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Crynodeb Gweithredol
Mae’r adroddiad ymchwiliad hwn yn ymwneud â cham-drin plant yn rhywiol yn
Rochdale, mewn perthynas â Cambridge House, Ysgol Knowl View a’r diweddar Cyril
Smith. Rydym yn pryderu yn bennaf am ymatebion sefydliadol Cyngor Bwrdeistref
Rochdale, yr heddlu a Gwasanaeth Erlyn y Goron.
Daeth Smith i amlygrwydd yn gyntaf fel cynghorydd lleol, wedyn yn Faer ac yn
ddiweddarach fel Aelod Seneddol rhwng 1972 hyd nes ei ymddeoliad yn 1992. Bu
farw yn 2010.
Roedd Cambridge House yn hostel i fechgyn cyflogedig, a oedd yn cael ei rhedeg
gan sefydliad gwirfoddol y bu Smith yn Ysgrifennydd Anrhydeddus ohono, ac roedd
yn agored o 1962 i 1965. Roedd ganddo fynediad parod i’r bechgyn oedd yn byw
yn yr hostel, a honnir iddo hwyluso ei gamdriniaeth rywiol ohonynt, drwy ffurf
“archwiliadau meddygol” gan gynnwys, gan amlaf, o rannau preifat y bachgen. Roedd
ef hefyd yn eu cosbi am driwantiaeth, salwch neu absenoldeb, oedd yn cynnwys
rhoi crasfa ar y pen ôl noeth. Mi ddywedodd mewn datganiad ysgrifenedig i’r heddlu
yn 1970 ei fod yn gweithredu “mewn loco parentis” i’r bechgyn, ond roeddem yn ei
chanfod hi’n anesboniadwy ei fod e’n meddwl bod ei rôl yn ei alluogi i ymgymryd
ag ‘archwiliadau meddygol’ pan nad oedd ganddo unrhyw gymwysterau meddygol.
Roedd ganddo reolaeth sylweddol dros ddewis y bechgyn a dderbyniwyd i’r hostel
ac, yn gyffredinol, dangosodd ddiddordeb cryf, efallai gor-fanwl, mewn plant mewn
gofal wrth i’w yrfa wleidyddol ddatblygu. Ymddengys bod y diddordeb hwn wedi
mynd heb her gan y Cyngor.
Galluogodd amlygrwydd a safle Cyril Smith yn Rochdale iddo ymarfer dylanwad ar
eraill yn lleol –yn enwedig, i roi pwysau arnynt i gadw’n dawel am unrhyw honiadau
am gamdriniaeth. Er bod ymchwiliad Heddlu Swydd Gaerhirfryn i mewn i Smith wedi
dilyn yr honiadau’n gadarn ac yn ddiwyd, cynghorodd y Cyfarwyddwr Erlyniadau
Cyhoeddus na ddylid erlyn. Mae wedi ei awgrymu bod Smith neu ei gefnogwyr
wedi rhoi dylanwad amhriodol ar y Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus, ond nid
oes unrhyw dystiolaeth i gefnogi’r math honiadau. Ta waeth, collwyd cyfleoedd
gwerthfawr yn 1998 a 1999 i gyhuddo ac erlyn Smith yn ystod ei fywyd, ac i
achwynwyr ei gamdriniaeth honedig i geisio cyfiawnder.
Cododd ei safle cyhoeddus, ac yn 1988 cafodd ei urddo’n farchog am ei wasanaethau
gwleidyddol. Mae’n glir bod rhai trafodaethau didwyll wedi digwydd ar y lefel uchaf
wleidyddol ynglyn â’r sibrydion amdano, heb unrhyw bryder amlwg am y dioddefwyr.
Yn hytrach, y pryder oedd ynglyn â pha beth fyddai’n deg i Smith ac a fyddai’r system
anrhydeddu yn cael ei hamharchu o ganlyniad. Mi ddaethom i’r casgliad bod hyn yn
dangos parch sylweddol at rym ac amharodrwydd i wynebu’r posibilrwydd y medrai
person o amlygrwydd cyhoeddus fedru cyflawni camdriniaeth rywiol.

iii

Arweiniodd cysylltiadau Cyril Smith ag Ysgol Knowl View yr Ymchwiliad at
ymchwiliad ehangach o’r ysgol honno a honiadau o gamdriniaeth rywiol gan
unigolion eraill o blant oedd yn byw yno. Mi ddaeth camdriniaeth rywiol plant gan
eraill yn ffocws ymholiad yr Ymchwiliad. Clywsom gan achwynwyr o gamdriniaeth
rywiol a fu yn Ysgol Knowl View am gyfnod yn ymestyn dros 25 o flynyddoedd, gan
ddechrau yn 1969.
Mae’r dystiolaeth yn dangos bod gan y plant a fynychodd yr ysgol amrywiaeth o
anghenion cymhleth, gan gynnwys anawsterau dysgu, awtistiaeth ac iechyd meddwl.
Roedd llawer hefyd wedi dioddef o brofiadau anffafriol yn eu bywydau teuluol
ac eisoes wedi eu cam-drin. Daethom i’r casgliad, yn hytrach na chymryd camau
ychwanegol i ddiogelu’r plant hyn, daeth yr ysgol a sefydliadau eraill i ystyried eu
camdriniaeth rywiol tra yn Knowl View yn fater i’w ddisgwyl bron, neu fel rhywbeth
nad oedd modd ei osgoi. Roedd profiad y plant o’r ysgol yn eithriadol o wael ar y
lfel fwyaf sylfaenol gydag adeiladau gwael heb gynnig amgylchedd cartrefol. Nid
oedd yr ysgol ychwaith yn ddiogel, cadarn, gofalgar neu therapiwtig. Roedd i fod i
gynnig addysg a gofal, ond mewn gwirionedd nid oedd yn cynnig un o’r rheiny mewn
unrhyw ffordd a allai gael ei weld yn dderbyniol, heb sôn am feithrinol. Methodd y
sefydliad yn ei waith sylfaenol o gadw plant yn ei ofal yn ddiogel rhag niwed ac, yn
enwedig, yn ddiogel rhag niwed rhywiol, y tu fewn a’r tu allan i’r ysgol.
Digwyddodd camdriniaeth plant yn rhywiol yn Knowl View o’r blynyddoedd cynharaf
ymlaen. O fewn yr ysgol roedd camdriniaeth o’r bechgyn gan y staff, ac o’r bechgyn iau
gan y rhai hŷn. Roedd ecsbloetio rhywiol o rai o’r bechgyn yn digwydd yng nghanol tref
Rochdale, yn y toiledau cyhoeddus a gorsaf fws, gan ddynion yn talu am ryw. Cafodd
rhai bechgyn hefyd eu masnachu i drefi eraill i’r union bwrpas. Mewn un digwyddiad
syfrdanol yn 1990, llwyddodd Roderick Hilton, sef troseddwr rhyw hysbys a oedd
ynghynt wedi cael ei deddfrydu o gam-drin bachgen yn rhywiol yn Knowl View yn
1984, i gael mynediad i’r ysgol a’r bechgyn dros ddwy noson, gan ymosod yn anweddus
ar o leiaf un ohonynt. Roedd Hilton yn adnabyddus i staff yr ysgol, a wnaeth ddim
byd dros lawer o flynyddoedd i’w atal rhag targedu’r ysgol. Cafodd ei garcharu’n 1991
am gyfres o droseddau rhyw plant. Er gwaethaf hyn, wedi’i rhyddhau o’r carchar ar
drwydded, parhaodd i fod yn bresenoldeb niweidiol yn yr ysgol, a ‘bach iawn’ a wnaed i
atal mynediad parhaus Hilton i’r tiroedd a’r adeiladau.
Am y rhan fwyaf o fodolaeth yr ysgol, roedd y staff ar y gorau’n hynanfodlon ond
yn ddadleuol yn gydran o’r gamdriniaeth oedd yn digwydd, ac mae’n rhaid iddynt
gymryd eu rhan o’r bai am yr hyn a ganiateid i ddigwydd. Ein casgliad cryf oedd bod
staff Knowl View yn trin camdriniaeth rywiol rhwng y bechgyn yn beth ‘normal’, heb
wahaniaethu rhwng yr hyn oedd yn arbrofol a’r hyn oedd yn orfodol ac yn fygythiol.
Ychydig o dystiolaeth oedd i ddangos bod yr ysgol yn gwerthfawrogi’r niwed dwys
medrai camdriniaeth rywiol ymhlith cyfoed ar gyfoed ei achosi.
Roedd y cam-fanteisio rhywiol ar blant o’r ysgol yn nhoiledau cyhoeddus Smith
Street yn hysbys i’r awdurdodau o 1989 o leiaf. Yn wir, roedd rhai o staff y
Gwasanaethau Cymdeithasol yn gallu gweld y toiledau o’u swyddfeydd, yn adnabod
rhai o’r bechgyn fel plant o dan ofal ac yn ddrwgdybus iawn o’r hyn a oedd yn
mynd ymlaen, er nad oedd unrhyw ddilyniant amlwg. Mae cofnodion rhai o’r plant
unigol yn cyfleu diffyg brys cyfan gwbl ar ran yr awdurdodau i fynd i’r afael â’r
iv

broblem a thrin y materion am yr hyn yr oeddent – ymosodiadau rhywiol difrifol.
Cofnododd ffeil un bachgen ei fod wedi dioddef clefyd hepatitis a drosglwyddwyd
yn rhywiol oherwydd gweithgareddau fel ‘bachgen rhent’. Daethom i’r casgliad nad
oedd unrhyw un mewn awdurdod yn edrych ar unrhyw ran o hyn fel mater brys o
ddiogelu plant. Yn hytrach, ni fyddai bechgyn mor ifanc a 11 yn cael eu gweld fel
dioddefwyr, ond fel awduron eu camdriniaeth eu hunain.
Mae ymchwiliadau dilynol yn dangos nad oedd yr heddlu wedi cau eu llygaid i’r
ecsbloetio rhywiol o fechgyn yng nghanol tref Rochdale. Roedden nhw’n gwybod
bod plant yn cael eu hecsbloetio yn nhoiledau Smith Street, ond ni chafwyd
tystiolaeth ddigonol i erlyn. Mae yna dystiolaeth o barodrwydd ar ran yr swyddogion
heddlu i ymchwilio. Ta waeth, nid yw’r cofnodion sy’n goroesi’n darparu unrhyw ateb
boddhaol i esbonio pam nad oedd yr heddlu wedi cyhuddo unrhyw un, er gwaethaf
gwybod enwau’r dynion dan sylw a chael rhai datgeliadau oddi wrth y bechgyn a
oedd wedi dioddef.
Yn ddiweddarach, comisiynodd Diana Cavanagh, y Cyfarwyddwr Addysg, adroddiad
gan Valerie Mellor ar gam-drin rhywiol yn yr ysgol, ond nid oedd yr adroddiad hwn
yn debygol o arwain at ymchwiliad heddlu oherwydd prinder gwybodaeth a diffyg
trylwyredd.
Wedi datguddiadau yn 1991, roeddem yn anghrediniol nad oedd Ian Davey,
Cyfarwyddwr Dros Dro’r Gwasanaethau Cymdeithasol, wedi dewis dilyn y
materion diogelu plant yn ymwneud â’r ysgol trwy’r gweithdrefnau diogelu plant
ffurfiol. Ei ddewis ef yn unig oedd hyn; roedd yn anesboniadwy, yn broffesiynol
anamddiffynadwy ac yn dangos barn wael iawn ar ran y swyddog gwaith
cymdeithasol uchaf yng nghyflogaeth y Cyngor.
Anghytunodd Mrs Cavanagh gyda Mr Davey a cheisiodd ddwyn ynghyd adolygiad
annibynnol o gam-drin plant yn rhywiol yn Ysgol Knowl View trwy gomisiynu
Adroddiad Mellor, wedyn yn ddiweddarach adroddiad Hodge/Dobie ac, yn olaf, yn
1992, cynhyrchu adroddiad ei hunan ar ymddygiad y staff yn yr ysgol. Tra bod peth
o hyn yn ddefnyddiol, roedd pob adroddiad yn ddiffygiol mewn rhyw fodd, gan
gynnwys cywirdeb ffeithiol. Yn waeth, nid oedd hi’n ymddangos fel bod unrhyw
frys ar swyddogion uwch i fynd i’r afael â’r problemau cam-drin rhywiol yn yr ysgol.
Gwelwyd llusgo traed. Digwyddodd hyn i gyd yn ystod cyfnod Mrs Cavanagh ar y
brig, wedi’i waethygu gan Fwrdd Llywodraethwyr llesg na fedrent, yn ôl pob golwg,
gyflawni eu cyfrifoldebau llywodraethu. Beth bynnag am y Bwrdd Llywodraethwyr,
Cyngor Rochdale oedd darparwr y cyfleuster a’i reolwr allanol.
Ni chlywsom ddim i ddangos bod cydweithrediad effeithiol rhwng adrannau Addysg
a Gwasanaethau Cymdeithasol yn Rochdale yn ystod cyfnod yr ymchwiliad. Roedd
y rheidrwydd i’r berthynas hon weithio’n dda wedi’i seilio yng nghyfarwyddyd
‘Working Together’ 1988 a gyhoeddwyd gan y Gweinidog dros Iechyd. Yn wir, rhyw
dair blynedd wedi ‘Working Together’, nid oedd y cyfarwyddyd wedi’i weithredu
gan y Cyngor. Nid oedd unrhyw gyfarfodydd rheolaidd rhwng y ddwy adran am
amddiffyn plant neu ar unrhyw fater arall o bryder i’r ddwy ochr. Mae hyn yn
adlewyrchu’n wael ar Gyfarwyddwyr Addysg a Gwasanaethau Cymdeithasol y
cyfnod, ac mae’n arddangos rhai o’u methiannau mewn arweinyddiaeth.
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Clywsom dystiolaeth gan Richard Farnell, sef Arweinydd Cyngor Rochdale o 1986
tan 1992. Gwadodd ei fod yn ymwybodol ar y pryd am yr hyn oedd yn digwydd yn yr
ysgol y bu’n gyfrifol, yn y pen draw, amdani. Yng ngoleuni’r dystiolaeth arall a glywsom,
nid oeddem yn ei gredu. Mae’n herio cred nad oedd Mr Farnell yn ymwybodol o
ddigwyddiadau yn ymwneud ag Ysgol Knowl View, yn enwedig o fewn cyd-destun y
sgandal cyhoeddus yn 1990-91 am blant yng ngofal Cyngor Rochdale. Rydym hefyd yn
gwrthod y syniad nad oedd Mr Farnell wedi ei hysbysu gan y Cadeirydd Addysg ar y
pryd, y diweddar Mary Moffatt, am risg pellach o bosibl arall i enw da’r Cyngor, heb sôn
am ei ddyletswydd statudol tuag at ofalu am blant wedi’u cam-drin.
Ynglŷn â datganiadau terfynol Mr Farnell yn ystod y gwrandawiad, roedd hi’n
gywilyddus ei fod wedi gwrthod derbyn unrhyw gyfrifoldeb personol dros y
bywydau ifanc a gawsant eu difetha gan yr hyn a ddigwyddodd yn yr ysgol tra roedd
yn Arweinydd. Yn hytrach, gosododd yr holl fai am yr hyn a ddigwyddodd wrth
ddrws swyddogion uwch yn y Gwasanaethau Addysg a Chymdeithasol.
Safbwynt y Gadair a’r Panel hefyd oedd bod Paul Rowen, Arweinydd y
Rhyddfrydwyr Democrataidd o 1992 i 1996, yn ysgwyddo cyfrifoldeb sylweddol am
yr ysgol yn ystod ei ddaliadaeth. Fel Richard Farnell, roedd ef yn barod i feio eraill
heb gydnabod methiannau ei arweinyddiaeth ei hunan, gan gynnwys ei benderfyniad
i roi blaenoriaeth isel i broblemau’r ysgol.
Yn olaf, clywodd yr Archwiliad dystiolaeth am gam-drin rhywiol mewn sefydliadau
eraill yn Rochdale. Mae hyn yn cynnwys yr euogfarnau o bedwar dyn – Thomas
Mann, Dennis Leckey, Anthony Andrews and Raymond Cullens – ar gyhuddiadau
o gam-drin plant yn rhywiol mewn ysgolion a chartrefi plant. Dangosodd hyn bod
yr heddlu a’r Cyngor yn gallu wynebu honiadau o gam-drin plant yn rhywiol, a
gweithredu.
Mae ymchwiliad Cambridge House, Knowl View a Rochdale yn un o dri ymchwiliad
mae’r Ymchwiliad yn eu cynnal ar hyn o bryd sy’n canolbwyntio ar ddigwyddiadau
o fewn awdurdodau lleol a enwir. Y ddau ymchwiliad arall yw Plant yng Ngofal
Cynghorau Swydd Nottingham a Phlant yng Ngofal Cyngor Lambeth.
Tra bod ffocws ymchwiliad Cambridge House, Knowl View a Rochdale wedi bod
ar ddigwyddiadau o’r 1960au cynnar i ganol y 1990au, mae’r materion a ddaeth
i’r amlwg a’r casgliadau y daethpwyd atynt yn yr adroddiad hwn yn dal i fod, o
bosib, yn berthnasol heddiw. Fodd bynnag, am ein bod yn ystyried tystiolaeth
sydd yn berthnasol i amddiffyniad plant yng ngofal yr awdurdodau lleol yn yr
ymchwiliadau awdurdodau lleol sydd i ddod (yn ogystal â pheth yn ymchwiliadau
thematig yr Ymchwiliad, fel Cam-drin Plant yn Rhywiol gan Rwydweithiau
Cyfundrefnol), mi fyddwn mewn gwell lle ymhen amser i ddod i ystyried gwneud
argymhellion cyffredinol a ddaw o’r ymchwiliad hwn ac unrhyw ymchwiliad neu’r holl
ymchwiliadau perthnasol.
Am y rhesymau hyn, nid ydym yn bwriadu gwneud unrhyw awgrymiadau ar
ymchwiliad Cambridge House, Knowl View a Rochdale ar hyn o bryd yn yr adroddiad
hwn. Rydym yn disgwyl i’r awdurdod lleol, a chyrff cyhoeddus eraill, fodd bynnag,
i adlewyrchu ar adroddiad yr ymchwiliad hwn a gwneud newidiadau i arferion sy’n
angenrheidiol i amddiffyn plant yn y dyfodol.
vi
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Rhan A

Cyflwyniad

1

Cyflwyniad
Y cefndir i’r ymchwiliad
1. Mae ardal awdurdod lleol Rochdale1 wedi bod yn amlwg yn y cyfryngau yn yr ychydig
flynyddoedd diwethaf am ddau brif reswm yn ymwneud â gofal plant. Y cyntaf yw cysylltiad
Rochdale gyda chamfanteisio rhywiol plantfel y caiff ei adlewyrchu yn Adroddiad y Swyddog
Adolygu Annibynnol mewn perthynas â Chamfanteisio Rhywiol Plant yng Nghyngor Bwrdestref
Metropolitan Rochdale yn ystod y Cyfnod 2006 - 2013,2 ac yn Bwrdd Diogelu Bwrdeistref
Rochdale The Overview Report of the Serious Case Review in respect of Young People 1, 2, 3, 4, 5
& 6.3 Yr ail yw cysylltiad Rochdale gyda Sir Cyril Smith (y sawl, er symlrwydd a elwir am weddill
yr adroddiad hwn fel ‘Cyril Smith’ neu ‘Smith’) a honiadau ei fod wedi cam-drin yn rhywiol
bechgyn bregus yn ardal Rochdale, yn enwedig yn yr hostel a enwir Cambridge House.
2. Yn Rhagfyr 2013, cyhoeddodd Bwrdd Diogelu Bwrdeistref Rochdale ei adroddiad The
Overview Report of the Serious Case Review in respect of Young People 1, 2, 3, 4, 5 & 6 yn
ymwneud â’r driniaeth o blant wedi’u ecsbloetio’n rhywiol gan amrywiaeth o asiantaethau.
Roedd yr adroddiad wedi “... crybwyll patrwm eang o wendidau a methiannau mewn perthynas
ag asiantaethau ac arfer unigol. Ar y cyd roedd hyn yn ddigon i danseilio gallu’r system i amddiffyn
a diogelu’r bobl ifanc dros gyfnod o flynyddoedd.”4
3. Ar wahân i hyn, yn 2012 gwelwyd cyhoeddiad llyfr Simon Danczuk ar Cyril Smith, Smile
for the Camera, a oedd yn codi dadl gyhoeddus bellach am Smith a honiadau ei fod wedi bod
ynglwm â chamdriniaeth rywiol o blant yn Rochdale a mannau eraill.
4. Yn gynnar yn 2014, roedd y sefyllfa’n cael ei hystyried gan Gyngor Bwrdeistref Rochdale
i fod yn ddigon drwg, o ran ei rôl yn Ysgol Knowl View, i warantu dechrau ei ymchwiliad
ffurfiol ei hun i mewn i’w benderfyniadau mewn perthynas â hi.
5. Yng ngoleuni’r honiadau difrifol a gafwyd ei gwneud yn y cyfryngau, penderfynodd
Cyngor Bwrdeistref Rochdale, yn Ebrill 2014, i ehangu cwmpas ei adolygiad annibynnol tu
hwnt i benderfyniadau’r Cyngor ynghylch Ysgol Knowl View. Apwyntiwyd Neil Garnham CF
(nawr Mr Ustus Garnham) i gynnal yr adolygiad. Roedd hyn i fod:
“....adolygiad annibynnol o’r holl wybodaeth oedd ar gael i’r Cyngor, sy’n awgrymu bod,
yn ystod y cyfnod 1961-1995, camdriniaeth rywiol a chorfforol o blant wedi digwydd:
a. mewn eiddo oedd yn berchen i, wedi’i reoli neu weithredu gan y Cyngor; a/neu b. a
oedd yn cynnwys disgyblion (neu breswylwyr o dan 18 oed) yn mynychu sefydliadau
oedd wedi’u cyllido gan y Cyngor; a/neu c. fod swyddogion y cyngor neu eu gweithwyr
yn gyfrifol amdanynt; a/neu d. fod cynghorwyr yn gyfrifol amdanynt; a/neu e. fod
llywodraethwyr ysgol, a oedd wedi’u apwyntio gan y Cyngor, yn gyfrifol amdanynt.”
Adnabuwyd ardal yr awdurdod lleol fel Cyngor Bwrdeistref Rochdale rhwng 1989 a 1974 a fel Cyngor Bwrdeistref
Metropolitan Rochdale o 1974 i’r presennol. O dua 2013 dechreuodd y Cyngor ddefnyddio’r enw Cyngor Bwrdeistref Rochdale
yng nghwrs ei fusnes cyffredin ond mae’r enw cyfreithiol yn dal fel Cyngor Bwrdeistref Metropolitan Rochdale.
2
http://www.rochdale.gov.uk/pdf/2013-05-23-independent-reviewing-officer-report_into-csc-issues-v1.pdf
3
http://www.rochdaleonline.co.uk/uploads/f1/news/document/20131220_93449.pdf
4
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6. Gofynnwyd i Adolygiad Garnham i adnabod os oedd patrwm i’r fath gamdriniaeth, os
oedd camdriniaeth plant yn cael ei oddef, hwyluso neu hyrwyddo gan y Cyngor neu ei
swyddogion neu ei staff, ac os oedd yna ddiwylliant yn y Cyngor oedd yn atal ymchwiliad
iawn, amlygiad ac ataliad o’r fath gamdriniaeth.
7. Daeth gwaith Adolygiad Garnham i ben ar 3 Gorffennaf 2014 ar gais Prif Gwnstabl
Heddlu Manceinion Fwyaf (GMP). Roedd hyn yn gysylltiedig â gorgyffyrddiad rhwng yr
ymchwiliad heddlu parhaus a honiadau roedd Garnham yn eu hystyried. Ar 1 Awst 2014,
cyflwynodd Adolygiad Garnham adroddiad interim drafft i Rochdale oedd yn cofnodi ei
ddadansoddiad heb ddadl o’r dystiolaeth ar y dyddiad hwnnw. Yn ôl Adolygiad Garnham,
ni allai wneud unrhyw ganfyddiadau ffeithiol, beirniadaethau, dod i gasgliadau neu wneud
argymhellion oni bai a hyd y gallai ailddechrau casglu tystiolaeth o dan yr Adolygiad.
Eglurodd Adolygiad Garnham, yn yr adroddiad interim, y pwysigrwydd oedd yn cysylltu
gydag ailddechrau’r Adolygiad ac ar gwblhad o’r gwaith oedd wedi ei ddechrau.
8. Roedd Adolygiad Garnham yn ymchwiliad a gafodd ei gomisiynu gan Gyngor Bwrdeistref
Rochdale i adolygu ei driniaeth o blant rhwng 1961 a 1995. Dangosodd y dystiolaeth a
ystyriwyd gan yr Ymchwiliad Annibynnol i Gam-Drin Pant yn Rhywiol (yr Ymchwiliad) bod
amrywiaeth ehangach o sefydliadau wedi chwarae rôl ym mywydau plant oedd yn byw yn
sefydliadau preswyl Rochdale.
9. Fel rhan o’r ymarfer cwmpasu gwreiddiol, ystyriodd yr Ymchwiliad honiadau yn erbyn
Cyril Smith, a oedd, ymhen amser, wedi arwain at ystyried Ysgol Knowl View a cham-drin
plant yn rhywiol yn yr ysgol honno gan unigolion eraill (a oedd yn ymddangos yn gwbl
wahanol i’r honiadau am Cyril Smith). Tra bod yr honiadau a oedd yn gysylltiedig â Cyril
Smith wedi arwain yn gyntaf at Ysgol Knowl View, mi ddaeth y gam-driniaeth o blant yn
rhywiol yn yr ysgol yn ffocws i’r ymchwiliad a ddatblygodd. Roedd hyn yn enwedig o wir
o gofio bregusdod amlwg y plant hynny oedd yn byw yn yr ysgol. Mi gododd hyn nifer o
gwestiynau yn syth, yn bennaf ai cyd-ddigwyddiad yn unig oedd y ffaith bod gwleidydd
amlwg lleol wedi’i gysylltu gydag ysgol lle’r oedd plant yn ymddangos fel eu bod wedi bod
yn ddioddefwyr camdrinwyr eraill. Roedd Ysgol Knowl View yn dal i fod yn rhan o ddyfalu
ymhlith y cyfryngau oherwydd Cyril Smith, nid oherwydd camdriniaeth rywiol arall o blant
oedd yn byw yno. Roedd hyn yn arwain at y cwestiwn os oedd yr hyn a ddigwyddodd i’r
plant yno yn eithriadol, neu’n ddangosol o’r math o risgiau byddai plant bregus yn wynebu
mewn ysgolion preswyl a chartrefi gofal eraill.
10. Roedd yn ymddangos i’r Archwiliad bod camdriniaeth rywiol o’r plant yn Knowl View
yn cynnig cyfle i ystyried materion cymhleth a fyddai o bosib yn berthnasol i bob awdurdod
cyhoeddus. Mae’r dystiolaeth yn dangos bod gan y plant a fynychodd yr ysgol amrywiaeth
o anghenion a gwendidau a oedd yn eu dodi mewn risg benodol o gamdriniaeth rywiol. Y
mater a gododd gyda chraffter oedd, ymhell o gymryd camau ychwanegol i amddiffyn y
plant hynny, roedd sefydliadau lleol wedi dod i ystyried eu camdriniaeth rywiol fel rhywbeth
a oedd bron yn anochel, neu fel rhywbeth na ellid ei atal.

Cyril Smith
11. Er nad Cyril Smith yw ffocws unigryw yr adroddiad hwn, neu fel mae tystiolaeth yr
ymchwiliad yn profi, yng nghanol y digwyddiadau, mi oedd er hynny yn fan cychwyn i’r
ymchwiliad. Mi oedd yn ffigwr amlwg a dylanwadol lleol a oedd yn ganolog i wleidyddiaeth
leol am lawer o flynyddoedd. Wedi ei etholiad i’r Senedd, roedd Smith wedi meithrin
3

delwedd ohono’i hun fel dyn o Rochdale a oedd yn sefyll tu allan, i raddau, i beiriannau San
Steffan (efallai bod hyn yn cael ei ddangos i’r dim wrth iddo gyrraedd San Steffan am y tro
cyntaf, wedi’r etholiad, mewn cerbyd trên gyda’i gefnogwyr lleol).
12. Roedd ei fynediad i wleidyddiaeth yn gynnar, a bu’n briodol yn ei fywyd (gan ennill
iddo’r teitl ‘Mr Rochdale’). Fel aelod o’r Blaid Lafur, mi ddaeth Smith i fod yn gynghorydd
yn Rochdale yn 1952 pan yn 23 mlwydd oed; ef oedd y cynghorydd ieuengaf i’w ethol yn
Rochdale. Pan gafodd ei apwyntio yn Faer Rochdale yn 1966, ei fam oedd ei Arglwydd
Faeres. Yn ddiweddarach, yn 1966, ail-ymunodd Smith â’r Blaid Ryddfrydol (bu’n aelod ohoni
cyn 1950). Pan ddigwyddodd is-etholiad yn 1972, ef oedd yr ymgeisydd Rhyddfrydol ac
enillodd y sedd. Cafodd ei urddo yn farchog yn 1988. Parhaodd i fod yn aelod o’r Senedd
dros Rochdale nes ei ymddeoliad o’r Senedd yn 1992. Bu farw ar 3 Medi 2010.
13. Mae’r ymchwiliad wedi archwilio ymchwiliad Heddlu Swydd Gaerhirfryn i honiadau
a gafodd eu gwneud gan wyth dyn bod Smith wedi ymosod arnynt yn anweddus yn eu
harddegau rhwng tua 1961 a 1966; roedd chwech ohonynt wedi bod yn byw yn Hostel
Cambridge House yn Rochdale, sefydliad preswyl i fechgyn a lle roedd Smith wedi helpu i’w
sefydlu. Roedd yr honiadau yn debyg o ran eu natur; roedd yr ymosodiadau honedig wedi
digwydd yn ystod “archwiliadau meddygol” tybiedig neu fel cosb am gamymddwyn.
14. Danfonwyd ffeil i’r Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus, Sir Norman Skelhorn, ym
Mawrth 1970 ond cynghorwyd i beidio erlyn. Adolygwyd y cyngor hwnnw gan Wasanaeth
Erlyn y Goron yn 1998 ac 1999 pan dderbyniwyd dwy gŵyn bellach. Ni arweiniodd unrhyw
un o’r adolygiadau at gyhuddo neu erlyn Smith. Mewn datganiad cyhoeddus yn 2012,
dywedodd Gwasanaeth Erlyn y Goron na fyddai’r penderfyniad a wnaed yn 1970 yn cael ei
wneud heddiw. Adolygodd Gwasanaeth Erlyn y Goron ei adolygiadau 1998 a 1999 yn 2012,
gan ganfod na ellid beio’r cyngor a roddwyd ynghynt (o gofio’r gyfraith a’r cyfarwyddyd
mewn lle ar y pryd).
15. Mae’r ymchwiliad wedi ystyried y penderfyniadau a wnaed gan y Cyfarwyddwr
Erlyniadau Cyhoeddus yn 1970 a gan Wasanaeth Erlyn y Goron yn 1998 ac 1999, i weld, yn
benodol, os oedd yna dystiolaeth o guddio o fewn y sefydliad, parch gormodol tuag at Smith
neu gamgymhwyso’r egwyddorion cyfreithiol a oedd mewn bod yn ystod yr adegau pan
wnaethpwyd y penderfyniadau.
16. Roedd Cyril Smith yn gyfrifol yn uniongyrchol am fodolaeth Hostel Cambridge House a
bu’n ymwneud â sefydlu Ysgol Knowl View. O gychwyn yr ymchwiliad mae’n ymddangos ei
fod wedi ymwneud â materion addysg yn Rochdale yn gyffredinol, a deallir iddo wasanaethu
fel llywodraethwr mewn 29 neu 30 o ysgolion.
17. Mae’r ymchwiliad wedi ceisio deall os oedd hyn yn ddangosiad o wleidydd lleol uchel
ei broffil yn trefnu mynediad i blant ac os, drwy ei safle, bod Smith wedi sicrhau cyswllt
amhriodol gyda phlant. Yr hyn sydd o ddiddordeb i’r ymchwiliad yw beth oedd pobl yn
gwybod am Smith ar y pryd, ac os oeddent yn ddrwgdybus ohono, ac os felly, pam nad
oeddent wedi gwneud dim am y drwgdybion hynny. Yng nghanol hwn mae’r cwestiwn os,
oherwydd ei rym lleol, oedd hyn yn galluogi Smith i gam-drin plant yn rhywiol. Cwestiwn
canolog yw os oedd yr honiadau a ddaeth i’r golau yn y Rochdale Alternative Paper yn 1979
wedi ysgogi newid mewn agwedd tuag ato neu’r mynediad oedd ganddo i blant, neu yn wir
os oedd ystyriaeth wedi ei roi hyd yn oed i’r risg allai achosi i blant.
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18. Mae’r ymchwiliad hwn wedi canolbwyntio ar Cyril Smith fel gwleidydd o Rochdale a
ffigwr cyhoeddus. Nid yw’r adroddiad ymchwiliad yn ystyried unrhyw ymddygiad honedig
a oedd wedi digwydd yn San Steffan neu unrhyw le arall heblaw ei fod yn effeithio’n
uniongyrchol ar ddigwyddiadau yn Rochdale.

Ysgol Knowl View
19. Fel y dangosir uchod, arweiniodd ystyriaethau cychwynnol am berthynas Smith gydag
Ysgol Knowl View at ystyriaethau ehangach o gam-drin rhywiol gan ddynion eraill o
blant oedd yn byw yn yr Ysgol. Roedd Ysgol Knowl View yn ysgol breswyl i fechgyn gyda
phroblemau emosiynol ac ymddygiadol a agorodd yn 1969 a, wedi cyfnod o gau dros dro,
cafodd ei chau yn barhaol yn 1996. Adeiladwyd a’i gweinyddwyd hi gan Cyngor Bwrdeistref
Rochdale ac roedd ganddi Fwrdd o Lywodraethwyr. Roedd yr ysgol yn darparu ar gyfer
bechgyn rhwng 7 a 16 mlwydd oed. Dywedwyd bod Cyril Smith yn rhan o’r ymgyrch leol i’w
sefydlu a’i fod yn bresennol yn ystod yr agoriad.
20. Nododd ymchwil cynnar bod adroddiad a ysgrifennwyd yn 1991 gan Phill Shepherd,
gweithiwr o Uned AIDS Rochdale (ac sydd ond ar gael mewn ffurf sydd wedi’i golygu) yn
cydnabod bod bechgyn yn yr ysgol o dan risg o AIDS. Roedd yr adroddiad (a ddaethpwyd
i’w adnabod i’r Archwiliad fel ‘adroddiad Shepherd’) yn manylu ar bryderon am weithgaredd
rhywiol yn yr ysgol, gan gynnwys ‘denu dynion’ mewn ac o amgylch toiledau cyhoeddus
yn ogystal â bechgyn yn cael eu gorfodi i gael rhyw gydag eraill. Anfonwyd yr adroddiad at
Gyfarwyddwr Addysg Rochdale, Mrs Diana Cavanagh. Roedd y digwyddiadau wedi denu
sylw’r wasg yn 1995.5
21. Yn 1995, adroddodd y wasg bod Mrs Cavanagh wedi gofyn i Mr Shepherd beidio â
chylchredeg ei adroddiad ymhellach. Awgrymodd adroddiadau’r wasg hefyd bod pryderon
am y plant oedd yn byw yn Knowl View wedi’u codi’n gyntaf gan Dr Alison Fraser,
seiciatrydd plant yn Ysbyty Birch Hill, Rochdale. Roedd dyfalu yn y wasg hefyd am adroddiad
(nad oedd yn ymddangos iddo fod ar gael yn gyhoeddus) gan Valerie Mellor, seicolegydd
clinigol ymgynghorol, a oedd yn dyddio nôl i Chwefror 1992. Adroddwyd bod Mrs Mellor
wedi dweud, heb amheuaeth, bod hyd at chwarter y disgyblion yn yr ysgol 48 lle, wedi bod
yn rhan o ddigwyddiadau rhywiol difrifol, bod y gweithgaredd wedi parhau dros gyfnod
hir iawn a’i bod hi’n anodd credu nad oedd yr ymddygiad hwn wedi dod i sylw o leiaf rhai
aelodau o’r staff.
22. Eto, yn ôl papur newydd The Independent, bum mis ar ôl i’r adroddiad hwn gael ei
ysgrifennu, cafodd disgybl a chyn disgybl, y ddau’n 14, eu rhybuddio gan yr heddlu am
lithio yn noiledau Smith Street o’r dre. Cyfeiriodd adroddiad Shepherd, a olygywyd, ac
adroddiadau’r wasg at ymwthiwr oedd wedi mynd i mewn i’r ysgol a cham-drin plant.
Awgrymodd adroddiadau’r wasg yn y 1990au bod y person dan sylw yn droseddwr rhyw
hysbys. Awgrymodd adroddiad yn y wasg yn 2014 bod disgrifiad o’r ymwthiwr yn cyfateb i
ddisgrifiad o Harry Wild, Cadeirydd y Llywodraethwyr.6
23. Yn 2012, roedd Ysgol Knowl View eto’n cael sylw’r cyfryngau oherwydd honiadau
ynglyn ag ymglymiad Smith yng nghamdriniaeth rywiol y preswylwyr. Yn benodol, ym
mis Tachwedd 2012, datganodd cyn-ddisgybl o Knowl View yn gyhoeddus ei fod wedi ei
5
6

GwelerBechgyn mewn ysgol arbennig mewn risg o Aids, The Independent, 9 Medi 1995
Adroddiad y BBC o 16 Medi 2014

5

gam-drin yn rhywiol gan Smith yn y cartref pan oedd yn saith neu wyth mlwydd oed (wedi
iddo gael ei alw o’i wely yn ystod y nos). Mewn adroddiad ar 2 Rhagfyr 2012, adroddodd y
Manchester Evening News bod cyn-bennaeth yr adran ofal yn Knowl View, Martin Digan,
wedi dweud ei fod yn pryderu bod Cyril Smith ymhlith y rhai hynny oedd yn cam-drin
bechgyn yn y cartref, a’i fod wedi adrodd ei ddrwgdybion ar lafar i’r heddlu a’r Cyngor.7
Roedd Mr Digan wedi adrodd ei fod, ar ôl iddo gyrraedd yr ysgol, wedi cael mynediad i
gofnod o gam-driniaeth a brofwyd gan fechgyn yn yr ysgol. Cyfeiriodd at y ffeiliau yn dangos
bod bechgyn yn cael eu cludo i Fanceinion i gwrdd â dynion a fyddai’n talu i gael rhyw gyda
nhw. Adroddir bod Mr Digan wedi rhoi’r cofnod i’r heddlu a phenaeth addysg y Cyngor (Mrs
Cavanagh).
24. Roedd honiad bod MI5 yn ymwybodol o weithgareddau Smith yn yr ysgol wedi cael
sylw’n hwyrach gan raglen Channel 4 Dispatches. Mewn darllediad ar 12 Medi 2013,
adroddwyd bod MI5 wedi cysylltu gyda cyn dditectif o’r Special Branch, Tony Robinson,
yn gofyn iddo anfon ffeil am Smith atynt, trwy negesydd arbennig. Y goblygiad oedd bod
heddlu Swydd Gaerhirfryn, Special Branch ac MI5 yn gwybod am yr honiadau a’u bod i gyd
wedi cydweithio i amddiffyn Smith.
25. Adroddodd y Manchester Evening News nad oedd ymchwiliad mewn i Knowl View (a
elwir ‘Operation Cleopatra’) wedi llwyddo i sicrhau unrhyw euogfarnau.8 Adroddodd mai
ymchwiliad i gamdriniaeth yng Nghartrefi gofal y Cyngor yn ne Manceinion oedd Operation
Cleopatra a bod yr ymchwiliad wedi datguddio wyth o gyn breswylwyr o Knowl View yn
y nawdegau hwyr oedd yn dweud iddynt gael eu cam-drin gan Smith. Yn ôl adroddiadau,
cymerwyd datganiadau tyst ond gwnaethpwyd penderfyniad i “anwybyddu” rhan Knowl
View yn unig o’r ymchwiliad (gan ganolbwyntio ar Rose Hill a Broome House).9
26. Ar 10 Hydref 2014, adroddodd y Manchester Evening News bod Liz Lynne AS Rochdale
wedi dweud wrth gynorthwy-ydd (a enwid yn Deborah Doyle) i ddinistrio coflen oedd
yn cynnwys tystiolaeth am Knowl View. Mae’n ymddangos bod y stori wedi dod o bapur
newydd yr Observer ar 8 Hydref 2014, a’r ddogfen a ddywedir ei bod wedi ei dinistrio yn
dair neu bedair tudalen o nodiadau yr oedd Doyle wedi’u hysgrifennu am drafodaeth gyda
Martin Digan yn 1996. Adroddwyd bod Mr Digan wedi cysylltu â swyddfa Ms Lynne yn
Rochdale am fod honiadau o gam-drin wedi dechrau dod i’r amlwg am Knowl View.
27. Dangosodd ymchwiliadau cychwynnol bod llawer o’r plant a fynychodd yr ysgol eisoes
yn hysbys i’r Gwasanaethau Cymdeithasol; roedd rhai eisoes yng ngofal yr awdurdod lleol;
credir bod rhai eisoes yn ddioddefwyr o gamdriniaeth rywiol cynt. Nodwedd drawiadol
o’r dystiolaeth a gafodd ei datgelu ar y cychwyn oedd nifer y cofnodion a ddaeth o Adran
Addysg Cyngor Bwrdeistref Rochdale yn hytrach na’r Adran Gwasanaethau Cymdeithasol.
Mewn geiriau eraill, ystyrid bod cam-drin plant yn rhywiol yn broblem i’r Adran Addysg, fel
rheolwr cyffredinol yr ysgol, yn hytrach na mater i’r Adran Addysg a’r Adran Gwasanaethau
Cymdeithasol i fynd i’r afael â hi ar y cyd. Mae’r rhesymau am hyn (a’r canlyniadau a ddaeth
o’r darluniad mewn cyfrifoldebau) yn cael eu hystyried fel rhan o’r ymchwiliad.
28. Daeth dri phrif fater i’r amlwg o’r datgeliad o ddogfennau i’r Archwiliad gan Gyngor
Bwrdeistref Rochdale rhwng y cyfnod 1989 i 1994.
Manchester Evening News, Ffeiliau yn datgelu arswyd llawn camdriniaeth rywiol yn Ysgol Knowl View
Roedd hyn yn anghywir am fod David Higgins, cyn aelod o staff Knowl View, wedi pledio’n euog i nifer o droseddau rhywiol
yn erbyn plant o dan Operation Cleopatra. Cafodd ei garcharu ym Medi 2002.
9
28 Gorffennaf 2014, Ditectif “yn cael ei ddisodli o ymchwiliad mawr wedi iddo godi pryderon am AS gwyrdroedig”
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29. Y cyntaf yw’r ecsbloetio o fechgyn a oedd yn mynychu Knowl View (ac o bosib plant
oedd yn preswylio mewn cartrefi plant yn Rochdale) mewn toiledau cyhoeddus a lleoedd
eraill tu allan i’r ysgol. Mi allai fod rhai o’r plant hyn yn ifanc iawn yn wir. Ystyriodd yr
ymchwiliad ei bod hi’n hanfodol i ddeall os oedd ecsbloetio’r plant hyn wedi ei oddef dros
gyfnod amser neu ei ystyried hyd yn oed yn anochel ac, os ydoedd, i ddeall sut oedd plant
mewn angen dybryd i gael eu hamddiffyn yn wynebu’r math hwn o gam-drin rhywiol
niweidiol. Yn ychwanegol, cododd y dystiolaeth faterion ynglŷn â sut oedd yr heddlu’n trin
y plant hyn ac os oeddent yn cael eu trin fel niwsans, neu hyd yn oed fel gwyrdroedig neu
droseddol, yn hytrach na dioddefwyr cam-driniaeth gan oedolion.
30. Yr ail fater a ddaeth i’r amlwg oedd bod y dystiolaeth wedi cadarnhau bod troseddwr
rhyw hysbys wedi cael mynediad i Ysgol View Knowl dros ddwy noson ym Medi 1990 a’i
fod wedi ymosod yn rhywiol ar un plentyn (ac efallai ymosod yn rhywiol ar eraill). Tra bod y
digwyddiad wedi arwain at gyflymu newidiadau yn yr ysgol, mae’r cofnodion yn awgrymu
nad oedd yn ddigwyddiad yn ynysig a bod yr unigolyn hwn wedi bod yn targedu’r ysgol
a’i phlant am lawer o flynyddoedd cyn hyn. Eto, os oedd y sefyllfa hon a’r risgiau byddai’r
unigolyn hwn yn gosod ar blant yn cael eu derbyn fel agwedd arferol o fywyd ysgol (a pha
gasgliadau a ellir tynnu o hynny am driniaeth plant yn Knowl View gan sefydliadau lleol)
roedd yn fater oedd yn gwarantu ymchwiliadau pellach.
31. Y trydydd mater i godi oedd i ba raddau roedd Ysgol Knowl View wedi methu amddiffyn
plant rhag plant eraill oedd yn gosod risg iddynt. Eto, awgryma’r deunyddiau a ddarparwyd,
yn y 1990au cynnar, bod poblogaeth yr ysgol yn gymysgedd cymhleth o blant gydag
amrywiaeth eang o anghenion, rhai ohonynt yn blant a allai osod risg i blant eraill. Y mater
a gododd oedd os oedd yna fethiannau i asesu’r risg a daeth o du’r plant hyn ac i weithredu
i leihau unrhyw risg a nodwyd, ac os oedd hyn wedi ei gymhlethu gan fethiannau i arolygu
plant yn y nos neu yn niroedd yr ysgol.
32. Yn ychwanegol, datgelodd ymholiadau’r ffaith y gallai plant fod wedi eu cam-drin yn
rhywiol mewn sefydliadau eraill yn Rochdale neu gan staff oedd yn gweithio ynddynt.
33. Ar 16 Medi 2017, gwnaeth Stephen Rumbelow, Prif Weithredwr Cyngor Bwrdeistref
Rochdale, ddatganiad cyhoeddus o ymddiheuriad ar ran y Cyngor am y “methiannau
sylweddol” yn y ffordd roedd Knowl View wedi ei rheoli ac am ymateb y Cyngor i
bryderon ynglŷn â chamdriniaeth rywiol o fewn a thu allan i’r ysgol. Darllenodd Steven
Ford CF y datganiad eto ar ddiwrnod cyntaf y gwrandawiad yn ystod ei Ddatganiad
Agoriadol ac eglurodd bod ei gwmpas yn ymestyn i Cambridge House a sefydliadau eraill
hefyd.10 Darparodd Mr Ford beth eglurhad pellach am ymddiheuriad Cyngor Rochdale yn ei
Ddatganiad Cloi i’r Archwiliad.11

Rhesymau am ymchwilio Rochdale a’r materion a ystyrir
34. I grynhoi, felly, roedd y rhesymau am ymchwilio’r camdriniaeth rywiol o blant oedd
yn byw yn Ysgol Knowl View a sefydliadau preswyl eraill yn Rochdale yn rhai lluosog a
chymhellol. Nid mater syml yn ymwneud â’r haeriad bod aelod Seneddol amlwg Rochdale
yn gysylltiedig â chamdriniaeth rywiol plant bregus mohono, ond yn hytrach yr haeriad
mewn cyfuniad â nifer o ffeithiau arwyddocaol eraill. Roedd y rhain yn cynnwys bod plant o
10
11

Steven Ford CF 10 Hydref 2017 43/10 - 44/11
Steven Ford CF 27 Hydref 2017 5/25 - 6/14
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Knowl View wedi eu targedu i gael eu hecsbloetio gan ddynion ar strydoedd Rochdale, bod
troseddwr rhyw hysbys yn gallu cael mynediad i blant yn yr ysgol a bod plant yno wedi cael
eu cam-drin gan blant eraill. Yn olaf, roedd yr honiad y gallai plant mewn safleoedd preswyl
eraill fod wedi eu cam-drin yn rhywiol, a oedd yn cyfiawnhau ystyriaeth hanesyddol o ardal
Rochdale.
35. Tra bod y rhan hon o’r ymchwiliad, wrth reswm, wedi edrych yn ôl ac wedi ei gynllunio
i daflu goleuni ar ddigwyddiadau yn yr 1980au hwyr a’r 1990au cynnar, nid yw wedi colli
golwg ar y feirniadaeth a wnaed o awdurdodau Rochdale yn y gorffennol mwy diweddar
ynglŷn â darostwng plant i ymelwad rhywiol, fel y gwelir yn yr adroddiadau y cyfeirir atynt
uchod. Mae’r ymchwiliad hwn wedi cadw mewn cof gydol yr amser y gallai’r ymelwad cynt a’r
methiannau i amddiffyn plant yng ngofal Rochdale daflu goleuni ar wendidau mwy diweddar
mewn amddiffyn plant a diogelwch.
36. Felly nododd yr Ymchwiliad ar y cychwyn nifer o faterion oedd i ffurfio ffocws craidd ei
ymchwiliad. Maent yn cael eu crynhoi’n fras fel a ganlyn:
a.

P’un ai bod plant oedd yn preswylio’n Ysgol Knowl View wedi’u hecsbloetio yng
nghanol tref Rochdale gan oedolion oedd yn teithio i Rochdale at y diben hwnnw.

b.

P’un ai bod plant oedd yn preswylio’n Ysgol Knowl View wedi’u cam-drin yn
rhywiol gan droseddwr rhyw hysbys a oedd yn gallu cael mynediad i’r ysgol.

c.

P’un ai bod plant oedd yn preswylio’n Ysgol Knowl View wedi’u cam-drin yn
rhywiol gan Cyril Smith.

d. P’un ai bod plant oedd yn preswylio’n Ysgol Knowl View wedi’u cam-drin yn
rhywiol gan staff yn yr ysgol.
e.

P’un ai bod plant oedd yn preswylio’n Ysgol Knowl View wedi’u cam-drin yn
rhywiol gan blant eraill oedd yn byw yn yr ysgol.

f.

P’un ai bod staff a swyddogion o’r Cyngor yn ymwybodol o’r gamdriniaeth hwn
cyn bod camau’n cael eu cymryd i roi diwedd iddo.

g.

P’un ai bod preswylwyr Cambridge House wedi’u cam-drin gan Cyril Smith?

h. P’un ai bod plant yng nghartrefi gofal Rochdale yn cael eu cam-drin yn rhywiol
(gan gynnwys cael eu hecsbloetio mewn toiledau cyhoeddus).
37. Mae’r materion mae’r Ymchwiliad wedi ceisio mynd i’r afael â hwy yn yr ymchwiliad
hwn, a elwid yn Cambridge House, Knowl View a Rochdale, wedi deillio o ddiffiniad cwmpas
a osodwyd gan yr Ymchwiliad a gan Gylch Gorchwyl i’r Ymchwiliad a osodwyd gan yr
Ysgrifennydd Cartref. Termau’r diffiniad o gwmpas yr ymchwiliad yw:
“1.

Bydd yr Ymchwiliad yn ymchwilio:

1.1. 	p’un ai bod bechgyn a fu’n preswylio yn neu’n mynychu Hostel Bechgyn Cambridge
House Hostel a/neu Ysgol Knowl View wedi dioddef camdriniaeth rywiol, yn
cynnwys gan gyn AS y Blaid Rhyddfrydol, yril Smith;
1.2. 	i ba raddau oedd plant a fu’n preswylio yn Ysgol Knowl View wedi dioddef o
ecsbloetio rhywiol tu allan i adeiladau’r ysgol.
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1.3. 	p’un ai, yn ystod yr un cyfnod, bod plant oedd yn preswylio yn neu’n mynychu
sefydliadau eraill (lle’r oedd eu lleoliad wedi’i drefnu neu’i ddarparu gan Gyngor
Rochdale) hefyd wedi dioddef camdriniaeth rywiol;
1.4. 	i ba raddau oedd Cyngor Rochdale, asiantaethau gorfodi’r gyfraith, awdurdodau
erlyn, asiantaethau diogelwch a/neu gudd-wybodaeth, a/neu awdurdodau
cyhoeddus eraill yn ymwybodol o gamdriniaeth rywiol yn ymwneud â phlant oedd
yn preswylio yn Cambridge House neu Knowl View a methu cymryd camau addas i
ymateb iddo.
1.5. 	p’ un ai bod unrhyw awdurdod cyhoeddus wedi rhwystro neu atal yr ymchwiliad
effeithiol o’r fath gamdriniaeth gan gynnwys ymyrraeth anaddas mewn
ymchwiliadau gorfodi’r gyfraith a/neu benderfyniadau erlynol mewn perthynas â’r
gamdriniaeth.
2.	Ble mae sail tystiolaeth ddigonol yn bod, bydd yr Ymchwiliad yn gwneud
canfyddiadau ar:
2.1. 	natur a gradd y gamdriniaeth rywiol a ddigwyddodd yn Cambridge House, Knowl
View ac mewn sefydliadau eraill yr oedd plant yn mynychu neu’n preswylio
ynddynt yn ystod y cyfnod perthnasol;
2.2. 	natur a gradd methiannau Cyngor Rochdale, asiantaethau gorfodi’r gyfraith,
awdurdodau erlyn, asiantaethau diogelwch a/neu gudd-wybodaeth, a/neu
awdurdodau cyhoeddus eraill neu asiantaethau statudol i amddiffyn plant rhag
camdriniaeth rywiol;
2.3. 	i ba raddau oedd gan y plant a gawsant eu cam-drin yn rhywiol anghenion
addysgol arbennig a/ neu unrhyw fath arall o angen neu freguster arbennig, ac a
allai hynny eu gwneud yn fwy agored i gam-drin rhywiol;
2.4. 	digonolrwydd cefnogaeth ac iawndaliadau a gynigiwyd i ddioddefwyr a goroeswyr
y camdriniaeth rywiol a gawsant eu cam-drin wrth breswylio yn neu fynychu
Cambridge House neu Ysgol Knowl View.
3. 	Yng ngoleuni’r ymchwiliadau sydd wedi’u nodi uchod, bydd yr Ymchwiliad yn
cyhoeddi adroddiad yn gosod allan ei ganfyddiadau, y gwersi a ddysgwyd ac
awgrymiadau ar sut i wella ammddiffyn plant a diogelwch yn Lloegr a Chymru.”
38. Mae’r broses a fabwysiadwyd gan yr Ymchwiliad yn cael ei osod allan yn Atodiad 1 i’r
adroddiad hwn. Rhoddwyd statws Cyfranogwr Craidd o dan Reol 5 Rheolau’r Ymchwiliad
2006 i wyth unigolyn a oroeosodd a phum sefydliad. Cynhaliodd yr Ymchwiliad bedwar
gwrandawiad rhagarweiniol ym Mawrth a Gorffennaf 2016, a Mai a Medi 2017. Cynhaliodd
yr Ymchwiliad ei wrandawiadau cyhoeddus sylweddol yn yr ymchwiliad hwn dros 14 o
ddyddiau eistedd yn ei Chanolfan Gwrandawiadau Stryd Pocock Street, Llundain, SE1, rhwng
9 Hydref a 27 Hydref 2017.
39. Cafwyd tystiolaeth gan yr Ymchwiliad o nifer o ffynonellau. Ymhlith y rheiny a gynigodd
dystiolaeth i’r Ymchwiliad oedd rhai o’r Achwynwyr Cyfranogwyr Craidd, pob un yn darparu
hanesion trawiadol ac ysgogol o’r gamdriniaeth ofnadwy yr oeddent wedi dioddef. Cymerodd
yr Ymchwiliad dystiolaeth oddi wrth dystion corfforaethol ar ran Cyngor Bwrdeistref
Rochdale, Gwasanaeth Erlyn y Goron, Heddlu Swydd Gaerhirfryn a HMF, ac o amrywiaeth
9

o gyn-swyddogion Cyngor Rochdale, athrawon a gweithwyr gofal yn Ysgol Knowl View.
Cymerwyd tystiolaeth hefyd oddi wrth ddarlithydd cymdeithaseg oedd yn rhedeg papur lleol
yn Rochdale, yn ogystal â gwleidyddion lleol. Clywodd yr Ymchwiliad Ddatganiad Agoriadol
gan y Cwnsler i’r Ymchwiliad ar 9 Hydref 2017, a Datganiadau Cau gan yr holl Gyfranogwyr
Craddi (ac eithrio’r Adran Addysg) ar y 27 Hydref 2017.

Safonau a therminoleg
40. Rydym yn ymwybodol o beidio beirniadu’r ymagwedd a gymerwyd tuag at blant
yn Cambridge House neu Ysgol Knowl View gyda mantais synnwyr trannoeth neu trwy
ddefnyddio’r safonau sy’n bodoli heddiw. Fel mater o synnwyr cyffredin a thegwch, mae’n
iawn i feirniadu sefydliadau drwy ystyried y safonau a oedd yn berthnasol ar y pryd. Yn yr
adroddiad hwn, rydym yn disgrifio’r gamdriniaeth rywiol o fechgyn ifanc mewn toiledau
cyhoeddus (a lleoedd cyhoeddus eraill) yn Rochdale fel ‘ecsbloetio rhywiol’. Nid oedd
hwn yn derm a ddefnyddid ar y pryd; roedd y math hwn o gamdriniaeth rywiol yn aml yn
cael ei ddisgrifio’n ddifrïol neu blant yn cael eu disgrifio’n ‘fechgyn rhent’. Nid ydym yn
defnyddio’r derminoleg hon yn yr adroddiad hwn, heblaw pan fyddwn ni’n ailadrodd geiriau a
ddefnyddiwyd mewn cofnod. Ta waeth y label, roedd yr hyn a ddigwyddodd i fechgyn mewn
lleoedd cyhoeddusyn Rochdale gan ddynion oedd yn talu yn gamdriniaeth rywiol ddifrifol
yn ôl safonau’r amser. Yn yr un modd, rydym wedi defnyddio’r term ‘pataroi /grooming’ yn yr
adroddiad hwn, er nad oedd yn derm a ddefnyddiwyd ar y pryd. Eto, ta waeth ei ddisgrifiad
heddiw, byddai sefydlu perthynas anaddas rhwng oedolyn a phlentyn bregus yn cael ei
ystyried i fod yn anghywir yn ôl safonau’r amser.

Cyfeiriadau
41. Mae cyfeiriadau yn nhroednodiadau’r adroddiad, megis ‘RHC000111’, at ddogfennau
sydd wedi’u dyfynnu mewn tystiolaeth a gellir dod o hyd iddynt ar wefan yr Ymchwiliad.
Mae cyfeirnod megis “Hopper 10 Hydref 2017 97/12-180 yn cyfeirio at y tyst, dyddiad y
dystiolaeth, a’r dudalen(nau) a llinell(au) o fewn y trawsgrifiad perthnasol. Mae trawsgrifiadau
o’r Gwrandawiadau ar gael ar wefan yr Ymchwiliad.
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Cambridge House
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Cambridge House
Cefndir ac ymglymiad Cyril Smith
1. Roedd Cambridge House yn ‘hostel i fechgyn cyflogedig’ a bu’n bodoli rhwng 1962 a 1965
yn 12 Castlemere Street, Rochdale.12 Ei brif bwrpas oedd darparu llety i fechgyn a dynion
ifanc 15 i 21 mlwydd oed heb gartref neu yng ngofal yr awdurdod lleol.
2. Cyril Smith oedd Ysgrifennydd Anrhydeddus Cymdeithas Hostel i Fechgyn Rochdale, y
mudiad gwirfoddol oedd yn gyfrifol am redeg Cambridge House. Sefydlwyd y Gymdeithas
yn 1960 gan Smith, Bill Harding (Uwch Swyddog Prawf) ac Albert Potter (rheolwr Banc
y Trustee Savings). Roedd aelodau eraill o bwyllgor llywodraethu’r Gymdeithas – Harry
Halstead, Harry Howarth (arweinydd y Blaid Rhyddfrydol leol) a’r Parchedig John Potter –
ond ymddengys eu bod nhw wedi chwarae rhan llai amlwg yng ngweinyddiad yr hostel.13
3. Perchennog yr adeilad oedd Cyngor Rochdale, a chafodd ei brydlesu i’r Gymdeithas
gydag opsiwn i’w brynu’n llwyr ar ddyddiad diweddarach (er na wnaeth y Gymdeithas hyn).
Rhoddodd Pwyllgor Plant Cyngor Rochdale grant o £150 i’r Gymdeithas yn 1962,14 ychydig
cyn i’r hostel agor ei drysau yn Chwefror y flwyddyn honno, ac ar 19 Tachwedd 1962
estynodd y Pwyllgor Lles y brydles.15 Roedd Smith yn Gynghorydd ar y pryd, ond nid oedd y
Cyngor yn gysylltiedig gyda rheolaeth ddyddiol yr hostel, nac ym mhenodiad y staff.16
4. Roedd y bechgyn a ddaeth i Cambridge House yn dod o gefndiroedd gwahanol ac
amrywiol. Daeth un grŵp o rhwng chwech ag unarddeg bachgen o Glasgow i weithio yn
ffatrioedd Rochdale, wedi iddynt fethu cwblhau eu prentisiaethau yn yr Alban. Gweithiodd
llawer o rai eraill i gwmni Cyril Smith, Smith Springs.17 Glaniodd eraill yn Cambridge House
oherwydd problemau gartref, trwy broses sy’n dal yn aneglur. Dywedodd RO‑A1 wrthym, er
engraifft, am sut yr oedd yn byw gyda theulu maeth yn Swydd Gaerhirfryn ac iddo ddechrau
gwrthryfela ar ôl marwolaeth ei dad maeth yn 1965. Ar ôl ffrae gyda’i fam maeth, daeth
swyddog o Gyngor Swydd Gaerhirfryn, Mr Evans, i’r garej lle’r oedd yn brentis, dweud wrth
RO -A1 nad oedd ei deulu’n ei eisiau bellach a mynd ag ef yn syth i Cambridge House.18
Dywedodd RO‑A1 bod hyn sut roedd hyn wedi peri cryn benbleth iddo : “Nid oeddwn yn
gwybod i le oeddwn yn mynd. Roeddwn yn siomedig. Roedd – roedd popeth yn digwydd mor
gyflym. Un funud, roedd gennyf deulu, roedd gennyf swydd. Y funud nesaf, rwy’n cael fy nynnu,
rwy’n mynd i awdurdod newydd.”19 Roedd ef ond 16 pan ddigwyddodd hyn iddo.
5. Cafodd RO‑A4 brofiad llai trawmatig o Cambridge House i ddechrau. Gwahanodd ei rieni
pan oedd e’n 14 ac aeth i fyw gyda’i fam. Roedd yn anhapus ac nid oedd e’n gwneud yn dda
yn yr ysgol. Pan ydoedd bron yn 16, daeth Cyril Smith i’w gartref a chynnig iddo’r cyfle i fynd
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i aros yn Cambridge House. Nid oedd RO‑A4 yn gwybod pa gysylltiad cynt oedd gan Smith
â’i rieni, neu sut oedd Smith yn gwybod amdano, ond roedd Smith yn gwneud i Cambridge
House swnio’n “grêt” ac mi wnaeth”neidio at y cyfle” i gael rhywfaint o annibynniaeth.20 I
ddechrau cafodd, RO‑A4 amser gwirioneddol dda a disgrifio’r rhieni tŷ gwreiddiol, Mr a Mrs
Wilson, fel “pobl wych”. Dim ond yn ddiweddarach, wedi iddynt gael eu disodli gan Mr and
Mrs Saille, daeth y gyfundrefn yn un fwy awdurdodol.21
6. Cafodd RO‑A2 ei hun yn Cambridge House o ganlyniad i ddwyn beic o’r ysgol. Rhoddwyd
gorchymyn prawf iddo am gyfnod o ddwy flynedd. Awgrymodd ei swyddog prawf y byddai’n
well iddo adael ei gartref, a chael lle iddo yn Cambridge House, a fyddai, yn ôl yr hyn a
ddywedwyd wrtho, yn cyflawni ei ofynion prawf. Fel RO‑A4, ar y dechrau mwynhaodd ei
amser yn yr hostel a meddyliodd bod yr amgylchiadau’n rhai llawer gwell na gartref.22
7. Mae’n debyg bod pump o’r bechgyn oedd yn Cambridge House o dan ofal Cyngor
Rochdale, ac mae’r Ymchwiliad wedi cael cofnodion perthnasol i dri ohonynt: RO‑A69,
RO‑A79 and RO‑A49.23 Roedd y broses o’u lleoli nhw yno yn syml. Ysgrifennodd swyddog
gofal plant at Cyril Smith gan ddarparu manylion byr am y bachgen perthnasol a gofyn a oedd
modd gwneud lle iddo. Os byddai Smith yn ymateb yn gadarnhaol, yna cynigiwyd y lleoliad.
Nid ydym wedi gweld unrhyw dystiolaeth bod unrhyw aelodau eraill o’r Gymdeithas wedi
bod yn rhan o’r penderfyniad.24 O edrych yn ôl, efallai ei fod yn ymddangos yn anarferol mai
Smith oedd yr unig un i wneud y penderfyniadau, yn enwedig gan nad oedd ganddo unrhyw
gymhwyster perthnasol yn ymwneud â gofal plant. Ef oedd Ysgrifennydd y Gymdeithas ac ar
y pryd nid oedd dim i awgrymu bod unrhyw beth sylweddol o’i le gyda’r system.
8. Fodd bynnag, roedd Cyril Smith yn gallu dylanwadu ar ba fechgyn oedd y Cyngor yn
eu gosod yn Cambridge House. Is-bwyllgor Achosion y Pwyllgor Plant oedd yn gwneud y
penderfyniadau am leoli plant mewn gofal. Er iddo fod yn gynghorydd ers sawl blwyddyn,
nid oedd Smith yn aelod o’r is-bwyllgor hwnnw yn y 1960au cynnar, ond, er hynny, byddai’n
mynychu cyfarfodydd a gwneud awgrymiadau am yr hyn a ddylai ddigwydd i rai plant.25 Yn
ychwanegol, roedd e’ wedi dylanwadu ar yr amserlen o leoli bechgyn yn Cambridge House.26
Mewn perthynas â RO‑A79,er engraifft, awgrymodd y Swyddog Gofal Plant fynediad
posibl i Cambridge House mewn ychydig o wythnosau, i roi iddo’r cyfle yn hytrach i setlo
yn ei gartref maeth, ond gofynnodd Smith iddo gael ei dderbyn bron yn syth oherwydd y
gwyliau haf oedd ar fin a derbyniwyd y gofyniad hwn. Roedd gan Cyril Smith, felly, reolaeth
sylweddol ar ba fechgyn oedd yn cael eu derbyn yn Cambridge House, a phryd, gan gynnwys
bechgyn mewn gofal. Mae’r lefel hwn o ymglymiad yn ymddangos i fod tu hwnt yr hyn a
ddisgwylir neu a ystyrir yn addas i gynghorydd.
9. Yn wir, mae’n ymddangos bod Cyril Smith wedi parhau i ddangos diddordeb sylweddol,
ac efallai rhy fanwl, mewn plant mewn gofal wrth i’w yrfa wleidyddol ddatblygu. Dywedodd
Alan Buckley, a weithiodd yng Ngwasanaethau Cymdeithasol Rochdale, o 1971 i 1999, a dod
yn Gyfarwyddwr Cynorthwyol yn y pen draw, wrthym fod achlysuron pan oedd e’n rheolwr
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ardal yn y 1970au diweddar a’r 1980au cynnar lle’r oedd ymglymiad Smith mewn achosion
unigol wedi mynd tu hwnt i’r hyn oedd yn addas i AS. 27 Hyd yn oed yn y 1990au, gwelsom
dystiolaeth o ddylanwad sylweddol Smith ar benderfyniadau lleoliad preswyl. 28
10. Nid yw’n ymddangos bod unrhyw arolygiad o Cambridge House wedi ei wneud gan y
Cyngor cyn gosod y plentyn cyntaf mewn gofal yno. Mae’n gywir i gydnabod, fel y nodwyd
gan y Cyngor yn ei Ddatganiad Cloi, 29 nad oedd unrhyw rwymedigaeth statudol benodol
ar awdurdodau lleol i gynnal y math hyn o arolygon, ond fel mater o synnwyr cyffredin ac
ystyriaeth am les y plant, roedd yn ofyniad sylfaenol a hanfodol a dylai fod wedi digwydd.
11. Mae’n ymddangos fel pe tai peth monitro o Cambridge House wedi ei wneud ar ôl i’r
bechgyn gael eu lleoli yno. Esboniodd Lyndon Price, a oedd yn Swyddog Plant i’r Cyngor
yn 1965, y dylai plant mewn gofal gael ymweliad gan eu Swyddog Gofal Plant pob tri mis
ac rydym wedi gweld cofnodion yn dangos bod ymweliadau wedi digwydd mwy neu lai yn
ôl y rheol honno.30 Fodd bynnag, cofiodd Mr Price, nad oedd, pan gyrhaeddodd Rochdale,
cofnodion priodol yn cael eu cadw o’r rheiny oedd mewn gofal a ble oedd y plant wedi’u
lleoli. Derbyniodd y Cyngor yn ei Ddatganiad Cloi nad oedd y gofynion monitro wedi’u
cyflawni yn llawn.31
12. O’r dystiolaeth, mae’n glir hyd nes 1965 nad oedd unrhyw adroddiadau o unrhyw un yn
y Cyngor yn ymwybodol o unrhyw honiadau am ymddygiad camdriniol gan Cyril Smith tuag
at rai bechgyn yn Cambridge House32 er gwaethaf y tebygrwydd bod hwn wedi digwydd
ers peth amser. Clywsom dystiolaeth uniongyrchol ynglŷn âg ymddygiad Smith yn ystod yr
amser hwn oddi wrth dri o’r Cyfranogwyr Craidd.
13. Disgrifiodd RO‑A1 sut ar ei ail ddiwrnod yn yr hostel dywedodd Mr a Mrs Saille, rhieni’r
tŷ, wrtho i gael bath a gwisgo dillad glân, wedyn dod i’r “ystafell dawel” (sef yr ystafell orau
yn y tŷ, gyda chadeiriau cyfforddus a llyfrau).33 Wedi iddo gyrraedd yno mi gyflwynwyd Cyril
Smith iddo, a dywedodd hwnnw wrth RO‑A1 fod rhaid iddo wirio am nedd. Dywedodd Smith
wrth RO‑A1 dynnu ei ddillad ac wynebu’r wal gyda’u freichiau wedi’u hymestyn. Dechreuodd
Smith redeg ei ddwylo drwy wallt RO‑A1’s ganfwytho cefn ei ben ac ar hyd ei freichiau,
ac wedyn ochrau ei gorff. Wedyn gofynnodd i RO‑A1 i agor ei goesau a phlygu lawr. Wedi
iddo wneud hyn, rhedodd Smith ei ddwylo lan a lawr coesau RO‑A1’s mewn modd cnawdol,
gafael yn ei organau cenhedlu a’u gwasgu. Roedd hi’n amlwg bod RO‑A1 yn cael ei gyffroi a’i
ddiflasu, felly dywedodd Smith wrtho am newid ei ddillad ac mi fyddai’n siarad ag ef mewn
diwrnod neu ddau. Roedd hyd yn oed dweud y stori wrthym ni eto yn diflasu RO‑A1.
14. Esboniodd RO‑A1 ei fod wedi rhedeg bant ar y diwrnod canlynol, ond galwyd yr heddlu
a daeth rhywun o Cambridge House i’w ddychwelyd yno. Ar ôl iddo ddychwelyd i Cambridge
House fe’i cymerwyd i weld Cyril Smith eto. Gwaeddodd ato a gofynnwyd iddo dynnu ei
ddillad eto. Y tro yma dywedodd RO‑A1 “Dydych chi ddim yn cyffwrdd â mia gadawodd Smith
ef ar ei ben ei hun.34 Ta waeth, nid honno oedd ymglymiad olaf Smith ym mywyd RO‑A1,
oherwydd wedi i Cambridge House gau mi aeth RO-A1 i aros gyda theulu maeth newydd a
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oedd yn ffrindiau gyda Smith. O hynny ymlaen, mi setlodd lawr, ffeindio gwaith a phriodi,
ond i gael sioc a theimlo dicter pan ddaeth Smith i’w briodas (wedi iddo gael ei wahodd, heb
ei wybodaeth, gan ei rieni-yng-nghyfraith). 35
15. Roddwyd “archwiliad meddygol” tebyg i RO‑A2 gan Smith ar ddwy neu dair o achlysuron
pan ddywedodd wrth Mr Saille ei fod yn rhy sâl i fynd i’r gwaith. Bob tro fyddai hyn yn
digwydd, byddai Smith yn ymddangos yn Cambridge House; yn wir dywedodd RO-A2
wrthym ei fod yn credu fod Mr a Mrs Saille o dan gyfarwyddyd i ddweud wrth Smith os
oedd unrhyw breswylydd yn honni ei fod yn sâl. Byddai’n cael ei gymryd i ystafell gyda
Smith, a gofynnwyd iddo dynnu ei drowsus a’i ddillad isaf. Byddai Smith wedyn yn teimlo ei
ffolennau noeth ac o bosib ei organau cenhedlu (Nid oedd RO A2 yn gallu cofio’n sicr).36
16. Disgrifiodd RO‑A4 sut oedd Smith wedi ymosod arno ar dri achlysur yn Cambridge
House.37 Roedd y cyntaf yn ‘archwiliad meddygol’ tybiedig pan oedd ond yn 15 mlwydd
oed, ac yn debyg i brofiadau RO‑A1 and RO‑A2 . Digwyddodd yr achlysur ail wedi i RO‑A1
golli diwrnod o waith er ‘mynd o gwmpas’ Manceinion gyda ffrind. Wedi iddo ddychwelyd
i Cambridge House, roedd Cyril Smith yn aros amdano. Aeth Smith gyda RO‑A4 mewn i’r
ystafell dawel, gwneud iddo dynnu ei drowsus ac wedyn rhoi crasfa iddo. Digwyddodd
y trydydd achlysur wedi i RO‑A4 redeg bant o Cambridge House; ar ôl iddo ddychwelyd,
gweinyddodd Smith ‘archwiliad meddygol’ arall.
17. Ond nid yw’n ymddangos mai ymddygiad Cyril Smith tuag at y bechgyn oedd wedi
arwain at gau Cambridge House. Erbyn dechrau 1965, roedd y sefydliad yn ymddangos fel
pe bai’n wynebu anawsterau ariannol. Ar 4 Chwefror 1965, gofynnodd Smith i Bwyllgor
Plant Cyngor Roachdale gynnyddu ei rhodd flynyddol i’r Gymdeithas. Ar 18 Mawrth 1965,
bu cyfarfod rhwng y Pwyllgor a Smith, Harding a Potter a chytunwyd i gynyddu’r grant i
£300 yn ogystal â chytuno i dalu am fechgyn yng ngofal y Cyngor a leolwyd yn Cambridge
House ar yr un raddfa â’r hyn godwyd ar gynghorau eraill.38 Ta beth, erbyn 12 Tachwedd
1965, gofynnodd y Gymdeithas am fwy o gymorth wrth y Pwyllgor i gadw’r hostel ar agor,
yng ngoleuni ‘problemau staffio’ amhenodol. Gwrthodwyd y cais a chaewyd Cambridge
House ychydig yn ddiweddarach ar 30 Tachwedd 1965. Nid yw’n glir o gofnodion y Cyngor
pam fod ‘na newid sydyn yn yr agwedd tuag at gefnogi’r Gymdeithas.39 Mae’n bosib bod
pryderon Lyndon Price yn ystod yr amser hwn ynglŷn â chyfundrefn Cambridge House
(gweler mwy isod) wedi chwarae rhan, neu mi allai fod yn fater yn unig o amharodrwydd
y Cyngor i gymryd cyfrifoldeb ariannol am yr hostel. Nid oes ddigon o wybodaeth ar gael i
wneud casgliad naill ffordd na’r llall.40 Beth bynnag, ni lwyddodd cais arall am arian gan Smith
i’r Gymdeithas ar 17 Mawrth 196641 ac erbyn 19 Medi 1966 roedd Cambridge House wedi ei
ail-agor o dan yr enw Cymdeithas Les Bechgyn a Merched Manceinion, gyda’r brydles yn cael
ei throsglwyddo iddyn nhw.42
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Honiadau a wnaed i Lyndon Price yn 1965
18. Gwnaed yr awgrym cyntaf i unrhyw un mewn awdurdod y gallai Smith fod wedi
gweithredu’n amhriodol tuag at y bechgyn yn Cambridge House tua diwedd mis Hydref
1965, ychydig cyn i’r hostel gau. Gwnaeth Lyndon Price ddatganiad ar 20 Ionawr 1970, fel
rhan o ymchwiliad Heddlu Swydd Gaerhirfryn,43 lle’r esboniodd, wedi iddo gael ei gyfeirio
gan swyddog gofal plant, James Gavin, iddo siarad gyda bachgen 16 mlwydd oed, RO‑A49, a
ddywedodd bod Smith wedi rhoi crasfa iddo ar ei ffolennau noeth fel cosb am ryw ddrygioni.
Roedd Mr Price yn gofidio am hyn er nad oedd y bachgen ei hun am wneud cwyn amdano.
Sawl wythnos yn ddiweddarach, dywedodd Mr Price wrth Patrick Ross, Prif Gwnstabl
Heddlu Rochdale ar y pryd, am y mater. Nid oedd yr ymagwedd hon yn gŵyn ffurfiol neu’n
gais i’r heddlu agor ymchwiliad, ond ffordd yn unig i roi gwybodaeth i Mr Ross.
19. Yn ei dystiolaeth diweddarach i Adolygiad Garnham ym Mai 2014 44 a’i ddatganiadau i
Heddlu Manceinion Fwyaf (GMP) 12 Tachwedd 2014 45 a 26 Chwefror 2015,46 darparodd
Mr Price ychydig mwy o fanylion am y digwyddiad. Esboniodd bod cosb gorfforol yn dal yn
gyffredin a chyfreithiol yn 1965, ond roedd y disgrifiad o’r hyn a ddigwyddodd i RO‑A49
yn syfrdanol ac yn peri gofid. Roedd hyn oherwydd ei fod yn dangos y gallai fod yna elfen
rywiol yn rhan ohono a hefyd am ei fod yn afreolaidd ac anghyffredin i Ysgrifennydd i’r
Gymdeithas, yn hytrach na’r rhieni tŷ, fod yn gyfrifol am gosb.47 Cadarnhaodd Gail Hopper,
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Plant cyfredol Cyngor Bwrdeistref Rochdale y byddai, yn ei
barn hi, bob amser yn cael ei ystyried yn annerbyniol i dynnu dillad plentyn i weinyddu cosb
gorfforol (er bod 1965 yn rhagddyddio ei phrofiad proffesiynol).48
20. Esboniodd Mr Price hefyd pam roedd wedi siarad gyda Patrick Ross yn hytrach na
chodi’r mater trwy sianeli eraill. Esboniodd bod Smith hyd yn oed yn 1965 yn ffigwr
poblogaidd a grymus yn Rochdale, yn y Cyngor ac yn y gymdeithas ehangach, felly byddai
unthyw ymgais i drafod y mater gyda Phwyllgor y Gwasanaethau Cyhoeddus neu ei staff yn
debygol o ddod yn ôl i Smith. Roedd ef yn ymddiried yn Mr Ross, dyn a oedd yn ei adnabod
yn bersonol ac yn mynychu’r un eglwys.49 Cofiodd Mr Price ei fod wedi siarad gyda Mr Ross
ddwywaith. Yr achlysur cyntaf oedd wythnos ar ôl gweld RO‑A49, a dywedodd Mr Ross ei
fod yn mynd i wneud ymholiadau pellach.
21. Wythnos neu fwy yn hwyrach, ar brynhawn Sul, ymwelodd Smith â Mr Price yn ei
gartref mewn cyflwr aflonyddgar a chythryblus. Dywedodd Smith ei fod yn ofidus am
gyhuddiadau oedd yn hedfan ar draws y dref am ei ddull o ddisgyblu yn Cambridge House,
a bod dim gwirionedd i’r cyhuddiadau. Arhosodd yng nghartref Mr Price am rhyw ddwy awr
gan ail-adrodd yr un pethau, a gwneud i Mr Price deimlo’n anghyffyrddus.50
22. Mi welodd Mr Price Mr Ross dwy neu dair wythnos wedyn, ar ôl cyfarfod o Brif
Swyddogion yn Neuadd y Dref, a dywedodd Mr Ross wrtho eu bod wedi penderfynnu peidio
gweithredu’n bellach. Cofiodd Mr Price ei fod wedi synnu ar hyn ond ni ofynodd am ragor o
fanylion. Mi ddyfalodd nad oedd gan Mr Ross, yn syml, dystiolaeth gref o gamdriniaeth gan
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Smith, am ei fod yn parchu Ross fel bod dyn gonest.51 Yn llyfr Simon Danczuk, Smile for the
Camera, 52 roedd Mr Price wedi ei ddyfynnu yn dweud iddo ddyfalu a oedd bod Mr Ross wedi
cael ei ”ddylanwadu”. Eglurodd Mr Price wrth heddlu Manceinion Fwyaf yn 2015 nad oedd
e’ wedi meddwl hynny ar y pryd, eithr gyda mantais o ôl-ddoethineb yn unig, ac nid oedd
ganddo unrhyw dystiolaeth i gefnogi hynny.53
23. Roedd Mr Price yn dal i bryderu am yr hyn yr oedd wedi clywed gan RO-A49 a
theimlodd ryddhad pan adawodd RO-A49 a’r bechgyn eraill ofal yr hostel ac i’r lle gau yn
ystod y mis dilynol yn Nhachwedd 1965.54
24. Yn 1970, gofynnodd Heddlu Swydd Gaerhirfryn i Mr Ross am y mater, ond ni allai
gofio am gael sôn am Mr Smith. Nid yw’n ymddangos fel pe bai’r heddlu wedi gwneud
unrhyw ymholiadau pellach yn 1965. Yn ystod ymchwiliadau 1970, teimlodd y Ditectif
Arolygydd Leach y gallai Mr Price fod yn agored i feirniadaeth am y ffordd roedd wedi
ymateb i wybodaeth a, RO-A49 yn 1965 am nad oedd wedi gwneud cofnod o’r camau a
gymerwyd.55 Fodd bynnag, nid ydym yn ystyried y byddai unrhyw feirniadaeth yn deg.
Nid oedd gweithdrefnau amddiffyn plant yn 1965 wedi’u datblygu fel y maent heddiw, nid
oedd RO‑A49 wedi gwneud cwyn am yr hyn a ddigwyddodd, nid oedd Mr Price yn gwybod
unrhyw beth am yr honiadau eang pellach roedd yr heddlu wedi datguddio erbyn 1970, ac
mi wnaeth ddarparu’r wybodaeth oedd ganddo i’r heddlu. Ar ben hynny, caewyd Cambridge
House o fewn tua mis o’i gyfarfod gyda RO‑A49.
25. Yn 2014, adolygodd Adran Safonau Proffesiynol Swydd Gaerhirfryn (PSD) yr awgrym
bod Mr Ross yn fwriadol heb wneud dim o’r wybodaeth a gafodd wrth Mr Price neu ei
fod yn rhan o ‘orchuddio’, a methu canfod unrhyw dystiolaeth o hyn.56 Dywedodd y Prif
Gwnstabl Cynorthwyol Timothy Jacques na fyddai wedi disgwyl i Mr Ross ddechrau unrhyw
fath o ymchwiliad. Nododd bod Mr Price wedi dweud wrth Mr Ross am RO‑A49 “am
wybodaeth yn unig” a nad oedd yr honiad yn rhywiol iawn wrth natur, er bod yr ymddygiad
yn anaddas. Byddai Mr Jacques yn disgwyl i rywbeth gael ei gofnodi a’r mater i’w ddilyn, ond
nid aeth mor bell a beirniadu’r methiant o wneud cofnod yn 1965, yn enwedig am nad oedd y
Gwasanaethau Cymdeithasol heb wneud cofnod ychwaith.57
26. Fodd bynnag, mae tystiolaeth Mr Price ynglŷn â’r mater yn 1965 yn dangos bod gan
Cyril Smith, hyd yn oed yn y cyfnod hwn, ddylanwad eang yn Rochdale a’i fod yn eithriadol o
boblogaidd ac enwog, gan ei gwneud hi’n anodd gofyn cwestiynau am ei ymddygiad. Mae hefyd
yn dangos ei fod yn wybodus iawn ac yn barod i geisio perswadio cyhuddwyr i gadw’n dawel.

Ymchwiliad Heddlu Swydd Gaerhirfryn 1969–70
27. Roedd gan Heddlu Swydd Gaerhirfryn gyfrifoldeb am blismona Rochdale rhwng 1 Ebrill
1969 a 1 Ebrill 1974.58 Ar 10 Hydref 1969, agorwyd ymchwiliad i honiadau o gamdriniaeth
rywiol gan Cyril Smith mewn perthynas â Cambridge House. Parhaodd yr ymchwiliad hyd
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nes 25 Mawrth 1970, pan, yn dilyn cyngor gan y Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus i
beidio erlyn, gafodd Smith wybodaeth gan y Ditectif Arolygydd Leach na fyddai unrhyw
gamau pellach yn cael eu cymryd.59
28. Yn ei Datganiad Agoriadol ar ran y Cyfranogwyr Achwynwyr Craidd, disgrifiodd Laura
Hoyano ymchwiliad Heddlu Sir Gaerhirfryn fel “.”enghreifftiol...trylwyr, yn ddi-ofn yng ngwyneb
bygythiadau, brawychiadau a rhwystr gan Cyril Smith a’i gynghreiriaid gwleidyddol...[a] wedi’i
nodweddu gan ddealltwriaeth oleuedig o’r ddeinameg o anghydbwysedd grym/bregusdod sy’n
tawelu dioddefwyr.” 60 Wedi ystyried yr adroddiad a’r datganiadau a luniwyd gan yr heddlu
ar y pryd,61 ac wedi clywed tystiolaeth Mr Jacques,62 a esboniodd y camau a gymerwyd yn
1969-70 a’r adolygiad canlynol a weinyddwyd gan PSD Swydd Gaerhirfryn yn 2014, rydym
yn hyderus bod yr ymchwiliad wedi bod yn gynhwysfawr ac nad oedd yr heddlu ar unrhyw
adeg wedi eu dylanwadu’n amhriodol gan Cyril Smith neu eraill ar ei ran.
29. Roedd rhai cwestiynau a gododd yn ystod yr ymchwiliad na chawsant eu hateb. Er
enghraifft, nododd adroddiad Ditectif Ringyll Brierley ar 31 Rhagfyr 1969 bod drwgdybion
am gysylltiadau Bill Harding (un arall o ymddiriedolwyr y Gymdeithas), y Cynghorydd
Harry Wild a RO-F15 gyda dynion ifanc a bechgyn yn Rochdale. 63 Fodd bynnag, nid yw’n
ymddangos bod y drwgdybion hyn wedi eu dilyn i unrhyw raddau sylweddol. Roedd ‘na
hefyd nifer o unigolion wedi’u henwi gan achwynwyr a thystion eraill ond nad oedd wedi
darparu gwybodaeth i’r heddlu.64 Ond, ar y cyfan, rydym yn cytuno gyda Mr Jacques a’i
safbwynt nad oedd “tyllau mawr” yn yr ymchwiliad ac yn ystyried bod Ditectif Leach a’i dîm
wedi gwneud ei gwaith yn fedrus ac yn broffesiynol.65
30. Mae unrhyw awgrym bod yr heddlu wedi’u dylanwadu’n amhriodol gan Smith yn cael
ei danseilio gan yr adroddiad a gynhyrchwyd gan y Ditectif Arolygydd Leach a’i anfon at
y Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus, a ddaeth i’r casgliad mewn termau cryfion “Mae’n
ymddangos yn amhosib i esgusodi ymddygiad [Smith]. Dros gyfnod sylweddol o amser, wrth
gysgodi o dan haen o barchusrwydd, mae wedi defnyddio ei safle unigryw i ymgolli mewn cyfres o
episodau anweddus gyda bechgyn ifanc yr oedd ganddo gyfrifoldeb arbennig i’w gwarchod. Ar yr
olwg gyntaf, mae’n ymddangos ei fod yn euog o nifer o droseddau o ymosodiadau anweddus … Os
penderfynir gwneud cais am broses mae atodlen o droseddau wedi ei pharatoi.”66
31. O gofio’r gofal a gymerwyd yn yr ymchwiliad a’r iaith glir a diamwys yn yr adroddiad
terfynol, rydym yn tybio bod Leach a’i dîm yn debyg i fod yn siomedig gyda chyngor y
Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus i beidio ag erlyn ac, os rhywbeth, yn elyniaethus i Smith.
Maent yn ymddangos yn frwdfrydig i erlyn, i’r graddau o baratoi atodlen, a does dim awgrym
o amharodrwydd i symud ymlaen yn erbyn Smith oherwydd ei statws uchel yn Rochdale.
Yn wir, dywedodd David Bartlett o’r Rochdale Alternative Paper (RAP) wrthym mai’r Ditectif
Arolygydd Leach oedd un o brif ffynonellau’r stori a gyhoeddwyd gan RAP yn 1979, a
dywedodd ei fod “yn dal yn ddig” ar y pryd, dros wyth mlynedd wedi hynny, na fu erlyniad. 67
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32. Er gwaethaf bod y dogfennau’n dangos yn glir bod awydd ar ran y tîm ymchwilio i erlyn,
ar hyd y blynyddoedd ers 1970 mae sibrydion wedi cynyddu bod heddlu Swydd Gaerhirfryn
wedi cael eu hatal neu eu dylanwadu mewn rhyw ffordd gan Cyril Smith, neu yn rhan o ryw
fath o orchuddio. Mae felly’n bwysig delio gyda’r drwgdybion hyn mewn mwy o fanylder. Yn
benodol, roedd y llyfr, Smile for the Camera, wedi cyflwyno pedwar honiad penodol, sy’n cael
eu nodi gan PSD Swydd Gaerhirfryn fel a ganlyn:68
a. Nododd Prif Weithredwr y Prif Gwnstabl Patrick Ross yn 1965 ei fod
dan bwysau’.
b. Tynnodd dau swyddog anhysbys yr holl ffeiliau yn ymwneud â Cyril Smith gan
Jack Tasker, un o’r swyddogion ymchwilio.
c. Tynnodd swyddogion MI5 yr holl ffeiliau ar Cyril Smith o ddiogell ym
Mhencadlys Hutton Swydd Gaerhirfryn.
d. Yn fwy cyffredinol, roedd dylanwad Cyril Smith yn Rochdale yn golygu ei fod
wedi dal ‘yr heddlu yn ei boced’.
33. Yr ydym eisoes wedi delio â’r awgrym bod Mr Ross ‘dan bwysau’. Mewn perthynas
â’r honiad bod dau swyddog wedi cymryd y ffeiliau yn ymwneud â Cyril Smith i ffwrdd
oddi ar Jack Tasker, mae’n debygol y digwyddodd hyn ond nad oedd unrhyw fwriad na
chymhelliant y tu ôl iddo. I ddechrau, y Ditectif Cwnstabl Tasker (fel yr oedd ar y pryd) a’r
Ditectif Cownstabl Courtney oedd wedi ymdrin â’r ymchwiliad i mewn i Smith a chymryd 12
datganiad tyst rhwng 19 Ionawr 1970 a 18 Chwefror 1970. Yna, cymerodd y Ditectif Prif
Arolygydd Wheater a’r Ditectif Uwcharolygydd Leach yr ymchwiliad drosodd a pharhau i’w
ddatblygu. Cymerwyd 12 datganiad pellach rhwng 19 Chwefror 1970 a 9 Mawrth 1970, a
chafodd adroddiad llawn ei anfon at y Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus ar 11 Mawrth.
Er nad yw’n bosibl dweud pa ddau swyddog a gymerodd y ffeiliau wrth Tasker a Courtney
mewn gwirionedd, ymddengys bod yr ymchwiliad wedi cael ei drosglwyddo oddi wrthynt
i Wheater a Leach, mae’n debyg am fod Smith yn uwch-ffigwr cyhoeddus yn Rochdale
ac felly roedd yn bwysig bod uwch dditectifs yn delio â’r mater.69 Efallai y buasai hefyd o
bryder y byddai Smith yn ceisio ymyrryd â’r ymchwiliad ac felly roedd angen gwarchod y
ddau dditectif rhag unrhyw bwysau neu ddylanwad.70 Byddai’r esboniad hwn yn cyd-fynd
â’r cyfeiriad yn yr adroddiad digwyddiad gwreiddiol a anfonwyd gan y Ditectif Ringyll
Brierley i Brif Gwnstabl Swydd Gaerhirfryn ar 31 Rhagfyr 1969 i’r ‘risg diogelwch dan sylw’
yn yr ymchwiliad,71 a ddehonglodd Mr Jacques fel pryder ynghylch proffil a safle Smith yn
Rochdale, a’r angen i’r heddlu gadw’r ymchwiliad yn gyfrinachol.72
34. Amlygwyd pwysigrwydd sicrhau bod yr ymchwiliad yn un a oedd yn cael ei reoli’n
llym gan agwedd Smith pan gyfarfu â’r Ditectif Uwcharolygydd Watson a’r Ditectif
Uwcharolygydd Taylor ar 24 Ionawr 1970. Dengys trawsgrifiad y cyfarfod hwn73 fod
Smith yn ceisio cael gwybodaeth gan yr heddlu ynghylch sut yr oedd yr ymchwiliad yn
mynd rhagddo, a dywedodd ei fod wedi siarad â rhai o’r achwynwyr, gan annog y Ditectif
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Uwcharolygydd Watson i’w gyhuddo o ddod ar ‘daith pysgota’74 ac i’w rybuddio ynghylch
ymyrryd â thystion.75 Erbyn hyn, rydym yn gwybod bod cyfiawnhad dros ofid y Ditectif
Uwcharolygydd Watson oherwydd bod Smith yn wir yn ceisio cael rhai o’r tystion i dynnu
eu cyhuddiadau yn ôl. Dywedodd RO-A1 wrthym fod Smith wedi ymweld ag ef yn gynnar
yn 1970 ac wedi ceisio perswadio iddo i ollwng ei honiadau, ar y sail bod Smith wedi gwneud
amryw o ffafrau iddo. Gwrthododd RO‑A1.76
35. Beth bynnag yw’r union resymau dros y ffeiliau’n cael eu tynnu oddi wrth y Ditectif
Cwnstabl Tasker, mae’n amlwg nad oedd yr ysgogiad yn rhwystro’r ymchwiliad oherwydd
fe barhaodd heb seibiant77 dan arweiniad y Ditectif Brif Arolygydd Wheater a’r Ditectif
Uwcharolygydd Leach, a daeth i ben yn yr adroddiad i’r Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus
sy’n ceisio cefnogaeth ar gyfer erlyn.
36. O ran yr honiad bod swyddogion MI5 wedi dileu ffeiliau o Bencadlys Heddlu Swydd
Gaerhirfryn, siaradodd PSD Swydd Gaerhirfryn â Tony Robinson, Swyddog Cangen Arbennig
yn y 1970au hwyr, a oedd yn cofio MI5 yn gofyn am unrhyw ffeiliau yn ymwneud â Cyril
Smith. Fodd bynnag, roedd yn amhosibl cadarnhau a oedd y ffeiliau wedi cael eu cymryd o
Bencadlys Hutton neu eu copïo. Beth bynnag, ni chafodd y ffeiliau eu dinistrio oherwydd
bod y dogfennau 1969-70 yn dal i fod ar gael o hyd heddiw, ac nid oes unrhyw beth i
awgrymu ceisio cuddio. Nid yw amseriad y cais gan MI5 yn glir. Cofiodd Mr Robinson ei fod
yn 1977 neu 1978, ond hwyrach ei fod mewn ymateb i’r erthygl RAP yn 1979, ac felly byddai
wedi bod yn rhesymol i MI5 ofyn a oedd unrhyw sylwedd yn y cyhuddiadau bryd hynny.78
37. Yn olaf, mae’r cyhuddiad bod gan Cyril Smith heddlu Rochdale ‘yn ei boced’ yn amlwg
yn anghywir. Os unrhyw beth, mae’r dogfennau sydd ar gael yn awgrymu nad oedd Smith ar
delerau da gyda’r heddlu lleol. Mae’r adroddiad ar ddigwyddiad gan y Ditectif Ringyll Brierley
dyddiedig 31 Rhagfyr 1969 yn nodi nad yw Smith “erioed wedi meddu ar[sic, efallai y gallai fod
yn “mwynhau”] perthynas dda â’r heddlu yn y dref”79 a dywedodd yr adroddiad cwmpasu gan
Brif Uwcharolygydd anhysbys, “Gwn, ar fy nhraul fy hun ar achlysur blaenorol, am gryfder gair
[Smith] mewn cyhoeddiadau yn yRochdale Observer.”80 Roedd yr heddlu am ddod â chyhuddiadau
yn erbyn Smith yn 1970. Mae’n amlwg mai’r cyngor gan swyddfa’r Cyfarwyddwr Erlyniadau
Cyhoeddus oedd peidio â gwneud hynny a oedd yn atal erlyniad, nid unrhyw ddylanwad
amhriodol gan Smith ar yr heddlu. Y cyngor hwnnw yr ydym yn troi ato yn awr.

Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus
Swydogaeth a phwerau’r Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus yn 1970
38. Rhoddodd Gregor McGill, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cyfreithiol Gwasanaeth Erlyn
y Goron dystiolaeth i’r Ymchwiliad.81 Gofynnwyd iddo am greu swydd y Cyfarwyddwr
Erlyniadau Cyhoeddus. Dywedodd Mr McGill fod Deddf Erlyn Troseddau 1879 nid yn unig
wedi sefydlu swydd y Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus ond hefyd wedi rhoi’r grym i’r
Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus sefydlu a chynnal achosion troseddol am dramgwyddau
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a ragnodwyd mewn rheoliadau o dan y Ddeddf. Dywedodd Mr McGill, fel yn 1946, fod y
rheoliadau hynny hefyd wedi rhoi grym i’r Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus roi cyngor
i brif swyddogion yr heddlu “gan y gallai feddwl yn iawn mewn unrhyw fater troseddol sy’n
ymddangos iddo ef fod o bwysigrwydd neu anhawster”, a bod yn rhaid hefyd i brif swyddogion
yr heddlu adrodd i’r Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus, ymhlith troseddau eraill, troseddau
anweddus ar nifer o blant neu bobl ifanc.

Penderfyniad y Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus
39. Yn erbyn y cefndir byr hwnnw, trwy lythyr dyddiedig 13 Mawrth 1970,82 anfonodd y
Prif Gwnstabl Cynorthwyol (PGC) Heddlu Swydd Gaerhirfryn i swyddfa’r Cyfarwyddwr
Erlyniadau Cyhoeddus y ffeil ynghylch nifer o ymosodiadau anweddus a honnir bod
Cyril Smith wedi eu cyflawni. Yn y llythyr, dywedodd yr PGC ei fod yn anfon y ffeil i’r
Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus “Oherwydd statws SMITH ym mywyd cyhoeddus Rochdale
ac oherwydd y cyfnod o amser ers i’r troseddau honedig gael eu cyflawni”, a dywedodd ei fod
felly’n ceisio cyngor y Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus ynghylch a ddylid cychwyn achos
ai peidio. Cydnabuwyd y llythyr gan swyddfa’r Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus ar 16
Mawrth 1970.83
40. Arwyddwyd y ddau lythyr gan M D Hutchinson ac fe’u mynegwyd yn y person cyntaf.
Mewn ail ddatganiad tyst dyddiedig 18 Hydref 2017 a’i roi i’r Ymchwiliad gan Mr McGill
ar ôl iddo roi tystiolaeth,84 dywedodd Mr McGill fod tystiolaeth bod M D Hutchinson
yn Gyfarwyddwr Cynorthwyol Erlyniad Cyhoeddus yn ei swyddfa yn Llundain ym 1962.
Rhoddodd Eleanor Phillips dystiolaeth ei bod wedi ymuno â swyddfa’r Cyfarwyddwr
Erlyniadau Cyhoeddus fel ysgrifennydd o 1973, ond nad oedd wedi clywed am M D
Hutchinson.85 Ychwanegodd fod gan y Cyfarwyddwyr Cynorthwyol yr un pwerau â’r
Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus ei hun.86
41. Nid oedd yr PGC yn gwahodd y Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus i sefydlu
neu gynnal achosion troseddol ond roedd yn gofyn am gyngor a ddylai Heddlu Swydd
Gaerhirfryn wneud hynny. Canfuwyd cadarnhad bod swyddfa’r Cyfarwyddwr Erlyniadau
Cyhoeddus i’w gynghori yn y llythyr penderfyniad ar 19 Mawrth 1970 o swyddfa’r
Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus, lle dywedodd awdur y llythyr nad oedd “yn cynghori”
erlyn Smith.87
42. Mae yr un mor glir, er yn 1970 y gallai Heddlu Swydd Gaerhirfryn fod wedi bwrw
ymlaen â Smith heb fendith,88 y Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus, roeddent yn gwrando
ar gyngor y Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus, gan roi gwybod i Smith mewn cyfarfod
wyneb yn wyneb ar 25 Mawrth 1970 “na fwriadwyd cymryd unrhyw gamau pellach yn y
mater hwn”.89 Ar ôl ceisio cyngor y Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus, roedd yr heddlu yn
annhebygol o ddiystyru hynny.
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43. Mae’n fwyaf tebygol nad oedd y Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus, Syr Norman
Skelhorn, wedi rhoi’r cyngor, ond yn hytrach M D Hutchinson, Cyfarwyddwr Cynorthwyol.
Gallai hynny esbonio pam, pan oedd dyn oedd yn honni mai Syr Norman Skelhorn oedd e
wedi ffonio RAP mewn ymateb i’w llythyr ato o 25 Ebrill 1979 yn gofyn am wybodaeth am y
mater, dywedodd na allai gofio unrhyw beth am achos o’r fath.90
44. Rhaid i ni ystyried a yw datganiad y Ditectif Brif Arolygydd Glen Lloyd o’r Gwasanaeth
Heddlu Metropolitan dyddiedig 20 Hydref 2017 yn tanseilio’r cynnig hwnnw. Yn ei
ddatganiad, dywedodd Mr Lloyd wrth yr Ymchwiliad bod Gwasanaeth Heddlu’r Metropolitan
yn cychwyn ym mis Mai 1976 i ymchwiliad i André Thorne ynghylch honiadau o flacmel,
lladrad a thrin nwyddau wedi’u dwyn. Roedd y cyhuddiadau yn ymwneud â Cyril Smith yn
ogystal ag eraill. Rhoddodd cyfreithiwr Smith wybod i’r Gwasanaeth Heddlu Metropolitan
ynghylch ymchwiliad 1969-70 Swydd Gaerhirfryn ac nad oedd y Cyfarwyddwr Erlyniadau
Cyhoeddus wedi cymryd unrhyw gamau yn erbyn Smith. Cadarnhaodd y Gwasanaeth
Heddlu Metropolitan y ffeithiau hynny gyda swyddfa’r Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus.
Er ei bod yn amlwg bod swyddfa’r Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus yn ymwybodol o
ymchwiliad Swydd Gaerhirfryn yn 1976, nid yw tystiolaeth Mr Lloyd yn dangos bod Syr
Norman Skelhorn yn bersonol yn ymwybodol ohono, ac felly pan gysylltodd â RAP yn 1979,
dywedodd, yn gelwyddog, fod ganddo dim gwybodaeth am yr achos.
45. Yn 1970, roedd Cyril Smith yn amlwg yn lleol ond heb fod yn genedlaethol eto. Mae
ei safiad lleol yn esbonio pam cyflwynodd yr heddlu y ffeil i’r Cyfarwyddwr Erlyniadau
Cyhoeddus. Mae Mr McGill wedi dweud wrthym fod yna wybodaeth ar union ddyddiad
llythyr o gyngor gan Mr Hutchinson (19 Mawrth 1970) a ddychwelodd rheithgor
ddyfarniadau mewn achos enwog yn Luton, gan awgrymu y gallai Syr Norman Skelhorn fod
wedi bod ynghlwm â rhywbeth arall.91 Fel y dywedasom, mae’n weddol glir nad oedd Syr
Norman Skelhorn wedi darparu’r cyngor. Nid oes tystiolaeth mae’r Ymchwiliad wedi ei weld i
ddangos ei fod hyd yn oed yn gwybod am yr ymchwiliad i Smith.
46. Rydym yn nodi bod y cyngor wedi’i gyflwyno i’r heddlu gyda chyflymder chwilfrydig.
Anfonwyd ffeil heddlu Sir Gaerhirfyn, sy’n cynnwys dros 80 tudalen o ddeunydd, yn y
llythyr ar 13 Mawrth 1970, a oedd yn ddydd Gwener, ac ni ddaeth cydnabyddiaeth bod
Mr Hutchinson wedi ei dderbyn tan ddydd Llun 16 Mawrth 1970. Darparwyd y cyngor yn
ysgrifenedig o fewn tri diwrnod gwaith ddydd Iau, 19 Mawrth 1970. Er bod y digwyddiadau
sy’n arwain at y cyhuddiadau wedi codi rhai blynyddoedd ynghynt, ni ofynnodd yr PGC i’r
mater gael ei drin gydag unrhyw frys neu gyflymder. Cydnabu Mr McGill yn ei dystiolaeth
fod hyn wedi bod yn gyflym ond ni allai ddweud a oedd yn anghyffredin yn 1970.92
47. Er hynny, rydym yn bryderus ynghylch natur arwynebol y dadansoddiad, a’r cyflymder y
cafodd yr achos ei gwblhau a dweud wrth Smith am y canlyniad, yn enwedig lle’r oedd wedi
gwthio am benderfyniad cyflym gan ei fod yn ceisio cael ei enwebu i sefyll ar gyfer y Senedd
ar y pryd. Roedd gan hyn ganlyniadau difrifol i’r achos mewn blynyddoedd diweddarach.
48. Roedd Mr Hutchinson yn dibynnu ar dair nodwedd er mwyn cyrraedd ei gyngor na
ddylid erlyn Smith: (1) roedd y cyhuddiadau’n hen; (2) roeddent heb eu cadarnhau; a (3) byddai
cymeriad yr achwynwyr yn debygol o olygu bod eu tystiolaeth yn cael ei amau. Roedd yn
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drawiadol nad oedd Mr Hutchinson wedi cyfeirio at natur amddiffyniad Smith. Mewn cyfweliad
gwirfoddol o 24 Ionawr 1970 gyda’r heddlu,93 derbyniodd Smith nad oedd yr achwynwyr yn
gynllwynio gyda’i gilydd, gan ddweud”... maent yn dweud y gwir fel y maent hwy yn ei gweld
hi”. Yna, mewn datganiad ysgrifenedig a wnaed ganddo ar 27 Chwefror 1970 (ychydig cyn ei
gyfweliad heddlu dan rybudd, lle dywedodd nad oedd ganddo ddim mwy i’w ychwanegu),
gwadodd Smith unrhyw anwedduster ond dibynnu ar yr honiad ei fod yn loco parentis i’r
bechgyn ar y pryd, gan awgrymu bod cyfiawnhad i’w ‘archwiliadau meddygol’ o’r bechgyn.
49. Yn ei datganiad Cloi i’r Ymchwiliad, dadleuodd Ms Hoyano bod y penderfyniad o ran
cyfnerthiad yn anghywir yn y gyfraith, gan fod y gyfraith ar dystiolaeth ffaith debyg ar yr
adeg honno yn caniatáu cyfuno cwynion ar wahân (a chroes-dderbynioldeb) mewn achosion
o droseddau rhywiol yn erbyn plant gan oedolion lle roedd tystiolaeth bod y diffynnydd yn
defnyddio system, neu er mwyn gwrthbrofi amddiffyniad o gymdeithas ddiniwed.94 Roedd
y ddau system ac amddiffyniad o gydgysylltiad diniwed, yn ôl Ms Hoyano, yn amlwg ar y
ffeithiau.
50. Mae hi’n dadlau bod Mr McGill yn ei dystiolaeth, wedi cilio o’i ddatganiad tyst, lle yr
oedd wedi dweud ei bod “yn anodd gweld sut y byddai [y Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus]
wedi dod i unrhyw gasgliad arall, ond y bu cyfnerthiad o hynny yn wir o adroddiadau’r achwynwyr,
neu achos dadleuol da o leiaf mai dyna oedd y sefyllfa”,95 trwy ddweud “mae’n anodd dweud nad
oedd yn benderfyniad rhesymol yn seiliedig ar ddryswch y gyfraith ar y pryd “.96
51. Yn ei Ddatganiad Agoriadol yn y gwrandawiadau cyhoeddus, gwofynnodd Brian
Altman CF, Cwnsler i’r Ymchwiliad, am i ddau gwestiwn gael eu hystyried ynglŷn â chyngor
y Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus: (1) a oedd y penderfyniad yn ymddangos yn
rhesymol fel y barnwyd yn erbyn y gofynion hynny oedd yn gymwys ar y pryd; a (2) a oedd
y penderfyniad yn enghraifft o un aelod o’r sefydliad yn amddiffyn un arall am ddim rheswm
gwell na’i fod mewn safle o bŵer.97
52. Yn ei Ddatganiad Agoriadol ar 10 Hydref 2017 i’r Ymchwiliad, dadleuodd Mr Edward
Brown CF, cyfreithwr Gwasanaeth Erlyn y Goron, bpe byddai’r Cyfarwyddwr Erlyniadau
Cyhoeddus wedi dod i’r farn bod cadarnhad yn y gyfraith ar gyfer y cwynion ar wahân,
mae’n rhesymol i dybio y dylai ac y byddai wedi ystyried yn fwy niwtral, ac nid mor
benderfynodol, y ddau ffactor arall (lludded a chymeriad), ffactorau a roddwyd mwy o
bwys arnynt yr adeg honno.98 Yn ei Ddatganiad Cloi, dadleuodd Mr Brown CF nad oedd
penderfyniad y Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus yn gyfreithiol afresymol am ei amser, ac
nad oedd unrhyw dystiolaeth o ddylanwad amhriodol.99
53. Nid ydym o’r farn ei bod yn iawn nac yn briodol i ni ddyfarnu ar y dadleuon cyfreithiol
anodd a’r gwrthbwyso wnaeth Ms Hoyano a Mr Brown CF ger ein bron. O ganlyniad, nid
ydym wedi canfod a oedd cyngor y Cyfarwyddwr Cynorthwyol nad oedd”unrhyw ddisgwyliad
rhesymol o gael euogfarn” 100 yn neu nad oedd ei hun yn rhesymol yn yr holl amgylchiadau.
CPS002703_4
Laura Hoyano 27 Hydref 2017 30/12 - 35/1
95
Gregor McGill 11 Hydref 2017 123/18 - 124/1;
96
Gregor McGill 11 Hydref 2017 127/11-18
97
Brian Altman CF 9 Hydref 2017 45/3-14
98
Edward Brown CF 10 Hydref 2017 30/8 - 31/14
99
Edward Brown CF 27 Hydref 2017 63/17 - 69/17
100
Ar yr adeg honno, roedd yn rhaid i’r CEC fod yn fodlon bod achos prima facie o leiaf, a oedd yn debygol o gael euogfarn
(p’un a yw’n fwy tebygol na pheidio y ceir euogfarn), ac y byddai erlyniad er budd y cyhoedd:Gregor McGill, datganiad tyst 8
Medi 2017, CPS002813_8, paragraff 23
93
94

23

54. Fodd bynnag, mae’r ffaith yn parhau, fel y mae Mr McGill wedi ei gydnabod yn ei
ddatganiad tyst a’i ddadlau gan Ms Hoyano, roedd achos dadleuol bod yna gadarnhad yn y
gyfraith, ac felly dylai’r ffactorau eraill a ddaeth i’w hystyried fod wedi derbyn llai o bwys
nag a ddigwyddodd. Os gwnaeth y Cyfarwyddwr Cynorthwyol gamgymeriad o gyfraith ar y
mater o gadarnhau, yn amlwg roedd ganddo ran bwysig i’w chwarae yn y cyngor negyddol a
roddwyd i’r heddlu.
55. Rhoddodd Mr Jacques dystiolaeth fod y Ditectif Uwcharolygydd Leach, yr oedd ei
adroddiad ar 11 Mawrth 1970 wedi mynd gyda’r ffeil i swyddfa’r 101 Cyfarwyddwr Erlyniadau
Cyhoeddus, wedi bod mor optimistaidd y byddai cyhuddiadau’n dilyn ei fod yn sôn am
baratoi rhestr o gyhuddiadau.102 Pan ofynnwyd iddo a allai heddlu Swydd Gaerhirfryn
fod wedi cyhuddo Smith er gwaethaf y cyngor, dywedodd PGC Jacques, er nad oedd yn
swyddog heddlu ar y pryd, y teimlai y byddai wedi bod yn anarferol ac yn annhebygol i’r
heddlu gael”gwthio yn ôl” ar gyngor o’r fath awdurdod uchel fel y Cyfarwyddwr Erlyniadau
Cyhoeddus.103 Roedd Mr McGill o’r farn ei bod hi’n bosib i’r heddlu fod wedi cyhuddo Smith
ond, a fyddent wedi gwneud hynny, o ystyried y cyngor, nid oedd yn gwybod.104
56. Yr unig dystiolaeth a glywodd yr Ymchwiliad yn ymwneud â’r posibilrwydd o ddylanwad
amhriodol penderfyniad y Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus oedd tystiolaeth Eileen
Kershaw, y cafodd ei hadroddiad ei ddarllen i’r Ymchwiliad ar 12 Hydref 2017.105 Roedd hi
wedi dweud wrth raglen Dispatches Channel 4,106 a darlledwyd ar 12 Medi 2013, fod Cyril
Smith wedi troi ati hi a’i gŵr, hen ffrind ysgol i Smith, pan ddysgodd ei fod wedi cael ei
riportio i’r heddlu. Roedd Mr Kershaw wedi awgrymu cynnwys Jack McCann, yr AS Llafur
lleol ar y pryd, a ddywedodd wrth Smith, yn ystod ymweliad hwyr yn y cartref Kershaw, ei
fod yn mynd at y Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus a dweud wrtho”naill ai mae’n rhaid
iddynt fynd ymlaen ac erlyn oherwydd ei fod wedi mynd ymlaen yn ddigon hir, neu maen nhw’n
gorfod ei ollwng”.107 Dywedodd Mrs Kershaw wrth y rhaglen ei fod wedi “rhyddhau Cyril”, ond
mewn datganiad tyst a wnaeth hi ar 5 Mawrth 2015, dywedodd ei bod yn difaru dweud
hynny gan fod McCann yn ddyn o onestrwydd a beth wnaeth e oedd cael y Cyfarwyddwr
Cyhoeddus Erlyniadau”i hwyluso’r mater a datrys y sefyllfa, gan ddod ag ef i gasgliad”.108
Ychwanegodd nad oedd hi’n meddwl bod yr ymyrraeth wedi dylanwadu ar benderfyniad y
Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus.
57. Ceir darn arall o dystiolaeth, sy’n berthnasol i’r pwnc hwn, yn yr adroddiad heddlu a
ysgrifennwyd an y Ditectif Ringyll Vincent Hill dyddiedig 2 Rhagfyr 1998, a gyflwynwyd fel
rhan o Operation Cleopatra. Yn hwnnw, soniodd Mr Hill am ei gyfweliad ar 12 Tachwedd
1998 gyda David Bartlett o RAP, a oedd wedi amlygu’r cyhuddiadau am Cyril Smith ym mis
Mai 1979.109Ymhlith y wybodaeth yr ymddegnys i Mr Bartlett ei roi i Mr Hill oedd bod Bill
Quinn, cyn Henadur, sydd bellach wedi marw, wedi sôn am Smith yn mynd at yr AS ar y pryd,
Jack McCann”a siicrhaodd gymorth yr Ysgrifennydd Cartref ar y pryd, Roy Jenkins, mewn ymdrech
i atal erlyniad Smith “. Dyma’r unig dystiolaeth a welodd yr Ymchwiliad o honiad o ymyrraeth
gan yr Ysgrifennydd Cartref ar y pryd hwnnw. Mae’n ail law ac ni ellir ei gadarnhau.
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58. Roedd RAP wedi ysgrifennu am gysylltiad Jack McCann AS yn ei erthygl o fis Mai 1979.
Yn ei dystiolaeth i’r Ymchwiliad, dywedodd Mr Bartlett mai Eileen Kershaw oedd ffynhonnell
y wybodaeth am ymglymiad Mr McCann, a’i bod wedi dweud wrtho fod Mr McCann wedi
bod mewn cysylltiad â’r Ysgrifennydd Cartref ar y pryd, Roy Jenkins, nid gyda’r Cyfarwyddwr
Erlyniadau Cyhoeddus.110
59. Mae adroddiadau Mrs Kershaw yn 2013 a 2015 yn amlwg yn anghyson â thystiolaeth
Mr Bartlett am yr hyn a ddywedodd wrtho yn 1979. Roedd y cwestiwn a oedd Mr McCann
yn dynesu at y Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus neu i’r Ysgrifennydd Cartref, a beth oedd
natur unrhyw ddynesiad, yn anfoddhaol ac ni ellir mo’i datrys.
60. Er ei bod yn ymddangos nad oedd y Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus wedi darparu’r
cyngor ar Smith, yn ei gofiannau dywedodd Syr Norman Skelhorn na fyddai’r Cyfarwyddwr
Erlyniadau Cyhoeddus byth yn gwrthod erlyn rhywun yn syml oherwydd y safle roedd
ef ynddi, gan ychwanegu nad oedd erioed wedi teimlo bod ganddo ddiffyg annibyniaeth i
wneud ei benderfyniadau ei hun.111
61. O ran y deunydd a welwyd, ni fyddai mwy na dyfalu i ddweud bod yna ddylanwad
amhriodol gan y rheini â diddordeb yn y mater.

Erthyglau’r Rochdale Alternative Paper 1979
62. Fel y crybwyllwyd eisoes, daeth yr honiadau am Cyril Smith yn ymosod ar fechgyn yn
Cambridge House i’r golwg eto yn 1979 o ganlyniad i ddwy erthygl yn cael eu cyhoeddi yn RAP.
Dywedodd David Bartlett, a oedd yn un o ddau sylfaenydd RAP, wrth yr Ymchwiliad mai amcan
y papur newydd cymunedol hwn oedd “gperi gofid i’r sefydliad, herio’r pwerus, a chefnogi a bod yn
llais y dyn cyffredin”.112 Cyhoeddodd Mr Bartlett a’i gyd-olygydd, John Walker, oddeutu 112 o
rifynnau o RAP rhwng 1971 a 1983, gyda’r cylchrediad brig oddeutu 8,000 o gopïau.113
63. Eglurodd Mr Bartlett ei fod ef a Mr Walker wedi clywed straeon o amgylch Rochdale
am Smith yn cyffwrdd â bechgyn yn amhriodol yn Cambridge House. Yn 1978, roedd Smith
wedi dechrau rhedeg ymgyrch i’w ailethol fel AS Rochdale, a oedd yn seiliedig yn gyfan gwbl
ar ei nodweddion personol - sef y slogan ymgyrch ‘Smith the man’. Roedd Smith hefyd wedi
bod yn feirniadol o Jeremy Thorpe, a oedd ar y pryd wedi yn rhan o sgandal yn ymwneud
â gweithgarwch cyfunrhywiol. Teimlai Mr Bartlett a Mr Walker fod Smith wedi gwneud ei
gymeriad yn fater etholiadol ac wedi bod yn rhagrithiol wrth feirniadu Thorpe, fel ei bod hi’n
iawn gwneud pobl Rochdale yn ymwybodol o’r cyhuddiadau am ymddygiad Smith ei hun.114
64. Cymerodd Mr Bartlett amser i ymchwilio’r stori’n drylwyr. Llwyddodd i olrhain nifer o
ddynion a oedd wedi byw yn Cambridge House, ac roedd dau ohonyn nhw wedi byw gydag
ef a’i wraig yn flaenorol, ac wedi disgrifio sut roedd Smith wedi rhoi chwip din iddynt neu eu
byseddu nhw. Cafodd Mr Bartlett ddatganiad hefyd gan ddyn arall a gafodd chwip din gan
Smith yng nghartref ei rieni pan oedd yn ei arddegau. Gofynnodd Mr Bartlett i’r dynion hyn
wneud affidafidion dan lw mewn swyddfa cyfreithwr gan ei fod yn ymwybodol iawn o’r risg o
enllib ac roedd eisiau sicrhau bod gan RAP y dystiolaeth orau bosibl i’w amddiffyn ei hun.115
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65. Cyhoeddwyd yr erthygl gyntaf ym mis Mai 1979 a honnodd “yn ystod y 1960au roedd
Cyril Smith yn defnyddio ei sefyllfa i gael bechgyn 15 -18 oed i ddadwisgo o’i flaen er mwyn iddo
wedyn eu cael nhw i blygu dros ei ben-glin tra ei fod yn rhoi chwip din iddynt ar eu pen-olau noeth
neu ddal eu ceilliau mewn ‘archwiliad meddygol’ rhyfedd.116 Disgrifiodd yr erthygl yr ymchwiliad
gan yr heddlu yn 1969-70, nododd y ffeithiau cefndir am Cambridge House, a ddyfynnodd
nifer o ddarnau o’r affidafidion wnaed gan y dynion a oedd wedi byw yno, yn sôn am
gysylltiad Jack McCann a’r Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus, ac yna eglurodd pam roedd
RAP wedi penderfynu cyhoeddi’r honiadau.
66. Cyhoeddwyd erthygl ddilynol ym mis Mehefin 1979.117 Cododd hyn gwestiynau pam
nad oedd y wasg genedlaethol wedi codi ar y stori eto ac awgrymodd mai’r cyfreithiau enllib
oedd yn eu hatal rhag ei rhedeg, er gwaethaf y ffaith nad oedd RAP ei hun wedi derbyn
unrhyw writ gan Smith. Dywedodd Mr Bartlett wrthym fod RAP wedi derbyn ‘dogfen cynwrit’ (a fyddai bellach yn cael ei alw’n ‘lythyr cyn gweithredu’ neu ‘lythyr o hawliad’) ond ni
ddaeth gwrit i’r fei.118
67. Nid oedd unrhyw bapurau cenedlaethol erioed wedi cario’r stori, nid ym 1979 na chwaith
yn y blynyddoedd yn dilyn. Dim ond Private Eye a’r New Statesman a gyhoeddodd unrhyw
beth am honiadau RAP. Dywedodd Mr Bartlett wrthym ei fod wedi siarad â newyddiadurwyr
eraill ar y pryd ond, er bod ganddynt ddiddordeb, ni wnaeth unrhyw un fynd â’r stori
ymhellach. Dywedodd Mr Bartlett ei fod o’r farn bod y papurau cenedlaethol i gyd yn
“gwybod amdano eisoes” ac yn cofio bod y Daily Mirror wedi dweud eu bod yn disgwyl i
Smith farw cyn cyhoeddi.119 Mae’r penderfyniad hwn gan y papurau newydd cenedlaethol
i beidio â chymryd rhan yn ddryslyd; byddem wedi meddwl bod stori am gamymddwyn
rhywiol gan wleidydd cenedlaethol proffil uchel (fel yr oedd Smith erbyn 1979) wedi bod yn
amhosibl ei gwrthsefyll.
68. Cysylltodd yr Ymchwiliad â’r holl brif bapurau cenedlaethol i ofyn a oedd ganddynt
unrhyw wybodaeth yn eu harchifau neu gof corfforaethol a allai daflu goleuni ar y mater
hwn. Yn anffodus, ni allai unrhyw un gynorthwyo. Cyflwynodd Francis Wheen o Private Eye
lythyr defnyddiol, lle dywedodd wrthym ei fod wedi gofyn i newyddiadurwyr o bapurau eraill
pam nad oedd neb wedi codi ar stori RAP ac roedden nhw i gyd wedi tybio ei fod oherwydd
“nerfusrwydd cyfreithiol ar ran eu golygyddion “.120
69. Nid ydym wedi gallu sefydlu pa mor gywir oedd y pryderon cyfreithiol. Un posibilrwydd
yw bod y golygyddion wedi ofni gweithrediad enllibus, fel yr awgrymodd RAP dilynol
Mehefin 1979, ond ymddengys nad yw hyn yn debygol o fod yr esboniad cyfan o ystyried yr
affidafidion a gafwyd gan Mr Bartlett a Mr Walker, yn ogystal â methiant Smith i ddechrau
achos yn erbyn RAP.
70. Mae’r awgrym wedi’i wneud bod rhywfaint o ymyrraeth gan y Llywodraeth ar sail
diogelwch. Dywedodd RO-A4 wrthym fod newyddiadurwr tabloid (nad oedd yn gallu
dweud pa bapur newydd) wedi cysylltu ag ef rai blynyddoedd ar ôl erthygl RAP, ym
1983, i ofyn iddo wneud affidafid arall, a rhoddodd arian iddo hyd yn oed i fynd i lan y
môr gyda’i ferch i ddianc rhag sylw pellach gan y wasg pan dorrodd y stori. Fodd bynnag,
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ffoniodd y newyddiadurwr ef i ddweud na fyddai’r stori’n cael ei chyhoeddi oherwydd
bod ‘hybsybiad-D’ wedi’i roi arni.121 Nid ydym wedi gallu dod o hyd i unrhyw dystiolaeth
i gadarnhau hyn a chlywodd Mr Bartlet ddim sôn amdano yn 1979.122 At hynny, mae’r
Ymchwiliad wedi cael datganiad oddi wrth y Brigadydd Geoffrey Dodds (sydd wedi ymddeol),
Ysgrifennydd presennol y Pwyllgor Cynghori ar Amddiffyn a Diogelwch (DSMA). Mae hyn yn
ei gwneud yn glir, er bod system ‘Hysbysiad Amddiffyn’ yn bodoli i atal datgelu gwybodaeth
esgeulus yn gyhoeddus a fedrai beryglu diogelwch cenedlaethol (oedd hefyd yn bodoli
mewn ffurf ychydig yn wahanol yn yr 1980au), bu’n drefniant cydsynio erioed rhwng y wasg
a’r Llywodraeth ac ni ddylai fod wedi bod yn berthnasol i unrhyw stori am yr honiadau yn
ymwneud â Cyril Smith.123 Gall yr Ymchwiliad archwilio gweithrediadau’r system DSMA, yn
ogystal â honiadau ei fod wedi’i gamddefnyddio neu ei gymhwyso’n anghywir, yn fanylach
yng nghyd-destun ymchwiliad San Steffan. At ddibenion yr ymchwiliad hwn, nid ydym yn
amau cyfrif RO-A4 y dywedwyd rhywbeth wrtho am hysbysiad-D gan newyddiadurwr, ond
mae cywirdeb hyn, neu’r goblygiadau posib, yn parhau i fod yn aneglur.
71. Mae esboniad posibl arall wedi’i nodi yn y llyfr, A Very English Scandal, lle awgrymir
bod George Carman CF, a oedd yn amddiffyn Jeremy Thorpe yn ei brawf am gynllwynio
i lofruddio yn 1979, wedi ysgrifennu at bob golygydd papur newydd cenedlaethol yn
rhybuddio os oeddent yn mynd i ailadrodd honiadau RAP ynghylch Cyril Smith y byddent yn
niweidio’r treial.124 Ni allwn gadarnhau’r honiad hwn, a dywedodd Mr Bartlett wrthym nad
oedd yr un o’r newyddiadurwyr y bu’n siarad â hwy yn 1979 wedi sôn am hyn fel rheswm
pam nad oeddent yn cyhoeddi’r stori.125
72. Posibilrwydd arall yw nad oedd y wasg genedlaethol yn dymuno dinistrio enw da
Smith yn 1979. Erbyn hynny roedd wedi dod yn wleidydd adnabyddus iawn a oedd yn rhoi
sylwadau swrth, cleber a straeon i’r wasg yn rheolaidd. Yn fyr, roedd yn gopi da. Mae’n debyg
nad ystyriwyd bod honiadau RAP yn ddigon difrifol i ostwng gyrfa dyn oedd yn difyrru ac yn
helpu i werthu papurau newydd.
73. Yn olaf, mae’n bosibl bod y cyhuddiadau wedi mynd ar goll ymhlith holl newyddion eraill
y dydd oherwydd nad oedd y papurau newydd cenedlaethol yn ei ystyried yn stori ddigon
arwyddocaol, yn enwedig ymhlith ymgyrch etholiadol ym mis Mai 1979.
74. Beth bynnag yw’r rhesymau dros amharodrwydd y papurau newydd cenedlaethol i redeg
stori RAP, y ffaith yw bod y stori wedi diflannu’n gyflym ac roedd Cyril Smith yn parhau
i adeiladu ei yrfa a’i enwogrwydd yn lleol ac yn genedlaethol. Yn wir, hyd yn oed pe bai’r
wasg genedlaethol wedi codi ar yr honiadau, efallai na fyddent wedi cael effaith negyddol
arwyddocaol ar Smith. Yn Rochdale, lle darllenwyd erthygl RAP yn eang, ni chafwyd
unrhyw effaith go iawn. Ail-etholwyd Smith yn etholiad Mai 1979 gyda mwyafrif cynyddol.
Disgrifiodd Mr Bartlett hyn yn ‘ddiflas’. Ei esboniad gorau am hyn oedd fel a ganlyn:
“Un o’r rhesymau y credem ar y pryd, a dwi’n dal i wneud, gan edrych yn ôl arno nawr,
oedd bod Rochdale - os allwch chi siarad mewn synnwyr corfforaethol o gwbl - heb
synnu. Roedd y straeon hyn wedi bod yn cylchredeg yn y rhan fwyaf o dafarndai’r dref ers
amser maith. Nid oedd dim byd newydd iawn, heblaw am y ffaith ei fod wedi’i roi mewn
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print. Felly, roedd llawer o bobl yn wfftio ac yn dibynnu ar y dyn yr oeddent yn ei feddwl
eu bod yn ei adnabod neu’r dyn yr oeddent wedi ei adnabod ac, fel y gwyddoch, roedd yn
amlwg iawn yn y dref ac yn cael effaith sylweddol ym mhob math o feysydd yn y dref, ac
nid oedd pobl am gredu bod rhywun yr oeddent yn ei ystyried fel arwr yn gallu gwneud y
math hyn o bethau, ond roedden nhw wedi clywed y straeon.”126
75. Mae dadansoddiad Mr Bartlett yn ymddangos yn gywir. Ymddengys, yn syml, nad oedd
pobl yn Rochdale yn credu honiadau RAP ac yn bennaf yn tybio mai dim ond sibrydion
annymunol oeddent, neu nad oeddent yn poeni am yr honiadau hyd yn oed pe baent yn
credu y gallent fod yn wir. Un mater y mae angen i ni ei archwilio mewn dyfnder pellach,
fodd bynnag, yw faint y gallai gwrthod y Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus i wneud
sylwadau ar y mater fod wedi effeithio ar dderbyniad y cyhoedd o’r honiadau.

Y Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus a’r wasg yn 1979
76. Disgrifiodd erthygl RAP Mai 1979 “anghysondeb aflonyddgar” wrth galon y stori.
Dywedodd yr heddlu wrth Mr Bartlett bod ffeil wedi ei hanfon at y Cyfarwyddwr Erlyniadau
Cyhoeddus, ond roedd ei ymdrechion i gadarnhau hyn gyda’i swyddfa yn wan. Eglurodd
yr erthygl, ar yr ymgais gyntaf i hel gwybodaeth (cadarnhaodd Mr Bartlett fod hyn tuag
at ddiwedd y broses o ymchwilio ac ysgrifennu’r erthygl, ym mis Ebrill neu fis Mai 1979, a
chredai fod yr ymgais wedi ei gwneud trwy lythyr)127 bod swyddfa’r Cyfarwyddwr Erlyniadau
Cyhoeddus wedi cytuno yn y lle cyntaf i wneud chwiliad i ddechrau ond yna dywedodd
na ellid dod o hyd i unrhyw ffeil. Gwnaed ymgais arall (a oedd, ym marn Mr Bartlett wedi
digwydd dros y ffôn) â ‘datganiad swyddogol’ gan y Cyfarwyddwr, a ddyfynnwyd fel a
ganlyn: “Ni all y CEC olrhain bod achos o’r fath yn cael ei gyfeirio atom ni, ond ni all gadarnhau
neu wrthod ei dderbyn.” Dywedodd Mr Bartlett wrth yr Ymchwiliad, yn dilyn confensiwn
newyddiadurol, fod y dyfynodau’n golygu mai dyma’r union beth ddywedwyd wrtho, er na
allai gofio pwy y bu’n siarad â hwy yn swyddfa’r Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus neu a
oeddent yn ddynion neu’n fenywod.128
77. Hefyd anfonodd Mr Bartlett lythyr at Syr Norman Skelhorn dan ofal ei glwb, Yr
Athenaeum, a derbyniodd alwad ffôn ar 25 Ebrill 1979 o flwch ffôn gan rywun yn honni ei
fod yn Syr Norman ar wyliau, a ddywedodd na allai gofio unrhyw beth am ffeil Cyril Smith.
Am y rhesymau a nodir uchod, nid yw’n bosibl datrys a oedd yr alwad ffôn hwn yn wir gan
Syr Norman ac, os felly, a oedd yn dweud y gwir.
78. Fodd bynnag, mae’r Ymchwiliad wedi gweld cyfres o bedwar nodyn ffeil a wnaed gan
gynghorydd cyfreithiol yn MI5, y Gwasanaeth Diogelwch, yn cofnodi sgyrsiau ffôn gyda
Syr Thomas Hetherington, a oedd yn Gyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus yn 1979. Yn ôl
y nodiadau ffeil hyn, hysbysodd Syr Thomas ymgynghorydd cyfreithiol MI5 bod swyddog
y wasg y Cyfarwyddwr Erlyniad Cyhoeddus wedi camarwain RAP a’r Daily Express trwy
ddweud wrthynt nad oedd gan Swyddfa’r Erlynydd Cyhoeddus unrhyw gofnod o ffeil Cyril
Smith o Heddlu Swydd Gaerhirfryn, pan mewn gwirionedd roedd ffeil o’r fath yn bodoli.129Yn
benodol, mae’r nodyn ffeil cyntaf, dyddiedig 24 Ebrill 1979, yn nodi “Ar ôl ymgynghoriadau,
roedd cynrychiolydd y wasg y CEC wedi dweud wrth BARTLETT nad oedd ganddynt unrhyw
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gofnod o’r achos hwn. Mewn gwirionedd, roedd eu ffeil yn cyd-fynd yn agos â’r manylion a
roddwyd gan BARTLETT.”130 Nid oes esboniad yn y nodyn ffeil am pam y dywedwyd wrth y
celwydd hwn.
79. Clywsom dystiolaeth uniongyrchol ar y mater gan Eleanor Phillips, ysgrifennydd preifat y
Cyfarwyddwr Erlyniad Cyhoeddus, clerc Seneddol a swyddog y wasg yn 1979, a phwy y cyfeirir
ati gan enw y nhrydydd nodyn ffeil MI5.131 Fodd bynnag, nid oedd ei thystiolaeth yn gyson â’r
nodiadau ffeil a’r erthygl RAP yn rhannol, ac felly’n syml y cododd gwestiynau pellach.
80. O ran cyd-destun, dywedodd wrthym, cyn i Syr Thomas gael ei benodi, ychydig iawn
o gyfathrebu fu rhwng swyddfa’r Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus a’r wasg, ond roedd
ef yn ceisio moderneiddio’r ymagwedd a’i wneud yn fwy agored. Nid oedd polisi’r wasg,
fel y cyfryw, ac roedd y swyddfa, yn ngeiriau Ms Phillips, ‘yn dyfeisio pethau wrth iddyn
nhw fynd ymlaen’ gan nad oedd ganddynt unrhyw fesur o’r nifer neu’r math o alwadau i’r
wasg y byddent yn eu derbyn. Roedd hi’n glir na fyddent yn camarwain y wasg neu’n dweud
celwydd, ond roedd yn cydsynio y gallai swyddfa’r Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus fod
yn “economaidd â’r gwirionedd”.132
81. Cofiodd Ms Phillips ddiddordeb y wasg yn Cyril Smith ym 1979. Roedd hi’n cofio
pan ddaeth yr alwad ffôn gyntaf ynglyn â’r mater, roedd hi allan o’r swyddfa ac atebodd
ysgrifennydd. Gwiriodd yr ysgrifennydd â’r gofrestrfa a’i gadarnhau i’r newyddiadurwr
(Mr Bartlett yn ôl pob tebyg) bod gan y Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus ffeil archifedig
ar Smith. Y diwrnod wedyn, hysbyswyd Ms Phillips am yr ymchwiliad a gofynnodd i Syr
Thomas a ddylid codi’r ffeil o’r archifau. Dywedodd na. Fe gafodd yr argraff bod Syr Thomas
yn gwybod am faterion yn ymwneud â Cyril Smith, oherwydd ei fod yn gyffredinol yn
chwilfrydig ac roedd hi’n meddwl, pe bai hyn yn gwbl newydd iddo, efallai ei fod wedi
dymuno’i weld ond nid oedd yn esbonio ymhellach.133
82. O ganlyniad i’r ymchwiliad hwn, sef y tro cyntaf roedd Ms Phillips yn ymwybodol o
ffeil archifedig, mabwysiadwyd polisi o roi sylwadau ar achosion parhaus yn unig, ac felly ei
hatgof oedd iddi ffonio’r newyddiadurwr yn ôl a dweud hyn wrtho. Yna cafodd alwadau ffôn
gan newyddiadurwyr eraill am yr un stori a rhoddodd yr un ateb iddynt.134
83. Pan ofynnwyd iddi wneud sylwadau ar y nodiadau ffeil MI5 a’r erthygl RAP, ni allai Ms
Phillips eu hesbonio. Doedd hi ddim yn meddwl bod ei hatgof yn anghywir, ac yn dal yn
bendant na wnaeth gamarwain y wasg, ond yn hytrach rhoddodd ymateb “dim sylwadau ac
eithrio ar achosion parhaus”.135 Doedd hi chwaith ddim yn derbyn yr awgrym y gallai fod wedi
bod yn gamddealltwriaeth, fel bod yr ateb a ddaeth yn ei barn hi yn ateb ‘dim sylw’ yn dod i’r
wasg fel ‘rydym yn gwadu bod gennym y ffeil’, gan mai dim ond cyfarwyddyd Syr Thomas a
roddwyd, ac ni luniwyd unrhyw bolisi sylwadau, mater o oriau cyn hynny.136
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84. Ar y llaw arall, ni allai Ms Phillips ddweud a fyddai rhywun arall o swyddfa’r
Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus wedi siarad â’r wasg ai peidio yn ogystal â hi a’r
ysgrifennydd.137
85. Ymddangosodd tystiolaeth Ms Phillips i ni fod yn gredadwy ac roedd ei hatgofion yn
ddibynadwy. Ar y llaw arall, mae’r dogfennau o MI5 ac erthygl RAP ei hun yn egluro bod y
wasg wedi cael y wybodaeth anghywir nad oedd gan y Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus
unrhyw ffeil ar Smith. Mae wirionedd llwyr yr hyn a ddigwyddodd yn parhau i fod yn
rhwystredig y tu hwnt i gyrraedd, ond yr eglurhad mwyaf tebygol yn ein barn ni yw rhwng
bod yr ysgrifennydd yn siarad â Mr Bartlett a Ms Phillips yn galw’n ôl gyda’r sefyllfa ‘dim
sylw’ ffurfiol, bu yna gyfathrebu arall oedd yn gamarweiniol. Efallai bod Syr Thomas wedi
bod yn anesmwyth amdano. Yn anffodus, ni fyddwn byth yn gwybod union fanylion y sgwrs
hynny ac mae cwestiwn yn parhau dros pam y teimlai Syr Thomas ei bod yn angenrheidiol
cysylltu ag ymgynghorydd cyfreithiol MI5. Fodd bynnag, gallai’r ddarpariaeth i’r wasg o
wybodaeth gamarweiniol gan swyddfa’r Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus fod wedi
cyfrannu at fethiant y wasg i gyhoeddi’r stori, a oedd yn y pen draw yn fuddiol i Smith.
86. Yr hyn sy’n glir yw bod swyddfa’r Cyfarwyddwr Erlyniad Cyhoeddus wedi camarwain
y wasg drwy ddweud nad oedd unrhyw olion achos ar sibrydion ynghylch am Smith a
dyfalu bod rhyw fath o guddio wedi bod. Rhagwelwyd bod y broblem gan Heddlu Swydd
Gaerhirfryn bron ar unwaith, fel y dengys y pedwerydd nodyn ffeil o MI5. Mae hwn yn
ddyddiedig 3 Gorffennaf 1979 ac mae’n cofnodi sgwrs rhwng swyddog y Gwasanaeth
Diogelwch a Phrif Gwnstabl Laugharne Heddlu Swydd Gaerhirfryn yng Nghynhadledd
Cymdeithas Prif Swyddogion yr Heddlu ar 23 Mehefin. Roedd Mr Laugharne wedi cwyno
i’r swyddog MI5 bod y Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus wedi gwrthod derbyn ffeil am
Cyril Smith, a “dywedodd fod perygl i feirniaid Heddlu Swydd Gaerhirfryn ddod i’r casgliad nad
oedd yr adroddiad wedi’i anfon at y CEC fel rhan o gynllwyn i gynorthwyo Mr SMITH “.138 Mae’r
perygl a nodwyd gan Mr Laugharne yn union yr hyn a ddigwyddodd mewn gwirionedd
dros y blynyddoedd dilynol, yn rhannol o ganlyniad i wrthod y Cyfarwyddwr Erlyniadau
Cyhoeddus i unioni’r cofnod. Rydym yn gobeithio y gallai hyn fod yn wers i unrhyw sefydliad
neu awdurdod cyhoeddus sy’n cael ei themtio i gamarwain y cyfryngau dros unrhyw faterion
sy’n ymwneud â cham-drin plant neu fethiannau i fynd i’r afael â nhw.

Urddo Cyril Smith
87. Y ffaith amlwg, er gwaethaf cyhuddiadau RAP yn 1979, a p’un ai yn rhannol o ganlyniad
i ddatganiad camarweiniol y Cyfarwyddwr Erlyniad Cyhoeddus am y mater ai peidio, roedd
statws Cyril Smith mewn bywyd cyhoeddus yn fwy nag erioed. Ym 1988 cafodd ei safle
o amlygrwydd a pharch sylweddol ei nodi wrth iddo gael ei urddo’n farchog oherwydd ei
wasanaethau gwleidyddol.
88. Rydym wedi cael dogfennau amrywiol gan Swyddfa’r Cabinet sy’n dangos bod y
Pwyllgor Craffu Anrhydeddau Gwleidyddol (PHSC) wedi ystyried yr ymchwiliad gan Heddlu
Swydd Gaerhirfryn 1970 ac erthyglau RAP 1979 yn fanwl, ac eto daeth i’r casgliad ei bod
yn agored i’r Prif Weinidog Y Gweinidog, Margaret Thatcher, i argymell urddo Smith. Y
ddogfen gyntaf yw memorandwm gan Mrs Hedley-Miller, Ysgrifennydd y PHSC, i Syr Robin
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Butler, Prif Ysgrifennydd Preifat Mrs Thatcher, dyddiedig 28 Ebrill 1988. Mae’r memo yn
atodi copïau o erthygl RAP a’r erthygl ddilynol yn Private Eye, ac yn nodi bod y rhain yn
cyfiawnhau llythyr ‘rhybudd o risg’ i’r Prif Weinidog. Mae’n cofnodi barn y Pwyllgor:
“Maen nhw’n teimlo pe bai tân o dan y mwg hwn, mae’n debyg na fyddent yn dymuno
llofnodi tystysgrif gan roi eu caniatâd ... os yw popeth heb sail yna ‘gadewch i’r wasg
wneud ei waethaf’, ond nid oes angen i’r Prif Weinidog gael ei hatal rhag rhoi anrhydedd
lle mae hyn yn ddyledus. Yn unol â hynny, byddent yn dymuno (i) gweld adroddiad
heddlu Lancashire i’r CEC; (ii) gwybod beth oedd y tu ôl i gyngor y CEC nad oedd unrhyw
obaith rhesymol o gael euogfarn. A oeddent yn golygu bod Mr Smith yn ôl pob tebyg yn
ddiniwed? Neu dim ond nad oedd yn ddiniwed yn ôl pob tebyg ond nad oedd y dystiolaeth
serch hynny i sefyll yn y llys? “139
89. Roedd y memo yn atodi llythyr drafft i’r Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus yn gofyn
am ragor o wybodaeth ar hyd y llinellau a nodwyd. Hefyd ynghlwm oedd llythyr drafft at y
Prif Weinidog, gyda sylwadau mewn perthynas ag erthyglau RAP a Private Eye y gallai”un
ddifaru y math hwn o adrodd yn y wasg”. Nododd y llythyr drafft hwn, yn 1982, yn dilyn
ymyriad yn swyddfeydd The Sun, bod ymholiadau gan yr heddlu yn datgelu bod copi o
adroddiad yr heddlu 1970 gan y golygydd.140 Mae’r wybodaeth hon yn cadarnhau bod y
papurau newydd cenedlaethol yn gwybod am y stori, ac roedd ganddynt lawer o fanylion
am y ffeithiau sylfaenol, ond dewison nhw beidio â’i chyhoeddi am ryw reswm anhysbys.
Dywedodd y llythyr drafft hefyd, “Rydym o’r farn y byddai Mr Smith ychydig yn anffodus pe bai’r
bennod hon yn sefyll yn y ffordd y wobr, ac ni fyddem yn dymuno gwneud adroddiad niweidiol
cadarnhaol pe bai, ar ôl ystyried yr hyn a ddywedais, y byddech chi’n meddwl mynd ymlaen. “
90. Mae nodyn mewn llawysgrifen ar y memo, dyddiedig 8 Mai 1988, yn nodi bod Syr Robin
wedi ysgrifennu at y Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus, Allan Green bryd hynny. Nid
oedd ganddo’r ffeil heddlu lawn ond roedd ganddo’r llythyr 1970 o swyddfa’r Cyfarwyddwr
Erlyniadau Cyhoeddus a thrafododd hyn â Syr Robin, a ddywedodd wrthym nad oedd
‘unrhyw obaith rhesymol i’w erlyn’ oherwydd y problemau a nodwyd yn y llythyr hwnnw.
Roedd Syr Robin wedi gofyn beth fyddai’r PHSC yn ei wneud pe bai erlyniad wedi arwain at
ryddfarn. Dywedwyd wrtho y byddent yn credu’r person yn yr achos hwnnw, ac felly teimlai
fod hyn yn berthnasol hyd yn oed yn gryfach lle na chafwyd erlyniad.141
91. Ar y sail honno, ysgrifennodd Mrs Hedley-Miller at y Prif Weinidog a’i swyddfa ar 11
Mai 1988 gan roi tystysgrif a oedd yn gadael i’r Prif Weinidog ei hun wneud y penderfyniad
terfynol p’un ai i argymell anrhydedd ai peidio. Tynnodd y llythyr sylw Mrs Thatcher at yr
erthyglau Private Eye a RAP, ond dywedodd fod y PHSC “yn anfodlon bod y risg o wneud
anghyfiawnder ar sail adrodd yn y wasg o ffynonellau o’r fath”. Dywedodd y llythyr bod y
PHSC “wedi nodi fod Mr Smith wedi ei wneud yn MBE yn 1966, pan oedd yn Henadur, am ei
wasanaethau gwleidyddol a chyhoeddus yn Rochdale, ac wedyn daeth yn Faer. Daeth hefyd yn
Aelod Seneddol yn 1972 ar ôl ymholiadau gan yr heddlu “, ac fe drosglwyddwyd barn Syr Robin
(wedi’i gymeradwyo gan y PHSC) gan na chafodd Smith ei erlyn efallai na ddylid ei amau. 142
Mae’n amlwg bod y Prif Weinidog o’r un farn oherwydd cafodd Smith ei urddo’n farchog.
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92. Nid ydym yn gweld dim i awgrymu bod yna guddio neu gynllwyn yn y ffordd y cafodd
Smith ei urddo’n farchog. I’r gwrthwyneb, mae’n amlwg bod rhywfaint o drafodaeth
agored ar y lefel uchaf o wleidyddiaeth Brydeinig ynglŷn ag ymchwiliad heddlu 1969-70 a’r
erthyglau yn y wasg yn 1979. Fodd bynnag, yr hyn sy’n hynod yw’r graddau y credwyd Smith,
ymadrodd a ailadroddir yn y dogfennau ac ymddengys ei fod wedi bod yn bolisi cyffredinol.
93. Mae nifer o agweddau trawiadol i’r ohebiaeth hon. Mae’n egluro nad oedd y PHSC
wedi dod â barn annibynnol i ddwyn ar y cyhuddiadau a wnaed yn erbyn Smith. Er bod
y PHSC wedi gofyn i’r Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus am ragor o wybodaeth (a
ysgogwyd gan erthyglau yn y wasg yn 1979), pan ddywedodd nad oedd gan Swyddfa’r
Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus y ffeil heddlu lawn, ni wnaeth yr PHSC ymdrech bellach
i’w chanfod. Roedd hyn yn golygu na chafodd ei gweld ar sylwedd yr honiadau. Credwyd
bod y sylwadau cyffredinol o reidrwydd gan Mr Green ynghylch rhesymu ei ragflaenydd yn
llythyr cyngorhori 1970 yn ddigonol ac ni ofynnwyd cwestiynau pellach amdano. Roedd y
penderfyniad i beidio ag erlyn, ohono’i hun, yn cael ei ystyried yn holl bwysig. Petai’r PHSC
yn gwybod am farn yr heddlu am Smith, neu am gynnwys yr honiadau, efallai y buasai wedi
bod yn destun gofid iddynt. Mae hefyd yn amlwg o’r ohebiaeth mai’r hyn oedd yn peri’r
pryder mwyaf i’r PHSC oedd syniad o degwch tuag at Smith a phryder am y risg o ran enw
da’r system anrhydeddau a ellid fod wedi ei achosi gan sylw gwrthwynebus yn y cyfryngau.
Nid oedd pryder i’r rhai a allai fod wedi cael eu cam-drin gan Smith yn ymddangos. At hynny,
mae’r dogfennau’n dangos tuedd amlwg i gymryd hynt Cyril Smith mewn gwleidyddiaeth
leol a chenedlaethol, ynghyd â’i anrhydedd flaenorol (MBE yn 1966), fel tystiolaeth bod
y cyhuddiadau yn annhebygol o fod yn wir. Mae hyn yn dangos parch sylweddol i rym
ac amharodrwydd i ystyried y gallai rhywun mewn safle o amlygrwydd cyhoeddus fedru
cyflawni camdriniaeth rywiol. Mae hyn yn bwysig oherwydd y byddai urddo Smith yn
farchog yn ei wneud yn fwy pwerus.

Penderfyniadau Gwasanaeth Erlyn y Goron yn 1998 a 1999, a’r
adolygiad yn 2012
94. Ym mis Mawrth 1998, cysylltodd RO-A1 â’r heddlu yn Ne Cymru a oedd yn ymchwilio
i gam-drin corfforol a rhywiol mewn sefydliadau preswyl yn ardal eu llu.143 Cwynodd ROA1 am fod Cyril Smith wedi ymosod arno’n anweddus rhwng 1965 a 1968. Trosglwyddodd
yr heddlu yn Ne Cymru y gŵyn i GMP,144 a fu o 1997 yn ymchwilio i honiadau o gam-drin
corfforol a rhywiol mewn cartrefi gofal preswyl yn ardal Manceinion Fwyaf. Gelwir yr
ymchwiliad hwn yn ‘Operation Cleopatra’.145
95. Ar 21 Mai 1998, cyflwynodd y Ditectif Uwcharolygydd Stelfox (a oedd, ar y pryd
yr Uwch Swyddog Ymchwilio ar Operation Cleopatra) ffeil wreiddiol Heddlu Swydd
Gaerhirfryn, gydag un datganiad pellach,146 nad oedd yn rhan o’r ffeil wreiddiol, i Gangen
y Goron Gwasanaeth Erlyn y Goron Erlynydd (BCP) yn Rochdale gyda chais i gynghori a
oedd digon o dystiolaeth i gefnogi erlyniad, gan dybio bod y rhai a gyflwynodd gwynion
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yn y 1960au yn dal i ddymuno eu dilyn. Gofynnodd i Wasanaeth Erlyn y Goron roi gwybod
a oedd erlyniad yn ymarferol yng ngoleuni penderfyniad y Cyfarwyddwr Erlyniadau
Cyhoeddus yn 1970.147
96. Rhwng 1970 a 1998, roedd tirwedd yr erlyniad wedi newid. Yn gyntaf, roedd
Gwasanaeth Erlyn y Goron wedi dod yn gyfrifol am wneud penderfyniadau cyhuddo. Yn ail,
ym 1994, cyflwynodd Cod Erlynwyr y Goron brawf dau gam y bu’n rhaid ei fodloni cyn y
gellid cychwyn achos troseddol: y prawf tystiolaethol a’r prawf budd y cyhoedd. Hynny yw, a
oedd yna botensial realistig o euogfarn148 ac, os felly, a oedd er budd y cyhoedd i erlyn?149 Yn
drydydd, roedd yr hen reolau ar gadarnhad wedi cael eu sgubo naill ochr.150
97. Yn ogystal, roedd yn bwysig bod y broses athrawiaeth o gam-drin wedi sefydlu’n dda
erbyn 1998, ymysg pethau eraill, i addewidion erlyniol.151
98. Darparodd y BCP Gyngor drafft dyddiedig 10 Mehefin 1998152a’i ddilyn ar 17 Mehefin
1998 â Chyngor ysgrifenedig terfynol153, a anfonodd at Brif Erlynydd Cynorthwyol y Goron,
Mr Barker, yn gudd mewn cofnod o’r un dyddiad,154 gan ddweud ei fod wedi siarad â Chris
Enzor ym Mhencadlys Gwasanaeth Erlyn y Goron yn Efrog, yr oedd wedi rhoi gwybod iddo
am y Cyngor o ran cwrteisi, a’i fod wedi rhoi manylion bras iddo. Datgelodd y BCP yn y
cofnod i Mr Enzor “ ddweud wrthyf nad oedd angen cyfeirio’r mater i’r Pencadlys “. Er nad oedd
y cofnod yn datgelu pam na ddigwyddodd hyn, roedd y BCP wedi datgelu yn ei Gyngor olaf
nad oedd y Pencadlys wedi dymuno cymryd rhan yng ngoleuni ei gasgliadau.155 Mewn geiriau
eraill, derbyniwyd ei gasgliadau fel rhai cywir.
99. Datgelodd cofnod y BCP hefyd ei fod wedi siarad â Mr Stelfox ynglŷn â’i Gyngor, a
dywedodd nad oedd yn syndod iddo. Ar ddiwedd y cofnod, nododd y BCP, “Rwy’n disgwyl y
bydd fy nghyngor yn rhoi terfyn ar yr ymchwiliad i’r sawl sydd dan amheuaeth am beth amser.”
100. O ran ei gyngor ar y materion sylweddol, dywedodd y BCP ei fod o’r “farn gadarn”,
gan ystyried natur a nifer y cwynion a sut yr aethpwyd ati i’w gwneud, y byddai gobaith
realistig o euogfarn mewn perthynas â nifer o ymosodiadau anweddus, a oedd yn seiliedig
ar y dystiolaeth a gymerwyd ar ei uchaf.156Yn gryno, dywedodd, nad oedd ganddo “unrhyw
betrusder” wrth gynghori bod digon o dystiolaeth i symud ymlaen yn erbyn Smith a gobaith
realistig o euogfarn o ran pob un o’r cwynion. Er gwaethaf y posibilrwydd hwnnw, fodd
bynnag, nid oedd yn briodol symud ymlaen oherwydd byddai gan Smith hawl i ddibynnu ar
y disgwyliad cyfreithlon na fyddai’n cael ei erlyn oherwydd yr hyn a ddywedwyd wrtho ar
25 Mawrth 1970, wedi’i atgyfnerthu gan dreigl 27 mlynedd.157 Mewn geiriau eraill, byddai’n
gamddefnydd o’r broses i erlyn, gan arwain at atal yr achos.
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101. Ym 1999, cafodd yr heddlu ddatganiadau gan ddau achwynydd ychwanegol (RO-A4 a
RO-A68), ac o’r herwydd gofynnwyd i’r BCP gynghori ymhellach. Fe wnaeth hynny mewn
cofnod dyddiedig 21 Mai 1999.158 Daeth y BCP i’r farn nad oedd gobaith realistig o euogfarn
yn seiliedig ar y cwynion newydd, a’i fod yn amau hefyd a oedd er budd y cyhoedd i symud
ymlaen â chwyn RO-A68. O gofio nad oedd yn cwyno bod Smith wedi ymosod arno’n
anweddus, nid oedd unrhyw dystiolaeth newydd a fyddai’n newid ei farn mewn perthynas
â’r achwynwyr gwreiddiol. Cyfeiriodd at y camddefnydd tebygol o ddadleuon proses yr oedd
wedi’i nodi yn ei Gyngor cyntaf.
102. Yn 2012, gofynnwyd i Uwch Eiriolwr y Goron adolygu Cynghorion y BCP ym 1998
a 1999.159 Ei farn ef oedd, pe cawsai’r cwynion gwreiddiol eu cyfeirio at Wasanaeth Erlyn
y Goron yn 2012, mae’n debyg y byddai’r awdurdod wedi dwyn cyhuddiad. Fodd bynnag,
ychwanegodd nad oedd modd “gweld unrhyw fai “ar Gyngor y BCP, yn seiliedig ar y gyfraith
fel yr oedd bryd hynny.
103. Yn ei ddatganiad tyst ar 8 Medi 2017,160 mae Mr McGill yn nodi, ar yr adeg honno, y
byddai wedi bod yn anarferol i Erlynydd y Goron wneud penderfyniad p’un a ddylid cychwyn
achos yn rhannol ar asesiad a wnaed ganddo o’r llwyddiant tebygol ai peidio o unrhyw gais i
aros yr achos cyn y gellid ymgyfreithio dadl o’r fath o flaen barnwr. Mae’n nodi bod y matrics
ffeithiol a gyflwynwyd i’r BCP yn anarferol ac o blaid Smith. Mae Mr McGill hefyd yn dweud
bod ymagwedd y BCP at y mater o gadarnhad yn “agored i feirniadaeth” er ei fod yn cynghori bod
y prawf tystiolaethol wedi ei fodloni.161 I’r graddau y mae Cyngor 1999 yn mynd, dylai’r BCP fod
wedi dod i’r casgliad, er nad oedd y cwynion newydd wedi pasio’r prawf tystiolaethol, er hynny,
roeddent yn gallu tanseilio hawliad Smith o gysylltiad diniwed gyda’r achwynwyr eraill.162
104. O’r adolygiad yn 2012, nid oedd Mr McGill yn cytuno bod barn Uwch Eiriolwr y Goron
nad oedd Cyngor y BCP ar fai yn hollol gywir, gan fod modd beirniadu yr ymagwedd a
fabwysiadwyd gan y BCP ym 1998 a 1999. Fodd bynnag, daeth Mr McGill i’r casgliad bod yr
ymagwedd tuag at gamddefnyddio proses yn “gywir, yn fras” ac, er y gallai cyfreithwyr eraill
fod wedi dewis cyhuddo Smith a chaniatáu i farnwr benderfynu ar unrhyw gais ganddo i atal
yr achos, roedd yn “fodlon bod yna gyfiawnhad cyfreithiol am ei gasgliadau ar y pryd “. Mewn
tystiolaeth, dywedodd Mr McGill nad oedd y penderfyniad “yn afresymol”.163
105. Yn ei Datganiad Cloi,164 mae Ms Hoyano yn beirniadu penderfyniadau’r BCP fel
“anghytbwys” oi’r graddau bod methiant i ystyried dadleuon gwrthbwyso a allai fod wedi
niweidio hyder y cyhoedd yn y system gyfiawnder troseddol trwy wrthod erlyn Smith, fel
y rhoddodd i Mr McGill wrth ei gwestiynu.165 Yn ei Ddatganiad Cloi, dywedodd Mr Brown
CF fod “anghytbwys” yn golygu nad oedd yn fwy na “phenderfyniad goddrychol” anghywir ar
ffeithiau anarferol yr achos.166
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106. Yn ogystal, nododd Mr Brown y gwahaniaethau sylfaenol yn ein hymagwedd at arfer
erlynol sydd yn bodoli heddiw. Roedd y Cod cyntaf ar gyfer Erlynwyr y Goron wedi mynd
trwy nifer o ddiwygiadau, ac roedd pob un ohonynt yn cynnwys ymgynghoriad cyhoeddus,
sy’n dylanwadu ar y penderfyniadau a wneir heddiw mewn achos honedig o gam-drin plant
yn rhywiol. Amlinellodd y nifer o ddogfennau cyfarwyddyd Gwasanaeth Erlyn y Goron sydd
ar gael i erlynwyr sy’n ymdrin ag achosion o’r fath, yn ogystal â chynllun Hawl i Adolygu’r
Dioddefwyr. Mae hyn i gyd yn awgrymu ymagwedd hollol wahanol tuag at honiadau o gamdrin plant yn rhywiol a dioddefwyr camdriniaeth o’r fath heddiw.167
107. Yng ngoleuni’r dystiolaeth a glywsom, rydym o’r farn y dylai’r BCP, ar ôl dod i’r
farn gadarn bod gobaith realistig o euogfarn mewn perthynas â’r cwynion gwreiddiol, y
gofynnwyd iddo roi cyngor arnynt, fod wedi cyhuddo Smith yn 1998. Dylid fod wedi gofyn
i farnwr benderfynu ar unrhyw gais i atal yr achos fel camddefnydd o’r broses. Rydym
yn cydymdeimlo â barn Ms Hoyano bod cyngor y BCP yn ymddangos yn “anghytbwys”, i’r
graddau bod methiant i ystyried y dadleuon gwrthbwysol y gallai hyder y cyhoedd yn y
system gyfiawnder troseddol fod wedi ei niweidio trwy wrthod erlyn Smith.
108. Ar ben hynny, pan ofynnwyd iddo ystyried ei Gyngor eto yn 1999 yng ngoleuni’r
cwynion newydd, efallai y byddai’r BCP wedi dod i’r farn, er nad oeddent hwythau’n pasio’r
prawf tystiolaethol, serch hynny roedd y cwynion hynny’n gallu tanseilio amddiffyniad Smith
o ymwneud diniwed ac yn estyn cefnogaeth bellach i’r achos.
109. Daethom i’r casgliad bod cyfle gwerthfawr wedi ei golli ym 1998 a 1999, nid yn unig i
gyhuddo ac erlyn Smith yn ystod ei oes ond hefyd i’r achwynwyr geisio cyfiawnder.

Ymholiad Heddlu Manceinion Fwyaf 1998–99
110. Mae dwy agwedd ar ymchwiliad Operation Cleopatra gan GMP yn 1998-99 y dylid
eu hystyried yn fwy manwl gan eu bod wedi arwain at amheuon pellach ynghylch ymgais i
guddio camdriniaeth gan Cyril Smith.
111. Darllenwyd i ni dystiolaeth gan y Ditectif Ringyll Vincent Hill a weithiodd ar Operation
Cleopatra. Roedd yn cofio rywdro ar ôl 20 Mawrth 1997 i’r Ditectif Uwcharolygydd Bill
Roberts (erbyn hynny yr Uwch Swyddog Ymchwilio (SIO) ar ôl i’r Ditectif Uwcharolygydd
Stelfox symud ymlaen) ofyn iddo adolygu ffeil Heddlu Swydd Gaerhirfryn 1970 ar Cyril
Smith. Gwnaeth hynny ac yna cyfwelodd RO-A1 ar 21 Hydref 1998.168 Roedd hefyd wedi
cyfweld David Bartlett ac yna lluniodd adroddiad dyddiedig 2 Rhagfyr 1998, a roddodd
i’r Ditectif Brif Uwch-arolygydd Keegan.169 Yna gofynnwyd i Ditectif Ringyll Hill wneud
ymholiadau pellach yn gynnar yn 1999, a chyfwelodd â RO-A4 a RO-A68, ac yn dilyn hynny,
cynhyrchodd adroddiad arall. Dywedodd fod gan ei adroddiad, mewn llawysgrifen, baragraff
olaf yn nodi ei argymhelliad i weithredu ymhellach. Fe’i cyfarwyddwyd i beidio â chynnwys
unrhyw argymhellion, ond gwnaeth hynny beth bynnag. Fodd bynnag, yn y fersiwn wedi’i
theipio o’r adroddiad, tynnwyd y paragraff olaf hwn.170

Edward Brown CF 27 Hydref 2017 77/16 - 81/22
RO-A1 10 Hydref 2017 78/1-25
169
Vincent Hill 24 Hydref 2017 19/6 - 20/3; GMP000097_2
170
Vincent Hill 24 Hydref 2017 20/4 - 21/4; GMP000097_2
167

168

35

112. Mae’r newid hwn i adroddiad Detectif Ringyll Hill, fel gyda llawer o nodweddion
eraill yr heddlu yn ymwneud â Cyril Smith, wedi arwain at yr awgrym o ryw fath o ymgais
i atal ymchwiliad pellach. Fodd bynnag, rydym wedi gweld copi o’r adroddiad gwreiddiol a
ysgrifennwyd ac mae’n darllen fel a ganlyn:
“Fy marn fy hun yw y byddai ymchwiliad pellach yn deilwng nawr bod y wybodaeth ar gael
i Operation Cleopatra. Rwy’n teimlo, er gwaethaf y blaenoriaethau cyfredol ar gyfer yr
ymchwiliad, y byddai’n well ei wneud yn gynt yn hytrach nag yn hwyrach er mwyn gweld yr
heddlu yn gweithredu ar frys a chyda r pryder dyledus ynghylch y rhai dan sylw.”171
113. Nid yw’r paragraff hwn yn ychwanegu unrhyw beth hanfodol i’r fersiwn wedi’i deipio
a gyflwynwyd i Wasanaeth Erlyn y Goron ar 29 Mawrth 1999 ac ni allai fod wedi gwneud
unrhyw wahaniaeth i Gyngor y BCP a nodir uchod.172
114. Yr ail fater yn ymwneud ag Operation Cleopatra ym 1998-99 yw bod y Ditectif Ringyll
Hill a’r Detective Rhingyll Hough wedi cael eu tynnu o’r ymchwiliad. Unwaith eto, yr awgrym
gan Ditectif Ringyll Hill oedd bod hyn yn dangos bod digwyddiadau yn ymwneud â Cyril
Smith wedi eu cuddio.173
115. Fodd bynnag, darllenwyd i ni dystiolaeth gan Bill Roberts, sef yr SIO ar Operation
Cleopatra ar yr adeg berthnasol. Ei farn ef oedd bod Detectif Ringyll Hill yn wrthwynebus i’r
syniad o weithio ar y cyd â gweithwyr cymdeithasol, a oedd yn bolisi allweddol yn Operation
Cleopatra.174 Roedd hefyd yn cofio bod y Ditectif Cwnstabl Hough a Detective Ringyll Hill
wedi cael eu tynnu oddi ar yr ymchwiliad o ganlyniad i wrthod cymryd gweithiwr cymdeithasol
gyda nhw wrth gynnal eu hymholiadau ac, mewn perthynas â Detectif Ringyll Hill, yn cyflwyno
adroddiadau dianghenraid o hir.175 Roedd yn amlwg yn glir na fu unrhyw ymgais gan unrhyw un i
ddwyn pwysau arno ef nac unrhyw un yn ei dîm i beidio ag ymchwilio i Cyril Smith.176
116. Rydym yn canfod bod tystiolaeth Mr Roberts yn argyhoeddi, yn enwedig gan fod y
Ditectif Ringyll Hill mewn gwirionedd wedi cyflwyno adroddiad ar Cyril Smith, a anfonwyd at
Wasanaeth Erlyn y Goron, ac ymddengys nad oedd unrhyw ymgais i atal hyn. Mae’n amlwg
mai Cyngor y BCP i peidio ag erlyn arweiniodd at beidio â chymryd unrhyw gamau pellach
yn erbyn Smith yn 1998 neu 1999, nid unrhyw bwysau na dylanwad gormodol o fewn GMP
neu ar y GMP. Tystiolaeth Mr Roberts oedd, yng nghyd-destun gweithrediad ar raddfa fawr
sy’n cynnwys honiadau llawer mwy diweddar gan gynnwys sodomiaeth a thrais, nad oedd
y cyhuddiadau yn erbyn Cyril Smith o’r 1960au yn ddigon difrifol i warantu sylw pellach,177
a gallwn ddeall pam roedd hynny’n asesiad rhesymol gan y tîm ymchwilio, yn enwedig yng
ngoleuni Cyngor y BCP.
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Sibrydion lleol am Cyril Smith
117. Ymddengys ei bod yn wybodaeth gyffredin yn Rochdale o leiaf o ddiwedd y 1970au
bod yna sibrydion ynghylch Cyril Smith yn ymwneud â gweithgarwch rhywiol gyda dynion a
bechgyn ifanc. Dywedodd Allan Buckley wrthym ei fod wedi bod ynghlwm â’r Blaid Lafur a
bod y sibrydion wedi lledaenu ymysg ymgyrchwyr y blaid, er mai’r unig bryd y canfu mwy na
sïon a chleber oedd yr erthygl yn RAP yn 1979.178

Honiadau am gytundeb rhwng Llafur a’r Democratiaid Rhyddrfydol
118. Mae’r ffaith na chafodd yr awgrym ei fod wedi cam-drin plant yn rhywiol unrhyw
effaith negyddol o bwys ar safle cyhoeddus a gyrfa broffesiynol Cyril Smith wedi achosi cryn
ddyfalu a oedd gwleidyddion eraill yn ei amddiffyn mewn rhyw ffordd. Gallwn ystyried y
posibilrwydd i Smith gael cefnogaeth weithredol ar lefel gwleidyddiaeth genedlaethol neu, o
leiaf, fod pobl wedi cau eu llygaid rhag y cyhuddiadau yn eu erbyn, fel rhan o ymchwiliad San
Steffan.
119. Fodd bynnag, bu hefyd sïon parhaus am gytundeb neu fargen rhwng y pleidiau
Rhyddfydol/Democratiaid Rhyddfrydol a Llafur yn Rochdale. Gwnaed y cyhuddiad ar ei
ffurf fanylach gan Barry Cropper a Peter Evans, y naill a’r llall yn gyn-swyddogion heddlu
a ddaeth yn rhan o wleidyddiaeth leol (gwasanaethodd Mr Evans yn Faer Rochdale yn
2007). Dywedasant wrth y Ditectif Arolygydd Muriel Buglass o GMP yn 2008 fod ganddynt
wybodaeth i awgrymu bod y Democratiaid Rhyddfrydol wedi cytuno i beidio â gwneud
unrhyw sylwadau cyhoeddus am gynghorydd Llafur yn gyfnewid am dawelwch y Blaid
Lafur ynghylch Cyril Smith, gan roi enwau gwahanol unigolion a allai yn eu barn hwy roi
gwybodaeth uniongyrchol.179
120. Yn wir, aeth y Ditectif Arolygydd Buglass ati i ymchwilio i’r mater yn 2008, ond daeth
i’r canlyniad na allai brofi’r honiadau ynghylch y cynghorydd Llafur, heb sôn am y cyhuddiad
canolog bod cytundeb gwleidyddol o ganlyniad.180 Dywedodd hyn wrth Mr Cropper, ond
roedd Mr Cropper a Mr Evans yn argyhoeddedig bod rhywbeth ynddo a dyma nhw’n sôn
am y cyhuddiad unwaith eto wrth GMP yn 2012, wrth Neil Garnham CF yn 2014 a thîm
Gweithred Clifton yn GMP yn 2015.
121. Ym mis Tachwedd 2012, anfonwyd e-bost at y safle newyddion ar-lein Breitbart.com
gan wneud honiad tebyg am gytundeb rhwng y pleidiau Democratiaid Rhyddfrydol a Llafur
yn Rochdale i guddio camdriniaeth plant. Ni ddarllenodd newyddiadurwr Breitbart yr e-bost
yn 2012 ond dim ond yn 2014 a chyhoeddwyd stori fer yn seiliedig arno ar yr adeg honno. 181
122. Peter Marsh, Ditectif Arolygwr yn GMP, oedd yr Uwch Swyddog Arolygu yn Operation
Clifton, a astudiodd y mater hwn yn fanwl iawn. Roedd Mr Marsh yn glir na chafodd ei
ymchwiliad afael ar unrhyw dystiolaeth ynghylch unrhyw gytundeb i guddio’r honiadau
ynghylch cam-drin plant, ar ôl siarad â nifer o bobl o’r gwahanol bleidiau gwleidyddol yn
Rochdale. Ni allai nodi o ble y daeth y si gwreiddiol, ond ystyriai ei bod yn debygol o fod yn
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“ddrygioni gwleidyddol”. Nododd fod Matt Baker, cyd-awdur Smile for the Camera a anfonodd
yr e-bost i Breitbart, wedi dweud wrtho ei fod “yn e-bost gwirion a oedd yn ceisio cwmpasu
ychydig o ymchwil” ac fe’i tynnodd yn ôl i bob pwrpas.182
123. Roeddem yn cytuno â barn Mr Marsh nad oedd sail i’r honiad hwn. Rydym wedi clywed
tystiolaeth gan wleidyddion Rochdale gan bob un o’r prif bleidiau, a’u tystiolaeth unfryd oedd
nid yn unig nad oedd cytundeb yn bodoli ond hefyd na allai fod wedi bodoli.
124. Disgrifiodd Richard Farnell, gwleidydd Llafur ac Arweinydd y Cyngor ar yr adeg y
rhoddodd ei dystiolaeth i ni, y syniad bod cytundeb yn “lol llwyr” am mai’r Rhyddfrydwyr
oedd “prif elynion gwleidyddol y Blaid Lafur” ac yn dilyn erthygl RAP am fod pawb yn gwybod
am honiadau Cambridge House nad oedd dim i’w guddio.183
125. Yn yr un modd ystyriai Paul Rowen hefyd, gwleidydd gyda’r Democratiaid Rhyddfrydol
a oedd yn Arweinydd y Cyngor rhwng 1992 a 1996 ac yn AS Rochdale rhwng 2005 a 2010,
yr awgrym bod cytundeb yn “ddychymyg llwyr”, am nad oedd y cynghorydd Llafur yr honwyd
ei fod ynghlwm â’r yn rhan o’r sefyllfa wleidyddol ar ôl 1992, ac oherwydd byddai Llafur a’r
Democratiaid Rhyddfrydol yn “ymladd ei gilydd yn ffyrnig” a byth bythoedd yn “ildio modfedd”
ar fater o’r math.
126. Byddwn yn dychwelyd at Mr Farnell a Mr Rowen maes o law wrth ymdrin ag
Atebolrwydd Gwleidyddol, ond am y tro digon yw dweud na wnaeth y naill na’r llall argraff
arnom fel tystion: byddent yn osgoi ateb ar adegau ac heb fod yn eglur yn eu tystiolaeth.
Roedd methiant Mr Farnell i gofio yn anargyhoeddiadol. Fodd bynnag, ar y mater hwn,
rydym yn derbyn eu tystiolaeth. Gellid dweud ‘wrth gwrs, byddent yn ei wadu’ ynghylch
cytundeb honedig, ond ni ellir amau’r pwyntiau ymarferol a wnaed ganddynt. Ni fyddai
unrhyw reswm i’r Democratiaid Rhyddfrydol, yn enwedig, daro bargen â Llafur ynghylch Cyril
Smith am honiadau a oedd eisoes wedi eu gwneud yn gyhoeddus yn 1979. Ni fyddai chwaith
yn gwneud synnwyr i Lafur daro bargen ynghylch cynghorydd Llafur cynharol isel ei broffil
yn gyfnewid am gadw’n dawel am Cyril Smith, sef y gwleidydd Rhyddfrydol uchaf ei broffil o
ddigon yn Rochdale ers degawdau.
127. Ategwyd eu tystiolaeth gan y gwleidydd Ceidwadol a fu’n gwasanaethu ers tro, Ashley
Dearnley, a ddywedodd wrth Adolygiad Garnham nad oedd yn gwybod dim am unrhyw
fargen i guddio camdriniaeth plant, ac ni welai sut y byddai bargen yn bosibl, o ystyried
cymaint oedd y Democrariaid Rhyddfrydol a Llafur am y pared â’i gilydd. Yn ei dystiolaeth a
ddarllenwyd i’r Ymchwiliad, nododd Mr Dearnley hefyd nad oedd y cynghorydd Llafur dan
sylw yn arbennig o arwyddocaol.184
128. Roedd o gymorth bod Mr Evans a Mr Cropper wedi tynnu sylw GMP a’r Ymchwiliad at
adroddiad llawn a manwl o’r fargen honedig. Fodd bynnag, nid ydym yn meddwl bod unrhyw
fargen na dealltwriaeth o’r fath rhwng y Democratiaid Rhyddfrydol a Llafur yn Rochdale.
Rydym yn amau i’r syniad o fargen ddod yn fod credadwy oherwydd bod y dewis arall – bod
pobl yn gwybod am yr honiadau difrifol ynghylch Cyril Smith, ond yn dewis peidio â’u credu
neu eu hanwybyddu – yn fwy annerbyniol byth.
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Adran 1
Cyflwyniad i Ysgol Knowl View School
1. Roedd Hostel Cambridge House wedi peidio â gweithredu yn 1965 o dan nawdd Rochdale
Hostel for Boys Association, etp parhaodd Smith i gael rhan fawr yn gwasanaethau a
ddarparai Cyngor Rochdale i blant gan gynnwys (maes o law) arwain yr ymgyrch i sefydlu
Ysgol Knowl View.185 Erbyn hyn roedd wedi mynd yn fwy pŵerus byth. Yn 1966, fe’i
dewiswyd yn Faer Rochdale (i’r Blaid Lafur) a chafodd MBE “am ei wasanaethau i ieuenctid”,
fel y nodwyd yn ddiweddarach gan Uwcharolygydd Leach yn ei adroddiad ar ymchwiliad
Swydd Gaerhirfryn yn 1970.186
2. Mae’r rhan hon o’r adroddiad yn canolbwyntio ar Ysgol Knowl View. Daeth yr ysgol o
ddiddordeb i’r ymchwiliad oherwydd rhan Smith yn ei sefydlu. O graffu’n fanylach, daeth
yn glir y bu ganddo lai o lawer o ran yn yr ysgol hon nag a gafodd yn Cambridge House. Er
bod rhan Smith yn tynnu sylw at Ysgol Knowl View School, amlygodd yr ymchwiliad iddo
sefydliad a oedd i fod i ofalu am blant agored i niwed yn Rochdale, ond a fethodd i weithredu
yn wyneb y wybodaeth bod y plant hynny yn cael eu cam-drin yn rhywiol mewn gwahanol
ffyrdd. Rhoddodd Ysgol Knowl View gyfle i’r Ymchwiliad ysyried yn lled fanwl sut yr oedd
sefydliad o’r gorffennol cymharol agos yn analluog i fynd i’r afael â’r cam-drin rhywiol yr
oedd yn gwybod bod y plant yn ei ofal yn ei ddioddef.
3. Rydym yn ddiolchgar i’r cyn-ddisgyblion a roddodd dystiolaeth i’r Ymchwiliad am
eu profiadau yn Ysgol Knowl View. Rydym yn gwerthfawrogi’r poen a’r cymhlethdod a
achoswyd wrth alw’r profiadau hyn i gof. Yn sgil y dystiolaeth hon, gwelwyd yn amlwg y
canlyniadau gydol oes a gaiff profiadau o gam-drin rhywiol yn ystod plentyndod, yn enwedig
ar blant sy’n agored i niwed. Nid yw llawer o’r hyn a ddigwyddodd i’r plant a fynychodd
Knowl View yn ddadleuol. Mae cofnodion sy’n dangos bod plant yn cael eu cam-drin yn
rhywiol ynghanol y dref gan ddynion a oedd yn talu am eu gwasanaeth; cafwyd Roderick
Hilton yn euog yn 1984 ac unwaith eto yn 1990 am gael plant a oedd yn cael eu camdrin yn
rhywiol o’r ysgol; ac mae cofnodion o’r cyfnod sy’n lleisio pryderon ynghylch gweithgarwch
rhywiol gormesol rhwng plant. Felly, nid oedd prinder gwybodaeth am realiti yr hyn a
wynebai rhai plant yn yr ysgol a’r risgiau yr oedd plant eraill yn agored iddynt. Derbyniodd
Steven Ford CF ar ran Cyngor Bwrdeistref Rochdale ei Ddatganiad i Gloi fod “toreth o
dystiolaeth” fod plant Ysgol Knowl View yn cael eu cam-drin yn rhywiol.187 Ategodd hefyd
ymddiheuriad y Cyngor am y methiannau “hollol anfaddeuol” wrth iddo reoli Ysgol Knowl
View a’i ymateb i bryderon am gamdriniaeth rywiol plant o’r ysgol.188
4. Rydym yn bryderus pam y digwyddodd y methiannau hyn yn y lle cyntaf, a pha fath o
amodau mewn amgylchedd ddylai fod yn ofalgar a ganiataodd i blant gael eu cam-drin yn
rhywiol neu a’u gwnaeth yn agored i’r risg honno. Yn y rhan hon rhoddir sylw i ryw raddau i
rôl Cyril Smith yn yr ysgol, ond bydd yn canolbwyntio’n fwy ar brofiadau’r plant.
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5. Ymddengys fod y syniad gwreiddiol am Ysgol Knowl View wedi ei ddatblygu yn 1963 yn
gydfenter rhwng pedwar awdurdod lleol (Swydd Gaerhirfryn, Bolton, Rochdale ac Oldham) i
sefydlu ysgol breswyl arbennig i ‘fechgyn heb ymaddasu’. Ym mis Ebrill 1968, penodwyd Cyril
Smith yn Gadeirydd ar yr ‘Is-bwyllgor Arbennig Ynghylch yr Ysgol Breswyl i Fechgyn heb
Ymaddasu’. Cafodd yr is-bwyllgor hwn y cyfrifoldeb o wneud trefniadau ar gyfer sefydlu’r
ysgol hon. Yn yr un modd ag y bu’n gyfrwng creu Cambridge House, roedd Cyril Smith
hefyd yn ganolog i sefydliad Ysgol Knowl View. Ar 15 Ionawr 1970, trosglwyddwyd pwerau
a oedd yn ymwneud â rhedeg yr ysgol o’r Is-Bwyllgor Arbennig i’r Bwrdd Llywodraethwyr.
Penodwyd Cyril Smith yn aelod o’r Bwrdd yn 1970.189 Parhaodd yn aelod o’r Bwrdd ac yn
gadeirydd arno nes ei ethol i’r Senedd yn 1972.190 Mae’n bwysig nodi bod Smith ar Fwrdd
Llywodraethwyr nifer o ysgolion eraill yn ystod yr un cyfnod.191 Ymunodd Cyril Smith â’r
Bwrdd Llywodraethwyr unwaith eto yn 1994. Roedd Harry Wild ac yntau’n Llywodraethwyr
Ysgol Knowl View tua’r un adeg, sy’n brawf pellach o natur hirdymor eu cysylltiad. 192
6. Derbyniwyd y disgyblion cyntaf i’r ysgol, o dan ymbarél ‘heb ymaddasu’, ar 8 Ionawr 1969.193
Mae’n glir bod y term hwn yn cynnwys amrywiaeth o wahanol anghenion. Dywedodd tystion a
roddodd dystiolaeth i ni bellach yr ystyrid bod rhai plant a breswyliai yn yr ysgol ar y sbectrwm
awtistig.194 Cadarnhaodd Gail Hopper mewn tystiolaeth ei barn fod gan y plant a dderbyniwyd
bob anhawster cymdeithasol. emosiynol a meddyliol y gellid eu dychmygu.195
7. Bwriadwyd bod yr ysgol yn darparu addysg breswyl i ryw 50 o fechgyn rhwng 7 a 16
oed. Fel y gwelir maes o law, byddai lletya plant yn yr ystod oedran hon mewn un adeilad yn
golygu bod plant iau yn agored i risg camdriniaeth rywiol gan blant eraill.
8. Ymddengys hefyd, o oedran cynnar, y byddai’r plant yn byw yn yr ysgol yn ystod yr
wythnos ac ar benwythnosau. Nododd datganiad polisi o 1977 na fyddai plant o reidrwydd
yn dychwelyd adref bob penwythnos; yn hytrach dylai pob plentyn fynd adref o leiaf unwaith
bob hanner tymor.196 Dangosodd y polisi werthfawrogiad o’r risg y gallai addysg breswyl ynysu
plentyn oddi wrth ei deulu trwy newid deinameg y cartref teuluol. Roedd hi’n hollbwysig
cefnogi’r plentyn, felly, er mwyn iddo allu byw yn yr uned deuluol.197 Sylwn yma ei bod yn
ymddangos i’r genhadaeth hon newid dros amser gan fod yr ysgol wedi dechrau lletya plant ar
benwythnosau i’r diben cyferbyniol, sef eu symud o amgylchiadau teuluol anodd iawn. 198
9. Cadarnhawyd nad oedd plant yn dychwelyd adref ar benwythnosau gan Martin Digan,
gweithiwr cymdeithasol preswyl yn yr ysgol o 1978 nes iddi gau. Rhoddodd dystiolaeth fod
rhaid i rai disgyblion”ennill yr hawl i fynd adref” ar benwythnosau a bod plant eraill yn byw yn
yr ysgol gydol yr amser ac eithrio’r gwyliau ysgol.199
10. Mae plant sy’n dod i fyw mewn ysgolion preswyl yn gwneud hynny am fod ganddynt
anghenion emosiynol, addysgol neu ymddygiadol. Yn ei dystiolaeth ger ein bron,
pwysleisiodd Stephen Bradshaw, a ddaeth yn Bennaeth yr ysgol yn 1991, fod yr angen
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am sylw gan blant oedd ag anghenion emosiynol, addysgol ac ymddygiadol yn eu gwneud
yn arbennig o agored i niwed. Roedd yn rhan o gyfrifoldeb yr ysgol i ddarganfod ffyrdd
cadarnhaol o ddarparu’r sylw hwnnw. 200
11. Deallwyd hynny gan y rhai yr oedd ganddynt gyfrifoldeb am yr ysgol. Yn ôl Diana
Cavanagh (Cyfarwyddwr Addysg ar y pryd), wrth ysgrifennu yn 1994, roedd y plant a
fynychai Ysgol Knowl View “… wedi methu ag ymdopi ag amgylchiadau prif ffrwd ac (yn aml)
eu hamgylchiadau teuluol. Mae gan nifer hunan-ddelwedd wael, maent wedi eu cam-drin ac ar y
Gofrestr Amddiffyn Plant, nid ydynt wedi gallu creu cysylltiadau da â phlant eraill. Mae rhai yn
hynod ynysig, gan osgoi cysylltiad neu berthnasoedd ag eraill ac yn rhedeg i ffwrdd pan fyddent o
dan bwysau. Mae rhai yn fygythiol a threisgar tuag at eu teulu, disgyblion eraill a’r staff, gan greu
risg gorfforol i eraill ac amharu ar addysg disgyblion eraill. Mae rhai’n cam-drim neu’n bwlio plant
eraill ac yn defnyddio iaith amhriodol neu ymddygiad rhywiol amhriodol yn barhaus. Efallai eu bod
yn anystywallt ac yn chwilio am sylw gartref ac yn yr ysgol …” 201
12. Dyfynnwn hyn yn llawn am ei fod yn pwysleisio pwynt sylfaenol am safle amwys Ysgol
Knowl View. Nid oedd yn gartref plant ond gallai plant dreulio’r rhan fwyaf o’u hamser yno
(ar gyfarwyddyd yr ysgol fe ymddengys). Roedd llawer o’r plant a oedd yn byw yn yr ysgol yn
agored i niwed cyn cyrraedd a daethant o deuluoedd ag anghenion cymhleth. Rhoddodd Ms
Hopper dystiolaeth ei bod yn ymddangos bod rhai plant wedi eu gosod yn yr ysgol yn ddewis
arall i gael eu gosod mewn gofal; roedd eraill eisoes yng ngofal awdurdod lleol.202 Derbyniodd
Ms Hopper hefyd, P’un ai oeddent mewn gofal ai peidio, a beth bynnag fo barn eu rhieni, bod
plant a oedd yn byw mewn ysgol o’r fath, mewn popeth ond enw, mewn gofal.203
13. Gwnaeth Ms Hopper sylw bod gosod plant mewn ysgol breswyl, yn hytrach na
gofal, wedi ei lywio gan bwysau ariannol (byddai cytundeb o’r fath yn ffafriol i’r Adran
Gwasanaethu Cymdeithasol oherwydd y câi’r costau eu rhannu o leiaf â’r Adran Addysg,
os nad oedd yr adran yn ei dalu’n llwyr).204 Gwnaeth hi’r sylw pa mor anarferol oedd gweld
cyfeiriadau at bwysau ariannol ynghylch ariannu lleoliadau preswyl yng nghofnodion unigol
plant, eto cyfeiriwyd atynt yn y cofnodion a astudiwyd ganddi.
14. Er gwaetha’r ffaith fod Knowl View, mewn gwirionedd, yn gartref i lawer o blant dros
y blynyddoedd, ni chafodd yr oruchwyliaeth a fyddai’n berthnasol i gartref plant. Ychydig o
dystiolaeth sydd bod y bywyd a ddarparwyd i blant y tu allan i’r ystafell ddosbarth o unrhyw
gysur neu gynhesrwydd a ddylai fod yn nodwedd gofal preswyl. Yn achos rhai o’i disgyblion,
efallai fod Ysgol Knowl View wedi darparu amodau a oedd o leiaf yn well na’u cartref eu
hunain, ond y cyfan a wna hyn yw atgyfnerthu pa mor bwysig oedd hi bod yr ysgol yn
darparu amgylchedd diogel, di-risg a gofalgar na fyddai ganddynt, fel arall.
15. Cydnabu Terence Hopwood, Pennaeth Knowl View yn 1977, “na ddylid drysu rhwng
addysg breswyl a gofal preswyl”,205 ac nad oedd yr ysgol yn gartref preswyl, ac na allai
ddarparu lefel y cymorth yr oedd yn rhaid i blant yr oedd arnynt angen gofal preswyl. Mae’n
amlwg i ni dros amser i’r ysgol golli golwg ar ei phrif bwrpas i addysgu plant ac yn hytrach
daeth yn sefydliad ar gyfer eu cyfyngiant yn bennaf.
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16. Pan roddodd dystiolaeth i ni, dywedodd Mr Bradshaw fod yr amgylchiadau oer,
sefydliadol a digroeso yn yr ysgol wedi chwarae rhan yn ymddygiad y plant a bod hyn, yn ei
dro, wedi eu gwneud nhw’n agored i gamdriniaeth rywiol.206
17. Ar ddiwedd ei dystiolaeth i ni, gofynnwyd i Mr Bradshaw nodi beth oedd o’i le ar Ysgol
Knowl View a’i gwnaeth hi’n bosibl cam-drin plant yn rhywiol. Ei ateb oedd bod pob rhan
ohono’n anghywir, “... roedd y lle yn anghywir. Nid oedd yr amgylchedd yn addas ar gyfer …
gofalu … am blant, roedd y lle’n oeraidd iawn, felly roedd yr amgylchedd yn anghywir. Roedd y bobl
yn anghywir. Doedd ganddyn nhw ddim unrhyw arweinwyr. Roedd y llywodraethu yn anghywir.
Roedd y cwricwlwm yn anghywir…” 207
18. Bydd y rhan hwn o’r adroddiad yn archwilio sut y digwyddodd hyn. Bydd yn ystyried sut
yr ymatebodd yr awdurdodau yn Rochdale i blant a oedd wedi eu cam-drin yn rhywiol gan
ddyn a dargedodd yr plant, plant y bu ymelwa rhywiol arnynt gan ddynion a oedd yn talu am
eu gwasanaeth, a phlant a fu’n cyflawni gweithgarwch rhywiol â’i gilydd.

Ysgol Knowl View: y blynyddoedd cynnar
19. Nid oes llawer iawn o dystiolaeth ynghylch cyflwr bywyd i blant a oedd yn preswylio
yn Ysgol Knowl View yn ei blynyddoedd cynnar, ond ffynhonnell bwysig yw llyfr y Tad
Michael Seed Nobody’s Child, y darllenwyd detholiadau ohono yn y gwrandawiad. Roedd y
Tad Michael yn ddisgybl yn yr ysgol rhwng 1970 a 1974. Disgrifia mewn geiriau brawychus yr
ymelwa ar ei gyd-ddisgyblion ynghanol tref Rochdale gan ddynion “yn hel puteiniaid o gerbyd”
a sut y ceisiodd disgyblion eraill ei recriwtio i hyn.208
20. Mae’r dystiolaeth yn dangos bod ymelwa ar fechgyn o Ysgol Knowl View (a rhai o’r rhain
yn ifanc iawn) trwy ddynion yn talu wedi parhau i ddechrau’r 1990au. Roedd yr ymelwa ar
blant yn nodwedd barhaus o fywyd ysgol o’r dechrau i’r diwedd.
21. Disgrifia llyfr y Tad Michael sut, yn y cyfnod cynnar iawn hwn, byddai David Higgins,
athro yn Knowl View, yn golchi bechgyn yn y cawodydd ac annog rhai i fastwrbio. Yn ôl y
Tad Michael, roedd gan Higgins “dechneg ddyfeisgar” o fynd â phlant ar heic neu i archwilio
ceubyllau er mwyn sicrhau bod angen iddynt gael cawod wedyn. Wedyn byddai’n eu helpu
nhw i ymolchi a’u cyffwrdd wrth wneud. Gwnaeth y bechgyn hefyd i fastwrbio. Credai’r
Tad Michael fod hyn yn arferol ar y pryd, y math o beth a oedd yn digwydd mewn ysgol
breswyl.209
22. Nid oeddem yn gallu clywed tystiolaeth lafar gan y Tad Michael, ond siaradodd ag
Adolygiad Garnham. Pan gafodd ei gyfweld gan Neil Garnham CF (bellach Mr Cyfiawnder
Garnham), cadarnhaodd gywirdeb y wybodaeth a geir yn ei lyfr.210 Mae’r wybodaeth yn
y llyfr yn adlewyrchu gwybodaeth arall y mae’r Ymchwiliad wedi ei hystyried sy’n dangos
bod bechgyn o Knowl View yn cael eu cam-drin yn rhywiol ar yr adeg hon. Ceir enghraifft
glir o hyn yn natganiad tyst gweithiwr cymdeithasol a oedd yn gyfrifol am ddisgybl yn yr
ysgol. Mae’n disgrifio casglu’r disgybl hwn o dde Lloegr (roedd wedi “dianc” o Ysgol Knowl
View). Roedd yn llawn o’r clefyd crafu a llau a dywedodd ei fod wedi rhoi ffafrau rhywiol am
arian. Yn ôl y gweithiwr cymdeithasol, cafodd sgwrs dda â’r bachgen ar y ffordd adref at ei
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rieni, a gwneud iddo “addo bod yn fachgen da”.211 Cafodd hyn ymdriniaeth mor fater o ffaith
yn natganiad y gweithiwr cymdeithasol, nes ei fod yn cefnogi’r awgrym fod yr ymelwa ar
ddisgylion Knowl View nac yn achos braw nac yn anarferol.
23. Penodwyd David Higgins yn athro yn Ysgol Knowl View School yn 1969.
Ymddiswyddodd ar 31 Rhagfyr 1971 am resymau anhysbys.212 Rhoddodd un o’r Cyfranogwyr
Craidd (RO‑A7) dystiolaeth fod si ar led pan adawodd Higgins yr ysgol iddo wneud hynny am
ei fod wedi treisio disgybl (RO‑B201).213 Cafwyd Higgins yn euog maes o law yn 1976 a 1983
o gam-drin plant yn rhywiol nad oeddent yn gysylltiedig â Knowl View. Fodd bynnag, bu
ymchwiliad iddo hefyd o dan Weithred Operation Cleopatra, sef ymchwiliad eang ei gwmpas
i gam-drin plant oddi mewn i gartrefi plant yn ardal Manceinion Fwyaf. Yn 2002, plediodd
Higgins yn euog i droseddau a oedd yn cynnwys cam-drin yn rhywiol dau ddisgybl o Knowl
View, a chafodd 12 mis o garchar am hyn.214
24. Cadarnhaodd y Ditectif Brif Arolygydd Sarah Jones o Heddlu Manceibion Fwyaf
(GMP) (yr Uwch Swyddog Ymchwilio ar Weithred Jaguar215), ryw 30 mlynedd ar ôl iddo
adael Ysgol Knowl View, mai un o’r plant y cafwyd Higgins yn euog o’i gam-drin yn rhywiol
oedd RO‑B201.216 Hwn yw’r bachgen y dywedodd RO‑A7 fod sïon iddo gael ei dreisio gan
Mr Higgins pan adawodd yr ysgol.
25. Rhoddodd RO‑A7 dystiolaeth i’r Ymchwiliad er gwaethaf ei iechyd bregus. Aeth i fyw i
Ysgol Knowl View School ym mis Chwefror 1969. Ef oedd un o’r disgyblion cyntaf ac un o’r
ieuengaf. Cofiodd mai enwau’r pedair ystafell wely oedd Lilliput, Bliss, Nirvana a Valhalla.
Cofiai fod rhai o’r staff yn dda ond iddo gael ei gam-drin yn rhywiol gan eraill. Cafodd ei gamdrin yn rhywiol hefyd gan blant eraill.
26. Yn yr un modd â’r Tad Michael, rhoddodd RO‑A7 dystiolaeth i Higgins fynd â phlant
ar deithiau gwersylla neu heicio. Dywedodd ef fod Higgins “yn ei boeni o hyd”. Roedd hyn
yn cynnwys cam-drin ar deithiau gwersylla ac yn yr ysgol.217 Yn yr ysgol, gwyliodd Higgins
RO‑A7 yn cael cawod a’i hyfforddi ynghylch sut i’w fastwrbio ei hun.218 Byddai Higgins hefyd
yn tynnu lluniau o RO‑A7 yn noeth yn y gawod.219
27. Ymosodwyd yn rhywiol hefyd ar RO‑A7 gan fechgyn eraill. Disgrifiodd sut y byddai
grŵp ohonynt yn ymosod arno, gan gynnwys mastyrbio drosto. Byddai’r ymosodiadau hyn
yn digwydd oddi mewn ac oddi allan i’r ysgol. Disgrifiodd hefyd sut y byddai athrawes yn ei
olchi ac yn prynu dillad iddo. Dysgodd iddo sut i roi ‘cusan Ffrengig’.220
28. Rhoddodd RO‑A7 hefyd dystiolaeth iddo gael ei gam-drin yn rhywiol gan Cyril Smith.
Disgrifiodd sut y cafodd ei alw i mewn i’r ystafell athrawon unwaith lle gwelodd Smith, a
waeddodd arno, ond nid oedd yn gwybod pam. Cofiai iddo wylo a dyma Smith yn ei roi ar
ei ben-glin. Tra roedd yn eistedd ar ei ben-glin, dyma Smith yn rhoi llaw RO‑A7 ar ei bidyn
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a oedd y tu mewn i’w drowsus.221 Daeth aelod o’r staff i mewn i’r ystafell athrawon a holi
RO‑A7 a oedd yn iawn. Hyn, meddai, a’i galluogodd i ddianc. Cofiodd RO‑A7 i’r Pennaeth
ddodd i wybod am hyn ac roedd yn ddig iawn wrtho, gan ei gyhuddo o geisio difetha gyrfa
Cyril Smith, ac am hyn cafodd chiwp din yn y gampfa o flaen bechgyn eraill.222
29. Darllenwyd rhannau o ddatganiad tyst RO‑A8 i’r Ymchwiliad. Aeth RO‑A8 i Ysgol Knowl
Viewl pan oedd yn 12 mlwydd oed yn 1969. Roedd yn un o’r cyntaf i’w derbyn. Iddo ef,
ymddangosai Knowl View yn foethus dros ben. Roedd popeth yn newydd. Roedd y bwyd,
meddai, yn well nag unrhyw beth yr oedd wedi ei fwyta gartref. I ddechrau credai fod hwn
yn lle rhagorol ond newidiodd ei deimladau a gydag amser dechreuodd gasáu’r lle.
30. Disgrifiodd RO‑A8 hefyd fod Higgins yn mwynhau cerdded a dringo bryniau sef
rhywbeth a oedd at ei ddant yntau. Pan fyddent yn dychweld o redeg traws-gwlad, byddent
yn frwnt iawn a byddai’n rhaid iddynt gael cawod; byddai Higgins yn goruchwylio hyn bob
tro.223 Ar un daith heicio o’r fath, gwelodd RO‑A8 RO‑B201 yn mastyrbio Higgins a gwelodd
hefyd fod gan Higgins ei ddwylo oddi mewn i drowsus y plentyn. Nid oedd RO‑A8 yn teimlo
ar y pryd ei fod yn gwerthfawrogi erchylltra’r hyn yr oedd wedi ei weld. Gwelodd yr un peth
yn digwydd ar achlysur pellach.224
31. Ychydig wedi hyn, cyffyrddodd Higgins RO‑A8 wrth ei yrru mewn car.225 Ar un achlysur,
roedd rhaid i RO‑A8 fynd i fflat Higgins. Roedd y drws yn gilagored a phan aeth i mewn
gwelodd fod waled ar y bwrdd. Roedd RO‑A8 wrthi’n cymryd papur £5 o’r waled pan ddaeth
Higgins i mewn. Dechreuodd RO‑A8 wylo ac roedd Higgins i ddechrau yn ddig dros ben.
Newidiodd ei gân yn fuan, gan rwbio cefn RO‑A8 gan ddweud wrtho y byddai rhaid iddo
ddweud wrth y Pennaeth, yr heddlu neu hyd yn oed tad RO‑A8. Wedyn dechreuodd anwesu
ffolennau RO‑A8. Gwthiodd RO‑A8 ef yn rymus, gan ddweud wrth Higgins y byddai’n
dweud wrth ei dad am beth yr oedd wedi ei wneud iddo. Cofiai RO‑A8 iddo fynd â’r papur
£5 gydag ef, a ni soniwyd am y digwyddiad byth eto.226
32. Adroddodd RO‑A8 achos hefyd a ddigwyddodd ar ddiwrnod seremoni agoriadol yr
ysgol. Cafodd RO‑A8 y swydd o gyfarwyddo ceir ynghylch ble i barcio o dan oruchwyliaeth
Higgins. Aeth i drafferth am gyfarwyddo un dyn yn benodol i barcio ei gar gyda’r lleill yn
hytrach nag yn nes at yr ysgol. Y dyn, meddai wrthym, oedd Cyril Smith.227
33. Yn dilyn y seremoni agoriadol, dywedodd Higgins wrth RO‑A8 am ddod i’w fflat. Pan
gyrhaeddodd, dywedodd fod Smith gyda Higgins a ddywedodd fod rhaid cosbi RO‑A8
am ddweud wrth Smith am barcio yn y lle anghywir. Dywedodd RO‑A8 iddo gael ei wthio
dros gefn cadair gan Higgins a dynnodd ei drowsus am i lawr. Dywedodd RO‑A8 y gallai
deimlo bod Smith y tu ôl iddo a theimlai law arall yn estyn o’i gwmpas i gydio yn ei organau
cenhedlu. Meddyliai RO‑A8 mai Smith oedd yr unig un a allai fod wedi gwneud hyn. Torrodd
RO‑A8 yn rhydd a gadael, gan sôn am y peth yn nes ymlaen wrth Mr Turner, y Pennaeth, a
ystyriai’n ddyn caredig. Fodd bynnag, gwelodd yn fuan ochr arall iddo pan drawodd RO‑A8
ar ei ben a’i alw’n gelwyddgi.
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34. Yn y 1970au, atgyfeiriodd y Pennaeth y plant at Dr Simpson a welodd y bechgyn
o’r ysgol bob wythnos.228 Cofnododd y Pennaeth ei resymau am atgyfeirio rhai plant, ac
roedd y rhain yn eang ac yn ymddangos wedi eu dyddio bellach, er enghraifft atgyfeirio am
“ddrwgweithredu” neu “fod yn ferchetaidd”. Roedd ymddygiadau eraill yn arwyddo cyflyrau
seiciatrig difrifol a bod yn fwy agored i niwed.229
35. Awgryma’r cofnodion bod agwedd therapiwtig i ofal plant yn Ysgol Knowl View yn ystod
y cyfnod hwn. Dros y blynyddoedd ymddengys bod unrhyw ethos o’r fath wedi diflannu
i raddau helaeth. At ei gilydd, ymddengys mai ychydig oedd o ran ymwneud proffesiynol
allanol â phlant unigol fel rhan o raglen ymyrraeth a gynlluniwyd. Yn wir, rhoddodd y
Seiciatrydd Ymgynghorol Dr Alison Fraser dystiolaeth i’r Ymchwiliad ei bod wedi rhoi’r gorau
i ymweld â Knowl View am fod cyn lleied o ddiddordeb yn y gwasanaethau yr oedd hi’n eu
cynnig i’r staff er mwyn helpu’r plant.
36. Mae’r cofnodion hyn hefyd yn dangos bod disgyblion o’r ysgol yn cyflawni gweithgarwch
rhywiol a oedd yn achos pryder yn y 1970au ac a barhaodd yn achos pryder yn y 1990au.
Cofnododd adroddiad a luniwyd yn 1976 gan Terence Hopwood (a olynnodd Mr Turner
yn Bennaeth) y ffaith fod pump o’r bechgyn a enwyd wedi eu cael allan o’u gwelyau, a
bod tystiolaeth o “gamymddwyn rhywiol” yn eu plith. Daeth yr adroddiad i’r casgliad fod yr
ymddygiad hwn wedi digwydd am nifer o flynyddoedd. Hyd yn oed ar yr adeg gynnar hon
ym mywyd yr ysgol, byddai Mr Hopwood yn gwneud y sylw, “Mae wedi dod i’r amlwg fod yr
ymddygiad hwn wedi dod yn draddodiad is-ddiwylliannol.”230
37. Nododd cofnodion am un bachgen RO‑A137 (rhwng 1976 a 1977 pan oedd yn 15
oed) bryderon ei fod wedi cael llau cedorol trwy gysylltiadau cyfunrhywiol.231 Cyfeirir at y
bachgen hwn mewn nodyn a wnaed yn 1977 (gan y Dirprwy Bennaeth ar y pryd Mr Winn),
a gofnododd fod RO‑A137 wedi ei gyflwyno i “elfen annymunol” (dynion hŷn) gan fachgen
arall RO‑A140 (a oedd hefyd yn 15). Ystyrid RO‑A140gan Mr Winn yn un “a ddefnyddiai”
ddynion hŷn am alcohol ac arian. Noddodd Mr Winn fod RO‑A140 mewn perygl mawr
a’i fod hefyd wedi mynd â dau fachgen o Ysgol Knowl View i sefyllfaoedd difrifol iawn.232
Dangoswyd maint y risg hon pan ddaliodd RO‑A140 glefyd a drosglwyddir yn rhywiol.233
Er na ddywedwyd hyn yn uniongyrchol, roedd yn amlwg o’r cofnodion hyn fod cyfeiriad
at RO‑A140 yn derbyn arian gan ddynion o oedolion yn gyfeiriad at ei dalu am ymwneud
â gweithgarwch rhywiol gydag oedolion. Credai Dr Simpson y dylid cynnwys yr heddlu, ac
ysgrifennodd at y Prif Swyddog Addysg i roi gwybod iddo am ei bryderon.234
38. Meddai Martin Digan pan ddechreuodd yn Ysgol Knowl View yn 1978, darganfu bethau
a oedd yn creu aflonyddwch iddo, ac a oedd yn cynnwys clywed cyn iddo gyrraedd bod
bechygyn o’r ysgol yn mynd â dillad menywod oddi ar leiniau dillad a bod uwch staff, i bob
golwg, yn gadael iddynt eu gwisgo. 235
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39. Daw tystiolaeth bellach i’r amlwg o sut oedd yr ysgol yn ystod ei blynyddoedd cynnar
trwy Operation Jaguar. Hwn oedd yr ymchwiliad diweddar gan GMP i honiadau ynghylch
cam-drin rhywiol yn Knowl View. Yn ei thysyiolaeth i’r Ymchwiliad, cadarnhaodd yr Uwch
Swyddog Ymchwilio, y Ditectif Brif Arolygydd Sarah Jones, fod dau achwynydd wedi rhoi
adroddiadau tebyg am gael eu cam-drin yn rhywiol gan un cyn-ddisgybl. O safbwynt ei
hymchwiliad hi, ystyriai ei bod hi’n arwyddocaol nid yn unig bod y cyn-ddisgybl hwn wedi
derbyn bod yn rhan o weithgarwch rhywiol gyda phlant eraill yn yr ysgol, ond hefyd wedi
cydnabod i hyn fod yn ddigwyddiad cyffredin. Yn ôl y cyn-ddisgybl, roedd y gweithgarwch
rhywiol hyn wedi dechrau pan gyrhaeddodd yr ysgol gyntaf, a pharhau a wnaeth. Credai fod
hyn yn arferol ac yn rhan o ddiwylliant Knowl View.236
40. Yn ystod Operation Jaguar, gwnaeth nifer o ddynion mewn oed honiadau eu bod wedi
eu cam-drin yn rhywiol pan yn blant gan aelodau o’r staff yn yr ysgol, gan gynnwys staff
benywaidd. Yn dystiolaeth o hyn, ar 27 Rhagfyr 1980, cafodd athrawes, a oedd wedi mynd
â disgybl i ffwrdd am noson, rybudd terfynol ar y sail ei bod hi wedi ffurfio “cyfeillgarwch
personol a phreifat” gydag un o’r disgyblion, heb roi gwybod i riant tŷ y plentyn.237 Ymddengys
nad ymchwiliwyd i natur y cyfeillgarwch tybiedig yn rhan o’r honiad.

Roderick Hilton
41. Un o’r agweddau mwyaf anhygoel ar yr hyn a ddigwyddodd i blant yn Knowl View oedd i’r
ysgol gael ei thargedu dros gyfnod o o leiaf ddeng mlynedd gan Roderick Hilton. Byddai’n cael
ei ddyfarnu’n euog ddwywaith am gam-drin yn rhywiol blant a oedd yn byw yn yr ysgol. Mae
hefyd yn rhywun nad ydym yn gwybod llawer amdano, ond efallai ei fod ef ei hun yn fregus.
42. Mae’r dystiolaeth a roddir gan y Ditectif Brif Arolygydd Jones yn ein taro, i un o gynddisgyblion Knowl View (P16) gredu iddo yntau fod mewn perthynas rywiol gydsyniol â
Hilton tra roedd yn yr ysgol. Cadranhaodd Ms Jones fod y cyn-ddisgybl o dan 14 oed ar
y pryd.238 Mae’r ffaith y gallai plentyn gael ‘perthynas’ â throseddwr rhywiol o oedolyn,
a ddeuai i dir yr ysgol ac a oedd yn hysbys i’r staff, yn dangos y risgiau yr oedd y plant yn
agored iddynt yn Knowl View.
43. Yn 1984, ysgrifennodd y Pennaeth, Mr Hopwood, adroddiad dyddiedig 8 Chwefror
1984 am ddau ddisgybl a oedd wedi eu cam-drin yn rhywiol gan Hilton. Digwyddodd y
cam-drin hwn dros benwythnos 27–29 Ionawr 1984.239 Mae’r adroddiad yn dal agwedd yr
ysgol at Hilton ar y pryd. Fe’i portreadir yn ddioddefwr plant cyfrwys, ac fe’i disgrifir yn “llanc
araf deunaw oed … yr oeddent yn gwybod bod ganddo dueddiadau cyfunrhywiol”. Disgriifia’r
adroddiad y ddau ddisgybl yn bwriadu twyllo Hilton neu “rip off” Hilton, yn eu geiriau nhw,
trwy addo “ffafrau rhywiol” am arian.
44. Yr hyn a ddigwyddodd mewn gwirionedd oedd i dri disgybl o Knowl View fod ynghlwm
â dod â dau ddisgybl arall at Hilton er mwyn i Hilton allu eu cam-drin nhw’n rhywiol.
Roedd nifer o nodweddion am gofnod y digwyddiad hwn sy’n achosi pryder, heblaw am y
portread o Hilton fel yr un a dwyllwyd. Y cyntaf yw nad yw’n cyfleu unrhyw syniad bod y
bechgyn gafodd eu cam-drin yn rhywiol ganddo yn ddioddefwyr; cyfeirir atynt wrth fynd
heibio yn unig gan ddweud iddynt gael eu harchwilio gan Feddyg Teulu a ddywedodd “nad
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oeddent wedi eu heintio”.240 Yn ail, ymddengys i benderfyniad ystyriol gael ei wneud i beidio
â dweud wrth reini’r plant o dan sylw beth oedd wedi digwydd. Yn drydedd, ymddengys
na fu ymchwiliad i sut oedd y tri bachgen a ddaeth â’r bechgyn eraill ato yn adnabod Hilton
na sut yr oeddent yn gallu dod â nhw ato. Yn bedwerydd, roedd cyfeiriad wrth fynd heibio
i ddisgyblion o Ysgol Knowl View yn rhoi gwybod i’r Pennaeth fod Hilton yn feddw ac
yn gwneud bygythiadau i ddod i’r ysgol gyda chyllell (ond nid oes sôn am sut y gwnaed y
bygythiadau hyn).
45. Gwnaeth y Pennaeth gynnwys yr heddlu lleol yn y mater hwn ac yn y pen draw
cyhuddwyd Hilton o un drosedd o ymosodiad rhywiol ynghylch un plentyn. Cymerwyd i
ystyriaeth y drosedd ynghylch y plentyn arall; mewn geiriau eraill, ni wnaed cyhuddiad ar
wahân o’r drosedd arall ond fe’i hystyriwyd adeg y dedfrydu. Rhagwelai’r heddlu’n gywir y
byddai Hilton yn cael dirwy fach a phrofiannaeth, ac y byddai cyn lleied o gyhoeddusrwydd
ag y bo modd. Yn y pen draw, dedfrydwyd Hilton i ddwy flynedd o brofiannaeth ar 19
Mawrth 1984.241 Erbyn hyn, roedd Hilton wedi troi’n 19. Nodwyd y trafodion mewn erthygl
yn y wasg ar y pryd. Yn ôl yr erthygl hon, talwyd y bechgyn (y cyfeiriai’r erlynydd atynt yn
“entrepreneurs”) 50 ceiniog am ddod â’r bechgyn eraill at Hilton.242
46. Rhoddir ystyriaeth gan yr heddlu i gyhuddo pob un o bum disgybl Knowl View o
droseddau megis flacmelio a chaffael ynghylch yr achos, ond ni aed ar ei ôl.243 Cyfeiria’r
cofnodion at y ffaith fod ofn y plant ar Hilton, a bod ei fam wedi cwyno wrth yr heddlu
amdano’n cael ei fygwth.244
47. Soniwyd wrth fynd heibio yn adroddiad Mr Hopwood iddi “ddod yn glir” fod un o’r
bechgyn a aeth ag un o’r bechgyn eraill at Hilton wedi mastyrbio ac alldaflu dros fachgen
arall oedd yn cysgu. Awgryma’r cofnodion na roddwyd gwybod am hyn ar y pryd.245
48. Roedd y digwyddiad cyfan yn enghraifft gynnar o fethiant yr ysgol i fynd i’r afael ag
achos difrifol iawn o gam-drin plant yn rhywiol. Roedd hwn yn rhybudd y dylid ystyried
Roderick Hilton yn berygl amlwg i blant ac yn fethiant i werthfawrogi’r risg y gallai plant
ei achosi i blant eraill. Mae’n egluro dwy thema sy’n dod i’r amlwg: portreadu’r plant yn
achoswyr y cam-drin rhywiol arnynt ac, yn sylfaenol, methiant i ystyried cam-drin rhywiol o
safbwynt y plentyn.
49. Byddai’r achos ym mis Ionawr 1984 yn codi eto yn 2014 yn ystod Operation Jaguar. Aeth
un o’r bechygyn, a oedd wedi mynd â bachgen arall at Hilton, at yr heddlu panyn oedolyn a
rhoi adroddiad fod athro, a oedd wedi ei gam-drin yn rhywiol, wedi dweud wrtho am ddod â’r
bechgyn at Hilton ac ar ddau achlysur ei fod wedi derbyn £15 am hyn. Disgrifiodd un plentyn
a oedd yn gyfaill iddo yn taflu poteli at Hilton er mwyn iddo roi llonydd iddo. Roedd y llall yn
fachgen iau nad oedd yn ei hoffi ac a adawodd gyda Hilton.246
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50. Yn ei thystiolaeth, cadarnhaodd y Ditectif Brif Arolygydd Jones i’r cyn-ddisgybl
gadarnhau nad oedd wedi sôn wrth yr athro ar y pryd am yr achos am y teimlai o dan
fygythiad. Nid oedd digon o dystiolaeth i enwi’r athro ac nid oedd y cyn-ddisgybl am gefnogi
erlyniad.247
51. Nid yw’n bosibl i ni ddod i unrhyw gasgliadau a oedd athro yn rhan ai peidio o drefnu i
blant gyfarfod â Hilton. Mewn ysgol weithredol, sy’n cael ei rhedeg yn dda, gallai hynny fod
yn anhebygol, ond ni ellir dweud hynny am Knowl View. P’un ai oedd athro yn rhan o bethau
ai peidio, mae’r ffaith fod disgyblion wedi cael arian gan Hilton er mwyn iddo allu cam-drin
yn rhywiol ddau o’u cyfoedion, o unrhyw safbwynt, yn anhygoel.
52. Chwe blynedd yn ddiweddarach yn 1990, roedd Hilton yn dal i fod yn rhan amlwg o
fywyd yr ysgol. Byddai’n ymosod yn rhywiol ar o leiaf un disgybl arall, ar ôl cael mynediad i’r
ysgol, ac aros ynddi am ddwy noson. Mae’r ffaith iddo barhau i fod yn rhan o fywyd yr ysgol
a cham-drin yn rhywiol blant eraill ar ôl 1984 yn dangos na chymerwyd erioed o ddifrif y risg
a greai.
53. Mae tystiolaeth i’r ysgol ddechrau ar gyfnod o ddirywiad yn y blynyddoedd ar ôl 1984.
Rhwng 1980 a 1985, roedd niferoedd y disgyblion yn gyson oddeutu 40. Ar ôl 1986, roedd
lleihad dramatig gyda’r niferoedd yn gostwng i isafbwynt o 19 yn 1989.248 Yn ei dystiolaeth,
awgrymodd Stephen Bradshaw fod swyddog lleoliadau Rochdale, Richard Flammer, wedi
peidio â lleoli opant yn Knowl View, gan ddewis eu hanfon y tu allan i’r fwrdeistref. Er ei
fod yn ofalus i ddweud nad oedd yn gwybod y rheswm pam, dyfalodd Mr Bradshaw mai’r
rheswm oedd ei fod yn gwybod yr ystyrid Ysgol Knowl View fel un yn methu â chyrraedd
y safon.249 Os oedd y wybodaeth hon yn hysbys yn yr Adran Addysg, dylid fod wedi
gweithredu arni’n bendant a thrwy hynny arbed y plant rhag blynyddoedd o gam-drin
pellach.
54. Yn 1988, symudodd yr ysgol o’i threfniant gyda’r awdurdodau lleol eraill a bellach Cyngor
Rochdale oedd yn llwyr gyfrifol amdani.250 Roedd hyn yn cyd-fynd â chryn ansefydlogrwydd
yn rheolaeth yr ysgol. Roedd Mr Hopwood yn absennol (oherwydd salwch) yn 1988 ac
ymddeolodd yn 1989. Daeth Ian Ashton yn Bennaeth Gweithredol ym mis Ionawr 1989.
Penodwyd Brett Andrews yn Ddirprwy Bennaeth ac wedyn daeth yn Bennaeth Gweithredol
ym mis Medi 1989. Ym mis Hydref 1990, cynigiwyd y dylid secondio Michael Poulton (a oedd
yn Bennaeth ar ysgol arall ar y pryd) i Knowl View. Roedd ymateb yn syth i’r achos gyda
Hilton ym mis Medi 1990. Dechreuodd ei secondiad am un tymor ym mis Rhagfyr 1990.
Penodwyd Mr Bradshaw yn Bennaeth a hynny’n effeithiol o fis Ebrill 1991.251 Ystyriai rhai
o’r tystion a ymddangosai ger ein bron fod hyn wedi creu gwagle o ran arweinyddiaeth nes
i Mr Bradshaw gael ei benodi. Cytunwn fod diffyg arweinyddiaeth affwysol ymhlith staff
yr ysgol, a dim ond penodiad Stephen Bradshaw a aeth i’r afael â hyn, ond nid oedd hwn yn
ateb cyflawn i’r hyn a aeth o’i le yn Ysgol Knowl View.
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Toiledau Smith Street
55. Roedd toiledau Smith Street yn gyfleusterau cyhoeddus ynghanol Rochdale. Roeddent
i’w cael ger yr orsaf fysiau gan edrych dros swyddfeydd bwrdeistrefol y dref (neu ‘The Black
Box’ fel y’u gelwid yn lleol). Yno hefyd, yn ôl cofnod a wnaed ar y pryd, yr âi dynion a fyddai’n
talu (a ddeuai, fe ymddengys, o bob cwr o ogledd-orllewin Lloegr) i gam-drin plant Rochdale
yn rhywiol.252
56. Doedd hyn ddim yn gyfrinach. Yn ei thysyiolaeth i’r Ymchwiliad, disgrifiodd y Rheolwr
Diogelu Plant (Janet Weeks, a adwaenir hefyd o dan yr enw Bowyer) sut yr oedd gan ei
swyddfa hi ar y degfed llawr (a oedd yn rhan o’r Adran Gwasanaethau Cymdeithasol) olygfa
ar y toiledau, o ble y byddai hi’n gweld bechgyn yn rheolaidd yn eistedd ar waliau’r gwelyau
blodau addurnedig ac yn dilyn dynion i mewn i’r toiledau. Roedd yn amlwg iddi hi a’r staff
eraill a welai hyn fod gweithgartwch rhywiol yn digwydd. Ystyriai hi fod hwn yn “batrwm a
oedd yn creu pryder”. Ymhlith y staff a oedd yn ymwybodol o hyn oedd y staff gweinyddol,
dau swyddog gwrywaidd a weithiai gyda Ms Weeks a’i rheolwr (na allai gofio ei enw).
Cysylltiwyd â’r heddlu a daethant i’r swyddfa i wylio’r stryd yn anffurfiol. Dysgodd Ms Weeks
fod rhai o’r bechgyn o Ysgol Knowl View.253
57. Ian Davey oedd Cyfarwyddwr Cynorthwyol Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor
Rochdale o 1989 ymlaen, gan ddod yn Gyfarwyddwr Gweithredol tua diwedd mis Mawrth
1991 ac, yn y pen draw, yn Gyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol ym mis Rhagfyr
1991. Wrth roi tystiolaeth, dywedodd wrth yr Ymchwiliad, tra roedd yn Gyfarwyddwr
Cynorthwyol, mewn geiriau eraill cyn diwedd Mawrth 1991, nid oedd ef yn bersonol yn
ymwybodol fod bechgyn yn cael eu cam-drin yn rhywiol yn nhoiledau Smith Street, er bod
ei swyddfa yntau ar ddegfed llawr y swyddfeydd bwrdeistrefol.254 Maes o law wrth roi
tystiolaeth, dywedodd na ddysgodd tan adroddiad Shepherd am yr ymelwa yn y toiledau.255
Dywedodd am chwe mis cyn adroddiad Shepherd fod ei sylw “wedi canolbwyntio bron yn
llwyr” ar faterion Middleton.256
58. Roedd y plant yr ymelwyd arnynt yn hysbys i’r awdurdodau. Ym mis Mawrth 1989
cynhaliwyd cyfarfod cynrychiolwyr o’r heddlu, gwasanaethau cymdeithasol ac addysg i
drafod grŵp o blant rhwng 10 a 14 a ddaeth ynghyd bob dydd yn y ‘Tasty Bite’, siop fwyd
leol, pan ddylent fod yn yr ysgol. Adnabuwyd deuddeg plentyn, ac roedd pump o’r rhain
yng ngofal Rochdale. Yn y man, nodwyd bod nifer o’r plant hyn yn cael eu hecsbloetio gan
ddynion a fyddai’n eu talu.257
59. Ystyriodd yr Ymchwiliad yn lled fanwl gofnodion gofal cymdeithasol tri phlentyn yn
benodol a oedd yn rhan o’r grŵp gwreiddiol ac a ecsbloetiwyd yn nhoiledau Smith Street.
Roeddent hefyd yn preswylio yn Ysgol Knowl View. Er mwyn diogelu cyfrinachedd yr
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unigolion hyn, ni fydd yr adroddiad hwn yn cyfeirio at wybodaeth a allai ddangos pwy ydynt.
Plant oedd y rhain a brofodd, rhynddynt, galedi sylweddol, chwalfa deuluol, ansicrwydd a
thrawma yn ifanc iawn yn eu bywydau.
60. Un o’r plant hyn oedd RO‑A9. Erbyn iddo gyrraedd 11 oed (yn Chwefror 1989), roedd
pryder eisoes ei fod yn rhan o rwydwaith o fechgyn a oedd yn yn cyflawni gweithredoedd
troseddol yn ogystal â gweithgarwch rhywiol. Penderfynwyd ei leoli mewn ysgol breswyl.
Dechreuodd yn Knowl View yn fuan wedyn, ar 14 Ebrill 1989.258 Ar 22 Awst 1989, cafodd ei
remandio mewn gofal. Ar 28 Awst 1989 (pan nad oedd ond yn 12 oed) codwyd pryderon ei
fod yn ‘puteinio’ a châi ei alw’n ‘fachgen rhent’ gan blant eraill.259
61. Mae’r wybodaeth am RO‑A10 yn dangos bod ganddo anawsterau dwys a chymhleth;
cymerwyd yntau hefyd i ofal. Yn 1989, roedd RO‑A10 yn 11 oed. Cofnododd nodyn
dydyddiedig 6 Ebrill 1989 yn ffeil gofal cymdeithasol RO‑A10 y ffaith fod tystiolaeth
ddibynadwy gan Gwnstabl Dunning ei fod yn cyflawni “gweithgareddau rhywiol amhriodol”
yn nhoiledau Smith Street.260 Mae nodyn ffeil dyddiedig 7 Ebrill 1989 gan weithiwr
cymdeithasol RO‑A10 yn bwrw goleuni pellach ar hyn ac yn dangos pa mor ddifrifol oedd
ei sefyllfa eisoes. Y wybodaeth gan PC Dunning oedd bod RO‑A10 wedi mynd at ddyn, gan
ofyn i’r dyn am 50c os oedd am chwarae gydag e. Aethai RO‑A10 at yr un dyn yn yr orsaf
fysiau a holi’r un cwestiwn iddo, gan ddweud bod hynny’n iawn am ei fod wedi cael £5 yr
wythnos gynt ac y gallai gael £5 neu £10 unrhyw bryd y dymunai.261 Roedd y ffaith bod
RO‑A10 yn ymwneud â dynion mewn oed yn achos pryder i’r teulu hefyd a dywedon nhw ei
fod wedi ei weld o gwmpas y dref gyda dyn.262
62. Yn yr un modd â RO‑A9, derbyniwyd RO‑A10 i Knowl View oherwydd pryder am ei les
ac mewn ymateb uniongyrchol i’r pryder ei fod yn ymwneud â dyn mewn oed yn nhoiledau
Smith Street.263 Trefnwyd cyfarfod â Phennaeth Gweithredol Knowl View (sef Mr Ashton
ar y pryd) i drafod derbyn RO‑A10 a derbyn aelod arall o’r teulu (RO‑A24) i Ysgol Knowl
View. Mae hyn yn berthnasol yn ddiweddarach yn yr adroddad hwn wrth ystyried beth
oedd staff Ysgol Knowl View yn gwybod am y plant hyn yn y camau cynnar. Roedd RO‑A10
ar fin dechrau yn yr ysgol ar 11 Mai 1989. Nododd cofnod ar yr un diwrnod gan weithiwr
cymdeithasol RO‑A10 fod ei ymddygiad hanan-gamdriniol yn gysylltiedig â’i weithgareddau
rhywiol yn nhoiledau Smith Street.264
63. Mewn cyfarfod ar 5 Mai 1989 rhwng gweithiwr cymdeithasol RO‑A10 a staff Knowl
View staff, rhoddodd y gweithiwr cymdeithasol wybod i staff yr ysgol am weithgareddau
‘bachgen rhent’ RO‑A10 o gwmpas yr orsaf fysiau, gan ddileu pob amheuaeth ynghylch y
ffaith fod staff Knowl View yn ymwybodol iawn o fregusrwydd RO‑A10 a’r risgiau a wynebai
cyn iddo gael ei dderbyn.265 Roedd cyfeiriad at RO‑A10 yn torri ei freichiau a’i goesau â
gwydr.266 Nid yn unig y parhaodd yr ecsbloetio arno pan leolwyd RO‑A10 yn Knowl View,
roedd hefyd yn cael ei ecsbloetio allan o’r ardal. Mae cofnod gofal cymdeithasol 8 Medi 1989
yn cofnodi adroddiad gan RO‑A24 am fynd i Salford gyda phlant eraill (gan gynnwys RO‑A9)
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i wylio pornograffi. Aeth RO‑A10 i ystafell wely gyda dyn a chael £5. Cofnodwyd achos
arall lle aeth RO‑A10 i mewn i sied gyda dyn a’i fastyrbio wrth i RO‑A24 wylio.267 Parhaodd
canlyniadau yr ecsbloetio flwyddyn yn ddiweddarach, oherwydd ym mis Medi 1990 roedd
rhaid i weithiwr cymdeithasol RO‑A10 ysgrifennu at yr heddlu ym Manceinion gan ofyn bod
RO‑A10, a oedd yn ddarostyngedig i Orchymyn Canolfan Bresenoldeb, yn cael canolfan
amgen i gyflawni’r gorchymyn oherwydd ei ymwneud rhywiol yn y gorffennol gyda dynion o
Salford.268
64. Rhywbeth a oedd yn creu rhagor byth o bryder oedd bod RO‑A9 a RO‑A10 yn blant a
oedd, yn ystod y cyfnod hyn, yn byw yn Ysgol Knowl View yn ystod yr wythnos ac mewn
cartrefi plant ar y penwythnos ac yn y gwyliau.269 Cadarnhaodd Gail Hopper mai arfer gwael
oedd hyn hyd yn oed yn 1990, ac y byddai wedi cael ei ystyried yn “ddryslyd ac amhriodol”.270
Derbyniwyd bod hyn yn arfer gwael gan Ian Davey hefyd yn ei dystiolaeth i’r Ymchwiliad.
Gwadodd ei fod yn gwybod bod yr arfer hwn yn digwydd. Fodd bynnag, derbyniodd mai
methiant cyffredinol ar ran Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Rochdale oedd
peidio â rhoi gwybod iddo am yr arfer.271
65. Darparodd RO‑A10 hefyd wybodaeth am beth oedd yn digwydd iddo. Ar 14 Awst 1989,
gwelodd ei weithiwr cymdeithasol gyda Dave Carter (o’i gartref plant) a dywedodd wrthynt
am ddyn yr oedd yn ymwneud ag e yn yr ordaf fysiau. Roedd y dyn hwnyn ei dridegau a
chafodd RO‑A10 arian ganddo am wneud “pethau drwg”. Roedd wedi mynd i gwt gydag e.
Roedd gwybodaeth bod bechgyn eraill yn gysylltiedig. Pwysleisiodd Mr Carter a’r gweithiwr
cymdeithasol wrth RO‑A10 nad oedd ar fai am beth oedd wedi digwydd iddo.272 Er ein bod
ni’n sicr fod eu bwriadau’n dda, mae’n anodd i ni ddeall pam mai hwn, i bob golwg, oedd
pen draw ymyriad unrhyw un gyda’r bachgen hwn. Yn wir, ar 24 Awst 1989, siaradodd
RO‑A10 a’i weithiwr cymdeithasol â heddwas, a chadarnhaodd RO‑A10 iddo fod yn rhan o
weithgareddau rhywiol yn y toiledau.273
66. Adeg adolygiad o achos RO‑A10, a gynhaliwyd ar ryw adeg cyn 3 Mawrth 1990 (lle’r
oedd staff o Knowl View a chynrychiolwyr o’r Gwasanaethau Cymdeithasol yn bresennol),
cofnodwyd bod yr “adran”, y tybir ei fod yn gyfeiriad at Wasanaethau Cymdeithasol, yn
“mynd i’r afael â’r drefn yng Ngorsaf Fysiau Rochdale”. Roedd yr orsaf fysiau gerllaw toiledau
Smith Street. Cynorthwyodd Gail Hopper ni gyda lleoliadau’r toiledau a’r orsaf fysiau wrth
roi ei thysiolaeth.274 Ymddengys fod y cyfeiriad at “fynd i’r afael â’r drefn” yn cyfeirio at fynd i’r
afael ag ecsbloetio plant, 275 ond nid oes tystiolaeth ynghylch y camau a gymerwyd. Roedd yn
glir fod yr ecsbloetio ar blant yng nghanol tref Rochdale wedi parhau, ni waeth pa gamau a
gymerwyd, os o gwbl.
67. Roedd gwybodaeth yn cael ei darparu i Ysgol Knowl View School nid yn unig gan
y Gwasanaethau Cymdeithasol ond hefyd gan yr heddlu. Dengys cofnod dyddiedig 9
Mawrth 1990 fod PC Bottomley mewn cysylltiad uniongyrchol ag Ysgol Knowl View am
weithgareddau ‘bachgen rhent’ wedi eu trefnu a oedd yn digwydd yn nhoiledau Smith Street
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ac a oedd yn cynnwys RO‑A9 a RO‑A10. Roedd hyn yn cynnwys 14 plentyn o wahanol
gartrefi plant a oedd wedi eu trefnu mewn cylch ac a oedd “yn gofyn am arian yn gyfnewid am
ffafrau rhywiol”. Bachgen hŷn oedd yn trefnu hyn (er mai dim ond 13 ydoedd). Mae’n bwysig
ein bod ni’n cofnodi yma ran o nodyn a wnaed gan aelod o staff Knowl View: “Dywedodd
PC Bottomley fod niferoedd enfawr o ddynion o bob cwr o ogledd-orllewin Lloegr wedi eu denu i’r
toiledau, yn wir roeddent wedi cyfweld pobl mor bell i ffwrdd â Blackpool! Mae’n eglur bod y ddau
fachgen mewn perygl ac maent mewn sefyllfa hynod fregus, y bydd angen ei monitro’n agos”.276
68. Noda un o gofnodion Knowl View dyddiedig 21 Mai 1990 y ffaith fod pedwar bachgen
o’r ysgol, gan gynnwys RO‑A10, yn rhan o hyn. Roedd yn hysbys i RO‑A10 a’r lleill fastyrbio
un dyn yn nhoiledau Smith Street a mastyrbiodd bachgen arall ddyn arall. Honnwyd hefyd
eu bod wedi dwyn eitemau megis ceir tegan, siocledi a bisgedi. Pan ddychwelasant i’r ysgol,
cyfaddefodd dau fachgen eu bod wedi mastyrbio dyn lleol.277
69. Awgrymai’r cofnodion hyn ddiffyg pryder ar ran y rheini a oedd yn gyfrifol am y plant
hyn. Nid oes unrhyw amheuaeth bod y ffaith iddynt gael eu hecsbloetio am arian wedi codi
problem frys ynghylch diogelu plant na bod unrhyw werthfawrogiad bod y plant hyn yn
cael eu cyflwyno i risg uwch o lawer. Ar 15 Mehefin 1990, rhoddodd pennaeth Ysgol Knowl
View (Steven Cohen, sydd wedi marw ers hynny) wybod i weithiwr cymdeithasol un bachgen
fod arno hepatitis, ac y credid iddo ei ddal trwy weithgareddau ‘bachgen rhent’.278 Mae’n
drawiadol i ni mor ffwrdd â hi a mater o ffaith oedd y cyfeiriad at y gred fod ar y bachgen
hepatitis a drosglwyddwyd yn rhywiol. Ymddengys na chafodd unrhyw ddylanwad ar
agwedd staff Ysgol Knowl View at y bachgen neu unrhyw blentyn arall a ecsbloetiwyd.
70. Awgryma cofnod, a wnaed o gyfarfod a gynhaliwyd ar 4 Mawrth 1991, fod, ym mis
Gorffennafy 1990, DC Goggins yn ymwybodol fod RO‑A10 yn “cynnig gwasanaethau” yn
nhoiledau Smith Street a mynd i ffwrdd mewn ceir gyda dynion. Roedd staff yn Knowl View
yn bryderus iawn ond teimlent mai ychydig y gallent ei wneud am nad oedd hon yn “ysgol dan
glol”.279
71. Ym mis Gorffennaf 1990, cofnododd gweithiwr cymdeithasol RO‑A10 gyfarfod a
gynhaliwyd â Paul Davies o Ysgol Knowl View. Nododd agwedd RO‑A10 at yr ecsbloetio:
“Nid yw am fod yn rhan ohono eto ac mae’n ddig wrth y dynion a oedd yn rhan o bethau...” 280 Er
bod tôn y nodyn yn gydymdeimladol â chyflwr truenus RO‑A10, eto i gyd mae’n rhoi’r argraff
mai mater i RO‑A10 oedd dod â’r ecsbloetio i ben (ac a oedd yn dibynnu ar ei ewyllys ef i
ddod ag e i ben).
72. Ar 15 Tachwedd 1990, ysgrifennodd Mr Andrews, sef Pennaeth Gweithredol Knowl
View ar y pryd, at y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol gan ddisgrifio bod RO‑A10
mewn perygl moesol mawr. Yr unig ffordd y gallai’r ysgol warantu ei ddiogelwch oedd trwy
dynnu ei esgidiau a’i ddillad allanol. Yn gyntaf, mae’n amlwg fod y Pennaeth Gweithredol yn
effro i’r risgiau yr oedd RO‑A10 yn eu hwynebu. Yn ail, dengys y llythyr gynefindra ar ran y
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol ag amgylchiadau RO‑A10.281

GMP000390_3
GMP000390_25
278
RHC002809_1
279
GMP000358_027
280
RHC002498_3
281
RHC002502_1
276

277

53

73. Paratôdd staff Knowl View adroddiad ar gyfer Brian Williams, a oedd yn Swyddog
Addysg Cynorthwyol ac Ymgynghorydd Anghenion Arbennig yn yr Adran Addysg.
Dywedodd yr adroddiad, dyddiedig 27 Tachwedd 1990, fod RO‑A10 yn dianc yn rheolaidd
o Knowl View a’i gartref gofal, a phan aeth ar goll nid oedd llawer o bobl yn gwybod ble’r
oedd wedi mynd. Roedd wedi cael ei godi yn nhoiledau Smith Street a phan ddychwelodd
o’i wirfodd roedd ganddo arian bob amser. Cyflwynodd yr adroddiad hwn y farn na ddylai
RO‑A10 ddychwelyd i Knowl View. Ychwanegodd yr adroddiad fod y bechgyn i gyd ar
ei uned dai yn gwybod am ei weithgareddau a bod RO‑A10 wedi cael “effaith wanychol a
thorcalonnus” ar bob un ohonynt y tymor hwnnw. Rydym yn nodi hyn am ei bod hi’n bwysig
pwysleisio bod hwn yn amser arbennig o sensitif i Knowl View. Ym mis Medi 1990, roedd
Roderick Hilton wedi llwyddo i dreulio dwy noson yn yr ysgol ac ymosod yn rhywiol ar o leiaf
un bachgen. Roedd yr Adran Addysg wedi cynnal ymchwiliad i’r hyn a oedd wedi digwydd,
ac roedd Brian Williams yn amlwg yn ymwybodol tua’r union adeg fod RO‑A10 yn cael ei
ecsbloetio yn nhoiledau Smith Street. Er nad yw’n cyfeirio’n uniongyrchol at y materion hyn,
mae’n ymddangos bod yr adroddiad hefyd yn nodi gwybodaeth ar ran Mr Williams am y
materion hyn.282
74. Nodwn i weithiwr cymdeithasol gofnodi’n ddiweddarach i Mr Bradshaw (y Pennaeth
a gymerodd yr awenau ar ôl i RO‑A10 adael Ysgol Knowl View ym mis Rhagfyr 1990)
ddweud wrth y gweithiwr cymdeithasol fod y bachgen wedi ei wneud yn fwch dihangol gan
staff Knowl View.283 Mae hyn yn cyd-fynd â thôn adroddiad staff Ysgol Knowl View wrth
Mr Williams.
75. Gwelwyd bod optimistiaeth gweithiwr cymdeithasol RO‑A10 y byddai (neu y gallai) ddod
â’r ecsbloetio i ben yn afreal. Yn ôl adroddiad pellach ym mis Rhagfyr 1990, roedd ei gynnydd
yn “hynod o hwyrfrydig” gyda “dim synnwyr o berygl corfforol na moesol”.284
76. Gadawodd RO‑A10 Knowl View ym mis Rhagfyr 1990. Nid oedd ond 12 oed. Mae’r
sefyllfa ynghylch RO‑A9 yn llai eglur. O’r cofnodion, ymddengys iddo redeg i ffwrdd o Ysgol
Knowl View am gyfnodau hir. Fodd bynnag, parhaodd yn ddisgybl yn Knowl View tan ymhell
mewn i 1991. Ar 6 Chwefor 1991, siaradodd gweithiwr cymdeithasol RO‑A10 â DC Goggins
mewn ymgais i egluro manylion rhan RO‑A10 yn y gweithgarwch rhywiol yn nhoiledau Smith
Street; roedd dryswch rhwng Ysgol Knowl View a’r gweithiwr cymdeithasol yn ei gylch. Yn ôl
y nodyn, roedd yn amlwg bod RO‑A10 wedi mynd at ddynion a chael 50c am eu mastyrbio.
Teimlai DC Goggins y bu achosion ym mis Mawrth 1989 ac y bu nifer ohonynt rhwng Ionawr
a Mai 1990.285
77. Yn hwyrach o lawer, ar 25 Hydref 1991, trosglwyddwyd gwybodaeth fod RO‑A9 yn rhan
o gam-drin cyfundrefnol o’r heddlu i’r Gwasanaethau Cymdeithasol. Yn ôl cofnodion gofal
cymdeithasol RO‑A9, darparodd yr heddlu enwau a chyfeiriadau tri dyn yr amheuwyd fod
RO‑A9 (a bechgyn eraill) yn ymwneud â hwy.286 O ran RO‑A9, noda memorandwm mewnol
y Gwasanaethau Cymdeithasol dyddiedig 31 Hydref 1991 fod ei besenoldeb yn yr ysgol
wedi bod yn wael ers dechrau tymor yr hydref a’i fod wedi bod ar goll o’i gartref ers tua mis.
Yn ystod y cyfnod hwn, fe’i gwelwyd mewn tri chyfeiriad ym Manceinion, a ymddangosai
eu bod yn rhan o rwydwaith lle câi bechgyn eu llochesu, a lle’r oedd cam-drin yn digwydd.
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Cyfeiriwyd hefyd at Rochdale yn “fan codi” i fechgyn fynd i Fanceinion. Cyfeiria’r adroddiad
yn benodol at ymgais Ysgol Knowl View i drefnu cyfarfod i adolygu lle RO‑A9 oherwydd ei
bresenoldeb.287
78. RO‑A9 oedd gwrthrych llythyr dyddiedig 11 Chwefror 1991 (sic) gan y Prif Arolygydd
Berry (bellach wedi marw) o GMP at Roger Graham, Rheolwr Ardal Gwasanaethau
Cymdeithasol Cyngor Rochdale.288 Esboniodd y llythyr fod yr heddlu wedi cynnal ymholidau
am frawd RO‑A9 yn ardal Manceinion Fwyaf ac y cafwyd RO‑A9 mewn cyfeiriad yr
aethpwyd i mewn iddo trwy warant. Cyfeiria’r Prif Arolygydd at “amheuaeth ryfedd” i RO‑A9
fod yn rhan o gyfarfodydd dirgel rheolaidd â dynion mewn oed dros gyfnod estynedig.
Mae hefyd yn glir o’r llythyr fod y Prif Arolygydd Berry wedi gobeithio y byddai cysylltiadau
agosaf rhwng y Gwasanaethau Cymdeithasol a’r heddlu er mwyn cynorthwyo gyda’r “mater
aflan” hwn ond “... ar y record, ymddengys mai ychydig iawn o gynnydd a wnaed”. Aeth y Prif
Arolygydd yn ei flaen i ddweud, “Rwy’n gweld gwahaniaeth clir rhwng materion rhywiol teulu
a’r rhai hynny sydd i’w gweld fel bod ar raddfa gyfundrefnol yn ymwneud â nifer o ddynion ifanc.
Felly mewn perthynas â’r ail gategori baswn yn croesau eich barn am sut y gall yr heddlu a’r
gwasanaethau cymdeithasol ddatblygu strategaeth ar y cyd.”
79. Mae’n glir o’r cofnodion, o 1989 ymlaen, fod yr heddlu, Adran Gwasanaethau Cyngor
Rochdale, ei Adran Addysg a staff Ysgol Knowl View yn ymbodol fod plant o Rochdale (gan
gynnwys disgyblion o Knowl View) yn cael eu hecsbloetio’n rhywiol am arian mewn toiledau
cyhoeddus yn Rochdale. Mae tystiolaeth glir fod yr heddlu a gwasanaethau cymdeithasol yn
gwybod fod grŵp o blant yng ngafael cyfundrefn o gam-din ym Manceinion.
80. Rydym yn casglu na chymerodd unrhyw unigolyn, nac unrhyw sefydliad a oedd yn
gyfrifol amdanynt, gamau pendant i fynd i’r afael â’r hyn oedd yn digwydd i’r plant hyn a
ecbloetiwyd. Mae cofnodion gwaith cymdeithasol unigol yn aml yn cyfleu cydymdeimlad,
ond ychydig iawn o weithredu go iawn i fynd i’r afael â’r cam-drin a ddioddefent. Roedd yr
heddlu’n ymwybodol iawn o’r problemau ynghylch y toiledau ond ymddangosent yn ddiegni,
ac yn analluog neu’n anewyllsgar i fynd i’r afael â nhw. At ei gilydd, mae’r cofnodoon yn
cyfleu llesgedd a diffyg ffocws a chyfeiriad; y cyfan a ddigwyddodd oedd bod y broblem yn
llusgo.
81. Nid oedd RO‑A9 a roddodd dystiolaeth i ni yn hollol sicr pyd yr anfonwyd ef i Ysgol
Knowl View, ond teimlai yr oedd pan oedd rhwng 12 a 14 oed. I ddechrau, meddyliai fod yr
ysgol yn iawn ond newidiodd hyn pan ymosodwyd arno’n rhywiol gan aelod o’r staff yn hwyr
gyda’r nos. Rhedodd i ffwrdd yn ei byjamas o’r ysgol i’w gartref, a oedd rhwng 2 a 3 milltir i
ffwrdd, ond ffoniodd ei fam yr heddlu ac aethant ag e yn ôl i Knowl View. Bu achos pellach
a oedd yn cynnwys yr un aelod o’r staff.289 Ecsbloetiwyd RO‑A9 gan un dyn yn benodol, sef
Anthony Whitehead, am ryw ddwy flynedd. Yn 2017, rhoddodd RO‑A9 dystiolaeth mewn llys
ynghylch cyfres o droseddau rhywiol difrifol a gyflawnwyd gan Whitehead yn ei erbyn ef, a
chafwyd Whitehead yn euog o’r rhain. Rhedodd RO‑A9 hefyd i ffwrdd o Knowl View am ei
fod yn gweld eisiau ei gartref.290 Cafodd RO‑A9 hefyd ei ecsbloetio gab ddynion hŷn eraill.
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82. Rydym yn gwbl bendant ein meddwl fod yr ecsbloetio ar blant yn Rochdlaeth yn hysbys
i lawer. Roedd hynny o ymdrechion a wnaed gan yr awdurdodau i fynd i’r afael â’r problemau
yn brin ac yn aneffeithiol.

Camdriniaeth cyfoed ar gyfoed yn Ysgol Knowle View
83. Nid problem newydd oedd gweithgarwch rhywiol rhwng plant yn Knowl View. Fel y
nodwyd eisoes, erbyn 1984, ystyriai Mr Hopwood fod gweithgarwch rhywiol rhwng bechgyn
eisoes yn rhan annatod o’r diwylliant. Awgryma cofnodion yn y blynyddoedd wedyn fod y
diwylliant hwn wedi parhau. Cadarnheir hyn gan adroddiad dyddiedig 9 Mawrth 1992, a
ysgrifennodd Mr Bradshaw a lle sylwodd y bu nifer o achosion rhywiol eu natur yn dyddio yn
ôl mor bell â 1981, wedi eu cofnodi a’u henwi, ond heb eu datrys, gyda difaterwch yn ei gylch
i bob golwg.291
84. Nid yw’r cofnodion hyn ar gael bellach ond mae cofnodion sydd wedi goroesi yn rhoi
rhyw amcan ynghylch yr achosion a gofnodwyd. Cofnoda eitem yn y llyfr log dyddiedig 11
Rhagfyr 1987 fechgyn yn mastyrbio ac yn sychu’r had dros fechgyn eraill.292 Mewn cofnod
arall dyddiedig 9 Mawrth 1990 nodwyd y clywyd y plant yn sôn am un plentyn a oedd yn
mastyrbio ac a oedd am i blentyn arall wylio.293
85. Rydym yn ystyried y mater hwn ar y sail y gallai fod arbrofi rhywiol cydsyniol rhwng
plant o’r un oedran sy’n byw mewn ysgolion preswyl, a’r angen i drafod y pwnc hwn gyda
sensitifrwydd. Yr hyn a’n trawodd ni wrth ystyried Ysgol Knowl View, fodd bynnag, yw’r
diffyg pryder yn gyffredinol y gallai gweithgarwch rhywiol rhwng plant fod o dan orfodaeth,
bwlio, yn frawychus ac yn niwediol yn y pen draw. Hyd yn oed ymhlith y plant hŷn a allai
gytuno i gyflawni gweithgarwch rhywiol â’i gilydd, mae’n codi cwestiynau am briodolrwydd
yr ymddygiad hwn ac a yw’r plant yn deall y peryglon a’r risgiau y gallai’r gweithgarwch hwn
ei greu. Eto mae’r hyn rydym wedi clywed sôn amdano a’r hyn rydym yn ei ystyried yn yr
adroddiad hwn yn bell iawn o fod yn arbrofi rhywiol gwybodus rhwng plant hŷn.
86. Nes i Mr Bradshaw gyrraedd yn 1991, ymddengys na fu fawr ddim addysg rhyw yn yr
ysgol. Roedd hyn wedi ei gofnodi’n helaeth yn yr ymchwiliadau a ddilynodd achos Hilton ym
mis Medi 1990. Mewn sefydliad a oedd yn methu amddiffyn plant rhag cam-drin rhywiol, yn
hytrach na rhoi i blant y wybodaeth yr oedd arnyn nhw ei hangen am sut i’w cadw eu hunain
yn ddiogel neu’r risgiau a wynebent, ni ddarparwyd unrhyw addysg rhyw na pherthnasoedd.
87. Eglura achos a ddigwyddodd yn 1989 sut yr ymatebodd Knowl View i gam-drin rhywiol
posibl un plentyn gan blentyn arall. Mewn llythyr dyddiedig 18 Ebrill 1989 gan Mr Ashton,
y Dirprwy Bennaeth Gweithredol ar y pryd, at y Prif Swyddog Addysg, ond wedi ei gyfeirio
at sylw Brian Williams, roedd un bachgen wedi nodi dau achos: cyfathrach eneuol ac ymgais
at gyfathrach refrol arno gan fachgen arall. Roedd hyn yn ymgais gan y bachgen arall i’w
dreisio’n rhefrol. Nododd y bachgen fod yr ymgais wedi digwydd eto.294
88. Mae’r llythyr yn dangos fod gan Mr Ashton ei amheuon am eirwiredd yr honiad
oherwydd amhoblogrwydd y plentyn yr honnwyd iddo fod wedi ymosod ar y llall.
Cyfwelwyd y bachgen hwn mewn ymgais ymddangosiadol i wneud iddo addef beth oedd
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wedi ei wneud. Cyfwelwyd hefyd y ddau blentyn gyda’i gilydd (a oedd yn cynnwys yr
achwynydd yn rhoi ei adroddiad gerbron y bachgen y dywedodd ei fod wedi ceisio ei
dreiddio’n rhefrol). Yn ôl y cofnodion, roedd Martin Digan (y rhiant tŷ a fu’n cyfweld y
bechgyn) o’r farn fod ymosodiad rhywiol difrifol wedi digwydd. Barn Mr Ashton oedd mai
gwell fyddai peidio â gorymateb ac ystyried yr achosion yng nghyd-destun bechgyn wedi eu
haflonyddu’n emosiynol yn arbrofi tra roedd ganddynt broblemau wrth greu perthnasoedd.
89. Mae rhagor o enghreifftiau yn y cofnodion sy’n awgrymu y gallai trais fod wedi chwarae
rhan mewn gorfodi plant i gyflawni gweithredoedd rhywiol. Mae adroddiad RO‑A11 o fis
Rhagfyr 1990 yn cyfeirio nid yn unig at brofiad cymhleth plant Ysgol Knowl View, ond hefyd
at y realiti y gallai trais fod yn ffactor yn y ffaith iddo ymwneud â rhyw geneuol.295 Arsylwyd
y math hwn o weithgarwch gan y staff, ar un adeg gan geidwad yr ysgol, a oedd hefyd wedi
cael rôl gofal (er gwaethaf diffyg cymwysterau addas ganddo).296 Adroddodd plant eraill beth
a welent.297
90. Dengys cofnodion eraill y sinigiaeth wrth drin y plant. RO‑A11 oedd un o’r plant a oedd
yn rhan o’r achos ym mis Medi 1990 pan dreuliodd Hilton ddwy noson yn yr ysgol. Datgelodd
i’r staff iddo gael rhan mewn perthynas rywiol â dyn hŷn. Pan dynnodd hyn yn ôl fis wedyn,
cafodd ei dderbyn gan y staff. Duncan Eaton oedd rhiant tŷ RO‑A11 yn Ysgol Knowl View a
chwaraeodd, felly, rôl ganolog yn ei ofal. Mewn adroddiad dyddiedig 31 Ionawr 1991, meddai
Mr Eaton am RO‑A11: “Oherwydd ei arhosiad yn ysbyty Prestwich, mae e’n credu bod ganddo
anawsterau seiciatrig. Yn fy marn i, nid oes ganddo fwy o broblemau emosiynol a chymdeithasol
nag unrhyw blentyn arall yn yr ysgol hon.” 298 Roedd RO‑A11 wedi bod yn glaf preswyl mewn
ysbyty seiciatrig cyn ei dderbyn i Knowl View. Nododd adroddiad seiciatrig ar RO‑A11 nad
oedd tystiolaeth o afiechyd meddwl ffurfiol, ond dangosodd anaeddfedrwydd emosiynol,
datblygiad cymdeithasol a ohiriwyd, anawsterau perthynas a diffyg sylw.299
91. Ystyriwyd cais RO‑A11 am brawf AIDS, er gwaetha’r ffaith y gallai fod o dan risg go
iawn, yn “siocdacteg”. Cofnododd y pryder y gallai’r prawf hwn gael goblygiadau megis ar
gyfer yswiriant.300 Ni fu esboniad ynghylch pam y teimlai RO‑A11 ei fod o dan risg neu a
oedd hyn yn rhywbeth a oedd yn pwyso ar ei feddwl. Ni ymddengys fod y ffaith ei fod yn
ymwneud yn rhywiol â phlant eraill wedi cael lle yn yr ystyriaethau. Roedd un bachgen yn
yr ysgol wedi dal hepatitis y credid ei fod yn deillio o weithgarwch rhywiol; nid oes unrhyw
dystiolaeth i hyn ysgogi unrhyw bryder am iechyd plant eraill. Yn sicr ni lwyddodd cais
RO‑A11 am brawf AIDS i wneud hynny.
92. Mae’n ymddangos i ni fod y cofnodion am RO‑A11 yn awgrymu bod y staff yn
wrthwynebus tuag ato; doedden nhw ddim am gredu ynddo. Awgryma’r cofnodion ynghylch
plant eraill na fu pethau’n well yn eu hachos nhw. Ar 14 Ionawr 1991, ymwelodd dau aelod
o’r staff â chartref RO‑A12 i drafod yn benodol neges gan ei fam fod bechgyn eraill wedi
ymosod arno’n rhywiol.301 Un o aelodau’r staff a anfonwyd i ymdrin â’r datgeliad hwn oedd
ceidwad yr ysgol yr oedd iddo rôl gofal, fel y nodwyd uchod, er nad oedd ganddo unrhyw
gymwysterau.
GMP000357_4-6
GMP000357_16
297
GMP000364_3
298
RHC000150_77
299
RHC000150_96
300
RHC000150_104; RHC000150_105
301
GMP000377_3-4
295
296

57

93. Ar 15 Ionawr 1991, ni soniodd RO‑A12, nad oedd ond yn 13, am arbrofi amhriodol, ond
datgelodd ynghylch ei gyd-ddisgyblion, “Roedden nhw wedi gwneud imi eu sugno a dywedon
nhw am adael iddynt ddefnyddio fy mhen-ôl. Os nad oeddwn yn gadael iddynt wneud hyn,
byddent yn fy nghuro.”302
94. Nid yw rhan y Swyddog Lles Addysg, Hilary Marsh, yn natgeliad RO‑A12 i eraill ymosod
arno’n rhywiol yn rhoi unrhyw gysur fod ei honiad wedi cael ei drin yn briodol. Awgryma
adroddiad gan Ms Marsh ar 21 January 1991: “bydd yr ysgol yn ymchwilio a chynghori’r (sic)
bechgyn cam-drin rhywiol…”303
95. Mae datgeliad RO‑A12 yn codi problem arall a ddylai fod wedi achosi’r pryder mwyaf
yn Ysgol Knowl View, sef y risgiau yr oedd y plant iau yn cael eu rhoi yn agored iddynt. Mae
tystiolaeth i blant llawer iau fod yn rhan o weithgarwch rhywiol gyda phlant hŷn yn yr ysgol.
Yn ystod ei dystiolaeth i ni, cadarnhaodd Mr Bradshaw, a ddaeth yn Bennaeth ym mis Ebrill
1991, fod gwybodaeth fod un o’r plant ieuengaf yn yr ysgol wedi ei gael yn y gwely gyda
bachgen hŷn, ei fod wedi chwarae gemau yn y toiledau yn hwyr y nos gyda bechgyn hŷn a’i
fod wedi ei annog i fynd ar wely bachgen arall ar ôl diffodd y goleuadau.304 Dylid nodi fod
plant o’r ysgol wedi eu hamau hefyd o gyffwrdd yn rhywiol, neu o ymwneud yn rhywiol, â
phlant llawer iawn yn iau, y tu allan i’r ysgol, megis brodyr a chwiorydd maeth.305 Byddwn
yn ystyried hyn ymhellach yn yr adroddiad hwn wrth astudio’r dogfennau a luniwyd gan
Mr Bradshaw.
96. Nododd cofnod arall o fis Awst 1992 nad oedd RO‑A18 wedi dychwelyd i’r ysgol er
mis Ebrill 1991, ac eithrio am un diwrnod, oherwydd bwlio, ac yntau wedi gweld ei gydddisgyblion yn cael eu cam-drin yn rhywiol gan ddisgyblion eraill.306
97. Cyn gynted ag yr oedd Ysgol Knowl View yn ymwybodol fod disgyblion yn cael eu
hecsbloetio y tu allan i’r ysgol a rhoi gwybod am orfodaeth gan ddisgyblion eraill yn yr ysgol,
dylent wedi bod yn effro i’r risgiau i’r plant ieuengaf yn yr ysgol. Ni ymddengys eu bod felly.
Mewn cyferbyniad, roedd diffyg chwilfrydedd na phyder cyffredinol ar ran y staff yn Ysgol
Knowl am beth a allai fod yn digwydd i blant yn eu gofal yn Knowl View trwy weithredoedd
disgyblion eraill. Nid oes tystiolaeth i hyn symbylu unrhyw bryder ynghylch pam roedd hyn
yn digwydd yn y lle cyntaf.
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Adran 2
Digwyddiad Hilton
1. Mae Adran 1 yn gosod y cyd-destun ar gyfer y digwyddiadau a gafwyd ym mis Medi
1990. Ar yr adeg honno, roedd nifer o blant o’r ysgol yn cael eu hecsbloetio gan ddynion
hŷn, ac roedd plant yn yr ysgol yn cyflawni gweithgarwch rhywiol gyda’i gilydd. Roedd y
ddwy broblem wedi eu gadael i lusgo. Yn yr adran hon, rydym yn archwilio beth ddaeth â’r
digwyddiadau hyn i’r pen, a beth (os unrhyw beth) a wnaeth i Ysgol Knowl View feddwl am
beth oedd yn digwydd i’r plant y dylai fod yn eu hamddiffyn. Fel y gwelwyd, mynegodd
rhai o’r rheini a oedd yn ymwneud â gofal plant unigol bryderon amdanynt, a gyflewyd i
swyddogion Cyngor Rochdale, ond ychydig o gamau a gymerwyd. Gyda’r cefndir hwn trown
at dresbasiad Roderick Hilton i mewn i’r ysgol ym mis Medi 1990.
2. Yn gynharach yn yr adroddiad hwn, cyfeiriwyd at y ffaith fod Roderick Hilton wedi ei
gael yn euog o ymosod yn rhywiol ar ddisgybl Ysgol Knowl View yn 1984. Mae llawer iawn
o dystiolaeth iddo ddod yn ffigwr parhaol yn yr ysgol, rhywun y goddefwyd ei bresenoldeb,
rhywun yr oedd arno yntau angen help a dealltwriaeth, yn hytrach na’r perygl clir a
phresennol yr oedd i blant yn yr ysgol. Crisialwyd hyn gan Duncan Eaton, aelod staff gofal
Knowl View, a ddywedodd wrth yr Ymchwiliad fod y Pennaeth Ysgol Gweithredol ar y pryd,
Mr Andrews, wedi gwahodd Roderick Hilton i’w dŷ, a oedd ar safle’r ysgol, am luniaeth a’i fod
“... yn ceisio gwneud ychydig o waith cymdeithasol gydag e. Cafodd wrandawiad cydymdeimladol
dros ben”.307
3. Ddydd Mawrth 11 Medi 1990, cofnododd Graham Hutchinson (y Dirprwy Bennaeth
Gweithredol) yn llyfr negeseuon yr ysgol fod Hilton yn yr ardal ac y dylai’r staff fod ar eu
gwyliadwraeth. Y ffeithiau diymwad yw bod Hilton wedi llwyddo i gael mynediad i’r ysgol y
noson honno ac wedi cysgu o dan wely bachgen.308 Drannoeth, sef dydd Mercher 12 Medi
1990, llwyddodd i gael mynediad i’r ysgol unwaith eto ac ymosododd yn rhywiol ar o leiaf
RO‑A14, bachgen bregus y bu ei amgylchiadau personol cyn dod i Ysgol Knowl View yn
achos pryder. Gwaharddwyd dros dro RO‑A14 drannoeth yr ymosodiad rhywiol arno, am ei
fod yntau wedi ymosod yn gorfforol ar fachgen arall o’r ysgol.
4. Mae’r cofnodion am yr achos hwn a sut y daeth i’r amlwg yn achos pryder ar wahân.
Nododd cofnod ar 11 Hydref 1990 fod, ar 17 Medi 1990, aelod o staff Ysgol Knowl View,
Paul Davies, wedi clywed Hilton yn dweud iddo fynd i mewn i Uned Norden (yr uned lle bu
Hilton yn aros dros nos), ac ysgogodd hyn Mr Davies i gyfweld â bechgyn o’r uned honno,
heblaw am RO‑14 a oedd wedi ei wahardd dros dro ac un bachgen arall.309 Dyma pryd y
datgelodd y bechgyn i Hilton dreulio’r noson yn ystafell RO‑A14.
5. Mae’n anodd cysoni hyn â nodyn a wnaed dridiau yn gynharach, ar 14 Medi 1990, lle
disgrifiodd Mr Hutchinson sut y rhoddwyd gwybod fore Mawrth fod Hilton yn y cyffiniau,
a nos Iau (sef 13 Medi 1990) iddo gael ei weld gydag un o’r disgyblion am 9.30pm (ger drws
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Uned Norden), a dywedwyd wrtho am adael, ond fe’i gwelwyd ar dri achlysur pellach y
noson honno gyda’r un bachgen. Yn ôl y nodyn, cafodd yr heddlu wybod am hyn, ond ni
wnaethant ddim. Mae’r nodyn yn mynd yn ei flaen i gofnodi am 10.35pm fod grŵp o fechgyn
yn siarad â Hilton a ddywedodd wrthynt am adael iddo ddod i mewn. Am 11.15pm fe’i
gwelwyd gan aelod o’r staff ar y to ac ymdriniwyd ag e. Yn y nodyn, dywedir fod dau fachgen
wedi dweud wrth y staff fod Hilton wedi treulio’r noson o dan wely RO‑A14 nos Fawrth a
nos Fercher, a daw i gloi trwy ddweud “Mae Rod wedi rhoi £1 i RO‑A16 a rydyn ni’n credu y
bydd Rod eisiau gwerth cnawdol am ei arian yn hytrach na darn £1…” 310
6. Y gwir amdani oedd bod Hilton eisoes wedi cael gwerth cnawdol am ei arian. Er bod y
staff wedi cael clywed fod Hilton wedi treulio dwy noson yn ystafell y bachgen, ni ofynnwyd
i RO‑A14 beth oedd wedi digwydd nes iddo ddychwelyd i’r ysgol ar 21 Medi 1990.311
7. Dywed nodyn pellach ar 18 Medi 1990 fod aelod o’r staff wedi cysylltu â swyddog prawf
a roddodd wybod iddo fod Hilton wedi torri gorchymyn prawf. Gyda thanosodiad dadlennol,
roedd swyddog prawf Hilton o’r farn, gan fod Hilton yn droseddwr rhywiol Atodlen 1 “nid
afresymol” fyddai ei gadw i ffwrdd rhag safleoedd lle’r oedd plant.312
8. A dychwelyd i ganlyniadau uniongyrchol achos Hilton, rhoddodd RO‑A14 adroddiad i’r
NSPCC ar 21 Medi 1990. Roedd hwn yn fyr heb unrhyw fanylion ynghylch yr amgylchiadau
cefndirol. Cofnodwyd i Mr Eaton ddweud mai safbwynt yr heddlu oedd nad oedd dim y
gallent ei wneud tra roedd plant yn gwahodd Hilton i mewn i’r ysgol (gan nad oedd yn torri i
mewn). Ymddengys mai barn yr NSPCC oedd mai’r heddlu a ddylai drafod yr achos.313
9. Mae’n anodd meddwl am fethiant mwy affwysol ar ran ysgol i amddiffyn ei digyblion
na gallu rhywun a oedd wedi ei gael yn euog o droseddau rhywiol i dreulio dwy noson yn
adeiladau’r ysgol a cham-drin yn rhywiol o leiaf un plentyn. Ar ôl clywed yr holl dystiolaeth,
rydym wedi dod i’r casgliad nad yw’n ymddangos i neb a fu’n ymdrin â’r achos hwn ar y pryd
roi iddo’r pwysigrwydd a’r sylw brys yr oedd yn galw amdanynt.
10. Roedd galwad amlwg i fynd at wraidd yr achos yn gyflym ac i wybod union natur
ymwneud y disgyblion eraill yn nigwyddiadau’r ddwy noson. Roedd, a dweud y lleiaf, dirfawr
angen am ddarganfod a oedd plant eraill wedi eu cam-drin.
11. Nid oes unrhyw dystiolaeth i awgrymu bod y plant ar Uned Norden wedi eu cyfweld
yn briodol i ganfod beth oedd wedi digwydd ac a oedd unrhyw blant eraill wedi cael eu
cam-drin gan Hilton. Mae hyn er gwaethaf yr amheuon cynnar fod mwy i’r achos hwn, ac y
gallai fod eraill wedi cael eu cam-drin. Nid oedd unrhyw gofnodion o gyfweliadau ac nid oes
unrhyw gyfeiriadau yn unrhyw un o’r adroddiadau at gynnwys y cyfweliadau. Er ei bod yn
ymddangos i Mr Davies siarad â bechgyn Uned Norden rywbryd o gwmpas 17 Medi, nid oes
dim i awgrymu fod hyn wedi ei ddogfennu nac unrhyw beth mwy na sgwrs anffurfiol ag un
aelod o’r staff.
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12. Rydym yn gwybod i Hilton ymddangos gerbron Llys yr Ynadon ar 7 Rhagfyr 1990 a
phledio’n euog i ymosod yn anweddus ar RO‑A14.314 Gohiriwyd y mater tan 4 Ionawr 1991
am adroddiadau, gydag amod mechnïaeth na fyddai’n mynd i mewn i dir yr ysgol. Ar 22
Chwefror 1991, fe’i dedfrydwyd i 2 flynedd o brawf.315
13. Pe bai’n fyw o hyd, byddem wedi hoffi’n fawr glywed gan RO‑A14. Gwaetha’r modd, bu
farw yn 1996. Yn ôl Mr Digan, dywedodd RO‑A14 wrtho fod ceidwad yr ysgol wedi gadael
Hilton i mewn i’r ysgol.316 Ni allwn ddweud a oedd hyn yn gywir ond rydym yn fodlon fod
Hilton yn berffaith abl i gysgu ar dir yr ysgol o bryd i’w gilydd. Beth bynnag fo’r sefyllfa yn
union, yr hyn na ellir ei amau oedd bod modd i Hilton gael mynediad i’r ysgol yn hawdd, i
aros yn ystafell plentyn yn hollol ddiarwybod i’r staff a bod modd i blant symud o gwmpas yr
ysgol gyda’r nos (gyda Hilton) gyda rhyddid ymddangosiadol.
14. Ni roddodd staff yn Ysgol Knowl View wybod i’r Adran Addysg yng Nghyngor Rochdale
am yr achos tan 21 Medi 1990. Rhoddodd Mr Hutchinson wybod i Brian Williams (yr
Ymgynghorydd Anghenion Arbennig yn yr Adran Addysg) a ddaeth i’r ysgol ar y diwrnod
hwnnw. Ymddengys fod y staff wedi eu cyfweld am beth oedd wedi digwydd ar 24 Medi ac
wedyn eu cyfweld eto ar 11 a 12 Hydref 1990. Yn ôl Diana Cavanagh, rhoddodd Mr Williams
wybod i Gadeirydd y Pwyllgor Addysg, y Cynghorydd Mary Moffat, cyn rhoi gwybod iddi
hithau ar 24 Medi 1990 am y digwyddiadau.317
15. Rhoddod y cyfweliadau staff hynny gyfle i’r staff yn yr ysgol ddod â’r materion
am ecsbloetio’n uniongyrchol i sylw’r Adran Addysg. Rydym wedi ystyried cofnodion
cyfweliadau’r staff yn ofalus. Ystyriai Paul Davies na allent fod wedi atal Hilton rhag mynd i
mewn i’r ysgol i gam-drin plant.318 Mae ymateb y Pennaeth Gweithredol, Brett Andrews’ i’w
nodi’n benodol: “Roedd hi’n amhosibl gwneud unrhyw beth i atal y tresbaswr rhag dod i mewn, yn
y modd hwn!”319 Ategwyd y farn hon gan y Pennaeth Gofal ar y pryd (Steven Cohen).320
16. Disgrifiodd Mr Davies noson Hilton yn yr ysgol ar 11 Medi yn “noson o gastiau” gan
ddweud ar yr un pryd, er bod Hilton wedi cysgu o dan wely RO‑A14, fod bechgyn yn eu
dinoethi eu hunain iddo.321 Mae cyfeiriadau at y ffaith fod y disgyblion yn teimlo’n flin am
Hilton.322 Awgrymodd ceidwad yr ysgol fod mwy i Hilton, ei fod yn ddialgar pan oedd yn
feddw, ac yn ddifrïol, ac iddo fygwth llosgi tŷ ceidwad yr ysgol.323
17. Dywedodd Martin Digan (rhiant tŷ ar y pryd) iddo siarad â Hilton, yr oedd yn ei adnabod
ers wyth mlynedd, a’i fod wedi cadarnhau beth oedd wedi digwydd. Soniodd Mr Digan
hefyd fod Hilton wedi cyflawni gweithgarwch rhywiol â disgyblion o’r ysgol ryw saith
mlynedd ynghynt.324 Mae hyn yn gyson â’r ffaith fod Hilton wedi ei gael yn euog o ymosod
yn anweddus ar un o fechgyn Knowl View yn 1984.325 Ymddengys mai Mr Digan oedd yr
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unig aelod o’r staff i grybwyll hyn. Dywedodd hefyd mai’r aelod o’r staff ar ddyletswydd ar
11 Medi oedd y Dirprwy Gweithredol ond iddo gysgu yn ei dŷ ei hun, felly nid oedd unrhyw
staff ar ddyletswydd ar ochr hŷn yr ysgol.326
18. Disgrifiodd Duncan Eaton (rhiant tŷ ar y pryd hefyd) fod y bechgyn wedi cael parti
gyda Hilton ar y noson gyntaf a aeth ymlaen tan 5 neu 6 y bore. Cofnodwyd i Mr Eaton
ddweud fod yr ysgol wedi hwylio’n agos i’r gwynt gyda’r staff yn cysgu yn eu tai eu hunain.327
Deallwyd wrth hyn fod y staff a ddylai fod wedi bod yn cysgu i mewn wedi cysgu yn hytrach
yn eu cartrefi eu hunain.
19. Pan roddodd Mr Eaton dystiolaeth i’r Ymchwiliad, rhoddodd yr argraff i ddechrau bod
y ffaith i Hilton fynd i mewn i’r tŷ ar 11 a 12 Medi rywsut yn gysylltiedig â derbyn RO‑A11
yn diweddar, nad oedd ond wedi cyrraedd yr wythnos honno. Aeth Mr Eaton yn ei flaen i
gywiro’r argraff honno ond gwnaeth sylwadau ar y ffaith fod derbyn RO‑A11 yn amhriodol
am ei fod mewn perthynas ag oedolyn o ddyn.328 Nid oes gennym amheuaeth ar sail yr hyn
rydym wedi ei weld a’i ddarllen fod Hilton wedi targedu’r ysgol a’i disgyblion am flynyddoedd
erbyn amser achos Medi 1990. Mae derbyn RO‑A11 yn codi problemau ar wahân oherwydd
ei gefndir seiciatrig a’i ddatgeliad ei fod mewn perthynas ag oedolyn, ond ni ellir ystyried
iddo achosi newid yn ymddygiad y plant eraill.
20. Yr hyn na ddylai’r cyfweliadau staff fod wedi gwneud oedd rhoi unrhyw dawelwch
meddwl i Gyngor Rochdale am sut oedd yr ysgol yn cael ei rheoli. Nid yn unig y gwelwyd
agwedd wangalon ymhlith rhai o aelodau’r staff ynghylch sut y gallent fod wedi atal Hilton
rhag mynd i mewn i’r ysgol a cham-drin plant (fel yr oedd wedi gwneud yn y gorffennol), ond
hefyd roedd diffyg eglurder pendant yn eu plith ynghylch y trefniadau ‘cysgu i mewn’ cywir
yn yr ysgol. A dweud y gwir, nid oedd unrhyw staff effro yn ystod y nos ac roedd cyfeiriadau
at staff a ddylai fod ar ddyletswydd ‘cysgu i mewn’ nad oeddynt yn cysgu yn yr ystafelloedd
dyletswydd bob tro.329 Roedd arwydd clir mai Mr Andrews, y Pennaeth Gweithredol, oedd
un o’r rheini a ddylai fod ar ddyetswydd ar un o’r nosweithiau y llwyddodd Hilton i gael
mynediad, ond nid oedd yno. Yn y man, byddai’n dod i’r amlwg mai rhan o’r rheswm pam nad
oedd staff yn ymwybodol o achosion yn y nos oedd oherwydd eu gweitharwch rhywiol eu
hunain gyda’i gilydd. Ni ddaeth hyn i’r wyneb yn ystod ymholiadau Hydref 1990.
21. Ni soniodd yr un aelod o’r staff ym mis Hydref 1990 fod nifer o blant o’r ysgol yn cael
eu hecsbloetio’n rhywiol yn nhoiledau Smith Street. Yn ogystal, nid oedd unrhyw gyfarfod i’r
holl staff i drafod beth oedd wedi digwydd ar ôl achos Hilton.
22. Dyma pryd mae Diana Cavanagh yn ymddangos yn y digwyddiadau yn Ysgol Knowl
View. Cafodd ei gwneud yn Brif Swyddog Addysg Dros Dro ar gyfer Rochdale ym mis
Medi 1990 (ar ôl ymddeoliad Neville Naylor). Credai Mrs Cavanagh iddi ddechrau ar ei rôl
weithredol ar yr un pryd ag achos Hilton.330 Aeth yn ei blaen i’w phenodi’n Gyfarwyddwr
Addysg ar ddechrau 1991.
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23. Roedd hi’n dyst pwysig iawn yn yr ymchwiliad hwn. Ei hymwneud cyntaf yn Ysgol Knowl
View oedd llunio adroddiad byr, Serious Incident at Knowl View School, dyddiedig 24 Hydref
1990.331 Yn yr adroddiad hwnnw, gwnaeth Mrs Cavanagh y sylw nad oedd achos o fath
Hilton yn anghyffredin mewn ysgolion preswyl ond ni ddylai hynny arwain at ei fychanu na’i
gymryd yn ysgafn. Nid oes unrhyw arwydd yn yr adroddiad ei bod hi’n ymwybodol o unrhyw
gefndir ehangach i’r achosion hyn. Bwriadwyd i’r adroddiad fod yn fan cychwyn ar gyfer
trafodaeth gan lywodraehwyr ysgol.
24. Mae ei hadroddiad yn cyfeirio at y ffaith fod yr heddlu wedi cyfweld bechgyn a oedd yn
rhan o achos Hilton. Cadarnhaodd Mrs Cavanagh mewn tysyiolaeth nad oedd wedi gweld
unrhyw gyfweliadau o’r fath. Deallodd i’r ysgol gynnal cyfweliadau.332 Fel y nodir uchod, ni
chanfu’r ymchwiliad unrhyw gofnodion o unrhyw gyfweliadau a gofnodwyd gan yr ysgol.
25. A hepgor nad oedd y cyfweliadau staff yn cyfeirio at ecsbloetio disgyblion Ysgol Knowl
View yn rhywiol, dylent wedi creu pryder ar ran yr Adran Addysg am les disgyblion Ysgol
Knowl View. Cododd cyfeiriad wrth fynd heibio bod plant wedi dinoethi eu hunain i Hilton ar
11 Medi y posibilrwydd realistig o agwedd fwy sinistr o lawer i’r noson honno.
26. Fel y dywedwyd, anelwyd adroddiad Mrs Cavanagh at Fwrddy Llywodraethwyr a
gyfarfu â Mrs Cavanagh ar 25 Hydref 1990. Ar 17 Hydref 1990 roedd y Bwrdd wedi
gwrthod clywed gan Cliff Bentley (yr Ymgynghorydd Arbennig) am y digwyddiadau ar 11 a
12 Medi fel eitem arbennig ar eu hagenda. Yn ei thystiolaeth, esboniodd Mrs Cavanagh ei
bod yn credu fod hyn agwedd amddiffynnol ar eu rhan a honno’n deillio o bryder y byddai’r
Adran Addysg yn feirniadol o’r llywodraethu.333 Dymunai’r Llywodraethwyr gyfarfod eto i
ffurfio eu hymateb.334 Cyfarfu’r Bwrdd, felly, ar 7 Tachwedd 1990. Mae’r ffaith fod cyfarfod
y Llywodraethwyr wedi ei gynnal bron deufis ar ôl yr achos yn awgrymu nad oedd unrhyw
deimlad o frys ar eu rhan hwythau chwaith.
27. Er ei fod yn parhau ar fechnïaeth ac yn disgwyl dedfryd, parhaodd Hilton i fod yn rhan o
fywyd Ysgol Knowl View. Ar 8 Rhagfyr 1990, dywedodd disgyglion ei fod yn y siopau’n yfed
a bod ganddo ddryll.335 Ar 21 Rhagfyr 1990, anfonodd Mr Andrews lythyr at Hilton y gellid
ei ystyried, o dan yr amgylchiadau, yn un hynod o gwrtais, yn gofyn iddo gadw o’r ysgol.
Ffoniodd Mr Andrews ar 9 Ionawr 1991 i gwyno amdano.336
28. Byddai hyn yn nodweddiadol. Un o elfennau mwyaf brawychus achos Hilton oedd, hyd
yn yn oed ar ôl ei gael yn euog yn 1984 a 1990 o gam-drin disgyblion Ysgol Knowl View
yn rhywiol, parhaodd i dargedu a phoeni’r ysgol a’r disgyblion yn ddirwystr i bob pwrpas.
Cytunwn â’r dystiolaeth a roddodd Mr Bradshaw mai’r ail ddigwyddiad oedd math mwyaf
difrifol o achos y gallai unrhyw ysgol breswyl ei wynebu,337 ond, ar wahân i gyfweld â staff,
prin yw’r dystiolaeth i hyn ysgogi gofid pryderus neu gamau pendant yr oedd mor amlwg
eu hangen. Ni ymddengys iddo hyd yn oed symbylu ymchwiliad i wybod a oedd y Dirprwy
Gweithredol wedi esgeuluso ei ddyletswyddau trwy beidio â bod ar y safle.
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29. Ni ysgogodd achos Hilton ystyriaeth ehangach chwaith am y problemau cam-drin
rhywiol eraill a oedd yn effeithio ar yr ysgol. Tystiolaeth Mrs Cavanagh oedd na soniodd neb
wrthi ym Medi/Hydref 1990 fod rhai disgyblion yn cael eu cam-drin yn rhywiol. Ni chofiodd
glywed am hyn tan ddechrau 1991. Ei chof am weithgarwch rhywiol ymysg cyfoed ar gyfoed
oedd na ddaeth i ddeall ei ddifrifoldeb tan fis Chwefror/Mawrth 1991, a chyn hynny y
disgrifiad ar unrhyw weithgarwch yr oedd hi wedi clywed amdano oedd “chwarae gwirion”.338
Felly, yn ôl a ddywedodd hi, ni ddaeth y darlun llawn i’r amlwg am nifer o fisoedd.
30. O ran olrhain yr ymateb i ddigwyddiad Hilton, cafwyd cyfarfod Llywodraethwyr ar
7 Tachwedd 1990.339 Mae cofnodion y cyfarfod yn dangos bod gwelliannau i ddiogelwch
yr ysgol yn parhau i fod yn rhagorol. Maent hefyd yn cofnodi Mr Andrews yn dweud, pan
gyrhaeddodd yr ysgol, bod rhai aelodau o’r staff o’r farn ei bod yn briodol llusgo disgyblion
gerfydd y gwallt a’u taflu yn erbyn y wal, ond roedd llawer llai o drais nawr. Mynychodd
yr Uwch-arolygydd Marshall y cyfarfod hwn hefyd. Fe’i cofnodwyd iddo ddweud y gallai’r
heddlu gymryd camau yn unig pe bai Hilton yn feddyliol gythryblus neu’n torri’r heddwch yn
fwriadol.
31. Fodd bynnag, cymerwyd camau i benodi Michael Poulton, Dirprwy Bennaeth dros dro o
Oulder Hill (ysgol uwchradd ‘brif ffrwd’). Dechreuodd y swydd hon ym mis Rhagfyr 1990, er
gwaethaf amharodrwydd cychwynnol gan y Llywodraethwyr.340
32. Roedd y camau gweithredu uniongyrchol a gymerodd Mrs Cavanagh yn briodol ar gyfer
rhywun sy’n meddu ar ei rôl.

Ymglymiad Dr Alison Fraser
33. Roedd Dr Alison Fraser yn seiciatrydd ymgynghorol a oedd yn arwain yr Uned Plant a
Phobl Ifanc yn Ysbyty Birch Hill. Ymgymerodd â’r swydd hon ym mis Tachwedd 1986. Yn 1987
neu o gwmpas hynny, dechreuodd ymweld ag Ysgol Knowl View unwaith bob pythefnos.
Pwrpas yr ymweliadau hyn oedd cynnig cymorth a chyngor i staff, ond rhoddodd y gorau i fynd
i’r ysgol oherwydd nad oedd staff yn defnyddio’r gwasanaeth; teimlai nad oedd llawer o werth
i’w hymweliadau barhau.341 Roedd hyn yn gwrthgyferbynnu ag agwedd mewn ysgol ddydd i
blant ag anawsterau emosiynol ac ymddygiadol yr ymwelodd â hi (Ysgol Brownhill).
34. Ymddengys bod Dr Fraser wedi ymgymryd eto yn yr ysgol ar ôl digwyddiad Hilton wrth
i nifer o fechgyn o Knowl View gael eu cyfeirio ati am therapi.342 Ei hatgof hi oedd bod yr
atgyfeiriadau’n ymwneud â bechgyn yn hongian o gwmpas toiledau Stryd Smith, ymddygiad
rhywiol gan y bechgyn a rhywun yn torri i mewn i’r ysgol. Gwnaeth yr hyn a glywodd hi ei
harwain i ffonio Mrs Cavanagh yn uniongyrchol ym mis Rhagfyr 1990.343 Pwrpas galwad Dr
Fraser oedd rhoi gwybod i Mrs Cavanagh am y bechgyn o Knowl View a gafodd eu cyfeirio
ati a phwy oedd â phroblemau difrifol iawn. Yr hyn sy’n aneglur yw faint ymhellach yr aeth
y sgwrs ac yn benodol a drafodwyd ecsbloetiaeth disgyblion yn nhoiledau Stryd Smith.
Gyda threigl amser, ni allai Dr Fraser gofio’r hyn a drafodwyd. Dywedodd Mrs Cavanagh
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yn ei thystiolaeth bod yr alwad am atgyfeiriadau iddi hi o’r ysgol, nid oeddent yn trafod
digwyddiad Hilton ac ni wnaethon nhw fynd i unrhyw fanylion am doiledau Stryd Smith neu
gam-drin cyfoed ar gyfoed.344
35. Roedd Christine Scarborough, a oedd yr uwch weithiwr cymdeithasol yn yr Uned Plant
a Phobl Ifanc, a bu’n gweithio gyda Dr Fraser, wedi rhoi peth o’r cyd-destun i ni i’r alwad
ffôn. Eglurodd fod yr ecsbloetiaeth ar ddisgyblion Ysgol Knowl View wedi’i grybwyll mewn
llythyrau cyfeirio a anfonwyd am y bechgyn ychydig fisoedd ar ôl digwyddiad mis Medi.345
36. Esboniodd Mrs Scarborough ei bod hi’n poeni pam y gellid gadael i fechgyn ifanc fynd i
doiledau Stryd Smith gyda’r nos a pham na chawsant eu diogelu. Roedd hi eisiau gwybod sut
roedd rhywun wedi torri i mewn i Ysgol Knowl View ac wedi bod yno am ddwy noson. Roedd
hi eisiau gwybod sut y caniatawyd hynny a lle’r oedd y staff. Roedd gwneud atgyfeiriad i
ddarparu triniaeth i’r bechgyn yn “gwbl amhriodol” cyn i’r gamdrinaeth gael ei hatal; roedd yn
rhaid i’r plant gael eu diogelu yn gyntaf.346 Esboniodd Mrs Scarborough ei bod hi a Dr Fraser
yn pryderu am yr atgyfeiriadau ac yn ceisio codi eu pryderon tua diwedd 1990. Disgrifiodd
ei bod yn ceisio darganfod beth oedd ymglymiad y Gwasanaethau Cymdeithasol gyda’r
bechgyn ond bod “neb yn ei weld fel unrhyw fath o ddigwyddiad difrifol.” 347
37. Cadarnhaodd wrthym ei bod yn amlwg mai’r teimlad gan y Gwasanaethau Cymdeithasol
oedd nad eu problem nhw oedd hon ac y dylai’r Adran Addysg fynd i’r afael â hi.348 Yn ôl
hi, dyma beth a ysgogodd Dr Fraser a hithau i ysgrifennu at Mrs Cavanagh. Disgrifiodd y
trywydd hwn yn ei thystiolaeth fel yr “opsiwn niwclear”gan nad oedd hi’n arferol mynd yn
uniongyrchol at gyfarwyddwr gwasanaeth arall.349 Roedd hi hefyd yn cofio bod rhywun
yn yr Adran Addysg wedi dweud fod adolygiad wedi ei gynnal ar Ysgol Knowl View ac nad
oedd yn cael ei ystyried yn broblem.350 Atgof Mrs Scarborough oedd y dylai’r llythyr fod
wedi cael ei anfon rhwng Nadolig 1990 a 4 Mawrth 1991 (dyddiad y cyfarfod a gynhaliwyd
yn y pen draw ymhlith staff yr ysgol, Dr Fraser, Mrs Scarborough a chynrychiolwyr Cyngor
Rochdale).351
38. Ni allai Dr Fraser gofio’r alwad i Mrs Cavanagh ond cadarnhaodd fodolaeth y llythyr.
Cadarnhaodd hefyd fod pryderon ynglŷn â gweithgarwch rhywiol cyfoed ar gyfoed yn yr
ysgol ond bod rhai gweithwyr cymdeithasol wedi bod o’r farn mai dyna sut oedd hi gyda
bechgyn. Roedd ei thîm yn credu y gallai fod yn ymddygiad cymhellol, ond roeddent yn cael
eu hystyried yn “ffwdanus a dosbarth canol”.352 Pan ofynnwyd iddi beth, yn ei barn hi, oedd yn
gwahaniaethu beth oedd yn digwydd yn Ysgol Knowl View o’r ‘norm’, nododd fod nifer fawr
o fechgyn mewn lleoliad preswyl yr oedd yr awdurdodau yn gyfrifol amdanynt, ei phryder
ynghylch lefel yr oruchwyliaeth, a’r ffaith bod yr ymddygiad hwn yn digwydd y tu mewn a’r
tu allan i’r ysgol.
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39. Yn amlwg, roedd Dr Fraser yn ystyried bod cael cysylltiad uniongyrchol â’r Cyfarwyddwr
Addysg yn gam hynod o bwysig iddynt ei gymryd. Nid oes gennym unrhyw amheuaeth bod
gan Dr Fraser a Mrs Scarborough bryderon gwirioneddol am y bechgyn a gyfeiriwyd at yr
uned a gwelsant, ar unwaith, y materion amlwg godwyd gan yr atgyfeiriadau hynny. Mae
gan Dr Fraser a Mrs Scarborough y clod yn yr ymchwiliad hwn o fod wedi cydnabod yr
angen brys i fynd i’r afael â’r hyn a oedd yn digwydd i’r bechgyn, a gofynnwyd am gynnwys
yr asiantaethau eraill. Fodd bynnag, er gwaethaf pryderon clir Dr Fraser a Mrs Scarborough
a’u cyswllt â Mrs Cavanagh ym mis Rhagfyr 1990 ac wedi hynny, nid oedd unrhyw gyfarfod
ynglŷn ag Ysgol Knowl View tan 4 Mawrth 1991. Ymddengys nad oedd eraill yn rhannu eu
synnwyr o frys.

Cyfarfod 4 Mawrth 1991
40. Mae’r cyfarfod o 4 Mawrth 1991 yn tynnu sylw at faint yr oedd y sefydliadau amrywiol
yn ei wybod am gamdriniaeth rywiol disgyblion Knowl View ar y pryd hwnnw. Yn ôl
cofnodion y cyfarfod, 353 fe’i drefnwyd gan y Gwasanaethau Cymdeithasol, ond ymddengys
ei fod wedi digwydd o dan ysgogiad Dr Fraser a Christine Scarborough a fynychodd. Y rhai
eraill a fynychodd oedd Janet Weeks (a elwid yn Bowyer bryd hynny) (Swyddog Amddiffyn
Plant yng Nghyngor Rochdale), Brian Williams (y Swyddog Addysg Cynorthwyol) a phump
aelod o staff yr ysgol (Duncan Eaton, Bill Roberts, Martin Digan, Janet Wheeler a Hilda
Wenlock). Rhestrwyd bod Steven Cohen wedi mynychu ond nid oedd mewn gwirionedd
wedi mynychu.
41. Cyfeiriodd cofnodion y cyfarfod at fanylion y camdrin rhywiol ar bedwar disgybl yn
nhoiledau Stryd Smith (RO-A10, RO-A9, RO-A13 a RO-A12). Cyfeiriwyd at un o’r plant hyn
fel un a gafodd ei gam-drin yn rhywiol yn naw oed. O ran digwyddiad Hilton, mae’r cofnodion
yn cyfeirio at y ffaith bod parti wedi ei gynnal ar y noson gyntaf a oedd yn cynnwys bechgyn
yn yfed seidr gyda Hilton ond heb gyswllt rhywiol. Ar yr ail noson, cofnododd y cofnodion
fod Hilton wedi ymosod yn rhywiol ar RO-A14 ond roedd amheuon bod bachgen arall
wedi dioddef ymosodiad rhywiol. Nid ydym wedi gweld unrhyw dystiolaeth i awgrymu bod
adroddiadau cofnodedig wedi cael eu cymryd gan bob un o’r bechgyn sy’n gysylltiedig â’r
digwyddiad hwn.
42. Yn ôl y cofnodion, roedd staff yn teimlo bod angen gwneud rhywbeth am Uned Norden
fel mater o frys i ddatrys y mater o weithgaredd rhywiol parhaus rhwng y plant (dim ond un
ohonynt nad oedd yn gysylltiedig). Yn ogystal, roedd hyn yn golygu nad oedd unrhyw blant
yn cael eu rhoi ar yr Uned Norden, a arweiniodd at roi plant ar unedau eraill waeth beth eu
hoedran.354 Cyfeiriwyd hefyd at gais RO-A11 am gael prawf AIDS.
43. Mae nodyn mewn llawysgrifen o’r un cyfarfod yn dangos bod materion eraill wedi cael
eu trafod. Mae’r anodiadau’n cynnwys ““Poppers o siop ryw ...”...” ac “ esgeulustod ... HIV”.355
Roedd y cyfeiriad at poppers yn gyfeiriad at RO-A10 a oedd yn meddu ar poppers (amyl
nitrate) a dywedodd ei fod wedi prynu o siop ryw yn Bury.356
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44. Mae’r nodyn hwn hefyd yn cyfeirio at y noson gyntaf y gwnaeth Hilton aros ym mis
Medi 1990 gan gynnwys “cyffwrdd fflachio” y plant a bod y bechgyn yn ymgymryd â halio
ar y cyd heb gynnwys Hilton.357 Mae yna hefyd nodyn ymyl ger enw’r ail fachgen a amheuir
ei fod wedi cael ei gam-drin yn rhywiol gan Hilton: ““mae angen cyfweld”.”.358 Mae hyn yn
cefnogi ein casgliad na chafodd y bechgyn a restrwyd o ymwneud â digwyddiad Hilton eu
holi i roi adroddiadau cofnodedig am y digwyddiadau dros y ddwy noson.
45. Ar ben hynny, dyma’r achlysur cyntaf y trafodwyd y dair agwedd wahanol ar gamdrin plant yn Ysgol Knowl View yn agored rhwng y gweithwyr proffesiynol a oedd â gofal
disgyblion Knowl View a swyddogion y Cyngor a oedd wedi goruchwylio eu hamddiffyniad.
Y cwestiwn yw pam ei fod wedi cymryd cymaint o amser.
46. Dilynwyd y cyfarfod ar 4 Mawrth 1991 yn gyflym gan gyfarfod amlasiantaethol ar 8
Mawrth 1991. Hwn oedd y cyfarfod aml-asiantaeth cyntaf i’w gynnal. Yn bresennol roedd
cynrychiolwyr o’r Adran Addysg (gan gynnwys Diana Cavanagh), Heddlu Manceinion Fwyaf
(GMP), Gwasanaethau Cymdeithasol ac Ysgol Knowl View. Nododd cofnodion byr o’r
cyfarfod fod lefel y camdriniaeth yn “dipyn uwchlaw” yr hyn y byddech chi’n ei gael mewn
ysgol breswyl i fechgyn.359
47. Disgrifiodd cronoleg o ddigwyddiadau a baratowyd yn Adran Gwasanaethau
Cymdeithasol y cyfarfod hwn fel “anodd iawn”.360 Nid yw hunaniaeth awdur y gronoleg yn
sicr ond mae’n debygol mai Janet Weeks oedd hi.361 Mae’r cofnodion cronolegol a ystyriodd
Cliff Bentley (Prif Gynghorydd) a Marilyn Simpson (Ymgynghorydd Anghenion Arbennig) yn
nodi bod yr ymddygiad rhywiol a ddisgrifiwyd yn “normal” o fewn ysgol i fechgyn. Roedd y
gronoleg hefyd yn cyfeirio at yr heddlu nad oedd eisiau cymryd rhan mewn unrhyw gamau.
Aeth ymlaen i ddweud bod lle amhosibl wedi’i gyrraedd gyda’r Adran Addysg, gyda’r staff yn
dweud nad oeddent yn ystyried yr ymddygiad i fod yn gamdriniaeth.362
48. Mae Ms Simpson yn gwadu ei bod hi na Mr Bentley wedi disgrifio’r ymddygiad fel
“normal”. Mae cofnod mewn llawysgrifen ar wahân o’r cyfarfod ar 8 Mawrth 1991 (a gredir
i fod yn nodyn gan Brian Williams) yn cyfeirio ato gan ddweud nad yw hi “yn lleihau’r
gweithgaredd ond nid yw’n anarferol mewn cymuned bechgyn gyfan”.363
49. Mae cofnodion ysgrifenedig cyfarfod 8 Mawrth 1991 yn cofnodi Diana Cavanagh
yn dweud ei bod wedi adrodd ar ddigwyddiad mis Medi ond nad oedd ganddi unrhyw
wybodaeth am broblemau ehangach hyd nes yr alwad gan Dr Fraser a awgrymodd fod
problem ehangach.364
50. Mae pwynt clir yn dod i’r amlwg am y cofnodion hyn. Nid oes cyfeiriad clir at
ecsbloetiaeth rhywiol bechgyn yn nhoiledau Stryd Smith , dim ond cyfeirnod atodol at”Grŵp
arall o fechgyn sy’n ymwneud â cham-drin dieithriaid”.365 Y prif faterion i’w trafod oedd
digwyddiad Hilton a’r gweithgarwch rhywiol rhwng disgyblion yr ysgol. Mae’n arwyddocaol,
yn y cyfarfod amlddisgyblaethol cyntaf, fod y mater oedd angen mynd i’r afael ag e ar frys
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yn cael ei grybwyll wrth basio yn unig. Mae hyn yn dystiolaeth bellach o beidio â mynd i’r
afael â cham-drin plant yn rhywiol. Derbyniwyd hyn yn benodol gan Gyngor Rochdale yn ei
Ddatganiad Cloi i’r Ymchwiliad. Cydnabu Mr Ford CF ar ran y Cyngor fod methiant cyflawn ar
adegau i drin ecsbloetiaeth plant a gweithgaredd rhywiol rhwng plant ag unrhyw beth fel yr
arwyddocâd a’r difrifoldeb y maent yn haeddu, a’u gweld fel ymddygiad arferol.366
51. Yn ei thystiolaeth ger ein bron, disgrifiodd Mrs Cavanagh y cyfarfod hwn fel”braidd yn
amwys”.367 Ar ôl 8 Mawrth 1991, ymddengys bod y sefyllfa wedi ei adael y byddai cyfarfod
dilynol. Cadarnhaodd Mrs Cavanagh ei chred y byddai’r Gwasanaethau Cymdeithasol a’r
heddlu yn gweld a ddylid cynnal ymholiadau a chyfweliadau pellach. Y pwyslais yn yr Adran
Addysg oedd ar therapi a setlo’r sefyllfa.368 Nid yw hyn yn gyson â nodyn canlyniad cyfarfod
8 Mawrth yn y gronoleg o ddigwyddiadau, a oedd yn cofnodi nad oedd yr heddlu na’r Adran
Gwasanaethau Cymdeithasol yn cymryd unrhyw gamau ar yr adeg honno; yn hytrach, roedd
yr Adran Addysg fod i gasglu eu gwybodaeth a chael datganiadau gan staff gofal perthnasol,
a chysylltu ag asiantaethau eraill pan oedd ar gael.369
52. Mae’r gronoleg o ddigwyddiadau yn dangos bod yna newid cyfeiriad ar ran yr Adran
Addysg yn hynny, ar 18 Mawrth 1991, penderfynwyd bod yr ymddygiad yn Uned Norden yn
cael ei ystyried fel ei fod yn golygu “cam-drin plentyn i blentyn”, ac felly gofynnodd yr Adran
Addysg i’r Adran Gwasanaethau Cymdeithasol gynnal cyfweliadau protocol mewn perthynas
â’r bechgyn perthnasol. Fodd bynnag, oherwydd bod gwyliau’r Pasg ar fin cychwyn, ni
chymerwyd camau i gyfweld â’r plant dan sylw.370
53. Roedd barn ar y cyd yn wael ac roedd diffyg brys.

Adroddiad Shepherd
54. Cymerodd ymyriad gan rywun arall i annog gweithredu ar y sefyllfa yn Ysgol Knowl
View. Phil Shepherd oedd hwn. Bu’n nyrs yn yr ardal leol a ddatblygodd ddiddordeb mewn
addysg a gofal ynglŷn â HIV ac AIDS. Ar yr adeg hon roedd hwn yn faes a oedd yn datblygu.
Yn 1988 neu o gwmpas yr adeg hynny, sefydlodd Awdurdod Iechyd Rochdale dîm bach o
weithwyr a oedd yn ymroddedig i waith hybu iechyd o gwmpas AIDS a HIV, a chwnsela’r
rheini oedd a’r naill gyflwr neu’r llall. Nododd adroddiad o’r enw AIDS – The challenge to Local
Authorities fod nifer o achosion o HIV yn lleol, bod defnyddwyr cyffuriau yn Rochdale yn
gyfystyr â risg o drosglwyddo a bod llawer o ddefnyddwyr cyffuriau yn Ne Manceinion yn
HIV positif.371 Roedd Mr Shepherd yn aelod o’r tîm hwnnw.
55. Ddydd Gwener 15 Mawrth 1991, mynychodd ef a chydweithiwr Ysgol Knowl View
i ddarparu addysg i staff gofal yr ysgol. Trefnwyd hyn gan Kath Widdowfield o’r Adran
Addysg. Nid oedd Mr Shepherd yn gallu rhoi’r hyfforddiant. Yn ei dystiolaeth i’r Ymchwiliad,
eglurodd fod y staff gofal am gael lleisio eu rhwystredigaeth, eu dicter a’u pryderon am y
bechgyn yn eu gofal yn lle hynny.372

Steven Ford CF 27 Hydref 2017 20/14-18
Diana Cavanagh 20 Hydref 2017 90/16 - 93/11
368
Diana Cavanagh 20 Hydref 2017 95/19 - 96/12
369
GMP000392_032-033
370
GMP000392_33
371
GMP000742_4-9
372
Phil Shepherd 23 Hydref 2017 102/2-15
366
367

68

56. Dywedodd Mr Shepherd ei fod wedi ei synnu’n llwyr gan yr hyn y dywedodd y staff
wrtho.373 Fe wnaeth ei annog i ysgrifennu adroddiad dyddiedig 20 Mawrth 1991, a anfonodd
at Ms Widdowfield, Mr Poulton (Pennaeth Dros dro Ysgol Knowl View), Dr Bullough
(Cyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd), Brian Williams, Marilyn Simpson a Diana Cavanagh.
Cadarnhaodd wrthym yr hyn a ddywedodd yn yr adroddiad, yn yr ychydig ddyddiau a oedd
wedi mynd heibio ers iddo ymweld â’r ysgol, ei fod wedi ceisio egluro pa gamau, os o gwbl,
a gymerwyd gan wahanol asiantaethau a oedd yn ymwneud â’r bechgyn, ond i’r ymdrechion
fod yn ddiwerth.374 Mae hyn yn adleisio’r dystiolaeth a roddwyd gan Dr Fraser a Christine
Scarborough am eu hymdrechion cychwynnol i godi materion am yr ysgol o fewn yr Adran
Gwasanaethau Cymdeithasol.
57. Adroddiad Mr Shepherd yw’r cofnod ysgrifenedig cyntaf yr ydym wedi gweld yn
dogfennu gwybodaeth benodol gan staff am yr hyn oedd yn digwydd i blant yn Ysgol Knowl
View. Nododd Mr Shepherd fod pump o’r bechgyn iau wedi bod yn ymwneud ag”ymhél
mewn ac o gwmpas toiledau cyhoeddus” a bod dynion o bob cwr o Ogledd Lloegr yn dod
i Rochdale at y diben hwn. Nododd hefyd fod un o’r plant a gafodd eu hecsbloetio yn y
toiledau cyhoeddus yn wyth mlwydd oed. Mewn tystiolaeth, dywedodd Mr Shepherd ei
fod yn meddwl, er na allai gofio yn union, bod y plentyn hwn yn dod o Ysgol Knowl View.375
Cyfeiriodd hefyd yn ei adroddiad iddo gael gwybod bod rhai bechgyn wedi eu”gorfodi” i gael
rhyw gydag eraill.376
58. Ymhlith pryderon y staff oedd eu bod yn teimlo nad oedd gwybodaeth bwysig yn cael
ei rhannu gyda nhw. Dywedwyd wrth Mr Shepherd nad oeddent wedi cael gwybod am
ddigwyddiad Hilton ym mis Medi 1990 am nifer o ddiwrnodau ac nid oeddent wedi cael
gwybod am hanes cymdeithasol cefndirol y plant y gofynnwyd amdanynt.377 Cadarnhaodd
i ni y cafodd ei hysbysu y gellid gadael i unrhyw un oruchwylio’r plant, ac ar un o’r unedau,
lle’r oedd y mwyafrif o broblemau, roedd y gofalwr a staff achlysurol eraill yn gweithio gefn
wrth gefn gydag arweinydd tîm.378 Hwn oedd yr un gofalwr a oedd wedi bod yn un o ddau o
bobl a anfonwyd gan yr ysgol i ddelio â theulu plentyn y dywedodd ei fod yn profi cam-drin
rhywiol ar gyfoedion.
59. Synnwyr llethol Mr Shepherd o’r ysgol oedd un o gefnu. Roedd y bechgyn wedi’u gadael,
nid oedd neb yn gofalu amdanynt ac yn canolbwyntio arnynt. Roedd y staff yn ymddangos
fel eu bod wedi’u gadael. Yn ei eiriau ef,”Cawsant eu gadael i’w dyfeisiau eu hunain.”379
60. Daeth Mr Shepherd i’r casgliad yn ei adroddiad bod yr anawsterau a wynebwyd ganddo
wrth geisio siarad ag asiantaethau y tu allan i’r ysgol wedi arwain iddo gredu, er bod llawer
o bobl yn gwybod darnau o wybodaeth am blant yn Ysgol Knowl View, nad oedd neb yn
tynnu’r wybodaeth hon at ei gilydd. Ychwanegodd fod symptomau’n cael eu trin heb i’r
problemau go iawn gael eu cydnabod. Roedd o’r farn, pe bai yn anghywir yn y gred hon,
bod cyfathrebu rhwng Grŵp iau staff yn “affwysol, yn bendant”.380 Barn Mr Shepherd oedd y
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dylai’r holl staff o oedd yn ymwneud mewn unrhyw ffordd gyda phlant yn Ysgol Knowl View
gyfarfod ar frys i gasglu gwybodaeth. Ymddangosai iddo ef, hyd yn oed o fewn yr ysgol, nad
oedd y staff addysg a gofal byth yn cyfarfod. 381
61. O gofio ei gefndir mewn iechyd rhywiol, gofynnwyd i Mr Shepherd am ei farn am
y dystiolaeth bod un o’r bechgyn yn Ysgol Knowl View a gafodd ei ecsbloetio’n rhywiol
(ac a fyddai wedi bod tua 11 neu 12 oed) wedi cael hepatitis B (rhywbeth nad oedd yn
gwybod amdano ar y pryd). Ei dystiolaeth oedd bod hyn o arwyddocâd “enfawr” oherwydd
y posibilrwydd o drosglwyddo heintiau eraill, yn ogystal â’u canlyniadau posibl gydol oes.
Cytunodd fod goblygiadau un bachgen yn cael hepatitis mewn amgylchedd lle roedd plant
yn cymryd rhan mewn gweithgarwch rhywiol gyda’i gilydd yn ddifrifol ac roedd angen
gweithrediad brys.382
62. Roedd Mr Shepherd o’r farn y gallai symbylu’r awdurdodau i weithredu trwy anfon
ei adroddiad. Credai y gallai’r Uned AIDs chwarae rhywfaint o ran wrth fynd i’r afael
â’r sefyllfa. Nid oedd yr ateb a dderbyniodd gan Diana Cavanagh i’r perwyl hwnnw; yn
hytrach, sicrhaodd Mrs Cavanagh iddo fod camau proffesiynol cydlynol yn cael eu cymryd
a gofynnodd iddo beidio â chylchredeg ei adroddiad ymhellach neu gymryd unrhyw gamau
gweithredu annibynnol.383
63. Bu’n rhaid i ni ystyried a oedd hyn yn ymgais i atal y wybodaeth nad oedd wedi dod i’r
amlwg mor eglur o’r blaen, neu a allai fod wedi bod yn bryder cyfreithlon am ddigwyddiadau
o’r fath yn cael eu trosglwyddo i’r wasg. Barn Mr Shepherd oedd ei fod wedi cael gorchymyn
i “Gadw eich ceg ar gau a pheidiwch â mynd ag e i unrhyw le arall”, a dywedodd nad oedd
ganddo unrhyw fwriad o wneud hynny.384 Mewn cyferbyniad, tystiolaeth Mrs Cavanagh i ni
amdano oedd bod ychydig iawn o ddisgyblion yn Ysgol Knowl View erbyn hyn; byddent yn
cael eu hadnabod yn hawdd yn y wasg, yn enwedig os dywedwyd eu bod ar Uned Norden.
Roedd hi’n credu y byddai hyn yn niweidiol iawn o bosib.385 Ymateb Mr Shepherd i Mrs
Cavanagh oedd mai’r pryder mwyaf oedd ganddo fod staff yn dal i gysylltu â gweithwyr
proffesiynol eraill i”gael gwneud rhywbeth am y peth”.386
64. Er ein bod yn deall y gallai datgelu’r wybodaeth hon fod wedi bod yn niweidiol
i’r disgyblion a oedd yn weddill yn yr ysgol, yn yr un modd rydym yn deall canfyddiad
Mr Shepherd ei fod wedi cael gorchymyn i ‘gau ei geg’. Roedd tôn y llythyr at Mr Shepherd
yn ein barn ni yn drahaus, ac ni ddangosodd fawr ddim gwerthfawrogiad o’i bryderon.
Fe wnaethom hefyd ganfod bod Mrs Cavanagh yn hollol feirniadol o’r staff a siaradodd â
Mr Shepherd, pan ddywedodd mewn datganiad tyst, “Roedd y manylion a roesant yr un fath
â’r hyn gawsai Mr Poulton trwy gyfweld holl aelodau’r staff, ond gwnaeth rhai ohonynt ailadrodd
y cwynion hyn i ddieithryn a oedd wedi mynychu i ddarparu rhywfaint o hyfforddiant. “ 387 Yn
bwysicach fyth, ni allen gytuno, erbyn hyn, bod camau pendant wedi cael eu cymryd i fynd
i’r afael â’r problemau sy’n blino Ysgol Knowl View.
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65. Trosglwyddwyd adroddiad Shepherd i’r Cynghorydd Pamela Hawton a oedd yn
Gadeirydd Awdurdod Iechyd Rochdale. Fe wnaeth iddi ysgrifennu at Gyfarwyddwr Dros Dro
y Gwasanaethau Cymdeithasol, Ian Davey, yn awgrymu y dylid cynnal ymchwiliad annibynnol
dan nawdd yr Adran Gwasanaethau Cymdeithasol.388 Roedd wedi bod yn ei weld y diwrnod
cyn ei llythyr.389
66. Ymunodd Ian Davey â Chyngor Rochdale ym 1987 fel Cyfarwyddwr Cynorthwyol
Gweithredol yn yr Adran Gwasanaethau Cymdeithasol. Fe’i gwnaed yn Gyfarwyddwr Dros
Dro y Gwasanaethau Cymdeithasol ar ddiwedd Mawrth neu ddechrau Ebrill 1991. Roedd ei
benodiad yn ganlyniad i ymddiswyddiad y Cyfarwyddwr ar y pryd, Gordon Littlemore, yn
sgil y dyfarniad yn achosion Middleton. Roedd Mr Davey wedi cael ei benodi’n Gyfarwyddwr
Gwasanaethau Cymdeithasol ar 4 Rhagfyr 1991. Yn ei dystiolaeth i ni, cadarnhaodd ei
syndod ei fod wedi’i benodi i’r rôl Dros Dro gan ei fod yntau hefyd wedi bod yn destun
beirniadaeth yn y dyfarniad ar Middleton.390
67. Dywedodd Mr Davey wrthym nad oedd yn meddwl ei fod yn ymwybodol o ecsbloetio
plant yng nghanol tref Rochdale cyn iddo dderbyn adroddiad Shepherd.391 Dywedodd hefyd
nad oedd yn ymwybodol bod y Gwasanaethau Cymdeithasol yn defnyddio Ysgol Knowl View
fel dewis arall i fynd â phlant i ofal, neu fod plant yn byw rhwng cartref plant ac Ysgol Knowl
View.392 Mewn memorandwm ar 28 Mai 1991, fodd bynnag, cyfeiriodd Freema Taylor (sydd
bellach wedi maw) yn benodol at yr anhawster wrth gadw cysylltiad trwy leoliad RO-A10
yn Ysgol Knowl View a’i gartref i blant.393 Er bod Mr Davey wedi dweud wrthym nad oedd
yn credu ei fod wedi gweld y nodyn hwn,394 o ystyried ei rôl, ni fedrwn ddeall sut y gallai
fod yn anymwybodol o’r ffaith bod rhai o’r plant hyn mewn gofal. Hefyd, rydym yn ei chael
yn anodd derbyn y gallai fod wedi bod yn anymwybodol o’r ymelwa a oedd yn digwydd yn
nhoiledau Stryd Smith ychydig gyferbyn â swyddfeydd Cyngor Rochdale.
68. Ysgrifennodd Ian Davey at y Cynghorydd Hawton mewn llythyr ar 16 Ebrill 1991.
Dywedodd wrthi, yn dilyn ymgynghori â staff a’r rhieni priodol, y byddai nifer o fechgyn
wedi cael eu cyfweld i ddechrau gan swyddogion yr heddlu a staff gwaith cymdeithasol. Yn
dibynnu ar ganlyniad y cyfweliadau hynny, ychwanegodd, efallai y byddai angen ymgymryd
ag ymchwiliadau pellach ar y cyd.395 Rhoddodd Mr Davey dystiolaeth fod y sefyllfa a
fynegwyd iddo gan Dr Bullough a’r Cynghorydd Hawton wedi codi lefel y consyrn a’r pryder
ynghylch yr ysgol ac am”yr angen i” ... sicrhau bod rhywbeth yn digwydd “... Cytunodd ei fod yn
golygu ei fod yn arwain y ffordd yn hyn o beth.396
69. Cadarnhaodd Janet Weeks o’r ddogfen cronoleg o ddigwyddiadau y cynhaliwyd cyfarfod
ar 11 Ebrill 1991 ei bod hi, Cliff Bentley, Marilyn Simpson, Richard Flammer, Mansoor Kazi,
Brian Williams, Duncan Eaton a Stephen Bradshaw (Pennaeth newydd Ysgol Knowl View a
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oedd newydd gymryd ei swydd) yn bresennol.397 Cafodd Stephen Bradshaw a Duncan Eaton
eu rhoi’n gyfrifol i ddod o hyd i un neu ddau dioddefwr i gychwyn y broses o gyfweliadau
protocol.
70. Mae’r un cofnod yn mynd ymlaen i nodi bod Stephen Bradshaw wedi nodi RO-A14, ROA11 a RO-A15. Mae’r gronoleg yn parhau “Fodd bynnag ni ystyrir bod y rhain yn ddioddefwyr.
Knowl View i baratoi gwybodaeth berthnasol ar gyfer SSD”.398 Eto i gyd roedd RO-A14 wedi
dioddef ymosodiad rhywiol gan Roderick Hilton, roedd RO-A11 yn blentyn a oedd wedi bod
yn glaf mewnol seiciatryddol ac wedi datgelu ei fod mewn perthynas rywiol â dyn a oedd yn
oedolyn, ac roedd gwybodaeth yn dyddio’n ôl i fis Chwefror 1991 bod RO-A15 wedi cymryd
rhan mewn gweithgaredd rywiol gyda bachgen arall.399 Nid oedd gan Janet Weeks unrhyw
betruster wrth ddweud bod hyd yn oed bechgyn y gellid eu hystyried fel troseddwyr yn dal i
fod yn ddioddefwyr.400
71. Er hynny, ni chafodd y plant hyn eu cyfweld i ganfod a oeddent wedi cael eu cam-drin yn
rhywiol.
72. Gofynnwyd i Ian Davey yn ei dystiolaeth am ei farn o’r penderfyniad nad oedd y plant
hyn yn ‘ddioddefwyr’ a’r hyn yr oedd yn ei ystyried fel yr ymagwedd gywir at blant bregus
sy’n cymryd rhan mewn gweithgareddau rhywiol gyda phlant eraill. Yn anffodus, ni wnaeth
Mr Davey roi ateb boddhaol i hyn. Dywedodd ei fod wedi cymryd cyngor Freema Taylor a’r
staff eraill dan sylw, a bod hwn yn gasgliad ei fod wedi “ei gefnogi”. Derbyniodd nad dyma’r
casgliad cywir.401 Ac rydym yn cytuno.
73. Ar 7 Mai 1991, ysgrifennodd Chris Spankie, Prif Weithiwr Cymdeithasol, at Janet
Weeks parthed cynnal cyfweliadau gyda bechgyn ynghylch cam-drin rhywiol. Yr awgrym
yn ei lythyr oedd eu bod wedi cytuno’n gynharach y byddai wedi bod yn “amhosibl” cynnal
cyfweliad gydag unrhyw un o’r bechgyn nes bod yna wybodaeth gliriach a mwy manwl
ar gael, “oherwydd bod peth ansicrwydd ynghylch a oedd unrhyw gamdriniaeth rywiol wedi
digwydd”. Aeth y llythyr ymlaen i nodi eu pryder”y dylid cynnal y cyfweliad cyntaf â dioddefwyr
camdriniaeth yn hytrach na chyflawnwyr honedig neu ddioddefwyr/troseddwyr”. Ar y sail
honno, cofnododd Mr Spankie ei farn nad oedd yn briodol cyfweld RO-A11 oherwydd bod
y dystiolaeth a oedd unrhyw gam-drin rhywiol wedi digwydd yn amhendant.402 Nid oedd
y syniad na ddylid cyfweld plentyn ynghylch cam-drin rhywiol yn absenoldeb rhywfaint o
sicrwydd nad oedd camdriniaeth rywiol wedi digwydd yn un unigryw i Freema Taylor.
74. Cyfeiriodd memorandwm o 20 Mai 1991 gan Diana Cavanagh i Mansoor Kazi a Brian
Williams at bryder David Shipp (Dirprwy Glerc y Dref) am ddiffyg cynnydd yr ymchwiliad
i’r digwyddiadau. Cyfeiriodd y memo hefyd at yr Adran Gwasanaethau Cymdeithasol yn
holi’r angen am ymchwiliad o gwbl ac awgrymu y gallai’r Adran Addysg wneud hynny, os
oedd angen.403 Roedd y Gwasanaethau Cymdeithasol yn eithaf parod i ildio’r cyfrifoldeb am
unrhyw ymchwiliad i’r Adran Addysg.
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Apwyntiad Stephen Bradshaw
75. Yn y cyd-destun hwn, cyrhaeddodd Stephen Bradshaw i gymryd drosodd fel pennaeth
Ysgol Knowl View. Recriwtiwyd Mr Bradshaw o gefndir yn gweithio fel Dirprwy Bennaeth
ysgol breswyl fel Knowl View er mwyn helpu i sefydlogi Ysgol Knowl View. Bu’n Bennaeth
rhwng Ebrill 1991 a Gorffennaf 1994. Aeth ymlaen i gael gyrfa nodedig wrth ddarparu
addysg i blant ag anghenion cymdeithasol, emosiynol ac iechyd meddwl.404 Roedd mewn
sefyllfa i weld yn uniongyrchol sut yr oedd yr ysgol yn gweithredu. Aeth ati i ddogfennu camdrin disgyblion Knowl View yn fuan ar ôl iddo gyrraedd. Ef oedd yr unig dyst y gwnaethon ni
glywed ganddo a oedd mewn sefyllfa i gymharu Ysgol Knowl View ag ysgolion tebyg. Mae ei
dystiolaeth wedi galluogi i ni fesur y risgiau yr oedd disgyblion Knowl View yn eu hwynebu
pan ymunodd â’r ysgol, a beth, os unrhyw beth, oedd yn cael ei wneud yn y cyfnod ôl-Hilton.
76. Roedd yr amgylchiadau ffisegol yn yr ysgol yn llwm. Mewn adroddiad, a ysgrifennwyd
gan Mr Bradshaw at Mrs Cavanagh ar 17 Ebrill 1991, disgrifiodd fannau byw yr ysgol fel
“oer, sefydliadol a digroeso”.405 Roedd yr ystafelloedd gwely a’r ystafelloedd ymolchi yn
gynllun agored; nid oedd unrhyw breifatrwydd. Roedd blociau ymolchi ar gyfer cawodydd
(nid ciwbiclau unigol neu hyd yn oed mannau â llenni). Roedd carpedi a llenni wedi cael eu
tynnu oddi ar ardal fyw’r plant a’u disodli â chadeiriau plastig. Roedd goleuadau stribed
fflworoleuol. Nid oedd unrhyw beth i wneud gofod byw’r plant yn gartrefol neu’n gysurus;
nid oedd unrhyw deganau na gemau. Roedd drysau wedi’u tynnu oddi ar y gwardrobau heb
gael eu hamnewid erioed.406
77. Roedd cyflwr ffisegol yr ysgol yn adlewyrchiad llwyr o lefel y gofal a roddwyd i’r plant,
a’u gwerth. Fel y dywedodd Mr Bradshaw, nid oedd y plant hyn yn Ysgol Knowl View i gael
eu cosbi ond i gael gofal ac addysg, gan ychwanegu, “roeddent yn haeddu mwy na hyn”.407
78. Roedd tystiolaeth Mr Bradshaw hefyd yn arddangos nad oedd y digwyddiad Hilton hyd
yn oed wedi ysgogi unrhyw welliannau i ddiogelwch yr ysgol. Nid oedd unrhyw oleuadau o
gwmpas y tu allan i’r ysgol. Nid oedd unrhyw giât flaen. Roedd 12 mynedfa wahanol i’r ysgol.
Nid oedd system fynediad drws. Nid oedd unrhyw larymau.408 Gofynnwyd i Mr Bradshaw
yn uniongyrchol beth yn ei farn ef oedd wedi newid ar ôl y digwyddiad Hilton. Dywedodd
nad oedd unrhyw beth wedi digwydd, roedd yn union yr un peth.409 Mae hyn yn cadarnhau
nad oedd y digwyddiad Hilton wedi cael ei ystyried fel y toriad mawr ar gyfrifoldeb (yr hyn
yr oedd, yn ddiamau), ac nad oedd wedi ysgogi unrhyw gamau gwirioneddol neu adeiladol i
ddiogelu disgyblion.
79. Hefyd fe wnaeth Mr Bradshaw gadarnhau nad oedd system briodol ar gyfer cofnodi
digwyddiadau a helyntion arwyddocaol o fewn yr ysgol. Cytunodd nad oedd gan yr ysgol y
seilwaith sylfaenol ar gyfer amddiffyn plant.410 Yn ddiweddarach fe eglurodd ei fod hefyd yn
pryderu bod dynion, heblaw Roderick Hilton, wedi bod yn targedu’r ysgol.411
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80. O ran diwylliant staff, dywedodd Mr Bradshaw fod rhai staff a oedd yn dda iawn ond
bod y diwylliant cyffredinol yn facho ac fel bod ar y byd fywoliaeth i’r staff hynny. Roedd
cyfraddau uchel iawn o absenoldeb a staff yn hawlio taliadau am waith nad oedd wedi’i
wneud - yn gryno, diwylliant o gymryd oddi wrth yr ysgol yn hytrach na chyfrannu ati.412
81. Y diwylliant oedd nid i addysgu ond i “reoli a difyrru”.413 Nid oedd Mr Bradshaw o’r farn
bod y problemau yn Ysgol Knowl View yn deillio o gymhlethdod anghenion ei disgyblion;
roedd hon yn ysgol gyffredin o’i math ac nid oedd ei phlant yn fwy anodd nag unrhyw grŵp
arall o blant yr oedd wedi darparu gofal ac addysg iddynt.414 Un o brif swyddogaethau’r ysgol,
fodd bynnag, oedd darparu ffiniau a chyfarwyddyd i blant ynghylch yr hyn oedd yn briodol
ac yn amhriodol.415
82. Canfyddiad Mr Bradshaw oedd bod ymwybyddiaeth o gamfanteisio ar y disgyblion yn
nhoiledau Smith Street, fel ymgysylltiad Roderick Hilton â’r ysgol, ond nad oedd neb yn mynd
i’r afael â’r ffaith ei fod yn faes pryder. Pan ofynnwyd y cwestiwn uniongyrchol iddo a oedd
hynny’n golygu ar y pryd nad oedd staff yn ystyried camfanteisio ar blant yn nhoiledau Smith
Street fel camdriniaeth rywiol, ei ymateb oedd dweud “Mae hynny’n un anodd, ond mae’n
debyg y byddwn i’n dweud yr oedd”.416
83. Gan ddychwelyd i’r gronoleg, erbyn 10 Mai 1991, roedd Mr Bradshaw eisoes wedi
ysgrifennu at Janet Weeks (Bowyer) yn tynnu sylw at ei bryder cynyddol ynghylch hyd yr
amser roedd yn ei gymryd i gychwyn gweithdrefnau amddiffyn plant yn Ysgol Knowl View,
gan nodi ei fod yn dal i gael plant a oedd mewn perygl yn yr ysgol.417 Yn ei dystiolaeth, fe
gofiodd bobl yn dweud pethau fel”Wel, dim ond ymddygiad arferol yw hwn”, ac roedd yn
anghytuno â hyn. Yn ei farn ef, nid oedd hyn yn ymddygiad arferol.418
84. Ar 17 Mai 1991, gwnaeth Mr Bradshaw rywbeth nad oedd unrhyw weithiwr proffesiynol
yn yr ysgol wedi’i wneud hyd yn hyn: fe aeth ati i ddogfennu’r materion ffeithiol a gynhwyswyd
o fewn ffeiliau bechgyn, yn ogystal â honiadau roedd yn ystyried eu bod yn “dystiolaeth achlust”
- mewn geiriau eraill , camdriniaeth a oedd yn ddilysadwy a hynny na ellid ei dilysu wedyn.
Disgrifiodd y ddogfen hon fel “pwy sy’n gwneud beth i bwy” a’i hanfon at Freema Taylor yn yr
Adran Gwasanaethau Cymdeithasol.419 Dywedodd Mr Bradshaw wrthym ei fod yn ymddangos
yn rhesymegol y dylai rhywun gasglu ynghyd yr holl wybodaeth oedd ar gael.420 Mae ei ddogfen
yn bwysig yn yr ymchwiliad hwn gan ei bod yn cadarnhau’r cofnodion oedd ar gael ar y pryd.
Mae ei phwysigrwydd hefyd yn gorwedd yn y ffaith ei bod yn ymddangos fel yr ymgais
systematig gyntaf gan unrhyw un i gasglu’r holl wybodaeth ynghyd.421
85. Mae dogfennaeth Mr Bradshaw o’r cam-drin rhywiol roedd bechgyn Knowl View yn
ei ddiodddef yn anodd iawn ei darllen; mae’n arddangos realiti beth oedd rhai plant yn yr
ysgol yn ei brofi. Mae ei adroddiad yn datgan ei bod yn ffaith bod un o’r plant ifancaf iawn
yn yr ysgol wedi ei ganfod yn y gwely gyda bachgen hŷn.422 Roedd un o’r plant oedd yn profi
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camfanteisio yn nhoiledau Smith Street yn gyfeillgar â rhywun oedd wedi’i euogfarnu am
gam-drin plant. Roedd rhai o’r plant hyn yn mynychu cartrefi cam-drinwyr. Roedd plentyn
arall a oedd yn cael ei gam-drin yn nhoiledau Smith Street wedi cael ei gam-drin yn rhywiol
gan gymydog. Roedd plentyn gwahanol a oedd wedi cael ei gamfanteisio yn nhoiledau
Smith Street wedi cymryd rhan mewn gweithgareddau rhywiol gyda ffrind gwrywaidd
wrth warchod merch bedair oed. Cadarnhaodd fod mastyrbio grŵp ymhlith bechgyn a bod
rhai wedi’u gorfodi i gymryd rhan mewn gweithgareddau rhywiol. Roedd un plentyn wedi
cymryd rhan mewn chwaraeon rhywiol gyda phlant ifanc o fewn ei deulu maeth. Mae’r
adroddiad hefyd yn dogfennu fel ffaith bod Roderick Hilton wedi ymosod yn rhywiol ar ail
blentyn ar 12 Medi 1990, a bod bechgyn eraill wedi cymryd rhan mewn mastyrbio grŵp ym
mhresenoldeb Hilton.
86. Dyma’r wybodaeth a ddarparwyd i Freema Taylor o’r Gwasanaethau Cymdeithasol
mewn ffordd glir a syml ar yr union adeg yr oedd yr Adran Gwasanaethau Cymdeithasol yn
ystyried pa gamau y dylai eu cymryd mewn cysylltiad â’r ysgol.
87. Mewn gwirionedd ar yr union ddiwrnod hwnnw yr anfonodd Mr Bradshaw yr adroddiad
i Freema Taylor (sef 17 Mai 1991), cyfarfu Diana Cavanagh ag Ian Davey, John Pierce (Prif
Swyddog Gweithredol) a David Shipp. Bwriad y cyfarfod, a ddatgelir gan femorandwm gan
Ian Davey i Diana Cavanagh o 30 Mai 1991, oedd trafod y pryderon ynghylch Ysgol Knowl
View.423 Adroddiad Mrs Cavanagh atom ni oedd bod Mr Davey wedi cyrraedd y cyfarfod
hwnnw â barn ragnodedig nad oedd y digwyddiadau yn Ysgol Knowl View yn dod o fewn
canllawiau amddiffyn plant.424 Roedd hi’n ystyried nad oedd hon yn farn y gallai fod wedi’i
chymryd a’i chynnal heb gefnogaeth Mr Pierce.425
88. Tystiolaeth Mr Davey oedd iddo fynychu’r cyfarfod ar sail y safbwynt yr oedd Freema
Taylor yn ei gymryd (hynny yw, bod y plant a nodwyd yn syrthio y tu allan i’r canllawiau
amddiffyn plant) a bod Mr Pierce wedi gofyn iddo ailystyried hyn yng ngoleuni’r gwahaniaeth
barn clir.426 Gofynnwyd i Mr Davey a drafodwyd yr holl agweddau ar gam-drin plant
rhywiol yn Ysgol Knowl View yn y cyfarfod hwn neu a oedd yn gyfyngedig i weithgareddau
rhywiol rhwng plant. Er ei fod yn honni nad oedd ganddo unrhyw gof o’r cyfarfod, roedd yn
ymddangos ei fod yn meddwl mai dim ond gweithgareddau rhywiol cyfoed ar gyfoed rhwng
plant a drafodwyd.427 Ychwanegodd nad oedd y digwyddiad â’r tresmaswr yn bwnc ar gyfer y
cyfarfod, a bod y gweithgarwch yn nhoiledau Smith Street yn perthyn i rôl Freema Taylor.428
89. Mae memorandwm o 28 Mai 1991 â’r blaenlythrennau “FT/AMS” (sydd bron yn sicr yn
gyfeiriad at Freema Taylor a’i dogfen) yn nodi’r hyn sy’n ymddangos yn wiriad o’r wybodaeth
a gynhwysir yn adroddiad Shepherd. Mae’n awgrymu bod ‘cyflawni gweithgareddau rhywiol
mewn toiledau cyhoeddus’ yn digwydd o ddydd Llun i ddydd Gwener, tra bod pedwar
bachgen a enwir yn Knowl View “ yn sicr nad yw hyn yn wir nawr, er y credir ei fod yn parhau ar
benwythnosau a gwyliau”.429
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90. Cynhwyswyd ymateb y Gwasanaethau Cymdeithasol i hyn i gyd (fel y’i rhagwelwyd
yn y cyfarfod ar 17 Mai) yn y memo ar 30 Mai 1991 gan Ian Davey (a oedd yn dal i fod
yn Gyfarwyddwr Dros Dro’r Gwasanaethau Cymdeithasol) i Diana Cavanagh.430 Daeth
Mr Davey i’r casgliad nad oedd yr honiadau ynghylch cyfoed ar gyfoed a oedd wedi dod
i’r amlwg am blant yn Ysgol Knowl View ers mis Mawrth 1991 yn dod o fewn y Canllawiau
Cam-drin Plant na’r diffiniad o gam-drin rhywiol rhwng plant.
91. Rydym yn ystyried bod casgliadau Mr Davey yn ddryslyd. Yn gyntaf, mae ef ond yn
cyfeirio at y tri bachgen a oedd wedi’u hystyried ar gyfer cyfweliad (RO-A14, RO-A15 a
RO-A11) ond nad oedd wedi cael eu cyfweld. Yn ôl memo Mr Davey, roedd Gwasanaethau
Cymdeithasol Manceinion yn delio ag RO-A15, roedd RO-A14 yn “gyflawnwwr yn hytrach
na dioddefwr” ac roedd RO-A11 yn “bartner bodlon ... yn gallu gwrthod cynigion digroeso”.
Nid oedd RO-A14 a RO-A11 yn cyd-fynd â’r diffiniad o gam-drin rhywiol rhwng plant.
Ychwanegodd Mr Davey yn y memo bod ystyriaeth wedi’i rhoi i’r cwestiwn a oedd un
plentyn arall yn syrthio o fewn y diffiniad ond bod angen rhagor o wybodaeth. Yn ail, mae’r
memorandwm wedi’i gyfyngu i ystyried y sefyllfa o safbwynt cam-drin rhywiol rhwng plant.
Nid yw’n dweud unrhyw beth am y camfanteisio ar fechgyn Knowl View gan ddynion oedd
yn talu neu unrhyw un o’r materion eraill a ddogfennir gan Stephen Bradshaw.
92. wGofynnwyd i Mrs Cavanagh pam bod memorandwm 30 Mai 1991 dim ond yn ystyried
y sefyllfa trwy lygaid gweithgarwch rhywiol rhwng plant. Dywedodd ei bod wedi “tybio” ar
y pryd na soniwyd am gamfanteisio ar blant yn nhoiledau Smith Street yn y memorandwm
oherwydd bod yr heddlu wedi dweud nad oedd rhagor o weithgarwch yno yn dilyn eu
gwyliadwriaeth.431
93. Dywedodd Mrs Cavanagh wrthym hefyd ei bod yn teimlo ei fod yn gamfarn gan Ian
Davey i anwybyddu bechgyn eraill a oedd wedi bod yn destun cam-drin cyfoed ar gyfoed o
fewn yr ysgol, ac roedd yn gamfarn ganddo i anwybyddu’r gweithgarwch yn nhoiledau Smith
Street. Hyd yn oed pe byddai hynny wedi dod i ben, yn ei barn hi, dylai fod wedi parhau â’r
ymchwiliad iddo.432
94. Gofynnwyd i Ian Davey wrth iddo roi tystiolaeth a fyddai cyfweliad wedi amlygu a oedd
yn rhagdybiaeth deg ai peidio bod RO-A14 yn gyflawnwr yn hytrach nag yn ddioddefwr
cam-drin rhywiol. Wrth ateb y cwestiwn hwnnw, dywedodd Mr Davey “Oedd, dwi’n ei gredu
nawr”.433 Fe’i heriwyd ynghylch sut nad oedd unrhyw un o’r farn honno ar y pryd. Ei ymateb
oedd ei fod yn “amlwg” mai’r farn bod RO-A14 yn gyflawnwr oedd y farn a gymerwyd
gan y staff a hefyd gan Freema Taylor.434 Fe’i cyfeiriwyd at yr hyn roedd wedi’i ddweud
yn ystod Adolygiad Garnham, lle roedd wedi honni “synnwyr sylweddol o siom” nad oedd y
mater yn cael ei ddilyn yn y modd roedd wedi’i ddisgwyl. Mewn tystiolaeth dywedodd mai
“anesmwythder” oedd y gair well i fynegi ei deimladau ynghylch cyngor Freema Taylor. Fe
dderbyniodd y gallai fod wedi anwybyddu ei chyngor, ond ni wnaeth ef hynny, a chytunodd
fod ‘y cyfrifoldeb yn sefyll gydag ef’.435
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95. Roedd yr ymateb yn ddiffygiol iawn o safbwynt proffesiynol. Pe byddai ei benderfyniad
wedi bod yn wahanol - hynny yw, symud ymlaen o fewn y gweithdrefnau amddiffyn plant
ffurfiol - gallai plant yn Ysgol Knowl View fod wedi dioddef llai o gamdriniaeth yn nhoiledau
Smith Street ac o fewn yr ysgol ei hun.
96. Yn ei thystiolaeth, tynnodd Janet Weeks sylw at y ffaith nad oedd y ddau weithiwr
cymdeithasol a enwyd gan Ian Davey fel rhai oedd wedi bod yn rhan o’r penderfyniad hwn
(Freema Taylor ac Annie Dodd) wedi’u dwyn i mewn fel arbenigwyr amddiffyn plant (sef a
oedd yn wir gyda Ms Weeks). Nid oedd Ms Weeks wedi bod yn rhan o’r penderfyniad ac
nid oedd yn cytuno ag ef. Roedd yn teimlo bod troi at Ms Taylor a Ms Dodd yn ymgais i’w
gwthio i’r cyrion.436
97. Rhoddodd Freema Taylor dystiolaeth i Adolygiad Garnham ond yn anffodus bu farw
wedi hynny. Mewn tystiolaeth i Adolygiad Garnham, ei hymateb, pan ofynnwyd iddi pa farn a
gymerwyd o safbwynt cam-drin plant ynglŷn â bechgyn yr oedd pobl yn camfanteisio arnynt
yn nhoiledau Smith Street, oedd y gellid ei ystyried fel “swyddogaeth y niwed i’r hogiau”. Pan
ofynnwyd iddi am dresmaswr mewn oed yn dod i mewn i’r ysgol, ymatebodd “Un anodd yw
hwnnw ...”437 Mewn datganiad a wnaeth ar 19 Medi 2014, dywedodd y byddai gweithdrefnau
amddiffyn plant y Gwasanaethau Cymdeithasol yn delio â cham-drin rhywiol plentyn ar
blentyn oni bai ei fod yn cael ei ystyried yn gydsyniol neu’n arbrofol, ac os felly byddai’r
Adran Addysg yn delio ag ef.438 Ni ddywedodd hi sut y gallai unrhyw un ffurfio barn ynglŷn
â pha un ydoedd heb wneud asesiad llawn o’r sefyllfa, gan gynnwys monitro’r plentyn neu’r
plant dan sylw yn ofalus.
98. Roedd rhai lleisiau’n rhoi barn wahanol. Rhoddodd Christine Scarborough dystiolaeth
i’r Ymchwiliad ei bod wedi ffraeo â Freema Taylor ynglŷn â’i barn nad oedd y materion yn
Ysgol Knowl View yn dod o fewn amddiffyn plant, oherwydd bod amddiffyn plant dim
ond yn berthnasol i blant mewn teuluoedd, nid sefydliadau addysgol. Dechreuodd y ffraeo
oherwydd na allai Christine Scarborough gredu bod y Gwasanaethau Cymdeithasol (yr oedd
hi’n rhan ohonynt) wedi gwneud y penderfyniad hwnnw.439
99. Rydym wedi dod i’r casgliad bod yr ymagwedd tuag at blant yn Ysgol Knowl View
hyd at yr adeg honno, y penderfyniad a ddylid eu cyfweld, a’r penderfyniad terfynol i
beidio â chyfweld y plant gan nad oedd y gweithgarwch dan sylw’n dod o fewn canllawiau
amddiffyn plant, yn arddangos pa mor ddall a dryslyd oedd swyddogion Cyngor Rochdale
(o’i Brif Weithredwr i’w Gyfarwyddwr Dros Dro Gwasanaethau Cymdeithasol yn ogystal
â gweithwyr cymdeithasol unigol) ynghylch amddiffyn plant. Eto, mae’n mynd ymhell y tu
hwnt i hyn. Go brin y gallai adroddiad Stephen Bradshaw “pwy sy’n gwneud beth i bwy” fod
wedi esbonio’n symlach beth oedd wedi digwydd i blant yn Ysgol Knowl View, ac i blant y
bu’r Gwasanaethau Cymdeithasol eisoes yn ymwneud â hwy. Darparodd yr holl wybodaeth
i Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Rochdale. Mae’r syniad nad oedd unrhyw ran neu bob
rhan o’r gweithgarwch hwn yn dod o fewn fframwaith amddiffyn plant yn annealladwy.
100. Yn y pen draw roedd y ffocws i gyd ar yr honiadau ynghylch gweithgarwch rhywiol
rhwng plant. Daethom i’r casgliad bod hyn oherwydd agwedd gyffredinol tuag at
gamfanteisio’n rhywiol ar blant nad oedd yn wir yn golygu camdriniaeth rywiol o gwbl.
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Adran 3
Achos Middleton
1. Roedd achos Middleton (a elwir hefyd yn ‘achos Langley’) yn achos proffil uchel lle
canfuwyd bod Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Rochdale wedi camdrafod yn ddifrifol y
broses o gymryd plant o Ystâd Langley yn Middleton, Manceinion Fwyaf, i ofal, y credwyd
eu bod wedi cael eu cam-drin yn gyson. Roedd Gwasanaethau Cymdeithasol Rochdale wedi
tynnu ugain o blant i ffwrdd o chwe theulu. Rhoddwyd gofal a rheolaeth dros dro i Rochdale
a chafodd mynediad i’w teuluoedd ei atal. Gwnaeth Rochdale gais am dynnu’r holl blant o’u
teuluoedd yn barhaol.
2. Ar 18 Medi 1990, gofynnodd y Gweinidog Iechyd i’r Arolygiaeth Gwasanaethau
Cymdeithasol gynnal archwiliad uniongyrchol o Wasanaethau Cymdeithasol Rochdale.
Gwnaethpwyd y cais hwn mewn ymateb i’r cyhoeddusrwydd ynghylch achos Middleton.
Cyfeiriodd yr adroddiad canlynol, ymysg pwyntiau eraill, at y ffaith bod Gwasanaethau
Cymdeithasol Rochdale yn dal i weithio yn ôl canllawiau ar gam-drin plant nad oeddent
wedi’u diweddaru i adlewyrchu cyfarwyddyd ‘Gweithio Gyda’n Gilydd’ 1988.440 Yn ei
thystiolaeth o’n blaenau, mynegodd Gail Hopper syndod, dair blynedd yn ddiweddarach, nad
oedd Cyngor Rochdale wedi gweithredu ‘Gweithio Gyda’n Gilydd’.441
3. Yn ystod ei dystiolaeth, gofynnwyd i Mr Davey a oedd cyfarfodydd cyswllt rheolaidd
rhwng yr Adrannau Addysg a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi digwydd ar faterion o
natur strategol neu weithredol a oedd yn peri pryder i’r ddwy adran (a fyddai wedi cynnwys
amddiffyn plant). Ni allai gofio unrhyw gyfarfodydd cyswllt penodol.442 Mae hyn yn
adlewyrchu’n wael ar y Cyfarwyddwyr Addysg a Gwasanaethau Cymdeithasol, ac mae’n
arddangos rhai o’u methiannau arweinyddiaeth.
4. Aeth yr achosion gerbron yr Uchel Lys. Roedd dyfarniad Mr Ustus Douglas Brown, a
roddwyd i lawr ar 7 Mawrth 1991, yn ddamniol.443 Fe ganfu, yn benodol, fod cyfweliadau
y plant dan sylw o ansawdd gwael iawn ac yn methu â chydymffurfio ag argymhellion neu
ofynion hanfodol adroddiad Cleveland a gyhoeddwyd ym 1988. Nid oedd y cyfweliadau
wedi’u fideotapio, ac nid oedd cyngor gan seiciatrydd neu seicolegydd wedi ei gael cyn i’r
plant gael eu tynnu.
5. Yn dilyn y dyfarniad, ar 11 Mawrth 1991, nododd y Pwyllgor Gwasanaethau Cymdeithasol
ymddiswyddiad Gordon Littlemore, y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol. Cafodd
Ian Davey, a fu’n Gyfarwyddwr Cynorthwyol, ei wneud yn Gyfarwyddwr Dros Dro
Gwasanaethau Cymdeithasol tua diwedd mis Mawrth 1991.
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6. Y cwestiwn yw a oedd dyfarniad yr Uchel Lys yn effeithio ar sut roedd y Gwasanaethau
Cymdeithasol yn amddiffyn plant yn Rochdale, ac, os felly, i ba raddau. Roedd nifer o dystion
yn ystyried ei fod wedi cael effaith. Fel enghraifft, roedd Janet Weeks (Bowyer gynt) o’r farn
ei fod yn creu pwysau i beidio â gorymateb ac yn annog rheolwyr i gadw proffil isel.444 Roedd
Christine Scarborough o’r farn bod Rochdale wedi mynd o fod yn awdurdod ymyraethol i un
a oedd yn ei wneud yn anodd iawn cael plant i mewn i ofal.445
7. Yr unig dyst a glywsom ganddo nad oedd yn credu bod Middleton wedi effeithio ar
ymagwedd y Gwasanaethau Cymdeithasol at blant mewn perygl oedd Ian Davey. Roedd
yn gadarn o’r farn bod pryderon ynghylch y Gwasanaethau Cymdeithasol yn dod yn rhy
ochelgar ar ôl dyfarniad Middleton yn ymwneud ag ymyrraeth mewn teuluoedd yn unig hynny yw, i blant a oedd yn byw gyda’u teuluoedd. Roedd y materion yn ymwneud ag Ysgol
Knowl View, yn ei farn ef, yn amlwg yn wahanol.446

Adroddiad Mellor
8. Yn sicr, fe wnaeth y dyfarniad yn achos Middleton gael effaith anuniongyrchol ar
ddigwyddiadau yn Ysgol Knowl View gan arwain at gynnwys Valerie Mellor. Roedd Mrs
Mellor, seicolegydd ymgynghorol yn Ysbyty Booth Hall, wedi rhoi tystiolaeth arbenigol yn
achos Middleton ynghylch natur camdriniaeth ddefodol a’r ymagwedd briodol i’w chymryd
wrth gyfweld plant i ganfod a oeddent wedi cael eu cam-drin ai peidio. Oherwydd hyn, fe’i
nodwyd fel unigolyn priodol i gynnal adolygiad am yr hyn a oedd wedi digwydd yn Ysgol
Knowl View.
9. Dywedodd Diana Cavanagh ei bod yn anghytuno â phenderfyniad Ian Davey (fel y’i
nodwyd ym memorandwm 30 Mai 1991) i beidio â dilyn ymchwiliad i gam-drin plant a oedd
yn byw yn Ysgol Knowl View, ond nid oedd yn gallu ei newid. Felly roedd angen iddi ddod o
hyd i strategaeth newydd. Penderfynwyd y byddai hwn yn ymchwiliad gan asiantaeth allanol,
a David Shipp (Dirprwy Glerc y Dref a Chyfarwyddwr Gwasanaethau Cyfreithiol) a oedd yn
argymell y dylid gwahodd Mrs Mellor i’w gynnal.447
10. Mae hyn yn tanlinellu natur ddyrys barn yr Adran Gwasanaethau Cymdeithasol ar
sut i symud ymlaen. Mae hefyd yn codi’r cwestiwn pam mai Mrs Mellor oedd yr unigolyn
cywir i gynnal ymchwiliad o’r fath. Efallai ei bod yn seicolegydd cymwys ac yn wir brofiadol
ag arbenigedd wrth gyfweld a thrin plant ynghylch cam-drin rhywiol. Fodd bynnag, nid
oedd ganddi gefndir ffurfiol mewn addysg fel y gwnaeth hi’n glir yn ei hadroddiad.448
Penderfynwyd yn gyflym, beth bynnag, na fyddai hi’n cyfweld unrhyw blant. Gallai ei
phenodiad, yn rhannol, fod wedi bod yn gam amddiffynnol mewn geiriau eraill, un lle na allai
neb feirniadu Rochdale pe byddai’n cynnwys yr union arbenigwraig yr oedd ei barn wedi’i
defnyddio i effaith enfawr yn achos Middleton.
11. Ar 4 Mehefin 1991, cyflwynodd Diana Cavanagh Mrs Mellor i gyfarfod o’r unigolion
allweddol yn ymwneud ag Ysgol Knowl View. Roedd hwn yn cynnwys Mr Bradshaw,
Mr Shipp, Mr Bentley a Ms Simpson. Mae cofnod y cyfarfod yn ei wneud un glir mai rôl Mrs
Mellor oedd darparu cyngor ar y dull gorau i symud ymlaen ag ymchwiliad i weithgareddau
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bechgyn yn yr ysgol.449 Awgrymwyd y dylai ymgynghoriaeth Mrs Mellor ddarparu ymateb
diduedd i dri chwestiwn: (1) a oedd yr ysgol yn darparu addysg sy’n briodol i anghenion y
disgyblion yn Knowl View; (2) a oedd staff yn gallu ymdrin â’r problemau a nodwyd; a (3)
beth ddylid ei ddarparu?
12. Yn y cyfarfod hwn, gofynnodd Mrs Mellor a ellid defnyddio recordydd fideo pan
gafodd plant eu cyfweld rhag ofn iddynt ddatgelu camdriniaeth. Roedd gan Mr Bentley a
Ms Simpson amheuon ynghylch gwneud hwn. Esboniodd Mrs Cavanagh fod Mr Bentley a
Ms Simpson o’r farn y byddai’n anesmwythol i’r plant ond na fyddai Mrs Mellor yn mynnu
arno beth bynnag.450 Yn wahanol, roedd Mr Bradshaw o’r farn bod pobl “... eisiau i hyn fynd
i ffwrdd” neu fod rhai unigolion o’r farn y byddai cyfweliadau o’r fath yn gwneud yn fwy o’r
digwyddiadau nag oedd ei angen.451
13. Ni ofynnwyd i Mrs Mellor o fewn ei chylch gorchwyl i sefydlu beth a ddigwyddodd
mewn gwirionedd i’r plant a oedd yn byw yn yr ysgol. Pan ofynnwyd iddi am y pwynt
hwn, dywedodd Mrs Cavanagh wrthym nad oedd hi am i Mrs Mellor ymgymryd â gwaith
yr heddlu a’r gwasanaethau cymdeithasol. Roedd Mrs Cavanagh am i Mrs Mellor ddweud
wrthi am yr ysgol: a oedd yn ddiogel i’r disgyblion; a oeddent yn teimlo eu bod yn cael eu
haddysgu’n dda a’u bod yn derbyn gofal da; a wnaeth y gweithgarwch rhywiol ddod i ben; a
beth arall ellid ei wneud i ddatblygu profiad plant neu ei wella?452
14. Cafwyd cyfarfod pellach o’r un unigolion ar 25 Mehefin 1991, ac erbyn hynny mae’n
amlwg bod Mrs Mellor wedi gallu gwneud rhai ymholiadau. Hysbysodd Mrs Mellor y
cyfarfod ei bod wedi siarad â Ditectif Arolygydd Henderson o Heddlu Manceinion Fwyaf
(GMP) a ddywedodd wrthi nad oedd unrhyw bryderon parhaus ynghylch y toiledau yng
nghanol y dref.453
15. Nododd hefyd ei barn betrus na fyddai’n gywir nac yn angenrheidiol cyfweld bechgyn
yn yr ysgol oherwydd: (1) roedd gormod o amser wedi mynd heibio ar ôl y digwyddiad;
(2) roedd gormod o newidiadau wedi digwydd; a (3) byddai’n cyflwyno ffeithiau yr oedd
y bechgyn wedi symud ymlaen oddi wrthynt. Dywedodd nad oedd unrhyw arwydd bod
ymddygiad rhywiol amhriodol yn digwydd yn yr ysgol.454
16. Amlygodd Mrs Mellor ei phryder bod un plentyn a oedd wedi’i leoli yn yr ysgol wedi bod
yn glaf mewnol mewn ysbyty seiciatryddol cyn iddo gael ei dderbyn (hwn roedd RO-A11) a
bod un plentyn saith oed wedi’i leoli gyda phlant hŷn.455
17. Dylid fod wedi gofyn i Mrs Mellor siarad â’r plant yn sensitif i ddarganfod sut brofiad oedd
byw yn Ysgol Knowl View, ac i gydymffurfio â’i chylch gorchwyl. Wrth wneud hynny, efallai y
byddai’r hyn a ddigwyddodd iddynt wedi dod i’r amlwg. Roedd yn gamgymeriad sylweddol y
gellid ei briodoli i’r Awdurdod Lleol i beidio â gofyn yn bendant iddi wneud hynny.
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18. Tystiolaeth Mr Bradshaw oedd ei fod yn ystyried bod ffocws Mrs Mellor wedi bod ar
ddigwyddiad Hilton: yn gyntaf, sut yr oedd wedi digwydd a’r hyn y gellid ei ddysgu ganddo;
ac, yn ail, a oedd diwylliant o barhau â cham-drin rhywiol a gorfodi. Cytunodd Mrs Cavanagh
â’r farn honno.456
19. Yna roedd cyfarfod pellach ar 12 Medi 1991, ond erbyn hynny nid oedd Mrs Mellor wedi
cyflwyno adroddiad. Mynegodd y farn nad oedd Roderick Hilton wedi ei ystyried fel rhywun
allanol i’r ysgol ond yn hytrach yn rhan helaeth o fywyd yr ysgol. Sylwodd Mr Bradshaw fod
“cydymdeimlad asiantaethol” wedi bod dros Roderick Hilton yn hytrach na’r ysgol. Mynegodd
bryder ynghylch diogelwch yr ysgol a’r posibilrwydd o allweddi dyblyg.457 Gofynnwyd i
Mr Bradshaw am hyn yn ei dystiolaeth i ni a chadarnhaodd, cyn iddo gyrraedd, fod Roderick
Hilton wedi cael ei ystyried fel “rhan o ddodrefn” yr ysgol.458 Dywedodd hefyd fod y staff
wedi bod yn ymwybodol bod Hilton wedi cysgu ym minibws yr ysgol ac ar safle’r ysgol ac
nad oeddent wedi ei atal.459
20. Dywedodd Mr Bradshaw hefyd fod y pryder bod gan bobl o’r tu allan i’r ysgol allweddi
iddi’n un gwirioneddol a bod adegau pan oedd yn teimlo bod gan bobl fynediad i’r ysgol;
newidodd y cloeon mewn ymateb i hyn.460 Mae tystiolaeth o fis Mai 1991 o browlwr gwryw
yn ceisio cael mynediad i’r ysgol o gwmpas y cyfnod hwn.461
21. Yn yr Hydref 1991, cofnododd Mr Bradshaw fod yr ysgol wedi bod yn isel ei hysbryd
pan ddechreuodd a bod ymchwiliad Mellor yn gwneud y ‘Profiad Pindown’ ymddangos fel
diwrnod ar lan y môr. Serch hynny, cofnododd ei fod wedi syrffedu ar ysgrifennu memos a
anwybyddwyd yn llwyr.462 Mae’n ymddangos nad oedd yn cael ei gymryd o ddifrif.
22. Yn y cyfamser, roedd pryderon yn codi ynghylch faint o amser roedd Mrs Mellor yn ei
gymryd i gynhyrchu ei hadroddiad. Ni chynhyrchwyd ef tan fis Chwefror 1992. Hwn oedd yr
un mis yr ysgrifennodd Prif Arolygydd Berry o GMP at Mr Graham, Rheolwr Ardal ar gyfer
Gwasanaethau Cymdeithasol Rochdale, gan ddweud “ychydig iawn o gynnydd a wnaed” mewn
cysylltiad ag RO-A9.463 Roedd pryderon ei fod wedi bod yn destun camdriniaeth ‘rhwydwaith’
ar raddfa wedi’i threfnu. Ymddengys na threfnwyd bod unrhyw ran o’r wybodaeth hon ar
gael i Mrs Mellor.
23. Nid oedd adroddiad Mellor, pan gafodd ei gyflwyno yn y pen draw, yn ddogfen
gynhwysfawr na manwl.464 Roedd yn cynnwys deg tudalen ag atodiad a oedd yn cyflwyno
gwybodaeth ynghylch cam-drin rhai bechgyn yn rhywiol. Mae’r atodiad bron yn union yr un
fath â’r ddogfen “Pwy sy’n gwneud beth i bwy” roedd Stephen Bradshaw wedi ei gynhyrchu
ym mis Mai 1991. Cadarnhaodd fod nifer uchel o ddigwyddiadau cam-drin rhywiol ymhlith
bechgyn cyn iddynt gael mynediad i’r ysgol, er bod hon yn wybodaeth y mae’n rhaid ei bod
ar gael yn rhwydd ers Medi 1990 neu cyn hynny.
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24. Roedd Mrs Mellor yn awgrymu pwyll yn ei hadroddiad, gan sylwi nad oedd ganddi
gefndir ffurfiol mewn addysg ac roedd wedi osgoi gwneud unrhyw argymhellion a ddylai
fod wedi dod o fewn cyfrifoldebau swyddogion addysg. Nododd yr adroddiad fod hanes o
ymddygiad rhywiol yn yr ysgol ond ni fanylwyd ar hyn. Cyfeiriodd at fechgyn yn cwrdd â
Roderick Hilton mewn celli ar dir yr ysgol ym 1987 a 1988. Ni chyfeiriodd at euogfarn Hilton
ym 1984 am ymosodiad rhywiol ar ddisgybl yn Ysgol Knowl View.
25. Cyfeiriodd yr adroddiad hefyd at wybodaeth a dderbyniwyd gan yr heddlu yn ystod
haf 1991 bod gwyliadwriaeth yn nhoiledau Smith Street yn digwydd ac “nad oedd unrhyw
weithgarwch cyfunrhywiol yn mynd ymlaen yno bellach”, 465a oedd yn seiliedig ar honiad heb ei
herio gan y Ditectif Arolygydd Henderson yn y cyfarfod ar 4 Mehefin 1991.
26. Soniodd yr adroddiad am wahaniaethau barn ymhlith staff gofal ynghylch sut i fynd i’r
afael â’r hyn oedd yn digwydd i blant. Roedd rhai aelodau staff o’r farn nad oedd yn cael ei
gymryd yn ddigon difrifol; roedd aelodau eraill o’r staff o’r farn ei fod yn ymddygiad a oedd
yn normal i fechgyn o fewn sefyllfa sefydliadol. Nid yw’r adroddiad yn archwilio’r mater
hwnnw a sut oedd yn effeithio ar y gofal a roddwyd i blant.
27. Roedd Mrs Mellor wedi cwrdd â theuluoedd dau fachgen a oedd wedi mynychu’r ysgol
ond a wrthododd ddychwelyd oherwydd eu bod wedi cael eu dychryn gan gynigion rhywiol
a wnaed iddynt gan fechgyn hŷn.466Roedd un bachgen (o ‘deulu X’) wedi cael ei gam-drin
yn rhywiol cyn dechrau yn Knowl View. Roedd wedi bod yn destun bygythiadau o drais
corfforol yn Knowl View os nad oedd yn cytuno i gymryd rhan mewn rhyw geneuol a
rhefrol. Nid oedd Mrs Mellor yn gallu cael unrhyw wybodaeth gan ‘deulu Y’ ac eithrio bod y
bachgen yn dal i ofni un plentyn penodol a oedd yn dal yn yr ysgol.
28. Hefyd, cafodd Mrs Mellor wybodaeth am Roderick Hilton oddi wrth geidwad neu ofalwr
yr ysgol, Andrew Found, a ddywedodd fod Hilton wedi bygwth gosod ei dŷ ar dân ac a oedd
wedi bygwth rhoi AIDS iddo. Yn arwyddocaol, disgrifiodd Mr Found nifer o ddigwyddiadau
lle roedd Hilton wedi bod ar safle’r ysgol cyn digwyddiad mis Medi 1990, ac ni chofnodwyd
yr un ohonynt yn llyfr cofnodion yr ysgol.
29. Daeth Mrs Mellor i’r casgliad bod chwarter y disgyblion yn Knowl View wedi bod yn
gysylltiedig â digwyddiadau rhywiol difrifol ar ryw adeg. Roedd bechgyn wedi cymryd rhan
mewn gweithgarwch rhywiol anweddus gyda’i gilydd yn cynnwys gorfodaeth a thrais. Roedd
rhai bechgyn wedi gwerthu rhyw am arian yn nhoiledau Smith Street, ac roedd rhai bechgyn
wedi cymryd rhan mewn gweithredoedd rhywiol anweddus gyda Hilton ar dir yr ysgol ac o
fewn yr ysgol ei hun. Roedd yn amlwg bod cysylltiad plant â Hilton yn mynd ymhellach na
digwyddiad mis Medi 1990 ond ni chafodd hyn ei egluro ymhellach. Mewn gwirionedd, ni
fanylwyd ar unrhyw un o gasgliadau Mrs Mellor ar weithgarwch rhywiol ymhellach.
30. Daeth Mrs Mellor i’r casgliad hefyd ei fod yn anodd iawn credu nad oedd y
gweithgarwch rhywiol hwn wedi dod i sylw’r staff, a bod rhaid bod y perygl roedd Hilton yn
ei gyflwyno i fechgyn wedi bod yn amlwg i’r rhai hynny oedd yn gweithio yn yr ysgol, ond
ni chofnodwyd llawer o ddigwyddiadau yng nghofnodion y plant. Cyfeiriodd Mrs Mellor, yn
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anuniongyrchol, at farn staff ar rywioldeb yn effeithio ar eu hymateb i ddigwyddiadau. Nid
eglurir hyn ymhellach. Terfynodd Mrs Mellor ei hadroddiad trwy argymell y dylid cynnal
adolygiad o fewn chwe mis (hynny yw, o fis Chwefror 1992).
31. Hon oedd yr ymgais gyntaf gan unrhyw un i godi’r clawr ar yr hyn oedd yn digwydd yn
Knowl View. Rydym yn cydnabod y ffaith bod Mrs Cavanagh wedi comisiynu’r adroddiad,
ond nid oedd y cylch gorchwyl yn ddigonol i alluogi’r mater i gael ei ystyried yn llawn.
32. Sicrhaodd Mrs Cavanagh fod adroddiad Mellor yn cael ei ystyried gan yr unigolion
hynny â chyfrifoldebau perthnasol ar draws y sbectrwm gwleidyddol. Cynullodd gyfarfod
ar 13 Mawrth 1992 lle’r oedd y Cynghorwyr Moffat (Llafur), Hawton (Ceidwadwyr), Beasley
(Ceidwadwyr) a Sarginson (y Democratiaid Rhyddfrydol) ynghyd â Mrs Mellor, Mr Bradshaw
ac eraill o’r Adran Addysg.467 Nid oedd yr adroddiad wedi’i guddio o olwg unrhyw blaid
wleidyddol leol.
33. Cynhaliwyd cyfarfod pellach ar 27 Mawrth 1992 yn Ysgol Knowl View er mwyn
cyflwyno’r adroddiad i’r staff; cafodd ei gadeirio gan Mrs Moffat.468 Roedd y fersiwn o’r
adroddiad a gyflwynwyd i’r staff yn wahanol mewn dwy ffordd i’r adroddiad gwreiddiol a
oedd wedi’i baratoi. Yn gyntaf, nid oedd y fersiwn o’r adroddiad a welwyd gan y staff yn
cynnwys yr atodiad â’r wybodaeth am blant unigol. Yn ail, hepgorodd yr adroddiad adran ar
geidwad yr ysgol a oedd wedi ymddangos yn wreiddiol ar dudalen saith adroddiad Mellor.
Caniatäwyd i staff ddarllen yr adroddiad ond nid i’w gadw.
34. Esboniodd Mrs Cavanagh na ddarparwyd yr atodiad i’r staff oherwydd bod Mrs Mellor
yn hynod o nerfus ynglŷn â lledaenu’r wybodaeth honno.469 Eglurodd Mrs Cavanagh hefyd
yr anwybyddwyd y wybodaeth ynghylch ceidwad yr ysgol oherwydd bod Mrs Mellor yn
ofni ei fod yn enllibus.470 Cyfrif Mrs Mellor a ddarparwyd i ni mewn datganiad tyst o 18
Mai, 2015 oedd bod Mrs Cavanagh wedi gofyn iddi gael gwared ar foddau adnabod y
disgyblion a’r rhan am geidwad yr ysgol. Cymerodd gyngor cyfreithiol ynglŷn â chylchrediad
ei hadroddiad i’w atal rhag cael ei ddosbarthu mewn dull anghyfyngedig.471 Mae hynny’n
cyd-fynd â thystiolaeth Mrs Cavanagh am orbryder Mrs Mellor ynghylch yr atodiad.
Dywedodd memorandwm oddi wrth Mrs Cavanagh i Mr Pierce (y Prif Weithredwr) bod y
cyfeiriadau at geidwad yr ysgol wedi cael eu dileu o’r ail fersiwn o’r adroddiad oherwydd
cyngor y gallai dosbarthu’r wybodaeth honno ragfarnu unrhyw erlyniad posib ohono gan
yr heddlu.472
35. Derbyniwn nad oedd ymgais fwriadol i guddio rôl ceidwad yr ysgol a mai’r rheswm
am ddileu’r adran yn ymwneud ag ef yn ail fersiwn yr adroddiad oedd goblygiadau rhannu
barn amdano â staff eraill. Wedi nodi hynny, mae ond ychydig iawn yn y fersiwn gyntaf o’r
adroddiad i awgrymu y gallai Mr Found fod wedi bod yn cynorthwyo Roderick Hilton.
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36. Hefyd dosbarthodd Mrs Cavanagh yr adroddiad i uwch swyddogion y Cyngor.
Trwy lythyr dyddiedig 23 Mawrth 1992, gwahoddodd, ymhlith eraill, y Cyfarwyddwr
Gwasanaethau Cymdeithasol, y Prif Uwcharolygydd Houghton a’r Prif Weithredwr i gyfarfod
ar 9 Ebrill 1992 lle byddai adroddiad Mellor yn cael ei gyflwyno.473 Rhoddodd Mrs Cavanagh
dystiolaeth hefyd ei bod wedi cyflwyno’r adroddiad â llaw i nifer o’r gwahoddedigion hyn.474
37. Mae’r graddau y mae’r adroddiad wedi’i gylchredeg yn bwysig, o ystyried honiadau
diweddarach ei fod wedi’i atal. Rydym yn fodlon, erbyn Ebrill 1992, fod adroddiad Mellor
wedi’i gylchredeg yn briodol i swyddogion allweddol y Cyngor ac aelodau etholedig mewn
swyddi arweinyddiaeth perthnasol.
38. Mae’n werth nodi yma, er gwaethaf y darlun a baentiwyd gan adroddiad Mellor ac er
gwaethaf y ffaith bod yr Adran Addysg wedi derbyn bod Mr Bradshaw yn wynebu tasg
enfawr wrth newid ethos yr ysgol, mae’r dystiolaeth yn awgrymu nad oedd ef bob amser
yn cael ei gefnogi gan y Cyngor ac nad oedd yr ysgol yn derbyn yr arian a’r mewnbwn rheoli
roedd arni eu hangen. Mewn memorandwm i Mrs Mellor, ar 11 Mawrth 1992,475 disgrifiodd
Mr Bradshaw ei hun fel “wedi fy syfrdanu’n llwyr gan y gurfa” roedd yn ei chymryd gan Gyngor
Rochdale.476 Roedd yn ystyried, er iddo gael cefnogaeth emosiynol, pan ddaeth i’r pen
ynghylch adnoddau roedd hynny’n llawer anoddach.477

Adroddiad Arolygiaeth Ei Mawrhydi
39. Bu craffu allanol hefyd ar Ysgol Knowl View ym mis Hydref 1991, pan arolygodd
Arolygiaeth Addysg Ei Mawrhydi (AEM) yr ysgol. Roedd ffocws yr adroddiad hwn yn bennaf
ar ddarpariaeth addysg yn hytrach nag ar brofiad plant y tu allan i’r ystafell ddosbarth.478 Mae
nifer o bwyntiau’n werth eu nodi. Yn gyntaf, roedd AEM yn ystyried bod elfen ofal yr ysgol
wedi cael ei staffio’n hael. Yn ail, syfrdanwyd y tîm AEM gan lefelau absenoldeb a bod hyn yn
cael ei oddef. Yn drydydd, canfuwyd bod y cwricwlwm yn annigonol. Yn bedwerydd, roedd
bachgen saith mlwydd oed yn yr ysgol heb grŵp cyfoedion uniongyrchol (roedd y bachgen
ifancaf nesaf yn 9½ oed), a oedd yn annerbyniol. Pumed, roedd angen ymdrechion i oresgyn
y “ddrwgdybiaeth a llesgedd a oedd yn amlwg ymhlith y staff”. Chweched, roedd plant yn yr
ysgol a oedd wedi cael eu cam-drin neu a oedd yn cam-drin.

Ymchwiliadau pellach
40. Os oedd pobl yn gobeithio y byddai adroddiad Mellor yn bendant ynghylch yr hyn
a ddigwyddodd yn Ysgol Knowl View ac yn darparu sail ar gyfer symud ymlaen, roedd y
gobaith honno yn ofer. Byddai’r adroddiad wedi gwneud ychydig yn unig i dawelu’r pryder
bod y problemau a arweiniodd at gam-drin plant yn rhywiol yn y lle cyntaf wedi cael
sylw, bod y fath gamfanteisio wedi dod i ben neu fod staff euog wedi’u dal yn atebol am y
methiannau amlwg wrth reoli’r ysgol. Yn sicr, roedd Mr Bradshaw yn siomedig nad oedd y
staff cyfrifol wedi cael eu henwi.479 Er iddo ganmol Mrs Mellor, nid oedd yr adroddiad yn
dweud unrhyw beth wrtho nad oedd eisoes yn ei wybod a’i deimlad oedd nad oedd yn mynd
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yn ddigon pell. Roedd yn ddefnyddiol yn rhinwedd y ffaith ei bod yn ddogfen allanol a oedd
yn cynnwys argymhellion y gellid eu dilyn.480 Ystyriodd Mrs Cavanagh hefyd fod beirniadaeth
Mrs Mellor, er ei bod yn glir, yn gyffredinol ei natur ac nad oedd yn ddigon manwl ar gyfer
gweithredu.481
41. Yn sicr, fe wnaeth Mr Bradshaw gymryd camau i leihau’r peryglon roedd plant yn agored
iddynt, ac ymddengys mai ef oedd y cyntaf i wneud hynny. Ymysg mesurau eraill, aeth i’r
afael â’r ffactorau risg ffisegol o amgylch safle’r ysgol, sefydlu systemau cofnodi priodol,
llunio datganiadau polisi ynghylch amddiffyn plant a chymerodd ymagwedd gyfannol at
amddiffyn bechgyn yn yr ysgol.482
42. Trwy ganolbwyntio ar faterion mewnol yn yr ysgol, roedd ymagwedd yr Adrannau
Addysg a’r Gwasanaethau Cymdeithasol yn rhy gul. Mae’n rhaid bod effaith y cyfyngiadau
hyn wedi bod yn amlwg. Cadarnhaodd Mr Bradshaw nad oedd yn ymwybodol o wybodaeth
a oedd yn nwylo’r Adran Gwasanaethau Cymdeithasol ym mis Mai 1991, sef er bod bechgyn
wedi rhoi’r gorau i ‘gynnal gweithgareddau rhywiol yn y toiledau’ yn ystod yr wythnos, roedd
wedi parhau ar benwythnosau a gwyliau.483 Cadarnhaodd hefyd nad oedd yn ymwybodol o
wybodaeth ym mis Hydref 1991 yr ystyrid bod un disgybl yn dioddef cam-drin rhwydwaith
ym Manceinion. Roedd Mr Bradshaw wedi dechrau olrhain pan oedd disgyblion ar goll o’r
ysgol.484 Dylai’r wybodaeth hon fod wedi’i rhoi iddo.
43. Mewn adroddiad dyddiedig 26 Mawrth 1992 (a ysgrifennwyd at ddibenion cyfarfod
Llywodraethwyr), fe wnaeth Mr Bradshaw fanylu ymhellach ar ei farn ar ddiwylliant yr ysgol
cyn iddo gyrraedd.485 Mae’n werth ystyried ei sylwadau, oherwydd i ryw raddau maent yn
mynd ymhellach na’r sylwadau a nodwyd yn adroddiad Mellor. Yn y ddogfen hon nododd
fod digwyddiadau o natur rywiol wedi dyddio yn ôl i 1981 a oedd wedi’u cofnodi ond yn
anaml eu datrys. Roedd hyn yn cynnwys digwyddiadau o fwlio rhywiol. Roedd y gyfundrefn
wedi bod yn ormesol â chyfeiriadedd gwryw, a gorfodi oedd y prif fath o reolaeth. Eglurodd
Mr Bradshaw mai ataliaeth oedd y math cyntaf o reolaeth ar blant yn Knowl View, nid yr olaf
fel y dylai fod wedi bod.486
44. Nododd hefyd y safbwynt mewnddrychol yn yr ysgol; cadwyd apwyntiadau ar gyfer
ffrindiau neu bartneriaid wedi’u lleoli yn Rochdale. Roedd y grŵp staff wedi’i rannu’n
garfanau, “Nid oedd y cwricwlwm yn ei gyfanrwydd yn bodoli”. Nododd amharodrwydd staff i
addasu. Yn arwyddocaol, cadarnhaodd yr adroddiad hwn hefyd fod staff wedi bod yn gadael
i blant o’r unedau iau fynd i Rochdale heb oruchwyliaeth, er gwaethaf y ffaith bod staff yn
gwybod eu bod yn cymryd rhan mewn gweithgareddau rhywiol yn nhoiledau Smith Street.
Nododd hefyd, er gwaethaf y ffaith bod Roderick Hilton wedi cael ei gyhuddo o droseddau
rhywiol yn erbyn disgyblion, roedd yn hysbys iddo aros o amgylch tir yr ysgol a bod plant yn
cael ysmygu mewn ardal roedd yn hysbys i Hilton ymweld â hi’n rheolaidd.
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45. Mewn dogfen arall, a baratowyd hefyd at ddibenion cyfarfod Llywodraethwyr,
cyfeiriodd Mr Bradshaw at y ffaith nad oedd staff ar y safle pan ddylen nhw fod wedi bod yn
cysgu yno.487 Cadarnhaodd mewn tystiolaeth fod plant yn treulio’r nosau mewn unedau ar eu
pennau eu hunain yn gyfangwbl cyn iddo ddod i’r ysgol.488
46. Aeth y ddogfen hon ymhellach, gan gyfeirio at Hilton fel “fe’i anogwyd, neu o leiaf ni
wnaeth unrhyw un beidio â’i annog i ymweld â Knowl View” gan nodi y caniatäwyd iddo gysgu
yn y minibws, yn yr ysgol ac yn yr ystafell glwb pan oedd y staff yn ymwybodol o hyn.
Dywedodd Mr Bradshaw mewn tystiolaeth nad oedd y staff yn gwahodd Hilton i ddod i
mewn, yn hytrach roeddent yn gwybod bod hyn yn digwydd heb wneud unrhyw beth i’w
atal.489 O ran y digwyddiad gwirioneddol ym mis Medi 1990, roedd Mr Bradshaw yn gallu
cael adroddiad cliriach o’r hyn a ddigwyddodd. Ar y noson gyntaf, aeth Hilton a’r disgyblion
i’r ystafell glwb lle roedd”gemau rhywiol”. Ar yr ail noson, cysgodd Hilton o dan wely ROA14, fe wnaeth gam-drin RO-A14 yn rhywiol ac”unrhyw un arall oedd ar gael”. Yn ystod ei
dystiolaeth, gofynnwyd i Mr Bradshaw y cwestiwn uniongyrchol a oedd gwybodaeth bod
plant eraill wedi dioddef ymosodiadau rhywiol gan Hilton. Cadarnhaodd fod y wybodaeth
hon wedi’i darparu’n anecdotaidd gan staff ond nad oedd unrhyw ymchwiliad wedi digwydd
iddi hi nac unrhyw adroddiadau a gymerwyd gan y plant eraill.490 Aeth Mr Bradshaw ymlaen
yn ei adroddiad i egluro, ar ôl digwyddiad Hilton, bod gan blant yn yr uned Norden “drefn”
o fastyrbio a rhyw geneuol gyda’i gilydd. Roedd gan blant yn Ashworth “drefn” o gemau
rhywiol mewn toiledau fel modd o ennill arian ychwanegol. Roedd Mr Bradshaw o’r farn bod
digwyddiad Hilton wedi “cynyddu lefel” y mathau o ymddygiadau o fewn yr ysgol tuag at y
rhai mwyaf eithafol.491
47. Nid oedd y Cynghorydd Hawton yn fodlon gadael y mater yno. Dywedodd wrth
Ms Cavanagh ei bod hi’n dal i bryderu’n fawr bod y sefyllfa erioed wedi gallu cyrraedd y
lefel a wnaeth.492 Ysgrifennodd lythyr at Mrs Cavanagh (dyddiedig 16 Mawrth 1992) yn
dweud wrthi ei bod hi’n dal i bryderu’n fawr ynglŷn â’r holl fater. Roedd y ffaith bod yr
holl ddigwyddiadau a ddisgrifiwyd wedi digwydd a bod awyrgylch yr ysgol yn bodoli fel y’i
disgrifiwyd, wedi codi cwestiwn i Mrs Hawton ynghylch pam nad oedd llawer mwy o gamau
i gael Knowl View ar y trywydd iawn wedi digwydd cyn ymchwiliad Mellor. Roedd hi o’r farn
bod angen llawer mwy o waith.493
48. Yn fuan wedi hynny, mewn llythyr dyddiedig 7 Ebrill 1992, ysgrifennodd grŵp staff
at Mrs Cavanagh gan ddweud eu bod yn teimlo bod y materion oedd yn codi o’r amrywiol
ddigwyddiadau a oedd wedi digwydd o fewn y ddwy flynedd ddiwethaf wedi eu gadael heb
eu datrys. Ysgrifennodd y staff gan ddweud bod rhagor o wybodaeth wedi dod i’r amlwg a
oedd yn peri “anesmwythder llwyr” a “diffyg hyder”iddynt. Roeddent yn teimlo’n gryf iawn bod
angen ymchwiliad llawn ac uniongyrchol i’w gychwyn gan y staff ac nad un a fyddai’n cael
ei orfodi arnynt gan sylw’r wasg, sef yr hyn roeddent yn ystyried y byddent yn debygol o’i
wynebu ar ryw adeg.494
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49. Yn ôl Martin Digan, y wybodaeth a ddaeth i’r amlwg oedd nad oedd staff yn gwybod am
gysylltiad y gofalwr a’r awgrym ei fod o bosibl wedi gadael i Hilton fynd i’r ysgol.495 Byddai
iaith y llythyr yn awgrymu ei fod yn fwy na hyn, ond nid yw’n glir beth arall y gallai fod wedi
bod o’r dystiolaeth a glywsom.
50. Derbyniodd Mrs Cavanagh drydydd llythyr dyddiedig 8 Ebrill 1992 gan Gadeirydd
Bwrdd y Llywodraethwyr. Roedd wedi ystyried materion ymhellach ac roedd yn teimlo’n gryf
y dylid ymgymryd ag ymchwiliad pellach i’r rôl roedd staff wedi’i chwarae. Roedd o’r farn
y dylai’r ymchwiliad hwn ystyried unrhyw ddiffyg dyletswydd gan staff ac ystyried camau
disgyblu.496 Nid yw’n glir pam na wnaeth Bwrdd y Llywodraethwyr geisio atebolrwydd o’r
fath o’r cychwyn cyntaf. Roedd adroddiad Mellor, yn hytrach na bod yn benderfynodol, ond
yn gofyn rhagor o gwestiynau gan nifer o ffynonellau.
51. Roedd Mr Pierce, Prif Weithredwr Cyngor Rochdale, yn dal i gael ei ddiweddaru
ynghylch cynnydd. Ar 1 Mai 1992, gofynnodd i Diana Cavanagh am ddatganiad ynghylch pa
gamau a gymerwyd o ran Knowl View fel y gallai fod mewn sefyllfa i gynghori’r Arweinydd ar
y materion hyn cyn gynted ag y bo modd.497
52. Ar 8 Mai 1992, darparodd Mrs Cavanagh femorandwm manwl i Mr Pierce ynghylch yr
holl gamau a oedd wedi’u cymryd ers derbyn adroddiad Mellor. Ymddengys mai ffocws y
memo’n bennaf yw ar gamau gweithredu ar ôl “digwyddiad mis Medi 1990”, mewn geiriau
eraill, digwyddiad Hilton, ac nid y problemau ehangach gymaint.498
53. Erbyn 5 Mai 1992, mae’n amlwg bod penderfyniad wedi’i wneud i gynnal ymchwiliad
pellach. Mewn llythyr o’r dyddiad hwn, ysgrifennodd Mrs Cavanagh at Mr Bradshaw i
ddweud y byddai ymchwiliad yn digwydd i rôl staff mewn digwyddiadau yn Ysgol Knowl
View yn 1990.499 Cyfeiriodd at y ffaith ei bod wedi ymgynghori â chynrychiolwyr yr undeb,
Cadeirydd y Pwyllgor Addysg a Mr Bradshaw ynghylch natur a phwrpas yr ymchwiliad hwn.
Argymhellodd Mrs Cavanagh i Mrs Moffat y dylai’r Awdurdod Addysg Lleol (AALl) gynnal yr
ymchwiliad fel rhan o’i ymateb i adroddiad Mrs Mellor. Pwrpas yr ymchwiliad fyddai egluro
unrhyw feysydd pryder gweddilliol ynghylch lefel y gofal neu reolaeth a ymarferid gan staff
addysgu a staff nad oeddent yn addysgu yn ystod y misoedd yn arwain at y digwyddiad ym
mis Medi 1990.
54. Fe’i awgrymwyd i Mrs Cavanagh yn ystod ei thystiolaeth bod yr ymchwiliad hwn wedi’i
anelu’n gyfangwbl tuag at ddigwyddiad Hilton. Ar y dechrau cytunodd mai dyna sut oedd
ei llythyr yn darllen.500 Yn ddiweddarach, eglurodd hyn, gan ddweud ei bod yn deall bod
digwyddiad mis Medi 1990 yn “gyfuniad o nifer o bethau”.501
55. Fel rhan o’r ymchwiliad newydd hwn, byddai’r staff yn cael eu cyfweld gan Dr Selwyn
Hodge, y Prif Gynghorydd ar y pryd, a Liz Dobie o’r Adran Addysg. Hwn fyddai’r trydydd
ymchwiliad i ddigwyddiadau yn Knowl View ac roedd Mrs Cavanagh o’r farn ei fod yn bwysig
bod unrhyw bryderon gweddilliol yn cael sylw fel y gallai’r ysgol symud ymlaen.502
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56. Cynhaliwyd y cyfweliadau ym mis Mai 1992 a chadwyd nodiadau llawysgrifol o’r
cyfweliadau.503 Ailadroddwyd rhai pwyntiau a wnaed gan staff ddwy flynedd cyn hynny.
Er gwaethaf y ffaith bod staff wedi cael eu cyfweld ar sawl achlysur erbyn hyn, yr hyn a
ddaeth i’r amlwg yn llawer eglurach oedd i ba raddau yr oedd gweithgarwch rhywiol ar ran
staff naill ai wedi effeithio ar eu dyletswyddau neu wedi llywio eu hymatebion i blant. Ni
fyddwn ni’n cyflwyno manylion y cyfweliadau hyn, ond yn hytrach byddwn ni’n tynnu sylw
at rywfaint o wybodaeth bellach efallai nad oedd wedi dod i’r amlwg yn glir o’r blaen. Pwrpas
y cyfweliadau hyn oedd canolbwyntio ar y sefyllfa cyn digwyddiad Hilton ym mis Medi 1990.
57. Mae un nodyn llawysgrifol o 8 Mai 1992 yn darllen “Bloc (iau) Ashworth yn gysylltiedig â
thoiledau Smith Street -”cadwch yn dawel.’”504 Mae rhan o nodyn llawysgrifol arall o gyfweliad
ag aelod benywaidd o staff adran wedi’i groesi allan yn dweud bod gweithgarwch rhywiol
gan staff yn anarferol. Dywedodd yr aelod o staff ei bod wedi clywed y geiriau “cywestach”
a “hopian-gwelyau” tra bod staff i fod ar ddyletswydd ond mae’r nodyn yn mynd ymlaen i
gofnodi’r cyfwelai’n dweud bod yr ymddygiad hwn wedi “newid yn bendant”.505
58. Yn ei gyfweliad, datganodd Duncan Eaton fod dau fachgen wedi dweud bod ceidwad yr
ysgol wedi caniatáu i Roderick Hilton gysgu o dan ganopi’r ardal grefftwaith.506 Mae’r nodyn
yn cofnodi yr awgrymwyd i Mr Eaton “roedd gan RH fynediad i’r ysgol ar benwythnosau pan
oedd yr ysgol ar gau”; hefyd mae sôn am ddrysau tân yng nghefn yr ystafell glwb yn cael eu
gadael ar agor un bore.507 Yn ôl Mr Eaton, roedd y dylanwad oedd gan Hilton dros geidwad
yr ysgol yn amlwg.508 Cyfeiriodd at y ffaith bod staff “wedi’u ffieiddio” bod y Pennaeth Dros
Dro yn cysgu yn ei dŷ ei hun yn hytrach nag yn yr ysgol.509 Dywedodd aelod arall o staff
fod athrawon yn ymwybodol o fater toiledau Smith Street ac y cawsant wybod amdano;
daeth y wybodaeth hon i’r amlwg mewn cyfarfodydd staff ac fe’i trafodwyd ar sawl achlysur
dros gyfnod hir.510 Cododd Martin Digan y cwestiwn a ddylai plant gael eu profi am HIV, a
mynegodd ei ansicrwydd a oedd unrhyw brofion wedi digwydd mewn gwirionedd.511
59. Cadarnhaodd Mr Poulton (y Prifathro Dros Dro a secondiwyd i Knowl View ym mis
Rhagfyr 1990 mewn ymateb i ddigwyddiad Hilton) fod derbyniad bod rhai bechgyn wedi
bod yn rhan o ‘weithgareddau rhywiol mewn toiledau’. Nid oedd wedi’i argyhoeddi bod
digwyddiad Hilton yn wybodaeth gyffredinol na bod pawb yn deall ei oblygiadau.512 Credai
y gallai’r cyn Bennaeth Dros Dro, weithiau, fod wedi treulio nosweithiau mor bell i ffwrdd o’r
ysgol â Sheffield.513
60. Yn ei adroddiad, dywedodd aelod arall o staff, Paul Davies, fod Roderick Hilton wedi
denu disgyblion ers blynyddoedd a bod hyn yn gyfystyr â cham-drin rhywiol.514 Fodd bynnag,
“nid oedd unrhyw beth wedi’i wneud i atal” Hilton.515 Disgrifiodd yr ysgol fel y lle mwyaf
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“sefydliadol a dieffeithiol” reodd ef wedi’i weld erioed.516 Cyfeiriwyd yn gryno yn ei nodyn
cyfweliad at y ffaith bod Hilton wedi bod yn yr adeilad o’r blaen ac “roedd wedi digwydd o’r
blaen yn sicr”.517 Dywedodd fod plant yn “eilbeth”.518
61. Dywedodd Steven Cohen, y Pennaeth Gofal ar y pryd, am Hilton “roedd staff yn ofni’n
breifat y nifer o ddigwyddiadau”, a bod staff wedi bod yn adrodd pryderon i reolwyr llinell
gan synnu na wnaed unrhyw beth.519 Disgrifiodd un aelod o staff gwrywaidd fel “ciaidd”, gan
ddweud bod plant yn ei ofni a bod un plentyn wedi dweud ei fod wedi cael ei daro ganddo ar
draws y coesau â bat criced.520
62. Ym mis Mehefin 1992, yn dilyn y cyfweliadau â staff, cynhyrchwyd adroddiad gan Dr
Hodge a Ms Dobie.521 Roedd yr adroddiad yn canolbwyntio ar dri phrif faes: diwylliant yr
ysgol, y dull arweinyddiaeth a rheolaeth o fewn yr ysgol, a pherthnasoedd o fewn yr ysgol.522
63. Yn ôl yr adroddiad, bwriedwyd iddo fod yn archwiliad terfynol o ddigwyddiadau’r
gorffennol ac i roi terfyn ar ddyfalu unwaith ac am byth. Roedd yr adroddiad yn darparu
gwybodaeth i gefnogi’r casgliad nad oedd y digwyddiad gyda Hilton ym mis Medi 1990
yn ddigymell a bod bechgyn yn gwybod y dylent ei adael i mewn.523 Canfu fod yr AALl yn
gyfrifol am wneud apwyntiadau amhriodol yn yr ysgol.524 Yn ein barn ni, dyma ran fach iawn
yn unig o’r cyfrifoldeb a oedd gan yr Adran Addysg am yr amgylchiadau a ddaeth i fodoli
dros gyfnod o flynyddoedd lawer yn Knowl View.
64. Yn fwyaf arwyddocaol, at ddibenion yr adroddiad hwn, oedd canfyddiadau Dr Hodge
a Ms Dobie bod perthnasoedd rhywiol rhwng staff yn effeithio ar naws foesol yr ysgol gan
awgrymu perthynas â’r digwyddiadau ym mis Medi 1990. Mae’n werth dyfynnu’r canfyddiad
allweddol:525
“Ynghyd â hyn oll, roedd tystiolaeth o berthnasoedd o natur rywiol mewn cysylltiadau
cyfunrhywiol, heterorywiol a deurywiol, ac ymddengys nad oedd fawr ddim ystyriaeth
am unrhyw naws foesol yn cael ei gosod o fewn yr ysgol neu am y model a oedd yn
cael ei roi i’r disgyblion, roedd rhai ohonynt yn ymwybodol iawn o’r hyn a oedd yn
digwydd rhwng staff. Roedd cysylltiad hirdymor o natur ymylol gan “y tresmaswr” â’r
ysgol, ynghyd â gallu’r disgyblion i ddeall a oedd y digwyddiad ym mis Medi 1990 ond
yn gyfuniad o gyfres o ddigwyddiadau’n arwain ato. Roedd y cyfuniad o ddisgyblion yn
annog y tresmaswr ac i’r gwrthwyneb, o gofio’r diffyg ymddangosiadol o oruchwyliaeth,
sefyllfa ffisegol Uned Nordern mewn cysylltiad â gweddill yr ysgol a’r ardal goediog yn
drychinebus yn eu holl effaith gyfrannol “
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Adroddiad Cavanagh Mehefin 1992
65. Cynhyrchodd Diana Cavanagh ei hadroddiad ei hun ar ymddygiad staff yn Knowl
View.526 Gofynnwyd i Mrs Cavanagh yn ystod ei thystiolaeth beth oedd pwrpas yr adroddiad
hwn, o ystyried popeth oedd wedi digwydd o’r blaen. Ei barn oedd bod adroddiadau
Shepherd a Mellor wedi bod yn gyffredinol ac, er bod Mrs Mellor wedi gwneud ei
beirniadaethau’n glir, nid oeddent yn fanwl gywir. Pwrpas adroddiad Mrs Cavanagh ei hun
felly oedd cyfleu, os nad oedd staff Ysgol Knowl View yn gallu cefnogi’r gyfundrefn newydd
a dilyn y gweithdrefnau roedd Mr Bradshaw yn eu sefydlu, yna dylent fynd i rywle arall.527
66. Tynnodd adroddiad Mrs Cavanagh ar yr holl adroddiadau blaenorol a’r ymatebion a
dderbyniwyd gan asiantaethau allanol hyd at yr adeg honno. Mae’n cyd-fynd â’r diwylliant fel
y’i disgrifiwyd gan Mr Bradshaw: er enghraifft, hawlio treuliau nad oeddent yn ddyledus, a
diwylliant o wersi a gweithgareddau a ddisgrifiwyd fel “macho” ac a oedd weithiau’n arwain
at drais ac ymddygiad ymosodol.528
67. Trafododd yr adroddiad Uned Ashworth (ar gyfer bechgyn rhwng 11 a 13 oed) a nododd
fod nifer o ddisgyblion o’r uned yn ymwneud â gweithgarwch cyfunrhywiol yn nhoiledau
Smith Street “hyd at Wanwyn 1990”. Dywedodd Mrs Cavanagh “Ni chafodd gwybodaeth gan yr
Heddlu a’r Gwasanaethau Cymdeithasol ei chyfathrebu i’r ysgol/Awdurdod Iechyd”. Aeth ymlaen
i ddweud roedd yn ymddangos bod y rhai oedd yn goruchwylio’r bechgyn gyda’r nos naill ai
heb sylwi eu bod ar goll neu eu bod heb gyfathrebu eu sylwadau amdanynt.529
68. O ran uned Norden (ar gyfer bechgyn 15 i 17 oed), ysgrifennodd Mrs Cavanagh fod
disgyblion o’r uned hon yn ymwneud â gweithgarwch cyfunrhywiol a cham-drin ar y safle,
gan gynnwys ar ddau achlysur cofnodedig pan ganiatäwyd i Roderick Hilton ddod i mewn
i’r adeilad gan y bechgyn. Sylwodd fod y gamdriniaeth hon wedi digwydd dros gyfnod
estynedig. Unwaith eto nododd roedd yn ymddangos bod y staff a oedd ar oruchwyliaeth yn
y nos naill ai heb sylwi ar ymddygiad y bechgyn neu heb gyfathrebu unrhyw sylwadau i staff
eraill.530
69. O ran plant a oedd yn destun camfanteisio rhywiol yn nhoiledau Smith Street,
cofnododd Mrs Cavanagh fod gwybodaeth am hyn yn hysbys i’r heddlu a’r gwasanaethau
cymdeithasol, ac roedd yn ymddangos bod y cyfnod o weithgarwch wedi dod i ben erbyn haf
1990 “pan fethodd gwyliadwriaeth yr Heddlu â chanfod unrhyw weithgarwch ar y safle hwnnw
“. Nododd ymhellach “nad oes unrhyw gofnod o’r wybodaeth hon yn cael ei throsglwyddo i’r
Gwasanaeth Addysg, naill ai’r Gwasanaeth Seicolegol Addysg, yr ysgol neu’r Adran.”531 Mae digon
o dystiolaeth yn yr hyn rydym wedi’i ddweud hyd yma i ddangos bod hyn yn anghywir.
70. Yn ei hadroddiad, gofynnodd Mrs Cavanagh y cwestiwn “Pam na wnaeth staff Knowl View
adrodd am beth oedd yn digwydd?”532 Aeth ymlaen i roi dwy enghraifft o ddigwyddiadau a
riportiwyd gan staff. Roedd hyn yn cynnwys darganfod dau fachgen yn y gwely gyda’i gilydd

RHC001663
Diana Cavanagh 23 Hydref 2017 33/12-23
528
RHC001663_002-003
529
RHC001663_3
530
RHC001663_4
531
RHC001663_6
532
RHC001663_6
526

527

90

yn cymryd rhan mewn gweithgaredd rhywiol, a dod o hyd i condom wedi’i ddefnyddio yn un
o’r ystafelloedd cysgu. Mae hi’n nodi nad oedd adroddiad ar y digwyddiadau hyn gan staff o
fewn Knowl View wedi arwain at unrhyw gamau, â’r “casgliad amlwg ei fod yn ‘ddibwys’”.
71. Daeth Mrs Cavanagh i’r casgliad hefyd nad oedd rhai staff ar y safle pan oeddent i fod
ar ddyletswydd, a bod staff ar ddyletswydd yn cymryd rhan mewn gweithgareddau a oedd
yn ei wneud yn annhebygol y byddent yn effro i’r hyn oedd yn digwydd yn yr ystafelloedd
cysgu. Roedd rhai o’r gweithgareddau hyn ar y safle’n rhywiol.533 Mewn geiriau eraill, roedd
staff yn ymwneud â chysylltiadau rhywiol pan oeddent i fod i oruchwylio disgyblion. Yn
ei thystiolaeth ger ein bron, dywedodd Mrs Cavanagh ei bod hi’n meddwl bod hyn yn
gysylltiedig â staff addysgu.534 Yn yr un modd, yn ei hadroddiad, roedd Mrs Cavanagh yn
ystyried mai un rheswm pam nad oedd polisi cydlynol ar gyfer addysg rhyw oedd bod
disgyblion yn ymwybodol o lefel sylweddol o weithgarwch rhywiol ymhlith rhai staff ar
safle’r ysgol a allai fod wedi atal trafodaeth briodol rhwng disgyblion a staff.535 Yn y pen draw,
daeth i’r casgliad bod “methiant trychinebus o arweinyddiaeth”wedi digwydd.536
72. Ni wnaeth adroddiad Hodge/Dobie nac adroddiad y Cyfarwyddwr Addysg ym 1992
ysgogi unrhyw gamau pellach gan yr Adran Addysg. Er nad oedd staff wedi dweud llawer
ynghylch y problemau’n effeithio ar yr ysgol pan gawsant eu cyfweld gyntaf, gallai’r Adran
Addysg fod wedi cymryd camau wedyn i sicrhau atebolrwydd staff a oedd wedi bod ar fai
ynglŷn â digwyddiad Hilton. Gallai llawer mwy fod wedi cael ei wneud ar y dechrau er mwyn
cyrraedd y gwir. Mae ond ychydig i awgrymu bod Bwrdd y Llywodraethwyr wedi chwarae
unrhyw rôl i geisio mwy o atebolrwydd ar adeg gynharach.
73. Ymddengys fod digwyddiad Hilton wedi’i drin ar ei ben ei hun yn hytrach na fel amlygiad
o broblem fwy dwys a pharhaus. Y pen draw byddai hyn yn rhoi plant mewn perygl am
gyfnod hwy nag oedd ei angen.

Ail adolygiad Mellor
74. Un o’r argymhellion a wnaed gan Mrs Mellor yn ei hadroddiad ym mis Chwefror 1992
oedd y dylid cynnal adolygiad pellach o’r ysgol ymhen chwe mis. Mynychodd gyfarfod
Llywodraethwyr ar 20 Ionawr 1993 lle trafodwyd ei chylch gorchwyl ar gyfer yr adolygiad
hwn. Y bwriad oedd y byddai hi’n treulio amser gyda’r holl ddisgyblion yn yr ystafell
ddosbarth a’r unedau preswyl. Byddai’r cylch gwaith a awgrymwyd yn cynnwys gwerthuso
iechyd meddwl disgyblion, gan ystyried a oedd ymagwedd yr ysgol o ran ei disgyblion yn un
iach, anghenion y disgyblion, y lefel staffio, ac arsylwi hapusrwydd y disgyblion. Dywedodd
Mrs Mellor y byddai’n cadw’r ceisiadau hynny mewn cof ond y byddai hefyd yn dilyn ei
chylch gorchwyl ei hun. Dyluniwyd ei hadolygiad i helpu i benderfynu a oedd gan yr ysgol
ddyfodol.537 Y bwriad oedd y byddai’n treulio wythnos yno.538
75. Yn y pen draw, dychwelodd Ms Mellor i’r ysgol i gynnal ei hadolygiad, ond nid am fisoedd
lawer yn ddiweddarach. Roedd yn amlwg bod yr oedi’n achos pryder i Diana Cavanagh a
ysgrifennodd at Mrs Mellor ym mis Mai 1993 yn datgan ei bod yn eithaf awyddus iddynt gau
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pennod Ysgol Knowl View.539 Yn ddiweddarach cadarnhaodd Mrs Cavanagh y byddai Mrs
Mellor yn ymweld am ddau ddiwrnod ar 23 a 24 Mehefin 1993, ac y byddai adroddiad yr
Adran Addysg ei hun i’r Cyngor ar faterion ynghylch datblygu’r ysgol yn dibynnu’n helaeth ar
ei hadroddiad ar gynnydd ers ei hadroddiad diwethaf.540
76. Nid oedd adroddiad ysgrifenedig o’i hadolygiad ond adborth llafar yn lle hynny, a
nodwyd mewn cyfarfod ar 28 Mehefin 1993. Mae nodiadau’r adborth yn dangos bod
adborth Mrs Mellor wedi bod yn ganmoliaethus, a’i fod hyd yn oed wedi mynd cyn belled â
dweud bod yr ysgol yn cymharu’n ffafriol ag ysgolion tebyg a bod ganddi’r potensial i fod yn
ganolfan ragoriaeth.541 Yn ei thystiolaeth i ni, cytunodd Mrs Cavanagh fod y casgliad yn rhy
anfeirniadol.542
77. Roedd plant yn dal i ddioddef camfanteiso yn nhoiledau Smith Street ym 1992. Mae
ffeiliau gofal cymdeithasol dau o’r bechgyn yn cofnodi, ym mis Awst 1992, eu bod yn
“cynnig eu cyrff ar werth/cynnig mastyrbio unrhyw ddyn oedd ei eisiau”.543 Ystyriwyd rhoi
rhybuddiad iddynt fel modd o ddelio â’u camfanteisio. Dyma blant a fu’n ddioddefwyr hysbys
o gamfanteisio ers 1989. Ni waeth a oedd y bechgyn hyn yn dal i fynychu’r ysgol ai peidio,
mae hyn yn arddangos bod y risg o ddioddef camfanteisio’n dal yn real iawn a bod angen
gwyliadwriaeth.
78. Roedd plant yn yr ysgol yn dal i fod yn agored i gam-drin rhywiol y tu allan i’r ysgol ei
hun. Cofnododd cofnod o 9 Mehefin 1994 fod yr heddlu wedi ymchwilio i ddyn roedd tri
disgybl o Ysgol Knowl View wedi treulio’r nos yn ei fflat. Nodwyd nad oedd yn droseddwr
Atodlen 1, ond bod “amddiffyn plant ... wedi dweud eu bod wedi cael ‘trafodaethau ag ef am
ddenu bechgyn ifanc i mewn i’w fflat’”.544
79. Ymddengys nad yw cysylltiadau staff erioed wedi’u rhoi ar y trywydd iawn mewn
gwirionoed yn Knowl View er gwaethaf ymdrechion gorau Mr Bradshaw. Roedd
digwyddiadau difrifol parhaus ymhlith staff o 1992 ymlaen.545 Roedd y rhain yn cynnwys, ym
mis Gorffennaf 1992, yr ysgol yn denu cyhoeddusrwydd annifyr yn y wasg leol oherwydd
y ‘digwyddiad rhyw mewn pabell’, a oedd yn cynnwys dau aelod o staff yn cael rhyw feddw
yn agos i ble roedd disgyblion yn gwersylla mewn gwersyllfa Ffrengig.546 Hefyd roedd nifer
o honiadau o ymosodiadau gan staff yn erbyn disgyblion a arweiniodd at weithdrefnau
disgyblu. Cadarnhaodd Mr Bradshaw ei fod wedi cymryd gweithdrefnau disgyblu yn erbyn
tri aelod o staff am ddefnyddio grym amhriodol, gormodol.547 Roedd hyd yn oed mesurau
disgyblu wedi eu cymryd yn erbyn dau aelod o staff nad oedd ganddynt y cymwysterau
roeddent wedi honni eu bod ganddynt.548
80. Roedd achosion tribiwnlys diwydiannol yn erbyn yr AALl a oedd yn arddangos
bod copi o adroddiad Mellor yn cael ei gylchredeg ymysg staff (pan na ddylai fod wedi
digwydd). Hefyd canfuwyd bod dyfais wrando wedi’i phlannu mewn cyfarfod staff.549 Barn
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Mr Bradshaw oedd bod brwydr wedi bod yn erbyn diwylliant y staff ers dwy flynedd ond
ei fod wedi gwella wedi hynny.550 Cyfeiriodd llythyr at Liz Dobie ym mis Hydref 1992, a
lofnodwyd gan rai aelodau o staff, at eu gwaith ochr yn ochr â chydweithwyr nad oedd
ganddynt unrhyw hyder ynddynt. Mae’n ymddangos bod hyn yn ymwneud â’r digwyddiad
‘rhyw mewn pabell’, ac yn cadarnhau’r “frwydr” a ddisgrifiwyd gan Mr Bradshaw.551

Materion parhaus gyda Roderick Hilton
81. Dedfrydwyd Roderick Hilton ar 20 Awst 1991 i ddwy flynedd a hanner o garchar am
gam-drin plant yn rhywiol nad oeddent yn ddisgyblion Ysgol Knowl View.552
82. Yn anffodus, er gwaethaf ei euogfarn ym 1984 am gam-drin rhywiol o ddisgybl Ysgol
Knowl View, sef canlyniad y digwyddiad ym mis Medi 1990, ei euogfarn gysylltiedig am
gam-drin rhywiol RO-A14 ac euogfarnau Awst 1991, roedd Hilton yn bresennol yn gyson
yn Knowl View yn dilyn ei ryddhad. Yn ôl Mr Bradshaw, y diwrnod y cafodd ei ryddhau o’r
carchar, gwelwyd Hilton â phabell ar y llwybr troed ger yr ysgol.553 Mae trosolwg o rywfaint
o’r ohebiaeth o’r adeg hon yn arddangos dyfalbarhad Hilton a diffyg ewyllys ymddangosiadol
ar ran y Cyngor i fynd i’r afael â’r risg a gyflwynwyd ganddo. Nododd llythyr dyddiedig 8
Rhagfyr 1992 gan Adele Bebb (Cyfarwyddwr Cynorthwyol Addysg) i’r Prif Uwcharolygydd
Cantrell fod Hilton wedi’i ryddhau o’r carchar a’i fod yn gwersylla ar dir tua chefn Knowl
View. Roedd y llythyr hwn yn honni bod Cyfreithiwr Dros Dro’r Bwrdeistref (Mr Lawley)
wedi gwneud cais am waharddeb yn erbyn Hilton ond fe ofynnodd am gymorth a chyngor
gan yr heddlu ynghylch sut i ddelio â’r sefyllfa.554
83. Atebodd y Prif Uwcharolygydd Cantrell fod Hilton wedi dod o hyd i lety mewn ardal
wahanol ac na ddylai fod yn broblem. O gofio’r pryderon ynghylch hyn, dywedodd y byddai’r
swyddog ardal yn parhau i fonitro’r sefyllfa.555
84. Mae’n ymddangos bod nodyn llawysgrif, yn dyddio o gwmpas yr amser hwn, yn cofnodi
adroddiad gan Mr Bradshaw bod pedwar digwyddiad wedi bod mewn un noson gyda
Hilton. Roedd yn mynd at blant ac yn dweud y byddai’n dod i mewn i’r ysgol y noson honno.
Nodwyd hefyd fod Hilton wedi symud ei babell yn nes at yr ysgol ac y bu “ychydig iawn o
gamau gweithredu gan yr heddlu”.556
85. Ar 17 Rhagfyr 1992, trwy lythyr at y rhieni, gwaharddodd Mr Bradshaw fachgen o’r
ysgol oherwydd ei fod wedi bod yn siarad â “throseddwr rhyw adnabyddus” a’i fod yn ei annog
i ymweld â’r ysgol gan roi bywydau plant eraill yn yr ysgol “mewn perygl moesol a chorfforol “.
Tybir y bydd y troseddwr rhyw adnabyddus yn lleol yn gyfeiriad at Hilton.557
86. Fe wnaeth memorandwm o 11 Ionawr 1993 gan Mr Bradshaw i Mrs Cavanagh grynhoi’r
sefyllfa ar ddiwedd y tymor blaenorol. Cafodd Hilton ei arestio am dor-heddwch, ar ôl aros ar
ddiwedd rhodfa’r ysgol i blant adael yr ysgol. Roedd yn gwersylla ar y tir tua chefn yr ysgol.
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Roedd Mr Bradshaw wedi siarad â nifer o bobl ac yn deall bod Mr Lawley yn mynd i ddilyn
gwaharddeb fel na allai Hilton fynd o fewn 100 llath o’r ysgol. Roedd Mr Bradshaw o’r farn ei
fod yn hollbwysig dilyn y gwaharddeb er gwaethaf y ffaith bod Hilton wedi ei ailgartrefu.558
87. Nid yw’n ymddangos bod ei bryder wedi’i rannu gan eraill. Yn ei hateb, dywedodd Mrs
Cavanagh ei fod wedi’i gytuno na ddilynid gwaharddeb oherwydd nad oedd Hilton, ar ôl cael
ei ailgartrefu, yn cyflwyno bygythiad, ond pe byddai hyn yn newid dilynid gwaharddeb.559
88. Ni wnaeth ailgartrefu Hilton newid unrhyw beth. Cadarnhaodd Mr Bradshaw i Mrs
Cavanagh ar 1 Chwefror 1993 bod Hilton yn dal i ymweld â’r ardal ac fe’i gwelid yn aml y tu
allan i’r ysgol mewn arhosfan bws. Roedd o’r farn y byddai Hilton yn cael ei ddenu i’r ysgol
drwy’r amser a’i fod yn annerbyniol gorfod aros iddo ddod yn fygythiad cyn gweithredu.560
Roedd pryderon Mr Bradshaw ar sail dda. Ar 7 Mai 1993, ysgrifennodd at Adele Bebb (gan
nodi ei fod ymddangos iddo ysgrifennu’r llythyr hwn “nifer o weithiau”) i gadarnhau bod Hilton
unwaith eto’n byw mewn pabell yn yr ardal ac eisoes wedi stopio dau blentyn Knowl View
wrth iddynt fynd i’r siop “i gael sgwrs gyfeillgar”.561 Mae’n ymddangos bod hyn wedi ysgogi
Adele Bebb i gysylltu â Mr Lawley, gan ddweud mai “trychineb yn aros i ddigwydd” oedd hwn.562
89. Yn ei dystiolaeth i ni, cadarnhaodd Mr Bradshaw na wnaed cais am unrhyw waharddeb
erioed. Roedd hyn yn destun pryder mawr iddo, nid yn unig oherwydd y disgyblion ond
oherwydd bod ei blant ifanc ei hun yn byw ar safle’r ysgol hefyd.563 Ni eglurodd unrhyw un
iddo pam na chafwyd gwaharddeb. Cadarnhaodd Mrs Cavanagh yn ei thystiolaeth ei fod yn
“anesboniadwy” iddi ar y pryd pam na wnaed cais am waharddeb.564

Harry Wild a Cyril Smith
90. Fel y trafodwyd eisoes, roedd gan Mr Bradshaw bryderon gwirioneddol pan
ddechreuodd yn ei swydd y gallai dynion eraill heblaw Hilton fod wedi bod yn targedu’r
ysgol. Roedd digwyddiad ym mis Mai 1991 pan oedd prowlwr wedi ceisio cael mynediad i’r
ysgol. Nododd Mr Bradshaw fod yr heddlu wedi cael eu hysbysu ond eu bod wedi cymryd
amser maith i ymateb.565 Mewn llythyr pellach i’r heddlu, cyfeiriodd Mr Bradshaw at y
sensitifrwydd, o gofio bod plentyn wedi cael ei gam-drin yn rhywiol yn yr ysgol yn flaenorol
gan ymosodwr.566 Cadarnhaodd mewn tystiolaeth inni nad Hilton oedd yr ymosodwr
arall hwn.567 Er bod diogelwch yr ysgol wedi’i gryfhau o lawer heb amheuon, cofnodwyd
digwyddiadau eraill yn ddiweddarach. Datganodd cofnod o 6 Gorffennaf 1994 fod larwm
wedi seinio a bod plentyn (a ganfuwyd yn y man bwyta ar ôl ceisio mynd i mewn i’r ystafell
staff) wedi dweud bod dyn wedi cerdded heibio i’w wely.568 Ar 19 Gorffennaf 1994, fe
wnaeth aelod o’r staff aflonyddu dyn y tu mewn i gyntedd yr ysgol am 9.30 yn y nos.569 Ar 10
Hydref 1994, gwelwyd dyn mewn oed wrth y drws blaen am hanner nos.570
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91. Rydym yn sôn am y digwyddiadau hyn oherwydd mai cwestiwn arall sy’n codi yn yr
ymchwiliad hwn yw a allai Cyril Smith neu ei gyswllt hirdymor, Harry Wild, fod wedi cael
mynediad i Ysgol Knowl View yn y nos er mwyn cam-drin plant yn rhywiol.
92. Heb amheuon, mae Harry Wild yn unigolyn sy’n peri pryder yn yr ymchwiliad hwn.
Roedd yn bartner i Cyril Smith ers talwm a ymddangosodd yn ymchwiliad Heddlu Swydd
Gaerhirfryn i gam-drin bechgyn yn Cambridge House gan Smith. Fel y gwnaethom sôn yn
gynharach yn yr adroddiad hwn, roedd Wild a Smith yn llywodraethwyr Knowl View ar yr un
adegau.
93. Yn ddiweddarach roedd Harry Wild yn destun ymchwiliad gan GMP o’r enw Operation
European.571 Ar 9 Gorffennaf 1999, ysgrifennodd at Brif Gwnstabl GMP yn ceisio cefnogaeth
ar gyfer ei Sefydliad Ffitrwydd Ieuenctid Rochdale a’r Cylch. Cynhaliwyd ymholiadau
pwyllog i ganfod a oedd Wild yn berson addas a phriodol i gysylltu â phobl ifanc. Disgrifiwyd
canlyniad yr ymholiadau hyn fel “braidd yn aflonyddol”. Daeth yn hysbys fod Wild wedi cael ei
ymchwilio ym 1997 mewn cysylltiad â’i ymddygiad tuag at garcharorion gwrywaidd ifanc a
gedwyd yn CEM Buckley Hall (carchar lleol). Roedd honiadau wedi’u gwneud yn erbyn Wild
yn ei swyddogaeth fel aelod o’r Bwrdd Ymwelwyr. Byddai adroddiad 1999 yn ystyried hyn
ymhellach.
94. Mae’r adroddiad hwn yn cyfeirio at ymddygiad ymddyrchafu Wild. Mae’n ymddangos ei
fod wedi ychwanegu ‘St John’ at ei gyfenw fel math o hunan-hyrwyddo. Roedd gan nifer o
unigolion yr argraff ei fod wedi bod yn swyddog uchel-radd yn yr Household Cavalry ac yn
cyn-gyfarwyddwr ICI cyn iddo ymddeol. Nid oedd yr un o’r honiadau hyn yn wir. Roedd bob
amser wedi bod yn ffrind agos i Cyril Smith. Derbyniodd MBE yn 1997 am wasanaethau i’r
gymuned a chredwyd mai Smith oedd ei noddwr.
95. Roedd Wild ar Fwrdd Ymwelwyr CEM Buckley Hall rhwng 1995 a 1997. Ymddiswyddodd
yn dilyn honiad ei fod wedi ymosod ar garcharor yn anweddus trwy ei slapio ar y penôl. Darparwyd mewnwelediad pwysig i Wild gan lywodraethwr carchar yn CEM Buckley
Hall. Fe ddisgrifiodd Wild fel bwli gormesol a rheibus. Roedd yn bryderus iawn ynghylch
ymweliadau gormodol Wild. Mynegodd aelodau eraill o’r staff bryder am ei ymddygiad tuag
at garcharorion, ei amhriodoldeb, ei ymweliadau gormodol a’i gefnogaeth am geisiadau gan
garcharorion a oedd yn annormal ar gyfer aelod o’r Bwrdd Ymwelwyr. Roedd aelod arall o’r
staff mor bryderus am gwrdd â Wild mewn gorsaf reilffordd gyda dyn ifanc yr honnodd yn
ffug ei fod yn fab iddo ei fod wedi cyflwyno adroddiad cudd-wybodaeth amdano.
96. Mater o bwys yw y siaradwyd â’r Cynghorydd Pamela Hawton yn ystod hynt Operation
European. Dywedodd wrth yr heddlu ei bod hi wedi dod i wybod bod Smith a Wild wedi bod
yn gysylltiedig ag Ysgol Knowl View yn gynnar yn y 1990au ac wedi cynghori’r Cyfarwyddwr
Gwasanaethau Cymdeithasol, Lyndon Price, i’w chau. Hefyd siaradwyd â Lyndon Price
gan dîm ymchwilio’r GMP a chadarnhaodd fod Wild wedi bod yn Gadeirydd y Pwyllgor
Gwasanaethau Cymdeithasol, a oedd yn golygu y gallai ymweld â chartrefi plant. Roedd
Lyndon Price yn anesmwyth am hyn ond nid oedd ganddo unrhyw dystiolaeth bod Wild
wedi ymddwyn mewn ffordd amhriodol tuag at blant.
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97. Fe wnaeth Operation European ôl-ddyddio cysylltiad Wild ag Ysgol Knowl View ond
mae’n codi cwestiynau go iawn o ran a oedd gan Wild hoffter o feithrin perthynas amhriodol
â bechgyn ifanc.
98. Mae tystiolaeth i awgrymu y gallai Wild fod wedi defnyddio ei rôl yn Knowl View
i hwyluso cyswllt amhriodol â disgyblion. Enghraifft gymhellol o hyn yw tystiolaeth a
ddarparwyd gan Helen Woodward a oedd wedi bod yn weithwraig gofal preswyl yn Knowl
View ym 1994. Daeth hi ar draws dyn y credai mai Wild ydoedd mewn ystafell wely bachgen
yn Knowl View. Dywedodd ei bod yn ei gael yn rhyfedd ac roedd hi eisiau cael y bachgen
allan o’r ystafell wely felly gofynnodd iddo ei helpu i olchi’r dillad.572
99. Rhoddodd Martin Digan adroddiad mewn datganiad tyst ar 6 Medi (sic) 1994, tra oedd ar
ddyletswydd, ei fod wedi canfod bachgen yn sgrechian yn y nos a sut y disgrifiodd disgyblion
eraill ddyn oedd yno a oedd yn cydweddu i’r disgrifiad o Wild. Yn ei dystiolaeth i ni amdano,
dywedodd ei fod yn rhywbeth na fyddai byth yn ei anghofio.573 Er bod Mr Digan wedi
meddwl bod y digwyddiad wedi bod ym mis Medi y flwyddyn honno, ymddengys mai dyma’r
digwyddiad a gofnodwyd ar 6 Gorffennaf 1994, nad oedd yn cyfeirio at Wild nac i unrhyw
ddisgrifiad o unrhyw ddyn ond a oedd yn nodi dim ond bod yr heddlu wedi’u hysbysu.574
Rhoddodd unigolyn gwahanol adroddiad yn ei ddatganiad tyst a oedd yn ôl pob tebyg yn
sôn am yr un digwyddiad, a awgrymodd mai Cyril Smith oedd yn gysylltiedig. Roedd Michael
Tuck yn weithiwr gofal preswyl yn Ysgol Knowl View ym 1993 a 1994. Dywedodd ei fod
ar ddyletswydd yn ystod y nos ac y canfu fachgen yn sefyll y tu allan i ddrws ei ystafell yn
sgrechian yn afreolus. Dywedodd Mr Tuck, wrth iddo ddod yn nes, y gallai weld ffigwr mawr
yn y pellter. Gwelodd Mr Tuck gar ar y tu allan iddo ei adnabod fel Mercedes Cyril Smith.
Daeth i’r casgliad mai’r dyn roedd wedi’i weld oedd Smith.575 Fodd bynnag, pan ofynnwyd
iddo am y digwyddiad hwn, mewn datganiad tyst dywedodd Mr Bradshaw na ddywedwyd
wrtho am hyn a dywedodd y byddai’n anarferol iddo beidio â bod yn ymwybodol o
ddigwyddiad o’r fath.576
100. Roedd yn amlwg bod Wild yn fwli ac yn gallu camddefnyddio. Yn ôl Mr Bradshaw, fe
wnaeth Wild ei fygwth, pe na fyddai’n cefnogi Wild i ddod yn Gadeirydd Llywodraethwyr
Knowl View, byddai’n dod yn elyn i Wild ac na fyddai’n parhau yno am amser hir. Cymerodd
Mr Bradshaw y bygythiad hwn o ddifrif.577 Hefyd roedd ganddo reddf, ond dim tystiolaeth
gadarn, bod gan Wild ddiddordeb mewn plant nad oedd yn hollol broffesiynol, ac felly
roedd yn ofalus i sicrhau bod Wild yn cael ei hebrwng pan ymwelodd â’r ysgol.578 Dywedodd
Donagh McKillop, a oedd wedi bod yn ddirprwy reolwr tŷ yn Knowl View o 1991 i 1994, ei
fod yn teimlo’n anghyfforddus ym mhresenoldeb Wild pan oedd yn ymweld â’r ysgol.579
101. Roedd Cyril Smith yn Aelod Seneddol tan 1992 a dechreuodd ymwneud â Knowl View
eto yn gynnar ym 1993. Ysgrifennodd at Mrs Cavanagh gan ei hysbysu bod “ei ffrind da”
Harry Wild wedi siarad ag ef dair gwaith neu bedair gwaith yn ystod mis Rhagfyr 1992 am
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ei bryder mawr ynghylch yr ysgol. Mynegodd farn Wild mai’r peth gorau fyddai cau’r ysgol a
gwerthu’r tir.580 Ar y llaw arall rhoddodd Smith ei farn ei hun bod angen galw am ymchwiliad,
ar ôl iddo ddarllen y papurau cyfrinachol am yr ysgol o’r ddwy flynedd flaenorol.
102. Rydym yn nodi bod hon yn enghraifft ym 1993 o Smith yn cael mynediad at
wybodaeth a oedd yn cyffwrdd â materion preifat iawn ynghylch plant nad oedd ganddo
hawl i’w gweld. Nid oedd ganddo unrhyw rôl o ran yr ysgol ac nid oedd bellach yn AS lleol,
ond mae’n amlwg y derbyniwyd iddo gael mynediad at wybodaeth o’r fath. Roedd llythyr
oddi wrth Mrs Cavanagh i Smith, dyddiedig 27 Ionawr 1993, yn diolch iddo am dreulio amser
â’r Adran Addysg ar 20 Ionawr 1993 i drafod Ysgol Knowl View.581
103. Ar ôl hynny, ailymunodd Smith â Bwrdd y Llywodraethwyr ym mis Gorffennaf 1994
cyn i’r ysgol gau dros dro ym mis Rhagfyr 1994. Ni wnaeth Knowl View dderbyn disgyblion
eto. Roedd Mr Bradshaw wedi gadael yr ysgol yn haf 1994 a gadawodd y Pennaeth Gofal
tua’r un pryd, fel y gwnaeth y Dirprwy Bennaeth. Yn ôl Mrs Cavanagh, daeth yr ysgol yn
“gwbl agored i niwed” ac roedd y sefyllfa’n anesmwyth agos at yr amgylchiadau a oedd wedi
bodoli ym mis Medi 1990. Oherwydd ofn y gallai hanes gael ei ailadrodd, argymhellodd ei
chau ar frys.582
104. Fel y nodwyd uchod, rhoddodd RO-A7 dystiolaeth ei fod wedi’i orfodi i eistedd ar benglin Cyril Smith ac y gorfodwyd iddo roi ei law ar afl Smith yn ystod dyddiau cynnar Ysgol
Knowl View. Rhoddodd tystion eraill adroddiadau am Smith yn ymosod yn rhywiol arnynt yn
Knowl View yn nes ymlaen.
105. Rhoddodd RO-A5 ddatganiad i’r Ymchwiliad a ddisgrifiodd ddigwyddiad pan ddeffrodd
i weld dyn tew yn eistedd ar ei wely. Dywedodd fod y dyn hwn wedi rhoi ei fys yn ei anws
a dyna oedd wedi ei ddeffro. Dywedodd wrth y dyn “cerwch i ffwrdd”. Gofynnodd y dyn lle
roedd ffrind RO-A5 gan edrych draw at ei wely, yna cododd ac ymadawodd. Mae RO-A5 yn
datgan ei fod yn ofnus dros ben ar ôl i hyn ddigwydd a’i fod yn cysgu o dan wely disgybl arall
wedyn. Ni ddywedodd wrth Martin Digan pam ei fod yno oherwydd bod arno ormod o ofn.
Ychydig yn ddiweddarach roedd gyda disgybl arall ar Ffordd Spotland a gwelodd yr un dyn.
Dywedodd y disgybl arall wrtho mai Cyril Smith ydoedd.583
106. Disgrifiodd RO-A5 ail ddigwyddiad pan wnaeth aelod o staff (nad yw’n gallu ei
adnabod) ei ddeffro o’i gwsg gan fynd ag ef i ystafell. Dywedodd wrthym fod Cyril Smith
yn yr ystafell a’i fod wedi ymosod yn rhywiol arno a’i dreisio.584 Dywedodd hefyd fod
digwyddiad tebyg arall gyda Cyril Smith rywbryd yn ddiweddarach. Yna disgrifiodd RO-A5
drydydd digwyddiad lle roedd yn cofio dyn yn ei dreisio wrth i Smith edrych a chwerthin.585
107. Dechreuodd RO-A6 yn Ysgol Knowl View ym 1982.586 Rhoddodd dystiolaeth i’r
ymchwiliad iddo ddioddef ymosodiad ar saith achlysur tra oedd yn Knowl View. Honnodd
mai un o’r rhain oedd ymosodiad rhywiol gan Cyril Smith. Dywedodd RO-A6 ei fod wedi ei
ddeffro o’i gwsg gan aelod o staff (nad oedd yn gallu ei adnabod). Aethpwyd ag ef i ystafell
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yn un o’r fflatiau yn yr ysgol. Roedd disgybl arall yn yr ystafell ynghyd â thri oedolyn.
Roedd un o’r rhain yn ddyn tew y dywedodd RO-A6 yn ddiweddarach mai Smith ydoedd, y
dywedodd ei fod wedi ymosod yn rhywiol arno.
108. Dywedodd RO-A6 hefyd y byddai aelod benywaidd o staff yn dod i mewn i’w ystafell
a’i fwytho a’i herian mewn ffordd roedd yn credu ei bod yn anghywir. Ar achlysur arall, mae
RO-A6 yn disgrifio cyd-ddisgybl yn ceisio ymosod yn rhywiol arno. Datganodd RO-A6 hefyd
fod ceidwad yr ysgol yn gadael Roderick Hilton i mewn i’r ysgol; dywedodd RO-A6 fod llawer
o achlysuron pan oedd Hilton yn yr ystafell deledu ar waelod ystafelloedd cysgu Ashworth a
Bamford, weithiau’n gwylio ffilmiau gyda bechgyn.

Sylwadau terfynol
109. Clywsom dystiolaeth o gam-drin plant yn rhywiol ar sawl ffurf yn cynnwys plant
Knowl View o’i blynyddoedd cynnar ymlaen. Y tu mewn i’r ysgol, roedd staff yn cyflawni
gweithredoedd o gam-drin rhywiol ar fechgyn, ac roedd bechgyn hŷn yn cam-drin bechgyn
iau’n rhywiol. Roedd rhai bechgyn yn dioddef camfanteisio rhywiol yng nghanol tref
Rochdale, yn y toiledau cyhoeddus a’r orsaf fysiau, gan ddynion a oedd eu talu am ryw.
Roedd rhai bechgyn yn cael eu masnachu i drefi eraill at yr un diben. Ym mis Medi 1990,
llwyddodd Roderick Hilton, sef troseddwr rhyw hysbys a oedd yng nghynt wedi cael ei
ddeddfrydu o gam-drin bachgen yn rhywiol yn Knowl View yn 1984, i gael mynediad i’r ysgol
a’r bechgyn dros ddwy noson, gan ymosod yn anweddus ar o leiaf un ohonynt. Roedd Hilton
yn adnabyddus i staff yr ysgol a wnaeth ddim byd dros lawer o flynyddoedd i’w atal rhag
targedu’r ysgol. Cafodd ei garcharu’n 1991 am gyfres o droseddau rhyw plant. Er gwaethaf
hyn, wedi cael ei ryddhau o’r carchar ar drwydded, parhaodd i dargedu’r ysgol, ond ni wnaed
unrhyw beth i atal ei fynediad parhaus i’r tiroedd a’r adeiladau.
110. Mae hunanfodlonrwydd, os nad cyfranogaeth, staff yn Ysgol Knowl View yn golygu
bod rhaid iddynt rannu’r bai am yr hyn y caniatäwyd iddo ddigwydd yn yr ysgol. Roedd y
staff yn trin y cam-drin rhywiol rhwng y plant fel rhywbeth ‘arferol’ heb wneud unrhyw
wahaniaethu rhwng arbrofi, a gorfodi a brawychu. Roedd ond ychydig o arwydd bod yr
ysgol yn deall y niwed difrifol y gallai cam-drin rhywiol cyfoed-ar-gyfoed ei achosi yn
ddiweddarach mewn bywyd.
111. Fe wnaeth yr awdurdodau ymateb i’r broblem gamfanteisio’n rhywiol ar blant yn
nhoiledau Smith Street â diffyg llwyr o frys. Roedd y rhain yn ymosodiadau rhywiol difrifol ar
fechgyn, rhai mor ifanc ag 11 oed, ond ystyriwyd nad oedd y bechgyn yn ddioddefwyr ond
eu bod yn gyfrifol am eu cam-driniaeth eu hunain. Er nad oedd yr heddlu yn anwybyddu’r
camfanteisio’n rhywiol ar fechgyn yng nghanol tref Rochdale, ni chawsant ddigon o
dystiolaeth i erlyn. Nid yw’r cofnodion sydd wedi goroesi’n darparu ateb boddhaol pam na
chafodd unrhyw un ei gyhuddo erioed.
112. Dewisodd Ian Davey, y Cyfarwyddwr Dros Dro Gwasanaethau Cymdeithasol, beidio
â dilyn mesurau amddiffyn plant, penderfyniad a oedd yn farn wael iawn ac yn ddiesgus o
safbwynt proffesiynol. Fe wnaeth Diana Cavanagh, y Gyfarwyddwraig Addysg, gomisiynu
adroddiadau a chynhyrchodd ei hadroddiad ei hun. Tra bod peth o hyn yn ddefnyddiol, roedd
pob adroddiad yn ddiffygiol mewn rhyw fodd, gan gynnwys cywirdeb ffeithiol. Nid oedd
unrhyw frys gan yr uwch swyddogion hyn i fynd i’r afael â phroblemau cam-drin rhywiol yn
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yr ysgol, ac roedd materion wedi’u gadael i fynd. Nid oedd unrhyw gyfarfodydd rheolaidd
rhwng yr adrannau ynglŷn ag amddiffyn plant neu faterion eraill o gyd-bryder, gan arddangos
rhai o’u methiannau arweinyddiaeth.
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Ymchwiliadau’r Heddlu
1. Mae’r rhannau blaenorol yn yr adroddiad hwn wedi arddangos sut yr oedd Heddlu Swydd
Gaerhirfryn yn cymryd rhan mewn ymateb i’r honiadau a wnaed ynghylch Cyril Smith ym
1969 ac, ymhell o olygu unrhyw fath o guddio gweithgareddau Smith, roedd eu hymchwiliad
yn archwiliad trylwyr a threiddiol o’r honiadau yn ei erbyn. Roedd y swyddogion heddlu a
gyflwynodd adroddiadau ar yr ymchwiliad yn amlwg yn eu barn hwy y dylai Smith gael ei
erlyn. Y Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus a gymerodd farn groes.
2. Diben y rhan hon yw ystyried rôl yr heddlu wedi hynny. A oes unrhyw dystiolaeth bod
swyddogion yr heddlu yn gyfrifol am atal tystiolaeth yn erbyn Cyril Smith ar ôl ymchwiliad
Swydd Gaerhirfryn? Ar lefel ehangach, a wnaeth swyddogion yr heddlu fethu yn eu
dyletswyddau i ddiogelu disgyblion yn Ysgol Knowl View rhag camdriniaeth rywiol?
3. Mae dau bwynt i’w gwneud yn glir ynghylch y rhan hon. Y cyntaf yw nad ydym yn
ystyried gweithredoedd yr heddlu y tu allan i ardal Rochdale. Mae’r ymchwiliad hwn wedi’i
gyfyngu at ystyried camau’r heddlu yn Rochdale neu mewn cysylltiad â phlant a oedd yn byw
yn Rochdale mewn llety preswyl megis Knowl View. O ran Cyril Smith, mae’r ymchwiliad hwn
yn ymwneud ag ymchwiliad yr heddlu iddo mewn cysylltiad ag ymddygiad yr honnir iddo
ddigwydd yn Rochdale. Nid yw o fewn cylch gwaith yr ymchwiliad penodol hwn i ystyried
honiadau yn erbyn Smith yr honnir iddynt ddigwydd mewn mannau eraill (er enghraifft, yn
rhinwedd ei swydd fel Aelod Seneddol). Yr ail yw i Heddlu Swydd Gaerhirfryn beidio â bod
yn gyfrifol am blismona Rochdale ym mis Ebrill 1974, ac wedi hynny daeth yn rhan o’r ardal a
gwmpasir gan Heddlu Manceinion Fwyaf (GMP).
4. Pwynt arall y mae’n rhaid ei gofio yw mai ond ychydig iawn o gofnodion yr heddlu sydd
wedi goroesi ynghylch yr ymchwiliad i gamfanteisio’n rhywiol ar blant yn nhoiledau Smith
Street neu’r ymchwiliadau yn ymwneud â Knowl View hyd at y 1990au cynnar. Mae hyn
wedi effeithio ar ein gallu i ddadansoddi’r camau a gymerwyd gan yr heddlu ynghylch
camfanteisio’n rhywiol ar blant yng nghanol tref Rochdale o ddiwedd y 1980au hyd at 1994 a
chanlyniad unrhyw ymchwiliadau a gynhaliwyd.587 Mae’r wybodaeth sy’n bodoli wedi’i chael
o gofnodion Cyngor Rochdale o’r amser hwnnw, sy’n cyfeirio, er enghraifft, at wyliadwriaeth
oedd wedi digwydd, neu at weithwyr cymdeithasol yn cysylltu â swyddogion yr heddlu.

Cysylltiad yr Heddlu ag Ysgol Knowl View
5. Fe wnaeth swyddogion GMP ymchwilio ac erlyn Roderick Hilton ym 1984 a 1990 mewn
cysylltiad â cham-drin plant yn rhywiol yn Knowl View. Mater unigryw sy’n codi yw’r rôl a
gymerwyd gan yr heddlu wrth ymchwilio i fathau eraill o gam-drin rhywiol yn Knowl View ar
ddiwedd y 1980au a dechrau’r 1990au: camfanteisio ar fechgyn yng nghanol tref Rochdale a
gweithgarwch rhywiol gorfodol rhwng plant yn yr ysgol.

587
Y Ditectif Uwch-arolygydd Dros Dro Ymddeoledig Peter Marsh 24 Hydref 2017 148/7 - 149/17; Y Ditectif Uwch-arolygydd
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6. Rydym yn dechrau â cham-drin yn rhywiol plant o Knowl View gan y dynion a oedd yn
mynychu toiledau canol y dref yn Smith Street a lleoliadau eraill. Roedd y plant a a fyddai’n
dod yn rhan o’r camfanteisio hwn eisoes ar radar Cyngor Rochdale a GMP yn gynnar ym
1989, ac roedd yn hysbys eu bod yn casglu yn y caffi ‘Tasty Bite’ yn ystod y diwrnod ysgol.
Ymddengys o gofnod cyfarfod ar 17 Chwefror 1989 fod y pryderon yn gysylltiedig â’u
hoedrannau ifanc iawn (10 i 14), a’u bod eisoes yn hysbys i’r Cyngor ac yn cymryd rhan mewn
troseddoldeb.588
7. Rhwng Ebrill 1989 ac Awst 1992, mae nifer o gofnodion yn ffeiliau Gwasanaethau
Cymdeithasol RO-A10 sy’n dangos bod yr heddlu’n ymwybodol o gysylltiad parhaus â
gweithgareddau rhywiol â dynion yn nhoiledau Smith Street. Fodd bynnag, ymddengys fod
RO-A10 wedi bod yn anfodlon ailadrodd unrhyw honiadau manwl i swyddogion yr heddlu.
8. Mae’n ymddangos bod GMP yn derbyn gwybodaeth am RO-A10 yn ystod haf a hydref
1989 a bod bechgyn eraill yn dioddef camfanteisio ond nad oedd digon o dystiolaeth i
gyhuddo unrhyw un. Er enghraifft, roedd gwybodaeth rhwng 13 a 27 Medi 1989, bod ROA10 yn ymwneud â dyn yng nghyffiniau Gorsaf Fysiau Rochdale pan dderbyniodd £5 i’w
fastyrbio; hefyd roedd gwybodaeth bod RO-A10, RO-A24, RO-A9 a RO-A106 yn mynd i
gyfeiriad yn Salford i wylio pornograffi. O ganlyniad i hyn, ymwelodd y Ditectif Gwnstabl
Bentley â’r orsaf fysiau ond ni allai ddod o hyd i neb a oedd yn cydweddu â disgrifiad y dyn a
roddwyd gan RO-A10. Roedd o’r farn nad oedd digon o wybodaeth i gyhuddo unrhyw un o’r
unigolion a nodwyd.589
9. Roedd llif o wybodaeth gan yr heddlu i staff yn Knowl View. Ar 9 Mawrth 1990, roedd
gan Gwnstabl Bottomley (swyddog Rochdale) gysylltiad uniongyrchol â’r ysgol ynghylch
gweithgareddau ‘bachgen rhentu’ a oedd yn digwydd yn nhoiledau Smith Street.590
Cofnodir bod PC Bottomley wedi dweud bod hyn yn cynnwys cylch o 14 o blant (“i gyd
yn ddihangwyr”) o wahanol gartrefi plant a oedd yn “gofyn am arian yn gyfnewid am ffafrau
rhywiol”. Roedd y cofnod yn enwi dau fachgen o Knowl View fel rhan o’r cylch.
10. Mae’r un nodyn yn cofnodi PC Bottomley yn disgrifio cyrch yr heddlu ar 8 Mawrth 1990
mewn ymateb i gwynion gan y cyhoedd am fechgyn ifanc a oedd yn llithio yn y toiledau i
ddynion yng nghanol tref Rochdale. Y cofnod hwn sy’n cyfeirio at y “nifer helaeth o ddynion
o bob cwr o’r Gogledd Orllewin” a oedd wedi’u denu i’r toiledau, a bod yr heddlu wedi cyfweld
dynion o leoedd mor bell i ffwrdd â Blackpool.
11. Dangosodd cofnod o 9 Mawrth 1990 yng nghofnod Gwasanaethau Cymdeithasol RO-A10
fod gweithiwr cymdeithasol RO-A10 wedi cysylltu â PC Bottomley. Yn ogystal â’r wybodaeth
am y cylch, cofnododd y gweithiwr cymdeithasol fod gan yr heddlu bryderon bod bechgyn
yn mynd mewn ceir gydag oedolion, ac roedd yr heddlu’n monitro’r sefyllfa. Pwysleisiodd PC
Bottomley, fodd bynnag, nad oedd “unrhyw dystiolaeth ddiriaethol hyd yn hyn”.591
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12. Ar 21 Mai 1990, roedd gwybodaeth bod RO-A10 a thri bachgen arall wedi ymweld â
thoiledau Smith Street. Roeddent wedi mastyrbio dynion yn y toiledau. Ar ôl iddynt ddychwelyd
i Knowl View, datgelon nhw i aelod anhysbys o staff eu bod wedi mastyrbio dyn (y rhoddon
nhw ei enw) am arian. Hefyd cafodd y bechgyn eu cyhuddo o ladrad yn deillio o’r un ymweliad â
chanol tref Rochdale.592 Mae cofnod cyfatebol o Knowl View yn cadarnhau hyn.593
13. Ni ddygwyd unrhyw gyhuddiadau yn erbyn unrhyw oedolyn yn cyflawni troseddau yn
erbyn y bechgyn hyn er gwaethaf y ffaith bod enw wedi ei roi. Cyfeiriodd cofnod arall yng
nghofnod Gwasanaethau Cymdeithasol RO-A10 o 24 Mai 1990 at fwriad yr heddlu i ddal i
ymchwilio i’r digwyddiadau yn Smith Street yn y gobaith y byddent yn dal y dynion dan sylw;
roeddent yn mynd i gyfweld RO-A10 yn fwy manwl am hyn.594
14. Roedd cyswllt pellach rhwng yr heddlu a gweithiwr cymdeithasol RO-A10. Ar 7 Mehefin,
cafwyd cyfarfod yng ngorsaf heddlu Rochdale rhwng gweithiwr cymdeithasol RO-A10 a
Rhingyll Goggins. Aeth Rhingyll Goggins ag RO-A10 ac RO-A24 i Salford i nodi lle’r oeddent
wedi mynd gyda rhai dynion a enwyd ond nid oeddent yn gallu eu lleoli.595 Ym mis Gorffennaf,
roedd ymchwiliad gan yr heddlu i ddigwyddiad yn nhoiledau Smith Street yn cynnwys ROA10 a bechgyn eraill, ond penderfynwyd na ellid cymryd unrhyw gamau pellach.596
15. Ar 7 Rhagfyr 1990, cafwyd cyfarfod cynllunio mewn cysylltiad ag RO-A10 a chytunwyd
y byddid cysylltu â’r heddlu i asesu ei ran mewn gweithgareddau rhywiol posibl yn y toiledau.
Ymddengys na chysylltwyd â Ditectif Gwnstabl Goggins (fel yr oedd nawr) tan fis Chwefror
1991.597
16. Mae tystiolaeth yn awgrymu bod Dr Alison Fraser a Christine Scarborough wedi dod yn
bryderus ynghylch atgyfeirio disgyblion Knowl View i Dr Fraser yn hydref 1990, a bod Dr
Fraser wedi siarad â Diana Cavanagh ym mis Rhagfyr 1990 ynghylch yr atgyfeiriadau hyn.
Roedd cyfarfod ar 4 Mawrth 1991, a oedd bron yn sicr wedi ei drefnu o ganlyniad i Dr Fraser
a Mrs Scarborough yn pwysleisio eu pryderon ynghylch y bechgyn hyn. Ni wnaeth yr heddlu
fynychu’r cyfarfod ar 4 Mawrth, ond mae nodyn o’r cyfarfod yn cofnodi, mewn cysylltiad
â thoiledau Smith Street, “Ni ellid cymryd unrhyw gamau pellach mewn cysylltiad â thoiledau
Smith Street, ac eithrio sicrhau bod eu rhieni’n ymwybodol o’r risgiau”.598 Nid yw’n hysbys pwy
wnaeth y sylw hwn.
17. Rydym eisoes wedi ystyried y cofnod a wnaed o’r cyfarfod amlddisgyblaeth a gynhaliwyd
ar 8 Mawrth 1991, a fynychwyd gan yr Uwch-arolygydd Henderson a’r Ditectif Ringyll
Sterndale. Mae nodyn o gyfarfod a gynhaliwyd ar 15 Mawrth 1991 yn cyfeirio at amheuon
Mrs Cavanagh ynghylch goddefolrwydd yr heddlu.599 Yn ddiweddarach, ym mis Mehefin
1991, crybwyllodd Mrs Cavanagh ynghylch cyfarfod 8 Mawrth 1991 fod yr heddlu’n teimlo
na ddylent fod yn gysylltiedig ac y dylid ystyried ymchwilio i’r gweithgareddau honedig o dan
weithdrefnau amddiffyn plant y Cyngor.600
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18. Pan ystyrir cynnwys cyffredinol nodyn llawysgrifol o’r cyfarfod ar 8 Mawrth 1991, nid
yw ymateb yr heddlu’n peri syndod. Yr hyn a drafodwyd yn y cyfarfod hwnnw oedd materion
gweithgarwch rhywiol rhwng plant ac ymosodiad rhywiol Hilton ar RO-A14 (yr oedd yr
heddlu eisoes wedi delio ag ef). Mae cyfeiriad didaro’n unig at “gamdriniaeth gan ddieithryn”
yn nodiadau’r cyfarfod a ysgrifennwyd â llaw. Yn ôl y nodyn, roedd yr Uwch-arolygydd
Henderson “... yn cytuno bod angen dweud wrth blant fod yr hyn maen nhw’n ei wneud yn
anghywir! Mae’n debygol y byddai ymchwiliad ond yn arwain at gasgliadau roedd MP eisoes wedi
eu cyrraedd. “601Mae ‘MP’ yn gyfeiriad at Mike Poulton (y Pennaeth Dros Dro). Nid oedd y
Ditectif Uwch-arolygydd Henderson yn cofio unrhyw beth am y cyfarfod ar 8 Mawrth 1991
pan siaradwyd ag ef gan Operation Clifton yn 2014. Fodd bynnag, dywedodd, pe byddai
materion o natur rywiol wedi cael eu hadrodd iddo, byddai wedi sicrhau eu bod yn cael eu
hymchwilio, ond pe byddai’r wybodaeth wedi bod yn fwy cyffredinol, heb unrhyw honiad
penodol neu ddioddefwr a nodwyd, yna efallai y byddai wedi cynghori i’r Cyngor ymchwilio
ac adrodd am unrhyw bryderon a nodwyd.602
19. Ymddengys nad oedd y swyddogion heddlu a oedd yn bresennol yng nghyfarfod 8
Mawrth wedi pwysleisio’r pwynt y dylid ystyried camfanteisio ar blant fel rhan o’r darlun
cyfan o’r hyn a oedd yn digwydd i blant o Knowl View ond nid oedd unrhyw un o’r
asiantaethau eraill ychwaith, er bod pob un ohonynt yn ymwybodol iawn o’r hyn a oedd wedi
digwydd.
20. Ym mis Mai 1991, penderfynodd yr Adran Gwasanaethau Cymdeithasol nad oedd y
digwyddiadau yn Knowl View yn dod o fewn maes amddiffyn plant ac nad oedd ganddo
unrhyw rôl i’w chwarae wrth ymchwilio i’r hyn oedd yn digwydd i blant yn yr ysgol. Dyna
pam y penderfynodd yr Adran Addysg y byddai’n cychwyn ar ei hymchwiliad ei hun (i’w
gynnal gan Mrs Mellor). Ni wnaeth yr heddlu chwarae rôl ym mhenderfyniad yr Adran
Gwasanaethau Cymdeithasol gan ei fod yn weithgarwch rhywiol rhwng plant ac roedd
y digwyddiad Hilton (ym marn yr heddlu) wedi cael ei ymchwilio. Fel yr esboniwyd gan
Peter Marsh mewn tystiolaeth, gallai’r heddlu fod wedi chwarae rhan mewn ymagwedd
amlddisgyblaeth, ond ni fyddent wedi mynd i mewn i Knowl View ac wedi cychwyn
ymchwiliad troseddol eu hunain heb sail dystiolaeth i wneud hynny.603
21. Ni wnaeth cynrychiolwyr yr heddlu na chynrychiolwyr y Gwasanaethau Cymdeithasol
fynychu’r cyfarfodydd a gafodd eu galw gan Mrs Cavanagh yn ystod ymchwiliad Mrs Mellor.
Fodd bynnag, roedd Mrs Mellor yn cysylltu â GMP. Fel y trafodwyd yn Rhan 3, mae’n
ymddangos o’r nodiadau a wnaed o’r cyfarfod ar 25 Mehefin 1991 bod Mrs Mellor wedi
cyfathrebu i’r cyfarfod ei bod wedi siarad â Ditectif Arolygydd Henderson i ddarganfod
a oedd unrhyw ymholiadau parhaus gan yr heddlu am blant yn Ysgol Knowl View. Yn ôl
Mrs Mellor, nid oedd yr un, “... ac nid oedd unrhyw bryderon parhaus gan yr heddlu ynglŷn â
gweithgareddau’n gysylltiedig â thoiledau Canol y Dref ychwaith”. Hefyd, adroddodd Mrs Mellor
i’r cyfarfod nad oedd yr heddlu wedi dilyn ymholiadau â disgyblion unigol gan nad oedd
ganddynt unrhyw sail i amau troseddoldeb ac roeddent am osgoi peri gofid i ddisgyblion
(ymddengys fod hwn yn gyfeiriad at weithgarwch rhywiol rhwng plant). Addawodd y Ditectif
Arolygydd Henderson ddal i hysbysu Mrs Mellor. 604

RHC001617_6
GMP000135_4
603
Peter Marsh 24 Hydref 2017 161/2-18
604
RHC001610_1-2
601

602

105

22. Roedd y sylw hwn yn hynod anffodus oherwydd mae’n ymddangos ei fod wedi arwain
Mrs Mellor a’r Adran Addysg i dybio bod y camfanteisio ar blant wedi dod i ben. Mae hefyd
yn peri pryder oherwydd, fel mae’n amlwg, nid oedd y camfanteisio wedi’i gyfyngu i Smith
Street. Roedd wedi ei gofnodi eisoes bod disgyblion yn cwrdd â dynion mewn oed i wylio
pornograffi ac ymgymryd â gweithgareddau rhywiol mewn lleoliadau eraill.
23. Yn ei hadroddiad ym mis Chwefror 1992, dywedodd Mrs Mellor, er bod gwyliadwriaeth
wedi bod ar doiledau Smith Street yn ystod haf 1991, nid oedd unrhyw weithgarwch
cyfunrhywiol yn digwydd yno bellach, yn sicr dim byd yn cynnwys bechgyn Knowl View.
Ychwanegodd, ar yr adeg honno, nad oedd gan yr heddlu unrhyw fwriad o ddilyn unrhyw
ymholiadau pellach yn cynnwys bechgyn Knowl View, ond roeddent yn barod i gymryd
rhan pe byddai gwybodaeth newydd yn dod i’r amlwg.605 Roedd gwybodaeth gan heddlu
Rochdale wedi bod yn ffynhonnell sicrwydd bod y camfanteisio hwnnw wedi dod i ben
mewn gwirionedd.
24. Yn ei dystiolaeth, fe wnaeth y Ditectif Uwcharolygydd ymddeoledig Martin Bottomley,
sydd bellach yn Swyddog Adolygu’r Llu, gytuno fod yr ymddangosiad a roddwyd gan y
cofnodion yn golygu bod y toiledau wedi cael eu monitro yn hytrach na bod yn destun
gwyliadwriaeth ar raddfa lawn.606 Darparodd rywfaint o gymorth ynghylch beth y gallai
gwyliadwriaeth neu fonitro’r toiledau wedi’i olygu pryd hynny. Roedd wedi bod yn swyddog
heddlu dillad plaen yng Ngogledd Manceinion yn gynnar yn y 1980au. Ei brofiad oedd, pe
byddai cwynion wedi cael eu gwneud gan aelodau’r cyhoedd neu’r Adran Addysg, y byddai
swyddogion heddlu mewn dillad plaen yn cynnal gweithrediad gwyliadwriaeth ar y toiledau.
Nid oedd hynny’n golygu y byddent yno bob dydd, drwy’r dydd, â chamerâu. Mae’n debygol
y byddai’n golygu os, er enghraifft, oedd cwyn wedi’i wneud bod dynion yn ymgynnull yn y
toiledau rhwng 4pm a 6pm, (â’r bwriad o lithio bechgyn ifanc), efallai y byddai swyddogion
heddlu mewn dillad plaen yn eistedd mewn man arsylwi mewn swyddfa’r Cyngor yn edrych
dros y toiledau neu’n eistedd mewn car 50 i 100 llath i ffwrdd. Pe byddent yn gweld unrhyw
weithgarwch amheus, byddent yn gwneud yr arestiadau angenrheidiol.607
25. Fodd bynnag, roedd yr awgrym bod camfanteisio’n rhywiol ar blant yn nhoiledau
Smith Street wedi dod i ben, yn gysur ffug. Ym mis Hydref 1991, roedd CID Moss Side yn
ymwybodol o nifer o blant (gan gynnwys RO-A9) yn ymwneud â thri dyn mewn oed yn eu
cyfeiriadau (lle byddai oedolion eraill yn ymweld â hwy).608 Disgrifiwyd hyn ar y pryd fel
“rhan o rwydwaith lle mae bechgyn ifanc yn cael eu cam-drin”. Ymddengys fod Gwasanaethau
Cymdeithasol Rochdale yn ymwybodol bod RO-A9 yn destun arsylwi yn y cyfeiriadau hyn.
Mae’n bwysig ailadrodd mai dyma’r wybodaeth oedd ar gael tra bod Mrs Mellor wrthi’n
paratoi ei hadroddiad ond nad oedd hi’n gysylltiedig ag ef. Nid oedd yr Adran Gwasanaethau
Cymdeithasol na’r heddlu’n bresennol yn y cyfarfodydd a gynhaliwyd yn swyddfa Diana
Cavanagh yn hydref 1991.
26. Cadarnhaodd cofnod arall o’r Gwasanaethau Cymdeithasol o Ragfyr 1991 fod CID yn
gwylio nifer o gyfeiriadau lle credid bod dynion yn denu bechgyn ifanc i gymryd rhan mewn
gweithgareddau rhywiol.609
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27. Fel y nodwyd yn y rhan flaenorol, roedd cyfathrebiad pwysig gan y Prif Arolygydd Berry
i Mr Graham o’r Tîm Troseddwyr Ifanc yn y Gwasanaethau Cymdeithasol sy’n ymddangos
yn feirniadol (ac o bosibl yn ddiamynedd) ynghylch y cyfathrebiad rhwng yr heddlu a’r
Gwasanaethau Cymdeithasol mewn cysylltiad ag RO-A10 ac RO-A24. Cyfeiriodd at gamdrin rhywiol ar raddfa drefnedig yn cynnwys nifer o fechgyn ifanc. Yng nghyswllt hyn,
croesawodd y Prif Arolygydd Berry farnau ynghylch sut y gallai’r heddlu a’r Gwasanaethau
Cymdeithasol ddatblygu cyd -strategaeth.610
28. Cadarnhawyd bod toiledau Smith Street yn dal i fod yn lleoliad ar gyfer camfanteisio
gan y ffaith bod RO-A9 ac chafodd RO-A10 wedi’u canfod yno ym mis Awst 1992 ar gyfer
“llithio dyn mewn oed”.611 Ymddengys fod yr heddlu wedi defnyddio hyn fel cyfle i gymryd
datganiadau gan RO-A9 ac RO-A10 (ar fygythiad o erlyn). Roedd rhaid i RO-A10 ymweld
â’r orsaf heddlu am benderfyniad ynghylch a fyddai’n cael ei gyhuddo neu’n derbyn
rhybuddiad.612 Trafodwyd RO-A10 hefyd mewn panel rhybuddio; er bod yr heddlu’n mynd
i gyhuddo’r dyn oedd yn gysylltiedig â’r bechgyn yn y toiledau, roeddent yn “ansicr” ynglŷn
â beth i’w wneud am y bechgyn. Ymddengys fod y pryder yn canolbwyntio’n fwy ar RO-A9
nac RO-A10. Yr argymhelliad terfynol oedd i RO-A9 gael rhybuddiad.613
29. Yn ei dystiolaeth, pwysleisiodd Peter Marsh ddau bwynt. Y cyntaf oedd y byddai’n
ddewis olaf un i’r heddlu geisio cyhuddo neu roi rhybuddiad i blentyn a oedd wedi’i ganfod
yn llithio. Yr ail oedd mai’r penderfyniad i roi rybuddiad RO-A9 yn yr achos hwn oedd yn
benderfyniad gan banel amlddisgyblaethol.
30. Cysylltwyd â nifer o swyddogion heddlu a enwyd yn y cofnodion fel rhai oedd wedi
bod yn gysylltiedig ag ymchwilio i gamfanteisio’n rhywiol ar blant yn nhoiledau Smith Street
fel rhan o Operation Clifton.614 Bwriad hyn oedd gweld a oedd ganddynt unrhyw gof am
ymchwilio i’r hyn a oedd yn digwydd i fechgyn o Ysgol Knowl View neu unrhyw gof am
ymateb GMP i gamfanteisio’n rhywiol ar blant. Nid oedd gan unrhyw un o’r swyddogion y
siaradwyd â hwy unrhyw gof am gynnal gwyliadwriaeth benodol yn y toiledau.
31. Roedd y Ditectif Uwcharolygydd Henderson (sydd wedi ymddeol ers hynny) yn cofio
mynychu’r cyfarfod amlddisgyblaethol ar 8 Mawrth 1991, ond ni allai gofio pwy arall oedd
yn bresennol neu natur y cyfarfod. Dywedodd, pe byddai troseddau neu faterion wedi’u
codi, megis cam-drin rhywiol, a oedd yn gwarantu ymchwiliad, y byddai wedi cychwyn
ymchwiliad o’r fath.615 Darparodd Ditectif Ringyll Sterndale (hefyd wedi ymddeol) ddatganiad
ysgrifenedig i Operation Clifton lle dywedodd nad oedd wedi cael unrhyw gysylltiadau
uniongyrchol ag unrhyw ymchwiliad yn cynnwys staff, disgyblion nac unrhyw swyddogion
eraill yn Ysgol Knowl View. Roedd yn cofio digwyddiad yn yr ysgol pan ryddhawyd dyn
o’r enw Hilton o’r carchar a dechreuodd Hilton fynychu tir yr ysgol. Roedd yn credu bod y
Cyngor yn bwriadu cymryd gwaharddeb yn ei erbyn.616
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Ymchwiliadau wedi Adroddiad Mellor
32. Fel y’i disgrifiwyd gennym yn Rhan 3, dosbarthwyd adroddiad Mellor i unigolion o bob
rhan o sbectrwm gwleidyddol y Cyngor. Fe’i ddosbarthwyd hefyd i’r Prif Uwcharolygydd
Houghton ar neu o gwmpas 9 Ebrill 1992 a chodwyd y mater a ddylai’r heddlu wneud
ymholiadau pellach. Ysgrifennodd y Prif Uwcharolygydd Houghton yn ei dro at Mrs
Cavanagh i ddweud nad oedd yr heddlu wedi gallu cysylltu â Mrs Mellor i drafod hyn
ymhellach. Os oedd Mrs Mellor yn barod i drafod y mater, y swyddog oedd yn delio ag ef
oedd Ditectif Ringyll Sterndale.617
33. Yn ei dystiolaeth i Operation Clifton, dywedodd y Prif Uwcharolygydd Houghton,
a oedd wedi ymddeol erbyn hynny, mai ei farn oedd y byddai adroddiad Mellor yn galw
am ymchwilio pellach ond ei fod wedi ymddeol ym mis Awst 1992 ac ni chymerodd hyn
ymhellach. Awgrymodd y byddai wedi’i drosglwyddo i’r Ditectif Uwcharolygydd Henderson
(ei olynydd).618 Cyflwynwyd hyn i’r Ditectif Uwcharolygydd Henderson, ond ni allai gofio ei
fod erioed wedi gweld adroddiad Mellor.619
34. Mewn gwirionedd, mae adroddiad gan y wasg o Orffennaf 1996 yn awgrymu bod
y Ditectif Uwcharolygydd Henderson wedi gweld adroddiad Mellor. Roedd yn ymateb i
awgrymiadau ar yr adeg honno bod y sefyllfa wirioneddol wedi’i chuddio yn Ysgol Knowl
View a chyfeiriodd at y ffaith ei fod wedi gweld ‘coflen’ o ddogfennau a ddarparwyd
gan Martin Digan. Datganwyd ei fod wedi dweud wrth y Rochdale Observer: “Rwyf wedi
archwilio’r materion a godwyd mewn cysylltiad â’r ysgol ac nid oes unrhyw beth yn y dogfennau
na’r wybodaeth yn galw am ymchwilio pellach gan yr heddlu. Cafodd yr holl faterion a oedd yn
gysylltiedig â’r ysgol eu trafod a’u hymchwilio ar y pryd gan nifer o asiantaethau a chymerwyd
camau angenrheidiol wedyn. Nid wyf yn credu bod y sefyllfa wirioneddol yn yr ysgol wedi’i chuddio
ac nid oes unrhyw beth yn y dogfennau i awgrymu hynny. “620
35. Gofynnwyd hefyd i’r Ditectif Ringyll Sterndale a oedd wedi cynnal ymchwiliad i Knowl
View ar ôl i adroddiad Mellor gael ei gynhyrchu. Dywedodd nad oedd ganddo unrhyw gof o
unrhyw ymchwiliad o’r fath.621
36. Fodd bynnag, cadarnhaodd Mrs Cavanagh yn ei thystiolaeth ei bod wedi cwrdd â’r
Prif Uwcharolygydd Houghton ar ôl i adroddiad Mellor gael ei gynhyrchu ar 14 Ebrill 1992.
Pwrpas y cyfarfod hwn oedd ystyried sefyllfa’r gofalwr yn Knowl View. Eglurodd y Prif
Uwcharolygydd Houghton fod tri chanlyniad posibl o’r ymchwiliad ac y byddai’r penderfyniad
hwn yn cael ei gyfathrebu i’r Adran Addysg.622
37. Ymddengys fod rhywfaint o ystyriaeth wedi’i rhoi i sefyllfa’r gofalwr (neu ‘geidwad yr
ysgol’ fel y cyfeiriwyd ato yn aml) ond nid oedd unrhyw ymchwiliad i unrhyw rôl y gallai
fod wedi’i chwarae yn nigwyddiad Hilton. Ni wnaeth Operation Clifton ganfod unrhyw
dystiolaeth bod unrhyw ymchwiliad penodol gan yr heddlu i wybodaeth a oedd wedi dod
trwy adroddiadau Shepherd, Mellor neu Cavanagh.623 Mae hyn, yn ein barn ni, yn cyd-fynd
yn llwyr â’r hyn a oedd wedi digwydd hyd yn hyn. Roedd digwyddiad Hilton wedi’i ymchwilio
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(â dim ond mater gweddilliol a godwyd ynglŷn â rôl y gofalwr). Nid ystyriwyd y mater o
weithgarwch rhywiol ymhlith plant fel mater i’r heddlu. Roedd y mater o gamfanteisio’n
rhywiol ar blant yn cael ei ystyried ar wahân, pan ddaeth gwybodaeth i law ynghylch
plant unigol, a beth bynnag, roedd nifer o’r plant a enwyd yn y cofnodion wedi’u symud i
sefydliadau eraill erbyn hynny.
38. Am yr un rheswm, nid ydym o’r farn bod yr adroddiadau a gynhyrchwyd ynghylch Knowl
View wedi’u cuddio. Mae’r realiti yn fwy syml. Dosbarthwyd yr adroddiadau (yn eithaf eang
yn achos adroddiad Mellor) ond nid ystyriwyd (heblaw am yr amheuon a fynegwyd gan
y Cynghorydd Hawton) bod angen ymchwilio’n llawn iddynt i ddod o hyd i’r gwirionedd
ynghylch yr hyn a ddigwyddodd.

Roderick Hilton
39. Cyn gadael y cyfnod 1990-92, dylem fynd i’r afael hefyd ag ail-ymddangosiad Roderick
Hilton yn yr ysgol (ar ôl ei ryddhau o’r carchar ym 1992).
40. Wedi iddo ddod yn hysbys bod Hilton wedi treulio dwy noson yn yr ysgol ym mis
Medi 1990, cymerodd yr heddlu ddatganiad gan RO-A14 a dechreuwyd erlyniad. Yn dilyn
ei arestio, roedd Hilton yn destun amod mechnïaeth nad oedd yn mynd i mewn i diroedd
Ysgol Knowl View.624 Mynychodd yr Uwch-arolygydd Marshall gyfarfod y Llywodraethwyr
ar 7 Tachwedd 1990 a threfnwyd y byddai Swyddog Atal Troseddu yn ymweld â’r ysgol i roi
cyngor ar drefniadau diogelwch. Ymddangosodd Hilton gerbron y Llys Ynadon gan bledio’n
euog ar 7 Rhagfyr 1990 i ymosod yn anweddus ar RO-A14.
41. Ar 22 Chwefror 1991, cafodd Hilton ei roi ar brawf am ddwy flynedd. Fodd bynnag, ar
22 Awst 1991, ar ôl cyflawni tramgwyddau pellach yn erbyn plant, cafodd ei ddedfrydu i
ddwy flynedd a hanner yn y carchar a byddai wedi cael ei ryddhau ar ôl iddo wasanaethu
hanner y cyfnod hwnnw (rhyw 15 mis). Mae hyn yn cyfateb â’r ffaith ei fod wedi’i weld yn
gwersylla’n agos i Knowl View ym mis Tachwedd a mis Rhagfyr 1992.625 Mae bron yn sicr
bod y gweithgarwch hwn yn torri ar ofyniad ei drwydded ei fod yn byw mewn cyfeiriad
penodol. Byddai’r toriad wedi bod yn fater i’r Gwasanaeth Prawf.626
42. Fel y’i disgrifiwyd yn Rhan 3, roedd Mr Bradshaw yn pryderu o ddechrau ei amser
yn Knowl View bod dynion heblaw am Hilton yn ceisio cael mynediad i’r ysgol hefyd. Er
enghraifft, ar 14 Mai 1991, ysgrifennodd Mr Bradshaw at y ‘Swyddog â Chifrifoldeb’ yn orsaf
heddlu Rochdale am ddigwyddiad a oedd wedi digwydd ar y noson flaenorol pan oedd dyn
wedi ceisio mynd i mewn i’r ysgol. Cyfeiriodd Mr Bradshaw at “achlysuron blaenorol” pan oedd
tresmaswr wedi cam-drin un o’r plant yn rhywiol, a sensitifrwydd y mater i’r ysgol. Ei bryder
oedd bod yr heddlu wedi cael eu galw am 12.15am ond heb gyrraedd tan 1.05am (yn dilyn ail
alwad ffôn), er iddo nodi, pan wnaethon nhw gyrraedd, fod y ddau swyddog “o gymorth mawr
ac yn gefnogol iawn”.627
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43. Er gwaethaf y cefndir, pan gafodd Hilton ei ryddhau o’r carchar, ymddengys iddo fod yn
bresennol bron drwy’r amser yn Knowl View. Ysgogodd hyn lawer ymgai gan Mr Bradshaw i’r
Cyngor wneud cais am waharddeb i’w atal rhag dod yn agos i’r ysgol ond, fel y’i trafodwyd yn
Rhan 3, ni ddigwyddodd hyn byth.
44. Rhoddodd Mr Bradshaw dystiolaeth ei fod wedi cydgysylltu â’r heddlu ynghylch
rhyddhau Hilton o’r carchar ac roedd yn ystyried eu hymateb i Hilton yn gosod pabell ger
yr ysgol yn “ardderchog”.628 Dywedodd Mr Bradshaw ei fod wedi “pwyso” ar yr heddlu ac
wedi ystyried eu bod yn gwella eu hymateb i’r ysgol wrth i amser fynd heibio; roedd am
normaleiddio presenoldeb yr heddlu o gwmpas yr ysgol.629 Disgrifiodd Mr Digan ymateb yr
heddlu i Hilton fel “ardderchog”hefyd.630
45. Mae tystiolaeth Mr Bradshaw yn awgrymu bod yr heddlu yn ymatebol i’w bryderon, ac
y gwnaethon nhw’r hyn y gallent yn absenoldeb unrhyw waharddeb i symud Hilton ymlaen.
Yn hyn o beth, ar ddiwedd ei dystiolaeth, gofynnwyd i Mr Bottomley, trwy ei bresenoldeb
parhaus ger yr ysgol a thrwy fynd at fechgyn ysgol yng nghanol y dref, a oedd Hilton yn
cyflawni tramgwydd neu dramgwyddau o dan adran 5 y Ddeddf Trefn Gyhoeddus 1986,
megis “defnyddio geiriau neu ymddygiad ... o fewn clyw neu olwg rhywun sy’n debygol o gael
ei aflonyddu, brawychu neu ofidio gan hynny”. Roedd Mr Bottomley o’r farn y gallai Hilton
fod wedi cael ei arestio dan y Ddeddf, ond dywedodd ei fod wedi cael ei arestio am dorri’r
heddwch ym 1992.631

Operation Cleopatra
46. Fe wnaeth Ysgol Knowl View roi’r gorau i dderbyn disgyblion yn 1994. Fel rydym
wedi’i weld, erbyn 1996 roedd honiadau cyhoeddus eisoes y cuddiwyd ffeithiau ynghylch
camdriniaeth rywiol o blant a oedd wedi byw yn yr ysgol. Ymddengys mai ffynhonnell yr
honiadau hyn oedd ‘Coflen’ Digan. Mae’r goflen hon yn cynnwys dogfennau a gafodd eu
copïo gan Mr Digan ym 1994, cyn iddo adael ei swydd yn Knowl View. Roedd yn credu bod
ffeithiau wedi’u cuddio, gan ei fod ef ac aelodau eraill o’r staff ond wedi gweld yr ail fersiwn
o adroddiad Mellor. Fel y’i trafodwyd yn flaenorol, roedd y fersiwn a ddangoswyd i’r staff
yn hepgor adran ar geidwad yr ysgol a’r atodiad a oedd yn rhoi gwybodaeth fanwl am blant
unigol. Y dogfennau, y deallir eu bod wedi ffurfio craidd coflen Digan, yw adroddiad Mellor
yn ei gyflawnder, adroddiad Shepherd ac adroddiad Cavanagh.632 Un agwedd ar Operation
Clifton oedd ymchwilio a oedd unrhyw adroddiadau eraill lle cuddiwyd ffeithiau ac a oedd
yn rhan o’r goflen, ond yn ôl Mr Marsh yr unig ddogfennau yr oedd Operation Clifton
erioed wedi eu nodi fel rhai a oedd yn rhan o’r goflen oedd y tri adroddiad hynny.633 Nid
oedd y penderfyniad ym 1992 i beidio â dangos i staff y fersiwn o’r adroddiad a oedd yn
cyfeirio at geidwad yr ysgol neu’r atodiad â gwybodaeth am blant unigol yn sinistr, ond yn
hytrach roedd yn adlewyrchu pryderon ynghylch cyfrinachedd a rhagfarn bosibl. Anfonodd
Mr Shepherd ei adroddiad at nifer o unigolion roedd yn ystyried eu bod yn bobl briodol i’w
gweld. Pryder Mrs Cavanagh oedd na ddylai deithio ymhellach na hyn, ond nid oes unrhyw
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awgrym ei bod hi erioed wedi ceisio cuddio ei fodolaeth neu fodolaeth adroddiad Mellor.
Hyd yn oed os oedd y pryderon hyn yn gyfeiliornus, nid yw hynny’r un peth ag ymgais
fwriadol i guddio bodolaeth yr adroddiadau hyn.
47. Ym 1992, sicrhaodd Mrs Cavanagh fod adroddiad Mellor wedi’i ddosbarthu i wleidyddion
o wahanol bleidiau o fewn y Cyngor, i’r Awdurdod Iechyd ac i’r heddlu. Pan ddywedodd y
Ditectif Uwcharolygydd Henderson wrth y wasg ym 1996 fod nifer o asiantaethau’n trafod
ac yn ymchwilio i’r materion yn ymwneud â’r ysgol ar y pryd, roedd hyn yn gywir. Gellid
credu bod yr ymchwiliadau hyn ac unrhyw gamau a gymerwyd wedi hynny yn annigonol, ond
nid yw hyn yn golygu bod unrhyw ffeithiau wedi’u cuddio.
48. Ymchwiliodd Operation Clifton chwech achlysur y cyflwynodd Mr Digan ei goflen i
unigolyn gan ystyried nad oedd wedi derbyn ymateb ddigonol. Y chwech achlysur oedd
gyda’r bobl ganlynol: (1) Diana Cavanagh ym 1994; (2) heddlu Rochdale ym 1994; (3) Liz
Lynne AS ym 1996; (4) Lorna Fitzsimons AS ym 1998; (5) Colin Lambert a Jim Dobbin yn
2000; a’r (6) Prif Chwip yn 2000.634
49. Roedd Mr Digan o’r farn bod gwybodaeth wedi’i chuddio rhag y staff yn fwriadol. Mae’n
dal i fod yn wir bod y wybodaeth a gyflwynwyd yn yr adroddiadau hynny wedi’i rhannu
rhwng sefydliadau ar y pryd. Nid yw’n ymddangos i ni mai’r broblem yw un o guddio ffeithiau
ond, yn hytrach, fel rydym wedi’i nodi, annigonolrwydd yr ymateb ar y pryd. Roedd nifer
o bobl wedi gweld y tri adroddiad, roedd y wasg wedi cyfeirio atynt ac fe’u trafodwyd yn
eang. Nid oeddent wedi’u cuddio ac nid oedd unrhyw dystiolaeth i awgrymu bod unrhyw
adroddiad arall mewn bodolaeth nad yw wedi dod i’r amlwg.
50. Canfu Operation Clifton dystiolaeth i awgrymu bod unigolion megis Liz Lynne AS a Jim
Dobbin AS wedi trosglwyddo gwybodaeth ymlaen neu wedi ceisio codi’r mater ag eraill.
Roedd Ms Lynne yn gallu cyfeirio at adroddiadau yn y wasg ym 1996 a oedd yn cyfeirio at y
ffaith ei bod hi wedi derbyn gwybodaeth gan Martin Digan ac at yr hyn roedd hi’n bwriadu
ei wneud â’r wybodaeth (y gellid ei ystyried yn anghyson ag unrhyw awgrym ei bod yn
ceisio cuddio gwybod unrhyw beth am yr honiadau).635 Yn yr un modd, roedd tystiolaeth
annibynnol bod Jim Dobbin a Colin Lambert wedi cysylltu â swyddogion o Operation
European (Ditectif Uwcharolygydd Huntbach yn benodol) â gwybodaeth a roddwyd iddynt
am gyn-ddisgyblion Knowl View.636
51. Roedd Operation Cleopatra ei hun yn ymchwiliad sylweddol gan GMP a oedd yn rhedeg
rhwng 1997 a 2002. Roedd ganddo dri cham. Yn ei gam cyntaf, roedd yn ymchwiliad penodol
i honiadau yn erbyn Eric Butterworth, aelod o staff yng Nghanolfan Asesu Rosehill ym
Manceinion. Yn ei ail gyfnod (o fis Ionawr 1998), daeth yn ehangach ac ystyriwyd yr holl
honiadau ‘hanesyddol’ a oedd yn gysylltiedig â chartrefi gofal preswyl yn ardal Manceinion
Fwyaf. Yn ystod yr ehangiad hwn yn ei gylch gwaith, darparwyd Operation Cleopatra â mwy
o adnoddau a symudodd i orsaf yr heddlu yn Gray Mare Lane ym Manceinion. Yn ei drydydd
cam (o fis Awst 1998), daeth gweithwyr cymdeithasol yn rhan o’r ymchwiliad gan weithio
ochr yn ochr â’r swyddogion ymchwilio.637
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52. Arweiniodd y cam cyntaf at Butterworth yn cael ei gyhuddo o 12 trosedd yn gysylltiedig
â phlant yng Nghanolfan Asesu Rosehill a Chartref Plant Foxholes yn Rochdale. Ar 3 Mai
1999, rhoddwyd terfyn ar yr holl gyhuddiadau yn ei erbyn ar y sail nad oedd yn ffit i sefyll
prawf oherwydd rhesymau meddygol.
53. Ar 20 Ebrill 1991, agorodd Operation Cleopatra ei ymchwiliad i David Higgins (athro
yn Knowl View o 1 Medi 1969 i 21 Rhagfyr 1971). Erbyn hynny roedd wedi’i euogfarnu o
ymosodiad anweddus ar un bachgen a dwy ferch (mae’n hysbys eu bod yn wyth a naw oed).
Roedd yr euogfarnau hyn ym 1976 ac 1983 yn eu tro.638 Ar 2 Mai 2002, fe’i cyhuddwyd â
deg cyfrif (deg cyfrif o anwedduster dybryd a phum cyfrif o ymosodiad anweddus) mewn
cysylltiad â thri chyn-ddisgybl Knowl View. Yn y pen draw, plediodd Higgins yn euog i wyth
cyfrif o anwedduster dybryd a thri chyfrif o ymosodiad anweddus. Roedd dau honiad bod
Higgins wedi ymosod yn anweddus ar y trydydd disgybl wedi’u gadael i aros ar y ffeil. Ar 19
Medi 2002, cafodd ei ddedfrydu i’r carchar am 12 mis.639
54. Dylid nodi yma na wnaeth Operation Cleopatra ystyried honiadau o gam-drin cyfoed
ar gyfoed. Gweithredwyd polisi yn ystod cyfnod y gweithrediad a oedd yn golygu nad
oedd cyhuddiadau o gam-drin gan gyn-ddisgyblion yn erbyn cyn-ddisgyblion eraill yn dod o
fewn ei delerau.640

Operation Jaguar
55. Yn ogystal ag Operation Clifton, yr ymchwiliad heddlu arall sy’n berthnasol i Knowl
View yn y cyfnod diweddar oedd Operation Jaguar. Roedd gan Operation Jaguar ddwy
elfen wahanol. Y rhan gyntaf oedd ymchwiliad i honiadau a wnaed gan ddisgyblion a oedd
wedi bod yn Knowl View yn ystod y cyfnod yr oedd ar agor. Roedd ail ran yr ymchwiliad yn
ymwneud ag honiadau a wnaed yn erbyn Cyril Smith. I grynhoi, cylch gorchwyl Operation
Jaguar oedd ymchwilio i honiadau o gam-drin, yn gorfforol a rhywiol, a wnaed i GMP gan
gyn-ddisgyblion o Knowl View yn dilyn cyhoeddusrwydd ynghylch Operation Yewtree a
chamdriniaeth yr honnwyd iddi gael ei chyflawni gan Smith. Ei fwriad hefyd oedd dogfennu
honiadau o gamdriniaeth a wnaed yn erbyn Smith a oedd yn dod o fewn cylch gwaith
GMP.641
56. Roedd hynny’n cynnwys cymryd adroddiadau tystiolaethol gan bob tyst a nodwyd,
er gwaethaf y ffaith bod Smith wedi marw. Esboniodd y Ditectif Brif Arolygydd Sarah
Jones wrthym y rhesymeg dros ymchwilio i honiadau yn erbyn Cyril Smith. Yn gyntaf,
roedd yn galluogi achwynwyr i deimlo eu bod wedi cael y cyfle i ddarparu adroddiad llawn
a thystiolaethol. Yn ail, roedd hyn yn galluogi Operation Jaguar i sefydlu a oedd unrhyw
unigolyn arall a oedd yn dal i fyw wedi cyflawni unrhyw droseddau. Nid oedd yr ymchwiliad
yn ymestyn y tu hwnt i gymryd adroddiad o’r fath lle honnwyd bod Smith wedi gweithredu
ar ei ben ei hun. Fodd bynnag, yn Operation Jaguar, honnodd nifer o achwynwyr bod
aelodau staff Knowl View yn ymwneud â chamdriniaeth rywiol gan Smith ohonynt ac roedd
yr unigolion hyn yn destun ymchwiliad pellach.642
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57. Ffocws Operation Clifton, ar y llaw arall, oedd ymchwilio a oedd GMP neu’r Cyngor wedi
cuddio ffeithiau mewn cysylltiad â’r honiadau o gam-drin plant yn Knowl View. Roedd gan yr
ymchwiliad hwn ddiddordeb arbennig i ganfod a oedd unrhyw adroddiadau a gynhyrchwyd
gan y Cyngor ynghylch Knowl View ym 1991 neu 1992 wedi’u cuddio.
58. Nid oedd Operation yn ‘treillio’ am achwynwyr. Mewn geiriau eraill, ni cheisiodd gynddisgyblion nad oedd ganddo wybodaeth na chudd-wybodaeth amdanynt i awgrymu eu
bod wedi cael eu cam-drin. Wedi dweud hynny, roedd gan Operation Jaguar fynediad at
y deunyddiau a oedd gan y Cyngor mewn cysylltiad â Knowl View. Roedd y deunyddiau
hynny’n galluogi Operation Jaguar i nodi cyn-ddisgyblion a allai fod wedi cael eu cam-drin ar
sail cudd-wybodaeth. Roedd y ffaith bod Cyril Smith yn destun ymchwiliad hefyd yn golygu
bod Operation Jaguar wedi creu llawer o gyhoeddusrwydd.643
59. Nid pwrpas Operation Jaguar oedd ailymchwilio Operation Cleopatra i gyd. Fodd
bynnag, nid oedd Operation Cleopatra wedi ymchwilio i honiadau o gam-drin a wnaed
gan gyn-ddisgyblion yn erbyn disgyblion eraill ac felly penderfynwyd y byddai Jaguar yn
ymchwilio i’r rhai hynny.644
60. Yn fyr, ystyriodd Ymgyrch Jaguar gyhuddiadau a wnaeth disgyblion yn erbyn staff
blaenorol yn Knowl View, honiadau yn erbyn Cyril Smith a honiadau a wnaed gan gynddisgyblion yn erbyn eu cyfoedion. Roedd y cyhuddiadau cyfoed ar gyfoed hynny wedi’u
cymhlethu gan y ffaith bod nifer o’r disgyblion hynny a nodwyd fel rhai oedd wedi cam-drin
cyd-ddisgyblion yn rhywiol yn eu tro wedi gwneud honiadau eu bod hwy eu hunain wedi
cael eu cam-drin yn rhywiol gan ddisgyblion eraill.
61. Yr ydym, ar brydiau yn Rhan 3, wedi cyfeirio at rai o’r honiadau penodol a ymchwiliwyd
fel rhan o Operation Jaguar. Roedd y rhain yn cynnwys honiadau gan gyn-ddisgyblion eu bod
wedi cael eu cam-drin yn rhywiol gan ddisgyblion eraill. Yr hyn oedd yn bwysig oedd y ffaith
bod un unigolyn oedd wedi’i gyhuddo o gam-drin plant yn rhywiol gan ddau gyn-ddisgybl
gwahanol, wedi derbyn bod gweithgarwch rhywiol wedi digwydd rhwng bechgyn ond bod
hyn yn rhan arferol o fywyd yr ysgol. Esboniodd y Ditectif Brif Arolygydd Jones fod rhai
achosion o gam-drin rhywiol rhwng cyfoed a chyfoed wedi cael eu cyfeirio at Wasanaeth
Erlyn y Goron ond nad oeddent yn mynd rhagddynt oherwydd y rhagdybiaeth ‘doli incapax’,
a oedd yn berthnasol ar adeg yr ymddygiad honedig hwn. Y rhagdybiaeth oedd bod plentyn
heb fod yn llai na 10 mlynedd ond yn llai na 14 mlynedd yn analluog i gyflawni trosedd.645
62. Gellid gwrthbrofi’r rhagdybiaeth, ond dim ond pe byddai’r erlyniaeth yn profi y tu hwnt
i amheuaeth resymol bod y plentyn wedi gwneud y weithred droseddol â ‘mens rea’, ac ar
ben hynny’n gwybod bod y weithred benodol nid yn unig yn ddrygionus neu’n ddrwg ond
yn ddifrifol anghywir.646 Dyma enghraifft arall o’r cymhlethdodau yr oedd ymchwiliad fel
Operation Jaguar yn eu hwynebu.
63. Cadarnhaodd y Ditectif Brif Arolygydd Jones fod David Higgins ar hyn o bryd yn
gwneud dedfryd o 14 mlynedd mewn perthynas â cham-drin plant yn rhywiol nad yw’n
gysylltiedig â Knowl View.647 Yn ystod Operation Jaguar, daeth tri chyn-ddisgybl ymlaen
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i wneud honiadau yn erbyn Higgins. Dim ond dau oedd yn teimlo y gallent fynd ymlaen a
chyhuddwyd Higgins mewn cysylltiad â cham-drin y ddau’n rhywiol. Wedyn tynnodd un
achwynydd ei gŵyn yn ôl. Penderfynodd Gwasanaeth Erlyn y Goron beidio â mynd ymlaen
i dreial mewn cysylltiad â’r trydydd achwynydd. Roedd y penderfyniad hwn yn ymwneud
â’r trydydd achwynydd yn darparu adroddiad ar ôl rhoi cyfrif yn ystod Operation Cleopatra
a oedd yn amrywio mewn rhai agweddau o’r adroddiad a roddwyd yn Operation Jaguar.648
Mae’r ffaith y gallai tystion fod wedi rhoi adroddiadau gwahanol, sawl blwyddyn ar wahân,
am eu cam-drin rhywiol yn anhawster sy’n hanfodol wrth ymchwilio i gam-drin plant yn
rhywiol nad yw’n ddiweddar. Efallai y bydd rhesymau hollol ddealladwy a hollol ddiniwed
pam mae adroddiadau achwynwyr yn newid dros y blynyddoedd, ond serch hynny mae’n
fater y bydd Gwasanaeth Erlyn y Goron yn ei ystyried wrth benderfynu ar y posibilrwydd y
bydd erlyniad yn llwyddiannus.
64. Ar y llaw arall, roedd erlyniad llwyddiannus o Anthony Whitehead yn 2017 am gam-drin
RO-A9 yn rhywiol. Fel rydym wedi esbonio yn Rhan 3, mae’r euogfarn hon yn arddangos y
risgiau roedd plant oedd yn byw yn Knowl View yn eu hwynebu. Nid oedd gan Whitehead
unrhyw gysylltiadau â’r ysgol ond eto roedd yn gallu cam-drin RO-A9 tra oedd yn ddisgybl
yno. Dedfrydwyd Whitehead, a oedd wedi cael euogfarn flaenorol am fater tebyg, i naw
mlynedd yn y carchar. Derbyniwyd yr euogfarn flaenorol mewn tystiolaeth yn y treial.649
65. Esboniodd y Ditectif Brif Arolygydd Jones anawsterau pellach a wynebwyd gan
Operation Jaguar (o’i gymharu ag ymchwiliad i honiadau diweddar) oherwydd y llinellau
tystiolaeth roedd yn anochel nad oeddent ar gael. Roedd hyn yn cynnwys tystiolaeth
ffôn a allai ddangos cyswllt rhwng unigolion a natur y cyswllt hwnnw, neu arddangos lle
roedd unigolion wedi’u lleoli’n ffisegol. Yn yr un modd, nid oedd ffilm TCC ar gael. Yn aml
mae achosion cam-drin rhywiol nad ydynt yn ddiweddar yn dibynnu’n gyfan gwbl felly ar
adroddiadau achwynwyr neu dystion eraill sydd wedi dod ymlaen. Yn Operation Jaguar,
roedd rhai o’r cyhuddiadau’n dyddio’n ôl 30 mlynedd. Mae angen manylu ar gamdriniaeth
rywiol ac amgylchiadau cysylltiedig ond mae hynny’n dod yn fwy anodd â threigl
amser, ynghyd â’r risg o anghysondeb. At hynny, efallai y bydd cyfryngau cymdeithasol
a chyhoeddusrwydd yn gyffredinol yn llygru annibyniaeth adroddiad tyst fel y gallai
cydgynllwynio honedig rhwng achwynwyr.650 Roedd y rhain i gyd yn heriau a wynebwyd gan
Operation Jaguar.

Operation Clifton
66. Ffocws Operation Clifton oedd archwilio a oedd GMP neu Gyngor Rochdale wedi
gweithredu neu beidio â gweithredu mewn cysylltiad ag ymchwilio i gam-drin plant yn
rhywiol yn Ysgol Knowl View, ac a oedd unrhyw gamau neu ddiffyg camau’n datgelu cuddio
ffeithiau, llygredd neu droseddoldeb arall megis camymddygiad mewn swydd gyhoeddus.
Nid oedd yr ymchwiliad yn ymwneud â materion ehangach megis a oedd safonau amddiffyn
plant wedi’u diwallu ar y pryd.651 Cynhaliwyd ymchwiliad Safonau Proffesiynol ochr yn
ochr ag Operation Clifton ac roedd wedi’i gysylltu’n agos ag ef. Yn y pen draw, roedd yr
ymchwiliad Safonau Proffesiynol yn pryderu am berfformiad proffesiynol swyddogion
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heddlu penodol (Prif Uwch-arolygydd Houghton, Ditectif Uwch-arolygydd Henderson a
Ditectif Ringyll Sterndale) a’r rôl roeddent yn ei chwarae wrth ymateb i honiadau o gam-drin
plant yn rhywiol.652
67. Yn y pen draw, ni nododd Operation Clifton unrhyw droseddoldeb a fyddai’n caniatáu
iddo geisio cyhuddo unrhyw unigolyn. Ni roddwyd rhybuddiad i unrhyw unigolyn oherwydd
nad oedd digon o dystiolaeth i alluogi swyddogion ymchwilio i ffurfio cred bod unrhyw
unigolyn wedi cyflawni tramgwydd troseddol. Ceisiodd yr Uwch Swyddog Ymchwilio
(a rhoddodd rywfaint o bwysigrwydd i) y ddarpariaeth o gyngor ymchwiliol interim gan
Wasanaeth Erlyn y Goron oherwydd ei fod yn caniatáu peth craffu annibynnol ar yr
ymchwiliad cyn iddo ddod i ben. 653

652
653

Peter Marsh 24 Hydref 2017 145/21 - 148/6
Peter Marsh 24 Hydref 2017 185/21 - 187/6

115

116

Rhan E

Atebolrwydd Gwleidyddol

117

Atebolrwydd Gwleidyddol
Richard Farnell
1. Ym 1980, etholwyd Richard Farnell i Gyngor Rochdale fel cynghorydd ar gyfer Ward
Newbold. Ym 1985 daeth yn Arweinydd y Grŵp Llafur ac yn y flwyddyn ddilynol, pan
gymerodd Llafur reolaeth ar y Cyngor, daeth Mr Farnell yn Arweinydd. Ym 1992, collodd
Llafur reolaeth ar y Cyngor a chollodd Mr Farnell ei sedd. Mae’n werth nodi bod Mr Farnell,
a anwyd ym 1958, yn ei ugeiniau diweddar pan ddaeth yn Arweinydd ac fe adawodd y
Cyngor pan oedd yn dal yn ei dridegau cynnar. Yn dilyn bwlch o ryw 22 flynedd, yn 2014,
ail-etholwyd Mr Farnell yn Arweinydd Cyngor Rochdale, a phan roddodd ei dystiolaeth i’r
Ymchwiliad ar 24 Hydref 2017 roedd yn dal i fod yn y swydd.
2. Fe wnaeth Mr Farnell, nad oedd wedi ceisio statws Cyfranogwyr Craidd, ac a gafodd
ei gynrychioli’n gyfreithiol pan ymddangosodd yn y gwrandawiad, ddweud wrthym mewn
tystiolaeth mai rhan o’i rôl yn ystod ei dymor cyntaf fel Arweinydd oedd cadeirio’r Pwyllgor
Polisi ac Adnoddau, a gyfarfu oddeutu dwywaith yn ystod cylch chwe wythnos.654 Byddai
hwn yn gyfarfod o gadeiryddion pwyllgorau a oedd yn cynnwys aelodau’r wrthblaid. Roedd
‘Panel Cadeiryddion’, sef panel o’r holl gadeiryddion pwyllgor amrywiol, gan gynnwys
Addysg, Gwasanaethau Cymdeithasol, Gwasanaethau Datblygu ac ati, a fyddai’n cyfarfod
oddeutu dwywaith yn ystod yr un cylch hefyd. Ef, meddai Mr Farnell, a sefydlodd y panel fel
y gallai cynghorwyr siarad trwy “y materion mawr” gyda’i gilydd. Roedd yn fforwm i drafod
materion mawr o’r maniffesto, ond gellid cyflwyno materion dadleuol mawr i’r cyfarfodydd
hefyd. Byddai’r Prif Weithredwr yn bresennol, ac ar y pryd hwn oedd John Pierce.655 Hefyd,
disgrifiodd ‘gyfarfodydd arweinyddiaeth’ anffurfiol a fynychwyd gan y dirprwy, y Prif
Weithredwr a’r Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, sef David Shipp ar y pryd.656
3. Esboniodd Mr Farnell i’r Ymchwiliad bod pedair ffordd yn y bôn y gallai materion
difrifol gael eu dwyn i’w sylw: yn y cyfarfodydd arweinyddiaeth anffurfiol; gellid cyflwyno
adroddiad i’r Pwyllgor Polisi ac Adnoddau; gellid codi’r mater yng nghyfarfod y Panel
Cadeiryddion; a gallai cyfarwyddwyr adrannau’r Cyngor geisio cyfarfod uniongyrchol gydag
ef. Ychwanegodd y gellid dwyn materion at ei sylw’n anffurfiol hefyd.657
4. Yn ystod ei dystiolaeth, gofynnwyd i Mr Farnell am ei gydweithiwr agos, a chadeirydd
y Pwyllgor Addysg trwy gydol ei gyfnod fel Arweinydd, Mary Moffat (sydd wedi marw ers
hynny).658 Dywedodd ei fod wedi gwybod bod gan Mrs Moffat swyddfa yn Adran Addysg y
Cyngor, a dywedodd ei bod wedi bod yn ddirprwy i Mr Farnell am ryw flwyddyn yn ystod
hanner cyntaf ei gyfnod fel Arweinydd.659 Dywedodd Mr Farnell wrth yr Ymchwiliad eu bod
ar nifer o bwyllgorau gyda’i gilydd.
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5. Fodd bynnag, dywedodd Mr Farnell wrth yr Ymchwiliad, er gwaethaf y ffaith ei bod
yn gydweithwraig wleidyddol agos a’i ddirprwy o’r blaen, ac er gwaethaf y ffaith, tua mis
Mawrth 1991, bod Cyngor Rochdale wedi bod mewn trafferth oherwydd sgandal ar raddfa
leol a chenedlaethol - canlyniad achosion cam-drin satanaidd Middleton - a’r ffaith na allai’r
cyngor ddioddef sgandal gyhoeddus arall, nid oedd ganddo “unrhyw gof” bod Mrs Moffat
erioed wedi dwyn i’w sylw’r honiadau o gam-drin plant yn rhywiol a chamfanteisio’n rhywiol
ar blant a oedd wedi poenydio Ysgol Knowl View yn ystod yr amser y bu Mr Farnell yn
Arweinydd.
6. Cytunodd Mr Farnell nad oedd hyn yn rhywbeth y byddai’n debygol o’i anghofio, felly
cytunodd, pan ddywedodd ei fod “heb unrhyw gof” bod Mrs Moffat wedi codi materion o’r
fath gydag ef, yr hyn yr oedd yn golygu ei ddweud mewn gwirionedd oedd nad oedd hi
wedi’u dwyn i’w sylw.660
7. Y dystiolaeth a glywsom oedd bod Mrs Moffat yn brofiadol iawn ac yn wybodus iawn
ynghylch y materion oedd yn effeithio ar Knowl View. Hi oedd y cyntaf i gael gwybod
am ddigwyddiad Hilton ym mis Medi 1990.661 Roedd hi’n bresennol mewn cyfarfod ddwy
flynedd yn ddiweddarach ar 13 Mawrth 1992 pan gyflwynodd Mrs Mellor ei hadroddiad i
lefarwyr addysg yr wrthblaid yn ogystal â chynghorwyr a Phrifathro Ysgol Knowl View,662
a chadeiriodd gyfarfod ar 27 Mawrth 1992 lle’r oedd yr adroddiad hefyd wedi’i gyflwyno i
staff yr ysgol.663
8. Gwadodd Mr Farnell ei fod wedi cael gwybod am ganlyniad cyfarfod strategaeth a
gynhaliwyd ar 11 Ebrill 1991 gan unrhyw un, er gwaethaf y ffaith bod Diana Cavanagh
wedi ysgrifennu mewn nodyn o 4 Ebrill 1991 y byddai’n cael ei hysbysu yn ei gylch.664 Yn
ei thystiolaeth i’r Ymchwiliad, dywedodd Mrs Cavanagh na allai ddweud bod Mr Farnell
wedi cael cofnodion y cyfarfod strategaeth na’r camau gweithredu roedd angen eu cymryd.
Fodd bynnag, roedd hi’n meddwl ei bod yn “debygol” oherwydd, meddai hi, ei fod eisoes yn
ymwybodol o rai o’r anawsterau yn Knowl View, gan fod canlyniadau ariannol ynghlwm
wrth benodi Prifathro interim a Phrifathro parhaol, a fyddai’n mynd trwy’r Pwyllgor Polisi ac
Adnoddau y bu Mr Farnell yn gadeirydd ohono. Ychwanegodd y bu gwelliant i’r gyllideb yng
nghyfarfod y Pwyllgor Polisi ym mis Hydref neu fis Tachwedd 1990 er mwyn diwallu’r gost,
felly, yn ôl Mrs Cavanagh, roedd Mr Farnell “eisoes yn ymwybodol ... o ran gwybod bod Knowl
View yn destun pryder”.665
9. Pan ddaeth i roi ei dystiolaeth i’r Ymchwiliad, dywedodd Mr Farnell fod tystiolaeth Mrs
Cavanagh am hyn yn anghywir. Ar ôl clywed ei thystiolaeth ar ddydd Gwener 20 Hydref
2017, dywedodd iddo fynd i’r llyfrgell gyfeirio i ganfod cofnodion cyfarfod y Pwyllgor
Polisi ac Adnoddau roedd hi’n cyfeirio ato a dod o hyd i gyfarfod ar 26 Tachwedd 1990,
lle dywedodd nad oedd unrhyw sôn am unrhyw welliant i’r gyllideb neu i Knowl View.
Dywedodd mai’r unig beth a ddaeth yn agos oedd penderfyniad bod y cyfrifoldeb am benodi
Prifathrawon yn cael ei ddirprwyo i’r Prif Swyddog Addysg ar ôl ymgynghori â chadeirydd
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ac is-gadeirydd y Pwyllgor Addysg. Beth bynnag, dywedodd, os oedd materion sensitif wedi
bod ynghylch Knowl View ni fyddent wedi’u codi ar yr agenda gyhoeddus, ac ni chodwyd
nhw gydag ef trwy unrhyw fodd arall.666
10. Pan ddaeth at yr Adran Addysg a’r Gwasanaethau Cyfreithiol i gyd-gomisiynu adroddiad
Mellor yn gynnar ym 1991, dywedodd Mrs Cavanagh wrth yr Ymchwiliad yn ei thystiolaeth
bod yr adroddiad wedi’i gomisiynu ar ran yr Arweinydd, Richard Farnell, ac ar ran Mary
Moffat, cadeirydd y Pwyllgor Addysg. Dywedodd na allai hi ddychmygu y gallai’r adroddiad
fod wedi’i gomisiynu yn enw’r Arweinydd heb iddo wybod, nid lleiaf gan fod canlyniadau
ariannol ymghlwm wrth gomisiynu’r adroddiad: roedd rhaid talu Mrs Mellor a dywedodd
Mrs Cavanagh nad oedd yr Adran Addysg yn gyfrifol am dalu’r bil; roedd hi’n tybio mai
Gwasanaethau Corfforaethol a’i wnaeth, a oedd yn adrodd wrth y Pwyllgor Polisi ac
Adnoddau y bu Richard Farnell yn gadeirydd ohono.667
11. O gofio’r ffaith bod adroddiad Mellor wedi’i gyd-gomisiynu, a ddyddiwyd 18 Chwefror
1992,668 yng ngoleuni’r ffaith bod Mrs Mellor wedi mynegi bod yr adroddiad yn “gyfrinachol
i Gyfarwyddwyr Gwasanaethau Cyfreithiol ac Addysg, eu swyddogion dirprwyedig priodol a’r
fath aelodau o’r cyngor fel y bydd cadeirydd y cyngor, fel y’i cynghorir gan y cyfarwyddiaethau
dywededig yn penderfynu”,669 ac o gofio y byddai’n cael ei ddosbarthu i aelodau blaenllaw
y pleidiau gwleidyddol (ymhlith eraill), dywedodd Mrs Cavanagh nad oedd ganddi”unrhyw
amheuaeth”bod Mr Farnell wedi cael copi ohono.670
12. Mewn cyferbyniad, mynnodd Mr Farnell, wrth roi tystiolaeth i’r Ymchwiliad, ei fod
yn anarferol i adroddiad gan gynghorydd allanol gael ei gomisiynu yn enw’r Arweinydd,
fel y dywedodd Mrs Cavanagh. Dywedodd Mr Farnell y ceisiwyd cyngor allanol gan brif
swyddogion y Cyngor dan bwerau dirprwyedig, ac os na wnaeth yr Adran Addysg dalu am yr
adroddiad, yna roedd yn tybio mai’r Adran Gyfreithiol a wnaeth.671
13. O ran adran gyfrinachedd yr adroddiad, gwrthododd Mr Farnell yr awgrym bod y term
“cadeirydd yr un” yn gyfeiriad ato ef. Yn lle hynny, dywedodd ei fod wedi gwirio’r pwynt a
bod “diffiniad cyfreithiol clir iawn” bod “cadeirydd y cyngor” yn golygu Maer Rochdale. Os oedd
Mr Farnell wedi dod o hyd i ddiffiniad cyfreithiol ai peidio i awgrymu hyn, rydym yn casglu’n
gadarn nad oedd Mrs Mellor, seicolegydd plant, ei geiriau hi sydd dan sylw, yn golygu swydd
seremonïol Maer y dref yn hytrach nag Arweinydd y Cyngor pan ysgrifennodd y geiriau
hynny. Mae awgrymu fel arall, fel y gwnaeth MrFarnell, yn chwerthinllyd.
14. Felly, parhaodd Mr Farnell yn gadarn i gadw at ei ddatganiad nad oedd un o’i
gydweithwyr gwleidyddol, na’i Brif Swyddog Gweithredol nac unrhyw swyddog y Cyngor,
erioed wedi dwyn ei sylw at ffeithiau digwyddiad Hilton ym mis Medi 1990, a gwadodd
ei fod erioed wedi darllen am y digwyddiad yn y wasg leol. Ar ben hynny, er gwaethaf y
dystiolaeth, gwadodd ei fod wedi gweld unrhyw adroddiad neu ei fod yn gwybod bod camdrin a chamfanteisio ar blant yn rhywiol wedi bod yn digwydd yn Ysgol Knowl View a’r tu
allan iddi ‘ar ei wylfa ef’, fel petai.
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15. Ar ôl blynyddoedd lawer mewn gwleidyddiaeth leol, yn 2012, etholwyd Peter Joinson
i Gyngor Bwrdeistref Rochdale dros Lafur. Yn y flwyddyn ddilynol, daeth yn brif chwip
Llafur.672 Ar 8 Mehefin 2014, daeth Mr Joinson yn ymwybodol o erthyglau yn y wasg, un yn y
Manchester Evening News, a’r llall ar Rochdale Online,673 a oedd yn gysylltiedig â phenodiad
Mr Farnell ar y pryd fel Arweinydd y Cyngor a’i honiad cyhoeddus, pan oedd yn y swydd
rhwng 1986 a 1992, nad oedd yn ymwybodol o honiadau ynghylch cam-drin rhywiol yn Ysgol
Knowl View.
16. Tri diwrnod yn ddiweddarach, ar 11 Mehefin 2014, cafodd Mr Joinson gyfarfod â
Mr Farnell. Adroddiad Mr Joinson am y prif reswm dros y cyfarfod oedd mai ef oedd prif
chwip y Grŵp Llafur. Bu newid arweinyddiaeth ond, cyn i Mr Farnell gymryd rheolaeth,
ei waith oedd anfon y swyddi Grŵp posibl y byddent wedi eu heisiau ar gyfer y flwyddyn
drefol ddilynol i holl aelodau’r Grŵp Llafur. Roedd, meddai, nifer o swyddi llai ar wahanol
is-bwyllgorau ac amrywiol baneli yr oedd angen eu llenwi, ac roedd ganddo’r dogfennau ar
gyfer hynny, felly trefnodd gyfarfod â Mr Farnell.
17. Rheswm eilaidd roedd Mr Joinson yn dymuno siarad â Mr Farnell oedd o ganlyniad i’r
erthyglau yn y wasg, oherwydd, fel prif chwip, un o’i dasgau oedd sicrhau na fyddai unrhyw
gamau’n dwyn anfri ar y blaid na’r Cyngor, felly roedd am i Mr Farnell egluro ei ddatganiad i’r
wasg ar gyfer cofnodion y blaid.674
18. Yn ôl ei dystiolaeth, cynhaliwyd y cyfarfod yn swyddfeydd Riverside yn Rochdale. Fe
wnaeth barhau am oddeutu 20 munud. Eisteddon nhw wrth fwrdd yn swyddfa Mr Farnell
a gwnaeth Mr Joinson rai nodiadau a ysgrifennwyd â llaw a gwnaeth gopi ffyddlon, wedi’i
deipio, ar y diwrnod nesaf mae’n debygol, roedd yn ei feddwl.675
19. Cyfeiriodd Mr Joinson mewn tystiolaeth at ei nodyn wedi’i deipio, lle roedd wedi
cofnodi ymateb Mr Farnell i’r ffaith bod Mr Joinson wedi codi erthyglau’r wasg gydag ef.
Yn ôl Mr Joinson, dywedodd Mr Farnell wrtho iddo dderbyn adroddiad gan uwch swyddog
y Cynghorydd Hawton a oedd wedi’i ysgrifennu gan weithiwr iechyd rhywiol a gyflogwyd
gan yr awdurdod iechyd,676 ac o ganlyniad i hynny roedd y Cyngor yn paratoi adroddiad.
Dywedodd Mr Farnell wrtho fod hyn wedi digwydd rhwng mis Mawrth a mis Mehefin
1992. Dywedodd Mr Farnell hefyd ei fod wedi gweld adroddiad drafft yn unig, ac nad
oedd yr adroddiad llawn wedi’i gwblhau tan fis Mehefin, ac erbyn hynny roedd ef (Farnell)
wedi colli ei sedd ac wedi peidio â bod yn Arweinydd y Cyngor. Ychwanegodd Mr Farnell y
cyflwynwyd yr adroddiad llawn i’r Cynghorydd Rowen a oedd wedi cymryd arweinyddiaeth
y Cyngor drosodd. Rhaid mai’r adroddiad y dywedodd Mr Farnell wrth Mr Joinson yr oedd
wedi’i dderbyn oedd adroddiad Shepherd. Ymddengys fod Mr Farnell hefyd wedi crybwyll
adroddiad a gynhyrchwyd mewn ymateb i adroddiad Shepherd. Dim ond adroddiad Mellor y
gallai hwn fod.
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20. O ganlyniad i’r hyn roedd Mr Farnell wedi’i ddweud wrtho, cymerodd Mr Joinson y
mater i Ddirprwy Arweinydd y Cyngor, Peter Williams, a cheisiodd gyngor gan y Blaid Lafur
ranbarthol a gyfeiriodd ef at uwch swyddog y Blaid yn Llundain a gyfeiriodd ef yn ôl at y
cyfarwyddwr rhanbarthol. Erbyn hyn, roedd Operation Clifton wedi dechrau a datganodd y
cyfarwyddwr rhanbarthol y dylai camau gweithredu’r heddlu ddilyn eu cwrs.677
21. Dywedodd Mr Joinson ei fod wedi cysylltu â’r heddlu yng ngoleuni eu hapeliadau am
wybodaeth.678 Siaradodd Mr Joinson â’r heddlu’n gyntaf ar 30 Hydref 2014 ac yna eto ar 7
Ebrill 2016. Yn ei ddatganiad fel tyst yr heddlu yn 2016 dywedodd Mr Joinson fod Mr Farnell
mewn gwirionedd wedi enwi’r gweithiwr iechyd rhywiol fel “Shepherd” ac roedd wedi dweud
bod honiadau o gam-drin rhywiol yn yr adroddiad drafft yr oedd wedi’i weld. Er nad oedd
wedi eu nodi ar y pryd, dywedodd Mr Joinson wrth yr Ymchwiliad ei fod yn cofio’r ffeithiau
hynny yn dilyn ei gyfarfod â Mr Farnell.
22. Gofynnwyd i Mr Farnell am honiadau Mr Joinson. Dywedodd fod y cyfarfod wedi bod
yn gryno iawn, ac roedd Mr Joinson ond wedi popio ei ben o gwmpas y drws i ofyn iddo a
oedd yn ymwybodol o unrhyw beth i’w wneud â Knowl View, a dywedodd mewn ymateb
“Nid oeddwn yn ymwybodol o’r digwyddiadau yn Knowl View “. Dywedodd Mr Farnell mai dyna
oedd cyfanswm y sgwrs.
23. Dangoswyd nodyn wedi’i deipio gan Mr Joinson i Mr Farnell. Dywedodd nad oedd
unrhyw drafodaeth am wahanol swyddi’r Grŵp gan ei fod eisoes wedi delio â hwy, felly nid
oedd angen cwrdd amdanynt a dywedodd na wnaeth Mr Joinson gymryd nodyn. Honnodd
Mr Farnell fod Mr Joinson wedi dyfeisio cynnwys ei nodyn teipiedig. Dywedodd mai
rhesymau Mr Joinson am wneud hynny oedd ei fod wedi rhedeg ymgyrch Colin Lambert
yn ystod yr etholiad am yr arweinyddiaeth yn 2014. Roedd Mr Farnell yn herio Mr Lambert
fel Arweinydd y Grŵp Llafur ac roedd, meddai, ymgyrch gas i’w bardduo ar y llinellau y bu
Mr Farnell yn Arweinydd ar adeg Knowl View, a’i fod wedi gwybod amdano a’i fod wedi’i
guddio. Felly roedd hyn ond yn ddyfais i’w niweidio’n wleidyddol a’i danseilio ers dod yn
Arweinydd newydd.
24. Fodd bynnag, gorfodwyd Mr Farnell i gytuno na wnaeth Mr Joinson mewn gwirionedd
ddefnyddio’r nodyn i’w niweidio’n wleidyddol, a chytunodd fod y nodyn ond wedi dod i’r
amlwg pan siaradodd Mr Joinson â’r heddlu am y tro cyntaf yn Hydref 2014, sawl mis ar ôl yr
etholiad.679
25. Yn dilyn tystiolaeth Mr Joinson, fe wnaeth cyfreithwyr Cyngor Rochdale ddwyn
cofnodion o gyfarfod blynyddol y Cyngor ar 4 Mehefin 2014 at sylw’r Ymchwiliad, lle roedd
Mr Farnell a Mr Joinson, ymhlith eraill, yn bresennol. Ysgrifennodd y cyfreithwyr “Dyma’r
cyfarfod blynyddol lle mae’r Cyngor yn penodi aelodau etholedig i swyddi pwyllgor ar y Cyngor.
Ein dealltwriaeth yw y byddai’r argymhellion penodi gan Arweinwyr y Blaid wedi mynd at glercod
y pwyllgor naill ai ar yr 2il neu’r 3ydd o Fehefin 2014.” Yr awgrym o hyn yw bod y cofnodion
yn dangos bod y penodiadau y dywedodd Mr Joinson ei fod yn cyfarfod â Mr Farnell i’w
trafod ar 11 Mehefin 2014 wedi’u gwneud mewn gwirionedd ar 4 Mehefin. Fodd bynnag, nid
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yw’r cofnodion yn cefnogi unrhyw awgrym y gwnaed pob penodiad erbyn y cyfarfod ar 4
Mehefin 2014, gan ei fod yn glir o’r cofnodion bod nifer o apwyntiadau yn dal i’w gwneud a
byddai’n arferol i Gyngor wneud apwyntiadau mwy mân yn raddol yn dilyn etholiad.
26. Yn ei Ddatganiad Cloi, dadleuodd Steven Ford CF fod y dystiolaeth am y cyfarfod hwn
yn anfoddhaol, bod y cofnodion yn dangos na allai Mr Joinson wedi bod yn gywir oherwydd
bod y materion wedi eu datrys yr wythnos o’r blaen, ac felly nid oedd angen i ni wneud
unrhyw ganfyddiadau ffaith, ond, os oeddem yn bwriadu gwneud hynny, dylem gofio natur
anfoddhaol y dystiolaeth.680
27. Mewn cyferbyniad, dadleuodd Ms Hoyano ar ran y Cyfranogwyr Craidd achwyn fod
tystiolaeth Mr Farnell ei fod yn anwybodus am Knowl View yn ystod ei amser yn y swydd
rhwng 1986 a 1992 yn “annhebygol dros ben”.681 Gofynnodd inni roi blaenoriaeth i dystiolaeth
Mr Joinson a’i derbyn fel y gwir am nifer o resymau. Yn gyntaf, nid oes unrhyw ddadl bod
cyfarfod wedi digwydd ar 11 Mehefin 2014. Yn ail, dywedodd Mr Joinson ei fod wedi
cymryd nodiadau, ond ni wnaeth Mr Farnell. (Fel y gwyddom, gwadodd Mr Farnell fod
MrJoinson wedi cymryd unrhyw nodiadau yn ystod eu cyfarfod.) Yn drydydd, er gwaethaf y
ffaith eu bod yn elynion gwleidyddol, ni ddefnyddiodd Mr Joinson erioed y wybodaeth at ei
ddibenion gwleidyddol ei hun, ond hysbysodd y swyddfa ranbarthol ac yna Llundain fel y’i
cyfarwyddwyd, yn unol â’i swydd fel prif chwip. Yn bedwerydd, ni ddatgelodd Mr Joinson
y wybodaeth i unrhyw un heblaw am swyddogion y Blaid Lafur a’r heddlu maes o law. Yn
bumed, ac yn ymylol, dadleuodd Ms Hoyano nad oedd cofnodion cyfarfod blynyddol y
Cyngor ar 4 Mehefin 2014 yn tanseilio adroddiad Mr Joinson o’r prif reswm dros y cyfarfod
gyda Mr Farnell wythnos yn ddiweddarach ar 11 Mehefin.
28. Dadleuodd Ms Hoyano ei fod yn agored inni ganfod nad oedd Mr Farnell wedi rhoi
tystiolaeth wir i’r Ymchwiliad nad oedd yn gwybod am gam-drin plant yn rhywiol ar lefel
endemig yn Knowl View; ac, os nad oedd yn gwybod, yna mae’n rhaid ei fod wedi bod yn
“fwriadol ddall”.
29. Yn olaf, dadleuodd, yn groes i swyddogion y Cyngor nad oedd ganddynt unrhyw
gymhelliad personol i guddio gwybodaeth mor niweidiol am yr ysgol rhag Mr Farnell, roedd
ganddo ef, ar y llaw arall, “gymhelliad o wadadwyedd”, oherwydd y gellid dadlau ei fod yn
ddefnyddiol iddo i sicrhau nad oedd yn gwybod am “wirioneddau anghyfleus”. Os oedd
hynny’n wir, yna roedd hynny’n ddallineb bwriadol ac yn gyfystyr â chuddio ffeithiau ar lefel
arweinyddiaeth y Cyngor Bwrdeistref.
30. Rhoddodd Mr Joinson ei dystiolaeth ar y diwrnod yn dilyn Mr Farnell gydag ond ychydig
iawn o rybudd, oherwydd gofynnwyd iddo wneud hynny dim ond yn sgil honiad Mr Farnell
bod Mr Joinson wedi dyfeisio cyfaddefiadau Mr Farnell ei fod yn gwybod am gam-drin plant
yn rhywiol yn Knowl View yn ystod ei amser yn y swydd. Pan ofynnwyd iddo ai effaith ei
dystiolaeth oedd bod Mr Farnell wedi dweud celwyddau wrth yr Ymchwiliad, atebodd yn
ofalus, “Dydw i ddim yn hoffi defnyddio’r gair hwnnw, ond byddwn i’n dweud nad yw’n debygol ei
fod yn dweud y gwir.”682
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31. Tua diwedd terfynol gwrandawiadau’r ymchwiliad ym mis Hydref 2017, darparodd
Cyngor Rochdale enw’r Cynghorydd Stephen Moore i’r Ymchwiliad. Cysylltodd un o’r
cyfreithwyr i’r Ymchwiliad ag ef ar 27 Hydref 2017, a oedd mewn gwirionedd yn ddiwrnod
olaf y gwrandawiadau lle roedd Datganiadau Cloi’n cael eu gwneud gan y Cyfranogwyr
Craidd. Ymhlith pethau eraill, dywedodd Mr Moore wrth y cyfreithiwr yn ystod trafodaeth
dros y ffôn ar 27 Hydref bod aelodau etholedig wedi’u cadw i ffwrdd o faterion amddiffyn
plant ac felly “nid oedd yn synnu pan ddywedodd Farnell nad oedd yn ymwybodol”.
32. Ar 15 Rhagfyr 2017, anfonodd Cyngor Rochdale lythyr683 i’r Ymchwiliad dyddiedig
26 Hydref 2017 oddi wrth Mr Moore, a ddyddiwyd un diwrnod cyn diwrnod olaf y
gwrandawiadau cyhoeddus yn yr ymchwiliad hwn a chyswllt yr Ymchwiliad â Mr Moore. Yn
ôl y Cyngor, roedd Mr Moore wedi bod mewn cysylltiad â hwy ac wedi atodi’r llythyr trwy
e-bost. Mae’n ymddangos bod Mr Moore wedi anfon y llythyr yn gyntaf at swyddogion eraill
Cyngor Rochdale yn ogystal ag at Mr Farnell. Dywed y llythyr mewn termau pendant, “Mae
Richard Farnell yn dweud y gwir. Mae’r Cyn-gynghorydd Rochdale Stephen Moore yn credu (sic) y
dywedodd Richard Farnell, Arweinydd y Cyngor, y gwir am Ysgol Knowl View yn ei dystiolaeth i’r
Ymchwiliad Cam-drin Plant (sic).”
33. Yn ei lythyr, mae Mr Moore yn mynd ymlaen i ddweud bod cynghorwyr blaenllaw wedi
cael bron dim gwybodaeth am yr hyn a oedd yn digwydd ac, o ystyried ei brofiad ei hun,
roedd ganddo “ddim amheuaeth bod y Cyng. Farnell yn dweud y gwir pan ddywed na chafodd ei
hysbysu beth oedd yn mynd ymlaen “.
34. Ar 19 Rhagfyr 2017, derbyniodd yr Ymchwiliad hefyd wybodaeth gan Gail Hopper a
ddywedodd wrthym am alwad ffôn a dderbyniodd ar 30 Tachwedd 2017 gan y Cynghorydd
Peter Williams a ddywedodd wrthi y gallai gadarnhau tystiolaeth Mr Joinson, gan ei fod yn
ymwybodol o’r cyfarfod rhwng Mr Joinson a Mr Farnell cyn iddo ddigwydd ac y gwelodd y
nodyn a wnaed gan Mr Joinson wedyn. Dyma’r un Peter Williams yr oedd Mr Joinson wedi
cyflwyno ei bryderon iddo yn y lle cyntaf.684
35. Mewn llythyr dyddiedig 7 Rhagfyr 2017685, y mae Mr Williams wedi ei anfon at yr
Ymchwiliad, mae’n cadarnhau bod Mr Joinson wedi dweud wrtho cyn ei drefniad ar gyfer
cyfarfod 11 Mehefin 2014 gyda’r Cynghorydd Farnell, a bod dau reswm dros hynny: trefnu
rhai mân benodiadau ar gyfer pwyllgorau’r Cyngor a chodi ei bryderon ynghylch datganiadau
cyhoeddus Mr Farnell. Mae Mr Williams yn ychwanegu bod Mr Joinson wedi dangos copi
teipiedig iddo o’r nodyn a wnaeth Joinson o’r cyfarfod tuag wythnos ar ôl gwneud hynny.
36. Mae Mr Williams hefyd yn dweud, rhwng y cyfarfod â Farnell a bod y nodyn wedi ei
ddangos iddo, ei fod wedi cael sgwrs ffôn â Mr Farnell ynghylch y portffolio Sgiliau Busnes
a Chyflogaeth newydd yn y Cabinet, ac roedd Farnell wedi dymuno i Williams ei gyflawni.
Dywed Mr Williams ei fod wedi cymryd y cyfle yn ystod yr alwad i ofyn i Farnell beth oedd
yn ei wybod am Knowl View yn y 1990au. Yn ôl Mr Williams, dywedodd Farnell wrtho ei fod
“yn ymwybodol bod swyddogion Addysg a Gwasanaethau Cymdeithasol yn gweithio ar adroddiad
ynghylch materion Knowl View ac wedi iddo gael ei orffen, fe’i trosglwyddwyd yn y pen draw
i’r Cyng Rowen, yr Arweinydd newydd o fis Mai 1992, ac ni welodd ef (Y Cyng Farnell) fersiwn
terfynol yr adroddiad byth”.
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37. Ymhellach, trwy gyfeirio at gofnodion y Cyngor ar 4 Mehefin 2014, mae Mr Williams yn
cadarnhau y gwnaed 11 o fân newidiadau i benodiadau Llafur rhwng cyfarfod y Cyngor a
gynhaliwyd ar 4 Mehefin a’r cyfarfod ar 23 Gorffennaf, gan gefnogi adroddiad Mr Joinson
am y prif reswm dros y cyfarfod gyda Farnell ar 11 Mehefin.
38. Yn olaf, mae Mr Williams yn pwysleisio bod problemau yn Knowl View yn hysbys ymysg
y Grŵp Llafur yn 1991-92; dywedwyd wrth Mr Williams gan y Cynghorydd Moffat ym 1991
am natur rhai o’r pryderon ynghylch gweithgareddau bechgyn yn Knowl View yn gyffredinol.
Ni allai Mr Williams ddeall pam y byddai’r Cynghorydd Moffat yn ei hysbysu ef ond nid
Arweinydd y Cyngor, ac iddo ef roedd yn annhebygol na fyddai’r mater wedi’i drafod, nid lleiaf
oherwydd bod y Cynghorwyr Moffat, Farnell a Jim Dobbin (a oedd yn gynghorydd Llafur o
1983 i 1997 ac yna’n Aelod Seneddol y Blaid Lafur dros Heywood a Middleton o 1 Mai 1997
tan ei farwolaeth ar 6 Medi 2014) yn gynghreiriaid gwleidyddol ac yn ffrindiau ar y pryd.
39. Ar 23 Ionawr 2018, anfonodd Neil Emmott lythyr686 at yr Ymchwiliad yn dweud ei fod
wedi bod yn gynghorydd Llafur yn Rochdale yn gynnar yn y 1990au. Dywedodd nid yn
unig ei fod yn gydweithiwr gwleidyddol agos gyda Mary Moffat, ond hefyd ei fod yn gyfaill
personol agos iddi hi - yn llawer agosach na Mr Farnell erioed, ond nid oedd hi erioed wedi
siarad ag ef am y cam-drin plant yn rhywiol yn Knowl View.
40. Rydym wedi derbyn llythyr687 gan Mark Bramah dyddiedig 23 Ionawr 2018. Dywed
Mr Bramah ei fod wedi’i gyflogi fel swyddog polisi gan Gyngor Rochdale o fis Awst 1989
tan fis Medi 1992. Roedd ei gyfrifoldebau’n cynnwys darparu cefnogaeth a chymorth
gwleidyddol i’r Arweinydd, Richard Farnell pryd hynny, yn ogystal â’i ddirprwy, Jim Dobbin.
Mae’n ychwanegu ei fod hefyd wedi gweithio’n agos gyda Mary Moffat, y Cadeirydd Addysg.
Oherwydd hynny, dywed ei fod yn debygol ei fod yn agosach i arweinyddiaeth y Cyngor nag
unrhyw swyddog arall oedd yn gwasanaethu. Dywed ei fod wedi mynychu cyfarfodydd a
sesiynau briffio anffurfiol yn ystod ei amser yn cynnwys yr Arweinydd a’i Ddirprwy ac na
chafodd mater Knowl View School ei godi mewn unrhyw gyfarfod pan oedd yn bresennol, ac
ni ddaeth unrhyw adroddiad gerbron yr arweinyddiaeth yn ystod y cyfnod hwnnw cyn belled
ag ei fod yn ei wybod. Felly, dywed ei fod yn “gwbl gamarweiniol” i ddweud bod Mr Farnell
yn gwybod am Ysgol Knowl View neu, yn wir, ei fod erioed wedi derbyn adroddiad amdano.
Mae’n mynd ymlaen i ddweud, pe byddai wedi’i ddwyn i sylw’r arweinyddiaeth, y byddai
wedi’i adrodd i’r pwyllgor neu is-bwyllgor perthnasol a, chyn belled ag ei fod yn ei wybod, ni
ddigwyddodd hyn.
41. Ysgrifennodd David Moffat, gŵr Mary Moffat, at yr Ymchwiliad688 ar 12 Chwefror 2018,
gan ddweud nad oedd yn ymwybodol o gam-drin a chamfanteisio ar blant yn Knowl View fel
cynghorydd blaenllaw ac aelod o’r Pwyllgor Polisi ac Adnoddau a Phanel y Cadeirydd. Ar ben
hynny, dywed nad yw ei wraig erioed wedi sôn am y materion yn Knowl View wrtho a, phe
byddai hi wedi bod yn ymwybodol o raddau a difrifoldeb y digwyddiadau yn Knowl View,
ac wedi bod yn pryderu am fethiannau’r Adran Addysg, byddai hi wedi gwneud rhywbeth
amdano. Felly, mae’n honni bod tystiolaeth Mrs Cavanagh i’r Ymchwiliad bod Mrs Moffat
wedi cael ei hysbysu’n llawn am ddigwyddiadau yn Knowl View yn anghywir neu’n anwir.
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42. Mae’r Ymchwiliad wedi derbyn llythyr689 ar 23 Chwefror 2018 oddi wrth Vernon
Earnshaw a oedd yn gynghorydd etholedig yn Rochdale rhwng 1984 a 1992. Mae’n dweud
wrthym ei fod wedi bod ar y Pwyllgor Addysg ers tua naw mlynedd, ac nad oedd erioed wedi
clywed na chael gwybod am unrhyw broblemau yn Knowl View yn ystod ei flynyddoedd yn
y swydd. Mae’n ychwanegu ei fod yn adnabod Mary Moffat yn eithaf da ar y pryd ac nad
oedd hi byth wedi dweud wrtho am Knowl View.
43. Ar 25 Chwefror 2018, fe wnaethom dderbyn neges e-bost oddi wrth Robin Parker690 a
etholwyd fel cynghorydd Rochdale dros y Blaid Lafur ym 1987. Dywed Mr Parker iddo ddod
yn aelod mwy amlwg o’r Grŵp Llafur dros y pum mlynedd nesaf, a oedd yn golygu ei fod yn
cymryd rhan mewn cyfarfodydd gydag uwch aelodau’r grŵp gan gynnwys Mr Farnell. Mae
Mr Parker yn datgan y gall ddweud “heb os nac oni bai” na chafodd unrhyw faterion ynghylch
Knowl View eu crybwyll na’u cyflwyno mewn unrhyw un o’r cyfarfodydd a fynychodd.
Ychwanegodd fod Mary Moffat wedi rhedeg Addysg fel ei “maenoriaeth bersonol”, a’i fod yn
eithaf tebygol y byddai hi wedi eisiau delio â Knowl View yn fewnol, a allai esbonio pam mai
dim ond wedi i Lafur golli’r Cyngor ym 1992 bod y cyngor Democratiaid Rhyddfrydol newydd
wedi dod yn ymwybodol o adroddiad.
44. Er ein bod yn ddiolchgar am y wybodaeth gan Mr Moore a Mr Williams, nid yw barn
Mr Moore o bwysau o ran tystiolaeth am nad yw’n fwy na datgan ei gred bersonol am
hygrededd tyst a roddodd dystiolaeth yn uniongyrchol i’r Ymchwiliad. Am y rheswm hwnnw,
ni allem fod wedi cymryd tystiolaeth ganddo yn ystod y gwrandawiad. Yn y pen draw, rhaid i
ni farnu hygrededd tystion o’r argraff a gawn ohonyn nhw a’r dystiolaeth arall o’n blaenau.
45. Yn achos Mr Williams, ni all y ffaith ei fod yn ymwybodol o’r cyfarfod ymlaen llaw ac
wedi gweld y nodyn wedyn gadarnhau’r hyn a ddigwyddodd yn y cyfarfod a’r rhesymau
drosto. Roedd ei adroddiad bod Mr Farnell wedi dweud wrtho ei fod yn ymwybodol bod
adrannau’r Cyngor yn gweithio ar adroddiad am Ysgol Knowl View, ynddo ei hun, yn ein
helpu ni i benderfynu a welodd Mr Farnell unrhyw adroddiad drafft mewn gwirionedd, ac
mae barnau Mr Williams ynghylch y Cynghorydd Moffat yn ychwanegu ond ychydig at beth
mae’r Ymchwiliad eisoes wedi’i ddysgu amdani.
46. Rydym wedi ystyried y llythyrau a dderbyniwyd gan Mr Emmott, Mr Bramah and
Mr Earnshaw yn ofalus. Nid yw’r ffaith nad oedd Mary Moffat wedi codi mater Knowl View
gyda Mr Emmott yn golygu na chododd hi’r mater â Dr Farnell, a oedd, wedi’r cyfan, yn
Arweinydd y Cyngor ar y pryd. Y cyfan all Mr Bramah ddweud yw nad oedd mater Ysgol
Knowl View wedi cael ei godi mewn unrhyw gyfarfod neu friffio anffurfiol lle’r oedd ef yn
bresennol. Hwn sydd wedi hysbysu ei farn ef. Yr hyn na all ei warantu yw’r amseroedd nad
oedd yn bresennol nac yng nghwmni Mr Farnell. Mae ei sicrwydd nad oedd Mr Farnell wedi
derbyn unrhyw adroddiad erioed yn anghyson â’r dystiolaeth a glywsom. Ni all Mr Bramah
warantu’n realistig dros holl weithredoedd Mr Farnell tra roedd e’n swyddog polisi. Mae
gwybodaeth Mr Parker yn dioddef o anawsterau tebyg. Nid yw llythyr Mr Earnshaw yn
cymryd y mater ymhellach.
47. Rydym wedi ystyried llythyr Mr Moffat yn ofalus i’r Ymchwiliad. Fodd bynnag, clywsom
dystiolaeth fod Mrs Moffat, a oedd yn Gadeirydd y Pwyllgor Addysg, wedi’i hysbysu ym mis
Medi 1990 ynghylch digwyddiad Hilton, hyd yn oed cyn Mrs Cavanagh ei hun. Clywodd yr
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Ymchwiliad dystiolaeth bod Mrs Moffat yn bresennol yng nghyfarfod 13 Mawrth 1992 lle
cyflwynwyd adroddiad Mellor i wleidyddion lleol, y Pennaeth ac eraill yn yr Adran Addysg,
a hi gadeiriodd gyfarfod ar 27 Mawrth 1992 lle cyflwynwyd adroddiad Mellor i staff Knowl
View. Hefyd, ym mis Mai 1992, hysbyswyd Mrs Moffat gan Mrs Cavanagh o’i chynnig bod
yr Awdurdod Addysg Lleol (AALl) yn cynnal ymholiad fel rhan o’i ymateb i adroddiad Mellor.
Felly, yn eithaf clir, cafodd Mrs Moffat wybod yn llawn am faint a difrifoldeb y digwyddiadau
yn Knowl View, er nad oedd hi’n rhannu’r wybodaeth gyda’i gŵr.
48. Dylem ychwanegu ein bod wedi anfon dau lythyr arall sy’n berthnasol i’r anghydfod
rhyngddynt: mae’r llythyr agored cyntaf yn ddyddiedig 30 Ionawr 2018 gan gyfreithwyr
Burton Copeland ar ran Mr Joinson sydd wedi eu cyfarwyddo.691 Yr ail yw llythyr sy’n
ddyddiedig 8 Chwefror 2018 gan Mr Farnell ei hun.692
49. Mae llythyr Burton Copeland yn nodi’n fanwl pam, mewn gwirionedd, y dylem ffafrio
cyfrif Mr Joinson dros un Mr Farnell. Mae’r llythyr yn cyfeirio at dystiolaeth a dderbyniwyd
gennym yn ystod y gwrandawiad. Rydym wedi ystyried y llythyr. Nid yw’n darparu unrhyw
dystiolaeth newydd. Roedd Ms Hoyano wedi dibynnu ar lawer o’r dystiolaeth y cyfeiriwyd
ato yn ei Datganiad Cloi. Rydym wedi ystyried yr holl dystiolaeth y cyfeiriwyd ato yn y
llythyr yn ofalus wrth ddod i’n casgliad ar y mater hwn.
50. Mae llythyr Mr Farnell yn ceisio dod â’n sylw i nifer o faterion: yn gyntaf, comisiynwyd
Mrs Mellor i adrodd i’r Cyngor oherwydd anghydfod rhwng yr Adrannau Gwasanaethau
Cymdeithasol ac Addysg ynghylch pwy oedd yn gyfrifol am fynd i’r afael â’r materion
oedd yn wynebu Knowl View, sydd, yn ôl Mr Farnell, yn un rheswm na chafodd ei hysbysu
amdanynt. Dywed nid yn unig eu bod yn gyfrifol am roi gwybod iddo am y sefyllfa, ond
hefyd i nodi sut yr oeddent yn delio ag ef, na allent ei wneud oherwydd y “gwahanu dinistriol”
rhyngddynt. Dim ond, meddai, yn dilyn canfyddiadau Mrs Mellor bod ei hadroddiad wedi’i
gyflwyno i uwch aelodau Addysg, gan ychwanegu, erbyn yr amser y paratowyd adroddiad
Cyngor Mehefin 1992 (yr ydym ni o’r farn ei fod yn golygu adroddiad Cavanagh), nad oedd
bellach yn aelod o’r Cyngor. Dywed hefyd fod yna reol, y mae’n ei galw’n ‘Rheol y Prif
Weithredwr’, na chaniateir i’r swyddogion anghytuno’n agored o flaen aelodau’r Cyngor, ac
felly dyna un rheswm dros ei gyflwr anwybodaeth a honnwyd. Yn ail, dywed fod swyddogion
y Cyngor yn ceisio gwahardd aelodau etholedig tan y byddai mater wedi cael ei drin a’i
ddatrys, neu set glir o gamau gweithredu wedi eu cytuno arnynt. Mae’n honni ei bod yn glir
o’r dystiolaeth i’r Ymchwiliad mai Mary Moffat oedd yr unig aelod a oedd yn cael gwybod am
y materion yn Knowl View. Yn olaf, mae’n codi’r gwrthdaro rhyngddo ef a Mr Joinson, gan
ddweud y byddai’n ddefnyddiol i’r Ymchwiliad fod yn ymwybodol o’r rhaniadau gwleidyddol
eithafol yn y Grŵp Llafur lleol adeg ei sgwrs gyda’r Cynghorydd Joinson ym mis Mehefin
2014.
51. Rydym wedi darllen llythyr Mr Farnell gyda gofal mawr. Fodd bynnag, mae’r ffaith
yn parhau ein bod wedi cael y fantais sylweddol o weld Mr Farnell a Mr Joinson yn
rhoi tystiolaeth i ni. Nid oes gennym unrhyw betruster bod yn well gennym dystiolaeth
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Mr Joinson dros un Mr Farnell. Daeth Mr Joinson drosodd fel rhywun hynaws ac addfwyn,
ond daeth Mr Farnell, a ddisgrifiwyd fel person a oedd yn”bwlio a dychryn pobl”693 (a wadwyd
gan Mr Farnell ei hun),694 drosodd fel bwli, hunandybus a di-ildio.
52. Yn ein barn ni, cofnodion y cyfarfod blynyddol yw’r unig raddau y gellid dweud bod y
dystiolaeth yn anfoddhaol ond, fel y dadleuodd Ms Hoyano ac rydym ni’n derbyn, maent yn
ymylol ac nid ydynt yn ein hatal rhag dod i gasgliad cadarn. Yn yr un modd, nid oes dim y
mae Mr Farnell wedi codi gyda ni yn ei lythyr 8 Chwefror 2018 yn tanseilio’r hyn dywedodd
Mr Joinson i Mr Farnell ddweud wrtho ym mis Mehefin 2014.
53. Cynhaliwyd cyfarfod ar yr 11 Mehefin 2014; does dim dwywaith am hynny. Mae’r
rhesymau dros y cyfarfod a’r hyn a ddigwyddodd yn destun cryn ddadlau. Mae tystiolaeth
ddogfennol bod Mr Joinson wedi teipio nodiadau’r cyfarfod. Mae’n anodd gweld pam y dylai
Mr Joinson fod wedi dyfeisio adroddiad a chynhyrchu nodiadau o’r adroddiad hwnnw, yn ôl
Mr Farnell i’w niweidio’n wleidyddol, dim ond i Mr Joinson beidio â’u defnyddio i’r pwrpas
hwnnw. Rhaid i ni gofio hefyd nad oedd Mr Joinson wedi cadw’r adroddiad iddo’i hun ond
wedi cysylltu â’r Dirprwy Arweinydd, swyddfeydd rhanbarthol ac yna swyddfeydd y Blaid
Lafur yn Llundain am arweiniad, erbyn pryd yr oedd Operation Clifton wedi cychwyn.
Hefyd, daeth â’i bryderon at sylw’r heddlu, sydd, yn ein barn ni, yn tanseilio’n sylweddol yr
honiad iddo ddyfeisio’r adroddiad am Mr Farnell. Fel y awgrymodd Cwnsler i’r Ymchwiliad i
Mr Farnell, nid oes ardal lwyd. Roedd un ohonynt yn dweud celwydd.695
54. Yn ein barn ni, roedd Mr Farnell wedi dweud celwydd wrth yr Ymchwiliad yn ystod ei
dystiolaeth. Mae’n well gennym ni dystiolaeth Mr Joinson am fod ei ymddygiad a’i bwyll wedi
creu argraff arnom. Yn syml, nid oedden ni’n credu Mr Farnell. Gwelwn fod Mr Farnell wedi
dweud y geiriau a briodolodd Mr Joinson iddo yng nghyfarfod 11 Mehefin 2014.
55. Er nad oes tystiolaeth ddogfennol i ddangos cyflwr gwybodaeth Mr Farnell, mae
tystiolaeth Mr Joinson yn cefnogi tystiolaeth arall sy’n awgrymu y dylai Mr Farnell fod
wedi gwybod o leiaf am y sefyllfa gyffredinol, os nad y manylion, am gam-drin plant yn
Knowl View, gan gynnwys canlyniad y xyfarfod strategaeth ar 11 Ebrill 1991, yn ogystal
â chomisiynu adroddiad Mrs Mellor yn dilyn hynny a’r rhesymau drosto. Mae tystiolaeth
Mr Joinson yn awgrymu bod Mr Farnell wedi gweld adroddiad (yn ôl pob tebyg adroddiad
Shepherd), yn gwybod am adroddiad Mellor ac yn gwybod am fodolaeth honiadau difrifol o
gam-drin rhywiol.
56. Y farn a gasglwyd gennym yng ngoleuni popeth yr ydym wedi’i glywed a’i weld yw bod
y syniad bod Mr Farnell nid yn unig heb wybod am y digwyddiadau yn ymwneud ag Ysgol
Knowl View, ond iddo gael ei adael yn agored gan ei gydweithwyr gwleidyddol i sgandal
cyhoeddus arall ar yr union adeg pan oedd Cyngor Rochdale yn rhan o sgandal a dan
warchae gan y wasg yng ngwanwyn 1991 oherwydd achosion Middleton, yn llythrennol
anhygoel; mae’n herio cred.
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57. Er bod Mr Farnell wedi golchi ei ddwylo o Knowl View, fe adawyd rhai o swyddogion
gwarchaeëdig Cyngor Rochdale i ddatrys eu problemau niferus. Cytunwn â Ms Hoyano bod
Mr Farnell o leiaf yn fwriadol ddall i Ysgol Knowl View yn ystod ei amser yn y swydd, ac mae
ganddo gymhelliad o wadadwyedd.
58. Fel ei gwestiwn olaf, gofynnodd Cwnsler yr Ymchwiliad i Mr Farnell a oedd yn derbyn
cyfrifoldeb am y bywydau a gafodd eu difetha gan yr hyn a ddigwyddodd yn Knowl View tra
roedd yn Arweinydd. Yn ein barn roedd yn gywilyddus ac yn esgeulustod o’i gyfrifoldeb fel
Arweinydd ar yr adeg pan oedd Mr Farnell nid yn unig yn gwrtho derbyn unrhwy gyfrifoldeb,
ond hefyd yn hollol barod i fwrw bai at y Cyfarwyddwyr Addysg a Gwasanaethau
Cymdeithasol yn ogystal â’r Prif Weithredwr Swyddog Gweithredol am ei gyflwr honedig
o anwybodaeth.696 Wrth wneud hynny, ceisiodd Mr Farnell ochel rhag ei gyfrifoldeb a
chyflwyno ei hun yn hollol anatebol am adfyd Knowl View a’r plant a ddioddefodd. Mae hyn
yn groes i arweinyddiaeth onest, drugarog a chyfrifol.
59. Cyn gadael Mr Farnell, nodwn, ar 8 Rhagfyr 2017, fod nifer o asiantaethau newyddion
yn adrodd ei fod wedi ymddiswyddo fel Arweinydd Cyngor Rochdale oherwydd y cweryla
gwleidyddol yn sgil ei dystiolaeth i’r Ymchwiliad.697 Ychwanegwn, mewn gohebiaaeth gyda’r
Ymchwiliad, ar 19 Mawrth 2018, dywedodd Mr Farnell wrthym: “Fel Arweinydd y Cyngor yn
ystod cyfnod 1986-92, rwyf yn derbyn cyfrifoldeb gwleidyddol yn ddiamod am weithredoedd y
Cyngor a’i staff ac yn yr achos hwn ei ddiffyg gofal a methiant i weithredu i amddiffyn plant, a
ddigwyddodd o dan fy arweiniad.”

Paul Rowen
60. Roedd Paul Rowen yn Gynghorydd Plaid Ryddfrydol o 1983 ymlaen. Dywedodd mewn
tystiolaeth i’r Ymchwiliad ei fod yn aelod o’r Pwyllgor Addysg a’r Is-Bwyllgor Addysg Bellach,
“mae’n debyg y rhan fwyaf o’r amser y bu’n bodoli mewn gwirionedd”.698 Cytunodd gyda’r
awgrym bod hynny’n golygu o’r amser y dechreuodd ar y Cyngor ym 1983 tan tua 1992, a
dywedodd ei fod yn Arweinydd yr wrthblaid yn y blynyddoedd 1990 i 1992. Yn 1992, wedi
i Mr Farnell golli ei sedd yn yr etholiad y flwyddyn honno, daeth Mr Rowen yn Arweinydd
Cyngor Rochdale mewn clymblaid Democratiaid Rhyddfrydol/Ceidwadol. Parhaodd
Mr Rowen yn Arweinydd tan 1996. Daeth yn Aelod Seneddol dros Rochdale yn 2005 a bu’n
y Senedd hyd at 2010.699
61. Cyn belled â bod Cyril Smith yn y cwestiwn, cofiodd Mr Rowen yr erthygl RAP yn 1979,
a oedd ychydig flynyddoedd ar ôl iddo ymuno â’r Blaid Ryddfrydol fel plentyn 17 oed ond
cyn iddo ddod yn gynghorydd yn 1983.700 Dywedodd na chredai’r hyn a ysgrifennwyd gan
RAP a’i gymryd”gyda phinsiad o halen”.701
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62. Dywedodd nad oedd wedi clywed sibrydion am Smith pan oedd yn rhan o’r Blaid
Ryddfrydol ac nad oedd yn gwybod am yr ymchwiliad i Smith rhwng 1969 a 1970 tan
ychydig flynyddoedd yn ôl.702 Er ei fod wedi clywed bod David Steel wedi cyfweld â Smith
am y cyhuddiadau, ni allai ddweud beth oedd y Blaid Rhyddfrydol leol wedi’i wneud ynglŷn
â honiadau RAP gan nad oedd yn byw yn Rochdale ar y pryd. Roedd yn amau na fu unrhyw
ymchwiliad i’r Blaid Ryddfrydol ac, yn y blynyddoedd a ddilynodd, dywedodd nad oedd wedi
clywed dim mwy o sibrydion am Cyril Smith.703
63. Dywedodd David Bartlett, a roddodd dystiolaeth i’r Ymchwiliad, wrthym, yn dilyn
cyhoeddi’r erthygl RAP yn 1979, dychwelwyd Smith i’r Senedd gyda mwyafrif mwy fyth. Ei
reswm dros hyn oedd na chafodd Rochdale ei synnu gan y cyhuddiadau oherwydd bod y
sibrydion wedi bod yn “cylchredeg yn y rhan fwyaf o dafarndai’r dref ers amser maith. Nid oedd
dim byd newydd iawn ... “704 Dywedodd Mr Rowen o’i ran ef bod y ffaith i Smith gynyddu ei
fwyafrif yn 1979 yn dangos nad oedd pobl yn credu’r honiadau, a’i farn ef oedd bod Smith yn
ddieuog nes iddo gael ei brofi’n euog.705
64. Cyn belled ag y mae Ysgol Knowl View yn y cwestiwn, dywedodd Mr Rowen wrth yr
Ymchwiliad ei fod wedi dod yn ymwybodol o ddigwyddiad Hilton gan yr hyn a argraffwyd
amdano yn y Rochdale Observer. Yn ystod ei dystiolaeth, gofynnwyd i Mr Rowen a oedd,
fel aelod o’r Pwyllgor Addysg ac, ar ôl darllen amdano, a wnaeth e dynnu sylw unrhyw
un o fewn yr Adran Addysg neu a oedd wedi siarad ag unrhyw un amdano.706 Ei ymateb
oedd dweud ei bod yn anodd cael gwybodaeth am unrhyw beth ym 1990, fel cynghorydd
gwrthbleidiau, ac nid oedd ar “frig ei restr” gan fod yna broblemau eraill yn ymwneud â
chyllid; dywedodd nad oedd yn cofio”unrhyw beth yn dod i Addysg”.
65. Pan ofynnwyd iddo a oedd wedi gofyn am yr ysgol, dywedodd nad oedd Neville Taylor,
a oedd yn Gyfarwyddwr Addysg ar y pryd, y math o berson i gael sgwrs uniongyrchol ag
ef yn hawdd; dywedodd y gallai fod wedi gofyn i un o’i ddirprwyon eraill, ond ni allai gofio;
dywedodd nad oedd wedi codi’r mater gyda’r Pwyllgor Addysg oherwydd, fel cynghorydd
gwrthblaid, nid oeddech yn gosod yr agenda: gosodwyd yr agenda gan gadeirydd y pwyllgor
ac, ar yr adeg honno, nid oedd posibilrwyddo godi materion yn y pwyllgor. Dywedodd eu
bod yn gorfod “ymladd am bob ychydig o wybodaeth am unrhyw beth”, ac os oedd cynghorydd
yr wrthblaid yn dymuno codi pryderon byddai’n rhaid iddo fynd i’r cyfryngau. Dywedodd
bod yr un mater yn berthnasol i’r Pwyllgor Polisi yr oedd yn aelod ohono.707
66. Gofynnwyd i Mr Farnell am dystiolaeth Mr Rowen ar y mater hwn pan ddaeth i roi
tystiolaeth yn ddiweddarach, a dywedodd fod yr hyn a ddywedodd Mr Rowen yn anwir.
Dywedodd y gallai unrhyw aelod ofyn am eitemgael ei rhoi ar yr agenda; nid oedd unrhyw un
yn gorfod ymladd am wybodaeth; ac roedd gan yr aelodau yr hawl i weld unrhyw ddogfen
a gedwis gan y Cyngor ar yr amod y gallent ddangos yr angen i wybod bod y swyddogion
fyddai’n darparu’r wybodaeth yn deall hynny.708
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67. Dywedodd Mr Rowen wrth yr Ymchwiliad wedi iddo gymryd drosodd yn 1992 bod Bill
Lawley (Cyfreithiwr y Fwrdeistref) mewn galwad ffôn wedi gofyn iddo a oedd yn dymuno
gweld dogfennaeth am Knowl View, ond am iddo gael ar ddeall bod”yr ysgol wedi sefydlogi
a bod y materion wedi’u datrys” gwrthododd, gan y byddai “yn mynd dros hen dir ... nid oedd
yn berthnasol i lle’r oedd yr ysgol bellach”. Ychwanegodd, oherwydd y nifer o faterion a
phroblemau y bu’n rhaid iddo ddelio â hwy unwaith y daeth i rym, roedd yn rhaid iddo
flaenoriaethu, ac oherwydd ei fod o dan yr argraff bod popeth yn iawn gyda Knowl View,
roedd yn isel ar ei restr o flaenoriaethau.709
68. Dywedodd Mr Rowen nad oedd yn cofio gweld adroddiad Mellor yn syth ar ôl iddo
gymryd drosodd, ond llawer yn hwyrach. Cytunodd na ellid ei fodloni o’i ddarllen nad oedd
materion difrifol iawn ynghylch amddiffyn plant yn dal i fodoli yn Rochdale, ond dywedodd
ei fod yn deall bod y Cynghorydd Hawton, cadeirydd yr awdurdod iechyd a’r Dirprwy
Arweinydd, a oedd yn arwain, yn datblygu materion, a’i bod wedi eu trafod gydag Ian Davey,
Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol. Dywedodd Mr Rowen fod ei arddull ef o
weinyddu yn gweithredu’n wahanol i hynny a fu yn y gorffennol, a dywedodd ei fod yn
disgwyl i swyddogion y Cyngor ddod o hyd i atebion i’r problemau gyflwynwyd iddynt.710
69. Dywedodd Mr Rowen ei fod wedi dod yn ymwybodol ers hynny yn unig fod y
Gwasanaethau Cymdeithasol wedi gwrthod cymryd rhan am nad oedd y materion yn
dod o dan weithdrefnau neu ganllawiau amddiffyn plant, a dywedodd bod hynny wedi
ei ddychryn.711 Dywedodd wrth yr Ymchwiliad nad oedd yn ymwybodol mai’r rheswm y
comisiynwyd adroddiad Mellor oedd bod y Gwasanaethau Cymdeithasol wedi penderfynu
peidio â chymryd rhan.712 Dywedodd, wrth ddarllen adroddiad Mellor, ei fod wedi colli’r
ffaith nad oedd y Gwasanaethau Cymdeithasol wedi ymchwilio, ond nad oedd hynny wedi ei
annog i wneud unrhyw ymholiad oherwydd ei fod yn deall bod yr ysgol yn gwella.713
70. Cytunodd fod Knowl View wedi codi ei phen eto ym 1994 pan oedd Harry Wild yn
gadeirydd y corff llywodraethol. Roedd Mr Rowen yn cofio bod gan Wild bryderon am yr
adeilad ar yr adeg hoono.
71. Dywedodd Mr Rowen nad oedd ganddo unrhyw reswm i amau cywirdeb neu
onestrwydd Cyril Smith pan ddaeth yn llywodraethwr yr ysgol ym 1994; dywedodd fod
Smith newydd ymddeol o’r Senedd, gan ychwanegu”un peth a wnes i ddysgu gyda Cyril oedd
ei bod yn bwysig ei gadw’n brysur. Felly roedd hon yn swydd bwysig a ddaeth i’r fei ac roeddwn
i’n meddwl y byddai ei brofiad ... yn werthfawr i’r ysgol”, a byddai’n cryfhau llywodraethu yn yr
ysgol. Ni ddaeth y sibrydion am Smith yn y gorffennol i gof pan argymhellodd Mr Rowen
iddo gael ei benodi.
72. Yn olaf, dywedodd wrth yr Ymchwiliad mai’r unig amser iddynt gael trafodaeth go iawn
am y materion difrifol yn ynghylch yr ysgol oedd pan oeddent yn gwneud y penderfyniad i
gau’r ysgol, ac nid cyn hynny.714
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73. Ar 8 Tachwedd 2017, bron i dair wythnos ar ôl iddo roi tystiolaeth i’r Ymchwiliad (ar 19
Hydref 2017), anfonodd Mr Rowen lythyr i’r Ymchwiliad lle dywedodd ei fod yn difaru peidio
â chytuno i weld yr adroddiad mewn i ddigwyddiadau yn Ysgol Knowl View pan gafodd y
cyfle i wneud hynny o fewn 10 diwrnod iddo ddod yn Arweinydd y Cyngor. Dywedodd fod
hwn yn benderfyniad ar hap yn ystod galwad ffôn tra roedd yn y gwaith ac yn ystod cyfnod
pan oedd yn dod yn ymwybodol o’r baich cyfrifoldeb yr oedd ei rôl newydd yn ei olygu.
74. Ymddengys bod yr esboniad o wneud penderfyniad ar hap yn anghyson â’i dystiolaeth,
sy’n awgrymu penderfyniad rhesymegol i wrthod gweld yr adroddiad gan ei bod yn “mynd
dros hen dir”ac roedd yn isel ar ei restr flaenoriaeth.
75. Derbyniodd fod Cyngor Rochdale fel “rhiant corfforaethol” wedi methu’r bobl ifanc yn
llwyr. Dywedodd, fel aelod etholedig mewn swydd uwch yn ystod y cyfnod hyd at iddo ddod
yn arweinydd y Cyngor, nad oedd “wedi’i wneud yn uniongyrchol ymwybodol o’r digwyddiadau
datblygol yn yr ysgol”. Dywedodd na chawsant eu hysbysu i’r Pwyllgorau Addysg neu Bolisi y
bu’n aelod ohonynt.
76. Nid oedd yr un pethyn union â’i adroddiad yn ei dystiolaeth lafar, pan ddywedodd nad
oedd wedi gofyn unrhyw gwestiynau oherwydd nad oedd y Cyfarwyddwr Addysg yn berson
hawdd iawn i gael sgwrs gydag ef, ei bod hi’n anodd cael gwybodaeth am unrhyw beth pan
yn yr wrthblaid, ac nad oedd wedi gallu codi cwestiynau gyda’r Pwyllgor Addysg oherwydd
yn yr wrthblaid ni allai osod yr agenda; a bod yr un peth yn wir gyda’r Pwyllgor Polisi.
77. Dywedodd bod y Cynghorydd Hawton wedi dweud wrtho’n anffurfiol yr hyn yr oedd
hi’n gofyn i’r Adran Gwasanaethau Cymdeithasol ac Addysg i wneud, a’i fod yn dibynnu ar ei
barn a’i harbenigedd hi, yn hytrach na herio swyddogion yn uniongyrchol ei hun, yn enwedig
mewn perthynas ag adroddiad Mellor.
78. Cyn belled ag y mae ei argymhelliad 1994 o Cyril Smith yn llywodraethwr yn
mynd, mynnodd na fyddai wedi ei argymell pe byddai wedi clywed unrhyw awgrym o
gamymddygiad rhywiol. Derbyniodd ei fod yn ymwybodol o erthygl RAP 1979, ond”o
gofio treigl amser, gwadu a diffyg gwybodaeth bellach, nid oedd ar fy radar pan awgrymais ei
benodiad”. Ychwanegodd ei fod yn hyderus nad oedd Cyril Smith yn cymryd rhan mewn
unrhyw ymddygiad anaddas ar unrhyw adeg yn ystod ei amser fel Arweinydd.
79. Mewn gohebiaeth bellach ar 14 Mawrth 2018 gyda’r Ymchwiliad, dywedodd Mr Rowen
wrthym, yn groes i’r hyn a ddywedodd eisoes, ar ôl cael cyfle i wirio’r cofnodion cyhoeddus,
iddo beidio â bod yn aelod o’r Pwyllgor Addysg ar ôl Ebrill 1990 ac, i gefnogi hyn, anfonodd
yr Ymchwiliad gofnod o 10 Mai 1990 yn dangos na chafodd ei ethol i’r Pwyllgor Addysg ar y
dyddiad hwnnw. Felly, dywedodd, nid oedd yn aelod o’r Pwyllgor Addysg adeg digwyddiad
Hilton ym mis Medi 1990 a’r digwyddiadau a ddilynodd ar ôl hynny.
80. Mae’n amlwg mai bwriad Mr Rowen yn ei lythyr ar 8 Tachwedd 2017 oedd i liniaru
ei sefyllfa, ond yn ein barn ni, mae’n ei waethygu. Credwn fod Mr Rowen yn dal cryn
gyfrifoldeb am yr ysgol fel Arweinydd. Teimlem, yn union fel Richard Farnell, ei fod yn barod
i fwrw bai ar eraill am eu diffygion heb gydnabod ei fethiannau arweiniol ei hun.
81. Ar y gorau, nid oedd yn ddigon chwilfrydig ynglŷn ag Ysgol Knowl View pan oedd y
dystiolaeth yr oedd yn ei wybod amdano yn dangos y problemau difrifol a oedd yn parhau
yno, na fyddent yn cael eu datrys yn gyflym; ar y gwaethaf, roedd wedi troi llygad ddall i’r
problemau difrifol iawn a oedd yn ei farn ef yn isel ar y rhestr flaenoriaeth.
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82. Er ei fod yn ymfalchïo mai arddull ei weinyddiaeth oedd ymadael â’r gorffennol, roedd
ei ddibyniaeth ar gam ar swyddogion y Cyngor yn caniatáu iddo osgoi ei gyfrifoldeb ei hun,
a rhoi bai ar eraill pan na wnaeth ef unrhyw ymchwiliad nac unrhyw ymchwiliad digonol
naill ai am y problemau gwirioneddol ddifrifol oedd yn effeithio ar yr ysgol a’i phlant neu’r
ymdrechion i ddelio â’r problemau hynny tra roedd yn Arweinydd. Dangosodd hyn ddiffyg
crebwyll a methiant arweinyddiaeth.

Diwylliant
83. Rydym yn gwrthod unrhyw awgrym bod diwylliant ar ran swyddogion Rochdale o gau
gwleidyddion allan o ddigwyddiadau a oedd yn sensitif neu o bosibl yn anodd neu’n embaras
iddynt ddelio â nhw. Roedd y dystiolaeth a ystyriwyd gennym o ran Ysgol Knowl View yn
pwyntio i’r cyfeiriad arall. Mae tair enghraifft o hyn. Yn gyntaf, yn union ar ôl digwyddiad
Hilton ym mis Medi 1990 (a allai fod yn embaras llwyr), ffoniodd Brian Williams, Swyddog
Addysg Cynorthwyol, y Cynghorydd Mary Moffat o’r Pwyllgor Addysg i roi gwybod iddi
am y digwyddiad cyn ffonio Mrs Cavanagh, y Cyfarwyddwr Addysg.715 Yn wir, roedd gan
y Cynghorydd Moffat swyddfa yn yr Adran Addysg.716 Yn ail, gwahoddodd Mrs Cavanagh
gynrychiolwyr o’r prif bleidiau gwleidyddol i’r cyfarfod ar 13 Mawrth 1992 lle cyflwynodd
hi adroddiad Mellor.717 Yn drydydd, ar 1 Mai 1992, gofynnodd Prif Weithredwr Cyngor
Rochdale (Mr Pierce) i Diana Cavanagh am ddatganiad ynglŷn â pha gamau a gymerwyd o ran
Knowl View fel y gallai “fod mewn sefyllfa i gynghori’r Arweinydd ar y materion hyn cyn gynted
ag y bo modd”.718 Roedd Mrs Cavanagh o’r farn bod Mr Pierce eisiau’r memorandwm hwn
oherwydd bod yr etholiadau lleol i’w cynnal (ar 7 Mai 1992), ac roedd yn paratoi ar gyfer
Arweinydd newydd (sef Paul Rowen maes o law).719 Ar 8 Mai 1992, rhoddodd Mrs Cavanagh
femorandwm i Mr Pierce yn manylu ar y camau a gymerwyd ers derbyn adroddiad Mellor.720
Mae’r enghreifftiau yn dangos hyn - ymhell o fod yn ddiwylliant a oedd yn gwahardd
gwleidyddion rhag deall y sefyllfa yn Ysgol Knowl View, roedd swyddogion yn rheolaidd yn
ceisio sicrhau bod cynghorwyr yn cael eu briffio am yr ysgol ac yn deall y problemau yno.

Elizabeth Lynne, Lorna Fitzsimons, Colin Lambert a’r Ditectif
Uwcharolygydd Huntbach
84. Dywedodd Martin Digan a roddodd dystiolaeth i’r Ymchwiliad ei fod wedi bod yn
weithiwr cymdeithasol preswyl yn Ysgol Knowl View o 1978 hyd 1994 pan ddaeth yn
bennaeth gofal ar y cyd tua’r amser cyn i’r ysgol gau dros dro.721
85. Dywedodd wrthym un noson ym 1994 pan oedd ar ddyletswydd cysgu ac yn gwirio
diogelwch adeilad yr ysgol, canfu bod drws y Pennaeth ar y pryd wedi ei ddatgloi yna ac ar
agor gyda’r golau wedi ynghyn. Dylai’r Pennaeth fod wedi bod ar y safle ond nid oedd e yno.
Dywedodd Mr Digan iddo fynd i’r swyddfa a diffodd y golau. Dywedodd ei fod wedi canfod
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ffeil a oedd yn agored yn y swyddfa, gan gynnwys, ymhlith pethau eraill, adroddiad Mrs
Mellor. Dywedodd ei fod wedi edrych yn y ffeil, ac yna gweithio drwy’r dogfennau, a elwir
erbyn hyn ei ‘goflen’.722
86. Mewn datganiad tyst a wnaeth Mr Digan i’r heddlu ar 29 Hydref 2014, rhoddodd ragor o
fanylion am ddod o hyd i’r goflen. Dywedodd ei fod yn chwilio am y Pennaeth pan ddarganfu
bocs ffeil o ddogfennau yn ei swyddfa ac fe ddarllenodd drwyddyn nhw. Roedd yn synnu
o ddarganfod y gwahaniaeth rhwng adroddiad Mellor yr oedd wedi ei ddarllen yn ystod
cyfarfod i’w gyflwyno ym Mawrth 1992 lle roedd yn bresennol, a’r hyn roedd yn ei ddarllen
yn awr, ac felly penderfynodd gopïo’r dogfennau.723 Dywedodd Mr Digan ei fod wedi
bwriadu cysylltu â Diana Cavanagh, yr heddlu ac yna’r wasg am y goflen.
87. Yn berthnasol i’r adran hon o’r adroddiad, dywedodd, Mr Digan wrthym ei fod wedi
siarad unwaith gydag Aelod Seneddol Plaid y Democratiaid Rhyddfrydol ar gyfer Rochdale,
Elizabeth (‘Liz’) Lynne, a oedd yn y swydd rhwng 9 Ebrill 1992 a 1 Mai 1997. Cytunodd i
gwrdd ag ef, ond yna bu iddi ganslo’r apwyntiad. Dywedodd Mr Digan ei fod wedi siarad
â PA Lynne, Deborah Doyle, a dywedodd ei bod hi wedi cael cyfarwyddyd i ddinistrio’r
dogfennau a roddodd iddi. Dywedodd nad oedd yn golygu trwy hynny dinistrio’r goflen, ond
dinistrio tystiolaeth y cyfathrebiadau a gafodd gyda Ms Lynne.724
88. Dywedodd Mr Digan iddo fod hefyd mewn cysylltiad â Lorna Fitzsimons a olynnodd
Liz Lynne fel Aelod Seneddol y Blaid Lafur ar gyfer Rochdale o 1 Mai 1997 tan 5 Mai 2005.
Dywedodd Mr Digan wrthym ei fod wedi rhoi’r goflen iddi ond chlywodd e ddim byd yn ôl
ganddi.725
89. Yn olaf, dywedodd Mr Digan wrthym iddo weld Colin Lambert (a fu’n Gadeirydd Addysg
ac a aeth ymlaen i fod yn Arweinydd Cyngor Rochdale) gyda Jim Dobbin ym 1999 neu 2000.
Dywedodd Mr Digan fod Mr Lambert wedi cysylltu ag ef, a rhoddodd gopi llawn o’r goflen
iddo fe a Mr Dobbin. Dywedodd Mr Digan eu bod wedi dweud wrtho eu bod yn mynd i
ddelio ag ef, ond eto ni ddigwyddodd dim.726
90. Ni chlywsom dystiolaeth fyw gan Deborah Doyle, PA cynt Ms Lynne, na chwaith Liz
Lynne. Darllenwyd detholiad o’r adroddiadau a roesant i’r Ymchwiliad.
91. Dywedodd Deborah Doyle ei bod hi’n gyflogedig gan Ms Lynne tua diwedd 1995.
Dywedodd fod Ms Lynne wedi mynd â hi i weld Cyril Smith am ei gymeradwyaeth i’r
apwyntiad. Dywedodd Ms Doyle ei bod yn cofio amser ym 1996 pan ffoniodd Martin
Digan. Roedd Ms Lynne i ffwrdd ar wyliau, meddai hi. Dywedodd fod Mr Digan wedi dweud
wrthi ei fod yn gyn-weithiwr cymdeithasol yn Knowl View. Dywedodd ei fod wedi cael ei
ddiswyddo gan Gyngor Rochdale, ei fod yn gwybod bod pethau’n digwydd ac fe soniodd am
gamdriniaeth, er nad oedd yn nodi pa fath. Dywedodd wrthi fod gan Cyril Smith ei allweddi
ei hun a byddai’n crwydro o gwmpas. Dywedodd wrthi am eraill yn mynd a dod, a bod y
bechgyn yn agored i niwed.
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92. Canfu bod iaith Mr Digan’s wedi ei ddrysu ac roedd yn ymddangos iddi ei fod yn “nerfus”.
Yn ystod y sgwrs, gwnaeth Ms Doyle nodiadau ac, ar wedi i Ms Lynne ddychwelyd, rhoddodd
hi’r nodiadau roedd wedi eu gwneud ac aeth trwy’r holl bethau a ddywedodd Mr Digan
wrthi. Dywedodd wrth Ms Lynne bod Mr Digan eisiau cyfarfod gyda hi, a dywedodd
Ms Lynne”Dydw i ddim yn ei gyfarfod. Dyma’r holl bethau am Cyril Smith eto. Rwyf wedi clywed
popeth o’r blaen”. Yn ôl Ms Doyle, ychwanegodd Ms Lynne ei fod yn”ddrygioni gwleidyddol” ac
roedd hi’n gwybod bod Mr Digan yn erlyn y Cyngor ac nad oedd hi am gymryd rhan. Yn ôl
hi, gwnaeth Ms Lynne hi’n eglur nad oedd hi am iddi ei ffonio ef ac phe byddai e’n ffonio nôl
byddai gofyn iddo geisio ei rwystro.
93. Dywedodd Ms Doyle iddi ofyn i Ms Lynne a ddylai ffeilio’r nodiadau a wnaethai. Ymateb
Ms Lynne oedd dweud wrthi i gael gwared arnynt ac, oherwydd eu cynnwys, peidio â’u rhoi
yn y bin. Roedd Ms Doyle yn cofio rhoi’r nodiadau, a oedd yn ei llyfr nodiadau, yn ei llosgydd
pren gartref ond, oherwydd ei bod hi’n teimlo ei fod yn bwysig, cadwodd fanylion Digan yn
ei Filofax 1995-96. Ni wnaeth Ms Doyle erioed siarad â Ms Lynne am Mr Digan eto.727
94. Dywedodd Liz Lynne mewn datganiad tyst dyddiedig 30 Hydref 2015 bod cyfrif
Deborah Doyle o Ms Lynne yn mynd a hi i weld Cyril Smith am gymeradwyaeth ei phenodiad
(Ms Doyle) yn anwir.728 Disgrifiodd ei hadroddiad am ei chyngor i ddinistrio’r nodiadau a
wnaethpwyd o’r sgwrs gyda Mr Digan fel”chwerthinllyd”. Dywedodd ei bod hi’n gwrthod
unrhyw awgrym ei bod wedi cuddio honiadau o gam-drin plant yn rhywiol ac yn teimlo bod y
cyhuddiad yn ei herbyn yn faleisus.
95. Disgrifiodd stori papur newydd y Guardian am yr honiad ei bod wedi cuddio’r honiadau
fel rhai deifiol. Dywedodd nad oedd yn cofio Mr Digan yn gofyn am gyfarfod, ond pe bai
am gael cyfarfod y cyfan oedd rhaid iddo wneud oedd dod i’w meddygfa yn neuadd y dref,
sef, meddai yr hyn byddai hi a’i swyddfa wedi awgrymu, yn hytrach na threfnu amser a lle ar
wahân ar gyfer cyfarfod.
96. Dywedodd ei bod hi’n meddu ar doriad o bpaur newydd y Rochdale Observer ar 6
Mawrth 1996,729 a oedd yn nodi ei bod wedi ysgrifennu at Mr Digan ac i Valerie Mellor. Felly,
er nad oedd ganddi unrhyw atgof ohono, roedd y ffaith bod yr adroddiad yn dweud iddi
gyfathrebu â Mr Digan, ac wedi gweithredu arno trwy ysgrifennu at Mrs Mellor, yn ei barn hi
yn achub ei cham.
97. Roedd yr heddlu a nododd ei datganiad tyst hefyd wedi dangos iddi erthygl cynharach
yn y Rochdale Observer ar 19 Gorffennaf 1995730 a oedd yn awgrymu bod Martin Digan
wedi rhoi dogfennau iddo, ond dywedodd nad oedd ganddi unrhyw gof hyn, ac, os oedd hi
wedi eu derbyn yn wir, beth oedd hi wedi gwneud â nhw.
98. Yr ydym newydd glywed ochr Mr Digan o’r stori am Lorna Fitzsimons ac felly ni allwn
ddod i unrhyw gasgliad am ei gyfrif ef o’i segurdod honedig hi. Yn yr un modd, er ein bod
wedi clywed adroddiadau a ddarllenwyd i ni gan Ms Doyle a Ms Lynne, teimlwn na allwn
wneud unrhyw ganfyddiadau o ffaith, yn enwedig oherwydd bod peth gwybodaeth (er ei
fod yn ail law) yn awgrymu y gallai Ms Lynne fod wedi ysgrifennu at Mr Digan a gweithredu
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ar ei wybodaeth trwy ysgrifennu at Mrs Mellor. Yng ngoleuni’r ffaith nad ydym wedi ceisio
tystiolaeth fyw gan Ms Doyle na gan Ms Lynne, ni allwn wneud, a byddai’n eithaf annheg i
wneud, unrhyw ganfyddiadau am wirionedd neu gywirdeb cyfrif y naill neu’r llall.
99. Ni alwyd ar Colin Lambert i roi tystiolaeth ac ni chafodd ei ddatganiadau tyst eu darllen
na’u crynhoi i’r Ymchwiliad yn ystod y gwrandawiadau. O ran tegwch, fodd bynnag, teimlwn
ei bod yn iawn crynhoi’r hyn fdywedodd Mr Lambert mewn datganiadau tyst a wnaeth i’r
heddlu ar honiadau Digan i’r graddau y mae’r goflen yn mynd. Mewn datganiad a wnaeth ar
6 Gorffennaf 2015, dywedodd731 Mr Lambert iddo gael ei ethol i’r Cyngor ar 9 Hydref 1997,
gan gymryd y sedd a ddalwyd cynt gan Jim Dobbin. Yn ei ôl e, digwyddodd ei gysylltiad
cyntaf â Martin Digan yn 2000 pan aeth i gyfarfod gydag ef a Jim Dobbin yn ei swyddfa
Seneddol yn Heywood. Nid oedd Mr Digan yn un o’u hetholwyr ac felly roedd yn anarferol
cael cysylltiad ag ef, ond teimlai y gallent wneud rhywbeth. Teimlai Mr Lambert y gallai fod
wedi cysylltu ag e oherwydd ei fod newydd ddod yn Gadeirydd Addysg a newydd lansio
ymgyrch ‘full-stop’ yr NSPCC. Pan gyfarfu’r ddau, dywedodd Mr Digan wrthynt iddo fod
yn weithiwr cymdeithasol yn Knowl View ac wedi ceisio taenu’r stori am gamdriniaeth.
Dywedodd Mr Lambert fod Mr Digan wedi rhoi”pytiau o wybodaeth a honiadau am Ysgol
Knowl View” iddynt a bod Mr Lambert wedi darllen ychydig dudalennau o adroddiadau
Shepherd a Mellor, ond ni roddodd Mr Digan yr adroddiadau llawn iddynt. Ni chrybwyllwyd
Cyril Smith, wrth iddo ei gofio.
100. Cymerodd Jim Dobbin y penderfyniad fel AS i adolygu’r wybodaeth a ddarparodd
Mr Digan ac i fynd yn syth at yr heddlu. Cysylltodd Mr Dobbin â Heddlu Manceinion Fwyaf
(GMP) a daeth y Ditectif Uwcharolygydd Robert Huntbach draw a mynd â’r gwaith papur.
Roedd hi’n dair wythnos yn ddiweddarach, yn ôl Mr Lambert yn y datganiad hwn, pan
oedd Mr Huntbach wedi trefnu cyfarfod gydag ef a Mr Dobbin, pan dywedodd wrthynt
mai”ychydig iawn a roddwyd a dim byd newydd”. Ar yr adeg honno, penderfynodd Mr Dobbin
na allent fynd ymhellach ag ef. Mae gan Mr Lambert gof clir o hysbysu Mr Digan o’r
canlyniad dros y ffôn.
101. Mewn ail ddatganiad a wnaed ar yr un diwrnod, disgrifiodd 732 Mr Lambert y deunydd
a drosglwyddodd Mr Digan. Amcangyfrifodd ei fod yn cynnwys tua 10 i 15 tudalen o bapur
ond ni ellid ei ddisgrifio fel coflen. Dywedodd ei bod yn bosibl eu bod wedi llungopïo’r
deunydd. Cyn belled ag y mae’n cofio, aeth Mr Digan a’i fwndel gwreiddiol o ddeunydd gydag
ef. Yr oedd, meddai, tua pedwar i bum niwrnod yn ddiweddarach (yn wahanol i dair wythnos
yn ddiweddarach) pan ddywedodd Mr Huntbach wrthynt ei fod wedi gweld y papurau ac
nad oedd unrhyw beth newydd yn y deunydd ac na fyddai unrhyw ymchwiliad pellach yn
digwydd. Roedd o’r farn y gallai’r papurau fod wedi’u dychwelyd atynt.
102. Mae’n anodd deall sut, ar yr un diwrnod ond mewn dau ddatganiad tyst gwahanol, bod
Mr Lambert wedi newid ei adroddiad fod tair wythnos wedi mynd heibio ers i Mr Huntbach
gyfarfod â hwy iddo ddweud wrthynt nad oedd unrhyw beth newydd yn y deunydd iddo fod
ond pedwar i bum niwrnod yn ddiweddarac iddo wneud hyn.
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103. O ran Mr Huntbach, gwnaeth ef ddatganiad ar 22 Medi 2015.733 Ymddeolodd o GMP
ym Mawrth 2001. Fe gofiodd am achlysur yn 2000 pan aeth i swyddfa Jim Dobbin yn
Heywood ond roedd hyn, meddai, yn sgil ei ymholiadau ar Operation European.734 Roedd yn
cofio gweld Colin Lambert ar un achlysur yn unig, pan oedd yn ei ddisgrifio fel “cludwr bag i
Jim Dobbin”. Roedd yn cofio mynd i’r swyddfa gyda’r Ditectif Arolygydd Waller. Nid oedd yn
gallu cofio Mr Lambert yn rhoi iddo unrhyw ddogfennau am Smith neu Wild, sef y rheswm
pam roeddynt yno.
104. Gwnaeth y Ditectif Arolygydd Waller ddatganiad tyst ar 19 Hydref 2015.735 Roedd yn
rhan o Operation European. Ymddeolodd o GMP ym mis Hydref 2002. Gofynnwyd iddo a
allai gofio unrhyw ymweliad â swyddfa’r ddiweddar Jim Dobbin AS. Dywedodd nad oedd
ganddo unrhyw gof o’r ymweliad, na chael unrhyw goflen yno. Dywedodd Mr Waller nad
oedd hyd yn oed yn gwybod enwau Mr Lambert a Mr Dobbin.
105. Ni allwn ddweud p’un ai yn achos swyddogion yr heddlu mae hyn yn fethiant o gof ai
peidio. Mae’n hynod fodd bynnag, bod Mr Lambert a Mr Huntbach yn cofio cyfarfod gyda’r
diweddar Jim Dobbin yn ei swyddfa, ond mae gan Mr Lambert a Mr Huntbach atgofion
hollol wahanol am ei bwrpas a’i ganlyniad, tra nad yw Mr Waller yn cofio unrhyw gyfarfod o
gwbl. Yr unig bosibilrwydd yw eu bod yn sôn am ddau gyfarfod gwahanol gyda dau bwrpas
gwahanol, ond mae hyn yn ddyfalu pur.
106. Fel y gwahaniaethau rhwng adroddiadau Ms Doyle a Ms Lynne, rydym o’r farn bod y
dystiolaeth mor anfoddhaol na ellir ei ddatrys; o ganlyniad, mae’n fwy diogel a thecach peidio
â cheisio ei ddatrys. Mae, fodd bynnag, y tu hwnt i anghydfod y daeth Mr Digan â’i bryderon
i sylw Deborah Doyle (PA Ms Lynne) yn ogystal ag i Colin Lambert a’r diweddar Jim Dobbin.
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Sefydliadau Eraill
1. Ffocws yr ymchwiliad hwn oedd Cambridge House ac Ysgol Knowl View, gan mai dyma’r
sefydliadau y mae’r mwyafrif helaeth o’r dystiolaeth a’r honiadau mwyaf difrifol o fethiannau
sefydliadol yn gysylltiedig â nhw. Fodd bynnag, roedd cwmpas yr ymchwiliad yn ehangach
na hyn ac yn cwmpasu sefydliadau eraill – ysgolion yn ogystal â chartrefi gofal – yn ardal
Rochdale.
2. Roedd Paragraff 1.3 o’r diffiniad o sgôp ar yr amod y byddai’r Ymchwiliad yn ymchwilio”a
oedd plant sy’n preswylio neu’n mynychu sefydliadau eraill (lle a drefnwyd neu a ddarparwyd gan
Gyngor Rochdale) hefyd yn dioddef camdriniaeth rywiol”. Roedd paragraff 2.1 yn darparu, pan
fo sail dystiolaeth ddigonol yn bodoli, byddai’r Ymchwiliad yn gwneud canfyddiadau ar natur
a maint y cam-drin rhywiol yn Cambridge House, Knowl View “ac mewn sefydliadau eraill
roedd plant yn mynychu neu’n byw ynddynt yn ystod y cyfnod perthnasol”.
3. Mae’r rhan fer hon o’r adroddiad yn ymdrin â’r dystiolaeth a gafwyd yn ystod yr
ymchwiliad a oedd yn gysylltiedig â sefydliadau eraill o’r fath.

Cartref Plant Foxholes
4. Thomas Mann oedd y dirprwy swyddog a oedd yn gyfrifol am Gartref Plant Foxholes
yn Rochdale rhwng 1979 a 1983, pan gafodd ei ddiswyddo am gamymddwyn difrifol ar ôl i
honiad gael ei wneud yn ei erbyn gan ferch 14 oed ei fod wedi ei cham-drin hi’n rhywiol.736
5. Yn ddiweddarach, plediodd Mann yn euog i ddwy drosedd o ymosodiad anweddus yn
erbyn merch dan 16 oed a gyflawnwyd rhwng 4 Hydref a 4 Rhagfyr 1983. Fe wnaeth y
Llys ei ryddhau’n amodol am ddwy flynedd ond fe’i diswyddwyd yn ddiannod o’i swydd yn
Foxholes. Apeliodd yn erbyn ei ddiswyddiad ond tynnodd yr apêl yn ddiweddarach.737
6. Nid oes unrhyw dystiolaeth o unrhyw batrwm o gamdriniaeth yn Foxholes, er bod
Anthony Andrews hefyd ar y staff yno am gyfnod o amser (gweler rhagor isod), a chafodd
y cyhuddiadau yn erbyn Mann eu trin yn gyflym ac yn benderfynol gan y Cyngor. Mae hyn
yn gwrthgyferbynnu â’r sefyllfa yn Ysgol Knowl View gan ei fod yn dangos bod y Cyngor yn
gallu gweithredu’n brydlon mewn ymateb i honiadau o gam-drin plant yn rhywiol, ond yn
syml, roedd methiant o gael gafael ar y sefyllfa yn Knowl View.

Dennis Leckey
7. Cyflogwyd Dennis Leckey gan Gyngor Bwrdeistref Rochdale rhwng 6 Tachwedd 1989
a 10 Medi 1997. I ddechrau, cafodd ei gyflogi fel Uwch Swyddog Lles Addysg ond, ym mis
Tachwedd 1992, yn dilyn gweithdrefn ddisgyblu ynghylch camymddygiad proffesiynol
honedig mewn perthynas â mater nad yw’n gysylltiedig, symudodd, ar ei gais ei hun, i swydd
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wag Swyddog Lles Addysg.738 Ym mis Hydref 1995, honnodd bachgen 17 oed fod Leckey, a
fu’n gweithio gyda’r bachgen, wedi cyflawni gweithred o anweddusder garw arno pan oedd
yn aros dros nos yng nghartref Leckey.739
8. Hysbyswyd yr heddlu am y gŵyn, ac roedd y bachgen yn barod i ddweud wrthynt
beth a ddigwyddodd ond nad oedd yn fodlon gwneud datganiad tyst neu gefnogi unrhyw
erlyniad.740 Cyfwelwyd â Leckey ym mis Tachwedd 1995 a gwrthododd yr honiad ond
cyfaddefodd ei fod wedi cael cyfeillgarwch gyda’r bachgen. Yn dilyn hyn, cynhaliodd y
Cyngor gyfarfod strategaeth lle dywedodd yr heddlu na allent gymryd unrhyw gamau pellach
heb gydweithrediad y bachgen, felly penderfynwyd ymdrin â’r sefyllfa fel mater o ymddygiad
amhroffesiynol a chynnal ymchwiliad ffurfiol dan weithdrefnau disgyblu’r Cyngor.741
9. Y cyfrif a roddwyd gan Leckey yn ystod yr ymchwiliad disgyblu oedd ei fod wedi cael
ychydig iawn o gyswllt pan oedd y bachgen yn ddisgybl ysgol ac wedi bod yn gyfaill iddo
wedi iddo adael yr ysgol ym 1995. Fodd bynnag, datgelodd yr ymchwiliad dystiolaeth arall
a oedd yn dangos nad oedd hyn yn wir.742 Er bod adroddiad Leckey yn amlwg yn ffug,
penderfynwyd na fyddai’n cael ei ddiswyddo hyd yn oed pe bai’r honiad o ymddygiad
amhroffesiynol yn cael ei ganfod, a bu’n parhau yn y swydd trwy gydol y broses ddisgyblu.743
10. Nododd Gail Hopper yn ei thystiolaeth i ni ei bod yn ymddangos bod y berthynas rhwng
Leckey a’r bachgen yn gydsyniol, ac nad oedd unrhyw amgyffred y gallai fod proses o baratoi
i bwrpas rhyw wedi lliwio’r farn.744 Roedd yn ymddangos hefyd yn ei barn hi bod yna fethiant
i werthfawrogi bod y bachgen wedi gwneud honiad difrifol iawn, ac er nad oedd erlyniad
troseddol wedi cychwyn, roedd yr honiad yn dal i sefyll. Dywedodd Ms Hopper ei bod wedi
synnu gan yr ymagwedd.745
11. Cynhaliwyd gwrandawiad disgyblu ym mis Gorffennaf 1996, a daethpwyd o
hyd i bedwar honiad o gamymddygiad proffesiynol – bod Leckey wedi methu â dilyn
gweithdrefnau adrodd a dderbyniwyd mewn perthynas â’i gysylltiad â’r bachgen, ei fod
wedi ‘cyfeillio’ y bachgen tra oedd yn ddisgybl ac yn cuddio hyn wrth eraill, bod datblygu
a pharhau’r berthynas yn gosog Leckey ei hun a’r Gwasanaeth mewn perygl o gŵyn, ac,
yn olaf, bod yr ymddygiad yn amhriodol i Swyddog Lles Addysg. O ganlyniad, rhoddwyd
rhybudd cyntaf a therfynol i Leckey ond ni chollodd ei swydd.746
12. Fodd bynnag, ar yr 8ed o Orffennaf 1996, yr un diwrnod â’r gwrandawiad disgyblu,
ymwelodd gweithiwr ôl-ofal y bachgen ag ef gartref, a dywedodd ei fod yn cael hunllefau
ac ôl-fflachiau am gael ei dreisio gan Leckey a’i fod yn dymuno gwneud cwyn. Cymerwyd
datganiad dau ddiwrnod yn ddiweddarach.747
13. Ar 25 Gorffennaf 1996, cafodd Leckey ei arestio gan yr heddlu a’i gyhuddo o droseddau
rhywiol yn erbyn plant. Roedd y cynhuddiadau yn ymwneud nid yn unig â’r bachgen oedd ei
‘gyfeillio’ gan Leckey ond hefyd i blant dau deulu mewn ardal lle roedd Leckey wedi gweithio
RHC002510_99-100, paragraffau 18.21-18.32
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rhyw 10 i 15 mlynedd yn gynharach. Roedd 13 cyfrif o sodomiaeth, ymosodiad anweddus
a thynnu lluniau anweddus. Pan chwiliodd yr heddlu gartref Leckey, daethpwyd o hyd i
ddeunydd a ddangosodd ei fod wedi bod yn cyflawni troseddau tebyg ers dros 20 mlynedd.
Ymhlith yr eitemau eraill a atafaelwyd roedd dyddiaduron a oedd yn cynnwys ffantasïau
rhywiol am blant ac yn nodi camdriniaeth drefnus, systematig a phersonoliaeth wyrdroëdig.
Cafodd ei wahardd o ddyletswydd y diwrnod canlynol.748
14. Erbyn Hydref 1996, roedd nifer y cyhuddiadau yn erbyn Leckey wedi cynyddu i 19.749
Dechreuodd ei dreial troseddol ym mis Medi 1997. Ymladdodd yr honiadau ac fe’i canfuwyd
yn euog yn y pen draw a’i ddedfrydu i 18 mlynedd o garchar. Cafodd ei wahardd ar unwaith
gan y Cyngor.750
15. Roedd y ffaith nad oedd y Cyngor wedi gwahardd y fath droseddwr rhyw â phlant yn
gynharach (a chafodd ei atal rhag parhau yn ei swydd yn unig oherwydd cyd-ddigwyddiad
amseriad ymchwiliad yr heddlu a’i arestio) yn embaras i’r Cyngor. Rhoddwyd cyfarwyddyd
i Linda Richardson, Swyddog Amddiffyn Plant yng Nghyngor Swydd Gaerhirfryn, i gynnal
adolygiad o weithdrefnau Cyngor Rochdale.751
16. Cynhyrchwyd ei hadroddiad ar 6 Medi 1998. Ymddengys ar un pwynt i gloi bod
ymagwedd y Cyngor at Leckey yn 1996 wedi bod yn briodol, ac efallai na fyddai camau
disgyblu yn cael eu nodi.752 Roedd Ms Hopper yn synnu am y casgliad hwn; dywedodd
wrthym yn ei thystiolaeth bod y math o honiad a wnaed yn erbyn Leckey yn golygu nad
oedd”erioed wedi bod yn unrhyw beth heblaw annerbyniol iawn”. Ei barn hi oedd nad oedd Ms
Richardson yn asesu’r hyn a wnaethpwyd gan Gyngor Rochdale ond yn hytrach yn disgrifio’r
broses a ddilynwyd.753 Fodd bynnag, roedd casgliadau Ms Richardson yn gadarnhaol i
raddau helaeth. Canfu bod y camau a gymerwyd yn gweithio’n dda a bod tystiolaeth dda o
gydweithio rhyngasiantaethol. Ni fu unrhyw arwydd amlwg bod Leckey yn cam-drin plant
cyn i’r bachgen 17 oed wneud ei gŵyn, ond pan wnaed yr honiad hwnnw, ymatebwyd yn
briodol ac yn unol â’r gweithdrefnau.754
17. Dylai Leckey fod wedi cael ei ddiswyddo o ganlyniad i’r honiadau a brofwyd o ymddygiad
amhroffesiynol difrifol yn ei erbyn, hyd yn oed gan adael o’r neilltu absenoldeb erlyniad
troseddol ar yr adeg honno. Yr hyn y mae hyn yn ei awgrymu yw, hyd yn oed nifer o
flynyddoedd ar ôl y digwyddiadau yn Knowl View, bod sefydliadau yn Rochdale o leiaf yn
ansicr ynghylch sut i fynd rhagddo yn erbyn cyhuddiadau difrifol o gam-drin plant yn rhywiol.

Anthony Andrews
18. Ar 30 Ionawr 1980, penodwyd Anthony Andrews fel rhiant tŷ yng Nghartref Plant
Foxholes. Ar 1 Gorffennaf 1983, daeth yn weithiwr cymdeithasol preswyl, ac erbyn 25 Ebrill
1988 roedd yn swyddog cynorthwyol dros dro. Yna symudodd i Gartref Plant Elmfield ym
mis Mawrth 1989 pan gauwyd Foxholes. 755
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19. Ym mis Tachwedd 1989, penodwyd Andrews yn ddirprwy mewn gofal yng Nghartref
Plant Furness Road, lle arhosodd tan 9 Ionawr 1991 pan gafodd ei wahardd yn dilyn
honiadau o gam-drin rhywiol a wnaed gan ddau o blant preswyl yn Furness Road. Gwadodd
yr adroddiadau ond yn dilyn ymchwiliad fe’i diswyddwyd ar 4 Mawrth 1991.756
20. Yn 2000, yn ystod Operation Cleopatra, daeth nifer o unigolion at yr heddlu i honni
eu bod wedi cael eu cam-drin gan Andrews yn Foxholes. Cafodd ei arestio wedyn a’i
gyhuddo o nifer o droseddau rhywiol. Fe’i cafwyd yn euog yn 2003.757 Ymdriniodd y CynDditectif Uwcharolygydd Martin Bottomley ag ymchwiliad ac erlyniad Andrews yn ystod ei
dystiolaeth.758
21. Fel yn achos Thomas Mann, mae’r ffordd yr ymdriniwyd ag Andrews yn dangos bod gan
Gyngor Rochdale y gallu i wynebu honiadau o gam-drin plant, eu hymchwilio’n gyflym ac yn
drylwyr, a chymryd camau pendant.

Raymond Cullens
22. Hefyd, cafodd yr Ymchwiliad dystiolaeth am Raymond Cullens a oedd, yn ôl cofnodion,
yn athro yn Ysgol Gynradd Bullough Moor yn Rochdale o 1985 i 1992. Yn ôl Gail Hopper,
o ganlyniad i gŵyn a wnaed ym mis Chwefror 1992 fod Cullens wedi cam-drin rhywun
oedd yn ddisgybl mewn ysgol Rochdale ym 1984, dechreuodd ymchwiliad heddlu a gwaith
cymdeithasol a nododd fod plant eraill wedi bod ynghlwm. Cafodd Cullens ei arestio wythnos
yn ddiweddarach a chyfaddefodd i droseddau rhywiol yn erbyn pedwar plentyn. Ym mis
Mehefin 1992, cafodd Cullens ei euogfarnu o bum trosedd o ymosodiad anweddus ac un o
anwedduster garw, a’i ddedfrydu i 30 mis o garchar.759 Mae ymdriniaeth Cyngor Rochdale o’r
achos hwn yn cyfebynnu’n llwyr â’u dull o ymdrin â’r sefyllfa yn Ysgol Knowl View.

Gail Hopper 25 Hydref 2017 58/3-16
Gail Hopper 25 Hydref 2017 58/19 - 59/13
758
Martin Bottomley 23 Hydref 2017 157/10 - 159/24
759
Gail Hopper 25 Hydref 2017 59/14-17; RHC002510_113-115
756
757

143

144

Rhan G

Casgliadau

145

Casgliadau
Cambridge House a chyfranogiad Cyril Smith
1. Roedd gan Cyril Smith reolaeth sylweddol dros ba fechgyn a gafodd eu derbyn i
Cambridge House a phryd, gan gynnwys bechgyn yng ngofal yr awdurdod lleol. Dangosodd
ddiddordeb sylweddol, efallai yn ormodol, ym mhenderfyniadau plant mewn gofal wrth i’w
yrfa wleidyddol ddatblygu. Nid yw’n ymddangos bod unrhyw arolygiad o Cambridge House
wedi ei wneud gan y Cyngor cyn gosod y plentyn cyntaf mewn gofal yno. Er nad oedd
gofyniad statudol penodol i wneud hynny, dylai synnwyr cyffredin a phryder am les plant fod
wedi ysgogi rhywfaint o weithgaredd arolygu. Yn ogystal, ni fodlonwyd gofynion monitro.
2. Cafwyd nifer o adroddiadau gan dystion bod Smith wedi ymosod arnynt yn rhywiol
gyda’r esgus o ‘archwiliadau meddygol’. Dywedodd Smith wrth yr heddlu mewn datganiad
ysgrifenedig a wnaethpwyd ganddo ym mis Chwefror 1970 ei fod yn gweithredu ‘yn loco
parentis’ i’r bechgyn bob amser, gan awgrymu bod modd cyfiawnhau ei ‘archwiliadau
meddygol’, ond gwadodd unrhyw anwedduster. Mae’n anodd deall pam fod Smith o’r farn
bod ei rôl yn caniatáu ‘archwiliadau meddygol’ pan nad oedd ganddo gymhwyster meddygol.
3. Roedd rhywfaint o dystiolaeth yn ymwneud â honiadau bod Smith wedi tynnu dillad
plentyn er mwyn gweinyddu cosb. Cadarnhaodd Cyfarwyddwr Gwasanaethau Plant cyfredol
Rochdale y byddai bob amser ei ystyried yn annerbyniol i dynnu ddillad plentyn er mwyn
gweinyddu cosb gorfforol.
4. Gwnaed yr awgrym cyntaf i unrhyw un mewn awdurdod y gallai Smith fod wedi
gweithredu’n amhriodol tuag at y bechgyn yn Cambridge House tua diwedd mis Hydref
1965, ychydig cyn i’r hostel gau. Dywedodd Lyndon Price wrth Brif Gwnstabl Rochdale bryd
hynny am yr honiad ond ni chynhaliwyd unrhyw ymchwiliad pellach. Nid oedd yr Ymchwiliad
wedi canfod tystiolaeth, fodd bynnag, i’r heddlu gael eu rhoi ‘dan bwysau’.
5. Roedd ymchwiliad Heddlu Swydd Gaerhirfryn ym 1969-70 yn gynhwysfawr ac ni chafodd
yr heddlu eu dylanwadu’n amhriodol gan Cyril Smith nac eraill ar ei ran. Roedd yr heddlu am
ddod â chyhuddiadau yn erbyn Smith a dywedwyd hynny mewn adroddiad i’r Cyfarwyddwr
Erlyniadau Cyhoeddus yn 1970. Roedd yr adroddiad hwnnw yn fwy tebygol o gael ei ystyried
gan Gyfarwyddwr Cynorthwyol, yn hytrach na’r Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus yn
bersonol a gynghorodd yn erbyn erlyniad.
6. Nid ydym o’r farn ei bod yn iawn nac yn briodol i ni ddyfarnu ar y dadleuon cyfreithiol
anodd a’r gwrthbwyso a glywsom. O ganlyniad, nid ydym wedi canfod a oedd cyngor y
Cyfarwyddwr Cynorthwyol nad oedd unrhyw ddisgwyliad rhesymol o gael euogfarn neu
nad oeddei hun yn rhesymol yn yr holl amgylchiadau. Fodd bynnag, mae achos dadleuol bod
y dystiolaeth a gyflwynwyd i’r Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus yn cynnwys cadarnhad
(ffactor a oedd yn ofyniad cyfreithiol ar y pryd), ac y dylai’r ffactorau eraill a gynhwysid yn y
cyngor fod wedi cael llai o bwys na’r hyn a gawsant.
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7. Awgrymwyd y gallai Smith neu ei gefnogwyr fod wedi dylanwadu’n amhriodol ar y
Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus ond, wrth ystyried yr holl dystiolaeth yn yr ymchwiliad
hwn, dyflau’n unig fyddai dweud bod dylanwad amhriodol wedi ei ddwyn ar y penderfyniad
hwn gan y sawl â diddordeb yn y mater.
8. Ym 1979, gofynnwyd i swyddfa’r Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus a oedd wedi
derbyn ffeil yn ymwneud â Cyril Smith. Mae’n amlwg bod methiant swyddfa’r Cyfarwyddwr
Erlynydd Cyhoeddus i gadarnhau bod ffeil ar Smith wedi ei dderbyn yn 1970 yn ysgogi
sibrydion a dyfalu bod rhyw fath o waith cuddio wedi digwydd. Roedd y methiant hwnnw i
ddweud y gwir hefyd yn cynyddu’r sibrydion am gynllwyn i gynorthwyo Smith.
9. O 1997 ymlaen, ymchwiliodd Heddlu Manceinion Fwyaf (GMP) honiadau o gam-drin
corfforol a rhywiol mewn cartrefi gofal preswyl o dan Operation Cleopatra. Cyflwynwyd
ffeil Heddlu Swydd Gaerhirfryn ynghylch Smith a datganiad tyst pellach i Wasanaeth Erlyn
y Goron ym 1998. Cyflwynwyd dau ddatganiad ychwanegol ym 1999. Yn 1998, dywedodd
Erlynydd y Goron Cangen Gwasanaeth Erlyn y Goron na ddylid cyhuddo Smith, er iddo fod
i’r farn bod ‘gobaith realistig o euogfarn’. Nid oedd ei adolygiad o’r cyngor hwnnw yn 1999
o’r farn bod y cwynion newydd hynny yn gallu rhoi cymorth pellach i’r achos. Felly, collwyd
cyfle gwerthfawr i erlyn Smith yn ystod ei oes, ac i’r achwynwyr geisio cyfiawnder.
10. Mae’r ffaith na chafodd yr awgrym ei fod wedi cam-drin plant yn rhywiol unrhyw effaith
negyddol o bwys ar safle cyhoeddus a gyrfa broffesiynol Cyril Smith wedi achosi cryn
ddyfalu. Roedd yna sïon parhaus am gytundeb neu fargen rhwng y pleidiau Rhyddfrydol/
Democratiaid Rhyddfrydol a Llafur yn Rochdale. Roedd Operation Clifton GMP wedi edrych
ar y mater mewn dyfnder.
11. Rydym hefyd wedi ystyried a oes tystiolaeth o gytundeb o’r fath ac wedi dod i’r casgliad
nad oes. Daeth y syniad o fargen i fod yn gredadwy oherwydd bod y dewis arall – bod pobl
yn gwybod am yr honiadau difrifol ynghylch Cyril Smith, ond yn dewis peidio â’u credu neu
eu hanwybyddu – yn fwy annerbyniol byth.
12. Rydym wedi crybwyll bod statws Cyril Smith yn y byd cyhoeddus wedi cynyddu,
ac ym 1988 cafodd ei safle o amlygrwydd a pharch sylweddol ei nodi wrth iddo gael ei
urddo’n farchog oherwyddi wasanaethau gwleidyddol. Bu’r Pwyllgor Craffu Anrhydeddau
Gwleidyddol yn ystyried ymchwiliad yr heddlu 1970 ac amryw o erthyglau i’r wasg. Daethon
nhw i’r casgliad ei fod yn agored i’r Prif Weinidog bryd hynny, Margaret Thatcher, argymell
bod Smith yn cael ei urddo’n farchog. Nid oedd yr Ymchwiliad yn gweld dim, fodd bynnag,
i awgrymu bod yna guddio neu gynllwyn yn y ffordd y cafodd Smith ei urddo’n farchog. I’r
gwrthwyneb, mae’n amlwg bod rhai trafodaethau plaen ar y lefel wleidyddol uchaf. Er na
fu unrhyw fynegi pryder am fechgyn oedd wedi gwneud honiadau yn erbyn Smith, bu cryn
drafodaeth ynglŷn â p’un ai fyddai’n deg i Smith pe gwrthodid ei urddo’n farchog, a gofid
am y perygl posibl o ran enw da i’r system anrhydeddau. Ychydig iawn o ymchwilio pellach a
wnaed i’r cyhuddiadau yn erbyn Smith gan y Pwyllgor Craffu Anrhydeddau Gwleidyddol, gan
ddangos ymostyngiad sylweddol i rym ac amharodrwydd i ystyried y gallai rhywun mewn
safle o amlygrwydd cyhoeddus gyflawni camdriniaeth rhywiol.
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Ysgol Knowl View
13. Sefydlwyd Ysgol Knowl View yn wreiddiol yn 1969 i ddarparu addysg breswyl a gofalu
am hyd at 50 o fechgyn rhwng 7 a 16 oed, gydag ystod eang o anghenion a phrofiadau
anffafriol, fel arfer yn cael eu Grŵp io o dan ymbarél ‘camaddasiad’. Nid oedd ysgolion
o’r fath yn anarferol ar y pryd, ond cydnabuwyd yn ddiweddarach nad oedd y cyfuniad o
oedrannau a chymhlethdod yr angen yn arwain at ganlyniadau cadarnhaol i’r disgyblion, a
hefyd yn amlygu plant iau i risg o niwed, yn gorfforol a rhywiol.
14. Daethom i’r casgliad nad oedd fawr o dystiolaeth bod Ysgol Knowl View yn darparu
amodau ffisegol a oedd yn ymdebygu mewn unrhyw ffordd i amgylchedd cartrefol i’r plant.
Dros amser, roedd ardaloedd byw yr ysgol ar gyfer y plant yn dirywio, ac ymddengys nad
oedd neb yn yr ysgol na’r Adran Addysg yn gyfrifol am wneud gwaith atgyweirio a sicrhau
gwelliannau i wneud yr ysgol yn fwy cyfforddus ac yn llai sefydliadol. Nid oedd yr ysgol
ychwaith yn ddiogel, cadarn, gofalgar neu therapiwtig Yr oedd i fod cynnig addysg a gofal
ond mewn gwirionedd nid oedd yn cynnig y naill na’r llall. Methodd y sefydliad yn ei waith
sylfaenol o gadw eu plant yn ddiogel rhag niwed ac, yn benodol, yn ddiogel rhag niwed
rhywiol, naill ai tu fewn na thu allan i’r ysgol. Dim ond pan gyrhaeddodd Mr Bradshaw fel
prifathro y dechreuwyd mynd i’r afael â’r materion hyn.
15. Digwyddodd camdriniaeth plant yn rhywiol yn yr ysgol o’r blynyddoedd cynharaf
ymlaen. O fewn yr ysgol, roedd camdriniaeth o’r bechgyn gan aelodau o’r staff, ac o’r
bechgyn iau gan y rhai hŷn. Roedd ecsbloetio rhywiol o rai o’r bechgyn yn digwydd yng
nghanol tref Rochdale gan ddynion yn talu am ryw. Cafodd rhai bechgyn hefyd eu masnachu
i drefi eraill i’r union bwrpas. Caniatawyd hyn i barhau dros gyfnod o 20 mlynedd ac roedd
aelodau’r staff yn gwybod amdano, gyda rhai ohonynt yn gweithio yn yr ysgol am y rhan
fwyaf o’r cyfnod. Er bod rhai pryderon yn cael eu codi o dro i dro, roedd aelodau’r staff ar
y gorau yn foddog, ac mewn rhai achosion, mae’n bosib y gellid dweud eu bod nhw’n rhan
o’r camdriniaethau y gwyddent eu bod yn digwydd. Rhaid iddynt gymryd eu cyfran o’r
cyfrifoldeb am yr hyn a ganiatawyd i ddigwydd.
16. Daethom i’r casgliad bod staff Knowl View yn trin camdriniaeth rhywiol ymhlith y
bechgyn yn beth “normal”, heb wahaniaethu rhwng yr hyn oedd yn arbrofol a’r hyn oedd yn
orfodol ac yn fygythiol. Roedd ond ychydig i ddangos bod yr ysgol yn deall y niwed difrifol y
gallai cam-drin rhywiol gan gyfoed ei achosi yn ddiweddarach mewn bywyd.
17. Dechreuodd y niferoedd ysgolion ostwng yng nghanol y 1980au, a chlywsom awgrym
yn y dystiolaeth fod Swyddog Lleoli Addysg Cyngor Rochdale, seicolegydd, wedi rhoi’r gorau
i roi plant yn Knowl View, gan ffafrio eu hanfon rhywle arall er gwaethaf cost ychwanegol.
Pe bai’r Adran Addysg ar yr adeg honno wedi cael unrhyw wybodaeth bod yr ysgol yn is na’r
safon, fel yr ydym yn amau ei fod, dylent fod wedi gweithredu’n bendant.
18. Roedd y camfanteisio rhywiol ar blant Know View yn nhoiledau Smith Street yn hysbys
o 1989 o leiaf. Mae cofnodion rhai o’r plant unigol yn cyfleu diffyg brys cyfangwbl ar ran yr
awdurdodau perthnasol i fynd i’r afael â’r broblem a thrin y materion am yr hyn yr oeddent –
ymosodiadau rhywiol difrifol. Roedd hyn yn parhau hyd yn oed yn wyneb tystiolaeth glir o’r
risgiau i iechyd plant. Cofnododd ffeil un bachgen ifanc yn Know View ei fod wedi contractio
clefyd hepatitis oherwydd gweithgareddau fel ‘bachgen rhent’. Daethom i’r casgliad nad
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oedd unrhyw un mewn awdurdod yn edrych ar gamfanteisio rhywiol plant fel mater brys o
ddiogelu plant. Yn hytrach, ni fyddai bechgyn mor ifanc a 11 yn cael eu gweld fel dioddefwyr,
ond awduron eu camdriniaeth eu hunain.
19. Yn y gwrandawiad, ychydig a glywyd am rôl Bwrdd y Llywodraethwyr a sut y bu iddynt
ddilyn eu cyfrifoldebau llywodraethu. Clywsom am densiynau rhwng y Bwrdd a’r Adran
Addysg, ac nid oedd yn ymddangos fel pe bai’r ddau yn gweithredu’n gydweithredol er lles
gorau’r plant. Nid yw’n ymddangos bod y Bwrdd yn cymryd rôl weithredol, annibynnol wrth
graffu ar amddiffyniad yr ysgol o’i disgyblion.
20. Mae Roderick Hilton yn droseddwr rhyw dan gollfarn.. Roedd ymosodiad anweddus gan
Hilton (a oedd yn 18 oed ar y pryd) o fachgen Knowl View yn 1984 yn enghraifft gynnar o
fethiant yr ysgol i fynd i’r afael â digwyddiad difrifol iawn o gam-drin plant yn rhywiol. Roedd
y digwyddiad yn rhybudd i drin Roderick Hilton fel perygl amlwg i blant. Ym mis Medi 1990,
cafodd Hilton fynediad i’r ysgol ac ymosododd yn anweddus ar o leiaf un bachgen. Rydym yn
cytuno â’r dystiolaeth a roddodd Mr Bradshaw bod digwyddiad Hilton 1990 yn cynrychioli’r
math mwyaf difrifol o ddigwyddiad y gallai unrhyw ysgol breswyl ei hwynebu, ond, ar wahân
i gyfweld â staff, prin yw’r dystiolaeth ei fod wedi ysgogi gofid pryderus neu gamau pendant
oedd mor amlwg eu hangen, nac wedi ysgogi ystyriaeth ehangach am y materion cam-drin
rhywiol eraill a oedd yn effeithio ar yr ysgol.
21. Daethom i’r casgliad nad oedd yr awdurdodau dan sylw yn cuddio’n fwriadol, ond
yn hytrach ymateb esgeulus ac annigonol i gam-drin plant difrifol yn Ysgol Knowl View.
Er gwaethaf datganiadau i’r wasg gan Gyngor Rochdale ym 1992, ni welsom unrhyw
adroddiadau cyhoeddus tryloyw trwy bwyllgorau’r Cyngor o unrhyw drafferthion yn yr
ysgol hyd 1994. Derbynnir bod rhaid diogelu anhysbysrwydd dioddefwyr, ond roedd gan y
cyhoedd yr hawl i wybod beth oedd yn cael ei wneud yn eu henwau gan eu cynrychiolwyr
etholedig ar y Cyngor. Gall absenoldeb adrodd o’r fath fod wedi arwain at ganfyddiad o
gydgynllwynio a gorchuddio.
22. Yn ein barn ni roedd hyn yn anesboniadwy, heb ei amddiffyn yn broffesiynol ac yn farn
wael iawn ar ran uwch swyddog nad oedd Ian Davey wedi dewis dilyn y materion diogelu
plant sy’n cynnwys Knowl View ym 1991 trwy’r gweithdrefnau ffurfiol ar gyfer amddiffyn
plant. Ei benderfniad e’n unig oedd hyn.
23. Anghytunodd Diana Cavanagh gyda Mr Davey a cheisiodd ddod ag adolygiad annibynnol
o gam-drin plant yn rhywiol yn Knowl View trwy gomisiynu Adroddiad Mellor, wedyn
yn hwyrach adroddiad Hodge/Dobie ac, yn olaf, cynhyrchu ei hadroddiad ei hunan ar
ymddygiad y staff yn Knowl View ym 1992. Tra bod peth o hyn yn ddefnyddiol, roedd pob
adroddiad yn ddiffygiol mewn rhyw fodd, gan gynnwys cywirdeb ffeithiol. Yn waeth na
hyn, nid oedd hi’n ymddangos fel bod unrhyw frys ar ran swyddogion addysg uwch i fynd
i’r afael â phroblemau cam-drin rhywiol yn yr ysgol. Gwelwyd llusgo traed yn Knowl View.
Digwyddodd hyn i gyd dan wyliadwraeth Mrs Cavanagh. Er bod Bwrdd Llywodraethwyr yno,
roedd yr ysgol yn dal i fod yn gyfrifoldeb i Gyngor Rochdale fel darparwr a rheolwr allanol, a
methodd y Cyfarwyddwr a’r uwch swyddogion yn llwyr.
24. Bydd lleoliadau preswyl ar gyfer plant neu oedolion yn fwyaf effeithiol pan fydd
diwylliant cryf o gredoau, gwerthoedd ac agweddau priodol, dan arweiniad pobl sydd wedi’u
hyfforddi’n dda ac yn empathetig sy’n gosod y tôn am sut mae pethau’n cael eu gwneud. Yn
Ysgol Knowl View, clywsom am gystadleuaeth rhwng staff addysgu a gofal, ac agweddau
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amrywiol io o ran sut i fwrw at eu diben cyffredin o wella bywydau’r plant. Roedd peth
o’u barn yn gosbol ac roedd yn ymddangos fel eu bod yn beio’r plant am eu hymddygiad
heriol, yn hytrach na deall a gweithio gydag ef. Yng nghanol hyn oll, roedd diffyg arweiniad
medrus, a ddylai fod wedi meithrin diwylliant gofal cadarnhaol. Parhaodd hyn dros lawer o
flynyddoedd. Dim ond pan gyrhaeddodd Mr Bradshaw y cafwyd tystiolaeth o arweinydd
oedd â’r profiad, y medr a’r empathi angenrheidiol i fynd i’r afael ag anghenion y plant yn
briodol.
25. Un o hanfodion amddiffyn plant yn effeithiol yw cyfathrebu a chydweithrediad da
rhwng asiantaethau cyhoeddus. Roedd hyn wedi ei gynnwys yn glir yng nghyfarwyddyd
“Working Together” 1988 a gyhoeddwyd gan y Gweinidog dros Iechyd ar y pryd. Ni
chlywsom unrhyw beth i gadarnhau bod cysylltiad effeithiol rhwng yr adrannau Addysg a
Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghyngor Rochdale ynghylch Ysgol Knowl View. Yn wir,
rhyw dair blynedd wedi “Working Together”, roedd y cyfarwyddyd yn dal heb ei weithredu
gan y Cyngor. Nid oedd unrhyw gyfarfodydd cyswllt rheolaidd rhwng yr adrannau Addysg
a Gwasanaethau Cymdeithasol rm faterion amddiffyn plant neu unrhyw fater arall o bryder
i’r ddwy ochr. Mae hyn yn adlewyrchu’n wael ar gyfarwyddwyr Addysg a Gwasanaethau
Cymdeithasol y cyfnod, ac mae’n arddangos rhai o’u methiannau arweinyddiaeth.

Ymchwiliadau’r heddlu
26. Mae cylch gorchwyl ymholiad yr Ymchwiliad hwn yn wahanol i waith Operation
Clifton, oherwydd nid ein prif ystyriaeth ydy a yw’r ymatebion sefydliadol i gam-drin plant
yn rhywiol yn darparu tystiolaeth o droseddoldeb, ond yn hytrach priodoldeb, ansawdd
ac effeithiolrwydd yr ymatebion hynny. Fodd bynnag, ystyriwyd gennym drwy gydol yr
ymchwiliad hwn a oes unrhyw dystiolaeth bod unrhyw aelod unigol o’r sefydliadau yn
ymwneud â gwybodaeth guddiedig amhriodol am gam-drin plant a oedd yn byw yn Knowl
View neu a oedd yn cael eu cam-drin yn rhywiol gan Cyril Smith.
27. Daethom i’r casgliad nad oedd yr heddlu wedi cau eu llygaid i’r ecsbloetio rhywiol o
fechgyn yng nghanol tref Rochdale. Mae cofnodion o’r fath sydd ar gael yn awgrymu bod yr
heddlu yn gwybod bod plant yn cael eu hecsbloetio yn nhoiledau cyhoeddus y dref ond nad
oeddent wedi cael digon o dystiolaeth i erlyn. Mae yna dystiolaeth o barodrwydd ar ran yr
swyddogion heddlu i ymchwilio. Fodd bynnag, nid yw’r cofnodion sy’n goroesi yn darparu
unrhyw ateb boddhaol pam, er gwaethaf rhai datgeliadau ar ran bechgyn ac er gwaethaf
gwybod enwau rhai dynion, ymddengys nad oedd yr heddlu wedi cyhuddo unrhyw un
ynghylch cam-drin bechgyn Knowl View yn rhywiol yng nghanol tref Rochdale. Er hynny,
roedd swyddogion yr heddlu yn trosglwyddo gwybodaeth i’r Gwasanaethau Cymdeithasol a
Knowl View.
28. Ymdriniwyd ag ecsbloetio plant yn rhywiol ar ei ben ei hun gan yr heddlu pan ddaeth i’r
amlwg. O’r cofnodion a welwyd, roedd ecsbloetio rhywiol ar blant yn ymddangos yn llawer
llai amlwg na digwyddiad Hilton.
29. Oherwydd prinder y wybodaeth fanwl oedd yn adroddiad Mellor roedd yn annhebygol
o fod wedi ysgogi ymchwiliad gan yr heddlu, tra gallai adroddiad mwy trylwyr fod wedi
cychwyn ymateb llawnach gan yr heddlu.
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Atebolrwydd yr heddlu
30. Daethom i’r casgliad bod Richard Farnell, a oedd yn Arweinydd Cyngor Rochdale o 1986
tan 1992, wedi dweud celwydd wrth yr Ymchwiliad yn ystod ei dystiolaeth. Roeddem yn
ffafrio tystiolaeth Peter Joinson, a oedd yn cefnogi tystiolaeth arall sy’n awgrymu y dylai
Mr Farnell fod wedi gwybod o leiaf am y sefyllfa gyffredinol, os nad manylion, am faterion
cam-drin plant yn Knowl View.
31. Yng ngoleuni popeth yr ydym wedi’i glywed a’i weld mae’n herio cred bod Mr Farnell heb
wybod am ddigwyddiadau yn ymwneud ag Ysgol Knowl View, yn enwedig o fewn cyd-destun
y sgandal gyhoeddus am blant yng ngofal Cyngor Rochdale yn deillio o achosion Middleton.
Rydym hefyd yn gwrthod y syniad nad oedd Mr Farnell wedi ei hysbysu gan y Cadeirydd
Addysg ar y pryd, y diweddar Mary Moffat, am risg pellach posibl i enw da’r Cyngor, heb sôn
am ei ddyletswydd statudol ynghylch gofalu am blant wedi’u cam-drin.
32. Ynghylch datganiadau terfynol Mr Farnell yn ystod y gwrandawiad, roedd hi’n
gywilyddus ei fod wedi gwrthod derbyn unrhyw gyfrifoldeb personol dros y bywydau ifanc
a gafodd eu difetha gan yr hyn a ddigwyddodd yn Knowl View tra roedd yn Arweinydd. Yn
hytrach, gosododd y bai i gyd am yr hyn a ddigwyddodd wrth ddrws swyddogion uwch yn y
Gwasanaethau Addysg a’r Gwasanaethau Cymdeithasol.
33. Daethom i’r casgliad bod Mr Rowen yn dwyn llawer o gyfrifoldeb am yr ysgol fel
Arweinydd Cyngor o 1992 hyd 1996. Yn union fel Richard Farnell, roedd yn barod i weld bai
ar eraill heb gydnabod ei fethiannau ei hun fel arweinydd. Ar y gorau, nid oedd yn ddigon
chwilfrydig am Ysgol Knowl View, er iddo gael gwybod am y problemau difrifol oedd yn
parhau yn yr ysgol; ar y gwaethaf, fel Arweinydd y Cyngor,roedd wedi troi llygad dall i’r
problemau hyn a dewisodd roi blaenoriaeth isel iddynt.
34. Mae’r tu hwnt i ddadlau bod Mr Digan, cyn aelod o staff gofal yn Knowl View, wedi
dwyn ei bryderon i sylw PA Ms Lynne, Deborah Doyle, yn ogystal â sylw Colin Lambert a’r
diweddar Jim Dobbin AS. Dydyn ni ddim wedi ceisio tystiolaeth fyw gan Ms Doyle na gan
Ms Lynne, felly ni allwn wneud, a byddai’n eithaf annheg i wneud, unrhyw ganfyddiadau
am wirionedd neu gywirdeb cyfrif y naill neu’r llall. Yn yr un modd, mae’r gwahaniaethau yn
atgofion Mr Lambert a’r Ditectif Uwcharolygydd Huntbach am y cyfarfod gyda Mr Dobbin
yn ei gwneud hi’n amhosibl ffurfio unrhyw farn bendant.

Sefydliadau eraill
35. Clywson ni dystiolaeth am gam-drin rhywiol mewn sefydliadau eraill yn Rochdale. Mae
hyn yn cynnwys gwybodaeth am euogfarnau pedwar dyn – Thomas Mann, Dennis Leckey,
Anthony Andrews a Raymond Cullens – ar nifer o gyhuddiadau o gam-drin plant yn rhywiol
mewn ysgolion a chartrefi plant. Dylid fod cynnal ymchwiliad mewnol mwy trylwyr i’r
cwynion a wnaed yn erbyn Dennis Leckey, ond fel arall, roedd y dystiolaeth am y troseddwyr
eraill hyn yn dangos bod yr heddlu a Chyngor Rochdale yn gallu mynd i’r afael â honiadau
o gam-drin plant yn rhywiol, gan eu hymchwilio’n gyflym ac yn drylwyr, a chymryd camau
pendant. Roedd hyn yn tynnu sylw at y methiannau yn Ysgol Knowl View hyd yn oed yn fwy.
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Argymhellion ar gyfer awdurdodau lleol
36. Mae ymchwiliad Cambridge House, Knowl View a Rochdale yn un o dri ymchwiliad
mae’r Archwiliad yn gwneud ar hyn o bryd sy’n canolbwyntio ar ddigwyddiadau o fewn
awdurdodau lleol a enwir. Y ddau ymchwiliad arall yw Plant yng Ngofal Cynghorau Swydd
Nottingham a Phlant yng Ngofal Cyngor Lambeth.
37. Tra bod ffocws ymchwiliad Cambridge House, Knowl View a Rochdale wedi bod ar
ddigwyddiadau o’r 1960au cynnar i ganol y 1990au, mae’r materion sydd wedi dod i’r amlwg
a’r casgliadau sydd wedi eu gwneud yn yr adroddiad hwn yn dal i fod, o bosib, yn berthnasol
heddiw. Fodd bynnag, am y byddwn yn ystyried tystiolaeth sydd yn berthnasol i ddiogelu
plant yng ngofal yr awdurdodau lleol yn yr ymchwiliadau awdurdodau lleol sydd i ddod (yn
ogystal â pheth yn ymchwiliadau thematig yr Archwiliad, fel Cam-drin Plant yn Rhywiol gan
Rwydweithiau Cyfundrefnol), byddwn mewn sefyllfa well ymhen amser i ddod i ystyried
gwneud argymhellion cyffredinol fydd yn deillio o’r ymchwiliad hwn ac unrhyw un neu’r holl
o’r ymchwiliadau perthnasol.
38. Am y rhesymau hyn, nid ydym yn bwriadu gwneud unrhyw argymhellion ar ymchwiliad
Cambridge House, Knowl View a Rochdale ar hyn o bryd yn yr adroddiad hwn. Rydym yn
disgwyl i’r awdurdod lleol, fodd bynnag, i adlewyrchu ar adroddiad yr ymchwiliad hwn a
gwneud newidiadau i arferion sy’n angenrheidiol i amddiffyn plant yn y dyfodol.
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Atodiad
Trosolwg o’r broses a’r dystiolaeth a gafwyd gan yr Ymchwiliad
1.

Diffiniad y Cwmpas ar gyfer yr Astudiaeth Achos
Ymchwiliad i honiadau o gam-drin rhywiol ac ecsbloetio plant sy’n preswylio yn neu
yn mynychu Hostel Bechgyn Cambridge House, Ysgol Knowl View a sefydliadau
eraill lle trefnwyd neu a ddarparwyd eu lleoliad gan Gyngor Rochdale.

Cwmpas yr ymchwiliad
1. Bydd yr Archwiliad yn ymchwilio:
1.1. P’un ai bod bechgyn a fu’n preswylio yn neu’n mynychu Hostel Bechgyn
Cambridge House a/ neu Ysgol Knowl View wedi dioddef camdriniaeth
rywiol, yn cynnwys gan y cyn A S o’r Blaid Rhyddfrydol, Cyril Smith;
1.2. i ba raddau roedd plant a fu’n preswylio yn Ysgol Knowl View wedi dioddef
o ecsbloetio rhywiol tu allan i adeiladau’r ysgol;
1.3. P’un ai, yn ystod yr un cyfnod, bod plant yn preswylio neu’n mynychu
sefydliadau eraill (lle’r oedd y lleoliad wedi’i drefnu neu’i ddarparu gan
Gyngor Rochdale) hefyd wedi dioddef camdriniaeth rywiol;
1.4. i ba raddau oedd Cyngor Rochdale, asiantaethau gorfodi’r gyfraith,
awdurdodau erlyn, asiantaethau diogelwch a/neu gudd-wybodaeth, a/
neu awdurdodau cyhoeddus eraill yn ymwybodol o gamdriniaeth rywiol
yn ymwneud â phlant oedd yn preswylio yn Cambridge House neu Knowl
View a methu cymryd camau addas i ymateb iddo;
1.5. P’un ai bod unrhyw awdurdod cyhoeddus wedi rhwystro neu atal yr
ymchwiliad effeithiol i’r fath gamdriniaeth gan gynnwys ymyrraeth
anaddas mewn ymchwiliadau gorfodi’r gyfraith a/neu benderfyniadau
erlynol mewn perthynas â’r gamdriniaeth.
2. Ble mae sail dystiolaeth ddigonol yn bod, bydd yr Archwiliad yn gwneud
canfyddiadau ar:
2.1. natur a gradd y gamdriniaeth rywiol a ddigwyddodd yn Cambridge House,
Knowl View ac mewn sefydliadau eraill roedd plant yn mynychu neu’n
preswylio ynddynt yn ystod y cyfnod perthnasol;
2.2. natur a gradd methiannau Cyngor Rochdale, asiantaethau gorfodi’r
gyfraith, awdurdodau erlyn, asiantaethau diogelwch a/neu guddwybodaeth, a/neu awdurdodau cyhoeddus eraill neu asiantaethau statudol
i amddiffyn plant rhag camdriniaeth rywiol;
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2.3. i ba raddau y gallai plant a gafodd eu cam-drin yn rhywiol gael anghenion
addysgol arbennig a/ neu unrhyw fath arall o angen neu fregusrwydd
arbennig, ac a allai hynny eu gwneud yn fwy agored i gam-drin rhywiol;
2.4. digonolrwydd cefnogaeth ac iawndaliadau a gynigiwyd i ddioddefwyr a
goroeswyr y gamdriniaeth rywiol a gawsant eu cam-drin wrth breswylio yn
neu fynychu Cambridge House neu Ysgol Knowl View.
3. 3. Yng ngoleuni’r ymchwiliadau sydd wedi’u nodi uchod, bydd yr Archwiliad yn
cyhoeddi adroddiad yn gosod allan ei ganfyddiadau, y gwersi a ddysgwyd ac
awgrymiadau ar sut i wella amddiffyn plant a diogelwch yn Lloegr a Chymru.

2.

Cwnsler i’r ymchwiliad hwn
Brian Altman CF
Clair Dobbin
Alasdair Henderson

3.

Cyfranogwyr Craidd a chynrychiolwyr cyfreithiol
Cyfranogwyr Craidd sy’n Achwynwyr:
A1
A2
A4
A5
A6
A7
A8
A9
Cwnsler

Laura Hoyano

Cyfreithiwr

Richard Scorer (Slater and Gordon)
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Cyfranogwyr Craidd Sefydliadol:
Cyngor Bwrdeistref Rochdale
Cwnsler

Steven Ford CF

Cyfreithiwr

Chris Webb-Jenkins a Chaitali Desai (Weightmans LLP)

Heddlu Manceinion Fwyaf
Cwnsler

Anne Studd CF

Cyfreithiwr

Sian Williams (Heddlu Manceinion Fwyaf)

Heddlu Swydd Gaerhirfryn
Cwnsler

Alan Payne

Cyfreithiwr

Nitin Borde (Adran Gyfreithiol Swydd Gaerhirfryn)

Gwasanaeth Erlyn y Goron
Cwnsler

Edward Brown CF a Fraser Coxhill

Cyfreithiwr

Alasdair Tidball (Adran Gyfreithiol y Llywodraeth)

Ysgrifennydd Gwladol dros Addysg

4.

Cwnsler

Cathryn McGahey CF

Cyfreithiwr

William Barclay (Adran Gyfreithiol y Llywodraeth)

Tystiolaeth a dderbyniwyd gan yr Ymchwiliad
Sefydliadau y cafodd ceisiadau am ddogfennau eu hanfon atynt
Cyngor Bwrdeistref Rochdale
Heddlu Manceinion Fwyaf
Heddlu Swydd Gaerhirfryn
Gwasanaeth Erlyn y Goron
Gwasanaethau Diogelwch
Pwyllgor Ymgynghorol y Cyfryngau Amddiffyn a Diogelwch
Swyddfa’r Cabinet
Hempsons (Cyfreithwyr i Adolygiad Garnham)
Cyngor Sir Swydd Gaerhirfryn

5.

Datgelu’r dogfennau
Cyfanswm y tudalennau a
ddatgelwyd
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19,669

6.

Gwrandawiadau cyhoeddus gan gynnwys gwrandawiadau
rhagarweiniol
Gwrandawiadau rhagarweiniol
1

16 Mawrth 2016

2

27 Gorffennaf 2016

3

10 Mai 2017

4

20 Medi 2017

Gwrandawiadau cyhoeddus o ylwedd

7.

Diwrnodau 1 – 5

9 – 13 Hydref 2017

Diwrnodau 6 – 10

16 – 20 Hydref 2017

Diwrnodau 11 – 13

23 – 25 Hydref 2017

Diwrnod 14

27 Hydref 2017

Rhestr tystion
Cyfenw

Enw cyntaf

Teitl

Galwyd /
Darllenwyd

Diwrnod y
Gwrandawiad

A1

Galwyd

2

A2

Galwyd

3

A4

Galwyd

3

A5

Galwyd

6

A6

Darllenwyd

12

A7

Galwyd

6

A8

Darllenwyd

7

A9

Galwyd

7

Andrews

Brett

Mr

Darllenwyd

7

Bartlett

David

Mr

Galwyd

4

Bottomley

Martin

Mr

Galwyd

11

Bradshaw

Stephen

Mr

Galwyd

9

Buckley

Allan

Mr

Galwyd

5

CS

Darllenwyd

12

Cantrell
Cavanagh

Diana

Ms

Galwyd

10, 11

Colley

Raymond

Mr

Darllenwyd

12

Davey

Ian

Mr

Galwyd

8

Dearnley

Ashley

Mr

Darllenwyd

13

Digan

Martin

Mr

Galwyd

6

Dobie

Elizabeth

Ms

Cyhoeddwyd

10

Doyle

Deborah

Ms

Darllenwyd

13
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Cyfenw

Enw cyntaf

Teitl

Galwyd /
Darllenwyd

Diwrnod y
Gwrandawiad

Eaton

Duncan

Mr

Galwyd

6

Farnell

Richard

Mr

Galwyd

12

Fraser

Alison

Dr

Galwyd

7

Galpin

Janet

Ms

Darllenwyd

4

Green

Martyn

Mr

Darllenwyd

4

DS

Darllenwyd

12

Henderson
Hill

Vince

Mr

Darllenwyd

12

Hodge

Selwyn

Dr

Galwyd

9

Hopper

Gail

Mrs

Galwyd

2, 4 ac 13

CS

Darllenwyd

12

Houghton
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Jacques

Timothy

PGC

Galwyd

3

Joinson

Peter John

Mr

Galwyd

13

Jones

Sarah

Ms

Galwyd

5

Kershaw

Eileen

Ms

Darllenwyd

4

Lawley

William

Mr

Cyhoeddwyd

10

Lynne

Liz

Ms

Darllenwyd

13

Marsh

Peter

Mr

Galwyd

12

McGill

Gregor

Mr

Galwyd

3

McKillop

Donagh

Mr

Cyhoeddwyd

10

Mellor

Valerie

Ms

Galwyd

12

Morrissey

Tony

Mr

Cyhoeddwyd

10

Pierce

John

Mr

Cyhoeddwyd

10

Phillips

Eleanor

Ms

Galwyd

12

Price

Lyndon

Mr

Darllenwyd

2

Roberts

Bill David

Mr

Darllenwyd

12

Rowen

Paul

Mr

Galwyd

9

Scarborough

Christine

Ms

Galwyd

7

Seed

Michael

Mr

Darllenwyd

4

Shipp

David

Mr

Cyhoeddwyd

10

Simpson

Marilyn

Ms

Cyhoeddwyd

10

Shepherd

Phil

Mr

Galwyd

11

Tuck

Michael

Mr

Cyhoeddwyd

10

Waller

Andrew

DI

Cyhoeddwyd

12

Weeks

Janet

Ms

Galwyd

7

Woodward

Helen

Ms

Cyhoeddwyd

10

8.

Gorchmynion Cyfyngu
Ar 15 Awst 2016, cyflwynodd y Cadeirydd Orchymyn Cyfyngu o dan adran 19 (2)(b)
y Ddeddf Ymholiadau 2005, gan roi anhysbysrwydd cyffredinol i’r holl Gyfranogwyr
Craidd sy’n honni eu bod yn ddioddefwr ac yn oroeswr troseddau rhywiol (y cyfeirir
ato fel “Achwynydd CCs”)760. Gwaharddodd y Gorchymyn (i) ddatgelu neu gyhoeddi
unrhyw wybodaeth sy’n nodi, yn enwi neu’n rhoi cyfeiriad Achwynydd CC sy’n
Gyfranogwr Craidd; a (ii) datgelu neu gyhoeddi unrhyw ddelwedd o Achwynydd CC
yn llonydd neu’n symud. Roedd y Gorchymyn yn golygu bod unrhyw Achwynydd CC
yn yr ymchwiliad hwn yn cael eu cyfeirio atynt yn ddienw yn ystod yr Astudiaeth
Achos, oni bai nad oeddent yn dymuno aros yn ddienw.
Ar 24 Hydref 2017, cyhoeddodd y Cadeirydd orchymyn Cyfyngu o dan adran 19 (2)
(b) o Ddeddf Ymholiadau 2005761, sy’n gwahardd datgelu neu gyhoeddi enw unrhyw
unigolyn y mae ei hunaniaeth wedi’i olygu a’/ neu ei seiffro gan yr Ymchwiliad
mewn cysylltiad â’i ymchwiliad i Cambridge House, Knowl View a Rochdale ac y
ceir cyfeirio ato yn ystod y dystiolaeth. Mae hyn yn cynnwys, ond heb ei gyfyngui
, hunaniaeth unigolion wedi’u seiffro yn y ddogfennaeth neu y cyfeirir atynt yn y
trawsgrifiadau a gyhoeddir yn y ffyrdd canlynol:
a. Ar dudalennau ‘gwrandawiadau’ a ‘dogfennau’ o adran Cambridge House,
Knowl View a Rochdale o wefan yr Ymchwiliad.
b. Mewn unrhyw adroddiad o’r Ymchwiliad a gyhoeddwyd mewn cysylltiad â’r
ymchwiliad hwn, ac unrhyw ddogfennau a gyhoeddir gydag ef.

9.

Darlledu
Gorchmynodd y Cadeirydd y byddai’r achos yn cael ei ddarlledu, fel y digwyddodd o
ran gwrandawiadau cyhoeddus mewn ymchwiliadau eraill. Ar gyfer tystion dienw, yr
unig beth a gafodd ei ‘ddarlledu’n fyw’ oedd sain eu llais.

10.

Golygiadau a seiffro
Golygwyd y deunydd a gafwyd ar gyfer yr ymchwiliad, a lle bo hynny’n briodol,
defnyddiwyd seiffrau, yn unol â Phrotocol yr Ymchwiliad ar Olygu Dogfennau.762
Roedd hyn yn golygu (yn unol ag Atodiad A’r Protocol), y golygwyd caniatâd penodol
absennol i’r gwrthwyneb, hunaniaethau achwynwyr, dioddefwyr a goroeswyr
cam-drin plant yn rhywiol a phlant eraill; ac os oedd yr Ymchwiliad o’r farn bod eu
hunaniaeth yn ddigon perthnasol i’r ymchwiliad, defnyddiwyd seiffr.
Yn unol â’r Protocol, nid oedd hunaniaethau unigolion a gafodd eu dyfarnu’n euog
o gam-drin plant yn rhywiol (gan gynnwys y rhai hynny sydd wedi derbyn rhybudd
gan yr heddlu am droseddau sy’n gysylltiedig â cham-drin plant yn rhywiol) yn cael
eu golygu’n gyffredinol oni bai y byddai enwi’r unigolyn yn peryglu adnabod eu
dioddefwr ac yn yr achos hwnnw byddai seiffr yn cael ei ddefnyddio.

https://www.iicsa.org.uk/key-documents/791/view/restriction-order-15-august-2016_2.pdf
https://www.iicsa.org.uk/key-documents/3233/view/2017-10-19%20Restriction%20Order%20re%20documents%20
published%20on%20the%20Inquiry%20website%20during%20the%20Cambridge%20House%2C%20Knowl%20View%20
and%20Rochdale%20public%20hearing%20.pdf
762
www.iicsa.org.uk/key-documents/322/view/inquiry-protocol-on-redaction-of-documents_2.pdf
760
761
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Mae’r Protocol hefyd yn mynd i’r afael â’r sefyllfa mewn perthynas ag unigolion sy’n
cael eu cyhuddo, ond heb eu dyfarnu’n euog, o gam-drin plant yn rhywiol neu gamdrin corfforol arall yn erbyn plentyn, ac yn darparu y dylid golygu eu hunaniaeth a
gosod seiffr. Fodd bynnag, lle mae’r cyhuddiadau yn erbyn unigolyn mor adnabyddus
fel na fyddai’r broses olygu o unrhyw ddiben ystyrlon (er enghraifft, lle mae enw’r
unigolyn wedi’i gyhoeddi yn y cyfryngau rheoledig mewn cysylltiad â honiadau o
gam-drin), mae’r Protocol yn datgan y gall yr Ymchwiliad benderfynu peidio â golygu
eu hunaniaeth.
Yn olaf, mae’r Protocol yn cydnabod, er na fydd yr Ymchwiliad yn gwahaniaethu fel
mater o drefn rhwng unigolion sy’n wybyddus neu y credir eu bod wedi marw a’r rhai
sydd, neu y credir eu bod, yn fyw, gallai’r Ymchwiliad ystyried y ffaith bod unigolyn
wedi marw wrth ystyried p’un ai a ddylid golygu mewn achos penodol ai peidio.
Mae’r Protocol yn rhagweld y gall fod yn angenrheidiol i Gyfranogwyr Craidd fod
yn ymwybodol o hunaniaeth unigolion y mae eu hunaniaeth wedi cael ei olygu
ac o ystyried hynny mae seiffr wedi’i ddefnyddio, os yw’r un peth yn berthnasol
i’w diddordeb yn yr Astudiaeth Achos. Felly, roedd yr Ymchwiliad yn amrywio’r
Gorchymyn Cyfyngu ac yn rhoi allwedd ar led i rai o’r seiffrau i Gyfranogwyr Craidd
penodol.

11.

Llythyrau Rhybudd
Mae Rheol 13 o Rheolau Ymchwiliad 2006 yn darparu:
“(1)	Gall y cadeirydd anfon llythyr rhybudd at unrhyw unigolyn –
a.

y mae’n ystyried ei fod, neu sydd wedi bod, yn cael eu beirniadu yn y
gweithrediadau ymchwilio; neu

b.

y gellir cyfleu beirniadaeth o dystiolaeth a roddwyd yn ystod y
gweithrediadau ymchwilio; neu

c.

a allai fod yn destun beirniadaeth yn yr adroddiad, neu unrhyw adroddiad
interim.

(2)	Gall derbynnydd llythyr rhybudd ei ddatgelu i’w Gynrychiolydd cyfreithiol
cydnabyddedig.
(3)	Ni ddylai’r panel ymchwilio gynnwys unrhyw feirniadaeth benodol neu
arwyddocaol ynghylch unigolyn yn yr adroddiad, nac mewn unrhyw adroddiad
interim, oni bai –
a.

bod y cadeirydd wedi anfon llythyr rhybudd at yr unigolyn hwnnw; a

b.

bod yr unigolyn wedi cael cyfle rhesymol i ymateb i’r
llythyr rhybudd.”

Yn unol â rheol 13, anfonwyd llythyrau rhybudd fel y bo’n briodol i’r rhai hynny a
oedd yn cael eu cynnwys gan ddarpariaethau rheol 13, ac roedd y Cadeirydd a’r
Panel yn ystyried yr ymatebion i’r llythyrau hynny cyn cwblhau’r adroddiad.
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