
Gwybodaeth ar gyfer holl weithwyr rheng flaen  
sy’n gweithio gyda phlant a theuluoedd.  

Popeth rydym 

angen ei wybod

Atal Cam-drin Plant yn Rhywiol



Nid yw’rhan fwyaf o ddioddefwyr sydd wedi cael eu 
cam-drin yn rhywiol yn siarad am y peth nac yn gofyn 
am help. 

Felly, mae rhaid i oedolion wneud. 

Drwy ddeall y perygl, a gwybod beth i’w wneud os 
oes gennym bryder  - gallwn atal camdriniaeth rhag 
digwydd yn y lle cyntaf.

Nod y daflen hon yw darparu’r holl wybodaeth sydd 
arnom ei angen a rhoi mesurau ataliol mewn lle, 
adnabod arwyddion cam-drin plant yn rhywiol – ac 
adeiladu’r hyder i wneud rhywbeth amdano.

Cyflwyniad 



Beth yw'r perygl?
Dim ond yn y blynyddoedd diweddar yr ydym wedi dod i werthfawrogi gwir 
raddfa cam-drin plant yn rhywiol.

Mae’r cyfrinachedd sy’n amgylchynu camdriniaeth o’r fath yn dystiolaeth, 
sef nad yw 1 ymhob 3 plentyn a gaiff ei gam-drin gan oedolyn yn dweud 
wrth neb.  O’r rhai hynny sy’n dweud, mae’r rhan fwyaf yn dweud wrth aelod 
o’u teulu neu ffrind.  Prin yw’r rhai sy’n dod i sylw’r heddlu, gwasanaethau 
cymdeithasol neu weithwyr iechyd proffesiynol.

Ystadegau allweddol
•   Ni fydd 1 ymhob 3 plentyn a gaiff ei gam-drin yn 

rhywiol gan oedolyn yn dweud wrth neb am y peth 

•   Ni fu i 4 allan o 5 plentyn a gafodd ei gam-drin gan ei 
gyfoedion ddweud wrth neb ar y pryd

•   Dim ond 1 ymhob 8 achos o gam-drin plant yn 
rhywiol sy’n wybyddus i’r awdurdodau

•   Mae 90% o blant yn cael eu cam-drin yn rhywiol gan 
rywun maent yn ei adnabod

•   Mae tua thraean o gamdriniaethau rhywiol yn cael 
eu gwneud gan blant a phobl ifanc eraill

•   Mae plant anabl 3 gwaith yn fwy tebygol o gael eu 
cam-drin na phlant eraill

•   Nid oes stereoteip o gamdriniwr  -  gall fod yn 
rhywun - ac o unrhyw gefndir cymdeithasol ac 
economaidd



Pwy sy'n cam-drin plant yn 
rhywiol? 
Gall camdriniwr rhywiol fod yn rhywun - dynion, merched, pobl ifanc, plant, 
aelodau o’r teulu, ffrindiau neu weithwyr proffesiynol sy’n wybyddus i’r 
plentyn. Maent yn:-

•  bobl rydym yn eu hadnabod

•  bobl rydym yn ofalus ohonynt 

•  bobl o bob dosbarth, diwylliannau a chefndiroedd

  

Sut maent yn ei wneud?
Drwy gyfiawnhau eu hymddygiad iddynt hwy eu hunain 
Mae pobl sy’n cam-drin plant yn rhywiol yn cyfiawnhau eu hymddygiad 
iddynt hwy eu hunain mewn amrywiol ffyrdd.  Nid yw’n hawdd deall sut 
mae pobl sy’n edrych yn arferol yn gallu gwneud pethau o’r fath i blant.  Mae 
rhai pobl sy’n cam-drin plant yn rhywiol yn cydnabod ei fod yn anghywir 
ac yn anhapus iawn am yr hyn maent yn wneud.  Mae eraill yn credu fod eu 
hymddygiad yn dderbyniol a’i fod yn dangos cariad tuag at eu plant. 

Drwy ddod yn agos at blant ac oedolion - y broses 
'grwmio' 
Yn aml, mae pobl sy’n cam-drin plant yn adeiladu perthynas gyda’r plentyn 
a’r oedolion sy’n eu diogelu.  Mae nifer ohonynt yn dda am wneud ‘ffrindiau’ 
gyda phlant a’r rhai sy’n agos atynt.  Gall rhai ohonynt fod yn gyfaill i’r rhieni 
sy’n cael trafferthion, ac weithiau ar ben eu hunain.  Bydd eraill yn cyflwyno 
eu hunain fel dibynadwy a chynnig gwarchod neu ddull arall o ofal plant.  
Mae eraill yn ceisio swydd gyfrifol yn y gymuned sy’n eu rhoi mewn cyswllt a 
phlant.  



Drwy dawelu plant
Gall pobl sy’n cam-drin plant yn rhywiol gynnig cyfuniad o anrhegion neu 
bleserau a bygythion ynglŷn â’r hyn ddigwyddith os yw’r plentyn yn dweud ‘na’ 
neu’n dweud wrth rywun.   Gallant wneud y plentyn yn ofnus o gael ei anafu’n 
gorfforol, ond yn amlach na pheidio, mae’r bygythiad ynglŷn â beth fyddai’n 
digwydd os byddent yn dweud, er enghraifft, byddai’r teulu’n chwalu neu’r 
cyflawnwr yn mynd i’r carchar.  Er mwyn cadw’r gamdriniaeth yn gyfrinach, bydd 
y camdriniwr yn chwarae ar ofn, cywilydd neu euogrwydd y plentyn ynglyn a’r 
hyn sy’n digwydd ac efallai’n eu darbwyllo na fyddai neb yn eu credu hwy.

"Roedd yn edrych mor gyffredin ac yn 
wych gyda phlant. Ni fuaswn byth wedi ei 
gydnabod fel camdriniwr."”  
Mam bachgen 7 oed a gafodd ei gam-drin gan gymydog

Pam nad yw plant yn dweud?
Nid yw plant yn dweud am amryw o resymau.  Mewn arolwg diweddar,  
dyma’r 10 rheswm uchaf am gadw camdriniaeth yn gyfrinach:

•  mae’n fater preifat / teuluol
•  nid oes gennyf neb i ddweud wrtho/wrthi
•   nid wyf yn meddwl y bydd ganddynt  

gydymdeimlad
•  rwy’n ofni mwy o drais
•  nid wyf eisiau cynnwys yr heddlu
•  mae gennyf ormod o gywilydd
•   nid wyf yn meddwl y byddant yn  

gwneud unrhyw beth am y peth
•  ni fyddant yn fy nghredu

•  nid wyf eisiau mynd i’r llys

•  mae’n rhy ddibwys

Canfyddiadau 
camdriniaeth yn ystod 
Plentyndod -  allan o 
Arolwg Troseddu ar 
gyfer Cymru a Lloegr, 
blwyddyn yn diweddu 
Mawrth 2016



Arwyddion i edrych allan 
amdanynt mewn plant a phobl ifanc
Mae plant yn aml yn dangos i ni  -  yn hytrach na dweud wrthym  -  fod rhywbeth 
yn eu poeni hwy.  Gall nifer o resymau fod dros newid yn eu hymddygiad, ond os 
ydym yn sylwi cyfuniad o arwyddion pryderus, gall fod yn amser chwilio am help 
neu gyngor.

Beth i edrych allan amdano mewn plant:
•  Newid annisgwyl mewn ymddygiad neu bersonoliaeth 
•  Llithro’n ôl i ymddygiad iau
•  Cael hunllefau 
•  Ymddwyn mewn modd rhywiol gyda theganau neu wrthrychau
•  Ofn anesboniadwy o bobl neu lefydd
•  Dod yn gyfrinachgar 
•   Arwyddion corfforol, megis, doluriau anesboniadwy neu gleisiau 

o amgylch ardal genhedlol neu’r geg, clefydau a drosglwyddir yn 
rhywiol, beichiogrwydd

•  Dangos ymwybyddiaeth rywiol tu draw i’w hoedran 
•  Anwyldeb anaddas 
•  Arian neu roddion anesboniadwy
•  Ffrwydradau o ddicter 
•  Mewnblyg 
•  Dangos arwyddion o bryder 
•  Cau gollwng gafael
•  Digalon
•  Dangos arwyddion o ymddygiad obsesiynol

•  Hunan-niweidiol

Ceisiwch gyngor os oes gennych bryderon am ymddygiad plentyn.  
Gallwch ffonio llinell gymorth gyfrinachol Stop it Now! ar 0808 1000 900.  



Arwyddion mewn oedolion y 
gallant fod yn beryglus
Efallai nad yw’r arwyddion yn amlwg bod oedolyn yn defnyddio eu 
perthynas gyda phlentyn am resymau rhywiol.  Efallai ein bod yn teimlo’n 
anghyfforddus ynglyn a’r ffordd y maent yn chwarae gyda’r plentyn, neu’n 
rhoi ffafriaeth iddynt ac yn creu rhesymau er mwyn bod ar eu pen eu hunain. 

Efallai bod achos i bryderu am ymddygiad oedolyn neu 
berson ifanc os ydynt yn:

•    Gwrthod i blentyn gael preifatrwydd digonol neu wneud 
penderfyniadau am faterion personol 

•   Mynnu anwyldeb corfforol gyda phlentyn - cusanu, cofleidio, 
ymaflyd codwm

•   Rhoi gormod o anrhegion i blentyn

•  Tynnu lluniau neu gadw cofarwydd o blant eraill

•   Siarad am ryw yn aml, dweud jôcs rhywiol a thrafod rhyw gyda 
phlant

•   Trin plentyn penodol fel ffefryn, gwneud iddynt deimlo’n 
‘arbennig’ o’i gymharu ag eraill 

•   Ceisio bod, neu yn aml ar ben ei hun gyda phlentyn mewn tŷ, car 
neu ystafell

•   Arddangos ymddygiad cyfeiriadol plentyn neu ymddwyn yn 
blentynnaidd

•   Dangos gormod o ddiddordeb mewn datblygiad personol 
plentyn

•  Dewis plentyn penodol

Ceisiwch gyngor os oes gennych ‘deimlad’ o unrhyw ymddygiad 
anaddas posib.  Gallwch ffonio llinell gymorth gyfrinachol Stop it Now! 
ar 0808 1000 900.   



Beth sy'n cynyddu'r siawns o 
wneud plentyn a theulu yn fwy 
agored i niwed?
Gall unrhyw blentyn gael ei gam-drin.  Nid oes stereoteip o ddioddefwr.

Fodd bynnag, gall plant a phobl ifanc fod yn agored i niwed os ydynt yn unig 
neu’n teimlo ar ei ben ei hun.  Efallai eu bod wedi ffraeo gyda’u ffrindiau neu 
ddim yn hoffi’r ffordd maent yn edrych.   Gall eu hymddygiad fod yn fwy 
heriol ac eisiau mwy o sylw.  Efallai y gallent ddechrau cymryd mwy o risgiau 
na’r arfer.   

Pan fyddant fel hyn, gallant fod yn fwy heriol i ni fel rhieni, a digon hawdd yw 
gadael iddynt gan eu bod yn ‘waith caled’.  Ond mewn gwirionedd, dyma’r 
adeg maent ein hangen fwyaf fel rhieni. 

Rhai ffactorau all gynyddu siawns plentyn a'i wneud 
yn fwy agored i niwed: 

•  Diffyg goruchwyliaeth rhieni, gorddibyniaeth ar ofalwyr plant

•  Cyfathrebu gwael neu negyddol 

•  Diffyg addysg rhyw gywir

•  Terfynau diffiniedig teuluol gwael 

•  Adnabyddiaeth eang/nifer o ymwelwyr 

•  Diffyg dealltwriaeth mewn perthynas addas oedolyn/plentyn

•  Profiadau o weld trais, perthynas ymosodol 

•  Unigedd, plant difreintiedig yn emosiynol

•  Camddefnydd o sylweddau/alcohol yn y cartref 

 



Ymdopi gyda datgeliad 
Os ydych yn credu bod plentyn yn ceisio dweud wrthych am sefyllfa o 
gamdriniaeth rywiol, ymatebwch ar unwaith a hynny gyda gofal.

GOFALWCH:
•  Wrando yn ofalus

•  Ceisiwch beidio â thorri ar draws a gofyn cwestiynau

•  Derbyniwch beth mae’r plentyn yn ddweud wrthych

•  Cofnodwch y sgwrs yng ngeiriau’r plentyn

•  Cofnodwch yr amser

•  Llofnodwch a dyddiwch y cofnod

•  Cymrwch bopeth o ddifri 

•  Sicrhewch eu bod yn gwneud y peth iawn drwy ddweud

•  Eglurwch beth fydd yn digwydd nesaf

•  Peidiwch ag oedi

•  Hysbyswch y person diogelu plant dynodedig

PEIDIWCH A:
•  Gofyn cwestiynau arweiniol

•  Gwneud addewidion na ellir eu cadw

•  Neidio i gasgliadau

•  Dyfalu neu gyhuddo rhywun

•  Gofyn i’r plentyn ail-adrodd y datgeliad drosodd a throsodd

•  Gaddo cyfrinachedd 

•  Ymchwilio 

Nid eich cyfrifoldeb chi yw penderfynu os yw’r cyhuddiad yn wir neu 
beidio.  Eich cyfrifoldeb chi yw cofnodi a hysbysu. 



Os oes gennych bryderon
Dylech ddilyn eich polisïau a'ch gweithdrefnau eich 
hunain os oes gennych unrhyw bryderon. 
Dylech hysbysu eich swyddog dynodedig ar unwaith a pheidio ag ymchwilio 
eich hun.  Dylech gysylltu â’r Adran Gwasanaethau Plant lleol - y Tîm 
Dyletswydd ac Asesu er mwyn trafod eich pryderon. 

Gallwch hefyd ffonio llinell gymorth gyfrinachol Stop it Now! ar   
– 0808 1000 900. 

Mae llinell gymorth 24awr yr NSPCC hefyd ar gael ar  
 – 0808 800 500. 

Os yw plentyn mewn perygl uniongyrchol  
– FFONIWCH YR HEDDLU AR 999.



Pam cyfeirio neu gofnodi? 
Fel pobl yn gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd, mae ganddom 
ddyletswydd i sicrhau eu diogelwch. Os oes gennym bryder  neu amheuaeth 
o unrhyw fath, gall gweithredu fod yn frawychus.  Ond mae rhaid i ni. 

Rydym angen cyfeirio neu gofnodi oherwydd:  

•  Mae gan blant hawl i fod yn ddiogel

•  Mae gan oedolion gyfrifoldeb i ddiogelu plant 

•  Mae camdriniaeth ac esgeulustod yn niweidiol 

•   Mae cam-drin plant ac esgeulustod yn parhau oherwydd y 
cyfrinachedd a’r tawelwch sy’n eu hamgylchynu 

•   Dim ond un darn o’r jig-so sydd gennych – efallai bod gan 
asiantaethau eraill ddarnau eraill 

•   Anaml mae plant yn dweud celwydd am gam-drin 

•   Gall camdriniwr gam-drin plant eraill sydd hefyd gyda’r hawl i 
gael eu diogelu

Rydym yn gwybod y gall gweithredu fod yn frawychus, felly os ydych 
eisiau trafod eich pryderon, cysylltwch â llinell gymorth gyfrinachol 
Stop it Now! - 0808 1000 900.



Gweithred atal bositif y gallwch 
wneud yn eich rôl 
Gallwn i gyd gymryd camau syml er mwyn helpu i ddiogelu plant a phobl 
ifanc.  

Fel pobl sy'n gweithio gyda phlant a theuluoedd, 
dylem:

•   adnabod arwyddion cam-drin plant yn rhywiol a ‘grwmio’

•   gwybod beth sy’n cynyddu siawns plentyn a theulu a’u gwneud 
yn fwy agored i niwed 

•  addysgu pawb yn y gweithle/teulu

•   defnyddio adnoddau ar gyfer rhieni a gweithwyr proffesiynol – 
defnyddio llyfrau, fideos a gweithgareddau 

•   cael sgyrsiau agored gyda chyd-weithwyr - rhannu gwybodaeth a 
thrafod pryderon

•  ceisio help a chyngor 

•  sicrhau fod pawb yn gwybod sut i gofnodi ac adrodd

•  cadw llinellau cyfathrebu yn agored



Meddyliau terfynol
Cymrwch sylw o arwyddion mewn plant YNGHYD 
A'R oedolion hynny sydd o'u hamgylch

Siaradwch gyda phlant a gwrandewch yn ofalus ar 
yr hyn sydd ganddynt i'w ddweud

Ystyriwch pa weithredoedd yr ydych CHI fel 
rhiant amddiffynnol nawr am eu cymryd er mwyn 
atal cam-drin plant yn rhywiol.



Adnoddau 
Mae nifer o adnoddau ar gael i chi ac i’r teuluoedd yr ydych yn gweithio a 
hwy er mwyn helpu i atal camdriniaeth rywiol.  Dyma rai ohonynt:

Cynllun Diogelwch Teuluoedd 
Arweiniad ar sut i gynllunio cynllun diogelwch teuluoedd er mwyn cadw 
plant yn ddiogel – ar gael ar www.parentsprotect.co.uk 

Rheol Dillad Isaf yr NSPCC: 'Pantosaurus' 
Gyda chymorth  
dinasor cyfeillgar,  
mae’r adnoddau  
hyn yn helpu’r rheini  
i siarad gyda’u plant  
ynglyn a diogelwch  
corfforol - chwiliwch  
ar-lein am ‘Pantosaurus’ 



Rhaglen addysgu a gwefan "The Parents Protect!"
Gwefan sy’n rhoi gwybodaeth a chyngor ynglyn ag atal, yn cynnwys fideo addysgiadol 
30 munud ynglyn a’r materion allweddol – www.parentsprotect.co.uk  
 
 
 

 

  
Llyfrau i blant
Mae llyfrau ar gael i’ch helpu i ddechrau trafodaethau pwysig gyda’ch plant.  Fodd 
bynnag, cyn i chi eu darllen gyda’ch plentyn, darllenwch nhw eich hunan yn gyntaf, er 
mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn addas i’ch plentyn ac i’ch gwneud chi a’ch teulu’n 
wybyddus a’r stori.  Mae rhestr ddarllen gymeradwy ar gael ar wefan: 
 www.parentsprotect.co.uk 



Llinell Gymorth Stop it Now!: 
0808 1000 900 

Anfonwch neges diogel at y llinell gymorth:   
contactus.stopitnow.org.uk

Os ydych yn ansicr neu’n pryderu am unrhyw faterion sy’n ymwneud a 
chamdriniaeth rywiol, gall ein hymgynghorwyr profiadol eu trafod gyda 
chi a chynnig cyngor cyfrinachol ynglyn a pha gamau y gallwch  
eu cymryd.

www.stopitnow.org.uk 

www.parentsprotect.co.uk 

www.lucyfaithfull.org.uk

Prosiect yw Stop it Now! Cymru gan Sefydliad Lucy Faithfull,  Rhif Elusen Cofrestredig. 1013025, a chwmni 
cyfyngedig  drwy warant, Rhif Cofrestredig yn Lloegr. 2729957. Swyddfa Gofrestredig: 2 Birch House, Harris 
Business Park, Hanbury Road, Stoke Prior, Bromsgrove, B60 4DJ


