfarnedig.
	Dylai’r cymorth i deuluoedd fod yn wahanol yn
dibynnu ar y math o drosedd e.e. dosbarthu neu
edrych ar Ddelweddau Anweddus o Blant (IIOC), o’i
gymharu â cham-drin o fewn teulu
	Dylai arweinwyr ffydd a meddygon teulu gyfeirio
troseddwyr/troseddwyr posibl i wasanae-thau priodol
i dderbyn cymorth.

STRATEGAETH ATAL CSAE CENEDLAETHOL// CYMRU
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	Dylid hysbysebu deunyddiau’r ymgyrch o ran
cam-drin a chamfanteisio’n rhywiol ar blant trwy
hysbysebion teledu, radio, hysbysfyrddau ac ati mewn
gwahanol leoliadau cyhoeddus.
	Dylid hysbysebu ymgyrchoedd ar y rhyngrwyd
cyffredinol, safleoedd oedolion a’r y we dywyll, er
mwyn cynyddu’r tebygolrwydd o droseddwyr IIOC/
troseddwyr posibl sy’n gweld yr hysbyseb ac yn
chwilio am help neu driniaeth.
	Dylai hysbysebion datgan bod gwylio delweddau
anweddus o blant dan 18 oed yn anghyfreithlon, er
mwyn osgoi camsyniadau.
	Rhaid i ‘Stop It Now’ barhau i gael ei hyrwyddo yn
gyhoeddus, yn uniongyrchol i droseddwyr/troseddwyr
posibl, ac yn ystod sesiynau hyfforddi proffesiynol, yn
enwedig gyda’r heddlu, y gwasanaeth prawf, staff y
carchar a gwasanaethau plant.

STRATEGAETH ATAL CSAE CENEDLAETHOL// CYMRU

Llinell Gymorth Stop It
Now
Stop It Now: Cymorth
ar-lein ar gyfer y rhai sy’n
poeni am Ymddygiad Arlein rhywun arall
Stop It Now: Hunan
gymorth ar-lein ar gyfer
y rhai sy’n poeni am
Fywydau/Ymddygiad
Rhywun Else Tuag at
Blant

TROSEDDWYR A THROSEDDWYR POSIBL

SEFYLLFAOEDD
A LLEOEDD
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YMWYBYDDIAETH

MEYSYDD I’W DATBLYGU
Dylid hyrwyddo deunyddiau a hyfforddiant a sicrhau gellir eu cyrchu ledled
Cymru i sicrhau bod pob grŵp yn cael ei haddysgu ynglŷn â risgiau cam-drin a
chamfanteisio’n rhywiol ar blant.
Rhaid annog aelodau cymunedol, rhieni a/neu ofalwyr i gael ymwybyddiaeth o
gamdriniaeth a gam-fanteisio’n rhywiol ar blant a chael eu cefnogi wrth iddynt
rannu gwybodaeth neu adrodd am eu pry-deron.
Yn ogystal, dylai troseddwyr/troseddwyr posibl cael eu haddysgu i ddeall eu
hymddygiad a’i effaith ar ddioddefwyr.

STRATEGAETH ATAL CSAE CENEDLAETHOL// CYMRU
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ADNODDAU I
GEFNOGI YMATEB

TROSEDDWYR/
TROSEDDWYR POSIBL
	Gall codi ymwybyddiaeth am gamdriniaeth a
gamfanteisio’n rhywiol ar blant cael effaith ad-dysgol
ar droseddwyr/troseddwyr posibl, gan eu helpu i
ddeall nad yw eu hymddygiad yn addas a gall arwain
at euogfarn troseddol.
	Dylid ystyried y gallai troseddwyr/troseddwyr posibl,
neu unigolion sy’n pryderu am eu med-dyliau/
ymddygiadau eu hunain neu eraill o bosibl fod yn
bresennol yn ystod sesiynau hyfforddi. Gan hynny,
argymhellir hysbysebu ‘Stop It Now’.

Llinell Gymorth Stop It
Now

YMWYBYDDIAETH

ARGYMHELLION

Stop It Now: Cymorth
ar-lein ar gyfer y rhai sy’n
poeni am Ymddygiad Arlein rhywun arall
Stop It Now: Hunan
gymorth ar-lein ar gyfer
y rhai sy’n poeni am
Fywydau/Ymddygiad
Rhywun Else Tuag at
Blant
Mae’n bosibl cyflawni’r
argymhellion hyn trwy:
Datblygu ymgyrch
codi ymwybyddiaeth
camfanteisio rhywiol ar
blant gan Lywodraeth
Cymru gyda phartneriaid
ar gyfer 2018-19.

PLANT A
PHOBL IFANC
	Gall codi ymwybyddiaeth galluogi plant a phobl ifanc i
gael mwy o hyder wrth adrodd a cheisio cefnogaeth.
	Dylai deunyddiau gynnwys gwasanaethau lleol a
chenedlaethol lle gall plant a phobl ifanc geisio
cefnogaeth.
	Efallai y bydd plant a phobl ifanc sydd wedi dioddef
camdriniaeth a chamfanteisio’n rhywiol yn bresennol
yn ystod sesiynau, felly dylai’r cynnwys cael ei ddewis
gyda hyn mewn golwg, gan gynnwys sut y gall y
cynnwys sbarduno.

STRATEGAETH ATAL CSAE CENEDLAETHOL// CYMRU
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	Dylid ystyried hyfforddiant gorfodol ar gyfer gyrwyr
tacsis o gwmpas camdriniaeth a cham-fanteisio’n
rhywiol ar blant, a chamfanteisio’n troseddol ar blant,
yn debyg i Heddlu Gwent.
	Dylai eiddo trwyddedig, cludiant cyhoeddus, ac ati,
dderbyn hyfforddiant gorfodol ar gamdriniaeth a
chamfanteisio’n rhywiol ar blant, a chamfanteisio’n
troseddol ar blant.
	Dylai hyfforddiant bwysleisio pwysigrwydd adrodd a
rhannu gwybodaeth. Dylai fod â chyfarwyddiadau clir
ar sut i wneud hynny, gan gynnwys beth i’w adrodd, a
ble i roi gwybod amdano.
	Dylai adeiladau trwyddedig, cludiant cyhoeddus,
ac ati, sydd wedi derbyn hyfforddiant gael eu ‘profi’
trwy dechnegau prawf-brynu, gan helpu i fonitro
effeithiolrwydd yr hyfforddiant a ddarperir.
	Dylai trinwyr galwadau gael hyfforddiant camdrin a
chamfanteisio’n rhywiol ar blant fel bod y galwr yn
gallu dyfynnu ‘Operation Makesafe’, a chael ei drin yn
effeithiol.
	Dylai hyfforddiant cam-drin a chamfanteisio ar blant
hyrwyddo’r defnydd o ddyfynnu ‘Opera-tion Makesafe’
wrth alw 101 neu 999.
	Dylid gosod deunydd ‘Operation Makesafe’ ym
mhob Awdurdod Lleol i atal y syniad bod camdrin
a chamfanteisio’n rhywiol ar blant ond yn digwydd
mewn rhai ardaloedd.
	Dylai ymrwymiad a deunyddiau dargedu pob cymuned
a grŵp e.e. LGBTQ +, pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig
(BME), grwpiau ffydd, a bechgyn a dynion ifanc.
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Operation Makesafe
(Gwent)
Canolfan CSA:
Ymateb i Gamdrin a
Chamfanteisio’n Rhywiol
ar Blant yn yr Economi
Nos.
Barnardo’s: Dysgu o
Raglen Hyfforddi a
Chodi Ymwybyddiaeth
‘Barnardo’s Nightwatch’

RETURN HOME INTERVIEWS.
YMWYBYDDIAETH

TEULUOEDD A
CHYMUNEDAU

Stop It Now Wales:
Sesiynau Amddiffyn
Rhieni, Cynlluniau
Diogelwch Teuluol ac
Adnoddau Ar-lein
Operation Makesafe
(Gwent)
Gwent Force:
Canolbwynt Personau Ar
Goll
Hyfforddiant SIA
Mae’n bosibl cyflawni’r
argymhellion hyn trwy:
Cyflwyno Hyfforddiant
‘Stop It Now’ Cymru i
yrwyr tacsis ac mewn
lleoedd trwyddedig,
cludiant cyhoeddus ac
ati
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	Dylid gosod deunyddiau mewn mannau cyhoeddus i
godi ymwybyddiaeth o gamdriniaeth a chamfanteisio
ar blant, e.e. lleoliadau iechyd, canolfannau cludiant,
canolfannau siopa ac ati.
	Gellid defnyddio BBC Cymru fel llwyfan i godi
ymwybyddiaeth o gamdriniaeth a chamfan-teisio’n
rhywiol ar blant

Operation Makesafe
(Gwent)
Heddleoedd Cymru:
Taflen Diogelwch Ar-lein

YMWYBYDDIAETH

SEFYLLFAOEDD
A LLEOEDD

NSPCC: O2 Guru

	Dylai manwerthwyr sy’n gwerthu dyfeisiau
wedi’u galluogi i’r rhyngrwyd gael rhywfaint o
ymwybyddiaeth o gamdriniaeth a chamfanteisio’n
rhywiol ar blant, a gallu siarad â rhieni a/ neu ofalwyr
am y risgiau ar-lein i blant a phobl ifanc. Dylai staff
gyfeirio rhieni at sefydliadau addas i ganfod mwy o
wybodaeth.

STRATEGAETH ATAL CSAE CENEDLAETHOL// CYMRU
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CAMFANTEISIO’N
TROSEDDOL

MEYSYDD I’W DATBLYGU
Ar hyn o bryd mae diffyg dealltwriaeth adnabyddiaeth pryderus o gamfanteisio’n
troseddol ar blant, gan gynnwys diffyg ymwybyddiaeth o amgylch plant a
phobl ifanc sy’n cael eu masnachu at ddiben-ion camfanteisio troseddol mewn
perthynas â llinellau sirol a mathau eraill o gaethwasiaeth fodern.
Yn ogystal, mae diffyg ymyriadau sydd ar gael ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n
dioddef camfanteisio troseddol ar blant.

STRATEGAETH ATAL CSAE CENEDLAETHOL// CYMRU
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ADNODDAU I
GEFNOGI YMATEB

DIODDEFWYR A THROSEDDWYR/
TROSEDDWYR POSIBL
	Dylai’r heddlu ystyried y defnydd o droseddau
caethwasiaeth a masnachu modern i arestio, codi
tâl a/neu erlyn troseddwyr/troseddwyr posibl o
camfanteisio’n troseddol ar blant.

PLANT A
PHOBL IFANC
	Rhaid cydnabod plant a phobl ifanc fel dioddefwyr,
yn hytrach na fel euogwyr yn unig, pan fydd
gweithgarwch troseddol yn digwydd trwy
camfanteisio ar blant.

CAMFANTEISIO’N TROSEDDOL

ARGYMHELLION

St Giles Trust: SOS
(Caerdydd a’r Fro)

	Rhaid rhoi gwasanaethau ar waith i gefnogi plant
a phobl ifanc yr effeithir arnynt gan gamfan-teisio
troseddol ar blant.
	Rhaid i wasanaethau camfanteisio’n rhywiol ar blant
ystyried addasrwydd eu gwasanaethau i ddioddefwyr
camfanteisio troseddol ar blant.

TEULUOEDD A
CHYMUNEDAU
	Dylid ystyried gweithredu ‘teclyn’ camfanteisio
troseddol ar blant tebyg i’r Gwasanaeth Ser-af, neu
cynnwys elfennau camfanteisio troseddol plant tra’n
adolygu’r Gwasanaeth Seraf.
	Mae’n bwysig nodi nad yw camfanteisio’n troseddol ar
blant yn gyfyngedig i gamfanteisio ar gyffuriau.
	Dylid ystyried cynnwys camfanteisio’n troseddol
ar blant wrth adolygu canllawiau cam-drin a
chamfanteisio’n rhywiol ar blant. Dylai ddarparu
canllaw ar ymateb i blant a phobl ifanc a allai fod
yn dioddef camfanteisio droseddol (gweler pecyn
cymorth Cymdeithas y Plant ar gam-fanteisio
troseddol ar blant am ragor o wybodaeth).

STRATEGAETH ATAL CSAE CENEDLAETHOL// CYMRU

Cymdeithas y Plant:
Pecyn Cymorth
Camfanteisio Troseddol
Plant ar gyfer Gweithwyr
Proffesiynol
Asiantaeth Troseddu
Cenedlaethol (NCA):
County Lines Violence,
Exploitation and Drug
Supply 2017
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	Dylid ystyried cynnwys addysg gynnar a gwersi ar
gamfanteisio troseddol ar blant a llinellau sirol. Dylai’r
gwersi hefyd gynnwys dolenni i ganllawiau camdrin a
chamfanteisio’n rhywiol ar blant
	Rhaid i bob gweithiwr proffesiynol sy’n gweithio gyda
phlant a phobl ifanc gael ei hyfforddi i gydnabod a
yw plentyn neu berson ifanc yn dioddef, neu efallai’n
dioddef camfanteisio droseddol.
	Dylai gweithwyr proffesiynol gyfeirio at wasanaethau
plant os ydynt yn credu bod plentyn neu berson ifanc
mewn perygl o gamfanteisio’n droseddol.
	Rhaid gwneud cyfeiriadau uniongyrchol at y
Mecanwaith Atgyfeirio Cenedlaethol (NRM) os oes
amheuaeth fod plentyn neu berson ifanc yn cael ei
fasnachu at ddibenion camfanteisio droseddol. Yr
heddlu, gwasanaethau plant, Barnardo’s, BAWSO
a New Pathways yw’r ymatebwyr cyntaf sy’n gallu
gwneud yr atgyfeiriad hwn, fodd bynnag gall
asiantaethau eraill gefnogi’r atgyfeiriad hwn i sicrhau
ei fod yn darparu darlun llawn o brofiad y plentyn neu’r
person ifanc.
	Dylai fod gwasanaethau arbenigol ar gael ledled
Cymru ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n di-oddef
camfanteisio troseddol.
	Dylai gweithwyr achosion arbenigol fod ar gael ym
mhob ardal i weithio gyda dioddefwyr camfanteisio
troseddol ar blant. Fel arall, dylai gweithwyr
cymdeithasol neu swyddogion cyswllt teulu gael
y cymorth a’r hyfforddiant priodol i weithio gyda
dioddefwyr camfanteisio troseddol ar blant.
	Dylai gweithwyr achos camfanteisio troseddol fod ar
gael ym mhob heddlu.
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APPG ar Blant ac
Oedolion Sy’n Rhedeg
i Ffwrdd neu’n Mynd
ar Goll: Nodyn Briffio
am y Digwyddi-ad ar
Aflonyddu Camfanteisio
Plant Rhwng Llinellau
Sirol
Swyddfa Gartref:
Camfanteisio’n Troseddol
ar Blant ac Oedolion
Agored i Niwed:
Canllawiau Lli-nellau Sirol

CAMFANTEISIO’N TROSEDDOL

TEULUOEDD A
CHYMUNEDAU

Personau Coll a St Giles
SOS: Safe Call
Asiantaeth Troseddu
Cenedlaethol (NCA):
Mecanwaith Atgyfeirio
Cenedlaethol (NRM)
Potensial i gyflawni
trwy:
Canllawiau Cymraeg
AWSLCP
Cwricwlwm Cymraeg
St Giles Trust: Prosiect
SOS (Caerdydd a’r Fro)
Mae’n bosibl cyflawni’r
argymhellion hyn trwy:
Grŵp tasg a gorffen,
sy’n cyfarfod i ddatblygu
canllawiau ymarfer ar
gamfanteisio troseddol
ar blant ac y dylid ei
ddefnyddio ar y cyd
â’r Gweithdrefnau
Gwarchod Cenedlaethol
newydd sydd i’w
cyhoeddi ym mis
Rhagfyr 2018.
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	Dylai’r cyfryngau cymdeithasol a’r cyfryngau lleol
godi ymwybyddiaeth o gamfanteisio’n trosed-dol ar
blant. Dylid gosod posteri a thaflenni mewn ysgolion,
meddygfeydd meddygon teulu, a chanolfannau
cymunedol ac ati, i godi ymwybyddiaeth.
	Dylai staff canolfannau cludiant, e.e. y rhai sy’n
gweithio mewn gorsafoedd bws a thrên, derbyn
hyfforddiant camfanteisio troseddol ar blant a chamdrin a chamfanteisio’n rhywiol ar blant. Byddai hyn
yn rhoi’r gallu a’r hyder iddynt adrodd am faterion
camfanteisio amheus, cam-drin a / materion llinellau
sirol.
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St Giles Trust: Prosiect
SOS (Caerdydd a’r Fro)
SWP: Operation Guardian

CAMFANTEISIO’N TROSEDDOL

SEFYLLFAOEDD
A LLEOEDD
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DIOGELU PLANT A
PHOBL IFANC SY’N
MYND AR GOLL

MEYSYDD I’W DATBLYGU
Mae gwahaniaethau mewn dulliau o gynnig Cyfweliadau Dychwelyd Cartref
(RHI) a Dadansoddiadau ar draws Cymru. Mae angen ymagwedd statudol gadarn
a chynhwysfawr i ymateb i blant a phobl ifanc sy’n mynd ar goll. Rhaid bod
cefnogaeth addas ar gael i bob plentyn a pherson ifanc sy’n mynd ar goll.

STRATEGAETH ATAL CSAE CENEDLAETHOL// CYMRU
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ADNODDAU I
GEFNOGI YMATEB

DIODDEFWYR A THROSEDDWYR/
TROSEDDWYR POSIBL
	Dylai plant a phobl ifanc gael eu hysbysu o’r
gefnogaeth a’r cyngor sydd ar gael iddynt pe baent yn
mynd ar goll o’r cartref.

Pobl ar Goll

TEULUOEDD A
CHYMUNEDAU
	Dylai Cyfweliadau Dychwelyd Adref a/neu
Ddadansoddiadau fod yn statudol ac yn gyson ledled
Cymru. Dylai’r rhain cael eu cynnal gan berson mae’r
plentyn neu’r person ifanc yn ymddiried ynddynt.
(gweler ‘Bwlch yn y Wybodaeth’ yn yr adnoddau i
gefnogi adran ymateb am ragor o wybodaeth).
	Dylid ystyried ei gwneud yn statudol i Awdurdodau
Lleol anfon hysbysiadau i’r heddlu ynglŷn â phlant a
phobl ifanc y maent yn eu lleoli / wedi eu lleoli y tu
allan i’w hardal Awdurdod Lleol, gan gynnwys lle mae’r
lleoliad newydd wedi’i leoli.
	Dylai’r ymatebwyr fod yn ymwybodol bod plant a
phobl ifanc sydd ar goll neu’n absennol mewn perygl
pellach o gamfanteisio rhywiol a throseddol. Dylai’r
ymatebwyr hyn gael myne-diad at yr hyfforddiant
priodol i gael yr hyder i weld yr arwyddion o
gamfanteisio.
	Dylai ymatebwyr sicrhau bod yr holl wybodaeth wedi’i
rannu’n briodol gyda’r asiantaethau perthnasol
	Os yw’n addas ac yn ddiogel i wneud hynny, dylid
cynnwys safbwyntiau rhieni a gofalwyr yn RHIs a
Dadansoddiadau i sicrhau darlun ehangach, a bod
unrhyw wybodaeth ychwanegol yn cael eu rhannu.
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Cymdeithas y Plant:
Pecyn Cymorth
Camfanteisio Troseddol
ar Blant ar gyfer
Gweithwyr Proffesiynol
Heddlu Gwent:
Hwb Pobl Coll
Pobl ar Goll

DIOGELU PLANT A PHOBL IFANC SY’N MYND AR GOLL

ARGYMHELLION

Mae’n bosibl cyflawni’r
argymhellion hyn trwy:
Grŵp tasg a gorffen,
sy’n cyfarfod i ddatblygu
canllawiau ymarfer ar
gamfanteisio’n troseddol
ar blant ac y dylid ei
ddefnyddio ar y cyd â’r
Gweithdrefnau Gwarchod
Cenedlaethol newydd
sydd i’w cyhoeddi ym mis
Rhagfyr 2018.
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DARLLEN
PELLACH

I ddarganfod mwy o wybodaeth am yr argymhellion presennol i Gymru o ran camdrin a chamfan-teisio’n rhywiol ar blant, gweler:
	Llywodraeth Cymru: Adolygu Canllawiau Statudol Cymru ar Amddiffyn Plant a Phobl
Ifanc rhag Camfanteisio Rhywiol
	Cymdeithas y Plant: Bwlch yn y Wybodaeth: Diogelu Plant yng Nghymru Sydd ar Goll
	Llywodraeth Cymru: Cynllun Gweithredu Cenedlaethol i Daclau Camfanteisio Rhywiol
ar Blant (Cymru)
	GIC: Strategaeth Atal Camfanteisio Rhywiol ar Blant ar gyfer y GIG yng Nghymru 20162019
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