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I atal cam-drin plant yn rhywiol, fy neges i oedolion fyddai, da chi,
siaradwch yn fwy agored am y pwnc. Addysgwch eich hunain a phobl
ifanc ynglŷn ag arwyddion paratoi rhywiol. 

Symudwch yr euogrwydd yna y gallai mai’r plentyn neu aelod arall o’r
teulu sydd ar fai. Stopiwch oedolion rhag gwrthod trafod eu pryderon. 

I’r sawl sy’n cyflawni trosedd o’r fath, byddwn yn dweud, meddyliwch am
ganlyniadau eich gweithredoedd cyn penderfynu gwneud hyn i blentyn. 

A da chi, gwrandewch ar bobl ifanc a phlant sydd wedi’u cam-drin yn
rhywiol. Cymerwch nhw o ddifrif. Clywch eu llais a gwrandewch arnynt.
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Diolchiadau

Gydol yr arolwg, mae Stop it Now! Cymru wedi derbyn llawer o

gefnogaeth oddi wrth nifer fawr o bobl a sefydliadau, a hoffwn

fynegi ein diolch cywir i bob un ohonynt.

Yn arbennig hoffwn ddiolch i Donald Findlater, Deborah Denis, Jacky

Findlater a Sue Ball yn y Lucy Faithfull Foundation a Stop it Now!

UK & Ireland am eu cymorth i gynhyrchu’r adroddiad hwn.

Hoffwn ddiolch i Gwenda Thomas AS am ei chefnogaeth i alluogi

Stop it Now! Cymru i gynnal yr arolwg yma fel rhan o’i raglen waith,

ac am ei chefnogaeth barhaus i’n gwaith i atal cam-drin plant yn

rhywiol yng Nghymru.

Hoffwn hefyd ddiolch i Helen Mary Jones, cyn Gadeirydd Pwyllgor

Plant a Phobl Ifanc Cynulliad Cenedlaethol Cymru am ei

chefnogaeth drwy wahodd pobl broffesiynol o sawl asiantaeth

ymhob rhan o Gymru i gyfranogi ac i gyfrannu at yr arolwg yma.

Hoffwn ddiolch i Sue Roberts ym Mhrifysgol Abertawe a Gaynor

Lovell yn NSPCC Cymru Wales am eu cefnogaeth i’r prosiect

ymchwil yma o’r cychwyn cyntaf, a’u cymorth wrth gynnal

cyfweliadau ar hyd a lled Cymru.

Hoffwn ddiolch i aelodau Fforwm Ieuenctid Caerffili a rhieni,

gofalwyr a staff grwpiau Teuluoedd Gyda’i Gilydd Plant Dewi a

gymerodd ran yn y grwpiau ffocws a gyfrannodd i’r arolwg yma.

Hoffwn ddiolch i drigolion a staff carchar HMP Parc am eu

cefnogaeth, eu hamser a’u cyfraniad i’r arolwg yma.

Hoffwn hefyd ddiolch i aelodau craidd, gwirfoddolwyr a staff y

Cylchoedd Cefnogaeth ac Atebolrwydd yn CJIW (Ymyrraeth

Cyfiawnder Cymunedol Cymru).

Hoffwn ddiolch i holl aelodau’r sefydliadau a ddarparodd eu

gwybodaeth arbenigol, eu profiad a’u hamser i gyfrannu at yr

arolwg yma. Mae rhestr lawn o’r holl sefydliadau hyn ar gael yn

Atodiad 1.

Rebecca Morgan
Rheolwr Ymgyrch Cenedlaethol 
Stop it Now! Cymru
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Crynodeb Gweithredol 
Ymgyrch i atal cam-drin plant yn rhywiol yw Stop it Now! Cymru, sy’n rhan o Stop it Now! UK & Ireland. Y Lucy
Faithfull Foundation sy’n arwain yr ymgyrch gyda chefnogaeth cynghrair o elusennau a sefydliadau, gan gynnwys
NSPCC Cymru Wales, Barnardos Cymru a Chymorth i Ddioddefwyr Cymru. Mae Stop it Now! Cymru yn cynorthwyo
oedolion i chwarae eu rhan i atal cam-drin plant yn rhywiol trwy ddosbarthu deunyddiau gwybodaeth, darparu
rhaglenni addysgol, a chynnig mynediad i linell gymorth rhadffôn cyfrinachol ar 0808 1000 900.

Mae’r ymchwil diweddaraf yn awgrymu bod o leiaf un plentyn ymhob deg yn y DU wedi ei gam-drin yn rhywiol1. Nid
ar y dioddefwr yn unig y bydd hyn yn effeithio, ond hefyd ar ei deulu a’r gymuned ehangach. Mae’r gost i
ddioddefwyr, eu teuluoedd a’r gymuned ehangach yn ddirfawr.

Y Rhesymau dros Gynnal ein Harolwg

Diffyg unrhyw weledigaeth a strategaeth ystyrlon a thymor-hir i atal cam-drin plant yn rhywiol yng Nghymru yw’r
rheswm y cynhaliwyd yr arolwg hwn. Mae wynebu a thrafod cam-drin plant yn rhywiol yn fater anodd i lawer o bobl.
Cred Stop it Now! Cymru bod modd atal camdriniaeth o’r fath, ac nid rhywbeth anochel mohono. Yr hyn sydd ei angen
yw dull ataliol o drin y mater sy’n mynd y tu hwnt i ymateb moel ac annigonol yn aml, wedi i’r gamdriniaeth
ddigwydd.

Mae’r arolwg hwn yn darparu dull iechyd y cyhoedd o atal cam-drin plant, gan ddefnyddio’r fframwaith cynhwysfawr a
ddatblygwyd gan Stephen Smallbone a’i gydweithwyr2. Mae’n edrych ar yr ymatebion presennol yng Nghymru ac yn
nodi arfer da yn ogystal â’r meysydd lle mae gwella neu angen yn flaenoriaeth.

Methodoleg

Rhwng Ebrill a Hydref 2010, fe wnaethom ymgysylltu ag amrywiaeth o unigolion gydag arbenigedd a phersbectif i’w
gynnig, gan gynnwys:

• pobl ifanc
• oedolion a oedd wedi cam-drin plant a phobl ifanc yn rhywiol yn y gorffennol
• rhieni a gofalwyr
• gweithwyr proffesiynol o sawl asiantaeth, er enghraifft yr heddlu, gweithwyr cymdeithasola phobl broffesiynol 

ym maes addysg 

Ein nod oedd darganfod beth oedd yn eu barn hwy yn gweithio’n dda, a pha fesurau effeithiol ychwanegol oedd eu
hangen i atal cam-drin plant yn rhywiol. Fe wnaethom ni ddefnyddio’r fframwaith cynhwysfawr i edrych ar broblem
atal cam-drin plant yn rhywiol, a nodi’r meysydd hynny y mae eu datblygu yn fater o flaenoriaeth ar hyd a lled Cymru.

Prif Argymhellion

Ar sail mewnbwn y rhai a gyfrannodd i’r arolwg hwn, yn ogystal â’r wybodaeth sydd gennym eisoes, rydym wedi
dechrau llenwi’r fframwaith ar gyfer atal cam-drin plant yn rhywiol yng Nghymru.Yn Nhabl 1 cyflwynwn grynodeb o
brif ddarganfyddiadau ein harolwg, sy’n dwyn sylw at y gweithgarwch sydd ar y gweill ar hyn o bryd ac yn gweithio’n
dda yng Nghymru ond y mae gofyn ei ddatblygu a’i ehangu ymhellach fel ei fod ar gael i’r boblogaeth gyfan (testun
melyngoch) a’r gweithgarwch nad yw ar gael ar hyn o bryd, ond y nodwyd bod ei angen ar gyfer atal cam-drin plant
yn rhywiol yng Nghymru (testun coch).

1Radford ac eraill (2011) Child abuse and neglect in the UK today, Llundain: NSPCC; Cawson ac eraill(2000) Child Maltreatment in the UK, Llundain NSPCC
2 Smallbone ac eraill (2008) Preventing Child Sexual Abuse: Evidence, Policy and Practice.



Tabl 1: Meysydd Blaenoriaeth ar gyfer Datblygu Gweithgareddau Ataliol Ledled Cymru

Lefel Atal Sylfaenol Lefel Atal Eilaidd Lefel Atal Trydyddol

Plant a Phobl
Ifanc

Addysg sy’n briodol ar

gyfer datblygiad y plant

yn y prif gamau pontio o’r

ysgol gynradd i’r ysgol

uwchradd a’r

gwasanaethau ieuenctid,

ynglŷn â therfynau

personol, llythrennedd

emosiynol a diogelwch y

corff, er mwyn:- 

- cynyddu gwybodaeth 

- gwella hunan-dyb 

- dylanwadu ar

ymddygiad 

- cynyddu eu hyder wrth

geisio cymorth.

Addysg sy’n briodol ar

gyfer datblygiad y plant ar

agweddau emosiynol a

chorfforol rhyw,

cydsyniad, a pherthnasau

iach a pharchus. 

Addysg yn yr ysgol

uwchradd ar natur cam-

fanteisio ar blant a’u

cam-drin yn rhywiol a sut

i adnabod ac ymateb i

risgiau posibl. 

Addysg sy’n briodol ar gyfer datblygiad

plant a phobl ifanc gydag anabledd, yn y

prif gamau pontio o’r ysgol gynradd i’r

ysgol uwchradd a’r gwasanaethau

ieuenctid, ynglŷn â therfynau personol,

llythrennedd emosiynol a diogelwch y corff,

er mwyn:-- cynyddu gwybodaeth 

- gwella hunan-dyb 

- dylanwadu ar ymddygiad 

- cynyddu eu hyder wrth geisio cymorth.

Cymorth addysgol ar derfynau  ac ar

ddiogelwch y corff i blant a phobl ifanc sy’n

dangos arwyddion cynnar iawn o

ymddygiad rhywiol niweidiol neu

broblemau ymddygiad rhywiol. 

Gwaith therapiwtig ar berthnasau priodol a

therfynau rhywiol gyda’r glasoed ifanc sydd

wedi bod yn dystion i gam-drin yn y cartref

neu wedi cael profiad ohono.

Mynediad at

wasanaethau

trawma/therapiwtig

arbenigol gan gynnwys

eiriolaeth a mentora i

blant sydd wedi dioddef

camdriniaeth rywiol, gan

gynnwys achosion nad

ydynt yn arwain at

ddyfarnu’n euog.

Mynediad at gymorth

therapiwtig i frodyr a

chwiorydd plant sydd

wedi dioddef

camdriniaeth rywiol.

Cymorth therapiwtig un

i un i bob plentyn ac

unigolyn ifanc sy’n

arddangos ymddygiad

rhywiol niweidiol, er

mwyn mynd i’r afael ag

anghenion seicolegol ac

emosiynol y plentyn

neu’r unigolyn ifanc.

Cymunedau a
Theuluoedd

Ymwelwyr iechyd a

gweithwyr proffesiynol

eraill yn darparu

gwybodaeth a chymorth i

bob rhiant newydd am:-

- derfynau

- perthnasau 

- iechyd emosiynol a lles 

- meithrin diogel 

- cefnogi bywyd teuluol. 

Gweithio mewn partneriaeth rhwng

asiantaethau statudol a’r sector gwirfoddol

mewn perthynas â phlant ac oedolion

agored i niwed, gan gynyddu

ymwybyddiaeth er mwyn adnabod y rheiny

sydd mewn perygl o gael eu cam-drin yn

rhywiol. Gweithwyr proffesiynol gyda

chysylltiad agos â theuluoedd cyn ac ar ôl

geni plant, yn defnyddio dull rhagweithiol

wrth geisio adnabod teuluoedd agored i

niwed a darparu cymorth arbenigol i

ddiwallu anghenion y teulu/rhiant.

Hwyluso grwpiau

hunangymorth mewn

lleoliadau cymunedol i

aelodau teuluoedd y

mae cam-drin plant yn

rhywiol wedi effeithio

arnynt.

Cymorth addysgol ac

emosiynol i rieni a

gofalwyr plant sydd

wedi dioddef

camdriniaeth rywiol. 
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Tabl 1: Meysydd Blaenoriaeth ar gyfer Datblygu Gweithgareddau Ataliol Ledled Cymru - Parhad

Lefel Atal Sylfaenol Lefel Atal Eilaidd Lefel Atal Trydyddol

Cymunedau a
Theuluoedd -
Parhad

Darparu hyfforddiant
‘Recriwtio’n Fwy Diogel’ ar
hyd a lled Cymru i
gynorthwyo sefydliadau
sy’n recriwtio staff a
gwirfoddolwyr i weithio
gyda phlant a phobl ifanc.

Addysg a chymorth i dadau
ifanc, yn enwedig tadau
newydd, ynglŷn â:- 
- terfynau
- perthnasau iach 
- sgiliau cyfathrebu / meithrin.

Addysg ynglŷn ag atal cam-drin
plant yn rhywiol i’w gynnwys ar
gwricwlwm hyfforddiant
athrawon a gweithwyr
cymdeithasol. Pwyslais ar
weithwyr proffesiynol
amlasiantaethol yn defnyddio
dull rhagweithiol  wrth ymdrin
ag atal ac adnabod cynnar.

Cefnogaeth therapiwtig ar sail un i
un i oedolion sydd wedi goroesi
camdriniaeth rywiol pan oeddent
yn blant. 

Cymorth i aelodau teuluoedd
oedolion sydd wedi goroesi
camdriniaeth rywiol pan oeddent
yn blant.

Rhaglenni addysgiadol a chefnogol
i aelodau o deuluoedd cyflawnwyr
troseddau rhyw a phobl ifanc ag
ymddygiad rhywiol niweidiol.

Cyflawnwyr
trosedd neu
ddarpar
gyflawnwyr
trosedd

Addysg sy’n briodol ar gyfer
datblygiad y plant yn y prif
gamau pontio o’r ysgol
gynradd i’r ysgol uwchradd
a’r gwasanaethau
ieuenctid, ynglŷn â
therfynau personol,
llythrennedd emosiynol a
diogelwch y corff, er
mwyn:- 
- cynyddu gwybodaeth 
- gwella hunan-dyb 
- dylanwadu ar ymddygiad 
- cynyddu eu hyder wrth
geisio cymorth.

Addysg sy’n briodol ar gyfer
datblygiad y plant ar
agweddau emosiynol a
chorfforol rhyw, cydsyniad,
a pherthnasau iach a
pharchus. 

Addysg yn yr ysgol
uwchradd ar natur cam-
fanteisio ar blant a’u
cam-drin yn rhywiol a sut i
adnabod ac ymateb i
risgiau posibl. 

Rhaglenni gwybodaeth ac
addysg ynglŷn â’r niwed posibl
i’w hunain ac i eraill, yn ogystal
â hunanreolaeth ymddygiadol ac
adnabod yr ysgogiad i’r rheiny
sy’n ymwybodol o feddyliau a
theimladau amhriodol tuag at
blant.

Addysg a chymorth i dadau
ifanc, yn enwedig tadau
newydd, ynglŷn â:- 
- terfynau
- perthnasau iach 
- sgiliau cyfathrebu / meithrin.

Addysg ynglŷn ag atal cam-drin
plant yn rhywiol i’w gynnwys ar
gwricwlwm hyfforddiant
athrawon a gweithwyr
cymdeithasol. Pwyslais ar
weithwyr proffesiynol
amlasiantaethol yn defnyddio
dull rhagweithiol  wrth ymdrin
ag atal ac adnabod cynnar.

Rhaglenni Triniaeth i Droseddwyr
Rhyw sydd ar gael i bawb sy’n
gwirfoddoli i ymgysylltu â’r rhaglen
i droseddwyr rhyw sydd wedi’u
dyfarnu’n euog.

Sicrhau bod rhaglenni megis
Cylchoedd Cymorth ac
Atebolrwydd ar gael i bob
troseddwr rhyw sy’n unig yn
gymdeithasol ac yn ceisio datblygu
‘bywyd da’.

Cymdeithas sy’n derbyn bod modd
adsefydlu troseddwyr rhyw a
gafodd eu dyfarnu’n euog, eu bod
yn aml yn ofidus am yr hyn a
wnaethant ac nad ydynt yn
dymuno aildroseddu. Efallai y
gellid gwneud hyn mewn neges
gyhoeddus trwy’r cyfryngau a
gwleidyddion.
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Mae Stop it Now! Cymru’n argymell llunio Strategaeth Cymru-gyfan ar gyfer Atal Cam-drin Plant yn Rhywiol sy’n
defnyddio dull iechyd y cyhoedd, er mwyn sicrhau cymaint o effeithiolrwydd ac effaith â phosibl yn ein gwaith ni ac
eiddo llawer o unigolion a sefydliadau ledled Cymru. Byddai strategaeth gynhwysfawr tymor-hir yn sicrhau bod
cymunedau, asiantaethau statudol a sefydliadau’r sector gwirfoddol yn cydweithio i fynd i’r afael â’r mater yma mewn
dull cydgysylltiedig, gan sicrhau mwy o effaith ac effeithlonrwydd, yn ogystal ag amddiffyn plant a’u teuluoedd rhag
effeithiau dinistriol cam-drin rhywiol.

Hoffem i Lywodraeth Cymru ystyried datblygu Strategaeth Cymru-gyfan drawsadrannol ac integredig sy’n defnyddio
dull cynhwysfawr o atal, trwy gynnwys meysydd iechyd, yr heddlu, addysg, diogelwch cymunedol, gwasanaethau
plant, y gwasanaethau cymdeithasol a thai a’r gymuned ehangach.

Nod y strategaeth hon fyddai:
• Cynyddu ymwybyddiaeth y cyhoedd o swm, natur a chanlyniadau cam-drin plant yn 

rhywiol yng Nghymru
• Hwyluso datblygu a gweithredu ymateb cydgysylltiedig i gam-drin plant yn rhywiol, ar lefel 

genedlaethol a lleol, trwy weithio gyda phob grŵp targed sy’n flaenoriaeth
• Cynyddu effeithiolrwydd a chwmpas y gwaith sy’n digwydd ar hyn o bryd i fynd i’r afael â 

cham-drin plant yn rhywiol yng Nghymru
• Mynd i’r afael â’r prinder gwasanaethau ac adnoddau angenrheidiol i sicrhau bod cam-drin 

rhywiol yn cael ei atal cyn iddo ddigwydd 
• Sicrhau bod pob agwedd ar weithgarwch ataliol yn cael ei gwerthuso er mwyn darparu 

gwybodaeth ar gyfer datblygiadau yn y dyfodol

Hoffem weld pob awdurdod lleol yn dynodi aelod penodol o staff i arwain ar atal cam-drin plant yn rhywiol, a
monitro’r gwaith parhaus yn ei awdurdod lleol i atal cam-drin plant yn rhywiol; defnyddio’r fframwaith cynhwysfawr yn
offeryn i gatalogio’r hyn sydd ar waith ar hyn o bryd, nodi lle y gellid gwella neu ehangu adnoddau, a lle mae bylchau
amlwg yn y ddarpariaeth, er mwyn mynd i’r afael â’r bylchau hyn.

Mae plant Cymru heddiw ac yn y dyfodol yn haeddu dim llai na phob cam dichonadwy i leihau cymaint â phosibl ar eu
risg o ddioddef camdriniaeth rywiol yn ystod eu plentyndod.



Gyda’n gilydd gallwn atal
cam-drin plant yn rhywiol

I gael rhagor o wybodaeth a chopi o’r adroddiad llawn, cysylltwch â

Stop it Now! Cymru
d/o Cymorth i Ddioddefwyr Cymru, Llawr cyntaf, 1 Alexandra Gate,
Ffordd Pengam, Tremorfa, Caerdydd CF24 2SA

Ebost: rmorgan@stopitnow.org.uk
Gwefan: www.stopitnow.org.uk/wales

Mae’r Lucy Faithfull Foundation yn Elusen Gofrestredig Rhif: 1013025, ac yn
gwmni cyfyngedig trwy warant,
Cofrestrwyd yn Lloegr Rhif: 2729957.
Swyddfa Gofrestredig: Bordesley Hall, The Holloway,
Alvechurch, Birmingham, B48 7QA.


