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Michael O’Donoghue
Ganwyd Michael O’Donoghue yn Aldershot ym 1942. Pan oedd tua 2 neu 3 oed, cafodd ei roi
yng ngofal Tŷ Nasareth yn Romsey, Hampshire. Roedd yn cofio tra yn Nhŷ Nasareth, iddo gael
ei guro gan un o'r lleianod a byddai'n llefain yn y tai bach. Roedd yn ei ddisgrifio fel lle “creulon,”
lle roedd yn cael y gansen yn rheolaidd am wlychu'r gwely ac roedd ar ei gythlwng yn barhaus.
Roedd hefyd yn disgrifio cael ei daflu i lawr y grisiau gan un o'r lleianod ac yn dioddef anaf
pen difrifol.
Yn ogystal, tra yn Nhŷ Nasareth yn Romsey, cafodd Michael ei gam-drin yn rhywiol gan athro
a fyddai naill ai'n dod i'r ystafell gysgu yn ystod y nos a'i dreisio, neu'n mynd ag ef i fan unig a'i
gam-drin yno. Digwyddodd hyn bob wythnos am tua blwyddyn. Hefyd, cafodd Michael ei gamdrin yn rhywiol yn dreisgar gan fachgen hŷn yn y cartref a oedd yn cam-drin nifer o blant eraill
yn ogystal. Oherwydd y curo, y cywilydd a'r cam-drin yn rhywiol, roedd yn cofio meddwl ei fod
eisiau marw.
Ceisiodd mam Michael fynd ag ef yn ôl o Dŷ Nasareth pan briododd filwr Americanaidd. Fodd
bynnag, nid oedd yn gallu gwneud hynny ac fe'i symudwyd i Lundain. Yr hyn mae Michael yn
ei ddeall yw bod y lleianod yn Nhŷ Nasareth wedi dweud celwydd wrth ei fam a dweud ei fod
wedi'i fabwysiadu. Dywedwyd wrtho ar sawl achlysur ei fod yn blentyn amddifad ac nad oedd
ganddo unrhyw deulu, er ei fod yn gwybod nad oedd hynny'n wir. Rhedodd i ffwrdd a threulio
dros flwyddyn yn byw ar y strydoedd yn Southampton, ac yn ystod y cyfnod hwn profodd yr
hyn y mae'n ei gofio fel y foment fwyaf hapus o'i blentyndod – rhywun yn rhoi bynsen doeslyd a
mwg o goco iddo mewn siop fara.
Aethpwyd ag ef yn nes ymlaen i Dŷ Nasareth yn Hammersmith, Llundain, lle bu'n byw am
flwyddyn cyn iddo gael ei ddychwelyd i Romsey. Arhosodd Michael yno am ddwy flynedd, ac
ni ddioddefodd unrhyw gam-drin rhywiol yn ystod y cyfnod hwn – roedd yn cofio ei fod yn
rhy grac erbyn y cyfnod hwnnw ac “ni fyddwn yn gadael i neb ddod yn agos ataf”. Yn ystod ei
gyfnod yn Nhŷ Nasareth, roedd gofyn iddynt ysgrifennu llythyron adref oedd yn dweud eu
bod yn hapus, wrth gopïo'r hyn roedd y lleianod yn ei ysgrifennu ar y bwrdd du.
Mudwyd Michael i Awstralia ym 1953 a theithiodd ar y llong gyda'r Tad Stinson. Aethpwyd ag
ef i Glontarf, ac wedi cyrraedd roedd yn temlo bod y Brodyr Cristnogol yn codi ofn arno.
Lle roedd cam-drin corfforol yn y cwestiwn, ar ei ail ddiwrnod yn unig, cafodd ei guro am
wlychu'r gwely, a dywedwyd wrth y plant pe byddai unrhyw gwynion am y Brodyr yn cael
eu lledu tu allan i'r sefydliad, byddent yn cael eu chwipio. Roedd y Brodyr hefyd yn trefnu
cystadlaethau paffio rhwng y plant, a rhoddwyd awdurdod llwyr i fechgyn hŷn a ddewiswyd i
guro'r rhai iau. Roedd Michael yn cofio cael ei guro gan y Brawd Doyle am beidio â gweithio'n
ddigon caled, a gweld bachgen bach yn cael ei guro o fewn dim o golli'i fywyd gan y Brawd
Mohen. Roedd y Brawd Doyle yn trefnu diwrnodau cosb arbennig, pan fyddai'n eu gorfodi
i wylio ceffylau'n cael eu lladd oni bai y byddent yn cyfaddef i gyhuddiadau a luniwyd gan
y Brodyr.
Ynghylch amodau eraill, roedd Michael yn cofio bod yr anifeiliaid yn cael eu bwydo'n well na'r
plant a oedd yn troi at gael gweddillion allan o'r biniau. Roedd ganddynt ychydig iawn o ddillad,
roeddent yn cael eu gorfodi i wneud gwaith corfforol trwm a rhoddwyd addysg gyfyngedig
iawn iddynt. Mae'n cofio grŵp o leianod a ddaeth allan o Loegr i ymweld â'r plant a gweld rhai
ohonynt yn rhostio cath.
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Roedd Michael yn cofio bod gan y Brawd Doyle obsesiwn â “ffidlan” a byddai'n gofyn iddo â
phwy y bu'n ffidlan, gan ei guro tan iddo roi enwau. Mewn ymateb i'r ffaith ei fod yn gwlychu'r
gwely, rhoddwyd siociau trydanol i bidyn Michael.
Cafodd Michael ei gam-drin yn rhywiol gan reolwr theatr a fyddai'n ymweld â Chlontarf ac
yn anwesu'r plant. Roedd Michael hefyd yn disgrifio athro fel bod ag “arfer drwg iawn” o afael
mewn plant wrth eu pen-ôl ac roedd yn cofio bod yr athro wedi ceisio'i dreisio.
Disgrifiodd Michael y Brawd Murphy fel “pedoffilydd sadistig” a oedd wedi'i anwesu a'i
dreisio, a byddai'n gwneud yr un peth i blant eraill. Aeth hyn ymlaen am flynyddoedd ac yn ôl
Michael:
“Roeddwn mor ofnus ohono roeddwn yn cau fy llygaid ac yn ceisio diflannu.”
Yn olaf, disgrifiodd Michael y Brawd Angus yn mynd ag ef, yn ogystal â phlant eraill, i fferm
lle cafodd ei dreisio, gan ei adael yn rhy ofnus i symud. Cafodd Michael ei fygwth i beidio â
dweud wrth neb.
Yn gyffredinol, roedd Michael yn rhy ofnus i adrodd am yr hyn oedd yn digwydd oherwydd ei
fod yn ofni y byddai'n cael ei guro, ond dywedodd wrth un wraig roedd yn aros gyda hi o bryd
i'w gilydd yn Perth – fodd bynnag, nid oedd yn ei gredu.
Ar ôl i Michael adael Clontarf, cyhuddwyd y Brawd Murphy o droseddau troseddol ynghylch
cam-drin rhywiol, ond ni chafodd ei erlyn oherwydd bod y barnwr yn ystyried bod ganddo
“amgylchiadau lleihaëdig”.
Ymunodd Michael â chyd-achos yn erbyn y Brodyr Cristnogol ond dywedodd na lwyddodd
i'w cael i'r llys erioed. Dywedodd fod taliadau cymharol fach o'r cynllun iawndal weithiau'n
gwneud iddo deimlo ei fod wedi'i fradychu, gan nad oedd neb wedi'i ddwyn i gyfrif yn iawn
ac roedd yn teimlo fel pe bai'n cael ei ddistewi.
“Mae byw gydag anghyfiawnder trosedddwyr a oedd bob amser yn dod i ffwrdd â hi'n fy
ngwneud i losgi gan ddicter”.
Roedd yn teimlo'n rhwsytredig gydag oedi yn y sysytem cyfiawnder troseddol a dywedodd
bod:
“Angen dwyn y sefydliadau a'r llywodraethau a wnaeth y polisi i gyfrif am yr hyn
a ddigwyddodd i fi. Gall taliadau gwneud iawn wneud bywyd yn haws, ond tan i'r
llywodraethau a sefydlodd y cynllun allgludo plant a'r Eglwys Babyddol, y cefais fy
ngham-drin yn eu gofal, yn cael eu dwyn i gyfrif, ni fyddaf fyth yn teimlo fel bod yn gallu
rhoi'r gorau i'r mater neu fod gennyf gyfle i wella'n iawn."
Dywedodd Michael ei fod wedi bod yn chwilio am ei deulu ers 1964 a bod yr
Ymddiriedolaeth Plant Mudol wedi rhoi help sylweddol iddo.
“Bu fy mam farw'n gynharach eleni, yn ei 90au, heb unrhyw atebion pam roedd ei mab
wedi'i drin gyda'r fath greulondeb gan y rhai hynny rydym yn tybied y gallwn ymddiried
ynddynt. Gallem fod wedi cael oes gyfan gyda'n gilydd, ond yn lle hynny roedd y ddau
ohonom wedi dioddef yr unigrwydd ofnadwy a'r boen o golli teulu. Rwyf wedi byw oes
heb hunaniaeth ac wedi cario'r etifeddiaeth ofnadwy o fod yn blentyn Prydeinig y trodd fy
ngwlad ei chefn arno”.1
1
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Marcelle O’Brien
Ganwyd Marcelle yn Worthing, Sussex, i fam Seisinig a thad a oedd yn Ganadiad Ffrengig, a
oedd yn filwr yn gwasanaethu yma. Roedd ganddi dri sibling ac fe'i rhoddwyd mewn cartref
maeth pan oedd yn ifanc iawn, tua dwy flwydd oed. Tua phedair blwydd oed, fe'i mudwyd i
Awstralia gan Gymdeithas Fairbridge – mae'n cofio ei phen-blwydd yn bump tra'n teithio ar y
llong.
Rhoddodd dystiolaeth o gael ei cham-drin ar wahanol gyfnodau o'i hamser gyda Chymdeithas
Fairbridge, a oedd yn ystyried plant fel eu cyfrifoldeb tan eu bod yn 21 oed.
Aeth Marcelle i Ysgol Pinjarra Fairbridge ac mae'n disgrifio'r fam bwthyn yno fel “hen ast”.
Roedd hi'n sadistig ac yn greulon yn gorfforol yn ogystal ag yn feddyliol.
Yn gorfforol, roedd Marcelle yn cael ei tharo'n aml, ei gwthio yn ei chefn, ei gorfodi i gael
cawodydd oer a'i chloi mewn cwpwrdd:
“heb unrhyw oleuadau neu ddim byd tan eu bod yn ystyried ei bod yn iawn i chi ddod
allan”.
Roedd y fam bwthyn hefyd yn ei tharo gyda phren mesur ac roedd eraill yn defnyddio
cansen. Yn yr ysgol, byddai merched yn cael eu taro gyda ffon fawr o flaen y dosbarth, ac
roedd Marcelle yn temlo bod plant Fairbridge yn cael eu cosbi'n fwy nag eraill.
Roedd llawer o gam-drin geiriol yn yr ysgol hefyd: galwyd Marcelle yn “fastard” ac yn “hen
ast”, dywedwyd wrthi ei bod o'r gwter (yn “genau bach”), roedd hi'n neb, nid oedd neb ganddi
ac nid oedd rhieni ganddi – eu bod i gyd wedi marw. Nid oedd hyn yn wir. Roedd y plant yn
cael eu gwneud i deimlo'n ddiwerth.
Roedd plant a oedd yn gwlychu'r gwely yn cael eu trwynau wedi'u rhwbio ynddo neu'n cael
eu gorfodi i olchi'r llieiniau gwely a'u hongian fel bod eraill yn eu gweld. Nid oedd y misglwyf
yn cael ei esbonio i'r merched a chaniatwyd un pad y dydd yn unig iddynt; gallai hyn fod yn
annifyr ac yn codi cywilydd arnynt yn yr ysgol. Ni chaniatwyd i fechgyn a merched gymysgu
neu siarad â'i gilydd, ac roeddent yn cael eu cosbi pe byddent yn gwneud hynny. Roedd yn
rhaid iddynt weithio'n glanhau'r bythynnod, gan gynnwys lle roedd y staff yn byw, ac yn y
golchdy ar ôl yr ysgol. Ni roddwyd amser i'r plant wneud eu gwaith cartref ysgol a gadawodd
Marcelle yn nhrydedd flwyddyn yr ysgol uwchradd oherwydd, dywedwyd wrthi, “roedd
hi'n dwpsen”, mae'n ei gofio o hyd. Mae Marcelle yn disgrifio bwyd gwael iawn a theimlo ar
ei chythlwng bob amser. Weithiau byddai'n mynd i gytiau'r moch ac yn bwyta dyrneidiau o
rawn a fwriadwyd ar gyfer y moch, neu fynd â ffrwyth o'r berllan - ond gallai hynny olygu'r
gansen neu “gael eich taflu yn y cwpwrdd” pe byddech yn cael eich dal.
Rhoddodd Marcelle dystiolaeth bod CM-F35, y dirprwy bennaeth yn Pinjarra yn y cyfnod
hwnnw, wedi ymyrryd â hi'n rhywiol. Mae hi'n cofio ei fod yn ffeind ar y cyfan iddi, ond byddai'n
rhoi cwtshys iddi nad oeddent yn teimlo'n iawn a byddai weithiau'n cyffwrdd â'i phen-ôl. Nid
oedd yn gallu dweud dim byd oherwydd ei bod yn teimlo'n freintiedig i fod yn ei dŷ. Nid yw'n
gwybod pa mor bell y byddai CM-F35 wedi mynd, ond dechreuodd osgoi mynd i'w dŷ.
Gadawodd Marcelle Pinjarra yn 16 oed ac fe'i hanfonwyd i weithio ar fferm. Yma roedd
yn helpu i ofalu am fabi'r teulu a gyda'r coginio a'r glanhau, ond roedd amser rhydd ganddi
hefyd ac roedd y teulu'n garedig wrthi. Disgrifiodd sut roedd ffrind i'r ffermwr wedi cymryd
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diddordeb afiach ynddi a dechrau ei chyffwrdd yn rhywiol, er i hyn ddatblygu'n gyflym i lawer
mwy. Roedd gormod o gywilydd arni ddweud wrth y ffermwr ac roedd yn teimlo na fyddai
neb yn ei chredu, felly ysgrifennodd at CM-F35 a gofynnodd iddo drefnu ei bod yn gadael. Ni
roddodd help iddi ac, wrth i'r ymosodiadau gynyddu, roedd Marcelle yn teimlo nad oedd dewis
ganddi ond gadael. Roedd hi'n cofio mewn lleoliad arall ei bod wedi'i threisio gan dri gŵr ifanc,
ond ni adroddodd am hyn oherwydd nad oedd yn meddwl y byddai pobl yn ei chredu.
Dywedodd Marcelle wrthym am effeithiau ei phrofiad fel plentyn mudol ar ei bywyd.
Roedd addysg wael wedi niweidio'i gobeithion mewn bywyd. Ceisiodd ddysgu nyrsio ond nid
oedd yn gallu ymdopi â'r gwaith ysgrifenedig, mae hi'n meddwl yn bennaf oherwydd ei haddysg
wael.
Mae cam-drin corfforol yn ogystal â rhywiol wedi achosi problemau mewn perthnasau.
Roedd hi'n teimlo ei bod wedi'i gwthio i briodi erbyn 18 oed fel ei bod “oddi ar ddwylo
Fairbridge”. Cafodd bedwar o blant ond, oherwydd y cam-drin, nid yw erioed wedi teimlo'n
gyfforddus yn cael ei chyffwrdd gan ddynion ac nid oedd ei phriodas yn llwyddiannus.
Mae wedi cael gwaeledd meddwl ac iselder manig, ac mae wedi bod ar feddyginiaeth am
flynyddoedd.
“Ar ôl difetha fy mhlentyndod, roeddent wedyn wedi dinistrio fy mlynyddoedd cynnar fel
oedolyn.”
O 2009, cafodd Marcelle gefnogaeth gan yr Ymddiriedolaeth Plant Mudol y mae ei staff,
dywed, wedi bod o help mawr. Dyma'r tro cyntaf iddi siarad yn llawn am ei chamdriniaeth.
Roeddent wedi'i chefnogi i wneud cais i Gynllun Iawndal Gorllewin Awstralia ac roeddent
wedi'i helpu i ddod o hyd i'w theulu. Mae Marcelle nawr mewn cysylltiad â'i mam a'i chwaer
yn Llundain a gyda theulu ei thad yng Nghanada. O'i phedwar plentyn ei hun mae ganddi
gyfanswm o 43 o wyrion a gorwyrion.
Roedd Marcelle hefyd wedi darganfod bod ei symudiad i Awstralia wedi digwydd er bod
ei mam faeth yn dymuno ei mabwysiadu, yn ôl pob golwg oherwydd bod Fairbridge DU yn
ystyried na fyddai'n briodol cysylltu â'i mam naturiol i gael caniatâd cyfreithiol. Mae tystiolaeth
yn nodi bod yr awdurdod lleol ar yr adeg honno'n ystyried mabwysiadu fel yr opsiwn gorau.
Ar ddiwedd ei thystiolaeth, esboniodd Marcelle ei bod wedi teithio'r holl ffordd o Awstralia i roi
tystiolaeth:
“... i ddihuno llywodraeth Prydain, pobl Prydain, i'r union bethau a ddigwyddodd i
ni i gyd.”2
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Crynodeb Gweithredol
Dros gyfnod o sawl blwyddyn cyn ac ar ôl yr Ail Ryfel Byd, roedd llywodraethau olynol y
Deyrnas Unedig wedi caniatáu i blant gael eu cymryd oddi ar eu teuluoedd, cartrefi gofal a
gofal maeth yn Lloegr a Chymru i gael eu hanfon i sefydliadau neu deuluoedd dramor, heb
eu rhieni. Anfonwyd y plant mudol hyn yn bennaf i Ganada, Awstralia, Seland Newydd a
De Rhodesia (Simbabwe nawr). Roedd adrannau'r llywodraeth, awdurdodau cyhoeddus ac
elusennau'n cymryd rhan yn y rhaglenni mudo plant hyn ac yn gyfrifol, i raddau amrywiol,
am yr hyn a ddigwyddodd wedi hynny i'r plant. Wedi'r rhyfel, mudwyd tua 4,000 o blant, i
Awstralia'n bennaf.
Mae'r adroddiad hwn yn nodi canlyniadau gwaith ymchwil yr Ymchwiliad i brofiadau plant
mudol, a'r graddau roedd sefydliadau'n cymryd gofal digonol i ddiogelu'r plant hyn rhag
cam-drin rhywiol. Roedd yr ymchwiliad hefyd yn archwilio'r graddau roedd y sefydliadau a
oedd yn gysylltiedig yn gwybod, neu y dylent fod wedi gwybod, am gam-drin plant mudol
yn rhywiol a sut y maent wedi ymateb i unrhyw wybodaeth o'r fath. Yn olaf, roedd yn
ystyried pa mor ddigonol oedd cefnogaeth ac iawndaliadau am gam-drin rhywiol, os o gwbl,
a ddarparwyd gan y sefydliadau o dan sylw. Er bod canolbw ynt yr Ymchwiliad ar gam-drin
rhywiol, mae'r adroddiadau am ffurfiau eraill o gamdriniaeth yn darparu cyd-destun hanfodol
ar gyfer deall profiadau plant mudol.
Roedd sawl tyst yn disgrifio cyfundrefnau 'gofal' a oedd yn cynnwys cam-drin corfforol, camdrin emosiynol ac esgeulustod, yn ogystal â cham-drin rhywiol, yn y lleoliadau gwahanol y
cawsant eu hanfon. Roedd rhai'n disgrifio chwant bwyd parhaus, esgeulustod meddygol ac
addysg wael, ac roedd gan yr olaf, mewn sawl enghraifft, ganlyniadau gydol oes. Yn ôl unrhyw
safonau o ofal plant, ar yr adeg honno neu ar hyn o bryd, roedd hyn i gyd yn anghywir.
Dywedodd un plentyn mudol blaenorol fod ei brofiadau mewn un ysgol “yn cael eu disgrifio'n
well fel arteithio na cham-drin”, gan ddweud ei fod yn cael ei gloi mewn lle a adnabuwyd
fel 'y ddaeargell' heb fwyd neu ddŵr am ddyddiau. Dywedodd un arall am waith “corfforol
caled” wrth adeiladu adeilad ysgol newydd. Dywedodd un arall eto iddo fethu â derbyn sylw
meddygol, a olygodd colli llygad. Mewn rhai mannau, roedd bechgyn a merched yn cael eu
curo'n barhaus, a disgrifiodd un tyst sut roedd wedi ceisio lladd ei hun yn 12 oed.
Mewn digwyddiad arbennig o ofnadwy, clywom am geffyl anwes roedd y plant yn dwlu arno'n
cael ei ladd yn sadistaidd, y gorfodwyd grŵp o 15 o blant ei wylio fel ffurf o gosb gasgliadol
am ddrygioni honedig. Digwyddodd hyn yn ystod yr adeg a adnabuwyd fel 'Diwrnod Cosb
Arbennig' yng Nghlontarf (un o'r sefydliadau yr anfonwyd plant mudol iddo). Roedd hyn yn
cyfleu'r amgylchedd ciaidd a chreulon i'r dim roedd sawl plentyn mudol yn byw ynddo.
Clywom fod ychydig o ffyrdd, os o gwbl, o adrodd am gam-drin ac roedd plant yn byw mewn
ofn y byddai dial os byddent yn gwneud felly. Nid oeddent yn cael eu credu ac yn cael eu
bygwth, yn aml gan drais. Dywedwyd wrth un tyst am 'weddïo' ar ran ei chamdriniwr, gyda dim
camau pellach yn cael eu cymryd am y cam-drin. Dywedwyd wrth un arall am beidio â dweud
wrth neb pan adroddodd ei fod wedi'i dreisio.
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I rai plant, un o'r agweddau mwyaf distrywiol o'u profiad oedd dweud celwydd wrthynt
am eu cefndir teuluol, a hyd yn oed am a oedd eu rhieni'n fyw neu farw. Roedd gan hyn
effaith gydol oes, gan gynnwys ar eu lles corfforol a meddyliol a'u gallu i ffurfio perthnasau.
Cafodd y broblem hon ei gwneud yn waeth gan rai sefydliadau a oedd wedi methu â chadw
cofnodion yn iawn, neu wedi colli cofnodion, gan ddwyn hunaniaeth y plant hyn oddi arnynt i
bob pwrpas. Ni ellir gorbwysleisio effeithiau'r esgeulustod a'r arfer gwael hwn.
Roedd yr asiantaethau a oedd yn rhan o 'anfon' plant i'r rhaglenni mudo yn sefydliadau
gwirfoddol ar y cyfan, gyda nifer fach yn cael eu mudo gan awdurdodau lleol. Roedd rhai
sefydliadau, fel Cymdeithas Fairbridge a Barnardo’s, yn gweithredu fel sefydliadau anfon yn
ogystal â derbyn, gan ddarparu ysgolion a chartrefi yn y wlad y mudwyd iddi. Roedd eraill
yn mudo plant i sefydliadau a gynhaliwyd gan fudiadau eraill. O dystiolaeth a oedd ar gael
i'r Ymchwiliad, roedd teimlad bod y plant hyn yn cael eu trin gan rai o'r sefydliadau anfon fel
‘nwyddau’ gydag un sefydliad yn cyfeirio hyd yn oed at ei ‘gais’ am nifer penodol o blant i'w
hanfon i Awstralia.
Roedd nifer o'r sefydliadau gwirfoddol a oedd yn cymryd rhan wedi methu yn eu dyletswydd i
ddefnyddio monitro neu ôl-ofal iawn, wedi anfon plant, mewn rhai achosion mor ifanc â 5, i ochr
arall y byd. Er bod rhai (megis Cymdeithas Fairbridge) yn gweithredu ffurf o fonitro ôl-fudo, nid
oedd y systemau hyn yn rhai cadarn, ac nid oedd gan rai (megis Chwiorydd Nasareth, wrth fudo
i sefydliadau'r Brodyr Cristnogol) unrhyw system fonitro ôl-fudo o gwbl.
Roedd rhai sefydliadau'n ymateb yn well nag eraill i gyhuddiadau neu dystiolaeth o gam-drin
rhywiol pan amlygwyd y rhain iddynt: er enghraifft, gohiriodd Barnardo’s fudo pan ddaeth
tystiolaeth o gam-drin rhywiol i'r amlwg yn ei ysgol yn Picton yn Awstralia, tra methodd
Cymdeithas Fairbridge ag ymateb yn briodol i gyfres o gyhuddiadau o'r fath yn ei hysgolion yng
Nghanada yn ogystal ag Awstralia.
Er hyn, barn ysgubol yr Ymchwiliad mai'r sefydliad a oedd i'w feio'n bennaf am barhad rhaglenni
mudo plant ar ôl yr Ail Ryfel Byd oedd Llywodraeth Ei Mawrhydi (LlEM). Roedd y polisi hwn yn
un â diffygion mawr, fel y mae HMG nawr yn ei dderbyn. Roedd wedi'i weithredu'n wael gan
sawl sefydliad gwirfoddol ac awdurdod lleol, ond fe'i caniatwyd gan lywodraethau Prydeinig
dilynol i aros mewn grym, er gwaethaf catalog o dystiolaeth a oedd yn dangos bod plant yn
dioddef triniaeth wael a cham-drin, gan gynnwys cam-drin rhywiol.
Nid oedd modd cyfiawnhau'r polisi a gallai HMG fod wedi penderfynu ei derfynu, neu liniaru
rhai o'i effeithiau mewn arfer wrth weithredu ar rai pwyntiau allweddol, ond ni wnaeth hynny.
Er enghraifft, roedd yr Ymchwiliad wedi cael trafferth deall pam bod HMG wedi gosod proses
gyfreithiol ffurfiol ar gyfer caniatâd i fudo plant yng ngofal awdurdod lleol (trwy'r Swyddfa
Gartref) eto nid oedd wedi gweithredu'r un rheolau yn achos mudo plant a oedd yn cael eu
hanfon dramor gan sefydliadau gwirfoddol.
Mae enghraifft arall yn cynnwys ymateb HMG i adroddiad Pwyllgor Curtis ym 1946 mewn
perthynas â phlant mudol. Roedd adroddiad Curtis yn drobwynt yn hanes gofal plant yn
y DU. Gosododd ddisgwyliadau eglur ar gyfer arfer gofal plant yn y dyfodol ac roedd yn
eglur yn ei ddisgwyliadau o'r gofal i'w roi i blant mudol. I bob diben roedd wedi cynnig
rhagdybiaeth yn erbyn mudo, gan bwysleisio y dylai anghenion plant unigol fod o'r pwys
mwyaf. Derbyniwyd ei argymhellion gan HMG, a daeth y Swyddfa Gartref yn gyfrifol
am gamau gweithredu yn achos plant mudol. Drafftiwyd memorandwm, gan ddangos
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disgwyliadau'r Swyddfa Gartref mewn manylder ynghylch gofal plant mudol, a ddylai fod
“ar yr un lefel” â'r hyn a gynigiwyd ar gyfer y Deyrnas Unedig. Tra bod hyn i'w glodfori, nid
oedd angen unrhyw atebolrwydd ffurfiol ar ran asiantaethau anfon. Nid oedd yn ymddangos
bod unrhyw gamau gweithredu ystyrlon yn cael eu cymryd gan y Swyddfa Gartref i sicrhau
bod yr asiantaethau anfon yn gwneud ymdrechion i weithredu'r memorandwm neu'n wir y
cytundebau a gytunwyd yn hwyrach â'r asiantaethau.
Roedd sawl adroddiad ar fudo plant ar gael i HMG yn ystod y 1950au. Efallai mai'r mwyaf
arwyddocaol oedd adroddiad Ross (1956). Ymwelodd Ross â 26 allan o 39 sefydliad yn
Awstralia lle roedd plant mudol o Brydain yn cael eu hanfon. Roedd yr adroddiadau am sawl un
o'r mannau hyn yn feirniadol dros ben. Barnwyd bod yr amodau mewn sawl un ohonynt mor
ddrwg fel y cawsant eu gosod ar 'gosbrestr' a'u hystyried fel peidio â bod yn addas i dderbyn
unrhyw blant mudol arall. Eto, ni wnaeth HMG ddim effeithiol i ddiogelu'r plant.
Daethom i'r casgliad mai'r prif reswm am fethiant HMG i weithredu oedd gwleidyddiaeth
y dydd, a oedd yn cael ei blaenoriaethu'n gyson dros les y plant. Roedd HMG yn amharod
i beryglu perthnasau â llywodraeth Awstralia wrth dynnu'n ôl o'r cynllun, a hefyd i siomi
sefydliadau haelionus fel Barnardo’s a Chymdeithas Fairbridge. Roedd sawl sefydliad o'r fath
yn mwynhau nawdd gan unigolion dylanwadol a safle, ac mae'n eglur mewn rhai achosion fod
osgoi cywilydd a risg enw da'n fwy pwysig na chyfrifoldebau'r sefydliadau tuag at blant mudol.
Rydym yn deall y mudwyd y plentyn olaf i Awstralia ym 1970. Nid ydym wedi gweld unrhyw
dystiolaeth bod mudo wedi dod i ben oherwydd bod HMG wedi penderfynu ei fod yn anghywir.
Ymddengys ei fod wedi dod i ben o leiaf yn rhannol oherwydd nad oedd “cyflenwad” mwyach
o blant addas. Gwrthododd niferoedd cynyddol o weithwyr proffesiynol gofal plant y cynllun
ar sail foesegol ac ethegol, gan gadarnhau safbwynt a oedd gan y rhan fwyaf o awdurdodau
lleol ers adroddiad Curtis. Roedd nifer bach o sefydliadau gwirfoddol wedi tynnu'n ôl ar gam
cymharol gynnar. Roedd eraill a oedd yn cymryd rhan fwy gweithredol wedi dilyn yn y pen
draw.
Daeth yr Ymchwiliad i'r casgliad fod sawl llywodraeth ar ôl 1970 wedi methu â derbyn
cyfrifoldeb llawn am rôl HMG mewn mudo plant. Dywedodd Syr John Major yn gyhoeddus
ei fod “yn ymwybodol bod honiadau o gam-drin nifer o blant mudol yn gorfforol ac yn rhywiol
rai blynyddoedd yn ôl, ond y byddai unrhyw honiadau o'r fath yn fater i awdurdodau Awstralia”.
Roedd hyn yn adlewyrchu safle polisi a gadwyd trwy gydol yr 1990au a'r 2000au.
Yn 2010, ymddiheurodd Gordon Brown, y Prif Weinidog ar yr adeg honno, yn gyhoeddus i
blant mudol blaenorol ar ran HMG a sefydlodd y Gronfa Adfer Teuluoedd.
Mae nifer, ond nid pob un, o'r sefydliadau gwirfoddol a chyhoeddus oedd yn cymryd rhan
mewn mudo plant wedi ymddiheuro am eu rôl ynddo, rhai'n fwy llawn nag eraill, a rhai am y tro
cyntaf yn eu tystiolaeth a roddwyd i'r Ymchwiliad hwn. Dylai unrhyw gynllun cynhwysfawr am
wneud iawn ar gyfer plant mudol gynnwys ymddiheuriad a chydnabyddiaeth, cefnogaeth ac
iawndal ariannol. Mae rhai o'r sefydliadau o dan sylw wedi mynd i'r afael â rhai o'r agweddau
hyn, ond nid ydym yn ymwybodol o unrhyw gynllun sy'n mynd i'r afael â nhw i gyd.
Rydym wedi gwneud nifer bach o argymhellion, gan ganolbwyntio ar yr angen i HMG sefydlu
cynllun iawndal yn syth ar gyfer plant mudol sydd wedi goroesi.
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Rhan A

Cyflwyniad
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Cyflwyniad
Mae ymchwiliad Diogelu Plant Y Tu Allan i'r Deyrnas Unedig yn ymchwiliad i'r graddau y mae
sefydliadau a mudiadau yn Lloegr a Chymru wedi ystyried eu cyfrifoldebau i ddiogelu plant y tu
allan i'r Deyrnas Unedig (DU) rhag cam-drin rhywiol.
Mae'r pwnc eang hwn wedi'i rannu i Astudiaethau Achos. Mae'r Astudiaeth Achos gyntaf
wedi bod yn archwiliad o unrhyw fethiannau sefydliadol gan sefydliadau sydd wedi'u lleoli
yng Nghymru a Lloegr sy'n ymwneud â cham-drin plant yn rhywiol a oedd yn gysylltiedig â
rhaglenni mudo plant.
Roedd y rhaglenni hyn yn cynnwys mynd â phlant o gartrefi gofal neu eu teuluoedd yn Lloegr
a Chymru, a lleoli'r plant hynny mewn sefydliadau neu gyda theuluoedd dramor, heb eu rhieni.
Anfonwyd y rhan fwyaf o blant mudol o Brydain i Ganada, Awstralia, Seland Newydd a De
Rhodesia (Simbabwe nawr). Roedd gan adrannau'r llywodraeth, awdurdodau cyhoeddus a
sefydliadau preifat a/neu elusennol yn Lloegr a Chymru rolau gwahanol yn y rhaglenni hyn.
Mae astudiaethau blaenorol, megis adolygiad 1998 o les plant mudol o Brydain yn flaenorol
a gynhaliwyd gan Bwyllgor Dethol Tŷ'r Cyffredin ar Iechyd,3 wedi cydnabod bod plant mudol
yn aml wedi dioddef amodau anodd iawn, cam-drin corfforol a cham-drin rhywiol cyn iddynt
fudo, yn ystod eu taith ac yn y sefydliadau yr anfonwyd nhw iddynt. Mae llywodraeth y
DU wedi cydnabod yn flaenorol y cam-driniwyd plant yn y rhaglenni plant mudol. Yn 2010,
ymddiheurodd y Prif Weinidog ar yr adeg honno, Gordon Brown yn gyhoeddus wrth blant
mudol blaenorol.4
Ystyriwyd cyfrifoldeb rhai o'r sefydliadau derbyn ar gyfer cam-drin plant yn rhywiol, a lefel
ddigonol gwneud iawn ar gyfer plant mudol blaenorol, gan Gomisiwn Brenhinol Awstralia i
Ymatebion Sefydliadol i Gam-drin Plant yn Rhywiol (Comisiwn Brenhinol Awstralia).5
Mae'r Ymchwiliad Cam-drin Sefydliadol Hanesyddol yng Ngogledd Iwerddon (HIA), a
gyflwynodd adroddiad ym mis Ionawr 2017, hefyd wedi archwilio profiadau 50 o ymgeiswyr
a oedd mewn sefydliadau yng Ngogledd Iwerddon cyn cael eu hanfon i Awstralia fel plant
mudol.6
Fodd bynnag, erys ychydig iawn o ymwybyddiaeth gyhoeddus yn Lloegr a Chymru ynghylch
hyd a lled llawn y rhaglenni hyn, sut roeddent wedi'u cynnal, eu heffeithiau ar y plant a oedd yn
rhan ohonynt ac, yn arbennig, yr honiadau a'r dystiolaeth o gam-drin rhywiol yn gysylltiedig â
nhw.

Y Tŷ Cyffredin, Y Pwyllgor Iechyd, Sesiwn 1997-98, Y Trydydd Adroddiad (1998).
HC Deb, 24 Chwefror 2010, colofn 301.
5
Comisiwn Brenhinol Awstralia i Ymatebion Sefydliadol i Gam-drin Plant yn Rhywiol, Adroddiad ar Astudiaeth Achos Rhif 5,
Fferm Hyfforddi Riverview Byddin yr Iachawdwriaeth, Queensland; Adroddiad ar Astudiaeth Achos Rhif 11, Cartrefi'r Brodyr
Cristnogol yn Castledare, Clontarf, Tardun a Bindoon yng Ngorllewin Awstralia; Adroddiad ar Astudiaeth Achos Rhif 26,
Cartref Plant Amddifad San Joseff, Neerkol.
6
Adroddiad yr Ymchwiliad Cam-drin Sefydliadol Hanesyddol (cyflwynwyd i Brif Weinidog Gogledd Iwerddon ar 6 Ionawr
2017), Modiwl 2, Pennod 6.
3
4
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Hyd yn hyn, nid oes unrhyw ymchwiliad cyhoeddus yn Lloegr a Chymru wedi ymgymryd
â dadansoddiad parhaus a phenodol o honiadau o gam-drin plant mudol yn rhywiol a
methiannau posibl gan sefydliadau â'u canolfan yn Lloegr a Chymru mewn perthynas â'r
cam-drin hwnnw. Dyma'r hyn y mae'r Astudiaeth Achos hon yn ceisio mynd i'r afael ag ef.
Mae llawer o blant mudol blaenorol yn heneiddio ac rydym yn deall bod llawer yn wael eu
hiechyd, a oedd yn peri i'r Astudiaeth Achos hon fod yn un o frys arbennig i'r Ymchwiliad.
Noder y broses a fabwysiadwyd gan yr Ymchwiliad yn Atodiad 1 yr adroddiad hwn.
Rhoddwyd statws Cyfranogwr Craidd o dan Reol 5 Rheolau'r Ymchwiliad 2006 i ddau
unigolyn a phum sefydiad. Cynhaliwyd tri gwarandawiad rhagarweiniol gennym ym
mis Gorffennaf 2016, Chwefror 2017 a Mai 2017 i agor yr Astudiaeth Achos a delio â
materion trefniadol. Cynhaliodd yr Ymchwiliad wrandawiadau cyhoeddus sylweddol yn y
Ganolfan Datrys Anghydfod Rhyngwladol, Llundain, am 20 niwrnod yn Chwefror, Mawrth a
Gorffennaf 2017.
Cafwyd tystiolaeth gan yr Ymchwiliad o amrywiaeth eang o ffynonellau. Cafwyd sawl mil
o dudalennau o dystiolaeth gan dystion a deunydd dogfennol. Roedd y tystion a roddodd
dystiolaeth i'r Ymchwiliad yn cynnwys plant mudol blaenorol, y Dr Margaret Humphreys o'r
Ymddiriedolaeth Plant Mudol (CMT), cynrychiolwyr y sefydliadau yn Lloegr a Chymru a oedd
yn cymryd rhan yn y rhaglenni, a dau brif weinidog Prydeinig blaenorol. Yn ogystal, rhoddwyd
cyngor helaeth i'r Ymchwiliad gan yr Athro Stephen Constantine (Athro Emeritws Hanes
Prydeinig Modern ym Mhrifysgol Caerhirfryn) a'r Athro Gordon Lynch (Athro Diwinyddiaeth
Fodern ym Mhrifysgol Caint), arbenigwyr ar raglenni mudo plant. Cynhyrchwyd adroddiad ar
y cyd ganddynt a 21 o adroddiadau Addenda. Datgelwyd deunydd perthnasol i'r Cyfranogwyr
Craidd.
Canolbwynt amser yr Astudiaeth Achos oedd y cyfnod wedi'r Ail Ryfel Byd (‘Ôl-Ryfel’), ond
roedd yn angenrheidiol ystyried peth tystiolaeth a oedd yn ymwneud â'r blynyddoedd cyn
1945 er mwyn deall yn iawn yr hyn a ddaeth yn hwyrach.
Mae cyfeiriadau yn nhroednodiadau'r adroddiad, megis ‘EWM000005’, at ddogfennau sydd
wedi'u dyfynnu mewn tystiolaeth a gellir dod o hyd iddynt ar wefan yr Ymchwiliad. Mae
cyfeiriad megis ‘Lynch 11 Gorffennaf 2017 15/1-16/5’ at adysgrif y gwrandawiad sydd hefyd ar
gael ar y wefan. Mae'r cyfeiriad penodol hwnnw at dystiolaeth yr Athro Lynch ar 11 Gorffennaf
2017 ar dudalen 15, llinell 1 i dudalen 16, llinell 5 adysgrif y diwrnod hwnnw.
Mae'r materion rydym wedi ceisio mynd i'r afael â nhw yn yr Astudiaeth Achos hon yn deillio
o ddiffiniad cwmpas yr Astudiaeth Achos a nodwyd gan yr Ymchwiliad a'r Cylch Gorchwyl ar
gyfer yr Ymchwiliad a nodwyd gan yr Ysgrifennydd Cartref, fel a ganlyn:
a. Y graddau yr oedd adrannau'r llywodraeth, awdurdodau cyhoeddus, sefydliadau
preifat a/neu elusennol yn Lloegr a Chymru yn ymwybodol o honiadau neu dystiolaeth
o gam-drin rhywiol yn ymwneud â phlant a oedd yn gysylltiedig â rhaglenni mudo
plant;
b. Y graddau y dylai unrhyw rai o'r cyrff hynny fod wedi bod yn ymwybodol o honiadau
neu dystiolaeth o gam-drin rhywiol a oedd yn ymwneud â phlant a oedd yn
gysylltiedig â rhaglenni mudo plant;
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c. A oedd unrhyw rai o'r cyrff hynny, yn ystod y cyfnod mudo, yn ymwybodol o
honiadau neu dystiolaeth o gam-drin rhywiol a oedd yn ymwneud â phlant a oedd yn
gysylltiedig â rhaglenni mudo plant, wedi cymryd camau priodol mewn ymateb;
d. A oedd y cyrff hynny wedi cymryd gofal digonol i ddiogelu plant a oedd yn gysylltiedig
â rhaglenni mudo plant rhag cam-drin rhywiol;
e. A oedd unrhyw rai o'r cyrff hynny, ar ôl terfynu'r rhaglenni mudo plant, yn ymwybodol
o honiadau neu dystiolaeth o gam-drin rhywiol a oedd yn ymwneud â phlant a oedd yn
gysylltiedig â'r rhaglenni hynny, wedi cymryd camau priodol mewn ymateb;
f. Pa gefnogaeth a iawndaliadau, os o gwbl, a gynigiwyd i unigolion a ddioddefodd gamdrin rhywiol sy'n gysylltiedig â'u cynnwys mewn rhaglenni mudo plant;
g. A fu unrhyw fecanweithiau cefnogaeth ac iawndaliadau a gynigiwyd i unigolion a
ddioddefodd gam-drin rhywiol sy'n ymwneud â'u cynnwys mewn rhaglenni mudo
plant yn ddigonol.
Nodir ein canfyddiadau mewn testun du, wedi'i italeiddio.
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Rhan B

Cam-drin Plant yn Rhywiol
yn y Rhaglenni Mudo Plant
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1. Hanes byr mudo plant
1. Gellir olrhain mudo plant yn ôl i 1618 pan oedd plant tlawd yn cael eu hanfon i'r
trefedigaethau yn America fel prentisiaid. Rhoddodd yr Athro Constantine a'r Athro
Lynch drosolwg hanesyddol llawn i ni o'r rhaglenni mudo plant.7 Esboniwyd ganddynt
yr ystyrir yn gyffredinol, bod plant mudol, sef y rhai hynny a fudodd dramor heb eu
rhieni, yn blant o dan oedran gadael yr ysgol (14 ar yr adeg honno). Cyfeirir at y rhai
hynny rhwng 14 a 18 yn gyffredinol fel mudwyr ‘ifanc'. Roedd pum oed weithiau'n
cael ei ystyried fel isafswm ond ceir enghreifftiau niferus o blant iau'n cael eu mudo.
Disgrifiwyd llawer o blant mudol fel ‘plant amddifad’ ond mewn gwirionedd roedd
ganddynt un neu ddau riant yn fyw.8
2. Dros amser, sefydlodd unigolion arbennig raglenni mudo penodol: er enghraifft,
sefydlodd y Capten Brenton Gymdeithas Ffrind Plant a oedd yn anfon plant i Dde
Affrica, a sefydlodd Annie Macpherson a Maria Rye gynllun mudo plant i Ganada.
Daeth cymdeithasau gwirfoddol megis Barnardo’s, Cartrefi'r Quarrier, y Cartref
Plant Cenedlaethol (NCH), Cymdeithas Plant Digartref Eglwys Loegr a Chymdeithas
Fairbridge i gael eu cynnwys, fel yr Eglwys Gatholig. Roedd y rhesymegau ynghylch
mudo'n amrywio ond yn gryno roeddent yn cynnwys “honiadau dyngarol eu bod yn
achub plant rhag amgylcheddau tlawd ac anaddas ac yn rhoi cyfleoedd newydd iddynt
dramor, cynlluniau ymerodraethol i atgyfnerthu'r boblogaeth wyn, Eingl-Sacsonaidd
mewn tiriogaethau ymerodorol, [a] phryderon crefyddol ynghylch gwarchod ffydd
Gatholig plant neu sicrhau bod enwad arbennig yn cael ei gynrychioli'n dda ymhlith
ymsefydlwyr ymerodrol”.9 Ystyriwyd mudo plant yn fwy cost effeithiol na chadw plant
mewn cartrefi preswyl ym Mhrydain (er ein bod yn amau a oedd hyn yn gywir mewn
gwirionedd).10
3. Aeth y nifer mwyaf o bell ffordd o blant mudol, tua 90,000, i Ganada o'r 1860au.11
Ar ôl 1924, roedd plant yn cael eu mudo i ofal sefydliadol yng Nghanada'n unig, yn
wir dim ond i Ysgol Fferm Tywysog Cymru yn British Columbia lle anfonwyd 329 o
blant.12
4. Roedd mudo plant wedi'r Rhyfel i Seland Newydd yn cynnwys y Gynghrair
Dramor Frenhinol a anfonodd tua 549 o blant i ofal maeth.13
5. O 1947 i 1965, mudodd wyth sefydliad a gymeradwywyd gyfanswm o 3,170 o
blant i Awstralia. Y blynyddoedd brig ar gyfer mudo plant i Awstralia oedd 1947 ac
1950 i 1955. Anfonwyd cyfanswm o tua 400 o blant gan awdurdodau lleol, canran
fach o gyfanswm y plant mewn gofal awdurdod lleol. Yn gyffredinol, syrthiodd y
7
Constantine a Lynch, 27 Chwefror 2017 80-161; EWM000005; EWM000178; EWM000229; EWM000370; EWM000402.
Cyfeiriwyd at rannau perthnasol o'r adroddiadau hyn yn y ddogfen hon fel bod yn briodol.
8
Constantine 27 Chwefror 2017 84-91; 98.
9
Constantine 27 Chwefror 2017 121-122.
10
Constantine 27 Chwefror 2017 93-105; 121-122; 111-113.
11
Constantine 27 Chwefror 2017 92; 105-108.
12
Constantine 27 Chwefror 2017 92; 105-108; 110.
13
Constantine 27 Chwefror 2017 108-110.
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nifer a fudwyd i Awstralia yn ystod y cyfnod hwn yn brin iawn o'r 50,000 o blant ar
eu pen eu hun roedd Llywodraeth Cymanwlad Awstralia wedi cynllunio eu derbyn
yn syth wedi'r Rhyfel. Clywodd yr Ymchwiliad dystiolaeth arbenigol am frwdfrydedd
yr awdurdodau yn Awstralia i ddefnyddio mudo plant i gynyddu'r boblogaeth wyn
(ac felly gallu'r farchnad lafur a gobeithion yn y dyfodol ar gyfer yr economi) yn
Awstralia. Cynyddwyd hyn yn ystod yr Ail Ryfel Byd: roedd yr awdurdodau yn
Awstralia'n bryderus am berygl gwlad fawr gyda phoblogaeth dwysedd isel rhag
bygythiad milwrol o'r gogledd. Daeth yr ymadrod ‘poblogi neu farw’ i sbarduno polisi
mudo Awstralia.14
6. Roedd mudo plant wedi'r Rhyfel i Dde Rhodesia yn golygu yr anfonwyd 276 o
blant i Goleg Coffa Fairbridge Rhodesia.15
7. Roedd gan Lywodraeth Ei Mawrhydi (HMG) rôl ganolog mewn mudo plant. Yn y
lle cyntaf, roedd plant a anfonwyd dramor gan sefydliadau Deddf y Tlodion, wedi'u
cyllido gan drethdalwyr lleol, ac roedd y cymdeithasau gwirfoddol a oedd hefyd yn
mudo plant yn gwbl ddibynnol ar roddion gan apeliadau elusennol. Roedd yr olaf yn
hysbysebu manteision mudo ac mewn sawl modd yn ennill cymeradwyaeth unigolion
clerigol, gwleidyddol uchel eu statws ac unigolion blaenllaw eraill, gan gynnwys
aelodau'r Teulu Brenhinol.16 Roedd Deddf Anheddu'r Ymerodraeth 1922 (ESA) yn
darparu ar gyfer cefnogaeth ariannol gan HMG ar gyfer y rhaglenni (oni bai am un
Seland Newydd17). Roedd cyllid HMG yn talu am gost teithiau'r plant ac elfen cynnal
a chadw tan eu bod yn 16, ac roedd y gefnogaeth ariannol hon gan HMG yn rhoi
cymeradwyaeth gyhoeddus bellach ar gyfer y rhaglenni.18 Adnewyddwyd yr ESA ym
1937, 1952, 1957, 1962 ac 1967, ac yna daeth i ben ym 1972. Ceir rhai pryderon am
a wariwyd yr holl gyllid ar ofal plant; er enghraifft, wrth arolygu Tardun, Gorllewin
Awstralia, ym 1942, sylwodd Syr Ronald Cross nad oedd yn gallu deall lle roedd yr
arian yn mynd, o ystyried y dillad gwael roedd y bechgyn yn eu gwisgo.19 Roedd
HMG hefyd yn gyfrifol am y fframwaith rheoleiddiol a goruchwyliol roedd mudo
plant yn gweithredu o'i fewn, er bod y fframwaith hwnnw'n gyfyngedig.
8. O'r sefydliadau 'anfon', roedd y mwyafrif, os nad i gyd, wedi bod yn cymryd rhan
mewn mudo cyn yr Ail Ryfel Byd ('cyn y Rhyfel'). Roeddent yn un o'r canlynol:
a. Sefydliadau lles plant (elusennau neu urddau crefyddol) a oedd yn darparu
sefydliadau preswyl ar gyfer plant yn y DU, lle roedd mudo'n ffurfio rhan
gymharol fach o'u gwaith;
b. Sefydliadau oedd â chyfrifoldeb mudo'n unig (o oedolion yn ogystal â phlant/
pobl ifanc); neu

Constantine 27 Chwefror 2017, 111-114; EWM000005_025, [2.2.8].
Constantine 27 Chwefror 2017 113-121; Lynch 10 March 2017 24-25. Mae hefyd yn bwysig nodi ar gyfer y cyd-destun
ehangach bod plant mudol ar eu pen eu hun yn gwneud llai nag 1% cyfanswm y plant a fudodd i Awstralia, gan i niferoedd
mawr fudo gyda'u teuluoedd: Lynch 10 Mawrth 2017 26.
16
Ar gyfer rhai enghreifftau o'r hysbysebion hyn gweler Constantine 10 Mawrth 2017 2-7.
17
O dan y rhaglen hon talodd Llywodraeth Seland Newydd am deithiau'r plant ar y llong ac unwaith iddynt fod yn Seland
Newydd a rhoddwyd cefnogaeth ariannol iddynt unwaith iddynt gyrraedd: Lynch 10 Mawrth 2017 17-18; Constantine 10
Mawrth 2017 23.
18
Roedd Llywodraeth Cymanwlad Awstralia hefyd yn rhoi taliad cynnal a chadw rheolaidd. Roedd mewnbwn ariannol gan y
taleithiau gwahanol yn Awstralia'n amrywio, ond nid oedd cydberthynas o angenrheidrwydd rhwng cyllid uwch y dalaith a
gwell amodau gofal: Lynch 10 Mawrth 2-18 36-37; 46-55.
19
Ynghylch hyn a materion cyllid eraill gweler Lynch 21 Gorffennaf 2017 99-120.
14
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c. Sefydliadau a oedd yn ymwneud â mudo'n unig.
9. Roedd rhai sefydliadau, megis Fairbridge a Barnardo’s, yn gweithredu fel
sefydliadau anfon yn ogystal â derbyn o fewn yr un strwythur gweinyddol cyffredinol,
lle roedd gan rai sefydliadau anfon berthynas fwy anffurfiol gyda sefydliadau derbyn
penodol.
10. Roedd rhai sefydliadau, megis y Cyngor Lles Plant Catholig (CCWC) a Chyngor
Ymgynghorol Eglwys Loegr ar gyfer Anheddu'r Ymerodraeth (CEACES), yn
gweithredu fel “canolbwyntiau neu gynullwyr ar gyfer sefydliadau neu rwydweithiau
ehangach”.20
11. Yn achos Awstralia, roedd rhai o'r rhaglenni, gan gynnwys y rhai a weithredwyd
gan yr eglwys Anglicanaidd a Chatholig yn defnyddio system 'enwebu grŵp', lle
byddai sefydliad preswyl yn Awstralia yn anfon cais am nifer arbennig neu ryw o
blant ar gyfer mudo.21 Awgrymwyd gan yr Athro Constantine a'r Athro Lynch bod
hyn yn codi cwestiwn am a oedd rhai penderfyniadau am faterion mudo'n seiliedig
ar angen sefydliadol yn hytrach na lles y plant, ac rydym yn cytuno bod y cwestiwn
hwn yn codi. Mae peth o'r dystiolaeth a ystyriwyd gennym am y systemau hyn
yn atseinio o'r plant yn cael eu hystyried fel 'nwyddau' i''w trosglwyddo, nid fel
unigolion y mae angen gofal arnynt.
12. Byddai ôl-fudo, gwarchodaeth gyfreithiol ar gyfer y plentyn yn cael ei
drosglwyddo i lywodraeth genedlaethol Canada, Awstralia, Seland Newydd neu
Dde Rhodesia ac yna i lywodraeth y dalaith/wladwriaeth, yn fwyaf arbennig eu
hadrannau lles plant. Mewn arfer, roedd cyfrifoldeb wedyn yn cael ei drosglwyddo i
staff y sefydliad penodol.22
13. Fel yr ydym yn disgrifio ymhellach isod, ni fu mudo plant erioed yn gwbl
ddadleuol: roedd adroddiadau mor bell yn ôl â'r 1800au yn mynegi beirniadaethau
arwyddocaol amdano, tra daeth swyddogion HMG, yn arbennig y rhai hynny o fewn
y Swyddfa Gartref, yn gynyddol angyhyfforddus â'r arfer. Ceisiasant addysgu'r rhai
hynny o fewn Swyddfa Cysylltiadau'r Gymanwlad (CRO) a'r sefydliadau gwirfoddol
ynghylch y dulliau gofal i'w mabwysiadu. O 1951, roeddent yn ymgysylltu â'r olaf
ar faterion gofal drwy Gyngor y Sefydliadau Gwirfoddol ar gyfer Mudo Plant
(CVOCE).23
14. Er hyn, derbyniwyd adroddiadau a oedd yn hynod feirniadol o'r amodau yn y
cartrefi derbyn, gan arwain at 'gosbrestr' ym 1956 o sefydliadau y teimlwyd na ddylid
mudo plant iddynt. Nid yw hyn yn rhyfeddod i ni: dro ar ôl tro mae tystion wedi dweud
wrthym am eu profiadau fel plant mudol nid yn unig o gael eu cam-drin yn rhywiol ond
eu cam-drin yn gorfforol yn ogystal; creulondeb emosiynol; gwrthod bwyd, addysg a
thriniaeth feddygol ddigonol iddynt; a gofyn iddynt wneud gwaith arbennig o galed â
llaw.

Lynch 9 Mawrth 2017 123-131.
Lynch 10 Mawrth 2017 57-59.
22
Lynch 9 Mawrth 2017 132-138; 10 Mawrth 2017 36.
23
Gweler, er enghraifft, gofnodion cyfarfod y CVOCE meeting ar 11 Gorffennaf 1951 (AFC000014_034), lle croesawodd y
Swyddfa Gartref y cyfle i gynnal deialog gyda'r Cyngor.
20
21
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15. Yn y pen draw, fodd bynnag, enillodd 'gwleidyddiaeth’ uchel: rydym yn derbyn
dadansoddiad yr arbenigwyr bod llywodraeth Prydain “yn amharod i dramgwyddo
llywodraeth Awstralia a gweithredwyr dyngarol uchel eu parch megis Barnardo’s a
Fairbridge wrth wrthod adnewyddu cytundebau cyllid gyda'r cymdeithasau gwirfoddol”
ac felly parhawyd i ddarparu cyllid ar gyfer a chefnogi mudo plant tan 1972, yn
wyneb pryderon.24 Disgrifiodd y Dr Humphreys yr hanes fel un o “gyfleoedd a
gollwyd” a ailadroddwyd i wella'r driniaeth erchyll roedd llawer o blant mudol yn ei
derbyn.25 Rydym yn ei ystyried i fod yn asesiad cwbl gywir.
16. Caeodd ysgol Cymdeithas Fairbridge yng Nghanada ar ôl dadleuon hirfaith
gyda'r gweithwyr proffesiynol gofal plant lleol, fel a drafodir ymhellach yn adran
Fairbridge yn Rhan C. Wrth i economi 'r DU wella o'r 1950au, daeth llai o blant i
ofal y cymdeithasau gwirfoddol lleol.26 Roedd yr arbenigwyr yn deall bod mudo
plant i Awstralia wedi dod i ben “pan nad oedd y cymdeithasau gofal plant gwirfoddol
a oedd yn weddill yn gallu recriwtio plant bellach i'w hanfon neu'n dymuno peidio â
gwneud hynny mwyach. Yn debygol iawn, oherwydd newidiadau mewn cefnogaeth les ar
gyfer teuluoedd, roedd mwy o blant mewn angen yn cael eu cynnwys a'u cefnogi gan eu
teuluoedd naturiol neu'n cael eu maethu neu'u mabwysiadu, ac roedd nifer y plant a oedd
angen unrhyw beth ond gofal sefydliadol dros dro wedi lleihau".27
17. Nid ydym wedi gweld unrhyw dystiolaeth bod mudo wedi dod i ben yn benodol
oherwydd bod HMG wedi penderfynu rhoi terfyn arno. Mudwyd y plentyn olaf i
Awstralia ym 1970. Roedd y rhan fwyaf os nad yr holl blant hynny a oedd wedi'u
mudo wedi aros o fewn eu sefydliad derbyn, er y pryderon a godwyd am yr amodau
erchyll lle roedd nifer ohonynt yn cael eu lletya.28
18. Mae llawer, ond nid pob un o'r sefydliadau a oedd â rhan mewn mudo plant wedi
ymddiheuro am eu rôl ynddo, rhai'n fwy gwenieithus nag eraill, a rhai am y tro cyntaf
mewn tystiolaeth o'n blaen.
19. Dywedodd tystion wrthym am eu profiadau o drefnau creulon a oedd yn cynnwys
cam-drin corfforol a rhywiol, amodau byw gwael, gofal iechyd gwael, a darpariaeth
feddygol ac addysgol wael. Mae'n bwysig, wrth ystyried digwyddiadau o gam-drin
plant yn rhywiol, ein bod yn ystyried y cwmpas llawn o amodau erchyll roedd y plant
hyn yn byw ynddynt. Cynhwysir y cyd-destun ehangach hwn o'u bywydau yn yr
adroddiad hwn.
20. Rydym yn troi nawr at grynodeb o brofiadau plant mudol o gam-drin rhywiol.

Constantine 27 Chwefror 2017 153-156 a 10 Mawrth 2017 91-92; 108-112; Lynch 10 Mawrth 2017 29-30 a 21 Gorffennaf
2017 121-125; CMT000366_001.
25
Humphreys 21 Gorffennaf 2017 7-21.
26
Humphreys 23 Gorffennaf 2017 151-152.
27
Constantine 27 Chwefror 2017 156-157.
28
Constantine 10 Mawrth 2017 112-113.
24
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2. Profiadau plant mudol o
gam-drin rhywiol
Tystiolaeth o ymchwiliadau eraill o gam-drin plant yn
rhywiol
1. Gwnaethpwyd honiadau o gam-drin rhywiol plant mudol blaenorol yn gyhoeddus
am y tro cyntaf yn y wlad hon drwy waith yr Ymddiriedolaeth Plant Mudol (CMT).
Ym mis Gorffennaf 1987, nododd Lost Children of the Empire, erthygl hirfaith ym
mhapur newydd yr Observer, ystod o faterion a oedd yn ymwneud â mudo plant,
gan gynnwys adroddiadau o gam-drin rhywiol.29 Ym 1998, roedd yr adolygiad gan
Bwyllgor Dethol y Tŷ Cyffredin ar Iechyd plant mudol Prydeinig blaenorol wedi
ystyried sawl adroddiad o gam-drin emosiynol, corfforol a rhywiol gan blant mudol
blaenorol. Arsylwodd y Pwyllgor bod peth o'r cam-drin o “remp eithaf eithriadol”.30
2. Mae sawl ymchwiliad ac adroddiad o Awstralia hefyd wedi nodi adroddiadau o
gam-drin rhywiol a roddwyd gan blant mudol, gan gynnwys:
a. adroddiad interim Pwyllgor Dethol Gorllewin Awstralia i Fudo Plant (1996);31
b. adroddiad Llywodraeth Queensland ar San Joseff, Neerkol (1998)32;
c. adroddiadau Forde (1999);33 ac
d. adroddiad Lost Innocents (2001) Pwyllgor Materion Cymuned Senedd
Awstralia. Derbyniodd y Pwyllgor adroddiadau am gam-drin rhywiol gan 38
o'r 207 o blant mudol blaenorol a wnaeth gyflwyniadau iddo, gan gynnwys
24 gan sefydliadau'r Brodyr Cristnogol yng Ngorllewin Awstralia. Roedd
eu hadroddiad yn disgrifio rhai o'r adroddiadau fel “erchyll” ac yn cynnwys
“ymosodiad rhywiol troseddol systemig ac ymddygiad rheibus gan nifer mawr o'r
Brodyr Cristnogol dros gyfnod sylweddol o amser”.34
3. Daeth tystiolaeth am gam-drin rhywiol hefyd i'r amlwg yn y Gynghrair
Ryngwladol ar Fudo Plant yn 2002.35 Yn fwyaf diweddar, mae Comisiwn Brenhinol
Awstralia i Gam-drin Plant yn Rhywiol gan Sefydliadau (Comisiwn Brenhinol
Awstralia) wedi adrodd ar dair astudiaeth achos sy'n ymwneud â cham-drin rhywiol
mewn sefydliadau yr anfonwyd plant mudol iddynt – sef, Fferm Hyfforddi Riverview

Humphreys 9 Mawrth 2017 7-9 a 21 Gorffennaf 2017 72-73; CMT000365_001.
Constantine 10 Mawrth 2017 118-120.
31
Constantine 10 Mawrth 2017 114-118.
32
Constantine 10 Mawrth 2017 121-124.
33
Sef Adroddiad Comisiwn yr Ymchwiliad i Gam-drin Plant mewn Sefydliadau yn Queensland ac Adroddiad Caeëdig
Comisiwn yr Ymchwiliad (mis Mawrth a mis Mai 1999 yn y drefn honno): Constantine 10 Mawrth 2017 121; 125-129;
EWM000005_088-090.
34
Constantine 10 Mawrth 2017 129-132; EWM000007_087.
35
Constantine 10 Mawrth 2017 120-121.
29

30
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Byddin yr Iachawdwriaeth (Queensland); ysgolion y Brodyr Cristnogol yn Castledare,
Clontarf, Tardun a Bindoon (Gorllewin Awstralia); a San Joseff, Neerkol (Queensland).
Hefyd, derbyniodd Ymchwiliad Cam-drin Sefydliadol Hanesyddol Gogledd Iwerddon
(HIA), yn ei fodiwl mudo plant, sawl adroddiad o gam-drin rhywiol gan 24 o 50 o
dystion plant mudol blaenorol.36
4. Yn gryno, clywodd yr ymchwiliadau a'r adroddiadau blaenorol hyn adroddiadau am
y ffurfiau canlynol o gam-drin:
a. cyffwrdd organau rhywiol plant,
b. mastyrbio plant,
d. gorfodi plant i fastyrbio neu berfformio cyfathrach eneuol ar y camdriniwr, a
mastyrbio yn erbyn plentyn,
e. ceisio a llwyddo i dreiddio plant yn rhefrol neu'n weiniol, weithiau gyda
gwrthrychau allanol, a
f. chyswllt rhywiol gorfodol ag anifeiliaid.
5. Disgrifiwyd y cam-drin yn digwydd yn y cartrefi preswyl, mewn ystafelloedd
cysgu ac ystafelloedd gwely staff yn ogystal ag ardaloedd eraill. Disgrifiwyd cam-drin
rhywiol yn digwydd yn breifat, ond adroddwyd am enghreifftiau hefyd o gam-drin yn
digwydd gyda phlant eraill yn bresennol. Yn gyffredinol, roedd tystiolaeth o gamdrin plant mudol yn rhywiol mewn 16 sefydliad yn Awstralia.37

Y dystiolaeth a dderbyniodd yr Ymchwiliad gan blant
mudol blaenorol
6. Rhwng 27 Chwefror a 10 Mawrth 2017 (ein gwrandawiadau cyhoeddus ‘Rhan
1’ ), ystyriodd yr Ymchwiliad dystiolaeth gan nifer o blant mudol blaenorol. Fe'u
gwahoddwyd i roi tystiolaeth mewn cydnabyddiaeth o bwysigrwydd canolog eu
profiadau i'r materion roedd yn rhaid i ni eu hystyried, ac i roi cyd-destun cywir ar
gyfer y dystiolaeth sefydliadol a ddilynodd. Rhoddodd sawl un dystiolaeth un-i-un
i'r Ymchwiliad, gan deithio pellter hir i wneud hynny. Rhoddodd eraill, gan gynnwys
y rhai hynny a oedd yn llai abl i deithio, dystiolaeth drwy gyswllt fideo. Darllenwyd
tystiolaeth rhai i ni.
7. Dewiswyd tystion Rhan 1 i roi llun mor llawn â phosibl i ni o'r sefydliadau
gwahanol a oedd yn mudo plant a'r gwahanol fannau y cawsant eu hanfon.
Rhoddodd cyfanswm o 11 o dystion dystiolaeth mewn cysylltiad â mudo gan
Gymdeithas Fairbridge (dewiswyd tri ohonynt gan Gyngor Sir Cernyw),38 wyth

Constantine 10 Mawrth 2017 132-140.
Lynch 10 Mawrth 2017 145; 157-159.
38
Roedd Marcelle O’Brien (28 Chwefror 2017 2017); CM-A2 (28 Chwefror 2017 2017); Edward Scott (2 Mawrth 2017 69-89);
CM-A26 (7 Mawrth 2017 141-147); CM-A22 (8 Mawrth 2017); CM-A82 (8 Mawrth 2017 67-73); a David Hill (8 Mawrth 2017
73-117) wedi'u mudo gan Fairbridge a disgrifiasant eu profiadau. Roedd Peter Bagshaw (28 Chwefror 2017 82-945); CM-A14
(28 Chwefror 2017 95-131); a CM-A12 (2 Mawrth 2017 56-68) wedi'u dewis gan Gyngor Sir Cernyw ac yna eu mudo drwy
Fairbridge. Rhoddodd Patricia Skidmore dystiolaeth am y cam-drin rhywiol roedd ei mam (plentyn mudol Fairbridge i Ganada)
wedi'i ddisgrifio (9 Mawrth 2017 138-181). Yn ogystal clywom gan CM-A3 a fudwyd drwy gartrefi Middlemore i sefydliad
Fairbridge (7 Mawrth 2017 147-165).
36
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mewn cysylltiad â Chwiorydd Nasareth39 a dau mewn cysylltiad â'r Tad Hudson’s.40
Yn ogystal, clywom gan un tyst a gafodd ei fudo gan bob un o Gymdeithas y
Plant (CS), y Cartref Plant Cenedlaethol (NCH), y Gynghrair Dramor Frenhinol a
Chymdeithas Achub Gatholig Southwark (SCRS).41
8. Rydym yn ddiolchgar i bob un o'r plant mudol blaenorol hynny a roddodd eu
tystiolaeth i ni, yn arbennig o ystyried hyd yr amser roedd llawer ohonynt wedi
aros i rannu eu hadroddiadau, a'r anhawster a gafodd llawer ohonynt i siarad am eu
profiadau. Rydym yn annog darllenwyr yr adroddiad hwn i ddarllen y dystiolaeth a
roddwyd gan y tysion yn llawn.42
9. Rydym wedi'i gwneud yn glir nad ydym yn bwriadu gwneud unrhyw ganfyddiadau
mewn perthynas â'r cam-drin rhywiol a ddisgrifiwyd gan blant mudol blaenorol unigol:
yn hytrach, y patrwm eang a sylwedd yr adroddiadau sy'n ein cynorthwyo i fynd i'r
afael â'r cwestiwn craidd o'r ymatebion sefydliadol i'r honiadau hynny neu'r dystiolaeth
honno.
10. Ystyriwyd hefyd rai detholion o lyfrau gennym a ysgrifennwyd gan blant mudol
blaenorol i Dde Rhodesia, lle gwnaethpwyd honiadau o gam-drin rhywiol.43
11. Derbyniodd yr Ymchwiliad lawer iawn mwy o adroddiadau o gam-drin rhywiol
gan blant mudol blaenorol nag yr oeddem yn gallu nodi eu tystiolaeth mewn
gwrandawiadau cyhoeddus. Crynhowyd yr adroddiadau hyn i ni mewn tabl gan
dîm cyfreithiol yr Ymchwiliad,44 ac ystyriwyd y rhain gennym hefyd. Roedd y Dr
Humphreys hefyd wedi crynhoi adroddiadau amrywiol i ni roedd wedi eu derbyn
drwy ei gwaith.45
12. Er mwyn deall profiadau plant mudol, rydym wedi ystyried llun ehangach y trefnau
hyn, a oedd yn cynnwys sawl math o gam-drin fel a nodir iosd.

Lleoliad a natur y cam-drin rhywiol a ddisgrifiwyd gan y tystion
13. Adroddodd sawl un o dystion Rhan 1 eu bod wedi'u cam-drin cyn cael eu mudo,
tra'n parhau mewn sefydliadau yn Lloegr.46 Dywedodd dau wrthym eu bod yn credu
y gallent fod wedi'u hanfon i Awstralia oherwydd iddynt adrodd am eu cam-drin
rhywiol yn y wlad hon.47
14. Disgrifiodd CM-A5 iddo gael ei gam-drin yn rhywiol tra ar y môr ar y daith i
Awstralia.48

39
CM-A4 (1 Mawrth 2017 2-60); Oliver Cosgrove (1 Mawrth 2017 81-145); CM-A6 (1 Mawrth 2017 60-81); CM-A5 (3 Mawrth
2017 1-66); Francis Hanley (3 Mawrth 2017 66-82); Michael O’Donoghue (3 Mawrth 2017 83-168); CM-A13 (7 Mawrth 2017
48-64); a CM-A11 (8 Mawrth 2017 31-67).
40
CM-A17 (7 Mawrth 2017 64-82) ac Edward Delaney (7 Mawrth 2017 83-141).
41
CM-A2 (28 Chwefror 2017 65-82); CM-A19 (7 Mawrth 2017 3-47); Michael Hawes (2 Mawrth 2017 90-117) a CM-A20
(2 Mawrth 2017 2-55).
42
Mae adysgrifau'r dystiolaeth ar gael yma:
https://www.iicsa.org.uk/investigations/the-protection-of-children-overseas?tab=hearing
43
Lynch 10 Mawrth 2017 152-157.
44
INQ001259.
45
Humphreys 9 Mawrth 2017 46-49.
46
Gweler, er enghraifft O’Donoghue 3 Mawrth 2017 93-96; 107; a CM-A5 3 Mawrth 2017 29-34.
47
CM-A6 1 Mawrth 2017 67 a CM-A20 2 Mawrth 2017 50-1.
48
CM-A5 3 Mawrth 2017 13-16; CMT000440_002.
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15. Disgrifiodd y rhan fwyaf o dystion Rhan 1 gam-drin rhywiol yn y sefydliadau lle
cawsant eu hanfon yn Awstralia, Canada a De Rhodesia.
16. Rhoddodd y tystion adroddiadau iddynt ddioddef amrywiaeth o wahanol fathau
o gam-drin rhywiol. Rhoddodd tystion adroddiadau iddynt gael eu cyffwrdd yn
amhriodol a'u gorfodi i gyffwrdd y troseddwr honedig, yn ogystal â chael eu treisio.
Dywedodd sawl un iddynt gael eu cam-drin dro ar ôl tro gan un neu fwy o bobl.
Cyfeiriodd rhai tystion at gam-drin yn cael ei gyflawni gan aelodau gwrywaidd y
staff. Cyfeiriodd eraill at gam-drin gan aelodau benywaidd y staff – yn benodol gan
leianod neu famau bwthyn. Siaradodd rhai am gam-drin gan blant eraill, athrawon
neu ymwelwyr i'r sefydliadau, neu yn ystod lleoliadau gwyliau neu leoliadau gwaith
unwaith iddynt adael y sefydliadau. Yn aml roedd y cam-drin yn parhau am sawl
blwyddyn. Disgrifiodd CM-A4 iddo gael ei dynnu allan o'i ystafell gysgu yn y nos
gan Frodyr Cristnogol,49 a chlywom adroddiadau tebyg gan eraill. Rhoddodd CMA13 dystiolaeth bod gwylio ymosodiadau rhywiol yn erbyn eraill yn gallu “teimlo
cynddrwg â bod yn ddioddefwr”.50

Cam-drin corfforol, cam-drin emosiynol, esgeulustod ac addysg wael
17. Disgrifiodd sawl un o'r tystion iddynt brofi cam-drin a chosbi corfforol difrifol
a chyson gan staff a phlant hŷn. Er enghraifft, dywedodd Michael Hawes fod ei
brofiadau yn Dhurringile “yn cael eu disgrifio'n well fel arteithio na cham-drin”, gan
ddweud ei fod yn cael ei gloi mewn lle a adnabuwyd fel 'y ddaeargell' fel cosb,
weithiau heb fwyd neu ddŵr am ddyddiau.51 Disgrifiodd David Hill “grasfeydd
cyhoeddus” yn neuadd y pentref.52 Disgrifiodd un plentyn mudol blaenorol a fu o dan
ofal Chwiorydd Nasareth, Michael O’Donoghue, “ddioddefaint, ofn a chreulondeb”
mewn un Cartref Nasareth.53 Roedd yn cofio ei fod e a'r plant eraill “yn llefain a llefain
a llefain”, a hefyd yn cael ei daflu i lawr y grisiau gan leian fel cosb am gamweithredu,
gan ei adael yn anymwybodol.54 Dywedodd CM-A20 wrthym am y “gwaith caled
ofnadwy” y gorfododd y Brodyr Cristnogol iddo wneud a chlywom dystiolaeth gan
sawl un arall a oedd yn dweud yr un peth ag ef.55
18. Disgrifiodd sawl un o'r tystion gam-drin seicolegol megis cael eu galw'n
“genau bach” a dweud wrthynt nad oedd eu hangen. Disgrifiodd Mr O’Donoghue
ddigwyddiad lle lladdodd y Brodyr Cristnogol geffyl roedd yn plant yn eu gofal yn
arbennig o hoff ohono fel ffurf o gosb gasgliadol am ddrygioni honedig, gan orfodi
grŵp o 15 o blant i wylio'r lladd.56
19. Disgrifiodd sawl tyst iddynt geisio dianc rhag y cam-drin roeddent yn ei brofi:
Dywedodd Edward Delaney iddo geisio lladd ei hun yn 12 oed,57 a disgrifiodd CMA3 redeg i ffwrdd ar sawl achlysur ac yna cael ei anfon yn ôl i ysgol Fairbridge.

CM-A4 1 Mawrth 2017 9-10.
CM-A13 7 Mawrth 2017 53-54.
51
Hawes 2 Mawrth 2017 102-103.
52
Hill 8 Mawrth 2017 87-89.
53
O’Donoghue 3 Mawrth 2017 107.
54
O’Donoghue 3 Mawrth 2017 19.
55
CM-A20 2 Mawrth 2017 22.
56
O’Donoghue 3 Mawrth 2017 124-129.
57
Delaney 7 Mawrth 2017 95-96.
49

50
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20. Cyfeiriodd sawl tyst at chwant bwyd parhaus, esgeulustod meddygol a derbyn
addysg wael iawn, lle roedd gan yr olaf ganlyniadau gydol oes mewn sawl achos. Er
bod ein Hymchwiliad yn canolbwyntio'n unig ar gam-drin rhywiol, mae'r adroddiadau
o gam-drin corfforol ac emosiynol, esgeulustod ac addysg wael yn darparu cyddestun hanfodol ar gyfer deall profiadau plant mudol.

Adrodd am y cam-drin
21. Dywedodd sawl tyst fod y diwylliant a'r amgylchedd roeddent yn byw ynddynt
yn golygu nad oeddent yn gallu adrodd am eu profiadau rhag ofn na fyddent yn cael
eu credu neu'u curo, ac roedd rhai plant mudol wedi'u bygwth yn y modd hwn gan
eu camdrinwyr. Dywedodd CM-A4, “Nid oeddwn yn gallu ymddiried mewn oedolion
a chedwais bopeth i fi fy hun”. Dywedodd CM-A13 ei fod yn gwybod na fyddai neb
yn credu ei fod wedi'i gam-drin yn rhywiol: “Roedd yn ymddangos eu bod i gyd yr un
peth, pawb yn yr un cwch”, a dywedodd Edward Scott nad oedd y sefydliad “yn fan lle
roeddwn yn teimlo'n ddiogel neu yr ymddiriedwyd ynof”.58
22. Dywedodd sawl un o dystion Rhan 1 wrthym nad oedd eu hadroddiadau am
gam-drin rhywiol yn cael eu trin yn ddifrifol ac na chynhaliwyd unrhyw ymchwiliad
pellach gan y sefydliad perthnasol: tystiodd Marcelle O’Brien fod ei chwyn wedi'i
hanwybyddu, gan ei gwneud yn amharod i adrodd am gam-drin wedi hynny.
Dywedodd CM-A5 y dywedwyd wrthi am weddïo ar ran ei chamdriniwr, heb unrhyw
gamau pellach yn cael eu cymryd gan y sefydliad. Dywedodd CM-A6 y dywedwyd
wrtho am “gadw hyn i ni ein hunain a pheidio â dweud wrth neb arall” pan adroddodd ei
fod wedi'i dreisio.59
23. Tystiodd sawl un o'r tystion eu bod wedi'u trin yn ymosodol – weithiau'n
dreisgar – ar ôl iddynt adrodd am gam-drin, a'u bod wedi dehongli'r driniaeth hon fel
cais i'w distewi. Er enghraifft, disgrifiodd CM-A6 a Peter Bagshaw60 iddynt gael eu
curo pan adroddon am gam-drin cyn eu mudo a dywedodd CM-A20 pan gwynodd
am ei gam-drin wrth y pennaeth newydd yn ysgol y Brodyr Cristnogol yn Tardun
(CM-F76), iddo gael ei ei guro, dywedwyd wrtho ei fod yn “gelwyddgi drwg” a'i fod
yn cael ei symud i Castledare drannoeth.61 Hefyd, adroddodd tri thyst eu bod yn
credu bod staff yn gyfrifol am gam-drin rhywiol yn cael eu symud i sefydliadau eraill
i guddio eu troseddau.62
24. Dywedodd sawl tyst wrth yr Ymchwiliad nad oedd ganddynt unrhyw gof
personol o unrhyw archwiliad sefydliadol.63 Roedd y rhai hynny a soniodd am
arolygon ffurfiol gan weithwyr proffesiynol lles plant, Cyngor lleol Fairbridge
(Awstralia) neu Gomisiwn y Lotrïau, yn gwneud hynny mewn telerau diystyriol:
dywedodd CM-A5 y gorchmynnwyd y plant i aros yn dawel ac i roi'r argraff i
arolygwyr eu bod yn hapus, a dywedodd Oliver Cosgrove mai'r cyfan a ddywedwyd
CM-A4 1 Mawrth 2017 16; CM-A13 7 Mawrth 2017 121; Scott 2 Mawrth 2017 76.
O’Brien 28 Chwefror 2017 23-24; CM-A5 3 Mawrth 2017 40-44; CM-A6 1 Mawrth 2017 73-4.
60
CM-A6 1 Mawrth 2017 64; Bagshaw 28 Chwefror 2017 86.
61
CM-A20 2 Mawrth 2017 39. Rydym yn nodi bod adroddiad Lost Innocents (2001) Pwyllgor Materion Cymuned Senedd
Awstralia wedi darganfod bod bechgyn a oedd yn adrodd am gam-drin wedi'u curo gan y Brodyr, ac roedd y cam-drin yn cael
“ei guddio” oherwydd cysylltiadau cryf rhwng y Brodyr a'r heddlu: Constantine 10 Mawrth 2017 129-132.
62
CM-A4 1 Mawrth 2017 21; Cosgrove 1 Mawrth 2017 21; 103; Delaney 7 Mawrth 2017 113.
63
CM-A14 28 Chwefror 2017 120; CM-A4 1 Mawrth 2017 49-50; CM-A6 1 Mawrth 2017 75; Cosgrove 1 Mawrth 2017 91;
100-105; 134-135; Scott 2 Mawrth 2017 83; Hill 8 Mawrth 2017 80.
58
59
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ganddynt oedd “y 'Bore da, syr' gorfodol”.64 Roedd cael eu gwahanu'n ddaearyddol
oddi wrth eu teuluoedd, wrth gwrs, yn ei gwneud yn fwy anodd i blant adrodd am
gam-drin wrthynt, a chlywom adroddiadau y rheolwyd cynnwys llythyrau roedd
rhai'n eu hysgrifennu adref yn llym a bod llythyrau'n cael eu sensro.65 Byddai'r
cyswllt cyfyngedig roedd gan sawl un o'r plant â'r byd y tu allan, ac unigrwydd
daearyddol rhai o'r ysgolion, wedi cyfyngu eu gallu hyd yn oed ymhellach i adrodd
am gam-drin.
Oherwydd yr holl resymau hyn, roedd gwir amlder cam-drin plant mudol yn
debygol o gal ei dan-adrodd yn arwyddocaol yn ystod y cyfnod mudo. Rydym yn
cytuno â'r Dr Humphreys y byddai'r rhai hynny a oedd yn bwriadu cyflawni camdrin rhywiol yn debygol o wybod y byddai plant yn ei chael yn anodd adrodd am
y cam-drin,66 ac felly y byddent yn annhebygol o gael eu dal. Rhaid bod hyn wedi
gwneud y plant yn gwbl analluog ac amddifad ac roedd yn sefyllfa druenus.

“Addewidion ffug” ar fudo a chelwyddau am deulu
25. Disgrifiodd sawl tyst y rhoddwyd adroddiadau ffug iddynt am y bywyd positif
y gallent ei ddisgwyl yn Awstralia: Roedd CM-A6 yn credu ei bod yn golygu mynd
ar “wyliau antur”, a disgrifiodd CM-A13 y dywedwyd wrtho am “aur ar y stryd [ac] …
orennau” ac y trodd hyn i fod “… yn gelwydd noeth”.67 Awgrymodd sawl un hefyd y
rhoddwyd gwybodaeth ffug i'w rhieni: er enghraifft, rhoddodd CM-A26 dystiolaeth
bod ei rhieni wedi rhoi caniatâd ar y sail y byddai eu plant yn gallu dychwelyd i'r DU
os “na fyddent yn ei hoffi yn Awstralia”.68 Dysgodd Michael Hawes yn hwyrach fod
un o'i athrawon wedi rhybuddio rhag iddo gael ei fudo, gan nodi ei fod wedi cael
“cymaint o drafferthion yn ei fywyd” fel “y gallai fod hyd yn oed yn well i Michael aros
yma”.69
26. Disgrifiodd sawl tyst y dywedwyd celwydd wrthynt am gefndir eu teulu a hyd
yn oed a oedd eu rhieni'n fyw: Dywedwyd yn anghywir wrth CM-A4, er enghraifft,
fod ei rieni wedi marw yn y rhyfel.70 Rhoddodd CM-A11, Francis Hanley a Michael
O’Donoghue i gyd dystiolaeth y dywedwyd celwydd wrth eu rhieni'n ogystal
ynghylch lle roedd eu plant a phwy oedd yn gofalu amdanynt. Roedd methu â bod yn
onest â rhai o'r plant am eu teuluoedd yn aml yn arwain at dorri cysylltiadau teuluol
yn llwyr, na chawsant eu cywiro'n iawn yn hwyrach mewn bywyd, ac achosodd hyn
golled aruthruol i sawl un o'r plant mudol blaenorol.

Effaith y rhaglen mudo plant ar y plant
27. I sawl tyst, roedd cael eu gwahanu oddi wrth eu teulu a'u gwlad yn un o'r
rhannau mwyaf dinistriol o'u profiad: roedd datganiad CM-A11 bod gwahanu oddi
wrth ei fam “yn dorcalonnus” a “cholled gydol oes sydd wedi achosi poen di-baid i
mi”71 yn nodweddiadol o'r hyn a ddywedodd tystion wrthym. Disgrifiodd llawer yr
CM-A5 3 Mawrth 2017 80-81; Cosgrove 1 Mawrth 2017 135. Gweler hefyd Hill 20 Gorffennaf 2017 110-112 a Lynch 10
Mawrth 2017 161.
65
Gweler, er enghraifft, CM-A22 2 Mawrth 2017 80.
66
Humphreys 9 Mawrth 2017 16.
67
CM-A6 1 Mawrth 2017 66; CM-A13 7 Mawrth 2017 50.
68
CM-A26 7 Mawrth 2017 143.
69
Hawes 2 Mawrth 2017 115-116.
70
CM-A4 1 Mawrth 2017 36.
71
CM-A11 8 Mawrth 2017 35-36.
64
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effaith ddinistriol ac a oedd yn parhau gydol oes oedd gan eu profiadau cynnar ar
eu bywydau, gan gynnwys effaith ddifrifol ar eu lles corfforol a meddyliol a'u gallu
i ffurfio perthynas. Dywedodd rhai wrth yr Ymchwiliad eu bod wedi dioddef “camdrin eilaidd” o ganlyniad i'w hanawsterau yn ymgysylltu â sefydliadau yn y cyfnod
ôl-fudo.72 Rhoddodd tystiolaeth y Dr Humphreys a Norman Johnston gipolwg
ehangach i ni ar yr effeithiau hyn.73

Cefnogaeth ac iawndaliadau
28. Siaradodd sawl un o'r plant mudol blaenorol am rwystredigaeth ynghylch
y gefnogaeth a'r iawndaliadau maent wedi'u derbyn hyd yn hyn: er enghraifft,
dywedodd CM-A13 “Yr hyn roeddwn ei eisiau oedd cyfiawnder ac atebolrwydd.
Ni chyfeiriwyd neb at yr heddlu am droseddau yn erbyn plant, ni farnwyd unrhyw
sefydliad yn atebol”, a dywedodd CM-A2 “y dylai cyfiawnder ddilyn” yr ymddiheurad
cenedlaethol 2010.74

CM-A4 1 Mawrth 2017 55; 69-70; CM-A5 3 Mawrth 2017 56-7; CM-A19 7 Mawrth 2017 41-45.
Humphreys 9 Mawrth 2017 4-5; 9-15; 22-25; 28-32; 38-45; 52-59. Derbyniom dystiolaeth hefyd a gyflwynwyd i Ymchwiliad
Cam-drin Hanesyddol Gogledd Iwerddon gan Tuart Place, sefydliad sy'n darparu gwasanaethau cynghori ac eiriolaeth i gynbreswylwyr sefydliadau'r Brodyr Cristnogol, a nododd ganlyniadau mudo a'r problemau allweddol y mae plant mudol blaenorol
yn eu hwynebu o ganlyniad i'w profiadau: Constantine 10 Mawrth 2017 140-141.
74
CM-A13 7 Mawrth 2017 60; CM-A2 28 Chwefror 2017 78.
72
73
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3. Dull yr Ymchwiliad
ynghylch materion y
‘safonau’
Cyflwyniad
1. Gellir crynhoi'r materion roedd yn rhaid i ni benderfynu yn yr Astudiaeth Achos
hon fel bod:
a. yr hyn roedd y sefydliadau a leolwyd yn Lloegr a Chymru'n gwybod mewn
gwirionedd, a'r hyn y dylent fod wedi'i wybod, am gam-drin plant mudol yn
rhywiol;
b. a oedd y sefydliadau hynny wedi dangos lefel ddigonol o ofal i ddiogelu plant
mudol rhag eu cam-drin yn rhywiol;
c. a oeddent wedi ymateb yn briodol pan ddaeth tystiolaeth neu honiadau am
gam-drin plant mudol yn rhywiol i’r amlwg yn ystod y cyfnod mudo;
d. a oeddent wedi ymateb yn briodol pan ddaeth tystiolaeth neu honiadau o’r
fath i’r amlwg yn fwy diweddar; ac
e. a oedd y gefnogaeth a’r iawndaliadau a gynigiwyd i blant mudol o ran cam-drin
rhywiol wedi bod yn ddigonol.
2. Roedd y Cyfranogwyr Craidd i'r Astudiaeth Achos yn derbyn yn fras bod
penderfynu materion ch a d, sy'n ymwneud â digwyddiadau'r blynyddoedd diwethaf,
yn dibynnu ar ein hasesiad ein hun o'r dystiolaeth, yng ngoleuni ein profiad.
3. Fodd bynnag, heriodd y Cyfranogwyr Craidd sefydliadol i gyd, i raddau amrywiol,
ddull yr Ymchwiliad i faterion a–c (yn y bôn, y rhai hynny a oedd yn ymwneud â
gwybodaeth, lefel ddigonol o ofal ac ymateb). Cychwynnwyd y cyflwyniadau ar y
materion hyn a'u sbarduno ymlaen yn fwyaf penderfynol gan HMG a'r Cyngor Catholig
ar gyfer yr Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant (CCIICSA), ond fe'u cefnogwyd
hefyd gan Chwiorydd Nasareth (SoN) a Barnardo’s.
4. Dadleuodd y sefydliadau hyn fod rhaid i ni ddefnyddio ‘safonau’ o adeg cyfnod y
mudo i benderfynu materion a–c; nad oedd tystiolaeth ddigonol gennym o'n blaen i
ddod i benderfyniad cywir ar y materion hyn; ac y dylem ofyn i arbenigwr gofal plant
ddarparu tystiolaeth bellach ar y materion o safonau hanesyddol o wybodaeth, lefel
ddigonol o ofal ac ymateb.
5. Nid yw'r cyntaf o'r cyflwyniadau hyn - y mae'n rhaid i ni ofalu ein bod yn
ystyried y cyd-destun hanesyddol, peidio â defnyddio ôl-ddoethineb a rhaid asesu
gweithrediadau sefydliadau yn erbyn yr hyn a ystyriwyd yn rhesymol adeg y
17

rhaglenni mudo plant – yn ddadleuol. Rydym wedi datgan yn glir o leiaf ers cyn
gwrandawiadau Rhan 2 fel mater o synnwyr cyffredin a thegwch y byddem yn barnu
gweithrediadau'r sefydliadau'n unig yn yr Astudiaeth Achos hon yn ôl ‘safonau’ o'r
un cyfnod. Byddem yn gobeithio y byddai unrhyw un sy'n defnyddio safonau gofal
plant heddiw i'r hyn a ddigwyddodd i'r plant mudol yn cytuno bod ymddygiad sawl
sefydliad yn syrthio'n brin o'r safonau hynny – yn wir, roedd llawer o'r sefydliadau a
ymddangosodd o'n blaen yn derbyn hynny, fel mai prin iawn fyddai i ni benderfynu
os mai dyna'r dull a fabwysiadwyd.
6. Fodd bynnag, y tu hwnt i hynny, nid ydym yn derbyn y dadleuon a roddwyd gan
y Cyfranogwyr Craidd sefydliadol. Yn lle hynny rydym yn cytuno â'r CMT, Oliver
Cosgrove a David Hill,75 i'r perwyl bod lefel ddigonol o dystiolaeth gennym o'n blaen
i benderfynu'r materion, oherwydd y rhesymau sy'n dilyn.

Beth ddylai sefydliadau mudo plant yn Lloegr a Chymru fod wedi
gwybod am gam-drin rhywiol?
7. O fewn yr adroddiadau amrywiol o'r cyfnod mudo plant sy'n mynd i'r afael â'r polisi
o fudo plant yn benodol, hyd yn oed adroddiad Ross oedd yn fwyaf beirniadol, ceir
ychydig iawn sy'n cyfeirio'n benodol neu hyd yn oed yn awgrymu cam-drin rhywiol.
Mae felly'n iawn gofyn a nodwyd cam-drin rhywiol hyd yn oed yn y cyfnod hwnnw, ac
os oedd, sut y cyfeiriwyd ato ac a oedd yn cael ei gydnabod fel rhywbeth a oedd yn
anghywir. Mae'r cwestiynau hyn yn gyd-destun angenrheidiol ar gyfer ateb yr hyn y
dylai sefydliad mudo plant yn y cyfnod hwnnw fod wedi gwybod am gam-drin rhywiol.
8. Mae'n amlwg i ni yn ystod y cyfnod mudo plant, na ddisgrifiwyd, na thrafodwyd neu
na ddeallwyd cam-drin rhywiol yn y modd y mae nawr.
9. Fodd bynnag, rydym wedi gweld dogfennau o'r adeg honno a oedd yn disgrifio'n
glir yr hyn y byddem yn cyfeirio ato heddiw fel cam-drin rhywiol: mae'r rhain
yn cynnwys cyfeiriadau at oedolion oedd wedi “cael perthynas anfoesol”76 neu
“ymyrryd”77â phlant mudol, i oedolion yn cymryd rhan mewn “chwarae'n wirion"78
“anwesu anghall”79 neu “droseddau rhywiol difrifol”80 gyda'r plant, i “achos gwirioneddol
wael o sodomiaeth rhwng athro a bechgyn”81 ac “ymddygiad cellwair caru tuag at
ferched”82 a “thrafferth” rhwng rhai athrawon a merched a oedd yn 13 a 14 oed ar yr
adeg honno (a oedd yn ymwneud â'r athrawon yn cael eu herlyn am gael “cyfathrach
rywiol ” gyda'r merched).83
10. Rydym felly'n fodlon os oedd plentyn mudol yn cael ei gam-drin yn rhywiol,
roedd yr iaith ar gael yn wir i'w ddisgrifio, er ei fod yn wahanol i'r iaith a fyddai'n cael
ei defnyddio heddiw.
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Datganiad Cloi CMT, [31]-[66] ac Atodiad, Contemporaneous Standards vs The Human Reality; Datganiad Cloi Barnardo’s,
[2]-[8]; Datganiad Cloi Oliver Cosgrove, [10]-[25]; a David Hill, Datganiad Cloi Llafar: Hill 26 Gorffennaf 2017 31/19-41/22.
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11. Mae cam-drin plant yn rhywiol bob amser wedi bod yn anghywir yn foesol. Fodd
bynnag, mae'n glir, cyn ac yn ystod y cyfnod wedi'r Rhyfel pan oedd plant yn cael
eu mudo, roedd y gyfraith yn ei gweld yn dda i wneud cam-drin plant yn rhywiol yn
drosedd a oedd yn anghywir yn gyfreithiol , ac i ddarparu ar gyfer diogelu plant rhag
cam-drin o'r fath. Yn hyn o beth rydym yn nodi, er enghraifft, bod:
a. roedddiogelu “moesau” merched ifanc a chosbi eu troseddwyr wedi eu nodi
fel blaenoriaeth mor bell yn ôl â'r bedwaredd ganrif ar bymtheg hwyr (gydag
oedran cydsynio'n cael ei godi o 13 i 16 ym 1885);
b. roedd y Ddeddf Atal Creulondeb i, a Gwell Diogelu o, Blant 1889 yn gwneud
“cam-drin bwriadol” yn drosedd (sef triniaeth “mewn modd a oedd yn debygol
o achosi dioddefaint diangen, neu anaf i'w iechyd i blentyn o'r fath”) o fachgen o
dan 14 oed neu ferch o dan 16 oed a rhoddodd yr hawl i'r heddlu ymyrryd pan
oedd y fath driniaeth yn cael ei hamau;
c. roedd Deddf Plant 1908 yn datgan y gallai unrhyw unigolyn ddod â phlentyn
a oedd yn ferch i ddyn a farnwyd yn euog o droseddau rhywiol gerbron y llys
(a gallai plentyn o'r fath gael ei drosglwyddo i ysgol ddiwydiannol); plentyn a
oedd yng nghwmni puteiniaid84, a/neu a oedd yn byw mewn lle a oedd yn cael
ei ddefnyddio ar gyfer puteindra neu fel arall mewn amgylchiadau a dybiwyd i
“achosi, annog, neu ffafrio llithio neu buteinio'r plentyn’”;
d. erbyn 1924, pan adolygwyd gweithredu troseddau rhywiol amrywiol a oedd
yn bodoli ar yr adeg gan Bwyllgor Adran y Senedd ar Droseddau Rhywiol yn
erbyn Pobl Ifanc, cyfeiriwyd at y troseddau o ymosodiad anweddus ar wryw o
dan 16, ymosodiad anweddus ar fenyw o dan 16, a “halogi” merched o dan 13,
neu rhwng 13 ac 20; ac
e. roedd Deddf Plant a Phobl Ifanc 1933 yn ceisio cyfuno holl gyfraith diogelu
plant i ddarn unigol o ddeddfwriaeth, a dilynwyd hyn gan ddeddfwriaeth
gadarnhaol bellach megis Deddf Troseddau Rhywiol 1956 a’r Ddeddf
Anwedduster â Phlant 1960.85
12. Yn ogystal, mae'n glir y cafwyd peth gorfodaeth o'r darpariaethau cyfreithol
hyn: mae dadansoddiad o ystadegau cyfiawnder troseddol yn awgrymu y cafwyd yn
bell dros 1,000 o bobl y flwyddyn yn euog o droseddau rhywiol yn erbyn plant yn

Oni bai bod y butain yn fam i'r plentyn a'i bod yn cymryd camau gweithredu priodol.
Constantine 21 Gorffennaf 2017 150-156; EWM000455_016-019, paragraffau 2.4-2.7 a 2.11; a History of Child Protection
Law and a Timeline of Key Legislation on the Protection of Children from Sexual Abuse in England and Wales (dwy ddogfen a
baratowyd gan y Cwnsler i'r Ymchwiliad a'i datgelu i'r Cyfranogwyr Craidd yn INQ001305 ac INQ001306). Rydym yn nodi bod
cyfraith droseddol Awstralia wedi gwneud darpariaeth debyg: H. Boxall et al (Canberra: Athrofa Troseddeg Awstralia, 2014),
Historical Review of Sexual Abuse Legislation in Australia: 1788-2013, a ystyriwyd gan Gomisiwn Brenhinol Awstralia:
https://www.childabuseroyalcommission.gov.au/sites/default/files/file-list/Research%20Report%20-%20Historical%20
review%20of%20sexual%20offence%20and%20child%20sexual%20abuse%20legislation%20in%20Australia%2017882013%20-%20Government%20responses.pdf
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Lloegr a Chymru rhwng y rhyfel, gan gynyddu i dros 4,000 erbyn yr 1960au.86 Hefyd,
cyfeiriodd yr arbenigwyr atom ar sawl achlysur pan adroddodd y wasg am faterion
oedd yn ymwneud â cham-drin plant yn rhywiol, cyn yn ogystal ag ar ôl y Rhyfel.87
Rydym yn fodlon bod y dystiolaeth a grynhowyd uchod yn rhoi cyd-destun digon
eang i ni.
Oherwydd y dystiolaeth hon, rydym wedi casglu yn ystod y cyfnod hwnnw o
fudo rydym wedi bod yn gysylltiedig ag ef, roedd dealltwriaeth gyffredinol o
fewn cymdeithas bod cam-drin plant yn rhywiol yn anghywir yn foesol ac yn
anghyfreithlon, a dylid bod wedi cymryd camau i ddiogelu plant rhagddo ac
ymateb pan oedd yn digwydd.
Rydym yn ystyried i sefydliadau anfon rannu neu dylent fod wedi rhannu'r
ddealltwriaeth gyffredinol hon.
13. Mae'n glir i ni nad oedd y sefydliadau anfon wedi ystyried yn fanwl neu'n
systematig pa gamau oedd eu hangen i ddiogelu plant rhag risg cam-drin rhywiol.
14. Fodd bynnag, mae sawl arwydd bod rhai camau mewn gwirionedd wedi'u cymryd
neu'u hystyried o fewn sectorau addysg a gofal yn Lloegr a Chymru, megis y canlynol:
a. ym 1909 cyfeiriodd y Bwrdd Addysg at ddyletswydd cadw “safon lem o foeseg
ymhlith athrawon” ac, fel blaenoriaeth, yr angen i “ystyried lles y plant yn fwy o
lawer na lles yr athro”;
b. ar adeg y Rhyfel Byd Cyntaf, byddai rhaid i athrawon ysgol y wladwriaeth
ddychwelyd eu tystysgrifau addysgu os byddent yn eu cael yn euog o
gamymddygiad rhywiol;
c. ym 1946, cyfeiriodd adroddiad Curtis ym mharagraff 147 at natur annymunol
plant ac oedolion mewn tloty cymysg yn defnyddio’r un buarthau;
d. ym 1952 roedd yn ofynnol gan y Swyddfa Gartref os oedd rheolwr ysgol
gymeradwy yn wynebu honiad o gam-drin rhywiol, roedd yn rhaid iddynt
ddweud wrth y Swyddfa Gartref a’r heddlu am y mater yn hytrach na delio â’r
mater eu hun;
e. ym 1954 trafodwyd sut i atal dynion a gafwyd yn euog o droseddau rhywiol
rhag addysgu mewn ysgolion preifat; ac
f. ym 1957 ystyriwyd y cynnig o gofrestr gyhoeddus o droseddwyr rhywiol yn
erbyn plant yn ogystal â merched.88
EWM000455_016, paragraff 2.4.
Gweler, er enghraifft adroddiad y wasg am y cynnydd mewn 'troseddau rhyw' a gofnodwyd wedi'r Rhyfel; adroddiad
Cymdeithas Ynadon Prydain/Cymdeithas Feddygol Prydain ynghylch sut y dylid rhoi achosion troseddau rhywiol o'r fath ar
brawf a sut y dylid cosbi troseddwyr (1949); a chydnabyddiaeth yn y Senedd gan yr Ysgrifennydd Cartref tra bod gostyngiad
yn y radd o gynnydd mewn troseddau rhywiol a gofnodwyd, roedd pedwar allan o bob pum dioddefwr yn blant (1958):
EWM000455_019, paragraff. 2.12. Rydym hefyd wedi ystyried tri phapur Hanes a Pholisi a ysgrifennwyd ar faterion oedd yn
ymwneud â cham-drin plant yn rhywiol a'u dyfynnu gan yr Athro Constantine a'r Athro Lynch yn EWM000455_016. Mae'r
rhain yn bapurau a ysgrifennwyd gan haneswyr arbenigol, yn seiliedig ar ymchwil a adolygwyd gan gymheiriaid, fel a ganlyn:
(i) Louise A. Jackson, Child sexual abuse in England and Wales: prosecution and prevalence 1918-1970, 18 Mehefin 2015; (ii) Lucy
Delap, Child welfare, child prosecution and sexual abuse, 1918-1990, 30 Gorffennaf 2015; ac (iii) Adrian Bingham a Louise Settle,
Scandals and silences: the British Press and child sexual abuse, 4 Awst 2015.
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15. Yn ogystal, wrth i ni esbonio mewn mwy o fanylder yn adrannau sefydliadbenodol Rhan C, rydym wedi gweld enghreifftiau amrywiol o fewn cyd-destun
mudo plant o'r asiantaethau anfon a/neu eu sefydliadau cysylltiedig dramor yn
cymryd camau mewn perthynas â cham-drin rhywiol, hyd yn oed nad oedd yn cael ei
ddisgriifo felly. Mae'r rhain yn cynnwys y canlynol:
a. ym 1889, unwaith y daeth Barnardo’s DU yn ymwybodol bod Alfred Owen
(a oedd yn gyfrifol am eu cartref derbyn yng Nghanada) wedi'i gael yn euog
o ymyrryd yn rhywiol gyda merched yn ei ofal, anfonodd rheolwraig hŷn
i ymchwilio'r cyfleusterau, ac arweiniodd hyn at argymhelliad y dylid rhoi
cloeon ar ddrysau ystafelloedd gwely a sicrhau gwarchodwragedd pan oedd
merched mewn sefyllfaoedd agored i niwed;89
b. ym 1940, gorchmynnwyd Mr Beauchamp (y Pennaeth yn ysgol Fairbridge ym
Molong, Awstralia) i ymddiswyddo ar ôl honiadau ei fod wedi methu ag atal
neu ymyrryd mewn “arferion anfoesol a gwyrdröedig....ar raddfa ddifrifol”;90
c. yn yr 1940au cynnar ymddiswyddwyd Mr Rogers (Athro Dyletswyddau
yn ysgol Fairbridge yn British Columbia) yn dilyn honiadau o ymddygiad
amhriodol, yna cafodd ei ail-gyflogi, ond collodd ei swydd eto ar ôl iddo ei gael
yn euog o “berthnasau anfoesol” gyda bechgyn Fairbridge ac fe'i carcharwyd;91
d. ym 1958, unwaith i Barnardo’s DU a HMG ddod yn ymwybodol o ystod
o honiadau o gam-drin rhywiol yn ysgol Barnardo’s yn Picton, Awstralia,
gohiriwyd pob mudo i'r ysgol, teithiodd Uwcharolygydd Cyffredinol Barnardo’s
DU i Awstralia, cydweithredodd ag ymchwiliad lleol lles plant, ac ni ailgychwynnwyd mudo tan yr aethpwyd i'r afael â'r materion92; ac
e. o 1947 i 1968, roedd y ‘Rheolau Cyffredin’ a oedd yn gymwys i urdd y Brodyr
Cristnogol yn cynnwys rheolau na chaniatwyd i Frodyr gael cyfeillgarwch
arbennig gyda disgyblion, cyffwrdd disgyblion ar yr wyneb neu eu hanwesu
neu ganiatáu i fechgyn ddod i'w hystafell.93
Roedd y dystiolaeth hon, a ychwanegwyd at y dystiolaeth gymdeithasol fwy
cyffredinol y cyfeirir ati uchod, yn atgyfnerthu ein barn bod asiantaethau anfon
yn gwybod neu y dylent fod wedi gwybod am risg cam-drin rhywiol, ac roedd hyn
yn rhywbeth lle roedd angen ymateb sefydliadol.

Beth fyddai lefel ddigonol o ofal wedi bod i ddiogelu plant mudol rhag
risg cam-drin rhywiol?
16. Fel a nodir uchod, roedd y Cyfranogwyr Craidd yn dadlau nad oes gennym
dystiolaeth ddigonol i ddiffinio'r hyn oedd yn ‘safon’ briodol o ofal ‘digonol’ ar gyfer
plant mudol a dylid cyfarwyddo arbenigwr mewn gofal plant i'n cynorthwyo.

Clarke 13 Gorffennaf 2017 30/1-8.
Constantine 12 Gorffennaf 2017 93-101 ac 133.
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17. Roedd y CCIICSA yn dadlau y dylai'r ‘safon’ gymwys i ni ei defnyddio fod y lefel o
ymddygiad roedd yn rhaid i unigolyn neu sefydliad ei chyflawni i osgoi cael eu dwyn
yn atebol fel mater o gyfraith sifil.94 Rydym yn anghytuno â'r fath ddull a gynigir,
oherwydd nad rôl yr Ymchwiliad yw penderfynu atebolrwydd sifil.95
18. Nid ydym, mewn gwirionedd, yn derbyn bod iaith ‘safonau’ yn briodol yma o
gwbl. Fel y mae'n amlwg o'r adran ar HMG yn Rhan C.1, mae'n glir nad oedd HMG
wedi gosod ‘safonau’ cyfreithiol rhwymol ar y sefydliadau gwirfoddol, drwy reoliadau
neu hyd yn oed ddeddfwriaeth sylfaenol, ac yn wir bod hyn yn fethiant allweddol o'r
cynlluniau mudo plant.
19. Fel yr ydym yn esbonio mewn manylder fodd bynnag, yn Rhan B.4, sy'n dilyn yr
adran hon, rhoddwyd arwyddion clir a niferus i'r sefydliadau gwirfoddol, yn bennaf
drwy'r Swyddfa Gartref, ynghylch sut y dylent weithredu eu cynlluniau mudo.
Cafwyd hyn yn ffurf adroddiad Curtis (a ganolbwyntiodd yn bennaf ar arfer gofal
plant ond a oedd yn cynnwys cyfeiriad pwysig at fudo plant), memoranda a chanllaw
a gyhoeddwyd wedyn, ac yn hwyrach, cytundebau penodol â phob sefydliad anfon.
Roedd y deunydd hwn yn adlewyrchu themâu tebyg yn gyson ynghylch dewis,
cydsyniad, y math o sefydliad, natur y gofal, cyswllt â'r byd y tu allan a'r math o fonitro
ôl-fudo a ddisgwylid.
20. Roedd yr elfennau ‘Curtis’ hyn o ymddygiad ac arfer yn adlewyrchu mewn sawl
modd yr hyn roedd sefydliadau gwirfoddol wedi bod yn ei wneud am beth amser,
rhai mor bell yn ôl â'r 1800au. Roedd rhai, megis Barnardo’s, Cymdeithas y Plant a'r
Cartref Plant Cenedlaethol yn nodi'r arferion hyn mewn llawlyfrau ac egwyddorion a
dogfennau mewnol eraill.
21. Pwysleisiwyd yr elfennau hyn gan eraill y dylid fod wedi gwrando ar eu barn,
megis Grŵp y Merched ar Les Cyhoeddus.
22. Rydym hefyd wedi dysgu cryn dipyn am farn gweithwyr cymdeithasol a
Swyddogion Plant awdurdod lleol ar adeg y mudo, ac am farn rhai aelodau blaenorol
o staff Fairbridge. Mae hyn i gyd yn ychwanegu at ein dealltwriaeth o'r hyn oedd
arferion ar y pryd a'r hyn a oedd yn cael ei ystyried yn rhesymol, a pharhaodd eu barn i
adlewyrchu egwyddorion Curtis.
23. Pan deithiodd cenhadaeth arloesol Ross o gwmpas Awstralia ym 1956, roedd yn
glir ei bod yn barnu'r amodau yn yr ysgolion yn erbyn yr egwyddorion Curtis hyn a
ddisgwylid a darganfu fod y mwyafrif llethol yn syrthio'n brin iawn o'r marc.
24. Roedd y cytundebau a gychwynnodd HMG â phob sefydliad anfon ôl-Ross yn
ceisio cadarnhau'r arferion disgwyliedig hyn.
25. Rydym yn gwerthfawrogi y gallai plentyn hyd yn oed a oedd wedi'i ddewis
ar gyfer mudo ar y sail eu bod yn ddigon cryf yn emosiynol ac wedi'u paratoi ar
gyfer mudo, a oedd yn derbyn gofal mewn cartref bwthyn bach gan aelod o staff a
ddewiswyd yn ofalus, a oedd â'r cymwysterau addas ac wedi'u goruchwylio'n dda
a oedd yn llenwi bwlch rhiant, a oedd wedi'i integreiddio'n iawn yn y gymuned leol,
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CCIICSA, Datganiad Cloi, paragraff 111 a pharagraffau 112-122.
Deddf Ymchwiliadau 2005, adran 2(1).

ac nad oedd yn wrthrych unrhyw gam-drin corfforol, meddyliol neu emosiynol, fod
wedi'i gam-drin yn rhywiol o hyd. Er hynny, yn ein barn a phrofiad, byddai plentyn
a oedd â manteision peth neu'r holl fesurau hynny'n agored i lai o risg o gam-drin
rhywiol, ac os oedd cam-drin rhywiol yn digwydd, byddai plentyn o'r fath yn fwy
tebygol o adrodd amdano.
Rydym felly'n ystyried bod gennym gorff perswadiol o ddeunydd, o'r cyfnod a
chyd-destun mudo plant ei hun, sy'n dweud wrthym yr hyn roedd y rhai hynny
oedd yn cymryd rhan yn y cynlluniau'n ystyried oedd y ffordd briodol o ofalu am y
plant. Rydym yn nodi hyn mewn manylder pellach yn Rhan B.4.
Nid yw'r arferion disgwyliedig neu dda hyn yn mynd i'r afael yn benodol â chamdrin rhywiol, ond maent y math o fesurau a gydnabuwyd fel y ffordd orau, ar yr
adeg honno, o ddiogelu plant mudol rhag amrywiaeth o risgiau, gan gynnwys risg
cam-drin rhywiol.
Mae'r dystiolaeth cyd-destun penodol hwn yn llawer mwy perthnasol i'r materion
y mae angen i ni benderfynu na'r hyn y gallai arbenigwr gofal plant generig ei roi i
ni yn yr adroddiad hanesyddol hwn.
Oherwydd y rhesymau hyn nid ydym yn ei hystyried yn angenrheidiol i ni
gyfarwyddo arbenigwr o'r fath i'n cynorthwyo.
26. Rydym yn troi nawr at ddwy ddadl ychwanegol a wnaethpwyd ar faterion y
‘safonau’.
27. Dywedodd HMG y dylem gaffael tystiolaeth ffeithiol ynghylch trefnau hyfforddi,
llywodraethu ac arolygu a oedd yn ymwneud â gofal preswyl plant yn Lloegr a
Chymru.96 Yn yr un modd, roedd y SoN yn dadlau y dylem dderbyn tystiolaeth
arbenigol ynghylch yr hyn a fyddai wedi'i dderbyn fel rhesymol gan gorff cyfrifol
o ymarferwyr a oedd yn darparu gofal sefydliadol yn Lloegr a Chymru ar y pryd.97
Rydym yn deall eu bod yn cyfeirio at ymarferwyr mewn awdurdod lleol neu
sefydliad gwirfoddol a oedd yn darparu gofal sefydliadol yn Lloegr a Chymru.
28. Rydym yn anghytuno. Mae cyd-destun mudo plant yn benodol. Mae angen i ni
benderfynu'r hyn a ystyriwyd yn rhesymol yng nghyd-destun rhaglen mudo plant
ar yr adeg honno, nid cartref preswyl yn Lloegr a Chymru. Fel enghraifft, gallwn
ddychmygu'n wirioneddol fod yr hyn a ystyriwyd yn lefel resymol o oruchwyliaeth ôlleoliad yn debygol o fod wedi amrywio rhwng y ddau gyd-destun gwahanol hynny.
29. Roedd y CCIICSA yn dadlau y dylem gael tystiolaeth ynghylch yr amodau
gwirioneddol mewn cartrefi yn Lloegr a Chymru yn ystod y cyfnod mudo.98
30. Eto rydym yn anghytuno. Mae angen i ni bendefynu beth oedd yr arferion
disgwyliedig yng nghyd-destun rhaglenni mudo plant, ac nid a gydymffurfiwyd â safon
wahanol yn botensial mewn gwirionedd mewn cyd-destun gwahanol.

Datganiad Cloi HMG, paragraff 111.
Chwiorydd Nasareth, Datganiad Cloi, paragraff 74.
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CCIICSA, Datganiad Cloi, paragraff 179.
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Sut y dylai sefydliadau mudo plant yn Lloegr a Chymru fod wedi
ymateb i honiadau neu dystiolaeth o gam-drin rhywiol, yn ystod y
cyfnod mudo?
31. Mae llawer llai o dystiolaeth i'n cynorthwyo ar y mater hwn. Roedd nifer yr
honiadau o gam-drin rhywiol a adroddwyd mewn gwirionedd wrth sefydliadau a
leolwyd yn Lloegr a Chymru yn ystod y cyfnod mudo'n fach (ond rydym yn ystyried
bod cam-drin rhywiol yn debygol iawn o fod wedi'i dan-adrodd). Fodd bynnag, rydym
yn ystyried nad oes gennym ddigon o dystiolaeth ynghylch pa ymatebion a gafwyd, a'r
cyd-destun ehangach, i asesu a oeddent yn ddigonol ai peidio. Rydym hefyd yn ystyried
y byddai cyd-destun hynod o benodol y cynlluniau mudo plant yn peri i unrhyw
dystiolaeth generig am yr ymatebion sefydliadol cyffredinol i honiadau neu dystiolaeth
o gam-drin rhywiol yn ystod y cyfnod hwn fod o gymorth cyfyngedig.

Sylwadau casgliadol
32. Rydym yn ei gwneud yn glir mai'r rhain yw ein canfyddiadau ein hun ar y materion
hyn, yn seiliedig ar yr holl dystiolaeth rydym wedi'i hystyried. Nid ydym wedi ystyried
barn yr Athro Constantine a'r Athro Lynch ar y materion hyn: yn hytrach, rydym wedi
ystyried y deunydd hanesyddol ac ymchwil y maent wedi'u gosod o'n blaen, ochr yn
ochr â'r deunydd archif helaeth y cafodd yr Ymchwiliad gan HMG a'r sefydliadau anfon.
33. Yn olaf, rydym yn nodi y dywedwyd yn aml y derbyniwyd mudo plant fel arfer
a dderbyniwyd, yn ôl barn “safonau'r dydd”.99 Eto wrth i ni roi manylion pellach
yn Rhan B.4 isod, dangosodd y dystiolaeth i ni fod gan fudo plant fel cysyniad
rai beirniaid bob amser, gan fynd yn ôl i'r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Yn fwy
penodol i'n dibenion, roedd adroddiadau amrywiol o adeg y rhaglenni mudo'n
hynod feirniadol ynghylch sut roeddent yn gweithredu, ac o'r gofal a roddwyd i'r
plant a nodwyd ganddynt yr hyn y dylid ei wneud. Roedd sawl un o'r sefydliadau
a oedd yn gysylltiedig wedi cynnal dadleuon yn fewnol am fudo plant ac am
weithredu'r rhaglenni. Mae rhai wedi myfyrio'n fewnol ers hynny, ac wedi derbyn na
ddefnyddiwyd egwyddorion Curtis mewn gwirionedd.100
34. Rydym yn troi nawr at fanylder y deunydd hanesyddol o'r rhaglenni mudo plant
sy'n tanategu'r casgliadau a nodir uchod.

Gweler, er enghraifft, Humphreys 9 Mawrth 2017 26.
Gweler, er enghraifft, Jim Richards (Cyfarwyddwr y Gymdeithas Plant Catholig (San Steffan)), a ysgrifennodd ym 1993,
mewn dogfen â'r teitl Australian Migrants: A Consideration of the Conditions of the Time, nad oedd arferion yr asiantaethau
Catholig ynghylch mudo “fel pe na baent yn adlewyrchu'r hyn y gellid ei ddisgrifio fel yr arfer gorau ar yr adeg honno”
(CCS000211_017-018); Jim Hyland (Cyn-gadeirydd Cyngor Lles Plant Catholig), a ysgrifennodd “Dadleuwyd bod rhai o'r arferion
creulon yn cael eu hystyried fel bod yn dderbyniol ar adegau blaenorol pan oedd agweddau tuag at fagu plant yn fwy llym a beichus ac
mae elfen o wirionedd yn hyn. Ceir tystiolaeth, fodd bynnag, mewn rhai sefydliadau, bod arferion a oedd heb os yn gwbl annerbyniol
yn gyfreithiol, ac yn arferion drwg yn wir a oedd wedi aros heb eu datgelu am sawl blwyddyn” (CCS000216_003-004); a Mark
Davies, ar ran HMG, a ddywedodd mewn tystiolaeth o'n blaen fod “y llywodraeth yn llawn dderbyn ei bod wedi methu â sicrhau,
fel yr argymhellwyd gan Bwyllgor Curtis, bod y trefniadau a'r safonau gofal ar gyfer y plant hynny yn Awstralia yn gymharol â'r rhai
hynny yn y wlad hon” (DOH000097_021, paragraff 43).
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4. Esblygiad yr ymateb
sefydliadol
Cyflwyniad
1. Clywodd yr Ymchwiliad dystiolaeth am ddisgwyliadau gofal ac arfer, gan
sefydliadau o'r 1800au hwyr i ddiwedd y cyfnod mudo. Rydym yn crynhoi hyn isod
wrth gyfeirio at y cyfnod cyn yr Ail Ryfel Byd, a'r cyfnod wedi'r Rhyfel, oherwydd
bod yr olaf yn ganolbwynt amser yr Astudiaeth Achos hon. Rydym yn nodi'r
dystiolaeth hon yn gronolegol, i ddarlunio esblygiad y safbwynt sefydliadol yn well, ac
i ddangos y datblygiadau a oedd yn digwydd mewn gwledydd gwahanol drwy gydol y
cyfnod mudo.

Tystiolaeth Cyn y Rhyfel
2. Ym 1875, ymwelodd Andrew Doyle â Chanada. Roedd yn arolygydd hŷn ar y
bwrdd llywodraeth leol ac yn gyfrifol am weithredu Deddf y Tlodion yn Lloegr a
Chymru. Roedd ei adroddiad am yr ymweliad hwn (adroddiad Doyle)101 yn ei gwneud
yn glir ei fod yn “amheus am [...os nad yn gwbl wrthwynebus i'r]” syniad cyfan o fudo.
3. Mynegodd adroddiad Doyle bryder am y modd “llac ac anffurfiol” y sicrhawyd
cydsyniad gan rieni/gwarcheidwaid ac am “gamdriniaeth a chaledi'r” plant, gan
gynnwys y rhwymedigaethau gwaith caled arnynt a'r addysg gyfyngedig roeddent yn
ei derbyn o ganlyniad. Cyfeiriodd yr adroddiad at ferched “yn colli ei cymeriadau”, ac
am bryder am drefniadau cysgu (gan gyfeirio at ferch ifanc yn cysgu mewn ystafell
“heb glo”, yn agos iawn at ystafelloedd dau ddyn, gan gynnwys gwas fferm a logwyd
nad oedd dim gwybodaeth amdano).102
4. Mynegwyd pryder gan yr adroddiad hefyd am yr arolygiad a'r trefnau ôl-ofal
annigonol a oedd yn cael eu gweithredu ac argymhellodd weithdrefn arolygu lem
ac annibynnol, gan gynnwys sgyrsiau un-i-un, ar sail chwarterol, fel y gallai plant
adeiladu perthynas o ymddiriedaeth gyda'u hymwelydd.103
Mae adroddiad Doyle yn rhoi tystiolaeth bod gweithiwr proffesiynol gofal plant
hŷn mor bell yn ôl ag 1875 yn derbyn y dylai'r sefydliad derbyn fonitro lles y plant
ar ôl iddynt gael eu mudo; ac yn arbennig angen i fod yn ymwybodol o'r risg bod
pobl ifanc mudol benywaidd yn agored i gam-drin rhywiol.
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5. O ganlyniad i adroddiad Doyle, gosodwyd moratoriwm dros dro ar fudo plant o
sefydliadau Cyfraith y Tlodion i Ganada, tynnwyd rhai plant o'u lleoliadau a'u hailleoli, a gwnaeth y cymdeithasau anfon fwy o ymdrech i fonitro lles y plant wrth
drefnu ymweliadau arolygu.104
6. Ym 1894, dywedodd y Dr Barnardo mewn llythyr at Ysgrifennydd Canada yr
Adran Gartref “...dylid gweithredu goruchwyliaeth barhaus dros y plant hyn ar ôl iddynt
gael eu lleoli yn y tiroedd ffermio yng Nghanada; yn gyntaf gan ymweliadau systematig;
yn ail wrth ohebiaeth reolaidd. Mae ymfudo yn achos plant ifanc heb oruchwyliaeth
barhaus yn ffolineb digywilydd, yn ein barn, ac yn gwahodd trychineb mewn
gwirionedd”.105
Cydnabuwyd egwyddorion goruchwyliaeth barhaus drwy ymweliadau systematig
a gohebiaeth gyson erbyn diwedd yr 1890au fel arfer da a deallwyd bod mudo
plant heb system oruchwylio o'r fath mewn grym yn uchel ei risg.
7. Dangosir arfer da monitro ôl-fudo hefyd gan y canlynol:
a. ym 1902, gwnaeth y Tad Bans o'r Groesgad Achub yn glir bod angen
arolygiadau annisgwyl, cofnodi ymweliadau'n ofalus a sgyrsiau un-i-un â phob
plentyn;106
b. roedd gan Gymdeithas y Plant (CS) staff penodol wedi'u lleoli yng Nghanada a
fyddai'n gweithredu system goruchwylio ac adrodd yn ôl i Loegr;107 a
c. phan fudwyd plant gan Y Cartref Plant Cenedlaethol (NCH) i Ganada,
roeddent yn monitro'r gwasanaeth, ac yn deall bod llywodraeth Canada'n
ymwneud ag arolygu cartrefi'r plant ac ymweld â phobl ifanc a gyflogwyd.108
Dywedwyd wrthym hefyd pan fudodd y NCH blant i Ganada, dilynwyd
cwynion a wnaethpwyd a symudwyd pobl ifanc nad oedd yn ymgartrefu i
waith mwy priodol.109
Mae'r dystiolaeth hon yn dangos bod rhai sefydliadau wedi derbyn yn gynnar nad
yn unig y dylid monitro, ond dylid cymryd camau gweithredu priodol hefyd mewn
ymateb i'r pryderon a godwyd.
8. Dywedwyd wrthym bod ffermwyr o Ganada a oedd yn dymuno lletya a chyflogi
plant mudol Barnardo’s yn cwblhau ffurflen gais a holiadur, ac yn darparu canolwyr.
Archwiliwyd eu cartrefi (gan gynnwys trefniadau cysgu ac aelodau'r cartref);110 ac
archwiliwyd hanes cyflogwyr fferm yr anfonwyd plant atynt gan y CS o flaen llaw.111
Rydym yn ystyried bod y dystiolaeth hon o'r profiad yng Nghanada cyn y Rhyfel
yn dangos y derbyniwyd ei bod yn briodol archwilio hanes y bobl roedd y plant i
gael eu lleoli gyda nhw.
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9. Ym 1924, ymwelodd Margaret Bondfield, Gweinidog Llafur y DU, â Chanada.112
Roedd ei hymweliad wedi'i ysgogi gan y ffaith, dros amser, fod yr awdurdodau
yng Nghanada wedi dod yn llai parod i dderbyn plant mudol. O fewn adroddiad yr
ymweliad hwn (adroddiad Bondfield), soniwyd yn fyr bod angen goruchwyliaeth
ôl-leoliad effeithol, agos a chyson ar ferched mudol. Argymhellodd yr adroddiad na
ddylid mudo plant o dan 14 i gartrefi neu ffermydd preifat oherwydd y risg y byddai
eu haddysg o dan anfantais wrth weithio, a derbyniwyd hyn.113
10. O 1940, ymddangosodd enghreifftiau pellach eto o gydnabyddiaeth o'r angen
i recriwtio staff priodol, yn aml yn benodol oherwydd y risg o'r hyn a ystyriwyd
fel ymddygiad rhywiol amhriodol. Daeth y dystiolaeth hon o Ganada yn ogystal ag
Awstralia. Rydym yn cyfeirio at y canlynol:
a. Yn dilyn ymddiswyddiad Pennaeth ysgol Fairbridge ym Molong, Awstralia,
ym 1940 a oedd yn codi o bryderon a oedd yn cynnwys rhai'n ymwneud ag
ymddygiad rhywiol amhriodol, cydnabu Cymdeithas Fairbridge yn Llundain
hyd yn oed os oedd barn wahanol ynghylch y safonau roedd yn rhaid iddynt
fagu plant mudol wrthynt, cefnogwyd mudo'n unig ar dystiolaeth bod “eu
gobeithion yn sylweddol well nag y byddent yn y wlad hon. Mae'r ystyriaethau hyn
i gyd, yn ein barn, yn ddibynnol ar ansawdd a chyfarpar y Pennaeth. Os byddwn yn
syrthio'n brin o'r hyn a ddisgwylir gennym ar yr ochr hon byddwn, heb amheuaeth,
yn colli ein lle fel achubwyr ac addysgwyr plant”;114
b. Ym mis Hydref 1944, daeth adroddiad Mr Garnett (o'r Uchel Gomisiwn yn
Awstralia), a ddarparwyd o leiaf i Gymdeithas Fairbridge yn Llundain a HMG,
i gasgliadau amrywiol gan gynnwys bod dewis y Pennaeth iawn o'r “pwys
mwyaf”, y dylid cynnig amodau mwy deniadol i staff, a dylid cryfhau'r staffio
wrth benodi'r rhai hynny â chymwysterau mewn gofal a hyfforddi plant;115
c. Ym mis Tachwedd 1944 nododd Gordon Green (Ysgrifennydd Cymdeithas
Fairbridge yn Llundain ar yr adeg honno) fod “Atal troseddau rhywiol yn dibynnu
ar ansawdd y staff. Ar adegau arferol mae ansawdd y staff yn dibynnu ar farn y
Pennaeth i wneud penodiadau”;116
d. Tua'r un adeg, argymhellodd Cydbwyllgor yng Nghanada (a oedd yn cynnwys
cynrychiolwyr o Lywodraeth y Taleithiau ac o Fwrdd lleol Cymdeithas
Fairbridge) y dylai ysgol Fairbridge barhau i dderbyn plant mudol yn unig i
British Columbia ar amodau amrywiol, ac un ohonynt oedd eu bod yn cyflogi
staff addas, gan gynnwys gweithwyr cymdeithasol a hyfforddwyd;117
e. Ym mis Mehefin 1944, cyfeiriodd Mr Wheeler (Prif Swyddog Mudo
Llywodraeth Cymanwlad Awstralia) at “ddigwyddiadau ffiaidd” yn ysgol
Northcote, lle cafwyd honiadau bod merched wedi'u cam-drin yn rhywiol
gan athrawon yn yr ysgol leol, yn ogystal â phryderon am berthnasau rhywiol
amhriodol rhwng merched a bechgyn hŷn a oedd yn ymweld. Nododd fod
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y "ganran o achosion anfoddhaol yn rhy uchel o lawer, a'i bod yn anodd osgoi'r
casgliad bod rhaid ystyried goruchwyliaeth a hyfforddiant gwael fel bod yn gyfrifol
i raddau helaeth". Daeth i'r casgliad "y dylid cynnal arolwg ymhob ysgol o leiaf
unwaith y flwyddyn ar ran pob Llywodraeth".118
Mae'r corff hwn o dystiolaeth yn dangos yr angen i sicrhau goruchwyliaeth a
hyfforddiant iawn o staff, ac i arolygiadau rheolaidd o bob sefydliad gael eu
cydnabod.

Adroddiad Curtis
11. Ar ôl yr Ail Ryfel Byd, daeth gweithwyr proffesiynol gofal plant yn bryderus
am les y plant hynny a oedd wedi'u “hamddifadu o fywyd cartref normal” yn ystod
y rhyfel. Arweiniodd hyn at sefydlu'r Pwyllgor Gofal Plant (Pwyllgor Curtis), a
adroddodd ym 1946 (adroddiad Curtis).119
12. Nododd adroddiad Curtis fod y rhai hynnny a ddewiswyd ar gyfer mudo y rhai
hynny'n unig “â chyrff gwych a deunydd meddyliol da”, a ystyriwyd ganddo oedd “yr
union blant y gellid dod o hyd i agoriadau boddhaol iddynt yn y wlad hon”. Ar y sail
honno daeth i'r casgliad nad oedd mudo plant fel “dull o ddarparu ar gyfer y plentyn
difreintiedig” yn “un y byddem yn dymuno'n benodol yn cael ei weld yn ehangu”.120
13. Daeth pwyllgor Curtis i'r casgliad y dylai mudo barhau'n opsiwn ar gyfer
plant “addas” a oedd yn dangos eu bod yn dymuno hynny, ond y byddent “yn llwyr
wrthwynebu eu llwybr mewn bywyd o dan ofal a goruchwyliaeth lai drwyadl na'r hyn
y byddent yn eu derbyn gartref”. Ar y sail honno argymhellwyd ganddynt y “y dylai
fod yn amod cydsynio â mudo plant difreintiedig y dylai'r trefniadau a wnaethpwyd gan
lywodraeth y wlad oedd yn derbyn ar gyfer eu lles a'u hôl-ofal fod yn gymaradwy â'r rhai
hynny rydym wedi'u cynnig yn yr adroddiad hwn ar gyfer plant difreintiedig sy'n aros yn
y wlad hon” (ein pwyslais).121
14. Roedd y trefniadau roedd Pwyllgor Curtis wedi'u cynnig ar gyfer plant a oedd
yn aros yn y DU yn cynnwys plant yn derbyn gofal mewn rhyw fath o ofal teulu
dirprwyol (h.y. maethu neu fabwysiadu). Neu, os oedd angen gofal sefydliadol,
ni ddylid gofalu am blant yn y math o sefydliadau mawr a oedd yn gyffredin yn y
ddeunawfed ganrif, ond y “cartrefi bwthyn” a oedd wedi'u datblygu cyn y Rhyfel, gyda
dim mwy na thua dwsin o blant, a “mam ddirprwyol” a hyfforddwyd yn briodol.122
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15. Dywedodd adroddiad Curtis y dylai plant fynd i'r ysgol leol, bod yn rhydd i ddod
â ffrindiau'n ôl o'r ysgol i'w bwthyn, bod yn gallu ymuno â'r Sgowtiaid neu'r Geidiaid,
mynd i nofio a gwneud pethau o'r natur hwnnw, cael mynediad i lyfrgell ddiweddar,
teganau, gemau a radio ac yn gyffedinol dylent gael yr un profiadau cymdeithasol fel
pe baent yn byw gyda'u rhieni naturiol.123
16. Yn ogystal, dylid gwneud pob ymdrech i alluogi'r plant i aros mewn cyswllt
â'u perthnasau (oni bai bod sail i feddwl y byddai cyswllt yn eu niweidio). Dylid
gwahardd cosb gorfforol yn llwyr i'r plant heb ystyried oed a rhyw, o ystyried pa mor
fregus oeddent,124 a gwrthwynebwyd “swnian, glaswenu, edliw yn wir pob dull sy'n
sicrhau goruchafiaeth yr unigolyn sy'n gyfrifol wrth ddistrywio neu leihau hunan-barch y
plentyn.125
17. Roedd adroddiad Curtis yn drobwynt yn hanes gofal plant yn y wlad hon.126
Nododd adroddiad Curtis 1946 ddisgwyliadau clir ar gyfer arfer gofal plant yn y
dyfodol ac roedd yn eglur yn ei ddisgwyliadau o'r gofal i'w roi i blant mudol.
Dengys y dystiolaeth y derbyniwyd argymhellion Pwyllgor Curtis gan HMG, a
daeth y Swyddfa Gartref yn gyfrifol am eu gweithredu gartref a thramor.
Fodd bynnag fel a ddaw yn amlwg o'n dadansoddiad sy'n dilyn, methodd HMG â
sicrhau y gweithredwyd disgwyliadau Pwyllgor Curtis ynghylch plant mudol, ac
mae HMG wedi derbyn hyn ers hynny.127

Memorandwm y Swyddfa Gartref, Mehefin 1947128
18. Yn y memorandwm hwn, a anfonwyd yn y lle cyntaf i Gymdeithas Fairbridge
yn Llundain, cafwyd canllaw gan y Swyddfa Gartref ynghylch mudo plant, ôl-Curtis.
Awgrymodd y memorandwm ragdybiaeth i bob pwrpas yn erbyn mudo, fel y gwnaeth
Curtis, a phwysleisiodd y dylai anghenion plant unigol fod yn hollbwysig ac y dylid
ystyried mudo'n unig mewn gwirionedd os nad oedd unrhyw obaith y byddai'r plentyn
yn cael bywyd cartref arferol yn y DU.
19. Fodd bynnag, os oedd plant i gael eu mudo roedd yn disgwyl “y safon o ofal
y gallai'r plant hyn obeithio ei mwynhau yn y wlad hon wrth i ddarpariaethau Deddf
Addysg 1944 ac argymhellion Pwyllgor Curtis gael eu gweithredu” (ein pwyslais) ac
aeth yn ei flaen y “byddai'n anodd cyfiawnhau cynigion i fudo plant difreintiedig oni bai
bod y cymdeithasau neu'r cartrefi y maent yn mynd iddynt yn fodlon ac yn gallu darparu
gofal a chyfle ar yr un lefel”.129
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20. Dywedodd y memorandwm fod yn rhaid i'r “gymdeithas” rhiant “fod yn gyfrifol
yn barhaus am blant y mae wedi'u hanfon fel yr asiant cyfrifol, a chyswllt y plant â'r wlad
hon tan eu bod yn annibynnol” a rhaid iddynt roi tystiolaeth o'r cyfrifoldeb parhaus
hwnnw. Roedd yn ei hystyried yn briodol i'r sefydliadau benodi “swyddog cyswllt”
â gwybodaeth a dealltwriaeth drylwyr o anghenion plant difreintiedig i ymweld yn
rheolaidd â'r sefydliadau.130
21. Nododd hefyd:
a. y dylai'r sefydliadau anfon fod “yn gyfrifol am bolisi cyffredinol o ran hyfforddiant
a gofal plant mewn cartrefi y maent yn eu gweinyddu” ac “â chyfrifoldeb terfynol
am benodi'r pennaeth, gan ymgynghori'n agos â'r pwyllgor lleol;131
b. “dylid cynnwys pobl leol sy'n gymwys i gynghori'r pennaeth yng ngofal ac addysg y
plant” yng ngweinyddiaeth yr ysgolion;132a
c. dylai'r staff a gyflogir yn y cartrefi neu'r ysgolion fferm fod “o galibr da”.133
22. Roedd y gofynion hyn wedi'u gwreiddio mewn cyfuniad o brofiadau cynnar y
rhaglenni mudo plant ac egwyddorion Curtis. Roedd y modd bod sefydliad mewn un
wlad yn mynd i sicrhau gofal priodol am ei blant mewn gwlad arall yn mynd i ofyn am
ystyriaeth ddwys bob amser, ac yn ein barn mae'r memorandwm hwn yn nodi'r hyn a
ystyriwyd ar y pryd yn ffordd resymol o weithredu'r arfer hwnnw.
23. Dengys y dystiolaeth fod yr anhawster hwn yn parhau i fod yn wendid hanfodol yn
y system, a ddangosir, er enghraifft, gan y tensiynau rhwng Cymdeithas Fairbridge yn
Llundain a Fairbridge yn Awstralia, rydym yn eu trafod ymhellach yn Rhan C.
24. Mae'n debygol y dosbarthwyd y memorandwm hwn i sefydliadau anfon eraill
yn y DU, oherwydd anfonwyd 20 copi at swyddog mudo Cymanwlad Awstralia i'w
hanfon ymlaen i'r sefydliadau derbyn yn Awstralia, ac rydym wedi gweld tystiolaeth
bod Ysgrifennydd Adran Lles Plant Awstralia wedi'i dderbyn.134 Rydym hefyd yn nodi
tystiolaeth Davies y cyfathrebwyd disgwyliadau'r Swyddfa Gartref ynghylch hyn “i'r
sefydliadau gwirfoddol” (h.y. nid Fairbridge yn unig) drwy'r memorandwm hwn.135
25. Fodd bynnag, rydym yn ystyried nad oes modd penderfynu a welwyd y
memorandwm penodol hwn gan sefydliadau anfon eraill yn y DU o ystyried ei fod
yn ailadrodd sawl un o argymhellion Curtis a oedd heb amheuaeth wedi'u gweld
ganddynt a bod llawer o'i gynnwys yn cael ei ailadrodd yn hwyrach: er enghraifft,
pwysleisiodd llythyrau gan Uwch Gomisiynydd y DU yn hwyrach ym 1947
gyfrifoldeb parhaus y gymdeithas “rhiant” a phwysleisiodd dogfennau amrywiol y
Swyddfa Gartref fod mudo'n briodol yn unig pan nad oedd gobaith i'r plentyn gael
bywyd cartref arferol yn y DU.136
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Tystiolaeth bellach o 1947 i 1951
26. Ym mis Hydref 1947, ysgrifennodd Lucy Cole-Hamilton (a oedd wedi mynd
â chriw o blant i Orllewin Awstralia ym 1934 ac a oedd yn gweithio i Gymdeithas
Fairbridge tan 1945) i'r Swyddfa Gartref gan fynegi pryder am ailgychwyn mudo
plant oherwydd “nad oedd y system ar hyn o bryd”’ yn ffafriol i hapusrwydd a lles
plentyn mewn “llawer iawn o ffyrdd”. Gofynnodd:
a. pa systemau diogelu a fyddai'n cael eu gweithredu er mwyn sicrhau y byddai'r
plant yn cael eu trin fel unigolion;
b. a fyddai unrhyw oruchwyliaeth neu arolygiad uniongyrchol o'r plant gan yr
awdurdodau yn Lloegr a Chymru;
c. a fyddai penodi swyddogion ôl-ofal yn cael ei wneud gan gorff annibynnol;
d. a fyddai'r Penlywodraethwr yn cael ei benodi fel eu gwarcheidwad;
e. sut y byddai aelodaeth o Bwyllgor lleol Fairbridge yn cael ei phenderfynu; ac
f. a fyddai plant a oedd yn dymuno mynd ymlaen i rywbeth yn hytrach na
gwaith fferm neu'r cartref yn cael eu haddysgu'n briodol.
27. Arsylwodd fod “y cwestiwn ynghylch staff priodol wedi bod yn anodd iawn bob
amser” a gofynnodd a fyddent nawr yn derbyn cyflog teg oherwydd “byddai hyn
yn gwneud gwahaniaeth mawr iawn i'r math o unigolyn y byddent yn gallu'i benodi”.
Gofynnodd hefyd a fyddai staff a oedd yn oedolion yn cael eu cyflogi i leihau baich
gwaith fferm ar y plant.137
28. Yn hwyrach y mis hwnnw, derbyniodd Ms Cole-Hamilton ymateb a oedd yn
dweud bod ymweliad yn cael ei drefnu a'r gobaith oedd y byddai ysgol WA “y
gwyddid ei bod yn anfoddhaol mewn rhai agweddau yn gwella ac y bydd yn bosibl sefydlu
polisi gwahanol yn y fagwraeth a roddir i'r plant”. Dywedodd yr ymateb hefyd: “gellir
eich sicrhau...bod materion y mae'r Adran yn dymuno eu gweld yn cael eu newid yn
sylweddol a bod Cymdeithas Fairbridge yn gwbl ymwybodol o farn y Swyddfa Gartref”.138
29. Roedd Ms Cole-Hamilton yn pwysleisio'r angen am ddull plentyn-ganolog,
staff priodol, goruchwyliaeth gywir a systemau arolygu. Dylai'r ffaith fod ganddi
brofiad helaeth o sut roedd y rhaglenni mudo plant yn gweithio, fod wedi golygu y
rhoddid mwy o bwyslais ar ei barn, oherwydd ei bod yn amlwg bod y farn hon yn un
gyffredinol.
30. Ym mis Mawrth 1948, anfonodd Ffederasiwn Prydeinig y Gweithwyr
Cymdeithasol lythyr i'r Times, yn mynegi pryder am y gofal a roddwyd i blant
mudol.139
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31. NododdLlawlyfr Cymdeithas y Plant ar gyfer Gweithwyr o 1948 sut roedd y
Gymdeithas yn disgwyl i'w cartrefi yn Lloegr a Chymru gael eu rhedeg. Cyfeiriwyd
ganddynt at oruchwyliaeth, monitro, a materion eraill fel dewis staff.140
32. Yn yr un flwyddyn, sefydlodd y Cartref Plant Cenedlaethol y saith egwyddor
ar gyfer mudo, a oedd yn cyfeirio at ddarparu gofal parhaus, bythynnod bach a
chyrsiau hyfforddi arbennig i staff. Roedd ei ganllaw ym 1949 yna'n darparu ar
gyfer “cyfrifoldeb parhaus y gymdeithas rhiant”, defnyddio gweithwyr cymdeithasol a
hyfforddwyd i ddewis, ymchwilio hyfforddiant systematig i weithwyr gofal plant “fel
a sefydlwyd yn y wlad hon” a defnyddio swyddog cyswllt a oedd yn deall anghenion
plant, a fyddai'n ymweld yn rheolaidd â sefydliadau derbyn a chadw mewn cyswllt â'r
DU.141
33. Roedd gan y darparwyr mawr hyn o ofal plant ddisgwyliadau clir iawn o'r hyn oedd
yn rhesymol yng nghyd-destun eu rhaglenni mudo.
34. Pan ddadleuwyd ynghylch y Ddeddf Plant yn Nhŷ'r Arglwyddi ym 1948, mewn
ymateb i gwestiwn am ba sicrwydd a geid ynghylch y trefniadau ar gyfer plant
mudol, rhoddodd yr Arglwydd Ganghellor sicrwydd “bod y Swyddfa Gartref yn
bwriadu sicrhau na ddylid mudo plant oni bai y cafwyd boddhad llwyr y gwnaethpwyd y
trefniadau iawn ar gyfer gofal a magwraeth pob plentyn”.142
35. Ym mis Ionawr 1949, cyflwynwyd memorandwm gan Dallas Paterson (cynBennaeth Pinjarra, ysgol Fairbridge yn Awstralia) i'r Swyddfa Gartref, lle roedd yn
hynod feiriniadol o'r rhaglenni mudo a dywedodd “Ni ellir gorbwysleisio bod rhaid i'r
rhai hynny sy'n derbyn cyfrifoldeb i anfon plant Prydeinig dramor gadw ymdeimlad o
gyfrifoldeb uniongyrchol…ni ellir ei ddirprwyo” (pwyslais yn y gwreiddiol).143
36. Rydym yn ystyried ei femorandwm ymhellach yn Rhan C oherwydd i Mr
Paterson hefyd gyfeirio at honiadau o “sgandalau” rhywiol (ac felly mae'n berthnasol
i'r dosbarthu gwybodaeth gan HMG a Fairbridge DU). Roedd ei femorandwm yn
enghraifft bellach o unigolyn o'r “tu fewn” i'r rhaglenni mudo plant yn pwysleisio'r
disgwyliad o oruchwyliaeth barhaus gan sefydliadau'r DU.
37. Yn yr un modd, fel a noder gennym mewn manylder yn yr adran ddiweddarach
ar yr Eglwys Gatholig, cydnabuwyd o fewn Cyngor Lles y Plentyn Catholig (CCWC)
o o leiaf 1945 bwysigrwydd y sefydliadau anfon yn derbyn adroddiadau rheolaidd
am blant mudol unigol a sefydliadau derbyn yn cael eu harolygu'n uniongyrchol gan
swyddogion o'r DU.
38. Ym mis Mawrth 1949, nododd y Swyddfa Gartref ei barn ar ‘Gwestiynau i'w
hystyried mewn cysylltiad â Mudo Plant’ mewn papur ar gyfer y Cyngor Ymgynghorol
ar Ofal Plant. Pwysleisiodd yr uchod eto y dylai'r safon gofal fod mor uchel â'r hyn a
anelwyd ati yn y DU mewn materion o'r fath megis cyflogi staff hyfforddedig, llety'r
plant, integreiddio gyda'r gymuned leol, cyfleoedd ar gyfer datblygu yn ôl gallu a'r
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addysg a hyfforddiant angenrheidiol, sefydlu mewn gwaith gyda gobeithion ac ôlofal â sgil. Cyflwynodd ganllaw manwl am bob un o'r pynciau hyn. Pwysleisiwyd yr
angen eto am swyddogion cyswllt, er mwyn “sicrhau y gall y sefydliad rhaint mewn
gwirionedd weithredu ei gyfrifoldeb parhaus a gwirio bod ei nodau a pholisi'n cael eu
defnyddio dramor”.144
39. Mewn cyfarfod ym mis Mehefin 1950 atgoffodd y Swyddfa Gartref y CRO am
argymhelliad Pwyllgor Curtis ynghylch “safonau cyfwerth”. Mae'r nodiadau'n cofnodi
y dywedodd y Swyddfa Gartref y dylid mynd i'r afael â materion ynghylch y safon
gofal yn y sefydliadau ac ôl-ofal, yn ogystal ag amodau materol, cyn cymeradwyo
sefydliad. Anfonodd y Swyddfa Gartref restr wedi hynny i'r CRO o faterion lle
roedd angen gwybodaeth. Anfonwyd y rhestr at yr Uwch Gomisiynydd Prydeinig a'i
hanfonodd ymlaen i Adran Mewnfudo Awstralia a'r awdurdodau taleithiol lleol.145
40. Yn yr un mis ysgrifennodd Tempe Woods, a oedd wedi gweithio yn Ysgol
Northcote yn Victoria fel Prif Fam Bwthyn, at y Swyddfa Gartref ac roedd yn
feirniadol o staff ac arferion yn yr ysgol, ac adroddodd ei bod yn deall “bod plant
nawr yn cael eu curo â strapen am ddrygioni, fel mae'n arferol yn Awstralia”. Ymddengys
mai'r unig gam gweithredu a gymerwyd mewn ymateb oedd ysgrifennu at Ms
Woods i gydnabod ei llythyr.146

Adroddiad Grŵp y Merched ar Les Cyhoeddus
(WGPW), 1951
41. Roedd Grŵp y Merched ar Les Cyhoeddus yn sefydliad dyngarol i ferched a
sefydlwyd yn yr 1930au a oedd yn canolbwyntio ar well amodau cymdeithasol wrth
ymchwilio problemau a ganfuwyd a chyhoeddi adroddiadau amdanynt. Cynhaliodd
y WGPW adolygiad o fudo plant yng ngoleuni egwyddorion Curtis “fel mater o
ymwybod cymdeithasol”.147
42. Dywedodd adroddiad y WGPW y dylid cynnwys gweithwyr cymdeithasol
cymwysedig yn broffesiynol a'r rhai hynny â gwybodaeth ymarferol am yr amodau
yn y gwledydd a oedd yn derbyn plant wrth ddewis plant mudol. Awgrymwyd
ganddynt na ddylai'r broses dewis ofyn “a yw'r plentyn yn addas ar gyfer mudo, ond a
yw mudo yn gweddu orau i anghenion penodol y plentyn”.148
43. Argymhellodd yr adroddiad fod:
a. dylid cadw brodyr a chwiorydd gyda'i gilydd;
b. dylid paratoi'r plant yn well ar gyfer mudo;
c. dylid lletya plant mewn cartrefi bwthyn a bod mynediad ganddynt i addysg y
brif ffrwd;
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d. dylid sicrhau dewis gofalus a hyfforddi staff a swyddogion ôl-ofal; a
e. dylid anfon cofnodion manwl am y plant gyda nhw a'u cynnal a'u cadw yn eu
gwlad newydd.
Yn gyffredinol, dywedwyd nad oedd “...yr asiantaethau anfon yn gallu ymwrthod â'r
cyfrifoldeb am les dilynol y plentyn hwnnw”.149
44. Nid oedd adroddiad y WGPW yn swyddogol, ac nid oedd ganddo unrhyw
statws statudol neu led-statudol. Fodd bynnag, roedd yn waith corff o weithwyr
proffesiynol gofal plant a barchwyd, gan gynnwys cynrychiolwyr o'r Gymdeithas
Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl, Cyngor Lles Moesol Eglwys Loegr,
Ffederasiwn Rhyddfrydol y Merched, y Gymdeithas Lles Teuluol, Cymdeithas
Gristnogol y Merched Ifanc, a'r Ffederasiwn Prydeinig o Weithwyr Cymdeithasol.
45. Roedd yr asiantaethau anfon yn gwybod am yr adroddiad hwn yn amlwg. Nid yn
unig yr adroddwyd amdano yn y wasg, ond trafodwyd ei argymhellion gan y Cyngor
Sefydliadau Gwirfoddol ar gyfer Mudo Plant (CVOCE). Barn yr Athro Constantine
a'r Athro Lynch oedd bod y Swyddfa Gartref yn ystyried yr adroddiad hwn yn
ddifrifol.150

Rheoliadau drafft y Swyddfa Gartref, 1952
46. Fel yr ydym yn esbonio ymhellach yn adran C.1, ni weithredodd y Swyddfa
Gartref reoliadau yn achos gweithgareddau mudo plant yr asiantaethau gwirfoddol.
Fodd bynnag, dosbarthwyd Rheoliadau drafft i asiantaethau anfon ganddo ym
1952.151
47. Roedd y Rheoliadau drafft hyn yn cynnwys darpariaethau oedd yn ymwneud â :
a. defnyddio pwyllgor achos wrth ddewis plant ar gyfer mudo;
b. cael cydsyniad rhiant/gwarcheidwad ar gyfer mudo;
c. yr Ysgrifennydd Gwladol yn cael rhybudd o fis am y bwriad i fudo unrhyw
blentyn o dan bump; a
d. chaffael adroddiad am bob plentyn mudol o fewn chwe mis wedi cyrraedd ac
yn flynyddol wedi hynny.152
Er nad oedd y Rheoliadau drafft yn rhwymo sefydliadau'n ffurfiol, roedd y ffaith
eu bod wedi'u dosbarthu i asiantaethau anfon yn rhoi tystiolaeth bellach o'r hyn a
ystyriwyd yn arferion rhesymol y cyfnod hwnnw.
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Themâu cyffredin o brofiad Cymdeithas Fairbridge
yng Nghanada
48. Fel yr esboniwn yn hwyrach, roedd Cymdeithas Fairbridge yn gyfranogwr
allweddol yn y rhaglenni mudo plant. Caewyd ei hysgol yng Nghanada yn y pen draw
yn yr 1950au cynnar oherwydd barn anffafriol gweithwyr proffesiynol lleol gofal plant.
Fodd bynnag, dengys y dystiolaeth o brofiad Cymdeithas Fairbridge yng Nghanada ei
bod hefyd wedi nodi'r disgwyliadau canlynol:
a. dewis a goruchwylio staff yn ofalus;
b. recriwtio staff hyfforddedig a fyddai'n debygol o ofyn am gyflog ac amodau
gweithio deniadol;
c. penodi gweithiwr hyfforddedig i oruchwylio gwaith y staff;
d. dealltwriaeth na ddylai aelod o staff a oedd yn cymryd rhan mewn
camymddygiad rhywiol gyda disgyblion aros yn y swydd; a
e. buddodoldeb y sefydliad anfon yn ymweld â sefydliad yn bersonol pan oedd
digwyddiadau difrifol o gam-drin rhywiol yn digwydd a chymryd camau
i ymateb.153.
49. Gellir gweld elfennau a-c y paragraff uchod mewn sawl ffynhonnell arall y
cyfeirir atynt yn yr adran hon. Rydym yn nodi yr adlewyrchwyd ch. a d. hefyd yn y
modd yr ymatebodd Barnardo’s i ganfod materion cam-drin rhywiol yn eu hysgol yn
Picton ym 1958.

Adroddiadau John Moss, 1951 i 1954
50. Roedd John Moss yn swyddog lles wedi ymddeol yn Swydd Caint a gynigiodd
adrodd am y sefydliadau derbyn tra'n ymweld ag Awstralia yn ei amser ei hun, a
gwnaeth hyn o 1951 i 1952.
51. Er yn gyffredinol cafwyd arsylwadau gweddol gadarnhaol ganddo, roedd ei
adroddiadau'n feirniadol o'r amodau ffisegol yn rhai o'r sefydliadau, prinder staff
hyfforddedig, rhai o'r sefydliadau ymhell o bob man oedd yn gwneud ymgysylltu
â'r gymuned leol yn fwy anodd, maint mawr rhai o'r sefydliadau a phrinder ôl-ofal
ar gyfer plant oedd yn gweithio. Roedd yn amau priodoldeb gosod merched dros
12 oed mewn sefyllfaoedd lle roeddent yn gweithio fel morwynion yn y cartref.
Gwnaeth gyfres o argymhellion ar gyfer gwella'r rhaglenni, gan gynnwys y gwneir
“adroddiadau cyfnodol” i swyddfa'r Uchel Gomisiynydd.154
52. Ym 1954, ymwelodd Mr Moss â De Rhodesia. Yn ei adroddiad roedd yn
feirniadol o'r ffaith bod plant o Goleg Coffa Fairbridge Rhodesia (yr unig sefydliad
yn Ne Rhodesia yr anfonwyd plant mudol) yn cael eu hanfon ar egwyliau dros y Sul
a gwyliau i gartrefi preifat nad oedd yn adnabyddus i staff y Coleg ac na chafwyd
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tystlythyron am eu haddasrwydd. Argymhellodd y dylid cymeradwyo cartrefi nad
oedd staff y Coleg yn gallu ymweld â nhw ar sail tystlythyron a roddwyd gan yr
Adran Addysg neu Waith Cymdeithasol, neu o bosibl y Clwb Rotari.
53. Roedd Swyddogion y Swyddfa Gartref hefyd yn cydnabod bod y methiant hwn i
gael tystlythyron “efallai'n beryglus”.155
54. Roedd adroddiadau Mr Moss, ac un Cenhadaeth Ross rydym yn ei ystyried yn
bellach isod, mewn gwirionedd am a oedd y disgwyliadau gofal yn cael eu bodloni:
ond yn y bôn mae'r rhain yn cadarnhau ein dealltwriaeth ynghylch yr hyn oedd y
disgwyliadau hynny.

Barn Swyddogion Plant yr awdurdod lleol
55. Arweiniodd Deddf Plant 1948, a oedd yn ceisio gweithredu argymhellion Curtis, at
benodi Swyddogion Plant cymwysedig o fewn awdurdodau lleol.
56. Yn gyffredinol, daeth y gweithwyr proffesiynol gofal plant hyn yn anfodlon
cyflwyno plant ar gyfer mudo, ac ym 1955 cadarnhaodd Cymdeithas y Cynghorau
Sir fod hyn oherwydd“...nad oeddent yn fodlon y gellid cymharu dulliau gofal plant
yn Awstralia â'r rhai hynny a ddefnyddiwyd ym Mhrydain yn ystod y blynyddoedd
diwethaf”.156
57. Derbyniodd y Bwrdd Mudo Dramor (OMB) ei hun, corff lobïo mewn gwirionedd
a oedd yn ffafrio mudo a sefydlwyd ym 1953) fod “peth anghysonder rhwng y ffurf o
ofal plant a argymhellwyd gan y Ddeddf Plant a'i gweithredu gan awdurdodau lleol yn
y DU a'r hyn a gynigiwyd gan y cymdeithasau yn Awstralia”. Arweiniodd safbwynt yr
awdurdodau lleol at rwystredigaeth barhaus gan awdurdodau Awstralia.157
Dylai amharodrwydd Swyddogion Plant i ddarparu plant ar gyfer mudo,
oherwydd pryderon am yr amodau gofal roedd y plant yn eu derbyn, fod wedi'u
hystyried ar sail eu rôl fel gweithwyr proffesiynol gofal plant statudol oedd yn dod
i'r amlwg.

Adroddiad Ross ac adroddiadau gan Anthony Rouse, 1956
58. Roedd y Swyddfa Gartref wedi bod yn awyddus i sicrhau nad oedd adroddiad
Mr Moss yn cael ei ystyried fel cyhoeddiad swyddogol neu'n un a oedd yn
adlewyrchu ei barn, a oedd wedi achosi peth tensiwn gyda'r CRO gan fod
awdurdodau Awstralia wedi croesawu barn Mr Moss at ei gilydd. Daeth adolygiad
rhwng adrannau i'r casgliad y gallai mudo plant barhau'n unig os byddai egwyddorion
Curtis yn cael eu parchu ond gwrthwynebodd yr OMB gyfyngiadau ar fudo. Felly
penderfynwyd cynnal adolygiad pellach. Aelodau'r corff a sefydlwyd i gynnal yr
adolygiad, Cenhadaeth Dod o Hyd i Ffeithiau Ross, oedd John Ross (y Cadeirydd,
is-ysgifennydd yn y Swyddfa Gartref yn gyfrifol am adran y plant), Ms Wansborough-
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Jones (Swyddog Plant yng Nghyngor Swydd Essex) a William Garnett (cyn-ddirprwy
Uwch Gomisiynydd Prydeinig a oedd wedi cymryd rhan mewn adolygu rhai o'r
sefydliadau).158
59. Y nod oedd y byddai'r genhadaeth yn cynhyrchu adroddiad i'w gyhoeddi fel
Papur Gwyn gydag adroddiadau cyfrinachol ar sefydliadau penodol yn asesu a oedd
gofal plant mudol mewn gwirionedd yr un fath â'r arfer a ddisgwylid ym Mhrydain.
Dywedodd yr ysgifenwyr “eu bod yn meddwl ei bod yn iawn ystyried dulliau gofal plant
fel rhai wedi'u datblygu ers 1948 pan ddaeth y Ddeddf Plant yn gyfraith” ac mai dyma
oedd eu dull i farnu'r ‘safonau’ gofal’.159 Dengys hyn fod cenhadaeth Ross yn ystyried
mai'r egwyddorion priodol i'w defnyddio gyda'r sefydliadau yn Awstralia oedd rhai
Curtis.
60. Nododd yr ysgrifenwyr ar ddiwedd 1956, fod 2,117 o leoedd ar gael yn
Awstralia ar gyfer plant mudol, ond 1,427 o'r rhain yn unig oedd wedi'u llenwi.160
61. Diystyrodd adroddiad Ross y syniad y byddai plant a oedd yn barod wedi'u
gwrthod ac yn fregus yn elwa o“ddechreuad newydd”; a phwysleisiodd yr angen eto
i blant gael eu magu mewn amgylchedd mor agos â phosibl i gartref teuluol, gan
argymell lletya allan/defnyddio cartrefi bach. Nodwyd bod “corff o farn” erbyn hyn yn
Awstralia “a oedd yn cefnogi'r dulliau hyn mewn perthynas â phlant o Awstralia”.161
62. Ymwelodd cenhadaeth Ross â 26 allan o'r 39 sefydliad yn Awstralia lle roedd
plant mudol o Brydain yn cael eu hanfon. Er bod rhai arsylwadau cadarnhaol, roedd
yr adroddiadau'n gyffredinol yn feirniadol iawn. Cyfeiriwyd at y cymeriad sefydliadol,
prinder awyrgylch cartrefol, gwahanu brodyr a chwiorydd, prinder cyfleoedd addysg
a chyflogaeth, prinder hyfforddi staff mewn dulliau gofal plant, yr agwedd negyddol
tuag at blant gan rai o'r staff, prinder cynnydd gyda maethu a phrinder gwybodaeth
am y plant a oedd yn cael eu hanfon o'r DU.162 Argymhellodd adroddiad Ross y
dylid gofyn am ganiatâd yr Ysgrifennydd Gwladol ar gyfer mudo cymdeithasau
gwirfoddol.163
63. Roedd cenhadaeth Ross mewn gwirionedd yn ail-ddatgan yr angen bod
egwyddorion Curtis i gael eu parchu yn y sefydliadau, ac yn arsylwi nad oeddent yn
cael eu bodloni ar lawer ystyr.
64. Gwnaeth y Bwrdd Mudo Dramor hi'n glir nad oedd yn derbyn barn
y Genhadaeth.164
65. Trefnodd llywodraeth Awstralia arolygu rhai o'r ysgolion a dadleuodd nad oedd
“cyfiawnhad” dros ohirio mudo.165
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66. Roedd Anthony Rouse yn attaché o swyddfa Uchel Gomisiynydd y DU. Aeth
gyda thîm arolygu llywodraeth Awstralia wrth iddynt ymchwilio nifer fach o
sefydliadau cyn dyddiad cyhoeddi Adroddiad Ross. Anfonodd Mr Rouse ei nodiadau
cyfrinachol yn ôl at Uchel Gomisiynydd y DU fel ffurf o friffio byw tra cynhaliodd tîm
llywodraeth Awstralia ei ymchwiliad. Roedd y rhain yn feirniadol yn aml.166
67. Ar ô Ross, barnwyd bod yr amodau mewn sawl sefydliad mor ddrwg fel y
cawsant eu gosod ar 'gosbrestr’ a'u hystyried fel peidio â bod yn addas i dderbyn
unrhyw blant mudol arall.167
68. Fodd bynnag, parhaodd mudo, yn rhannol oherwydd dylanwad y Bwrdd Mudo
Dramor, y sefydliadau anfon a llywodraeth Awstralia.
Roedd y beirniadaethau a wnaethpwyd gan Genhadaeth Ross mor eang fel y gellir
ystyried eu hadroddiadau'n iawn fel ‘llinell ddiffiniol yn y tywod’ yn hanes mudo
plant. Ni ellid bod wedi cael camddealltwriaeth ddifrifol y tu hwnt i'r pwynt hwn
ynghylch y driniaeth niweidiol iawn roedd llawer o blant mudol yn ei dioddef.
Roedd parhau i fudo plant ar ôl y dyddiad hwn, gyda'r wybodaeth honno, heb
dystiolaeth o'r amodau'n gwella, yn gwbl anghywir.

Y Cytundebau Dillad a Chynnal a Chadw, 1957 ymlaen
69. Ni weithredwyd argymhelliad adroddiad Ross ynghylch bod angen caniatâd yr
Ysgrifennydd Cartref ar gyfer mudo gan gymdeithasau gwirfoddol gan HMG. Fodd
bynnag o ganlyniad i adroddiad Ross,168 arwyddwyd cytundebau Dillad a Chynnal
a Chadw am y tro cyntaf rhwng yr Ysgrifennydd Gwladol ar gyfer Perthnasau'r
Gymanwlad a sefydliadau amrywiol (o leiaf Cymdeithas Fairbridge, Barnardo’s a
Byddin yr Iachawdwriaeth) ym 1957.169
70. Roedd y cytundebau hyn yn cynnwys gofynion y:
a. dylai plant deithio gyda gwybodaeth amdanynt eu hunain;
b. dylai lefelau staff a phrofiad fod yn briodol (gan gynnwys y dylai staff “fod yn
unigolion cyn belled â phosibl â gwybodaeth a phrofiad o ddulliau gofal plant”);
c. dylai plant gael eu lletya allan lle bynnag y bo'n bosibl;
d. dylai plant gael eu hanfon i gartrefi preifat yn unig a oedd yn addas ymhob
agwedd;
e. dylai plant gael eu hannog i gymryd rhan ym mywyd y gymuned; a
f. dylid cynnal safon ddigonol o gyfforddusrwydd.
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71. Roedd y cytundebau hefyd yn disgwyl i gymdeithasau gwirfoddol ddarparu
gwybodaeth ar faterion amrywiol i'r Ysgrifennydd Gwladol, i roi mynediad i
gofnodion perthnasol, ac i gydweithredu â'r Ysgrifennydd Gwladol “i'w alluogi ei fod
yn fodlon o bryd i'w gilydd” bod y darpariaethau'n cael eu gweithredu. Rydym yn deall
bod y cytundebau â'r asiantaethau eraill mewn ffurf debyg ac yn nodi copïau o 1962
ynghylch yr Eglwys Gatholig a NCH.170
Mae geiriad y cytundebau hyn yn dangos y derbyniwyd yn barhaus y dylid gofalu
am blant mudol yn unol ag egwyddorion Curtis.

Rheolau Urdd y Brodyr Cristnogol
72. Fel yr esboniwn yn yr adrannau sefydliad-benodol sy'n dilyn, mudwyd llawer o
blant i ofal y Brodyr Cristnogol (urdd yr Eglwys Gatholig) mewn sefydliadau amrywiol
yn Awstralia. Archwiliwyd sawl sefydliad o'r fath gan Gomisiwn Brenhinol Awstralia.
Darganfu o 1947 i 1968, fod y ‘Rheolau Cyffredin’ a oedd yn gymwys i urdd y Brodyr
Cristnogol yn cynnwys y Brodyr:
a. peidio â chael cyfeillgarwch arbennig gyda disgyblion a pheidio â siarad â
disgyblion yn breifat;
b. peidio â chyffwrdd disgyblion ar eu hwynebau neu fel arall eu hanwesu; a
c. pheidio â chaniatáu i fachgen ddod i'w hystafell.171
Er nad oedd y Brodyr Cristnogol yn Lloegr a Chymru'n sefydliad anfon, mae'r
Rheolau Cyffredin hyn yn nodi'r hyn roedd y Brodyr Cristnogol yn Awstralia, y
mudwyd plant atynt, yn ystyried fel ymddygiad derbyniol rhyngddynt eu hunain
a'r bechgyn yn eu gofal.
73. Mewn gwirionedd, darganfu Comisiwn Brenhinol Awstralia fod y Brodyr wedi
sefydlu trefn gyffredin yn dilyn cwyn am ymddygiad amhriodol yn rhywiol, a nododd
fel a ganlyn: Pan gafwyd honiad, cwestiynwyd y Brawd o dan sylw. Os nad oedd
yn derbyn y gŵyn, derbyniwyd ei air ef dros air y plentyn oni bai bod arwyddion
eraill a fyddai'n arwain at amau gwadiad y Brawd. Os derbyniwyd yr honiad, os
oedd tystiolaeth uniongyrchol, neu os gwnaethpwyd sawl honiad, cymerwyd camau
gweithredu'n aml. Byddai'r camau gweithredu'n amrywio o rybudd neu drosglwyddo
ar gyfer mân ddigwyddiadau, i sancsiynau eraill megis gofyn i Frawd ofyn am ei
ryddhau o'i ddiofrydau, rhybudd gan y canon neu ei ddiswyddo/diarddel.172

Casgliadau
74. O'r dystiolaeth o flaen yr Ymchwiliad, dylai sefydliadau anfon yn Lloegr a Cymru
fod wedi cydymffurfio â'r arferion canlynol:
a. Cymryd camau i sicrhau bod y gofal a roddwyd ar gyfer plant mudol yn debyg
i'r hyn a gynigwiyd yn adroddiad Curtis;
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b. Dewis plant yn ofalus ar y sail y byddai mudo o fudd i'r plentyn;
c. Cael caniatâd rhiant neu warcheidwad cyn mudo'r plentyn;
d. Sicrhau arolygiadau rheolaidd o sefydliadau derbyn gan HMG/sefydliadau
anfon;
e. Sicrhau adroddiadau rheolaidd ar blant unigol oedd yn mynd i'r afael â'u lles
ers mudo;
f. Sicrhau recriwtio gofalus o Bennaeth priodol y sefydliadau;
g. Sicrhau'r canlynol:
• Recriwtio staff o ansawdd yr edrychwyd ar eu hanes ac a oedd â rhyw
elfen o hyfforddiant neu gymhwyster ganddynt mewn gofal plant, yn
ogystal â darparu telerau digonol i ddenu staff o'r fath;
• Dewis staff yn iawn;
• Gofalu am blant mewn lleoliadau cartrefol bach os nad oeddent yn mynd
i'w lletya allan (maethu);
• Cynnal gwiriadau mewn amgylchiadau lle roedd plant i'w lleoli gyda
theuluoedd preifat, naill ai ar sail tymor hir neu dros y Sul neu leoliadau
gwyliau; ac
h. Ymchwilio unrhyw ddigwyddiad a adroddwyd am gamymddygiad rhywiol gyda
phlant. Gallai hyn fod wedi cynnwys trosglwyddo gwybodaeth i'r gweithwyr
proffesiynol lleol lles plant neu'r heddlu, cynnal neu gymryd rhan mewn
ymchwiliad ac yn y pen draw diswyddo'r troseddwr honedig neu sancsiwn
arall fel y bo'n briodol.
Byddai'r arferion hyn wedi mynd beth ffordd i ddiogelu plant mudol rhag
amrywiaeth o risgiau, gan gynnwys cam-drin rhywiol.
75. Clywodd yr Ymchwiliad beth tystiolaeth am brosesau dewis, gan gynnwys
ynghylch caniatâd i fudo. Rydym yn derbyn nad oes o angenrheidrwydd gyswllt
damweiniol rhwng y materion hyn a cham-drin rhywiol. Gallai plentyn a ddewiswyd
ar gyfer mudo yn unol ag unrhyw broses, gyda'r caniatâd priodol wedi ei roi,
fod wedi'i gam-drin yn rhywiol o hyd. Er hyn, mae'r modd roedd sefydliadau'n
gweithredu eu proses dewis yn adlewyrchu eu diwylliant sefydliadol. Fel yr ydym
yn esbonio ymhellach isod, nid oedd sawl sefydliad yn gweithredu prosesau dewis
a chaniatâd cadarn. Methodd sawl un â gwerthfawrogi'r risgiau i blant a chymryd
camau gweithredu i leihau'r risgiau hynny. Roedd rhai'n fwriadol o ddall i'r risgiau
hynny.
76. Roedd monitro ôl-fudo effeithiol yn angen gweithredol sefydledig. Roedd yr
arfer monitro hwn yn cynnwys adroddiadau rheolaidd ar y sefydliadau anfon yn
ogystal â phlant unigol, gan fynd i'r afael â'u lles ers mudo. Heb fonitro digonol, ni
allai'r sefydliadau yn Lloegr a Chymru fod yn fodlon bod y plant yn derbyn gofal
iawn. Roedd y rhan fwyaf o'r sefydliadau rydym wedi'u harchwilio wedi methu â
gweithredu monitro ôl-fudo effeithiol.
40

Arhosodd y plant hyn yn Brydeinig, ac eto anwybyddodd sawl un o'r sefydliadau
anfon eu monitro unwaith iddynt adael tir Prydain, er yr arwyddion clir y dylent
wneud hynny.
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Archwiliad Mewn Manylder o
Ymatebion Sefydliadol
Cyflwyniad
1. Rydym nawr yn troi at archwiliad mewn manylder o’r ymatebion sefydliadol i gamdrin rhywiol yn y rhaglenni mudo plant. Cyn gwneud hynny, mae’n bwysig gosod yr
archwiliad hwn o fewn cyd-destun.
2. Fel rydym wedi nodi’n gynt yn yr adroddiad, clywodd yr Ymchwiliad dystiolaeth
bod plant yn dioddef amodau creulon. Roeddent yn cael eu curo’n gorfforol a’u
hamddifadu o ofal meddygol ac addysg briodol. Yn aml nid oeddent yn cael digon o
fwyd i’w fwyta ac roeddent yn dioddef trefn lle roedd cosbau creulon yn arferol.
3. Roedd yr Ymchwiliad yn bryderus i ddarganfod bod plant yn aml yn cael eu
dewis ar sail poblogi gwledydd eraill â ‘stoc Prydeinig gwyn’, neu i helpu i gryfhau
presenoldeb sefydliadau sy’n seiliedig ar ffydd dramor. Dylai lles y plant fod wedi
bod yn hollbwysig, ond roedd yn aml yn dod yn eilaidd.

Y cwestiynau ar gyfer yr Ymchwiliad
4. Arweiniodd cwmpas yr Astudiaeth Achos hon at nifer o gwestiynau i’w hystyried
gan yr Ymchwiliad mewn perthynas â phob sefydliad.
5. Nodir y cwestiynau hyn isod:
a. Beth oedd rhan y sefydliad yn y rhaglenni mudo plant a’i resymeg dros fod yn
rhan ynddynt?
b. Beth oedd natur a graddau’r honiadau neu dystiolaeth o gam-drin rhywiol
mewn perthynas â phlant a gafodd eu mudo gan y sefydliad?
c. Beth oedd y sefydliad yn ei wybod, a beth ddylai fod wedi gwybod, yn ystod
y cyfnod mudo ynghylch honiadau neu dystiolaeth o gam-drin plant mudol
yn rhywiol? Pa mor ddigonol ymatebodd y sefydliad i unrhyw honiadau neu
dystiolaeth o’r fath?
d. Oedd y sefydliad wedi dangos lefel ddigonol o ofal i ddiogelu plant mudol
rhag eu cam-drin yn rhywiol?
e. Pa mor ddigonol wnaeth y sefydliad ymateb i honiadau neu dystiolaeth o
gam-drin plant mudol yn rhywiol a ddaeth i’w sylw yn ystod y cyfnod ôlfudo?
f. Pa gefnogaeth ac iawndaliadau y mae’r sefydliad wedi ei gynnig i blant mudol
blaenorol sy’n honni eu bod wedi eu cam-drin yn rhywiol, ac a yw’r rhain
wedi bod yn ddigonol?
44

6. O ran yr hyn y “dylai’r” sefydliadau yng Nghymru a Lloegr fod wedi ei wybod
am gam-drin rhywiol, rydym yn cydnabod na ellir dweud na “fyddai” hyd yn oed y
system fonitro ôl-fudo fwyaf cadarn wedi datgelu gwybodaeth am gam-drin plant yn
rhywiol. Nid ydym yn gallu dod i’r casgliad y “dylai” fod gan unrhyw sefydliad y fath
wybodaeth.
Fodd bynnag, rydym yn dod i’r casgliad bod plant wedi bod yn agored i risg o
gam-drin rhywiol, a ddylai fod wedi cael ei hystyried gan y sefydliadau anfon.
Pe bai eu systemau monitro wedi bod yn fwy cadarn, efallai y byddai’r sefydliadau
wedi gwybod mwy am honiadau penodol o gam-drin rhywiol ac o’r risg o’r fath
gam-drin.
Dylai ymyriadau wedyn fod wedi eu cychwyn a allai fod wedi lleihau’r risg o gamdrin rhywiol i’r plant.
7. O ran digon o ofal i ddiogelu plant rhag y risg o gam-drin rhywiol, roedd
methiannau i weithredu monitro ôl-fudo effeithiol yn golygu na allai’r sefydliadau dan
sylw fod yn fodlon bod disgwyliadau gofal yn cael eu bodloni.
Lle methodd sefydliad weithredu monitro ôl-fudo effeithiol, methodd hefyd â
chymryd gofal digonol i ddiogelu plant mudol rhag y risg o gam-drin rhywiol.
8. O ran cefnogaeth ac iawndaliadau:
Dylai unrhyw gynlluniau cynhwysfawr ar gyfer iawndaliadau i blant mudol
gynnwys ymddiheuriad a chydnabyddiaeth, cefnogaeth ac iawndal ariannol. Mae
rhai o’r sefydliadau o dan sylw wedi mynd i’r afael â rhai o’r agweddau hyn, ond
nid ydym yn ymwybodol o unrhyw gynllun sy’n mynd i’r afael â nhw i gyd.

Cyflwyno Rhan C
9. Cyflwynir Rhan C mewn dwy ran. Mae’r cyntaf yn canolbwyntio ar ymateb HMG.
Mae’r ail yn canolbwyntio ar ymateb y sefydliadau a anfonodd blant i wledydd ledled
y byd.
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1. Llywodraeth Ei
Mawrhydi (HMG)173
1.1

Beth oedd rôl HMG mewn mudo plant?
1. Roedd HMG yn bennaf gyfrifol am fodolaeth barhaus y rhaglenni mudo plant ar
ôl yr Ail Ryfel Byd. Roedd y polisi hwn yn un â diffygion mawr, fel y mae HMG nawr
yn ei dderbyn.
2. Rhesymeg HMG am gymryd rhan yn y rhaglenni mudo plant a’u cymeradwyo
oedd cyfuniad o resymau sy’n ymwneud â lles y plant ac awydd i boblogi’r
Ymerodraeth Brydeinig wyn. Mewn tystiolaeth o’n blaenau, dywedodd HMG (a
gynrychiolwyd gan Mark Davies o’r Adran Iechyd) nad yw bellach yn amddiffyn ei
chyfranogiad yn y rhaglenni mudo plant.174
3. Cyfrifoldebau’r Swyddfa Gartref oedd:
a. archwilio sefydliadau yn y DU lle treuliodd llawer o blant mudol eu hamser cyn
eu mudo
b. rhoi caniatâd penodol i fudo plant yng ngofal awdurdodau lleol; a
c. chynghori ar gymorthdaliadau ar gyfer rhaglenni mudo plant trwy’r
mecanwaith ariannu yn Neddfau Anheddu’r Ymerodraeth (ESA).175
4. Perfformiodd y Swyddfa Gartref hefyd swyddogaeth reoleiddiol a goruchwyliol
o’r rhaglenni mudo plant: ystyriodd mai ei rôl oedd “egluro’n union yr hyn a ddisgwylid
gan sefydliad dramor a gan gymdeithas anfon yn y wlad hon os yw lles y fath blant sy’n
cael eu hanfon dramor i’w ddiogelu.”176 Yn y modd hwnnw, cysylltodd HMG yn aml â’r
cymdeithasau gwirfoddol ac â rhannau eraill o’r Llywodraeth ynghylch gweithredu’r
cynlluniau mudo.177 Roedd gan y Swyddfa Gartref hefyd yr hawl i gynnig
deddfwriaeth eilaidd gan osod y fframwaith o fewn pa blant a gafodd eu mudo gan
sefydliadau gwirfoddol, ond ni ddigwyddodd hynny o gwbl, fel y trafodir gennym
ymhellach isod.178
5. Cymerodd Swyddfa Cysylltiadau’r Gymanwlad (CRO) rolau’r Swyddfa Dominiynau
ym 1947. Ei chyfrifoldebau oedd:
a. cymeradwyo’r sefydliadau preswyl roedd plant yn cael eu hanfon iddynt fel
bod yn addas i’r pwrpas;

Rydym yn defnyddio'r talfyriad hwn i gyfeirio at y Llywodraethau Prydeinig olynol a oedd yn rhan o'r rhaglenni mudo plant,
a'r rhai hynny a fu mewn swydd ers i'r rhaglenni ddod i ben.
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b. cymeradwyo ceisiadau am gyllid gan sefydliadau yn unol â’r ddeddfwriaeth a
gweinyddu’r cyllid; a
c. chysylltu â’r llywodraethau derbyn trwy Uwch Gomisiynydd y DU.
Darparodd HMG fframwaith ariannol, cyfreithiol, rheoleiddiol a goruchwyliol
roedd yr holl gymdeithasau gwirfoddol ac awdurdodau lleol yn cymryd rhan yn
y rhaglenni o’i mewn, ac mae’n annhebygol y gallai’r rhaglenni fod wedi parhau
wedi’r Rhyfel heb gymorth HMG.

1.2

Beth oedd HMG yn ei wybod am gam-drin plant mudol
yn rhywiol a beth oedd yn ei wneud amdano?
6. Yn ei thystiolaeth a’i datganiadau cloi o’n blaen, mae HMG wedi derbyn bod
nifer o achlysuron yn ystod y cyfnod mudo pan oedd gwybodaeth am honiadau neu
dystiolaeth ganddi o gam-drin plant mudol yn rhywiol.

(i) Canada
7. Wrth i ni esbonio ymhellach yn Rhan C, adran 2.2, ym mis Gorffennaf 1943,
diswyddwyd Mr Rogers (Meistr Dyletswyddau yn ysgol Fairbridge British Columbia
(BC) ar ôl iddo gael ei ddyfarnu’n euog o “berthynas anfoesol” gyda bechgyn
Fairbridge a chafodd ei garcharu.
8. Ar ben hynny, ym 1944, adroddodd Isobel Harvey, Uwch-arolygydd Lles Plant
ar gyfer BC, amrywiaeth o bryderon gan gynnwys bod Meistr Dyletswyddau arall,
CM‑F217, yn adnabyddus am “chwarae o gwmpas gyda merched” yn yr ysgol.
9. Mae ffeiliau HMG o’r Archifau Cenedlaethol yn dangos bod y Swyddfa
Dominiynau’n ymwybodol o natur y mater gyda Mr Rogers, a’r pryderon am y Meistr
Dyletswyddau a fynegwyd gan Ms Harvey. Maent hefyd yn dangos bod HMG yn
gwybod bod llywodraeth Daleithiol BC, yn haf 1944, wedi datgan beirniadaeth am
Bennaeth yr Ysgol ar yr adeg honno am ei ddiffyg profiad blaenorol mewn gwaith
lles gofal plant, ei gamsyniadau wrth ddewis staff, a “thuedd i warchod neu wneud
esgusodion yn ormodol am droseddau”, ar gyfer “trefnu neu beidio â dweud am dri achos
honedig o gael gwared ar feichiogrwydd” ac am “fethu â chymryd camau gweithredol
trwyadl a syth i ffwrdd pan gafwyd adroddiadau ynghylch amheuaeth o brif droseddau
moesol”; ac mai barn y Cydbwyllgor oedd “y dylid rhoi llawer mwy o ofal yn y dyfodol
gan y rhai sy’n rheoli’r Ysgol i atal trosedddau rhywiol”.179
10. Wedi i ni ddarllen y dogfennau awgrymir:
a. ym mis Tachwedd 1944, cynigiwyd y byddai HMG yn ysgrifennu at
Gymdeithas Fairbridge i gefnogi’r syniad o ymweliad personol gan Mr Green
(Fairbridge DU) i Ganada a chael Pennaeth newydd i’r Ysgol;180 ac
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b. ym mis Tachwedd 1946, ymwelodd yr Uchel Gomisiynydd â’r Ysgol, gan nodi
bod Pennaeth newydd wedi’i benodi, ac yn ei farn bod y cwynion blaenorol
nawr “yn ddi-sail”.181
11. Wedi’i ystyried ar wahân, gellid dweud bod HMG yn ceisio ymateb i’r pryderon
am faterion cam-drin rhywiol a ddaeth i’r amlwg yng Nghanada mewn ffordd briodol
wrth annog Fairbridge y DU i ymweld, wrth sicrhau y cafwyd Pennaeth newydd a
thrwy gynnal arolygiad dilynol ei hun. Fodd bynnag, yn ein barn, mae’n ddiffygiol ac
yn afrealistig i gymryd ymagwedd o’r fath: dengys y dystiolaeth i ni bod y materion
cam-drin rhywiol yn rhan o ystod ehangach o lawer o bryderon difrifol ynghylch sut
roedd plant mudol yn cael eu trin yn ôl yr hyn a fynegwyd gan weithwyr proffesiynol
lles plant yng Nghanada. Mae hefyd yn bwysig nodi bod y pryderon hyn wedi’u
dwyn i sylw’r HMG yn union yr un pryd â’r materion tebyg o Awstralia rydym yn
cyfeirio atynt isod, ac eto ymddengys HMG nad yw wedi cysylltu’r ddau fater.

(ii) Awstralia: Molong (1940)
12. Rydym wedi gweld rhywfaint o dystiolaeth y daeth Uwch Gomisiynydd y DU
yn Awstralia yn ymwybodol o ymddiswyddiad Mr Beauchamp o ysgol Molong, ac
anogodd Gymdeithas Fairbridge yn Llundain i dderbyn ei ymddiswyddiad.182 Fodd
bynnag, nid yw’n eglur a oedd yr Uwch Gomisiynydd yn gwybod am fanylion yr
honiadau oedd yn ymwneud â materion rhywiol yn erbyn Mr Beauchamp (gweler
ymhellach yn adran 2.2 isod).

(iii) Awstralia: Northcote a Pinjarra (1943/1944)
13. Ym mis Mai 1943, ymwelodd William Garnett (Uwch Gomisiynydd y DU yn
Awstralia) ag ysgol Northcote mewn ymateb i lythyr “annymunol” gan fam bwthyn.
Paratôdd adroddiad mewn manylder a anfonodd i’r Swyddfa Dominiynau ar 4
Mehefin 1943 gan nodi amrywiaeth o bryderon, gan gynnwys:
a. bu “trafferth rhwng y merched a’r ysgolfeistri” (yn yr ysgol gyfagos);183
b. arweiniodd hyn at yr athrawon yn cacel eu herlyn am droseddau rhywiol, a’r
Adran Addysg yn eu diswyddo;
c. arweiniodd hefyd at y merched yn gofyn am ymddiswyddiad y Cyrnol Heath
fel Pennaeth Northcote;
d. roedd un o’r merched wedi adrodd am “brofiad tebyg” cyn gadael Lloegr; ac
e. nad oedd unrhyw swyddog Adran Lles Plant (CWD) wedi ymweld â Northcote
(gan nad oedd y swyddogion hyn o’r farn bod ganddynt bwerau cyfreithiol i
wneud hynny oni bai bod plentyn yng ngofal y wladwriaeth).
14. Er bod yr Adran Addysg leol wedi nodi yn ôl y sôn nad oedd yn credu bod yr
hyn oedd wedi digwydd yn “unrhyw adlewyrchiad ar reolaeth fewnol yr Ysgol Fferm”
a bod “y math hwn o beth, er yn ffodus yn brin, yn gallu digwydd yn unrhyw le”, daeth
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Mr Garnett i’r casgliad bod rhywbeth wedi mynd yn “ofnadwy o anghywir” yn
Northcote. Roedd o’r farn bod gormod o ddibyniaeth wedi bod ar y Cyrnol Heath, a
oedd wedi methu â chyflawni ei enw da, nad oedd Ymddiriedolwyr Northcote wedi
goruchwylio’n ddigonol ac nad oedd gan y corff lleol brofiad priodol. Mynegodd
bryder hefyd y gallai materion tebyg fod wedi codi yn Pinjarra o ystyried bod y
Cyrnol Heath wedi bod yn Bennaeth yno.184
15. Ym mis Chwefror 1944, paratowyd “ffeil” o gŵynion a phryderon ynghylch y
gofal a rheolaeth Pinjarra gan Gordon Green (Ysgrifennydd Cymdeithas Fairbridge
yn Llundain). Roedd hyn yn seiliedig ar ohebiaeth a dderbyniwyd gan aelodau staff
blaenorol a chyfredol.185 Darparwyd y ffeil i Uwch Gomisiwn y DU a’r Swyddfa
Dominiynau. Er nad ydym wedi derbyn copi o’r ffeil, nodwyd gennym ei bod yn cael
ei disgrifio yn ddiweddarach fel:
a. yn cynnwys “tystiolaeth glir o sut mae plant wedi dioddef ac mae Fairbridge wedi
colli ei enw da gan fod y ffeithiau wedi gwneud eu marc mewn nifer o leoedd”;
b. yn dangos nad yw Fairbridge yng Ngorllewin Awstralia “yn derbyn mewn arfer
egwyddorion gofal go iawn, addysg a lleoli plant yn ei ofal yn ymarferol”; ac
c. yn dangos bod ysgol Pinjarra wedi “cuddio ffeithiau anffafriol, bod llawer o
fechgyn mewn ysgolion plant drwg, a bod pob rpblem bosibl wedi digwydd yno”
(pwyslais yn y gwreiddiol).
Nododd hefyd fod cyn aelod o staff, Miss Hart, wedi ymddiswyddo, gan nodi bod
“tystiolaeth gadarnhaol o gasineb, rheolaeth wael ac anghyfiawnder difrifol”.186
16. Ym mis Mai 1944, aeth Mr Garnett gyda Mr Wheeler (Prif Swyddog Mudo
Llywodraeth y Gymanwlad) i arolygu ysgol Northcote. O ganlyniad i’w hymweliad,
cafwyd awgrym pellach o berthynas rywiol amhriodol rhwng merched yn yr ysgol
a bechgyn Old Fairbridge yn ymweld. Daethant i’r casgliad fod “yr oruchwyliaeth a’r
hyfforddiant cymeriad yn y gorffennol ymhell o fod yn foddhaol”, ac awgrymasant y dylid
cau’r ysgol a throsglwyddo’r plant i ysgol Fairbridge ym Molong.187
17. Tua’r adeg hon, derbyniodd Uwch Gomisiwn y DU rannau o adroddiad a
wnaethpwyd gan Caroline Kelly ar gyfer llywodraeth Cymanwlad Awstralia. Daeth
Ms Kelly i’r casgliad:
a. “bod yr holl gyhuddiadau y cyfeirir atynt yn y ffeil yn wybyddus i Lywodraeth
y Gymanwlad”;
b. cytunodd swyddogion llywodraeth cyfrifol, aelodau o eglwysi ac aelodau staff
blaenorol fod “sefyllfa wael iawn yn bodoli”;
c. bod gwybodaeth am yr hyn oedd yn digwydd wedi’i chelu rhag ofn y gellid
niweidio’r cynllun a bod cefnogaeth ariannol yn dioddef;
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d. bod yr Ysgrifennydd a Phwyllgor lleol Fairbridge yn amddiffynnol a’r olaf yn
anwybodus ynghylch ei gyfrifoldebau;
e. ei bod yn well gan Fairbridge yn Awstralia ferched “cyffredin” fel staff;
f. nad oedd gan y Pennaeth dros dro’r cymwysterau angenrheidiol; a
g. dylid ymchwilio “straeon annifyr” gan rywun sy’n cynrychioli’r llywodraethau’n
uniongyrchol sy’n cyfrannu.
18. Ar y cyfan, roedd Ms Kelly o’r farn na ddylid anfon unrhyw blant arall i Pinjarra
hyd nes roedd y broses weinyddol yn cael ei hailwampio. Mynegodd bryder hefyd
am esgeulustod amlwg i redeg hostel Pinjarra ar gyfer bechgyn a merched Fairbridge
sy’n dychwelyd, y diwylliant o ymddygiad rhywiol yno, a’r ffaith pan oedd merched
Fairbridge o dan 16 oed yn beichiogi, roeddent yn cael eu diarddel.188
19. Ym mis Mehefin 1944, anfonodd Mr Wheeler delegram i’r Swyddfa
Dominiynau’n cyfeirio at y “digwyddiadau ofnadwy” yn Northcote, a oedd “wedi
gadael eu hôl a fydd yn cymryd amser i gael gwared arnynt”. Nododd nad yw “Nifer o
newidiadau mewn staff wedi helpu” a bod y “gyfran o achosion anfoddhaol yn rhy uchel o
lawer, a’i bod yn anodd osgoi’r casgliad bod rhaid dal goruchwyliaeth a hyfforddiant gwael
yn gyfrifol i raddau helaeth”. Cyfeiriodd at yr hyn a ystyriodd fel bod yn “ddiffygion
difrifol” yng nghynllun Fairbridge. Dyfynnodd hefyd rannau o adroddiad Ms Kelly,
gan gynnwys ei hargymhelliad na ddylid derbyn unrhyw blant eraill i Pinjarra hyd
nes yr ailwampiwyd y weinyddiaeth bresennol. Nododd fod Barnardo’s yn ymweld
â phob plentyn yn bersonol ddwywaith y flwyddyn. Daeth i’r casgliad “y dylid cynnal
arolwg ymhob ysgol o leiaf unwaith y flwyddyn ar ran pob Llywodraeth”.189
20. Ym mis Gorffennaf 1944, mae nodyn o gyfarfod rhwng cynrychiolwyr Uwch
Gomisiwn y DU yn Awstralia a chynrychiolwyr Swyddfa Dominiynau’r DU yn
cofnodi bod “[Mr Wheeler] yn teimlo bod rhaid i Lywodraeth y Gymanwlad yn ogystal
â Llywodraeth y DU gael eu hystyried yn gyfrifol i raddau am beidio â sylweddoli sut
roedd pethau wedi bod yn mynd yn anghywir yn Northcote ac roedd yn meddwl hefyd
yn Pinjarra ac roedd yn teimlo mai eu dyletswydd oedd sicrhau eu bod yn derbyn y
diweddaraf am y pwnc”. Cofnododd y nodyn unwaith eto farn Mr Wheeler y dylid
arolygu pob ysgol unwaith y flwyddyn ar ran pob llywodraeth.
21. Mewn memorandwm dyddiedig 5 Medi 1944, nodwyd bod Syr Ronald Cross
(erbyn hynny Uwch Gomisiynydd y DU yn Awstralia) yn ystyried y cynnig ar gyfer
arolygon rheolaidd fel “un da” (er na ddylent “fod yn rhy ffurfiol”). Ar ben hynny, yn
ôl pob tebyg roedd wedi dweud “nad oedd yn meddwl y byddai’n ormod o broblem i
drefnu swyddog o’i Adran i fynd o gwmpas yr ysgolion, ond nododd y byddai’n hanfodol
ein bod yn ymweld â phob un o’r ysgolion..gan gynnwys Barnardo’s”.190
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22. Am y rhesymau a nodwyd gennym yn adran B.3 uchod, rydym yn ystyried yr
angen i arolygu ysgolion yn rheolaidd fel rhywbeth a oedd i’w ddisgwyl yn ystod
cyfnod y rhaglenni mudo. Awgrymwyd arolygon blynyddol yma fel rhan o ymateb
i’r materion cam-drin rhywiol a oedd wedi codi yn Northcote, a’r awgrym o faterion
difrifol yn Pinjarra (er nad oedd y rhain wedi’u nodi fel bod yn gysylltiedig â chamdrin rhywiol).
23. Er ein bod wedi gweld cofnodion dilynol yn awgrymu bod Swyddfa
Dominiynau’r DU yn ystyried y posibilrwydd o weithredu cynllun arolygon rheolaidd
mewn sefydliadau yn Awstralia, nid oes unrhyw dystiolaeth bod unrhyw gynllun o’r
fath wedi’i weithredu, mewn gwirionedd, a bod mudo plant wedi parhau.
24. Ym mis Hydref 1944, paratôdd Mr Garnett adroddiad mewn manylder
ynghylch nifer o’r ysgolion fferm lle roedd plant mudol yn cael eu lleoli. Nid oedd
hyn yn cyfeirio at unrhyw faterion cam-drin rhywiol yn benodol ond o ystyried ei
wybodaeth am ddigwyddiadau yn Northcote, roedd y ffaith bod Mr Garnett yn
cyfeirio at “ddigwyddiadau annymunol” at ei gilydd yn debygol, yn ein barn, yn cyfeirio
at y materion cam-drin rhywiol a nodwyd uchod.191 O ran ysgolion Fairbridge,
gwnaeth nifer o gynigion rydym yn eu hystyried ymhellach yn adran 2.2 isod.
25. Yn olaf, mewn perthynas â gwybodaeth am gam-drin rhywiol honedig yn y ddwy
ysgol hon, ym mis Ionawr 1949, cyflwynwyd memorandwm i’r Swyddfa Gartref
gan Mr Dallas Paterson (cyn-Bennaeth Pinjarra), lle roedd yn hynod feirniadol o’r
cynlluniau mudo ac yn pwysleisio’r angen i’r sefydliadau anfon gadw ymdeimlad
o gyfrifoldeb am y plant mudol. Mewn atodiad i’r memorandwm, cyfeiriodd
Mr Paterson at aelod o Bwyllgor Gorllewin Awstralia roedd ei “ymddygiad cellwair
caru tuag at ferched yng ngofal ei wraig” ag enw drwg. Nododd hefyd “yr achos mwyaf
difrifol o bell ffordd” o ferch 14 oed a oedd wedi dioddef yr ymddygiad “mwyaf
anfoesol difrifol” am gyfnod hir, gan fab yng nghyfraith Cadeirydd Pwyllgor Gorllewin
Awstralia. Dywedodd na roddwyd unrhyw rybudd i’r mab-yng-nghyfraith am ei
ymddygiad a bod y Pennaeth wedi parhau i anfon mwy o blant i le o gyflogaeth “lle
cafodd un plentyn ifanc ei dreisio dro ar ôl tro, gan walch sinicaidd”. Mewn atodiad arall,
nododd Mr Paterson, ym 1936, fod Syr Charles Hambro (Cadeirydd Fairbridge DU)
wedi ei rybuddio: “pe bai’r trethdalwr yn Awstralia...yn dysgu am sgandalau o’r fath...
byddai’n dod â’r cynllun cyfan i ben”.192
26. Mewn ymateb i honiadau Mr Paterson, ymddengys fod swyddog y Swyddfa
Gartref, Mr Lyon, wedi nodi er bod “beirniadaethau’r cynllun yn ... dreisgar” roedd yn
meddwl “o ystyried yr hyn rwy’n credu yw’r trafodaethau dilynol, nid oes angen unrhyw
gamau pellach ar y ffeil hon”.193 Mae’n iawn nodi bod Mr Paterson yn ôl pob tebyg yn
gwneud honiadau o gam-drin rhywiol yn gysylltiedig â Pinjarra nifer o flynyddoedd
ar ôl y digwyddiad (bu’n Bennaeth Pinjarra o 1936 i 1937, ac felly dros ddegawd
cyn ei femorandwm). Mae’n bosibl bod y cyfnod rhwng y digwyddiadau honedig a’r
memorandwm wedi cael effaith ar ymateb HMG. Fodd bynnag, mae’r penderfyniad
i beidio â chymryd unrhyw gamau yn anos i’w dderbyn pan ystyrir y pryderon
ehangach ynghylch Pinjarra a oedd wedi codi yn y cyfamser, fel a nodir uchod; a beth
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bynnag nid oes unrhyw dystiolaeth bod y “trafodaethau” y mae Mr Lyon yn cyfeirio
atynt yn ymwneud yn benodol ag honiadau Mr Paterson, yn hytrach nag at gynllun
Fairbridge yn gyffredinol.

(iv) Awstralia: Picton a Normanhurst (1958)
27. Ym 1958, cafwyd pryderon bod 23 o fechgyn yn bennaf rhwng 18 a 21 oed
yn ddioddefwyr potensial o “droseddau rhywiol difrifol” gan sawl unigolyn oedd yn
gysylltiedig ag ysgol Barnardo’s yn Picton.194 Mae’n glir y dosbarthwyd gwybodaeth
am y materion hyn ymlith aelodau’r HMG,195 a derbyniodd HMG yn ei ddatganiad
cloi fod hyn yn cynnwys aelodau Uwch Gomisiwn y DU yn Awstralia, y Swyddfa
Gartref a’r CRO. 196 Yn fwyaf nodedig, rydym wedi gweld cyfnewid llythyrau ym mis
Gorffennaf 1958, lle mae’r CRO a’r Uwch Gomisiwn yn Awstralia yn trafod y camdrin rhywiol honedig yn Picton; ac mae’n glir bod y CRO yn ymwybodol y bu rhai
troseddwyr honedig yn pledio’n euog.197 Mae hefyd yn amlwg y daeth y mater i sylw
o leiaf un Aelod Seneddol (Nigel Fisher) a gyfeiriodd mewn gohebiaeth at Fairbridge
DU o “achos gwirioneddol ddrwg o sodomiaeth rhwng athro a bechgyn yn un o Ysgolion
Barnardo’s yn Awstralia”.198
28. Yn dilyn yr adroddiadau hyn o gam-drin rhywiol, gwaharddwydrhaglen mudo
plant Barnardo’s gan Barnardo’s ei hun,199 gan Weinidog Mudo Cymanwlad Awstralia,
Mr AR Downer, 200 a gan y CRO.201 Nododd yr Athro Lynch fod y CRO nid yn unig
yn ystyried gosod gwaharddiad mewn perthynas â Picton ond hefyd y posibilrwydd
o naill ai dynnu’n ôl yr holl gyllid cynnal a chadw ar gyfer Picton neu ar gyfer pob
cartref Barnardo’s a oedd yn lletya plant mudol yn Awstralia. Roedd yr arbenigwyr
o’r farn mai efallai bwriad hyn oedd creu “wal dân” o amgylch HMG er mwyn
cynnwys y sgandal mewn perthynas â Picton.202
29. Ymddengys bod y digwyddiadau hyn wedi codi cwestiynau o fewn HMG
ynghylch a oedd risg o ymddygiad tebyg mewn sefydliadau derbyn eraill yn
Awstralia: rydym wedi gweld, ar 25 Gorffennaf 1958, yr anfonodd y CRO delegram
at Uwch Gomisiwn y DU yn nodi “[o]s oes cyhoeddusrwydd am Barnardo’s, gall
arwain at ymholiadau p’un ai a ydym yn fodlon nad oes arferion tebyg yn digwydd mewn
sefydliadau bechgyn cymdeithasau eraill. Awgrymwch i’r Adran Fudo y dylent ystyried
gwirio’r sefyllfa mewn sefydliadau eraill i fechgyn”.203
30. Clywsom gan yr Athro Constantine a’r Athro Lynch fod sgwrs wedi ei chynnal
rhwng Uwch Gomisiwn y DU a’r Adran Fudo lle penderfynwyd na ddylid cynnal
ymchwiliad cenedlaethol o’r math hwn, yn enwedig gan mai barn HMG ar y pryd
oedd nad oedd unrhyw droseddau rhywiol wedi digwydd yn Picton ei hun.204 Gallai
hyn fod wedi bod yn ddealltwriaeth anghywir wrth i ni esbonio ymhellach yn yr
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adran ganlynol ar Barnardo’s. Beth bynnag, ni chynhaliwyd unrhyw ymchwiliad o’r
fath. Nododd yr Athro Lynch nad oedd hyn wedi’i wneud er bod ffactorau risg gan
gynnwys ynysu daearyddol yn creu anawsterau wrth recriwtio staff i’w canfod
ar draws nifer o’r sefydliadau.205 Nododd fod HMG yn dueddol o ymostwng i’r
awdurdodau yn Awstralia, gan ganiatáu i’r olaf gynnal ymchwiliadau ac arolygon.206
Rydym yn canfod bod HMG yn gwybod am honiadau neu dystiolaeth o gam-drin
plant mudol yn rhywiol.
Roedd y plant yn agored i risg o gam-drin rhywiol, a ddylai fod wedi cael ei
ystyried gan HMG.
Pe bai wedi gweithredu proses fwy cadarn ar gyfer rheoleiddio a monitro
gweithredu’r cynlluniau, efallai y byddai wedi gwybod am honiadau penodol
pellach o gam-drin rhywiol.
Fodd bynnag, hyd yn oed pan oedd gan HMG wybodaeth, methodd ag ymateb
yn briodol o ystyried ehangder gwybodaeth arall roedd yn ei derbyn. Roedd hyn
yn arbennig o wir ar ôl adroddiad Ross ac yna materion Picton. Dylai’r ddau fod
wedi arwain at adolygiad o’r holl sefydliadau oedd yn derbyn plant mudol. Ni
ddigwyddodd adolygiad o’r fath.
Rydym yn nodi bod HMG, trwy Mr Davies, wedi derbyn yn ystod amgylchiadau
allweddol, yn enwedig ar ôl cyhoeddi adroddiad Ross, bod y llywodraeth wedi
methu â chymryd camau i atal plant rhag cael eu hanfon i sefydliadau sy’n peri
pryder. 207
Roedd ymateb HMG i’r wybodaeth a gafodd yn annigonol oherwydd ei fod yn
sicrhau bod sefyllfa lle roedd plant mewn perygl o gael eu cam-drin yn rhywiol yn
gallu parhau. Roedd hwn yn fethiant allweddol gan HMG.

1.3

Oedd HMG wedi dangos lefel ddigonol o ofal i ddiogelu
plant mudol rhag eu cam-drin yn rhywiol?
Rheoleiddio cyfreithiol
31. Rhoddodd Adran 31 o Ddeddf Plant 1948 y pŵer i awdurdodau lleol drefnu
mudo plentyn yn eu gofal. O dan adran 32, rhoddwyd yr hawl i’r Ysgrifennydd
Gwladol weithredu deddfwriaeth eilaidd i lywodraethu’r modd y gallai sefydliadau
gwirfoddol fudo plant.208 Fodd bynnag, ni chafodd Rheoliadau o’r fath eu gweithredu
o gwbl gan HMG yn ystod y cyfnod mudo.209 Rhan o’r rheswm dros hyn yn ôl pob
tebyg oedd adroddiad ffafriol Moss a berswadiodd rai o swyddogion HMG nad
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oedd angen Rheoliadau o’r fath.210 Yn lle hynny, gan ddechrau ym 1957, cytunwyd ar
gytundebau unigol a oedd yn pennu gofynion penodol a’u llofnodi gan y CRO gyda’r
mudiadau gwirfoddol.211
32. Rydym wedi ei cahel yn anodd deall pam na ellid gweithredu’r Rheoliadau. Ni
ellid dibynnu’n sicr ar adroddiad Moss am gyfnod hir, o gofio bod adroddiad Ross a’i
dilynodd mor ddamniol.
33. Rydym yn gwerthfawrogi na allai Rheoliadau Prydeinig fod wedi gallu pennu
union ymddygiad y sefydliadau derbyn (yr ail reswm a roddwyd gan Mr Davies
am yr anawsterau gweithredu). Fodd bynnag, gallent, a dylent, fod wedi gosod
prosesau dethol caeth a rhwymedigaethau adrodd ar y sefydliadau anfon. Mae
HMG yn derbyn y gallai Rheoliadau o’r fath fod wedi mynd i ryw raddau i leihau’r
tebygolrwydd o gam-drin a chamdriniaeth arall a chynyddu’r tebygolrwydd o blant
yn teimlo y gallent adrodd am gam-drin ar y pryd.212
Ni fyddai’r model a fabwysiadwyd gan HMG, o drefniadau gwirfoddol gyda’r
asiantaethau anfon, yn hytrach na Rheoliadau gorfodadwy, fyth wedi darparu
lefel ddigonol o ddiogelwch i blant yn y cyd-destun hwn.
34. Derbyniodd Mr Davies “Gyda’r fantais o edrych yn ôl, mae’r anawsterau wrth lunio’r
rheoliadau yn amlygu pam y dylai’r rhaglenni mudo plant fod wedi’u terfynu’n gynt nag yr
oeddent. Os nad oedd y rheoliadau’n gallu diogelu’r plant a gafodd eu mudo, y byddai pob
un ohonynt yn cael eu cydnabod gan safonau heddiw fel bod yn fregus, yna ni ddylent fod
wedi cael eu mudo o gwbl.213
35. Rydym yn nodi bod yr Ymchwiliad Cam-drin Sefydliadol Hanesyddol yng
Ngogledd Iwerddon ar ei fodiwl mudo plant (2017) wedi dod i’r casgliad yn yr un
modd bod Llywodraeth Gogledd Iwerddon wedi methu â chyflawni ei chyfrifoldebau
i sicrhau bod plant yng ngofal cymdeithasau gwirfoddol wedi eu trin yn yr un modd
ag y byddai disgwyl i’r rhai hynny o dan ofal statudol.214

Goruchwyliaeth/ôl-ofal
36. Roedd adrodd effeithiol am yr amodau cyffredinol yn angenrheidiol, ond
rydym yn derbyn efallai na fyddai wedi bod yn realistig i ddisgwyl i HMG dderbyn
adroddiadau am bob plentyn mudol.
37. Cafodd y rheswm dros pam bod y Swyddfa Gartref yn gofyn am adroddiadau
llawn ar yr amodau cyffredinol ei ddatgan gan swyddog yr Adran Fudo i Brif
Weinidog Queensland fel a ganlyn: “Mae’r Swyddfa Gartref, yn rhinwedd y pwerau a
roddwyd iddi o dan Ddeddf Plant y Deyrnas Unedig, yn penderfynu a ganiateir i blant
Prydeinig ymgartrefu yn Awstralia ac ym mha sefydliadau. Y nod yw sicrhau y bydd
plant mudol yn cael eu hymgartrefu o dan amodau fel, os nad yn well nag, y maent yn
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mwynhau yn y Deyrnas Unedig”. Cadarnhaodd yr Athro Constantine a’r Athro Lynch
fod HMG yn disgwyl y dylai ansawdd sefydliadau yn Awstralia fod “o leiaf cystal” â’r
rhai yn y wlad hon.215
38. Fodd bynnag, mae’n glir na chynhaliwyd arolygon rheolaidd neu systematig gan
HMG o sefydliadau yn Awstralia: roedd unrhyw arolygon o’r fath ar sail ad hoc.216
Roedd yr adroddiadau hyn yn aml yn feirniadol: er enghraifft, nododd adroddiad
1947 gan Uwch Gomisiynydd y DU fod yr amodau “yn llawer is na’r safon”.217 Sylwodd
yr arbenigwyr mai ar ôl y Rhyfel, yr unig ddau arolwg oedd wedi eu cynnal gan
swyddogion o’r DU oedd wedi’u briffio a’u hysbysu’n gywir oedd arolygon Moss a
Ross.218
39. Yn gyffredinol, cynhaliwyd arolygon gan awdurdodau Awstralia a chafodd y
canlyniadau eu hadrodd yn ôl i HMG, er bod y rhain yn dueddol o ganolbwyntio ar
amodau materol y plant ac nid oeddent o reidrwydd yn ystyried eu lles.219 Roedd
HMG yn ymwybodol o gyfyngiadau’r adroddiadau o Awstralia, yn anad dim gan fod
HMG hefyd wedi derbyn nodiadau ac adroddiadau hynod o feirniadol am sefydliadau
yn Awstralia - gan Mr Ross a Mr Rouse (fel a ddisgrifiwyd yn adran B.4 uchod) - a
oedd yn gwrthdaro â’r adroddiadau cadarnhaol ar y cyfan a dderbyniwyd gan
awdurdodau Awstralia.220 Roedd dogfennaeth y Swyddfa Gartref hefyd yn nodi’r
anhawster o gael gwybodaeth gywir am ansawdd y gofal a dderbyniwyd gan y plant
mudol.221
40. Nid oes tystiolaeth o arolygon rheolaidd neu systematig neu arferol gan HMG o
sefydliadau yng Nghanada, Seland Newydd neu Dde Rhodesia chwaith.
41. Derbyniodd HMG, trwy dystiolaeth Mr Davies i ni, nad yw’n ymddangos nad
oedd HMG wedi”goruchwylio’r rhaglenni plant yn ddigonol”;222 a bod cyfleoedd i
HMG “adolygu mudo plant ac ymddengys nad yw wedi’i wneud”, gan olygu y collwyd
cyfleoedd i osod fframwaith mwy cymwys mewn grym.223
42. Nodom hefyd fod Mr Davies yn derbyn bod HMG wedi methu â sicrhau
cydymffurfio ag argymhellion Pwyllgor Curtis: “... mae’r llywodraeth yn llwyr dderbyn
ei bod wedi methu â sicrhau, fel roedd Pwyllgor Curtis wedi argymell, bod y trefniadau
a’r safonau gofal ar gyfer y plant hynny yn Awstralia yn debyg i’r rhai hynny yn y wlad
hon”. Derbyniodd hefyd fod “methiant i sicrhau na anfonwyd mwy o blant i’r sefydliadau
a oedd wedi eu nodi ar ‘gosbrestr’ yn dilyn Adroddiad Ross ym 1956 tan y derbyniwyd
tystiolaeth bod y sefydliadau wedi gwella”.224
Rydym o’r farn bod y rhain yn danddatganiadau.
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Roedd methu â chynnal monitro ôl-fudo priodol o’r amodau gofal roedd y plant yn
eu derbyn, er yn unol ag arfer disgwyliedig y dydd ar gyfer y sefydliadau anfon, yn
hepgoriad difrifol iawn.
Roedd hyn yn arbennig o wir o ystyried y pryderon a godwyd.
Roedd yr hepgoriad hwn wedi’i wneud yn waeth gan y methiant i gynnal
adolygiad systematig o’r arfer o fudo ar yr adegau allweddol pan ddaethpwyd â
hyn at sylw HMG. Roedd y pwyntiau hyn yn cynnwys ôl-Northcote, ôl-Ross ac
ôl-Picton.

Cymeradwyo sefydliadau ac asiantaethau anfon
43. Fel a nodwyd gennym uchod, rôl HMG oedd cymeradwyo’r sefydliadau a
dderbyniodd blant mudol fel bod yn briodol i wneud hynny. Fe’n hysbyswyd gan
yr Athro Constantine a’r Athro Lynch na roddwyd y cymeradwyaethau hyn ar sail
adroddiadau o Awstralia, ac fel yr esboniwyd uchod roedd sail ar gyfer ystyried nad
oedd yr adroddiadau hyn bob amser yn ddibynnol.225
44. Fodd bynnag, rydym wedi clywed am ddiffygion eraill yn y broses hon: er
enghraifft, mae ffeil CRO o 1948 yn awgrymu y cymeradwywyd Pinjarra heb fynd
i’r afael â phryderon a nodwyd yn gynharach a gan wybod bod yr adroddiadau a
dderbyniwyd yn “benodol annigonol”.226 Yn yr un modd cymeradwywyd sefydliad
Byddin yr Iachawdwraieth yn Riverview (Queensland) gan y Llywodraeth i
dderbyn plant mudol ym 1950, yn amodol ar ddebyn adroddiad boddhaol ar y criw
cychwynnol o fechgyn i’w hanfon yno. Fodd bynnag, er y derbyniwyd disgrifiad byr
yn unig am y cyfleusterau a dim gwybodaeth am safonau gofal neu amodau, ym
1952, cadarnhaodd llywodaeth y DU ei bod yn cymeradwyo Riverview.227
45. Rôl HMG hefyd oedd penderfynu a ddylid cymeradwyo sefydliad i fudo plant
a derbyn cyllid amdano. Eto, clywsom am ddiffygion yn y broses hon hefyd. Er
amheuon cychwynnol ynghylch a ddylid cymeradwyo’r Gynghrair Dramor Frenhinol
(y Gynghrair) fel sefydliad anfon, a diffyg cynigion ar gyfer monitro ôl-fudo, ar
19 Hydref 1953, nododd Uwch Gomisiwn y DU fod cymeradwyaeth wedi’i roi i’r
Gynghrair. Roedd hyn chwe blynedd ar ôl i’r Gynghrair ddechrau recriwtio a mudo
plant.228
Methodd HMG â gweithredu systemau cadarn i gymeradwyo sefydliadau anfon
yn ogystal â derbyn, ac felly ni allai fod yn fodlon bod y sefydliadau’n gallu
cymryd gofal digonol am y plant.

Dewis a chaniatâd
46. Nid oedd y Swyddfa Gartref yn ymwneud yn uniongyrchol â dewis plant,
ond roedd yn cyhoeddi canllawiau ar ddewis i’w defnyddio gan y cymdeithasau
gwirfoddol.229 Clywom gan yr Athro Constantine a’r Athro Lynch bod yr egwyddor
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arweiniol sy’n ymwneud â dewis ar yr adeg hon wedi ei bwriadu i fod “a [oedd] mudo
yn gweddu orau i anghenion unigol y plentyn”, yn hytrach nag a oedd y plentyn yn
addas yn wirioneddol ar gyfer mudo.230
47. O ganlyniad, yn ystod y cyfnod ar ôl y Rhyfel, roedd HMG yn aml yn gofyn am
wybodaeth ynghylch y dulliau dewis gan y cymdeithasau gwirfoddol. Gwahoddwyd
cynrychiolwyr y Swyddfa Gartref weithiau i fynychu cyfarfodydd dewis a chwrdd
â phlant oedd i gael eu mudo, er nad oes tystiolaeth bod hyn wedi’i wneud yn
systematig.231
48. Dywedodd yr Athro Constantine a’r Athro Lynch nad yw’r dystiolaeth sylfaenol
yn caniatáu unrhyw gasgliad ynghylch a oedd y canllawiau hyn, mewn arfer, yn
cael eu defnyddio’n gyson.232 Fodd bynnag, fel rydym wedi nodi uchod, nid oedd
y cynllun gwirfoddol hwn, a fwriadwyd i annog defnyddio prosesau dewis priodol,
fyth yn mynd i ddarparu diogelwch priodol i’r plant mudol. Dangosir hyn gan y
nifer o enghreifftiau a welwyd gennym o brosesau dewis gwael yn ôl pob golwg a
chydsyniad i fudo’r rhai hynny oedd mewn gofal cymdeithasol gwirfoddol heb ei
gaffael yn iawn.
49. Fel rhan o’r broses dewis, roedd gan y Swyddfa Gartref ran fwy blaenllaw mewn
materion sy’n ymwneud â chydsyniad. Mudwyd tua 400 o blant o ofal awdurdod
lleol. Roedd angen cydsyniad yr Ysgrifennydd Gwladol ar blant o’r fath cyn y gellid
eu mudo.233 Ceir tystiolaeth i awgrymu bod awdurdodau lleol yn pryderu am y safon
gofal y byddai’r plant yn ei derbyn yn Awstralia.234 Rydym wedi gweld tystiolaeth na
roddwyd caniatâd mewn rhai achosion oherwydd pryderon am les y plentyn, er nad
yw’n glir faint o achosion o’r fath a gafwyd.235
50. Weithiau, roedd y Swyddfa Gartref yn ymyrryd mewn achosion penodol er y
cydsyniad a roddwyd eisoes gan awdurdodau lleol. Fodd bynnag, nid yw’n glir o’r
dystiolaeth bod y Swyddfa Gartref yn ymwybodol o fanylion pob achos, neu hyd
yn oed nad oedd y papurau achos o reidrwydd bob amser yn cael eu darparu i’r
Swyddfa Gartref.236

Gweithredu’r cytundebau cynnal a chadw
51. Arwyddwyd cytundebau cynnal a chadw gyntaf rhwng yr Ysgrifennydd Gwladol
ar gyfer Cysylltiadau â’r Gymanwlad a sefydliadau amrywiol ym 1957. Ar ôl Ross,
roedd y rhain yn cynnwys gofynion penodol ynghylch gwybodaeth i’w hanfon
gyda’r plant, lefelau/profiad staff, lletya allan, gwiriadau ar leoliadau cartrefi preifat,
cynnwys yn y gymuned, a chynnal safonau digonol o gyfforddusrwydd, yn ogystal
â darparu gwybodaeth i HMG am gydymffurfio â’r gofynion hyn.237 Fodd bynnag,
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derbyniodd Mr Davies nad oedd y rhag-amodau yn y cytundebau hyn “yn cael
eu defnyddio’n effeithiol i weithredu polisïau a safonau ar gyfer lles plant a diogelwch
plant”.238
Parhaodd HMG i ariannu sefydliadau o dan y cytundebau hyn er nad oedd
unrhyw adroddiadau ar gael a allai ddangos bod y gofynion yn cael eu bodloni.
Rydym yn ystyried hyn fel methiant allweddol arall.

Casgliad ar lefel ddigonol o ofal
Yn seiliedig ar yr holl dystiolaeth a nodir yn yr adran hon, mae’n amlwg i ni bod
polisi mudo plant wedi’r Rhyfel yn ddiffygiol yn y bôn.
Methodd HMG â rheoleiddio’r asiantaethau gwirfoddol yn iawn. Methodd â
sicrhau bod system gadarn ar waith ar gyfer cymeradwyo’r asiantaethau anfon a’r
sefydliadau derbyn. Methodd â sicrhau bod ganddi’r wybodaeth ddiweddaraf a
chywir ynghylch y gofal roedd y plant yn ei dderbyn yn y sefydliadau. Methodd â
gweithredu’r cytundebau cynnal a chadw a lofnodwyd.
Ar y cyfan, roedd y modd y gweithredwyd y cynlluniau’n golygu bod mesurau
annigonol ar waith i ddiogelu’r plant rhag amrywiaeth o risgiau, gan gynnwys
cam-drin rhywiol.
Yna pan ddaeth HMG i wybod am gam-drin plant mudol yn rhywiol, caniataodd
i’r rhaglenni barhau.
Rydym yn sicr, felly, nad oedd HMG wedi cymryd gofal digonol i ddiogelu plant
mudol rhag y risg o gam-drin rhywiol.

1.4

Beth mae HMG wedi’i wneud yn y cyfnod ôl-fudo?
52. Ar ôl 1970, roedd y plant hynny a gafodd eu mudo yn gyffredinol yn aros
lle roeddent - yr ymdeimlad o’r dystiolaeth yw eu bod yn syml yn dihoeni yn yr
amodau a glywsom. Ni chlywsom am unrhyw dystiolaeth o ymdrechion i geisio
dychwelyd y plant. Roedd pethau’n ymddangos eu bod yn mynd yn “dawel” tan bod
y Dr Humphreys a’r CMT yn ceisio dod â materion at sylw’r cyhoedd yn hwyr yn yr
1980au.
53. Mae HMG yn derbyn ei bod yn gwybod bod rhai plant mudol blaenorol wedi
adrodd eu bod wedi bod yn ddioddefwyr camdriniaeth rywiol ers o leiaf 1989,
dyddiad y cais cyntaf am gyllid a wnaed gan y CMT (er fel y nodwyd gennym
yn gynharach, cyfeiriodd erthygl Lost Children of the Empire o Orffennaf 1987 at
honiadau o gam-drin rhywiol).
54. Gan ddechrau ym 1989, dechreuodd HMG ddarparu cefnogaeth ariannol i’r
CMT. Gyda’r eithriad o ddwy flynedd yn yr 1990au cynnar, darparodd HMG gyllid yn
gyson i’r CMT o 1989 hyd heddiw.239
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55. Serch hynny yn ystod yr 1990au, cadwodd HMG safbwynt y polisi bod unrhyw
honiadau o gam-drin yn gyfrifoldeb sefydliadau ac awdurdodau yn y lle roedd y camdrin wedi digwydd. Datganwyd y sefyllfa honno’n benodol yn y Senedd. Codwyd y
mater o iawndal i blant mudol blaenorol am y tro cyntaf yn ystod Cwestiynau’r Prif
Weinidog ar 14 Gorffennaf 1993, gan David Hinchliffe AS. Y Prif Weinidog ar y pryd
oedd John Major (Syr John fel y mae bellach). Yn ei dystiolaeth, a ddarllenwyd i ni,
cadarnhaodd Syr John Major ei fod wedi ymateb i Mr Hinchliffe ei fod “yn ymwybodol
bod honiadau cam-drin nifer o blant mudol yn gorfforol a rhywiol rai blynyddoedd yn ôl yn
Awstralia, ond y byddai unrhyw honiadau o’r fath yn fater i’r awdurdodau yn Awstralia.”240
56. Rydym wedi gweld cyfnewidiadau Seneddol pellach a phapurau briffio sy’n
egluro bod HMG wedi cynnal y safbwynt, yn ystod yr 1990au, nad oedd yn gyfrifol
am wneud iawn, neu fel arall ddarparu iawndal i blant mudol blaenorol a oedd wedi
dioddef camdriniaeth. Mewn nodyn briffio dyddiedig 24 Medi 1996, ac a baratowyd
ar gyfer cyfarfod rhwng Is-Ysgrifennydd Seneddol Iechyd y Wladwriaeth a Phwyllgor
Dethol Awstralia ynghylch Plant Mudol ar 1 Hydref 1996, nodir safbwynt y polisi
fel a ganlyn: “Mae’n bwysig gwrthsefyll y demtasiwn i ddefnyddio safonau a gwerthoedd
modern wrth ystyried polisi sy’n dyddio’n ôl mwy na chanrif. Nid yw HMG, felly, yn
ystyried ei hun mewn unrhyw ffordd yn gyfrifol am y nifer fach yn ôl cyfran o achosion lle
methodd y cynllun â chydymffurfio â’i amcan.”241
57. Fodd bynnag, gwnaeth ddeunydd HMG o fewn yr Archifau Cenedlaethol (rydym
wedi cyfeirio ato trwy’r adroddiad) y cyhuddiadau o gam-drin yn ogystal â rôl
barhaus HMG yn y rhaglenni mudo’n glir.
Roedd y pwyslais parhaol hwn gan lywodraethau dilynol nad oedd unrhyw gamdrin dramor yn gyfrifoldeb y llywodraeth Brydeinig yn anghywir.
Roedd yn anghywir oherwydd ei fod yn ffeithiol anghywir: yn ystod y cyfnod
mudo roedd HMG ei hun wedi derbyn bod ganddi gyfrifoldeb parhaus i’r
plant; roedd wedi pwysleisio’r angen i’r sefydliadau gwirfoddol fonitro’r
plant; a pharhaodd y plant i fod yn Brydeinig. Roedd hyn i gyd yn amlwg o
ddeunydd archif HMG ei hun.
Felly roedd yn anghyfrifol i’r HMG fabwysiadu’r safbwynt nad oedd yn rhannu’r
cyfrifoldeb am yr hyn a ddigwyddodd i’r plant.
Roedd safbwynt polisi amddiffynnol o’r fath, a oedd yn ceisio gwadu cyfrifoldeb
am y plant a’i drosglwyddo i eraill, yn sarhaus i’r plant mudol blaenorol a gellir
deall pam.
58. Ym 1996 ac 1998, cymerodd HMG ran mewn dau ymchwiliad a oedd yn
archwilio ffenomen mudo plant. Y cyntaf oedd Pwyllgor Dethol Gorllewin Awstralia;
yr ail oedd y Pwyllgor Dethol Iechyd (yn y DU).242
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59. Mewn ymateb i ganfyddiadau ac argymhellion y Pwyllgor Dethol Iechyd
ym 1998, cynyddodd HMG y swm o arian a wnaeth ar gael i’r CMT.243 Clywsom
dystiolaeth gan Mr Davies mai sefyllfa HMG, ar y pryd, oedd mai’r angen pwysicaf
oedd darparu rhyw fath o gymorth i blant mudol blaenorol a fyddai’n eu galluogi
i gael eu haduno gyda’u teuluoedd.244 Nid oedd HMG, ar y pryd, yn ystyried y
cwestiwn o iawndal neu ymddiheuriad mwy cyffredinol.
60. Fodd bynnag, clywsom dystiolaeth gan y cyn Brif Weinidog, y Gwir
Anrhydeddus y Dr Gordon Brown, yn y blynyddoedd rhwng 2007 a 2010, iddo gael
ei friffio’n fanwl am raddfa’r rhaglenni mudo plant, a’r gamdriniaeth roedd plant
mudol blaenorol wedi adrodd amdani.245 Yn dilyn trafodaethau gyda’r Adran Iechyd
a Mr Kevin Rudd, Prif Weinidog Awstralia ar y pryd, penderfynodd HMG y dylid
ymddiheuro’n ffurfiol ac yn gyhoeddus i blant mudol blaenorol.246 Ym mis Chwefror
2010, felly, ymddiheurodd y Prif Weinidog Brown ar y pryd yn gyhoeddus i blant
mudol blaenorol ar ran HMG. Clywsom gan Mr Davies bod HMG yn parhau’n gwbl
ymrwymedig i’r ymddiheuriad hwnnw.247
61. Yn 2010, sefydlodd HMG hefyd Gronfa Adfer Teuluoedd - cronfa a oedd yn
bwriadu cynorthwyo plant mudol blaenorol i aduno â’u teuluoedd ym Mhrydain.
Yn wahanol i’r cyllid blaenorol a wnaethpwyd ar gael i’r gymuned plant mudol,
gweinyddwyd y gronfa hon gan y CMT.248 Fe’i gwaddolwyd i gychwyn gyda £6
miliwn. Cadarnhaodd HMG o’n blaen y byddai’n parhau i ariannu’r CMT ac y byddai
£2 filiwn pellach yn cael ei hychwanegu at y Gronfa Adfer Teuluoedd.249 Nid yw wedi
talu iawndal am gam-drin rhywiol i blant mudol unigol.
62. Clywsom dystiolaeth am y gefnogaeth a’r iawndaliadau sydd wedi eu darparu
dramor. Fodd bynnag, mae ein pryder gyda’r sefydliadau yng Nghymru a Lloegr a’r
hyn y maent wedi’i ddarparu.
Rydym yn derbyn bod HMG wedi sefydlu ac ariannu sawl menter i gefnogi plant
mudol.
Serch hynny, rydym yn ystyried y dylai HMG wneud iawn ariannol penodol i blant
mudol unigol am ei fethiannau, a oedd yn golygu bod y plant mudol yn agored i’r
risg o gam-drin rhywiol.
Rydym yn mynd i’r afael â hyn ymhellach yn Rhan Ch.
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Rhan C

Adran Dau: Ymateb
sefydliadau ‘anfon’
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1. Rydym nawr yn troi at rôl y sefydliadau sy’n gysylltiedig ag anfon plant i wledydd
ledled y byd.
2. Rydym yn dechrau gyda dadansoddiad o’r dystiolaeth mewn perthynas â
Barnardo’s a Chymdeithas Fairbridge, oherwydd bod gan y ddau hanes hir o fudo
cyn y Rhyfel, ac roedd y dystiolaeth mewn perthynas â phob un o’r sefydliadau hyn
yn helaeth. Rydym yna’n troi at sefydliadau anfon ychwanegol, cyn dod i ben gydag
ystyried sefydliadau sy’n gysylltiedig â’r Eglwys Gatholig. Fel y bydd yn dod yn
amlwg, y sefydliadau olaf sy’n ymddangos eu bod wedi mabwysiadu’r systemau lleiaf,
neu ddim, ar gyfer dilyn y plant roeddent wedi’u mudo.
3. Rydym yn cydnabod bod rhai o’r sefydliadau anfon yn gwneud mwy o ymdrech
nag eraill i ddiogelu plant. Mae rhai hefyd wedi bod yn fwy rhagweithiol nag eraill
wrth ddarparu cymorth ac iawndal i blant mudol blaenorol sy’n honni eu bod
wedi’u cam-drin yn rhywiol. Disgrifir ymdrechion penodol pob sefydliad yn yr adran
berthnasol sy’n dilyn.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

64

Barnardo’s
Cymdeithas Fairbridge
Cymdeithas y Plant
Y Cartref Plant Cenedlaethol
Y Gynghrair Frenhinol Dramor
Cyngor Sir Cernyw
Byddin yr Iachawdwriaeth
Cyngor Ymgynghorol Eglwys Loegr ar gyfer Anheddu’r Ymerodraeth
Chwiorydd Nasareth
Y Tad Hudson’s
Yr Eglwys Gatholig

2. Sefydliadau Anfon
2.1

Barnardo’s
1. Sefydlwyd Barnardo’s (Cartrefi y Dr Barnardo gynt) gan Thomas John Barnardo,
dyngarwr o oes Fictoria a oedd yn awyddus i ddarparu ar gyfer anghenion y
tlawd, yn rhannol wrth achub plant o deuluoedd tlawd. Roedd ei farn yn radical
ar y pryd, oherwydd nad oedd yn gwahaniaethu rhwng y tlawd ‘haeddiannol’ a’r
‘anhaeddiannol’, ac yn lle hynny roedd ganddo bolisi na ddylid gwrthod derbyn
plentyn diymgeledd i un o’i gartrefi (y “polisi drws agored bob amser”).250
2. Fel elusen gyfoes plant, mae Barnardo’s yn gweithio gyda rhai o’r plant a phobl
ifanc mwyaf bregus yn y wlad, ac yn 2015-2016 cefnogodd 248,000 o blant, pobl
ifanc, rhieni a gofalwyr trwy 996 o wahanol wasanaethau ledled y DU.
3. Tyst corfforaethol Barnardo’s o flaen yr Ymchwiliad oedd Sara Clarke, sy’n
gyfrifol, ymhlith pethau eraill, am dreftadaeth a hanes Barnardo’s, datgeliadau camdrin, ymchwiliadau troseddol, a chysylltu ag ymholiadau cyhoeddus. Mae gan Ms
Clarke brofiad helaeth o weithio ar faterion sy’n ymwneud â mudo plant a gyda
phlant mudol blaenorol.251

2.1.1 Beth oedd rôl Barnado’s mewn mudo plant?
4. Mudoodd Barnardo’s nifer fawr iawn o blant i Ganada o ganol-diwedd yr 1880au:
946 o 1866 i 1881 a 29,076 o 1882 i 1939. Mudodd hefyd 502 o blant i Awstralia
cyn 1921 a 1,840 o 1921 i 1945.252 Wedi’r Rhyfel, mudodd Barnardo’s blant i
Awstralia’n unig, cyfanswm o 442.253
5. Ymddengys mai rhesymau Barnardo’s am ymgymryd â mudo plant oedd
cymysgedd o’r ymarferol a’r delfrydol: lleihaodd orboblogaeth, roedd yn ffordd
rhatach o gynnal a chadw plant254 ac yn helpu i boblogi’r Ymerodraeth. Dywedwyd
bod mudo’n rhoi “bendithion di-ben-draw”255 ar y plant eu hunain. Roedd hefyd yn
galluogi Barnardo’s i weithredu ei bolisi “drws agored drwy’r amser” ar gyfer plant
difreintiedig o Brydain, oherwydd bod “drws cefn” mewn gwirionedd i rai ohonynt
adael y wlad.256 Rhwng 1947 ac 1964, roedd nifer y plant a fudwyd rhwng 0.16% a
0.74% o’r rhai hynny a ofalwyd amdanynt gan Barnardo’s yn ei gartrefi yn y DU.257
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6. Sefydlwyd Barnardo’s Awstralia ym 1921 fel cangen o Barnardo’s DU (gyda
chanolfan yn Llundain).258 Yn ystod y cyfnod mudo, adroddodd Pwyllgor Rheoli
Awstralia wrth Barnardo’s yn y DU, er bod Barnardo’s Awstralia wedi gwahanu’n
ffurfiol oddi wrth Barnardo’s DU ym 1996.259 Ceir rhywfaint o dystiolaeth o densiwn
rhwng Pwyllgor Barnardo’s De Cymru Newydd (NSW) (a sefydlwyd i oruchwylio
ysgolion Barnardo’s yno) a’r Pwyllgor Rheoli yn y DU, gyda’r blaenorol yn dymuno
rheoli a goruchwylio, gan gynnwys dros benodiadau a gwariant cynnal a chadw, a’r
olaf yn ceisio cael mwy o annibyniaeth oddi wrth Barnardo’s UK.
7. Mudwyd y plant gan Barnardo’s i Ganada mewn criwiau mawr ar long. O 1920
fe’u hebryngwyd gan Mr a Mrs Hobday. Arhoson mewn sefydliadau Barnardo’s yn
Ontario am gyfnod cychwynnol cyn cychwyn gwaith fel gweithwyr amaethyddol
neu weision domestig ar ffermydd.260 Cafodd plant a fudwyd gan Barnardo’s
i Awstralia eu lleoli i gychwyn yn ysgol Fairbridge yn Pinjarra. Yn 1928 i 1929,
sefydlodd Barnardo’s ei ysgol fferm ei hun ym Mharc Mowbray, ger Picton, NSW.
Sefydlwyd cartref yn Normanhurst, NSW, cartref i ferched yn Burwood, NSW, a
nifer o gartrefi llai yn ddiweddarach.261
8. Ni chlywsom unrhyw dystiolaeth yn ystod Rhan 1 y gwrandawiadau gan blentyn
mudol Barnardo’s blaenorol. Mae’r tabl o adroddiadau ychwanegol a ddarparwyd
i’r Ymchwiliad yn cynnwys dau honiad mewn perthynas ag ysgol Picton.262 Fodd
bynnag, mae’r arbenigwyr a Barnardo’s wedi rhoi gwybodaeth i’r Ymchwiliad am
honiadau a thystiolaeth o gam-drin plant mudol Barnardo’s yn rhywiol yng Nghanada
yn ogystal ag Awstralia, 263 rydym yn eu trafod ymhellach isod.

2.1.2 Beth oedd Barnardo’s DU yn ei wybod am gam-drin rhywiol honedig
plant mudol?
(i) Canada (1800au)
9. Yn neu rywbryd cyn 1889, cafodd Alfred Owen, a oedd yn rhedeg cartref derbyn
Barnardo’s yng Nghanada, ei ddyfarnu’n euog o ymyrryd yn rhywiol â merched yn ei
ofal.264 Daeth Barnardo’s DU yn ymwybodol o hyn.265

(ii) Picton (1955)
10. Ym 1955, diswyddwyd CM-F143, meistr llys Picton, ar sail amheuon o “anwesu
annoeth” bechgyn yn yr ysgol.266 Nid yw’r graddau y gwnaethpwyd Barnardo’s DU yn
ymwybodol o’r digwyddiad penodol hwn ar y pryd yn glir.
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(iii) Picton a Normanhurst (1958)
11. Ar 30 Mai 1958, mynegodd Tom Price Barnardo’s Awstralia bryderon bod 23
o fechgyn yn bennaf rhwng 18 a 21 oed yn ddioddefwyr potensial o “droseddau
rhywiol difrifol” yn Picton.267 Amheuwyd cyn-feistr chwaraeon, dau ffermwr ieir, cynddisgybl Barnardo’s, swyddog profi gyr a dau gyn-feistr llys (gan gynnwys yr un a
ddiswyddwyd ym 1955) fel troseddwyr dros sawl blwyddyn. Mynegwyd pryderon
hefyd am fechgyn yn Normanhurst a bechgyn mewn cyflogaeth. Daeth Barnardo’s
DU yn ymwybodol o hyn.268

(iv) Honiad o gam-drin cyn mudo (1960)
12. Ar 25 Gorffennaf 1960, gwnaethpwyd honiad bod plentyn yn y DU wedi
“ymyrryd mewn modd cyfunrhywiol” gyda phedwar o blant eraill, cyn eu mudo gan
Barnardo’s. Adroddwyd hyn gan bennaeth cartref perthnasol y DU i’w reolwr ar 25
Gorffennaf 1960.269
Dros gyfnod o amser, roedd gan Barnardo’s DU wybodaeth am honiadau o gamdrin plant mudol yn rhywiol yn y DU, Awstralia a Chanada.

2.1.3 Sut yr ymatebodd Barnardo’s DU i’r hyn a wyddai?
(i) Canada (1800au)
13. Daeth Barnardo’s DU yn ymwybodol o euogfarn Mr Owen ym 1889 ac
anfonodd uwch reolwr benywaidd i ymchwilio’r cyfleusterau. Gwnaethpwyd
argymhelliad y dylid gosod cloeon ar ddrysau ystafelloedd gwely a darparu
gwarchodwragedd pan oedd merched mewn sefyllfaoedd agored i niwed.270 Mae hyn
yn dweud wrthym, mor bell yn ôl ag 1889, roedd gan Barnardo’s ragolwg i weithredu
mewn ymateb i bryderon ynghylch cam-drin plant mudol yn rhywiol (hyd yn oed os
na chafodd ei ddisgrifio fel hynny).

(ii) Picton (1955)
14. Fel a nodwyd uchod, nid yw’r graddau y daeth Barnardo’s DU yn ymwybodol o’r
materion a arweiniodd at ddiswyddo CM-F143 o Picton ym 1955 yn glir, ac felly nid
oes digon o wybodaeth o’n blaenau i benderfynu a oedd ei ymateb (os o gwbl) yn
briodol. Fodd bynnag, mae’r penderfyniad i ddiswyddo CM-F143 o’i swydd fel meistr
llys yn awgrymu nad oedd Barnardo’s Awstralia yn ei hystyried yn dderbyniol bod
rhywun a amheuwyd eu bod yn cam-drin plant yn rhywiol yn aros yn eu swydd.
15. Mae natur unedig y sefydliad, fel a dystir gan yr ymgais i weithredu fframwaith
sefydliadol cyffredin trwy Lyfr Barnardo’s (gweler mwy o wybodaeth isod), yn
awgrymu i ni y byddai’r un agwedd wedi bod yn gymwys yn y DU.271
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(iii) Picton a Normanhurst (1958)
16. Mae’n ymddangos bod y materion hyn wedi eu hadrodd wrth Barnardo’s
gan drydydd parti yn hytrach na fel canlyniad i unrhyw system fonitro fewnol.
Fodd bynnag, adroddodd Barnardo’s y rhain wrth Adran Lles Plant NSW (CWD)
a’r heddlu, gan arwain at nifer o erlyniadau.272 Daeth Uwch Gomisiynydd y DU
hefyd yn ymwybodol o’r materion drwy’r Swyddfa Gartref ar 10 Gorffennaf 1958,
ond mynegwyd pryder na hysbyswyd yr Uwch Gomisiynydd yn gynharach.273 O
ganlyniad i’r pryderon, ataliodd Barnardo’s DU ei raglen mudo plant, ar y cyd â
gwaharddiadau a osodwyd gan awdurdodau Llywodraeth y DU ac Awstralia.274
17. Hefyd, anfonodd Barnardo’s DU ddirprwyaeth o uwch reolwyr i Awstralia, gan
gynnwys Mr Lucette (Uwch-arolygydd Cyffredinol Barnardo’s DU). Cynhaliwyd
cyfarfodydd gydag awdurdodau Awstralia ddiwedd mis Gorffennaf 1958, ac yn
ystod un ohonynt rhoddodd Mr Tasman Heyes (y gwas sifil uchaf yn Adran Mudo’r
Gymanwlad) ei sicrwydd i Mr Lucette y byddai’n argymell wrth y Gweinidog fod
y gwaharddiad yn cael ei godi cyn gynted ag y bo modd (tra hefyd yn gofyn i Mr
Lucette os y gellid cynyddu nifer y plant mudol oedd yn cael eu hanfon o Brydain).275
18. Yn ddiweddarach, ymwelodd Mr Lucette â Picton gyda Mr Wheeler (Adran
Mudo) a Mr Thomas (Cyfarwyddwr CWD dros dro). Cyfwelodd staff a bechgyn
yn Picton, a rhoddodd adroddiad cadarnhaol am y sefydliad. Ymwelodd Mr Price â
chartref Barnardo’s yn Normanhurst a chyfweld staff yno.276 Nododd Ms Clarke fod
Picton yn dref fach iawn ac un rheswm dros gynnal yr ymchwiliad yn gyflym oedd o
achos pryder am les a diogelwch plant a oedd yn dal yn Picton. Y casgliad oedd bod:
“Uwch-arolygwyr presennol y ddau gartref yn cyflawni eu cyfrifoldebau’n llwyr a byddent
yn debygol o ganfod unrhyw achosion o’r natur hon yn y camau cynnar.” Ymwelodd Mr
Wheeler a Mr Price hefyd â’r heddlu i drafod y materion yn yr achos.277
19. Roedd y CWD yn canmol cymorth Mr Price yn fawr (gan ddweud ei fod wedi
bod “yn gydweithredol iawn ac yn awyddus i roi pob cymorth i’r awdurdodau i ddatrys
y materion hyn”).278 Daeth Mr Wheeler i’r casgliad ar ôl gwiriad trylwyr, nad oedd
unrhyw risg barhaus i blant, nad oedd unrhyw staff a gyflogwyd yn y sefydliad yn
debygol o gyflawni troseddau pellach, ac na fyddai unrhyw ddiben i’r gwaharddiad
barhau.279
Roedd atal mudo, yn dilyn ymweliad gan staff Barnardo’s DU, yn ymateb
gweithdrefnol priodol, ac yn dangos bod Barnardo’s yn sylweddoli difrifoldeb y
mater.
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20. Ymddengys bod cryn dipyn o bryder o fewn Barnardo’s ynghylch niwed i’w enw
da o achos y gwaharddiad a’i botensial i ymyrryd â’r ymgyrch gyhoeddusrwydd am
arian.280 Dywedodd Ms Clarke fod y pryder hwn yn ychwanegol at y pryder am les
y plant. Nid oedd y ffaith bod Mr Price wedi briffio’r cyfryngau’n awgrymu ei fod yn
ceisio cuddio materion.281
21. Dadansoddodd yr Athro Lynch y wybodaeth oedd ar gael i awdurdodau mudo
Awstralia, Uwch Gomisiwn y DU a’r CRO i hysbysu eu penderfyniad a ddylid codi’r
gwaharddiad.282 Daeth i’r casgliad, er bod y wybodaeth a roddwyd i lywodraeth
Awstralia’n gywir, nid oedd yn glir a roddwyd gwybodaeth gamarweiniol i
Lywodraeth y DU gan Mr Lucette, i’r pwynt lle nad oedd troseddau wedi digwydd yn
Picton ei hun. Derbyniodd Ms Clarke y posibilrwydd hwn.283
22. Nododd yr Athro Lynch fod yr holl euogfarnau a gafwyd yn yr erlyniadau
am droseddau y tu allan i Picton, er bod tystiolaeth mewn o leiaf dau achos (rhai
Etheridge ac Adams) y bu troseddu yn yr ysgol. Gwnaeth hyn hi’n bosibl bod yr
heddlu wedi “rheoli’r” troseddau drwy’r system cyfiawnder troseddol er mwyn arbed
cywilydd sefydliad gwirfoddol.284
23. Yn y pen draw, codwyd y gwaharddiad gyda chytundeb Gweinidog Mudo
Awstralia, yn effeithiol ar 14 Awst 1958, ar yr amod y byddai Picton a Normanhurst
yn amodol i “oruchwyliaeth ofalus iawn ... am gryn dipyn o amser yn y dyfodol”.285
Nododd yr Athro Lynch hefyd fod y trafodaethau ynghylch cau Picton fel pe
byddent yn dilyn o ganlyniad i’r materion cam-drin rhywiol, ac fel petaent yn hysbysu
rhesymeg llywodraeth y DU am godi’r gwaharddiad.286

(iv) Honiad o gam-drin cyn mudo (1960)
24. Ar ôl nodi bod plentyn yn ymyrryd â bechgyn eraill, adroddodd pennaeth y
cartref yn y DU y cam-drin i’w reolwr, Mr Northam. Gofynnodd Mr Northam am
ragor o wybodaeth a nodwyd ar y ffeil bod Mr Northam “yn petruso i adael y mater
tan ei ymweliad nesaf ... mae’r ymddygiad o natur ddifrifol a dylem ei atgyfeirio i’r [Clinig
Ymddygiad Plant] a bydd angen darlun clirach arnynt o’r hyn a ddigwyddodd.”287 Nid oes
unrhyw gyfeiriad pellach ar y ffeil a dychwelwyd y plentyn o dan sylw at ei deulu
ym mis Rhagfyr 1960. Roedd yn briodol i Mr Northam fod wedi mynegi pryder
ac argymhellodd y dylid cymryd camau pellach, ond nid oes digon o wybodaeth o
flaen yr Ymchwiliad i wneud unrhyw ganfyddiadau pellach ynghylch a oedd ymateb
Barnardo’s i’r honiad hwn yn ddigonol.
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2.1.4 Oedd Barnado’s wedi dangos lefel ddigonol o ofal i ddiogelu plant
mudol rhag eu cam-drin yn rhywiol?
Dewis
25. Roedd Dr Barnardo eisiau mudo “y gorau o’i braidd” yn unig, a ddehonglodd Ms
Clarke i olygu mai plant cryf a iach oedd yn gallu ymdopi â chaledi’r Ymerodraeth, yn
dangos gwytnwch ac yn manteisio ar gyfleoedd.288
26. O ran Canada, gweithredodd Barnardo’s argymhelliad adroddiad Bondfield na
ddylid mudo plant o dan 14 oed. Os oedd plentyn yn mynegi diddordeb mewn mudo,
byddai archwiliad meddygol yn cael ei gynnal, a chynhaliodd swyddogion yr Adran
Fudo a swyddogion Gwladychu’r dewis.289
27. Ar gyfer Awstralia, byddai swyddog Barnardo’s yn ymweld â chartrefi’r Deyrnas
Unedig, yn darparu deunydd hyrwyddo ac yn cyfweld plant a oedd yn fodlon mudo
ac yn ymddangos yn addas. Roedd Barnardo’s yn ymwybodol o nodi’r oedran mwyaf
addas i blant gael eu mudo. Archwiliwyd hanes blaenorol y plant a chynhaliwyd
archwiliadau meddygol. Roedd pwyllgor lleoli’n ystyried a oedd er lles gorau pob
plentyn i gael eu mudo. Wedi’r Rhyfel roedd mwy o bwyslais ar gael caniatâd gan
riant, gwarcheidwad neu’r Ysgrifennydd Cartref.290 Ym 1963, ceisiodd Barnardo’s
weithredu prosesau dewis gwell.291
28. Rydym yn nodi, yn gyffredin â sefydliadau eraill, bod rhywbeth o ddadl polisi yn
Barnardo’s ynghylch a oedd mudo ei hun yn briodol, neu’n groes i farn gweithwyr
proffesiynol gofal plant.292 Cynigiwyd llawer mwy o blant ar gyfer mudo nag a gafodd
eu hanfon mewn gwirionedd.293
Roedd prosesau dethol Barnardo’s yn fwy trylwyr na’r rhai hynny gan
asiantaethau anfon eraill.

Gwiriadau ar leoliadau
29. Nodwyd gennym cyn y Rhyfel, bod ffermwyr o Ganada a oedd yn dymuno lletya
a chyflogi plant mudol Barnardo’s yn cwblhau ffurflen gais a holiadur, ac yn darparu
tystlythyrau, ac archwiliwyd eu cartrefi (gan gynnwys trefniadau cysgu ac aelodau’r
cartref).294

Goruchwyliaeth ac ôl-ofal
30. Mor bell yn ôl ag 1894, roedd Thomas Barnardo wedi dweud y canlynol mewn
llythyr at Ysgrifennydd Canada yr Adran Cartref “...dylid gweithredu goruchwyliaeth
barhaus dros y plant hyn ar ôl iddynt gael eu lleoli yn y tiroedd ffermio yng Nghanada; yn
gyntaf gan ymweliadau systematig; yn ail wrth ohebiaeth reolaidd. Mae mudo yn achos
plant ifanc heb oruchwyliaeth barhaus yn ffolineb digywilydd, yn ein barn, ac yn syml
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yn gofyn am drychineb”.295 Rydym yn cytuno â Ms Clarke bod hyn yn dangos bod
yr egwyddor o oruchwyliaeth barhaus trwy ymweliadau systematig a gohebiaeth
reolaidd wedi’i sefydlu erbyn diwedd yr 1890au fel arfer da, 296 hyd yn oed os nad
oedd yr egwyddor yn cael ei gweithredu bob amser.
31. Yng Nghanada, lle bu’n bosibl, cafodd anghenion brodyr a chwiorydd a ofynnodd
i gael eu lletya’n agos at ei gilydd eu diwallu; roedd ymgais i ymweld â phlant bob
naw i ddeuddeg mis; hyrwyddwyd cyswllt â’u teuluoedd; a daeth pencadlys Toronto
i fod yn ganolfan i blant mudol blaenorol ysgrifennu ato neu ymweld â hi.297 Cyn
eu lleoli, rhoddwyd dau gerdyn post wedi’u stampio i’r plant i’w galluogi i gysylltu â
rheolwr Canada gyda newyddion eu bod wedi cyrraedd a gwybodaeth am amodau,
a rhoddwyd canllawiau iddynt yn disgrifio’r cytundeb i’w lofnodi rhwng Barnardo’s, y
plentyn a’u gwestywr.298
32. Yn Awstralia, penododd Barnardo’s reolwr gweithredol a oedd yn goruchwylio’r
gwaith yn NSW, gyda chymorth Pwyllgor NSW, a oedd yn anfon adroddiadau
rheolaidd i’r DU.299 Anfonwyd Llyfr Barnardo’s (a gyhoeddwyd gyntaf ym 1944, ond
ystyriwyd fersiwn 1955 gennym300) i holl gartrefi Barnardo’s yn y DU ac Awstralia.
Roedd yn gymwys i weithrediadau tramor, arweiniad ynghylch ymweliadau, adrodd
ac arolygon rheolaidd o’r cartrefi, a rhoddodd y cyfrifoldeb hwnnw am ôl-ofal i’r
rheolwr yn Awstralia.301
33. Er enghraifft, paratowyd adroddiadau’n fisol gan arolygydd pob cartref a’u
cyflwyno i gyfarwyddwr Barnardo’s yn Awstralia, anfonwyd cofnodion cyfarfodydd
misol y Pwyllgor NSW i’r DU, paratowyd adroddiadau ar gynnydd a chyflawniadau’r
cynllun mudo gan aelodau’r Cyngor yn Llundain yn dilyn ymweliadau ag Awstralia a
pharatowyd adroddiadau ar y plant bob chwe mis, naw mis a bob blwyddyn.302
Mae’r Ymchwiliad yn derbyn dadansoddiad yr Athro Lynch bod yr adroddiadau
hyn “fel pe baent yn mynegi dealltwriaeth eithaf manwl ac empathig o brofiadau
plant, o’u math o gymhellion yn y dyfodol a’u profiadau o leoliadau presennol.
Mae cynnwys yr adroddiadau ôl-ofal hynnyn awgrymu sgwrs dda...un wrth un
gyda’r plant o dan sylw.”303
34. Fodd bynnag, mynegodd memorandwm dyddiedig Awst 1963 gan Ddirprwy
Arolygydd Cyffredinol Barnardo’s at Bwyllgor Rheoli’r DU:
a. bryder na fyddai gan Arolygwyr a Swyddogion Gweithredol Barnardo’s
wybodaeth am blant ar ôl iddynt fynd i Awstralia;
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b. nododd nad oedd gan yr Adran Fudo’r gallu i ddarllen yr adroddiadau “hir”
a dderbyniwyd ar bob plentyn o Awstralia, “heblaw am ambell i achos lle
gelwir am gamau gweithredu o’r ochr hon”, yn y fath fodd nad oedd egwyddor
cyffredinol Barnardo’s o “barhad a phryder am y plentyn unigol” yn gweithredu
yn ei waith mudo; a
c. derbyniodd y byddai ystyried yr adroddiadau “yn helpu i greu mwy o hyder yn
ein polisi mudo.”304
Mae’n anffodus bod angen adroddiadau rheolaidd ar Barnardo’s DU ond nid oedd
wedyn yn sicrhau eu bod i gyd yn cael eu darllen yn llawn yn y DU. Fodd bynnag,
rydym yn fodlon y byddai cynrychiolwyr Barnardo’s yn Awstralia wedi darllen yr
adroddiadau hyn, ac roedd system ar gyfer gweithredu unrhyw bryderon, gan
gynnwys adrodd wrth y DU fel y bo’n briodol.

Amodau’n gyffredinol
35. Roedd Llyfr Barnardo’s hefyd yn cynnwys cyfarwyddiadau ar ddiogelwch
a lles plant.305 Mae tystiolaeth bod plant Barnardo’s wedi’u lleoli yng nghartref
Belmont a Normanhurst cyn iddynt gael eu cymeradwyo gan lywodraeth y DU.306
Yn gyffredinol, er hynny, pan adolygwyd sefydliadau derbyn, roedd yr amodau yng
nghartrefi Barnardo’s ac agwedd y sefydliad yn cymharu’n ffafriol â’r rhai a gafwyd
mewn mannau eraill:
a. Ym 1951, nododd CWD NSW nad oedd Fairbridge wedi creu argraff ar
John Modd ond roedd yn “weddol fodlon” gydag amodau yng nghartrefi
Barnardo’s;307
b. ym 1958, ysgrifennodd y CWD at yr Adran Fudo a oedd cymharu â Fairbridge,
“Gartrefi Dr Barnardo’s ... yn gweithredu’n gyflym iawn pan ddaw unrhyw fater i’w
sylw .... Mae’n drueni nad yw Fairbridge yn mabwysiadu’r un dull”;308 a
c. gwnaethpwyd sylwadau cadarnhaol am Barnado’s yn adroddiad Ross, ac yn
wahanol i sefydliadau eraill, nid oedd unrhyw feirniadaeth ynghylch Barnardo’s
yn yr atodiad cyfrinachol.
36. Mabwysiadodd Barnardo’s yr argymhellion yn adroddiad Ross ac adroddiad
WGPW i’r graddau nad oeddent eisoes yn rhan o arfer Barnardo’s.309
37. Derbyniodd Ms Clarke fod Mr Price wedi ysgrifennu adroddiad a oedd yn
feirniadol iawn o’r amodau yn Picton ym 1956, ac ym 1967, fod adroddiad gan
Ms Dyson, Barnardo’s yn cynnwys rhywfaint o feirniadaeth ynghylch arafwch
gwybodaeth am blant unigol oedd yn cyrraedd Awstralia cyn i’r plentyn gael ei
leoli.310 Yn gyffredinol, er hynny, dywedodd fod Barnardo’s wedi ceisio mynd
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i’r afael â phryderon o’r fath a chydymffurfiodd â’r disgwyliadau a nodwyd yng
nghytundebau’r dillad a chynnal a chadw rhwng yr Ysgrifennydd Gwladol ar gyfer
Cysylltiadau â’r Wladwriaeth a Chartrefi Dr Barnardo’s.311

Casgliad
Mae’n debyg bod Barnardo’s yn sylweddolii’r risg o gam-drin rhywiol i blant
mudol, o ystyried y camau a weithredwyd ganddynt mewn perthynas â lleoli
merched yng Nghanada ar ôl barnu Mr Owen yn euog ym 1889, a’r dystiolaeth eu
bod wedi rhoi’r gorau i fudo merched rhwng 13 a 17 oed wedi’r Rhyfel oherwydd
problemau ynysu a “bod yn agored i niwed” a brofodd plant benywaidd mudol cyn
y Rhyfel yn y grŵp oed hwnnw.312
Dangosodd Barnardo’s parodrwydd i gwrdd â’r disgwyliadau amser, a
gweithredodd system oedd â’r nod i gyflawni hyn.
Fodd bynnag, roedd methu â darllen yr adroddiadau a dderbyniwyd yn y DU
ynghylch plant a fudwyd ganddynt yn ofidus.
Yn gyffredinol, roedd y system roedd gan Barnado’s ar waith i gymryd gofal
digonol i ddiogelu’r plant mudol rhag risgiau, gan gynnwys cam-drin rhywiol, yn
fwy cadarn na’r rhai a fabwysiadwyd gan lawer o’r sefydliadau eraill.

2.1.5 Beth mae Barnado’s wedi’i wneud yn y cyfnod ôl-fudo?
38. Clywsom dystiolaeth o’r cyhuddiadau canlynol o blant yn cael eu cam-drin yn
rhywiol cyn eu mudo o’r DU gan Barnardo’s:
a. Yn 2001, datgelodd plentyn mudol blaenorol gamdriniaeth yn y DU wrth
Barnardo’s Awstralia, ond nid oedd yn dymuno manylion pellach;313
b. yn 2001, honnodd plentyn mudol blaenorol gamdriniaeth gorfforol a rhywiol
yn y DU gan gyfoedion cyn mudo i Awstralia;314
c. yn 2002, tynnodd Barnado’s wybodaeth a gofnodwyd ar Ffurflen Cam-drin
Hanesyddol ynghylch honiad gan blentyn mudol a adnabuwyd fel CM-A40
bod ei gyfoed wedi dioddef ymosodiad tra yng Nghaerlŷr cyn ei fudo gan
aelod o staff gwrywaidd, a gafodd ei gollfarnu’n ddiweddarach o droseddau yn
erbyn bechgyn;315
d. yn 2003, honnodd plentyn mudol blaenorol yn ei hunangofiant y byddai
gwraig yn Neuadd Ifield yn Sussex yn ei gosbi wrth binsio a gwasgu ei rannau
preifat;316
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e. Yn 2014, datgelodd plentyn mudol blaenorol yn ei hunangofiant sydd heb ei
gyhoeddi ei fod wedi ei gam-drin yn rhywiol dro ar ôl tro ym 1951, yn wyth
oed gan fachgen hŷn mewn cartref yn Hove;317 ac
f. mewn llawysgrif PhD 2014 cofnodir bod plentyn mudol blaenorol wedi
datgelu wrth ymchwilydd PhD ei fod wedi dioddef “camdriniaeth” yn Annesley
Lloegr gan fachgen hŷn a “gweithredoedd annymunol” gan Athro.318
39. Mae ymateb Barnardo’s i’r honiadau hyn wedi bod, yn y drefn honno: (a)
cofnodwyd y wybodaeth ar y gronfa ddata cam-drin hanesyddol; (b) adroddwyd
yr honiadau wrth yr heddlu; nid oedd yr heddlu yn gallu parhau â’r ymchwiliad a
darparwyd cefnogaeth barhaus gan Barnardo’s; (c) cofnodwyd y wybodaeth ar y
gronfa ddata cam-drin hanesyddol; (ch)-(dd) Mae Barnardo’s yn datgan nad yw wedi
gallu nodi’r rhai sy’n cam-drin ac ni chofnodir unrhyw ymatebion pellach.
40. O ran honiadau o gam-drin rhywiol ôl-fudo sy’n ymwneud â Barnardo’s,
clywsom dystiolaeth bod:
a. dau blentyn mudol blaenorol wedi gwneud honiadau o gam-drin rhywiol ar ôl
iddynt gyrraedd Canada;
b. plant mudol na chawsant eu henwi gan Mr Price wedi nodi eu hun fel
dioddefwyr cam-drin rhywiol yn Picton; ac
c. ym 1988, datgelodd dau blentyn mudol blaenorol ar raglen deledu,
gamdriniaeth rywiol gan dad y tŷ, Victor Holyoak, yng Nghartref Hartwell
(cartref yn Kiama, i’r de o Sydney) yn yr 1960au.319
41. Ymateb Barnardo’s i’r honiadau hyn yw, yn y drefn honno:
a. darparu cyswllt rheolaidd ag Ôl-Ofal ac ymweliad gan Bennaeth Ôl-Ofal i
Ganada i siarad am ei brofiad o ofal; yn achos yr ail blentyn mudol blaenorol,
roedd hi wedi marw cyn i’r Gweithredu Grŵp yng Nghanada ddod i ben ac nid
oedd gan Barnardo’s gyswllt â’i theulu;320
b. o ran un o’r rhain, cysylltwyd ag ef gan CEO Barnardo’s yn Awstralia a
ymddiheurodd yn wirfoddol ac yn llwyr wrtho a rhoddodd rywfaint o
wybodaeth iddo am yr achos ac euogfarn mwy diweddar y troseddwyr a rôl
Barnardo’s ynddo;321 roedd eraill wedi marw neu nid oedd awdurdod ganddynt
i gael mynediad i gofnodion; ac
c. i gychwyn, darparu cynghori, cymorth gyda chyngor cyfreithiol a chefnogaeth
yn ogystal â chynnnig i gwrdd â staff a thrafod polisi diogelu plant presennol
Barnardo’s; rhoddwyd gwybodaeth i’r heddlu a chafodd Victor Holyoak ei
arestio, ei erlyn a’i ddyfarnu’n euog.322
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Yn yr enghreifftiau penodol hyn, ymatebodd Barnardo’s DU yn ddigonol i’r
honiadau a wnaethpwyd.
42. Yn 2010, ymddiheurodd Martin Narey, CEO Barnardo’s ar yr adeg honno, yn
gyhoeddus mewn ymateb i’r ymddiheuriad a roddwyd gan y Prif Weinidog Gordon
Brown bryd hynny. Yn ei thystiolaeth ysgrifenedig i ni, ar ran Barnardo’s, cydnabu
Ms Clarke y “niwed sylweddol a therfynol” a wnaethpwyd i rai unigolion gan y rhaglen
mudo plant. Derbyniodd fod “y polisi mudo plant yn gamarweiniol ac yn anghywir” ond
dywedodd “na chafodd ei ystyried fel bod yn anghywir ar y pryd”, a chafodd ei lunio
gyda bwriadau da ac yn unol â pholisïau’r llywodraeth. Ymddiheurodd Ms Clarke
ymhellach yn ystod y gwrandawiad. Dywedodd fod Barnardo’s wedi ymdrechu i
geisio deall yr hanes, wedi wynebu ei rwymedigaethau hanesyddol i blant mudol
ac wedi ceisio lleihau effeithiau andwyol.323 Eglurodd hefyd fod Barnardo’s DU (a
Barnardo’s Awstralia) wedi cyfrannu at ymholiadau blaenorol ac wedi cymeradwyo’r
argymhellion a wnaethpwyd.324
43. Gellir crynhoi’r gefnogaeth a roddwyd gan Barnardo’s DU i blant mudol
blaenorol sy’n honni eu bod wedi’u cam-drin yn rhywiol fel a ganlyn:
a. o 1988, bu ganddo arweinydd diogelu ac o 1999, Gynllun Gweithredu Camdrin Hanesyddol, yr oedd rhan ohono’n cynnwys adolygiad o’r holl achosion lle
datgelwyd cam-drin;
b. mae ganddo Adran Ôl-Ofal a elwir Making Connections (ac mae gan Barnardo’s
Awstralia wasanaeth tebyg), sydd, ers 1985, wedi rhoi mynediad i ffeiliau ar
gyfer 722 o blant mudol Canada a 1,226 o blant mudol Awstralia, ac mae wedi
gweithio gyda’r plant mudol blaenorol i’w cynorthwyo i archwilio eu hanesion
personol;
c. mae’n cynnal asesiad gofalus ar gyfer unrhyw blentyn mudol blaenorol sy’n
dymuno cael mynediad i’w gwybodaeth fel bod ganddynt gefnogaeth briodol
ynghylch y math o iaith a ddefnyddiwyd yn y cofnodion a’i gyd-destun; ac
d. mae ganddo dau blentyn mudol anrhydeddus ar ei gyngor o gyn-fechgyn a
chyn-ferched (ac mae Barnardo’s Awstralia yn cynnig darpariaeth debyg).325
44. Hefyd, mae Barnardo’s Awstralia mewn cysylltiad â nifer o blant mudol
blaenorol, ac yn darparu gwasanaeth cynghori, arweiniad ac atgyfeirio, dod o hyd i
gofnodion, cymorth gydag aduniadau/trefniadau teithio, cylchgrawn a chefnogaeth
les i’r rhai sydd mewn angen; yn ogystal ag ymateb i ymholiadau gan blant mudol
na ofalwyd amdanynt gan Barnardo’s sy’n ceisio cael mynediad i’w cofnodion.
Gwnaethpwyd rhai datgeliadau o gam-drin rhywiol gan blant mudol blaenorol wrth
Barnardo’s Awstralia. Mewn perthynas ag un o’r datgeliadau hyn, ymddiheurwyd
yn wirfoddol ac yn llwyr a rhoddwyd gwybodaeth iddo ynghylch achos ac euogfarn
y troseddwr.326
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45. O ran iawndal ariannol:
a. ymchwiliwyd achos grŵp yng Nghanada a gyflwynwyd yn 2002, ar ran holl
blant mudol Barnardo’s a anfonwyd i Ontario, gan Barnardo’s am dros ddwy
flynedd (heb iddo wneud cais am Amddiffyniaeth) ac fe’i terfynwyd yn 2004,
gan gyfreithwyr yr hawlwyr;
b. o ganlyniad i gamau pellach a gyflwynwyd yng Nghanada yn 2005, talwyd
iawndal o $50,000 CAD a $20,000 CAD am gamdriniaeth rywiol i un plentyn
mudol blaenorol ac ystad arall;
c. mewn ymateb i ddau gais ar gyfer iawndal a wnaethpwyd gan unigolion
ar wahân, cynigiwyd taliad i un unigolyn cyn cyfryngu ond yn y pen draw
derbyniodd ei gostau’n unig am fynychu ac ni chynigiwyd taliad i’r unigolyn
arall ac ni fynychodd gyfryngu;
d. talwyd iawndal o $20,000 AUD i blentyn mudol blaenorol arall ar 11 Hydref
2006; ac
e. nid oes gan Barnardo’s DU bolisi ynghylch iawndaliadau; ystyrir pob achos yn
ôl ei rinweddau ei hun.327
Roedd yr ymddiheuriadau a wnaethpwyd gan Barnardo’s DU yn cydnabod
y niwed difrifol a achoswyd i blant mudol. Maent wedi ymdrechu i ddarparu
cefnogaeth ac iawndal ar sail pob unigolyn. Fodd bynnag, nid ydynt wedi talu
iawndal yn rhagweithiol i blant mudol blaenorol sy’n honni eu bod wedi’u camdrin yn rhywiol.
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2.2

Cymdeithas Fairbridge
1. Sefydlwyd Cymdeithas Fairbridge ym 1909 gan Kingsley Fairbridge a’i unig
swyddogaeth oedd mudo plant o Brydain “i’r Ymerodraeth”. Nid oedd yn rhedeg
cartrefi plant yng Nghymru a Lloegr heblaw am y rhai hynny megis Knockholt, Caint,
lle roedd plant a gafodd eu dewis i’w mudo’n derbyn gofal am gyfnod byr cyn iddynt
hwylio. Daeth Cymdeithas Fairbridge yr unig weithredwr mwyaf blaenllaw mudo’n
unig yn y rhaglenni mudo plant. Daeth Cymdeithas Fairbridge i ben yn yr 1980au
cynnar pan derfynwyd ei rhaglenni mudo. Parhawyd i weithio yn y DU fel Fairbridge
yn unig. Clywodd yr Ymchwiliad dystiolaeth yn bersonol gan Nigel Haynes, cyn
Gyfarwyddwr Fairbridge, a darllenwyd tystiolaeth i’r cofnod gan Gilbert Woods, ei
gyn-Ysgrifennydd Cwmni.

2.2.1 Beth oedd rôl Cymdeithas Fairbridge?
2. Wedi mudo plant i ysgolion yn Awstralia ers 1912, o 1947 i 1965 anfonodd
Cymdeithas Fairbridge 997 o blant i Awstralia, tua thraean o’r cyfanswm a fudwyd
yno yn ystod y cyfnod hwnnw. Anfonodd 329 o blant i Ganada o 1935 i 1948 a
276 i Rhodesia o 1946 i 1956 (gan Gymdeithas Goffa Fairbridge Rhodesia, sefydliad
cysylltiedig ond ar wahân).328 Unig bwrpas Cymdeithas Fairbridge oedd mudo plant.
Ei rhesymeg ar hyd yr amser oedd y byddai plant o hoflau Prydeinig yn well eu byd
ac yn iachach yn ardaloedd gwledig yr Ymerodraeth, y byddai mudo’n gwella hil
wyn yr Ymerodraeth, ac yn achos De Rhodesia, yr elite gwyn oedd yn llywodraethu
yn y wlad.329 Yn annhebyg i rai sefydliadau eraill, arhosodd Cymdeithas Fairbridge
ynghlwm wrth ei hethos mudo, hyd yn oed yn sgil beirniadaeth a newidiadau wedi’r
Rhyfel mewn gofal plant.330
3. Nid yw Cymdeithas Fairbridge yn bodoli mwyach. Mae Ymddiriedolaeth y
Tywysog, sydd bellach yn gyfrifol am archif Cymdeithas Fairbridge, wedi darparu
cryn dipyn o ddeunydd i’r Ymchwiliad. Fodd bynnag, fel yr eglurodd y Fonesig
Martina Milburn, Prif Weithredwr yr Ymddiriedolaeth, nad oes unrhyw un o’r
ffeiliau o Is-Bwyllgor Lles Plant Fairbridge o 1958-1982 bellach yn yr archif, ac
mae hi’n credu eu bod ar goll o’r archif pan ddaeth Ymddiriedolaeth y Tywysog i’w
meddiant.331 Mae hyn yn amlwg yn destun gofid ac mae’n golygu na allem fod wedi
cael mynediad i ddeunydd a fyddai wedi bod yn berthnasol i’r materion mae rhaid i ni
eu hystyried.
4. Derbyniodd Cymdeithas Fairbridge blant gan rieni’n uniongyrchol, neu gan
sefydliadau eraill megis Cymdeithas y Plant, ar y ddealltwriaeth benodol eu bod yn
cael eu cynnig ar gyfer eu mudo dramor.332
5. Yn Awstralia a Chanada, gweithredodd Cymdeithas Fairbridge ei rhaglen mudo
plant trwy drefnu mudo trwy ei phwyllgor yn Llundain (Fairbridge DU), ac yna’n
sefydlu pwyllgorau lleol mewn taleithiau sy’n derbyn.
Anfonwyd 112 o blant hefyd gan sefydliad cysylltiedig Cymdeithas Fairbridge, Ymddiriedolaeth Northcote, i ysgolion
Fairbridge neu Northcote yn Awstralia rhwng 1947 ac 1965; ac anfonwyd nifer cyfyngedig o blant hefyd gan Gymdeithas
Fairbridge i Awstralia ar ôl 1965. Gweler yn gyffredinol Constantine 12 Gorffennaf 2017 51-5.
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6. Mudodd Cymdeithas Fairbridge yn unig i sefydliadau a gynhaliwyd gan Fairbridge,
neu ei hysgol gysylltiedig, Northcote, yn Awstralia, ac roedd felly’n rhesymol tybio
diben cyffredin a gobeithion a rannwyd rhwng dwy “ochr” y berthynas mudo. Fodd
bynnag, nid oedd hyn yn sicrhau arferion cyffredin ac rydym wedi gweld ar sawl
achlysur bod pryderon yn y DU am gyfrifoldebau a safonau gofal dramor a bod
tensiynau yn y perthnasau wedi codi.333
7. Roedd Fairbridge DU yn gyfrifol am nodi polisi ac am benodi a diswyddo
Penaethiaid, ond am resymau ymarferol, nid oedd yn bosibl goruchwylio ac arolygu
gweithrediadau, llogi a diswyddo staff, a darparu ôl-ofal o Lundain. Disgrifiwyd y
gwahaniaeth hwn, rhwng polisi ac arfer gweithredol, gan yr Athro Constantine a’r
Athro Lynch fel “problemus”.334
8. Tra’n gyffredinol bod y dystiolaeth sydd ar gael am Goleg Coffa Fairbridge
Rhodesia (RFMC) yn llawer mwy cyfyngedig, rydym yn deall ei fod wedi’i sefydlu gan
gorff ar wahân, Cyngor Llundain ar gyfer Cymdeithas Goffa Fairbridge Rhodesia, a
oedd yn dewis y plant. Roedd y Cyngor hwn yn gweithredu ar wahân i Gymdeithas
Fairbridge ei hun a disgrifiodd yr arbenigwyr eu perthnasau fel “amwys”. Rydym yn
nodi, fodd bynnag, unwaith y cyhoeddwyd ym mis Medi 1956, na fyddai criwiau
pellach o blant yn cael eu hanfon, nododd Fairbridge DU y byddai’n parhau i ofalu
am fuddiannau’r plant presennol tan iddynt adael y cynllun.335
9. Daeth Cymdeithas Fairbridge yn weithredydd uchel ei pharch yn y rhaglenni
mudo ac roedd ganddi nawdd unigolion mawr ei bri gan gynnwys aelodau’r Teulu
Brenhinol. Roedd ganddi berthynas waith agos â HMG yn amlwg (Swyddfa’r
Dominiynau a’i rhagflaenydd Swyddfa Cysylltiadau’r Gymanwlad (CRO) yn ogystal â’r
Swydddfa Gartref).336 Roedd hyn yn amlwg wedi gweithio er budd y Gymdeithas ar
adegau: clywom yr ymddengys ei bod wedi derbyn hysbysiad o flaen llaw ynghylch
cynnwys adroddiad Ross; bod yr Arglwydd Dodds-Parker (Is-ysgrifennydd Gwladol
ar gyfer Materion Tramor ac adfocad cryf am Fairbridge ar y Bwrdd Mudo Dramor)
wedi gwasgu ar yr Ysgrifennydd Cartref am gynnydd mewn cyllid337; ac, yn fwyaf
perthnasol, bod y ‘gosbrestr’ o ysgolion a luniwyd ym 1956 wedi’i hatal mewn
gwirionedd fel y gallai plant Fairbridge gael eu mudo fel a gynlluniwyd, hyd yn oed i
ysgolion ar y rhestr honno.338
10. Arsylwyd ar yr adeg honno “Y gall yr enw da sydd wedi bod gan sefydliad Fairbridge
yn y wlad hon – a heb os yn Awstralia hefyd, – rydym yn cydnabod, dynnu o gylch
gwleidyddiaeth ymarferol y posibilrwydd o roi’r ysgolion fferm yn Pinjarra a Molong ar
eich cosbrestr” ac ymddengys bod y cytundeb i godi’r polisi “aros yn eich unfan” wedi
ei sbarduno gan ofn“ôl-effeithiau Seneddol yn syth gan fod gan Fairbridge y modd o
gael gwrandawiad yn nau Dŷ’r Senedd a’r Cyhoedd yn gyffredinol” ac ymyriad posibl Ei
Uchelder Brenhinol Dug Caerloyw (Llywydd Cymdeithas Fairbridge ar y pryd).339
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11. Sefydliad derbyn Cymdeithas Fairbridge yng Nghanada oedd Ysgol Fferm
Tywysog Cymru yn British Columbia, Canada (Fairbridge BC) a chyn 1948, anfonwyd
plant hefyd i sefydliad arall yn Fintry, BC. Yn Awstralia anfonwyd plant i Pinjarra,
Gorllewin Awstralia; Molong, De Cymru Newydd; Tresca, Tasmania; a Neuadd
Drapers, Adelaide; ac yn Ne Rhodesia, i’r RFMC.
12. Rhoddodd cyfanswm o 11 o dystion dystiolaeth oedd yn disgrifio cam-drin
rhywiol mewn perthynas â mudo gan Gymdeithas Fairbridge. Dywedodd David Hill
wrthym mewn ymgyfreitha yn Awstralia gan blant mudol blaenorol Fairbridge, fod
160 o blant mudol blaenorol yn honni eu bod wedi’u cam-drin yn rhywiol;340 ac o’i
ymchwil ei fod yn amcangyfrif bod 60% o blant mudol a anfonwyd i Molong wedi’u
cam-drin yn rhywiol.341

2.2.2 Beth oedd Fairbridge DU yn ei wybod am gam-drin rhywiol honedig ei
phlant mudol a sut roedd wedi ymateb?
13. Clywom dystiolaeth bod Fairbridge DU yn gwybod am gam-drin rhywiol
honedig plant mudol yng Nghanada yn ogystal ag Awstralia o mor gynnar â’r 1930au
hwyr.

Canada
14. Roedd cyfres o faterion ynghylch cam-drin rhywiol honedig wedi codi yn
Fairbridge BC yn y cyfnod roedd yn gweithredu hyd at 1951.

(i) Athrawon Dyletswyddau CM-F219 a Rogers (1938-1943)
15. Ym mis Mawrth 1938, gadawodd Athro Dyletswyddau CM-F219 yr ysgol ar ôl
iddo gyfaddef “camymddwyn difrifol a dybryd gyda...bechgyn” yno. Ar ôl y digwyddiad,
roedd Harry Logan (Pennaeth Fairbridge BC) yn amlwg yn bryderus iawn i “osgoi
chwedl gwlad am sgandal gymaint â phosibl” ac i ddiogelu “enw da Fairbridge rhag
cael ei bardduo gan fethiant un o’i gweision”. Ysgrifennodd Esgob Victoria at Gordon
Green (Ysgrifennydd DU Fairbridge) yn awgrymu y dylid bod wedi anfon CM-F219 i’r
carchar, a dylid penodi rhywun arall yn lle Mr Logan ond ni ddigwyddodd y naill neu’r
llall o’r digwyddiadau hyn.342
16. Ym mis Gorffennaf 1943, Barnwyd Athro Dyletswyddau Rogers yn euog
o “berthnasau anfoesol” gyda bechgyn Fairbridge ac fe’i carcharwyd. Amheuwd
hefyd ei fod yn euog o “ymddygiad brawychus tuag at ferched hŷn”. Yn ystod cyfnod
blaenorol o gyflogaeth, cafodd ei ddiswyddo oherwydd pryderon aelodau staff
eraill am gamymddygiad rhywiol,343 ac roedd penderfyniad Mr Logan i’w ail-benodi
wedi bod yn ddadleuol ymhlith y staff a Chyngor Lles Canada. Roedd Mr Logan
eto’n gobeithio osgoi sgandal ac “y byddai’r mater yn cael ei ystyried yn ei gwir liwiau
fel rhywbeth a allai ddigwydd mewn gwaith o’r math rydym yn ei wneud yn Fairbridge”.
Dengys y dystiolaeth bod:
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a. Esboniodd Mr Logan ei benderfyniad yn hwyrach i ailbenodi Mr Rogers
gan gyfeirio at yr anawsterau i ddod o hyd i staff hyfforddedig (rydym yn ei
hystyried yn thema a ailadroddir yn y rhaglenni mudo plant); a’i
b. fod wedi cael sawl tystlythyr ar gyfer Mr Rogers wedi iddo ei ailbenodi.
Dengys hyn bod peth ymwybyddiaeth o mor bell yn ôl â’r 1940au o bwysigrwydd
asesu ansawdd staff wrth recriwtio.
17. Dywedodd Fairbridge DU ym mis Chwefror 1943344 fod ailbenodiad Mr Rogers
yn annoeth, ond nad oedd yn gallu bod yn gysylltieidg oherwydd bod penodi
Athro Dyletswyddau’n fater i’r Pennaeth a’r Pwyllgor lleol. Dyma enghraifft arall
o’r anawsterau cynhenid mewn sefydliad mewn un wlad yn derbyn sicrwydd bod y
plant mewn gwlad arall yn derbyn y gofal iawn, pan nad oedd gan y sefydliad derbyn
yr awdurdod i newid arfer y sefydliad derbyn.
18. Ym mis Ionawr 1944, ysgrifennodd Syr Charles Hambro (Cadeirydd Fairbridge
DU) at Mr Logan, gan bwysleisio “Na allwn aberthu’r plant i ryw oedolyn sy’n creu
anheuaeth o ymddygiad niweidiol”, ac yn gofyn am weithredu “cynadleddau staff”, a
ddisgrifiodd fel arfer cyffredin ac yn rhywbeth a allai fod yn ddefnyddiol ar gyfer
“dileu amheuaeth ac anfodlonrwydd heb sail”. Anfonwyd Mr Green i Ganada yn dilyn
yr “argyfwng” i gynnal ymchwiliad trwyadl ac i wneud newidiadau mewn personél fel
y bo angen.345 Roedd HMG yn ymwybodol o fater Rogers, fel yr esboniwyd gennym
yn Rhan C.1.

(ii) Adroddiad Isobel Harvey ac ymateb Fairbridge DU iddo (1944-1949)
19. Ym 1944, mynegwyd pryderon gan Isobel Harvey, Arolygydd Lles Plant ar gyfer
BC, y:
a. gallai plant a niweidiwyd gan Mr Rogers niweidio plant newydd gyrraedd yn yr
ysgol;
b. bod Athro Dyletswyddau arall, CM-F217, yn wybyddus am “chwarae’n wirion
gyda merched”; a
c. chyfradd beichiogrwydd uchel ymhlith cyn-ferched Fairbridge.346
20. Mae’r dystiolaeth yn awgrymu bod corff o farn broffesiynol gofal plant yn
BC, roedd Ms Harvey yn rhan ohono, a oedd yn anghymeradwyo gofal sefydliadol
yn gyffredinol. Y sbardun uniongyrchol ar gyfer ei hadroddiad oedd ym mis
Ionawr 1944, bod mam bwthyn anfodlon wedi ysgrifennu at y CWD i gwyno am
broblemau disgyblaeth yn yr ysgol. Roedd wedi atodi rhestr o 28 o blant Fairbridge
a ddywedodd a oedd yn anaddas i fod yn yr ysgol, a disgrifiwyd un ohonynt fel
“gwyrdröedig rhyw” ac un fel “sodomiad”. Roedd adroddiad Ms Harvey wedi’i seilio’n
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rhannol ar gyfweliadau gyda rhai o’r merched. Nododd fod CM-F217 wedi’i rybuddio
unwaith am ei ymddygiad gan y Pennaeth yng nghlyw aelodau’r staff, a bod awgrym
bod yr heddlu ynghlwm.347 Mynegodd bryderon amrywiol eraill am yr ygsol.348
21. Roedd Fairbridge DU wedi ymateb yn y lle cyntaf yn amddiffynnol ac wedi ceisio
ennill cefnogaeth ddiplomataidd wrth anfon beirniadaeth am yr adroddiad i’r Uwch
Gomisiynydd Prydeinig yn Ottawa a Swyddfa’r Dominiynau.349
22. Sefydlwyd Cydbwyllgor wedi hyn (a oedd yn cynnwys cynrychiolwyr o’r
Llywodraeth Daleithiol ac o Fwrdd Fairbridge BC) i ymchwilio. Daeth y Pwyllgor i’r
casgliad bod Mr Logan wedi methu“gweithredu’n syth ac yn drwyadl pan wnaethpwyd
adroddiadau am brif drosedd foesol a amheuwyd”, ac yn gyffredinol y “dylid defnyddio
llawer mwy o ofal yn y dyfodol gan y rhai hynny oedd yn rheoli’r Ysgol i atal troseddau
rhywiol, sydd wedi digwydd yn ormodol yn y gorffennol, ac wedi rhoi’r fath enw drwg i
Ysgol Fairbridge”. Argymhellodd er mwyn parhau i dderbyn plant mudol:
a. dylid cyflogi staff addas, gan gynnwys gweithwyr cymdeithasol hyfforddedig;
b. dylid sicrhau cydweithrediad agosach â’r CWD;
c. dylai Uwcharolygydd Lles Plant fod yn warcheidwad y plant; a
d. dylai fod gan fwrdd Fairbridge BC awdurdod llwyr.350
23. Ym mis Chwefror 1945, diswyddwyd Mr Logan o’r ysgol, diswyddwyd staff
penodol eraill, a newidiwyd y cyfansoddiad i roi mwy o bŵer i’r Bwrdd lleol a
chynnwys y CWD yn fwy yn y gweithredu. Gofynnwyd i’r Pennaeth newydd
ystyried pob cŵyn gan aelodau staff a chadw unrhyw gofnodion a oedd yn
berthnasol i les y plant yn Fairbridge BC.351
24. Roedd pryderon parhaus am berthnasau rhywiol rhwng plant presennol a
phlant blaenorol yn yr ysgol ac am y gyfradd beichiogrwydd uchel ymhlith merched
a fu yn Fairbridge yn flaenorol. Roedd dadl barhaus am a ddylai’r ysgol aros yn un
gydaddysgol yn rhannol oherwydd pryder am y “cyfeillgarwch bachgen/merch” a
oedd yn digwydd, a’r awgrym bod “camymddygiad rhywiol yn dueddol o ddigwydd yn
arbennig pan fydd plant hŷn yn dychwelyd i’r Ysgol Fferm ac yn gohebu’n aml gyda’r rhai
hynny yn yr Ysgol Fferm”. Ymddengys bod y ddadl hon wedi arwain at adleoli bechgyn
i ysgol Fintry wedi cyrraedd blaenlencyndod.352 Mynegwyd y pryder am y gyfradd
beichiogrwydd uchel ymhlith merched a oedd wedi bod yn Fairbridge yn flaenorol
gan Ms Harvey a pharhaodd wedi’r Rhyfel.353
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(iii) Adroddiad Ms Carberry (1949)
25. Ym mis Rhagfyr1949, darparodd Ms Carberry, gweithiwr cymdeithasol seiciatrig
Fairbridge y DU adroddiad damniol lle dywedodd fod y gyfradd beichiogrwydd uchel
yn “Wir ganlyniad bywyd yn Fairbridge gyda’i fethiant i fodloni anghenion emosiynol
ac agwedd ormesol Mamau Bwthyn gwael, yn ogystal â gwybodaeth annigonol o ryw
neu mewn rhai achosion o wybodaeth a gafwyd yn y modd anghywir yn Fairbridge
neu hyd yn oed yn gynharach fyth mewn bywyd”. Arsylwodd nad oedd y problemau
rhyw blaenorol wedi llwyr ddiflannu, bod profiad blaenorol wedi effeithio ar o leiaf
rai o’r plant, ac yn gyffredinol nad yw’r ysgol “yn perthyn i batrwm lles plant BC”.
Awgrymodd eto fod “staff anfoddhaol i’w beio fwayf am gyflwr presennol pethau”.354
26. Erbyn yr adeg honno, roedd yr ysgol, yng ngeiriau Mr Green “ag enw drwg” gyda
llywodraeth genedlaethol Canada, ac nid oedd “dim amheuaeth” bod llywodraeth
Prydain yn “ymwybodol o lwyddiant ac aflwyddiant gyda’i gilydd plant Fairbridge
Canada – ac yn ei holl fanylion, drwy rwydwaith ‘lles plant’”.355 Yn y pen draw, cafodd y
merched eu lletya allan, ymddiswyddodd bwrdd Fairbridge BC a daeth derbyn plant
mudol i ben.356 Ym 1951 ac 1952, lletywyd y bechgyn allan a oedd yn parhau i fod yn
Fairbridge BC a chaewyd yr ysgol.
27. Roedd beirniadaethau’r CWD ynghylch yr ysgol yn golygu na fyddai cefnogaeth
ariannol gan yr awdurdodau yng Nghanada ar gael wedi hyn gan nad oedd yr ysgol
yn ymarferol mwyach.357 Rydym hefyd yn nodi bod Mr Green wedi arsylwi ym
mis Awst 1951 “Rwy’n gwybod – Rwy’n cyfaddef – B.C. Enillodd Lles Plant yn erbyn
Fairbridge ond Fairbridge Logan y penderfynasant ei dileu allan o British Columbia. A pha
mor gywir yr oeddent! Ni ddylai ein Cymdeithas fod wedi gwastraffu eiliad i adael i’n ‘Lles
PLant’ wybod pa mor iawn yr oeddent”. (pwyslais yn y gwreiddiol)358
Mae’r corff hwn o dystiolaeth ynghylch profiadau Fairbridge yng Nghanada’n
dangos bod Fairbridge DU wedi deall yr angen i ymateb yn briodol i adroddiadau
am gam-drin plant yn rhywiol.
Erbyn 1945, roedd Fairbridge DU yn gwybod bod sawl mudwr yn Fairbridge BC
wedi – ac o bosibl yn dal i gael eu – cam-drin yn rhywiol.
Fodd bynnag, methodd Fairbridge DU ag archwilio cyd-destun ehangach y
cwynion hyn ynghylch cam-drin rhywiol a cham-drin cyffredinol plant, roedd yn
gwybod amdano.
Er y ceisiodd Fairbridge DU mewn rhai ffyrdd ymateb i’r materion a godwyd, ni
weithredwyd, er enghraifft, yr argymhelliad i hyfforddi gweithwyr cymdeithasol
ar y staff. Yn y pen draw, rhoddodd stop ar fudo a chaeodd yr ysgol.

Constantine 12 Gorffennaf 2017 160-161; PRT000184_013-014.
PRT000391.
356
PRT000184_006-13.
357
PRT000501_017; PRT000501_019.
358
PRT000480.
354
355

82

Awstralia (cyn-1945)
28. Cododd materion amrywiol hefyd ynghylch cam-drin rhywiol honedig yn
ysgolion Fairbridge Awstralia, yn aml ar yr un adeg yr ystyriwyd materion o’r fath yng
Nghanada.

(i) Ymddiswyddiad Mr Beauchamp o ysgol Molong (1940)
29. Ym 1940, ymddiswyddodd Mr Beauchamp, Pennaeth Molong ymhlith honiadau
ei fod wedi methu ag atal neu ymyrryd mewn “arferion anfoesol a gwyrdröedig....
ar raddfa ddifrifol”; Un o’r pryderon oedd bod bechgyn wedi ymweld ag aelod
benywaidd o staff yn nhŷ’r Pennaeth yn y nos. Roedd pryderon hefyd am
berthnasau rhywiol amhriodol rhwng disgyblion a “throseddau cyfunrhywiol penodol”.
Dywedwyd wrth Mr Beauchamp am ymddiswyddo, neu byddai holl Gyngor NSW yn
gwneud hynny. I gychwyn gwrthododd Fairbridge DU dderbyn ei ymddiswyddiad
ac ysgrifennodd yn gefnogol at Mr Beauchamp. Ym mis Medi 1940, ymyrrodd Uwch
Gomisiynydd y DU ac anogodd Fairbridge DU i ailystyried ei safbwynt, oherwydd
“sgandal ddifrifol iawn” a allai arwain at ddod â mudo i ben yn NSW.359
30. Yn y pen draw, derbyniwyd ymddiswyddiad Mr Beauchamp, ac ym mis Rhagfyr
1940, cydnabu Syr Charles Hambro ei ddiffygion gan gynnwys diffyg barn mewn
dewis staff. Ysgrifennodd Syr Charles hefyd “Mae’n rhaid i ni fynnu hyd yn oed os ydym
yn rhanedig yn ein barn ynghylch y safon y dylem fagu’r plant hyn iddi, mae’n sicr ein bod
nawr wedi ein gorfodi i gyrraedd lefel benodol gan alw cyffredinol cyhoeddus yn ogystal
â phreifat. Cefnogir mudo plant nawr yn unig wedi derbyn prawf bod eu gobeithion yn
sylweddol well yn y Dominiynau nag y byddent yn y wlad hon. Mae’r ystyriaethau hyn i
gyd, yn ein barn, yn ddibynnol ar ansawdd a chymwysterau’r Pennaeth. Os byddwn yn
syrthio’n brin o’r hyn a ddisgwylir gennym ar yr ochr hon byddwn, heb amheuaeth, yn colli
ein lle fel achubwyr ac addysgwyr plant”.360

(ii) Northcote (1943 i 1944)
31. Ym 1943, roedd Mr Green wedi dweud wrth yr Arglwydd Grey (Cadeirydd
Ymddiriedolwyr Northcote yn Llundain) y byddent yn dymuno gweithdrefnau
diogelu mwy cadarn mewn grym, gan gynnwys gwell cyfathrebu gan y Pennaeth,
cyn anfon unrhyw blant arall i Northcote.361 Fel yr esboniwyd gennym mewn
manylder yn adran C.1, ym 1943 ac 1944 cododd materion penodol ynghylch
cam-drin honedig merched yn rhywiol yn yr ysgol, y cafodd Uwch Gomisiynydd Y
DU gysylltiad agos â nhw. Dywedodd Swyddfa’r Dominiynau am farn Mr Garnett
wrth Fairbridge DU, ac mewn ymateb i’r rhain dywedodd Mr Green y dylai
ymddiriedolwyr Northcote “sylweddoli na ellir gadael i ysgolion o’r math hwn redeg eu
hun ond bod angen goruchwyliaeth gyson arnynt gan yr holl bobl oedd yn gyfrifol am eu
lles”.362 Ym mis Mai 1944, aeth Mr Garnett gyda Mr Wheeler (Prif Swyddog Mudo
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llywodraeth Cymanwlad Awstralia) i arolygu Northcote, a daeth i’r casgliad yn y pen
draw y “dylid arolygu pob ysgol o leiaf unwaith y flwyddyn ar ran pob Llywodraeth ond ni
ddigwyddodd hyn”,363 .
32. O’r dystiolaeth hon, ymddengys yn rhesymol awgrymu bod staff hŷn o fewn
Cymdeithas Fairbridge yn ymwybodol o bwysigrwydd adrodd yn rheolaidd am les
plant mudol o’r sefydliad derbyn i’r sefydliad anfon, ac y gallai diffyg adroddiadau o’r
fath ddangos methiannau ehangach mewn rheoli sefydliadol a allai rhoi plant mewn
risg fwy o gam-drin rhywiol. Roedd dirprwyo cyfrifoldeb i’r pwyllgorau lleol yn
rhesymol yn unig o dderbyn adroddiadau rheolaidd am les ac arolygiadau cyson.364
33. Roedd y materion cam-drin rhywiol hyn yn gysylltiedig ag Ysgol Northcote
roedd perthynas Cymdeithas Fairbridge yn fwy pell oddi wrthi. Peidiodd Fairbridge
DU â mudo plant yno ym 1947.365

(iii) Ffeil Pinjarra, adroddiad Kelly ac adroddiad Garnett (1944)
34. Ym mis Chwefror 1944, paratowyd “ffeil” o gwynion a phryderon am y gofal yn
a rheolaeth Pinjarra gan Gordon Green (Fairbridge DU). Roedd hyn yn seiliedig ar
ohebiaeth a dderbyniwyd gan aelodau staff blaenorol a chyfredol.366 Ym mis Mawrth
1944, penderfynodd Fairbridge DU, yn dilyn derbyn y ffeil, fod angen ymchwiliad dioed er buddiannau’r Gymdeithas, ei henw da, a’r plant. Fodd bynnag, ni weithredwyd
hyn, yn rhannol oherwydd pryder am weithrediadau enllib os anfonwyd y ffeil
i Fairbridge WA.367 Rydym hefyd wedi cyfeirio’n flaenorol at yr adroddiad a
wnaethpwyd ar ran Llywodraeth Cymanwlad Awstralia gan Caroline Kelly, a oedd
yn hynod o feirniadol, gan ddod i’r casgliad bod “materion mewn cyflwr difrifol” fel na
ddylid anfon unrhyw blant pellach i Pinjarra tan yr archwiliwyd y weinyddiaeth.368
35. Yna, ym mis Hydref 1944, paratôdd Mr Garnett adroddiad mewn manylder
ynghylch nifer o’r ysgolion, a ddaeth i’r casgliad.
a. yr unig ddarpariaeth ôl-ofal oedd drwy ohebiaeth;
b. nid oedd Fairbridge DU yn gallu arfer unrhyw rheolaeth effeithiol dros
y Cymdeithasau yn Awstralia, ond roedd yn rhaid “adrodd wrth rieni neu
warcheidwaid blaenorol y [plant mudol] ar gyfer lles pob plentyn a anfonwyd wedi
hynny i Awstrlia o dan nawdd y Gymdeithas”;
c. roedd dewis y Pennaeth iawn o’r “pwys pennaf” (ond dylai Fairbridge DU roi’r
gorau i’w geisiadau i wneud hyny gan fynnu bod ganddo bŵêr i
benodi/diswyddo);
d. dylid cynnig amodau mwy ffafriol i famau bwthyn; a
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e. dylid cryfhau staff wrth benodi’r rhai hynny â chymwysterau mewn gofal a
hyfforddi plant, neu o leiaf un a allai oruchwylio’r mamau bwthyn.369
36. Ym mis Awst 1945, darparodd Mr Green esboniad ynghylch adroddiad Mr
Garnett. Nodwyd ganddo bod:
a. Fairbridge DU wedi bod yn ymwybodol am adeg hir o staffio diffygiol yn
Pinjarra;
b. Roedd Fairbridge WA wedi gwrthwynebu “ceisiadau Llundain i benodi a chadw
staff cyfarwyddol cymwys”;
c. Roedd Fairbridge DU wedi’i drechu wrth geisio cadw rheolaeth ddigonol dros
Pinjarra a Molong er mwyn gweithredu ei barn ei hun neu rai Mr Garnett yn
achos gofal a hyfforddi plant, os oedd y rhain i’r gwrthwyneb i rai’r pwyllgorau
lleol.370
37. Roedd hyn wedi dilyn trafodaeth fanwl o fewn Fairbridge DU am ei allu i reoli’r
Pwyllgorau lleol yn Awstralia. Wrth i’r rhain gael eu cynnal, arsylwodd Mr Green fod:
diffyg rheolaeth effeithiol gan Lundain yn golygu bod “yr amod y mae cyfraniadau
Llywodraeth y DU yn cael eu gwneud arnynt ....heb eu cyflawni”; ac mae Fairbridge DU
“yn methu’r plant y mae’n eu hanfon i Awstralia oni bai ei fod yn cadw awdurdod dros eu
gofal go iawn tan eu bod o oedran i ofalu amdanynt eu hunain”. Cyfeiriodd eto at benodi
arbenigwyr i’r staff.371

(iv) Honiadau yn erbyn Mr Woods, Pennaeth newydd Molong (1945
ac 1946)
38. Yn hwyr ym 1945/yn gynnar ym 1946 hysbysodd Cyngor NSW Fairbridge
Fairbridge DU fod “un o ferched Fairbridge wedi gwneud honiadau difrifol iawn yn erbyn
Woods, o ymddygiad rhywiol tuag ati, a ddaeth i sylw’r [CWD] gan berson lleol a oedd
wedi clywed am y digwyddiadau honedig”. Ymddengys bod yr heddlu wedi’u cynnwys,
ond bod adroddiad y CWD wedi rhyddhau Mr Woods o’i fai yn hwyrach, wedi
mynegi parch mawr am Fairbridge ac yn meddwl y gallai’r honiadau“gael eu hystyried
yn unig fel cyffro rhywiol meddwl adolesent afreolus”.372
O ystyried casgliadau’r heddlu a’r Adran Lles Plant, a’u pellter o fanylder y mater,
gall yr Ymchwiliad ddeall pam bod Fairbridge DU wedi ymateb fel y gwnaeth i’r
mater penodol hwn.
Fodd bynnag dylai’r materion cyn y Rhyfel a gododd yn Awstralia fod wedi
cynyddu ymwybyddiaeth o fewn Fairbridge DU ynghylch risgiau cam-drin plant
yn rhywiol; ac eto roeddent wedi methu yn ôl pob tebyg i weld rhywbeth cyffelyb
gyda’r materion tebyg yng Nghanada.

Constantine 12 Gorffennaf 2017 121-123; PRT000217_020-030; EWM000438_005 (paragraff 2.5).
PRT000217_007.
371
PRT000217_025; PRT000217_031; PRT000216_046-055.
372
Constantine 12 Gorffennaf 2017 135-7; PRT000299_003-004; PRT000299_005 – nid oedd Pwyllgor NSW Fairbridge
mae'n debyg wedi credu'r honiadau o'r cychwyn, ond fe'i gorchmynnwyd i ganiatáu ymchwilad, gan y CWD lleol yn ôl pob
tebyg.
369
370

85

Awstralia (ôl-1945)
(i) Honiadau pellach yn erbyn Mr Woods (1948 ac 1949)
39. Yn gynnar ym 1948, gwnaethpwyd sawl honiad yn erbyn Mr Woods, oedd yn
ymwneud â honiadau o gam-drin corfforol, rhai llyfrau â chynnwys rhywiol a rhai
“materion eraill oedd yn rhy ofnadwy i sôn amdanynt”. Gofynnodd Fairbridge NSW
i’r CWD ymchwilio a hysbysodd Fairbridge DU. Atebodd Syr Charles Hambro ar 8
Mawrth 1948: “wedi gweld yr ysgol yn gweithredu, ni allaf gredu bod unrhyw sail go
iawn am yr honiadau hyn yn erbyn Woods, ac ni fyddaf yn eu derbyn tan eu profi y tu
hwnt i unrhyw amheuaeth, ond heb fwg, heb dân, a’n dyletswydd yw sicrhau bod y tân
wedi’i ddiffodd yn llwyr. Ni allech fod wedi cymryd cam mwy doeth na gwneud yr hyn
a wnaethoch”.373 Codwyd amheuaeth gan y wybodaeth a roddwyd i Fairbridge DU
ynghylch ymddygiad amhriodol yn rhywiol gan ac a oruchwyliwyd gan Mr Woods, er
nad ynghylch cam-drin rhywiol ganddo.
40. Treuliodd Mr Heffernen y CWD dri diwrnod yn yr ysgol yn ymchwilio’r honiadau
ac mewn adroddiad dyddiedig 5 Mawrth 1948, daeth i’r casgliad nad oedd yr un
o’r cyhuddiadau hyn wedi’u profi. Derbyniodd Mr Heffernen, ar gyngor meddygol,
esboniad Mr Wood ynghylch y llyfrau a daeth i’r casgliad nad oedd dim i awgrymu
diddordeb amhriodol. Roedd hefyd yn teimlo’n argyhoeddedig nad oedd “unrhyw
sylwedd mewn unrhyw awgrym bod Mr Woods yn ystyried unrhyw gamymddygiad rhyw’n
ysgafn”. Roedd y “materion eraill” yn cynnwys pryder am ddefnyddio llestr o biso.
Darganfu Mr Heffernen nad oedd atebion plentyn a gwestiynwyd yn ei argyhoeddi
a nododd fod “Yr un bachgen wedi’i holi am ymddygiad rhywiol honedig yn y popty.
Ynghylch hyn mae’n dweud ‘roeddem yn ei amau’n unig’. Pan ofynnwyd iddo pam nad
oedd wedi dweud wrth Mr Woods am y mater dywedodd ‘Nid oeddwn yn gallu’n dda iawn
gan nad oeddwn yn gallu profi dim’”.374
41. Roedd honiadau eraill yn erbyn Mr Woods yn cynnwys ei fod wedi gwneud i
lygaid bachgen waedu wrth ymosod arno ac roedd wedi curo bechgyn gyda ffon
hoci. Yn achos yr honiad cyntaf roedd Mr Woods wedi cyfaddef iddo guro bachgen
ar ei ben gyda’i law agored a’i gicio ar ei ben-ôl gyda’i ben-glin. Daeth Mr Heffernen
i’r casgliad bod Mr Woods “yn annoeth” i ddefnyddio’r gosb hon, ond nad oedd yn
golygu cosb ormodol neu ymosodiad difrifol. Yn achos yr honiad am y ffon hoci,
dywedodd Mr Woods nad oedd wedi’i defnyddio ers iddo gael ei orchymyn gan
y Cadeirydd i beidio â gwneud hynny. Gan fod pobl yn dal i siarad am y ffon hoci
ac y gallai achosi anaf i rywun, daeth Mr Heffernen i’r casgliad bod y gorchymyn y
dylai Mr Woods beidio â’i defnyddio yn gyngor da.375 Er bod y digwyddiadau hyn yn
golygu cam-drin corfforol ac nid rhywiol, rydym yn ystyried eu bod yn berthnasol i’r
amodau cyffredinol ym Molong, yn arbennig oherwydd bod yr unigolyn a oedd yn
gyfrifol wedi’u gweithredu.
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42. Ar 11 March 1948, penderfynodd Cyngor NSW Fairbridge ei fod yn fodlon nad
“oedd gan y Pennaeth unrhyw gyhuddiadau yn ei erbyn a fyddai’n effeithio lles y plant
o dan ei ofal”.376 Ar 16 Mawrth 1948, anfonwyd llythyr i Fairbridge DU a oedd yn
atodi adroddiad Mr Heffernen.377 Nododd Cadeirydd Cyngor NSW bod defnydd Mr
Woods o ffon hoci yn ymddangos “yn ffiaidd” a bod y bwrsar wedi cytuno i roi ei
ymddiswyddiad. Nododd ateb Fairbridge DU, dyddiedig 8 Ebrill 1948, ei bod yn beth
braf nad oedd sail i’r cyhuddiadau a’i bod yn beth da bod “gwendid” y Bwrsar wedi’i
ganfod mor fuan, ac amgaeodd lythyr o gefnogaeth i Mr Woods.378
Os fe’i ystyrir ar ei ben ei hun, roedd yn rhesymol i Fairbridge DU ddibynnu ar
ymchwiliad yr Adran Lles Plant yn y mater penodol hwn. Fodd bynnag, mae’r
disgrifiad o Mr Woods yn gwbl “ddi-euog” yn ymddangos yn anghywir yn yr
amgylchiadau. Hefyd roedd methu ag ystyried yr adroddiad hwn yng nghyddestun honiadau blaenorol wedi atal Fairbridge rhag ennill dealltwriaeth gywir
ynghylch risg cam-drin plant yn rhywiol.

(ii) “ Ymyrryd” gyda phlentyn mudol benywaidd yn ystod ei thaith i Awstralia
ar y llong ‘Largs Bay’ (1950)
43. Ym mis Mai 1950, ysgrifennodd Fairbridge NSW at Fairbridge DU gyda nodyn
gan Mr Woods yn nodi yr “ymyrrwyd â” CM-A54 ar y llong gan aelod o’r criw, ond
nad oedd hyn yn “ymddangos fel pe bai wedi gadael unrhyw farc ar ei meddwl”.379
Canolbwyntiodd ymateb Mr Vaughan ar a oedd wedi’i dewis yn iawn ar gyfer mudo,
gan nodi bod CM-A54 “ychydig yn araf ei meddwl”. Ni wnaethpwyd sylw penodol
ynghylch yr honiad o gam-drin rhywiol, er y gwnaethpwyd peth ymdrech i ganfod a
oedd digwyddiadau ar y llong wedi effeithio arni.380
Mae’r ohebiaeth hon yn rhoi peth tystiolaeth o gydnabyddiaeth bod oedolyn yn
“ymyrryd” â merch ifanc fregus yn annerbyniol ac yn rhywbeth y dylai sefydliad â
chyfrifoldeb o ofal fod yn pryderu amdano.
44. Ceir tystiolaeth hefyd tua’r adeg hon, y daeth Fairbridge DU yn ymwybodol o’r
materion cam-drin rhywiol yn ysgol Barnardo’s yn Picton. Rydym wedi gweld llythyr
oddi wrth Nigel Fisher AS at Mr Vaughan dyddiedig 21 Gorffennaf 1958, sy’n nodi
nad oedd yn meddwl ei bod yn synhwyrol gwthio am ddadl ohirio arfaethedig ar
fudo plant oherwydd dywedwyd wrtho am “achos gwironeddol ddrwg o sodomiaeth
rhwng athro a bechgyn yn un o Ysgolion Barnardo’s yn Awstralia”.381

(iii) Y
 madawiad Mr Phillips, Swyddog Ôl-ofal ym Molong, yn ôl pob tebyg
“ymhlith sibrydion o gam-drin rhywiol gyda phlant” (1962)
45. Mae David Hill wedi rhoi tystiolaeth bod Mr Phillips wedi gadael ei rôl fel
Swyddog Ôl-ofal ym 1962, “ymhlith sibrydion o gam-drin plant yn rhywiol”.382 Mae
honiadau o gam-drin rhywiol wedi’u gwneud yn erbyn Mr Phillips gan CM-A82 a
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gan Edward Scott, ond nid yw’r Ymchwiliad wedi derbyn unrhyw ddogfennau am ei
ymadawiad o Molong.383 Gallai hyn fod yn wir oherwydd roedd penodi a diswyddo
Swyddogion Ôl-ofal, ar yr adeg hon, yn cael ei wneud yn gyfangwbl gan Fairbridge
NSW heb gynnwys Fairbridge DU. Fodd bynnag, nid oes gennym dystiolaeth bod
gan Fairbridge DU unrhyw wybodaeth o honiadau cam-drin rhywiol yn erbyn
Mr Phillips.

(iv) Diswyddo Mr Woods o Molong (1965)
46. Diswyddwyd Mr Woods yn y pen draw ym 1965. Roedd yr ohebiaeth tua adeg
ei ddiswyddiad i’r perwyl am tua 15 mlynedd roedd Cyngor NSW wedi bod yn
pryderu am sut y bu’n rhedeg yr ysgol: er enghraifft, roedd y CWD wedi mynegi
pryderon am ben plentyn yn cael ei roi i lawr y tŷ bach i gywiro ei harfer o wlychu’r
gwely; bu cwynion am guro â’r gansen a chwipio a pheidio â rhoi bwyd i blant ond
am fara sych am wythnos fel cosb; a’i fod wedi achosi sgandal wrth geisio ailbriodi’n
rhy gyflym ar ôl i’w wraig farw. Ni chlywodd yr Ymchwiliad unrhyw dystiolaeth bod
yn y 15 mlynedd hynny unrhyw honiadau pellach o ymddygiad rhywiol amhriodol
wedi’u gwneud yn erbyn Mr Woods.
Mae’r ffaith bod gan Gyngor De Cymru Newydd bryderon ehangach am Mr
Woods am amser hir, nad oedd wedi’u rhannu’n llawn â Llundain, yn enghraifft
bellach o’r anhawster systemig i geisio rheoli sefydliad, ac unigolyn, o’r fath
bellter. Mae hefyd yn enghraifft bellach o’r problemau i archwilio pob digwyddiad
yn unigol, heb gymryd trosolwg o’r digwyddiadau o dan sylw.

(v) Ymadawiad Jack Newberry, Molong, yn dilyn yn honedig “gyfres o
honiadau o gam-drin rhywiol” (1969)
47. Ym mis Ionawr 1967, cadarnhawyd Jack Newberry (goruchwyliwr gardd yn
flaenorol ac yna’n Swyddog Ôl-ofal) fel Pennaeth dros dro a Swyddog Lles ym
Molong.384 Ym mis Ebrill 1969, fe’i hysbyswyd gan Fairbridge NSW er nad oedd
“cyhuddiadau” penodol yn ei erbyn wedi’u cadarnhau, teimlwyd ei fod yn rhy hen i
fod yn Bennaeth.385 Mae’r unig dystiolaeth am natur y cyhuddiadau’n dod oddi wrth
David Hill, sy’n nodi bod Mr Newberry wedi’i “ymchwilio yn dilyn cyfres o honiadau o
gam-drin rhywiol ac fe’i gorfodwyd i ymddeol” a bod “Byddai straeon a oedd yn mynd o
gwmpas am wrthnysigrwydd rhywiol Newberry yn cael eu cadarnhau gan nifer o ferched
Fairbridge flynyddoedd yn hwyrach”.386 Gallai hynny fod yn wir, fel yr awgrymodd
yr Athro Constantine a’r Athro Lynch, bod Fairbridge NSW yn ceisio “cael gwared
â rhywun heb achosi cyhoeddusrwydd niweidiol i Fairbridge”.387 Fodd bynnag, mae’r
fath dystiolaeth sydd gennym yn awgrymu bod Fairbridge DU wedi cytuno â’r
penderfyniad i ddiswyddo a wnaethpwyd gan Fairbridge NSW, ond nid oedd yn
gwybod am unrhyw honiadau rhywiol yn erbyn Mr Newberry.388
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Rhodesia
48. Mae’r Ymchwiliad wedi gweld bod dirprwyaeth o blant a gafodd eu cam-drin yn
rhywiol gan Padre Dean yn yr RFMC wedi dweud am y mater wrth y prifathro, a’i
ffyrnigodd ac arweiniodd atynt yn cael eu curo a’u rhybuddio rhag lledi celwyddau
maleisus.389 Fodd bynnag, nid oes gennym unrhyw dystiolaeth a oedd yr honiadau
hyn o gam-drin rhywiol neu unrhyw rai eraill yn wybyddus i Fairbridge DU ac os felly
sut yr ymatebwyd iddynt, ac o ganlyniad ni allwn wneud canfyddiadau ar y materion
hyn.

Casgliadau
Dylai’r problemau cyn y Rhyfel yng Nghanada fod wedi nodi i Fairbridge DU bod y
cynllun mudo plant yn gwneud plant yn agored i risg cam-drin rhywiol.
Dylai hyn fod wedi arwain at ymateb mwy cadarn pan ddaeth Fairbridge DU i
wybod am gyfres o honiadau ynghylch cam-drin ei blant mudo wedi’r Rhyfel yn
rhywiol yn Awstralia. Fodd bynnag, methodd Fairbridge DU ag ymateb yn briodol
i’r patrwm o wybodaeth roedd yn ei dderbyn am gam-drin rhywiol.

2.2.3 Oedd Fairbridge DU wedi cymryd lefel ddigonol o ofal i ddiogelu ei
phlant mudol rhag eu cam-drin yn rhywiol?
Canada ac Awstralia
49. Nid oes unrhyw amheuaeth bod Fairbridge DU yn ymwybodol o femorandwm
1947 y Swyddfa Gartref a nododd ddisgwyliadau’r Swyddfa Gartref mewn perthynas
â gofal plant mudol (gweler ymhellach yn adran B.3 uchod), gan ei fod wedi codi
yng nhyd-destun trafodaethau’n benodol rhwng y Swyddfa Gartref a Fairbridge. At
hynny ym mis Mawrth 1948, derbyniodd Syr Charles Hambro o Fairbridge DU bod y
memorandwm “fel adroddiad Curtis, yn ddelfryd y dylai pawb a oedd yn gyfrifol am blant
geisio ei gyflawni”.390
50. O ran agweddau dewis y memorandwm, ceir tystiolaeth y gwrthodwyd
niferoedd mawr o ymgeiswyr i’w mudo i Ganada gan Fairbridge DU.391 Nododd
adroddiad 1951 WGPW fod gan Fairbridge DU ychydig o ran proses dewis ar gyfer
y plant roedd yn eu mudo, ond yn hwyrach cyflogwyd gweithiwr cymdeithasol
seiciatrig ganddo fel rhan o’i broses dewis, a allai fod wedi bod yn rhan o ddymuniad
Fairbridge DU i ddod â’u arferion yn unol â disgwyliadau’r Swyddfa Gartref.392 Byddai
rhieni’n gyffredinol yn arwyddo ffurflen cydsyniad a oedd yn awdurdodi Cymdeithas
Fairbridge i fudo’r plentyn a gweithredu holl swyddogaethau gwarcheidwad, er bod
peth amheuaeth a gafwyd cydsyniad bob amser.393
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51. Ceisiodd Fairbridge DU nodi polisi cyffredinol i’w weithredu yn ei hysgolion.394
Fodd bynnag, nid oedd bob amser yn gallu gwneud hyn mewn arfer: er enghraifft
ystyriodd Fairbridge DU ym 1950 bod yn rhaid mynnu ar uchafswm o ddeg o
blant i bob bwthyn, gan gynyddu i 12 mewn argyfwng, oherwydd “nad oedd mam
bwthyn yn gallu rhoi sylw unigol i unrhyw blentyn tra bod ganddi 14 yn ei gofal”,395
ond gwrthwynebodd Fairbridge NSW hyn ac ni chafodd ei weithredu ym Molong.
Arhosodd niferoedd bwthyn hefyd yn afresymol o uchel yn Pinjarra.396
52. Roedd gan Fairbridge DU gyfrifoldeb ers amser hir am benodi’r Penaethiaid,397
a gwnaethpwyd rhai gwiriadau yn ôl pob golwg mewn perthynas â’r uchod.398
Roedd gan Gymdeithas Fairbridge hefyd Bwyllgorau lleol a oedd yn cynghori’r
Penaethiaid ac yn goruchwylio’n lleol ar raddfa fach. Fodd bynnag, ceir tystiolaeth
nad oeddent “yn gymwys i gynghori...yng ngofal ac addysg a hyfforddiant y plant”:
un o’r casgliadau y daeth Mr Garnett iddo yn ei adroddiad 1944 oedd ym Molong
yn ogystal â Northcote, roedd gan y cyrff lleol ychydig iawn o brofiad.399 Os oedd
modd cyfiawnhau honiadau Dallas Paterson o ymddygiad amharchus yn rhywiol
gan aelod o Bwyllgor NSW a pherthynas aelod arall (fel a ddisgrifir yn adran C.1
uchod), byddai’n amlwg yn bryder bod y rhai hynny a olygwyd i sicrhau lles y plant
yn cymryd rhan eu hunain mewn cam-drin rhywiol.
53. Yn achos ansawdd y staff, mae cydbwysedd y dystiolaeth rydym wedi’i gweld
nad oedd Fairbridge DU yn ystod y cyfnod mudo wedi sicrhau bod ei hysgolion wedi
cyflogi “staff o galibr da”400 neu fod y staff yn cael eu goruchwylio’n iawn.
54. Yn achos goruchwylio ôl-fudo, ymddengys bod proses Fairbridge DU o sicrhau
ei bod yn derbyn adroddiadau ar ei phlant wedi gwella dros amser, ac ymddangosodd
fel pe bai’n ceisio cwrdd â disgwyliadau’r Swyddfa Gartref yn hyn o beth.401
O ganlyniad i gytundeb ym mis Mai 1948, gorfodwyd Pennaeth Fairbridge i anfon
adroddiadau bob chwe mis i Gymdeithas Fairbridge yn Llundain am bob plentyn
oedd yn preswylio yn ei ofal, ac adroddiadau ôl-ofal am ‘Blant Fairbridge blaenorol’
o dan 21 oed.402 Barn yr Athro Constantine yw y dychwelwyd adroddiadau o’r fath
yn gyffredinol i Fairbridge yn Llundain ar sail bob chwe mis.403 Rydym wedi gweld
rhai adroddiadau ar blant unigol tra yn yr ysgol yn ogystal ag unwaith iddynt adael ac
yn gweithio404 ac rydym yn cytuno â’r Atrho Constantine a’t Athro Lynch bod y rhain
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yn ymddangos eu bod yn rhoi tystiolaeth o ryw wybodaeth o’r plentyn penodol.405
Fodd bynnag, nid yw’n ymddangos eu bod wedi’u rhoi’n gyson. Mae’r Ymchwiliad yn
nodi, er enghraifft, y cofnodwyd ym 1958 bod “anhawster mawr” i gael adroddiadau
o’r fath gan Mr Woods ym Molong.406
55. Ar wahân i’r adroddiadau unigol hyn, cynhaliwyd rhai arolygiadau ysgol gan
aelodau lleol Pwyllgor Fairbridge ,407 ond o dystiolaeth David Hill’s roedd y rhain
yn ddigwyddiadau “a lwyfannwyd” yn ofalus.408 Yng ngoleuni’r dystiolaeth am y
diwylliant mewn grym yn yr ysgolion, mae’r Ymchwiliad yn derbyn y cymeriadu hwn
o’r ymweliadau arolwg.
56. Roedd gan y CWDs lleol a oedd yn gweithredu fel gwarcheidwaid ar gyfer plant
Fairbridge ran hefyd. Fodd bynnag, nid oes unrhyw dystiolaeth y darparwyd unrhyw
adroddiadau CWD yn rheolaidd i Fairbridge DU ynghylch amodau yn yr ysgolion.
Ceir awgrym hefyd ar y dystiolaeth bod rôl y CWD yn ysgolion Fairbridge yn debygo
o fod “yn ysgafn”, oherwydd yr enw da oedd gan Gymdeithas Fairbridge.409 Hefyd,
roedd ymweliadau arferol o’r fath fel a gynhaliwyd gan y CWD yn ymddangos yn
gyfyngedig iawn: o’r holl fudwyr blaenorol y mae David Hill wedi siarad â nhw, un
yn unig oedd yn gallu cofio ymweliad gan y CWD a siaradodd amdano mewn telerau
difrïol.410
Yn gyffredinol mae’r Ymchwiliad yn derbyn dadansoddiad yr Athro Constantine
a’r Athro Lynch yn gryno:
a. nad oes tystiolaeth bod Fairbridge DU wedi cymryd rhan mewn dewis staff yn
ofalus neu sicrhau bod staff yn cael eu goruchwylio’n ofalus;
b. nad oedd Fairbridge DU bob amser yn sicrhau arolygiadau systematig,
trwyadl a rheolaidd; a
c. methodd yn gyffredinol â sicrhau diwylliant lle byddai plant yn teimlo eu bod
yn gallu dod at staff i drafod unrhyw brofiadau o gam-drin rhywiol.411
57. Ceir hefyd ddarn mawr a’r hyn rydym yn ei ystyried yn ddarn perswadiol
o dystiolaeth sy’n dangos er bod rhai adroddiadau cadarnhaol am ysgolion
Fairbridge,412 roedd sawl datganiad o bryder o’r un cyfnod am y safonau o ofal a
roddwyd a’r systemau a oedd mewn grym yn yr ysgolion, fel a ganlyn:
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a. Ar o leiaf ddwy adeg gwelodd aelodau staff a fu’n gweithio yn Fairbridge yn
flaenorol (Lucy Cole-Hamilton ym 1947413 a Dallas Paterson ym 1948414) hi’n
dda i ysgrifennu at y Swyddfa Gartref a mynegi pryderon am driniaeth y plant
yn yr ysgolion;
b. Ym mis Mehefin 1950, nododd Miss Randall (Dirprwy Ysgrifennydd Cartrefi
Middlemore) “farn ac adroddiadau anfoddhaol gan ymwelwyr Seisnig” am
ysgolion Fairbridge schools yn Awstralia ac awgrymodd na ddylid annog
ymweliadau o’r fath;415
c. Ym mis Awst 1950, adroddwyd bod yr Ysgrifennydd Gwladol, Patrick
Walker, “yn bell o fod yn hapus” gydag amodau yn Pinjarra ar ôl iddo ymweld,
ac yn teimlo oherwydd mai plant Prydeinig oedd y rhain, dylai fod gan yr
awdurdodau Prydeinig fwy o rôl mewn materion megis dewis Pennaeth, ac
arolygu’r ysgolion;416
d. Ym mis Ionawr 1951, arsylwodd Mr Garnett wedi’r Rhyfel y dylai “Pennaeth da”
fod wedi’i benodi yn Pinjarra a “dosbarth gwell o famau bwthyn”, cytunodd y
dylid ymgynghori â’r Uwch Gomisiynydd ynghylch penodi Pennaeth, a nododd
bod yr hawl ganddynt i arolygu’r ysgolion;417
e. Ym mis Mehefin 1951, roedd Mr Moss yn poeni mae’n ymddangos am nifer y
plant ymhob bwthyn ym Molong, y dywedodd Fairbridge DU y byddai’n mynd
i’r afael ag ef gyda’r Swyddfa Gartref.418 Fodd bynnag, ceir tystiolaeth hefyd
ei fod wedi rhoi’r argraff tra nad oedd “yn hapus gyda...Molong”, byddai ei
adroddiad yn cael ei “gymedroli”;419
f. Ym mis Awst 1951, dywedodd Mr Hicks (CWD NSW) yn ei farn, roedd
y trefniadau ym Molong “o dan safonau modern gofal plant” a bod yr
arolygiadau’n bennaf wedi bod “yn deithiau tywys”;420
g. Yn gynnar ym 1952, nododd Mr Moss nad oedd cynllun boddhaol ar gyfer
y plant i gael cyswllt y tu allan i Pinjarra ac eto mynegodd bryder am yr
anhawster i gael a chadw mamau bwthyn addas421, megis bod goruchwyliaeth
ddigonol gan gynnwys penodi goruchwylwraig y mamau’n hanfodol;422
h. Ym mis Mawrth 1956, cofnododd nodiadau cyfrinachol Mr Ross fod: (i)
Molong yn anghysbell, gyda bythynnod anghyfforddus, a phlant oedd wedi’u
paratoi’n wael ar gyfer gwaith yn y dyfodol;423 ac roedd (ii) Pinjarra hefyd yn

Constantine 12 Gorffennaf 2017 144-147; CMT000380.
Constantine 19 Gorffennaf 2017 101/13 – 102/6; EWM000438_018.
415
BMC000046_007-014.
416
CMT000390.
417
CMT000388.
418
PRT000213_001-004.
419
Hill 20 Gorffennaf 2017 104-105; INQ000155.
420
Hill 20 Gorffennaf 2017 106-110; INQ000155.
421
Nododd fod hyn yn broblem gyffredinol yn Awstralia, yn arbennig mewn lleoliad gwledig. Ailadroddodd Mr Moss yr angen
am staff hyfforddedig pan ym mis Tachwedd 1953, cwrddodd â'r CVOCE, roedd Cymdeithas Fairbridge yn aelod ohono:
PRT000351_002-005.
422
CMT000391. Daeth Mr Ball (Pennaeth Pinjarra ar y pryd), i'r casgliad nad oedd ei angen ac y byddai mamau bwthyn yn
anfodlon cael eu goruchwylio (PRT000207).
423
INQ000078.
413
414

92

anghysbell, gyda phlant yn gwneud eithaf tipyn o waith tŷ, a Phennaeth a
oedd yn dangos “diffyg gwerthfawrogiad o syniadau cyfredol ynghylch gofal plant”
ac nad oedd yn cydnabod gwerth cysylltiadau allanol;424 ac
i.

yn y drafodaeth ynghylch y “gosbrestr” ôl-Ross yng nghanol 1956, roedd
Molong yn ogystal â Pinjarra yng ‘Nghategori A’, h.y. “ddim yn addas i dderbyn
mwy o fudwyr, am y presennol o leiaf”. Nodwyd bod rhai sefydliadau yng
nghategori A “mor anghywir yn yr egwyddorion y maent yn cael eu rhedeg fel y
byddai angen gweddnewidiad gyfan arnynt i’w cynnwys yng Nghategori C” (h.y. y
rhai hynny sy’n “gwneud y tro”) ac y “byddai’r farn â gwybodaeth dda honno yn
condemnio’r [ysgolion] o safbwynt yr egwyddorion gofal plant a dderbynnir”.425

58. Ni dderbyniodd Fairbridge DU ganfyddiadau Ross yn yr adroddiad cyhoeddus.
Ni welodd unrhyw reswm am adael ei system a’i phroses, a derbyniodd beth
cefnogaeth yn y safbwynt hwn gan swyddogion llywodraeth Awstralia.426 Ym mis
Gorffennaf 1957, daeth i gytundeb tair blynedd â’r CRO427 a adlewyrchodd y telerau
rydym wedi eu gweld mewn cytundebau Dillad a Chynnal a Chadw eraill. Roedd
hyn yn cynnwys darpariaeth, os nad oedd yr Ysgrifennydd Gwladol yn fodlon gyda
Chynllun Cymdeithas Fairbridge, roedd yn gallu rhoi rhybudd o dri mis i derfynu
rhwymedigaethau.
59. Rhoddodd David Hill dystiolaeth er y cytundeb uchod, am sawl blwyddyn (gan
gynnwys y cyfnod roedd ym Molong rhwng 1959 ac 1961), na chyflwynwyd yr un
o’r newidiadau a gytunwyd a pharhaodd Molong i weithredu o dan y disgwyliadau a
nodwyd yn y cytundeb. Dywedodd fod staff yn gwbl anghymwys, yn amhrofiadol ac
yn llwyr anaddas i ofalu am blant, bod y staff yn cynnwys mamau bwthyn sadistaidd,
ac nad oedd dim maethu allan. Cefnogir ei dystiolaeth gan y canlynol:
a. Ym 1957/1958 roedd Mr Hicks y CWD yn parhau i bryderu am ysgolion
Fairbridge. Roedd dau blentyn wedi dianc a chwynodd fod mam bwthyn (CMF113) yn defnyddio’r gansen fel ur oedd yn dymuno. Ym mis Chwefror 1958,
hysbysodd Mr Hicks Adran Mudo Awstralia nad oedd yn fodlon ag esboniadau
Fairbridge am ei hymddygiad. Dywedodd hefyd nad oedd gan famau bwthyn
oruchwyliaeth ddigonol, bod y staff yn gyffredinol yn gyffredin iawn, ac ““nad
yw Fairbridge yn croesawu unrhyw awgrym ar gyfer gwella ac mae’n debyg ei bod
yn erbyn unrhyw ymyrraeth bod materion sydd angen sylw o bosibl”.428 Roedd
Fairbridge DU yn ymwybodol o“drafferthion yn Ne Cymru Newydd” mae’n “rhaid
eu bod yn wybyddus i’r Adran Lles Plant” a thua’r adeg hon mynegodd bryder
bod ei hysgolion fferm yn cydymffurfio â safonau modern lles plant;429
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b. Tra bod Mr Hill ym Molong (rhwng 1959 a’r 1960au cynnar) daeth Matron
Guyler, a oedd wedi gweithio yn Knockholt, i Molong a chafodd ei brawychu
gan yr hyn a welodd, fel ei fam ei hun pan ymwelodd â’r sefydliad, a rhieni
eraill gan gynnwys un a ddywedodd fod y plant wedi’u trin yn waeth nag yr
oedd ef fel carcharor rhyfel;430
c. Ym mis Tachwedd 1963, tynnodd mam dau o blant ym Molong eu phlant
o’r sefydliad a chwynodd yn ysgrifenedig wrth y CWD. Roedd mam bwthyn
(CM‑F108) wedi cyfaddef dal pen plentyn i lawr yn y tŷ bach i gywiro’r
plentyn yn gwlychu’r gwely, a daethpwyd o hyd i chwip merlota y dywedodd y
plant ei bod yn eu chwipio â hi. Mynegodd y CWD bryder fod Mr Woods wedi
dweud nad oedd yn teimlo nad oedd yn rhaid iddo adrodd wrth fam y plentyn,
a theimlodd yr angen i ailadrodd ei gyngor y dylai’r ysgol “ystyried yn ddwys yr
angen i reoleiddio ffurfiau’r dulliau a ddefnyddiwyd i gosbi ac amddifadu”431 (ac yn
ôl CM-A26, plentyn mudol blaenorol, roedd CM-F108 yn dal wedi’i chyflogi
dair blynedd yn ddiweddarach);432
d. Ym mis Hydref/Tachwedd 1964, daeth Fairbridge DU ei hun i’r casgliad bod
Molong yn anfoddhaol iawn, heb ei redeg yn dda iawn ac yn rhy bell o Sydney,
ac y dylai gau cyn gynted â phosibl. Nodwyd ganddynt y dylid “cynnwys yr
Awdurdodau Lles Plant yn NSW yn arbennig oherwydd eu bod yn ymwybodol
o’r cwynion a oedd wedi’u gwneud…” ac y dylai Fairbridge DU ddweud wrth
Fairbridge NSW bod ganddynt “bryderon am driniaeth plant yno ac yn gwybod
bod yr Awdurdodau Lles PLant yn NSW yn temlo felly hefyd”; 433
e. Erbyn 1969, nodwyd bod Molong “wedi mynd â’i ben iddo ac yn ddi-raen”434 ac
ym 1970, barn Cyfarwyddwr y CWD oedd “bod llawer iawn y byddai rhaid ei
wneud os oedd y sefydliad i gyrraedd y safon a ofynnwyd gan y [CWD]”;435
f. Ym 1971, ysgrifennodd Fairbridge NSW at Fairbridge DU yn mynegi’r farn
bod “angen ymchwilio’r sefydliad cyfan ymhob twll a chornel” ym Molong, ac
roedd angen ei gau ac ysgol fferm lai yn agosach at Sydney yn ei le, yn rhannol
oherwydd anawsterau gyda’r Pennaeth, Mr Coutts;436 ac
g. Yn gynnar ym 1981, adroddodd mam bwthyn flaenorol o Pinjarra ei bod yn
“arbennig o bryderus ynghylch triniaeth y plant gan aelodau anghymwysedig y
Staff a hefyd ynghylch yr amodau ofnadwy maent yn byw o danynt, sydd yn bell
o dan safonau Awstralia a Phrydain”. Roedd hi hefyd yn bryderus am a oedd
Swyddog Ôl-ofal wedi’i gymhwyso’n briodol, wedi’i gyfiawnhau mewn mynnu
y dylai plant fynegi pryderon yn unig wrtho, a bod ganddo’r cymwysterau
meddygol i wneud archwiliadau corfforol ar ferched yn eu harddegau.437
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60. Ymddengys felly ei bod yn glir bod yr amodau yn ysgolion Fairbridge wedi aros
yn is o lawer na’r hyn yr oedd cytundebau’r Swyddfa Gartref yn eu disgwyl.
61. Mae hefyd yn glir i ni bod pryderon am y gofal a roddwyd i blant mudol wedi
parhau ar ôl i Fairbridge DU beidio ag anfon plant i Awstralia. Er hyn, roedd y plant
a oedd wedi eu mudo’n flaenorol yn aros lle roeddent ac felly byddent wedi parhau i
gael eu heffeithio gan amodau niweidiol.
Yng ngoleuni’r dystiolaeth hon, mae’r adroddiad yn dod i’r casgliad na chymerodd
FH lefel ddigonol o ofal i ddiogelu ei blant mudol i Ganada ac Awstralia rhag y risg
o gam-drin rhywiol.
62. Mae’r Ymchwiliad yn derbyn tystiolaeth yr Athro Constantine a’r Athro Lynch
bod pedwar ffactor wedi atal gallu Fairbridge DU i weithredu diogelwch priodol i
blant (a fyddai wedi cynnwys diogelwch rhag cam-drin rhywiol) sef:
a. ffyddlondeb personol Fairbridge DU tuag at ei Phenaethiaid a benodwyd
dramor;
b. yr anhawster cynhenid i fonitro sefydliadau’n fanwl a oedd yn anghysbell yn
ddaearyddol (er ein bod yn nodi bod hyn yn gymwys i fudo plant cyfan);
c. amodau gwaith nad ydynt yn ddeniadol i staff gan ei gwneud yn fwy anodd
gweithredu proses dewis gadarn; a
d. chefnogaeth ddiamheuol Fairbridge DU am egwyddor mudo plant, gan ei
gwneud yn anodd i swyddogion gwestiynu a fyddai anfon plant bregus dramor
yn ei hun yn gosod risgiau sylweddol i fod yn agored i gam-drin.438

Rhodesia
63. Gwyddom i’r WGPW gymeradwyo’r trefnau dewis a weithredwyd ar gyfer
Coleg Coffa Fairbridge Rhodesia (RFMC).439 Cynigiodd John Moss ym 1954, y
dylai mwy o wiriadau gael eu gwneud yn achos cartrefi preifat a oedd yn mynd â
disgyblion RFMC ar gyfer egwyliau dros y Sul/gwyliau. Fodd bynnag, ymddengys
bod y cyfathrebu ynghylch y pwnc hwn wedi bod rhwng swyddogion llywodraeth y
DU a Warden yr RFMC yn unig, yn hytrach nag unrhyw gynrychiolydd Fairbridge yn
Lloegr a Chymru.440 Yn gyffredinol, nid oes gan yr Ymchwiliad ddigon o dystiolaeth
i benderfynu a oedd lefel ddigonol o ofal wedi’i chymryd ai peidio i ddiogelu plant a
fudwyd i’r RFMC rhag y risg o gam-drin rhywiol.

2.2.4 Beth mae Fairbridge wedi’i wneud yn y cyfnod ôl-fudo?
64. Daeth cysylltiad Cymdeithas Fairbridge i ben â mudo plant yn yr 1980au cynnar
a newidiwyd ei amcanion i adlewyrchu hynny ym 1983. Ym 1987, daeth Cymdeithas
Drake Fairbridge yn lle Cymdeithas Fairbridge ac yna daeth yn Fairbridge yn unig ym
1992. Fe’i cyfunwyd ag Ymddiriedolaeth y Tywysog yn 2013.441
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65. Cyfeiriodd y Dr Humphreys yn ei thystiolaeth i rannau o’i llyfr lle mae’n disgrifio
ymatebion Fairbridge i’w hymdrechion i ddod â cham-drin honedig plant mudol (gan
gynnwys honiadau o gam-drin rhywiol) at sylw’r cyhoedd. Er enghraifft:
a. Mewn ymateb i’r erthygl, Lost Children of the Empire,442 a ymddangosodd ym
mhapur yr Observer ym mis Gorffennaf 1987 (ac a oedd yn cynnwys honiadau
o gam-drin rhywiol), ysgrifennodd Stephen Carden, Cadeirydd Cymdeithas
Fairbridge, fod y math o hysbyseb roedd wedi’i gosod yn y papur newydd yn
Sydney yn debygol o gynhyrchu ymatebion yn bennaf gan “anfoddogion” a bod
yr erthygl “wedi anwybyddu’n llwyr” y ffaith y bydd “y mwyafrif llethol o’r 2,500 o
blant a anfonwyd i Awstralia gan y gymdeithas hon yn fythol ddiolchgar am y cyfle
a roddwyd iddynt”;443
b. Pan fynychodd 50fed pen-blwydd Cymdeithas Cyn-ddisgyblion Fairbridge,
dywedodd Judy Hutchinson o Fairbridge wrthi y “..dylai sylweddoli bod popeth
oedd yn yr erthyglau hynny yn yr Observer yn anwiredd a rhaid i chi gydnabod
nawr, cyn i chi fyndn dim pellach, ei fod i gyd yn anwiredd”;444 ac
c. Mae hefyd yn adrodd ar ôl dangos rhaglen ddogfen Lost Children of the Empire
yn Awstralia ceisiodd Caroline McGregor amddiffyn y cynlluniau gan ddweud
“....roedd agweddau tuag at blant yn wahanol iawn, fely i raddau helaeth rydym yn
siarad am blant a fyddai wedi bod mewn sefydliad am y rhan fwyaf o’u bywydau
ifanc beth bynnag”.445
66. Ym mis Gorffennaf 2007, ar adeg cyhoeddi llyfr David Hill, The Forgotten
Children, cyhoeddodd Fairbridge daflen “Cwestiwn ac Ateb” i bob Rheolwr.
Pwysleisiodd hyn y ffaith bod Mr Hill wedi cyfweld 40 yn unig o’r 1,053 o
ddisgyblion Molong, ac amlygodd y pwynt mai rhai’n unig oedd wedi gwneud
honiadau am gam-drin rhywiol. Mewn ymateb i’r cwestiwn penodol “Ydy archif
Fairbridge DU yn cynnwys unrhyw achosion o gam-drin”, yr ateb a baratowyd oedd
nad oedd archif Lerpwl “yn cynnwys unrhyw achosion o gam-drin plant ym Molong
neu unrhyw wasanaeth arall yn Awstralia”.446 Mae hynny’n amlwg yn anghywir yng
ngoleuni’r dystiolaeth rydym wedi cyfeirio ati uchod. Wrth bwyso’n drwm arno
ynghylch y mater hwn, nid oedd Mr Haynes, Cyfarwyddwr Fairbridge o 1993 i 2008,
yn gallu esbonio pam bod datganiad camarweiniol yn cael ei gyhoeddi i’r wasg.447
Hefyd nid oedd yn ymddangos ei fod yn gweld yr anhawster gyda Fairbridge yn ôl
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pob golwg yn parhau i gadw’r safbwynt hwnnw er y ffaith bod adroddiad mewnol
gan John Anderson, a baratowyd ym mis Awst 2007, wedi cyfeirio at rai achsoion o
gam-drin corfforol yn yr archif.448
67. Datganodd y ddogfen Cwestiwn ac Ateb hefyd nad oedd Molong o dan reolaeth
Fairbridge DU ond o 1948 roedd “yn cael ei rheoli’n annibynnol gan gorff o Awstralia ac
nid oedd yn atebol i’r DU”.449 Mae’r safbwynt hwn yn un a gafodd ei ailadrodd mewn
man arall, gan gynnwys mewn tystiolaeth ysgrifenedig a llafar o’n blaen gan Nigel
Haynes.450 Yng ngoleuni’r dystiolaeth bod Fairbridge DU wedi nodi’r polisi ar gyfer
yr ysgolion, gan gynnwys Molong, yn cymryd rhan mewn materion megis penodi
Pennaeth, a bod ei haelodau’n ymweld â’r ysgolion ac yn amlwg yn ymwybodol o’r
amodau yn yr ysgolion, rydym yn disgrifio’r datganiad nad oedd Molong “yn atebol”
i Lundain fel bod yn gwbl anghywir, ac ar y gwaethaf o fwriad. Mae’n glir i ni bod yr
hyn a ddywedwyd wrth Mr Haynes yn hyn o beth yn anghywir.
68. Hefyd clywom gan Mr Hill yn ystod yr ymgyfreithiad yn erbyn Fairbridge yn
Awstralia, bod Llundain yn gyfrifol am weithrediadau Fairbridge yn Awstralia, y
mabwysiadwyd y safbwynt i’r gwrthwyneb.451 Ymddengys i ni bod y ddwy ochr o
sefydliad Fairbridge yn ceisio ymbellhau rhag cyfrifoldeb.
Mae ymatebion Fairbridge DU i honiadau o gam-drin rhywiol a wnaethpwyd yn
y cyfnod ôl-fudo wedi bod yn annigonol. Gwadodd Fairbridge DU gyfrifoldeb,
ac ar y gorau roedd yn fwriadol o ddall i’r dystiolaeth o gam-drin rhywiol a
gynhwyswyd o fewn ei harchifau ei hun. Mae’r agwedd hon wedi achosi gofid
sylweddol i blant mudol.
69. Roedd Fairbridge wedi rhoi plant mudol blaenorol mewn cyswllt uniongyrchol
â’i harchif a oedd gan Brifysgol Lerpwl.452 Fodd bynnag, ceir tystiolaeth tan i
Ymddiriedolaeth y Tywysog fod yn gyfrifol am yr achif, gosodwyd cyfyngiadau ar
fynediad i’r deunydd o’i mewn,453 er nad oedd gan Mr Haynes unrhyw gof am hyn.454
70. Y tu hwnt i hyn nid yw Fairbridge wedi rhoi unrhyw gefnogaeth neu
iawndaliadau i blant mudol blaenorol sy’n honni eu bod wedi’u cam-drin. Nid yw
Fairbridge wedi cynnig unrhyw gynghori, cymorth ariannol neu iawndal i blant mudol
blaenorol455 oherwydd, yn ôl Mr Haynes, roedd rhaid i’w chronfeydd elusennol gael
eu defnyddio ar gyfer ei waith craidd presennol.456 Fodd bynnag nid yw hyn yn
gyfianwhad cywir am fethu â chyllido peth cefnogaeth ac iawndaliadau i blant mudol
blaenorol sy’n honni cam-drin rhywiol, fel y mae sefydliadau eraill wedi’i wneud.
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71. Nid yw Fairbridge fel sefydliad wedi ymddiheuro o gwbl, a cheir tystiolaeth y
gwnaeth benderfyniad ymwybodol i beidio ag ymddiheuro “gan nad oedd yn ystyried
nad oedd ganddo unrhyw beth i ymddiheuro amdano”.457 Nid oedd gan Mr Haynes
unrhyw gof am drafodaeth o’r fath yn cael ei chynnal o fewn Fairbridge, a gwnaeth
ymddiheuriad personol mewn tystiolaeth o’n blaen.458 Dywedodd y Fonesig Martina
Milburn o Ymddiriedolaeth y Tywysog wrth yr Ymchwiliad ar adeg y cyfuno, na
roddwyd y “gwirionedd llawn” gan Fairbridge ynghylch y nifer o blant mudol blaenorol
a oedd yn cwyno am eu triniaeth, ond wedi sefydlu’n unig nad oedd unrhyw
hawliadau cyfreithiol.459 Ar ddiwedd ei thystiolaeth dywedodd y Fonesig Martina
fod agwedd Fairbridge (am beidio ag ymddiheuro gwbl) yn “hollol gywilyddus”. Ar
ran Ymddiriedolaeth y Tywysog, ymddiheurodd “am y niwed a’r dioddefaint a brofodd
dioddefwyr a goroeswyr” a nododd y byddai’r Ymddiriedolaeth nawr yn ystyried a
ddylai barhau i ddefnyddio enw Fairbridge.460
72. Clywom y daethpwyd â gweithredu grŵp yn Awstralia. Rhoddwyd
ymddiheuriad gan Fairbridge NSW461 a thalodd 24 miliwn $ AUD, y mae David Hill yn
deall a arweiniodd at daliadau o 30,000 $ AUD i 90,000 $ i blant mudol blaenorol.
Roedd yn feirniadol iawn o’r ffordd “warthus” roedd Fairbridge NSW wedi cynnal yr
ymgyfreithiad, a dywedodd mai’r hyn a oedd ei angen oedd cynllun iawndal llawn a
oedd yn cynnwys ymddiheuriad, cefnogaeth a chynghori, a thaliadau ariannol.462
Dros nifer o flynyddoedd methodd Fairbridge dro ar ôl tro â chynnig unrhyw
gefnogaeth neu iawndaliadau i’w phlant mudol blaenorol a oedd wedi dioddef
cam-drin rhywiol.
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2.3

Cymdeithas y Plant
1. Sefydlwyd Cymdeithas y Plant (CS), a enwyd i gychwyn yn Gymdeithas
Ymgorfforedig Eglwys Loegr ar gyfer Darparu Cartrefi i Blant Digartref ym 1881 fel
elusen i helpu plant anghenus ac amddifad. Tan yr 21ain ganrif, roedd eu gwaith yn
bennaf yn cynnwys rhedeg cartrefi gofal preswyl yn Lloegr a Chymru, a gosod plant
mewn gofal maeth a mabwysiadu, lle nawr maent yn darparu gwasanaethau rheng
flaen i blant 10-18 oed, ac yn ymgyrchu ar faterion amrywiol sy’n effeithio ar blant a
phobl ifanc wedi’u dadrithio. Daeth y CS yn gysylltiedig â mudo plant mor gynnar ag
1883. Clywodd yr Ymchwiliad gan Brif Swyddog Gweithredol y CS, Matthew Reed.

2.3.1 Beth oedd rôl y CS mewn mudo plant?
2. Mudodd y CS:
a. 2,250 o blant i Ganada o 1883-1915;
b. 876 o blant i Ganada o 1920-1939;
c. 4 o blant i Seland Newydd ac 1 plentyn i Dde Affrica o 1925-1930;
d. 29 o blant i Awstralia o 1925-1938 (trwy Gymdeithas Fairbridge; a
e. 136 o blant i Awstralia a 17 o blant i De Rhodesia, wedi’r Rhyfel, yn bennaf o
1948-1950.463
3. Yn debyg i sefydliadau eraill, rhesymeg y CS ar gyfer mudo oedd “dymuniad i
wneud y gorau ar gyfer plant a phobl ifanc”.464
4. Wedi’r Rhyfel, ni fudodd y CS blant yn uniongyrchol ei hun, ond roedd yn
ddarparwr plant yn unig i asiantaethau mudol eraill, yn debyg i awdurdodau lleol.
Penderfynodd Pwyllgor Gweithredol y CS a fyddai’r CS yn cymryd rhan mewn
cynllun mudo penodol, a byddai ei chartrefi plant (a weinyddir gan Bwyllgor Tŷ o
wirfoddolwyr lleol) yna’n enwebu ymgeiswyr addas ar gyfer mudo, mewn ymateb i
gais gan y Pwyllgor Gweithredol.465
5. Cyn y Rhyfel, cafodd y mwyafrif o blant a fudwyd i Ganada gan y CS, i’w
cartrefi derbyn eu hun yn gyntaf ac yna i ffermydd preifat, er bod rhai wedi mynd
i Fairbridge BC; ac aeth plant a fudwyd i Awstralia i Fairbridge Pinjarra.466 Wedi’r
Rhyfel, mudwyd plant gan y CS fel a ganlyn:
a. 53 o blant trwy Gyngor Ymgynghorol Cytundeb Ymerodraeth Eglwys Loegr
(CEACES), i 4 cartref gwahanol;
b. 48 o blant trwy Gymdeithas Fairbridge i Molong a Pinjarra;
c. 34 i Northcote;
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d. 17 i’r RFMC; ac
e. 1 trwy Symudiad y Big Brother, i gyflogaeth yn Awstralia.467
6. Yn ystod gwrandawiadau Rhan 1, clywom honiadau o gam-drin rhywiol gan un
tyst a gafodd ei fudo gan y CS;468 yn ogystal, mae’r CS wedi cael gwybod am nifer o
honiadau fel y nodir isod.

2.3.2 Beth oedd y CS yn ei wybod am honiadau cam-drin ei blant mudol yn
rhywiol?
7. Mae’r Ymchwiliad yn derbyn tystiolaeth Mr Reed nad oedd gan CS unrhyw
wybodaeth wirioneddol am honiadau neu dystiolaeth o gam-drin ei phlant mudol yn
rhywiol yn ystod y cyfnod mudo.469
Pe byddai Cymdeithas y Plant wedi gweithredu proses fwy cadarn ar gyfer
monitro lles y plant hynny a gafodd eu mudo, mae’n bosibl y byddai wedi gwybod
mwy am honiadau penodol o gam-drin rhywiol ac am y risg o gam-drin rhywiol yn
fwy cyffredinol.
Roedd y plant yn agored i risg o gam-drin rhywiol, a ddylai fod wedi cael ei
ystyried gan Gymdeithas y Plant.
Fodd bynnag, roedd y cyfrifoldeb ar gyfer monitro ôl-fudo effeithiol y plant mudol
yn bennaf yn gysylltiedig â’r sefydliadau hynny sy’n ymwneud yn uniongyrchol â
mudo’r plant (nid Cymdeithas y Plant, a ddarparodd y plant i’w mudo gan eraill).

2.3.3 Oedd CS wedi dangos lefel ddigonol o ofal i ddiogelu ei phlant mudol
rhag eu cam-drin yn rhywiol?
Dewis
8. Nododd y CS feini prawf dewis a ofynnodd i’w phwyllgorau lleol roi sylw
penodol iddynt, ac yna adolygwyd cynigion y pwyllgorau lleol ar gyfer mudo gan
Bwyllgor Canolog y CS. Hyd yn oed, wedi’r Rhyfel, pan oedd y CS yn mudo plant
trwy sefydliadau trydydd parti, dywedodd Mr Reed wrthym ei fod yn awyddus i
sicrhau bod y plant cywir yn cael eu dewis, yn hytrach na bodloni nifer penodol y
gofynnwyd amdani gan drydydd parti. Ym mis Tachwedd 1947, nododd Pwyllgor
Gweithredol y CS y byddai eu gweithdrefnau dewis yn tynnu mwyafrif helaeth y
plant o’r cynnig a gyflwynwyd ar gyfer eu mudo, bod yn well ganddynt chwilio am
blant amddifad oherwydd yr anhawster o ran sicrhau caniatâd gan rieni. Cytunodd
yr Athro Constantine nad oedd y CS yn ystyried ei hun o dan bwysau i fudo plant,
o’i gymharu â rhai o’r sefydliadau anfon eraill, efallai oherwydd nad oedd y CS yn
gymdeithas mudo plant yn unig ond roedd ganddi opsiynau eraill ar gyfer y plant yn
ei gofal. Yn gyffredinol, roedd yn ystyried bod agwedd y CS at ddewis yn ymddangos
ei bod yn cydymffurfio â’r hyn a ddisgwylid gan y Swyddfa Gartref.470
Reed 14 Gorffennaf 2017 15/18-22 a CSY000105_004. Mewn tystiolaeth, eglurodd Mr Reed, er yr oedd (ac mae)
partneriaeth waith agos rhwng CS a rhannau o Eglwys Loegr, mae ganddynt a bu ganddynt erioed strwythurau llywodraethu
gwbl annibynnol: Reed 14 Gorffennaf 2017 64-65.
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9. Er bod rhai bylchau yn y deunydd yn golygu na all y CS fod yn fodlon bod
caniatâd wedi’i roi ym mhob achos, rydym yn derbyn tystiolaeth Mr Reed a’r
Athro Constantine, ar sail y dogfennau o’r cyfnod hwnnw, bod caniatâd priodol yn
gyffredinol yn ffactor pwysig i’r CS.471
10. Mae Llawlyfr Cymdeithas y Plant i Weithwyr o 1948 yn nodi’r ymddygiad a
ddisgwylid yng nghartrefi’r CS yn Lloegr a Chymru. Roedd darnau perthnasol yn
cynnwys:
a. y byddai gan bob cartref system o wirfoddolwyr lleol i oruchwylio a sicrhau
lles y plant;
b. y byddai aelod o Bwyllgor y Tŷ yn ymweld â phob cangen o leiaf unwaith yr
wythnos ac yn cael ei harolygu gan y pencadlys yn ddi-rybudd;
c. y byddai’r Pwyllgor Gwaith yn gyfrifol am benodi a diswyddo Athrawon a
Metronau;
d. y byddai’r holl staff yn cael eu harchwilio gan y pencadlys a Phwyllgor y Tŷ;
e. angen gwyliadwriaeth gyffredinol ar blant a allai fod yn anodd oherwydd
cefndiroedd trist neu anarferol;
f. y dylai’r Athrawon a’r Metronau fod yn “barod i ateb unrhyw gwestiynau ar
faterion rhyw a dylent sicrhau bod gan bob plentyn wybodaeth ddigonol o’r pwnc
yn bell o flaen llaw cyn camu i’r byd mawr”;
g. bod cosb ormodol yn rhoi’r athro neu’r fetron mewn perygl o gael eu
diswyddo, a gwaharddwyd cosb gorfforol i ferched; ac
h. y byddai’r CS yn cadw mewn cysylltiad agos â phlant sydd wedi gadael.472
Dywedodd yr arbenigwyr “nad oeddent wedi disgwyl unrhyw beth mor drylwyr a
manwl” fel y llawlyfr.473

Archwilio
11. Ymddengys, pan fudodd CS blant i ffermydd yng Nghanada, archwiliwyd hanes y
cyflogwyr o flaen llaw.474

Goruchwyliaeth/ôl-ofal
12. O 1911, tan ar ôl y Rhyfel, roedd gan y CS staff penodol yn y cartrefi derbyn
yng Nghanada a fyddai’n ymweld â’r plant yn rheolaidd i fonitro eu cynnydd unwaith
iddynt gael gwaith, ac fel rheol yn gweithredu fel cysylltiad â Lloegr.475
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13. Wedi’r Rhyfel, nid oedd gan y CS ei staff ei hun yn y gwledydd derbyn, ac felly
roeddent yn dibynnu ar ansawdd yr adroddiadau a ddarparwyd gan sefydliadau
eraill.476
14. Mae tystiolaeth bod CS yn pryderu, heb “dystiolaeth mewn du a gwyn” am
gyfleusterau ôl-ofal yng Nghartrefi Swan, a redwyd gan Gyngor Ymgynghorol Eglwys
Loegr ar gyfer Amheddu’r Ymerodraeth (CEACES), efallai y byddai’r “ risgiau, petai’r
plant yn profi eu bod yn fethiannau, yn rhy fawr”. Yn y pen draw, fodd bynnag, mudodd
y CS blant trwy CEACES ac nid oes unrhyw dystiolaeth ar gael nawr o adroddiadau
yn cael eu hanfon yn ôl i’r CS trwy CEACES.477 Dywedodd yr Athro Constantine fod
y cyfrifoldebau gwasgaredig hyn yn debygol o gael effaith negyddol ar adrodd yn
rheolaidd wrth bawb oedd wedi bod yn gyfrifol am blentyn ar ryw adeg.478
15. Nododd Mr Reed, er bod adroddiadau o Fairbridge yn anghyson, yn gyffredinol
eu bod yn cael eu rhoi bob chwe mis i blant mewn addysg a darparwyd rhywfaint o
ddiweddariadau i’r rhai a oedd wedi gadael.479 Roedd yr Athro Constantine o’r farn
bod tystiolaeth o adroddiadau ôl-ofal a anfonwyd o Fairbridge i’r CS (yn ogystal â
chysylltiad ynghylch a oedd plentyn penodol yn barod i’w fudo), yn nodi rhyw fath o
agosrwydd rhwng y ddau sefydliad.480
16. Nododd yr Athro Constantine na welodd unrhyw dystiolaeth o adroddiadau gan
awdurdodau Awstralia yn cael eu hanfon yn ôl i’r CS. Credodd ei bod hi’n annhebygol
nad oedd y CS wedi dirprwyo cyfrifoldeb yn ymwybodol i’r gweithwyr proffesiynol
lles plant hynny.481
17. Mae’r Ymchwiliad yn dod i’r casgliad, er bod gan y CS syniad da o’r math o ofal
roedd yn disgwyl i blant mudol ei dderbyn, yn seiliedig ar ei phrofiad yng Nghymru
a Lloegr, ac er ei bod wedi gweithredu ei system oruchwylio ac ôl-ofal ei hun cyn
y Rhyfel, wedi’r rhyfel, ei bod yn dirprwyo’r cyfrifoldeb i bob pwrpas i sefydliadau
eraill ar gyfer arolygiadau ac adroddiadau. Arweiniodd hyn at broblemau, yn enwedig
gyda’r plant hynny a gafodd eu mudo trwy CEACES, ynghylch pa mor rheolaidd y
derbyniwyd y wybodaeth ddilynol yn ogystal â’u hansawdd.
Yng ngoleuni’r diffygion hyn yn ei chyfundrefn monitro ôl-fudo, ni allai
Cymdeithas y Plant fod yn wir fodlon am les y plant. Fodd bynnag, mae’r
Ymchwiliad yn cydnabod bod Cymdeithas y Plant yn “un cam yn llai” o’r
rhwymedigaeth sylfaenol i fonitro, sy’n gyfrifoldeb ar y rhai hynny oedd wedi
mudo’r plant a ddarparwyd gan Gymdeithas y Plant.

2.3.4 Beth mae CS wedi’i wneud yn y cyfnod ôl-fudo?
18. Yn ystod yr 1990au, derbyniodd y CS honiadau o gam-drin rhywiol gan dri
phlentyn mudol blaenorol. Ym 1994, datgelodd plentyn mudol blaenorol ei fod wedi
ei gam-drin yn rhywiol yn Pinjarra. Ymatebodd y CS wrth geisio ei helpu i ddeall
ei ffeiliau achos, gan roi papurau iddo oedd yn ymwneud â’i fudo, gan gynnwys
Reed 14 Gorffennaf 2017 42/5-18.
Reed 14 Gorffennaf 2017 21; 2; yr Athro Constantine 11 Gorffennaf 2017 138/10-24.
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adroddiad gwaith cymdeithasol, a gweld pa gymorth y gallent ei ddarparu. Ym 1998,
dywedodd perthynas fod plentyn mudol blaenorol wedi cael ei gam-drin yn rhywiol
yn Awstralia.482 Dywedodd wrth y CS nad oedd digon o dystiolaeth i ddwyn achos,
ond gwnaeth y CS gofnod llawn o’i honiadau a cheisiodd ei gefnogi wrth olrhain ei
berthnasau. Cyfarfuwyd ag e’n bersonol, darparwyd gwasanaeth cynghori iddo, a
rhannwyd ei bapurau achos gyda’r asiantaethau priodol yn Awstralia.
19. Ym 1999, datgelodd plentyn mudol blaenorol ei fod wedi’i gam-drin yn rhywiol
gan fechgyn hŷn o fewn yr RFMC. Roedd yn awyddus i gael gwybodaeth am y
cymorth ariannol oedd ar gael. Awgrymodd y CS ei fod yn siarad â Fairbridge
ynghylch iawndal, ond hefyd rhoddodd gymorth gyda mynediad i’w ffeil achos a
chefnogaeth arall.483
20. Yn ystod ein gwrandawiadau Rhan 1, honnodd CM-A2 iddo gael ei gam-drin yn
rhywiol mewn cartrefi CS yn Lloegr cyn iddo gael ei fudo. Dywedodd Mr Reed nad
oedd y CS wedi bod yn ymwybodol o’r cyhuddiadau yn flaenorol ond ers hynny mae
wedi cynnig ymddiheuriad ac wedi ysgrifennu i gynnig cymorth pellach. Rhoddodd
y CS ei ffeiliau achos i CM-A2 ac ar ôl eu harchwilio, canfuwyd tystiolaeth oedd yn
awgrymu perthynas a oedd yn achosi pryder rhwng CM-A2 ac aelod benywaidd o
staff benywaidd y gwnaeth honiadau yn ei herbyn yn ddiweddarach, y diswyddwyd
yr aelod hwn o staff ar ôl i eraill deimlo’n anghyfforddus, a’i bod yn eithaf buan
wedi hyn y mynegodd CM-A2 ei fdo yn dymuno mudo. Nododd Mr Reed “Er bod [y
CS] wedi cymryd rhywfaint o gamau i atal ei mynediad [ato], nid oedd, o gofnodion ffeil
achos, yn ymddangos ei bod wedi cymryd unrhyw gamau pellach i ymchwilio natur eu
rhyngweithiadau, i’w gefnogi mewn perthynas â hyn neu i gwestiynu ei ddymuniad amlwg
i fudo “a mynegodd ofid nad oedd y camau hynny yn ymddangos fel eu bod wedi’u
cymryd. Nid oedd ymholiad ehangach o blant eraill a oedd yn preswylio yno ar yr un
pryd â CM-A2 wedi datgelu unrhyw bryderon pellach.484
21. Nododd yr Athro Constantine a’r Athro Lynch achos posibl arall o gam-drin
plentyn yn rhywiol o gartref San Budoc a gafodd ei fudo trwy CEACES i Padbury. Ers
bod yn ymwybodol o’r pwynt hwn, mae’r CS wedi edrych yn ôl trwy ei chofnodion,
ond nid yw wedi gallu enwi’r unigolyn ifanc hwn, neu unrhyw honiadau cam-drin
rhywiol eraill o fewn y cartref plant hwnnw.
Bu ymateb Cymdeithas y Plant i’r honiadau unigol hyn yn ddigonol: cynigiodd
gefnogaeth fel y bo’n briodol a chymerodd gamau gweithredu perthnasol, megis
edrych ar ffeiliau achos plant eraill a oedd yn preswylio yn flaenorol mewn
sefydliad lle cafwyd honiadau o gam-drin rhywiol.
22. Ym mis Mehefin 2017, ymddiheurodd Mr Reed yn gyhoeddus ar ran y CS, a
ailadroddodd ar ddechrau ei dystiolaeth i ni. Roedd yr ymddiheuriad hwn ar gyfer
pawb a gafodd eu brifo neu’u niweidio wrth gael eu mudo gan y CS, yn ddiamod,
ac yn cyfeirio’n benodol at y rhai hynny a gafodd eu cam-drin yn emosiynol, yn
gorfforol ac yn rhywiol. Derbyniodd Mr Reed ei fod yn orddyledus, gan ddweud
nad oedd yn gwybod pam na chafodd ei wneud adeg ymddiheuriad llywodraeth y

Reed 14 Gorffennaf 2017 46-47.
Reed 14 Gorffennaf 2017 6/21-25; 46-50.
484
Reed 14 Gorffennaf 2017 53-54.
482

483

103

DU yn 2010.485 Nid yw’r CS wedi rhoi unrhyw iawndal neu wneud iawn arall i blant
mudol blaenorol neu gam-drin arall sy’n gysylltiedig â mudo plant.486 Fodd bynnag,
rhoddodd Mr Reed dystiolaeth i’r Ymchwiliad am adolygiad annibynnol allanol a
gomisiynwyd gan y CS i fynd i’r afael ag achosion hanesyddol cam-drin plant yn
rhywiol, ac am dîm arbenigol a sefydlwyd o fewn CS i gefnogi’r rhai hynny sydd am
drafod cam-drin hanesyddol.487
Cynigiodd Cymdeithas y Plant gymorth i blant mudol blaenorol sy’n honni eu bod
wedi eu cam-drin yn rhywiol lle bo’n briodol, mewn perthynas â’r dystiolaeth a
gyflwynwyd; ond roedd ei hymddiheuriad cyhoeddus, er iddo gael ei groesawu, yn
orddyledus ers sawl blwyddyn ac nid yw wedi talu iawndal.
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2.4

Y Cartref Plant Cenedlaethol
1. Sefydlwyd y Cartref Plant Cenedlaethol (NCH), a elwir bellach yn Gweithredu
Dros Blant (AfC) ym 1869 i ddarparu cysgod a gofal i blant digartref yn Llundain.
Datblygodd eu prif waith o ddarparu cartrefi i blant i leoli plant mewn gofal maeth
a threfnu iddynt gael eu mabwysiadu, ac maent bellach yn darparu ystod eang o
wasanaethau i blant, pobl ifanc a theuluoedd. Dechreuodd NCH fudo plant i Ganada
o 1873. Clywodd yr Ymchwiliad dystiolaeth gan Deana Neilson, Pennaeth Diogelu yn
AfC.

2.4.1 Beth oedd rôl y NCH mewn mudo plant?
2. Mudodd y NCH tua 3,500 o blant i Ganada o 1873-1931,488 a 37 i Awstralia o
1937-1939.489 Wedi’r Rhyfel, mudodd y NCH 90 o blant i Awstralia o 1950-1951
(ac ymunodd dau blentyn yn ddiweddarach â’u brodyr/chwiorydd).490 Rhesymeg y
NCH am fudo oedd eu bod yn teimlo bod Awstralia yn wlad gyda gwell cyfleoedd
a thywydd i blant; rhagwelwyd y byddai canolbwynt crefydd yn cael ei bwysleisio;
ac y byddai amgylchedd sefydlog teuluol yn cael ei ddarparu. Nodwyd lles y plentyn
fel bod yn hollbwysig. Cafodd raglen mudo plant y NCH ei redeg gan ei Bwyllgorau
Cyffredinol a Mudo. Ar ôl eu dewis, anfonwyd plant i gartref y NCH yn Alverstoke,
Hampshire i’w paratoi ar gyfer mudo.491
3. Wedi’r Rhyfel, anfonodd y NCH blant i:
a. Ysgol Fferm Northcote, Fictoria;
b. Cartref Magill, De Awstralia;
c. Dalmar, NSW;
d. Cartref Methodist i Ferched, Perth;
e. Cartref Coffa Heddwch Methodist (aka “Cheltenham”), Victoria; ac
f. Ysgol Hyfforddi Fferm Barnardo’s, Picton, NSW.492
4. Yn ystod Rhan 1 clywom am honiadau o gam-drin rhywiol gan un tyst a fudwyd
gan y NCH (CM-A19). 493 Yn ogystal, mae’r NCH wedi cael gwybod am nifer o
honiadau o’r math a ddisgrifir gennym isod.

2.4.2 Beth oedd y NCH yn ei wybod am honiadau cam-drin ei blant mudol yn
rhywiol?
5. Rydym yn derbyn tystiolaeth Ms Neilson nad oedd gan y NCH unrhyw
wybodaeth wirioneddol am honiadau neu dystiolaeth o gam-drin ei blant mudol yn
rhywiol yn ystod y cyfnod mudo.494
Er cyfeiriodd Ms Neilson at ffigwr o 3,350 yn seiliedig ar y dogfennau, credai y gallai'r amcangyfrif o 3,600 a roddwyd i'r
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Roedd lleianod NCH yn teithio gyda’r plant mudol, ac yn aros gyda nhw am
rywfaint o amser, ac felly mae’n debyg bod y NCH mewn gwell sefyllfa na llawer
o’r sefydliadau mudo eraill i nodi unrhyw gam-drin rhywiol.

2.4.3 Oedd yr NCH wedi cymryd lefel ddigonol o ofal i ddiogelu ei blant
mudol rhag eu cam-drin yn rhywiol?
Dewis
6. Ymrwymodd y NCH ei hun dro ar ôl tro i ddewis plant yn ofalus a dywedodd
mai’r rhai hynny a fyddai’n elwa’n unig a fyddai’n cael eu mudo. Defnyddiodd
ystod o ddulliau i gael caniatâd, gan gynnwys esbonio i rieni am y pellter a bod
mudo’n drefniant parhaol, a nodi na fyddai unrhyw blentyn yn cael ei anfon heb
ganiatâd a byddai unrhyw blentyn na fyddai’n ymgartrefu’n cael ei anfon yn ōl.
Fodd bynnag, ym 1953, nododd adroddiad Moss fod y broses o ddewis plant wedi’i
gyflawni’n wael. Derbyniodd Ms Neilson fod rhieni wedi rhoi caniatād heb dderbyn y
wybodaeth gyfan a bod rhai o’r plant a ofynnodd i gael dod adref, heb eu dychwelyd
mewn gwirionedd.495

Disgwyliadau’r NCH
7. Ym 1948, nododd y NCH ‘7 egwyddor’ ar gyfer mudo, yn seiliedig ar ei brofiad
blaenorol yng Nghanada496 a rheoliadau disgwyliedig y Swyddfa Gartref, gan
gynnwys:
a. yr angen i’r un oedolion aros gyda’r plentyn gymaint ag y bo modd fel dirprwy
rieni;
b. darparu llety i blant mewn bythynnod bach; a
c. sefydlu cyrsiau hyfforddi arbennig i staff.497
8. Roedd y NCH yn amlwg hefyd yn ymwybodol o ddisgwyliadau’r Swyddfa Gartref,
ac yn ceisio cydymffurfio â nhw, fel y nodir yn ei ganllaw 1949 ar gyfer cymdeithasau
gofal plant gwirfoddol, mewn perthynas â:
a. “chyfrifoldeb parhaus y fam-gymdeithas”;
b. defnyddio gweithwyr cymdeithasol hyfforddedig wrth ddewis;
c. hyfforddiant systematig i weithwyr gofal plant “fel a sefydlwyd yn y wlad hon” a;
d. defnyddio swyddogion cyswllt.498
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9. Roedd y cytundeb y cytunodd NCH arno ynghylch sut y gweithredid mudo’n
seiliedig ar ei 7 egwyddor yn ôl pob tebyg.499 Roedd yr Athro Constantine a’r
Athro Lynch o’r farn bod 7 egwyddor y NCH yn dangos disgwyliadau o system
gofal drwyadl iawn, a oedd yn gynllun llawer mwy uchelgeisiol na’r rhai a roddodd
asiantaethau eraill gynnig arnynt, ac efallai iddynt fod yn afrealistig o uchel ar gyfer
Awstralia yn syth wedi’r Rhyfel.500 Hefyd, ym 1949 cynigiodd Mr Litten o’r NCH
sefydlu canolfannau hyfforddi ymroddedig yn Awstralia i’r staff a fyddai’n gofalu am
blant mudol.501

Y gwirionedd i blant mudol y NCH
10. Yn unigryw ymysg sefydliadau anfon wedi’r Rhyfel, ym 1950 anfonodd y NCH
Chwiorydd a gafodd eu dewis (a oedd wedi cael eu hyfforddi ac wedi gweithio gyda
phlant yn y DU) i gyd-deithio â chriw o blant i Awstralia; aros am dair blynedd i
gynorthwyo’r plant, teithio i gwrdd ag eraill; ac edrych ar beth oedd y safonau yn
Awstralia ac adrodd yn ôl i’r DU.502 Mae adroddiadau byr ar gynnydd plant gan y
Chwiorydd wedi’u lleoli.503 Ym 1949, ymddengys bod NCH wedi ystyried ac wedi
argymell sefydlu pwyllgor ategol yn Awstralia i weithredu fel corff goruchwylio
‘ar lawr gwlad’, ond ni ddigwyddodd hyn.504 Rydym yn derbyn tystiolaeth yr Athro
Constantine a’r Athro Lynch bod rôl y Chwiorydd yn dangos bod NCH yn ceisio
cydymffurfio â disgwyliadau’r Swyddfa Gartref o ran gofal parhaus, “swyddogion
cyswllt” a phroses ar gyfer adrodd yn ôl i’r DU.505
11. Ym mis Mawrth 1952, dywedodd cartref derbyn wrth y NCH na ellid cwrdd â’i
gais am adroddiadau chwarterol ynghylch y plant oherwydd prinder staff.506 Heblaw
am adroddiadau’r Chwiorydd, nid yw’n ymddangos y derbyniodd NCH Lloegr
adroddiadau rheolaidd a chyson gan sefydliadau derbyn yn Awstralia ynghylch
lles y plant.507 Nid oes unrhyw dystiolaeth bod y NCH wedi gwirio materion megis
cymarebau staffio a threfnau cosb yn y sefydliadau yr anfonwyd plant iddynt.508 Nid
oes unrhyw dystiolaeth hefyd i ddangos y cafodd canolfannau hyfforddi staff eu
sefydlu neu bod unrhyw drefn hyfforddi rheolaidd wedi bod ar waith,509 a nododd
adroddiadau Moss yn ogystal â Ross y diffyg staff oedd wedi’u hyfforddi’n briodol
mewn cartrefi yn Awstralia.510
12. Er bod y NCH wedi derbyn rhywfaint o adroddiadau ffafriol gan benaethiaid
sefydliadau amrywiol a Mr Litten,511 roedd adroddiadau’r Chwiorydd (tra’n gymharol
o gadarnhaol am y plant eu hunain) yn feirniadol o’r amodau llym yn Awstralia a
nodwyd ganddynt nad oeddent yn cymharu’n ffafriol â’r DU. Ceir tystiolaeth hefyd
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bod rhai Chwiorydd NCH yn y DU yn pryderu am gynnwys llythyrau a dderbyniwyd
gan blant a gafodd eu mudo gan NCH. Cynhwyswyd y pryderon hyn mewn dadl
fewnol am arfer mudo plant roedd gan rai cyfarwyddwyr NCH amheuon amdanynt
eisoes, ac roeddent yn ffactor bwysig o’r NCH yn rhoi’r gorau i fudo’n eithaf cyflym
(a allai fod wedi digwydd o achos ymddeoliad Mr Litten).
Rhoddodd y NCH fwy o fesurau ar waith na sefydliadau eraill i fonitro’r gofal
a ddarparwyd i blant mudol. Roedd hyn yn caniatáu iddynt werthfawrogi’r
gofal gwael a ddarparwyd i rai plant mudol yn Awstralia. Yna cymerwyd y
penderfyniad clodwiw ganddynt i atal mudo’n syth yn achos pryderon a godwyd.
Serch hynny, credwn fod methiant NCH yn ystod y cyfnod mudo i sicrhau ei fod
yn derbyn adroddiadau’n fwy rheolaidd gan y sefydliadau derbyn yn golygu na
allai fod yn gwbl fodlon ynghylch rhai agweddau o’r gofal a ddarparwyd. Roedd
hyn yn cynnwys ansawdd a nifer y staff, a’r trefnau cosb oedd ar waith.
Mae’r Ymchwiliad hefyd yn canfod, er bod NCH wedi rhoi’r gorau i fudo plant
oherwydd pryderon ynghylch yr amodau andwyol, nid oedd wedi dychwelyd y
plant hynny a gafodd eu mudo’n flaenorol i’r DU.
O ystyried hyn, methodd y NCH â chymryd gofal digonol i ddiogelu plant mudol
rhag y risg o gael eu cam-drin yn rhywiol.

2.4.4 Beth mae NCH/AfC wedi’i wneud yn y cyfnod ôl-fudo?
13. Yn 2000, honnodd CM-A19, cyn iddo gael ei fudo, fod ymwelydd i’w gartref
plant yn Painswick wedi cam-drin plant eraill yn rhywiol. Roedd yn cofio y siaradwyd
â’r ymwelydd a daeth ei ymweliadau i ben. Gwnaeth Ms Kerry (ymgynghorydd plant
mudol y NCH ar y pryd) nodyn o’r honiad, a dywedodd y byddai’n ei drafod gyda’i
goruchwyliwr a byddai’n cael ei ymchwilio.512 Ym mis Rhagfyr 2016, adroddodd Ms
Neilson y mater wrth Heddlu Swydd Gaerloyw, a ddywedodd nad oeddent yn gallu
dod o hyd i adroddiad blaenorol ac na fyddent yn ymchwilio’r mater ymhellach yn
absenoldeb manylion y dioddefwyr.513 Daeth AfC hefyd yn ymwybodol o nifer fach o
gwynion am gam-drin plant yn Alverstoke, a adroddodd Ms Neilson wrth Operation
Hydrant ym mis Mehefin 2016. Mae’n parhau i gynorthwyo gyda’r ymchwiliad
hwnnw.514
14. O ran cyhuddiadau o gam-drin rhywiol ar ôl mudo:
a. Datgelodd ‘Plentyn C’, tra mewn sesiwn grŵp gyda Ms Kerry, ei bod wedi cael
ei threisio yn 5 oed gan fachgen wyth oed a oedd yn byw yn yr un cartref.
Ymatebodd wrth gynnig sgwrs bersonol â hi. Dywedodd y plentyn mudol
blaenorol nad oedd hi eisiau cymryd camau pellach ac yn dymuno aros yn
ddienw;

CM-A19 8 Chwefror 2017 3-48; Neilson 14 Gorffennaf 2017 95-96.
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b. Honnodd ‘Plentyn Ch’, unwaith eto mewn sesiwn grŵp wrth Ms Kerry, ei fod
wedi ei gam-drin yn rhywiol gan fachgen 14 oed pan oedd tua’r un oedran.
Dywedodd hefyd nad oedd e eisiau cymryd camau pellach ac yn dymuno aros
yn ddienw;515 a
c. Honnodd ‘Plentyn D’ ei fod wedi ei gam-drin yn rhywiol gan fachgen hŷn ym
Magill, ond nid oes unrhyw fanylion pellach ar gael am enw’r troseddwr neu’r
dyddiad. Trosglwyddwyd y wybodaeth hon i Gomisiwn Brenhinol Awstralia.516
Ymatebodd y NCH ac yn ddiweddarach yr AfC yn briodol i’r honiadau penodol
hyn o gam-drin rhywiol a wnaethpwyd gan blant mudol blaenorol.
15. Mewn ymateb i argymhellion y Pwyllgor Dethol Iechyd, penodwyd Joan
Kerry gan NCH fel ymgynghorydd penodedig plant mudol. Cyflawnodd y rôl
honno o 1998-2001. Ymddengys mai NCH oedd yr asiantaeth gyntaf (yn ystod y
blynyddoedd diwethaf) i sefydlu gwasanaethau’n benodol i blant mudol. Ei rôl oedd
cysylltu â chynifer o blant mudol blaenorol ag a oedd yn bosibl, dysgu beth oedd eu
hanghenion a cheisio cwrdd â’r anghenion hynny cyn belled â phosibl. Roedd hi’n
cynorthwyo gydag olrhain teulu, myndediad i gofnodion, a chynghori, ac ymwelodd
hefyd ag Awstralia dairgwaith dros gyfnod o 12 mis. Sefydlodd NCH hefyd gronfa
fach i ddarparu therapi ar gyfer goroeswyr cam-drin mewn cartrefi plant, er nad
oedd hyn yn benodol ar gyfer plant mudol.517 Ym mis Chwefror 2017, sefydlodd
AfC (ar y cyd ag elusennau plant eraill) wasanaeth cynghori i’w roi i oroeswyr camdrin a allai gyflwyno eu hun. 518 Mewn tystiolaeth i’r Ymchwiliad, ymddiheurodd Ms
Neilson i bob plentyn mudol a dywedodd fod AfC yn edrych yn ôl ar ei ran mewn
mudo plant gydag edifeirwch diffuant.519
16. Cofnodwyd un hawliad o gam-drin rhywiol gan blentyn mudol blaenorol gydag
yswirwyr AfC, ond ni chafodd ei ddilyn ar ôl gohebiaeth gychwynnol, lle nododd AfC
fod y cyfnod yr honnwyd i’r cam-drin ddigwydd yn adeg pan nad oedd y plentyn
bellach yng ngofal a gwarchodaeth NCH, ond mewn cartref arall (yn Awstralia).520
Roedd agwedd yr AfC yn yr ymgyfreithiad hwn yn amhriodol. Heb ystyried y
safbwynt cyfreithiol llym, byddai hyn wedi bod yn wir yn achos pob plentyn a
fudwyd gan NCH ac mae’n gwrth-ddweud ei honiad ar adeg cyfrifoldeb parhaus i
blant mudol. Roedd cyfrifoldeb parhaus gan y rhiant-sefydliad, fel a ddywedwyd
gennym yn Rhan B.4, yn ddisgwyliad ar gyfer rhaglenni mudo plant.
Nid oedd wedi ymddiheuro tan i ni dderbyn tystiolaeth; ac nid yw wedi cymryd
agwedd rhagweithiol i dalu iawndal i unigolion.
Er hynny, mae, NCH/AfC wedi cymryd agwedd fwy adeiladol tuag at gefnogaeth
ac iawndaliadau na sawl sefydliad arall.

Neilson 14 Gorffennaf 2017 97-99. Dywedodd Ms Kerry wrth Ms Neilson ei bod wedi siarad â'i rheolwr llinell am y
datguddiadau hyn, fodd bynnag dinistriwyd cofnodion o'r trafodaethau hyn yn unol â'r polisi sydd ar waith: Neilson 14
Gorffennaf 2017 99/5-9.
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2.5

Y Gynghrair Dramor Frenhinol (y Gynghrair)521
1. Sefydlwyd y Gynghrair ym 1910. Mae’n glwb aelodau preifat nad yw’n gwneud
elw ar gyfer dynion a merched sydd wedi ymrwymo i ledu cysylltiadau cymdeithasol
a diwylliannol ledled y Gymanwlad a hyrwyddo diddodeb yn yr Ymerodraeth
(Porter 13 Gorffennaf 2017, 93-94). Ei Noddwraig yr Ei Mawrhydi y Frenhines a’i
Ddirprwy-Noddwraig yw Ei Huchelder Brenhinol y Dywysoges Alexandra. Mae
ganddi ganghennau yn Llundain, Caeredin, yn y DU a thramor. Tyst corfforaethol
y Gynghrair oedd ei gyfarwyddwr cyffredinol ar y pryd, yr Uwchgapten Roderick
Porter.

2.5.1 Beth oedd rôl y Gynghrair mewn mudo plant?
2. Roedd y Gynghrair yn cymryd rhan mewn mudo plant i Seland Newydd,
Canada ac Awstralia o’r 1930au, ac yn yr 1970au parhaodd i roi cymorth ariannol i
Gymdethas Fairbridge yn Awstralia. Ym 1955, roedd y Gynghrair yn hawlio ei bod
yn gyfrifol yn y cyfnod wedi’r Rhyfel am anfon 804 o blant mudol dramor: 194 i
Awstralia, heb gynnwys 18 i Dhurringile yn Victoria; 530522 i Seland Newydd, a rhai
eraill i gyrchfannau eraill. Roedd y Gynghrair hefyd yn hawlio ei bod wedi derbyn
485 yn fwy o geisiadau i’w chynllun Seland Newydd nag a gymeradwywyd mewn
gwirionedd.523 Ceir gwybodaeth anghyflawn o flaen yr Ymchwiliad am resymeg y
Gynghrair ar gyfer mudo plant, er iddi gael ei disgrifio yn Adroddiad Blynyddol 1929
fel “gwaith adeiladol yr Ymerodraeth”.524
3. Esboniodd yr Uwchgapten Porter nad oes bron yr un cofnod ar gael o’i
gweithgareddau mudo, ar wahân i’w hadroddiadau blynyddol, sydd ar gael o hyd, ac
nad oes unrhyw gofnod am lle y cedwid unrhyw gofnodion, a gawsant eu gwaredu
a pham.525 Rydym yn cytuno â’r arbenigwyr ei bod yn ymddangos “yn syfrdanol”
na chadwyd unrhyw gofnodion ac nad oes unrhyw gof sefydliadol am yr hyn a
ddigwyddodd i unrhyw gofnodion.526 Mae hyn wedi rhwystro nid yr Ymchwiliad hwn
yn unig, ond gallu plant mudol blaenorol i ddysgu am eu gorffennol.
4. Cyn y Rhyfel, anfonodd y Gynghrair rai plant i ysglion Fairbridge yn Awstralia.
Ymddengys ei bod wedi ailafael mewn mudo i Awstralia ym 1947, ond heb
gymeradwyaeth y Llywodraeth.
5. Er bod y dystiolaeth yn awgrymu i Cyril Bavin y Gynghrair nodi fod ei gwaith
mudo plant o 1947 yn ymwneud yn unig ag ailanheddu’r plant a ddychwelodd
i’r DU gyda’r Bwrdd Derbyn Plant Tramor (CORB),527 ac a oedd nawr yn dymuno
dychwelyd yn barhaol i Awstralia, nid oedd hyn yn wir. Disgrifiwyd rhai plant fel bod

Ni roddwyd y teitl “Brenhinol” tan 1960 i anrhydeddu Jiwbilî Aur y Gynghrair:
https://www.rosl.org.uk/about-rosl/our-heritage
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Fodd bynnag, yn ôl llythyr gan Wasanaeth Cymdeithasol Ryngwladol Seland Newydd dyddiedig 14 Awst 2002, aeth 549 o
blant i Seland Newydd rhwng 1947 ac 1953 o dan y cynllun y Gynghrair-Llywodraeth Seland Newydd: ROL000013.
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yn “griw CORB”, ond mewn gwirionedd ychydig iawn os o gwbl oedd yn blant CORB
a gofynnwyd i’r Gynghrair gan swyddogion o Awstralia beidio â defnyddio disgrifiad
CORB ar gyfer plant nad oeddent yn rhai CORB.528
6. Roedd HMG yn betrus ynghylch y Gynghrair yn cael ei chymeradwyo fel
sefydliad anfon ar gyfer mudo plant; yn gyntaf, oherwydd nad oedd gan y Gynghrair
yr arbenigedd i ymwneud â dewis plant; ac yn ail, oherwydd nad oedd gan y
Gynghrair strwythurau mewn grym i ddarparu adroddiadau ar les y plant roeddent
wedi’u hanfon dramor.529 Anfonodd Mr Tasman Heyes, Ysgrifennydd Adran Mudo
Cymanwlad Awstralia, lythyr hir i Uwch Gomisiwn y DU yn gofyn am gymeradwyo’r
Gynghrair. Nododd sawl ffactor i gefnogi mudo plant, gan gynnwys nad oedd gan
sawl asiantaeth anfon eto arbenigedd gofal plant, y byddai cymeradwyaeth gan
y Swyddfa Gartref a goruchwyliaeth dewis gan Dŷ Awstralia yn gweithredu fel
mesurau diogelwch, a bod buddsoddiad cyfalaf sylweddol wedi bod yn barod mewn
sefydliadau derbyn megis Dhurringile. Fodd bynnag, ni chynigiwyd monitro ôl-fudo.
Rhai misoedd yn ddiweddarach, ar 19 Hydref 1953, atebodd yr Uwch Gomisiwn i
ddweud y rhoddwyd cymeradwyaeth i’r Gynghrair, ond roedd hyn chwe blynedd ar
ôl i’r Gynghrair ddechrau recriwtio a mudo plant.530
7. Yn Seland Newydd, byddai plant a fudwyd gan y Gynghrair yn dod yn wardiau
gwladwriaeth Seland Newydd, ac fe’u lleolwyd mewn cartrefi maeth.531 Yn Australia,
anfonwyd rhai plant a fudwyd gan y Gynghrair i ysgolion Fairbridge a Dhurringile,532
ond nid yw’r dystiolaeth y tu hwnt i hynny’n glir.
8. Yn ystod Rhan 1, clywom am gam-drin rhywiol a chorfforol difrifol gan Michael
Hawes, a fudwyd gan y Gynghrair i Dhurringile.533 Yn ogystal, gwnaethpwyd rhai
honiadau yn y Gyngres Ryngwladol ar Fudo Plant yn New Orleans, 27 Hydref 2002,
rydym yn eu hystyried isod. Mae ein tabl o adroddiadau pellach yn cynnwys un
honiad ychwanegol o gam-drin rhywiol yn Dhurringile.534

2.5.2 Beth oedd y Gynghrair yn ei wybod am honiadau cam-drin ei
phlant mudol yn rhywiol?
9. Nid oes unrhyw dystiolaeth bod gan y Gynghrair wybodaeth wirioneddol am
honiadau neu dystiolaeth o gam-drin ei phlant mudol yn rhywiol yn ystod y cyfnod
mudo.535 Fodd bynnag, rhoddwyd ychydig iawn o dystiolaeth i’r Ymchwiliad yn
gyffredinol mewn perthynas â rhan y Gynghrair mewn mudo plant: er enghraifft nid
oedd y Gynghrair yn gallu dod o hyd i unrhyw wybodaeth ynghylch Michael Hawes
neu’i ran yn y cynllun mudo plant.
Nid ydym yn gallu dod i gasgliad pendant ar y mater “gwybodaeth wirioneddol”
yn achos y Gynghrair.
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Os mewn gwirionedd nad oedd gan y Gynghrair unrhyw wybodaeth am unrhyw
faterion cam-drin rhywiol, gallai hyn fod wedi bod oherwydd diffyg system
monitro i blant mudol a’r prinder gwybodaeth a gofnodwyd amdanynt.
Yn fwy cyffredinol, rydym yn canfod bod plant yn agored i risg o gam-drin
rhywiol, a ddylai fod wedi cael ei hystyried gan y Gynghrair.
Pe byddai’r Gynghrair wedi gweithredu proses fwy cadarn ar gyfer monitro lles
y plant hynny a fudodd, mae’n bosibl y byddai wedi gwybod mwy am honiadau
penodol o gam-drin rhywiol ac am y risg o gam-drin rhywiol yn fwy cyffredinol.
Roedd system fwy cadarn o fonitro’n fwy tebygol o fod wedi lleihau’r risg honno
wrth gychwyn ymyriadau i ddiogelu plant rhag cam-drin rhywiol, a niwed arall.

2.5.3 Oedd y Gynghrair wedi cymryd lefel ddigonol o ofal i ddiogelu ei phlant
mudol rhag eu cam-drin yn rhywiol?
Dewis
10. Yn debyg i asiantaethau eraill, hysbysebodd y Gynghrair ei chynllun mudo.
Dangoswyd enghraifft o gartŵn i ni a oedd fel petai’n dangos Mr Bavin yn ynganu
manteision mudo.536 Fel a nodwyd uchod, roedd HMG yn amheus am allu’r Gynghrair
i gynnal y broses dewis. Dywedwyd wrthym y gwnaethpwyd ceisiadau am fudo
gan rieni neu warcheidwaid yn ogystal ag adroddiad ar amgylchiadau cartref y
plentyn gan Swyddog Mudo. Roedd yr achos i fudo i Seland Newydd wedyn yn cael
ei brofi gan Ynad yn Llys yr Heddlu Stryd Bow, yr oedd angen ei awdurdodiad, a
gwrthodwyd rhai ceisiadau ar y cam hwn.537 Ceir tystiolaeth sy’n awgrymu nad oedd
y sytem hon yn gwbl gadarn, ac, er enghraifft, y dywedwyd wrth blant i ateb ‘ie’ i
gwestiynau gan yr Ynad, ond roedd yn bodoli er hyn fel math o wiriad.538 Nid oedd
unrhyw wiriad Llys Ynadon ynghylch Awstralia ac mae llai o wybodaeth am sut y
cafodd y Gynghrair gydsyniad priodol yn yr achosion hynny.539

Goruchwyliaeth/ôl-ofal
11. Wedi cyrraedd Seland Newydd daeth y plant yn wardiau’r Uwcharolygydd Lles
PLant, y bwriadwyd i’w swyddogion lles plant fonitro’r lleoliadau. Fodd bynnag,
mynegwyd pryderon yn hwyrach am ansawdd y broses oruchwylio honno; a
dywedodd plant mudol blaenorol eu bod yn gweld eu swyddogion lles yn anaml
iawn.540 Nid oedd unrhyw fonitro systematig o’r plant gan y Gynghrair ei hun, oni
bai am fanylion eu lleoliad cyntaf yn cael eu hanfon at Ysgrifennydd Cyffredinol y
Gynghrair yn Seland Newydd.541 Er y rhoddwyd aelodaeth iau o’r Gynghrair i’r plant
mudo a rhoddwyd £50 i rai ar eu pen-blwydd yn 15, nid oedd hyn yn ychwanegu
unrhyw agwedd o fonitro uniongyrchol o’u lles.542
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12. Er i Mr Bavin ddweud, ym mis Rhagfyr 1951, bod yr adroddiadai o Seland
Newydd i gyd yn cyfeirio at “anheddiad hapus y plant yn eu cartrefi newydd” fel bod
y Gynghrair yn “un o’r cynlluniau mwyaf boddhaol, os nad y mwyaf boddhaol a oedd yn
bodoli”,543 ym mis Awst 1953, adroddodd Uwcharolygydd Lles Plant Seland Newydd
broblemau gyda’r rhwydwaith lleoli’n methu, a “gofalwyr maeth yn gwirfoddoli i letya
plant allan o synnwyr o gyfrifoldeb neu frwdfrydedd ... ond yna’n brwydro i gwrdd â
gofynion [y cynllun]”.544 Daeth y cynllun mudo i ben yn fuan ar ôl yr adroddiad hwnnw,
mae’n debyg er syfrdandod a siom i Mr Bavin.
Ymddengys nad oedd unrhyw fonitro, adrodd ac ôl-ofal iawn i blant a anfonwyd
i Seland Newydd. Ni roddwyd gwybodaeth gadarn i ni ynghylch monitro, adrodd
ac ôl-ofal digonol ar gyfer plant a anfonwyd i Awstralia. Nid oes ffeiliau achos ar
gyfer y plant a fudwyd yn bodoli mwyach.545
Ni allwn dderbyn bod y methiant i gadw cofnodion mudo’n esgeulustod
diarwybod. Mae’n nodi methiant i ystyried lles ac anghenion y plant fel
blaenoriaethau. Mae hyn yn rhoi mewnwelediad ychwanegol i ni ynghylch y gofal
a roddwyd i’r plant ar adeg y rhaglenni mudo.
Ar sail yr holl dystiolaeth, nid oedd y Gynghrair wedi cymryd lefel ddigonol o ofal i
ddiogelu ei phlant mudol rhag risg cam-drin rhywiol.

2.5.4 Beth mae’r Gynghrair wedi’i wneud yn y cyfnod ôl-fudo?
13. Yng Nghyngres Ryngwladol 2002 ar Fudo Plant yn New Orleans, honnodd
plentyn mudol blaenorol ei fod wedi’i gamdrin yn rhywiol.546 Nid yw’r Gynghrair
yn ystyried yr honiadau hynny fel rhai a wnaethpwyd wrth y Gynghrair ei hun,
ac ni chafodd ei gwahodd i ymateb i’r dystiolaeth honno. Roedd rhagflaenydd yr
Uwchfrigadydd Porter, Mr Newell, yn cofio cwrdd â swyddog yr heddlu a oedd wedi
ymddeol a allai wedi bod yr un dyn a wnaeth yr honiadau hynny, ond roedd y dyn
wedi bod yn gadarnhaol am ei brofiad yn Fairbridge. Nid yw’r Gynghrair yn tybied na
ddaeth neb ati’n uniongyrchol gydag unrhyw honiadau eraill o gam-drin rhywiol.547
14. Ni ofynnwyd i’r Gynghrair erioed am iawndal neu wneud iawn yn achos unrhyw
blant mudol blaenorol am unrhyw reswm, gan gynnwys am gam-drin rhywiol.548
Mae o’r farn oherwydd nad yw wedi wynebu honiadau o gam-drin rhywiol yn
uniongyrchol, ni fu angen polisi ar gyfer ymateb i honiadau o’r fath.549 Roedd peth
cyfeiriad yn y dogfennau at ymgyfreithiad sifil yn Seland Newydd mewn perthynas
â mudo plant, ond nid oedd yr arbenigwyr wedi gweld unrhyw dystiolaeth arall am
hyn.550
Nid yw’r Gynghrair wedi ymddiheuro i’w phlant mudol blaenorol ac nid yw wedi
darparu unrhyw gymorth ac iawndaliadau iddynt.
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2.6

Cyngor Sir Cernyw
1. Roedd Cyngor Sir Cernyw’n (CCC) awdurdod lleol a ddiddymwyd yn 2009. Mae
nawr yn gyngor unedol, Cyngor Cernyw. Siaradodd Jack Cordery, y cyfarwyddwr
gwasanaeth ar gyfer gwasanaethau plant a theulu ar gyfer Cyngor Cernyw,
am gofnodion CCC.551 Ymhlith awdurdodau lleol roedd gan CCC rôl arbennig o
weithredol mewn mudo plant, ac felly roedd yn haeddu ystyriaeth ar wahân gennym.

2.6.1 Beth oedd rôl CCC mewn mudo plant?
2. Mudodd CCC rhwng 33 a 58552 o blant i Awstralia o 1940-1972, ffigwr uwch
na’r nifer cyfartalog a fudwyd gan gynghorau eraill.553 Clywom i CCC fudo plant lle
roeddent yn teimlo eu bod “yn addas yn feddyliol ac yn gorfforol ar gyfer bywyd mewn
fferm ysgol, a... [‘u] bod yn dangos gwir ddiddordeb mewn bywyd yn y wlad”.554
3. Hyrwyddwyd cysylltiad CCC mewn mudo plant gan Dorothy Watkins. Fe’i
cyflogwyd gan Fairbridge am nifer o flynyddoedd yn Awstralia ac i Ganada, ac fe’i
penodwyd wedyn yn Swyddog Plant CCC o dan y Ddeddf Plant 1948.555Anfonwyd
yr holl blant a fudwyd gan CCC (a cheir tystiolaeth amdanynt) i ysgolion Fairbridge
yn Awstralia.556
4. Yn ystod Rhan 1 clywom dystiolaeth gan dri unigolyn a fudwyd gan CCC ac a
oedd yn honni cam-drin rhywiol naill ai cyn iddynt gael eu mudo neu unwaith iddynt
gyrraedd dramor.557

2.6.2 Beth oedd CCC yn ei wybod am gam-drin rhywiol honedig ei blant
mudol?
5. Ni roddwyd unrhyw dystiolaeth i’r Ymchwiliad bod gan CCC unrhyw wybodaeth
wirioneddol ynghylch unrhyw honiadau neu dystiolaeth o gam-drin plant mudol yn
rhywiol yn ystod cyfnod y rhaglenni mudo plant.
6. Fodd bynnag, roedd Ms Watkins yn weithiwr proffeisynol gofal plant ac yn
adrodd yn aml am faterion a oedd yn ymwneud â throseddau’r ifanc, puteindra plant
a phlant a oedd yn ddioddefwyr troseddau rhywiol.558 Yng ngoleuni hynny, rydym
yn cytuno â’r Athro Lynch a’r Athro Constantine ei bod yn debygol bod ganddi
ymwybyddiaeth o faterion cam-drin rhywiol559 ai bod wedi ystyried y rheiny yn
ystod ei hymweliadau â Fairbridge yn Awstralia. Fodd bynnag, roedd ei hadroddiadau
a’i chrynodebau o adroddiadau eraill yn ymddangos yn gadarnhaol gyson, tra
bod adroddiadau eraill yn llawer mwy beirniadol ac yn fwy tebyg i’r profiadau a
ddisgrifiwyd gan blant mudol blaenorol.
Cordery 14 Gorffennaf 2017 145/15-19.
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awgrymu bod CC wedi mudo 47 o blant o 1950-1970 (Constantine 11 Gorffennaf 2017 159/4-10).
553
Constantine 11 Gorffennaf 2017 160/4-12.
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Yn gyffredinol, roedd plant yn agored i risg o gam-drin rhywiol, a ddylai fod wedi
cael ei hystyried gan CCC.
O ystyried bod Ms Watkins yn gadarnhaol iawn am ethos a gwerthoedd
Fairbridge, rydym yn amau, fel roedd yr Athro Constantine a Lynch yn awgrymu
y “trowyd llygaid heibio i rai o agweddau llai cadarnhaol bywyd y plant hynny
yn Awstralia”.560
Pe byddai wedi bod yn fwy meddwl-agored, mae’n bosibl y byddai’n fwy ar yr
un donfedd ynghylch unrhyw arwyddion o gam-drin rhywiol yn y plant; ac yn
gyffredinol pe byddai CCC wedi gweithredu trefn goruchwyliaeth fwy cadarn
mae’n bosibl y byddai wedi dod yn ymwybodol o honiadau neu dystiolaeth bellach
o gam-drin rhywiol.
Efallai y byddai wedi gwybod mwy am risg cam-drin rhywiol yn fwy cyffredinol.
Roedd system gadarn o fonitro’n fwy tebygol o fod wedi lleihau’r risgiau i’r plant,
wrth gychwyn ymyriadau i ddiogelu plant rhag cam-drin rhywiol, a niwed arall.

2.6.3 Oedd CCC wedi cymryd lefel ddigonol o ofal i ddiogelu ei blant mudol
rhag eu cam-drin yn rhywiol?
Dewis
7. Rydym yn deall bod CCC wedi dewis plant ar gyfer mudo yn ôl a oeddent yn
addas yn feddyliol ac yn gorfforol ar gyfer bywyd mewn ysgol fferm. Fodd bynnag,
ceir amheuon a gafwyd cydsyniad y Swyddfa Gartref mewn perthynas â’r holl blant a
fudwyd.561

Goruchwyliaeth/ôl-ofal
8. Fel y nodwyd uchod, roedd Ms Watkins wedi ymweld ag ysgolion Fairbridge yn
bersonol ac wedi adolygu adroddiadau ysgrifenedig am y plant, ond ymddengys ei
bod wedi gwneud hynny o bersbectif ar sgiw.
Yng ngoleuni’r holl dystiolaeth hon, ni chymerodd CCC lefel ddigonol o ofal i
ddiogelu plant mudol rhag y risg o gam-drin rhywiol.

2.6.4 Beth mae CCC, ac yn fwy diweddar Cyngor Cernyw, wedi’i wneud yn y
cyfnod ôl-fudo?
9. Tua 1996, derbyniodd CCC honiad gan ddau frawd eu bod wedi’u cam-drin yn
rhywiol yng Nghartref Trenovissick Cernyw yn yr 1950au. Er nad oedd y ddau
unigolyn hyn yn blant mudol eu hunain, roedd plant mudol yn aros yn Trenovissick
cyn mudo.562 Cydweithiodd CCC gydag ymchwiliad yr heddlu o 1996-1998563 (er na
ddilynodd unrhyw gyhuddiadau).

Cordery 14 Gorffennaf 2017 153/11-13.
Cordery 14 Gorffennaf 2017 147/8-12.
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Yn gyffredinol rydym yn ystyried bod ymateb CCC i’r honiadau mwyaf diweddar
hyn yn ddigonol.
10. Nid yw CCC wedi bod yn gysylltiedig ag unrhyw ymholiadau blaenorol, wedi
cymryd rhan mewn unrhyw gynlluniau eraill a luniwyd i roi iawndaliadau i blant
mudol blaenorol, neu wedi talu unrhyw iawndal i blant mudol blaenorol.564 Ym
mis Medi 2010, ymddiheurodd Cynghorydd Neil Burden y CCC wrth blant mudol
blaenorol. Roedd yr ymddiheuriad hwn ar gyfer plant mudol blaenorol a oedd wedi’u
cam-drin o bosibl ac yn arbennig y rhai hynny a allai fod wedi dioddef cam-drin
rhywiol, ac a ailadroddwyd mewn tystiolaeth lafar o’n blaen gan Mr Cordery. Yn
ystod yr ymddiheuriad hwwnw, gwnaeth CCC hi’n glir y byddai’n darparu cynghori a
chefnogaeth i blant mudol blaenorol pe byddent yn gofyn amdanynt. Fe’n hysbyswyd
gan Mr Cordery bod y cynghori hyn yn aml yn cymryd y ffurf o roi gwybodaeth
ddigonol i blant mudol blaenorol am eu hanes a’u teulu i ganiatáu iddynt “ddeall yr
hyn oedd wedi digwydd”.565 Nid oes unrhyw blentyn mudol blaenorol wedi dod at CCC
yn gofyn am iawndal ar gyfer cam-drin rhywiol.
Mae CCC wedi mabwysiadu dull cadarnhaol ynghylch darparu cefnogaeth ac
iawndaliadau i blant mudol blaenorol sydd wedi dioddef cam-drin rhywiol, ond
gallai fod wedi cymryd dull mwy rhagweithiol i dalu iawndal unigol.

564
565
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Cordery 14 Gorffennaf 2017 157/1-11; 156/15-19.
Cordery 14 Gorffennaf 2017 158/1-22; 161/1-4.

2.7

Byddin yr Iachawdwriaeth
1. Mae Byddin yr Iachawdwriaeth (SAUK) yn sefydliad elusennol rhyngwladol sy’n
gysylltiedig â Christnogaeth Brotestannaidd, er nad yw’n ffurfiol yn rhan o unrhyw
eglwys. Ers ei sefydlu yng nghanol y 19eg ganrif, un o’i ganolbwyntiau fu gwaith
elusennol â’r nod o leihau tlodi o gwmpas y byd. Mae Byddin yr Iachawdwriaeth
yn trefnu ei hun yn ôl y diriogaeth y mae’n gweithredu ynddi, gyda phob gwlad
â strwythur a hierarchaeth wahanol Byddin yr Iachawdwriaeth. I ddibenion yr
Ymchwiliad hwn, ystyriodd y Cadeirydd a’r Panel dystiolaeth yngylch ymddygiad
sefydliad Byddin yr Iachawdwriaeth yn y DU, rydym yn cyfeirio ato fel ‘SAUK’ yn yr
adroddiad hwn, oherwydd y SAUK oedd y rhan o Fyddin yr Iachawdwriaeth a oedd
yn gysylltiedig â rhagleni mudo plant.

2.7.1 Beth oedd rôl SAUK mewn mudo plant?
2. Amcangyfrifwyd bod SAUK wedi cynorthwyo dros 250,000 o bobl (gan gynnwys
plant, oedolion a theuloedd) i fudo i Awstralia, Canada a Seland Newydd yn
hanner cyntaf yr ugeinfed ganrif. Parhaodd ei gysylltiad â mudo ar ôl y Rhyfel ond i
raddau llai.
3. Ymddengys bod mwyafrif y plant ar eu pen eu hun a fudwyd gan SAUK yn 15/16
oed ac felly roeddent wedi’u dosbarthu’n addas fel plant mudol ‘ifanc’. Mae’r Athro
Constantine a’r Athro Lynch wedi ein cyfeirio at ffynonellau’r Llywodraeth sy’n nodi
bod SAUK wedi mudo 91 o blant i Awstralia o 1950-60, ond mae dogfennaeth SAUK
yn cyfeirio at 71. Dywedir bod mudo SAUK wedi’r Rhyfel i Ganada wedi cynnwys
plant hŷn yn unig.566
4. Gwnaethpwyd cytundebau gan SAUK gyda’r CRO ym mis Awst 1957 ac 1960,
a oedd yn ei awdurdodi i ddewis plant o dan 16 oed ar gyfer mudo, rhoi enwau a
manylion plant i’w cymeradwyo, sicrhau eu bod yn derbyn hyfforddiant i’w gwneud
yn addas ar ymgartrefu’n barhaol yn Awstralia a bod yn gyfrifol am ofal a chynnal
a chadw’r plant hynny.567 Ymddengys yn debygol bod rôl SAUK mewn mudo plant i
Awstralia cyn 1957 yn debyg.
5. Mae Mr Juster wedi nodi bod gwahanol rannau o Fyddin yr Iachawdwriaeth o
gwmpas y byd yn “endidau annibynnol yn gyfreithiol”, er yn rhan o un sefydliad byd
eang. Mae hefyd wedi dweud “nad oedd gan [SAUK] ar unrhyw adeg unrhyw gyfrifoldeb
am, neu reolaeth dros, y gwaith, ymddygiad a phenderfyniadau ynghylch...y tiriogaethau
[SA] yn Awstralia” fel “na ellir ystyried ei fod yn gyfrifol am yr hyn a ddigwyddodd ar ôl i’r
mudo plant ddod i ben.568
6. Er y cymeradwywyd tri sefydliad yn Awstralia gan y Llywodraeth i dderbyn plant
mudol gan SAUK, mudwyd plant i Riverview yn unig, ac roedd y bechgyn fel arfer yn
byw yno am tua thri i chwe mis cyn cael eu lleoli allan mewn gwaith fferm.569

Juster 14 Gorffennaf 2017 127-132; SVA000033_002-005; Lynch 21 Gorffennaf 2017 87-88; EWM000459_003;
EWM000005_027; SVA000036_001; SVA000033_003-005; SVA000036_007-009.
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Lynch 21 Gorfennaf 2017 86-87. Y ddau sefydliad arall oedd Bexley a Goulborn (y ddau yn Ne Cymru Newydd):
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7. Ni chlywodd yr Ymchwiliad unrhyw dystiolaeth yn Rhan 1 gan unrhyw un a oedd
yn honni cam-drin plant tra’n fudwr SAUK, ac nid yw’r tabl o gofnodion ychwanegol
yn cynnwys unrhyw dystiolaeth o’r fath.
8. Fodd bynnag, canfu adroddiad Comisiwn Brenhinol Awstralia i dri chartref Byddin
yr Iachawdwriaeth (gan gynnwys Riverview) ddigwyddiadau difrifol iawn o gam-drin
rhywiol dros gyfnod estynedig o amser. Nododd hefyd ddiwylliant o drais, trefn
arolygu annigonol, diwylliant o beidio â chefnogi datgelu cam-drin a thystiolaeth
bod Byddin yr Iachawdwriaeth yn symud swyddogion a oedd yn troseddu rhwng
gwahanol gartrefi plant, weithiau i ddiogelu ei enw da allanol ei hun, ac o bosibl
oherwydd y diwylliant defosiynol crefyddol o fewn y Fyddin.
9. Ymddengys bod llawer o’r honiadau ar ôl y cyfnod pan oedd SAUK yn anfon plant
mudol i Riverview (1962 ar yr hwyraf), ac nad oes tystiolaeth bod unrhyw honiadau
a wnaethpwyd hyd yn hyn wedi’u gwneud gan blant mudol blaenorol. Fodd bynnag,
o’r 14 o gamdrinwyr honedig a nodwyd gan y Comisiwn, roedd tri (gan gynnwys
un y mae Byddin yr Iachawdwriaeth yn cydnabod ei fod yn un o’i droseddwyr rhyw
mwyaf difrifol) ar y staff yn Riverview pan oedd plant mudol yn byw yno. 570

2.7.2 Beth oedd SAUK yn ei wybod am gam-drin rhywiol honedig ei blant
mudol?
10. Mae’r Ymchwiliad yn derbyn tystiolaeth Mr Juster nad oedd gan SAUK unrhyw
wybodaeth wirioneddol am honiadau neu dystiolaeth o gam-drin ei blant mudol yn
ystod y cyfnod mudo.571
Fodd bynnag roedd plant yn agored i risg o gam-drin rhywiol, a ddylai fod wedi
cael ei ystyried gan SAUK. Pe byddai SAUK wedi gweithredu proses fwy cadarn
ar gyfer monitro lles y plant hynny a fudodd, mae’n bosibl y byddai wedi gwybod
mwy am honiadau penodol o gam-drin rhywiol ac am y risg o gam-drin rhywiol yn
fwy cyffredinol. Roedd system gadarn o fonitro’n fwy tebygol o fod wedi lleihau’r
risgiau i’r plant, wrth gychwyn ymyriadau i ddiogelu plant rhag cam-drin rhywiol
a niwed arall.

2.7.3 Oedd SAUK wedi cymryd lefel ddigonol o ofal i ddiogelu ei blant mudol
rhag eu cam-drin yn rhywiol?
Dewis
11. Roedd proses dewis SAUK yn cynnwys cyfarfod teuluol â swyddog lleol,
cwblhau ffurflen gyda manylion am gefndir y teulu, cwblhau “rhesymau pam mae’r
plentyn wedi penderfynu gadael cartref a mudo” a darparu tystlythyrau. Yn ôl pob
golwg cynghorwyd bechgyn hefyd fod Awstralia’n bell i ffwrdd, bod ffermio’n waith
caled, ac roedd angen meddwl yn ofalus am fudo. Roedd proses debyg yn ôl pob
golwg ar gyfer cynllun Canada. Deellir y byddai plant wedi’u hanfon dramor yn unig
gan SAUK gyda chydsyniad rhiant.572
Lynch 21 Gorffennaf 2017 88-92; 98; EWM000046 gweler dolen:
(https://www.childabuseroyalcommission.gov.au/case-studies/case-study-05-salvation-army-boys-homes-australia-easternterritory), EWM000005_162-168; EWM000459_007; SVA000033_011; EWM000402_028; SVA000047_002.
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Goruchwyliaeth/ôl-ofal
12. Er bod y dystiolaeth yn anghyflawn, rydym wedi gweld gohebiaeth sy’n
cadarnhau bod plant mudol wedi cyrraedd yn ddiogel, ac adroddiadau amdanynt yn
Riverview ym 1952, 1954, 1955 ac 1960. Dywedodd Mr Juster fod cyfrifoldeb am
blant mudol yn y bôn gan y wlad oedd yn eu derbyn, a oedd hefyd yn gyfrifol am
ôl-ofal a nododd yr Athro Lynch nad yw’n ymddangos bod SAUK yn disgwyl derbyn
adroddiadau am blant mudol, er y darparwyd rhai adroddiadau.573
13. At hynny, ceir tystiolaeth pan ddaeth pryderon i sylw SAUK, ni chawsant eu
hanwybyddu a byddent yn cael eu codi gyda’r sefydliad derbyn:574 er enghraifft:
a. ym 1958, ysgrifennodd saith bachgen gyda phryderon am Riverview, a oedd
wedi arwain y Comisiynydd Ebbs (SAUK) i ysgrifennu at y Cyrnol Cooper
yn Sydney, gan gynnwys nodyn bod “Fferm Hyfforddi Riverview yn cael eu
harolygu’n gyson gan y Llywodraeth…”575; ac
b. ym 1956, mynegwyd pryderon gan ddau blentyn mudol yngylch Riverview
yn “fath o Forstal” sef rhywbeth nad oeddent wedi’i ddisgwyl, a arweiniodd at
gyfres o bryderon am Riverview ac yn y pen draw ei fod yn peidio â bod yn
gartref derbyn i blant mudol ym 1960.576
Fodd bynnag, nododd yr Athro Lynch fod y dogfennau hyn yn awgrymu yn dilyn
pryderon, y rhoddwyd sicrwydd gan ohebiaeth o Awstralia, yn hytrach nag unrhyw
arolygiad uniongyrchol o’r sefydliad o’r DU. 577

Amodau’n gyffredinol
14. Rhoddwyd cymeradwyaeth gan y Llywodraeth i sefydliad Byddin yr
Iachawdwriaeth yn Riverview (Queensland) dderbyn plant mudol ym 1950, a
chadarnhawyd hyn ym 1952.578 Mynegwyd pryderon gan genhadaeth 1956 Ross am
y lefel wael iawn o lety a staff anaddas iawn, fel nad oedd gan y sefydliad unrhyw
beth i’w gymeradwyo ar gyfer plant mudol o gwbl, ac ar y sail honno, cafodd ei
roi ar y “gosbrestr” gyfrinachol o sefydliadau.579 Nid oedd adolygiad diweddarach
Llywodaeth y Gymanwlad yn cynnwys Riverview. Ymddengys bod hyn ar y sail eu
bod yn meddwl ei fod yn lletya bechgyn yn yr ystod ieuenctid yn unig. Efallai o
ganlyniad, parhawyd i anfon bechgyn i Riverview tan 1960.580
15. Roedd cytundeb 1957 y cyfeiriwyd ato uchod yn gofyn y dylai’r staff a oedd
yn gofalu am y plant fod o nifer digonol, yn cynnwys merched a bod cyn belled â
phosibl yn unigolion yr oedd ganddynt wybodaeth am a phrofiad o ddulliau gofal
plant. Cyfeiriwyd hefyd at yr angen bod gan y plant gyfle digonol i gymhathu i
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fywyd yn Awstralia, ac agweddau eraill o ofal,581 er yng ngoleuni’r prinder o adrodd
systematig, nid yw’r Ymchwiliad yn deall sut y gallai SAUK fod wedi bodloni bod yr
amodau hyn yn cael eu cwrdd.
Rydym yn nodi y penderfynwyd ym 1959 na fyddai mudwyr yn cael eu hanfon
bellach i Riverview oherwydd ei bod yn glir nad oedd yn dderbyniol mwyach.
Tra bod SAUK yn gweithredu proses dewis fwy manwl na rhai sefydliadau anfon
eraill, roedd ei brosesau goruchwylio ac ôl-ofal cyfyngedig yn golygu nad oedd yn
gofalu’n ddigonol am blant mudol i’w diogelu rhag y risg o gam-drin rhywiol.

2.7.4 Beth mae SAUK wedi’i wneud yn y cyfnod ôl-fudo?
16. Mewn ymateb i ymddiheuriad 2010 llywodraeth y DU, cynhyrchodd SAUK
ddatganiad a oedd yn cyfeirio at yr ymddiheuriad a roddwyd yn 2004 gan Fyddin yr
Iachawdwriaeth yn Awstralia i breswylwyr blaenorol a oedd wedi dioddef unrhyw
ffurf o gam-drin. Fe’i ailadroddwyd yn 2009, gyda gofid mawr am “unrhyw ran y
gallai fod gennym i achosi…plant mudol ddioddef camdriniaeth ac esgeulustod filoedd
o filltiroedd o’u cartref”. Nid yw SAUK wedi rhoi unrhyw iawndal neu iawn i unrhyw
blentyn mudol, er bod Byddin yr Iachawdwriaeth Awstralia wedi gwneud hynny).582
Er bod SAUK wedi ymddiheuro, nid ydym wedi gweld unrhyw dystiolaeth ei fod
wedi darparu unrhyw wasanaeth arall i blant mudol blaenorol megis cynghori, ac
nid yw wedi bod yn weithredol ynghylch iawndaliadau i unigolion.
Nid oedd datganiad SAUK nad oedd ganddo unrhyw gyfrifoldeb parhaus am y
plant a fudwyd ganddo’n gyson â’r hyn a ddisgwylid gan “riant-sefydliad” adeg
mudo.

581
582
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SVA000036_037.
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2.8

Cyngor Ymgynghorol Eglwys Loegr ar gyfer Anheddu’r
Ymerodraeth
1. Roedd Cyngor Ymgynghorol Eglwys Loegr ar gyfer Anheddu’r Ymerodraeth
(CEACES) yn rhan o Eglwys Loegr a neilltuwyd i reoli rhan Eglwys Loegr yn y
rhaglenni mudo plant. Roedd ganddo rôl logistaidd a darparu gwybodaeth yn
y rhaglenni mudo plant, gan gydlynu mudo plant â sefydliadau cysylltiedig yn
Awstralia.

2.8.1 Beth oedd rôl y CEACES mewn mudo plant?
2. O 1947-1965, roedd y CEACES yn gyfrifol am fudo 408 o blant i Awstralia. Yn
gyffredin â sefydliadau Eglwys Loegr eraill, roedd CEACES yn ystyried mudo fel
modd i fod o fudd i’r plant yn ogystal â chyfle i gadarnhau presenoldeb yr eglwys
yn Awstralia.583 Nid oedd y CEACES yn rheoli unrhyw sefydliadau gofal plant ond
yn darparu gwasanaethau gwybodaeth/logistaidd a oedd yn hwyluso mudo, mewn
ymateb i enwebiadau bloc a anfonwyd gan sefydliadau cysylltiedig ag Eglwys Loegr
yn Awstralia.584 Mudodd y CEACES blant i sefydliadau Eglwys Loegr yn Awstralia,
megis Clarendon yn Nhasmania a Chartrefi Swan amrywiol.585
3. Ni chlywodd yr Ymchwiliad unrhyw dystiolaeth gan blentyn mudol CEACES
blaenorol oedd yn honni ei fod wedi’i gam-drin yn rhywiol ond mae’r arbenigwyr
wedi nodi dau honiad o’r fath,586 ac mae ein tabl o adroddiadau pellach yn cynnwys
chwe honiad o gam-drin mewn cartrefi Swan,587 roedd y CEACES yn mudo plant
iddynt.

2.8.2 Beth oedd y CEACES yn ei wybod am honiadau cam-drin ei
blant mudol yn rhywiol?
4. Nid yw’r Ymchwiliad wedi gweld unrhyw dystiolaeth yr hysbyswyd CEACES
am honiadau neu dystiolaeth, yn ystod y cyfnod mudo, o gam-drin plant mudol yn
rhywiol588.

2.8.3 Oedd y CEACES wedi dangos lefel ddigonol o ofal i ddiogelu ei blant
mudol rhag eu cam-drin yn rhywiol?
Dewis
5. Mae memorandwm 1953 yn nodi ar ôl i blant gael eu cyfeirio i’r CEACES (y mae
ychydig yn wybyddus am y broses), fe’u gorfodwyd i gymryd rhan mewn proses
cyfweld a sgrinio eithaf trwyadl, a oedd yn cynnwys cyfweliadau gyda’u rhieni. O
1958, polisi CEACES’ oedd lle roedd rhiant gan blentyn a oedd yn fyw, byddai’r
plentyn hwnnw’n cael ei dderbyn ar gyfer mudo’n unig os byddai’r rhiant hefyd
wedi’i dderbyn i’w fudo a byddai’n dilyn y plentyn.589
EWM000460_002-003.
Constantine 11 Gorffennaf 2017 137/4-13; EWM000460_003-005.
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6. Ymddengys fod y CEACES yn dirprwyo gofal goruchwyliol i bwyllgorau lleol
cysylltiedig ag Eglwys Loegr neu i’r sefydliadau eu hunain.590 Ceir peth tystiolaeth o
adrodd am blant a fudwyd gan CEACES yn cael eu hanfon yn ôl i’r CS.591

Arolygu ac adrodd
7. Ymddengys fod y CEACES wedi cynnal un arolygiad, a gynhaliwyd gan
ei Ysgrifenyddes Ms Jones ym 1955 ac 1956. Mae’r wybodaeth a geir am ei
chanfyddiadau’n awgrymu eu bod yn gadarnhaol yn gyson: ymwelodd â phob cartref
ac roedd yn fodlon â’r hyn a welodd. Fodd bynnag, roedd ei barn yn anghytuno â
chanfyddiadau Cenhadaeth Ross a oedd yn cynnal ei harolygiad tua’r un adeg, ac a
oedd yn feirniadol o rai o’r cartrefi.592
Yn seiliedig ar y dystiolaeth a oedd ar gael, mae pryderon a oedd arolygiad y
CEACES a’r prosesau adrodd yn gadarn.

2.8.4 Materion ôl-fudo
8. Nid yw’r CEACES yn bodoli mwyach. Nid yw’r Ymchwiliad wedi gweld unrhyw
dystiolaeth sy’n berthnasol i fater cefnogaeth a iawndaliadau ar gyfer plant mudol
blaenorol yn achos CEACES.

EWM000460_005.
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2.9

Chwiorydd Nasareth
1. Mae Chwiorydd Nasareth (SoN) yn urdd Catholig o leianod a sefydlwyd yn y
bedwaredd ganrif ar bymtheg yn Ffrainc. Mae’n gweithredu drwy ddolen ryngwladol
o “Dai Nasareth”, sy’n darparu llety i’r lleianod a gwasanaethau gofal i’r gymuned leol.
Yn hanesyddol, roedd y SoN yn darparu gofal i blant a’r oedrannus. Fodd bynnag,
mewn adegau mwy diweddar, mae wedi cyfyngu’i waith i’r oedrannus. Rhoddodd
y Chwaer Anna Maria Doolan, Uchel Fam y SoN ar gyfer y Deyrnas Unedig,
dystiolaeth i’r Ymchwiliad ar ran y SoN.

2.9.1 Beth oedd rôl y SoN mewn mudo plant?
2. Mudodd SoN 145 o blant i Ganada, yn bennaf i ffermydd defaid, cartrefi teuluol
a ffermydd unigol, o 1881-1930. Roedd rhywfaint o fudo hefyd i Awstralia o 1928.
Ar ôl y Rhyfel, o 1945-1963, dywedwyd bod 63.1% o’r 958 o blant a fudwyd gan yr
Eglwys Gatholig wedi bod ‘mewn enw yng ngofal sefydliad Chwiorydd Nasareth’.593 Nid
oedd SoN wedi mudo plant ar ôl 1956. Rhoddodd y Chwaer Anna Maria dystiolaeth
er nad oes dogfennau o’r cyfnod amser i’r perwyl hwn, roedd yn deall mai rhesymeg
SoN ar gyfer mudo oedd rhoi gwell bywyd i’r plant, helpu i adeiladu’r wlad a helpu’r
boblogaeth Gatholig yn Awstralia.594
3. Yn ystod y cyfnod mudo, roedd SoN yn gyfrifol am hyd at 32 o Dai Nasareth yn
Lloegr a Chymru, roedd llawer ohonynt yn mudo plant. Roedd rhai tai’n ymddangos
yn fwy gweithredol mewn mudo nag eraill: er enghraifft mudodd Abertawe,
Caerliwelydd, Hammersmith a Southend 72, 43, 36 a 35 o blant yn y drefn honno.595
Ymatebodd SoN i geisiadau i fudo plant gan gynrychiolwyr hierarchaeth yr Eglwys
Gatholig yn Awstralia, gan gynnwys gan y Brawd Conlon (a oedd yn gysylltiedig â’r
Brodyr Cristnogol).596
4. Roedd SoN yn un o’r sefydliadau prin a oedd â rôl bwysig fel sefydliad yn y DU
yr anfonwyd plant ohono yn ogystal â sefydliad y derbyniwyd plant yn Awstralia.
Mudodd SoN yn y DU blant i’r sefydliadau SoN canlynol yn Awstralia:
a. Tŷ Nasareth, Geraldton;
b. Tŷ Nasareth, Camberwell (Victoria); a
c. Chartref Plant Amddifad San Joseff, Neerkol.
5. Mudodd SoN hefyd blant i sefydliadau roedd nifer o fudiadau eraill yn gyfrifol
amdanynt, sef y Chwiorydd Trugaredd (merched yn unig), y Salesiaid (bechgyn
yn unig), y Chwiorydd Elusengarwch, Chwiorydd y Galon Sanctaidd a’r Brodyr
Cristnogol (bechgyn yn unig).597
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6. Yn ystod Rhan 1 clywom am honiadau o gam-drin rhywiol gan wyth tyst a
fudwyd gan SoN.598 Yn ogystal, hysbyswyd SoN am sawl honiad fel a nodir isod.
Mae’r tabl o honiadau eraill a roddwyd i ni599 yn cyfeirio at chwe honiad o gam-drin o
fewn sefydliadau SoN.

2.9.2 Beth oedd SoN yn ei wybod am honiadau cam-drin ei blant mudol yn
rhywiol?
7. Mae un llythyr, a dderbyniwyd gan SoN ym mis Mawrth 1952, yn cyfeirio at
“gamymddygiad” difrifol iawn a “phlant â phroblemau”. Efallai mai bwriad y llythyr hwn
oedd crybwyll cam-drin rhywiol, ond mae’n amhosibl dod i unrhyw gasgliadau’r naill
ffordd neu’r llall.600
Yn gyffredinol nid yw’r Ymchwiliad wedi gweld unrhyw dystiolaeth i awgrymu
bod gan SoN wybodaeth bendant ynghylch honiadau neu dystiolaeth o gam-drin
plant mudol yn rhywiol.
Mae’r Ymchwiliad, fodd bynnag, yn ymwybodol iawn o brinder deunydd sy’n
gysylltiedig â mudo o archif SoN. O ystyried nifer y plant a fudwyd a’r cyfnod
amser roedd mudo wedi parhau, rydym wedi ein synnu gan absenoldeb deunydd
perthnasol yn ogystal â phrinder unrhyw esboniad am yr absenoldeb hwnnw.
Os yn wir nad oedd gan SoN wybodaeth am unrhyw faterion rhywiol, gallai hyn
mewn gwirionedd wedi bod oherwydd y diffygion yn ei systemau monitro rydym
yn eu trafod isod.
Yn gyffredinol, roedd plant yn agored i risg o gam-drin rhywiol, a ddylai fod wedi
cael ei ystyried gan HMG.
Pe byddai SoN wedi gweithredu proses fwy cadarn ar gyfer monitro lles y plant
hynny a fudodd, mae’n bosibl y byddai wedi gwybod mwy am honiadau penodol
o gam-drin rhywiol ac am y risg o gam-drin rhywiol yn fwy cyffredinol. Roedd
system fwy cadarn o fonitro’n fwy tebygol o fod wedi lleihau’r risg honno wrth
gychwyn ymyriadau i ddiogelu plant rhag cam-drin rhywiol, a niwed arall.

2.9.3 Oedd SoN wedi dangos lefel ddigonol o ofal i ddiogelu ei blant mudol
rhag eu cam-drin yn rhywiol?
Dewis
8. Dywedwyd wrthym bod y dystiolaeth gyfyngedig am broses dewis SoN yn
awgrymu unwaith y dewiswyd plentyn i’w fudo gan yr Uchel Fam o Dŷ Nasareth,
roedd y penderfyniad wedi’i wneud eu bod yn mynd i Awstralia. Byddai’r plentyn
yn cael ei archwilio gan weithiwr meddygol proffesiynol a gan weithiwr mudo

CM-A4 (1 Mawrth 2017 2-60); Oliver Cosgrove (1 Mawrth 2017 81-145); CM-A6 (1 Mawrth 2017 60-81); CM-A5 (3
Mawrth 2017 1-66); Francis Hanley (3 Mawrth 2017 66-82); Michael O’Donoghue (3 Mawrth 2017 83-168); CM-A13 (7
Mawrth 2017 48-64); a CM-A11 (8 Mawrth 2017 31-67).
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proffesiynol, y ddau o’r Adran Mudo, cyn iddynt gael caniatâd i hwylio.601 Fodd
bynnag, rydym yn deall bod y rhain yn wiriadau safonol ar gyfer pob plentyn a oedd
ar fin mudo ac nad ydynt yn adlewyrchu unrhyw broses gan SoN ei hun.
9. Ceir tystiolaeth o SoN yn cydweithredu ag ymweliadau recriwtio “uniongyrchol”
gan gynrychiolwyr o Awstralia pan na chymeradwywyd yr uchod gan y CCWC (er
nad oedd SoN o bosibl yn gwybod am yr anghymeradwyaeth hon). Ymddengys bod
pryder o fewn SoN i fodloni nifer y plant y gofynnwyd amdanynt gan Awstralia; a
gwnaeth y plant a fudwyd gan SoN ym 1947 hynny heb gytundeb cynnal a chadw
mewn grym (er iddo gael ei ôl-ddyddio ar ôl hynny).602 Mae’r Ymchwiliad wedi
gweld llythyr 1952 gan Uchel Fam Gyffredinol SoN i Dŷ Nasareth, Hammersmith lle
hysbysodd y blaenorol yr olaf fod “angen[u]gain o ferched yn syth ar gyfer Tŷ Nasareth,
Geraldton, WA, ac rwyf yn rhoi caniatâd i’r merched fynd”.603 Rydym yn ystyried bod
hyn yn adlewyrchu tôn amhersonol y broses dewis yn aml, lle roedd buddiannau’r
sefydliad yn ymddangos yn fwy pwysig na buddiannau’r plant.
10. Clywodd yr Ymchwiliad gan arbenigwyr y cafwyd caniatâd rhieni mewn canran
arbennig o isel o’r plant a fudwyd gan SoN.604
Nid oedd gan SoN broses dewis drwyadl ar gyfer plant mudol. Ymddengys mai’r
flaenoriaeth oedd cwrdd â’r cwotâu a ofynnwyd gan Awstralia, ac nid a fyddai
pob plentyn unigol yn elwa o fudo. Mae hyn yn awgrymu bod lles sefydliadol yn
cymryd blaenoriaeth dros les plant unigol lle roedd dewis o dan sylw ac mae hyn
yn hysbysu ein hagwedd tuag at fater ehangach lefel ddigonol o ofal.

Arolygiadau sefydliadau
11. Clywodd yr Ymchwiliad dystiolaeth y byddai’r Uchel Fam Gyffredinol o Loegr,
gydag un neu fwy o aelodau ei Chyngor, yn cynnal arolygiadau o Dai Nasareth yn
Awstralia unwaith bob tair blynedd. Gellid bod wedi cysylltu â’r Uchel Famau ar
adegau eraill; ac mae peth dystiolaeth sy’n ymwneud ag ymweliadau â’r cartrefi gan
yr adrannau lleol lles plant. Clywom dystiolaeth gan y Chwaer Anna Maria y gellid
bod wedi anfon adroddiadau o adrannau lles plant yn ôl i’r CCWC, ond nid oedd
unrhyw dystiolaeth i awgrymu eu bod wedi’u hanfon i SoN yn y DU.605
12. Fodd bynnag, derbyniodd y Chwaer Anna fod y dogfennau’n awgrymu lle
gwyddid am arolygiadau o flaen llaw, roedd y cartrefi’n dueddol o drefnu eu hunain
a mabwysiadu sail fwy cadarnhaol i baratoi ar gyfer arolygiad.606 Yn yr un modd,
awgrymodd tystiolaeth Mr Cosgrove y byddai ymweliadau arolygu’n golygu llawer
iawn o gynllunio o flaen llaw. Roedd yn cofio bod plant mudol blaenorol wedi
gwneud honiadau’n aml na chaniatwyd i arolygwyr ryngweithio gyda phlant i unrhyw

Doolan 13 Gorffennaf 2017 128/7-11; 130/10-13.
Doolan 13 Gorffennaf 2017 122/1-4; 124/25; 128/22-24; 152/10-21; Lynch 11 Gorffennaf 2017 86/16-25; 88/20-23;
95/13-21; 97/16-18; EWM000402-010. Gweler hefyd ar yr ymweliadau recriwtio “uniongyrchol” Stock 18 Gorffennaf 2017
53; Lynch a Constantine 17 July 2017 162-163 a Datganiad Cloi SoN, paragraff 58.
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raddau helaeth; y byddai sefydliadau’n cael eu glanhau a’u tacluso cyn unrhyw
ymweliad; ac y byddai plant yn cael eu “hymdacluso” gan, er enghraifft, roi esgidiau
iddynt lle roeddent fel arfer yn mynd o gwmpas yn droednoeth.607
13. Mae’r broses hon yn cyflwyno tystiolaeth bod SoN yn ceisio cael peth asesiad
“yn ymarferol” o’r sefydliadau Nasareth yn Awstralia. Fodd bynnag, o ystyried y
cynllunio o flaen llaw y cyfeirir ato uchod, mae adroddiadau arolygiadau o’r fath
yn debygol yn unig o fod wedi rhoi asesiad arwynebol o amodau gofal y plant ac
o ystyried yr hinsawdd o fewn llawer o’r cartrefi, mae’n annhebygol y byddai plant
yn teimlo eu bod yn gallu siarad yn rhydd os siaradwyd â nhw o gwbl. Ni cheir
tystiolaeth hefyd bod ymweliadau o’r fath wedi’u cynnal yn y sefydliadau nad
oeddent yn rhai Nasareth yn Awstralia roedd y SoN yn mudo plant iddynt.

Goruchwyliaeth/ôl-ofal
14. Ceir cyfeiriadau yn y dogfennau bod y Tai Nasareth yn Awstralia yn anfon
adroddiadau cynnydd ar blant at yr Uchel Fam yn Nhŷ Nasareth, Hammersmith,
Llundain, ond nid ydym wedi gweld unrhyw dystiolaeth glir pa mor aml yr anfonwyd
yr adroddiadau hyn ac nid oes unrhyw gopïau o adroddiadau o’r fath yn aros yn
archif y SoN. Efallai mai’r rheswm am hyn yw yr anfonwyd yr adroddiadau i’r CCWC,
ond nid yw ei archif yn cynorthwyo gydag unrhyw nifer o’r adroddiadau hyn.608
15. Nid oes felly unrhyw dystiolaeth glir o system adrodd fel y rhai a weithredwyd
gan sefydliadau eraill a oedd yn cymryd rhan mewn mudo plant. Felly nid yw’r
Ymchwiliad yn gallu asesu a oedd adroddiadau Tŷ Nasareth yn fecanwaith effeithiol
ar gyfer archwilio lles y plant ai peidio.
16. Roedd y sefyllfa’n wahanol iawn mewn perthynas â’r plant hynny a anfonwyd
i sefydliadau a gynhaliwyd gan fudiadau ar wahân i rai’r SoN yn Awstralia, lle nad
oedd unrhyw ddilyniant: “unwaith y trosglwyddwyd y plant i ofal y Brodyr Cristnogol,
ni fyddem wedi dilyn eu hynt; y byddai’r Brodyr Cristnogol yn gyfrifol am eu dyfodol a’u
gofal yn mynd yn eu blaen.” Dyma’r dull a fabwysiadwyd gan SoN oherwydd “nad oedd
ganddynt unrhyw reswm i ddrwgdybio’r urddau eraill”. Derbyniodd y Chwaer Anna fod
y dull hwn yn debygol o fod wedi golygu nad oedd gan SoN “unrhyw fodd o wybod pa
mor dda y gofalid am y plant”.609
Roedd methu â chael unrhyw system adrodd mewn grym o gwbl ar gyfer yr
holl gartrefi nad oeddent yn rhai SoN yn anghyfrifol ac yn torri disgwyliadau’r
Swyddfa Gartref, ac arfer disgwyliedig y dydd. Nid oedd ei system adrodd gan
gartrefi SoN hefyd yn gwbl effeithiol.
Fel yn achos y Gynghrair, ni allwn dderbyn bod y methiant i gadw cofnodion
mudo’n esgeulustod diarwybod. Mae’n nodi methiant i ystyried lles ac anghenion
y plant fel blaenoriaethau. Mae hyn yn rhoi mewnwelediad ychwanegol i ni
ynghylch y gofal a roddwyd i’r plant ar adeg y rhaglenni mudo.
Yng ngoleuni’r holl dystiolaeth y cyfeirir ati uchod, nid oedd SoN wedi cymryd
lefel ddigonol o ofal i ddiogelu ei phlant mudol rhag risg cam-drin rhywiol.
INQ000034_026-027.
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2.9.4 Beth mae SoN wedi’i wneud yn y cyfnod ôl-fudo?
17. Dechreuodd SoN dderbyn adroddiadau’n honni cam-drin rhywiol gan blant
mudol blaenorol yn y 2000au cynnar, a daeth llawer mwy i’w sylw yn ystod eu
hymwneud â’r Ymchwiliad hwn.610
18. Yng nghanol y 2000au, cyllidwyd cynllun ar y cyd gan SoN a’r Gymdeithas Plant
Catholig (San Steffan) (CCSW) a oedd yn cynnig gwasanaethau cynghori i blant
mudol blaenorol dros dair/bedair blynedd, ac mae peth cyllid sy’n gysylltiedig â’r
cynllun hwn ar gael o hyd i’w ddefnyddio gan blant mudol blaneorol.611
19. Cyfrannodd SoN yn ariannol at ‘Beyond Healing’, cynllun gwneud iawn yn
Awstralia a sefydlwyd i gynorthwyo plant mudol blaenorol i ddelio â thrawma’r camdrin roeddent wedi’i ddioddef, ac i’w helpu i geisio iawndal priodol gan y sefydliadau
a oedd yn gysylltiedig Roedd y cynllun yn cynnwys cyfryngu rhwng plant mudol
blaenorol a sefydliadau oedd yn ymwneud â’u mudo, a arweiniodd at rywfaint
o daliadau ariannol a/neu ysgrifennu llythyrau ymddiheuro ar gyfer plant mudol
blenorol.612
20. Yn ogystal, ym mis Ionawr 2005, ymddiheurodd SoN wrth blant mudol
blaenorol, a ailadroddwyd yn ystod ei thystiolaeth o’n blaen.613
Mabwysiadwyd dull mwy adeiladol gan SoN i roi cefnogaeth a iawndaliadau i
blant mudol blaenorol a oedd yn honni cam-drin rhywiol na sefydliadau eraill, er
nad yw wedi talu iawndal am gam-drin rhywiol ar unrhyw sail ragweithiol.

Doolan 13 Gorffennaf 2017 138/17-24.
Doolan 13 Gorffennaf 2017 144, llinell 24 i 145, llinell 7; gweler hefyd SNZ000047.
612
Doolan 13 Gorffennaf 2017 141/5-22; SNZ000067_010.
613
Doolan 13 Gorffennaf 2017 14-24; 143/18-144/9; SNZ000077_023.
610
611

127

2.10 Y Tad Hudson’s
1. Sefydlwyd y Tad Hudson’s (FH) ym 1902 fel Cymdeithas Achub Esgobaeth
Birmingham ar gyfer diogelu plant Catholig digartref a heb ffrindiau. Adeiladodd FH
rwydwaith o gartrefi a hosteli plant yn ardal Birmingham. Tyst corfforaethol FH oedd
Mr Andrew Quinn, ei Brif Swyddog Gweithredol ers mis Ebrill 2015.614

2.10.1 Beth oedd rôl FH mewn mudo plant?
2. Mudodd FH 132 o blant i Awstralia o 1947-1956. Cydlynwyd ei fudo plant gan
is-bwyllgor y Cyngor Lles Plant Catholig (CCWC), roedd FH yn aelod ohono. Roedd y
Canon Flint, gweinyddwr FH, hefyd yn ysgrifennydd y CCWC, ac yn aelod o’r Cyngor
Catholig ar gyfer Datblygiad Dramor (CCBOS).
3. Ni welodd yr Ymchwiliad unrhyw dystiolaeth o resymeg am gynnwys FH mewn
cymlluniau mudo plant. Fel aelod o’r CCWC, roedd yn debygol bod FH yn rhannu
rhesymeg y CCWC ar y cyfan.615
4. Dewiswyd plant o gartrefi’r FH, a oedd yn bennaf yn Coleshill (Birmingham), neu
mewn cartrefi a oedd yn perthyn i urddau crefyddol: dewiswyd 39 o’r 132 o blant o
Dŷ Nasareth.616
5. O’r 132 o blant FH a fudwyd, aeth 80 i sefydliadau yng Ngorllewin Awstralia
(gan gynnwys 47 i sefydliadau’r Brodyr Cristnogol yn Castledare, Tardun, Clontarf a
Bindoon) ac aeth 26 i San Joseff, Neerkol (Queensland). Aeth y gweddill naill ai at y
Chwiorydd Trugaredd neu Chwiorydd Nasareth yn Ne Awstralia, Victoria neu Dde
Cymru Newydd (NSW), neu at y Salesiaid yn Tasmania.617
6. Mae Comisiwn Brenhinol Awstralia ac ymchwiliadau cynharach wedi adrodd am
lefelau arwyddocaol o gam-drin rhywiol yng Nghartref Plant Amddifad San Joseff,
Neerkol.618 Yn ystod Rhan 1 clywom am honiadau o gam-drin rhywiol gan ddau dyst
a fudwyd gan FH: CM-A17 ac Edwrad Delaney.619 Yn ogystal, hysbyswyd FH am sawl
honiad fel a nodir isod.

2.10.2 Beth oedd FH yn ei wybod am gam-drin rhywiol honedig ei blant
mudol?
7. Dywedodd Mr Quinn nad oedd adolygiad FH o ffeiliau yn 2016, wedi datgelu
unrhyw wybodaeth bod FH yn ymwybodol yn ystod y cyfnod mudo o honiadau neu
dystiolaeth o gam-drin plant mudol yn rhywiol.620. Ni welodd yr Ymchwiliad unrhyw
dystiolaeth i wrthddweud hyn.621
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Fodd bynnag roedd plant yn agored i risg o gam-drin rhywiol, a ddylai fod wedi
cael ei hystyried gan FH. Pe byddai FH wedi gweithredu proses fwy cadarn ar
gyfer monitro lles y plant hynny a fudodd, mae’n bosibl y byddai wedi gwybod
mwy am honiadau penodol o gam-drin rhywiol ac am y risg o gam-drin rhywiol
yn fwy cyffredinol. Roedd system fwy cadarn o fonitro’n fwy tebygol o fod wedi
lleihau’r risg honno wrth gychwyn ymyriadau i ddiogelu plant rhag cam-drin
rhywiol, a niwed arall.

2.10.3 Oedd FH wedi cymryd lefel ddigonol o ofal i ddiogelu ei blant mudol
rhag eu cam-drin yn rhywiol?
Dewis
8. Roedd FH yn ôl pob golwg wedi ystyried y cwestiwn a oedd lleoliad rhagorach
i bob plentyn drwy fabwysiadu neu ddychwelyd at eu teulu. Fel arall prin yw’r
dystiolaeth o feini prawf dewis ond am y rhai hynny a osodwyd gan awdurdodau
Awstralia; a’r gwiriadau meddygol arferol a gwiriadau eraill.622 Esboniodd Mr Quinn
y rhoddwyd caniatâd ar gyfer pob un o’r 132 o blant a fudwyd: mewn 56 o achosion
gan riant, mewn 70 o achosion gan y Gweinyddwr, ac mewn chwe achos gan fudiad
arall.623 Rydym yn nodi tra bod mam CM-A17 wedi arwyddo’r ffurflen caniatâd,
ysgrifennodd yn hwyrach at y Canon Flint yn dweud nad oedd wedi rhoi gwybod
iddi bod ei phlant yn cael eu mudo.624
9. Mae hyn yn codi cwestiwn am a oedd caniatâd rhiant yn derbyn yr holl
wybodaeth mewn gwirionedd ymhob achos, er bod y dystiolaeth yn awgrymu
bod FH wedi gwneud mwy o ymdrech na rhai sefydliadau anfon i gael rhyw fath o
ganiatâd yn achos pob plentyn.
10. Fodd bynnag, mae’r Ymchwiliad yn nodi yn achos grŵp o ferched a anfonwyd
o Dŷ Nasareth yn Rednal, roedd y Canon Flint wedi arwyddo’r ffurflenni mudo fel y
sefydliad nawdd yn ogystal â gwarcheidwad y plentyn625 (a digwyddodd hyn hefyd
yn achos Edward Delaney).626 Mae’r Ymchwiliad yn ystyried lle roedd un unigolyn
wedi arwyddo dwy agwedd y ffurflen mudo yn y modd hwn, yn arbennig lle roedd
yr unigolyn hwnnw’n ymddangos ei fod wedi bod yn adfocad cryf dros fudo plant,
mae hyn yn codi cwestiynau am wrthdaro buddiannau yn narpariaeth y cydsyniad
hwnnw; ac a oedd cymeradwyo mudo er lles gorau’r plentyn yn wirioneddol.
11. Clywodd yr Ymchwiliad dystiolaeth fod rhai plant mudol a fudwyd gan FH ym
1947 neu 1948 wedi’u hanfon cyn bod cytundeb cynnal a chadw ysgrifenedig mewn
grym.627 Mae hyn y cyd-fynd â’r dystiolaeth ehangach yr ymddengys ar brydiau bod
canolbwynt sefydliadau mudo’r Eglwys Gatholig ar fudo plant cyn gynted â phosibl, a
allai fod wedi gweithredu’n niweidiol i blant unigol.628
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Goruchwyliaeth/ôl-ofal
12. Nid yw FH wedi gallu lleoli unrhyw gyfeiriad at bolisïau neu drefnau diogelu o
1945-1974, neu unrhyw ddogfennau ynghylch monitro lles plant mudol. Nid oedd
unrhyw system mewn grym a oedd yn gofyn am adroddiadau cynhwysfawr ar blant
unigol i’w hanfon yn ôl i FH. Roedd rhai adroddiadau gan rai sefydliadau a gan y
CCWC, ond roedd y rhain yn anghyson mewn hyd, amlder a manylder, ac o ystyried
rolau’r Canon Flint o fewn FH, y CCWC a’r CCBOS, nid yw bob amser yn glir ym
mha gapasiti roedd y ffurf gyfyngedig hon o fonitro’n cael ei chynnal.629 Roedd yn
nodweddiadol o agwedd y Brodyr Cristnogol yn Ngorllewin Awstralia nad oeddent
yn cadw cofnodion ar blant unigol.630 Yn ein barn, dylid bod wedi gofyn am fwy o
wybodaeth am y plant a’i hanfon yn ôl i’r DU.
13. Anogwyd plant unigol i ysgrifennu llythyrau gan y Tad Stinson.631 Rydym yn
ystyried ei bod yn bwysig bod plant yn gallu ysgrifennu llythyrau, ond nad oedd hyn
mewn unrhyw fodd yn ddewis arall ar gyfer monitro swyddogol ac annibynnol, yn
arbennig oherwydd bod ysgrifennu llythyrau’n cael ei gynnal yn y ffordd y clywom yr
oedd (gan gynnwys archwilio llythyrau ac arddweud eu cynnwys: gweler Rhan B.2).
Fodd bynnag ymddengys bod FH yn ystyried hyn yn fwy fel modd i hysbysebu neu
recriwtio na modd i oruchwylio neu ddarparu ôl-ofal.632
14. Roedd gan swyddogion lles Awstralia rywfaint o ran gyda’r sefydliadau derbyn
Catholig. Fodd bynnag, rydym wedi gweld cyfeiriad mewn cofnodion CCWC o
1952 at “ddealltwriaeth wych rhwng y Brodyr, y Lleianod a’r Adran”633 a symudiad o
arolygiadau annisgwyl o sefydliadau i adolygiadau a gynlluniwyd.
Byddai adolygiadau a gynlluniwyd wedi gwneud arolygiadau’n llai effeithiol a
thrwyadl. Hefyd, ni cheir tystiolaeth yr anfonwyd unrhyw adroddiadau gan yr
awdurdodau lles plant yn Awstralia i FH yn y DU.634
15. Yn gyffredinol, mae’r Ymchwiliad yn cytuno â’r Athro Lynch a’r Athro
Constantine bod y monitro a wnaethpwyd gan FH tuag at ben mwy minimol yr
amrywiaeth o sefydliadau a archwiliwyd.635 Ymddengys bod FH wedi tybio y byddai
lles y plant wedi’i ddiogelu oherwydd bod y Gweinidog Mudo yn Awstralia yn
gyfrifol yn gyfreithiol amdanynt a byddent mewn sefydliad Catholig.636
Ymddengys nad oedd yr ymddiriedaeth hon â sail dda iddi, o ystyried yr
adroddiadau ysbeidiol a dderbyniwyd mewn gwirionedd.637 Nid oedd yn rhesymol
bod FH wedi dirprwyo cyfrifoldeb am les y plant yn y modd hwn. Rydym yn
ystyried bod arfer rhesymol ar yr adeg honno’n gofyn am ffurf fwy effeithiol o
oruchwylio ac ôl-ofal gan y sefydliad anfon.
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16. Mae’r Ymchwiliad yn ystyried y byddai FH wedi gwybod am yr hyn a ddisgwylid
ganddynt yn achos monitro yn o leiaf y ffyrdd canlynol:
a. Roedd y Canon Flint yn ymwybodol o’r reoliadau drafft a ddosbarthwyd gan
y Swyddfa Gartref i asiantaethau anfon ym 1952, a gyfeiriodd at yr angen i
sicrhau monitro ôl-fudo, gan gynnwys adroddiadau ysgrifenedig blynyddol;638
ac
b. rydym yn nodi bod argymhellion lluosog yng nghofnodion CCWC y dylai
sefydliadau gael eu harolygu.639
Yng ngoleuni’r dystiolaeth y cyfeirir ati uchod, ni chymerodd FH lefel ddigonol o
ofal i ddiogelu ei blant mudol rhag y risg o gam-drin rhywiol.

2.10.4 Beth mae FH wedi’i wneud yn y cyfnod ôl-fudo?
17. Ym 1995, honnodd plentyn mudol blaenorol drwy’r CMT eu bod wedi’u camdrin yn rhywiol ac yn gorfforol yn Awstralia.640 Nid oedd yr unigolyn wedi’i leoli yng
nghartrefi FH ond yn Nhŷ Nasareth. Adroddodd y gweithiwr ar ddyletswydd am
hyn wrth y gweithiwr cymdeithasol hŷn a gysylltodd â’r plentyn mudol blaenorol a’r
CMT.641
18. Ym 1997, dywedodd chwaer plentyn mudol blaenorol fod ei brawd wedi’i gamdrin yn rhywiol yn Awstralia a’i bod yn dymuno gweld ei gofnodion. Gwnaethpwyd
ymdrechion i sicrhau bod cefnogaeth gan yr unigolyn yn Awstralia.642
19. Hysbyswyd FH bod plentyn mudol a fu farw ym 1997 wedi’i gam-drin yn rhywiol
gan y Brodyr Cristnogol.643 Gan fod yr unigolyn wedi marw, ystyriwyd nad oedd
modd gwneud unrhyw beth.
20. Ym 1998, dywedodd chwaer plentyn mudol blaenorol wrth FH fod ei chwaer
wedi’i cham-drin yn rhywiol a’i chwipio cyn mynd i Awstralia.644 Cyfathrebodd FH a’r
CMT â’i gilydd ynghylch sicrhau bod cofnodion ar gael.645
21. Yn 2010, gwnaethpwyd honiad pellach wrth FH am gan-drin rhywiol gan y
Brodyr Cristnogol.646 Nid yw ymateb FH i’r honiad hwn yn glir.
22. Yn 2016, adolygwyd y ffeiliau, a darllenwyd honiad a wnaethpwyd ym 1992,
a’i drosglwyddo i FH yn 2002.647 Y rheswm pam na ddarllenwyd y ffeiliau tan 2016,
oedd y cymerwyd y ffeiliau gan y Prosiect Plant Mudol yn Awstralia yn 2002,
parhaodd gwaith o fewn y prosiect hwnnw, a dychwelwyd y ffeiliau’n ffurfiol i FH
yn 2005. Nid yw’n glir pam na throsglwyddwyd y wybodaeth am honiadau o gam-
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drin rhywiol yn ôl i FH, er ei bod yn cael ei thrin gan asiantaeth wahanol ar yr adeg
honno. Nid yw’n glir y gwnaethpwyd unrhyw beth gan FH yn benodol mewn ymateb
i’r honiad hwnnw pan ddarganfuwyd y wybodaeth yn 2016.
23. Yn olaf, honnodd un plentyn mudol ei fod wedi’i gam-drin yn rhywiol yn ystod
y daith ar y trên i’r llong. Datgelwyd drwy broses dehongli’r Ymchwiliad mai’r
troseddwr honedig yn yr achos hwn oedd y Canon Flint.648 Os yw’n wir, mae’n
syfrdanol o ystyried rhan fawr y Canon Flint yn y cynllun ac mewn tri sefydliad
Catholig gwahanol. Er y gwyddid bod y Canon Flint wedi marw ers 1982, adroddwyd
am y mater wrth heddlu Swydd Warwig a hysbyswyd cyfreithiwr y plentyn mudol
blaenorol.649
Tra nad oes tystiolaeth gennym am ymatebion FH i’r holl honiadau o gam-drin
plant mudol yn rhywiol sydd wedi dod i’w sylw yn ystod y cyfnod ôl-fudo, mae
ei ymatebion yn yr achosion hynny lle nad oes gennym wybodaeth wedi bod yn
ddigonol ar y cyfan.
24. Mae gan FH Bolisi Cam-drin Hanesyddol.650 Bydd yn cymryd honiadau’n
ddifrifol, yn eu trosglwyddo i’r heddlu (hyd yn oed pan fydd y troseddwr honedig
wedi marw) ac yn cynnig cefnogaeth a chyngor priodol.
25. Mae wedi cyllido’r gwasanaeth Origins (gwasanaeth gwaith cymdeithasol
proffesiynol a sefydlwyd ym 1993, a raddiwyd yn rhagorol gan Ofsted) hyd at werth
o £874,000); ac wedi cymryd rhan mewn trafodaethau o gwmpas y bwrdd a ffurfio
arfer da yn y Good Practice Guide on Access to Information for Adult Care Leavers yn
2016.651
26. Mewn perthynas â chynghori, mae’r Prif Swyddog Gweithredol yn penderfynu a
fyddai cynghori annibynnol yn cael ei gyllido gan FH. Fodd bynnag, ni ofynnwyd i FH
ddarparu’r gwasanaeth hwnnw.652
27. O’r 130 o blant mudol blaenorol FH, mae 110 wedi gwneud ymholiadau o un
fath neu’i gilydd, ac mae FH yn datgan bod perthynas dda iawn ganddo â’r CMT.653
28. Er bod yr Eglwys Gatholig wedi ymddiheuro’n gasgliadol, a bod peth iawndal
wedi’i dalu dramor, nid yw FH cyn hyn wedi gwneud unrhwy ddatganiadau
cyhoeddus neu dalu unrhyw iawndal ar gyfer cam-drin plant yn rhywiol.654 Yn
ystod y gwrandawiad, ymddiheurodd Mr Quinn ar ran FH, gan ddweud ei fod wedi
clywed am “adroddiadau newydd o gam-drin rhywiol, corfforol ac emosiynol ofnadwy”.
Mynegodd “edifeirwch” ac ymddiheurodd wrth yr holl blant a’u teuluoedd a oedd
wedi dioddef neu wei’i trawmateiddio o ganlynniad i fudo plant.655
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Mae’r Ymchwiliad yn croesawu’r ymddiheuriad gan FH wrth ddioddefwyr camdrin plant yn rhywiol yn ystod y gweithrediadau hyn, ond mae’n anffodus na
roddwyd unrhyw ymddiheuriad cyn hyn. Hefyd tra bod FH wedi cymryd camau i
roi cymorth ac iawndaliadau i blant mudol blaenorol sy’n honni cam-drin rhywiol,
nid yw wedi cynnig iawndal am gam-drin rhywiol yn rhagweithiol.
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2.11 Yr Eglwys Gatholig
1. Yn yr adran hon rydym yn ystyried rôl gyffredinol yr asiantaethau Catholig mewn
mudo plant, gyda chanolbwynt penodol ar yr asiantaethau anfon hynny a oedd yn
gysylltiedig â’r Eglwys Gatholig ar wahân i’r Tad Hudson’s a Chwiorydd Nasareth,
sydd wedi’u hystyried ar wahân yn adrannau 2.9 a 2.10. I’n cynorthwyo i ddeall y
maes hwn, ystyriwyd tystiolaeth tyst gennym gan y Parch Christopher Thomas (o
Gynhadledd yr Esgobion Catholig), yr Esgob Howard Tripp (o Gymdeithas Achub
Gatholig Suthwark), Mary Gandy o Gyngor Lles Plant Catholig), y Dr Rosemary
Keenan (o Gymdeithas y Plant Catholig (San Steffan) a’r Gwir Barchedig Marcus
Stock.

2.11.1 Beth oedd rôl gyffredinol yr Eglwys Gatholig mewn mudo plant?
2. Cyn y Rhyfel, mudodd asiantaethau Catholig dros 10,000 o blant i Ganada,656 ac
115 i Awstralia.657 Mudodd wedyn amcangyfrif o 958 o blant i Awstralia gyda 946 o
dan nawdd Pwyllgor Mudo Catholig Awstralia (“ACIC”), o 1945‑1956.658
3. Roedd rhesymegau’r asiantaethau Catholig ar gyfer eu cynnwys yn y rhaglenni’n
cynnwys buddiannau gorau’r plentyn, darparu amodau byw gwell ar eu cyfer, diogelu
eu ffydd grefyddol, twf y ffydd Gatholig o fewn Awstralia ei hun, ystyriaethau
ariannol a’r anogaeth ymerodrol gymdeithasol o boblogi’r Ymerodraeth â hil
Brydeinig wyn.659 Mae dogfennau o’r cyfnod hwnnw’n cyfeirio at apêl mudo fel
“achub plant rhag rhieni annymunol ”660 a sicrhau bod plant yn cael eu “hachub”.661
4. Rhoddodd y tystion a’r arbenigwyr ddealltwriaeth i ni ynghylch y sefydliadau
Catholig cyffredinol a oedd yn gysylltiedig â mudo ar ôl y Rhyfel, y gellir ei chrynhoi
fel a ganlyn:
a. y Cyngor Lles Plant Catholig (CCWC), a oedd o 1929 yn gorff ambarél ar gyfer
cymdeithasau esgobaethol662 a oedd yn gysylltiedig â mudo (er bod ganddo
gyfrifoldeb lles plant ehangach), a oedd yn trafod egwyddorion cyffredinol
ac yn cynnal peth monitro ôl-ofal cyfyngedig o’r plant ond nid oedd ganddo
unrhyw rôl oruchwyliol neu reolaethol;663
b. y Cyngor Catholig ar gyfer Anheddu Tramor Prydeinig (CCBOS), yr oedd
ganddo o 1939, reolaeth unigryw dros fudo ac anheddu pob plentyn/unigolyn
ifanc hyd at 17 oed, a’r sefydliad roedd llywodraeth y DU’n credu ei bod delio
ag ef hyd at 1948;664 a’r
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c. Cyngor Mudo Catholig Ffederal (FCIC), is-bwyllgor y gynhadledd esgobaethol
yn Awstralia, a, o 1947, oedd y sefydliad Catholig yr oedd ganddo’r cytundeb
mudo plant furffiol gyda HMG.665
5. Wedi mudo, rhoddwyd gwarchodaeth plant yn sefydliadau’r Brodyr Cristnogol yn
Awstralia i’r Gymdeithas Mudo a Lles Esgobaethol Catholig (CEMWA) yn hytrach nag
i’r Brodyr eu hunain.
6. Roedd peth amhendantrwydd yn eglur ynghylch sut y byddai’r sefydliadau
gwahanol a’r unigolion o’u mewn yn gweithredu mewn arfer: er enghraifft, roedd
y Brawd Conlon (yn gysylltiedig â’r Brodyr Cristnogol) yn mynd ar ymweliadau
recriwtio uniongyrchol ar ran awdurdodau’r eglwys yn Awstralia,666 ond yn arwyddo
rhai dogfennau ar ran y CCWC; a’r Canon Flint oedd gweinyddwr y Tad Hudson’s
yn ogystal ag Ysgrifennydd CCBOS o fis Ebrill 1947, ac Ysgrifennydd Mudo’r CCWC
rhwng yr 1950au cynnar ac 1956.667
7. Yng Nghanada, derbyniwyd rhai plant a fudwyd gan yr Eglwys Gatholig yng
Nghartref San Siôr yn Ottawa ac yna eu lleoli ar ffermydd unigol neu gyda rhieni
maeth. Yn Awstralia, roedd y sefydliadau derbyn yn cynnwys Cartref Plant Amddifad
San Vincent de Paul, Goodwood San Joseff, Neerkol, ac ysgolion y Brodyr Cristnogol
(Castledare, Clontarf, Tardun a Bindoon). Aeth hanner y plant a fudwyd ar ôl y Rhyfel
i Sefydliadau’r Brodyr Cristnogol.668
8. Fel a ddisgrifir yn Rhan B.2 uchod, mae sawl adroddiad ac ymchwiliad blaenorol
wedi ystyried mater cam-drin plant yn rhywiol mewn sefydliadau yn Awstralia roedd
asiantaethau Catholig yn Lloegr a Chymru’n mudo plant iddynt.
9. Cofnododd Comisiwn Brenhinol Awustralia, yn ei Astudiaeth Achos 26 i San
Joseff Neerkol, fod yr Ymchwiliad ‘Forde’ blaenorol wedi arsylwi bod cam-drin
rhywiol yn y cartref plant amddifad yn cael ei gyflawni gan amrywiaeth o unigolion,
gan gynnwys gweithwyr, ymwelwyr ac offeiriaid. Clywodd y Comisiwn gan 12 o
breswylwyr blaenorol a roddodd fanylion manwl am gam-drin corfforol a rhywiol
difrifol yn y cartref plant amddifad.669
10. Yn achos sefydliadau Brodyr Cristnogol Gorllewin Awstralia, daeth adroddiad
y Lost Innocents i’r casgliad tra bod ei ymchwiliad yn ymwneud â sefydliadau plant
mudol yn Awstralia, “mae pedwar sefydliad y Brodyr Cristnogol yn amlygu’u hunain fel
y mwyaf ar fai yn eu dyletswydd o ofal mewn perthynas â’r trais corfforol a rhywiol a
ddigwyddodd o’u mewn”.670

Nododd yr arbenigwyr mai dyma'r unig sefydliad o'r fath a oedd wedi'i leoli tu allan i'r DU (er bod y cytundeb â Swyddfa
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11. Yn ei Astudiaeth Achos 11 i’r sefydliadau hyny, clywodd Comisiwn Brenhinol
Awstralia dystiolaeth ynghylch llawer o fechgyn yn cael eu cam-drin yn rhywiol,
yn gorfforol ac yn emosiynol. Rhoddodd unarddeg o ddynion dystiolaeth lafar yn
y gwrandawiadau, lle gwnaethant honiadau ynghylch cam-drin rhywiol yn erbyn
un ar bymtheg o Frodyr Cristnogol. Darganfu’r Comisiwn ymhob degawd o 1919
i’r 1960au, fod honiadau o gam-drin plant yn rhywiol yn erbyn y Brodyr, roedd y
Cyngor Taleithiol yn gwybod amdanynt; ac ymhob degawd o’r 1930au i’r 1950au,
gwnaethpwyd honiadau yn erbyn Brodyr y cafwyd honiadau blaenorol yn eu herbyn.
Daeth i’r casgliad fod arweinyddiaeth y Brodyr Cristnogol o 1947-1968 wedi methu
rheoli’r sefydliadau er mwyn atal cam-drin plant yn rhywiol.671
12. Tynnodd yr arbenigwyr ein sylw at waith y Brawd Barry Coldrey. Yn ei lyfr
1993, ‘The Scheme: The Christian Brothers and Childcare in Western Australia’, daeth
i’r casgliad bod dadansoddi archifau’r Brodyr Cristnogol yn rhoi tystiolaeth gadarn
o bum Brawd a oedd wedi cyflawni gweithredoedd lluosog o gam-drin rhywiol, a
chwe arall a oedd wedi cyfaddef troseddau unigol.672 Fodd bynnag, cynhyrchodd y
Brawd Coldrey adroddiad pellach, ‘Reaping the Whirlwind – The Christian Brothers and
Sexual Abuse of Boys 1920 to 1944’. Roedd yn adroddiad preifat i Gyngor Cyffredinol
y Brodyr Crsitnogol. Ynddo, dywedodd fod y bennod ynghylch ‘Y Cynllun’ a oedd
yn delio â cham-drin rhywiol wedi’i “llunio i wneud y cyfaddefiadau lleiaf posibl a oedd
yn angenrheidiol i ddianc rhag y broblem”, a bod y sefyllfa o ran cam-drin rhywiol yn
waeth mewn gwirionedd na’r hyn a awgrymwyd. Disgrifiodd sefydliadau gofal plant y
Brodyr Cristnogol yng Ngorllewin Awstralia a Victoria fel “Man Gwan” y Taleithiau yn
Awstralia o ran cam-drin rhywiol. Mae adroddiad preifat Coldrey hefyd yn awgrymu
bod ymwybyddiaeth o gam-drin rhywiol ymhlith staff yn y sefydliadau preswyl hyn
yn ymestyn i ‘gylchoedd rhyw’ mewn tri o’r sefydliadau Gorllewin Awstralia hyn, lle
roedd y Brodyr yn cydweithio â’i gilydd yn eu gweithgareddau, yn cynorthwyo ac yn
cuddio bai ei gilydd, ac o bosibl wedi rhannu’r un bechgyn.673
13. Yn ystod ein gwrandawiadau Rhan 1, clywom am honiadau o gam-drin rhywiol
gan sawl un a fudwyd gan asiantaethau a oedd yn gysylltiedig â’r Eglwys Gatholig
gan gynnwys y SoN, FH a Chymdeithas Achub Gatholig Southwark (SCRS). Yn
ogystal, roedd y tabl o adroddiadau ychwanegol o gam-drin rhywiol a dderbyniodd
yr Ymchwiliad yn cynnwys 38 o honiadau o gam-drin rhywiol yn sefydliadau’r Brodyr
Cristnogol, pedwar yn San Joseff, Neerkol, ac un yn San Vincent, Goodwood.674
14. Mae’r Eglwys Gatholig ei hun wedi derbyn honiadau pellach neu dystiolaeth
o gam-drin plant mudol yn rhywiol yn ystod y cyfnod mudo, ar ac ar ei ôl, fel a
nodir isod.

EWM000064 gweler dolen: (https://www.childabuseroyalcommission.gov.au/case-studies/case-study-11-christianbrothers)
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674
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2.11.2 Beth oedd yr Eglwys Gatholig yn ei wybod am honiadau cam-drin ei
blant mudol yn rhywiol?
15. Dengys cofnodion o gyfnod y mudo bod plentyn mudol, CM-A5, wedi honni
iddo gael ei gam-drin yn rhywiol ar y llong ar y daith i Awstralia. Daeth y caplan
Catholig a oedd yn teithio gyda’r plant yn ymwybodol o’r digwyddiad ond nid yw’n
glir a ddywedodd am y digwyddiad wrth yr awdurdodau Catholig yn Lloegr. Fodd
bynnag, esboniodd, CM-A5 sut roedd y lleianod a oedd yn teithio gyda’r plant yn
ymwybodol o’r digwyddiad a dywedwyd wrthi am beidio â dweud wrth neb.675
16. Rydym hefyd wedi gweld gohebiaeth i’r CCWC o 1961 yn cyfeirio at blentyn
mudol, a oedd ar yr adeg honno’n oedolyn ifanc a oedd yn dymuno dychwelyd
adref. Dywed y llythyr pan oedd wedi mynd at y Brodyr Meiriad, urdd crefyddol
arall, canfuwyd ei fod wedi “ymyrryd â” rhai o’r bechgyn iau yn y coleg ac fe’i
diswyddwyd. Aeth wedyn i Glontarf a Bindoon, a chanfuwyd eto ei fod yn ymyrryd â
bechgyn iau.676
Roedd llawer o’r bechgyn yng Nghlontarf a Bindoon yn blant mudol, ac er i’r
mudo Catholig ddod i ben ym 1956, rydym yn deall bod y mudwyr wedi aros
lle roeddent. Ar y sail honno rydym yn ystyried y gellir disgriifo’r llythyr hwn yn
iawn fel honiad o gam-drin plant mudol yn rhywiol, roedd gan CCWC wybodaeth
amdano.
17. Yn drydydd, ceir tystiolaeth bod y Brawd Conlon yn gwybod am rai o’r honiadau
o gam-drin rhywiol gan y Brodyr Cristnogol.677
Tra na cheir tystiolaeth ei fod wedi trosglwyddo’r wybodaeth hon i’r sefydliadau
Catholig yn y DU (ac ni fyddai wedi bod o fudd iddo wneud hynny, o ystyried ei
fod yn ceisio annog mudo at y Brodyr), derbyniodd yr Esgob Stock, yn iawn yn
ein barn, os oedd gan y Brawd Conlon y fath wybodaeth, byddai’n achos pryder
sylweddol ei fod yn gyfrwng i annog mudo plant o Loegr i sefydliadau’r Brodyr
Cristnogol yn Awstralia.678
18. Yng ngoleuni tystiolaeth fel hon, mae’n ddealladwy bod pryderon, yn ystod y
blynyddoedd diwethaf, wedi’u mynegi am ymweliadau recriwtio pobl fel y Brawd
Conlon. Fodd bynnag, nid oedd yr Ymchwiliad wedi clywed am unrhyw dystiolaeth
uniongyrchol bod plant wedi’u dewis i ddiben eu masnachu i mewn i gam-drin
rhywiol.

CM-A5, 3 Mawrth 2017 14-16; 61-65; Stock 18 Gorffennaf 2017 65-67; CHC000538_009.
Stock 18 Gorffennaf 2017 67-70; Lynch 17 Gorffennaf 2017 35-39; FHN000048_001; FHN000047_001.
677
Gweler crynodeb yr Athro Lynch o dystiolaeth Barry Coldrey i'r perwyl hwn, gan gyfeirio at (i) lythyr roedd y Brawd Conlon
wedi'i ysgrifennu at y Cyngor Cyffredinol yn Nulyn ym 1935, yn cwyno am 4 achos diweddar o gam-drin rhywiol ac yn mynegi
pryderon am y ffordd araf y deliwyd â'r rhain gan y Cyngor Taleithiol; a (ii) llythyr pellach roedd wedi'i ysgrifennu at y Cyngor
ym 1941 mewn perthynas â cham-drin rhywiol a gyflawnwyd gan Frawd yn Adelaide, lle yr adroddwyd ei fod wedi dweud
“Cyhyd ag nad yw pobl o'r tu allan yn dod yn ymwybodol o'r pethau hyn, gallwn obeithio o bosibl am well amserau ar ôl y rhyfel”, Nid
oedd yr Athro Lynch a Constantine wedi gweld y prif ddogfennau eu hun, gan fod yr Ymchwiliad yn gallu cael adroddiad Barry
Coldrey’n unig, ond nododd yr Athro Lynch nad oedd Barry Coldrey'n rhywun a oedd yn wrthwynebus i'r Brodyr Cristnogol:
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19. Mewn cyd-destun, darganfu Comisiwn Brenhinol Awstralia yn ei Astudiaeth
Achos o’r Brodyr Cristnogol er bod y Cyngor Taleithiol perthnasol yn ymwybodol
o honiadau o gam-drin rhywiol yn erbyn y Brodyr Cristnogol ymhob degawd o’r
1920au ymlaen ac yn bendant yn yr 1940au a’r 1950au, yn gyffredinol cadwyd yr
ymateb i honiadau rhywiol o fewn Urdd y Brodyr Cristnogol ei hun; yn hytrach na’u
bod yn hysbysu asiantaethau allanol.679
20. Yn fwy cyffredinol, tystiolaeth yr Esgob Stock oedd bod strwythur yr Eglwys
Gatholig yn hierarchaidd o fewn pob ardal ddaearyddol, ac felly tra y gellid bod
wedi adrodd am gam-drin y gwyddid amdano i fyny (megis i’r Cyngor Taleithiol
perthnasol), na fyddai wedi’i adrodd o angenrheidrwydd yn llorweddol (megis i
gartref neu sefydliad arall mewn gwlad wahanol).680
21. Gall y ffactorau hyn o bosibl fod yn rhan o’r rheswm pam nad oes tystiolaeth
bellach o honiadau’n cael eu gwneud yn ystod y cyfnod hwn i’r CCWC neu’u trafod
mewn cyfarfodydd (ac rydym yn nodi y dywedodd Ms Gandy y byddai wedi disgwyl
gweld cyfeiriad at unrhyw faterion o’r fath o fewn y cofnodion).681 Tystiolaeth
yr Esgob Tripp oedd nad oedd Cymdeithas Achub Plant Southwark wedi derbyn
unrhyw adroddiadau am gam-drin plant yn rhywiol neu’r risg o gam-drin plant yn
rhywiol.682
Yn gyffredinol, roedd plant yn agored i risg o gam-drin rhywiol, a ddylai fod wedi
cael ei hystyried gan yr asiantaethau mudo Cathloig.
Pe byddent wedi gweithredu proses fwy cadarn ar gyfer monitro lles y plant
hynny a fudwyd ganddynt, mae’n bosibl y byddent wedi gwybod mwy am
honiadau penodol o gam-drin rhywiol ac am y risg o gam-drin rhywiol yn fwy
cyffredinol. Roedd system fwy cadarn o fonitro’n fwy tebygol o fod wedi lleihau’r
risg honno wrth gychwyn ymyriadau i ddiogelu plant rhag cam-drin rhywiol, a
niwed arall.
Mae’n sicr yn drawiadol i’r Ymchwiliad gyn lleied o wybodaeth ynghylch camdrin plant mudol yn rhywiol oedd gan yr asiantaethau mudo Catholig yn Lloegr
ar yr adeg honno, o ystyried graddfa a difrifoldeb amlwg cam-drin o’r fath mewn
sefydliadau yn Awstralia.

2.11.3 Pa mor ddigonol wnaeth yr Eglwys Gatholig ymateb i honiadau o
gam‑drin plant mudol yn rhywiol a ddaeth i’w sylw yn ystod y cyfnod
ôl-fudo?
22. Adroddwyd am y mater mewn perthynas â CM-A5 wrth Gapten y llong. Mewn
llythyr i Dŷ Awstralia, dywedodd y cwmni llong eu bod wedi ystyried erlyn ond
nad oedd hyn yn bosibl, felly roedd y troseddwr wedi derbyn “rhyddhad di-rym” a
chymerwyd pob cam ymarferol i’w atal rhag ei ailgyflogi ar unrhyw long arall.683
Roedd yr ymateb hwn yn briodol.
Lynch 9 Mawrth 2017 137-138.
Stock 18 Gorffennaf 2017 73.
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23. O ran y materion yn y llythyr 1961, roedd trefniadau wedi’u gwneud yn
Awstralia i’r bachgen weld meddyg yn y Clinig Seiciatreg, a gynghorodd ei fod yn
cael ei leoli mewn teulu normal gyda bechgyn a merched oedd wedi tyfu i fyny.
Gwnaethpwyd hyn ond nid oedd lleoliadau teuluol amrywiol wedi gweithio. O
ran sefydliadau Seisnig, ymateb y CCWC oedd yn syml i ymchwilio a fyddai mam
y bachgen yn y DU yn ei dderbyn yn ôl: roedd yn hapus i wneud hyn ond roedd
angen cymorth ariannol arni ar gyfer y daith yn ôl, y penderfynodd y CCWC beidio â
rhoi.684
Tra bod yr elfennau hyn o’r ymateb yn briodol, mae’r Ymchwiliad yn nodi nad
oes tystiolaeth o unrhyw gais i nodi a oedd y plant yr “ymyrrwyd” â nhw’n blant
mudol, neu i ganfod a oeddent wedi’u heffeithio gan ymyrraeth o’r fath. Er nad
ydym yn gallu dweud mai dyma’r safon a dderbyniwyd ar y pryd, rydym yn nodi yr
ymddengys bod rhyw fath o wiriad wedi’i gynnal yn ymateb Fairbridge i ferch yr
“ymyrrwyd” â hi ar long y ‘Largs Bay’ .

2.11.4 Oedd yr Eglwys Gatholig wedi cymryd lefel ddigonol o ofal i ddiogelu
ei phlant mudol rhag eu cam-drin yn rhywiol?
Dewis
24. Nid yw naill Mary Gandy neu Rosemary Keenan wedi gallu nodi unrhyw drefnau
dewis ffurfiol fel a ddefnyddiwyd gan yr asiantaethau Catholig.685 Gellir cael peth
mewnwelediad o ymateb y Tad Murphy i holiadur a anfonwyd gan y WGPW, ym
1949, a nododd fod plant fel arfer yn cael eu dewis:
a. oherwydd bod y rhieni wedi gofyn;
b. i ddiben symud y plentyn rhag perygl; neu
c. ar sail dymuniadau’r plentyn unigol. Nodwyd os oedd safonau corfforol a
meddyliol plentyn yn cwrdd â’r gofynion, byddai cynllun ar gyfer mudo’n cael
ei wneud, a byddai’r wybodaeth honno ynghylch personoliaeth, ymddygiad,
cofnodion ysgol a hanes teuluol yn cael eu hystyried. Gallai plant gael eu
mudo rhwng dwy a 15 oed, ond mewn arfer ni chafodd yr un plentyn o dan
saith ei fudo.686
25. Fodd bynnag, ceir tystiolaeth sy’n awgrymu bod proses dewis lai cadarn yn
gweithredu mewn arfer:
a. Fel a nodwyd gennym yn gynt yn adran B, roedd risg yn amlwg y byddai’r
broses “enwebu bloc” roedd yr asiantaethau Catholig yn ei gweithredu yn rhoi
anghenion sefydliadol o flaen lles y plant;
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b. Rydym yn barod wedi cyfeirio at dystiolaeth o blant yn cael eu mudo cyn bod
y trefniadau cyllido mewn grym ar eu cyfer a phan nad oedd y sefydliadau’n
barod i’w derbyn;687
c. Mae cofnodion cyfarfod blynyddol CCWC dyddiedig 21 Hydref 1952 yn
cofnodi bod y Canon Flint wedi pwysleisio “ein bod wedi ymddiddori mewn
mudo o’r safbwynt Achub, ond ei bod yn angenrheidiol ein bod yn gallu cael y plant
allan yn gyflym” ac yn cynnwys sicrwydd gan y Tad Stinson y byddai’r plant yn
mynd “mor gyflym â phosibl”.688
d. Mae’r holl dystiolaeth hon, yn ogystal â thystiolaeth yr ymweliadau recriwtio
“uniongyrchol” y tu allan i broses y CCWC689, yn awgrymu pwyslais ar
gyflymder mudo ac nid manwl gywirdeb dewis; ac
e. Yn ôl papur 1993 gan Jim Richards (Cyfarwyddwr CCSW ar yr adeg honno),
ar 15 Ebrill 1958, G.H. y Swyddfa Gartref. Roedd gan McConnell achos
i ysgrifennu’n feirniadol am y broses dewis yn cael ei gweithredu gan y
Groesgad Achub (un o’r asiantaethau anfon Catholig), a oedd yn nodi bod
“staff yn anaml yn cyfweld plant unigol...nid yw’r dogfennau maent wedi’u hanfon
ymlaen...yn dangos yn aml a yw’r plentyn ei hun yn dymuno mudo…”, sy’n arwain
at yr argymhelliad “ar gyfer y dyfodol, dylai’r Groesgad [Achub] ofyn i unrhyw
gartref neu Gymdeithas sy’n awgrymu plant ar gyfer mudo y dylid bod wedi
cyfweld y plentyn gan weithiwr cymdeithasol hyfforddedig a fyddai’n holi am holl
amgylchiadau’r teulu mewn manylder, casglu hanes achos cynhwysfawr ac anfon
adroddiad llawn ar yr achos gyda’r dogfennau eraill”.690
26. Roedd yr arbenigwyr hefyd wedi amlygu nad oes tystiolaeth o unrhyw fath
o bwyllgor dewis ar gyfer y plant mudol, fel a argymhellwyd gan y WGPW neu
reoliadau drafft y Swyddfa Gartref a ddosbarthwyd ym 1952.691
27. O ran cydsyniad, ar sail y cofnodion anghyflawn, adroddodd y CCSW wrth y
Pwyllgor Dethol Iechyd ym 1998, ei fod yn gallu dod o hyd i dystiolaeth yn unig
o gydsyniad gan rieni mewn 19% o achosion plant a fudwyd.692 Cynyddodd hyn i
tua 20% erbyn yr adeg y roddwyd tystolaeth gan y CCWC i Ymchwiliad Senedd
Awstralia yn 2001.693 Nodd yr Esgob Tripp o’r 41 o blant a fudwyd gan y SCRS,
cafwyd cydsyniad rhiant mewn 30 o achosion a chydsyniad Cyfarwyddwr yn yr 11 a
oedd yn weddill.694
Yng ngoleuni’r holl dystiolaeth hon syrthiodd y trefnau dewis a weithredwyd gan
yr asiantaethau Catholig yn fyr o’r hyn a ystyriwyd yn rhesymol ar y pryd.
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Gofal sefydiadol a’i natur
28. Roedd egwyddorion Curtis yn ffafrio defnyddio maethu neu fabwysiadu, ac os
oedd angen gofal sefydliadol o gwbl, defnyddio cartref bach. Mae’r Ymchwiliad yn
nodi ym 1993, daeth Jim Richards i’r casgliad y dylai’r asiantaethau Catholig fod wedi
canolbwyntio ar ofalu am y plant yn y DU yn hytrach na’u mudo, oherwydd y byddai
hynny wedi bod yn gyson ag egwyddorion Curtis.695
29. Fodd bynnag, ar gyfer y plant hynny a fudwyd, ni welodd yr Ymchwiliad
unrhyw dystiolaeth yr ystyriwyd maethu neu fabwysiadu, er awgrym i’r perwyl hwn
mewn llyfryn recriwtio Catholig696 (ac mewn gwirionedd, ym mis Chwefror 1951
gwrthododd y Tad Nicol yr awgrym o faethu gan fynnu bod “ychydig iawn o ran
bywyd cartref na ellir dod o hyd iddo yn ein sefydliadau”).697
30. Hefyd, roedd plant mudol i sefydliadau Catholig yn cael eu lletya mewn cartrefi
amddifad mawr ac nid mewn cartrefi dull bwthyn. Ym mis Hydref 1951, cofnododd
cyfarfod blynyddol y CCWC bryder y Swyddfa Gartref bod cartrefi derbyn yn
Awstralia “yn bennaf, yn rhy fawr”. Y pryder oedd nad oedd y sefydliadau yn Awstralia
yn cwrdd â’r safonau a ddisgwylid gan y Ddeddf Plant 1948 o ran y pwyslais ar
symud i ffwrdd o gartrefi sefydliadol mawr i letya allan (maethu a mabwysiadu).698
Pan arolygodd tîm Ross Castledare, darganfuasant tua 120 o blant yn derbyn gofal
gan bedwar Brawd Cristnogol, cymhareb staff o tua 1:29.699 Roedd hyn yn llawer
is na’r gymhareb oedd mewn grym mewn sefydliadau mudo eraill ac mae’n rhaid ei
bod wedi golygu nad oedd sefydliadau Catholig yn gallu darparu’r math o ofal unigol
roedd Curtis a’r Swyddfa Gartref wedi’i ragweld. Rydym yn dweud hyn gan gofio
bod adroddiad Curtis wedi nodi cymhareb staff ar gyfartaledd o 1:7 mewn cartrefi a
redwyd gan sefydliadau gwirfoddol, gyda’r gwaethaf yn 1:17.700

Arolygiadau sefydliadau
31. Rydym yn ymwybodol bod adroddiadau arolygu niferus yn Awstralia am y
Tai Nasareth a oedd yn ffafriol ar y cyfan, er eu bod yn aml yn canolbwyntio ar
yr amodau materol yn hytrach na lles emosiynol y plant. Nid yw’n ymddangos y
trosglwyddwyd yr adroddiadau hyn i’r awdurdodau Catholig yn Lloger a Chymru’n
rheolaidd o gwbl.701
32. Dengys y dystiolaeth o’r adeg honno ar bwyntiau amrywiol, y dywedodd
asiantaethau Catholig y dylai’r rhai hynny o Loegr a Chymru ymweld i arolygu’r
ysgolion ac y dylai hyn ddigwydd cyn iddynt ailafael mewn neu barhau mudo.
Ysgrifennodd nad oedd yr asiantaethau“yn ymddangos fel pe baent yn adlewyrchu'r hyn y gellir ei ddisgrifio fel yr arfer gorau ar y
pryd...yn hytrach na pharhau i anfon plant dramor, dylai'r polisi fod wedi bod i newid adnoddau i mewn i ofal maeth ac i gartrefi grŵp
teuluol bach, nid yn unig ar gyfer plant yn y dyfodol a fyddai'n dod i ofal, ond ar gyfer y rhai hynny a oedd yno ar hyn o bryd. Dyma'r
hyn roedd llawer o awdurdodau lleol yn ei wneud”: CCS000211_017-018.
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6-7.
697
CCS000201_022-023.
698
CHC000397_019 (paragraff 65), CHC000426_009; CHC000426.
699
Lynch 10 Mawrth 2017 52.
700
EWM000286_078.
701
Lynch a Constantine 17 Gorffennaf 2017 174; EWM000450_023-024. Roedd y canolbwynt ar faterion materol mewn
adroddiadau o'r fath yn pryderu swyddogion Prydeinig: EWM000402_021.
695
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Nododd y CCWC neu gynrychiolwyr eraill yr Eglwys Gatholig yn yr enghreifftiau
canlynol y dylid cynnal arolygiadau neu ymweliadau â sefydliadau derbyn yn
Awstralia gan rywun o’r DU:
a. yn adroddiad Bans 1902;702
b. yn St Peter’s Net yn yr 1920au;703
c. gan y Canon Craven a’r Canon Bennett ym 1945;704
d. gan y Canon Craven ym mis Mai 1946;705
e. gan y Canon Craven ym mis Tachwedd 1946;706
f. gan y Tad Barrett ym mis Tachwedd 1950;707 a
g. gan y Canon Flood wrth y CCWC ym mis Mawrh 1955.708
33. Fel a ddywedwyd gennym yn flaenorol, byddai hynny wedi bod yn gyson
ag egwyddorion Curtis. Fodd bynnag, fel y derbyniodd yr Esgob Stock mewn
tystiolaeth, mae’n glir nad oedd yr ymweliadau hynny wedi digwydd, ac yn lle hynny
derbyniwyd addewidion unigol ar yr olwg gyntaf gan Awstralia ar sail ymddiriedaeth
yn y sefydliadau, er yr anniddigrwydd dro ar ôl tro am brinder y wybodaeth a oedd
yn dod o Awstralia.709
34. Mewn llyfr gan Jim Hyland (Cadeirydd blaenorol CCWC), fe’i disgrifiodd fel
“hepgoriad oedd yn destun gofid” nad oedd neb o’r CCWC neu’r CoR wedi’u hanfon
“i Awstralia i gynnal ei ymchwiliad ei hun ynghylch trefniadau a’r safonau gofal a
roddwyd”.710
Roedd hyn yn fethiant difrifol.
35. Mae’r Ymchwiliad yn ystyried bod arolygiadau sefydliadol yn rhan hanfodol
o gyfrifoldeb sefydliadau anfon i fonitro’r gofal a roddwyd i blant wedi mudo, ac
yn yr agwedd hon bod yr Eglwys Gatholig wedi methu â chwrdd â hyd yn oed eu
disgwyliadau eu hun. Er nad ydym yn gallu dweud a fyddai arolygiadau a gynhaliwyd
yn iawn wedi nodi profiadau unigol o gam-drin rhywiol, rydym yn nodi bod tystioleth
o’r fath wedi’i datgelu ar brydiau gan arolygiadau lleol.711

CCS000214_002, fel a gofnodwyd gan Jim Hyland.
CCS000336.
704
Lynch a Constantine 17 Gorffennaf 2017 148-150; [MS/2 FN 135].
705
CCS000357_028.
706
CHC000403_010.
707
CHC000431.
708
FHN000011_037.
709
Stock 18 July 2017 44-49.
710
CCS000215_005-006.
711
Gweler, er enghraifft, adroddiad arolwg gan y Wladwriaeth ar Castledare o fis Rhagfyr 1950, a oedd yn nodi adroddiad
ynghylch myfyriwr a oedd wedi'i ddal yn ymddwyn yn ‘annaturiol’ gyda chi ac yn nodi ei fod wedi dysgu'r ymddygiad yno.
Nodwyd hefyd bod y bachgen wedi dweud bod bechgyn hŷn yn gwneud iddo dynnu'i ddillad a gwneud ‘pethau anweddus’
iddo. Nododd yr adroddiad hefyd fod Mr McGhee yn cosbi'r plant gyda ‘ffon ar draws eu pen-ôl’ os oedd yn eu dal:
EWM000064_030.
702
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36. Yn ein barn, byddai datgeliadau o gam-drin rhywiol yn fwy tebygol, os oeddent
i’w gwneud o gwbl, yn digwydd mewn sgyrsiau un-i-un â’r plant.712 Nodwyd
pwysigrwydd y rhain mor bell yn ôl ag adroddiad Bans 1902713, ond prin y cofnodir
sgyrsiau o’r fath yn yr amrywiaeth o sgyrsiau sefydliadol rydym wedi’u gweld.714

Adroddiadau ar blant unigol
37. Nodwyd neu dywedwyd wrth y CCWC neu gynrychiolwyr eraill yr Eglwys
Gatholig yn yr enghreifftiau canlynol y dylid bod wedi cael adroddiadau ar blant:
a. gan y Canon Bennett ym 1949;715
b. gan y Canon Flint ar ran y CCWC ym mis Hydref 1949;716
c. gan y Canon Craven ym mis Hydref 1951;717
d. gan y CCWC ym mis Hydref 1952, wrth gyfeirio at adroddiad pro fforma i’w
lunio ar gyfer pob plentyn mudol;718
e. gan y CCWC ym mis Hydref 1953, wrth nodi nad oeddent wedi derbyn
unrhyw adroddiadau’n ôl ond am o ganlyniad i un cais uniongyrchol;719
f. gan Ysgrifennydd y CCWC mewn llythyr i CEMWA ym mis Tachwedd 1953;720
g. mewn gohebiaeth rhwng y Canon Flint, y Tad Stinson a’r Rheolwr Crennan
ym 1954;721
h. pan nododd y CCWC, yn eu cyfarfod blynyddol ym 1955, nad oedd
adroddiadau ar blant unigol yn cael eu hanfon o hyd;722 a
i.

gan Mr Rainer ar ran y SCRS ar bwyntiau amrywiol ym 1956.723

38. Yn ôl yr arbenigwyr, roedd safonau monitro a chyswllt â phlant yn amrywio’n
fawr ymhlith y sefydliadau gofal plant esgobaethol ac urddau crefyddol.
Er enghraifft:

Yn wir, dywedodd plant mudol blaenorol wrth y Comisiwn Brenhinol yn Awstralia a'r Ymchwiliad hwn ynghylch gwneud
datgeliadau o'r fath wrth aelodau staff neu swyddogion lles plant: gweler, er enghraifft, A5 3 Mawrth 2017 42-47; A6 1
Mawrth 2017 67-68; Delaney 7 Mawrth 2017 112; ac A11 8 Mawrth 2017 54-56.
713
CCS000293_012.
714
Ceir un cyfeiriad yn unig at hyn yn adroddiadau Chwiorydd Nasareth: SNZ000019_030. Fel y noder gennym yn adran B.2,
prin bod plant mudol blaenorol yn cofio'r cyfle i siarad ag arolygwyr o'r fath ar sail un-i-un.
715
EWM000443_005 (paragraff 8.6).
716
CHC000425.
717
CHC000397_019 (paragraff 65), CHC000426_009; CHC000426.
718
FHN000011_030.
719
EWM000450_021; CHC000397_020 (paragraff 67).
720
CHC000429.
721
CCS000201_106-10; CCS000201_109-110.
722
Lynch a Constantine 17 Gorffennaf 2017 167-168; EWM000450_021; CHC000397_021 (paragraff 71); CHC000432_007008.
723
CCS000201_195; CCS000201_195; CCS000201_194; CCS000201_193; CCS000201_191-192; CCS000201_188;
CCS000201_187.
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a. Mae tystiolaeth gan yr Esgob Tripp yn awgrymu ceisiadau gan y SCRS i gael
adroddiadau rheolaidd ar blant mudol, a pheth anfodlonrwydd na fodlonwyd
ei ddisgwyliad o adroddiadau rheolaidd;724
b. Nid oedd gan SoN unrhyw system monitro ffurfiol ar gyfer plant a anfonwyd
i sefydliadau preswyl roedd urddau crefyddol eraill yn gyfrifol amdanynt, ac
roedd terfynau i effeithiolrwydd eu monitro o blant a anfonwyd i dai Nasareth
fel a drafodwyd gennym yn adran 2.10;725
c. Nid oedd yn ymddangos bod gan y CCWC swyddfa neu weinyddwr un pwrpas
yn ystod y cyfnod perthnasol, a arweiniodd yr Athro Lynch i farnu na fyddai
adnoddau angenrheidiol wedi bod ganddynt i fonitro’r plant a anfonwyd yn
effeithiol.726
Y llun cyffredinol yw, fel y derbyniodd yr Esgob Stock fod adroddiadau’n ôl am blant
unigol yn ysbeidiol a, hyd yn oed pan oedd y CCWC yn ceisio cyflwyno system
adrodd flynyddol nid yw’n glir y cydymffurfiwyd â hyn. Felly, ar gyfer nifer o blant
mudol, o bosibl y rhan fwyaf, ni dderbyniwyd unrhyw adroddiad unigol amdanynt ar
ôl mudo.727 Rydym yn nodi bod Richards (Cyfarwyddwr Cymdeithas Plant Catholig
(San Steffan) ar y pryd)728 a Jim Hyland (cyn-Gadeirydd y CCWC)729 wedi, ym 1993 a
2009 yn y drefn honno, wedi dod i gasgliadau tebyg.
Syrthiodd y system adrodd hon yn brin o’r hyn a ddisgwylid mewn arfer ac roedd
yr Esgob Stock yn iawn i dderbyn bod methiant y CCWC i gael adroddiadau
blynyddol ar blant unigol yn gyfle coll arwyddocaol. Tra nad oes modd gwybod
beth fyddai’r adroddiadau hyn wedi’u cynnwys, roedd methu â sicrhau unrhyw
system adrodd glir yn sicrhau heb os na fyddai unrhyw bryderon am gam-drin
rhywiol yn cael eu mynegi.

Casgliad cyffredinol ar lefel ddigonol o ofal
Yn seiliedig ar yr holl dystiolaeth y cyfeirir ati yn yr adran hon mae’n eglur i ni nad
oedd yr asiantaethau mudo yng Nghanada wedi cymryd lefel ddigonol o ofal i
ddiogelu’r plant hynny roeddent yn eu mudo rhag y risg o gam-drin rhywiol.

CHC000470_012; _020-021 (paragraffau 4.20; 7.5-7.7); CHC000496; CHC000492; Nododd yr Esgob Tripp hefyd y
gwahaniaeth rhwng y sefyllfa yn Awstralia yn y modd hwn a'r safbwynt yng Nghanada, lle roedd ganddynt seilwaith mewn
grym i hwyluso cyfathrebu ôl-fudo: CHC000470_011 (paragraff 4.16).
725
EWM000450_022; SNZ00007.
726
Lynch a Constantine 17 Gorffennaf 2017 173.
727
Stock 18 Gorffennaf 2017 46-47.
728
Ysgrifennodd Mr Richards. mewn dogfen â'r teitl ‘Australian Migrants: A Consideration of the Conditions of the Time’ nad
yw'r “...asiantaethau sy'n gysylltiedig ag anfon plant i Awstralia fel pe baent yn adlewyrchu'r hyn y gellir ei ddisgrifio fel yr arfer gorau
o'r cyfnod….dylai'r polisi wedi bod i newid adnoddau i ofal maeth ac i gartrefi grŵp teuluol bach, nid yn unig ar gyfer plant yn y dyfodol
a fyddai'n dod i ofal, ond ar gyfer y rhai hynny a oedd yno ar hyn o bryd….Hefyd, ymddengys na weithredwyd ar ba wybodaeth a
ddaeth o Awstralia am effeithiau niweidiol mudo, mewn modd beirniadol a digon egnïol, p'un ai a ddaeth o ffynonellau'r Llywodraeth,
neu yn ein hachos, rhai Catholig” (CCS000211_017-018). Mae dogfen na ddyddiwyd â'r teitl ‘Catholic Child Emigration to
Australia’ yn gwneud pwyntiau tebyg: “Ni anfonwyd adroddiau'n ôl ar blant tan 1956, chwe mis cyn diwedd y cynllun. Cyswllt prin
iawn gan asiantaeth Gatholig y DU....unwaith [i'r plant] adael y DU. Ymddengys na ymwelodd neb o Loegr yn swyddogol ag Awstralia
rhwng 1938-56 (er gwaethaf pryderon a fynegwyd) ar ran Asiantaethau'r Eglwys Gatholig Seisnig. Prinder dealltwriaeth gan Awstralia
yn ogystal â'r DU am arferion gofal plant ei gilydd…” (CCS000212_010-011).
729
Ysgrifennodd Mr Hyland fod “Y methiant i sicrhau bod cartrefi ac ysgolion o'r fath yn cael eu monitro'n rheolaidd, yn hytrach nag
ymddiried bod popeth yn iawn yn unig, o edrych yn ôl, yn gamsyniad difrifol gan y ddwy asiantaeth anfon a'r rhai hynny a oedd yn
gyfrifol am oruchwylio'r sefydliadau hyn” (CCS000216_003-004).
724
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2.11.5 Pa mor ddigonol wnaeth yr Eglwys Gatholig ymateb i honiadau neu
dystiolaeth o gam-drin plant mudol yn rhywiol a dderbyniodd yn y
cyfnod ôl-fudo?
39. Darparwyd tabl cryno gan yr Esgob Stock i’r Ymchwiliad a oedd yn cynnwys 21
o honiadau a gofnodwyd rhwng 1989 a’r presennol gan Gymdeithas Plant Catholig
Southwark (SCCS), FH, CCSW, y CCWC a Phrosiect Plant Mudol Awstralia (ACMP).
O’r honiadau hyn, roedd 16 yn ddatgeliadau a wnaethpwyd yng nghyd-destun
ymholiadau i olrhain aelodau teulu, ac roedd pump yn dod o ffynonellau eraill gan
gynnwys erthyglau papur newydd ac asiantaethau eraill. Derbyniom dystiolaeth
hefyd ynghylch yr ymatebion i’r honiadau.730 Crynhoir yr honiadau a dderbyniwyd731
a’r ymatebion iddynt fel a ganlyn:732
a. Ar ryw bwynt ar ôl 1989, derbyniodd yr ACMP yn ffeil plentyn mudol
blaenorol amgaead mewn llythyr gan ‘Provincialate’ Cynulleidfa’r Brodyr
Cristnogol, Caerfaddon, a ddywedodd fod y plentyn mudol blaenorol a rhai
eraill wedi’u cam-drin yn rhywiol gan Frawd yn Awstralia, a bod plentyn
yn ei arddegau hefyd wedi cam-drin bechgyn iau yn yr ysgol, yn ogystal
â dyfyniad o lyfr oedd yn cyfeirio at gam-drin corfforol a rhywiol gan
Frawd. Cynorthwyodd yr ACMP i olrhain teulu; ni wnaethpwyd unrhyw
adroddiad ffurfiol;
b. Ym 1990, ysgrifennodd plentyn mudol blaenorol lythyr at y Canon Flood
yn honni cam-drin rhywiol a chorfforol gan Frodyr Cristnogol yn Awstralia.
Gwnaethpwyd rhai ymchwiliadau ynghylch amgylchiadau ei fudo, ond
cadarnhaodd gweithiwr cymdeithasol yr unigolyn nad oedd angen ystyried ei
gais ymhellach oherwydd bod y CMT yn delio ag ef;
c. Ym 1994, cafwyd cyfeiriad mewn erthygl papur newydd at Frawd Cristnogol a
gyhuddwyd gan blentyn mudol blenorol o gam-drin rhywiol. Roedd y plentyn
mudol blaenorol yn gleient y CMT ond nid oedd wedi cysylltu â’r CCWC felly
ni chymerwyd unrhyw gamau gweithredu;
d. Ym 1994, yn ystod galwad ffon, dywedodd plentyn mudol blaenorol wrth
Rosemary Keenan ei fod wedi’i gam-drin yn rhywiol fel plentyn; cofnodwyd
hyn mewn nodyn ffeil. Roedd y plentyn mudol yn dymuno ystyried y mater
ymhellach ac roedd mewn cyswllt â’r CMT a CBERS fel na chymerwyd unrhyw
gamau gweithredu eraill;
e. Ym 1995, ysgrifennodd plentyn mudol blaenorol at Mary Gandy yn dweud
ei fod wedi treulio naw mlynedd mewn sefydliadau lle cafodd ei gam-drin yn
gorfforol ac yn rhywiol. Roedd y plentyn mudol blaenorol yn gleient y CMT a
CBERS; cynorthwyodd y CCWC gydag olrhain y teulu;

Gweler tystiolaeth ysgrifenedig a llafar yr Esgob Stock (CCIICSA); yr Esgob Tripp (Cymdeithas Plant Catholig Southwark),
Andrew Quinn (Gofal y Tad Hudson’s), Rosemary Keenan (Cymdeithas Plant Catholig (San Steffan)) a Mary Gandy (cynYsgrifenyddes CCWC); CHC000544; a Chyflwyniadau Cloi CCIICSA, [29]; Cyflwyniadau, [35]-[41].
731
Ond am un honiad, lle cyflwynodd plentyn mudol blaenorol yn 2003 adroddiad i weithiwr ACMP a oedd yn rhoi manylion ei
gam-drin yn rhywiol gan arddwr / crefftwr pan oedd yn 11 mlwydd oedd yng Ngogledd Iwerddon, sydd y tu allan i'n cwmpas
daearyddol.
732
Ystyrir rhai o'r honiadau hyn hefyd yn adran 2.10 yn achos y Tad Hudson’s.
730
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f. Ym 1995, cyfarfu plentyn mudol blaenorol â gweithiwr FH i adolygu ei ffeil
gyda gweithiwr CMT, a ddywedodd fod yr unigolyn wedi’i gam-drin yn
gorfforol ac yn rhywiol yn wael yn Awstralia. Roedd y plentyn mudol blaenorol
yn gleient y CMT; cynorthwyodd FH gydag aduno’r teulu;
g. Ym 1997, anfonwyd llythyr ymlaen at FH a oedd yn cynnwys honiad o gamdrin rhywiol yn Lloegr yn ystod y daith yn y trên i’r llong i Awstralia (fel a nodir
hefyd yn adran 2.10). Rhoddwyd cefnogaeth a chymorth i’r unigolyn gyda
gwaith gwreiddiau yn ogystal ag ymweliad, arian a threuliau, ac adroddwyd
am yr honiad o gam-drin rhywiol wrth Heddlu Swydd Warwig;
h. Ym 1997, dywedodd chwaer plentyn mudol blaenorol wrth weithiwr FH fod
ei brawd wedi’i gam-drin yn rhywiol ac yn gorfforol gan Frodyr Cristnogol yn
Awstralia. Ni roddwyd mynediad i’r ffeiliau i chwaer y plentyn mudol ac fe’i
cyfeiriwyd at Centacare, ond ni dderbyniwyd unrhyw gyswllt pellach;
i.

Ym 1997, dywedodd plentyn mudol blaenorol wrth Rosemary Keenan ei bod
wedi’i cham-drin yn gorfforol ac yn rhywiol mewn cartref yn Awstralia roedd
urdd crefyddol yn gyfrifol amdano. Roedd y Dr Keenan yn deall yr adroddwyd
yr honiadau wrth heddlu yn Awstralia ac roedd CMT wedi’i gynnwys; ni
chymerwyd unrhyw gamau gweithredu eraill;

j.

Ym 1997, gwnaethpwyd honiad o gam-drin rhywiol mewn llythyr at
weithiwr FH, ond bu’r unigolyn farw’n hwyrach y flwyddyn honno. Roedd
yn ymddangos yn annhebygol y byddai ymchwilio wedi’i ystyried yn
angenrheidiol oherwydd y cyfnod amser a oedd wedi mynd heibio, yr
ymgyfreithiad grŵp yn erbyn y Brodyr Cristnogol a’u ymddiheuriad ym 1993;
cadwyd yr honiad ar ffeil ond ni chymerwyd unrhyw gamau gweithredu
pellach;

k. Ym 1998, dywedodd chwaer plentyn mudol blaenorol wrth weithiwr FH
fod ei chwaer wedi’i cham-drin yn rhywiol a’i chwipio yn y seleri cyn mynd i
Awstralia. Roedd y chwaer wedi bod mewn cartref Tŷ Nasareth cyn mynd i
Awstralia. Roedd y plentyn mudol blaenorol yn gleient CMT. Adroddwyd yr
honiad wrth y gweithiwr cymdeithasol hŷn yn FH ond ni chafodd ei gyfeirio
at SoN. Nid oedd unrhyw ddatgeliad penodol neu gydsyniad gan y plentyn
mudol blaenorol ei hun;
l.

Ym 1998, yn ystod galwad ffon, dywedodd plentyn mudol blaenorol wrth
Rosemary Keenan ei fod wedi’i gam-drin yn rhywiol fel plentyn yn Awstralia.
Gwnaeth Dr Keenan ymholiadau gydag asiantaethau yn Awstralia gyda
chydsyniad y plentyn mudol blaenorol a chlywodd fod materion iechyd
meddwl a methu â chadw apwyntiadau; ni wnaethpwyd unrhyw gyswllt
pellach;

m. Ym 2002, rhoddodd plentyn mudol blaneorol lythyrau i weithiwr CCWC
a oedd yn cynnwys honiadau o gam-drin rhywiol gan gynnwys treisio gan
Frawd Cristnogol; trosglwyddwyd y rhain i FH ond fe’i ffeiliwyd heb eu
darllen. Cyfarfu’r plentyn mudol blaenorol â’r gweithiwr CCWC/ACMP
a throsglwyddwyd ei achos fel atgyfeiriad i FH; ni wnaethpwyd unrhyw
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waith arno oherwydd absenoldeb staff a dychwelwyd y dogfennau i CCWC;
ni ddilynodd y plentyn mudol blaenorol yr ymchwiliad; trosglwyddwyd y
dogfennau wedi hynny yn ôl i FH ac ni chawsant eu darllen tan yr adolygwyd
dogfennau ar gyfer yr Ymchwiliad hwn yn 2016;
n. Yn 2002, adolygodd yr ACMP ohebiaeth ar ffeil plant mudol blaenorol a
oedd yn cyfeirio at “gamymddygiad” rhwng bechgyn; dywedodd un o’r plant
mudol blaenorol wrth yr ACMP bod “y cyhuddiad o gamymddygiad … yn
nodweddu meddyliau a gweithrediadau anweddus [yr offeiriad] a’i gymheiriaid”.
Ni wnaethpwyd unrhyw adroddiad o gam-drin gwirioneddol a rhoddwyd ei
ffeil i’r plentyn mudol blaneorol gan y CMT; ni chymerwyd unrhyw gamau
gweithredu pellach;
o. Yn 2002, ysgrifennodd plentyn mudol blaenorol lythyr i’r Grŵp Adnoddau
Safonau Proffesiynol (grŵp a sefydlwyd ymhob esgobaeth i fynd i’r afael â
chamymddygiad honedig) yng Ngorllewin Awstralia gan ddweud ei fod wedi’i
gam-drin yn rhywiol gan ddyn roedd yn credu oedd y garddwr tra yng ngofal
lleianod yn Lloegr. Roedd yr honiad yn ymwneud â garddwr mewn cartref Tŷ
Nasareth yn Lloegr; roedd gan y CCWC ohebiaeth ynghylch hyn; ysgrifennodd
Cyfarwyddwr y Grŵp Adnoddau Safonau Proffesiynol at y SoN yn amlinellu’r
hponiad a’r ymateb roedd ei angen; roedd y plentyn mudol blaenorol yn
gleient CMT a CBERS; nid yw’n ymddangos y cymerwyd camau gweithredu
pellach ar wahân i gynorthwo gydag aduno’r teulu;
p. Yn 2003, adroddodd plentyn mudol blaenorol am gam-drin corfforol; mae
copïau o erthyglau papur newydd yn datgan ei fod wedi adrodd am grasfeydd
ffyrnig ac adroddodd ei frawd am gam-drin plant mudol yn rhywiol gan Frodyr
Cristnogol yn Awstralia. Roedd y plentyn mudol blaenorol yn gleient CBERS;
cynorthwyodd yr ACAMP gydag aduno’r teulu;
q. Yn 2009, adroddodd plentyn mudol blaenorol am driniaeth ddidrugaredd
gan leianod yn Awstralia a threisio gan arddwr/crefftwr wrth weithiwr
CCSW. Gwnaethpwyd nodyn mewn ffeil; roedd y plentyn mudol blaenorol
yn amharod i drafod ac adroddodd iddi dderbyn iawndal yn Awstralia; roedd
yn gleient CMT; rhoddwyd “cymoth” iddi ond ni chymerwyd unrhyw gamau
gweithredu eraill;
r.

Yn 2010, mewn dwy alwad ffon, dywedodd plentyn mudol blaenorol a’i wraig
wrth weithiwr FH yr ymyrrwyd ag ef tra yng ngofal y Brodyr Cristnogol yn
Awstralia. Roedd y plentyn mudol blaenorol yn gleient CBERS; ni chymerwyd
unrhyw gamau gweithredu pellach; ac

s. Yn 2011, cyhoeddodd plentyn mudol blaneorol honiadau o gam-drin rhywiol,
seicolegol a chorfforol mewn gofal yn Awstralia, gan gynnwys treisio gan
Frawd Cristnogol. Argraffwyd y tudalennau o’r wefan a’u rhoi ar ffeil, ac roedd
yr unigolyn mewn cyswllt â CBERS.
40. Yn gyffredinol, dywedodd yr Esgob Stock y gallai’r sefydliadau Catholig yn
Lloegr a Chymru fod wedi tybio heb wirio bod honiadau wedi’u hadrodd wrth yr
awdurdodau priodol yn Awstralia, yn arbennig oherwydd bod y plentyn mudol yn
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barod mewn cyswllt ag asiantaeth berthnasol megis CBERS neu’r CMT. Yn eglur,
dywedodd, “byddai wedi bod yn well gwirio mai hyn oedd yn digwydd i bob unigolyn” ac
“mewn nifer o achosion nid oes cofnod o unrhyw drafodaeth o’r fath”.733
41. Dywedodd yr Esgob Stock hefyd mewn rhai achosion ei bod yn anodd dweud
a oedd honiad o gam-drin plentyn yn rhywiol yn cael ei wneud mewn gwirionedd,
a nodi ysgogiad y dioddefwr. Aeth yn ei flaen y “Byddai wedi bod yn arfer gorau yn yr
achosion hynny bod rhyw ddilyniant rhagweithiol ar gael i ganfod bwriad yr unigolyn, ond
yr un mor wir, bod angen parchu barn yr unigolyn os oedd yn gwbl amlwg nad oeddent
am siarad amdano ymhellach.”734
42. Nododd yr Esgob Stock hefyd bod “yn yr 1980au hwyr amharodrwydd ar ran rhai
i ystyried yr honiadau hynny ar yr olwg gyntaf.… Roedd cydnabod pwysigrwydd sicrhau
bod yr honiadau hyn yn cael eu hymchwilio’n iawn yn cymryd lle [un]rhyw amharodrwydd
cynnar yn gyflym. Er hynny, mae’n destun gofid mawr yn nyddiau cynnar datgeliadau
cam-drin plant yn rhywiol bod agwedd amddiffynnol, ac o bryd i’w gilydd ddiystyriol,
wedi’i mabwysiadu ar ran rhai.”735
Dengys y dystiolaeth wireddiad graddol, ers 1989, o’r angen i’r Eglwys Gatholig
ymateb yn briodol i honiadau o gam-drin plant mudol yn rhywiol. Fodd bynnag
mewn sawl enghraifft a roddwyd ymddengys y cymerwyd camau gweithredu
sylweddol cyfyngedig.

2.11.6 Pa gefnogaeth ac iawndaliadau y mae’r Eglwys Gatholig wedi eu cynnig
i blant mudol blaenorol sy’n honni eu bod wedi eu cam-drin yn rhywiol,
ac a yw’r rhain wedi bod yn ddigonol?
43. Clywodd yr Ymchwiliad dystiolaeth ynghylch y gefnogaeth a’r iawndaliadau
a gynigiwyd gan sefydliadau Catholig, yn bennaf gan yr Esgob Stock,736 Mary
Gandy,737 y Dr Keenan738 ac Andrew Quinn,739 ac ystyriodd lawer iawn o dystiolaeth
ddogfennol yngylch cefnogaeth ac iawndaliadau’n dyddio o 1989 i heddiw.
44. Roedd y dystiolaeth yn dangos bod sefydliadau Catholig wedi darparu
gwasanaethau cefnogi niferus i blant mudol blaenorol ac eraill, gan gynnwys y
canlynol:
a. sefydlu pwynt canolog o gyfeirio ar gyfer olrhain drwy’r CCWC ym 1989
(daeth y CCWC i ben yn 2002);
b. sefydlu sianeli cyfathrebu ag asiantaethau yn Awstralia, gan gynnwys
gwasanethau gwaith cymdeithasol a chynghori;
c. sefydlu gwasanaeth i gael cyrchu cofnodion, aduno teulu, gwaith gwreiddiau a
chynghori gan gynnwys penodi gweithwyr cymdeithasol gan CCWC ym 1992;

CHC000538_075.
CHC000538_075.
735
CHC000538_076.
736
CHC000538_011-016, 076; Stock 18 Gorffennaf 2017 81-103.
737
Gandy 18 Gorffennaf 2017 164-171.
738
CCS000395; Keenan 18 Gorffennaf 2017 183-186.
739
FHN000082_005-0012.
733

734
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d. creu Is-bwyllgor Plant Mudol Awstralia CCWC, gydag asiantaethau anfon fel
aelodau, ym 1992;
e. creu’r adran ‘Origins’ yn FH ym 1993;
f. datblygu gwasanaeth arbenigol o fewn gwasanaeth Ôl-Fabwysiadu ac Ôl-Ofal
CCSW ar gyfer ymholiadau plant mudol;
g. cydweithredu â’r CMT gan gynnwys datgelu cofnodion;
h. ymweliadau ag Awstralia ym 1995 (y Canon Fisher a Mary Gandy, i nodi
anghenion plant mudol blaenorol, rhoi cyhoeddusrwydd i wasanaethau ac
adeiladu cysylltiadau) ac 1998 (y Dr Keenan, i drafod datblygu Mynegai Hanes
Personol a gwella gwasanaethau);
i.

cynhyrchu Datganiad Bwriad, Cod Ymarfer a thaflen wybodaeth ym 1994;

j.

creu cronfa ddata’r plant mudol ym 1994 a dadansoddiadau manwl dilynol o’r
gronfa ddata honno, a arweiniwyd gan y Dr Keenan;

k. cynnull Grŵp Asiantaethau Anfon ym 1997, i sefydlu arfer gorau proffesiynol
cyffredin;
l.

sefydlu a gweithredu Prosiect Plant Mudol Awstralia o 2001 i 2005;

m. cefnogaeth ymarferol, cyfathrebu a chymorth i blant mudol blaenorol sy’n
ymweld â’r DU;
n. cymryd rhan yn weithredol mewn ymchwiliadau cyhoeddus yn Awstralia a’r
DU, gan gynnwys IICSA; ac
o. ymddiheuriadau a mynegi edifeirwch.
45. Mae gwasanaethau cefnogaeth wedi canolbwyntio ar fynediad i gofnodion,
aduno teulu a gwaith gwreiddiau, yn ogystal â chynghori a chymorth ymarferol gyda
theithio a llety.
46. Bu llai o alw yn Lloegr a Chymru am gefnogaeth benodol ac ar wahân mewn
perthynas â cham-drin rhywiol, a ddarperir gan rai gwasanaethau yn Awstralia.
Dywedodd y CCIICSA fod “y gefnogaeth a’r iawndaliadau a gynigiwyd gan sefydliadau
Catholig yn Lloegr a Chymru wedi’u darparu ar gyfer pob plentyn mudol heb ystyried a
oeddent wedi dioddef cam-drin rhywiol. Ceisiodd plant mudol blaenorol gael mynediad
i wasanaethau a gwybodaeth yn Lloegr a Chymru mewn perthynas â chael mynediad
i gofnodion, aduno teulu a gwaith gwreiddiau. Lle gwnaethpwyd honiadau o gam-drin
rhywiol, roeddent yn nodweddiadol wedi codi yn ystod y broses hon neu fel gwybodaeth
gefndirol. Roedd cam-drin rhywiol yn ffurfio un rhan yn unig, er yn rhan sylweddol, o lun
ehangach o ffurfiau eraill o gam-drin a synnwyr dwys o golled a phrinder hunaniaeth”.740

740

CCIICSA Datganiad Cloi, [45], [46], [74].
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47. Cadarnhaodd yr Esgob Stock y datganiadau o edifeirwch ac ymddiheuriadau
sydd wedi’u gwneud ar ran yr Eglwys Gatholig yn Lloegr a Chymru. Yn ystod y
gwrandawiad, cynigiodd ymddiheuriad pellach a chynigiodd gyfarfod yn breifat ag
unrhyw blentyn mudol blaenorol a oedd yn dymuno gwneud hynny.741
48. Ni sefydlwyd unrhyw gynllun iawndal gan sefydliadau Catholig yn Lloegr a
Chymru. Dywedodd y CCIICSA ei bod yn ymddangos yn debygol na ystyriwyd
iawndal yn berthnasol oherwydd bod cyfrifoldeb am gam-drin rhywiol gan
sefydliadau yn Awstralia’n bennaf, ni chafwyd ymgyfreithiad sifil yn y DU, a
sefydlwyd cynlluniau iawndal amrywiol yn Awstralia.742
49. Yn Atodai 1 i’w Ddatganiad Cloi, darparodd CCIICSA amserlen o gefnogaeth ac
iawndaliadau a ddarparwyd yn Awstralia i blant mudol blaenorol a oedd yn preswylio
mewn sefydliadau Catholig: y gweithredu grŵp Slater a Gordon a thaliadau eraill
gan y Brodyr Cristnogol; iawndal am gam-drin i breswylwyr blaenorol Neerkol
gan y Chwiorydd Trugaredd; iawndal am gam-drin gan Chwiorydd Nasareth; yr
egwyddorion a’r trefnau ‘Tuag at Wella’ a fabwysiadwyd gan Gynhadledd Esgobion
Catholig Awstralia a Chrefyddol Gatholig Awstralia; Ymateb Melbourne; a Chynllun
Iawndal Gorllewin Awstralia.
50. Cynorthwywyd yr Ymchwiliad i ddeall, mewn ystyr eang, yr hyn a ddarparwyd
yn Awstralia oherwydd ein bod yn ystyried na allwn anwybyddu gwironedd y camau
a gymerwyd dramor. Fodd bynnag, rydym yn ystyried na ddylai’r camau gweithredu
hyn gael eu defnyddio gan sefydliadau yn Lloegr a Chymru i osgoi cyfrifoldeb.
Nodwyd yr angen i wneud cefnogaeth ac iawndaliadau’n gyntaf gan sefydliadau
Catholig yn yr 1980au ac mae cefnogaeth ac iawndaliadau wedi’u darparu ers yr
adeg honno gan sefydliadau Catholig amrywiol.
Mae eu hymatebion wedi bod yn sylweddol well na rhai sefydliadau eraill megis
Fairbridge.
Darparwyd cynlluniau iawndal a ffurfiau eraill o gefnogaeth ac iawndal gan
sefydliadau Catholig yn Awstralia ar gyfer plant mudol sydd wedi dioddef camdrin rhywiol yn dilyn eu mudo.
Er bod y sefydliadau Catholig yng Nghymru a Lloegr wedi cynnig cymorth helaeth
i blant mudol blaenorol, nid ydynt wedi talu iawndal ariannol mewn unrhyw
ffordd ragweithiol.

741
742
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Argymhellion
Argymhelliad 1: Iawndal ariannol
1. HMG oedd y sefydliad, am nifer o flynyddoedd, a oedd yn bennaf gyfrifol am
y rhaglenni mudo plant ar ôl y Rhyfel: sefydlodd y fframwaith cyfreithiol roedd y
sefydliadau anfon yn gweithredu ynddo, roedd yn darparu cyllid hanfodol, roedd
yn hwyluso cysylltiadau â Llywodraethau tramor ac roedd yn gweithredu, i raddau
cyfyng iawn, system o reoleiddio a goruchwylio.
2. Fodd bynnag, rydym wedi canfod bod mudo plant ar ôl y Rhyfel yn bolisi
diffygiol yn y bôn, a bod HMG wedi methu â sicrhau bod mesurau digonol ar waith
i ddiogelu plant rhag cam-drin rhywiol (yn ogystal â mathau eraill o gamdriniaeth
ac esgeulustod). O’r herwydd rhoddwyd y plant mewn amgylcheddau lle roeddent
yn agored i amrywiaeth o risgiau, gan gynnwys y risg o gam-drin rhywiol, a lle
roedd cam-drin rhywiol yn llai tebygol o gael ei atal, ei nodi, adrodd amdano neu roi
terfyn arno. Rydym hefyd wedi canfod bod HMG wedi methu ag ymateb yn briodol
i’r adroddiadau a dderbyniodd am les y plant, naill ai wrth ddod â mudo i ben a
dychwelyd y plant, neu roi mesurau eraill ar waith i leihau’r risgiau i’r plant.
3. Nid yw HMG wedi gwneud unrhyw iawndal ariannol hyd yn hyn yn
uniongyrchol i blant mudol blaenorol unigol. Mae’r rhan fwyaf o blant mudol
blaenorol wedi marw. Mae hyn yn golygu bod HMG, mewn sawl achos, wedi colli
ei gyfle i gynnig iawndal i’r rhai a gafodd eu heffeithio gan ei fethiant. Fodd bynnag,
mae tua 2,000 o blant mudol yn fyw heddiw, ac mae’r Panel o’r farn ei bod yn
hanfodol bod pob plentyn mudol blaenorol sydd wedi goroesi yn cael cynnig iawndal
o’r fath.
4. O ganlyniad, mae’r Panel yn argymell bod HMG yn sefydlu Cynllun Iawndal
ar gyfer plant mudo blaenorol sydd wedi goroesi, gan ddarparu ar gyfer dyfarniad
cyfartal i bob ymgeisydd. Mae hyn ar y sail eu bod i gyd wedi bod yn agored i’r risg o
gam-drin rhywiol. O gofio oedran y plant mudol blaenorol sydd wedi goroesi, mae’r
Panel yn annog HMG i sefydlu’r Cynllun heb oedi ac yn disgwyl y dylai taliadau
gychwyn cael eu gwneud o fewn 12 mis.
5. Rydym hefyd yn cynnig na ddylid ystyried unrhyw daliadau iawndal eraill a
wnaed mewn achosion penodol. Mae hyn oherwydd ein bod o’r farn bod y cynllun
hwn yn cael ei ysgogi gan yr angen i’r HMG wneud iawn am ei fethiannau polisi yn y
cyd-destun hwn, ac nid yw wedi gwneud hynny hyd yn hyn. O ystyried mai dyma’r
rhesymeg dros y cynllun, ni ddylid defnyddio sefydlu’r Cynllun Iawndal fel rheswm
dros leihau cyllid ar gyfer yr Ymddiriedolaeth Plant Mudol neu’r Gronfa Adfer
Teuluoedd, y mae’r cyllid hwnnw’n gwasanaethu gwahanol ddibenion.
6. Nid yw’r Panel wedi argymell yn benodol bod sefydliadau eraill sy’n ymwneud
â’r rhaglenni mudo plant yn cymryd rhan yn y Cynllun Iawndal. Nid yw hyn
oherwydd nad ydym o’r farn bod y sefydliadau hyn wedi methu’r plant mudol: mae
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ein hadroddiad yn ei gwneud yn eglur ein bod yn credu eu bod wedi gwneud hynny.
Yn hytrach, mae oherwydd ein bod o’r farn bod HMG yn bennaf gyfrifol ac am ein
bod yn awyddus i sicrhau bod y Cynllun yn un syml, gan obeithio y gall fod mewn
grym yn fuan, ac yn gwneud gwahaniaeth parhaol, syth i ffwrdd a real i fywydau
plant mudol blaenorol. Os yw HMG yn dymuno edrych ar y sefydliadau eraill hynny
ar gyfer cyfraniad at y Cynllun Iawndal, mae’n sicr y bydd yn gwneud hynny.
7. Rydym yn ei gwneud yn glir ein bod yn argymell sefydlu Cynllun Iawndal
oherwydd cyd-destun penodol y rhaglenni mudo plant. Un agwedd o’r rhaglenni hyn
sy’n eu gwneud yn unigryw oedd i HMG fethu â chymryd camau i ymateb i’r ffaith
bod y plant yn cael eu hanfon dramor, i wledydd lle na fyddai ganddynt ddulliau
diogelu cyfraith y DU. Gall ystyriaethau gwahanol fod yn berthnasol i gyd-destunau
lle mae dull diogelu cyfraith y DU yn parhau i fod yn berthnasol i blant.

Argymhelliad 2: Ymddiheuriadau sefydliadol pellach
8. Rydym yn poeni am y cyfnod o amser a gymerodd Llywodraethau Prydain
dilynol i gydnabod cyfrifoldeb llawn HMG am ffawd y plant mudol. Mae wedi
cymryd blynyddoedd i’r plant mudol blaenorol gael eu gwir brofiad wedi’i gydnabod.
Roedd y gwirionedd hwn yn glir o ddogfennau’r Llywodraeth ei hun, a gedwir yn yr
Archifau Cenedlaethol.
9. Trwy’r ymddiheuriad cenedlaethol a roddwyd yn 2010, mae’r dystiolaeth a
ddarparwyd i’r Ymchwiliad a’r ymddiheuriadau a ailadroddwyd ger ein bron, mae
Llywodraeth Prydain bellach wedi derbyn methiannau’r rhaglenni mudo plant, gan
gynnwys yn rhannol mewn perthynas â’r risg o gam-drin rhywiol. Nid ydym yn ei
hystyried yn briodol i argymell eu bod yn gwneud unrhyw gydnabyddiaeth bellach
neu ymddiheuriad am y methiannau a ddigwyddodd.
10. Fodd bynnag, rydym yn ystyried bod gweithredu’r Cynllun Iawndal yn elfen
hanfodol o Lywodraeth Prydain yn parhau i dderbyn cyfrifoldeb am y gamdriniaeth a
ddioddefwyd gan blant mudol, gan gynnwys cam-drin rhywiol.
11. Fel yr ydym wedi nodi yn adrannau sefydliad-benodol yr adroddiad, nid yw rhai
sefydliadau wedi ymddiheuro o hyd am eu rôl yn y rhaglenni mudo plant. Rydym yn
argymell eu bod yn gwneud hynny, cyn gynted ā phosibl. Rydym yn argymell eu bod
yn gwneud ymddiheuriadau o’r fath nid yn unig trwy ddatganiadau cyhoeddus ond
yn benodol wrth y plant mudol hynny y buont yn gyfrifol am eu mudo.

Argymhelliad 3: Cadw cofnodion plant mudol
12. Fel a nodwyd gennym yn gynharach yn yr adroddiad, roedd gallu’r Ymchwiliad i
ymchwilio honiadau neu dystiolaeth o gam-drin rhywiol o fewn rhaglenni mudo plant
yn cael ei rwystro ar adegau gan fethiant rhai sefydliadau, yn arbennig y Gynghrair
Dramor Frenhinol a Chwiorydd Nasareth, i fod wedi cadw’r ddogfennaeth gyfoes.
13. Mae’r anallu i gael mynediad at eu cofnodion mewn modd syml, neu o gwbl,
wedi achosi gofid pellach eto i rai plant mudol a diffyg eglurder parhaus am eu
hunaniaeth.
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14. Felly rydym yn argymell y dylai’r holl sefydliadau a anfonodd blant dramor fel
rhan o’r rhaglenni mudo plant sicrhau bod ganddynt systemau cadarn mewn grym ar
gyfer cadw a diogelu unrhyw gofnodion sy’n weddill a allai gynnwys gwybodaeth am
blant mudol unigol, a dylent sicrhau eu bod yn gwbl hygyrch.
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Atodiadau
1

Trosolwg o’r broses a’r dystiolaeth a gafwyd gan yr Ymchwiliad

2

Talfyriadau a ddefnyddiwyd yn yr adroddiad hwn
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ATODIAD 1
Trosolwg o’r broses a’r dystiolaeth a gafwyd gan yr Ymchwiliad
1.

Diffiniad Cwmpas ar gyfer yr Astudiaeth Achos ym mis Mai 2016
Cynhelir yr ymchwiliad cyffredinol i ddiogelu plant y tu allan i’r Deyrnas Unedig trwy
nifer o astudiaethau achos mwy cyfyng. Y cyntaf o’r rhain fydd Astudiaeth Achos
i fethiannau sefydliadol sefydliadau sydd wedi’u lleoli yng Nghymru a Lloegr sy’n
ymwneud â cham-drin plant yn rhywiol a oedd yn gysylltiedig â rhaglenni mudo plant
(“plant mudol” neu “blant mudol blaenorol”). Cafodd plant mudol eu symud o ofal neu
o’u teuluoedd yng Nghymru a Lloegr a’u rhoi mewn sefydliadau neu gyda theuluoedd
dramor gan adrannau’r llywodraeth, awdurdodau cyhoeddus a sefydliadau preifat a/
neu elusennol yng Nghymru a Lloegr.
Mae Pwyllgor Dethol Tŷ’r Cyffredin ar Iechyd wedi amcangyfrif bod 150,000 o
blant Prydeinig wedi eu hanfon dramor yn unol â rhaglenni mudo plant, yn bennaf i
Ganada, Awstralia a De Rhodesia (Simbabwe nawr). Mae rhai plant mudol blaenorol
wedi honni eu bod wedi eu cam-drin yn rhywiol naill ai cyn mudo, mewn cartrefi
a sefydliadau eraill yng Nghymru a Lloegr, a/neu yn y sefydliadau y cawsant eu
hanfon iddynt. Yn ogystal ag ystyried honiadau unigol, bydd yr ymchwiliad hwn yn
ymgorffori adolygiad o’r wybodaeth sydd ar gael o adroddiadau ac adolygiadau a
gyhoeddwyd a heb eu cyhoeddi, achosion llys ac ymchwiliadau perthnasol blaenorol.
Bydd yr Ymchwiliad yn ystyried y materion canlynol:
1. a oedd adrannau’r llywodraeth, awdurdodau cyhoeddus, sefydliadau preifat a/neu
elusennol yn Lloegr a Chymru wedi cymryd lefel ddigonol o ofal i ddiogelu plant a
oedd yn gysylltieidg â’r rhaglenni mudo plant;
2. i ba raddau yr oedd adrannau’r llywodraeth, awdurdodau cyhoeddus, sefydliadau
preifat a/neu elusennol yn Lloegr a Chymru yn ymwybodol neu dylent fod wedi bod
yn ymwybodol o honiadau neu dystiolaeth o gam-drin rhywiol yn ymwneud â phlant
oedd yn gysylltiedig â rhaglenni mudo plant, a ph’un ai a gymerwyd camau priodol
mewn ymateb;
3. pa mor ddigonol oedd y gefnogaeth a’r iawndal a gynigiwyd i unigolion a
ddioddefodd gam-drin rhywiol sy’n gysylltiedig â’u cynnwys mewn rhaglenni mudo
plant.
Bydd yr Ymchwiliad yn cyhoeddi adroddiad yn nodi ei ganfyddiadau, y gwersi a
ddysgwyd ac argymhellion.
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2.

Cyfranogwyr Craidd a chynrychiolwyr cyfreithiol
Cyfranogwyr Craidd sy’n Achwynwyr:
David Hill
Oliver Cosgrove
Cyfreithiwr

Imran Khan a Jade Brown (Imran Khan a Phartneriaid)

Cyfranogwyr Craidd Sefydliadol:
Barnardo’s
Cwnsler

Steven Ford CF

Cyfreithiwr

Chris Webb-Jenkins a Chaitali Desai (Weightmans LLP)

Y Cyngor Catholig ar gyfer yr Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol
(CCIICSA)
Cwnsler

Kate Gallafent CF a Joanne Cecil

Cyfreithiwr

Stephen Parkinson ac Emily Carter (Kingsley Napley LLP)

Ymddiriedolaeth Plant Mudol (CMT)
Cwnsler

Aswini Weereratne CF a Keina Yoshida

Cyfreithiwr

Frances Swaine (Leigh Day)

Yr Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd
Cwnsler

Samantha Leek CF a Cicely Hayward

Cyfreithiwr

John Scott (Adran Gyfreithiol y Llywodraeth)

Chwiorydd Nasareth
Cwnsler

Bilal Rawat

Cyfreithiwr

Michael Pether a Miriam Rahamim (BLM Law)
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3.

Tystiolaeth a dderbyniwyd gan yr Ymchwiliad
Nifer y datganiadau tyst a gafwyd

64

Sefydliadau y cafodd ceisiadau am ddogfennau eu hanfon iddynt
Gweithredu dros Blant
Cyngor Archesgobion Eglwys Loegr
Archesgobaeth Southwark
Barnardo’s
Cyngor Sir Birmingham / Llyfrgell Birmingham (ynghylch archif Cartrefi Middlemore)
Rhwydwaith Gweithredu Cymdeithasol Caritas
Cynhadledd Esgobion Catholig Lloegr a Chymru
Cymdeithas Plant Catholig (San Steffan)
Y Cyngor Catholig ar gyfer yr Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol
Ymddiriedolaeth Plant Mudol
Cyngor Cernyw
Yr Adran Iechyd
Sefydliad Diagrama (ynghylch archif Cyngor Lles Plant Catholig)
Cyngor Sir Dwyrain Sussex
Gofal y Tad Hudson’s
Y Swyddfa Dramor a'r Gymanwlad
Y Swyddfa Gartref
Archif Metropolitanaidd Llundain (ynghylch archif Cyngor Sir Middlesex)
Y Gynghrair Frenhinol Dramor
Chwiorydd Nasareth
Cymdeithas y Plant
Ymddiriedolaeth y Tywysog (ynghylch archif Cymdeithas Fairbridge)
Yr Archifau Brenhinol
Byddin yr Iachawdwriaeth

4.

Datgelu’r dogfennau
Cyfanswm y tudalennau a ddatgelwyd
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32,180

5.

Gwrandawiadau cyhoeddus gan gynnwys gwrandawiadau
rhagarweiniol
Gwrandawiadau Rhagarweiniol
1

28 Gorffennaf 2016

2

31 Ionawr 2017

3

9 Mai 2017

Gwrandawiadau Cyhoeddus o Sylwedd
Rhan 1

Rhan 2

6.

Diwrnod 1 – 5

27 Chwefror – 3 Mawrth 2017

Diwrnod 6 – 9

7 – 10 Mawrth 2017

Diwrnod 10 – 14

10 – 15 Gorffennaf 2017

Diwrnod 15 – 19

17 – 21 Gorffennaf 2017

Diwrnod 20

26 Gorffennaf 2017

Rhestr o Dystion
Cyfenw

Enw cyntaf

Teitl

Galwyd /
Darllenwyd

Diwrnod y
Gwrandawiad

Bagshaw

Peter

Mr

Darllenwyd

2

Brown

Gordon

Y Gwir
Anrhydeddus
Dr

Galwyd

18

Clarke

Sara

Mrs

Galwyd

13

CM-A2

Darllenwyd

2

CM-A3

Darllenwyd

6

CM-A4

Galwyd

3

CM-A5

Galwyd

5

CM-A6

Darllenwyd

3

CM-A11

Galwyd

7

CM-A12

Darllenwyd

4

CM-A13

Darllenwyd

6

CM-A14

Galwyd

2

CM-A17

Darllenwyd

6

CM-A19

Galwyd

6

CM-A20

Galwyd

4

CM-A22

Galwyd

7

CM-A26

Darllenwyd

6

CM-A82

Darllenwyd

7

Galwyd

1; 8; 9; 10; 11;
12; 15; 17; 19

Constantine

Stephen

Yr Athro
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160

Cyfenw

Enw cyntaf

Teitl

Galwyd /
Darllenwyd

Diwrnod y
Gwrandawiad

Cordery

Jack

Mr

Galwyd

14

Cosgrove

Oliver

Mr

Galwyd

3; 18

Davies

Mark

Mr

Galwyd

17

Delaney

Edward

Mr

Galwyd

6

Doolan

Anna Maria

Y Chwaer

Galwyd

13

Gandy

Mary

Mrs

Galwyd

16

Hanley

John Francis

Mr

Darllenwyd

5

Hawes

Michael

Mr

Galwyd

4

Haynes

Nigel

Mr

Darllenwyd

12

Galwyd

17

Hill

David

Mr

Galwyd

7; 18

Humphreys

Margaret

Y Dr

Galwyd

8; 19

Johnston

Norman

Mr

Galwyd

18

Juster

Dean

Mr

Darllenwyd

14

Keenan

Rosemary

Y Dr

Darllenwyd

16

Lynch

Gordon

Yr Athro

Galwyd

1; 8; 9; 10; 11;
12; 15; 17; 19

Yr Uwchgapten

John

Y Gwir
Anrhydeddus
Syr

Darllenwyd

18

Milburn

Martina

Y Fonesig

Galwyd

12

Neilson

Deanna

Miss

Galwyd

14

O’Brien

Marcelle

Mrs

Galwyd

2

O’Donoghue

Michael

Mr

Galwyd

5

Porter

Roderick

Uwchfrigadydd

Galwyd

13

Quinn

Andrew

Mr

Galwyd

15

Reed

Matthew

Mr

Galwyd

14

Scott

Edward

Mr

Darllenwyd

4

Skidmore

Patricia

Mrs

Galwyd

8

Stock

Marcus

Y Gwir
Barchedig
(Esgob Leeds)

Galwyd

16

Thomas

Christopher

Y Parch

Darllenwyd

16

Tripp

Howard

Esgob

Darllenwyd

16

Woods

Gilbert

Mr

Darllenwyd

12

7.

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 CPs”).743 Gwaharddodd y Gorchymyn (i) ddatgelu neu
gyhoeddi unrhyw wybodaeth sy’n nodi, yn enwi neu’n rhoi cyfeiriad Achwynydd CP
sy’n Gyfranogwr Craidd; a (ii) datgelu neu gyhoeddi unrhyw ddelwedd lonydd neu
symud o Achwynydd CP. Roedd y Gorchymyn yn golygu bod unrhyw blentyn mudol
blaenorol sydd yn Achwynydd CP yn cael eu cyfeirio atynt yn ddienw yn ystod yr
Astudiaeth Achos, oni bai nad oeddent yn dymuno aros yn ddienw.
Hefyd, cyflwynodd y Cadeirydd Orchymyn Cyfyngu o dan adran 19 (2)(b) y
Ddeddf, gan roi’r un lefel o ddiogelu i bob tyst sy’n achwynydd sy’n blentyn mudol
blaenorol. Felly, roedd unrhyw dyst sy’n achwynydd sy’n blentyn mudol blaenorol
a oedd yn dymuno rhoi tystiolaeth yn ddienw yn gwneud hynny, fel na ddatgelwyd
eu hunaniaeth i’r wasg a’r cyhoedd ac na ellid cyhoeddi unrhyw ddelweddau na
gwybodaeth i adnabod y tyst.

8.

Darlledu
Gorchmynnodd y Cadeirydd y byddai’r achosion yn cael eu darlledu, fel a
ddigwyddodd o ran gwrandawiadau cyhoeddus mewn ymchwiliadau eraill. Roedd
hyn yn debygol o fod wedi bod yn arbennig o arwyddocaol ar gyfer yr Astudiaeth
Achos hon o ystyried bod llawer o’r rhai hynny sydd â diddordeb yn ei chynnwys yn
oedrannus, yn eiddil neu’n byw dramor. Ar gyfer tystion dienw, yr unig beth a gafodd
ei “ddarlledu’n fyw” oedd sain eu llais.

9.

Golygiadau a seiffro
Golygwyd y deunydd a gafwyd ar gyfer yr Astudiaeth Achos, a lle bo hynny’n
briodol, defnyddiwyd seiffrau, yn unol â Phrotocol yr Ymchwiliad ar Olygu
Dogfennau.744 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.
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 defnyddio seiffr. Fodd bynnag, lle mae’r cyhuddiadau yn erbyn unigolyn mor
adnabyddus fel na fyddai’r broses golygu o unrhyw ddiben ystyrlon (er enghraifft,

743
744

https://www.iicsa.org.uk/key-documents/791/view/restriction-order-15-august-2016_2.pdf
https://www.iicsa.org.uk/key-documents/322/view/inquiry-protocol-on-redaction-of-documents_2.pdf
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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. Wrth ddefnyddio’r agwedd hon, gorchmynnodd
y Cadeirydd y dylai enwau sawl unigolyn y gwnaed honiadau yn eu herbyn yn
flaenorol mewn fforymau cyhoeddus eraill, megis mewn tystiolaeth i Gomisiwn
Brenhinol Awstralia i Ymatebion Sefydliadol i Gam-drin Plant yn Rhywiol, gael eu
dehongli.
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. Cyn
belled â bod yr Ymchwiliad yn fodlon bod sawl unigolyn a enwir wedi marw, a’i bod
yn berthnasol i ddatgelu eu henwau, ni chynhwyswyd y golygiadau/seiffrau hynny.
Mae’r Protocol yn rhagweld y gallai fod yn angenrheidiol i Gyfranogwyr Craidd
fod yn ymwybodol o hunaniaeth unigolion y mae eu hunaniaeth wedi ei golygu
ac yn achos yr unigolyn hwnnw 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 dosbarthu allwedd i rai o’r seiffrau i
Gyfranogwyr Craidd penodol.

10.

Llythyrau Rhybudd
Mae Rheol 13 o Reolau Ymchwiliad 2006 yn datgan:
“(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, neu 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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ATODIAD 2
Talfyriadau
ACIC

Pwyllgor Mewnfudo Catholig Awstralia

ACMP

Prosiect Plant Mudol Awstralia

AfC

Gweithredu dros Blant

Comisiwn
Brenhinol
Awstralia

Comisiwn Brenhinol Awstralia i Ymatebion Sefydliadol i Gam-drin
Plant yn Rhywiol

CCBOS

Y Cyngor Catholig ar gyfer Anheddu Tramor Prydain

CCC

Cyngor Sir Cernyw

CCIICSA

Y Cyngor Catholig ar gyfer yr Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin
Plant yn Rhywiol

CCS(W)

Cymdeithas Plant Catholig (San Steffan)

CCWC

Cyngor Lles Plant Catholig

CEACES

Cyngor Ymgynghorol Eglwys Loegr ar gyfer Anheddu'r Ymerodraeth

CEMWA

Cymdeithas Mudo a Lles Esgobol Catholig

CMT

Ymddiriedolaeth Plant Mudol

COR

Croesgad Achub

CORB

Bwrdd Derbyn Tramor y Plant

CRO

Swyddfa Perthnasau'r Gymanwlad

CS

Cymdeithas y Plant

CVOCE

Cyngor Sefydliadau Gwirfoddol ar gyfer Mudo Plant

CWD

Adran Lles Plant

ESA

Deddf Anheddu'r Ymerodraeth

Fairbridge BC

Sefydliad derbyn Cymdeithas Fairbridge yng Nghanada, Ysgol Fferm
Tywysog Cymru, British Columbia

FCIC

Pwyllgor Mewnfudo Catholig Ffederal

HIA

Ymchwiliad Cam-drin Sefydliadol Hanesyddol yng Ngogledd
Iwerddon

HMG

Llywodraeth Ei Mawrhydi

NCH

Y Cartref Plant Cenedlaethol

NSW

De Cymru Newydd

OMB

Y Bwrdd Mudo Tramor

RFMC

Coleg Coffa Rhodesia Fairbridge
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SAUK

Byddin yr Iachawdwriaeth DU

SCCS

Cymdeithas Plant Catholig Southwark

SCRS

Cymdeithas Achub Catholig Southwark

SoN

Chwiorydd Nasareth

y Gynghrair

Y Gynghrair Frenhinol Dramor

UK

y Deyrnas Unedig

WGPW

Grŵp Merched ynghylch Lles Cyhoeddus
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